
Muallimler Birliği şehir 
meclisinden muallimlerin 
mesken bedellerinin tediye 
edilmesini istedi. 

Venizelos yazdığı bir ma
kalede Bulgaristana karşı Yu
nanistanın daima galip gele
bileceğini söylüyor. 

FlATl 5 KURUŞTUR 

Üniversitede inkılap 
.Tarihi dersleri --Maarif Vekili Hikmet Beyin bir 
l~kririle geçen gün inkılap enatitüaü
nıiıı dersleri baıladı. Enstıhinün bu 
&eneki deraleri dört kısllla ayrılıyor: 

1 - Inkılabm askeri ve dahili kıamı, 
2 - inkılabın hukuk kıamı. 3 - Jn .. 
~ılabm harici siyaset kısmı. 4 - ln
•<ılibm iktısat kısmı. 

Bu kısımlardan her birinin hoca
lığı inkılap mücadelemizde filen çalıı
llııı zevat tarafından yapılacaktır. 
:"akeri ve dahili kıamın derıi Gazi 
•nkıJabınm belli batlı tabsiyetlerinden 
bir; oaln Recep Bey tarafından verile· 
•ektir. inkılabın hukuk aafhasmm e • 
lı~iyetli bir kısmı Mahmut Eaat Be 
Yın Adliye vekilliği zamanında olmut
ltı. Binaenaleyh hukuk kıammm deni 
d.e bu aalahiyeıtar zat tarafından ve• 
rılccektir. Evvelki ırün derslerine bat
lllyan Maarif Vekili Hikmet Bey, in • 
kıliip hariciyeıinin erk&ııı harbiyesin· 
de bulunmuı kıymetli bir devlet ada· 
lttımızdır. ilk iki dersinde bulunanlar 
IÖrmiiflerdir ki muhterem vekilin tak 
rirlerine eaaa teşkil eden malümat, ıu 
"eya bu müahazeden ziyade kendi 
İçinde bulunduğu hadiıelerden iılın
ınıştır. Yusuf Kemal Bey de inkılap 
lıayatımııın iktısat cepheaile yakından 
-!O.kadar olmuı, onun aafhalarıru ta .. 
kıp etmif bir ilim adamımızdır. Bina
enaleyh inkılap tarihimizi en aalahi .. 
Yellar hocalann ağızlarından öğrene
ceğiz. 

Oniveraitede inkılap tarihi dersleri
nin baılamaaile bu irfan ocağınm tesi
aindeki esas hedeflerden birine doğ • 
?'\ı yeni bir adım atılmıı oluyor. Oni • 
"erıite yalnız muayyen ilimlerin oku· 
hılduğu bir mektep defi!, ayni zaman 
da bir memleketin kültür kaynağı ve 
kültür liıboratuvanclır. İnkılap tarihi 
b.u kültür derslerinin en ehemmiyetli
llni teşkil edecektir. Türk inkılabı ta
rihin en büyÜk hadiselerinden biridir. 
Bunun askeri saha11 var. Siyasi aaha.-
11 var. Adli ve iktııadi safhau var. iç
timai ıafhası var. Fakat hepıi de bi
ribirini tamamlayan lhenktar bir kül
d~r. _Tarihi'! bir eşini kaydetmediği 
Buyuk Gazınin eseridir. 

Filhakika eğer bu safhaların her 
hangi biri üzerinde durulup ta i:ıkılap 
~lanmamıı olsaydı, calip bir ih· 
1~ale ıröre, baıanlan safbfa da teh· 
'"eye d\i4erdi. Inkıl&bımızın aokeri 

;rfha11 tarihin harikalarından biri • r Osmanlı imperatorluğu mağlilp 
0 nıuş, Mundros mütarekeei imzalan • 
"''~· Türkün kıymetli kanile müdafaa 
edılen payitahtın kapısı düımanlara 
açılmış. Silahlar teılim edilmif. Müta· 
rekenin bir maddeaile düşman her is
lediği yeri ittal etmek hakkını elde 
etınif. Halife ve Padişah kendiıini 
düşmanlara aatmıf. Bu vaziyette bu .. 
lunan bir millet kurtarıcısının İtareti
~e .talip düşmanları mağlilp ediyor ve 
••lıldalini kazanıyor. Mağrur Alman .. 
Ya, en ağır ıulh f&rllanru imzalamak 
esaret altına ıinnek zilletini kab,;I 
ettiği halde Türk esirliği kabul etmi .. 
Yor. Bu suretle diğer mağlilp millet .. 
lere olan faikiyetini filen gösteriyor. 

Bu, büyük bir aakeri zaferdi. Fakat 
o~ada durulabilir miydi 7 TürkÜn tari
hi büyük aakeri zaferler kaydetmiş .. 
lir. Fakat bu zaferden aiyaai aahada 
iatifade edilmeıi bilinmediği için kıy _ 
meli kanlar bahaaına kazanılan bu 
nferlerin meyveai toplanmamııtır. 
Bilhaua Oımanlı tarihi böyle intibaha 
layik hadiıelerle doludur. Milli müca• 
~ele kazanıldıktan aonra öyle olmadı. 
'-"Usanne'da Türk milletine hayat 
~klo, çalıtma hakkı, inkitaf hakkı le 

•n eden sulh imzalandı. 

~ llıt da bir ıiyaai muzafferiyetıi. Fa
li 1 .orada durulabilir miydi, Hayir. 
Ilı •life altlmau, Cüınhuriyet ilan edil-

j"'• din de+letıen aynlmaıa, medre· 
"' er kapanmasa, kanunlar deği~me· 
~· hülaaa yeni ve modem kurma yo
ı)"'daki yüz bir ıslahat yapılmasa, 
Utrılupınarda ve Lauaanne'da kaza -

llılan zaferlerin devamlı hayatı ola .. 
llıazdı. itte bunların heyeti mecmua .. 
d'!'a cihan tarihinin belli batlı bir ha-
11&eıi olan Gazi inkılabı veyahut Türk 
':';~libı derler. lnkıliıp enstitüsü kür. 

L\launde inkılap tarihi hoealan bize 
unun safhalarını anlatacaklardır. 

0 Tiirk inkılabı baılamazdan evvel 
I' •rnanlı imperatorluğunun vaziyeti 

ranaada 16 mcı Loui• zamanında~ 
~ evvel kurunu vüıtai idi. Siyasi 
ın ~lali lamam değildi. lktıaadiyatı 
d tıatemleke iktııadiyatına benziyor .. 
.:',içtimai noktada geri idi. Maliyeıi 
tıloırtfandı. 1789 ıeneıinde Franıanın kar
koı!lığı ıneaeleler denilebilir ki daha 
t aydı. Franıada inkılap batladık .. 
,":~ .~nra Napoleon muharebelerinin 
v~ltüsü içinde adeta kayboluyor. 
~ l)a~a nıuahedeıinden ıonra eski ni-
1~ •ade ediliyor. Fakat bir defa 
'İndO senesinde bir defa da 1848 sene· 
ıı.; e. olan iki kıyamdan sonradır ki 
da 'b' CÜmhuriyet teeaaüı ediyor. Bu 
lıa., -,k,a bir Napoleon'un hırsına kur 
•aı. ~~dıyor ve üçüncü Cümhuriyet an 
nj a d70 ıeneıinde ilin ediliyor. Ya-

ra an bir aıır ıeçiyor. 

lttt~_i;z Franıarun bir buçuk asırda ka
lrıa~tı Yolu on sene ııibi kısa bir za .. 
ta; br~•afeıine indirdik. Kurunu vüs
İnkıt" r ırnparatorluktan cümhuriyetçi, 
ı.u1 .. "Pçı, halkçı, layik, devletçi yani 
tıa tın . mana sile aari bir devlet meyda
dente~ırdik. lnk.l'p enstitü.Ü küraüıün° 
tıaaı1 •nkılap tarihi hocaları bize bunun 
dır. meydana g"ldiğini anlatacaklar • 

l\hmet ŞOKRO 

Sahip ve Ba§muharriri : Siirt Meb'usu MAHMUT 

9 uncu ıene No. 2900 ÇARŞAMBA 7 MART 1934 Tel • ( Müdür: 24318, Yazı itleri müdürü: 24319. 
• idare ..-e Matbaa : 24310. 
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1 Meclis Balkan --- Tasdik Etti 
--

is akını ------= ---= ··~ --------------------- ---i He trİci,re vekili eliyor ki:Bumu!'lı.ed~~ 
e " . ler sılsılesı § 

~ Türkiyenin Balkanlarda, mekrezi Avrupada sııllı, dürüstlük siyasetinin canlı ifadeleridir~ 
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Beş muahede tasdik edildi 1 Reşit Galip Bey dün göz 
· yaşları arasında gömüldü 

Hariciye Velılll Tevlik Rüştü B. Sırrı B., Halil B., Recep Bey • 

Dün Mecliste Türkiye - Yunanistan samimi anlaŞma 
muahedesiyle Yugoslavya, Romanya ve 

M acaristanla aktedilen muahedeler tasdik edildi .. 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü, Fırka U. Katibi 
Recep Beylerle müıtakil meb'uslardan Halil 
ve Sırrı Beyler sulh siyasetimizi anlattılar .. 

ANKARA, 6. A.A'. - B. M. Mecliıi 
bugün reiı vekili Esat Beyin riyasetinde 
toplanmııtır. 

Celsenin açılmasını müteakip Esat B., 
ruznamede bulunan Türkiye, Romanya, 
Yunanistan ve Yuııoılavya hükılmet· 
!eri arasında aktedilen Balkan anlaşma 
misakı ile Türkiye. Yunanistan samimi 

anlatma miaakırun, Türkiye-Yuıroslavy.., 
Türkiye .. Romanya dostluk, ademi te
cavüz, hakem ve uzlaıma muabedeleri
nin ve Türkiye-Macaristan arasında mü· 
naklt bitaraflık, uzlqma ve hakem mua
hedesi hükınünün untılmaa;na mmCda:r 
protokolun taıdiklerine ait kıtnun layi
halarının müzakere edileceğini ve bunla-

M. Venizelos diyor ki: 

Bulgaristanın taa~ruzuna 
Yunanistan daima 

galip gelmiye muktedirdir 
Sırplar ~dirler ki 
Ben evvelemirde 
Yunanlı, sonra da 
Siyaset adamıyım! 

ATINA, 6. (Milliyet) - Muhale
fet fırkası lideri M. V enizeloa Balkan 
miaakındaki hattı hareketini tenkit e
den Belgrattaki "Politika" ırazeteai
nin 'makalesine dünkü aktam ırazele· 
lerinde cevap venni9tir. M. Venizeloı 
bu cevabında Yunanistanm arazi id· 
dialarına nihayet verdiğini, harpten 
evvelki aiyaaetinden farklı bir aiya
ıet takip etmesi zaruri olduğunu kayı 
detmektedir. M. Venizelos makalesi
ne devam ederek demiıtir ki : 

' Türk-Yunan itilafı ve dostluğu 
Yunanistanın, timdiki hudutları hari
cinde hiç kimsenin topraırında gözü 
olmadığını ispat eder. Nitekim Akde
nizde mahreç iddiasında bulunan Bul· 
ırariotandan batka biç bir devlet Yıt
nan araziıi üzerinde emeller besle
miyor. Bulıraristanm taarruzuna kar· 
fi ırelmeğe Yunanistan dalına mukte· 
dirdir. Fazla olarak ta Ankarada im· ' 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Münhal Meb'usluklar 

M. Venmlos 

C. H. Fırkası meb'us nam-· 
zetlerini dün tesbit etti 

Muhtar B., Na,it Hakkı B., ttli Canip B., Muzaffer B.,Yahya Kemal B. 

kasından: zaffer, Kastamonuya Vaşington sefiri· 
ANKARA, 6 (A.A.) - C. H. Fır .. I e•lri darülfünun müderrislerinden Mu. 

Boş olan mebusluldardan Konyaya (Devamı 7 inci sahifede) 

nn ,..üstaceliyet karariyle müzakeresine 
ait ı.ir takrir bulunduğunu bildinnittir. 

Bıınun üzerine Hariciye Vekili künü· 
ye ğeçerek Balkan anla§ma miaakı etra
fında>!u beyanatta bulunmuıtur : 

H(!riciye Vekilinin nutku 
" Arkada;Uı'ım, bu güneyi bir leaa• 

(Devamı 7 inci sahifede) 

"Demographie,, ---
Peşte müzakere

sinde Türk 
tezi kabul edildi 

Eylulde Iatanbulda toplanacak o • 
lan (Parlamentolar Birliği) tarafın • 
dan beynelmilel mu 
haceret itlerine taal _._,_,.. 
Ulk eden demoğra
fi meselelerine ne 
kadar ehenımiyet 
verilmekte olduğu -
nu birkaç kere yaz 
mııtık. Birlilin yir
mi dokuzuncu kon
feran11 Madrid'de 
toplandıiı zaman 
murahhasnnız Fazıl 
Ahmet Beyin mev
cut projelere itiraz 
etmeai Üzerine husu 
ai bir komisyon le§· Fazıl Ahmet B. 
kil edilerek Türkiye 
nin de ittirakile bu meselenin bir ke· 
re daha tetkik edilmeıi karar altına a
lmmıflı. Bu defa Budapeştede top)e,,. 
nan komisyon martın birinden itiba -
ren meseleyi tekrar ortaya koymu§ ve 
tiddetli münaka111.lar Üç ırün devam 
etmiştir. Komisyon meıhur Macar ik· 
tısadiyunundan ve sabık nazırların • 

(Dcvarnr 2 inci sahifede) 
---'-~--~·~-

Kara denizde 
Bir gemi battı 

BUKREŞ, 6 (A.A.) - latanbwdan 
ııelmekte olan Sanioni imıindeki ltal
yan petrol ır..niıi Köatence açıkllll'lll 
da kayalara oturmuı ve iki parça ol· 
muştur. On iki kiti ölmüt ve on bet 
kiti de yaralanmıttır .. Yaralan afır • 
dır. 

--o-

İngilterede 
-o--

Harbiye bütçesi bu 
sene çok fazladır 

T LONDRA, 6 (A.A.) - 1934 aen.,. 
ai için Bahriye bütçesi tahminatı, se
çen seneye nisbetle 2:~80.~ lira fas 
!asile 56.550.000 lngılız lıraaına ba .. 
lit olmaktaıJır. 1934 aenesindeki in • 
§&al programı ezcümle dört kravözör 
sekiz torpido muhribi, aeklz deniz al 
tı gemisi ve bir tayyare ıremiıi ihtiva 
•lmektedir. Gene bu seneki bahriye 
bütçesinde, mevcut kadrolara 2038 
nefer ilavesi derpif edilmektedir ki 
bu suretle zabitan da dahil olduğu 
halde mecmu mürettebat mikdarı 92 
bin 330 kişiye baliğ olacaktır. 

• • . Cenaze merası mı 
ANKARA 6 (A.A.) -

Aydın mebusu ve sabık 
Maarif Vekili Dr. Reıit 
Galip Beyin cenazesi hu 
gün aaat 12 de Nümune 
haıtahaneıinden kaldı .. 
nlmış ve Hacıbayram ca 
miinde namazı kılındık
tan aonra Cebeci mezar 
lığında merhum Necati 
Beyin kabri yanına def
nedilnıittir. Cenaze me• 
rasiminde Reiaicümhur 
Hz. namına umumi ka
tipleri Ru9en E9ref ve 
baı yaverleri Celal Bey
ler, B. M. Meclisi Reiıi 
Kazım ve Ba9vekil la .. 
met Patalar Hazeratile, 
vekiller, C. H. F. umu
mi katibi Recep Bey, 
mebuslar, T. D. T. Cemi 
yeti ve Türk Tarihi Tel.
kik cemiyeti azalan, bl· 
IUınum vekaletler erki .. 
nı ve Sovyet ve Irak se
faretleri erkanı, doktor
lar, Halkevi azalarile 
kendiıini tanıyan ve ... 
venlerle beraber çok ka 
!abalık bir halk tabutu 
ta.kip etmi;J, cenaze me .. 
raaimjne aıker, poliı ve 
muaika İştirak eylemi9 .. 
tir. Hacıbayram camiin· 
de namaıtı müteakıp An 
kara Halkevi namına 

çok hazin oldu 

Mecdi Bey bir hitabede Kitapları araaında can veren :zavallı Reıit Galip 
bulunmu9, ve B. M. M. ölüm döıeğinde .. 
Türk Dili Tetkik Cemi .. 
yeti, Ankara belediyesi, Hil&liahmer, 
Himııyeietfal, idman .~ye,Ue • 
ri maarif arkada9ları, lzmır lıaeaı m~
:ıı~ları, C. H. F. Keçiören nahiyesı, 
Ziraat enatitüıü, Ankara mıntakaıı e
tibba odaaı namına çelenkleri takip e 
den alhayrağa sarılmıt tabut Hariciye 
Vekaleti önüne kadar el üzerinde ta· 
ımmııtı. Ayni heyet kıymetli ölüyÜ me 
:ııarma kadar te9yi etmi9tir. Cenaze 
Cebeciden geçerken llktekin mektebi 
talebeleri yol kenarına dizilmitler, a
ziz ölüyÜ sel&mlam19lardtr. Mezarı 

baımda T. D. T. cemiyeti namına ki· 
tibi umumisi lbrahim Necnıi, bir mek 
tep muallimi ve bir genç tarafından 
nuhıklar söylenmiştir. 

lbrahim Necmi Beyin nutku 
İbrahim Necmi Bey nutkunda §Un

ları aöylemiotir: 
Bugün tabutunun önünde bütün 

memleketi ağlatan Reıit Galiple Türk 
dili tetkik cemiyeti, yalıuz ku'ruıta
ymın bir r~is ~':kili~i, merkezinin bir 
eski reisinı degıl, dıl davaaırun dinç, 

(Devamr 7 inci sahifede) 

16 Mart ıehitler ihtifali hazırlandı 

Merasim 16 Mart Cuma Günü 
Eyup Şehitliğinde Yapılacak 

. 
Me~imi tetbit e'den liomisyon ve aalierlerlmizin tehit edildikleri yer 

lıtanbulan ecnebi Jeııletler taralıntlan İfgali tttrihi olan 16 Marl 
riin .. fehitleri lçln her aene olJulu gibi bu sene ıle büyük merasim 

apdacakhr Mer:ıim programını hazırlamak üzere teşekkül eılen ko
~isyon Jün ·öğleJen sonrn Halkeııinıle ~ehir meclis.i a~ı~J~-~.f!lakiye 
Hanımın riyaaetinJe toplanmıftır. Komısyonıla polıs muılurlugu, Maa
rif iılaresi, belediye, gençlik teşkilôtı ııe sair teşekküllerden gelen mu
rahhaslar ıla ııardı. 

Dün programın anahatları teıbit edilmiştir. Merasim, on altı mart 
cuma günü saat 15 te Eyup Şehitliğinde yapılacaktır. MercuimJe şe • 
hir, Halkeııi, gençlik namına hitabeler irat edilec~k, bir. manga asker 
tarafından havaya üç el ateş edilecek, askeri geçıt resmı yapılacaktır, 
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. aarif Vekili dün gitti .. jHARiCi ffABERL_E_R ... .,.. 
lnkı

1

ap Enstitüsünde yarın da Mahmut M. Roosevelt'in nutku 
._: -~. • ... ~~~ • '~ ':. ıı; ' ,._ - .~. 

Esat B. derslerini anlatmağa başlıyacak 
Hikmet Bey orta tedrisatta yapılacak ıslahata 

gazetemize beyanatta bulundu 
dair 

M<tarif Vekili Hikmet Bey dün 
nk1amlci trenle Ankaraya dönmüştür. 
V akil Bey ayın 1 G sınd:ı tekrar lstan
bula donccek ve inkılap tarihi e..stİ· 
tıJsÜndeki der!lcrine devam edecektir 
lnk,li.p cnt.lİlÜ1'Ünde yarın akşaın ea
ki Adl iye Veki~i Mahmut Esat Bey, 
Türk i. kılabınm hukuki safhasını an 
hıtmaan bat layacaktrr. 

Maarif vekili Hikmet Bey Ankara
ycı. hDreketinden evvel bir muharriri .. 
nız1 kabul ederek Oniversite işleri Te 
t 'Lkik edilmekte olan orta tedrisat 
ı )ahalı meselelerine dair §ayanı dik· 
kat beyanatı bulunmuıtur. Hikmet 
Bey muharri.rimize demiştir ki: 

- Bumda bulunduğum müddet i
dnde Univenıte işlerile meıgul ol • 
dum. Arkadaşlarla, yeni ihtiyaçlar Ü· 
zerinde konuttuk. Müe11eae teıekkül 
ve tekamül halindedir. Lazım olan 
birçok alat ve edevat miibayaa ede • 
CeKiZ. Bu al:it ve edevat yakında eele
cel..tir. Tıp talebesinin tatbikat gör • 
r•~ ·i için daha birkaç pavyona lüzwn 
lıis•edilmi,tir. Gureba hutahaneı.iııde 
hır iki papviyon inta ederek Tıp tale 
bciinin istifadesine arzedeceğiz. Uni· 
ver;1jte tedris kadrosu tamamdır. Yal 
nı.1:, kendi1crile evvelce mukavele ya 
pı1a11 kimya ve arkeoloji profesörleri 
Ni•a nda gelerek deni erine bqlaya • 
ca;;:Jn.rdır. Üniversitede imtihan usul· 
ler:rln yeniden değişeceği hakkında 
bir ~ey bilmiyorum. Bütün dünya Oni 
vc-ı ıitc ler.inde naıılaa, latanbul Univer 
sıtoinde de imtihanlar öyle olacaktır. 
E skiden farklı olarak, imtihanlar tab
r1ri ve tifahi olarak yapdacaktır. 

Orta tedrisatın ulahı 
Orta tedrisat müesaeıelerinilı ısla-

Lord Eden'in 
Aldığı tahsisat 

LONDRA, 6 (A.A.) - Muhtelif 
nezaretler için munzanı krediler mü .. 
nakaşau, avam kamaraımcla , Lord E
denin yeni nzifesi etrafmdalıi earann 
m r nakapsına bir vesile olmuıtur. 

Maliye nazın Sir HOl'e Belidıa lord 
Edenin tayini ile almıı olduiu tahlİ· 
satın hesabını venniı, uk aık •:ra• 
h:ıt dolayıaile bu tahıiaatm muhik 
olduğunu IÖylemiıtir. Fakat bu be • 
yaiıat ne iıçileri, ne de bazı muhafa • 
zakarlan tatmin etmemiftir. · 

Mes'ul nazırları ıefir yerine koy
mak uıulünü tenkit edea M. David
ıon, büliaatcn ıunlan IÖylemiıtir: 

'
4
- lnsi.lizler , eğer nazırlar bariç· 

le bu kad.r aık aeyahat edeceklerine 
vaz;feleri ~lannda daha fazla kal. 
salardı , daha iyi neticeler almaçağı
nı eörmelde müteesıirdirJer. 

HükUınetin, bu uıul ile mahıılı 
menfaatler elde edip etmediğini &ÖJ• 
leıneıini jıterdim.,, 

Bulgaristanda fırkalar 
SOFYA, 6 (Milliyet) - Çiftçi 

fırkasıruıı parlamento cnıpu içtimanı 
da umumi ki.tip G. Petko Dekof son 
intihaplarda en çok rey alan ftrkal.,. 
rın kabinede daha kuvntli bir mevki 
elde edebilmeleri lüzumunu ileri ıriir
müıtür. 

Romanyada tevkifat 
SOFY A, 6 (Milliyet) - Bükretten 

bildiriliyor: KiıinePde yeni bir kcmıü 
niıt hareketi ortaya çıkwılmııtır. Bu 
rnünaseebtle birçok tevkifler yapılmıt 
tır. 

Bir Alman alimi Sofyada 
SOFY A, 6 (Milliyet) - Meıhur 

Alman ilimlerinden profe.ör Fon Oı· 
tertaz buraya gelmİf ıre iatuyonda 
Ziraat nezareti mümeuillerile ziraat 
fakültesi dekanı tarafmdan kartıla• 
mııtır. Sof,-ada alı.tedilecek olan bay
tarlar kongresinin misafiri olarak ge 
len profeaör , bu münaaehetle "tecad 
di ve milli ikb&at' ve (umumi sıhha
tin muhafazau huauaunda baylarla • 
nn ro1ü) mevzulu iki' konferans vere 
cektir. 

hı i;i hali tetkiktedir. Henüz karar 
vaziı· etine girmemittir. lslahat eıaıla
rmm önümüzdeki den aenesi batında 
tatbikı için çalııılıyor. Liselerin on iki 
sınıfa çıkanlnraaı. orta tedriaat mües
aeselerinin tahdidi, tetkikat mevzula 
ı·ı meyanındadır. Gaye liae ve orta 
mektepleri daha randımanlı bir ha • 
le getirmektir. Liae ve orta mektepler 
de ledrisabn öğleye kadar yapdabil
me•İ tetkik olunmakta ve bunun için 
u,10.ırlmaktadır. Bundan maksat ıu • 
d...r: Orta halli ve fakir aile çocuk • 
lan evde ders çalıtabilmek İçin li. • 
znngelen ıeraiti bulamıyorlar. De,.... 
ler öğleye kadar olunca, öğleden son
ra talebe eene mektepte mÜzakereye 
:J,. , anı edecektir. Bu müzakerelere 
muallimler nezaret edecektir. 

Orta tedrisat müesseselerinde ya• 
pıl.ıc.l\k bu ıslahat itleri için mali ci
het henüz katiyetle tesbit edilmemit • 
tir. Y alnı:z bu seneki bütçede Maarif 
f...Jmda, geçen seneden biraz fazla 
tllhsisat vardır. Bütün bu meseleler 
Hakkmda lı.at'i kararlar komisyonla· 
rın tetkikatı neticesinde verilecektir. 

Muallimler:n dersi artmıyor 
Lise ve orta mektep muallimleri .. 

nin dera adetlerinin artbnldığt habe
ri doğru değildir. Orta mektep hoca· 
lan haftada 18, lise bocalan haftada 
15 aaat den veriyorlardı. Her mual
lim, haftacla 6 aaatlik bir den zümre 
si ili.ve edilmiştir. Fakat bu ili.ve al· 
d, klan maaıa mukabil değildir. Bu 
allı saat için kendilerine aynca Ücret 
vqilecektir. Keza talebenin miizake
..., aaatlerinde nezaret ve rehberlik YA 

zifeaini görecek muallimlere de muay 
yen bir ücret verilecektir.,. 

" Demographie,, 
(Başi 1 inci sahifede) 

dan Baron Szterinye' riyaset ediyor, 
ıre i.za meyanında Lord (Seott) Bel • 
çika i.yanından (Francois Albert) Po
lonya murahhaaı mebua M. Chainski, 
Y unaniotan Ziraat fırkası reisi M. 
Mylonos Franuz i.yan azasından M. 
Poulou, ki.tibi umumi M. Boiaaie ve 
saire bulunuyordu. Fazıl Ahmet Be • 
yin öteden beri demoğrafi davası et
rafındaki itirazlan bayii meral< uyan
dırdığından bir çok mebuo, aabık nazır 
ıre sefir murahhaamıızm mütalealan
na ali.kadar olmuılardır. Umumi ki.
tiplikÇ<I ihzar edilen son projenin -
k.ia madd.,.inden beı maddesini Fazd 
Ahmet Bey cerhelmİf ve reiıi Baron 
Szterineyi'den baıka bilUnıum aza 
m.urahhaamusm. fikrini kabul ile ru .. 
hal kararın ona göre tashihini iste • 
miılerdir. Nihayet reiı dahi mezkılr 
maddelerin umumi karardan çıkan) -
mumı muvafık cönnüt. bunun üzeri • 
ne mura.bhaamıız Cümhuriyet Türki • 
,.,.inin milli ve beynelmilel aalıada 
en büyük tiarla her milletin. hakimi • 
yet ve iıtikli.I hakkında azami hür -
met göatemıekte olduğunu ve bu .,... 
- medeniyet alemi lazım gelen riayet 
ıre itinada bulunmadıkça cihan aulh 
ıre ıükünunun temelli bir aurette tee• 
oüa edemiyeceğini söylemiııir. Fazıl 
Ahmet Bey Parlamentolar birliği ı ... 
tekk\ilünün mahiyeti bir takım mağ
fUI emeller içinde bulunan tenıayill • 
lere kapılD).&JD.au icap ettiğini tebarüz 
ettirmiı ve neticede (Türk tezi) ay • 
nen kabul olunmuıtur. Bu noktai na· 
zar parlamentolar birliğinin latan • 
bulda İçtimaı eanasında heyeti umu • 
miyenin tuvibine arzedilecektir. 

Demoğrafi komisyonu müzakera -
tını bitirdikten sonra murahbasnnız 
Budapeıte lnternationel club'una da. 
nt edi.lmif ve ora.da Türk • Macar doat 
luğu hakkında bir nııtuk irat ederek 
pek ?k alkı~lanmıqır. 

Bulgaristanda Türk 
aleyhtarlığı 

ATINA, 6 (A.A.) - Komotiniden 
celen tet.,.aflara göre, komitacılar ta
nılnıdan gördükleri let:hİf hareketle • 
rind• dolayı bir çalı: T iidı: aileleri Ko
motiniye iltica ebniılerclir. 

Tüıiı: komol0&luğu maııraElarmı ve
rerek buıılan Türlciyeye gönderecek • 
tir. 

~ lttth.a:t we Tera.~k:i ~ 
Bahaeddin Şakir Beyin Vesikaları 
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"ittihat ve Terakki" Cemiyeti Pariste Jağıldıktcın sonra, "Te • 

rakki ve ittihat" Cemiyeti tesis olunmu,tu. Yukarıdaki resim Ce -
miyetin o devirde kullandığı kıiğ ıt bQflıklarını göstermektedir. 

Bahaeddin Şakir Beyden kalan vesikalara 
müstenit olan "iTTİHAT ve TERAKKi,, 
tefrikamıza bir kaç güne kadar başlıyoruz .. 

• ,, 
iş saatleri 
kimseler • 

ış 

indirilirse 
refah ve 

1 Amerika Reisicümhuru 
Milli kalkınma hareketinin 
Manasını anlatıyor 

VAŞJNGTON, 6. A.A. - M. Rozvelt 
in radyo ile neşredilen nutku iş saatleri
nin yeniden azall!ılması için aenayie bi
tap etmektedir. Bir çok adamlara yaıa
tabilecek ücretlerle, daba fazla İJ verile
bilmesi için çare ancak budur. 

M. Rozvelt bunun timdi yapılmasını 
istemektedir. Ve demektedir ki: 

" Bu yeni teıkilat sadece refahın av
detini temin için değildir. Fakat hayatı
mızın geri kalan müddeti için de daimi 
olmalıdır. Artık bundan sonra halkımızm 
birçok kısıınlannm "Amerikan olmayan" 
bir tarzda yaıamalarına ve ıı<>rvet i!, ik
tidarın fena bir şekilde tevziine ıe:. p o
lan şeraitin tekrar ortaya çıkmasına mü
sade ebniyeceğiz. 

r:;,, yeni teklifin ruhunu bütün unsur
ların kabul etmeye mütemayil oldukları 
ırittikçe kendini cöstermektedir. r 

1 

bir çok 
bulur,, 

Yugoslavya hariciye nazırı M • 
Venizelos hakkında ne diyor? 

M. Venizelos hiyaneti vataniye ile itham ediliyor 
ATINA, 6. A.A. - Atina Ajansı bildiriyor : 
Katimerini gazetesi, Yuğoslavya hariciye nazırı M. Yevtiçin mez.. 

kii.r gazete taralınd~ Belgrada göndeı·ilen hususi muhabire yaptığı be
yanatı neşretmektedır· 

M. Y ev~ç Balkan a'!laşma muakının harp için değil sulh için 
yapılmış oldugunu ehemmıyetle kaydederek Balkan misakının Balkan
lar harici içi'! bir taahhüdü t~mun emediğini söylemiftir. Mümai
leyh M. Venızelosun Balkan mısakı aleyhindeki mücadelesini gayri 
dostane bir tarzda yapmakta olmasına karsı hayretini beyan etmis ve 
demiştir ki : ' ' 

M. Venizeloa misakı ttUvip edecek ilk zat olmalı idi. Aceba mü. 
maileyh Balkanlardaki hakikat mefhumunu gaip mi etti? 

Ellinikon gazetesi, M. Venizelosu hiyaneti vataniye ile itham et
mektedir. Mezkur gazete ile Akropolis gazetesi diğer taraftan muha· 
lefeti Balkan misakı aleyhindeki hattı hareketelrinden dolayı itham 
ederek yeni intihabat yapılması ihtimalinden bahsetmektedirler. 

M. Çaldaris beyaeatı hazırladı 
. ATINA, 6. A.A. - Atina Ajansı bildiriyor : Siyasi fırka reule-

rı konferansında verilen karar mucibince hükumetin yapacağı tefsiri 
beyanatın metni M. Çaldarn, Maksimos, Kondüis ve Metaksas ara·ın

da bilitiliil hazırlanmıs bulunmaktadır. HükUnıet, Atinada imzalanan 
Memleketin banka bünyesi sağlamdır. 

Ve mevcudu vardır. Bankalar, müessir 
bir faaliyette buluna bilmek için ıimdiye 
kadar bu derece kuvvetİi bir vaziyette bu 
lunamamıılardı. Vaziyet o dereceye ka
dar düzelmiştir ki, timdi artık fazla mev 
cut bulundunnamızoı ihtiyaç yoktur. 
Bankalar artık rehinsiz krediler verme• 
meli •e tasdik edilmeden iıtikrazlar yap. 
mamalıdır. Fakat meıru kredi ihtiyacla
rına daha muıüa bir vaziyet almalı-ve 
selahiyetlerine bağlı meıuliyteleri tanı· 
malıdırlar. Kazar.çlarunızı takviye ede
lim. Ve bu takviye edilmiş vaziyetin 
Amerika ha!kının devamlı terakkisini le• 
hil etmeıine dair bir karar alal::m. " 

1 mi.akın ruh ve müeddasına muvafık olan bu beyanat metnini muhale. 
Amerika Reüicümhuru M. Roosevelt f t ·· kab l --' kl • k eJ e rrıesasının u euece erıni zannetme t ir. 

1933 martından evvelki vaziyete İta· 
ret ede'! ~· Ronelt vaziyetin çok ağır 
olduğu ıçın hastalığın her devresi için 
ayrı ayn ~la~lar kullr.nılması icap ettiği· 
ni ıöylemıştır. Ve demiıtir ki : 

" Gayemiz bu ili.çları Amerikan tar
zında lhtbik etmek ve bizimki gibi de
mokrat bi" hiik,1 ........... :--: ~,,..kli altında aı·· 
tık yaıamayan memleketlerde tecrübe e
dilmiı o anları tak,,, e..memekti. Haki
kat tudur ki, birçok ıeneler, memleketi• 
mizde demokrui makanizınası, kısmen_ 
liderlerin durgunluğu, kısmen de halkın 
durgunluğundan iılememiştir. " Milli kil 
kınma hareketi" nin gayeıi mümkün ol
duğu kadar çolı: kimsenin mümkün oldu
ğu kadar eyilitini temindir. Aradığmıız 
şey iktisadi ıiıtemimizin muvazenesi, iç 
piyıualarmıı:zm zenginliği ve refahı v .. 
lı.arıdıklı olarak diğer milletlerle ticare
timizin artmaudır. " 

M. Rozvel'G, "Yıkıcı" tenkitle.ri mah· 
küm ediyor. Ve yapıcı teklifleri müaait 
tekilde karıılamağa hazır olduğunu bil
diriyor. Cümburreisi tenkitlerin çoiunun 
N. R. A. aleyhinde değil, fakat tatbik 
uaulleri aleyhinde olmaamdan memnuni 
yetini izhar ediyor. M. Rozvelt, N. R.A. 
nnı maksadının balkın alım kabiliyetini 
artımıak olduğunu söyliyor. Ciimhurrei-

M. Child'in seyahati 

· Amerikada bir 
Dünya iktısat 
Konferansı mı? 
VAŞiNGTON, 6. A.A. - Amerika· 

nın lıalyadaki eski sefiri M. Richard 
Vaabbum-Clıild a)'ID 14 ünde A.vrupada 
üç aylık bir aeyyahat yapmak üzere A· 
merikadan aynlacaktır. M. Cbild yalnız 
iktiaadi meıelelerle meıgul olrlcaktır. Fa· 
kat Amerika namına biç bir taahlıüt aJ. 
hna girmiyecektir. 

M. Child, Cenevre ve Lozan konf<>
ranalarında Amerikayi temıil etmiıti. 

M. Cbild, diğer memleketlerin cliinya 
iklliııadi kalkımnaaı için neyaptıklanm 
Öğrenmek iıtiyen M. Ronelt'e bir rapor 
verecektir. 

M.Child, evvela Londraya gidecektir. 
VAŞiNGTON, 6 A.A. - Bazı me

hafile eöre M. a;•.ı•:- "··-·-- -· - · ,. 
tinin makaaılı müsait ıerait olur olmaz 
bir dünya .iktisat konferansı to,;1a ....... ct.:ıı 
için tetkikatta bulunmaktır: 

Staviski işi 
Bir müddeiumumi 
Muavini azledildi 

PARIS, 6 (A.A.) - M. CherJ>n, 
Stavialô ile münasebette bulunduğu bil
dirilen müddeiumumi muavini M. Hur
lauxyi azletmiıtir. 

M. Hurlaux zehir içmeğe teıebbüs 
etmif, fakat mani olunmuıtur. Gayet 
müteheyyiç bir halde bulunduğu için ken 
diai bir hastahaneye kaldmlmııtır. 

PARIS, 6 (A.A.) - Hakim Ordon· 
neau, avukabn huzuru ile Staviıkinin 
mutemedi olan M. Romagninoyu sor • • 
guya çekmiıtir. 

Dün, madam Stavislci de aorııuya çe
ltilmek üzere davet edilmiıti. Madam 
Stayjıki avukat M. de Morogia Feri i· 
le beraber ı:elmiıtir. 

H.wim Madam Staviıki.yi M. Ro • 
magnino ile yüzleıtirecekti. Fakat ia • 
ticvap çok uzun ıürdüğünden perşem
beye bırakılmı~br. 

Diğer taraftan, M. Demay, evinde 
M. Guiboud • Riboud tarafından tev
di edilmiş elli kadar çek dip koçanı 
hulmut olan sinemacı M. Migeou'yu 
sorguya çekmittir 

ıi, makul karlara itiraz eıhıemektedir. 
Fakat - evvela ki.r, aonra bqeriyet -
düsturu ara.,nda tereddüde mahal yok
tur. 

Henüz milyonlarca itsiz vardır. Hal
lan alım kabiliyeti çok mahdut olacak 
devam ediyor. Ve ancak daha uygun fi. 
yatlar daha yüksek ücretler ve daha çok 
it bulunması ile artınlabilir. HükUınet iı· 
aizliğin bütün yükünü ebediyen l&fıya. 
ınaz. Şimdi yapılacak şey, daha çok insa. 
na iı vennektir .. Az bir istisna ile sana· 
yi bunu yapmağa hazırdır. Kendini idare 
eden herhangi bir senayiin bizzat buna 
muvaffak olamaılığt nadir ahvalde hükıi
m..U:n derhal berekete geçmeıi lazmıdır. 
Ve bunu, muvaffakiyetsizliklere mani ol• 
mak için yapacaktır. Küçük tüccar ve ıe
nayircilerin i2 sahasından bertaraf edil
meai için bütün himayemi.zi venniliyiz. 
Küçükeri ortadan kaldıracak rekabetlere 
mani olacak kanunlar yapmalıyız. 

VAŞiNGTON, 6. A.A. - Reiıicüm
hurdan aonra derhal söz alan N. U. A. 
hukuk müpriri M. Ricbberg, Amerika· 
nın muhtelif aanayi sefirlerine kendi ken 
dilerini idare için bir fırsat verilmiı ol
duğunu, fakat umwni nezaret halı.kında 
müsade&izlikler eöaterdikleri talcdirde 
kendilerinden tam meıuliyetlerinin eeri 
alınmak mecburiyetinde kalınacağını İh· 
tar e!lmiıtir. 

M. Richeber~ N. R. A. nm başlıca 
maksatJaruını ıunlar olduğunu takdir et• 
melı.tedir: 

itler keyfi bir tekilde ıtandardize edil
memelidir. Makul bir rekabet için herkeı 
tarafından kabili tatbik geoit kanunlar 
yapmalıdır. Her &aDayİİn kabiliyeti, ele
meği, ve bu el emeğinin bahaımm öden• 
meai nazarı dikkate alınmadan İJ saatler 
teıbit edilemez. Ocretlerin ascari niıbet· 
leri llabit edilmelidir. 

M. Princin katli 

Prince'in koka!n 
Vesaire kullandığı 
Anlaşılıyor 

DIJON, 6 (A.A.) - Dijon adliye
ıoi tarafından M. Prince'in ciğerleri ve 
böbreklerinde zemr olup olmadığını mu· 
ayeneye memur ettiği tqrihi marazi 
muallimi M. Ruhn, raporunu vermiı • 
tir. Raporda, kloroform ve kokain ııi· 
bi u:zvi bir maddeden müte...,Jlit yara· 
lann muhakkak mevcudiyeti, yal'."":. ~~ 
maddelerin naaıI alınmıt yeya öldurucu 
olup olmadığı h.aldmıda kat'i !'ir ıey 
ıöylenemi) .....,ği bildirilmektedir• 

PARIS 6 (A.A.) Tabkibt bilı.im
lerinin en '1ı.ıclemli9i M. Lapeyre'e, M. 
Prince'in ve ah!fll tahlili raporu veril • 
miıtir. 

Raporu zehVli maddeler laboratu.-a
nndan M. Kohn • Abrest vermiıtir. 

Raporda ne zehir ve ne de alkol o
larak biç bir uyuşturucu madde bulun
madığı bildi.rilmektedir. Olüm, yemek
ten bir kaç saat sonra olmuftur. Klo • 
rofonn , ldorıı.l, verotal, eardenal, mor· 
fin, beroin, kokain gibi maddelerle biç 
bir zehir izine tesadüf edilmemiştir. 

latinhıık hakimine ceaedin yanında 
bulunan kanlı av bıçağınm tahlil rapo
ru da verilmittir. Bu raporu M. Sannie 
vermiı:ir. 

M. Kobn • Abrert ile M. Kuhnun ra• 
porları araıındaki fark dolaytsile üç 
büyük doktor tarafın<lan yeni bir tab· 
lil yapılacaktır. 

Vebadan ölenler 
LUCKAU, 6.A.A. - Resmen bildiril

diğine göre 2-24 tarihinde biten üç hafta 
zarfında birletik vili.yetler dahilinde ve· 
hadan ölenlerin ııayııı, resmen 2866 kiıi 
olarak bildirilmektedir. 

Fransa Mançuriye 
yardım etmiyor 

PARIS, 6 (A.A..) - "Mali ve iktr 
aadi Ajanı" risalesi atideki fıkrayı 
ne,rediyor: ııFran.aa diplomaai maha .. 
filide, M. Daladier ta~ından Man • 
çuride temail edilen gruplara Fran • 
ıa hükUmetince müzaheret edileceği -
ne ve halli. bu gruplar tarafından 
sarfedilecek Franaız sannayes:ne mi.
nen olsun tekeffül olunacağına ihti • 
mal verilmemektedir. 

Sekiz milyon altın dolarlık kredi 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Sovyetlerle imzalanmıf bulunan 8 

milyon alhn dolarlık kredi protokolü tasdik için bugün Mecf.lse tevdi 
olunmuştur. 

Maliye Vekaleti merkez teşkilatı 
ANKARA, 6. (Telefonla) - Maliye vekaleti merkez teşkilatı la

yihası hazırlamaktadır. Yeni teşkilatta muntazam borçlar müdürlüğü 
kadrosu genifletilmekte ve bir müdür muavinliği ilave olunmaktadır. 
Hesabat müdürlüğü kadrosu ihtiyaca kiifi gelmediğinden tevsi oluna. 
cak ve Maliye muhasebesi merkez ve tapa olmak üzere ikiye ayrdacak 
tır. 

• 
lzmir - Kasaba hattının iştir ası 

ANKARA, 6 ( A.A.) - Hükiimet mukavelename ile haiz. olduğu 
hakka istinaden lzmir ·Kasaba ve temdidi hattını satın almıya karar 
verdi. Ve bu karar ş "rkete tebliğ olundu. Hükumet bu kararı ile mu • 
kavelename hükümlerine göre şirketle dostça bir müzakereye gİrifmelt 
ve aradaki hesapları tasfiye etmek suretile neticeye varmak arzusunda
dır. 

Şirketten alınan cevabi telgrafta müzakere için ılelekelerini gön • 
dermek üezre olduğu b 1dirmişlerdir. Yakında müzakereye bQflanacak 
fır. Hattın mevcut nakit ve eşya ve saireıinin tesbitine müteallik %G!> 

ruri tedbirler alınmıştır. Hat halen prketin idaresinde normal bir su • 
rette işlemektedir. 

Hamburgta 

Hitler gençliğinin 
Yaptığı alay 

HAMBURG, 6 (A.A.) - Alınan 
iotihbarat bürosu bildiriyor: Şehir, 5-3 
tarihinde milli aosyalistlerin iktidar 
mevkiine gelmelerini teı'it elmİftİr• • 

Hitler eençliğinin tertip ettiği bır 
alay, parlak bir ·~~e donabltruf olan 
sokaklardan eeı;nnştır. Hamburg Al: 
man valisi gençliğe hitaben irat ettı .. 
ği notu~ bazİn amıf mücadeleleri dev 
· • artık biç bir ıuretle avdet etme
:~ için çalı,manm bir vazife oldu • 
ğunu söylemiıtir· 

Hitler Leipzig'te 
LEIPZIG, 6 (A.A.) - Bllfvekil 

M. Hitler buradaki panayiri gezmek 
ve Vaener namına dikilecek &bidenin 
vaz'ı esaııru yapmak üzere bava yoli
le buraya gelıniıtir. Batvekil evvela, 
panayirin teknik kısmındaki Sakson· . . 
ya tıcaret ve aanayi sergisini ziyaret 
etmiıtir. 

Amerikanın harbiye 
bütçesi 

VAŞiNGTON, 6 (A.A.) - Harbiye 
nezaretinin 1935 senesi için bütçe tah· 
minleri 279,541,000 dolardır. Kanun 
layihaaında 12,000 zabit ve 118,750 
kiıilik bir ordunun vücudü ileri sürül 
mektedir. 

Bir gemi yandı 
CONTRONE, 6 (A.A..) - içinde 

Nitrat dö aut olan Ceneva limanına 
ınensup Aurora Şilepi tututmuftur. 
Geminin bütün yükü yanmııtır. Vapur 
ciddi surette ha.aara uğramıtlır· Yan• 
gın nitra.tlann i.ni tutuşınaaından çık 
mııbr. 

Göbelsin beyanata 
BERLIN, 6 (A.A.) - Propagan

da nazın M. Göbbela bir P aria gaze
te&İ mümessiline Alman hüklııneti a.
zaaı araaında görüı farkı mevcut ol • 
duğuna dair olan bütün tayiaların 
tamamen asılsız olduğunu bildinniı • 
tir • 

Gazeteler, hu ıayialann membaı 
Prağda olduğunu ve son zamanlarda 
ecnebi matbuab ıre bilha11a cenubi 
Avnıpa matbuatı tarafmdan oradan 
lktibu edilmiı olduğunu kaydetmek
tedirler. 

Vapurda boğulanlar 
Kanton, 6 (A.A.) - Kanton li • 

man methalinde batan bir vapurda. 
500 den fazla kimsenin boğulduğu 
zannedilmektedir. Şimdiye kadar 350 
ceset çıkarılmıı ve yola dizilmiıtir. 
Bir çok kadınlar cesetlerin önünde ak 
rabalarıru teıbiıe çalıımaktadırlar. 

Yere inen --
Tayyareci Kost 
Kopenhaga gitti 

MUNSTER, 6 (A.A.) - Coata da 
öğle üzeri Kopenhag'a hareket etmlı • 
tir. 

KOPENHAG, 6 (A.A.) - Coab 
diin öğleden aonra Munsı.er'den bu· 
r~Ya celmiJ, Fransa sefarethanelİ -
kanı ve gazeteciler tarafından karıı· 
lanmııtır. 

Tayyareci "ka)'bol'°'u etrafında 
bu kadar gürültü ç_ıkardıhndan mütees 
sİ1" olduğunu aöylemiı, biç bir nkit 
doğruca Kopenbqa gelmeğe niyeti ol
madığını, zi.ra ancak bir kaç saat için · 
benzin ile hareket ettiğini ilave etmiı· 
tir. 

Büyük bir uçuş 
SAMARA, 6 (A.A.) - Rusyada 

ilk defa olarak Samara • Orznburg 
mesafesi üzerinde bir tayyare tarafm 
dan çekilen planör kıı UÇUfU yapmrş
tır. 420 kilometreden ibaret olan bu 
mesafe merbalesiz olarak 3 saat 50 
dakikada, aıhnn altında 30 derece so
ğukta bulut ve kar ar .. mda katedil • 
miştir. Uçuı geçen senenin aon baha
rında 3550 kilometrelik Sarmara • Moa 
kova • Koktebel uçuıunu 38 saat 56 
dalı.ikada katetmek auretile rekor kı· 
ran pilot Judine tarafından 7apılmıt 
tır. 

Raspolin filminden çıkan 
dava 

LONDRA, 6 .A.A. - Çar ikinci Ni
kolanın yeğeni Prenıes Yuıupoff "Ra&
potin" filmini yapmıf olan bir ıin- tir 
keti aleyhine açını§ olduğu hakaret Yll 

iftira davasmı kazanmııtn-. Ve 25 bin ;,, 
giliz lirası zarar n ziyan almıflır. 

Prenıes, filimde Prenses Nata'8- n .... 
ınile temıil edilnıit ve Raıpotin ile çok 
bı11uıi münasebette bulunmuı gibi cöt
terilıniı olmasından daya açmıştır. 

--o-
M. Painleve'in yerine 
PARIS, 6. A.A. - Fen akademisi 

Hendese şubeıinde M. Painleveden bot 
kalan azalığa, Pariı fen fakülteai mual· 
!imlerinden M. Gaaton Julia'yı seçmir 
tir. 

Rusya pazarlarını tetkik 
SOYA, 6 (Milliy'.Ot) - Atinad•'" 

bildiriliyor: • 
Rusya pazarlannın vaziyetini tol, 

kik etmek için büyük bir ticaret heYt 
ti Rusyaya hareket edecektir. Hey• 
dönüıte Parise uğrayacaktır. 

Sırrı Bey kaza geçirdi 
ANKARA, 6 (Telefonla) - l(oc:a· 

eli meb'uıu Strrı Bey öğle ~eri. B•;.; 
kalar caddesinde bir kaza geçırm•t 8 , 
kendiıine bir araba çarpmııtır. s"I 
kazayt hafif atlatmıf .-e mecliı top;:'". 
tısına gelerek müzakereye ittirak 
mi1tir. 
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ŞEHiR HABERLERi 

[FELE~-
Kiıo - Okka 

ı_ Bütün dünyanın alıı veriJinde ko· 
b.Jld. olıun diye kabul ettiği kilonun 
ol~ esnaf elinde bir ihtikir vasıta11 
i . iunu gördükçe medeniyet nammıı 
~ 112lanıalrladır. Vakıa ber mala • :Y• okkımın kiloya çetı ilıın"ai için he
ı.p •etvelleri verildi, vakıa her taraf
' "-nıgalı tenziltt ve "ağırlılr,, lar •· 
:n•Jor. Kontrol m~l.. Uıkin 
'~da bir halrilıat var. Kilo, okkanın 
L~tı~ ceçti ll'enoli - teke.: ve pelı'ol si· 
l fiyatlan sabit ve asıHan kilodan ıe
.~~ ın.llar müıtesna - Bütün emti • 
.. -. hele bakkal ve kaaap sibi yiyecek 
'!l1"'1 Yerlerdeki fiyatlarda bir yübe • 
ıı · .t?rüldü. Bu yükaelit iki türlü: 
,.lliıı olıkanm kiloya tain.;lindelıi ke
.ı" fa_ıi<larırun aat<cı lehine ve müıteri 
,:ıune ziyade ilave edilmesi, ikincisi 
y ""liıte verilen malın miktarı okka
ıu~!'ll2ılran azaldığı halde eakiden va· 
~ ltiyasi olan okka fiyat<run kilo -
iı,.ı: . niabetinden daha az bir niıbelte 
""!lıniı olmaaı .. 

1 S1;2e bu yolda bir çok misaller ıös
ı::biJirim .. Et fiyatları .. Y emit fly..t -
b.L •eytin, peynir fiyatları ııi~i .. Bu 
'('""" böyle oluyor? Oraaıru bilmem. 
b llııız muhakkak olan bir f<!Y vana 
". İlıtilcira cür'et eden eanahn lıtinat 
~ii ruhi eaaa ıudur: Eskiden okkası 

----------.;....~~-

I 

Salkumöğüttelri tcrrilı1 kapının 
tamirine bllflanm&Jlır. Ve kapı bir 
yüzünden kapanmlfh· Tamirat ya
kında bitecek ve kapı afılacakttr. 

· Hakkınızı bir verem has
ı tahanesine bağışlayınız .. 
' 

Veremle Mücadele Cemiyeti halkın 
hamiyetine müracaat ediyor 

Fazla telefon parasını bu hastahaneye verecek 
olanların isimlerini neşredeceğiz .. 

1932 senesi temmuzundan itibaren mesini mühterem halkımızdan rica • · 
telefon tirketinin abonelerden aldı ğı diyoruz.,, 
faıııla miikaleme ücretlerinin, halka İa· 
de edilmiyerelc, bu para ile bir has!& • 
hana yapılmaaı meoelesl her tarafta a
lika lle kartılanmaktadlr. 

Verem hartal.ığmın günden güne 
sirayetini artbrdığı mülabazasile, gaze
tenll, bu para ile bir verem hastalıa
neıl teaiai teklifini omaya abnı§II. Mem
nuniyetle görüyoruz ki bizim teklifi • 
miz, daha müsait bir vaaıta içinde le • 
kemmül etmektedir. 

Yapılan tetkikata göre, tehrimiz -
cld<i on bine yakın telefon abonesine 
iade edilecek eara mecmuu 250 bin li
ra kadar tahmin edilmektedir. 

Yukarıda, veremle mücadele cemi
yetinin beyannamesini okudunuz. ..Biz, 
bu hayırlı işin muhakkak miilbet bir ne
ticeye varabilmesi için çalıtacaftz. 

lo lıuruta olan bir şeyin ıimdi ki • 
İlt •u 78 kurut otuz para olması li.znn 
lıı. ~ bunu 85 kuruta indine de halk 
tlııj ıııcliri!iıin etki fiyatla olan nime -
'- . heaap edemiyor ve böylelikle malı 
>iti okka fiyatından daha pahalıya aatı-
or. !========================= Gazetemizin bir venım baatanesi te

aisi teklifi, !Mlbaaaa veremle mücadele 
cemiyeti nezdinde çok iyi bir teıir bı· 
rakrnıtt<r. Cemiyet telefon abonelerine 
hitaben, bir beyanname neşretmekle • 
dir. 

Bugünden itibaren g11Z>etemizde ba 
ite tahsis edilm.K üze"' bir slltun •· 
çıyoruz. Şirketin iade edeceği, enel -
ce verilmit fazla ücreti veremle müca
dele cemiyetine terketmeğe rıza ,öst .. 
ren karilerimiz, isimlerini , adreolerial 
ve bu bus1N için rıza ıöaterdilderinl 
bize bildirainler. Açhğımız ıütuncla, 
her gÜn gelecek muvafakat cevaplarmı 
sıra ile netredeceği:ı:. Şirketin iade ede
ceği para üzerinde a11I hak sahibi o • 
lan abonelerin bütoiin reyi toplandıktan 
sonra mesele kalmamıı olacaktır. il Bunun diizelmeai kabil deiil mi?, 

"-" evveli bir ahlak meaelesidir. Son
~ ~ halkoı haldmu aramaktaki titiz
~lir. Görüyonunuz ki bunun ikisi 

lttüsbet ıeyler d<eğildir. 

Bir telak sebebi : 
LBir telak davaaında kadın tarah ay

rı...,..ya sebep olarak ftmu ıöylüyor: 
- Efendim, Adem Bey, her hid • 

ıl.tıencliği zaman kanaı Havva hanıma 
~dm timdi aeai yerim!., diyor ve 
ı.,~Unıi tehdit ediyomıu1. Bu ıÖz· 
le."" Taloa lam doğru manaaını vermek 
>. P etmez idi. Lakin Havva hanım, 
, .ı..,, Beye vardıiı iki aenedenberi bu 
djdoıo,. elı:aeri tU y-.ıelı:ler1 yemekte İ· 
~ kadmgöbefi, Kaclmbudu, Dilber
b' dafı, ve Kirli hanmı peyniri ... Bunu 
o" teaadüfe h....Jetmek imlıinı da yolt. 
ı. ~~n için Adem Beyin haremine aöy. 
~ii "Seni yerim,, .cnünün ıünün bi
ıl)cj,, bir hakikat olmaamdan endi§4' e-

telc bu aynlıfı istiyoruz. 
, Ne dersini:t?. Ayni malı mıdırlar, 
htlmamab mı? 

Hastane parası 
d • 'r elefon t irketinin ballrlan fazla al
ı.::: Paralarla bir hastahane 19pıl -
..., ~ filoi ortaya atılınca halk bu fik. 
te erhaJ taraftar oldu. Buna da za. 
ili '\·'~Phe edilemezdi. Eğer bu inaa
.ı.tı!!• ortaya atılmadan bu il benim 
bir teheydl, bununla ıtaD>ula 
ı1erdt,."" stadyom yaptımıayı telılif e• 
~lı • . - Merak etmeyin - katiyen 
~ ul edilmezdi. Zaten bazı fikirler 
d ~dır ki; kabul edilmemekle meıhur
"•lar. Lakin bu hastahane fikri he • 
~!' herkesi sardı.. Şimdi yavaş yavaı 
tiliır maddileıince itin tet«rüatına gİ· 

Yor. Kab bu para bir haatahane in
ts.ına kafi değildir. Deniyor, kib bir 
't ırunıevi inta etmeli. de.,Uyor, kah 
l •

1
P fakültesine vermelı elı:sıklerini dü-

• hin ıl«ıiyor. 
Bana sorananız bunu doğrud- doğ

~~a bir ıtadyom İn§&sı için Verem 
k."~dele Cemiyetine vermeli • Çünkü 
&. ndiılne kartı en az mücehhez oldu
•ııınuz hastalık bu ince hastalıktır. 

FELEK 

Madritte Türk ticaret 
• • 

sergısı 

. Akıam refiklerimi:rıclen biri, Mad
litte bir Türk Ticaret sergisi açılma-
'' . . T' od ki'--~ •çoı ıcaret aımca tet .... t ya -
,;~kta oldufuııu yazmııtır. Bizim 
!i».'.t?ttı~ malıimata göre, ahiren telı
h~~~ :ı:ıyaret eden lıpanyol ticaret 
l>ıllf li bu huuuta temenniyetta bulun
tÖtii lıtı-. Eaas itibarile f&yaru temenni 
bet len bu teklif etrafında henüz müs 

t~enfi~ir ~ar; ~ri:i, değildr. 

Uı Bank.uınclaa alınan cet .... ldir} 
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EKONOMi 

Odada 
Fevkalade içtima 
Bazı meseleler etrafında 

kararlar alınacak 
Ticaret odası unıumi meclisi bu -

g6n fevkalade içtima edecektir. içti· 
mada münhal oda azalıklarma yeni -
!eri intihap edilecek, ikinci reia vekili 
•cçilecektir. Bunlardan baıka latan • 
bul, Beyoğlu ve Uıküdar mmtakala
nnda tetekkül edecek icar bedelleri
ni takdir komisyonuna oda nanıına İf 
tir ak edecek azalar intihap edilecek
ti 

Yaprak tütün aatıtlarında amba • 
laj olarak kullanılan çul, İp ve da • 
yakların alana mr, aatana mı, ait o} ... 
maaı lazım geleceği ııörüıülerek bu 
husus.ta bir karar verilecektir. 

Bor a& haricinde alım aatnn yapan 
Ahit hanında 17 numarada Lefter 
Dimitri Povanidi, Karasulu Ana.atu, 
Haralambo Andoniyadis ve mahdu -
mu Y orgi Andoniyadis Efendilerin 
tecziyeleri hakkmda da meclia bir. 
karar verecektir. 

Ofisin nakli için henUz 

tehi igat yok 
İhracat ofisinin Ankaraya nakli 

hakkında beklenen emir henüz gel -
m. mittir. lktıaat vekili Celi.! Beyin 
yeni ofü teJl<il&tına ait projeyi he • 
nüz tetkik ettiğine daiı" maliimat gel• 
n:i~ tir. Tebligatın bugün vukuu bek
lenmektedir. 

Trikotajcılar birliği 
ipek ve trikotaj fabrikatörleri, 

evlerde yapılan trikotaj eşyasına kar· 
,ı tedbir almak ve aralarındaki r:k~
bete nihayet vermek için bir bırlık 
te•isine çahpnaktadırlar. 

Holanda ve Çekoslovakye 

ile ticarel 

Beyannamede halkın hamiyetine müra 
caat edilerek firketin iade edeceği pa
ranın, verem mücadele cemiyetine ter
ki istenmektedir. Beyanname tudur : 

"lstanbul ll<!rem mücaJele cemiye
tinin iki sene e11~! Erenköyünde aç
tığı sanatoryom bu ll'Üne kadar çok iyi 
ı.ıe kuı.ıoetli neticeler almağa muoal • 
lak olmuftur. Her gün yirmi otuz lıi· 
şinin fIİrmek için ısıra beklediği bu mü 
eue•eycJ hiç olmazsa 50 yataklık bir 
paoiyon ifaı.ıeıi için istifade hakkını • 
J:>n bu çok hayırlı İfC ı.ırnlmeaini 11e 
teklifimizin tcuoibini gösterecek olan 
reylerin yevmi ga~telere gönderil -

Fırtına dindi 
Karadenizde poyraz fırtınaaı din

mit. vapurlar bili. i.nza gidip pgelme 
fe batlamıştır. Yeni bir deniz kazası 
vukuuna dair liman idaresine lehül • 
hamt malılmat gelmemittir. Zongul -
dakta Bülent vapurile çarpı~rak ba
tından rahne alıp kumluğa. o~rtulan 
Yelkenci vapuru aabibi vapurculuk 
tirketinden zarar ve ziyan isteyecek-
tir. "'{ 

Geliboluda ve Amasra civannda 
mayine benzer iki ciıixn görüldüğü 

yazılmıfh. Deniz Ticaret müdürlüğü 
bu huıuıta bütün denizcilerin nazan 
dikkatlerini celbetmiı ve o civardaki 
liman riyasetlerinden de malümat is
temittir. Henüz müalıet menfi cevap 
yoktur. 

Eski seyrisef ainle 
bir ihtilaf 

Eski Seyrisefain idaresinin Ereğli 
kömür ıirketi ile ihtili.fmın hakeme 
havalesi teobit edilmiıtir. Hakem, lk
tıaat vekili tarafından devlet ıiira•ıı de 
avi dairesi azaaı araamdan seçilecek
tir. 

Şirketm iade edeceği para ile ve • 
remle mücadele cemiyeti bir verem pav
yonu daha inşa etmek saliblyetini haiz 
olacak, ıehre kartı büyük bir içtimai 
vazife daha ıörülmüı bulunacakbr. 

Veremle mücadele cemiyeti reisi dok 
tor Ali Pata dün bu hususta bir mu
harririmize demitfir ki: 

- Şehrin verem hastanesine olan 
ihtiyacı aşikardır. Halkm hamiyetine mü 
racaat ediyoruz. Bu it çok hayırlıdır. 
Her ıeyden evvel halkın sıhhatini dü
ı6nmeliyiz. Aboneler, bir iki sene el'· 
ve! verdikleri bir kaç liradan vaz ge • 
çerler, bunu bize verirlerse 50 yataklı 
bir verem pavyonu daha tesis edilmelc 
imkanı olur. Kıymetli gazetelerden bu 
huıuata azami yardmıı bekleriz.,, 

Afyon fabrikası 
Uyufturucu maddeler inhisarı mÜ • 

dürü Ali Sami Bey Ankaradan avdet 
etmiıtir. Ali Sami Bey, Anka:rada İn· 
t• edilecek ve ham afyonu maınu1 ha· 
Je getirerek piyasaya arzedecek büyük 
fabrikanm tesi•i hımrlıldarile meıgul 
olmuıtur. 

l, ___ ll_a_,_•_1r_"_•_•_•r_•_•_r ___ ı 
" Etibba !!f!ası heyeti idare•İ dün 

reis Niyazi ismet Beyin riyaseti altın· 
da mutat içtimaıru yapmıftır. 

* Azeri Türk Gençler birliğinin ae 
nei d evriyesi münasebetile 8 Mart 
perııembe günü akıamı aaat 20,5 da 
Beyoğlunda Ayaapa§'lda park oteli aa 
!onunda çalgılı bir çay ziyafeti veri
lecektir. 

• Brüksele gitmiı olan Belçika ..,. 
fareli müıteıarı Motte dünkü ekspres 
le lstanbula. dönmüıtür. 

* Türkiye Turing ve' otomobil klü 
bü Türk • ltalyan komite•i 11 mart 
pazar günü Gaaad'ltalia ltalyan klü
bünde kendi azası ıerefine bir çay zi
yafeti verecektir. 

' Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Çekoalovakya ile imzalanan yeni 
T.f.aret itili.fırun bir aene müddetle 
t .. ıi>ikına ba.tla.nınıttır. Hollanda ile 
de ıenit bir clearinıı muahedesi esao1 -
ları hazırlanmaktadır. Halen Hollan-
da ile aramızda iki aylık muvakkat Umumi harpten sonra dünya Bize bugün bu aahrlan ilham 
ı, ;r ticaret itilafı tatbik edilmektedir. yüzünde, bilhassa AvrupaJa ve eden şey FranaaJaki Staviır~y 
Yeni muahedenin ıon senelerde aza - Am~ikada yeni bir muleğin bir rezaletidir. Filhakika gün gefhk 
lıın tarafeyn münaaebatı ticariyeaini mektebin doğduğu görüldü. Ba fe gö:üyoruz iri Stavisyinin ha: 
arttıracağı ümit edilmektedir. ne aoıyalizmin, ne kapitalizmin raca kestiği adamlar, ve kendı 

TütUn kongresine gidecek ne liberalizmin ve ne de tliğer vautaaile dünyayi haraca kestir-
! mekt11plerin bir ,ubesidir. Her tliği adamlar lazlalapnaktadır. 

O anlar me•lekle ya,ar, her meslekle Stavi.rki müthif bir tuleyliair.Ve 
Yakında Ankarada toplanacak doattur. Hem kapitalizmin, hem maalesef ba taleyliler her mem-

tü!im kongreıine lstanbul Ticaret o - k • • hb b d Jki • lekette gu"nden gu"ne lazlaln• _ daaı da davet edilmitlir. Kongreye omünızmın a a ı ır. sıne ..., 
hem oda reisi, hem de tütün ihracatçı tle eyvallah eder.Bu bir kutupta, makta ve bir kalufka aüratile 
aı olmak itibarile Nemli zade Milat diğeri öbür kutupta diye bak- yavrulamaktadırlar . • 
Bey iıtirak edecektir .. !'en~isine oda- maz. ikisinin arcuında mekik tlo Yakanda bu mesleksizlik mes 
dan intihap edilecek dıger bırkaç az:ı. kar. Ve yolda geçerken tlig"er bü l • h b' d 
da refakat edecektir. Konır.enın .. l kl l d ti eğinin wnumı ar ın sonun a 

d tun mes e er e e ost geçinir·. ti d k B d devamı müddetince Ankarada hır e oğ ıığunu yazmıştı • urıa a 
tütün sergiıi açılacaktır. lktısatfılar, buna şu ismi ver. biraz hatamız oldu. Çünkü bu • 

T 1 A . · · mişlerdir: Paradtiıme • T uleyli- nun dünyanın tarihi kadar eski 
e - VIV ranayırı IÇIR lik! bir tarihi vardır. Ve dünya dur. 

bir toplantı Parasite • Tufeyli neye, kime dukfa durmağa azmetmiştir. Har 
Yakında açılacak Teli.viv sergisine derler?... bi umumiden sonra İse ô.deta bir 

alakadar tacirlerimizin geniı mikya• M h b b b meslek halinde ortaya fıkmıf ve 
d 1 ~ ur ir iktısatrı unu ize 

ta iıtirakleri için serginin fay a arı 1 ·ı .. azalarının adedini rog" altmıştır. 
kendilerine izah edilmek üzere Tica· ı tarı etmiştir: b .. 

Bunun se ebi, hemen biraz zeki 
ret odaaı bir içtima hazırlamıştır.. "Bir isin yürüyüşü, eğer mev- d l 
Bulgaristan, Suriye, Filistin ve <>arkı b görünen a am arın mühim mik-
E " zuu ahsolan adamın orada bu-

rden taraflarına ıon zamanlarda l b l d dardaki paraları kolay kazan • 
h b b unup u ıınmamcısın an mu"tees u u at, zahire ve hayvan ihracına mak istemelerinden ileri gelmek 
ehemmiyet vermektedir. Bu mıntaka· sir olmazsa o adam tuleylüli..-..." 
lann bizim de hububat, zahire ve hay ayni iktısatfı sözlerine şunları j. tedir. 
van.atnnııı iyi bir mahreç olması iti • lcive etmektedir: Biz;İm kanaatimizce beJeriye 
barıle aergiye al8.kadar ihracatçı]arı- b · d k 
mızın aenit mikyaata iştirakleri fay- Fransızca ır arbı mesel var tin üzerine fUllanan, onun anı-
dalı görülmektedir. dır: Kurt kurdu yemez derler. nı emen bu adamları bu zihni· 

Japon malları Fakat maalesef insanla. ın biri. yeti yok etmetlikfe dünyanın ge 
J birlerini yedikleri, bCZfkasının rirdig" i ahlaki krizin tedavisine 

_ apon sanayiinde pamuk sanayii· maJdl, manevi zararına yaşadık ,. 
nın arttı~ı :-:e .~indistanda Japo" mal· ları bugün bir hakikattfr. Acaba imkan yoktur. Her memleket, 
Jannın •urumu çoğaldığı ve Hindista.- her meslek, her mektep kendi 
~.n da J~p?~ emteasına karıı güm - İnsanları bu hayvanat derecesİ· 
ruk resmını ındirdiği haber verilmek· ne çıkarmanın imkanı yok mu - hudutları dahilinde, kendi saha-
t<:dir. dur? .. ., sında temizliğe başlamalıdır. 

lta!!~1 ~ı~y~ic!ir~~n ::!.~,~•atına Biz böyle düşÜnÜ_qoruz, 
memur ticaret umum müdürü.Naki ve ' Sı•z acaba ne -'ersı•nı•z.? 
hariciye müste~arı Nınnan Rifat Bey- · Uı 
!erin bugünlerde avd~tleri beklenmek 1 ı 
tedir. ~•••• .. •••••r•••••••••••••••••••••" 

BeleJiye Jnıarlartlaki uki il&n
lan rılrarmakJadır. ilan ifi Anada 
la Ajan11na verildiği ifin, bundan 
aonra Ajana ilan yerlerini tubit e
tleclrtir. 

MAARiFTE 

Muallimlerin 
Mesken bedelleri 

-o--

Muallimler birliği bu bor
cun ödenmesini istedi 
lstanbul Muallimler Birliği, Şehir 

meclisi azalarına birer mektup gön • 
denniştir. Bu mektupta iki meıelenin 
intacı için, meclis azalanmn tavauutu 
rica edilmektedir. 

Bunlanlan biri muallimlerin 1931 
ıeneaine ait meıken bedellerinin iadesi
dir. Büyiik Millet Meclisi ayda 8 li· 
ndan olan hu mesken bedellerinin mu· 
allinılere iadelİne karar verdiği halde, 
mali buhran clolayıaile hususi idare bu 
parayi "iade etmemiıtir. 

Muallimler Birliği ıönderdiği mek
tupta her aene bütçeye 55 bin lira ko
narak bu borcun ödenmesini istemek • 
tedir. Her muallim bir senelik mesken 
bedeli olarak 75 lira alacaktır. 

Mektupta halli istenen ikinci me&e
le de muallimlerin kıdem zamnudır. 

Maarif idareai müddetlerini doJ, :.ır· 
muı olan muallimlerin bu sene kıdem 
zammı görmeleri hakkında bir proje ha· 
zırlayarak hususi idareye vermitti. 
Fakat belediye daimi encümeni, bütçe 
darlığı dolayılİle bu kıdem zamlarını 
kaldımııflır. Muallimler Birliği bu kı· 
dem zamlannın o muallimlere veril -
mesinin teminini rica etınektedir. 

Pr. M. Malche'ın mukavele 

mDddeti bitiyor 

Maarif vekaleti tarafından üniver
sitenin ıılabatı iıleri için i'ıviçreden 
davet edilen profesör Mösyö Malche'in 
mukavele müddeti bu ay sonunda bit • 
mektedir. Öğrendiğimize göre, profe
ıör Möayö Malcbe ıslahat işleri hak • 
kında uzun bir rapor hazırlamaktadır. 

Profesör raporunu Maarif vekaletine 
verecek, ondan sonra memleketi olan 
laviçreye avdet edecektir. _ 

DarUşşafakelıların çayı 
Darüuafakalılar Cemiyeti tarafın • 

dan 8 mart pertemi>e günü Turing Pa-
1 laata verilecek olan çay ziyafeti 18 

mart pazar günü saat (17) ye tehir e
dilmiıtir. 

Omer seyfetrn için ihtifal 

Dün gece erkek muallim mektebi 
konferans aalonunda memum Omer Sey 
fettin için bir meralİm yapılmıf, haya .. 
tından, eserlerinden bahıedilmiıtir. 

Pr. Einstein'ın gelmesi muhtemel 

Profeıör Enisteinin üniversitede bir 
kaç konferans vermek Üzere lıtanbu
Ja geleceği rivayet ediliyor. 

Profesör ıimdiki halde Amerikada -
dır. Mayı.ta Filist.ine giderek Kudüı 
muıevi iiniveni.tesinde bir kaç konfe
ranı verecektir. Oradan lstanbula gel 
meai ve tehrimizde de bir kaç konfe
ranı vermesi ihtimali vardır. Maa -
maEib ıimdilik bu hususta kat'i malü • 
mat mevcut değildir. 

Açıkta bir memur hak
kında zabıt tutuldu 
Dün vilayette, muhakemat müdür 

lüğünden çıkarılmı' olan bir memur 
lıakkında, sebep olduğu hadise Üze
rine zabıt varakası tutulmuıtur. Bu 
Memur işten çıkarılmaaı dolayısile 

hakkındaki kararın taahihi için idari 
dava açmıştır. Kendiıinden, turayi 
devlete gönderilmek üzere müdafaa· 
nameıi istenmit ve alınarak doıyaaı
na konmuıtur. 

Dün bu memur Vilayete gelmif, 
; ;}erinin yolunda yapılmadığını aöy -
eJmiıtir. Kendisine muamelenin kanu 
nuna tevfikan cereyan etmekte oldu
ğu, endiıeye mahal olmadığı cevabı 

verilmiıtir. Bu tahıs bu cevaba karıı 
da ll'ürültü etmit. münaıebet alma • 
yan bazı yeraiz sözler söylemiştir. Bu 
nun Üzerine bu ıahıi polis müdürlü .. 
ğüne götürülerek hakkında zabıt tu
tulmuf, kanunitakibata baılanmıt • 
tır. 
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inkılap kürsüsü 
inkılap Enstitüsü açıldı. 
ilk ders veren Maarif Vekili 

Türk inkıli.bmı telhis ederken son 
yılların hadiselerini bi;ı cümle i!e 
izah etti: 

"Türkiye orta asırlardan bir an
da bugünkü medeniyet haline doğ
du,, 

Yeni Üniversitede açılan inkı
lap kürsüsü itte bu tek cümle ile 
bülasa edilebilen büyük tarih hare
ketinin İçtimai, hukuki ve siyasi 
safhalarını Türk gençlerine anla t
mak maksadile tesis edilmi~tir • 

içinde yaşadığımız hadiseleri ta • 
rihi biı<er vakıa halinde takip et
mek imkanı yoktur. En büyük hacli· 
selerin tarihi bir sıfat almaları için 
en 8'ağr otuz yıllık bir mazi kazan
maları lizımgeldiğini müverrihler 
iddia ederler. Bu itibarla bizim he
nüz harareti bile gitmiyen inkılap 
hareketlerimizi tarih cephesinden 
mütalea etmemizde belki isabet o
lamaz, yalnız bir hakikat var ki 
(914) ten (934) de kadar harp ve 
sulh yıllan yalnız bizim için değil, 
bütün dünya için mühim bir dönüm 
devri sayılıyor. Biz bu tarihin 1918 
den sonrasını daha hararetli, daha 
hareketli geçirdik. 

Milli umdeleri arzu ve ümit ha-
linden hakikat 'ekline çevirmek içiıı 

fikirle, kalemle beraber silahla da 
mücadele ettik. Sonra dünkü Asya
t hayattan bugüne intikal ederken 
en kör inatları yumutatacak ve en 
zalim taassupları sersemletecek 
bir sürat ve ,iddetle ha: <eket ettik. 
Bu hadiseler fırtınalı bir gecenin 
sabahına doğru çakan 'imşekler gi 
bi tark ufuklarında akisler bıraktı. 
Ve bir sabah güneş eski, harap, 
geri Türkiyeyi dipdiri, renk ve ha
yat içinde buldu. 

Bu hadiselerin tarihi kıymeti bel
ki otuz, kırk yıl geçtikten sonra es. 

kidikçe anlaşılacaktrr.F akat inkılar• 
çocuklarını her biri irade kuvveti
nin, iman kuvvetinin, feragat ve 
fedakarlık hasletinin en yükrek e
seri olan bu hareketlerin seyrin -
den mahrum etmek hiç te doğru . 
değildi- Bu vakıaları ilmi b ir mec
rada, salahiyettar ağızlarla Türk 
gençlerine anlatmak gene inkıla
bın bir vazifesi idi. 

inkılap kürsilsü, Türk irfnn hayr 
tının mesafeleri ve derinlikleri ay
dınlatan bir meşalesidir. 

Burhan CAHIT 
- ------ 0------
GÜMROKLERDE 

Takas suiistimali 
Müfettişler heyeti tetki
kahnı yakında bitirecek 

Dimitri efendi İsminde bir ihracat 
tacirinin takas itlerini tetkik için te -
ıekkül eden müfettiıler heyeti latan· 
bul ithalat gümrüğünde tetkikatına 
devam etmektedir. Heyet azasından 
bazıları , görülen lüzuma binaen Hay. 
darpaf& gümrüğünde 5alı~!-.dırlar. 

lı, kereıteye taalluk etili!,• ı.çı.~ Bel: 
grat ormanlaruu işletıne m~duru E~t 
Bey de heyetin mesaisine bır kaç gun
denberi ittirake baılamııtır. 

Bütün bu iıe ait dosyaları alaka • 
dar devair ve müessesattan alan he -
yet, tetkikatını yakından intaç edecek· 
tir. 

Kontenjan harici çıkacak eşya 
Gümrüklere selen tranıit eşyadan 

(M) liıtesine dahil olanların kontenja
harici çıkarılacağıni dair gümrüklere 
tebligat yapılmııtır. 

Kont<;njan müsaadesinden vaktinde 
istifade etmiyenlerin haklan •akit o • 
lacağına dair verilen karann bugünler· 
de tebltği de beklenmektedir. 

--«--

Talebe seyahatları 
Milli Türk Talebe Birliği umumi ka· 

tipliğinden: 
Kurban bayramı tatili münasebctile 

lzrnir, Bursa v-= Zonguldağa ellişer ki
ıilik üç kafile halinde seyahat tertip 
edilınittir. 

Yapılacak <>lan bu seyahatlann ka • 
yıt miiddeti 15-3-934 akf&n'ına ka • 
dardır. lıtirak etmek istiyenler cumn· 
dan maada her gün ıaat 4-5 araaında 
Bit-lik meri<ezine müracaat ederek ka
yıt olmaları lô.ıımdır. lıtiyenler fazla 
olunca kur'a yapılacaktır. 

idare heyeti arkadaılarm 8:3-?34 
pertembe günü ıaat 2 de ayl~ ıçtima 
için merkezde toplanmaları rıca olu .. 
nur. -·--
Himayeietfalin yardımları 

Himayei Etfal Cemiyeti umwni mcrke 
zi 3 ,ubat 1934 tarihinden 28 §Ubat 193' 
tarihine kadar 3494 çocuğa yardım et
miıtir. Bunlardan 1044 hasta çocuk ve 
kadın Umumi Merkezin polikliniklerin
de ve Dit muayenehanesinde muayene 
ve tedavi edilmiştir. 

1567 çocuk ve anne Umumi Merkezin 
banyolarından iıtifade etmittir. Süt dam• 
lası kumında 105 çocuğa 1675 kilo be
dava ıüt tevzi edilmiştir. 
Yardım için müracaat eden fakır ai

lelerle çocuk!erdan 588 kişiye para yar
dınu yapılmışt<r. 

Fakır lhlebeler için acılan aşlıaneden 
her gün 147 talebeye sıcak öğle yem~~ 
ve ayrıca 43 fakir talebeye de her gull 
4~ sandüviç verilmiıtir. 

" 
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Sıhhi Bahis!er ' 1 
Ener ji'nin maddeleşmesi 

• 
Mektepli hanım kızımız bana bir sor- , 

gu daha soruyor: Enerji naul madde 
oluyor? Geçenki ıorğusuna cevap ve .. 
rjı-ken. söz arasında, maddenin nasıl e· 
ncrjiye döndüğünü söylemi,tim. Sor -
gusu yerinde, şimdi de enerjinin na .. 
ul maddeleıtiğini anlamak i•tiyor .. 

Söze ba§lamadan evvelce bir nokta
nın aydınlanması lizım. Enerji, mad • 
de, kozmik reyon'lar hepsi iyi.. Likin 
bu çiçeği yüzünde taze bilgilerin "Sıh
hi bahi•ler,. baJlığı altında i§i ne? 

Bunun cevabı bakıt köşeıine göre 
değişir. Yirminci asırda fizik, hele 
Mikrofizik çok hızlı gidiyor. Ben o 
kanaatteyim ki hayat ve sıhhat bilgi -
[erinin yeni Mikrofizik prensipleri ile 
ııkı sıkı alakas ı var. Bilgilerin ilerile
mesi bugün canlı maddelerle cansız mad 6 

deler arasında duvarı alçalttı. Bir gün 
gelecek belki hayatın türlü türlü cil -
velerinin kimya ve fizik kanunları ile 
izahı imkanı bulunacak. Hayatın iç 
yüzünü anlamak için belli başlı bir bil
gi olan fizikle kimya telakkilerini ve 
u•ullerirri hayat ilmine biyolojiye de 
tatbik etmelidir. 

Hem ayrı gayn yok. Kainat denilen 
ulu varlık birlik üstüne temel kurmuş
tur. Otedenberi bilirdik ki zerreler cüz'ü 
fetlerin kümelenmesinden bat -
ka bir ıey değildir. Son zamanlara ka
dar maddenin en son parçaıı cüz'üfert· 
!erdir sanılıyordu. Şimdilerde anlaııl
dı ki cüz'üfertler de küçücük cisim -
lerden teıekkül etmiştir. Cüz'üfertler, 
bir ara)pa toplanıyor maddeyi yapıyor
lar. Maddenin terkibi evıafı demek olu
yor. 

Vücutlarımızı teşkil eden zerreler, 
hücreler de uzvi unsurlarla kömür, 
Jdrojen, Oksijen, Azot, Demir, Klor, 
Flüorür, Silisyüm, Potuı, Kalsyüm ve 
saireden yapılmış olduğuna göre be -
ıeri ve hayvani maddelerin de kainat
ta hüküm süren kanuna tabi olmaları 
tabiidir. 

• * * 
Bu girişten ıonra gelelim asıl mesele-

ye ... 
Bir kaç yıl oluyor, maddenin her 

türlüsünü, menfi olarak elektrikleıunit 
elektron ile , müıbet olarak elektrik -
lenmiş Proton'dan , yahut idrojen çekir
değinden yapıveriyorlar. Kütle tafıyan 
her ıeyin en ince harci bunlar. Ener
jiyi de bunlara kattınız mı , kainatı 
kunnak kolaylaşıveriyor. işte en yeni 
atomist dÜfÜncesi bu. Biraz çapratık, 
biraz dikenli amma, en doğru yol da 
bu .. 

Aynıtayn'in &'Örüşünü kabul ederek 
bunu daha ötelere kadar götürüyorlar. 
Onlara göre madde ve enerji esasta 
bir cevherin bafka baıka iki görünüıü
dür. Madem ki enerjinin kütlesi var • 
dır, madem ki, pratik olarak, madde 
tükenmez enerji hazinesidir ••• Evet, tü .. 
kenmez bir enerji hazineıi.. Eğer ta
mamile iıe çevirmek mümkün olsa, 
her hangi bir maddenin bir gramında 
yani 100 metre olan bir ta.1 mük'ahını 
Eyfel ku1eainl.n tepeaine kaldıracak ka· 
dar enerji bulunacaktır. 

Şua' saçan her cisim keneli maddesi 
uçarak, hafiflemektedir. O maddeler 
sıcaklık ve ışrk halinde engmlere yayı
lıyor.. Güneşimiz her dakika kendi hu
susi cevherinden 250 mjlyon ton aa .. 
çıyor. Bütün yıldızlar da böyle .. Hat -
ta arz bile, lakin daha az bir miktar -
da ... Öyle ki gök yüzü maddenin mü -
temadiyen feza içinde dağılmakta oldu
ğunu gösteren bir manzara halinde -
.ar ... 

Tıpkı böyle, atomlar teşekkül etti -
ği vakit, daha protonlardan elektron
lardan başlıyarak kainata dağılırlar. 

Onlarrn birleşmeleri kütlenin eksil
rnesile mütcrafiktir. Bu ekstl-me dağı
lan şualara tevafuk eder. Bunların hep
si çok güzel ve çok felsefi bir naza· 
riyedir. Nazariye diyonım, çünkü or
ta zek&yi aşan bir kaç d&hi tarafından 
ortaya ablmıttır. Bu izafici nazariye-
ai o1maıa bir yıldız nedir, bir atom ne
rlir, anlayamıyacağız. Bir yıldızın in -
~·a'i, atomlann türlü türlü inıi'aları 
l ize arkası arası kesilmiyen bir madde
n.in enerjiye tahavvülü manzarası göıte .. 
rir. Şimdiye kadar bunun aksi bir ta
havvül, enerjinin maddeye tahavvülü 
L.arşmnda bulunmadık. Bundan dola
yı Madam Gren Küri ile Möıyö Joli•'
İn tccrü:.Clerine büyük bir ehemmiyet 
\·ermek lazım gelir. O tecrübelerle ilk 

defa olarak enerjinin maddeleşmesi tas
lağı ile karşılaııyoruz. 

Madam Küri ile Mösyö Jolio'nun 
elde ettikleri bu netice Bote ile Beker' -
in Almanyada yaphkları tecrübeler
den çıkmıftır. Bu zatlar maddeyi da -
ğrtmak tecrübeleri yapmışlardı. Beryl -
yüm madenini Alfa şua'ları ile bom -
bardıman ebnişler; görmüşler ki par
çalanan atomdan bir menni çıkıyor ki 
ne bir elektron , ne bir proton.. Çünkü 
kuvvetli. bir mıknatiıi sahasından çe .. 
kerken basaaıiyet göstermiyor. 

Bu küçücük cisme nötron adını tak
tılar. Yerinde bir ad; elektriklenme key
fiyetinde itidalini gösteriyor. Ôy[e dü
şünülüyor ki nötron bir proton ile bir 
elektronun birleşmeıinin neticesidir. Bir
letince de artık elektriğin müsbeti, 
menfisi kalmıyor. 

Böyle olınakla beraber tecrübe eı -
nasında geçen §eylere daha yakından 
bakılırsa, ıu kanaat hasıl oluyor: Be
rilyüm'ün parçalanan çekirdeğinden pr°" 
tonlardan başka ıeyler de çıkıyor: 
Ziyadesile geçici, nafiz bir ıua'; bu §Ua' 

hassaları ile Radiüm'ün saçtığı Gama 
§Ua'larma benziyor. Bu inşia' elektrik 
ve rnıknatisi kuvvetlerinden müteessir 
olmuyor; dalgasının boyu ile de va
sıflanabilir. Bu JUada fua' saçan saf 
bir enerji şekli görülüyor. Bu keyfi
yet tecrübelerle de &'ÖSterilmiıtir. 

Aletlerle techiz edilmit mükemmel 
bir laboratuvarda bu tecrübeleri yap -
mak zor bir it değildir. Madam Küri 
ve Mösyö Joli.o bu tecrübeleri yapmıt· 
lar ve Berilyüm madeninin Gama ıua' ... 
!arını meydana çıkanruılardır. Tecrü
belerinde bu ıua'dan iki küçük elektro
nun peyda olduğunu görmüşlerdir. 
Bunların birisine pozitron ve diğerine 
negatron dediler. 

Bu söylenen sözler, yapılan şeyler
den çıkan neticeler henüz Üzerlerinde
ki "nazariye,, tülünü ııyınp atamamıı· 
!arsa da, gözlüye gizli olmaz; keskin 
bakışlar bu neticelerde ehemmiyetli 
şeyler görüyorlar: Gama fUa'lannın sar
file iki elektron peyda oluyor; bu e
lektronlann maddi kiitleleri çok kü • 
çük olmakla beraber onlan doğuran 
fUa'lara nisbetle çok büyüktür. Bu e
lektronların J drojen atomunun 1/ 2000 
i kadar loir maddi kütleleri vardır. 
~u tecrü?.el~rlc enerjinin maddeletme -
sı, enerJınm prhtda§maıı karıısında 
bulunn_ıuı oluyoruz. Bu bir batlangıç
b~. ~ır baılangıç ki vaitlerle dolu ...• 
Bır gun ~elecek , belki ıııktan bir a -
tom deırur yahut kükürt yapılabile • 
cek. • 

F ezaları ölçüp biçen, yıldızlan tet
kik eden Kozmolojiciler daha ileriye gi
decekler , fezalarda dağılmıı ıııklardan 
zero zamanda, maddenin nasıl doğdu.' 
ğunu anlatacaklardır. 

Bu tasavvurun bir başka faydası da
ha var. Ki.inala bir devam ve istik -
rar elemanı sokuyor. Eğer gök yüzün
deki yıldızlar bütün kendi maddelerini 
bir mum gibi yakıyorlarsa, bunun ak: 
•İ bir mekanizma ile yanan yıldızlann 
ııık.lan necatron ve pozitron ve sonra 
atom olarak toplaıımıyacak olursa bir 
kaç milyar sene sonra fezadaki Alem • 
!erden eser kalmaz. Bakınız bir atomun 
bombardımanından neler çıktı. 

Bu kargahı şunu acep dershanedir 
Her nakşi kitabi ledünden bir 

nİ§anedir 
Dr. Rusçuklu Hakkı 

iRTiHALi MUESSEF 
Uıküılarda Hazreti Naıuhi derıı:iıhı 

ıch sabıkı Nesuhizade Ahmet Keramed
din efendi irtihali darıbaka eylemiıtir. 
Naıı mağfereti nag11 8 mart 934 perıem
be günü saat on buçukta dergi.hı mezkur 
civarındaki hanesinden kaldınlarak Üs
küdar Yeni camii şerifinde öğle namazı
nı müteakip medfeni mahsusuna defin 
edilecektir. 

Mevla rahmet eyliye 

Dr. 1 H S A N S A M 1 .._1111! 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtililtlanna kartı 
pek tesirli ve taze qıdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189, 

(13896) 804 

J\ılilliyet'in edebi tefrikası: 14 

KANLI SIR 
yalnız, 1$1r şey &ormqfa ceaa- 1 

ret edemiyordum. B~ l~ciada, Hüs
rev Beyin rolü ne ıdı? Doktorun 
mektubundan, onun, Halim Siret 
Bey ailesini,. eaki bir dostu olduğu
iunu anlamıştım. 

Bu eJJki aile dostu, kendisi tafra
cla iken olmus bir vak' anın teferru
atile nasıl al~kadar olabiliyordu? 

Hüsrev Bey: 
- Resimler de sizde kalsın, de

di. 
Bir saniye düşünür gibi durdu, 

yutkundu: 
- Bir şey rica edeceğim, Mah

mut Bey, bu kağıtları, defteri iyi 
saklayınız. Bilhassa resimleri yırt
mayınız. Eğer şayet, lstanbula dö
necek olursanız, bütün bunları gö
türür, Mesturenin mezarının içine 
gömersiniz. 

Gayri ihtiyari titredim. Hüsrev 
Bey, eski yerine oturmu1tu: 

- Bu arzum, ihtimal size garip 
görünür, Mahmut Bey! Fakat biri
ni yırtmağa kıyamıyorum. Kendi-

Yazan: Mahmut YESARi 

mfn- yırtmağa kıyamadığım feyleri, 
btıfkalarının tahribini ncuıl gön
lüm razı olur? 

Hüsrev Beyin, hafifçe titriyen 
•ui; daima dik duran beyaz saç
lı bQfı; temiz, düzgün çizgili yüzü, 
sert bakısları, bana hürmet ve itaat 
telkin ediyordu. Onun bütün arzu
la;ını yerine getireceğime söz ver
dım. 

Eğer lstanbula d'" d""" ·· on ugum za-
man, M uture hanımın mezarını 
bulabilmiş o_lsaydım, onun bütün 
arzuları yerme getirilmiş olacaktı . 

Bugün, aradan yirmi sene geç
miş olmasına, vak'anın ne şahitle
ri, ne de kahramanının hayatta 
olmamalarına rağmen, bu faciayı 
yazmakla, belki Hüsrev Beyin ha
tırasına saygısızlık ediyorum, ihti
mal ruhunu gücendiriyoıum. Fakat 
madem ki o, bu sırrı taşımaktan yo
rulmuş ve bana ifşa etmişti; demek 
ki onda bu, yükten kurtulmak bir 
ihtiyaç haline gelmişti. Tekmil i
aimleri deği~tirerek neşretmek, o-

MiLLiYET ÇARŞAMBA 1 MART 1934 

HİKAYE •~Buakşam MELEK sinemasında• 
Neşe, musiki ve güzel dekorlar filmi olan 

Hediye 
Gençlik 

muhteşem fihn başlıyor. Oyruyanlar: 

şkı 
(ÇAREVIÇ' in sevimli mümessili) 

değil mi? Anladık .. Bitti mi §imdi? Gel 
öp beni... 

1 

GEORGES RIGAUD ve 
ile bir çok yıldızlar. Paı·amount Jurnal'de: Yeni Belçika kralı Parlementoda 

FRANCOISE ROZA Y 

yemin merasimi, New-York §ampİyonası vesaire en son havadisleri. (14128) 

Ahmet Cemil o akşam eve girer gir- ı 
mez ıı:ayri tabii bir ıeyler olduğunu he· 
men hisaedivenneli idi. Kansı Saniye Ha 
rumın pek §en hali, usulen her akşam alı
nıp verilen '' hoşgeldin,. buseıindeki biraz 
fazla kuvvet ve hararet pekala bu gayri
tabiiliğe alamet sayılabilirdi. Zekasının 
guya yüksekliğile kadınlara karşı dai
ma böbürlenen erkek cinsinde anlayış 
ve seziı hnssası da o kadar kıttır ki .. 
Erkekelre bir şey ancak anlatılınah, et
rafile izah edilmeli, gösterilmeli ki ka
falarına dank etsin. 

Saniye Hannn pek o kadar itimat gös
termemekle beraber, dudağını ~ocasmın 1 
yüzüne şöylece kondurdu, geçtı. O za
man Ahmet Cemil, karısını bir küçük kız 1 
gibi kucağına oturttu ve genç kadının ~J••••••••••••111•••1!1!_11••••••••••••••l1111ıl 
feverana daima hazır hiddetini önlemeğe y Bnyük Tu•• RK ı ~ 
çalııarak, hafiften bir ders vermeğe giriş- arın Gala sınemasın a 
ti: Akşam Müaameresile 

Onun içindir ki Ahmet Cemil de, 
ancak caketini çıkarmak için yatak o -
dasına girdiği zamandır ki, meseleyi 
öğrendi: Odanın bir kö,esinde eski üs
lupta yapılmış büyücek bir kaıa duru
yordu. 

- Saniyeciğim, şu para meselelerini i 
seninle münakata etmek bana ne kadar O DA B R ZAMANMIŞ 
ıstırap veriyor, bilmezsin. Ben senden 
hiç bir şey esirgememeyi, ne arzu eder- Üyaıyanlar: 

sen onu yerine getirmeyi istemez miyim? GABY MORLAY Sana hediyeler almak, hoşuna giden gü-
zel şeyler getirmek benim için bir zevk-

Hayretle: 
- Bu da ne? diye sordu. 
Saniye Hanım, ıev.incini kocasına da 

sirayet ettirmeğe çalışarak: 
- Aman Cemil, bir kere de şöyle 

uzaktan bak, ne kadar güzel değil mi? 
Sonra ha.liı ceviz .. Gel, bir de yakından 
bak. Şurada bir gözü var. Buraya iğne 
iplik, ywnak, düğme ve ıaire koya
cağnn. Bu öteki göze de her giinkü el 
iıi, dikit gibi ıeyler.. Bak meıela bu
a-ün aana göstermek için tamir ettiğim 
çoraplannı koydum. Hiç bir ekıiği 
yok. Şu kapağın ıurasını açınca, gör
dün mü, mükermnel bir ayna.. Sonra 
o kadar ucuza. aldnn ki: elli beş lira .. 
Üzerinde yetmi, bet lira yazıyordu. 
Pazarlık ede,ede, çekiıe çekişe elli be
te indirttim. Adamcağız doğrusu ki
b~ıı: "Derhal devlethaneye gönde
reyım. Aktam bey de görürse, o da 
memnun kalır,. dedi. 

Ahmet Cemil dikit masasını hiç te 
h~'!ü nazarla karplamadı, fakat herhan
gı bir muahaze ile kansının o kadar !at
kın keyfini de bozmak iatemiyordu. Ni
hayet Soıniye bu nevi hadiselerin pek ta
bii neticeıi olarak ilave etti: 

- Yalnız cici Cemilciğlln, bunun pa
rasını rönderiver olmaz mı? Bende me
tlelik yok. 

O zaman Ahmet Cemil içinde bulundu
ğu varatayı anladı: 

- Nasıl? dedi, bu masayı bizim "maı
raf paramız,. la mı aldın? 

Saniye Hanım kaılarıru eğdi: 
- Elbette, dedi, batka hangi para ile 

alacakınıtım? 
Bu mantığa bir türlü aklı ernıiyen Ah

met Cemil: 
- Ben bilmem, dedi, tasarruf yapsay

dın da o para ile ahaydın, ona hiç diye
ceğim olmazdı. 

Cevap hemen yetişti: 
- Tasarruf mu? Ayol, senin eve ver

diğin paranın neresinden tasarruf edilir? 
- Ben ne kadar mümkilnse o kadar 

verebilirim. Eğer bu para kafi gelmiyor
sa, durup dururken böyle lüzumıuz eıya 
almanın manası var mı? 

- Kırk yılın ba1ında hoıuma giden 
bir ıey aldım. Onu da manasız buluyor
sun. 

Bu yolda baılıyan münaka1a hiç te iyi 
bir netice vadebniyordu. Ahmet Cemilin 
gözlerinde kan koca kav&'asmın çirkin, 
gülünç hayaleti bilyüdü. Dudağını bük
müt kaılannı çatnuı, suratını asmıı, kav
gaya hazır çok ll"flÇ kan11na baktı. 

- Allahaıkma kav;a etmiyelim, dedi. 
Hasım &'eriledikçe, Saniye Hanım da

ha mütearnz bir vaziyet almııtı: 
- Kavgaya batlıyan ben değilim, 

ıenain, dedi. 
· - Pekala, beıüm. Bir kuaurdur ettik. 

Ne istersen veririm. Elli bet lira dedin 

---

tir. Yalnız yavrucuğum, biliyorsun ki, 
ben o kadar zengin değilim. Hayalımı, 
daha doğrusu hayatımızı güç kazanıyo
rum. işlerin o kadar güçleştiği ıu mada 
bütçemizi santimi santimine hesap et
meliyim. Eğer böyle yaparsak, ancak ilA 
ucunu bir araya getirebiliriz. Bu vazi .. 
yette ufacık bir sakatlık yaparııak, onu 
tamir etınek için mucize beklemeliyim. 

• 
Bu ders Saniye Hanımın küçük ve iyi 

kalbini birden bire müteheyyiç etti. Genç 
kadının gözleri sulandı: 

- Hakkın var Cemil, dedi, hakkın 
var. Biraz danl bana. • Doiruıu o ka
dar hodbin kadın olduğumu zmınebnez
dim, evet, ben hodbin bir kadınım. 

Ahmet Cemil itiraz etti: 

- Hayır, Saniyeci.ğim, ne münase
beti Sen hiç te hodbin değilsin. Yalnız 
iıte böyle ara11ra kafanda bazı fCy[er e
siveriyor. 

Nafile.. Yaptğma pişman olan Sani
ye Hanmı ıarar etti: 

- Evet, hem de fena bir hodbinim. 
Hep kendimi dütünüyorum. Senin mu
habbetine layık değilim. Fakat kendimi 
ıslah edeceğim. Göreceksin, ne makul, 
ne uılu bir kadın olacağım. Bak, seni na-
11[ seveceğlln. Sözlerini nasıl dinliyece
ğim, seni naııl mes'ut edeceğim. Göre-
cekıin, görecekrin •• 

Ertesi gün Ahmet Cemil evine geldiği 
zaman, anahtarla kapıyı açmasına lüzum 
kalmadı. Gelişini pencereden gözetliyen 
Saniye Hanım bir uçrayııta gelmit, ka
pıyı kocaama açmııtı. 

Ahmet Cemil daha içeriye girer gir
mez, Saniye Hanım boynuna atıldı ve 
ıonra ellerinden tutarak: 

- Cemilciğim, dedi, gel, koı, bak sa
na ne göıtereceğim? Öyle bir sürpriz ha· 
zırladım ki ... Evvela bunu daireye gider
ken senin ~ana koyacaktmı. Fakat 
dünyada o vakte kadar bekliyemedim. 
Sana öyle güzel, öyle güzel bir ıey aldnn 
ki.. Gümüşten bir tabaka .. içine daima 
kullandığın Yeniceleri de sıraladım. Son
ra üst tarafına bak. isminin ilk harfleri
ni de yazdırttnn. Şimdi memnunsun 
cleğiJ mi cicim, benden memnunsun. Ar
tık Saniyeye hodbin diyemezsin değil 
mi? Y alruz Cemilciğim, doğrusu param 
yetitınedi. Oatüne eklemek için bana 
yirmi üç lira ver •• O kadar, o kadar .• 

SEM 

FRANSJZ TIYATOSUNDA 
Y ann saat 18 de matine 

dahi ve ima piyanist 
IMRE UNGAR ' in 

müaOeına bir programla 
VEDA KONSERi 

ve 

Sigortalarmızı Galatada Onyon Hanında Kain 

O N Y O N StGORT ASINA yaptırınız. 
Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 121 4 

nun derdini dağıtmak, ona meçhul 
dert ortak/an bulmak değil midir? 

Böyle clüfünmekle belki de ben, 
kendime bir te•elli kapısı açmlf olu 
yordum .. Bırakın, ben de, bu suret
le avunacağım! 

Ertesi gece, ihtiyattan siperlere 
ııevkolunurken Hüsrev Bey, bana, 
küçük bir zarf verdi: 

- Ben, ölecek oluraam, o zaman 
bu zarlı açarsınız} 

Güldüm: 
- Ben, sizden daha Fazla emni

yette değilim ki Hüsrev Bey •• ihti
mal, ben, daha evvel ölürüm. 

Hüsrev Beyin sesi toktu; gözle
rini kırpıflırıyordu: 

- O zaman, ben, sizin üzerini
zi arar, kağıtları, defteri, resimleri 
alırım. 

Her an ölümle gözgöze yaşayan 
insanlar arasındaki bu umursama
>•f, duygusuzluk değil, sırf alış
kanlıktır. 

Küçük zarlı cebime koyarken sor 
dum: 

- Bu, nedir? 
- Bu kanlı sırrın anahtarıdır! 

• • * 
Hüsrev Beyin hatıra defterini, 

mektupları, kağıtları okudum. Yal
nız N evid eye, N efid enin taliine a
cıdım, o kadar! 

-3-
-Mayıs4-

Bu gece, Mesturenin halinden, 
bir fey, hiç bir fey anlayamadım. 
Yüzüne ay lfığı vurdukça, gözleri 
nemli nemli parlıyordu. 

Acaba, benimle bulUfmazdan 
evvel ağlamamıt mıydı? Yoksa ağ
lamamk için kendini mi tutuyordu? 

- Mesture, neyin var? Bu gece 
bir tuhafım ! 

Mesture, boynunu büktü: 
- Bir feyim yok, Hüsrev •. Sabah 

tan beri hafif bir bat ağrısı, sinir
lerimi bozdu. 

Hayır! Bu hafif baş ağrısı sinir 
bozukluğuna benzemiyor· Mesture
nin bPnden saklamak, gizlemek ia
tediğı bir fey vaıı. 

Peki, ne olabilir? Beni, sevmi
yor mu? Sevmemeğe mi batladr? 
Sevmiyen, sevmemeğe batlıyan bir 
kadın, mahzun durmaz; elem, ke
der du~maz, tutmaz ki •.• 

Ay batıncaya kadar, deniz ke
narında, kumların üzerinde otur· 
duk .• Mesturenin vakit vakit, ürpe
rir gibi omuzları titriyordu. Sormoı.
ğa, fazla üzerine varmağa da kor
kuyordum. Madem ki söylememeğe 
karar vermif, ısrar ederek onu ya
lan söylemeğe mecbur etmek aza· 
bile de üzmiyeyim ! 

Bütün gece, sabaha kadar uyu-

ANDRE LUGUET JEAN MAX 

Rejiıörü: LEONCE PERRET 

Pathe Natan mamulatından Fraıısızcı ıö:ı:\tl 
Yerlerini evelden temin ediniz. Tel. 40690 

bir falıeser 
(14130) 

-~ Emsalı'.z bir muvaffakiyet: ~ 
Yer bulaaayıp ındet mecburiyetinde kalanların görmelerini 

temin maksadile 

ARTiSTiK SİNEMASI 
Mtıdiriyeti, [Claude Farrere) in layemut ıaheserl 

H A R P 
muaızam Ye muhteıem filmini bir kaç a-nıı daha iraeıine karar 

vermiştir. Oyaıyaalar: CHARLES BOYER ve ANNABELLA 

Ham'ş: Martın 15 nci gününden itibaren ıiaemamıı 

... SUMER sineması ismini alacaktır. Telefon 42851 • (14129) <rllil 

ıf'JZ!iı mı ı ... SA•::~n(~~iş~l=yı)da 
Bugünkü program 
ISTANBUL: 

18: Plak neıriyab. 18,30ı Fran••zca der• 
(ilerlemiılereJ, 19: Muammer Bey tarafınd~n. 
ınonoloi, ajenı haberleri 19,30: TüCk du••~• 
ne,riyatı. (Ekrem Bey. Ru,en. B. e• et. · 
Mehmet Cevdet B. Şeref B. Vecıh~ ~ · Semıha 
H. SerTet H. (Ş.hlr tiyatro•U Te.rılırı• yalnız 
ajanı •• plik netriyatı.) 21,20: AJanı •• borıa 
haberleri. 21,30: Necip Yalcup Bey orlı:eıtraıı 
tarafından muhtelif e•erler. 

ANKARA : 
t2,30ı Anlı:arapalaıtan nakil. 18: Orlı:eıtra. 

18,40: Danı musilı:.isi , 19,15: Gr amofon. 20: 
Ajanı haberleri. 

V A R Ş O V A, ı4t5 m. 

16,SS: TaıanniH piyano konseri. 17,lOı Ço· 
culı: neıriyab. 17,40: Müıahahe, 17,5S: Aılc:eri 

konser. 18.28: Piyano konıeri. 18~: Ziraat. 
19: Müsahabe. 19ı20: Hafif kahYehane musilıd· 
ıi. 19,451 Muhtelif müsahabeler. 20,30: Praa'· 
dan naklen Smetana'nrn eserlerinden "iki dul., 
iıimli opera temsilL 23:Haherler Ye saire. 23,15 
Pli.k. 23,30: Hafif kahTehane musilı:isi. 24: Mü· 
ıababe. 24,05: Danı muıikiıi. 

B U D A P E Ş T E, 560 m. 
18,30: Piyano lconıeri. 19,10: İtalyanca derı, 

19140: Polydor, Brunswick pli.kları, 20,20: 
müıahahe. 20,50: Oı»era muıilıı:iıi. 21,25ı Kü. 
çi.ik radyo orkestra11. 22,10: Haberler. 22,25: 
T oll Siıan takımı muıikisi. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
17,45: ŞARKI AVRUPA K0LT0R0 YA· 

NINDA JSLAM KUL TORO (Konferan•)· 

18 lO· Şlmdiki A•u•luryalı maıteki.rlanıı e•er-

1 
•• d, k ••r 19: Çocuk haıtalıkların& da· 

erın an on · . 
· 19,25· Mem\lrİn aandıklarına daır. 19,50: 
1r. · 
Aktüalite. 20,tS: Haberler. 20,30: FilLarmo· 
nik takım tarafından konıer (FRANZ LE· 
HAR; JARMILA NOVOTNA; RICHARD 
TAUBER). 22,40: Aktam haberler!. 22,55: 
Esperanto haberleri. 23,10: Aktam konıeri. 

B 0 K R E Ş, 364 m . 

13: Borsa haberleri, - Pli..k. 14: Haberler.• 
Plik. 18: Radro orkeıtraıı. 19: Haberler. 
19,15: Radyo orkeatraır. 20:: Oni•ersite rad
yoau. 20,20: Pfü. 20,45: Konferana. 21: Oda 

muıikiıl. 21,30: Konferanı. 21,45: Mme. Zoi 
tarafından taıanni. 22,45: Keman konseri (So

natlar). 22,45: Haber1er. 

B R E S L A U, JıG m. 
17: Hafif muıiki. - Müıah.abe. 18,35: Ro· 

manda anneler. 20: Milli ne,riyat. - Muhte
lif müsahabeler. 24: Gece konseri. 

yamadım. 
Ayrılnken Mesture: 
- öbür gece buluturuz· Hüsrev ' 

dem itti. 
- Neye yarın gece bulutmuyo-

ruz? 
- Misafirlerimiz var. 
- Kimler? 
-Tanımazsın ..• 
Gene ısrar etmedim. Fakat ken

di kendime dütünüyordum: 
_ Aaca Mesturenin hüznünde, 

bu misafirlerin de testrİ. var mı? 

-Mayıs 5-
Ne garip! Gözlerime inanama-

dım! Mesturenin bahçesinde bu-
gün, Halim Si~et dolaşıyordu. 

Halim Siretın buralarda ne işi 
var? Mesture, Halim Sireti nerıeden 
tanıyor? Yoksa, dün gece: Tanı
mazsrn ! Dediği misafirler, Halim 
Siret mi? 

Halim Siret, beş seneden beri 
ortalarda yoktu. Nerelerde idi? 
Şimdi ne münasebetle, hatta ne 
maksatla. ne niyetle bu taraflarda 

görünüyor? 
Halim Siret, bahçede dolatırken 

seslenmek istedim. Lakin nefesim 
tıkanmış gibi sesim çıkmadı ... 

Hatta, ona görünmekten de kork
tum, çekindim, pancuru kapattım. 
Pancurun aralıklarından bakıyo-

Nevw. Y ork kabarelerlade ce· 

reyan eden aık ve ihtiras 1ah

nelerini tasvir edeıı Ye JEANNE 

HARLOW ile CLARK GABLE 

tarafındın temıil edilen 

A·ş~ KELEPÇELERi 
M. G. M. Fransızca sö:ı:IO filmi 

(14125) 

IST ANBUL BELEDiYESi 
Sehir Tiyatrosu 

Bu alqam 
saat 19,30 da 

tSTANBUL 
EFENDiSi 

Yazan Müsahib zad• 
Celal 

Umuma. 
1212 

irtihal 
Esbak Denizli meb'uıu ve haleıı 

Yüksek lktııat ve Ticaret mektebi 
kanunu medeni milderriıi babam Sadık 
~Y dün aktam üstü vefat etmittir. Bu· 
gun cenazesi öğle namazını müteakip 
Aksaray Valde camiinden kaldırılacak· 
tır. 

Oğlu bestekar: Salahattin 

Asrın umdesi "MiLLiYET" tir. 
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Gelen •Trak seri ••rilmes.- Müddeti 
aeçen ııüahala.r 10 kuruıtur.- Gazete ye 
matbaaya ait itl•r İçin müdiriyet• mü• 
racaat edilir. Gazetemis ilinların me•'u.• 
liyetini kabul etmec. • ................... 
r~ın, Halim Siret, bugün çok şıktı, 
bılhassa itinalı giyindiği göze çar· 
pıyordu. 

Neden? Evet, Halim Siret, Mef' 
turenin ailesile dost, ahbap, hattı 
akraba olabilir.. Bunda bir gayrita· 
biilik yok! Fakat bu itinalı giyinif• 
neye? 

Aklıma, ne olmıyacak feyler ge
liyor ! Mesturenin, dün geceki hiJı· 
nü ile Halim Siret'in ziyareti ara· 
sında bir münasebet mi var? 

-Mayıs?__. 

Morfinle uyutulduktan sonra u"f' 
nan hastalar gibi serısemim ! Se"f" 
nimin içi zokluyor •• 

Eğer şüphelerim, hakikat olu11e· 
rirse.· 

Bu kabil değil •• 
Mestureyi, deniz kenarında he~· 

zaman bulustuğumuz yerde beklı' 
• I' 

yorum .. Kulaklarım, kumların ç 
tırdamasını dinliyor ... 

Mesturıe İpek maşlahına büriitl' 
müş, ağır ağır geliyor ..• 
daha kırık.. Yüzü hasta, sesi hasUl" 

- Çok mu beklettim? 
- Hayır! 
Maşlahını düzelterek yan•"?•. o; 

turuyor. Ellerini avuçlarımın ıç•~ıı 
alıyorum. incecik, beyaz yaseııı• 
parmakları, buz gibi! 

(Bitmedi) 



~-

Şehir tiyatro
sundan nakil 

Gecen hafta lstanbul radyosu ilk 
d.efa ~!arak Şehir tiyatrosunda ":'e
rılen bir temsili hususi kablosıle 
naklederek netretmiftİr. Ne,riya
tın dinleyiciler üzerinde bıraktığı 
tesiri anlamak maksadile tanıdığı
llıız meraklı dinleyicilerin fikirle
rinden istifade etmek için kendile
rinden bu husustaki intibalarını 
sorduk. 

Tiyatro meraklısı tanıdıklarımız
dan bir kaç zat neşredilen "lstan- I 
buı Efendisi,, isimli temsilin mev
zuunu evvelce bilmedikleri halde 
1adyo ile tamamile takip edebil
diklerini ve yalnız tiyatro dekorla
rından mahrum kalmak tartile bü
tün sahnelerin mükemmelen gözö
niiııde canlandığını sevinçle söyle
llıektedirler. Radyo ile ala.kadar 
arkadaşlarımız arasında yarı rad
Yo hastası biri de demiştir ki "Ti
l'atı'<>ya gitmesini severim, lakin 
doğrusunu söylememi istiyorsan 
hu fehir tiyatrosundan nakilden bir 
'ey anlayamadım. Nakil esnasında 
radyonun bulunduğu odadan biraz 
aYrıldım, tekrar makinemin ba,~na 
&elince mevzuu bir daha takip ede 
llıeyip, sinirlendim. Ve bafka bir ye 
ri bulup dinlemeğe batladım. Ar
kadafırnız bu cümlelerin sütunları
llııza geçeceğini bilmit olsaydı emi
niz ki bize fikrini söylemekte bi
raz tereddüd ederdi. Çünkü tiyat
ro ile diğer umumi yerlerden na
killerin yapılmasına çok taraftar gö 
tiinen biri de kendisi idi. Biz ama
tör aı kadaşımıza, haksız olduğunu 
ıöylemeğe lüzum görmedik. Fa
kat ayni dü~üncede olan dinleyici
lermizin nazarı dikkatlerini celp 
etınek için arkadafımızın söyledik
lerini tahlil etmek isteriz. Pek ta
biidir ki bir temsili, skeç, konferans 
\re hikaye ilk defa dinlenirken, 
işidilen yerden ayrılmak şöyle d';'r
sun, ba~ka bir şey düşünmek bıle 
dinlenen mevzuu anlamamağa se
bep olur. 

Nasılki tiyatro ve sinema seyre
'derken dikkatlerimizi sahneye mü
teveccih ise radyoda da bir mono
loğ, konferans, tiyatro ve hatta kon 
serleri ayni dikkatle dinlememiz 
lazımdır. Bilhassa radyo dinlerken 
•ahnelerden mahrum kalındığın
dan mevzuilan uzakla,mamak için 
daha dikkatle takip" etmek icap e
der. Nakledilen bir tiyatr'I> temsili
nin stüdyodan ne~redilen program 
kısımları ayarında muntazam gel
llıesi bittabi beklenemez. Çünkü 
•ahneye konulan mikrofonların 
Yakınında geçen konuşmalar daha 
kuvvetli, mikrofondan uzakça olan 
taraflarda daha zayıf gelir. Şimdi
lik sahnenin her tarafından sada
nın ayni yükseklikte getirilebilme
sine imkan yoktur. Geçenlerde A
merikadaki Broadcasting radyo 
kumpanyasının tiyatro nakilleri i
çin büyük bir tiyatroyu satın alarak 
radyo nakillerine mahsus bir tiyat
roya tahvil edildiğini bir sütunu
tr\~da yazmıttık. Bunu sırası gel
,llıtflcen tafailatile anlatalım. Sada
da hiç bir kayıp vukua gelmeksi
zin mikrofonlar taı•afından zapte
dilınesi hususunda sahne ile sami
lerin bulunduğu mahallin ayrılma
•ı lazımdır; yoksa binlerce kitinin 
llefesleri öksürmeleri ile diğer bü
tün hareketleri sesin temiz gelme
•ine mani olur. Bunun içindir ki 
J\ı:nerikadaki satın alınan tiyatro 
•ahneıinin ön kısmı kalın bir cam 
l>e;•de ile tefrik edilmittir. Bununla 
•ada tamamile sahne içerisinde 
~ahfuz kalıyor. Sahne önilndeki ka 
in camlar artistlerin hareketini 
lfÖrmeğe mani olmamakta ise de 
&adanın seyirciler tarafından işitil
ltıeıine kalın camlar manidir. 

Bu mahzur da fU suretle izale 
edilıııittir: 
I" Tiyatronun lier taıtafına hopar
ı..°;l~r konularak artistlerin sad~sı. 
:rtıkatte olduğundan bir kaç mıslı 

11 seltilmek suretile dinletilir. 
.,.,_Bunun diğer tiyatrolara nazaran 

1 AM E Li BlLGfLER 1 
Çok pratik bir oda anteni 
Evlerinin gayrı müsait vaziyetler 

de bulunmasından dolayı maale
sef birçok radyo meraklıları yük
sek anten imal edemedikleri için 
evleri içerisinde yapacakları bir an
ten ile iktifa etmek mecburiyetinde 
dirler. Ev dıvarları aı<asında kuru
lan bu nevi antenler de elektriı 
tesisatı telefon hattı, zil, havaga:ıı ' ~ 

ve su tesisatı ve asansör gibi muh
telif hatların ihtizazı tacizatlarına 
yüksek antendan çok fazla iz'aca
tına maruz kalırlar. Bunun için o
dada gerilecek antenin dam üzerin
deki yüksek antenden daha kraa 
ve mümkün mertebe yukarda bah
sedilen tesisata amut vaziyette ol
masına dikkat edilmelidit1. Bazı 
kimseler prize takılan bir Lihtan
ten ile ihtiva etmekte iseler de ta
cizatın fazla olduğu yerlerde elek· 
trik hattının anten olarak kullanıl
dığından gürültülerin fazlalaşaca
ğı şüphesizdir. Antenlerin iyi izole 
olması daima tercih edilmelidir. 
Her halde büyük ihtiyaç hissedilme 
diği takdirde damdan bin kaç met
re yüksek anten kullanmaktan 
taşmamalıdır. Çünkü tacizat tebe
kesinin çoğu alçak yerlerdendir. 
Yükseklettikçe taciz at ta azalır. 
Tabii şehirden uzak olan yerler
de bu gibi tacizat mevzuubahis 
değil ise de yüksek bir anten alı
nacak neticede pek büyük bir fark 
olduğuna göre oda anteni İmal et
mek manasızdır. Dediğimizi gibi 
ancak büyük mecburiyet tahtında 
bahsedeceğimiz oda antenlerinden 
istifade edilmelidir. 

Bir oda anteni betonarme yapıda 
olmıyan ve bilhassa ahşap, rutu
betsiz evlerde en iyi neticeleri ve
rir. 15 metreyi geçmiyecek bu tesi
ıat resimde görüldüğü üzere baka
litten ve ince çivili ve dıvara sapla
nan hususi fitlere raptedilerek o
danın tavanına veya dıvann tavana 
yakın bir kıaıııına tesis edilir. An
ten teli fazla kalın geleceğinden 
oda antenleri için bobin sarmağa 
mahsus ince tellerden kullanmak 
daha müsait olur. Bobin tellerinin 
renkleri muhteliftir. Renkleri oda
nın dıvar rengine uyanmdan olma
sı gözü daha okşar. Oda antenleri 
kullananlar iyi biıı toprak hattına 
muhtaçtırlar. 

büyük bir menfaati de en uzakta 
otuııanların bile en önde oturanlar 
kadar itilmeleri temin edilmiş ol
masıdır. 

Anla,ılıyor ki alelade bin tiyatro
dan yapılan nakiller şehir tiyatro
sunda yapılmıt olan nakilden ~a
ba iyi olması beklenemez. ve dik
katle takip edildiği takdirde tem
sellerin iyice anlatılması kabild~r .. 

Fakat herhangi bir basit musıkı 
parçası dinler gibi aletin yanından 
ayrılıp temsili anlamıya çalışan
lar tabiidi" ki mevzuu takip ede
mezler . 

Turgut MITHAT 

t . 
te

0
"dra radyosunda dans musikisinin fazla olması dolayısile istikbalde lngil· 
redeki trenl~re böyle bir vagon ilcive edileceğini gösteren bir karikatür 
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Radyo 
Ve Tıp 

Chelmsford (lngiltere) şehrinde 
çalışan ve radyonun mucidi Mar
coni'nin ismini alan Marconifon 
fabrikasının atelyelerinde gayet 
mühim tıbbi tecrübeler yapılmak
tadır. Bu atelyelerde en kısa dal
galı makineler ile mütehar1'ik bir 
alet sayesinde kan akmadan ame· 
liyat yapılmak imkanı bulunmut
tur. 

Bu bıçak keskin olmayıp bir çu
buğa benzemektedir. 
Çubuğun bir ucuc demir bir tel 

ile alete bağlıdır. Öteki ucunda 
yassı ve madeni bir parça vardır. 
Bu netameli çubuk madeni bir lev
ha üzerinde duran bir et parçası 
üstüne tutulduğu vakit çubuk o et 
parçasını esrarıengiz bir maharetle 
bir anda ikiye ayırır. Garibi fUdur 
ki, et ikiye ayrıldığı halde bir dam
la kan bile akmamaktadır. Açılan 
yara derhal kurumakta ve yalnız 
muntazam bir yarık izi görünür. 

Bu sırrın izahı tudur· Cerrahi çu
buk yüksek tansiyonlu bir elektrik
tir. Bu elektrod o kadar yüksek bir 
hararet netretmektedir ki temas et
tiği hücreleri bir daha dirilmemek 
üzere öldürmektedir. Damarlar da, 
çekilmekte ve otomatik bir surette 
ka,.-aanmaktadır. 

Yeni cerrahi alet fevkalade bü
yük bir kıymeti haizdir. Hücrele
rin ebediyyen öldürülmesi yaranın 
en seri kapanmaıını ve ihtilatlar 

Pasar llÜnleri Viyana radyosunda 
ci-.tik dersleri veren Matmcu;el 

Kaethe Hye 

1 

çıkmasını menetmektedir. Fakat 
elektrikle yapılacak olan ameliyat 
vücudun muayyen noktalarına in
hisar ettirilebilecektir. Ancak çi
banlar ve deri üze?ıindeki sair faz
lalıklar kolaylıkla defedilebilecek
tir· Çünkü bunlar çıkarılırken hasta 
!ıkla alakası olmıyan kan mecraları 
na dokunulmuf olmıyacaktır. Mar
coni müesseselerinin icat ettiği 
ikinci alet te yeni bir diratermi a
letidir. Şimdiye kadar siyatik gibi 
hastalıklaıı diyatermi ile tedavi ol
muyordu. La.kin vücut ilerinden e
lektriki harareti içeriye doğru vü
cut tarafından belli olunmuyordu. 
Yeni alet sayesinde hararet doğru
dan doğruya mideye ve vücudun 
diğer hasta uzvuna isale edilmi, ola 
caktır. 

Yeni diatermi aleti dirayetile sun 
i nöbet te yapılabileceğinden arttı. 
rılacak derecei hararet ile vücutta
ki muzır ve faydalı küreyvelerin 
milcadeleleri tesri, daha doğrusu 
teshil edilmit olacaktır. 

Trenlerde radyo 
Teammüm ediyor 

Bir kaç ay evvel Japonyanın en 
süratli hattı olan (Tokio - Osaka 
trenine radyo tesisatı konulmu9-
mu,tur. Vagonlara yerle9tirilen ho
paıJörler ile yolculara seyahatleri 
esnasında konserler dinletilmittir 
Alınan neticeler hakkında ayni 
trende seyahat eden radyo müte
hassısları tarafından posta telgraf 
idaresine bir rapor verilecektir. 

Macar aboneleri 
Budapefte merkezinin 120 kilo

vata yükseltilmesi sayesinde Ma
caristan radyo aboneleri günden gü 
ne artmaktadır. Gecen senenin 
son aylarında bilumum abone mik
tarı 328, 179 iken bu senenin ilk 
ayında 330,909 zu bulmuttur. Bu 
hesaba göre bir ay kadar bir zaman 
zarfında 2730 yeni abone kayde
dilmiftİr. 

) 

Ara, sıra Varıova merkezinden dinlediğimiz: Mr. G. Fitelbıerlf'in idare:ıindeki Varşoııa radyosunun Senfonik orkes
tra heyeti 

"İstanbul 
Efendisi,, ni nakil 

Bu akşam ilrlnci defa olarak şe
hir Tiyatrosundan naklen "IST AN
BUL EFENDiSi" uimli operet 
temsili nakledilecektir. 

Gazetemize radyo karilerimizin 
fikirlerini bildirmelerini •\İca ede
riz. 

it~ 
Haluk Hakkı Beye: 

Yeni Frrınsız merkezini bildiren 
kartınızı aldık· Çok teşekkür ede
riz elendim. 

Mehmet Ragıp Beye: 
Suallerinize sırasile cevap veri

yoruz elendim: 
' 

Nakil hakkmda bir makale yaz-
dığımızdan ayrıca izahata lüzum 
kalmamıftır. Ankara ve lstanbul 
radyolarının lrudretlerini yük3elt
mek imkanı yoktur. Bunun için ta
mamile yeni bir tesi8ata ihtiyaç var 
dır. Yeni tulümevçler üzerine yazı 
yazmağı ,imdilik lüzum görmüyo
rum. Bu hususta muhtasar olarak 
bazı şey}.t:r yazmıştım. Şimdiki dal
galann pek yakında daha bir deği
şikliğe ulrayacağından bunlar üze
rinde fazla mütalea yürütmeğe lü
zum görmüyoruz· 

Bin kaç gün evvel ak~am üzeri 
Rusyada alaturkaya yakın bir mu
siki dinledik akşam üzeri saat 6 ile 
7 arasında tecrübe ediniz. Dalga&ı 
1100 küsur metredir. Barse merke
zi de geç saatlerde bulunur. Fakat 
burada pek az lspanyol musikisi 
vardır. Dalga cedvelini gelecek 
nüshamızdcı dercedeceğiz. 

Bu delaki tiyatro nakline ani 
ola ıak karar verilmiş olduğundan 
bir kaç gün evvelinden ilan edile
memi1tir. Bir daha bunun halta 
programına dahil olacağını tahmin 
ederiz. Diğer arzularınız da sıra&ile 
yerine getirilecektir elendim. 

Ankara 
Tulü mevci 

Sovyet radyo teşkilatı 
Sovyet Ruayada radyo üç kı~ıı_n: 

dan mütetekkildir. Bunun bırısı 
resmi diğeri mahallt, üçüncüsü de 
halk ;adyosudur. Birincisi 500 ki
lovatlık ve 1714 metrelik büyük 
Moskova postasıdır ve her lisanda 
propaganda netreder. Takriben 50 
metııe ile itliyen kısa dalgalı Mo~
kova uzun mevceli istasyonun emıs
yonunu dünyanın her tarafına ya
yar. 

Mahalli istasyonlar cemaatlar ta
rafından idare olunmaktadır· Bu 
çetit merkezlerin en tanınmıtı Le
ningrat ile Harkov tehirlerindeki
lerdiıı. 

Halk radyoları da bizzat halk 
tarafından idare olunur. 

220 kilovatlık bir lngiliz 
istasyonu 

lngilterenin timdiye kadar çalıf -
makta olan uzun dalgalı 50 kilo
vatlık Deventry istasyonu yerine 
kaim olacak ve Daventry yerine 
Droitvich'te 200 kilovatlık bir mer
kez imal edilmektedir. Yeni istas
yon yüksek dalgalarda Moskova
dan sonra en iyi ve pek uzaklardan 
ititilecek bir kabiliyette olacaktır. 
Orta ve uzun dalgalarda uzaklığın
dan dolayı şimdiye kadar layıkile 
İfitilmiyen Londra programının 

her taraftan akşam erken saatler
de işidilmesine imkan verecektir. 
Londra radyo programının nefaset 
hususunda en başta geldiğine gö:ıe 
yeni merkezin imalile bu yüksek 
programdan uzun dalgalı radyo sa
hiplerinin de istifade etmeleri mu
cibi memnuniyettir. Londra progra
mı timdi ki halde parazit ve gürül
tüsüz olarak yalnız kısa dalgalı 
merkezler ile dinlenebilmektedir. 

Bahsi geçen merl<ezin kütat res
mi 25 Temmuz 934 tarihinde icra 
edileceği bildirilmittir. Bu tarih ilk 
lngiliz radyosunun neşriyata baş
ladığı tarihin aynıdır. 

Şimall lskoçya merkezinin yeri 
Şimali lskoçyada ?<> kilov."t ta

katte bir istasyonun ınşa planları 
hazırlanmıftır· Şimdiye kadar inşa 

İngiliz abonelerinin adedi 
Britanya posta ve telgraf idaresi 

nin bildirdiğine göre lkincikanun 
1934 ayı içinde lngilterede 
1,104,824 yeni abone kaydolun
muttur. Ayni ay zarfında 954881 
abone de kayıtlarını terkin ettirmiı 
le: ı:lir. Şu halde yeni abone olarak 
149,843 kiti kaydedilmit oluyor· 
Evvelce lngilterede 5,935,157 abo
ne mukayyet iken şimdiki ilave edi
lenler ile 608,5000 ne baliğ olmak
tadır. Bundan başka amalar ile 
harp malullerinden mütetekkil 
38, 700 abone vardır ki abone ver
mekten muaf tutulmaktadır. 

Poznan merkezi kuvvetleştirildi 
346 metre tulUm.evç üzerinde ça· 

lıtan Poznan (Polonya} istasyonu 
bef, altı seneden beri zayıf bir min
taka merkezi idi. Son günlerde bu 
istaayon 16 kilovatlık bin kudrete 
çıkarılmıştır. Merkez berayı tecrü
be gündüzleri program netretmek
tedir. Henüz geceleri çalıtmağa 
batlamamıttır. 

Kısa dalga ile hUkDmet 
propagandası 

Çekoslovakyalılar öteden berl 
kısa dalgalı bir merkezin imali hu
susunda tetkikatta bulunuyorlar, 
Nihayet sırf hükumet propaganda-
11 ne,retmek için dünyanın her tara 
fından dinlenmesi temin edilecek 
bir kısa dalgalı postanın intaıma 
karar ver mittir. 

Almanyanın yüksek anten 
kulesi bitmek Uzera 

Toprakla ihtizazın mant olunma
sı için en son sistem müraile anten 
kuleleri demirden olmayıp tahta. 
dan imal edilmektedir. Bu sietem 
kuleler ile çok uzaklardan d"'?a 
iyi ;,itilmek mümkün • oldu~ içın 
bazı mühim merkezleııın eıkı anten 
kuleleri imha edilerek yerine tahta 
kuleler yapılıyor. Mühlaker Alman 
pastasında da 190 metre uzunlufun 
da bir tahta anten kule yapılmak· 
tadır. Kulenin be,te döril bitmlt 
bulunuyor. Bu kulenin bir kaç haf
taya kadar biterek yeni dalgasına 
göre hesap edilmit olarak konula. 
cak antenile tekııar 100 kilovat kud. 
retle neşriyata başlıyacaktır. 

Ankara radyosu kendisine tahsis 
olunan 1500 metrelik tulümevçte 
fazla tacizata maruz kalmakta ol
duğundan kendisine serbest çalışa
bilecek başka bir tulümevç aramak 
maksadile dalgcuını fİmdilik 1200 
küsur metre üzerind:ı çalıştırmağa 
başlamıftır. Mezkur istasyonun şim 
diki halde tacizata daha azma
ruz kaldığı tecrübeler ile anl4Jdı
yor. Eskiden Ankarayı bulanlar 
ılaima bir ıslık seıile kar,J"f'Jlakta 
'diler. Artık bu ıılık ıai de kay
~lmuıtur. 

edilememesinin sebebi münasip bir ••••••••••••'••
mevkiin tespit edilememesi keyfi
yetidir. Mühendisleı~n çoğu merke
zin kulesi için en iyi bir yer olarak 
Elgin fehri civarındaki Ardivot 
kasabasını göstermişlerdir. Burada 
tamamile yeni bir istasyon illf& edi
leceği mevzuubahis değildir. Şimdi 
imal edilen 200 kilovatlık yeni mer
kezin yerine Daventry'de çalıtan 
eski posta oraya ~akledilerek ora
da tesis edilecektır. 

Bu akıam Viyana radyoaunda dinleyeceiiimbı meıhur aanatlılrlardan Fran:ı: 
Lehar, Jarmila No11otna 11e Richard Taulııer 

YENi NEŞRiYAT 

Kur'ana göre Hazreti 
lsanın bahası 

Geçen oene (lalam dininde etlerin 
tezkiyeıi) adlı pek mühim bir eıer net
reden doktor Milatlı ltmail Hakla B. 
bu defa (Kur'•na göre Hazreti hanın 
baba11) iom.ile bir kitap daha neıret -
rniştir. Gayet açık bir ifade ile yuılınıf 
olan bu kitap, Hazreti Meryemln eY• 
lenmesi, müteaddit çocuklan, Hured 
lsanın baba11 ve Hazr..ı:i V ahyllDID 
Hazreti itanın babaaı olup olmamaat 
ve ilk in1arun kur'ana ıöre yarablma
tarzı ve Melek ve Cebrail ve ruhlar 
hakkında pek kıymetli bahisleri ihtiva 
etmektedir. . 

Akla, muhakemeye, ilmin! f.enrun ve 
L:ur'anın sarih beyanlanna ııtınat ede
rek pelı eaaılı surette yazılrnıt gayet 
faydalı ve herkeı için lazım olan bu 
eseri karilerimize ehemmiyetle tavsiye 
ederiz. ikbal kütüphanesinde bulunur. 

Hukuk gazetesi 
Cevat Hakkı Bey tarafından ne§İr e

dilmekte olan Hukuk gazetesinin 3 cü 
sayısı çıkmı§tır. Bu sayıda Cevat Hakkı 
F11Bt- Şükrü Beylerle Üniversite Profe
sörlerinden Saim Ali Mehmet Ali Ayni 
Ömer Celll beylerin ve ecnebi profeıÖr· 
terinin istifadeli mekale ve etlütleri var
dır. 

Bilumum hukukçulara tavsiye ederiz. 

Holivut 
Holivut'un 7 mart nüshası en son ka

dın modelleri, ve güzel artist resim -
leri ile bir çok ıinema havadialerini ha· 
vi olarak intiıar ehnİftİr. 



o 

POLiSTE 

Mangaldan 
Yanan kadın 
Dün sabah, kaldırıldığı 

hastahanede öldü 
Küçükpazarda Cami ıokaimda o

turan n aılol hutaneainde llıhb tedavi
de bulunan Çanakkale müddeiumumi 
muavini Ali Rıza Beyin valdesi 80 :J&t• 
Jannda Zeynebi hanımın ev.le kimse 
yokken mangaldan sıçrayan kn-ılcnn • 
dan burnunun tutupna•ı üze~ yarı 
beline kadar yandığım Y82Dllttık. 

Hasdci hasta.nesine kaldınlan zaval
lı kadm dün sabah vefat ehnittir. 

Çorap hırsızı 
Şehremininde Saray meydanında pa

zar mahallinde seyyar sabcılık yapan 
Serlris efendinin bir düzina çorabını 
çalarak Çemberlitaıta oturan Y akup 
isminde biri çalmıpa da, hırsa yaka • 
lanmıttır. 

Ceket hırsı zhgı 
Galata.da Arap camiinde Yemenici

ler caddesinde n numarada oturan Ma
dam Topa polise müracaat ederek "f• 
ni evde oturan Madam Viktorya ta -
rafından kapının kilidi kmlmak ıure
tile İçeriden bir ceketin çalındığını iddia 
ehniıtir. 

Damgasız k4gıtlar 
İstanbul inhisar batmüdürliiğü talı:i

bat memurları tarafından yapılan kon 
trol neticesinde Ortaköyde Derebo • 
yunda 91 numaralı kahveci Ali efen
dinin kahvesinde kullarulnu1 11 d...
te damgasız iskambil kağıdı bulunmuı 
ve müsadere edilmiıtir. Kahveci Ali 
elendi hakkında takibata batlanmıfbr. 

Çarpışma 
Evvelki sabah saat 8,5 ta Samatya

da Merhaba sokağında 1937 numaralı 
otomobil caddeye çıkarken, Y eclikule • 
den gelen 13 numaralı tramvay araba -
11 ile hafif surette çarpı§mıf, çamurluğu 
hasara uğramııtır. 

.4stikleri parçalanmış otomobil 
Zabıta T epebaşmdan geçen bir o • 

tomobilin lastiklerinin çürük ve par • 
çalanmıı olduğunu görerek otomobili 
durd11t1Du1lar, içinde bulunan sof ör 
Marko ve Hamdi efendilffin aarhoı ol
duklarını da teıbit etmi~lerdir. Tahki· 
kat yapılmaktadır. 

Tramvay çarptı 
Rumelihisannda Kale içinde 10 nu• 

maralı evde oturan balıkçı Halda e • 
fendinin ailesi Leyla hanım Eminö -
nünden Bahçekapıya giderlren 335 nu
maralı vatmanın idareainde 146 numa
ralı tramny arabası çarpmıf ve hafif 
ıurette yaralanmaıma ıebebiyet ver • 
mqtir. 

ŞiRKETLERDE 

Şark Demiryolları heyeti 
umumiyesi 

Şark §Ütıendilerlerl hiısedaran he • 
yeti umumiyeai 31 martta top1-nacak -
tır. Şirketin 933 senesindeki aafi kiin 
49,806 liradır . • 

Mecliıi idare, sdıim batma on J ı • 
viçre frangı tevziini teklif ebnektedir. 

Vapurculuk şirketinin tezyidi 
sermaye muamehsi 

Vapurculul. Türiı: anonim pn.etl 
idare meclisinden Hacı Y alrup ude Ah
met Beyin i.tifa ettijini ve Aralan 
kaptanın da iıtifa edeceği aöylencliğini 
yazmqtık. 

ŞU..et müdürü Sadık zade Ruıen B. 
mahtumu Mustafa Bey, bu huıuıta va
ki olan müracaatınuza cevaben demit
br ki: 

"- Henüz tahakkuk ehnit bir ıey 
yok. Yalnız Ahmet Bey, yedi ay me
zuniyet istedi; verilip verilmemeoi mec 
!iti idarenin bileceği ittir. AnJan kap
tanın İl1if&11 doğru değildir~, 

Muıtafa Bey, tirketin yeni npur 
almak kararında olduğunu ıöyliyerek 
ıunlan ilii.-e ebniıtir: 

,._ Bunun için ıirket sennayeıinin 
tezyidine llİt muamelenin tekemınülil
nü bekliyoruz. Bugün bu muamele ti

. LE! __ 

Tarihi roman : 78 
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MUTEFERRIK HABERLER 

~, ........................................................................................................................................................................... ........, 

Mısır'la 
Münasebetlerimiz 
Dostluk muahedesinin 

projesi hazırlandı 
lskenderiyeden verilen habere gö

re Abdülhamit Bedül Pata Türkiye 
ile Mısır araamda aktedilecek dost -
luk muahedesi projesi hakkındaki 
tetkikatını bitirmiıtir. Bu muahede 
M11ırlıların Türk.iyede ve Türklerin 
Mısırda ikametlerini kolaylıqbracak
hr. Türkiye hükümeti iki muahede -
nin imzaar arzuıunu izhar etmiftir. 
Bunlardan biri doatluk münaaebabnm 
teaiılne dair olan diğeri de her iki 
devlet tebaaımm yekdiieri memali • 
kinde ikamet ıeraitini te.bit ec1- mu 
ahedelerdir. Bu suretle dostluk mua;. 
hedesiıün tadili ica petmif ve ikamet 
muabedeıi de olduğu gibi ipka edil
miıtir. 

Mıaır hükümeti Mıaırda oturan 
Türklerin tabiiyetine dair Türk hüku 
metinin noktai nazarını kabul etmİf· 
tir. Mısırd" oturan Türklere, ve Tür· 
kiyede oturan Mısırlılara, Türk ıreya 
Mısır tabüyetlerinden birini tercih i
çin aJb aylık bir mühlet verilecektir. 
Bununla beraber Mıaır hanedan a:ıaıı 
Türk tabiiyetini tercih edemezler. Bu 
itilaf projesi imza edilince Prena Sey 
fettinin tabiiyetinden çıkan ihtilaf ta 
halledilmit olacaktır. 

Fişli cüzdanlar 
Halka kolaylık için 
şubeler takviye edildi 
Mütekait, dul ve yetimlerin üçer 

aylıklarının maaş cüzdanlanndaki fit 
ler bitmiş, bunların yeni fitli cüzdan
larla değiştirilmesi üç ay evnl alaka
darlara bildirilmitti; fakat maıq oa. • 
biplerinden bir çoklan son güne ka -
dar ve vaktinde müracaat ederek ye
ni cüzdanlannı almamıf olduklarm • 
dan maaf tevziatına bıqlnamaaı bu • 
ayın onuncu cumartesi gününe bıra
kılmııtır. 

' Bu müddet içinde hu muamele bi
tirilecektir. Şimdi bu muamele ile bir 
likte Emlak bankaıma ma.atlarmı kay 
dıranların vizeleri yapılmaktadır. 

Yeni fişli cilzdanlar verilirken her 
hangi bir maıq oa.htekilrlığına mey • 
dan verilmemesi için de maaşa esas 
olan vesika ile nüfua tezkereleri de 
görülmektedir. 

Nüfuı tezkereleri fotoğrafsız olan 
lardan mutlaka fotoğraflı nüfua tez
kereıi getirmezse yeni fitli llUUlf cüz. 
danlarrmn verilmecliii 'l'e bunlara ma 
aı verilemiyeceii doğnı deiildir. Al
dığnnız malilmata göre bunlara da 
teshiJit gösterilmektedir ve thndilik 
bunlar çevrilmemektedir. 

Ancak önibnüzdeki aylar içinde ya 
pılacak yoklamada bunlar, aailılr. il
mühaberi alırlarken, eğer fotoğraflı 
niifua tezkereıi alırlarsa timdiden it 
)erini kolayla.ttırmıf olacaklardır. 

Şu belerde, cüzdanlann değiıtiril
meıinde halka kolaylık olmak Üzere 
9uh..ler takviye edilmittir. Bilhassa 
m&&f aahibi çok olan Fatih tubealne 
merkezden fazla memur verilmiıtlr. 

At ve damızlık mübayaatı 
Hiikümet hesabına Suriye ve Bağdat 

havalioinden ıatm alınmıt olan 22 halis 
kan Arap atı ıehrimize ptirilerek Ka
racabey haraıma a-öndeıihniıtir. 

Yalanda da vi!Ayet baytar mildürü 
Etem Beyle Ziraat Vekaletinden 
Nazım Bey Bulgariatana gi -
decek ıre Plevneden otuz he§ damalık 
buğa ıatın alarak ıehrimize getirecek
lerdir. Bu buğalar köylülere damalık 
olarak ırerilecektir. 

caret müdürlüğünce ikmal edildi. 
Yann aktam taıdik için ya idare 

mecliaimiz reisi Ruıen Bey ta • 
rafından Ankaraya götüriilecek, yahut 
gönderilecektir~, 

Ankarada sürek avları 

Muzır lıagvanları imlıa için tertip 
edilen sürek/ere devam ediliyor 

. -

Ankara avcıları V• Diri yakalanan yaban domuzları 

ANKARA, (Hususi muhabirimiz· 
elen) - Muzır hayvanlann yok ectilme-

ıi için memleketin her tarahnda göıterilen 
hararetli çalışmalar Ankara avcılann
da da göriilnıelrtedir. Av mnaimi ka
panmıı olmakla beraber muzir hayvan
lar için tertip edilmekte olan ıürekle
re devam olu-cakbr. 

Şimdiye kadar epice muzir hayvan 
telef edilmiıtir. Geçende ıehrimizıe 
gelen operatör profesör Murat lbra
hiın Beyle avcılar klübünden Aka 
Gündüz, Tank Namn, Kiltükçü oflu 
Mehmet Ali ve Kazım Beyler bir tü • 
rek tertip ehnişlerdir. 

Meraklı köylülerin yardmılan ile bir 
k:ı-ç ıaat içinde dört d""""' bir kaç til
ki, tavıan ve on yedi parça eliler aır 
hayvanı avlanmııtır. Gidil- ha mm
takada domuz, kurt gibi mıuir hay -
vanl~r yok denilecek kadar azaltıhnıt 
oldugund., gelecek aü.rd<ler clomu:ıı • 
larımn bolluğu ile tanınnuı olan Bey. 
nam omıanmda yapılacaktır. 

Yollar geçilebilecek bir hale selin· 
ce de Y ahanabat onnanlarma gidile
cektir. Yabaniıbat ormanlarındaki av 
lıtanbulun Katırlı dağlarından qağı 
kalmazmıı cleniliyor. Bilhaıaa kurtlar
la ayılan pek azılı imiş. 

Avcılığa karıı merakım ve alııkan
bğrm olmachğına eeeI ediyonun. Anla· 
tıldığına a-öre nhti ve nıuzir hayvan
ların avı çok eğlenceli ve heyecanlı 
oluyormuı. Ben bu ıı:evk ve heyecanı 
aadece kulaktan dinlemek ıuretile tatı
yorum. 

Ankara avcılar ldübij on bir yaıma 
ırlritini lriiyük bir müaamenı ile kut -
lufamağa hazırlanıyor. Güzel bir av
cılık piyesi h11Znlamnaktadır ki bunun 

Mezbahalarda 

Bir senede iki 
Milyondan fazla 
Hayvan kesildi 

Baylan bulunan ve fenni ıaı1llara uy
sun mazbahalan olan 70 kazada, 1933 
ııeneai içinde 2.201.919 bat ıınuhtelif 
cins hayvan kesilmiıtir. 

Mezbahalarda lreıilen mululr hayva
nat baytarlar tarafından keaibneden ev
vel ve kesildikten sonra muayeneye ta
bi tutulduklarından, hayvanlardan insan
lara bulaıan muhtelif hastalıklarla malUI 
oldukları görülen 1080 bat hayvan gÖğ· 
deai ka.nilen müsadere ve imha edilmiı-
tir. ' 

6330 baı hayvanın da kıymeti gıdai
yeleri ço! · noksan görüldüğünden o yol
da damr; ·...-ğa tabi tutıılmuılardır. 

Muhtelit parazitler hastahklan ile ma
lıiliyeti görülen 175 kafa, 19 dil, 24,195 
ak ciğer, 6426 kara cibr, 432 beirnak 
3675 parça muhte!if uzuvlar müsadere 
ve imha eclilmiıtir. 

Y ukardaki rakkıımW:a nazaran, 70 mcz 

Ankara avcılan v• ölü olarak :ya
kalanan yabani domuzlan 

birer 111reti arzu eden diğer avcı klüp 
!erine de gönderilecektir. 

Piyeain asıl orijinal tarafı mühim 
sahnelerini bizzat avcıların temsil et • 
meleri olacaktır. Müzik kıanıı biter 
bitmez müsamere verilecektir. Son ava 
ait iki resim ıır;önderdinı. 

• • 
HALKEVINDE 

Umumf idare heyeti 
Yeni tetel<Jriil eden halkeovi umumi 

idare heyetine muhasip olarak Naıkiye 
hannn, ve katipliğe de Feridun Bey se
çilmiılerdir. 

içtimai yardım şubesinin balosu 
Halkevi içtimai yardnn tubesi men

faatine 5 nisanda Pe ... palas salonların
da verilecek balo için, dün komiteler 
bw içtima yaparak hazırlıklara devam 
ebniılerdir. 

Esirgeme derneği balosu 
Türk hanunlan Esirgeme derneği men

featine Martm 15 inci perfeltlbe günü 
aktamı T okatliyan salonlanııda verile
cek Balo mevaimin çok samimi ve çok 
neteli baloau olacaktır. 

baılıaya ait bu umumi ~eb~ttan 
2.159.580 batı heyeti umwmyelerile ye. 
nHmeğe salih bulumnuıtur: 

Baytari olmayan ve fennı ıartlara uy
gun mezbahası bulu~yan 328 belediye 
için de fenni mezbaha ıntası haldmıda 
tetvikatl ve tergibatta bulunulmaktadır. 

1 Ölüler hesabına 
Maaş alanlar -- - r 

Tahkikat neticesinde bazı 
kimseler tevkif edildi 
Fatih malmüclürliiğü tarafından ba

zı ölmüt plı11lan diri gibi göstererek 
ilmühaber veren bir teıekkülün mey • 
dana çıkarıldığını yazmııtık. 

Bu hu&usla alakadar olanlara iıten 
el çektirilmit ve bazıları tevkif oluna
rak kanuni takibata da baılanmıfbr. 

Yaptığımız tahkikata. göre, suiisn· 
mal şu suretle meydana çıkarılmııbr: 

MülizJDJ Abdülkadir efendi ismin
de mütekait biri Fatih malmüdürlüğün
den eYVelce maaı almakta olan bir 
zabit bundan ilci sene evvel vefat et • 
mittir. 

Osman nammda ba§ka bir zatın ken
diıı:ini Abdülkadir efendi gibi göıtere
rek muhtelif mahalle heyeti ihnyariye
lerinden ilmühaberler almağa muvaf
fak olmut ve bu suretle ölen :ı:at na
mına paralar almıttır. 

Son nüfus kayıtlannm tetkiki esna
aında, Abdülkadir efendinin wlat et
tiği anlaşılarak tuiiıtimal meydana çıka 
nlmııtır. Bundan daha evnl de bazı 
suiistimaller olduğu anlatılmaktadır. 

Bu meaeleclen dolayı Eyüp, Molla
ıeref, Kemalpaıa mahalleleri ibtiyar he
yetleri hakkında talrilN.ta batlannufbr. 
Tevkif edilen 2;At Fatih malmüdürlü -
ğünden Refik elendi isminde bir me
mur teW:if edilmİftir. Üç dört sarraf 
ta ilcametgiilıa rapten bırakılmışlardır. 

Bu fd>ekenin diğer malmüdürlükle
rinde de ayni suretle suiistimaller yap
tıklan anlaııbııaktadır. Tahkikat ya
kmda bitirilecek, mesuller ve sarraflar 
mahkemeye verileceklerdir. 

MAHKEMELERDE 

"r.'" angın davası 
İzmit Ağırceza mahke
mesinde bugün başlıyor 

Adliye yanırmı maznunlarmın mu
hakemeai bugün lzmit ağır ceza nıah 
kemeainde baıla~~caktır. Belediyede 
müfettiılerden murekkep komisyon ta 
rafından yapılmakta olan idari tah -
kikat ta ikmal edilmek üzeredir. Bu 
tahkikatın tahit dinlenme kısmı bit -
mittir. Şimdi tahriri iatl:ııahlar yapıl -
makta, bir taraftan da tahkikat fez· 
lek.,ıi hazırlanmaktadır. 

Roma hukuk mahkemesinin 
istediği istinabeler 

Roma hukuk mahkemesi nam.İı:ı.a 
latanbul ikinci Ticaret mahkemeai t .... 
rafından yapılacak olan lıtinaheler, 
mayısta batlanacak ve ltalyan mah
kemeıinin sorulmaamı lıtecliii ıual -
ler buradaki aşhitlere sorulacaktır. 

Hırsız bir çocuk tevkif edildi 
Dün Sultanahmet sulh birinci ce

za ma.hkemeıi 16 ya§mda bir çocuk 
hakkında tevkif kararı venni§tİr. Bu 
çocuğun ismi Sabridir ve Eminönün -
de portakal çalarken yakalanmıfhr. 
Sabri yeraiz, yurtsuz aeraeri zünıhun .. 
dan ve brnız:Jığı itiyat edinmit olan .. 
alrdan olduğu için bakim hakkındak 1 
takibatın mevkufen icrfuına karar 
vermiıtir. 

Koyun hırsızları 
Haııköyde Cemil Efendinin mandı

rasından 9 koyun çalan V• o civarda 
umumİ_Yetle koY1;1" h1Mızlığı yapma.k
al geçınen Tevfik ve Hasan iaminde 
iki kişinin muhakemeleri dün birinci 
ceza •• !"ahkemesinde neticelenmi§tir. 
Tevfıgın ve Hasanm iınat olunan cü
rümleri İfledikleri sabit olmut. her 
ikiıi de ikiter sene ve on birer ay hap 
le mahkilm olmuılardır. 

Bir hırsız dört buçuk sene 
yatacak 

Hır11zlığı kendi.ine me&lek ittihaz 
etmi ıolan ve Ya.fi kadar aabıka11 bu-

BELEDiYEDE 

Sahte mi, 
Kültive mi? 
Bir inci için bir komisyoıı 

teşkil edilecek 
Bundan bir müddet evvel bedeı~ 

da satılan aalrte bir incinin tetkiki ,_. 
devam ebnektedir. Belediye bu hıı•d'' 
ta kat'i bir karar verememiıtir. 

Bir kısım koymncular, incinin sah: 
te olmadığını, kültive elenen bir nt" 
inci olduğunu iddia ebnektedirler. , 

incinin tetkiki için yeni bir koJJ11l" 
yon tetekkül etmiıtir. 

Beşiktaşta çöp iskelesi 
Belediye , Beıiktafta asri bir çot 

iıkelesi inşasına karar vemüıtir. lak<" 
fenni "'esaiti haiz olacak ve çöpler, •· 
rabalardan otomatik makinelerle ına•" 
nalara bo§altılacaktır. 

Su tetkikatı hakkında rapor 
A vrupadaki ıular tetkikatından a•; 

det eden belediye fen işlen müdiir" 
Ziya Bey tetkikatına ait bir rapor Jıaı~ 
lamalı: tadır. 

Rapor belediye riyaseti tarafındııP 
Şehir meclisine arzedilecek ve müza!ıO' 
re edilerek, tatbiki liizım gelen noktr 
lan tesbit olunacaktır. 

Bayat pastalar 
Bazı seyyar satıcılar tarafından ,r 

tılan kurabiye, pandispanya, pasla « 
çörek pi feyler bayat olmakla bera ' 
her, fÜpheli maddelerden de yapıldılı' 
lanndan bilhaHa çocukların mide •' 
ııhhatini bozmaktadır. 

Belediye bunun önünü almak içİ' 
seyyar satıcıların sattıkları bu kabil tef 
!erin bayat olduğu takdirde müsadtr' 
edilerek aabcmın c:ezalMJdmlma11m •' 
imalathanelerin de sıkı bir kontrol ,!· 
tına alınmasını kararlaıtırmııtır. 

Kıymeti az belediye emlaki 
Belediye kendi uhteıinde bulu,..o 

emlakin bugünkü piyaoaya göre kıy • 
metini tahmin ettirmeğe karar Yemıiı~ 
tir. 

Mühim bir varidat memlıaı tetlıil 
ebniyen belediye enılilcinden bir kıspıl 
satılacak ve bunların bedeli ile varİ' 
dat getirecek tesisat vücuda getirile ' 
cektir. 

Şehre getirilecek etler 
Hayvan sağlık ııizamnaıDMinde ya• 

pılan ıon tadilat üzerine tehir budud~ 
haricindeki Pendik ve civannda kesi ' 
len etlerin lıtanbula girmeıi yasak e • 
dildiğinden buradaki kasaplar yasak lıf 
ranna itiraz etmiılerdi. I 

Ziraat vekiletinden ıon gelen bit 
telırnıfta fenni ve müıkemmel mezbaha ' 
ıı olıruyan yerlerden tehire et nakle : 
clilmemesi için fimendifer, vapur vesııı1~ bütün vesaiti nakliye ıirketlerüıe tel> r 
gat yapıldığı bilclirilmiıtir. Şdıire ıe· 
tiftlecdı: etler kanun muabince maıl•· 
ka mente ıahadetnamesini lıaiz olacalc· 
br. 

Menıe §abadetnameııiz getirilen el 
muayene edilecek ve hastalıksız it•• 
bir kilo milrtannda da olsa, bir hattı!' 
alınacak rüs11111 miktarmda resim alı '., 
nacaktır. Yani bir kilo koyun etinin lı' 
le bütün bir koyundan alınacak riiıutıl 
alındılı:tan sonra satılmasına müsaııd• 
edilecektir. 

lunan Moruk lsmail ismindeki hırt• • 
zın muhakemesi de dün birinci ceı' 
mahkemesirule bitirihnlıtir. 

Moruk lonail bu sefer Bahire ~,.. 
nmı iuninde hir kadının evinin ksıı>''. 
sını kırarak İçeri girmekten ve e.•'. 
soymaktan dolayı muhakeme ediboıl 
tir. Cürmü ıabit olan Moruk }&Dlailİ~ 
4,5 sene müddetle hapse konulın•''' 
na karar verilmiıtir. 

Yenilenen davalar 
Resmi dairelere n Maliyeye ,;'. 

davalardan Adliye yangınında. ya" . 
mıı olanlann yenilenme mwunelel•1' 
ikmal edilmek Üzeredir. Belediye, •' 
kaf, inhisarlar , hazine .-ekilleri bütiİ~ 
davalarını yenilemiılerdir. Y alru:ı: İl~ 
lediyenin yenileyeceği davaların ye 
kGnu 254 e balii olmaktadır. Ve lı~ 
lediye bir günde yenileme bürolar'~ 
36 yenileme iıtidası vermittir. # 

(Akat)lann merkezi (Zipar) Halbuki Güneş'in oğlu arkasın- Sabahleyin ata bineceği zaman Günet'in oğlu ayağının ucunu~; 
tehri idi. da yalnız anasını ve cevgilisini de- bacağını çözdü •• Su ile yıkadı .• Sık- tının karnına dokundurdu. · Reit1 

Akatların reisi de bu tehirde o- ğil, onlarla beraber hatta onlar- tı ve yaradan kan çıkardıktan son- atı seğirtti. 
turuyordu- dan evvel koskoca bir yurt bırak- ra, biraz evvel hazırladığı kızgın - Haydi sür atını, Hitay ! eııl'· 

Akatlarla birleşik Türkler kar- mıttı. Ulun hatunla Mersa'yı hatır- demirle, akrebin soktuğu yeri dağ- 'u meydan ne güzel •• ! Çoktan ~ 
det gibi geçinirler., cenklerde biri- lam.asa bile, içinde büyüdüğü ve !adı. ri atlannı ko9turan yeğit yüzü g~11 
birlerine yardım ederlerdi. çok sevdiği yurdunu ve ocağını Bu acı çoban kızının yüreğine memiş. Uzakta göııünen hurmalıS 

Güneşin Oğlu 
"(Ulu Tann) ya ka.rtı yeni bir duy- ı 
gu uyanmıttı: 

"Onun taptığı Tanrı gözle görü
lüyor .• Otüyen insanla.rı ı11tan, tar
lalan uyandıran, bütün dünyaya 
ıtık ve hararet salan GUNEŞ,e biz 
neden onun gibi candan tapmıyo-

? ruz.,, 

ihtiyarlar imanlarını değiştiri
yorlardı: 

- Belimdeki ağrıyı ilaçla savuş
turamadım. Beş yıldır mabut (Ba
al)ayalvarıyorum. Derdime şifa 
vermedi. 

- Yarın Güne,'e yalval\. Seni 
hararetile ısıtsın .• Bir teyin kalmaz. 
Bir günde iyiletirsin ! 

Yazcuı: l•kender FAHREDDiN 

nı çevirip yüzüme bile bakmadı· 
Ağlamaktan hastalandım.· Gönlüm 
ezgin .• O kadar bitkin bir halde
yim ki •• Art.Jc pazara bile çıkamıyo-
rum.. 

- Yarın Bora'nın yalvardıi?ı 
(Ulu Tanrı)ya, el açarsın •• ! Sabah

tı;:n alqama kadar nerde gİİnCJ gö
ru•ıaen oraya sığınır, yalvanraın ! 
(Ulu Tanrı) önce seni diriltir •• Can 
!anır, kuvvetlenirain ! Dizlerin der· 
man bulur! Vücudun ısınır •• Ve 
güneş'in gösterdiği yoldan gider
ıin ! Arayan elbette sevgilisini bu
lur ... 

Akatların ihtiyar bir reisi vardı. nasıl unuturdu? çökmüttü. Fakat yarasını dağla- doğru koşalım •• 
reis, Bora'nm babasile çok iyi arka • • • mazsa canının tehlikeye düfeceği.. Bora riizgir gibi uçup gitti. 
datlık yapmıftı. (Akatlar) a giderken ni, beıİci de 0 gün :zehirlenip öle- Hitkay atın~ bikrıazf sürdükten•?,~ 

- Güne9 benim kardetimdi.. ceğini biliyordu· ra, te rar e&Ki a ile arasına " 
Onun oğlu, benim oğlumdur. Nipur'dan hareket ettikleri gü- Hitay bacağını dağladıktan son- rıtmıştı.. _k• 

Diyerek Bora'ya daiına seli.m nün ertesi gecesi, yolda konakla- ra, güçlükle atına binmitti. Bacağındaki yara onu kotıı>"' 
göndeııir ve hatırını sorardı. dıkları bir köyde, Hitay, yorgun yolda reisin yanında gidiyordu. tan menediyordu. f 

Güneş'in oğlu (Zipar)da bir kaç uyurken, birdenbire sol ayağında, Bora 0 gün çoban kızını çok ne- Halbuki Hitay'm biniciliği ı:ııe 
gün kalmak niyetinde idi. kıskaçla sıkılmıt gibi bir acı duy- tesiz bulmuştu. burdu. 1, 

, du ve gözlerini açarak yerinden Hava çok sıcaktı.. Sertelli'de hic bir yeğit onul' Bora, Nipur dan aynldığı gün 
- neden bilmem? - Ulun hatunu fırladı. Ve Fırat kıyılarından epeyce u- yarıta çıkamazdı. 

M , h anlı:" d k Ortalık aydınlıktı.· zakta bulunuyorlardı. Reisin, çoban kızına: ve eraa yı er zam ın en ço H 
daha fazla hatırlamıth .• Anası ve Gökte ay var-dı-. Etrafta sulak bir yer yoktu. -

0 
d aydih, atkmı sür •• ! 

·ı· · ·· ·· ·· ·· ·· d •tm• Hitay acıyan baJJınmn boynuz- Yanlarındakı" •uyu damla dam- e iğini er es işitmiştl. .e 
aevgı ısı gozunun onun en gı ı- q Kabilenin tanınmı~ okçuları • 
yordu. lu bir akrep tarafından ısırıldığı- la kullanıyorlard. T 

Y d d ak! k nl ani · t B b k yarıtçıları Hitay'a seslendileı': e9 ur un an uz aştı ça o arı nı amış ı. ora, ço an ızna sordu: _ Ne duruyorsun? Atını aürt 
• • • unutacağını ve yalnız itlerini dütü- Kumun üstünde kendisini sokan - Hitay, bugün neden yüzün 

Ertesi sabah tekrar yola çıktılar. neceğini sanıyordu. Halbuki (Sret- akrebi aradı •• Buldu .• Bir tatla öl- gülmüyor? e .• 
Günes'in oğlu (Nipur) lulann elli) den uzaklatbkça, onlann ha- dürdü .. Boynuzlarını çıkardı ve e- Hitay önüne bakarak cevap ver- HitaBy: ,,,~ 

imanını.ve yurt duygusunu kuvvet- yhalifni 
1
gözünu

1
··n önünde biraz da- zilmit etlerini, akrebin 111rdığı ye- di: da-kot:;.ıatn is~=~~r:r. yo~ .• ,. 

iki genç te kara bulutla.rın altın- li bulduğu için, tehirde baııka bir a az a can anmıt görüyorı ve içi- re koyup bağladı. - Hava çok sıcak... 0 . d" 
·· I k d bao bırakmag"a lüzum görmemitti. nin 11zladı0 ını duyuyordu. Çoban kızı bu acıyı sabaha ka- - Yanında au yok mu·.' ıye cevap ver ı. '·ıış' fOY e onutuyor u: ...,. " Ko9ucular biribirlerine ba,. 

- Sevgilimi kaçırdılar.. "Ma- Türk akıncılan Desker (Bağda- Bora at üstünde giderken, ken- dar çekmi9ti. Çoban kızı, atının ukasında ıal- rak gülüstüler. •cl,,.ıı 
but Baal'e yalvar, çabuk gelir, sev- dm o devirdeki ismi) ,ehrinin ce- di kendine: Sabahleyin köyden ayrılıyorlar- !anan küçük su tulumunu göster· Reisle yarıtrnak için, HitaY 

11
,_ 

giline kavu9ursun!,, dediler. Bin nubundan dört bet günlük bir ka- - Ke,ke arkada, hatırle.yaca- dı. di: batka hiç kimse kendine gü•e 
yıldır mabet kap11ında göz yaşı ra yolunu geçerek Akat arazisine ğım kimsem olmasaydı.. Hitay, bacağını bir akrep soktu- - Suyum va.r.. Fakat susama- d" 
dökmekten usandım. Mabut batı- eirecekle~di Diye söyleniyordu. ğunu kimseye söylememişti. dım. · mez '· BitnıeJi) 

~~:......~~~~~~~~~~~~~~~....;.~....;.~...;..~~~~~~~..;....;;_~~~...;..~...;..~~_.:,~~~....:...~~..:....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...ı.;;;.-.~--.ı 
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MiLLiYET ÇARŞAMBA 7 MART 1934 

Beş Muahede Tasdik Edildi Reşit Galip Beyin 
Cenaze merasimi diift (Ba§i 1 inci 6ahifede) 1 

z e tee;w. ve tasvibinize hep birden ar
b olunan ve üzerinde ıôz söylemek için 
ti uray" geldiğim muabedelerin adedi bq-

r. Bunlar Türkiye-Yunanistıan samimi y' kalbi anl&fmıa muahedesi ve Türkiye-
ugoslavy.., Türlciye-Romanya do•tluk 

~Uabedeleri ve bu meyanda öteden ı.e. 
~ .. tn•.vcut olup bu defa temdit edilen 
lıkırkiye·Macaristan dottluk ve bitaraf
'- tnuahedeleri ve nihayet Balkan an· 

!tna misakıdır. 
Balkan misakı 

.Yüluek tasvibinize arzolunan Balkan 
~~~ı bu ınmtakada ötedenberi takib et
ı,,,. &ıtn~z sulh, emniye~ ve komıulanıruz-
t ey~ geçirmek politikasının mesut bir 
. Ocellısi ve Balkan tarihinde bahtlı bir 
i,•ki•af ve Balkan miiletlcri arasında bir 
•rdeılik devrinin açılma vesikasıdır. Bu 

•ulh vesikasının mahiyeti itibariyle ve o
nu Yapanlann zihniyetine bakim olan 
~ak~at itibariyle de hiç bir devletin a
teYhıne müteveccih olmasına imkin yok· 
h ~ ve mevcut ve men olan karıılıklı toah 

1.utierimizin hududu dahilinde yapılabi
".di ve böyle olmuştur. Bütün akitlerin 
llıutekaddim . muahedeleri temamiyl~ 
k:,"hruz kalmıı ve akitlerden hudusunu 
~ hu! etmemekle beraber farzolarak her 
L•".gi birinin bir Balkanlı veya Balkan 
'""•cinde her hanııi bir devlete kartı te
~viiz halinde diğer r kitlerin bu mü
tecavi-zlc münasebatınJan misak, müte.. 
~viz hakkında mevcut olmaktan düıü
Yor. 

Sulh ve refah 
lı Balkanların bütün Ba~kan milletlerine 
b •p beı:-J>er aı"i ohna11 ve art.k e~kid~n 
.•r turıı menhai addolunan bu diyann 

j.•ne!inde y&J&tbğı kabiliyetli ve kırme.t-
1 tnılletlcre bir sulh ve refah me vaaı 
~aline gelmesi gayesile yapılan bu eıeı·-

• lıenüz çok yakın bir Balkanlı komıu 
~U>un ittirak etmediğini görüyorsunuz. 
~·• temin ederim ki, bütün il.kitler gibi 

~ız de herkesten daha fazla olarak hu 
'!liraki çok diledik Fakat olnadı, Bu 
tıhet kendilerinin mia.aka ittirakine a
çık bırakarak telifi edilmiıtir. 

Bulgaristan 
Şurasını ela ıeraba;lie söyleyeyim ki, 

bu misak akitlerinin henüz iıtirak etmi
>'•n Balkan komşularile dostane münase 
batın idamesini bir bakıma göre teshil 
~ltniştir, denebilir. Bir tecavüze uğranıl· 
dığı halde bitaraf kalmak ve milletleri
llıi,: arasında her vakıt iyi münasebatı i
t"tne etmek muahedcsile karıılıklı bağ
ı bulunduğumuz Bulgaristanla iyi kom
tulukta devam etmek batlıca emelimiz. 
dir. 

Dosllluklanna ve taahhütlerine taaa-

1,~Pla vefa ııöstennek şiarı cihanca ?'a• 
urn olan Türk milletinin Cümhunyet 
lıükumeti bu eaa11 her iıinde olduğu gi
~i hu misakın ihzarında da bir an gözii 
•nünden uzak tutmamııtır. Sovyet Ruı· 
Yasile diğer dost devletlerle mevcut dost• 
tukla~ının iuplarile asli taruz e~y~ 

u nıısak1 ayni vefa ve sedakat nıyeble 
Ve karıılıklı tuhüılere riayet esuile im-
"a •trniştir. · 

Billıaa.a '" noktayı 1ıu%Unınıuda 
kaYtLetrne4en ııeçmiyeceğim, ki dört 
lf_ariciye rnarrının içtimalarında hô • 
t~rn olan eoa.lı ;;r;İhniyet ve gaye biri-
ırimi;;cle PaJ:4rlıktan ziyade birimi:ı: • 

<laha çok aokularalıı ve her birimU.in, 
daha iıin ba§ınıla malıimumu;;c olan 
laahhütlerinin icabına ve memleketle 
>İnin tenıayiilôt ve Utidaılına ııöre, 
b,~ şqlh ~serini mümlı.ün ue mü.smir 
kılrnak İçin yekdiğerimiııe kolaylık 
ıröstermekte rekabet edilmiftir. (Bra• 
•o ""sleri) 

Dostluk bağları 
Siithu muhafaza ve Balkanların bir 

•ıılh diyan olmasına bizim gibi ve di
ker alakadarlar gibi uzakton vn ··- '- ~
d~n alakadar olan komıularunu: bulunan 
bllyük ve küçük dev:ictıerin her uı.r .. - u"' 
talealannı bizden eıirgememe.kle bera~ 
hl"T memleketimize karıı azami iyi niyet 
\·e dürüst dostluk ve itimat hialerini 
töstermişlerdir. 

Bu vadide sarsılmaz dostluk bağlari
lo birbirimize inkılaplamnızın ilk güole
>indenberi bağlı olduğumuz Moskova 
lıükÜmetine bu münasebetle borçlu oldu· 
• da . (Utn teıekkürü burada, huzurunuz ı· 
"d•n sonra memlek..V.mizin dürüstlüğü
~.• kiyasetine ve sulh aşkına itimadı-1; "F misak veıilesile de ibraz etmiı o· · 
ton !1'nsa. lngiltere, ltalya ve Macariı-
1, ~ ı?ıbi bitaraflık ve dostluk muahede
la ille bajtı olduğumu>; devletlerin tavır· 

'1nı da memnuniyetle kaydetmeliyiz
,.~onışu olmıyan ve kendilen1e müna
hi; ~~le bulunduğumuz diğ~r küçük ve 
,- Yuk devletler de ya hayırhahane se• 
••ci olmutlar, yahut tetvik eUni§!erdir. 

lı Arkadaılanın temamiy)e emniyetinizi 
clQ olan hariciye encümenini:ıe bu mi· 

:,"1<1 rı mahiyetini, ıumuliinü ve icaplan-
1 ı bu söylediğim esaslarda daha tafsilat· 
ı' 0 lara1t arzettim. ittifakla tasvip etti
d.,. "• büyük meclisin tasvibini iltimas e
. •n ~batalariyle bu vesikayi hU>:urunu
<l lıakdiın ettiler Güzel bir tesadüfle 
~•dilcinize bügü~ hep birden arzolunan 
1 Uabedeler ıihilesi Türkiyenin Balk~n
.. r~a. ve merkezi A vrupada sulh ve dü
•~kİ~uk siyasetinin canlı ifadeleridir. ( Sü 

ı alkıılar.) 
Recep B. in nutku 

il\ .!-'ariciye Vekili Tevfik Rüıtü Beyi 
~~leakip kürı:üye relen C. H. Fırkası 
bo:yurnı katibi Recep Bey (Kütahya) §u 

.,anatta hulunmuıtur : 
bi Arkadaılarım büyük Türk inkılabı 
b;~ 5°k esaslı yolİardan hiç faoilaya ve 
au ·~kitaa uğramadan ileri gihnektedir. 
IC tun de.j~rli Hariciye Vekilimizin gün .. 
ti.ı~eaele olmak üzre huzunınuzda arzet 
1<.ı.;nınoseh h • umumi ileri gidişin. inkı· 
ııı,,, memleket hudutları dıtında çalıı
diy~~a J,maı eden bir noktayi ihtiva e-

l\. Sulh arzulan 
'%h ~k.~&flarım, bir taraftan inkılabrn 
tr.~ieltnj_ mevcudiyetini ve tnaua .. ını 
~ ÇaJ •ket hudutları içerisinde dört taraf
~"~v ışj" yollariyle her gün biraz daha 
d<\ i ~· ~ndirirken mem1eketi11 dı11nJa 
•••lb rı !l•bın büyük düsturn elan yurtta 
ıirı i/j,h_and \ sulh ••asonı tokip e!tt:ek i
lıırn k '>met -niz bütün kuvvel1'.eriy!o ça· 

ya !adır. 

tiirı ';[tla sulh, cihanda sull\ düsturu bu
'rıa Y e;.letin Üzerine davandığ1, inandığı 

0 "~ n f'"'!. r-hemmiyetlisi ohnak Ü-

zere· içimize sinmiı bir düsturdur. HükU- \ 
metimiz bu düsturu tatbik etmek için her 
sene yeni bir misal vermektedir. Bütün 
Türkiyenin hududu dahilinde ve hududu 
huicinde ıulh arzulan hakkmda en u
fak şüphe besliyenle.-i bile samimi ka
naata gel'irecek fili misaller samimi bir 
kanaat getirecek mio:ılleri vermeyi ihmal 
etmemektedir. 

Bundan evvel Türkiye hariciyesinin vü 
cuda getirdiği Türkiye-Yunanistan pak
bnın ihtiva ettiği Türkiyeye yakın garp 
mıntakasında sulhun temin ve teyidi me
saiıi bu esas dörtlü Balkan paktının 
vücutlanmasiyle daha genİf bir sabaya 
inJ.kal etmi• bulunuyor. 

Türkiye jçin kendi hudutlan içerisin· 
de kendi mevcudiyetinin esas temeli o
lan inkillıhı kuvvetlendirmekle beraber 
yine kendi mevcudiyetinin esası olan 
kendi istiklalini müdafaa vaziyetinde Tür 
kiye harp kıl:cını bir taraftan keskin tut
makta bütün kuvvetini sarfederken diğer 
taraftan da hem kendi i•tiklalini O.yit 
vaııtaıını temin ehnİ~ oluyor, hem de 
büyük İnsaniyetin İnsani verefah fikir· 
!erinin manasını bulmak kaydı altında 
sulh kılıcını harp kılıcı nisbetinde faal 
''o çalıtmaya hazır bulundurmaktadır. 

Biz istiklal ve inkililp gibi iki büyük 
mn:ıasını T ürkiyenin içinde ve dıtında 
1 hakkukuna çalıtırken bir taraftan ken
di mevcudiyetimizin teyit ve takviyesine 
diğer taraftan bütün diinyanrn sulh ese
nne hizmet ediyoruz. 

Türkiyenin bu ç&lıf!DA•• bizren baıkn 
sulh için çal:fan devletlerin faaliyetindon 
hiç bir veçbile eksik sayılamaz, bilakis 
bütün bunlarla beraber ve hatta bunla
nn hepsinden üsütn bir samimiyetle ıulb 
rserini takviye etmek için çalıpyoruz. 
Hariciye Yek.ilimizin getirdiği bu eıeri, 
bir J.ıraltan Türkiyenin dış ıiyaoetinin 
inkiıaft eseri olarak diğer taraftan da 
Türlciyenin içfoden inandığı ve kendi i
çine ve dııına ait olan davalardan biri 
olan sulh davasını ileri götünnek husu• 
sundaki kati arzusuna delil olarak te
lal<ki ve kabul etmek vaziyetindeyiz. 

Bu itibarla bu eseri Büyük Millet Mec
lisinin tasdik etmesi Türk milletine ol
duğu kadar bütün bir cihan sulhuna hiz· 
met olacaktır. Binaenaleyh Hariciye Ve
kilimizin huzurunuza getirdiği bu eseri 
gönül birliti ile ve hep birden ü.svip et· 
memizi arkadaılanma canügüııülden tek
lif ederim.' ' 

Halil B. İn beyanatı 
Müstakil meb'uılardan lzmir mebuıu 

Halil Bey de demiıtir ki : 
" Efendiler diğer bir vesile ile bu 

kürıüden ıöyİemitlİn> bence Büyük G!'
zinin bu memlekete en büyiilı: hizmeti 
istiklilden milli azamete giden yolu ke§· 
feylemesindedir. O, milli ve 18.yik esa•
lara müstenit Ciimhuriyetle bu yolun köp 
rü başını sağlam kurduktan sonra hu 
yolda hedefe selamet ve emniyetle yürü
yebilmek için z-.ı zaman yer yer ted
birler aldı ve alıyor. Eneta mill&tin mu 
bakemesini tağh'f ve ruhundaki miiıtes
na kudreti, nıhundald medeniyetler kay
nağı olan esas cevheri körleten, onları 
yaıetan hurafeleri '" o müesseseleri her· 
taraf etti. Milletin eline müsbet illin me
taiesini verdi. Onun nuru altında onun 
esaslarına ve metotlarına iıtinat ederek 
savqına koyuldu. 

Milletin tarihi 
Elendiler, daha büyük bir ıey yap• 

tı. Milletine tarihini IJerdi. Türk tari-
1ı:nin Selçuk ve Omıan beylerden de• 
ğü andan binleree yd erJvel prehialo· 
rik meucudiyeti olduğunu argeoloji, 
antrepoloji 1Jeıikalarile milletin önü • 
ne ııerıli IJe bu auretle milletin ruhun
da bilhıusa gençliğin ruhunda asil IJ• 
)Ük•rk gururu yarattıktan sonra hJy · 
luraralıı hedefi göııtırrdi. Mu(Ulr metle 
niyet $euiyeıinin üstü~ çıkacağız '!e: 
di. Şimdi de o yolun gene emmyelını 
ve ~efümetini temin etmek için hudut· 
la.·da mütekabil emniyet rJesika/arı 
gönderiyor. Ona bu vesile ile binbir 
fiikran!arımı yollarken onwt yüksek 
d~re~tili altında bu ııüç ifleri başaran 
hukumeti de hararetle tebrik ederim. 
(Bra~o •••feri) 

Sulh siyasetimiz 
Arkad~t!ar, siya~t arnbisyonıuz ya

ıamaz. Bıznn sulh sıyasel'imiz de sırf pla 
tonik bir sulh sevkiıinden ibaret değil 
onun yüksek ve müstesna bir ambiıyO: 
nu vardır. O nedir? .•. vaziyeti coğrafiye 
Anadaluyu büyük ilerleme ve geDitleme 

hareketlerinin en müsait ÜHülharekesi yap 
nu,tır. Onun is'n büyük impratorluk· 
lar oradan yaydmıı ve biiyiik medeni
yetler kaynağını orada bulmuıtur. Bu
radan yayılan ve ilerliyen son impara· 
torluk Osmanlı Dııparatorluğudur. Asır
laru imparatorluk hayata yaşadık, a
ıırlarca boğuıtuk ve Ç&Jl>ııttk. Niha
yet bugün ana yurdumuzda \oplanm.ıı 
bulunuyonız. • . . . • . • 

Geçen gün hır vesıle ıle dedıg"!' gı· 
bi, imparatorluğu batıran avamilden 
münezzeh ve tam imldafunizi haiz o • 
!arak ana yurdumuzda toplamnıı hulu· 
nuyoruz. Biz burada gene ilerliyece
ğiz. Gene ıeniıliyeceğiz, fakat bn defa 
kuvvetlerimizi başka mill..ıleri silaru • 
mız alın. almak için nraf etmiyeceğiz.. 
Elimizde meıaleyi medeniyet ve mu • 
babbet olarak vürüyeceğiz , ilerliyece
ğiz. (Bravo sesleri) • 

Beseriyetin huzur ve refahı İfin 
Bu yurdun mühmel kalan iktısa • 

di cibazlanru ilmi cibazlarile müvazi o
larak koruyacağız. Ve bu şerait al· 
bndıı artacak huzur ve genit çalııma 
ven.itile milletin esasen cevherinde mav 
cut olan icat ve keşif kudretini can• 
!andıracak oradan fethe gideceğiz. 

Fwt memleketler fethine değil, tabi 
atin gizli kapılarrnı yoldryacağız, ora
d.a ~ulacaimuz eıran alacağız. Beşe
rıyehn huzur ve rahabnı ıenişletmd< i
çin dünyaya vezeccğiz. (Bravo ıesle
ri) ' 

Hülasa Büyük ŞeEin dediği pi eli
mizde müsbet ilim meıalesi olduğu 
halde muasır medeniyetin üstüne çı· 
kacağız. 

1 Jte sulh siyasetimizin ilmbiıyonu 
budur. Ve bundan dolayıdır ki sulh • 
pervet·İ.z ve aulhpeı·ver kalacağız.,, 

Sırrı B. İn beyanatı 
Halil Beyden sonra &Öz alan müı -

takil md>uslardan Sırrı Bey (Koueli) 
bu misakın tohumunu kolağası Muı-

lafa Kemal efendi tarafından Sofyada 
atıldığını ve fidesinin Ankarada Gazi 
Mustafa Kemal hazretleri tarafından 
yetiştirildiğini işaret ederek Bulgaris • 
tanın bu misaka iıtirak etmemiı olma· 
sanı hayretle karşıladığını •Öylemiş • 
tir. 

Hatip, esbabr mucibe mazbatasında 
İsmi geçmemekte olduğunu kaydede
rek Arnavutluğun misaka iltihak etme
mesi harici bir tesir albnda kalması 
neticesi iıe bundan teessür duyaca .. 
ğıru ilave ehniştir.. • 

Hariciye Vekilin in teşekkürü 
Sırrı Beyin bu beyanabnı müteakip 

kürsüye gelen Hariciye vekili Tev • 
fik Rüttü Bey demittir ki: 

"Arkadaılarmıın lutufkar beyanat 
lanna minnetle teşekkür ederim. Tek
rar kürsüye bir noktanın tavzihi için 
geldim. O da Sırrı Bey biraderimiz 
esbabı mucibe mazbataundan bahse • 
derken ismi cismi görünmiyen Arns .. 
vutluk tabirini kullandılar. Eminim ki 
bu tabirleri beni dinlemeden evvel kul
lnndrlar. Ancak hükilmet nolitai naza
rın<hn §U ciheti tavzih etmek iıte • 
rim. Bulgaristandan bahsediıimin se • 
bebi kendisile aramızda bitaraflık mua
hedesi mevcut olduğunu ve o mua
bedenin met"'i bulunduğunu ifade et
mek İçindi. 

Yoku hatırımdan geçmez ki hiç 
bir devleti ihmal edelim. Biz her • 
kese hünnetkar12. Kaldı ki Arnavut 
milletile Türk milleti arasındaki mü
nasebetler o kadar e..U ve o kadar de
rindir ki hala ailelerinin bir çoklarının 
yan11 burada ise yanSI da oradadır. 
(Sürekli alkıılar.) 

Bu beyanatı müteakip muahedeler 
ayrı ayrı reye konularak kabul edil • 
mişlerdir. 

Meclis perıembe günü tolanacak • 
tır. 

Münhal 
Meb'usluklar 

(Başi 1 inci sahil ede)' 
Muhtar, Kütahyaya Hakimiyeti Milli 
ye gazetesi tahrir müdürü Naıit Hak
kı, Orduya Maarif umumi müfettişlerin
den Ali Canip, Y ozgeta eski Madrit 
sefiri Yahya Kemal Beyefendileri C. 
H. Fırkası umumi reislik divanı fırka 
namzedi olarak tesbit etmiıtir. • • • 

,- Arkadatımız Naşit Hakla Bey 
uzun müddettenberi Hakinıiyeti Milliye 
refikimizin yazı İşlerini muvaffakıyetle 
idare etınit kıymetli gençlerimizden • 
dir. 

Gazetecilik hayatında herkese ken• 
clisini sevdirmiş ve inkılap yolunda 
çalıımııtır. Namzetliğini memnuniyet
le karıılaru. 

Venizelos diyor ki: 
(Ba§ı 1 inci sayıfada) 

zalanan Türk-Yunan samimi itilaf 
misakı Türkiyenin Yunanistanm y~ 
ni batında bulunmauru temin etmek· 
tedir. işte bu da eösteriyor ki Yuna· 
niatan herkesle dosttur ve kimseye 
diipnan delildir. M. Venizeloa ceva• 
bmda dört taraflı miaakm Balkan 
devlctlen..ıin anl14ahibnelerini teohil 
etmediğini ve ltalya Arnavutluk tari 
ki ile Yugoslavyaya hücum edecek 
oluna Y unanistanın da harbe itti· 
rak etmesi mecburiyetinde kalacağı· 
nı, Yugoslavyanın batın için barp 
halinde ltalyanın Y unaniıtana bir ül
timatom göndererek ııefemerlikten 
vazgeçmesini talep edeceğini, Yuna
niıtan bu talebi reddeylediği takdirde 
ltalyarun hemen Korfoyu >:apt ve La
ronya ile Selanik körfezlerini ahloka
ya tefebbüs edeceğini, binaen aleyh 
Yunaniıtanın bu Miaakla yerine ge• 
.tirmekten aciz bulunduğu teahhüdat 
altına girıniı olduğunu ili.ve etmittir. 
Bunlardan baıka M. Venizeloı "Poli
tika' 'gazetesine kendisinin mazideki 
siyasetini ve 1914 ıenesinde Almanya 
mn Atina sefiri Yunanistan Sırbista-

(Başı 1 inci sahifede) 
mert, hararetli ve heyecanlı bir Öncü· 
•Ünü de kara topraklara teslim etmiş o
luyor. Reşit Galip, Reomi aıfatlarının 
dışında. da milli tarih ve dil ülkülerinin 
fedaisi idi. O kadar ki bu davanın 
heyecanları yüreğinin tellerini sarstı .. 
ğı zaman, resmi sıfatlarını unutur, 
serbest bir mücadeleci gibi münaka§a 
ya r tılmak isterdi. 

On bet ay evvel burada Samih Ri
fatın, cemiyetin kurulur kurulmaz 
kaybettiği reia.inin mezarı önünde; 
biz diyordu, büyük bir insan, büyük 
bir zek&, büyük bir arkadaş, büyük 
bir enerji kaybettik, 

Ne yazık ki bugÜn de ayni &Özleri 
kendi tabutu önünde tekrarlamak 
mecbudyetindeyi>:. 

Büyük bir insan, büyük bir zek&, 
büyük bir arkadaı, büyük bir enerji 
daha kaybettik. 

Türklük, Türkçülük ülküleri onun 
ruhunun iç sermaye~; olmuştu. Daha 
tıbbiyeden çıktıliı gün kendine bol 
mü~teri getirece:.-: bir muayenehane 
açacak yere köylere gitmeyi düşünmüş 
bir kaç arkadaşile bu hayalini tabak 
kuk ettirmişti. Sevimli gülümsemeıi • 
le köyde önce nasıl zorlar, şüphelerle 
karşılandıklannı, aonra yavaı yavaı 
köylünün nıbuna girerek nasıl emni
yetini kazandıklannı anlatışı hali. gö 
zümün önündedir. Re,it Galip, köyde 
Türk ve Türklüğü ııevdiği gibi, bütün 
ömründe de b"?. bu ııevgiye doğnı a.
teşle kOflu, tanhte de, dilde de, Hal· 
kevinde de hep Türklük ve Türkçü • 
lük ülküleri ile uğraıb. Ne yazık ki o
nu ömrünün en olgun, en çok meyve 
verecek gününde kaybettik. 

Onun tetkiklerinden çıkacak yeni 
ışıklan beklerken, önümüze bu kara 
toprağın karanlık ağzı çıktı. 

Şimdi artık ona karşı ne SÖyliye • 
biliriz. Tek bir vazifemiz kalmııtır, 
O da büyük miirfidin, memleket bü
yüklerinin irşadı, himayesi, delaleti 
altında onun da katıldığı büyük bilgi 
ve kültür. davaomda sonuna kadar o
nun gibi ça1ıpn.aya onun mezan önün 
de bir kere daha ant içmektir. Zan -
nederim ki, bu ona en büyük tesliyet 
ve en büyük rahmMtir. 

Mecdi Beyin hitabesi 
Ankara Halkevi namına idara he

yeti azasından Mecdi Sadrettin Beyin 
hitabeoi: 

Reşit Galibi kaybettik. Genç ihti • 
lalci kırk ya§ma doymadan aramız • 
dan aynldı. Keçiörenin mütevazi bir 
bağ evinde çok ııevdiği kitaplarmm a
rasında güzel eözlerini bayata kap.,. 
dı. Artık biz onunla inkılabın beye • 
can duyduğu, geçmiı yapraklarım a
çamıyacağız. Artık biz onunla her 
gün biru daha ıüılenen bu yurdun 
ve yakm yannm daha güneıli gÜnle
rinden bahaedemiyeceğiz. Geniı ve 
asil alnını, deYamlı ıinqelderi gökte 
bırakan bakqlannı ecel bizden kaçır· 
dı. 

Milli dav•nm emrettiği her biz • 
mette gösterdifi huaaılık, sadelik,. 
feragat, memleket ve vazife sevriıj o
nu Türk gençlerine nümune bir va • 
tandaı yaptı. Rqit Galibe, onu aaran 
albayrağın önünde son vazifemizi ya• 
pıyoruz. 

Ankara gençliği ona sondan bir ev 
velki vazifeıini yapıyor. Son Yazife • 
fniz onun hiinnet ve ııevri ile kafala
ronızda ve gönüllerimizde asla ya
düpneden ebediyen ya§.atmak ?lac.ak 
tır. inkılabın kökleıme11 ve yenı Turk 
kültürünün kurulu§u yolundan açıl -
mıı olan ııeferberliğin, bugÜn mad • 
desi göçmüı, fakat ruhu bizimle be • 
raber ilerleyecek olan aziz ve deferli 
neferine ııelilm. 

Vilayetlerde teessür 
Aydın ve Kütahyadan gelen telg • 

raflarda Reıit Galip Beyin ölümü d• 
rin teeS1ürlerle kartılandığı ve hitıra 
oının taziz edildiği bildirilmektedir. 

na hücum ettiği taktirde Manastir L 1 M A N 
vilayetini Yunanistana. vermeği tek- 1 S TAN BUL 
lif ettiğini, kendisinin de "Yunanis- Kooperatif Şirketinden : 
tan böyle büyük bir namuS1uzluk ir-
tikap etzniyecektir'' yolundaki tarihi Şirketimiz hinedarlar heyeti umumiye-
cenbını hatırlatmaktadır. M. Veni- si Martın 22 nci Perıembe gÜnÜ saat 
zelos makalesini bitirirken §Unları da 16 da idiyen ve ayni gün aant 17 de fev-
ili.ve etmektedir : " Sırplar bilmeli- kalade olarak Sirkecide Limaıl Hanında 
dirler ki ben evvel emirde Yunanlı dördüncü katlla toplanaeakbr. Ortakla-
ve aonra siyaset adam.ıyun."· runrzın mezkllr günde umumi heyet içti• 

Venizelosun bu makalesi siyasi maına getirebilmeleri için dübuliye va• 
mehafilde ve efkiln umumiyede mü.- rakalarını ıimdiden kooporatü merkezin-
bim teairler uyand.mnııtır. den tedarik etınelidirler. 

M- Çaldariain M. Venizelo• Adi içtima ruznamesi : 
makalesine dair beyanatı 1 _ idare Meclisinin ve Murakıp ra• 

ATlf".A, 6. (Milliyet) - M. Çaldariı porlarıam okunması, 
M. ".' ~~zelosun '.' P.oli?ka" ııuetesme 2 _ 933 bilinç.. •e hesababnm tasdi-
verdigı cevaba daır fıkri ne olduğunu so lı:i ·ı · d Mecli • • ibra lıalda hu· 
ran matbuat mümesillerine Liberaller ,. ı e' are • • ınım il Ye 

liderinin makalesi iki devlet arasındaki zurlannrn tayım, 
munasebeti bozmak ihtimali olduğun- 3 - A>:adan •efat eden irfan Riza 
dan memleketin menafii noktai nazarın- Beyle lıtifa eden Refik Beym yerlerine 
d.an muzir olduğu kanaatini izhar etmiı- intihap olunup ilk heyeti umwniyede taa-
tır. dikleri icabeden Mahmut ve Şükrü Bey-

Yunan hükUmett bir proje !erin keyfiyeCıl. intihaplannın tasdiki.. 
hazırlıyor 4 - Murakıp fotihabı ve ücretinin ta-

A TINA, 6. (Milliyet) - Dün akıam yini. 
hükumetle tefriki mesai eden fırkalann Fevkalade irtima ruznamesi 
reuleri M. Metakıas, M. Kondiliı ve ha- "' 
riciye nazırı M. Maksimoı batvekil M. 
Çaldariıin riyaseti albnda hariciye na
zarctinde bir toplanl~ yapmıılardır. Bu 
toplantıda 2 saatlık müzakerelerden son
,.,. Yunan hükUıneti mebuıan ve iyan 
meclislerinde yapacağı beyanatın projeıi 
hazırlanmıştır. Bu proje ile Yunanis • 
tanın Balkan harici devletlere kartı hiç 
bir askeri teahhüt deruhte etmediği be
)'&n olunacaktır. 

M. Çaldarisin beyanatı 
ATINA, 6. A.A. - Ba§vekil M. Çal

daris matbuat müme11illerine yapılığı be
)'anatt.., siyasi tefler konferansı müza
keratı hakkmda hayali haberler netreden 
bazı gl\Zeteleri müahazeederek demit-tir 
ki : 

Bu müzakereler gizli idi. Müntazaman 
müz•l~ere zabıtları tutuldu. Bunun için 
orada söylenen 1eylerin taiyiri mümkün 
değildir. Gazetelerde inti§ar eden yanlıt 

1 - Şirket nizamnamesinin yedinci 
maddesine iliveıine ı:eçen sene içtima 
eden heyeti uınumiyede karar verilen 
(Ancak hisse bedelini ~en ~"."'e
mİf olan ortaklar umwnı heyete ııtırak 
edemzler) fıkraımın tay edilmesine 
dair müzakere icrası Ye karar ittihazı. 

(14122) 

haberlerin konferansa ittirak edenlerden 
çıkmadığını ümit ederim. 

B&Jvekil bundan sonra parlementoda 
yapılacak beyanat bakkıntlaki ıuale c~
vap olarak de demiıtir ki : 

Mecliste yapdaca:k olan beyanabn met 
nini ıimdiden tebliğ mümkün değildir. 
Siyasi reisler bu metni biliyorlar. Mil
lette müteakiben öğrenecektir. Her hal
de bu beyanat konferanıta tekırrür eden 
tekilden f.,.ıdı olmayaeaktır. 

USKUDAR - KADIKOY 
ve Havalisi Halk tramvayları 
TURK ANONiM ŞiRKETi 1 

Hissedarlar Umumi heyeti 31-3-1934 

cumartesi günü öğle~en eve! ıa~t 10 da 

Şirketin Usküdarda Bağlarbaşındaki 1-

dare Merkezinde adi surette toplanacak 

ı 
1 
1 

ve aşağıda yazılı itlere bakacaktır. Esas 

mukavelenameye göre en az be§ hissesi 

olan1arm bisıe ıenetlerini içtima günün .. 

den bir hafta evwliae kadar (.~ -
nesine yatırmaları ve dübuliye vanıka• 

almalar rilan olunur. 

Gijrüşülecek işler : 
1 - idare Meclisi ve ~urakıp rapor-

larının okunması, ı 

2 - Bilançonun ta•diki ve 1 da re Mec-1 
liıinin ibrası, 

3 - Usküdar tramvay şebekesinin tak

viyesine ve Kadıköy Tramvay §ebekeai
nin tesisine müteferrj muamelelerin tas
vibi, 

4 - Eıaı mukavelenamenin 34 ncü 
maddesine göre idare Meclisinde inhilill 
eden azalık için intihap icrası, 

1 
5 - Murakıp seçilmesi ve ücrel.Cnin J 

kararlaıtırılması. (14118) 

Hali 11.ısfiyede bulunan 

" G U N E Ş " Sigorta 
Türk Anonim Şirketinden: 

Hali tasfiyede bulunan "GÜNEŞ" si
gorta Türk Anonim Şirketinin hisseda-

ran heyeti umumiyeıi, Ticaret kanunu- ,! 

nun 361 ncı maddesine tevfikan 25 Mart 
1934 tarihine müıadif Pazar gÜnÜ ıaat l 
onbir buçukta Şirketin lstanbul'da, Cer- j 
lllMlya Hanındaki Merkezi idaresinde a
lelade içtima edeceğinden iıbu içtimaa j 
ittirak etmek için liakal oııbef hlsse se
nedine malik olan lüssedaranm mezkur 1 

senedab yevmi jçtimııdan asgari on giin 
eve! §irket veznesine thvcli ederek muka
bilinde dübuliye varakası almaları rica 
olunur. 

Ruznamei Müzakerat : 
1 - Tasfiye memurları ile murakıp İ 

raporlannın kıraati ı 
• 2b7: Şirketin 19J3 ııenei beaabiyeslne I 

aıt ilaoço ve DUKraf ve varidat hesapla 
nrun kabul Ye tasTibi ile tasfiye ınemur
lannın tebriesi. • 
• 3 - Hükilmetçe teminat akçelerinin 

!'İri<ete iadesini müteakip bu para ile 
mevcut bilUınum borçların •eoviyeıi ve 
mütebakiıinin lüuedarlara llevzü için 
tasfiye memurlarına selillıiyeti tamme i
tası, 

4 - Şirkete ait dem"-bq etYanın top
tan fruhtu hakkında tasfiye memurlan· 
na mezuniyet itasL 

(14116) 
Tasfiye mernurlan 

7 

VAPU CULUk 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925 

lzmir ve Mersin 
sür'at yolu 
İN ÖNÜ vapuru 

9 mart 
CUMA günü Sirkeci nhbmından 
ıaat 10 da kalkacak. Gidişte: doğru 

(IZMIR) Antalya, Mersin, Payas. Dö 
nÜ§te bunlara i.13veten Alanya, Kül
lük, Çanakkaleye uğrar. l 

Karabiga yolu 
Her CUMARTESİ, ve ÇAR
SAMBA günleri saat 20 de Top
hane rıhtımından GERZE vapuru 
kalkar, Gidiş ve dönütte mutat iske
lelere uğrar. 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE rünü Galata 

nhtnnmdan saat 18 de TA yy AR 
vapuru kalkar. Gidit Ye döniiıte mu
tat iıkelelere uğTar. ------Vapurlarda vazife görmek uzre 
doktor ve sihhatmemuru alınacaktır. 

Namzetlerin ıirket müdüriyetine mü
racaatları. 

-..-
IZMIT yoluna çalııan vapurlan

mızın kahve ocaldşn bir müteahhide 
ihale edilecektir. Taliplerin Martın 
15 ine kadar Vapurculuk Türk Ano
nim Şirketi müdiriyetine müracaatla
"-

Şirketimizin vepurlan için karyola 
imal ettireceğinden talip olanlarm bir 
haft. zarfında miidjriyete müracaat
ları_ 

SATILIK F ABKIKA 
Çok menfaatli bir fırsat 
İıtanbul'da asri Ye pek mft• 

kem•al tesis edilmiı b·r fab
rika aatılıkbr. işbu fabrllı:anrn 
mevadı iptidaiyeai dabilden te· 
derik edilir. Marlı:aıı ,erafle 
tanınmıt Ye sarfiyatı tamam~n 
temin edilmiştir. İtıracat teş 
kilih meYcuttur. Lilzum olacak 

ifletma aermayeıile beraber 

30,000 LiRADIR 
Bahçek~pu Taı Han 29 No. da 
UMUM EMLAK ACENT ASINA. 

MÜR!.CA!.T. 1141091 

Türkiye iş Ba~kası 
İdare Meclisinden: 

Heyeti Umumiye Ruznamesi 
22 Mart 1934 Petıembe günü Ankerada içtima edecek olan Türkiye lı Ban-

kası alelade Heyeti mumiyesinin rU>:namei müzakerab berveçbi iti ili.n olunur : 
1 - idare Meclisi ve Murakipler raporunun okunması, 
2 - 1933 senesi bilinçosunun tas diki ve idare Meclisinin ibrası, 
3 - TesnetJ:iün talnlmi suretinin ve tevzii tarihinin tesbiti, 
4 Müddeti nihayet bulan idare Meclisi yerine yeni idare Meclisi a2 .. la-

nnın seçilmesi, 
S 1934 senesinde idare Meclisi azalanna verilecek ücretin tayini, 
6 - 1934 senesi mürakiplerinin seçilmesi, 
7 - 1933 ıenesi mürakiplerine verilecek ücretin tayini 

Orhangazi Belediye Reisliğinden: 
Orhangazi kazasında mevcut eczahanenin idameai için 

bir eczacıya lüzum görülmüştür. Taliplerin Belediyemizde 
mevcut şartnameleri talip olupta görmek isteyenler dairei Be· 
lediyemize müracaatları ilan olunur. (959) 1267 

lstanbul Adliye Levazımından: 
Devair ve Mahakimi Adliye ihtiyacı İçin 57 kalem defa. 

tir ve evrakı matbua pazarlık auretile tab edileceğinden talip 
olanlarm iki gÜn zarfında Is tanbul Adliye Levazon Dairesi 
ne müracaatla şartnamesini tetkik ve fiat teklif eylemeleri 
ilan olunur. (1049) 

MÜNAKASA iLANI 
Nöye Bavrezeltaft Vayı und F eraytaı Aluiyeııaezeltaft Şirketi, 1500 metro 

mü..ı.balık bir sabaya parke tap ile kaldının döıemek için tazım olan rranit par

ke t.a§Iım teslimatını mevkii münakasaya vazetmiıtir. Bu münakasaya ait umum ,.,. 

raiti ihtiva eden evrak vesair malumat 8 Maı1 1934 tarihinden 20 Mart 1934 tarl 

hine kadar latanbul, Sirkeci'de Sirkeci Palas hanının üçüocü katında IWn mez· 

kur ıirket merkezi idaresinden abnabilir. 
Fiyat ihtiv• edecek olan teklifat Nisan 1934 ayının 7 nci cumartesi !{Ünü 

saat 12 ye kadar tevdi edilmi§ bulunmalıdır. (14117) 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

latanbul Gümrükleri Baş Müdüriyeti için mevcut o
lan sistemde iki dosya dolabı ve bir adet Daktilo masası ile 

varide kaydına mahsus gözlü defter rafları yaptırılacak ve 
mevcut olanlar da tamir ettirilecektir. Talip olanların 31 
Mart 934 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat 14 te Is 
tanbul ithalat Gümrüğündeki Satmalma Komisyonuna gel 
meleri. (1048) 



Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acntcleri ı Kar.köy Köprillıatı 
Tel 42.lQ - Sirkeci Mibiirdarude 

H .... Tel. 22740 

Ayvalık} 0 1u 
BANDlRMA vapuru 7 Mart 
ÇARŞAMBA 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (1026) 

Her eke ve Fesane 
ı365 Fabrikalarının 

• 
Bartın yolu 

BURSA vapuru 8 Mart PER
ŞEMBE 19 da Sirkeci rıhtı
mından kalkacaktır· (1051) 

Sağlam kumaşlarından 

Trabzon sür'at 
postası 

COMHURlYET vapuru 8 
Mart PERŞEMBE 20 de Ga
lata rıhtımından kalkacak. Gi
ditte İnebolu, Sam~un, Ondu, Gi
resun, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Döniltte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Pulathane'ye uğrayacaktır. 

(1052) ....................... 

Her keseye uygun 
Hazır kostüm 
Ismarlama kostüm 
Ucuz Halk kostümü 
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Fantazi Kostümlükler 

1 

Diş ağn/arına 

A Romatizmaya A 
L 
M -1 
N 
A 

• 

Yegane 
ila,:tır. 

2 
6ve 

L 
M 

• 

1 
N 
4 

12 kaşelik 
Kutuları isteyiniz 

Darüşşafakalılar 
Cemiyetinden: 

8 Martta verilecek olan çıy 
zivafeti 18 M•rta kalmıştır. 

Cildiye •• .1Ghrey!ye lllltehasıısı 

Dr. NURi OSMAN 
Haaekl hutane1i cildiye ıefi 

Beyoıtu Elhımra ıpınımını 3 UncU kat 
!\'o. 3 Telefon: 4288S• (13471) 

ı232 

lST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
Şöse ve Köprüler kanununa tevfikan umumi mecliııce 

Devlet ve Reaıni Müeaaeaat ıneınur ve müstahdemlerinden 
maada mükelleflerin yol parası taksit zamanlan Haziran ve 
Teşrinievveldir. Evvelce de ilan olunduğu üzere taksit müddet 
lerinin geçmiş olmasına binaen menııup bulundukları Beledi
ye Tahsil Şubelerine müracaatla yol parası takııitlerini vermi
yenler haklonda kanuni takibat yapılacağı ilan olunur. 

(1057) 

Mülk ııahiplerile kiracılar araıımda konturat yapılıp 
yapılmadığı baklanda umumi yoklama yapılacaktır. Bu yok
lamada konturat göııtermiyenlerden nizamname mucibince 
yüzde 3 ceza 1,5 harç alınacaktır. Emlak ııahipleri ve kiracıla
rın hemen konturatlarmı yoklamada ibraza amade bulundur 
malan lüzumu ilan olunur. (1056) 

Kocaeli Vilayeti 
Daimi Encümeninden: 

Vilayet yolları için beıer tonluk kuru buharlı iki adet 
silindir alınacaktır. Münakaııa kapalı zarf uııuliledir. lhaleııi 
Niııanın 4 üncü Çarşamba giinü ııaat on beıte yapılacaktır.Ta 
lip olanların münakaııaya iıtirakten evvel Vilayet Baş Mü
hendiııliğine müracaatla husuııi ve fenni şartnamelerle ede
vat liııtesinin muııaddak ııuretlerini almaları ve okuduktan 
ııonra. bu şartname ve evrakı imza ederek teklif mektupları
nın diş zarflarına koymaları ve tekliflerini bunlara nazaran 
yapmalan ilan olunur. (1047) 

f DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
4000 çift cebire ile 10000 adet tirfonun kapalı zarfla 

münakaııaııı 15 Niııan 934 pazar günü saat 15 de Ankara' da 
idare binaıımda yapılacaktır. 

Fazla tafııilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde be-
ıer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (949) ı266 

Satılık Çiftlik 
Bursa Ziraat Bankasından: 
Bursanın garbında Karacabeyin şarkında 

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

1241 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundanı 

Gedikli Küçük Zabit Mektebi için aşağıda iııim ve 
miktarları yazılı tedriıı malzemeııi kapalı zarf uııulile ııatm a
lınacak ve kapalı zarf münakasaııı 22 Mart 934 Perşembe gü
nü ııaat 15 te yapılacaktır. lııtekliler malzemenin şartnameııi
ni görmek için arzu ettikleri vakit münakaııaya İştirak için 
de gösterilen gün ve ııaatta ilk teminat makbuzile birlikte Ko 
miııyonumuza müracaatları. (969) 

Adet · Adet 
200 ıııra 9 
400 komedin 400 
40 yemek maııaaı 1 
80 yemek ııraııı 120 
13 yazı tahtaııı 

40 Tabura \ 

kürııü 
aııkı iki çengelli 
kum ııandığı 
yemek muşamba 

sı (metre) 
'(969) 1286 

Harp Zengininin Gelini 
Yazan: SERMED MUHTAR BEY 

Okuyanı büyük bir zevkle pefİnden ıüriikliyen bu milli roman kitap 
halinde çıkmıtbr. Muharririnin bizz3t yapbğı resimler eıere 

baıka bir hususiyet vermektedir. 
Fiyab 75, iyi cilt1iıi 100 kuruıtur. 

Kanaat kütüphanesi - 14135 

•I . l . · . ,. ->Parasız..,.. 
Büyük Bir Tali Müsabakası 

Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim ~irketi 

SA I E 
tarafından Elektrik Şirketinin bütün müş& 

terileri arasında parasız büyük bir 
tali müsabakası hazırlanmıştır • 

1 nci ikramiye-Bir soğutma makinesi kıymeti 425lira 
2 ,, ,, ·Bir banyo ısıtıcı makina ,, 88 ,, 
3 ncü ,, - Bir elektrik süpürgesi ,, 80 ,, 
4 ,, ,, - Bir masaj makinesi ,, 65 ,, 
5 nci ,, - Bir elektrik fırını ,, 50 ,, 

Bu etya, Taksim'deki daimi elektrik 
Sergisinde gösterilmektedir. 

Ma .. bakaya ittirak elmek içia Elektrik Şirketi abonelerini• mez· 
kür ae ·giye doğrudan doğruya kendilerinin ııitmeleri •e musaba
kaya dair bir mektubu• iliıik baluıaduiu Elekh'ik makbuıunu 

ılhtererek numarasını kaydetmeleri lazımdır. (13957) 1301 

R y L N 
En buyuk sergilerde 18 diplo
ma 48 madalya kazanmıştır. 

Böyle gUzel dişler yalnız 

RADYOLIN 
kullananların 

dişleridir. 

Dif tabipleri diyor ki: 
"Diılerin ve ağııa ııhhatl aabah 

v• ak,am gOnde 2 defa dişleri temi.1lemelı:le kabildir.,, 

EVKAF MODIRIYETl iLANLARI 

Kıymeti 
Muhammeneııi 
Lira Kr. 

1 

150 00 Eyüpte Servi mahalleııinde Vezir tehlceai ııoka· 
ğmda (24 No. lu meşruta hanenin tamamı). 

550 00 Çenberlitqta Mollafenari mahalleııinde Vezir 
hanında alt katta 41 No. lu odanm tamamı. 

200 00 Uzunçarşıda Mercan Ağa mahalleııinde Babıse· 
raııkeri caddeııinde 60/11 No. lu dükkanın ta· . ı 

mamı. (5661) 
550 09 Çenberlitaşta Mollafenan M. Ve.zir banmda alt 

katta (53) No. lu kağir odanın tamamı. 
(10138) 

250 00 Çenberlitaşta Mollafenari M. Küçük Vezir ban 
ikinci katta (2) No. lu odanın tamamı. (1101) 

350 00 Çenberlitqta Mollafenari M. Vezir hanında alt 
katta (14) No. lu odanın tamamı. (5529) 

350 00 MezkUr banda alt katta (64) No. lu odanın ta· 
mamı. (1139) 

632 73 211 metre terbünde bulunan Sarıgüzel civarında 
lskenderpaşa mahaHeııinde pazar meydanı soka· 
ğmda (6) No. lu arııanm tamamı. (453) 

41 67 Haaköyde Abdiııelarn mahalleııinde Su Yolcu ıo 
kağnıda 12-14 No. lu üııte odası bulunan dükka 
nm 1/6 hiııııeııi. 

Yukarıda mahlfil emlak ııatılmak üzere yirmi ırUn müd 
detle ilana konmuştur. lhaleııi Martın on ikinci Pazarteııi 
~.inü ııaat on beştedir. Taliplerin pey akçelerile beraber mah• 
lat kalemine müracaatları. (788) ı246 

Satılık motör ve hurda eşya 
Biri büyük diğeri ki:içük olmak üzere iki 
hava gazi motörü ile bazı hurda demirler 
ve tahta parçaları satılıktır. isteyenler 
idare müdüriyetine· müracaat etsinler. 

İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa ~aşlanan yeni sene mahııulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kılo dan az olmamak Üzer.e her İııteyene satilmaktadır . 
. F ıatlannuz eskisi gibidir. Yani Is tanbul' da Sirkeci iııtasyonunda veya depolarımızda arab a veya kayıkta tealım 

~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 başına beş lira indirilir. 111.tanbul haricindeki yerlerden yapdacak siparişler bedelin yüzde yirmiııi peşin ve üııt tarafı ha
mule ııenedi mukabilinde ödenmek üzere derhal · gönderilir. Depodan itibaren bütün maııraflar ve meıı'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müı~teri 
hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon ba
fına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : lstanbuJtda Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adreııi: lııtanbul Şeker. Telefon: No. 24470. 1222 ı 


