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Meşhur dolandırıcı Stavis
ki'nin Almanya hesabına 
casusluk ettiği de meydana 
çıktı. 

Sahip ve Ba§muharriri : Sürt Meb'usu 

FlATI 5 KURUŞTUR 9 uncu sene No. 2899 SALI 6 MART 1934 Tel , {Müdür: 24318, Yazı itleri müdürü: 24319. 
• idare •• Matbaa : 24310. 

l 

' 1 
1 

• 
lnkdilp mütareke ile başlar 
1. 

1 l
0

nkılap kürsu··su··nde 2 nci ktısatta vaziyet 1 

ıı.-· .,_ "ı:;i:'.'.:';;::::: ~~;- 1 
Hikmet Bey dün Sevr 

ders 

lerin sözleri dinlenmiyor, yeniler ikna h d l 
edenıiyor. Hayat, iktıaat irfanırun her- mua e esı•nı• an attı 
ciim.ercine bakmadan bildiği gibi iler-
liyor. 
Doğrusu 'u kj, devrin ritmini yani 

rıabzını anlam.ak için irfan aahaıına 
değil, asri hayata bakmalıdır. Siyasi 
•e manevi kuvvetlerden, biolojik ve 
maddi kuvetlere kadar tekmil müea
sirleri toplayan hayatı olduğu gibi kav 
ramak, onu müfekkire ile anlamağa 
müreccahtır. Modern hayata bakılır • 
•a irkilmemek kabil olmuyor. En ile
ri 'gitmiş denen milletler, hatıra gel • 
ıniyen usullerle batkalanna :ıarar. ver 
llıeğe çalıııyorlar ve kendilerine ge • 
len taarnızlara karır zekilannm en 
İncesini kullanıyorlar. Taarruz ve mü 
dafaada liyakat gösteren milletlere 
İleri millet deniyor. 

Misali mi lazım? 
lngiltereden ba,lanabilir. Onun da 

Yalnız para siyasetinden bahsetmek 
kafidir. Uç yd var, lngiltere albnd~'! 
ayrıldı. Avuaturya ve Almanya gıbı 
tnemleketlere verdiği borçları geri a· 
lamadığı için tediye müvazenesi bo • 
~ulan lngiltere, açığını altınla ödeye 
0 deye tekmil altınından olacağmı an· 
ladı ve parasını altından ayırdı. Bu 
~etnektir ki, tediye müvazeneainin açı 
lltııı •ltınla tediyeden vazgeçti. Üç yıl• 

bd~, lngjltere, iktısadmı çok ihtimamlı 
~ kontrol içinde tutuyordu. Ta ki, 

bır ıı:ün eaki ,erefli aağlam parasına. 
)ani altınla değiıtirilir iıterlinge dö· 
neb.ilsin İçin. Tam bu hazırlıklann ol
run hale geldiği bir zamanda, Ame· 
rikadan ıı:ürültülü haberler ıı:elmeğe 
baıladı. Amerikalılar hem paralarını 
kıymetten dil§ürdüler ve hem de al • 
trııdan ayırdılar. Geçen yılın sonun • 
dan beri, lnııiliz ve Amerika paraları 
arasında, kim daha fazla düıürecek 
ltavgaaı açılmııtır. Galiba Ameriaklı -
lıır yarııta kazanıyorlar. Çünkü Ame
rikalılar paralannı yüzde 60 .a kadar 
düıürüyorlar, lngilizler yüzde 40 ta kal
dılar. 

Amerikalılar, düıük paralarile ci • 
Lan piyasa aahaımdan kendilerine 
aitt.ilıçe seni4leyen bir aehim ayınnak 
ladırlar. Diier taraftan cihan albnını 
çekiyorlar. Son zamanda• arzın nere
ıinde :altın kaldıyaa yavaı yavaı A· 
merikaya hicret ediyor. Fakat Ameri· 
kanın bu piyasa ve altın muvaffakı • 
)etleri yarunda öyle müıkülatlan var 
iti, kolay altmdan kalkınamaz. Mese
la köylü meseleai. Daha dün Amerika 
ltöylüaü iayan içinde idi. Küreğini, kaz 
\"""•ıu, silahını kapan hükfunet daire
~'i~ basıyordu. Gırtlafına.~adar bor 
f< lllren ve borcunu dütkün buğday 
• ~lltile ödeyemiyen köylüyü, teskin 
fçııı, Yani köylünün borcunu hafiflet • 
l:ııek için dolar birdenbire dütürüldü. 
~erçi köylü aükilna döndü, fakat ne 
d lldar zaman için? Emin olmak lbmı· 
d ~ ki, .. dola~-- .. te~rar çıkmağa batla• 
t 111• gun, koylu ••Yanı evvelkinden 
c~likeli surette bat ııöaterecektir. 
t ""1hurrei&İ büyük salahiyetler alınıt· 
~· Hakiki bir diktatör olmuıtur. Her 

tu,, dilediği gibi yeni kanunlar çıkart
ltı.ııktadır. Bunler için apekulation'u 
l:ııeneden kanunlar ehemmiyetlidir. A
l:ııerikalılar kadar spekulaation'u •e • 
~en millet yoktur. Böy.le iken Ameri. 
d ~ borıalannda ıpekulation mene· 
t '~tir. Amerika bonalan, borsalık>
e.n çılnnııtır. Hava oyunlarına mUsa. 

ilde edilmemektedir. Bunu temln için 
j.•ha,,, alışveritinde bedelin yüzde el
t'ini tediye etmek tartı konınuıtur. 
e •~iden paraaız, yalnız " fark tesviye 
lı: dılerek alrıverif olurdu. Bundan bat
d~ Aınerika borsalannda fena hava • 
.-'•çıkaranlar hapsedilmektedir. Ame
!lcada Yeni konan hona cezalarının 
tıddeti hakkında bir fikir vermek İçin 
~1111" aöylemek kafidir; ıahıslar 25,000 
ı,~1ar (30 hin Türk lirası) a kadar ve 
ı, lılcU,,.etin emirlerini tatbik etmiyen 
ı·"••alar 500 000 dolar (700 bin Türk 
.:••ı) a kadar ceza ile cezalandırıl -
~tadırlar. 

't a .Fransa? O, ayrı bir alemdir. 
~ eı...,,,, siyasi ihtilalcilerinden sarfına 
kar, Fransa ehemmiyetli surette altın 
y:Yhediyor. Bu a~ın, Amerikaya gidi
•a rh Altın •tyasetini idare eden Fran· 
:1'1t ~nkaBI, tedbir olsun diye, iskonto· 
1'11ıtUzde 2 1/ 2 dan 3 e çıkarnuıtır. 
ı...._:>t, altın reı'iminde kalmaya ant ..... , .. . d 
l>it.· 1'0 ..Uncn Fransanın bu cdız te ~ 
1tl~n neye ?'arayacaktır? F~ansan!n bu 
di v derdı ya,.rnda bir de ıktııadı der· 
tidd arj. ~ ranaa ile lngiltere arasında 

et 1 hır ıı:üınrük harbi batlamııtır. 
(Devamı 2 inci sahifede) 

Türkiyeyi Nasıl Paylaşmışlardı? 

Hikmet Beyin derıtini dinliyenler .. 
Bu muahede tatbik 1 tarın~. derslerine kar,. talebede art•n.~•· 

ka goze çarpıyordu. Herkes deftennı, 
edilaeydi Türkler Ku· kalemini hazırlamış, aahrrsızlıkla Vekil 

t d k • y h Beyi bekliyordu. Not alan profesörleı· de runuvus a a 1 a u- göze çarpıyordu. 
diJere döneceklerdi Hikmet Bey saat tam 17,30 da aalona 

-o-- girdi. Alkışlar arasında kürsüye çıktı. 

Maarif Vekili Hikmet Bey dün akşam 
saat 17,30 da Üniversite konferana sa
lonunda, litkılap tarihi Enstitüsünün i
kinci dersini verdi. 

Salon ıı;ene hıncahınç dolmuştu. Dün 
kontrol yapıldığından yalnız fakülteler, 
ve yüksek mektepler son aınıf talebeleri 
derse kabul edilmittir. Talebenin devam 
fiıleri mühürlenmiştir. 

Dünkü derste tdırimizde bulunan ba
zı meb'ualar, Üniversite ve yülnek mek
tepler profesörleri, ve daha bir çok ze
vat vardı. Radyo plağı cümhuriyetin 
onuncu yılı martını çalıyordu. inkılap 

Not kağıtlarını cebinden çıkararak masa· 
nın üzerine koydu. Vekil Bey dersini 
aöylerken çok seyrek olarak not kağıt• 
lanna göz aezdiriyor, lüzum olduğu yer• 
)erde, kürsünün arkasında asılı bulunan 
Avnıpa, Türkiye hariteleri üzerinde iza. 
hat veriyordu. Hikmet Beyin ikinci der• 
•İni de büyük bir muvaffakıyetle, hemen 
aynen zapteden bir muhanirimiz;n not
larını aıağıya yazıyoruz: 

Umumi harp içinde 
"Hanımlar, Beyler; 
«Dün büyük harpten evvelki mesele. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Telefondan alınan para 
verem hastahanesi Bu paralarla 

açmak 
bir 

fikri ortaya konuluyor 

lstanbulda verem haatalıiı, giln günden artıyor. Mevcut verem bas. 
tahneleri ve bir iki ıanatoryom, verem salgınına kartı durabilmekten 
çok uzaktır. Nüfus kesafetimizde tehlikeli botluklar husule getiren 
bu amanıız dütınanla mücadele eden cemiyet, eıaalı bir yardım göre • 
mediği için çaresizlik içinde, çırpınıyor. Bakımaızlık yüzünden ölüme 
mahkfun olan veremlilerin mikdarı hiç olmazsa eski korkunç nisbetini 
muhafaza ediyor. 

Bugünkü ferait içinde, henüz kurtarılmaları imkanı olan fakir ve • 
remlilerin sığınabilecekleri bir hastahane, tehirlinin en büyük bir ihti
yacına cevap verecektir. Verem Mücadele Cemiyeti azası, evvelki gün 
Hilii.liahmer merkezin bir toplantı yapmıttır. Verem mütehass1&1 dok -
torla~dan mühim bir kısmının da hazır bulunduğu bu toplantıda, ve • 
remlıler haıtahnesine olan ihtiyaç mevzuu bahsolmuttur. Verem müte
hasf,ıs~arı, veremliler için açılacak b;r hastahanenin fakir veremliler -
den bınlerce kitinin hayatını kurtaracağını ileri sürmütlerdir. Verem 
Mücadele Cemiyeti telefon paralarile yapılacak hastahanenin veremli
lere tahsisi için belediye nezdinde tetebbüıatta bulunmağa karar ver • 
mittir. Bu letebbüsü, biz de memnuniyetle kartılarız. 
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~ "Y e~l layihalar: : 
~ . d B h V .. ~ i lkhsa i u ran ergısı i 
i Memurlara Şamil Değil ; 
= = ~ Maliye müsteşarı Faik Beyin mühim beyanatı = 
;; ANKARA, 4. A.A. - Maliye vekaleti müs- 25 liradan fazla iradı gayri aafisi olan binalar vergiye ta· ~ = leşarı Faik Bey, yeni vergi lôyihaları etrafında bi tutulacaklardır. Bundan 250.000 lira kadar bir fazlai § 
=: şu izahatı vermi,tir : varidat temin edilmektedir. = = Şeker vergisi : Eakiden yapılmıı olan fabrika- Elektrik: aarfiyatı evvelce fatura üzerinden alı- ~ 
S lardan kiloda 12 kurut, yeni yapılan fabrikalardan da nır ve fatura bedeline yüzde 5 vergi olarak ilave edilirdi. := 

· kiloda 10 kurut alınacaktır. Bu vergi evvelce 8 kurut idi, Bu 1larz elektrik kilovatı daha yüksek fiyatla satılan yer- § 
S 2-4 kurut arasındaki farktan 1.600.000 lira varidat tah- lerde daha fazla verııiyi iatilzam eder ve vergide mÜsa· := = min edilmektıedir. vataızlrk yaratırdı. Bu defa verilen layiha ile vergi kilo- _ 
;;;; Bina vergisinde: bir tadil y.apılnuttır: H_a: vata istinat ettirilmiı ve her kilovattan 2 kuru' vergi alın· := = len meri olan ıekle göre 25 liraya kadar ıradı gayn saf ısı ması teklif edilmiştir. Ayni zamanda elektrik iıtihli.k eden = 
5 olan binalar vergiden temamen, 60 liraya kadar olanların sanayi müesseselerinden beher kilovatta bir kuruı vergi = 
- da 25 lirası muaf tutulmakta idi. Teklif edilen tadil ile (Devamı 7 inci sahifede) -
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Reşit Galip Beyin Staviski casus! 
Acıklı ölümü 

--.o--

Cenaze Meclis tarafından 
tertip edilen programla 

bugün kaldırılacak 
Derin teessürler 

Eski Maarif vekili Dr. Reşit Galip 
Beyin henüz pek genç yqta ve ansızın 
vefatı memleketin her tarafında olciu
ğu gibi ıehnmizde de derin teessür 
uyandınnııtır. 

Şehrimizde bulunınakta olan !°"1:' • 
arif Vekili Hikmet Bey bu acıklı olwn 
den çok müteeaair olmut ve dün Re
tit Galip Beyin ..;resine taziyet ı_elgra. 
fı çelmıiıtir. Hikmet Bey dün bır mu: 

harririmlze bu zamaıw:z ölümden çok 
mütee&&ir olduğunu oöylemiı Te: 

- inkılap tarihl enatitiUünde deı· • 
aim olmaaaydı bu akıam derhal An • 
karaya hareket eder, cenazede bulu· 
nurdum.,, dem.ittir. 

Retit Galip Beyin ölümü tehr~!z· 
deki ıJençlik ve münevverler muhılin

(Devamı 7 inci sahifede) 

Berlin dönüşü 
-o-

Bulgar kralı Boris 
Yugoslavya 

kralı ile konuştu .. 
SOFY A, 5 (A. A.) - Bulgar Ajansı 

bildiriyor: 
Kral Boriı dün akşam saat 17 de Sof

yaya muvasalat etmi! tir. 
Kral i.tasyonda kraliçe lonna ile Pren

ses Eudoxi.e, Başvekil M. Muşanof ve 
Belçika Sefiri tarafından kartılanmıştır. 

BELGRAT, 5 (A. A.) - Yuaoılavya 
Kralı Alekıandr, Bulgaristana dönmekte 
olan Kral Boris'in Yugoslavya arazisin- 1 
den seçmeainden bilistifade kendisini 
V aladenioviç istaayonunda aelimlamıı· 
tır. 

iki hükümdar, mütealnp iataayona ka
dar, trenin içinde bir arada kalmıılardır. 
Kral Aleksandr oradan otomobille avdet 
etmiıtir. 

Bu mülakatın tamamile hu.susi mahi
yette olduğu teyit edilmektedir . 

--o--

Üçer aylıklar 
Mütekait, dul ve yetimlerin 

üçer aylıklarının verilmesine 

yarından itibaren başlanacaktır , ' 
Behaettin Şakir 

Beyin bıraktığı vesikalara göre 

İttihat ve Terakki 
Yakında M illiyet'te 

Dolandırıcının Almanya hesabına 
casusluk ettiği meydana çıktı 

--o-

Mm. Staviski de 
yataklık, sirkat 
ve dolandırıcılık 
tan maznundur! 

-o-
PARIS, 5 (A. A.) - Petit Parisien 

ıazetesinin Londra muhabiri, dün "Sun• 
day Chronicle" ırazetesinde, ciddi bir 
Alman membaından alındığı bildirilen 
malümata istinaden ıunları yazıyor: 

"Stavisky, Almanya Hükumetine 
Franaanm gizli iıtihkimat hattının plan• 
lanru satmıı bir caıus rolünde yeni bir
sima iJe kendini arzetmektedir. Staviıky 
••l'ari iki hiikümet heaabına it .-ören •e .. 
nit bir caıus ~ebekesinin reisi olarak aö
rünınektedir, Siyasi entrikacı olerak fa
aliyeti mali dolandmcılıklanndan daha 
pek f..'..tadır. Almanyaya istemit olduğu 
ıı:izli haberleri verebilecek vaziyette oldu· 
ğu ve bunun için Almanyanm kendisine 
tahminen 100,000 lngiliz lirası kadar bir 
para verdiği bugün meydana çıkmııtır. 
Stavisky'nin iş için sık aık Berlin'e git- 1 
mit olması Alman Hariciye ve Harbiye 
Nezaretlerinde görühnüı olmasının sebe
bi de budur. Stavisky'nin genit teşkila· 
tının maksadının fevkalade mühim ve 
sizli malumat elde etmeğe matuf olduğu
nu unnettirecek sebepler mevcuttur . ., 

Madam Staııiırkinin tevkifi 
Madam Staviaky'nin tevkif edildiğini 

geçen gün telııarf havadiai olarak yaz
mııtık. Dün bu hususla Pariıten ıı:elen 
mütemmim malumatı aıağıya yazıyoruz: 

Madam Stavisky kocasına ıerikicürüm 
ohnak, yataklık ve clolandıncılık yapmak 
suçlarından maznundur. 

MaJam Staulaki 
Dolandn:ıcrnm kanaı cmna ııünü öğle· 

den evvel ılri polia müfettiti tarafından 
evinde tevkif eclil"!İftir. Ve isticvap olu11 
duktan sonra tevkifhaneye sönderilmiş
tir. Madam Stavisky kendiaine aualler 
soran &'azetecilere cevap vermemek iıte
memiı ve fotoğrafçılardan kurtulmak ;.. 
çin yüzünü ıiyah mantosunun yııkasile 
kapanuıtır. 

Dolandmcının kansı yekunu büyiik 
bir mebl.iiia varan 1200 tane çekin ko
çanlannı saklamakla maznundur. Bu 
çekler Cridi Lyonnaiıe, ticari ve ıınai 
kredi, V auetn Bankası ve Travellea 
Bank üzerine çekilmiıtir. Madam Stavis• 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Mühim bir suiistimal 

Ölüleri sağ 
alan bir 

gösterip maaşlarını 
şebeke· meydana çıktı 

Eyta!'!1, eramil ve mü- ""~119''1!"""'1'1-PP"""TT'..,,.."ll""l"'I""-.,.-------. 
tekaitlerin maaş yokla -
malannın mayısla yapı-
lacağını yazmıştık. Fa -
kat lağvedilen ihtiyar he 
yellerinin evvelce ver -
mit oldukları ilmühaber
ler Üzerinde hem kontrol 
yapmak, hem de vefat e· 
denlerin isimlerini teabit 
etmek üzere, maaf sahip 
!erinden reaimli birer hü 

viyet varakası arannıak-ı~!~~~~~~::;::::::='-'-:: 
tadır. Bu suretle Fatih 
rnalmüdürlüğü mmtaka
.. nda, vefat etmiş bazı 
kimseleri u.ğ gibi göste
rerek, maaılarını alan 
lı ir tebeke meydana çıka 
•ılmııtrr. Bu sahtekarlrk
ıa ali.kadar olan heyeti 
ihtiyariyeler hakkında 
tahkikata baılanmııtır. .. . · b b ? 
Haklarmda kanuni mua- ôlulerın şelaatı aca a u mu. 
mele ikmal edilince hepsi de mahkeme !ardır. Bazı yerlerde memurlar, nüfua
ye verileceklerdir. Diğer malmüdür • ları doldurmak için geceleri de çalış
lüklerinde de bu şekilde de yolsuzluk mak mecburiyetinde kalmaktadırlar. 
lar yapılıp yapılmadığı tahkik edil - Mart, Nisan Mayıs 1934 maaıları bu 
mektedir. ayın onuncu cumarteıi gününden iti -

Maaşlarını kırdıranlar haren eski maaş tediye yerlerinde ve-
Maaı aahipleri resimli hüviyet va rilecektir. Malmüdürlükleri halen ma-

rakası göıtermeie mecb~r .~ı~_ukla~n aşlarını bankaya iskonto ettirmek iı-
dan bunlar nahiye mudurluklerıne teyenlerin cüzdanlarını vize etmekle 
biz;at müracaat etmekte ve hüviye_lle- meşıruldürler. Bu sebepten malmüdür-
ri tesbit olunmaktadır. Ancak nahiye- lüklerinde fazla tehacüm vardır. Ey-
lerde ve nüfus memurluklarında bu tam ve Emiak Bankası haziran, tem • 
muameleler için ayrı birer memur ol.. muz, Ağuıtos üç aylıklarını iskonto 
madrğından hem memurlar, hem ma- etmeie batlamrıtır. Malmüdürlükle -
at aahipleri müıkülat çekmetkedirler. rinden maşlarını vize ettirenlere, birer 
Bu nüfua yoklaması bir aydan beri de gün tahsis edilmekte ve bunlar bu mu· 
vam ettiği halde birçok ma&f aahiple- ayyen ıünlerde paralarını almaktadır 
ri elan nüfus tezkerelerini alamaınıı· lar, 



( B 1 Londra mektupları ı Behçet) 
KEM..6L 

İngiltere işsizlerinin açlık yürüyüşleri 

Bu Pazar, her Pazarın aluıine 
Londra botaldı, doldu .. Hele öğle
den IODra büyük caddelerde oto
mobiller ve otobüsler muntazam 
if!iyemez oldular .. 

LONDRA: 25-2-34 

Hristiyan ve Yahudi aeciyelerin'.n 
en garip ve en verimlilerini bir a
rada tophyan bu ırkın fil sefil ka
labalığında öteki ırklardan her 
hangi birin'n bir avuç kalabalığın 
daki gösterif ve mehabet yoktu .. 
Çoğu, polislerin arkuma takılJlllf 
arsız çocnklar gibi yılıfarak geçi
yorlardı .• Aralarmda kızıl saçların 
dan Muee'ri olduğu belli olanlar, 
yürürken vilayetlerinden getirdik
leri veya kend ·!eri bastıkları gaze 
te ve programları aatmağa çabalı
yorlardı .. 

!HARiCi HABERLER 
M. Çaldaris muhaliflerle 

anlaştığını söylüyor 

-• 
Balkan misakı bugün 
Mecliste görüşülüyor 

Hayd Parkta İngiltere i'sizle
r:nin aaat on betle büyük toplan
tısı vardı .. Haftalardanberi Büyük 
Britanyanın dört yanmdan açlık 
yürü)'Üfiine çıkmak suretiyle ifaiz
ler Hayd Parkta buhıf1Dayı karar
laştırmıt bulunuyorlardı. ltsizler, 
yalnız ame'e sınıfına mensup de
iillerdi; yürüyüte çıkan ıınıplarm 
ve onlara Londradan katıtaniann 
bir kısmını da münevverler ve bil
hassa Dafülfünun talebesi tetkiJ 
ediyordu .• 

Hayd Parkta, daha sabahtan 
kayn&fJD& vardı; galiba İfSizler·n 
açlık yürüyü•ü parka gelince bit
mi• olacaktı ki, buranın Yahudile
ri dört tarafa çadıdar kunmlflar, 
andöviç Ye srcak börekçik hazır
lamakla Dıefğuldüler. ŞW"&ya, bu
raya konma, kiir<..ülere sıra beldi
yen ve birbirlerini dlıliyen iftahlı 
hatiplerden başka kimwnin aldır
dığı yoktu •• 

Hayd Parkın etrafındaki cad
delerde atılı ve yaya polisler kol 
kol geziniyorlardı. 

Saat on befe doğru uzak cad
delerden acayip boru sesleri gel
meğe başladı; kalabalık birbirine 
sım sıkı örülmüf b:r canlı çit ha
linde parka ..ligen yol.lan tubnut
tu. Be~ on atlı polisin arkasından 
davullara vuran tokmaklarmı ha
vada bır takım eski iakeletlerin a
ca ip ltaditleri gibi oynatarak ve 
borularına kurumut gırtlakılarile 
boş mide'erin'n 10n enerjiaiııi ve 
hıncını üfürerek sayısı binleri ge
çen ilk anıp sözüldii. Sesi horoz. 
latan kadınlar, bojulan yırtıla
cak gibi bajıran seaç lazlar, ala
ya bam.,,.skll bir hususiyet V'"Pi. 
yordu .• Hiç birisinin gözü dön
müt damarları •'tmif değildi. San 
ki Loodraya gelir gelmez aiıle be
raber bir ar.aip ve ihtiyarsrz örkün 
tı.i ruhlarına sinmitti. Ne lsanm te 
vekülü, ne Muunm hofaneti.. 

ik~t~~::.ı 
..... 1P"i' b 1 ~ti ...... \ 

mut. ildDadi aefem.rlildw ilin edil
mittir. iki memleket ima.naı:ı bir kav
ı:anm aıtmau içindedir. Meaele nedir? 
Kı .. ca ıudur ki, Frananlar - milyar 
frank hitan 1933 ticaret minaz..-i 
açıimı, 1ı:-ıe.janlan o milı:darda tah 
dit ederek kapamağa kanar YermİJ' -
ferdir. Her memlelı:etia ~tenjanm -
dan, bu meyanda lnııiltereninkiaden 
tih' kalemde yüzde 25 k-iılerdir. 
Bu darbe, bilhaua methur lnciliz yÜD 
lü k-larma dokunuyor. Buna kar-
tı lnııilt- Fraaaadaa s••- effllDlll 
bir çot-a, hilluıaM Frwa ip 'liı..., 
rİlle ~ 20 _,,.,.ttaa fazla aa- -
rlı"5 ıao,.,..... Şimdi, L- mahiti telat 
içindedir. Ly-lu H....ıot, ludtiaede 
faali,..t ııöetwmekt.-. Daha din 
aedı eııt tir ett.a himayeye seçen ln
ıriJtw ;. yelli öfrendili bir wulü az 
zamanda bu kadar inlı:itaf ettirmesi 
dikkali caliptir. Bu hal. uırbk lnciliz 
umdeleriain nasıl hayat tarafmdan 
kolayca mailup edildiiini göaterir. 
Diğer cihetten gene bu hal. do&t mem• 
leket olan lngiltereye lıartı Fransa • 
nın icabm '-. nasıl vaziyet alabileceit· 
ni ve bqüalıü do.tlaldana içybüaii 
gösterir. 
Şu yazula üç •h-iyetli =emb • 

ketten 1uıbio!e iktifa edilmiftiı'. Ne 
ikmat ...__.._ .... ,...fakat ...... 
lamayan Almenyadaa, - ilı:baat miif· 
ireleri aubt içinde 1>..ıa- ltalyadaa, 
- amelMilô •-- edwca±e atalı 
ücretle çal.. cak •• pa-. J"iizcle 
70 dôitiı• ık tlbyaya kilo ile mamul 
_., .. ıecek kadar zwla fazla iati• • ... ,,..... ,..,_,,..... ...... , __ ,.. .... 
yaı.. fll ~ iıtifa •. 

..,. ki. caı-. lııio'ılii"ı' R 1 w 

... ilı:tuel 1ra,,.- .. 1 

ıbtı • ._ 

•• ilı:beat koeferan_.. fiulıo ile 

Ve kalabalık, önümüzdero daki 
kalarca alb aktı.. s-ıe bakıyıor
dum: Uçe çeyrek k•laduı 4,5 a 
kadar hiç arkası keail,.,eden ~•1 ı 
Ye yayan polislerin kordunu içinde 
dörder befer, yanyana yü:ıüyen it
siz gruplan geçtiler, geçti.er .. 

Her kürsünün etrafına bir tehir 
ifaizlerin · n bayrağı çekildi; hatip
ler, konutmağa çıkhla.r .. 

Hiç birisinde inanan ve telkin 
eden bir hal yoktu •• Ajzı köpük sa 
çarak tam•ml•dıiı en heyecenh 
côimlenia -da kenclilerine lrıe
yif arayan kalabalık hol bir kah
kaha salıyordu. .• 

Muhakkak ki, sayısı yüz b·ni 
geçen bir kalabalık vardı; sade 
uayİfİ temin için 20,000 polis bu
lunacağını gazetelerin yazmıf ol
duğunu nazarı itibara alırsak asıl 
kalabalık hakkında bir fikir edin
mit oluruz .. 

Tek k'msenin yüzü kanamadı 
ye Hayd Parkın asfalt caddelerin· 
den geçerek Pazar eglencelerine 
Yeya ziyaretlerine giden lordların 
otomobilleri. birer canavar ııibi 
homurdana homurdana gliya cot
kun ve asi olan bu kar 
labalıiı yarmasını bildiler
Leydilerden bir kaçı otomobi 
:linin açık camını amızm kipaya 
rak ve fU zavallılardan birini bat
tan -.aiı giydinnıeye ve bir hafta. 
yedirmeye yetecek bir para ile da
ha dün alıDDllf esanslarını men
dillerine bo.-Itarak geçtiler ... 

B. K. 

Sarre meselesi 
STRAZBURC, S • A.A. - Ciimburi

ıret.P d- ı nt hrkumm ..atı a- ••be
il liıınııs'MI. 5-re' .. ,.....ııoaık ... ,... .. 
mumiyellin aerbeat, dürüac ve ıizli olma
sı ve Fransa ile Sarre ha vzaaı araamda 
ticari mübmdelelerin devam etmesi hak· 
kında ve Alaaalan, harici Almanyadn 
mükim Almanlar gı'l>i telikki eden nazi 
telekkilerine kartı protesto eden bir ka
rar alD11ftır. 

Konıını Almanya ile Alau al'lllında 
biç bir tarih münaaebeti olmadığını ve 
f&Yel bir lıiiftür münasebeti Yan& ha 
münee•lnti.o nui ibtilili ile ortadan 
kalkmq olduiu telikkiaindedir. Nilıayrt 
kongre l>oamergue biilı&netine iıima· 
dım ... telıriklerini bildinnqtir. 

Avusturya meselesi 
3P ARI S, S. A.A. - o.-ta A...._ .,,. 

bilhu1a A .... ıturyD m-'eleı iM taha.i• ı 
ettiği ııünliik ynııımda "Le Tempa" ga-
zetesi tunları yazıyor : 

" Anachluas'e karşı kapılan en lıst'i 
..,ıaıde lıapamalı orta A vrupe hedıeıin 
lıalılona metra menfaatlerine hiinnede
relı: mm- talmye İçin - iyi çare, f. 
tslya ile küçük il~liıf •-• 1 i ıiilıiaeti 
ialı:if&f ettirmek ve Tuna dnletı..inin 
deimi tqriki mesailerini temin etmektir. 

Londrada işsizlerin 
tezahurab 

LONDRA, S (A. A.) - Yi.ıiJit ya
pan qaizlerin Yili.yet" Londra'nın muh 
telif m h U ' iaw men1ap he,.etleri dia 
t ........ taabiret yapaaılarıhr. 

Tnıfalııar caddesinde htipler natalr
ı. ııöyl-niııl dir. H~ bir lwliae kay· 
~tir. 

Bir kap yemek 
BERLIN, 5. A.A. - Telı; lıap ,.....ıi 

.... a...ıı.cı., dün, hıbntaLır oteller 
,,. ............. abil olmalrarmı, yahm 
........ (40l,ClllO) _. lıir -mıf te
... 7 •••• w--·· --. ınilettt.- -.. - Andorre cumhuri•etinde .. .___ ptirclilıleri dörit-e... ~ 

'•i-P'" 1ıırrr, sizlemeye lü:nm ~; PUPICNAN, 1. A.A. - Diparillero-
-·- •rıilrlr ikb1at aah• iaıti- ca + .... bir eı:ı- Anclran 
lı:aJ 8 1 • p· • Maruf bir lnıiliz ~~ e- ' ltWli izerindelıi miifUll'elı: halıuk 
ı __, D'.,i._ __ n (bu buhran, tar.ahin h5

'" • • ' fraıade. ba haklen lren 
.._.. .---. d ıG-.ır ..... s .; w;. u-• -•-· t ....... - aptaka buhrandır) ıyor. S.. -.·- .. - ...-....... --
, .... •t __ ........ , -ı:.: ... - ....... ,., .- ,. • 111 ·- teklif effiii p'lıi 
"" - --. ...,....___ A iaııe +=ım. 4le malltelif mili men-
unda INr ltalı:ilı:at yok deiildır. O ata- fuller 'riri ; -t eylemfitir. 
ı..m w lııalııilrat Yarcl:r ki. e.ıD de•ir- Andorn ınlllet ~ bu teklifleri 
de laayat, alnlh milletlere ria idi. Ha- red etmift&. 
ntı, alalL -m.ıı ... h7ze ps1irebili· ----
,.ı....h. Falı:at y.m t1eYinle hayat, Bir vapur yanıyor 
ailletleri ltinat iiniiae kat-., onlan 
Lifcliır.! ..... , .n....::..or. aa..a.. milletler, NEVYORK. s. A.A. - S.ı =+'dan 
D •• •- -•7 ·-·- N.Yyork'a yolcu tat....ı.ta olen City ef 
iatedilderi feyze Pdemiyorlar. Onlar, Mants-Y yapunı, Cheaap-k fewi 
hay•tm içimle ıniindemiç illiyet neyi epldannda yamiıaktada'. 
icap ettiriyorea oraya ııevked.,iyorlar. 1 .. ~.,.,.....,-.,...,_""""""_..,..!!!!I!!.,.,.....,_ 
8u •al. ltöyle bir müddet devam ed.. I' 
cektir. Hayata ilk tahakküm edecek devridir. Ve kani olmalıdır lıi, ıu ~': • 
millet. ...ı.atan zebunu olmaktan ilk zın üstünde mücadele ve zafer ıçın 
lııurbda• millet olacak ve IMıbranı ilk yaratılmlf uzun tecrübeli eski millet-

Itır •ardıl', tabammiilü kıt kıaa ÖlltÜr• 
a.ce 1Mt dan atacaktır. Bunun için lü milletler de. Yakm tarih, ba tefriki 
~ ı" d• al-·k tartil• bir yapmakta pcı1mıiyec:ektir. 
ıne'ri ' a·at ._ pliJW. DevrDiz ..._ N. t4!.. Al 0 

· ham -~ "'"· ı.-na;u; ı mücaiele va zafer 11teyen a-

Mlihalifler ise misakı bazı kayıt ilave
sinden sonra tasdik edeceklermiş 

Misak mebusan meclisine veriliyor 
Yunanistanla yapılan samimi anlaşmı 

misakı da müzakere edilecektir 
ATINA, S (Milliyet) - Baıvekil 1 

M. Çaldaria gece matbuat mümenil -
!erini kabul etmiıtir. M. Çaldaria ga
zetecilere miaak etrafında Yuııan ri
cali aruında ihtilaf olduğuna dair ha
berlerin doğru olmadığı~ misakın bel 
li bqh eaaalan Üzerinde.. fırka reiale
rile lüç bir ilıtilaf -•cut olmadığım 
oöylem.iıtir. Batvekil ııazetecilerin i . 
kiDci bir -·- cevaben; yalnız mu
halif fırka reialerinia t. ... zı teferriiata 
itiraz ettiklerini beyan ederelı hü -
kÜmetİn ayan Yeyabut mebuaan mec
IİIİnde yapacafı bey&Nlta m'-.akın 
ruha ,,. m&aau anlafdacaimı i: •e ct
miftir. 

Beyanıııt naaJ olacak? 
ATINA, S (Milliyet) - Atina ai· 

yaai mahafili Haric:l:re na&1n M. Maxi
moala ,...._ a- •• Ynsoalavya se
firleri aramada cerey- eden son u -
zun mülil:ata biiyülı br eL iyet 
vermelıtedir. &arada Wkiiıa IÜr .. ka 
naate göre, hülı:iimetia Mecliate, Yu
naniat•nm, Ballıanlar harieinde zuhm 
edecek bir harbe ittirak etmiyeceğine 
dair "1aku .... acak beyanatında .. ra -
hat bola-acak •• misakın rahuna 
ilitilmiyecektir. Mub&lif nrkalar mc· 
nabiinden çıkan haberlerde içtimalar 
da yapılan itirazların kati oldufıı ve 
hü•kümette bir Akdeniz devleti ile 
harp vulmaada Yunaniatanm ne gibi 
bir Taziyet alacaima dair sarih beya
natta ............... , iatenildiği bildiril· 
ınektedir. Hiikümet, f1rka liderlerinin 
son toplantdannda ittihaz ettikleri ka 
rarlar haricinde bir battı hareket ta -
kip ettiii takdirde muhalifler Venize· 
ICMUD nutkunda verdiği yol üzerinde 
yürüyeceklerini beyan etmektedirler. 
Muhalifler ayan meclisinde yalnız 1 -
talyaya kartı değil, berh&11.gi büyijk bir 
devlete kartı yapılacak bir harbe Yu
naniatanın ııirmek mechur<yetinden 

Prince'in katli --
Kanlı bir gazete 
Bulundu 
Zabıta bu mesele1e dair 
bet yüz mektup •111$hr 

Adb)oe RGaın iti. Cheron 

DUON, S (A. A.) - Müddeiumumi 
Couchepi.a Peria'te M. Cberoa ile söriiı
müıtür. Ve metbaata M. Prince'in ka
tillerini bulacaiını ümit ettiiini aöyle
miıtir. 

Miitkleiamıınıi tlört iz elde olandafa
nu, tahan-iyabn y*nda f&]'UI olikkat 
bir aafhaya lireceiiııi eöylemittir. 

DIJON..ı 6 (A. A.) - M. Prence'in 
ce...._ w.-ı.tıa nokbıya yalım lıir 
yenle 'Z7 ..... tlırihli, iizerind .. - le
keleri buluma n pıçalda ~I 
bir ıazete lıulıınmuftur. 

masun kalması için misaka bir kayıt 
ila•e edilmesini iatemektedir. Bunlar 
ancak bu kayıt ilave edildilıten sonra 
m.iaakı tasdik edecelı.lerini söylemekte 
dirler. 

Muhalif gazeteler hiikümetin ya -
pacağı beyanatın miaaka merbut pro
tokolün ruhuna mutabı.1< olıru,acağıru 
vazmakta ve teaalnuun öniiae seçil -
ineai için m.iaakı imza eden Hariciye 
nazın M. Maximoaun iatifaaı lüzumun 
da 11rar etmektedirler. Bu gazeteler 
Hariciye nezaretini ya M. Metakaalllll 
ve~ ahut ayan azaıımdan M. Mihalako 
puloaun deruhte emMini Utemekta -
diri er. 

Misakın tasdiki için 
ATINA, S. A.A. - Atina ajan11 bildi

riyor : 
Bugünkü ıueteler, BaU.u itilafı mi· 

sakının bu hafta zarfında herayi tasdik 
mebuaan ve ayan -.:lialeri- t....ıi edi
leceğini yazıyorlar. ffiibi O lıu müza
kereler e_.,,.da mioakın .-& •e ruhu 
Claireaind., bir beyanat yaparak Yunania· 
tan111 Balkan harici bir hüküm~ kar~ı 
bir harbe aüriiklenemiyeceğini bildirecek
tir. 

Ellini.ki ~azetesi, efkô.n umumiyenin 
pek ır.iqkül diplomatik meseleleri mu
vaffakiyetlc haletmit olan M. Makı!mo· 
sa minnettar olduğunu yazmaktadır. 

Kathimerini gazetesi diyor ki ' 
Misak uıl timdi ve imza edilmif oldu

ğu tek.ilde bütün efkin umwniyenin tak
dirine ye muhabbetine mazhar olmuıtur." 
Proia gazetesi ele oon P,iinlerdelô mü-

7.akerelerin mİMlnr kıymetini aıllnın" 
olduğunu yazmakta ve hic lıim.aenin bu 
mi.alım ta.dilini diifünnwnif olduğunu 
kavdetmekteclir. 

Eleltheron Vima eazcteoi de Yunan 
efkin umumiy.,.inin sivaıi fırkalar ara
sında hııaule ııelmiı olan ba itiliftaıı do
layi aüküıwt bulchıi-a yuzyor. 

Silahsızlanma 
-o--

M. Goebbels'in 
Beyanatı 

Almanya birçok kuvvetli 
devletlerle muhattır 

BERLIN, 5 A.A. - Volf ajansından: 
Lord Eden'in seyahati neticelerini tef. 

ıir eden Berliner - Bönen:ıeitung gaze
tesi diyor ki : " Almanyayi bir telnm fe· 
clakirlıklar yapmağa aevk etmekten iba 
ret bulunan F ranaa manevrası karımn
da, lngilt•e, bqvekil Mitlerin emniyet 
programını yalnız na'bai bir fedakarlık 
dejiil, fakat tecez:ıi kabul etmez bir kül 
telüki edecektir. " 

BERLIN, S. A.A. - Gazeteler propa
ganda nazın M. Goebbola~m bir Fran
ıız gaze!J,ciai ile vaki olan miilikatını 
İıeıretmekteclirler. Ba mülakatta, M. 
Goebbela, Alınanyanıa, kınvetli ve he· 
nüz ialn1ip ve teralıılü clenesinde b.111-
nan milletlerle -Ut oldaiwıa aöyle-
mittir. • 

Naz.:r demiıtir ki : " Ancak Avrapa 
medaıiyetinia inlıiıafmı temin edeceği 
cihetle lıoa tenıkkiyah elkıtJ-byız. Fa
kat herkeste lı..ktir eder ki bizde bu mil
letlerle beraber yürümeliyiz. Bunun için 
dir ı.;, iddea ettitimiz halmk mıiiaYlllı ..... 
zim için hayati bir meseledir. 

ANKARA, 5 (Milliyet) - Büyük Millet Mecliai yarın Eaat on be, 
te toplanacalrtır. Ba toplantının ruznamesi lıazırlanm1fhr. Yunanistan 
/ıiilıiimetY.e akteJilen -.imi anlafma miaakının, Yugoslavya krallığı 
ile aldedilen miiteltabil metalebatın tesviyesine miiteallilı itilalımn ııe 
Ballıan anlapn.a misakının ta•dilnna dair olan Aıaımn layilealan na: _ 
nameye dahildir. Bu itiltilname ue~-n·salrlar lwılrlnıflla Hariciye enciime 
ninin mazbatalan da basılarak bu ak,am mebaslanı tevzi olıınnmffur. 

Her üç ltiyiha yarın mmtaceliyet kararile miizaltere eJile.:elrtir. 

Transit olarak gümrüklere gelen 
eşya hakkında vekaletin tamimi 
ANKARA, 5 (Telefonla) - Giimriik ue lnhiatular oelrGleli kemli

lerile clearing e-ına müstenit mukaveleler alrteJilmİf olan memleket 
lerden giimrü/rlerimize 11elen ve manile•teolarda traruit i,arti bula -
nan efyalar haklıııflla IJİİlllrÜkfere bir tamim yapmlfhr. 

Bu tamime nazaran bir teJriniaani 1933 tarihine katlar trcrn.it ola 
ralr. tlİİmriilrlere gelmif olan emtea 15416 numaralı kararnameye bağlı 
M listesine dahil bulanana kontenjan harici memlelıete ithal ,Oilebile 
cektir. 

tatbiki Sanayi planının • • 
ıçın 

ANKARA, 5 (Telefonla) - Sümer Bank aallCIJIİ pltinımn tat6Un 
için çıkaracağı obligıuyonlar etralında ikmal uelraletile t-taılrr. 
Obligayonlann kaÇtU liralık olacağı bugiinlerde lıararlayacalıhr. 

Diğer taraftan lktısat Vekcileticle planın tatbikatı igin ute,.ceif 
35 milyon liralık tahsisata dair layihayı da hazırlamaktadır. Layi/ta 
Bugünlerde icra ulrilleri heyel:ne uerilecelıtir. 

Muvakkat ikamet mulcaveleleri 
ANKARA, 5 (Telelonla) -llıameı mukavele.i alıteJilme7fJft 

deoletlerle ypuılcalı nnnıaHıırıt -1ıaoele hakkındaki kanuna :ıeylen 
Meclise bir layiha ""keJiln:İflİr. Bu Uiyihaya göre lıiiJnimet lıenılile -
rile kat'i ikamet _,,,,,_,. altJi i~in müzakereye tıirifilmif olan Jev -
letlerle ~ Wrman muvakkat ikamt mukaveleani kat'i ilıenet 
malıaı1elainin alıııline kadar temdide mezun olacalıtır. 

İlle ve orta tedrisat muallimleri 
ANKARA, 5 (Te!elonla) -ilk ue orta tedrisat muallimlerinin 

terli ve tecziyeleri halılanılaki lıanunun tadiline dllir Merm meh
Süleyman Fikri Bey tarafından verilmif bulanan kanan telılili halılan 
da Dahiliye vekciletinin mütaleatını bir tezkere ile hiikimet Millet Mec 
lisine bild;rmi1tir. 

Ruşen Eşref Bey Tiran elçisi 
ANKARA, 5 (Tlelonla) - Riyaseticümhur umumi kat:bi R,,,_ 

E,rel Beyin Tiran elçiliğine tayini kartD'lllfmıftır. Rupen E,rel Bey Y"
lnmla yeni vcuıilaine baplamak üzere Tirana gidecektir. 

Kazanç vergisi layihası 
'ANKARA, 5 (Telelonla) - Muhtelit encümen bugün toplana -

ralr. kazanç uergiııi liiyiluuı üzeriıwle hazı rötüfler yapmıphr. 

Münhal meb'usluklar için 
'AN KARA, S. A.A. - Ciirnhurİyet lwıllı ırrır... wııwııi katiplifln-

d bibl•ribniftir : 
en M:U.hal be, rnebuslalı için önümüzdeki cuma giinii İnfaltalıat,. 

pılacak oe hrka namzetleri çarfamba günü ilan edilecektir. 

Barut ve 
ruhsat 

fişek inhisarının vereceği 
ve nakliye tezkereleri 

ANKARA, S (Milliyet) - Barut ve 
fitck inhisarları idaresince verilecek 

Ç k 1 k d h d"seler rabaat n nakliye tezkereleri Lakkme os ova ya a • ı da hükümet meclise bir layiha vermiı-

lunan inhisar maddeleriad- iyi bir 
halde baluaanlar idarece .. bt bedeli
nin yüzde yirmi .......... ı. - ı.-aı. 
olarak imha ech'lmek üzere beclelais 
olaralı: ütirdat ol-caktır. Nakliye 
tezkereleri olmak11zm memleket için
de inhiaar maddelerini bir mabafdeıo 
diiierine aalıledealerin mallan zapte
dilecektir. Kendi istihlilı:ine m.aı.
olarak bir talma beraberinde nalı:let· 
tiii bir kilq a• barutu •• o kadar a• 
aaçmaa •e yüz adet av ve l'Oftlv• 
fifenıi •e bunlara ait teferriiat ba lal 
lıriimclen miiat- olacalı:br. 

PRAG, S. A.A. - Al••=' = Yata- lir. Bu liyihaya ıöre idare tarafın • 
ni eesılıe leflöl&tnun ifW- ~ dan lıQilen •erilec4ık beyiye kiiıt • 
nuy....ı -ya)i!11-~ I~~ lan için al-ekta olan harçı- 50 ..,.. ..... .,.~yet= ... ı.:.;.... bia - dalaa .............. olan miyet 
olmak ...-etile tanıfe) )'ırnM •ot _ • ..ı.._,_. _. • ..L:Jt. --1.-.1.. 

d ,,......_.. .... _ ~"'!' -· llÇ9I' - -- J'----8 •ea* o'r ........., zalıda, Almea- birer lira olarak al_e_a ...,,_ e-
W.: ilıiııci defa içtima etmııl.-ini yasak tilecektir. Be,ie kijıdı obnachfl ı..I 
eımiftir. d .. jnlü .. r hali .. tanlanlaa lıarcnl 

üç mİılli ma al•acelı: •• elleriBde lııuTaMrilut ile mefP1 cılanl., imzalı 
Ye MnZHIZ ba meaefeye Uİr iblıeratta bu
fuaıılaaıimı lıiLlina ,,.,.a serip tek
lifler .. bal n fıet yüz meklllp alımt-
1...tır. Bu mektuplara mahdut bir .ı..... 
niiJet verihaektedir. 

M ançuri impr atorunun do- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!~~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ğurduğu siyasi dedikodular Ankarada bir Erzurum Vapurculuk 

ŞANGHAY, s (A. Aw> - PuJi'llİa heyeti . Ş f J 
Havanada grev 

HAV ANA, S. A. A. - U- it fe
da esyon., IMr ta.afta .._ ilin ebniflir . 
Bupo hiç bir pzete intif&I' e'rr •ıtir. 

Roma· Pefte yoluada 

Odun kömürü ile 
İşliyen otomobil 

ROMA, S (A. A.) - Proleaör Ferra
ırati'nia 8"1r ... idanı ettiği ..., odan 
k" - i ile miteherrilr küçük --. ... il, 
ııirilonit oldap Roma • Vi,,.... • P"fle 
1197ııbatini en miiaait teraitle ikmal ede
........ ,. diimniiftiir. Profwör, Z-mıat 
Nazırı ile ~ -.ıar tarafından 
.... 1 1 1 ,..,. e+bıip. 

Otomobil, çok fena bir havecla ve kar 
fırtmaları ip:ı·ıiede ..,,.._t ebniftir. 
Bununla beraber ben:ıin yerine odun kö
mürü lcııllarunak teeriibeai çok -
aiyet Yerici neticeler patermiıtir. Kay
dedilea vaMti ıür'at, azami aaatt• 80 ki
lemetre ııL ıtu. Serfedilea kömür 
eiktan, her yiiz kilometı adı ltir ır..saı 
........ bl lb. 

:-r..~~ım.,g-./ ,.= ANURA,S(Trlı•rde)-En.- irketindeisti 8 af 
mi?' ' le bıı' ıtx. U-.i... ..,._inat s ~ 11 
_ ... -.a- a.: Je• ,a ..__,,.,; .. _...,ır w • ı • .._ Vaparcalak ıirlıeti meclw idare • 
- .- - .. • 7 • ,. Martta tait dil ı ı k e r • ·e aindea bir müdclet .....ı Gç aza irtlfıa =:.r ti.' \w'J; I~ &~ &' lr 1 ek 6- ıe' · ' e Eımwdaıa elm.İflerdi. Şirket mecliai ~ 

1 1 lıir •-at .. , ..... yeaidea iatifalar bqlaauttır. Meclili 
...,., idare azurndan Hacı Y abp Zade Jı1J 

Ro••da 

Üç Başvekilin 
Mülakatı 
BDAPEŞTE, 5 A.A. - ~üı+ ti• 

natift .ikin olan Faesgetlemits ıuete
ai Maroe&-i projeUia Cömlıöt ile DoU
fuas'an yıılı:ıncla yapiM H-. ıt.M •1a
hatiyle tehaklıulı ....._ aiıı •et?" 
kaydetmektedir. Bu miilikatta, prensıp 
itibariyle daba .....,,eı kararlmfUrılmıt o· 
lan ilıtiaadi it bereberliğioin ımıl ve te
ferruatı teopit edilecektir. Mnuolini pli
nınm e- ltalyanm Maea-iotan ile A· 
vıntaryaya hl l'li aV ik tarifeli tat
f)iki ye Al-ya ile F- twoled·· .ı. 
bu iki memleket h•kkmda buna benzer 
tarifeler Ultbikinin teminine çabıılmaaı
dll'. • 

lı.lya - Avwtarya • Meca"İatan ikti
... teı ı •Neıia .,_...,.etlere ... bu 
areda np,k ilillıla • .ilsihlılı: hpııımı a
oak ............. oldul>ı kaJ4edilıaektedlr· 

Hint lalimbk aleminde 
llOMBAY, I. A.A..- lolem aaiyet. 

leri, metblll' aiyui ve hakukcıılardaıı M. 
Jiwla'• nıia ... t,, .... , ..... 

Ba iıM'hr efkin laıiltennin Hindia
- ..... 1 + 'lıeklif attiii teliklü emı.. 
...ı.teo1r. 

Buzlar arasında 
MOSKOV A, 5.A.A. - A1ıinı. Wan 

T cheliouala.e ı.aa larw npw ı1a •u
lunan on kadın ile ilıi ccıeak Silıiry.am 
ıiaıalindeki buz kitlelerinin üzerinde kur 
tanlarep Cap Vellen'e ıetirilmittir. 

--o-

Atinadan uıaklaşbrılan 
Amerikalı 

ATINA, 5.A.A. - "-ikalı lıoınker 
Saaıouel l111ull memlek.ıi dwW terk 
et-ı. isin Wi emir elmqtır. 

"''"' lley dün alıfam ıeç vakit ~ 
Meclisi idaredea btifa ettiifai bildir • 
nuttır. Diter taraftan -riai ıc1..-,. 
yeai siren Arılaa Kaplanna ela Is~ 
edecelini bildirclili aöyl-elttedir· 

Borçlu memurlana 
maaşlan 

ANKARA. 1. AA - Boa ;'o a b• 
dolqi -. .,,. iicnt1eriain lıacD ...,. 
rür eden memurlar hekkmda itfila9S r 
lunan brerlana icra dtir"'t7.: :r-
dan dolruya vek•tlw - -
teblii olunm•aı kili ıelmeyip icnı ft ,!; 

la. kanununa - laıı t.ı.ıiii• daf• 
memurlariyle ........ ayai -~_.,a. 
re amirlerine ele yepılaw• laZJm. P,""" 
ğine ıurayi devletçe karar nriJaıitW• .. 
Bestekar O'neill'in ölülll: 

LONDRA, 5 (A. A.) - Çek ta .. .. . •= ..... '1ectelair " eı tb'a ...... L.! • ..-

- O'.-ıı Laatrada aolaılıta -
..... ıi .. fi ••••. 



!"[. . -- -- - - - -- --- -- -~---.. 

.EELElaiJ 
Ağaç kesme yasağı 

Nihayet bu yaaak bfrçoklarmızı 
Cillın devirmekten kurtaracaktır. 
~:.r fıraatta bir çam devirerek geç 
lıgı Yerleri kereste haline çeviren· 
ler artık biraz dinlenirler ... 

Ben bu satırları yazarken dik • 
kat ettim. Umumi hayatımızın ba· 
zı ilitecek taraflarını ifade için 
ağaçtan ne kadar çok istifade et
ııı· . ••-z .. 
k Bunun ilk canlı delili büyük pot 

1~anlara "çam deviriyor" deme • 
llıizdir. Hanüman söndürmek ma
n~ıına gelen, (birinin ocağına in
t!r ağacı dikmet) geçen bazı de • 
Vırlerde ne kadar makbul bir bah
Çevanlık olmutlu. 

.. (Meyvesiz ağaca taş atılmaz) sö 
zu de rahat etmek ve rahat otur • 
llıak İsteyenlere karfı verilmit de
ierli bir nasihattir. Onun içindir 
ki Çınar ağaçlarına, kavak ağaçla
llııa kimse ilitmez, enine boyuna 
relitirler. Lakin en kötü çakal eri
ği ağacının bile dalı budağı dai -
lllll kınkbr. Eğer pek iyi muhafa • 
za, edilmezse yemi' ağaçları her za 
illan hırpalanır •• 

1 
Ben ağaç kesilmesinin epeyce a

eyhindeyim. Lakin en ziyade kız • 
dığım, ağacı kökünden kesen a • 
danı değil, geçerken ya keçi'Ye ver 
Ilı.ek veyahut kamçı yapmak için 
llğ11.cın en düzgün dalını kırandır. 

Bir teY merak ediyorum. Acaba 
)'eni kanuna "adamın kendi bindi
ği dalı keımeıi" yasağı da konacak 
tııı? 

Doktorla hasta arasında 

Bilmem dikkat ebni' misiniz?. 
liayatta her gün görüttüğümüz ve 
telimlqtığnnız bir tip vardır k i ; 
hu adamdan doktorlar t ikayetç i, 
~zacılar memnundur .• 

Anlatayım: 
Ökıürüyorsunuz. Bir dostunuzu 

&ördünüz •• ökaürdüğünüzü farkına 
Vardı. Derhal: 

- Yahu ıen öksürüyorsun •. di
Ye aöze bqlar ve: 

- Yeni çıkmıt bir ök!.ürük ~ • 
lceri var. Keçiboynuzu hülasas' le 
Y~pılmıf. Aman birader, bire bir .• 
~ıye bir ilaç tavsiye eder. Siz de 
ınanıraanız gider, ilacı alırsınız .•• 

I>oktorlar diyorlar ki: 

.._ Eğer hizan hastaların arası • 
na &İren bu tipler ortadan kalkar
~ bize ııelecek hastalar artbjiı gi
hı, onların ııhhati de çabuk düze
lir. Ağızdan dolma malumatla her 
lceae her ilaç tavıiye edilmez. Bel
le; o ilaç fenalık yapmaz ama iyi
lik te gelmez, paralar beyhude gi
der. idrar zoruna kiraz aapı, mısır 
Pükülü kaynabp içmeyi, göz hasta 
lıklarına limon suyu, ainir hasta • 
lıklanna aabahlal11 birer ufak aar
tııııak yubnayı tavıiye edenler hep 
hu tiplerdir. Her feyden evvel has 
~!ar bunlarla mücadele etmelidir
er. 

Eczacılara gelince onlarda da 
h•anağme: 

- Allah razı olsun; et dosttan. 
Eğer reçete ile geçinmemiz lazım 
Reise halimiz harap idi. Biribirinin 
haıtabğma ilaç tavsiye edenler 
Y1>k mu, i,te onlar bizim asıl yar • 
dııncımızdır. Biriıi bir ilaç alır, is

~f'de eder. Bqka bir dostuna da 
CltJen tavsiye eder, böylelikle a· 

~lan ıatıt yaparız. Zaten müatah 

1• trn birçoğu reçetesiz aatılab.· 
ır teylerdir. • 

Ne dersiniz, bu. iki ahbabın bu 
'Ytı dütünütleme? Bana uırarsa • 
~ı:ı:, ekaeri fU ili.çı tavsiye eden 
tıpler arasına girerim. Çünkü bir 
~kadqı elem iç"nde bırakmamak 
tc;in hemen bildiğim bir devayı 
~vıiye ederim. Doktorlar bundan 
~ar ederelrae Allah taksiratımı 
llffetain!. 

FELEK 

Köylüye elbise --Bunu ucuza alıp pahalı 
satanlar da var 

. liıqvekil ismet Paıa Hazretleri §eh. 
'ıtni~deki sanayi tetkileri eı~ınd~ ~~
~e fabrikasını ırezerken T urk koylu
~'1-~~n ıriyim vaziyeti'!~ işaret edere~ 

urı, köylüsünün ve T urk halkının gı
~~ctğj ucuz ve ııağlam milli kuma' ve el-
1~ tipi bulunması,, arzusunu ızhar et

llııtl~rdi. 
"•;~~er Bank, Başvekil Haz_retleri~i!' 
hii ~~ı:ı bu direktifi yenne ıretım><;k ıçın 
ı,{11k ~ir faaliyet sarfetti ".e nıhayet 
k Ylu lıpi elbiseyi 5,5 liraya p~yasa!a çı
ııı 'l>'dı. liu elbiselerin büyük hır ragbete 
at "~har olduğunu gören birtakım menfa· 
tİP.ereıtierin köylüyÜ istismar ederek 
ce!İ!,likl~r~ bir hareket te nazarı dikkati 

il bn.ittır, 
S l' u tahıslar Yerli mallar pazarından 
ti11

1
h"Ya aldıkları bu elbiselen memleke· 

}'\ile er tarafında halka bu fiatten çok 
lıild '"k fiatlerle satmaktadırlar. Bu §';· 
hiw e, bu Yolda sarfedilen bütün metaı .... ı.,,., 1 • . 
<kıldu menfaatperestlerin .. cep ~n~.ı 
•ii ı. ~Ya alet olmaktadır. Turl< koylu· 

•nd .. · · P&lı. 1 ~11 ıçın yapılan elbiselerı gene 
~ ı ll•Ymektedir. 

EKONOMi 

Türkiye 
Bulgaristan --Yeni ticaret anlaşma

sında neler var? 
Sofyada Hariciye vekaleti wnu:ı:ni 

ki.tibi Numan ve Ticaret umum mu -
dürü Naki Beylerle Bulgar hül.tımeti 
arasmda ceı·eyan eden müzakerelerde 
imzalanan ticaret anJaıması hakkın .. 
da iktıaadi mahafile maliimat gelmit
tir. Bu mliımata nazaran Bulgnria.ta -
na bir senede 50,000 kilo balık, 125 
bin kilo yapağı, 50 bin kilo zeytinya
ğı, 50 bin kilo palamut, 25 bin kilo 
üzüm, 25 bin kilo incir, 1 O b in kilo ce· 
viz, 10 bin k ilo fındık ve 10 bin kilo 
portakalla sair eşya ithal edilebile • 
cektir. Bulgaristanda bize bilhassa 10 
milyon kilo maden kömürü, 80 bin ki· 
lo kaş.kaval, 2 bin kilo doınuz ithal e
debilecektir. 

Şişe va kok sanayiini 
tetkike giden heyet 

Aldığımız maliiınata göre, Avru • 
pada, memleketimizde Y';?İden kuru
lacak § İte ve kok sanayıı etrafında 
tetkikat yapan heyet azasından maa
din umum müdürü Bekir Vehbi, Zon. 
guldak mebusu Ragıp ve '!:•at Beyler 
bugünlerde memlekete donecekler · 
dir. Heyet Pariıte aon temaalannı yap 
mıştır. Heyet azaıı Fran~dan sonra 
Almanya, Belçika ve lnırılto;rede .. te'· 
kilıtat yapını§ ve tekrar Panse don • 
müıtür. Heyetin ırelecek haftabaıın • 
da ıehrimizde bulunacağı ümit edil
mektedir. 

Tel • Aviv Panayırı 
Ticaret odası idare heyeti dün yap 

tığı içtimada Tel • Aviv panayirine it 
tirak meseleıini tetkik ebniıtir. Bu hu 
ıusta ırörüşülmek Üzere ali.kadarlar 
Ticar et odasında bir içtimaa davet 
edilecektir. 

Macaristanla ticaretimiz 
lktısat V ekiı.letinden Ticaret Odasına 

ırönderilen bir tahnrata göre Macar Hü
kümeti ile aramuda mevcut 1 ağuıtos 
933 tarihli ticaret ve clearinıı mukavele· 
leri 15 ıubat 934 tarihinden itibıuen bir 
buçuk ay müddetle 31 mart 934 tarihi
ne kadar temdit edilmiştir. 

Japonya ile moduı vivendi de 5 may11 
934 tarihine kadar üç ay müdcletle uza
tılmıttır. 

Pirinç çuvalları 
Merııin Ticaret Odaaı heyeti son 

toplantııında pirinç çuvallarının ııkleti
nin memleketimizin bazı tehirlerinde ol
duğu gibi Merainde de yÜz kilo olarak 
kabul edilmesine karar venniıtir. 

Karar hilafına hareket edecek olanlar 
Ticaret Odaları kanununun beşinci mad· 

· desi mucibince tecziye edilecektir. 
Bu ceza beı liradan yÜz liraya kadar· 

dır. 

Bağ çubuğu getirtmek 
isteyenler 

Ziraat V eki.Jetinden Ege mıntakası zi. 
raat müdürlüğüne gelen bir tahriratı.; 
bu ıene lzmire celbedilecek bağ çubuk· 
lan hakkında bazı muameleler yapılma· 
sına lüzum gösterilmiştir. Memleke~e 
ırirecek bağ çubuklan, bpla kükürtlenn 
memlekete girmesi §Brtlarma uygu• ola· 
caktn·. 
r Bai çubuğu ıretirmek lstiyenler eTVe· 

8 mıntaka ziraat müdürlüğüne müracaat 
ederek ~ayıtlarını yaptıracaklar, ondan 
~onr~ Zı~t Y eka.leti bağ çubukları11111 
ıthaline muıaade verecektir. 

Tahmil ve tahliye 
talimatnamesi 

lktuat Vekaleti, lzmir, lotanbul, Mer
sin, Samsun ve Trabzon limanlarmdan 
tahmil ve tahliye, romori<ör ve diğer ve• 
ıaiti nakliye iılerile bunların tanfeleri 
hakkında bir talimatname hazuolamakt•· 
drr. Bu talimatnameye esas olmak Üze
re bir proje hazırlanmııt sureti Ticaret 
Odaoına ı:önderilerek mütalea istenmiı
tir. 

Balıkçılığın inkişafı için 
lktuat Vekaleti, balıkçılığın terakki ve 

inkitah için yeni bazı esas~ tespit et
meğe batlamışbr. Ancak Türk balıkç!· 
lığına verilecek istikamet hakkında ala
kadarların fikirlerine müracaat edilmesi 
de muvafık görülmüştür. 

Bu makııatla Deniz Ticaret Müdürlü· 
ğüne de tebligat yapılmış ve lstanbul 
balıkçılığı hakkında malümat istenmi§tir. ı 
Deniz Ticaret Müdürlüğü de Balıkçılar , 
Cemiyetinden balıkçılık hakkındaki dü· ! 
!'Üncelerini ıormuıtur. 1 

Cemiyet idare heyeti toplanarak ba· 1 

lıkçılık hakkındaki düşüncelerini hazır
ladıktan sonra neticeyi bir rapor §eklinde 
Deniz T;caret Müdürlüğü vaaıtaıile lk· 
tıaat Vekaletine bildirecektir. 

Uludağa kayak seyahati 
b Yali ve belediye reisi Muhittin Bey, 
ayraında Bursaya gidecektir. Bay • 
r~d~ Uludağa bir kayak seyahati ter 
!1P. edılmektedir. Vali Bey de seyahate 
ıttırak edecektir. --Neşet Ömer Beyin 

konferansı 
Tıp .F ıık.ül ~e~ Tal ebe Cemiyetinden: 
<:c::mıyetimıztn tertip ettiği konferans 

seruınd~ ~lmak Üzere 7 mart 934 çar
§Bmba ırunu saat ( 18) de Halkevi kon
ferans ıa1onuncİa Üniversite Rektörü 
Ordinaryüs Profesör Dr. Neşet ôrner 
Beyfend\ tarafından (Gençlik ve kültür) 
mevzuu ıle bir konferans verilecektir. 
Konferan11 bir konser takip edecektir. 

MiLLiYET SALI 6 llılART 1934 

• 
HABERLERi 

Yumurta Kutusu Açıldı 
Çıkan yumurta
lar muhafaza id

diasını çürütti; 

Kutudan çıkan ;yumurtalar muayene edilirken .. 

Altı aydan beri Ticaret odasında 1 dı. Şimdi yumurtalar ıtıkta muayene 
ka.palı duran yuınurta kutusu nihayet ediliyor ve hüküm veriliyordu: 
dün açıldı. Ticaret odası herkesin için "- lıte buna ben düpııiif, bu çü • 
deki yumurtaların nas.ı çıkacağmı me rük.. Bu çok sağlam görünüyor.,. 
rakla beklediği ve aylardan beri etr"" Oaırada ortaya bir tabak getirildi 
fında gazetelerde, ikbıadi mahafilde ve yumurtaların birer birer kırılması
büyiik bir alaka uyandıran kutunun a· na baılandı. Hakkı Nezihi Beyin kır· 
çılması için ıehrin en tanınmıt yuınur- dığı ilk yumurta ıimsiyah çıktı. lkin
ta tacirlerini, iktisadi kıamıla alaka • ci yumurta birincisile tezat tetkil ede· 
dar ı:azetecileri çağınnıftı. Dün oda cek kadar taze idi.Böylece yumurta.· 
idare heyeti azasile beraber Ticaret !arın on tanesi kırıldı. Netice fU idi: 
ve Deniz Ticaret müdürleri bulundu • 2 çürük, 1 bozuk, Üç tane iyi, fakat 
ğu halde bu zevat odada toplandılar. ıeffafiyetini kaybebniı, 2 tane iyi, fa· 
Fakat yumurtaları sandığa koyan Ha kat dağınık, 2 tanesi de ırayet iyi ... 
aan Efendi meydanda yoktu. Hasan Bu vaziyet derhal bir zabıtla teıbit 
Efendinin evinden dün sabah gelen edildi ve hazır bulunanlar ~a ettiler. 
bir habere göre kendiai Diyarıbekire Bundan sonra. bu it etrafında tah · 
1[1İbni şt i r. Yumurta sandığı ortaya gel minler, miinakaıalar baıladı. Acaba 
di. Oda tetkikat ıubesi müdürü Hak- Haıan Bey yumurtalara ne koydu 1 
kı Nezihi Bey sandığın mühürlerini bir toz mu ekti, bir mayie mi batırdı 
aökmeğe baılarken etraftaki merak Diğer taraftan bazıları hararetin 
ve alaka son haddini bulmuıtu. Her • 30 dereceyi bulduğu böyle bir odada 
kea kapah kutudan ne çıkacağını bek kapalı bir dolapta ve kapah sandıkta 
liyordu. Sandık açılınca bir aaman kü yumurta duramıyacağını ısrarla. söylü 
mesi meydana çıkh ve altından da yu yorlardı. Esaıen yumurtanın on tane 
murtalar... Yumurta tacirleri hemen oluıu da çok az ırörülüyordu. Yumur
yumurtalara el attılar. Bir yumurtacı ta tacirleri bir taraftan da Odanın bu 
§Öyle parmağile üç defa yumurtaya. tecrübeye baılan1rken kendilerinin 

haberdar edilmemelerini protesto e • 
vurdu ve dudağını bükerek ilk haberi diyorlardı. Dün tutulan zabıt bu yu • 
verdi : 

- Bu, bozuk ... 
Merak büsbütün artmııtı. Otekiler 

acaba nasıldı? Bir tarafüın da yınnur
taların elektrikte muayenesine baılan 

murta hİffyesini ıu neticeye bailıyor 
du: 0 T ecrübenin m.uvafık ter ait için
de yapılmadığı ırözönünde olmakla 
beraber iddia edilen neticeyi verme • 
miıtir.'' 

,----·--------------------Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Zirai memleketler, .anayi sa 
haaına girerlerken, yeni bir aı • 
nıf halkın doğduğunu görürler .. 
Bu amele ve işçi sınılıdu-. Bina
enaleyh böyle memleketlerde 
bunların vaziyetini korumak i • 
çin derhal yeni kanunlar do • 
ğar. Malumdur ki kanunlar bir 
ihtiyacın mahsuliidür. Ve ihti . 
yaçla beraber ôdeta ikiz olarak 
hayat bulur ve o ihtiyaç devam 
ettiği miiddetçe Y«far. Yeni ke
şillerden v~ i.ht~rala 'dan evvel 
dünyada bır IfÇ• sınıfı yoktu. 
O :zamanki hükUmetler, prens
ler, krallar, derebeyleri kendi 
hudutları dahilinde bulunan zi
raat erbabının içtimai vaziyetini 
tanzim ile uğraprlardı. Halbu • 
ki bugün dünyanın çehresi de • 
iifmi, ve bütün memlekteltır 
çeliklepmiştir. Türkiye de bu. 
gün bu yola girmektedir. Dün
yadaki bütün memleketler ayni 
yollardan geçmiylerdir. Muelô 
Arjantin, Brezilya, evvelce ta • 
mamile zirai bir memleket iken 
bugün tamamile sınai bir man • 
zara almaktadır. Hcttô iktıaat 
tarihi ihtiyar ve genç memleket 
diye bir ta•nil bile yapar. 1 hti • 
yar memleket ziraati terketmiş 
ve aanayie başlamıs memleket 
demektir. Genç ,.,;emleket he -
nüz bu hayta girmeğe uğraşan 
memleketlerdir. On sekizinci 
cura kadar tamamüe bir zirıa
al memleketi olan lngiltere 0 
zamandan beri manzarasını de
ğiştirmiş ve hemen ilk ihtiyarla
yan memleket olmuftur. Ve o 
vakit ilk d ela olarak ifçi sınıfı
nın vaziyetini tetkik etmek lü • 
Z!lmunu hiuetmiııtir. lngiltere • 
den dini sebeoler tahtında ko • 
vulan puritin'ler Amerikaya vô
nl oldukları zaman kendi arala
rından biribirlerinden ayrılma
mağa ve daima aralarında tesa
nüdü korumağa yemin ettikleri 

zaman, evvela bulduk/an arazi
nin zirai kabiliyetini tetkike 
btıflamışlardır· Ancak seneler • 
den sonradır ki Amerikanın 
manzarası değişmiş ve nüfusun 
artmasile mütenaaiben ,ark sahil 
lerinde büyük sanayi tesis etme
ğe başlamıştır. lııte Türkiyenin 
de son senelerde bu zirai devir
den bir sanayi devrine inkılôp 
etmekte olduğu inkôr kabul et • 
mez bir hakikattir. Bugün mem· 
lekette tüten bacaların günden 
güne lazlalapnakta olduğu bu 
fikrimizi isbata kôli bir delildir. 

Bu satırları i, kanununun Tür 
kiyede de ne kadar lôzım oldu· 
ğunu göıtermelr için yazmıyoruz. 
Çünkü bunun hazırlanmakta ol
duğunu ve yakın zamanda çıka· 
cağını biliyoruz. Bundan dola
yı müstarihiz .• Maluadımız bQf. 
ka bir noktaya İ~aret etmektir. 
Bu iş kanunu çıkmadan bunun ne 
ticei tabiiye ve zaruriyesini tat
bik etmeğe çalışmanın ne kadar 
doğru olmadığını göstermektir. 
Eski bir mevzua temas eJ eceğiz: 
Tiyatro ve sinemaların, biraha. 
nelerin saat on birde kapanmcuı 
hakkındaki emir ... J, kanunu çık 
madan bu emri talbika çalışmak 
memleketin İçtimai bünyesini 
kavramamak demektir. Dükkôn 
lar, mağazalar istedikleri gibi 
sabahın saat yedisinden akfamın 
onuna kadar açık kaldıkça bu em 
rin tatbikından fayda değil, za
rar hô.sıl olur. Bu emrin memle
kette tiyatroculuğa, sinemacılı · 
ğa vuracağı darbelerden bir an 
için olsa kat' inazar etsek bi
le bu karar, bunu ittihaz eden 
müessenin aleyhindedir. Çünkü 
eğer sinemaların, tiyatroların, bi 
rahanelerin hasılatı düserse bun 
ların belediyeye vereckleri hisse 
de o nisbette tenakus eder. 

insan kendi bindiği dalı ke • 
'? ser mı •.. 

Biz böyle düşünü.qoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

BELEDiYEDE 

Sinemalarda 
Belediye hissesi 

-o-

Belediye mahafili artırıl
masını tabii görüyor 

Sinemalardan alınmakta olan yüzde 
beş belediye hisıesimn yüzde yedi bu
çuğa iblağı için Şehir Mecli.ine vukubu
lan teklif üz~rinc sinemacıları Ticaret 
Müdürlüğiine müracaat ve pkayet ettik
leri maliımdur. Si~acılar, henüz be
lediyeye m\İJ'acaat etmemiılerdir. Bele
diye reiı muavini Nuri Bey, bize bu hu
suıta demiıtir ki: 

- Sinema biletlerinin üzerinde bilet 
ücreti ayn ve belecl.iye resmi ayrı olarak 
gösterilmiıtir. Resmi veren sinemacı de
ğil, halktır. Bu itibarla sinemacıları doğ
rudan doğruya alakadar eden bir cihet 
yoktur. Bir kııım halkın, tinema ücreti 
artınca, sinemalara citmemeıi yolunda 
bir mülahaza da varit olamaz. Çünkü 
yüzde he§in yÜzde 7 buçuğa ibliğı de
mek, 25 kuruşluk bir koltuk ücretinin 
22 buçuk para, 50 kuruıluk biletin 45 
para çıkmasını mucip olabilir. Bu İıe, si
n«naya nihayet eğlenmeğe ıridenler İ· 
çin verilmiyecd< bir ücret farkı değil
dir. Binaenaleyh mesele de bizatihi ai· 
neınacılan alakadar etmez.,, 

Konservatuvar için mütehassıs 
Konservatuvar için ırelecek Viyanalı 

profetör Mari<s kıtın ırelemerniıti. Pro
fesör 1 vaki olan davete cevaben nisan 
sonunda ıehrimize geleceğini bildinniı· 
tir. 

Kooperatif teşkilatı tevsi 
edilecek 

Belediye kooperatifi heyeti umumiyesi 
21 martta içtimaa çaiJnlmııtır. Heyeti
umumiyeclen teşkilatın tevsii için karar 
alınacaktır. 

Kooperatifin, §ehrin muhtelif yerle
rindeki ufak tqeldı;ülleri koruyacak, di
ğer kooperatiflerle münasebet teıis ve 
onlara yanlım edecek tek.ilde teıkilatıru 
geniıletmeıi mukarrerdir. 

Gaz ve benzinden alınacak 
resim 

Gazın kilosundan 20, ben;ıin ve sair 
mevadı mü§teilenin kilosundan 40 para 
alınma11 için vukubulan t ... lif ve buna 
müstenit Mülkiye encümeni mazbatası 

Şehir Meclisinden lktraat encümenine 
tevdi edilıni~ti. 

Evvelki aünkü içtimada, azadan Nu
rettin Müt>P Bey, ham petrolün mahru· 
kat olmadıimı ve 26 paraya malolduğu
nu söylemiı ve 26 paraya malolan bir 
maddeden 40 para reeim alımnau muva

fık olmıyacağmı ilave etmiıti. Belediye 
namına reis mu•vini Nuri Bey, ham pet
rolün ayrılarak 10 para retme tabi tutul
masını teklif etmiıtir. lktısat enıümeni, 
buırünlerde mazbatasrm ihzar ve heyeti 
u:mumiyeye an:edecektir. 

Mart maaşı 
Belediye memurlarının mart ma•ılan

nın daha 15 ıründen evvel verilmesine 
iınki.n görülememektedir. Belediye, bu
günlerde m.aqtan evvel vadesi gelmit 
taahhütlerini ödemektedir. 

Çay ziyafeti 
Perıembe günü belecl.iye kooperatif lo

kantasında belediye memurlanna ve hiı
sedarlara bir çay ziyafeti verilecektir. 

Tramvay biletleri 
Tramvay ımcetinin, böletçilerine yap

tığı tebligat Üzerine, her ı.rafta müıte
rilerden ıridecekleri yere göre delil, ver
dikleri para ile gidebilecekleri mıntaka
nm sonuna kadar muteber olmak üzere 
bilet kesilmeğe baılanmıtbr. 

Şimdiye kadar bu tekilde bilet k-;oaı. 
biletçilerin ıirket ı.rafmdan teczıyen 
cihetine l[icliliyordu. Yeni ıelriJ, biletçi
leri de ceza enditetinden kurtannıfbr. 

Otomobil resmi 
Otomobilciler, otomobillerden beygir 

kuvvetine göre değil, etkilik ve yenilik
lerine ıröre belediye reımi alınma11 için 
Dahiliye Vekaletine müracaat etıniıler
dir. Vekalet, bu hususta belediyenin mü
taleaaıru almııtrr. Belediye, bu teklifi mu 
hik ve kabili tatbik ırönnemittir. Dahili
ye Vekaleti, otomobillerden şimdiki gibi 
relim alınmakta devam edilmesini tebliğ 
etıniıtir. 

Resmi binalarda talaş yığınları 
Talaş, kereıte cibi ateıin tevessüüne 

imlıin haurlıyan maddelerin umumi bi-
11alarda bulundurıılması doğru görülme
diğinden resmi, hususi müeıseaat, mek
tep, hastane ve saire gibi umumi binalar .. 
dan bu ıribi madclelenn !<aldırılması lü
zumu belediye tarahndan alakadarlara 
bildirilecektir. 

Su işlerin i tetkike giden 
heyet döndü 

Bir müddetten beri belediye namı· 
na muhtelif Avrupa tehirlerinde su 
tesisatım tetkik için oeyahatte bulu • 
nan ve belediye fen heyeti müdürü 
Ziya, Nafia komiseri Muıtafa Arif, ~~ 
mühendisi Bürhanettin ve Teriı:os mu· 
dürü lhaan Beylerden müreklıep olan 
heyet, dün Bükreşten trenle lstanbula 
avdet etmittir. 

Heyet Reiıi Ziya Bey, kendiıile gö
rü,en muharririmize demittir ki: 
"- Seyahatimizde Atina, Roma, 

Prağ ve Bükreıe uğradık ve bu ıehir
lerin su ıebekelerini tetkik ettik. Çok 
enterKAn teıisat gördük. Bunların 
her birinden ı-ehrimizin ıu teaiaatı i .. 
çin istifade edebileceğimiz kısımlar 
vardır. Yann belediyeye gideceğim. 
Raporunun yakında mako.ına vereceğiz.'' 

Türk gençliği 
Bir iki hafta evvel bu sütunda 

bahsetmittim. Türk gençliği bir is
tikamette ve toplu bir halde çalıttı· 
rılmalıdır. Perakende ve himayesiz 
gayretler müspet netice vermiyor, 
demi~tim. 

Şeklini, düsturlarını , itiyatlarını ' 
değiştiren ve beyne lmilel politika 
aleminde yeni temeller atan cemi
yetlerde gençlik kuvvetine çok kıy• 
met ve ehemmiyet ver il iyor. 

Sinyor Mussolini İtalyan sporunu 
takviye için ltalyanın zayıf zaman
larında Cenubi Amerikaya hicret 
eden ve ornda taze bir medeniye· 
tin gıdalarile beslenen melez l•al
yan çocuklarım Romi'.ya davet etti, 
Onlara geni~ mikyasta imtiyazlar 
verdi ve ltalyan gençlerine yeni 
bir hamle vermek için bunla-ın me• 
haretinden, kudretinden istifade 
etti. Ve bu sayede ltalyan gençliği 
aıkı bir nizam altında demir çen
ber haline geldi. 1 

Almanyadaki Nazi te,kilatı Fa
tist idarenin gençlik için kabul et
tiği sistemin aynıdır. Alman genç· 
liği sıkı bir disiplin içinde ilde. a 
(ikinci F .1edrik)in hassa ordusu 
gibi yetişiyor. 

Biz Türk gençliği için böyle mil. 
li te,kili.t dü9ünmemi~tik. Mahalli 
ve mevzii teşekküller himayesizl ik, 
idaresizlik, inzıbataızlık yüzünden 
ya dağılıyor yahut anarşi içinde çal 
kanıyordu· 

Hayatta itiyatların, terbiyenin 
rolü pek büyüktür. insan idaresi 
gençlikte alı9tığı telakkilere çok 
bağlıdır. Fertlerin seciyesinde ırki 
teai:ıler olduğu kadar muhitin, iti
yatlarm, telakkilerin ve ırençlik 
terbiyesinin de pek mühim alakala
rı vardır. Avare ve derbeder bir 
gençlik hayatı geçirenlerin kemal 
devrelerinden mazbut ve cli;rüst bit 
insan olmaları pek müşküldüı•. 

Bu itibarla gençliğin beı:leni ve 
fikri terbiyesini bir çırpıda, bir ie
tikamaette yürütmek ihmal edilmi· 
yecek bir vazifedir. 

Spor tetekküllerinin devlet ma· 
kinesi içine alınmalarında ıı ccle 
etmeliyiz. Bundan başka mütefer
rik ve manasız küçük cemiyet1e r i 
halkevleri çe:ıı;evesine almak beh~· 
mehal lazımdır. Bilmem hangi 1!
senin mezunlarından mürekken hır 
cemiyetin milli gençlik teşkilatı i· 
çinde ayrı bir yeri olamaz. 

,llurhan CAHIT 
.. * • 

Göztepeden Z.N. imzalı mektup sa• 
hibine: 

lltifatınıza teşekkür ederim. 
Adanadan Türk Kadınlığı•imzalı mek• 

tup sahiplerine: 
- Evlatlarını peçe ve çarşaf içinde 

hapseden babalara acımaktan ba§ka ne 

yapılır? 
B. C, 

Evkaf maaşları 
Evkaf Umum Müdürü R~t.tü Beyj_n 
h . . eldı' gı-" nden bahsedılırken bıı-

te nmıze g .. ' hal · · ecikmekte olan maaı ıtını ıçın 
azldır. • · •--ttır Dün mevsuk olarak 
ıre ıgı yazımu • .. .. Be · 
aldığunız malümata göre R_'!şt~ ".'n 
gelmesi maa, ile alakadar degıld~r". Ruş· 
tü Bey me2Unen latan bula gelm~ştır · . E
sasen maa! meselesine gelince; fılhakıka 
biraz teahhür ebniıtir. Fakat maaşlor 
verilmektedir. Tedahiilde kalını' aylık 
yoktur. --o--

Seyyahlar 
Potestam vapurile pazar günü ~eh

rimize bir seyyah kafilesi gelecektir. 

1 BORSA 
(lı Bankasından alman cet.-eldir) 

S Mart 1934 
Akıam Fiyatları 

istikrazlar i Tah•ilit 
Jatikruı dahili 96 T . aalr.erlye 9,78 
1933 l•tikraza 98,75 ElelrtTİk -.-
~ark D. Y ,.)tan 2.60 
Onitürk 28,85 Tra•••J' -..-

il 2~ :ıs l Tbol ~-
"' 111 28,35 Rılabm 17.75 

Gtlmni.kl•r a Mümeıı1il 55 
11aidot V, 71 il <8,05 
Türkiy• Cümhüri 
y~t Bank••• 63 ,. 111 49 

ESHAM 
İt Baakaaı N.aa 10 i T•l•foa 

HıaaÜi.• 10 Tark-•"' 
• • Çimento 
.... Mü•••İ.• d 

Tra.m••Y ~ '4.50 lttilııat •Y'· 
Anadolu Hit•• ZS.60 ı Şark d e y . 

19 Bal7a 
Sir. Ha7ri7• •.4S Şark • · en• 
Reji 

Peri• 
Londra 
Nüyork 
Milano 
Atlna 

ÇEK FIATLARI 
12,06 f Proi 

641 J Viyana 
79,20 i Berl;n 

Cene•re 

Brülır.11el 

9 :> _,. Madr it 
13.,35 Belırat 

3 ,40,50 P~nıo 
2,, ,G7 i Zloı; 

Amaterdam l ,17.99 Bükret l 
Sof 1• 64,66 Moako..-a 

N U K U T (Sahı) 

1e ..... 

20 F. Franaıs 169 1 Şillo. A ... 
1 Dolar 12.4 1 P•a•ta 
1 laterlin 641 1 Mark 

20 Liret 213 1 Zeloti 
20 F. Belçika ı ıs 20 Ley 
20 Dralnni 24 20 Dinar 
20 1. lı-.lçr• 119 l C.r1lo•lı 
20 Le•• 24 1 Altın 
21 Kur. Çek. 106 1 Mecidiye 

1 Florlıııırt 83 Banknot 

ız 

ZIS~ 
12,r o 
ı9.2!1 

1,75 
1.55 
2 .89 

19,07,7• 
4,45.~a 
2.00 .ı& 

5 83,15 
34,90 

4,19,60 

3 ,89,50 
79 .46,:.S 
10.89.SO 

K•ru~ 

24 
18 
49 

23,50 
21 
53 

932 
35 1-2 

237 
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TEKNiK . 
~ 

Yeni Zepplin 
L.z. 129 
lar~~bilisevk balonların nomanu-

urune bakıldığı zaman, bunla
~n en İri ve en büyüğünün "Graf • 
k epplin" olduğu görülür. Fil haki
~ ıos.ooo metre mikabı hacını; 

23 ıar beygirlik bet motoru; 
k 6,6 metre boyu ve 30,5 metre 
iktru ile bu hava devrinin henüz 

illa! edilmit bir eti yokur. 
r"k İyi mevaimlerde, cenubi Ame
Z a hattında i•ledilen "Graf -
,:PPlin" ilk seferlerinde gösterdi 
ı:ı llfak tefek arızalardan sonra f ~Çirdiği tekemmül tadilatı ile ta.m 
kır enuıiyete ve mükemmel hır 

0nfora malik bulunmaktadır. 
f Balonun, bu emniyet ve kon
kor sayesinde Amerika hattında 
~anınıt olduğu rağbet ve itibarı 

toren Almanya, bu hatta çalıttırıl 
tnak Üzere ikinci bir balonun inta· 
'~na kare.r vermittir. Bu karar üze 
tıne, Friederichıhafen tezgahla
~n~a "L. Z. 129" itaretiyle yeni 
ır ukelet çatılmağa batlanmıftır. 

, L. Z. 129, "Graf • Zepplin" den 
~aha büyük bir balon olacaktır. 
90.ooo metre mikabında; 248 

ltıetre boyunda; 41,20 metre kut
tun da eb'ada malik bulunacak o
l~ıı bu balon helyum gazı ile titi
rıfecek ve mecmuu 4.000 beygir ta 
katinde, ağır yağ ile çalıtır, "Die
•el" motorları ile teçhiz edilmit o
lacaktır. Böylece, balona tam bir 
Uçu, emniyeti verilmek istenilmit
tir. 

. Sene sonuna doğru intaatının 
1kınalile, tezgahından ndirilmeıi 
ltıuhtemel bUlunan balon 50 yolcu 
la~ıyabilecek kabiliyette olacaktır. 
nalonun yolculara ait olarak inta 
edilecek kısmında yirmi be! kabi· 
re bulunacak; muhtelif koridor
ar, mütalea salonları, holler, ya
~1 odaları teıiı edilecektir. İki kat 
\ı:zerinde yapılacak bu taksimat
tan batka balonun ön tarafında 

Spor tebliğleri 
(l§ISTANBUL, 3 (A. A.) - 1. S. K. 
l . ."lanbul su sporlan kulübü) nden teb· 
I& etf'L • · • •umttır: 
l Kulübümüzün müeuialer toplanma51 
. 8 mart 934 pazar günü saat 15 de Moda 
:•keksi üstündeki kulüp dairesinde yapı· 
~taktır. Bu toplanmaya gelen müessisle
tin aayııı ne olurM olıun karar vermek 
&alahiyetine malik bulunacaldanndan a
~atun behemehal teşrifleri rica olunur. 

§ ISTNBUL, 4 (A. A.) - lstl.nbul 
tııllltakur Cüreı heyeti riyasetinden: 
lı 913/ 934 cuma günü C. H. F. Beyoğlu 

l.za merkezindeki. mıntaka idman aalo
"-Unda tec:rübetiz &"Üretçiler arasında bir 
teıvik müaabakaaı yapılacaktır. 

1 - Tarh 12 den 13 e kadardrr. Müsa
baka tam saat 13,30 da başhyacaktrr. 

2 - Müsabakaya federasyondan lisanı 
\llll•f müsabıklar girebileceğinden lisans· 
•ız ırüreıçilerin beyhude müracaat etme
ltıeleri. 

r 3 .- Tartı zamamna yet.iıemiyen gü
•~ıler de müsabakaya riremezler . 
idlt ..._ Müsabakayı tecrübeli güreıçiler 
de • edeceğinden l.,crübeli güreıçilerin 
il 1 "~it ve zamanrnda hazır bulunmala-

•oliğ olunur. 
tııı § ISTANBUL, 4 (A. A.) -1.tanbul 

lltakası Futbol heyeti riyasetinden: 
it Calatasaray • F enerbahçe maç:nda vu• 
1 

Ua gelen hadiıede alakadar görülen 
d~0rcular hakk~d~, ale.lıhul itirazlann
~ ll ıonra heyetımı:r:cc ıttıhaz edilen mu .. 
r· ':'erata ait tebligatın 4/ mar-'/934 ta· 
l ih_ınde menıup old~kları kulüp reislik
~ Vaaıtası ile kendı namlarına yapılmış-

r. 

l Keyfiyeti bu ıuretle de aliikadarlara 
""Yan ve tebliğ eyleriz efendim. 

Kır koşusu 
l\.ır koşusu tertip heyetinden: 
l - Evvelce tamim edilen liseler ara

&tndaki tarla koşusu 9 mart cuma günü 
Yapılacakbr. 

d 2 - Müsabaka Şiıl! tr~va:ı: deposun
.•., ba•lıyacak Hürnyetıebedıye tepe. 

•ın • ' ı· k · • gidilerek ayni yoldan ge ınece tır. 

3 - Tam saat 10 da baıhyacak müsa
t:kah iıtirak edecek atletler saat 9 da 

041lataıaray kulübünde hazrr bulunmut 
~ldllrdır. 

"• 'l - Müsabakayı sayı hesabile -~
tii n takun,. Besim spor kupaaı; durdun
ri'e kadar derece alanlara madalya ve-

••ektir. 
P• 5 - Takımlarında tadilat yapanlar 
.,/tetnbe akıamma kadar Besim spora 

•••caat edebilirler. 

Yüzme dünya rekoru 
Ye ~'f..VHAVEN, 5 (A. A.) - 57 sani
tıı 110 ile Weiasmuller'e ait olan 100 A.:!••. serbest yüzme dünya rekoru?u 
ı.,,.,'.:~ikalı Peter Frik 56 saniye 8/ 10 ıle 

..... ,tır. 

Dünya kadın rekoru 
W~;w -YORK, 5 (4. A.) - Stella 
di oa h. kapalı sahada altınıt metreyi ye
~nıye 1/5 le koıarak yeni bir dünya 

t'elcoru teaia etmiıtir, 

Şimali Atlasta 
-o-

Muntazam ticaret şeferleri 
yapılabilecek mi? 

Şimali Atlas denizini afmak 
rekoru Macar pilotlardan " Mag• 
yar" ile "Enden" tedir. Bu iki pi
lot, rakip olduldarı "Lockheed Si
rius" ile Şimali Atlası 13 saat 50 
dakikada atmıtlardır. 

A 1 d · · · "G d " t as enızının ron u 
"Lindberg", (Po:t), (Mollison), 
(Mattern) gibi pilotlarla "Balbo" 
filosu rak;pleri tarafından müte
addit defalar katedilmit olması, 
bu deniz üzerinde bir Avrupa - A
merika yolunun tesisi zamanının 
gelmit olduğu iddiasının ortaya 
atılmasına sebep olmuttur. 

Alakadar bazı memleketlerde, 
bu mevzu etrafında yapılmakta o
lan dedikodular hayli hararetlen
m'ttir. 

Biz bugünkü malzeme ile buna 
imkan olmadığı kanaatindeyiz. 

--o-

Tayyareci Kost bulundu 
BELiN, 5. A.A.- Havas Ajaıuının 

muhabiri,Munster' de bir otele inmit olan 
tayyareci Costes'le görüpnÜ§tÜr. 

Coıteı, geçen cumarteıi günü öğle.. 
den sonra, Kopenhag istikametinde UÇ• 

makta iken Bremen ıehrinden otuz kilo
metre beride sise tutularak geriye dön· 
mek mecburiyetinde kaldığını söyle
miıtir. Bunun üzerine, artık yoluna de
vam etmek imkanını bulamadığından ay• 
ni &Ünde Munıter tayYare meydanına in 
meğe mecbur olmuıtur. 

telsiz, r.eyrüsefer, idare ve kuman 
da merkezlerini muhtevi bir kısmı 
daha bulunacaktır. 

Yukarda, içinin helyon gazı ile 
doldurulacağını haber verdiğimiz 
balon zarffına gelince, bu da bir
birinden tamamen müstakil on al
tı bölmeye ayrılacaktır. 

L. Z. 129 un inşasına batlan
mıf olması, Atlas denizi üzerinden 
geçen yollarda, balonların tayya. 
relere tefevvuk edebileceğni gös
termektedir. 

• 
Karapınar ve Umurluda 

Zirai kredi 
Kooperatifleri 

--o-

Her iki yerde de koopera
tiflerin kongreleri toplandı 

KARAPINAR, 2. (Hususi) Na
hiyemiz zirai kredi kooperatifi 
kongresi Aydın Ziraat Bankası mü 
dürü Mustafa Nedim Bey:n huzu
rile toplandı. Eski heyetin mua
melatı tasvip ve ibra edildi. 

Heyeti umumiye, kooperatifin 
sermayesinin yüzde 20 si ile geçen 
ıene tefekkül eden ve b:r sene için 
de büyük faali,Yet gösteren Pınar
batı satıt kooperatifne iltihaka 
karar verdi. 

Etem Kadri Bey, bu toplantı
dan istifade ederek incir mü,.tah
silleııile tefkilatlanmanın lüzum ve 
ehemmiyeti hakkında konuşmalar 
yapıldı. 

Yeni idare heyetine belediye 
reisi Mehmet Nuri, Yakup, Musa 
oğlu Mehmet, Hacı Mehmet Ali 
Zade Ahmet, ve bakkal Osman B. 
ve efendiler. Satıf kooperatifi i
dare heyetine de sınırtekeden Ha
lli, Kara Bağdan Ömer, bakkal 
Riza ~e Kahya zade lbrahim bey
ler, Zirrai biri k heyetine de Ah
met, Hafız Hüseyin, Necip ve Ö· 
ıner Bey ve efendiler seçilerek 
konğre toplantısına son verildi. 

UMURLU, 3 (Hususi)- Köyü
müz 240 numaralı zirai kredi koo
peratifinin kongresi dün toplandı. 
l<!are heyetin"n ve mürakıplerin ra 
porları okunarak idare heyeti ibra 
olundu. Sermayenin yüzde 20 si 
ayrılarak bir satı, kooperatifi ku • 
rulması heyeti umumiyece ittifak • 
la tasYİp ve kabul olunarak yeni 
sene idare heyeti reidiğine Meh • 
met Çavuş, azalıklara Hasan ça. 
Hasan Bey Mehmet, Efendi, Mus
tafa onbatı mürakipliklere de Hü
seyin ve Mehmet Efendiler seçile
rek kongreye nihayet veril~i. 
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Hava ve Deniz Manevraları 

1 

Fransııı; donanman, hava kuwetlerinin de iıti...U.ile, Alıdeni:ule Tolon açık• 
larındd mühim manevralar yapmııhr. Yukarıdalrl raim, bu manevralardan 

bir aalhay,. ııöate""ektJıdir, 

Yuharula resmini gördüğünüıı; tayyare, lngilU: Jıcıva 1tuvvetlerinde kullanıl • 
mahta olan bir "Hotwlrer'' dir. 

Sessiz motor tecrübeleri 
Fransada seasiz motor tecrübe

leri yapılmaktadır. 
12 silindirli W teklinde 450 

beygirlik bir "Lorraine" motoııu
nun, takat münhanisi, istihlak, is
timal hatleri gibi ev'ıafı tayin edil 
di :<ten sonra, üzerine bir suduru
cu talulmı' ve bununla geçirdiği 
takat, hararet, istihlak halleri tet
k:lt editmi~tir. 

Susturucunun, sadayı yutına 
k~biilyetini layikiyle tayin edebil
m ~k için, motorun pervanesi çıka-

! · b" "F d " rı mı' ve onun yerme ır rou e 
fren i takılmıftır. 

14 silindirli yeni bir motor 
Fr~ada (Hispano) fabrikala 

rında çift yıldız teklinde 14 silin
dirli yeni bir motorun tecrübeleri
ne ba,Ianmıttır. 

Bu motordan 800 ilil. 1000 bey
girlik bir takat istihsal edileceğ'i 
ümit edilmektedir. 

Paris tayyare sergisi 
XIV üncü Tayyare gelecek Ser

gisi 16 ikinci tetrinde açılacak i~i 
ilk kanuna kadar devam edecc:ktır. 
Her zamanki gibi, sergi binası ole.
uak, Şanzelizedeki küçük Pale in
tihap edilmiştir-

ME 
HAi 

Elazizde bankalar 
-·-

Üç banka şehrin iktısadi 
hayatını idare ediyor 

ELAZIZ, (Millet). - Şehrimiz
de üç banka vardır. Bunlarda İk
tisat, Ziraat, Osmanlı bankaları
dır. 

iktisat Bankası : lktısat banka
sının tefekkülü hakındaki duygu 
1 nisan 927 tarihinde banka~ın 
müessis ve müte,ebbisi olan Elaziz 
ticaret ve sanayi odası reisi Sun
gur oğlu Ahmet Şükrü Beyin Türk 
ocağında verdiği iktisadi konfe
rans ve tekl"fle başladı. 

Memleketin bu ilk şirket ve ma
li müessesi için hissedilen temayül 
15 ağustos 927 de ticaret odası 
meclisince tasvip edilerek 7 ey!ul 
927 de heyeti müersese tesbit edil
m · şti, 20 tetrinievvel 927 de bera
yi lastik vekalete gönderilen Ela
ziz iktisat bankası Türk anonim şir 
keti nizamnamesi 1 temmuz 1928 
de irade' milli yeye iktiran ve tas
tik edildi. Tesis heyeti umumiyesi 
8 teşrinievvel 928 de toplanmıştı. 
Bankanın açılma merasimi bütün 
memleketin büyük alakasiyle umu
mi kütüphane salonunda 1 teşrini
sani 928 de Ticaret odası reisi Ah
met Şükrü Beyin iktisadi hitabele
rile yapıldı. 

Teşekkiilünün tarihçesini yuka
rıya yazdığım Elaziz lktısat ban
ka·.ı Türk anonim firketi 928 de 
faaliyete geçmiştir. itibari serma
yesi 100 bin lira olup nısfı tahsil 
edılmiştir. Bu müessese şehrin ih
tiyacından doğan ilk anonim şir
kettir. 

Z·iraat Bankası : Mithat paşa 
merhumun Selanik valiliğinde me
nafi sandıkları namile temelini a
tarak sedareti zemanında Ziraat 
bankalarına tebeddül eden bu mil
li ve hayırlı müesıe Elazizde 18S9 
tarihinde bir şube açmış oltip ha
len bu ~ubenin sermayesi 250 bin 
lirayı bulmuştur. Cümhuı iyetten 
sonra müstakil bir tihaline inl..ilap 
eden bu milli müesserin bu lıava
lide açtığı ipotekli ziraat kredisi 
400 bin lira tevdiat üzerine verd" ği 
ticaret kredisinin azamı haddı 30 
bin 1 i radır. 

Qsmanıı bankası şubesi: Osman 

Azgın bir şaki 
itlaf edildi 

SiVAS (Milliyet) - Dört bet 
ay evvel Su tehri jandarma bölük 
kumandanı Sakıp Beyi ve Onba,ı 
yı müsademe esnasında şehit eden 
Otınan isimli bir azğın Erbaa ci
varında tutularak Siva.sa getiril
mitti. 

Lakin Su ,ehrinde istintak ha
k'mliğine çıkarılacağı için Sivas
tan jandarma refakat~nde Su fe~
ri yoluna giderken. Sıvas • Hakık 
arasında Seyfe belınde dıtarı çık
mak bahanesiyle kaçmağa teteb-

b .. eden Osman jandarmalarımız us . . 
tarafından gebertilmıttır · .. .. .. 

Bu hain ıuhlu azgının olusu 
buraya getirildi. Halk lanetle bu 
etk'yayı anıyor. _,__ 

lzmir rıhtımı Belediyeye 
verilecek 

ANKARA, 4 - Şehrimizde bulu-
nan lzmir belediye reisi Behçet Salih 

Bey lzmir Rıhtım §İrketinin belediye· 
ye devri etrafında ali.kadar vekalet • 
!erle tema• etmittir. Alınan neticeye 
göre, Rıhtım §irketi belediyeye dev • 
redilecektir. Behçet Salih Bey, bugün 
lzmire hareket edecek ve bir ay son· 
ra tc\rar buraya gelerek nhtımın be
lediyeye devri hakkındaki kanun layi
hasının hazırlanmasına baılanacaktır. 
lzmirden gelen mecliıi umumi heyeti 
de lzmire avdet etmitt.ir. 

lı bankan ş.ıbesi Elizizde 1911 
de açılm• ~lır. Bu fubeyt. bankanın 
tahsis etbğı sermaye on bin lira o
lup ecnebi meınleketlerlı• ulan mü
nasebeti dolayisiyle ııehrimiz ti
caretinde senelerdenberi mühim 
bir rol .>; namıştır. Her zaman mü
tehavvil bir tekilde piyasaya aç
tığı ticaret kredisinin a:zarn.i had
di 10 bin iiradır. 

Siındiye kadar ciddi yiiniyiışle
rile tan. nmıs olan bu müesseseyi 
Cümhurı:, etlen sonra Türk memur
lar idare etıneğe başlamıt banka
cılık gibi bu tarihlere kadar ecne
bilere has bir meslek oalrak dü
şünülen bu şubede de muvaffaki
yetlc ç.ılışmıtlardır. 

Rusya ve 
Stratosfer 
Balonları 

Havacılığın ve ihtiraslarının 
inkişafı, bugün, havanın yüksek 
mıntakalarının metotlu bir surette 
tanınılmasını mecburi kılmıştır. 

Stıatosferi tanımak; oradaki sey 
rüsefer kabiliyetlerini tetkik ede
rek havacılığı Stratosfer denilen 
gürültülü ve gayri sakin mıntaka
dan kurtarmak ve ona yeni ve ge
nit ufuklar açmak demektir. 

Ancak, stratosferi tanımak ko
lay bir iş değildir. Stratosfere bu 
güne kadar yapılan seyyahatler 
onun kapısından bir ha, uzatmak 
kabilinden şeylerdir. 11.000 metre 
den sonra başlıyan stratosfer, 
500.000 ve belki de daha ilerilere 
devam eder. Bu irtifaların yanın
da, 16.000 • 19.000 metrelere çık
mak ise, yürümeği öğrenmek çin, 
emeklemeğe benzer. 

Henüz rtratosferin yüksek ta
bakalarına çıkabilmek imkanları
nı bulamamıt olan insanlar, o taba 
kale.ra, mukayyit cihazları hamil 
küçük balonlar göndermeği dütün 
mütlerdir. Yapılan tecrübelerde 
bu küçük balonların 38.000 metre
ye kadar çıkabildikleri görülmüt· 
tür. 

itte Rusyada, stratosfer tanı-
i mak için böyle bir tefebbüse ha
zırlanılmaktadır. Vücude getiril
mek istenilen tertibat 2 metre kut
runda kavuçuk balonlar ile, onla
rın hep birden ta,ıyacakle.rı mu
kayyit cihazları salimen yere ind °'.. 
rebilecek, küçük paraşütlerdir. 

Tamamen tişirilmiyecek olan 
bu balonlar ile para,ütler mukay
yit cihazlara bağlandıktan sonra 
bunlar serbest bırakılacak; balon
ların suut kuvvetiyle bütün terti
bat hep birden havalanacak; çok 
yükseklerde, tazyik r.oksanlığı do
layniyle, balonlar ti.erek patlıya
cak; paraşütler açılarak mukayyit 

- . ı cihazlar salimen aşa.gıya ınece.t-

elr. 

Sıvas mektubu 
--o-

Sıvas - Erzurum 
Yolunda faaliyet 

- - o-

Halk bu yo!un açılmasını 
sabırsızlıkla bekliyor 

SiVAS, 1 (Hususi muhabirimiz
den) - Sıvas - Erzurum hattının kıt 
münasebetile faaliyeti tatil edilmiıt.i. 
Lakin Taşlıclere cihetindeki tunellerde 
faaliyet devam etmektedir. 

Burada çalııan amele de 120 • 130 ka
dardır. Esas Sıvas - Erzurum hattının ve 
Malatya cihetlerindeki inıaabn bir an 
evvel açılmasını sabırsızhkla bekliyen 
ibr kütle var. 

Bazı vili.yetlerden ve Sıvasın içinden, 
kazalarından, köylerinden yolda çalıımak 
gayeıile burada bekl1yenler. BunJar az 
değildir .. Bunlardan batka bazı yol mü
teahhitleri de yolun bir an evvel açılma-
11nı bekliyorlar. 

Öyle zanediyorum ki havalar iyi gi
derse yol faaliyeti nisan İçerisinde başlı
y•caiı ve kaç aydan beri han ve oteller
de bekliyenler ve Sıvasta akıama kall\r 
kahvelerde oturanlar da çalışmalo.rına 
batlamıı olacaklardır. Raıtgeldi!fim, gör
düğüm insanlar ikide bir ıu sözleri tek· 
rarlıyorlar: 

- Ah ıu yol açılasydı._ 
Bütün it anyanlar gözlerini hep yola 

dikiyorlar ... Bu hattın açılması ne kadar 
yerinde ise çalışma faaliyeti de çalı§mak 
istiyen\eri barındıracaktır. 

Sivtu :z;abitaaı fa/ışıyor 
Sıvaıta büyük varlıklar gösteren bir 

zabıta tetkilib var. Sirkat, katil, kaçak 
gibi memleket için zararlı olan tufeyli
leri günü gününe adalet pençesine tes
lim ediyorlar. 

Geçen gece kahvelerde yaprlan bir a
ramada 37 kitiden altı tabanca, on bet 
pıçak, bet çakmak, esrar ve çakmaktaıı 
&'ibi teyler yakalanıruıtır. Zabıtamızın gö 
zünden ufak bir §"Y bile kaçmıyor. He
men yakalanmaktadırlar. 

Sivasta bir yangın söndürüldü 
Şehrimiz Paşabey mahalleainde halk 

derahanesinclen bir yangın çıkmıt, !ikin 
yetiıen itfaiye tarahndan söndürülmüı· 
tür. 
Yangın ıu suretle çılmuttır: Halk. der· 

ıaneıinde den devam ederken Radıum 
lambasının çıl<artnuı olduğu gazli alevi 
tavana &ıçratmıı ve bundan dolayı da 
yanrın derıaneyİ sannııtır. Derıanenin 
yakınında evkafa ait cami tehli!<eden, be
lediye memurlarımızın gayretb çahıma· 
!arı ile kurtulmuştur. 
Yangın yerine Bele<liye Reisi Hikmet 

Bey de gelmit, yangının baıka yerlere si
rayet etmemesi için binanın yanan kıı· 
mı yıktırılmıttır. Ve bu ıuretle de etya 
ve insanca bir zayiat olmadan yangının 

( 

5 
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Fransız pilotları 

Dünya rekorlarını kırrrİa
ğa hazırlanıyorlar 

Dört pilot: Lemoine, Codoa, 

Rossi, Doumere; üç tayyare: Po

tez, Bleriot - 110, Bemard; hazır
lanmıt bekliyor. Bunlar irtifa, me 
safe ve sürat rekorlarını kırmağa 

çahtacak olan pilot ve tayyareler
dir. 

Cihan havacılığının yakında za 
manda yeni rekor kıyrnetlerile 
kartılaşacağı muhakkaktır. 

r-----) , Mizah kö•a•I 

"Otojir" mucidi De la Cürva veyahut, 
bir mendil sathına inif yapabilen 

havacı! 

ve s,kııüı yü· 
tıcyecan 
ıüııuen zayıllall"·•' 

sinir\eriniı.l 
\(uvveııendirmek 
için 
gOnde birkar, dela 

&rom ura\ 
.. Knc\\,. 

Önüne geçilmiıtir. 
Himayeietlal idare heyeti 

Himayeietfal kongresinin senelik top
lantısını evvelce bildirmiıtim. 

Bu yılki idare heyetini teşkil eden ze • 
vat ıunlardır: Reiı miralayltktan miit~ 
kait Etem, muhasip Hüınü, veznedar Rı;ıı 
sUI Sıtiu, Sıhhiye Müdürü lsmail, nüm"' 
ne hastanesi operatörü lbrahim, F evzipa· 
ıa mektebi baımuallimi Hüsnü, bakali
yeci 1 hı an Beyler. 

Karpuzluda fırka nahiye ve 
Kıza kongreleri 

Karpuzlu "Çine" C. H. F. N..., 
hiyemiz konğresi evvelki gün top-
1- ndr. , 
Konğrede meb'usumuz Adnan, 

F rrka vilayet idare heyeti reisi E
tem Kadı•İ, Çine kaymakamı Men .. 
met Ali ve Çine kazası fırka reisi 
Atif beylerde bulundular. Nahiye· 
nin her yerinden toplantıya gelt'n 
köylülerimizle mebusumuz Adnı\n 
Bey uzun uzun konuştu. 

Dilekler konutuldu. Yeni idar .. 
heyeti seçilerek konğreye son ve
rildi. Yeni idare heyetine Türkiye 
Cümhuriyetinin ilk kadın muhtan 
Gül hanımda seçilmişru. 

C. H. t-. Kazamız konğresi ise 
evvelki gün fırka salonunda top
landı. K.onğrede mebusumuz Ad- l 
nan ve fırka vilayet idare heyeti 
reisi Etem Kadri Beyler de bulun
dular • 

Dilekler uzun uzun konUf\llılu. 
Bunlar arasında eski Çine köyü 
yanında Çine çayından ı:.u alına· 
rak •ulama tesisatı yapılması da 
vardır. 

Yem idare heyetine Atif, Hafız 
Hüdayet, Mahmut Eıat, Te"fik, 
manifaturası Hüseyin ve tuhafiye
ci Hüdayet efendiler seçildiler. 
Yeni heyete muvaffakiyetler dile
rız. 

' 

• 
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MÜTEFER.RIK HABERLER l 
MAHKEMELERDE 

Adliye 
Yangını 

-o-

lzrnite nakledilen davaya 
yarın başlanıyor 

latanbul Adliye yangını maznun -
lan &er hadeaıe Mehmet, vestiyer E· 
tem ve kapıcı Ahmet Ağaların muha
kemelerine yarın lzmit AğJr ceza mah 
kemeıinde başlanacaktır. Gayri mev
kuf maznun levazım mümeyyizi Tev
fik Bey ile mevkuf maznunların avu
katlan Nuri ve sabık müstantik Hik
met beyler bugün lzmite hareket ede
celderdir. Davanın 33 şahidi vardır. 
Bu 9ahitlerin latanbulda istinabe au
retile mi, yoksa lzmitte mi dinlenecek 
leri henüz maliim değildir. 

iki polis mahkemede 

Son cemre yağmurlu geçti ... 
Son cemre fırtınalı, yağmurlu bir hava ile kendini gosterdi. Eski

ler ~çüncü cemre için "toprağa düfÜnce yerden dumanlar tüter .•• ,. der 
lerdı. Bu sene dü,en cem le yerden duman tüttürecek yerde gökten bir 
hayli yağmur indirdi. Evvelki gün batlryan fırtına dün sabah biraz du
rulmuştu. Buna rağmen yağan yağmurla beraber deniz dalgalı idi. Ge
len malumata göre Kara.denizdeki fırtına da henüz tamamile sükılnet 
bumalmıştır. Dün gelen malumata nazran, fırtınadan Zonguldak lima
nında mühim bir kaza olmu' ve Yelkenci vapuru batmak tehlikesi ge
çırmi.'~~r. l;ima~~a bulu~a~ vapurculuk tirketinin Bülent vapuru Yel
kencı uzerıne duşerek buyuk bır rahne açmıf ve Yelkenci su almağa bat 
lamış~ır. Y elkenci~in b.';' vaziyette karaya vurulduğu ve sularının tahli
ye edılmekte oldugu soylenmektedir. Dig"er taraftan evv lk' • . . l f e ı gece ya 
gan yagmur arın ve ırtmanın tesirile Mecidiye köyünde Tatocakl 
d"' ~h...,Pt R~yin üç katlı evi büyük bir gürültü ile yıkılmıthr. Nüf::~: 
zayıat yoktur. 

1 POUSTE 

İhtiyar bir 
Kadıncağız yandı 

Hastaneye kaldırılan kadı
nın hayatından ümit yok 

Dün Küçükpazarda bir facia olmuf, 80 
yaıında ihtiyar bir kadın yarı beline ka
dar yanmıştır. Facia pek hazin olmuıtur. 
Yanan kadıncağız Çanakkale müddeiu
mumi muavini Ali Rıza Beyin validesi
dir. Sinir hastalığına müptela olan Ali 
Rıza Bey lstanbul emrazı akl;ye huta
hanesinde tedavi altına alınmıştır. 80 ya
tındaki validesi de refikasile birlikte Kü
çükpazarda Cami sokağında 8 numaralı 
evde ikamete baılanuıtır. 

Ali Rıza Beyin validesi Zeyneti Ha
nım hem ihtiyar, hem de hasta olduğu 
için yatakta yatmakta, kalkıp gezineme· 
mektedir. Dün Ali Rıza Beyin refika11 
Zeyneti Hannnı yatağmda yalnız bırak
mıf, üıümemeıi için odasına bir de man· 
gal koymuş, Bakırköye zevci Ali Rıza 
Beyi ziyarete gitmiıtir. Bu gaybubeti es
nasında ihtiyar kadının yorganına man
galdan bir loğılcım sıçramış ve yorganı 
yanmıya bllflamıştır. ihtiyar ve hareke
te gayri muktedir olan biçare kadın bu 
l<ığılcnnı söndürmeğe muvaffak olama
mıt. ateı tedricen büyümüı, yorganı yak 
mıft kadının vücuduna aiyaret emiı, ve 
kadıncağız ititilemiyecel< kadar kuvvet
siz olan sesile bağıra bağıra yanmıya 
lıatlanırıtır. 

Halkın işini belediyeler 
nasıl görecekler? 

Şubelere tebliğ edilen izahnamede bet 
türlü kolaylıklar gösterilmektedir 

Belediye teşkilatı olan yerlerde muh- ı 
tar ve ihtiyar heyetlerinin Iağvi hakkın
daki kanun ve nizamnamenin tatbikatına 1 
dair belediyece hazırlanan izahnamc tabı 
ve belediye şubelerine tebliğ ed!lmiştir. 

Bu izah11ameye göre, bir hüviyeti is
pat hususunda resimli nüfus cüzdanları 
eaaı olacaktır. Belediyelere müracaat e
denlerden fotoğraflı nüfus cüzdanı olnu
yanlann böyle biı- cüzdan edinmeleri te
min edilecektir. 

Belediyelerce kanaathaht olmıyan 
meselelerde, zabıta tahlcikatına müracaat 
edilecektir. Yalnız bu tahkikat, halka ko
laylık gösterilmesi ve zabıtanın iıgal e
dilmemesi için umumileıtirilerek usül ha 
lini almıyacaktır. Hiç nüfus siciline ya
:almamış veya tahrir harici kalmıt olan
ların belediyelere imzalarile verecekleri 
matbu ~yannameler Üzerine iki şal1idin 
ıehadeti beyannamelerdeki hanelerine 
kaydedilerek: ilmühaberleri kaymakam ve 
ya. ıube müdürü veya belediye ba~katip
len veya nahiye müdürleri tarafından ve
rilecektir. 

Fotoğrafsız hüviyet cüzdanlarının de
~iıtirilmesinde fotoğrafın cüzdanı değiı
tırecek zata aidiyetini her resmi makam 
lastik edebileceği gibi iki fahitle de be
lediyelerce lastik edilebilecektir. Nahiye
lerde de bu muamele yapılacaktır. 
Doğum vukuabnda belediyeler" mü

racaat edecek baba veya veli vey:ı vasi
ye matbu beyan....,. doldurtularak ~iri 
belediyeye getirilecek iki ıalıic!e imza 
ettirildikten sonra kaymakam veya şube 

müdürü veya onlara izafeten başkatip ; 
nahiye müdürleri tarafından verilecel· 
tir. 

Ölüm vukuatında belediyenin mıntııl' 
doktorları kendilerine gönderilen nJ3ııı 
ilmühaberlerin her üç nüııhaun.ı dofdıf 
duktan sonra nüfusa ait olan yaprağı 
halli nüfusa verecek, ikinci yaprağı ı' 
he baıhekimliğine göndcrecclderdir. 
t~a doktorları vefiyatı her ay nih•~ 
tinde mahalli sulh h&.lômliğine ve .,.... 
ye tahakkuk memurluklanna da bildit" 
ceklerdir. 

Maaş tahsisi muameleai 
Gerek yeniden maaş tahsisi ve ger<I 

yoklamaya ait husuaat için izahnaıD" 
bükümleri ihtiva etmektedir: 

A - Vefat edenin nüfus kaydı. 
B - Kansı, erkek evladı ve kız er 

!atlarından mevcut olup ta maata isıil' 
kak kesbedecelderin nüfus kayıtları. 

C - Bunların bir yerde müstahded 
olup olmaclıkları. 

D - Zevcenin babasının memur ol 
olmadığı. 

E - Maaşa müstahak olanların ad 
leri. 

Küçükpazarda lbrahim isminde bir 
adamı yolparası vermekten kurtarmak 
maksadile hilafı balı.ikaı ilmühaber 
vermekten suçlu polis Hamdi ve Hik
met efendiler kaza idare heyeti ka -
rarile mahkemeye tevdi edilmişlerdir. 
Dün ağır ceza mahkemesinde bu po
lis efendilerin muhakemesine başla -
nılmıttır. Polis Hamdi ve Hikmet efen
diler mahkemede hilafı hakikat ilmü
haber vennediklerini ve bir başka lb
rahim efendiye ait ilmühaberin yan -
lıtlıkla bu lbrahim efendiye verildi • 
ğini aöylemitlerdir. Muhakeme maz -
nun memurların mabkıimiyeti sabıka
lan olup olmadığmın tahkiki için ba1-
ka güne bırakılmıtlır. 

Bir aralık bu evin civarındaki bir dük
lc&.nda çalııan ıepetçi Ihsan Efendi pen
cereden duman çıkmakta olduğunu gö- 1 =================-; 
rünce koımut, kapıyı çalmıı, açılmadığı
nı görünce kapıyı kırıp içeri girnıiı ve o 
feci ınMlZ&rayı görür görmez hemen ka
dını yataktan çıkannıı, fakat yan beli
ne kadar tamamen yandığını ve bayırın 
bir vaziyette olduğunu görmüıtür. Ihsan 
Efendi evvela kadını dııarı çıkamuı 
imdada çağırdığı hallan yardımma tev~ 
di etmiı, sonra tekrar içeri ırirerek yan· 
makta olan yatağı söndürmüı ve ateıin 

Yok!~ ve maa§ tahsisi için bu e~~' 
lar dahılinde matbu evrak tanzi."tl ettı~· 
miıtir. Hüviyetler fotoğraflı, nüfus c•· 
danlarına göre çıkarılacaktır. Maliye<' 
bir sureti hal bulununcaya kadar mii!' 
l<aidin ve eytam ve eramilin başka y• 
den maaı alıp almadıldan pederleri• 
lül kızların fakir olup olmadıkları, Jı:~-. 
ve kız çocuklarının evlenip evlenm~ 
!eri, babadan maaı tahsiıi icap edenlet' 
böyle bir ma.aılan olup olmadığı il~.ii..) 
berlerdeki matbu hanelere imla eılİll": " 
•uretile itimada ıayan iki fl'hidin ıeıı-. 
tile ıube müdürleri veya nahiye müd•r 
leri tarahndan taıdikan verilebilir. 

Kumardan çıkan kavga 
Yılbaıı gecesi bir tali tecriibesi 

yapmak üzere küçük mikyasta ku • 
mar oynamağa karar veren Ke
mal ve Köroğlu isminde iki arka
daş Bozdoğanda lbrabimin kahvesine 
gibnitler ve ıs kuruşuna bir parti 66 
e>ynamıtlardır. Neticede partiyi Ke -
mal kazanmıf, Köroğlu kaybebnitlir. 
Mağlup olan Köroğlu ıs kunqu ver
memek için kavga çıkarmış, iş büyÜ
mİİf, kavgaya polia müdahale etmiş, 
ve nihayet kumarcılarla kahveciyi 
mahkemeye vermiştir. Dün lbrahim 
kahvesinde kumar oynattığı, Kemal 
ile Köroğlu da kumar oynadıldan i • 
çin muhakeme edilmitlerdir. Köroğlu 
mahkemeye gelmemiıtir. lbrabim ha
o;.,.eyi olduğu gibi anlatmıı, batta Kör 
oğlunun on beş kunl§U vennemek için 
çeketini yırttığını da aöylemiıtir. Kah 
-.eci lbrahime aelince, o her teYi in .. 
kh eb:nekte ve ka.hveain~e kuınar oy 
nan.madıiıru, kendiıine dü§manlık j .. 

çin alelade oyunu kumar ıekline sok· 
muf olduldanru söylemiıtir. Kemal 
Jbrahim Efendinin kahvesinde kuma; 
oynattığını, hatta yılbaıı gecesi yal • 
nız altmıı altı değil, poker, otuzbir, 
Pastıra, Prafa, Piket te oynatıldığmı 
ve bu hususun ıahitlerle iabat edile • 
bileceğini aöylemiıtir. Muhakeme şa • 
bit dinlemek için baıka güne bırakıl· 
mııtır. _______ ., ______ _ 
HALKEVINDE 

Halkevinde akın piyesi 
Halkevinden : 
9 Mart 934 cuma günü saat 20,30 

da Gülhane parkı methalinde Alay • 
köşkündeki eviıniz tem.ai] şubeıinde 
Faruk Nafiz Beyin ( Ak:n) piyesi tem 
ail edilecektir. Arzu edenler her gün 
ı7 den sonra Alayköıkü idare memur
foğundan davetiye alabilirler. 

Çocuk kabul edilmez. 

Kütüphane ve neşriyat 
şubesinde 

~!'lkevi kütüphane ve neıriyat ıu
beunın yeni komitesi dün toplanmıt • 
~· Bu i~timada, komitenin yeni sene 
ıçın faaliyet proıtramının ihzan görü
ıülmÜftür. 
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Hitler gençliği 
Türkiye teşkilatı 
Alman) a:laki gençlik teş
kilabnın ikinci reisi geldi 
•. Almanya' da Hitler gençlik teıkilatı re
'!' ~· Nabe~sberg dünkü ekspresle teh· 
runıze gehniş ve tehrimizdelri Alman ko
lonisi tarafından karıılannuıtır. M. Na
bersberg Alman Teutonia klübüne misa
fir ol~uı .ve. dün akşamki trenle Anka
raya. ~ıtmıılir. Kendisine Hitler gençlik 
tetkilatına mensup iki zat daha refakat 
etmektedir. 

Dün Klüpte M. Nabersberg ile görüı
tük. Kendisi yirmi altı yaılannda &anfın 
ve sevimli bir gençtir. Hukuk tahsil et
mİ§ ve avukat olarak yetiımiı olan M. 
Nabersberg Münih'te Nasyonal • Sosya
list teşkilatına girmi! ve Almanyada 
ıreuçliği Nasyoual • Sosyalist tetkilatı al
bnda toplamıya muvaffak olduğundan 
dolayı az 2.a1nan zarfında kendisine mü
him bir mevki temin etmiıtir. 

M. Naberaberg Türkiyeye gelişinin 
sebebini bize şu suretle anlatıyor: 

- Türkiyede bulunan Alman gençle
rine gamalı haçı havi olan Alman bayra
ğını getirdim. Bundan maada memleke
tinizde Türk gençliği ve bu meyanda 
Alman gençliği ile temas ebnek istiyo
rum: f'lmanyada mevcut Hitler gençlik 
letk~~b ~er memlekette mevcut gençlik 
teıkilatı ile tanıtmak ve münasebet tesis 
e~ek arzusundadır. Bu meyanda eski 
ııli.h arkadatımız olan Türklerin vücu
d.a getirdiği teşkilat ile de münasebet le
••.~ :tm~ i.stiyoruz. lıte bu maksatla 
hükumetinız erkanı ile temaı etmek üze
r-: .A'!kaı:aya .. ~diy?rum .. Ankara ya gi
ditımın nyası hiç bır mahıyeti yoktur. 
Maksadım Türk ve Alman gençliği ara
•!nda harı sahaaında nasıl münasebet te
"!' etmek kabil olacağını tetkik etmek
tir.,, 

.Bu~da'!. so~ra ~·. Nabersberg'e bize 
Hıtlerızrn ın bır ta.rıfini yapmasını ve bu
nu bil~a~aa .b!r Hitlerist'in ağzından itit
~ek bızmı ıçın fay~lı olacağını söyle
dik. Muhatabımız bıze ıu cevabı verdi: 

- Bu hususta sizi tatmin edemiyece
ğim. Hitler'in "Muharebelerim,, iımin
de meıhur bir eseri vardır. Burada, Hit
ler mesleğini izah etmittir. O eser Hitler 
bayatını ve mesleğini ırüzelce anlatır.,, 

M. Nabersberg'e Almanyarun dahili ve 
harici vaziyeti, günün buı siyasi meyzu .. 

Güneşin Oğlu 
( Nipur ) şehrine doğru.. 1 

Üçüncü günü sabahleyin güne' 
yükselmeden yola çıkmıflardı. 

Akıncılar nete ve sevinç içinde 

ilerliyorlardı. 
Bu yürüyütle üç gün sonra, bir

letik yurtlarından biri olan (Uruk) 
9ehrine varacaklardı. 

Akıncılar (Sertelli) den nasıl kol
lara aynlarak hareket ebnitlerse, 
gene öyle ayni intizam ve yürüyü~
le gidiyoı lardı. Okçu kolları en ön· 
de •• Onların s.rkasında Bora ve o
nun yanında (Kartal başlı yeğit) i
le Hitay ve Ceylanın oğlu beraber 
gidiyorlardı· 

Gene Türk tehirlerinden biri o
lan Uruk havalisinin cenubundan 
geçerek ırmak boyundan içeriye 
doğru uzanmı,Iarıdı. Nipur 9ehri 
tehri (Fırat) tan bet saat kadar u
zakta, fakat sulak bir yerdi. Günet 
in oğlu bu yoldan gitmeğe mecbur
du. Nipur yolu hem kestirme, hem 
daha emindi. Nipur'dan (Akat) 
topraklanna geçmek daha kolay o-

Yazcr.ıı: lahender FAHREDDiN 

lacaktı. Eğer Fırat kıyılarını takip 
ederse, (Borzipa) havalisinde yer
leten bir diğer göçebe kabileye 
rastlıyacaklar ve onlarla muhakkak 
cenge tutuJ&caklardı. 

Borzipa,da yerleten göçebelerin 
kum içinde Ya.tayan okçu kolları 
v~r~ı· Bunlardan sakınmak kolay 
bır ı!. d~ğildi. Yerliler kumları içi
n.~ gomulerek günlerce göze gö
runmeden cengederler ve açlıktan 
susuzluktan kınlmazlardı. yedik.' 
!eri hemen hemen hurmadan batka 
bir şey değildi. Her göçebenin 0 • 

muzunda bir miktar hurma ile bir 
ufak su kırbası bulunur ve bu suret
ler kumun içine gömülerek - göze 
görünmeden - günlerce cengeder
di. 

Günet'in oğlu Borzipa yolunu 
farkında bırakarak Nipur'a doğru 
kıvrılvken, akıncılar, reisin bu si
yasetini anlamakta gecikmemişler
di. 

Türk kollanm, biç yoktan, Borzi
;>a göçebelerile cenge tutufturmak-

ViLAYETTE 

Gazinolaroa 
Çalışan kadınlar 

Otuz yaşından aşağı olan
lar çalışhrılmıyacak 

Yeni emrazı zü.hreviye nizamnamesi 
mucibince gazino, lokanta, kahve gibi 
yerlerde otuz yaşından af&iı bulunan 
kadınların çalı~tırilmalan memnudur. Bu 
hususun tatbikine baılarunıştrr. 

Bu gi~i yerlerde çalışan kadınların yaş 
lan tespıt ~lmdrtedir. Bu Y•t kaydi 
bar artıstlenne fBJDİI değildir. 

Menenjit 
Geçenlerde Kabataı larailannda iki 

üç menenjit vakau göriilmüttü. Sıhhiye 
Müdürlüğünce hemen fenni t~tibat alın
mıı ve ap yapılmıştır. Bu suretle ölüm 
de olmadan haıtalıftn önüne geçilmiştir. 

Belediyeler bDtçelarini 
bankaya bildirecek 

Belediye bütçeleri halı:kında Dahiliye 
Vekaletinden vilayetlere bir tamim gön
derilmiıtir. 

Bu tamimde Belediyeler Bankasının 
sermayesi, her sene belediye bütçelerine 
konulan yüzde bet nisbetimlelri tahsisat
tan ibaret bulunduiuna göre bu mikta
nn bütçelere konulup konulmadığının 
tetkiki için musadclak belediye bütçelerin 
den birer nüıhasının Belediyeler Banka
sına gönderilmesi bildinlmiştir. 

lan üzerine bazı ıualler ıonnalc istedik· 
bunlara cevap vermek salahiyeti haricin: 
de olduğunu •Öyliyerek dedi ki: 

- Size yalnız şunu söyiiyebilirim ki, 
Almanyada bütün gençlik Hitler'in çiz. 
iDİ§ olduğu yolda yÜrİİmeyİ kabul etmiş
tir. Bu makaatla teıekkül etmit olan Al
man gençlik teıkilatının beş milyon a
zası vardır .. Bu itibarla dünyanın en bü .. 
yük gençlik teşl<ilitıclır. 

Teıkilatımız Hitlerizm'in gençlik ara
sında yayılmasma çalJJIDalrta, hars ve 
spor ile i~ .. gal etmektedir.,, 

M. Nah< ·l:>erf Ankarada bir kaç gün 
kaldıktan >Onra ıtanbula dönecek ve bu
rada Alman gençleri ile hasbühalde bu
lunacaktır. M. Nabenberg Ankarada 
Halk Fırkası Umumi Katibi Recep Beyi 
ziyaret edecek ve Halkevi teıkilatını gö
recektir. 

ta ne mana vardı? ! 
Akıncılar cenkten yılmıyorlardı. 
Fakat, Günet'in oğlu : 
- Ben döğütecek yeri ve zama

nım biliyorum •• 
Diyerek yoluna devam ediyordu. 
Bora'nın maksadı. bu büyük 

kuvveti yıpratmadan ve yormadan 
(Su:~ye)ye kadar götürmekti. O
rada (Ha.matlı lar) ile cenge tutu,a
cağını umuyordu. 

Yoldaki çıplak göçebelerle bo
ğufmak nesine gerekti ! 

* * * 
Nipur mabedinde bir dua .. 

Nipur'a vardıkları zaman günet 
yeni batıyordu .• 

Sulara esmer gölgeler dü9mü9tü. 
Nipur halkı Türk akıncılarını 

görünce ş~ırmı,Iaroı. 
Kimsenin bir feyden haberi yok

tu. 
Halkın haber alamadığı yeni bir 

cenk mi vardı? ! 
Herkes biribirine ayni fÜphe ve 

tereddütle bakıtıyordu. 
(Kartal b14lı yeğit) 9ehrin or

tasında halkı büyük bir meydana 
toplıyarak, Tüık akıncılarının ne
teye gittiklerini anlattıktan sonra: 

- Ocaklarınızda rahat ve kor
lcu•uz oturunuz! Yurttatlarımızın 
zengin ve mahsuldar topraklara 

büyümesine mmıi olmuıtur. 
Hadiseden derhal zabıta ve müddeiu

mumilik haberdar edilmiı, kadın bir oto
mobile konularak Haseki haıtanes;ne 
götürülmüıtür. 

Bu faciarun tahkikatına müddeiumu
milik vazıyet etmiıtir. Zeyneti Hanımın 
ya§ıyacağı ümit edilmemektedir. 

Alacak meselesinden 
Küçükpazarda OHD&D ile Yunus ara

sında bir alacalı meselesinden dolayı 
kavga çıkmııbr. O.~ pıçakla Yunusu 
yaralamı§tır. Yarası ağır olan Yunus bas 
taneye kaldırrlmııtır. 

Yangınlar 
ı - Evvelki Jkıam Beyoğlunda lbnı

him Beyin apartımarunm üst kabndaki 
odalardan birinde scıba ateı alnııt. daha 
fazla büyümesine meydan verilıuedeu 
basbnlmıttır. 

2 - Dün gece Feriköyüude oturan 
Firdevs Hannnın evinde soba kurumları 
tutuşarak yangın çılmuı, itfaiye tarahn
dan söndürülmüştür. 

3 - Gene Feriköyiinde Aeko Efendi
nin evinde de sobadan yangın çıkmıı, 
söndürülmüıtür. 

4 - Bepktaı'ta Acısu sokağında Mus
tafa Pafanın zevcesi Cemile Hanımın 
sahip ve kaymakmn Kemal Beyin kira
ladığı 11 numaralı konaktaki sobadan 
yangın çılmuısada ti.rayetİne meydan ve
rilmeden söndürülmüştür. 

Eve taarruz 
Şehremininde Türbe sokağında oturan 

Sabiha Hanunın evine, ayni mahallede 
oturan Vahdettin taarruz etmiıtir. Ya
kaya polis memurları gibniı, Vahdettin 
memurlara da hakaret ettiğinden yaka
lanmııbr. 

Kadınlara sarkıntılık 
Evvelki gün Ali iominde ~ris~. köı;kü· 

tük sarlıot bir halde ~ar~umr~k ava
rmda Nadire Hanım umınde bır kadı
nın evine gitmit ve içeriye .a:!~ek İate
miıtir. Nadire Hıuum. kend1t1nı kovunca 
fena halde hiddetlenımt ve tekme ile ka
pıyı kmnağa ~aı~ıtır: Gürültüyü du
yan polis devrıyelen yetııerek sarboı A-

yayılması için, biraz daha uzak ül
kelere gidiyoruz. 

Türk yurdunun surlarını genitle 
leceğiz demitti. 

Türk akıncılanı Nipur' da iki gün 
konakladılar .. Hayvanlarını dinlen
dirdiler •• Sularım tazelediler •• Ü· 
çüncü günü yola çıkacaklardı. 

O gece (Nipur ınabedi)nde ,e. 
hir halkı birletik Türk akıncıları
nın bu büyük sa.vatta muvaffak ol
maları için dua ediyorlardı. 

Nipur'da (Baal) mabudu hakim
di .• Halk ondan daha büyük ma
but tanımıyoııdu. 

(Baal) eski Türklerden (Nipur) 
şehrini kuran bir kahramanın adı 
idi. Halkın inanışına göre Baal ma
but olmadan evvel genç ve cesur 
bir çobandı. Bir aktam fehrin üs
tünden müthif bir kasırga geçiyor
du .• Baal yüksek bir tafID ilzerine 
çıkmıt ve elleı•ini göğe uzatarak: 

- Bu fırtına dinsin ve yurdu-
muzu sel alıp götürmesin-. 

Diye haykırmıştı. 
Kasırga birdenbire gerilemif ve 

yolunu değiştirmit·· Fırtına ve yağ
mur dinmit .. Halk bu mucizeyi gö
zile görünce (Baal)e mabut diye 
tapınağa ba,lamışlardı. 

Baal öldükten sonra, mezarı ba
tına büyük bir madet yapmıtlardr. 

Eyüp fakirleri için 
müsamere 

Eyilp fakirleri koruma derneği ta
rafından dün aktam Eyilpte cemiye -
tin demek tiyatrosunda fakirler men· 
faatine bir müsamere verilıni9tir. 20 
ııenelik bir tarihçeye malik olan Eyüp 
fakirleri konıma cemiyeti bilhassa ge
çen seneden beri muhite çok faydalı 
bir ıekilde çalışınaktadrr. Cemiyetin 
dün akf&Dl verdiği nıü.aamere yeniden 
birçok fakirlerin ihtiyaçlarını karJıla
yacak ve onların ıztıraplarmı dindire
cektir. 

liyi cünnümeıhut halinde yalcalamıılar 
ve adliyeye teslim etmiılerdir. 

§ Kendilerini bilmiyecek derecede aaT
hoı olan Murat ve Rüstem adlı iki kafa· 
dar Kaıımpaıadaki evine giden Hamiyet 
İlminde bir genç kadına tecavüz etmiı
ler, kadmın feryadı üzerine tutulmuılar
dır. 

Hırsızlıklar 
Sabıkalı Hulusi Meymenet hanında He 

rant Efendinin paltosunu, Hacı Ali ve 
Haydar isminde iki kafadar Kurtuluı'ta 
kömürcü Bayrmn'ın eıyalarmı, Arapa.
mide oturan Kirkor isminde biri Fredrik 
.isminde bir Almanın motosildetini, sabı
kalı Salih Kasımpafa iskelesinde Meriç 
iarnmdel<i kömür yüklü kayıktan öteberi, 
sabıkalı yankeaici Hüseyin de tramvay. 
da para çalarken tutulmuılardır. 

Eroin satan adam 
Kalyoncu civarında Mahmut isminde 

bir adamın heroin satmakta olduğu ha
ber almmı!, zabıta kendisini yakalamıı-

trrMerkezde Mahmııdun üzeri aranınca 
bir kaç paket heroin bulunmuıtur. Bu
nun üzerine zabıta bu adamın evinde de 
araştırma yapmııtır. 

Bu araştırmada evde de bir dolap i
çinde paketlerle beroinler bulunmuıtur. 

Mahmudun bu heroinleri hem kendisi 
kullandığı hem de ötede beride sattığı 
~a?ıl~ftır. Mahmut adliyeye teslim e
clilmıılir. Bu adamın heroinleri nereden 
aldığı tahkik ediliyor. 

Gizli mezbaha 
Pem!ik civarında Enver iominde bir 

adanun bir dükkan kiralıyarak burada 
gizlice hayvan kesip sattığı anlaıılmıttrr• 
Yapılan araıtırmada Enverin gizli mez· 
baha haline getirdiği bu dükkanında bir 
çok kesilmiı hayvanlar bulunarak müsa• 
dere edilmiı, Enver yakalanmıştır. 

O gece tehirı halkı mabut Baal'e 
yalvanrken, Gür• ·'in oğlu da ma
bette bulunuyordu. 

Bora halkın eraıından yavllf ge
çerek, mabudun iki arslan ayağı~~ 
benziyen büyük mermer helke! _o. 
nünde durdu: 

- Ey fırtınaları dağıtan m~but ! 
Türk oğulları, yurtlarını .genıtlet
mek için birlettilerı ve Surıyeye git
mek üzere yola çıktılar .• Sen onla
rı her zaman, fırtınadan koru ve 
a~ller içinde boğup öldürme! 

Sonra ellerini yukarıya kaldırdı: 
_ Ey bütün mabutlann en ulu

su f Bizi ısıtan ve toprağa ektiğimiz 
tohumları yeferten ve büyülten, bi
zi aç bırakmıyan Ulu Tanrım! Sen 
birle,ik Türkleri biribirinden ayır
mak istiyen kötü yaradılıtlı ve fena 
yürekli insanları aramızda s;\1 bı
rakma •• Onları aç kurtların ağızın
da parçala ve kasırgalarınla boğ, 
gebert! Sen ey Ulu' Tanrım, ara· 
mızdaki kardeşlik duygularını sön
dürmek istiyenlerin gözlerini boy
nuzlu akreplerle kör et.. Ve onların 
içimizde do'.'"'tmalına meydan ver
me! (Baal) bir çobandı .• Fırtınalar 
koparken ellerini enginlere uzattı .• 
Feryadı sana eritti.. Sen fırtına • 
ları durdurdun-. Ve o bu yurdun in
sanların en yiiceai, en mukaddesi 
sayıldı •• Ona taptılar· Şimdi ben de 

Maaı almıya selemiyecel< kadar h••11 

olanlar veyahut baıka mahalde bulu,..., 
lar .v~ki.leten ma.aıını bir baıkasına al~ 
rabilırler. Bunların Noterlikten b!r vek'" 
letname alması yahut da kaymakaın ,., 
ıube müdürü veya nahiye müdürü ,,e)~ 
kaymakanun göndereceği memur hu•~~ 
runda b.ir vekiiletname tanzim ettim>'. 
ri İcap eder. Vekaletname şekillerin• ~ 
matbu bir ilmühaber tanzim edilmişlıt• 
Bunların da kaymakam ve subc müdiif" 
veya nahiye müdürü tarafın"dan veril,,,.
•İ icap eder • · 

Tabettirilen yoklama ve maaş talı~~ 
hakkındaki kağıtların hanelerinde '"''j. 
sarahat vardır. Halka kolaylık ol~ 
Üzere belediye dairelerinde, polis ınc,,... 
rinde dağıtılan bu yoklama ki.ğıdın• ri!F 
af sahipleri parasız alırlar. Ve ilıi ~·~ 
de ~~u imza ettirdikten ıonr~ J>.u JI' 
şahidi tanıdıkları her hangi resmı b~ ;il 
irenin veya makamın resmi mühr~ 
taıtik ettirirlerse belediyeye ibraz e c 
!eri bu kağıt üzerine başka muameı1:~ 
tabi tutulmadan derhal kağıtlım tas ~r 
edilerek kendilerine verilir. Aksi ta!'~'-, 
de iki ıahitle kaymakam ve şube mu ·İ 
lülderine veya nahiye müdürlükler•.,.. 
müracaat ederek bu kağıdı tanzim eti• 1 
melen icap eder. Yoklamalara ve~ 
tahoisine ait bazı malümat not J:ah• 
bu izahnameye bağlanmışlır. Bunlar .-;. 
murlara bir fikir vermek için yaz:lm•t!~ 
B':'.nlara istinaden müracaat sahip!~~ ı· 
mufkülat göS>tenlme&i veya matbu k•ğ' 
lardaki izahattan fazla müeyyedele~ ~ 
raruna~ı doğru değildir. Maaı ıahoisı I' 
amelesı de matbu evraka söre bu ıekil 
yapılır. 

V ekiiletnameler 
İzahnamenin bir maddesine ıröre ·~ 

kiiletnamelerin tasdiki parmak izi vcf, 
mühür tasdiki lü~umunda iki tabidiP..;., 
hadetine iktiran ettirilmek üzere k&J. ~ 
kam, ıube müdürü veya nahiye müdU 
tarafından yapılır. 

Fakruhal ilmühaberleri 
1 F akruhal ve hü•nÜhal ilmühalıetl..r 

matbudur. Miiracaat edeceldcrin ?. 
na doldurularak birinci nüshuı n1'1 "{/ 
zabı~aına gönd.erilir. :Zabı~aı;ıın t~ hl' 
tı musbet çdrtıgı takdırde ıkinci nu• ·~ 
daki matbu ilmühaber do!durularalı ıı, 
k":r~am, ıube müdürü veya n•~'~ 
muduru tarafından tasdikle müraca" .~ 
dene verilir ve tahkikat evrakı o ııufl"'"~ 
ile dosyasına kaldırılır. Menfi o?an1' 
ilmühaber verilmez. 

~ 

onun önünde sana yalvarıyor~:; 
~!u Tanrım! Sen de benim se5~~ 
ıtıt •• Benim dileklerimi yap! 1•rt' 
Yurdunun dört cevresini büyülte J! 
gideceğim. Sen benim kollarıJll 1 ,,. 

mirı kadar kuvvetlendir ve diz ·:eı 
me yorgunluk duyurmn! Ve f 
öldüğüm zaman, kimse banıı. 1',r 
masın .• Çünkü ben de, sana eıle1,ı 
ni uzatan yurttaşlarımdan fşr1' 
bir insanım.. • ,.-' 

Mabette bat döndürücü bır ~ 
vardı. 1( 

Daha doğrusu mabet lüzuıfl~; 
dan fazla kalabalıktı .• Herke• 
vasızlıktan bunalmı~tı. , 

Nipur'lular hep birden: b~' 
- Ulu tanrı dileklerini 1'(ıe' 

eder ve bu savaştan seni muı11 
1,! 

çevirirse, sana da tapacağız.. ~o ıl 
Sen birleşik Türk kabileleri111ll gi~ 
şıaın ! Yüreklerimizde senin ıe~Jr 
var .• ! Yurdumuzda adını aıııll 1 ı' 
ğımız bir dakika yoktur. YolıııeıW , 
çık ve Tnn yardımcın ofsuıı, g 
ve aletten yılmaz reisimiz! 1 • • • d' 

Nipur' da o gece sabaha 1'• 
hiç kimse uyumamıştı. . tıiil~~ 

Nipur'lular mabut (Baal) 1 tı'~ 
mabutlardan Üstün saydıkl,~' 0~1~ 
de, o gece mabette Günet iJ1rl'e't6 

nun candan yalvarıp ııe Ji) 
(Bittıte 
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Hikmet Bey ikinci dersini de verdi Reşit Galip Beyin 
Acıklı ölümü 

Tal ebeler dersi not alıyorlar. 

ı. (Başı 1 inci sahifede) 
/ 0•n biraz bahsettik. Ve büyük harbe 
v ••dik, Şimdi büyük harp esnasındaki 
t a~aları bitirdikten ıonra mütareke dev-
••ıne · -· gırecegız: 

""ı ~ zaınanki düımanlanmızın taksim 
I u arından hahsebniştik. Ruıya Boğaz
•• tnıntakasını i•temişti. lnıi!tere, Fran 
ıa muvafakat etmişti. Bu milıakereler 
~•nasında büyük bir Ermenistan tetkili 
"' E . l tnevzuubahsolmuştur. Bu rmenıa-
•n, Pek çok hacim değiıtinnittir. Bir 
~an, ta Mersin, l skenderona kadar 

t Ud. Udun getirilmesi mevzuubahsolmuı .. 
u· B ~ ·. undan maksat, Rusya'yı buraya 
f~tırrnemekti. Bu müzakereler nisan 

IS le bir şekil almıştır. Bu şekil de 
~~~ur: Ru.Jara Boğazlar mıntakaıı ve
V 'Yor. Bundan bıqka Trabzonun garbı, 

0 •ıı, Bitf;s, Muşu ihtiva eden bir kısmı 
b • VerilmiflİI'. Anlaımalarda Rus payı 
,;;.~ur. ~a~al hudutlar tamamen tespit 

1 rneınıştır. 
A. Fransız payı, Kayseri, Harput, Mersin, 

dana m'ntaka&ıdrr. lngiliz payı Irak 
Ve umumi suret~e Fransrz paym.ın cenu
h:.ında kalan kı•nmdır. Filistin beyne}. 
"'il<'I biı· idareye tabi olacaktır. Batlıca 
laksim projesi budur. Bu taksim müza
~te!erine l talya harbe girmeden evvel 
ı."ıl..nm:tlı r. ltalya harbe girince müza· 
cr~lcr !l'izli olarak devam ve intaç edil-

h'ılş tir. 

ltalyanın harbe girmesi 
2G nisan 1915 te ltalyarun harbe gir

~es.i londrnda akdettiği gizli bir mualıe
l'.:' ıledir. Bu muahedenin bir kııım ah
~rnı bizim için ehemmiyeti haiz değil. 
kır. Trabulus'taki Sultanın hukuku kal
acak, Adalar halyaya verilecekti. Bu, 

'•asen bu ,ekilde idi. 
llizim İt;İa asıl mühim o1an maddeler 

l~nl,,rdı: ltalyaya, Anadoludan Fransa 
•o 1 ngiltel'1!ninkinden ufak olmıyan bir 
~oy v.a~edil!Tliş tir. Bu pay Antalya ve 

1 
••alısınde olacaktı. Bu vaadi aldıktan 

;."••, ltalya harbe girmi,tir. Diğer üç 
"Ultefik devlet müzakerelerini ltalyadan 
oır b 
b h ııçuk sene saklamışlardır. 1916 son· 
bU.İi'~nda ltalyaya bu taksim projesi 

lt'ılnıi ı· t ır. 

ti Arıla~amamazlık ba~lıyor 
it\ zun ınihıakaşa!ar ve kavgalar ol
t-'lli~tur. ltalyaya verilmesine rı.ra göste· 
t~~n P~Y, Sevr ınuahedes.i g\in~ ~· 
"1 :len uç taraflı muahede ile tespıt edıl
l •ştir. Fakat ltalya buna razı olmamış
ır. Ve iddia ctmi1tir ki: Verilen pay 
"1~afıedede vadedildiği gibi Fransız, in· 
t~hz, Rus payına müsavi değildir. Mersi
~1 veya İzmiri bana vermeniz Lazımdır, 
emişti. 

Ra•yanın itirazı 
.lluıya derhal itiraz etti. Dedi ki: iz. 

fır Türklerde kalmalıdır. Çünkü Türk
d~r Yaşamak kabiliyetini büsbütün kaybe
~Y.oı;Iar .. ~akikatte ise, o zamanki Rus 
~ ukumetı?ın endi,esi bu . değil, lzmirde 
d U~unan bır ecnebı devletın Boğulan 
b ~a tehdit edeceği noktası idi. Rusya 

o gazlan ıı:1tyor, fakat karadan iliıiii. 
}.oktur. ltalya l:ımire yerleşirse, Boğaz
ı.,., tıkayabilir. 
~nu İngiltere de istemiyordu. Fakat 

'~•kça ızbar ebniyordu. Rus muhalefeti· 
•ı takviye etti. 

Rus ihtilali patlak verince •. 
P Su 11rada, 1917 martında Rus ihtilali 
.,:'\~ak verdi. Ruslar filen harpten çekil-
0:&• haşladılar. lngiltere ve Fransanm, 
oı.;":•etle kuvvetleri azalınca, 1 talyaya 
(Se ilıtiyaç artmıştır. Ağustos 1917 de 
dilrn". Jan dö Moriye) mukavelesi imza e-

l 11 ve lzmir ltalya'ya verilmi,tir. 
~ ite bu zaman, Türkiyenin taksim~ ta• 
'"•ın 1 l' o mor.tur. . • 
"<!lb •kat bu tak11mlerde nazarı dikkati 
ı.. eden bir nokta vardır: Ermenilere 
oır L •1 • 
p ~arıı yer verı mıyor. Halbuki Avru-
0 \ rıcali Ermenilere çok yer vadetmi,ler 
.:: arı felaketlere •ürüklemiıler kanlı' 
k •ceralara sevketınişlerdi. Pay' yapılır 
;n F ranıa hududu, lrana kadar ıokul~
~ •r.du. Bu suretle Franıa tamp0n vazi. 
t •lıni &örüyordu. Rus ihtil~linden son
l'o., Rıuya artık kale alınmaz olmuıtu 
~sim hazırdı. Tatbik için zafer bek

~lliyordu. Zafer geldi. Rusya hariç, ln
tıltere, Fransa. ltalya her istedikierini 
t•Pacak waziyete ıirdiler. Bizim IDeQ. 

~il bulunduğumuz zümre mafluben rnii. 
b; ••keye talip oldu. Burada ıayanı dildcat 

• noktaya iıaret etmek iaterim: 
•u Şorı.ıa dolqanlar ıarip bir suale ma

~ ke.Iırlar. Bu sud garip ve hayret ve-

• 

ricidir. HindiıGanda bana bizzat soruldu: 
Son harp mailübiyeti Türk mağlubiyeti 
neticeaclir, derler ve böyle olduğunu an
Jamals iaterler. Bunun sebebi Türkü za
yıf ıröstermektir. Halbuki bu, doğru de
ğildir. Ahnan - Franıız cephesinde 18 
temmuz 1918 de baılıyan Fodı mubare· 
bea esnasında Abnanya dalına geriler, 
Fransa ilerler. Dopn>ponya'da Bulgarlar 
15 ey)Ulde yenildi. 18 eylUlde Türkler 
yenildi. En ıeç biz yenildik. Almanya
mn Rbin havzasına düıman gi.rm.iıti. 

Suriyedeki mağlubiyet 
Suriyedeki Türk mağlubiyeti iıe Tür

kiyeyi tehdit etmİy«du. Diğer müttefik
lerimiz harbe devam etselerdi, biz peki.
ti. devam edebilirdik. Bulıarlar 29 ey. 
lulde miitarekeyi imza ettiler. Almanlar 
4 teırinievvelde mütarekeye t~li!' ol.du. 
lar. Mütarekenin imzası 1 l teırınısanıye 
kadar Vihonun nazari prensiplerini or• 
taya atmasından dolayı uzadı. Mağlubi
yeti en geç itiraf eden biziz. 4 temmuz
da mağlubiyeti itiraf ettik. 

Mütareke devresi 
Gelelim mütareke devresine: 
Mütareke çok ağır bir vesikai ta~iye 

idi, Başlıca maddelerini hulasaten zikre
delim: 

1 - Boğazlann açılması ve istihkam
ların o vakitki düfmanlarnnıza te&limi. 

2, 3 - Boğazlarda ve denizlerdeki 
torpillmmizin toplanması ve bizim bu it· 
te yardım etmemiz. 

5 - Türk ordusunun terhiai ve kala· 
cals askerin galipler tarafından tespit e
dilmesi. 

7 - Müttefikler vaziyeti tehd!t edecek 
bir hal olursa istedikleri her noktayı iı
gal ederler. 

10 - Toros tünelleıi manzumesinin 
düşmanlarımız tarahndan iıgali. 

11 - lran ve Kafkasyanm tarafımız• 
dan tahliyesi. 

12 - Telli, telm telgraflanmızın mü
rakabe altına almmını. 

15 - Şimendiferlerimizin mürakabe 
altına konması. 

16 - Hicaz, Asir, Yemen, Suriye, Me
zopotamya garnizonlarının dütmanlara 
teslimi (bilahare bütün ordunun teslimi) 

20 - Türl< ordusunun terhis olunan 
askerine ait ıilıllılarm teslimi. 

24 - Şark vilayetlerinde (Enneni vİ· 
!ayetlerinde) kargaşalık çıkana mütte
fiklerin oralan iıgali. 

Yukandaki maddelerden anlatılıyor 
ki, bu mütarekename, tamamile teslimi
yeti tezaınmun ediyor. 

Tatbikat nasıl oldu? 
Mütarekeden daha kötü bir ıey var: 

O da tarzı tatbik1dir. Tatbikat mütareke
den daha büyük felaket doğurmuıtur. 
Bu felaket noktalan tunlardır: 1 - Bo
ğazlara ait maddeler; açmak, oralaı:a 

hakim olmak, 2 - Hudutlarımıza aıt 
maddeler; bilhaısa Suriye, Irak ordula
ronıza kartı yapacakları hareketler, 3 -
Ordularımıza ve rilahlanmı:za ait mad
deler .•• 

Bu maddeler hakkında düımanlanmız 
en acayip ve garip tekliflerde bulunmuş
lardır. 

B'30 ~.etrinievvelde mütareke imzalandı. 
ır. ırun sonra Irak kumandanı mütare

~enın 7 nci maddesi. mucibince Musulu. 
ııgal edeceğini söyledi. 15 gün sonra Mu
sulu aldılar. Niçin 15 ırün beklediler? 
Şu korkudan ileri ııeldi: Türkler belki 
Boğazlan açmazlar, diye endiıe ettiler. 
Keza, Suriyede, lskenderonun, Adana
nın itgali mütarekeden sonra ayni baha
nelerle olmuıtur. 
Mütareke esnannda vaziyetim:z • 

Mütarel.:e anında bizim vaziyetimizi 
ve düıınanlarımızın düıüncelerini tahlil 
edelim: Biz artık maddeten takatsiz kal
mıştık. 4 senedir müşkülat için yolsuz 
ıimendifeniz, veıaitsiz harbediyorduk'. 
Fakat manen ele bitapbk. Bunun aebebi, 
büyük harpte sevk ve idarelerin fena 
olmaaıdır. Meseli. Sarıkamııta 100 bin 
askeıimiz ıehit edihniıti. Daha bir çok 
hatalar vardı. Milletti), büyiik kumanda 
heyetine karşı emniy etsizlil< görülüyor
du. 

il.inci oebep dahilde iate meseleoi idi. 
Senelerce iaşe üzerinde delicesine, cahil· 
ceoine oyunlar oynanmıftı. Devlet rica
li ve acbmlan zensin olmutlardı. Mille
tin itimadı selbolmuıtu. Anadoluda mil· 
li hareket baıladığı vakit, bu iki oebep 
aleyhiınize kuvvetli bir propaııanıla ve
silesi olacaktır. Halka dahili ve harici 
d üımanlarunız bu iki ziif sebeplerini da• 

Hikmet B. in dersini dinleyenler 

I ima telkin edeceklerdir. 
Harici zil ıebebi ise, Ermeni vekayii 

idi. Ermeniler bize karşı isyan etmiıler• 
eli. Ordumuza taarruz ettiler, lrandan gi
rip Yanı iıgal etmişlerdi. Hükıimet ted
birler almıştı. Bu tedbi..ler bir çok mü
balağa ile dünyaya yayılmııtı. Milli mü
cadele başladığ_ı vakit aleyhimize propa· 
gan<Ja vesilen olmuıtu. 

Dördüncii zafın sebebi, padişah idi. U
mumi bir marazdır. Bir memleket zafa 
ve inhitat yÜ% tuttu mu, hükümdar der
hal harici müstevlinin ,.damı olur. Önü
müzde bir çok misalleri vardır. Hariçten 
gelen müstevli daima dahilde kolay bir 
alet bulur. Bu, padi§"lıtır. Şayet tahtın
da böyle deni bir hükümdar bulamazsa, 
ecnebi müstevli, ekseriya o hanedan aza
amdan başka birini tahta geçirir. Tesa
düf, mütareke i.nmda tahtta en kötü bir 
paditah bulunuyordu. Bu yüzden mem
lekette gayet kanlı bir dahili muharebe 
baılamııtı. 

Türk milleti manen de bu sebepler do
layısile yıpranmıştı. 

Mütarekede düşmanların 
vaziyeti 

Bil' de düımanlarnzuzm vaziyetini göz 
önüne alalnn: 

O zamanki düşmanlarımız fevkalade 
müsait vaziyette bulunuyorlardı. Bizi kö
tü bir vaziyette yakalamışlardL Rusya 
saf haricine çıktığı için, düşmanlarımızın 
arasında en kuvvetli olarak o zaman 
lngiltere ve Fransa bulunuyordu. Bun
lar, artık enclişesizdiler. Çünkü Rusya 
artık yoktu. Rusya 8IUll'!İ içinde idi. Bi
zi tamamile yoketmelı: İngilizler, Fran
sızlar için tabii göründü. Biz şarklı mil
letlere suimisal oluyorduk. Çünkü bir 
ıarklı milletin müstakil olabileceğini göı 
teri yorduk. 

Sevıres muahedeoi tatbik edilıeydi, 
Türkler kurunuvüsta'daki yahudiler ha
line geleceklerdi, Bu maksatla 5evrea 
muahedesi hazırlanmııtı. Tatbiki güç ve 
imkinsız olacağı anlqılınca, yavaş ya
VB§ menfaatler biribirlerinden ayrılacak
lardır. Bunda iki sebep zümresi vardır. 
Birisi bu iki memleketin ana vatan va. 
ziycti, diğeri müstemlekelerdeki vazi .. 
yelleri. 

lngiltereyi ele alalnn: Alman donan
ması yok olmuştu. Ana vatan bir tehli
ke karşısında değildi. Yalnız Franaa'nm 
kuvvetli kalmasını id.emiyordu. Fransa 
kadar kuvvetli bir Almanya olmasını is
tiyordu. 

Fransaya gelin.,.,: 65 milyon nüfuslu 
bir Almanya ile gene komşu kalmııtı. Za
man geçince Almanya yeniden ranlan
mak tehlikesi gösterirdi. Fransa daha 
harp içinde Almanyayı dağıtinak 'gayesi
ni güdüyordu. 

Daha Rua ihtilali olmadan, şimdiki 
Başvekil M. Doumerpe Rusya'ya git· 
miş, Almanyanın dağılması busuiunda 
anlatmıştı. Bütün Alman devletleri ile 
ayn ayn muahedeler akdedilecekti. Bu, 
Rusya - Fransa aratmda &izli bir anlaı· 
nıa idi. Fakat Fransa, lngiltere, Ameri
ka ile baıhaıa ıelince, onlan bu dağıt-
maya ikna edememiıtir. · 

Bizim mukaveme!Dniz çoğalınca, Fran 
sa bizimle anlatmak istemiştir. Almanya 
ile uğraşmak, daha başbaşa kalmak için_ 

lngilterenin en mühim müıtemlekesi 
Hindistandır. Ve yol ilıerinde Mmr var 
dır. Bu iki memlekette asri tahıil hu
sule gelmifti. Milli hareketler Hindistan• 
da kuvvetlidir. Hindistanda iki milyon 
lise mezunu, üç yüz bin üniversite me
zunu vardır. Türk hareketi Hindislanı 
teıvik edici olmuştur. lngiltere Sevres' 
in aynen tatbiki için telaı ediyordu. 

Fransız müstemlekelerinde airi tahsil 
yoktu. Binaenaleyh milli cereyan yok· 
tur. Şu halde Tiirk mukavemeti misali
nin ort•dan katlanası için F ı-ansa o dere
ce telaı ebniyordu. Bu sebepler, müta• 
r~.e haılangıcında, bizi imha etmek için 
nı~ın anlaıtıklarını, sonra neden biribir .. 
lennden a_ynldıklarım izah eder. 

ltalyaya gelince: O, Anadoludaki p<t
yını almak istiyordu, F al<at mütarekeden 
sonra lıalyada dahili iğti9aşlar başlamış· 
tı. Kuvvetli bir hiiki'imet teşekkül ede
memiıtL Bizim kalbimizi almıya çahı· 
mıştı. 

Rusya'ya gelince: Bolşevik olmuştu. 
Eski müttefikleri ile filen harp halinde 
idi. Ruslar garp amelesine ıuimisal olu· 
yordu. Türkler İse müstemlekelere sui
misaldi. lngilizler, Fransızlar bu iki ha· 
reketi istemiyordu. 

Almanyaya gelince: Ezik bir haldey
di. Boynunu bükmüştü. Türk mukave
metini görünce, rıpta ve ha~etle takip 
ediyordu. Türk mukavemetı uzayınca, 
gaile bilhassa lngilterenin baflna çökü
yor, Fransızlara çölanüyordu. 

Halbuki lngilizler Almanyarun hi.ınisi 
olmuştu. Bunun üzerine Almanlar bizim 
hareketten memnun değildiler. 

Yunani•tana ııelince: Cihan harbinde 
müttefiklerle beraberdi. Kral Konatan
tin Alman taraftan, Venizelos lngiliz ta
raftan, boyuna mücadele ettiler. Büyük 
harbe sürüklenmediler. En son aylarda 
Bulgarlara bir kaç Em.o. ile biicuın etti
ler. Yunanistan yorulmamıt bir orduya 
ve millete malikti. Müttefik devletler 
Türkleri ezmek için bir kütle arayınca, 
derhal Yunanı buldular. Türk ıibi ma
zisi büyijk bir milleti, Yunan gibi küçük 
bir millet ezecekti, buna müttefikler i
nanmıılardır. Bu, tarihimUi iyi bilme
mekten ileri relir. Yunan kuvveti kafi 
ıtelmeyince niçin lngiltere üzerimize a
tılmamııtır?. Çünkü lnırilterenin parası 
dütmüı, orduıunu terlüs etmiıti. Zafer
den yeni çılı.mıttı. lktısada riayet etmek 
mecburiyetinde idi. 

Ermeni.tana gel;nce: Ermeniler tama· 
mile ecnebilere satılmış reiılerin elinde 
bir aletten Datka bir f"Y olmadılar. O za 
man reisleri Ta9naklarc!ı. Milletlerini en 
kanlı maceralara aiirüldemekten çekin· 
mediler, milletlerini çiğnendiler. 1919 
sonbaharında ve 1920 ilkbaharında Rus
yanın cenup kısmı Denikin isminde bir 
ceneral idaresine geçmiıti. Enneni or
dusu da bu ceneralin emıinde bir kolor
du halinde idi. Ermenistanla uğraşmak 
bizim için bir meıele değildi. Bir Türk 
fırkası Ermenistaru yoketnü,tir. 

Bu vaziyette olan Türk milleti ıle düş
manlarımız araıında mütareke lllkdcdiJ. 
di. Biz hunu ıulhün baılanrıcı telakki 
ettik. Dü'!"'anlarrmrz ise bizi imha et• 
mek için bir vasıta olarak telakki etti
ler. Harp devam etseydi, Sofyayı almış 
olan düıman ordulan ban.en lstanbula 

(Başı 1 inci sahifed~) 
de bilhassa çok büyük teıir yapmıflır. 

Dün yüzlerce muallim ve genç Anka
raya t:uiyet telgrafları göndermi§ler
dir. 

Milli>et, aziz inkılapçının bu vakit
siz olürnimden dolayı merhumun ai!•<
si:!e en candan taziyetlerini arz.ed~ı" 

Mecliste teessür 
A "1KARA, 5. AA - B. M. Meclisi 

bugü ı reis vekili Refet Beyin riyasei.l:nde 
toplanmıttır. Celsenin açılmaaını mütea· 
kip reis Refet Bey Aydın mebusu Dok
tor eıit Galip Beyin vefat e~ti;iini heye
ti umumiyeye bildirmit ve dcmiıtir ki: 

" Reşit Galip Bey aramızda çok yük
-sek ve cevval zekası tatlı ve ateıli ifa
deleriyle tanmınq kuvvetli bir hatip ve 
devlet adamı idi. 

Gerek me<:liıte ve gerek maarif veka
letinde bu millete yükaek hizmetler ifa 
ejti. 
Türk tarihi, Tiirk dili, Türk ülküıü için 

çok çalııanlar ara11nda bulunuyordu. 
Reıit Galip Bey hayatı bususiyesinde 

de tam manaıiyle bir insanı Kamil idi. 
Bu kıymetli arkadaımm:ın aramızdan e· 
hediyen ayrılmaaı sebebiyle arkad•ıları· 
mı bir dakika sükuta da.vet ediyorum.'' 

Bir dakik~ süküttan sonra reis rÜ%na.
mede bügün için mü.zaker edilecek bir 
madde olmadığı eibetle içtimaıı nihayet 
verildiğini ve müstaceliyetle görüıülme
si icap eden tayibalar bulunduğundan 
yarın saat 15 L'e toplamlacağını bildirmi,
tir. 

Son hürmet 
ANKARA, 5 (Telefonla) -·Dr. Re 

•it Galibin. cenazesi bü~ M~llet Mec 
lisi tarafından tertip edılen bır prog -
ramla yarın kaldırılacaktır. Henüz 40 
yaıında bu.hınan cümburİyetin .~u ge~ç 
ve kıymetli elemaruna aon hunnetın 
ifası için hazırlık yapılmıştır. 

Ankara Halkevi ve diğer birçok te
§ekküller merasime bütün azalarile 
iştirak edecekler ve güzide inkılap ço 
cuğunun mezann.a çelenkler koyacak 
lar.:lır. 

Reıit Galip Bey hazırlamakta oldu
ğu Hitit tarihi için son a!l~rda devam 
lı ı,,. mesai sarfetınekte ıdı. Ve bunun 
için çok sevdiği kitap odaaında gün.
terce çıkmadan çahpnakta idi. Müte • 
vazi bir bağ evinin nisbeten en leniş 
odaaıru iıgal eden kütüphanesi onun 
son günlerine ve hatti son saniyeleri .... 
ne ıahit olmuıtur. Reıit Galip ikiyi on 
gece kütüphanesinde hayata veda et
mi~tir. 

Cenaze merasimi 
ANKARA, 5 .A.A. - Bir müddetten· 

beri zatüriyeden basta olarak yatmakla 
olan sabık Maarif Vekili ve Aydın mebu 
su Doktor Rqit Galip Bey yapılan bü
tün tedavilere rağmen kurtulamıyarak 
dün gece sabaha kartı vefat etmiştir. 

Bu acı haber duyulur duyulmaz her ta· 
rafJ~ büyük bil' teessürle karşılanmııtır. 
Reıit Galip Beyin tabsına Türk vatanı 
çok güzide bir evlidını genç ve heyecanlı 
bir inkılapçısını ve oçk değerli bir ilim 
adamını kaybetmittir." 

Müteveffa ~kevlerini kuruluşunda, 
türk tari.'>! ve tiirk dili tetkik cemiyetle
rinde ve nı w vekaletinde yijksek i,Jer 
görmü9tü. • . . 

Anadolu Ajansı, Reı•t Galıp Beyın e
bedi gaybubeti karıısmd~ h"tta ele?'~· 
de ailesiyle türk ilim ve ırfan alemının, 
memleked gençliğinin duyduğu büyük a-
cıyı paylaş.ır. . 

Reıit Galip Beyin cenıızesı bu sabah 
Nümune hastahanesine naldedilmiıtir. 
Yarm aaat on ikide hastahaneden kalclı
nlarak Hacıbayram camiinde namazı kı-

gelecekler, Anadoluya gireceklerdi: Hal
b ki mütareke ile zaman, para, ınsan 

k~ılar. Her !eyimizi bedava aldı
lar. 

iki sual 
Burada timdi iki sual ıorulabilir: 
1 _ Denilebilir ki bu vaziyeti bizim 

• · .. ek kabil mi idi? lıgale göz yu-
ıçın gonn ab'li . 'dik? 

k biz bunu anlıy ı r mı ı .. 
mar en b' ak 2 _ Bunu anlasaydık, ır teY yapm 
kabil mi idi? . 

Bunlara, tüpbeslz, evet diye cevap v~· 
'leb'I' z · ortada taksim muahedelen n ı ır. ıra edild·-· . 

vardı. Anadolunun taksim ıgın.'• 
Boltevikler, ılalıa harp esnaaında n':.şır 

.1• ttiler Metinler herkesçe malum-ve ı an c • , eı· 'dil 
du. Osmanlı ricali bunları bıbn ı • ~r. 

ık. . sualin de cevabı gene <'vettır. 
ıncı .. d" 1 Silahlamnızm yüzde ( 95) mı uf~ ara 

verdik. Sevkulcen noktalarnnızı ııgal 
ettirdik. Halikyİ onlar alet olarak kul
lanmıya baıladdar. Biz mütarekede bü
tün •ilihlarmuzı orta Ana~oluya geçir
seydik, mukavanet etseydik, bu kadar 
facialara sebebiyet veribnezdL 

Bunu Gazi ııöylemİfti 
Bunu söyliyen adam oknut mudur? 

Olmuştur. O da GAZI idL Gazi'nin Türk 
inkıliibile münasebetini anlatmak lazım
dır. Türk inkılibı demek, Gazi demek-

tir. Gazi b" ,,,_ b' Mütareke anına kadar UYU& ır 
kumandan olarak tanınmııtı. Cihanşü
mül hadiseler vukubulduğu zamanlar, 
onun imi! olduğu görülüyordu. Anbur• 
nu'nda, Anafartalar'da Gazi bulunm11say 
dı lngiliz taarnızu DUl'vaffak olacaktı. 
Mütareke zıunarunda da Gazi, devlet a
damı, mi.!let lideri, bülasa büyük adam 
olarak meydana cıktı ve Ti.rk inlalibmı 
yarattı. inkılapta Tü•k milleti bir vücut, 
Gazi ise baı olmuıtu .•• . .. .. _ • 

Yapılan.eserin azamoti ı:o;zon.un~ getı• 
rilirse kurunuvüatadan vırrnıncı asra 
geçm:k, müttefiklere istikliılimizi_ ~abul 
ettirmek, içtimai, iktıa.di, hukukı ınkı
laplan kan dökmeden yapmak .. ·.Bu bat 
olmaıaydı, bu millet ayni fedakarl~lan 
yapabilirdi, daba fazla11nı Y!'P"b~ırd!. 
Fak at muvaffak olamud•. Gazı, yanı mıl
let başı her anda doğru yolu görmiiıtür. 
irade ikna kudretini gÖ•terınİ§Iİr. Bunu 
ınüta:.n:e Anında bağmnaıile gösterir. 
Mütarekeden sonra Türl< milleti için bir 
çok yollar açıktı: Anadolunun ortasında 
bir devlet kunnek gibi. • Bunu Gazi çok 
evvel düşünmüştü. 

Sakarya harl>i Gazisiz tasavvur edile
bili.. mi?~ Cümhuriyet, din.i dünyadan a
yırmak, asrileımek. bunları~ hepsi an
cak Gazi'nin bat olmasile kabili izahtır. 
Emsalsiz büyük bir adamın ernulsiz bir 
milletin bapna ıeçmesile kahili i .... htır. 

Yeni layihalar 
(Başı l inci sahifede) 

alınmalı: eaaaı konmuşJ.ır. Türkiyede 110 
milyon kilovat elektrik sarfedilınekte ve 
bunun 35 milyonunu tenviratta müteba
kisi ıanayi ve cerde kullaıdmaktad.r. 
Eıki reıme nazaran bu yenisi ile evve• 
la bir reli.. elde edileceği tahmin edil· 
mektedir. 

Havagazı: beher metro mi
kabı bir kuruş olarak tesp:t edilmiştir. 
Evvelce bu da (a~ura bedelinden alın
makta ve fatura bedelinin yüzde beşi
ni teşkil etınekte idi. 

Muamele vergisinde: yapılma
•• teklif edilen tat!ile gdince, evvelce 
sanayi müesseseleri 10 bin liraya kadar 
cirolardan istisna edilınişti. Bu büyük sa· 
nayÜn aleyhine bazı neticeler tevlit et· 
tiğinden teklif edilen layihada hu ciro 
muafiyeti kaldırılmak'tl.ı olduğu gibi İp 
ve iplik gibi mevaddm muamele ver
giıi muafiyeti de k•ldınlmaktadır. Bu 
vergiden 2.300.000 liralık bir varidat 
tahmin edilmektedir. 

Ham petrol ve müştekatı : 
Bunun inhisar altına alınmau hakkın

daki kanun liyiha11 ile pe:ırole inhisar 
resmi namiyle biç bir §ey ilave edilme
mektedir, Evvelce petroldan alınn:akta 
olan ve 1,46-1,50 santim arasında deği
ıen bir mual vergiai yerine 1,50 
aantim ve ham petrolden de 5 kuruıluk 
bir inhisar reami alınacaktır. Mazota d:ı 
ayrıca 80 santim kadar bir zam yapıl
mııtır. Bundan da tahmin ettiğimiz va
ridat 900.000 Wıulır. 

Kazanç vergisi: Kanunu bazı ta

dilata tabi tutuknaktadır. Bu tadiliit ne
ticesinde 2,5 milyon lira kadar bir faz. 
lai varidat \1.ıbrnin edilmektedir. Bu ka· 
nun liiyilıasmda takdir usulü kald:rıl· 
makta, gayri safi irat esası konulması ve 
mükellefiyet bar:cinde <>lanlara mükel
lefiyet tahmili eaaşlan kabul olunmakta
dır. 

Memur ve müstabdemler eski r.isb?t· 
]erde vergiye tabidirler. Kazanç vergi· 
sino munzam iktisadi buhrt:.n vergisi me
murlara şrunil değlidir. Çünkü memurlar 
yüzde 10, 12~ 1.6• 24 e kad~ bir b~ı:;an 
vergisine tabıdır .. Bu defakı zam dıger 
kazanç erbabına kazanç vergilerinin beş
te biri nisbctinde bir buhran vergisine 
tabi fütulınası şeklindedir. Bundan da 
bir buçuk milyon lira varidat tahmin e
dilmektedir. 

Tahsilattaki bakaya: Bunun i
çin de bazı esaslar teklif olunmuştur. 
Emanet apn ve mahsulatı arziye ver• 
gisi hakayasmın çifçiyi himayeten ter
kin edilmesi teklif edilmektedir. Bundan 
başka bir seneye mahsuı olarak tatbik 
edilip bilahare bir çok karışıklığı mücip 
ve tatbik kabiliye<!i olmadığı anlatılan 
maktu vergi ile harp senelerinde ibdaı e• 
dilen harp vergisi de temamen terkin e
dilmektedir. 

Bakaya görülen bazı verrilerin . a~lını 
tediye edenlerden cezalarının terkim ka· 
bul edilmifl:İI'. 

1923 senesine kadar erazi ve bina ver
gileri hayası tamamen •erkin edilmiştir. 
1923 senesinden sonraki bak.ya, mükel
lef 1934 senesinde temamen tesviye etti• 
i takdirde erazi vergisinde üzde 60 ka
dar, bina ve diğer vergilerde yüzde 50 
kadar tenziliita tabi tutulacaklardır. 

Bazr versilerde vardır ki meseli. ka· 
zanç ve diğer muhtelif vergilerde mia
dmda verilmediği takdirde yüzde 10 
zam yapılırdı. Şimdi bu zam bütün ver
ıilere teşmil ediliyor. Yalnız buna ın~· 
kabil takıitini dah .. evvel verenlere yuz• 
de 5 ni ıbetinde bir tenzili! yapılacaktır• 

lmdıktan sonra cebecide merhum Ne<:a
ti Beyin mezarı yanına defnolunacaktır. 

Büyiik adam demek iktidarlı bir devlet 
adamı demek değil, tarihin seyrini değiı
tiren adam demektir. Her millet böyle 
büyük adımı yetiıtireme:ı:. Türk tarihin
de yetiJCn büyük adamların Gazi en müm 
tazıdır. 

Gazinin bir tamimi 
Mütareke olur olır.ız, Leimen Yon 

Sandres'in yerine Gazi geçmiıti. Halep 
civarından orduyu topladı. Mütarekeden 
bir gün sonra madun kumandanlarına 
bir emir verdi. Bu tamimde iıtikhal ga
yet iyi eörülür.,, 

Hikmet Bey Gazinin orduya yaptığı 
bu tamimi okuduktan nra dedi J.i: 

"Biz zayıf davranırsak, mütareke a. 
teybimize döner, azimkir davranırsak, 
mütarekeyi tahfif edebiliriz. 

Mütarekeden altı gün ıonra lstanbul
daki Er4ıi.nilıarbiye riyaseti, Toros tÜ· 
nellerinin lnıilizle..· tarafından itıal e
dilebileceğini Gazi'ye bildi.nniıti. Gazi 
cevabında bunun garip olduğunu bildir
miştir.,, 

Vekil Bey erkBniharbiye riyaseti ile 
Mustafa Kemal Paşa arasında yapılan 
muhabereyi veıikalanndan aynen oku
duktan sonra sözüne devamla dedi ki: 

"lngilizler, Musulu itıal ettikleri ıibi 
lakenderon'u da iuale kalkıtmıflardır. 
Mütare4ı:enin 7 nci maddesine iıtinat e. 
diyorlardı. Gazi buna da itiraz etmit, 
silibla mukabele edeceğini ıöyleyince 
baıkumandanlık kendiıini taht.iye etmiı
tir. Gazi buna da cevap vererek iıtifa et· 
meğe hazır buluaduğ'unu . aö!.lemitlir. 
Bu cevap mÜtareiı:eden yedı ıun sonra
dır. Müteakıben bir telgrafı daha vardır. 
(Hikmet Bey bu telgrafı da aynen oku-
muıtur.) . 

"Görülüyor ki o anıla bir ordu ırrupu 
kumandanı olan Gazi bütün olacakları 
evvelden gönnüıtür. Bunun Üzerine ta· 
bir caizse, Can aforoz edilmiıtir. Ve bir 
daha istihdam edilmemiıtir. Ordumu -
zun lnıilizlerin idareııine gireceğıni, vü
keli.run onlar tarafından tayin edile<:eği
ni, memleketin itga\ edileoeğini mütare
kenin haftasında görmüı, hükUınetine 
yazmııtır. Fakat o zaman bu sözlerini 
dinletecek vaziyeti yoktu. Bil1ıhare bu 
vaziyeti kendisi alacak, ve meharetl~ t.:ul
lanacaktır. Bunları g-elecek derslerımız
de göreceiiz.,, . . 

Hikmet Bey ıaat 18.30 da dersıne nı
bayet vermiş, alkışlar arasında kürsüden 
inmiıtir. • . 

\'e'.<il Bey bu akşam gıdıyor 
Maarif Vekili Hikmet Bey bu aktam

ki trenle Anı..raya dönecektir. V •kil Bey 
lnkılip tarihi Enstltüıündeki daralerine 
devam etmek üzere ayın 16 sında tekrar 
ıehrimize ıelecektir, 

Sta viski casus! 
(Başı 1 inci sahifede) , 

ky kendisini isticvap eden hi.kime bun
ları asla s::ıklamadığm.ı söylemiştir. 

Tahlcil<at bakimi zaten kendisini bir
kaç gündenberi poliı nezareti altında 
bulunduruyordu. Filhakika Madam Sta
visky'nin kaçmak teıebbüslerinde bulun
duğu anlaşıldığından kendisine verilen 
pasaport geri alınmrıtı. 

N anl tevkil edildi? 1 
Madam Stavisky'nin tevkifi gayet giz. 

li tutulmu' ve gazeteciler hile bundan 
çok geç haberdar olmuşlardır. Bunu du
yan gazeteciler derhal evine gitnü:ıler 
fakat kaoıcı kendilerine: 

- M~dam iki Mösyönün refakatinde 
olarak evden çıktı. Yanında hlç bir ha
gaji yoktu. Bİi' otomobile bindiler ve u
zaklaştılar, demiştir. 

Bu muhavereyi yukandaki oda hiz
metçisi duymuş ve: 

- Madam bu sabah drşan çıktı. Za
ten adetidir. Ekseriya geç gelir. Fakat 
her halde yemeğe gelecektir, diye ıöze 
müdahale etmiıtir. 

Madam Staviırki k"mdir? 
Madam Stavisky'nin genç kızlık ismi 

Arlette Simon'dur. Babası, daha kendi· 
si çok gençken ölmüıtür. Bunun iizeri• 
ne annesi bir ba§kasile evlenn1İştir .. 

Genç kız evde yabancı bir erkek gö
rünce rahat edemiyeceğini anlamı§ ve 
dikişçi olarak bir moda mağazasına gir. 
mittir. Burada müteyazıanc hayabnı ka
zanırken Aleııandre Staviıky'ye rastgel· 
mittir. İki ıenç biribirlerile derhal an• 
laımışlar ve evlenmi§lerdir. Fakat dai
ma fena ve biçimsiz sahalardan kendisi• 
ne para lemin eden Stavisky 1926 sene
sinde dolandmcılık cürmünden dolayı 
polisçe tevkif edilmiş ve karmru da ayni 
cürümden dolayı mahkemeye sürüklemiı 
tir. Fakat bakiın genç kadının ciirmünü 
tevsik edecek vesika bulamadığından do
layı kendisi hakkında ber<1et kararı ver
miştir. 

Yeni isimler 
PARJS, 5 (A. A.) - Malin gazetesi 

yazıyor: 

"Stavisky çekleri tetkik edildikçe, 
maznunların sayıst artmaktadır. Zenne
dildiğine göre bir çok masuniyeti teşrii
yelerin kmclınlınıısı iotenecektir.., 

1 Dünyada neler oluyor 1 , ___ __ 

Eyston isminde bir otomobilist 
·Montlherı'de alımı, dakikada 214 
kilometre katetmek suretile saat 
rekorunu kırmıshr. Bu sürat, 170 
viraj yapmak ;uretile elde ~il~~
ğine göre, fO/ötün ne kadar ~ınırı
ne adaleıine ve muhakemesıne ha
ki:n olduğunu anlamak güç değil
dir, Yukarıki resim otomobil yıl· 
dırım gibi giderken en kısa enstan· 
tane ile alınmııtır. 

Rüzgara ltıuıı pek emın delilse de, 
yağmura karıı inaanı koruyabilecelt 
bir halde olan bu yeni ıelıilıleki nö
betçi kulüben Sov;ııet ordusunda ltul• 
lanılmalttaılır. Bir f'lpka mağaza• 
İçin ne ıüul bir reklam olabilirdi. 

Yalan rekoru 
Amerikanın erliogton tehrinde 

yalancılar klübü bir yalan yarıtı 
açmıf, 2500 kitinin iştirak ettiği 
bu müsabakayı klüp azasından 
"Siraza" ismindeki b'ri kazanmıt 
ve "Yalancılar kahramanı" ilan e 
dilmittir. 

"Siraza" nın muvaffakiyetini 
temin eden ya.lan 'udur: 

"Babamın hir duvar saati var, 
o kadar eski ki, pandülün sağa so 
la gelmesinden aaıı.tin duvar tarafı 
aııınmı' ve kcx:a bir delik açılmıt
tır." 

Bu hikaye gösteriyor ki, ilimde, 
fende, sanatta harikalar yaratmıt 
olan Amerikalılar yalan uydur· 
makta o kadar tecrübeli değildir
ler. 
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VAPURCULUKi 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

IST AN BUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telelon: 22925 

lzmir ve Mersin 
sür' at yolu 
İNÔNÜ ~·~:~ 

CUMA günü Sirkeci nbtnnmdan 
aaat 10 da kalkacak. Gidiıte: doğru 

(IZMIR) Antalya, Mersin, Payaa. Dö
nüşte bunlara iliveten Alanya, Kül-
lük, Çanakkaleye uğrar. l 

Mudanya yolu 
Her PAZAR, SALI, PER· 

ŞEMSE, CUMA günleri saat 
9,30 te Tophane nhtımınclan BAR· 
TIN vapuru kalkar, Gidiı ve dö
nüşte mutat iskelelere uğrar. 

Üniversite 
Rektörlüğünden: 

Evvelce ilin edilen Türk İn· 
kılabı tarihi derslerine bundan 
sonra yine aynı günlerde ve sa· 
at 17 .30 de baılanacaktır. 
(1023) 1353 

IST ANBUL OTOMOBiL 
Türk Anonim Şirketinden : 
4 Mart 934 tarihindeki (alelade heye-

ti umumiye içtimaı) nisabı ekseriyet ol
mad1ğından yapılamamıtfır. Bu içtima 
25 Mart 934 Pazar günü saatı 10 a ta
lik olunduğundan dühuliye varakasr a• 
lan hi11edarlann Taksimde Merkez Ga· 
rajındaki o giinkü içtimaa teırifleri rica 
olunur. 

Ruznamei müzakerat : 
A - Meclisi idare ve Muralnp rapor· 

lannm tetkiki, 
B - Şirketin vaziyetinin tayin ve tes· 

biti için 15 Birinci Kinun 933 tarihinde 
heyeti umumiye fevkalade içtmiaa davet 
edilmit ise de ekseriyet olmadığrndan 

iç!i.ma yapılamamııtr. Şimdi bu husunun P-----........ 1--.. 
tayin ve tesbiti, Denı·z yolları 

C - 933 bilançosunun laadild ve lcla· 
re Meclisinin ibrası, J Ş L E T M E S J 

D -Müddeti bilen idare Meclisi •· Aentelm 1 Karalri:r Kipti .... 
Tel 42362 - Sirkeci Miilıiirdanıade zalannın yerlerine yenilerinin intibahı 

ve idare meclisi azalan 934 bakla hu- Haa Tel. 22740 

zurlannrn tayin ·~.tesbtti, . 1 Trabzon yolu 
E - 934 senesı ıçn murakıp tayini ve 

ücretinin tesbiti. - (14084) 1 EGE vapuru 6 Mart SALI 
20 de Galata rıhbmından kalka

------------- ı ~· Gidifte Zonguldak, l?ebolu, 
Konya Asliye hukuk malılı:-inden: / Sınop, Samsun, Fatsa, Gıresun, 

Alacak! K da Ah ı· L__L_ sal Vakfıkebir, Trabzon, Rize'ye. 
ı onya a ı ........,.., ve r- D" .. b I 'I" 5 .. 

1 
onutte un ara ı aveten urme-

leri tarafından borçlu Konyada Sivaılı ne Ordu'ya ul!rayacaktır. (1022) 
ude tıerzi Kimil efendi aleyhine asliye 
hukuk mahkemesine açılan kongurdato
nun feshi hakkındaki dava netice.inde: 
esbabı mücibe:re binaen kongurdatonun 
tasdikine 7-5-932 tanhinde m.hkemece 
brar verilerek karan mezldlr temyiz 

mahkemesi icra ve iflas d.mı.1nln 19-6-

932 tarihli ve 57~13 numaralı luınırila 
tasdik ve hüküm katiletmlt oldufunclan 
keyfiyet ilin olunur. (14077) 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatuarayda KanzüJr eczalıanesi 
kat'fısmıla Sahne 10kağmda 3 numa

ralı aparbmanda 1 numara. 

208 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar latanbul 
Divanyolu No. ll8. Kabina tele
fon : 22398. Kıtlık ikametgah 

Telefon 42519. 
1211 

1352 

Ayvalık yolu 
BAND1RMA vapuru 7 Mart 
ÇARŞAMBA 19 da Sirkeci 
nhtımından kalkacaktır. (1026) 

Levazım Anhan haricinde bi
rikmit olan hurda demir, tahta 
ve kablolar pazarlık suretiyle sa 
blacaktır. 

Pazarlık 7 / 3/934 Çar,anba 
günü saat 10 da yapılacaktır. 
Şeraiti öğrenmek üzere her gün 
idaremiz Levazım tefliğine mü-
racaat olunabilir. (930) 

1345 

Fatih sulh ikinci hukuk hakimlitin
den : Aluarayda orta çeımede orta Ç"J
me camii itisalinde kain 27 No. lu ma
lumul hudut bir kıl'a yıkıcı arsasının 

Taksim ve ifrazı kabil olduğu taktirde 
ifrazı olmadıiı taktirde furuhtile bedeli
nin hiııedaran araıında tevzii huıuıu ve 
bu suretle ıuyuun izalesi hakkında mü
det ve hissedar Arslan efendi tarafından 
vuku bulan dava üzerine müdaaleyhler 
den Necati Bey oğlu Haydar Bey mah
kemeye gelmediğinden hakkında ilanen 
tebligat icrasına karar verilmit olduğun
dan n esaaen Haydar Beyin ikameqi.lu 
daiıi meçhul olduğundan 15 gün müddet 

' 

' 

• DAoA . 
~ BiQiKTiQENı.," 
QA~Al·bD~R 

Tayyare Piyangosu 
16 ncı terli p 5 nci keşide 1 1 Mart 19 34 · tedir. 

Büyük ikramiye 30.000 lira 
Ayrıca: 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye 

ve 20.00Ö liralık mükafat vardır. 
133E 

inhisarlar U. Müdürlüğünden 
? 

idaremiz için laburatuvar levazımı satın alınacaktır. 
Taliplerin listeleri gördükten ııonra pazarlığa iştirak etmek 
üzere (o/o 7,5) teminatlariyle beraber (14-3-934} Çartamba 
günü saat (15) te Galatada Alım, satnn komisyonuna mü· 
racaatları. (890) 

Orhangazi Belediye Reisliğinden: 
Orhangazi kazasında mevcut eczahanenin idamesi için 

bir eczacıya lüzum görülmüştür. Taliplerin Belediyemizde 
mevcut ıartnameleri talip olupta görmek isteyenler dairei Be· 
lediyemize müracaatları ilan olunur. (959) t267 

Satılık motör ve hurda eşya 
Biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki 
hava gazi motörü ile bazı hurda demirler 
ve tahta parçalan satılıktır. İsteyenler 
idare müdüriyetine müracaat etsinler. 

zarfında l'ebliğ makamına kaUrı olmak Ü· 

zere 25 mart 34 saat 11 tarihinde mah
kemeye gelmediğiniz veya musaddak bir 
vekil göndermediğiniz taktirde jıyabtn· 
da icrayı muhakemeye devam edileceii 
ll&n olunur. (14081) 

1339 

.. - .. Dr. Nuri Fehmi..__ .. 

Göz Hekimi 
Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
ııaat 2-6yakadar. Telefon 23212 

121() 

Hakiki, sal, kafi tesirli ASPiRiN, EB marka• 
sını faşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider· 
mek için başvuracağınız deva, dünyada ' 
meşhur N ~ "müsf ;'.zarı olmalıdır. 

Am.balajlarda ve kompri
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik
kat ediniz! 

~ EVKAF MUD1R1YET1 iLANLARI 1 , _______ _ 
Beykoz' da Akbabada (500) dönüm çalılık ve mer'a Çengel· 

köyünde talimatname meydanında kaldırım caddesin· 
de tarla ve bahçe. 

Usküdarda Bülbül deresinde (3) dönüm tarla. 
Usküdar'da Kepçedede mahallesinde bostan çıkmazında boı· 

tan • 
Paıabahçesinde Tepeköyünde 1,5 dönüm bahçe. 
Eyüptc otakcıbatı mahallesinde namazgah ittisalinde bostan 

Emirbahari mahallesinde kışla caddesinde 2 dönünı 
tarla. 

Şehrimini Mevlevihane caddesinde 38 No. lu bo~an. 
Edirnekapı haricinde şehitlik ittisalinde 1 dönüm bahçe 
lstinyede Nislişah Sultan mahallesinde tarla ve bahçe. 
Mevlevihane kapısında hacı evliya mahallesinde 2 No. hı 

bostan. 
Yukarıda baha ve mahallesi yazılı bostan vılridatmm 3 

sene müddetle ican arttırmaya çıkarılmıştır. ihalesi 14-3· 
934 çarşamba günü ııaat 15 tedir. Talip olanların lıtanbul 
Evkaf Müdüriyetinde Varidat Kalemine müracaat eylemele· 
ri. (787) 1245 

Bostancı'da Ba.şıbilyükkaryesinde Kıvırcık mandıra 
namile maruf arazinin üç sene müddetle İcarı arttırma· 
ya çıkarılacaktır. ihalesi 14-3-934 Çarıamba günü ııaat 15 
tedir. Taliplerin lstanbul Evkaf Varidat kalemine mürac~t 
ları. (789) 47 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
4000 Maden direği kapalı zarfla münakasası 24.3.934 

Cumartesi günü saat 15 te Ankara' da idare Binasında yapda· 
caktır. Fazla malfunat Ankara, Haydarpll§a, Eskifehir ve 
Kayseri veznelerinde birer liraya satılan ıartnamelerde vardır· 

~M) ı~1 

Gümrük Nuhafaza Umum Kuman
danlığı .. S~tınalmaKomiayonundans 

1 - Gumruk Muhafaza tetkilitı için 380 çift kundurs 
10/3/934 Cumartesi günü saat on dörtte Istanbul GUrnrilk 
Muhafaza Başmüdürlüğü binasındaki Komiııyonda pazarbkl• 
satın alınacaktır. • 

~ -. - istekliler tasdikli tartnameyi her gün Komiııyondan 
alabılirler ve maim örneğini de Komisyonda g&ebilirler. 

3 - Pazarlığa girecekler alınacak maim Komisyonca ta· 
sarlanmıt tutarının yüzde yedi buçuğu olan "132" liralık vez:· 
ne makbuzu veya teminat mektuplarile gelmeleri. (1016) 

1~ 

Ticaret itleri Umum Müdürlüğünden : 
30 ikinci Te,rin 330 tarihli kanun hükümlerine göre teıcil edllmit olaJ' 

ecnebi Bankalarından (Bahri Sefit Felemenk Bankası - Banque Hollanılaise pout 

La Mediterrane) ,irketi bu kere müracaatla bankanın aktif ve pasifini (ffO' 

lantse Bank iini N. V.) ye devreyledifi cihetle 1-1-934 tarihlnden itibaren faali• 

yetini tatil eylediğini bildirmi~tir. Mezkur Banka ile alikası bulunanlann (ffO' 

lanhe Bank Uni N. V.) ye ve icabında Istanbul Mmtakası Ticaret MüdürlilğÜJte 
müracaattan lüzumu ilan olunur. (13352) ızJO 

' . Umumi Nerriyat ve Yazı ipleri Miicllirii ETEM iZZET. 
Gaaıetecililı ve Matbaacılık T. A. Ş. 

İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilo dan az olmamak Üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarınuz eskisi gibidir. Yani Is tanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda arab a veya kayıkta teslim 

~uval~a - Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s San~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruştur. 
Ancak en az bet vagon şekeri birden alanlara vagon b~ına ~~ş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı ha· 
mule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gonderılır. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet mütteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müfteri 
hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamım gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon siparit ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon ba
~ma beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : lıtanbul'da Bahçekapıda Dördilncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi: lstanbul Şeker. Telefon: No. 24470. 1222 


