
Macar Başvekilinin alaka 
ile takip edilen Roma seyahati 
Avrupai büyük bir hadise te
lakki ediliyor. 

Ayın yirmi dördünde top
lanacak mıntaka iktısat kon
gresinin tesbit ve Odalara teb
lig edildi. 
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Tür ki yenin 
Sulh politikası 
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Büyük Millet Mecliıi evvelki gün 
Türk ciimhuriyetinin ıulh ve müsale • 
met ıiyaıetini tebarüz ettiren bet mu• 
lı:avele tasdik etmiıtir. Tasdik edilen 
mukaveleler ıunlardır: 

~ Liderler Arasındaki Çekişme Devam Ediyor = 
5 r 5 

~ § 
1 - Türkiye ile Yunanistan ara11n• 

daki anlatlt'a muahedeoi. 
= = 
ı llaziyet h ,. ıa mü h § 

2 - Türkiye ile Yuroslavya arasın• 
daki doıtluk mualıedeoi. 

3 - Tüririye ile Romanya ara11n• 
daki dostluk muahedesi. 

§§ •• • 

! uc proıe var. g le . . 
4 - Türkiye ile Mac:uistan ara11n• 

da mevcut olup ta tecdit edilen Mtaraf· 
hk ve dostluk muahedesi. 

5 - Balkan misakı. 

Bunlann her biri, Cümhuriyet hÜ· 
kumetinin sulh ve dürüıtlük siyaseti· 
nin canlı bir ifadeıidir ve her birinin 
am bir kıymet ve ehemmiyeti vardır. 
kıymet ib"barile bu misakları biribirin• 
den ayırmak mümkün olmamalda be· 
raber, her halde ıümul itibarile Bal • 
kan miıakı hususi bir ehemmiyeti haiz
dir. Bunun içindir ki Hariciye vekili 
Tevfik Rüştü Bey, meclis huzurunda 
İrat ettiği nutukta en ziyade bu ınİ • 
sak üzerinde tevakkuf etıniıtir. 

==- 1\11.. Ça.lda.ris: Y'!nanistan~~ ~mz.asını taşıyan. bir §= 
= . mısakta degışıklı'k olamaz.. dıgor = 

Misakın 
M. V enizelos 

Bir Keliıİıesinde Değişiklik Yapıldı •• 
Mçıd . ~ 

• a ans = 

Hariciye vekilinin Balkan misala hak· 
kında söylediği sözlerden çıkan mana 
ıudur: 

=ı 

~Harbiye Nazırı Da Muhalefeti Tasvip Ediyor!~ 
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zalayan devletlerin Balkanlar haricin
deki devletlerle olan münasebetleri üz.e
rine bir t.,.ir yapmıyacaktır. Misakı 
imzalayan devletlerden her birinin, 
coğrafya ve tarih bakımından Balkan 
haricindeki memleketlerle huıuıi müna• 
sebetleri vardw. Balkan misakının İm· 
:tasile bu münasebetlerin müteeasir ol· 
ınası asla mevzuu bahis değildir. 

2 - Balkan misakının her tarafı tam 
"e mükemmel bir misak olduğu iddia 
edilmiyor. Bilakis bunun nokıanı ba • 
rizdir. Çünkü Balkan devletlerin!n e
hemmiyetli bir rüknii olan Bulranıtan 
misaka iştirak etmemiıtir. Fakat bu 
noksan, Bulraristarun misaka ittiraki· 
ne kapının açık bırakılması suretile te· 
!ati edilmittir. 

3 - Hariciye vekilinin en ziyade dik· 
kate değer olan ıözleri, misakın teda• 
füi mahiyetiılİ tebarüz ettiren izahatı· 
clor. Tevfik Rüıtü Beyin sözlerinden 
anlıyoruz ki Balkan misakı zannedil • 
diiinden de daha ziyade tedafüi mahi
Yette bir anlaflJl&dır. Balkan devletle· 
riııden her hangi biri Balkan harici 
bir memlekete tecavüz ederse, misakı 
~ayan diğer devletlere hiç bir va• 
:ufe terettüp etmediği ribi, ayni hal 
ıniaakı inual~an veya imzalamıyan 
devletler haklanda da dolrudur. Yani 
İmzalayan devletlerden biri, ister misa
kı imzalasın, i•ter imzalamaıın, diğer 
bir Balkan devletine taarruz edecek o
luna, miıak mütecaviz. hakkında mev
cut olmaktan dütüyor. Misakı İmza • 
!ayan devletler nazarında tecavüz, ki • 
min tarafından gelirse gelsin ve kime 
müteveccih olursa olsun takbih edili • 
yor. Mütecaviz de kanun harici bir 
devlet hal!ni alıyor. Tedafüi mahiyeti 
Balkan mıaakı kadar mütebariz olan 
bir misakın şimdiye kadar imzalanma
dığı iddia edilebilir. 

Balkan mi .. kı tecavüzü takbih edi
yor. Tecavüz nedir? Bu, geçen ıene -
nin yazında Londrada imzalanan mu • 
kaveleler ile tarif edilinceye lı:adar ihti· 
IAflı bir mesele idi. Tecavüz Sovyet 
Rusya ile komıulan arasında küçük iti
laf devletleri tarafından imzalanan mu· 
lı:aveleler ile tarif edilmiıtir. Binaen • 
aleyh Balkan misakını imzalayan dört 
~evletin üçü - Türkiye, Romanya ve 
lıgoslavya - tecavüzün Londradaki 

tarifini kabul etmit bulunuyorlar. Yu· 
ll&niıtanın da bu tarifi kabul ederek nok· 
lan kalan halkayı tamamlıyacağı ümit 
edilir. Bir defa daha anlaşılmııtır ki 
londrada tecavüz.ün tarifini kabul eden 
deyfetler, beynebmlel münasebetlerin 
rıizımı olan muahede, mukavele ve mİ· 
&akların manalarını vuzuhlaıidırarak 
sulba ve müsalemete yardım etmiıler· 
dir. Baıta Kellogg misakı ve Lokarno 
nıuahedesi olmak Üzere devletler ara
llnda imzalanan bir çok mukaveleler· 
de "tecavüz,. den bahsediliyor. Fakat 
".<;..~bi hareketlerin tecavüz teıkil et
tigı alakadarlar tarafından anlaıılma
:Y•ııca; bu mukavelelerin ıulh namına 
kıYmet ve ehemmiyeti mahdut olmak 
la2ıındır. Tecavüzün tarifile bir arada 
<>lıunduğu zamandır ki Balkan miaa • 
kııun tedafüi mahiyeti ve ıulh ve miisa
lenıet noktasından hakiki kıymeti teba
>"Üz eder. 

Balkan misakile beraber, diğer mu
kaveleler Büyük Millet Meclisi tara
fnıdan ittifakla taıdik edilmiıtir. Türk 
milleti namına ıöz ıöylemeğe, onun ef
kar ve hiııiyabna tercüman olmağa en 
Çok ıalabiyettar olan yükıek meclisin 
hu mukaveleleri ittifala ara ile tasdik 
"lmesi Türkün her devletle doıtluk mü
naaebe'ti tesis etmekten başka bir dü • 
fÜnceıi olmadığım gösteri.yor. 

l-larici ıiyaıetimizin hedefi, "Yurtta 
•ulh, cihanda sulh vecizesile ve en 
!Diiıbet ıeklile ifade olunmuştur. Bu 
İf•de tesadüfen bulunmuş ve yahut e • 
debiyat maluadile uydurulmuş bir şey 
:•iiildir, bu, Türk milletinin hakiki ih
' Yaçlarından ve hakiki emellerinden do
tan "e binaenaleyh Türkün hakiki duy· 
f.1•una. tercüman olan bir vecizedir. 
ı, ~_lh_~kika eıki tarihinde dünyanın en 

!'Yuk f ütuhatlarını yapmış ve en ge· 
~~ hudutlar içinde hüküm sürmüş olan 
ı:rk milletinin ıon hadiselerden sonra 

tına gecen yüksek deha Türke her 
1~.Yclen ev.ve! bir yurt lazım olduğunu 
~~üı ve bu yurdun çizgilerini mil • 
u ""0lrııaı badtıdıırile teobit ederek 

Sıra Yunanistanın 

Misakın Yunan meclisle
~inde alacağı ~etice 

merakla takip ediliyor! 
--

Bir kelime 
Tadil edildi -- 1 
Yeni iki 
Projede 
Neler var? M. Metakıaı, Mn:ximoı, C. Kôndiiis 

ATINA, 7 (Milliyet) - Balkan 
misakınm Yunan mebuaan ve iyinm· 
da müzakeresi günü baıladıkça, her 
keste de alaka büyümektedir. Fırka·· 
lar reialerile hükiimet araaında bir 
müddetten beri devam eden müzake
re ve miinakaaılarm meclislerde ne 
ıekilde tecelli edeceği merak edil • 
mektedir. Maamafih umumi kanaat 
misakın tasdik edileceği merkezinde • 
dir. Ancak bazı noktaların tadili is • 
tennıektedir. 

Euuelhi gün M. Çaldaris ile, M. 
Maximos, M. Metah1U1s uc M. Kondi· 
lis toplanarak, hükumet tarafından 
Balhan mi&alrı halrl.mda mebusan ue 
ayan meclislerinde uuhu bulacak be· 
yanatın metnini te•bit etmiflerdi. Bu 
metne göre misakın hedefi Balhan • 
larda fİmdihi hudutların muhalazaaı· 
dır. Miaalı. hiç bir z:anıan Yunanista -
nı herhangi bir devlete hartı ''hare .. 
kcitı askeriye" de bulunmak mecburi.-

(Devamı 7 inci sahifede) 

Veremden kurt!''!"•" 
· . ıçın 

Telefon hastanesi! 
Halka yapılan beyan
name tesirini gösterdi 

Şehir meclisi bugün de 
bunu görüşecek .. 

Halktan ilk isimler 
Telefon ücretlerinde tenzilat yapıldıktan sonra, iki senedenberi, şirketin abone-

lerden aldığı fazla ücretle bir verem h~stahanesi yapılması fikri ileri sürülmekte
dir. Veremle Mücadele Cemiyetinin şırketten al~c~klı bulunan abonelere yaptığı 
beyanname her tarafta alaka ile karşılanmıştır. Butun aboneler alacakları parayı 
memnuniyetle Veremle mücadele Cemiyetine tcrketmeğe . amade bulunmak_tadırlar. 
Veremle Mücadele Cemiyeti şirketten geri ahna~ak para ıle kaça yataklı hır verem 
pavyonu inşa edilebileceğini tetkik etmektedır. . . . . . . 

Aldığımız malumata göre şirketin iade edecegı para 250 hın ıle 300 hın !ıra 
arasındadır. ' (Devamı 7 inci sahifede) 

Türk dünyasının emelini, kuvvetini ve 
müstakbel enerjisini bu hudutlar için· 
de teksif etıniştir. Binaenaleyh Türk· 
ler "Yurtta sulh, cihanda sulh,, dedik· 
leri zaman tam manaıile realist bjr mil .. 
letin düşüncesini ifade etmektedi>-!er. 
Millet Meclisinde bu hakikatin layiki
le anlatılmış olma11dır ki yukarıda zik· 
rettiğimiz beş muahede üzerinde bü
tün millet vekillerinin miittcfik reyle -

• rini toplamıttır. Şu hale göre Balkan 
sulhunun esaslarını teıkil eden o mua-' . 
bedeleri efkarı umumiyemizin aynen 

1 

ve tamamen kabul ettiği tereddütsüz 
söylenebilir. 

. Ahmet ŞOKRO 
-o-

Düzeltme 
"Üniversitede inkılap tarihi dersle

ri" acrlevhah •· dünkü baımakalede: 
(Muhterem Vekilin takrirlerine esas 
teş.kil eden malüntat, ıu veya bu mehaz
den ziyade .... ) Olacak iken tashih ha-

.. tası olarak: . "Şu veya bu mnahezeden 
ziyade" suretinde çıkmıştrr. T Hhih ve 
itiz.ar olunur. 

İST ANBUL nekadar vergi VERECEK 
Meclise verilen 
Yeni layihalar 

-·-
Bu esaslara göre 
Ne vereceğiz? 

Ffık ·tedrisat 
Muallimlerine 

Zam! 

Elektrik, havagazı, kazanç 1 

şeker v. s. 

Maaşların intizamla verilmesi 
için de bazı maddelere zam 

yapılması düşünülüyor 

ANKARA, 7 (Telefonla- Hu
susi muhabirimizden) - Maarif 
Vekili Hikmet Bey bugün geldi, 
Vekalet erkanı , dostları tarafından 
karsılandı· 

Hükumetçe meclise teklif edilen ye-
ni vergi liyihlıları muhtevivatı hak • 
landa Maliye ve • 
kiıleti müsteşarı F ai~ 
Beyin beyanatını ev · 
""11<i glinlrii nüsha 
mızda ııetrıtmiıtik 
Müsteflll' Beyin be 
yanabna nazaran 
lıtanbulun yeni ver · 
gilere ne ni.bette it · 
tirak edebileceğin 
tahkike çalı§tdı:. Ken 
dilerile görüıtüğümü 
alakadar zevat, Ma 
!iye vekaletinin ken 
dil erinden muhteliı 
vergiler etrafında bi • 
rer rapor almıı oldu • Maliye Vekili 
ğunu ve artık kendile· Fuat Bey 
rine bunların kanuniyet kesbetmiı §ek-

(Devaır.ı 7 inci sahifede) 

Aldığım malumata göre Maarif 
Vekaleti ilk tedrisat muallimleri 
maaslarının bir miktar arttırılması 
için bir kanun projesi hazırlamak
tadır. 

Maarif V ekôleti bazı vilayetler
de maaşları teehhüre uğrayan ilk 
tedrisat muallimlerinin muntaza· 
man maaş alabilmele.-in"i temin İ· 
çin de bir kanun layihası hazırla· 
mıstır. 

'Bu layihaya göre Damga resmi 
ispirto ve ispirotlu içkiler inhisarı
nın sattığı maddelere bazı müesse· 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Mahmut E•at Bey 

Bugün 
İnkılap 
Enstitüsünde 
üçüncü ders 

İnkılap enıtitüsü dersleri bu ak • 
§am saat 17,30 da devam edecektir. 
Bu akıamki dersi eski Adliye vekili 
Mahmut Esat Bey verecektir. Mahmut 
Esat Bey bugünkü dersinde büyük 
Türk inkılabının hukuki safhalannı 
anlatmağa ba§layacakhr. Cumarteıi 
gÜnÜ akıamı ayni mevzu devam ede-

(Devamı 7 inci sahifede) 

Yeni bir silih ıarışı başladı! 
• • 

lngiltere imparatorluk Müdafaa 
Gizli 

Komitesinde 
Müzakereler -

Amerika 5 senelik 
Muazzam bir deniz 
ve hava inşaat pro .. 
gramı kabul etti 

-·-
Fransa da zırhlı 
Y aptırıgor ! 

(Silahsızlanma etrafında orta
ya atılan muhtelif tezlerin ve mu· 
kabil tezlerin arasında asıl vard· 
mak istenen hedefin yiUünü gör· 
mek kabil almıyor. O kadar ki, mii 
selliih devletlerin kuvvetlerini fİm 
diki seviyede muhafaza/Qn zaruri 
olduğu anla,ıldı. 

F ah.at buna rağmen mevcut mu 
ahedeler dahilinde de olsa, bazı 
devletlerin biraz daha fazla kuv
vetlenmek istedikleri haberleri de 
gelmeğe ba~ladı. Hatta bütçe a~ır
lıklarının bile şimdiye kadar bıraz 
gemini tuttuğu silah yarıfının ba
sını alamadığı anlaşılıyor. 
' Net ekim gelen ajans telgrolla- \ 
rı Amerikan ayanının beş senede 
bitirilmek üzere muazzam bir de-

• 

Her tarafta yeni ye.11 gemiler, tayyareler, tahtelbahirler yapılıyor . 

niz, hava inşaat programını kabul ı 
ettiğini bildirmektedir. Diğer ta· ~~~~~ ~~!!!~!!!! 

(Devamı 7 inci sahifede) 

I 

Adliye yangını 
-o-

Mul a 'teme meraklı 
Safhalar arzediyor 

-o--

Dün lzmitte başlanan 
muhakemenin tafsilatı 
Son haberlerimizdedir 
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Edirne • 
ımar HARİCi--HABERLER ediliyor 

~~--------~~ 

Üç mütehassıs mimardan mürekkep 
heyet Edirnede tetkikatta bulundu 
EDiRNE, 7 (Telefonla) - Edirne 1 

nin imarı etrafında tetkikatta bul ... n
mak üzere Berlin bediiyat mektebi 
müdürünün riyasetinde üç mütehas • 
sıa mimardan müteıekkil heyet refa • 
katlerinde ,\!pullu ıelı:er ve ispirto 
fabrikaaı müdürii Ali Şefik Beyle latan 
bul Ziraat oda.at umumi katibi ve 
bahçevanlık mühendiı Lütfi Arif Bey 
bulunduğu halde dün gece Edirneye 
gelmişler ve bugün tehrin her ıem • 
tinde etraflı tetkikatta bulunmuılar• 
dır. Edirnenin imar planmı hazırla • 
yacak olan mütehass11lar Selimiye ca· 
mii etrafının geniı bir park haline ge 
tirilmeai ve latanbul yolu, iıtaıyon 
caddeli gibi mühim caddelerin Selimi 

Türkiye bayrağı altına 
Girecek gemiler _.,.._ 

Heyeti Vekilede yeni bir 
nizamname kabul edildi 

ANKARA, 7 (A.A.) - Vekiller he
yeti Türkiye bayrağı altına girecek ge· 
milerin evıafını tayin eden nizamna .. 
menin bazı hükümlerini deiiftiren bir 
nizamname lıı:abul ebnittir. 

Yeni nizamname ile 14860 numa .. 
ralı nizas:nnamenin üçüncü ve dördün .. 
cü maddesi tadil edilmektedir. 

Buna ru;zaran A sınıfı gemiler 3500 
gros tonilatodan a13ğ1 olmıyacak ve ni 
zan1name.nin meriyetinden itibaren 1914 
- 1929 seneleri arasında inıa edilmi, 
olan gemiler alınmamak ıartile bu se
ne zarfmda alınacak gemiler 27 ve bu 
senenin hitamını takibeden iki acne zar
fında alınacak gemiler 23 ve bundan 
sonra alınacaklar IS yaıından yıı • 
kan buluomıyacaldardır. 

14 mil ıüratinde olmaıı \'e uzun se
fer gemilerinde bulunma11 lazım ge
len seyir tahlisiye alatile beynelmilel 
itilafnameye uygun telsiz cihazı ite 
n uc~hhez olması IUımclır. 

b sınıfına dahil gemiler 2000 ton
dan süratleri de 12 milden aıağı ol
mıyacaklar ve • sınıfı gemilerin va,ıf
lannı haiz bulunacaklardır. 

c sınıfı gemiler de yeniden inıa e· 
dilmi, ve iıliyeceği denize tahammülü 
olacak evsafta bulunacaklardır. Bun• 
!arın sürali 9 mil süratte bulunacoık 
olan Haliç vapurlan müstesna olmak 
üzere 12 mil süratte oLacaklardır. 

Bu nizamname hükümlerinden 150 
gros tonilatodan afaiı gemiler istis-
na edilmiılerdir. 

halyadan İstanbula bir 
günde seyahat 

ROMA, 7 (A.A.) - Münakalat ne 
zaretinin, tark ile havai nıuYa1&layı 
arttırmak makaadiyle, tesis taşa vvu • 
runda bulunduğu Roma • Berendizi 
arasmdaki yeni tren, gelecek nisan • 
dan itibaren iılemeğe ba,lıyacaktır. 
Bu huauai aervia, haftada 5 gün, yani 
p;ızar, aalı, çarıamba, perıembe ve cu 
ına günleri iıleyecektir. Hareket, &aat 
18 de Romadan vuku bulacak ve orta 
ve cenubi Avrupa ile ltalyanın sair 
aksamından gelecek tayyarelerle İl• 
sak teinin olunacaktır. 

Tren, Brendiziye, cündüz aaa.t 15 
:;;, de vasıl olacak ve bu suretle tay • 
Yrtrelerin aaat 1 7 ye doiru hare~et e~ 
dıp bir günde lıtanbula ve 24 aa~tten 
d, ha a3 bir zamanda lakenderıyeye 
ınuvad.latlan mümkün kıltnacaktır. 

Yunan meclisleri reisleri 
-ATINA, 7 (Milliyet) - Liberal 

mebus ve iyan azaat dün öğle üzeri 
M. Venizelosun evinde toplanarak, 
yarın intihap olunacak teİrii meclis • 
ler reisleri meaeleain.i konu,muılar • 
dır. Ayan riyasetine gene M. Gonata 
sın intihabı kararlattınlmı,tır. Mebu 
san meclisi reisliği hakkında Libenl 
fırkanın diğer milli birlik fırkalarile 
anlat~ı muvafık görülmüıtür. Bu 
toplantıda M. Venizeloı Balkan miaa. 
kı miizakereelri etrafında teati edilen 
fikirlerin anahatlarını izall etmiftir. 

Filistinde Alman 
yahudileri 

PRAG, 6 (A.A.) - 60 kiıilik bir 
Alman Yahudi mühacir kafilesi Filis
tin~ hareket etnıi1tir. 

yeye teveccüh edilerek açılması ve bu 
bulvarlar etrafına kötkler yapılma11 
nokta11nda ittifak etmiılerİiir. Gazi 
Hazretlerile, Baıvekil lunet Pata Ye 
Heyeti vekile erk&nının yaptıracakla~ 
n kö~kler ve binalar için de münasip 
yerler teıbit edilmittir. 

Park ve bahçelerin pl&nı Lütfi 
Arif Bey tarafından yapılacaktır. 

Heyet reisi Edirneyi ı "Türk tarzı 
mimarisi ile imar etmeğe taraftar bu· 
lunduğunu ıöylemiıtir. Mütehaıaıa • 
lar bu gece Alpulluya hareket etliler. 
Orada bir gün kaldıktan ve Eakiıe • 
birle Turhal Jeker fabrikalannı gör
dükten sonra planlarını hazrrlamıı bu 
lunacaklardır. 

Kalenin Krımda 
--o-

Büyük bir izabe fırını 
faaliyete konuldu 

SEMFROPOL, 7 (A.A.) Tas ajao
sı bildi.-iyor: 

Sovyet Rusya merkezi icra komi • 
tesi reiıi Kalenin buraya gelmiı Ye 

İ•taıyonda Kırnn Sovyet cümburiyeti 
hükUmeti mümesıillerile İfç~ memur 
ve talebe heyetleri tarafından selam • 
lanmııtır. 

Kalenin, Kırnmn en büyük kolkoz
lanndan birini ziyaret ederek kolkoz 
mesaisi teıkilitı hakkında ameli tav• 
5iyelerde bulunmuıtur. 

Kalenin Kınm merkezi icra komi
tesinin açılao içtima devresinde, Sov· 
yet Rusya merkezi icra komitesi ta· 
rafından Kırım da dahil olduğu hal· 
de muhtelif cümhuriyetlere mükafat 
olarak verilen Lenin nİf"Jllllt Kınm 
icra komitesi reiıine biz.zat tevdi et .. 
mittir. 

Kaleninin Kiçkara muvasalatı müna
sebetile muazum maden fabrika11nın 
yüksek izabe fınru faaliyete konul • 
muıtur. Fırın günde 900 ton font İs· 
tibsal edecektir. 

Alman - Leh ticareti 
de düzeliyor 

VARŞOVA, G (A.A.) -Yarın im 
zabnacak olan· Alman • Lehistan ti • 
caret nıukaYelesinde dokuz seneden 
beri iki memleket arasında devam e • 
den giimrük harbinin tasfiyesi hak • 
landa bir takım ahkam bulunacağı 
gibi l.ehistan .;e Alıiıanya limanlan 
arasında deniz münakali.tın.ı kolaylat 
lttA.cak bir takmı tedbirler de var -
dır. 

M. Mussolini ecnebi mü
hendisleri kabul etti 
ROMA, 7 (A.A.) - Stefani bildi

riyor: 

Ah;nn Romada teıkil edilmit olan 
Avrupa mühendisleri cemiyetleri bey 
nelmil<"I federasyonuna girmit olan 
Avu•turya, Belçika, Franaa, Yu.go• • 
lavya, l.etonya, l1Yeç, lıviçre , lapan· 
ya. ve f.1acariatan mühendiıleri, ber~· 
berleri!tde ltalyan arkadatları olclu • 
ğu halde M. Musaolini tar .. fmdan ka 
bul •dilnıiılerdir. 

Gubada intizamı iade 
HAVANA, 7 (A.A.) - Zabıta, 

amele sendikaları federasyonu merke 
zine bir baskın yapmı,tır. Altmıf kiti 
kadar tevkif olunmuıtur. 

Reisicümhur M. Mendieta. hüku . 
mete muhalefet eden sendikalar, ga • 
zeteler ve bilUmum ıiyaai ~e içtimai 
teıekküller baklanda ıiddetli müva • 
zat tayin eden bir kararname imzala
mqtı~. 

Bir milyon işsize İş 
V AŞINGTON, 7 (A.A.) - Ame • 

rikada hususi sanayi tarafından aa • 
gari bir milyon iısize it temin edil -
mesi için hazırlık yapılmaktadır. 

VAŞiNGTON, 7 (A.A.) - Mümes 
ıiller meclisi it komisyonu, aanayi İ· 

çin otuz aaat it haftasını ittifakla ka
bul etmittir. 

• • 
lfittlha-t ıe Terakk:tfl 
Bahaeddin Şakir Beyin Vesikaları 
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"ittihat ve Terakki" Cemiyeti Pariıte dağıldıktan aonra, "Te 
rakhi ve ittihat" Cemiyeti tesia olunmuftU. Yukarıdaki reıi'!1 Ce -
miyetin o deuirde kullandığı kağıt b~lıklarını göatermektedır. 

Bahaeddin Şakir Beyden kalan vesikalara 
müstenit olan "ITTlıı T ve TERAKKİ,, 
tefrikamıza bir k ç güne kadar başlıyoruz .. 

Yeni sırlar anlaşılıyor 
Staviskiye ait 
dolu çekmece 

Parlamento komisyonu 
Mm. Staviskiyi dinledi 
PARIS, 7 A.A. - Stavitki meoelesino 

ait tahkikat ıüratle dcvaın etmektedir. 
Bu sabah müttebimler tarafından ikame 
olunan bir çok ıahitler dinlenmittiı·. 
Bunların ekserisi malUm olan vukuatı te 
yit cl'miılerdir. Bir kısım ise, zabitanın 
araıtınnalanna yeni bir iıtikamet vere
cek cibi görünüyor. Zabıta, airıemacı Mi 
geon'nun eıki metreslerinden Sevreı te 
mukim, Olga Sitieller namında bir 
mangen kadınının dünkü ifadesine bü· 
yük ehemmiyet vermektedir. Bu tabi· 
din, ortadan kaybedılen bir çekmece 
dolusu mücevherat hakkında kıymetli 
malümat verebileceği tahmin olunuyor. 

M Prence'in katli hadisesine ~air a· 
raıtırmalara da devam olunma· ..ı.:hr .• 
Bu husull.'a büyük bir ketumiyet •.ıııha· 
faza ediliyor. 

Mm. Staviskitekrar dinlendi 
PARlS, 7 (A.A.) - Parlamento tah 

kikat komisyonu Madam Stavlık.i'yi, sor 
guya çekmiıtir. Madam Stavisky, Mali· 
ye nezaretinde hiç kimseyi taıumadığı-· 
nı söyleıniıtir. Stavisky, bir gün kendi
sine M. Chiappe'i gördüğünü, kendisini 
ııayet iyi bir tekilde karııladığını söyle 
miıtir. Nihayet Madam Sl.lavisky, Sefir 
M. de Tondenay'in evlerine gelmediğini 
bıldırmiı, Staviıky'nin intihar edebile
cek yaradılııta olduğunu, Chamonix'ye 
gittiği zaman bu intihardan hiç ıüphe 
etmediğini, fakat sonradan bir çok şey· 
ler söylendiiini, artık bu huıusta bir fik 
ri olmadığını bildinniıtir. 

Madam Stavisky'den sonra, hır11zlık· 
la maznun olarak mevkuf bulunan M. 
Romagnino ıliolenmek istenmiştir. Fa
kaJ bu adam, yalnız tahkikat hakiınine 
söz söyliyehileceğini bildirmiıtir. 

isimleri karışhrdanlar 
PARIS, 7 (A.A.) - Mebus Proust, 

Roma mülakatı 

"Avrupai büyük 
Bir hadise,, 

PEŞTE, 7 (A.A.) - Gazeteler Ma
car baıvekili M. Comboeı'in Roma 
seyahatini uzun uzadıya neıriyata mov· 
zul etmektedirler. "Fuepienaaz,, ga
zetesi, bu seyahatin, bir ıenedenberi A· 
vuıturya Macaristan araıtnda cereyan 
eden müzakereleri idame ettirmek mak
sadile vuku bulduğunu yazıyor. 

M. Muısolini, Dollfutı ve Com
boes'ün üc rlevletin iktısaden tesriki me
saileri hllldmıda doğnıdan doğruya 
ve ıahsen rdur teatısıne boylece ıTl'sat 
bulmalan bu seyahatin ehemmiyetini 
arttınnaktadır. 

Seyahati esna11nda , ziraat, ticaret, 
ve maliye nezaretlerinin salahiyettar 
memurlan Macar baıvekiline refakat 
edeceklerdir. 

Macaristan efkarı umumİyelİ M. 
Goınboes'ün Roma seyahatini büyük bir 
memnuniyetle karşılamaktadır. 

Krallık taraftarı "Uy Nemaedek., 
gazetesi de, Macar siyasi mehafilin • 
de, bila iotôsna bütün fırkalar, Muaao
lini • Dollfun • Comboea mülabtının 
neticeleri hakkında çok ümitvar bulun
duğunu, zira bu mülakatın, Macaris • 
tanın iktısaden ihyası husuıunda kat'i 
tesirler husule getireceğini yazmak • 
tadır. 

"Neyoleı Oraj Ujsaz,, ıazeteıi iıe, 
bu mülabtın orta Avrupa vaziyetini 
aydınlatmak hususunda vereceği neti~ 
celer dolay11ile, Avrupai büyük bir 
hadise olduğuna söylüyor. 

Söz yerine it 

İspanya kabinesi 
Meclise geldi 

MADRIT: 7 (A.A.) - Yeni hüku
met Meclise gelmiıtir. Fakat evvelce ka 
rarlattırıldıft veçhile, Bap•ckil beyanat 
ta bulunmamııtır. 

M. Lerroax yakında bir affı umumi 
projeıi vereceğini bildirmit, mebuslan 
ihtiraslarını unulmaga, iktiıadi ve içN· 
mai meselelerin halli için kendine yar• 
dıma davet etmiştir. 

İngiltere Lehistanda 
mahreç anyor 

LONDRA, 7 (A.A.) - fngiliz ti· 
caret murahhas heyeti V art0vaya git 
mittir. Orada, Polonya unayi mümea 
silelrile müzakerelere giriıecek, lngil 
tere ihracat ticaretinin Polonyada ar 
tırılması çarelerini arayacaktır. 

M. Roosevelt'in refikası 
sefalet görmeğe gidiyor 
VAŞiNGTON, 7 (A.A.) - Reisi . 

cümhurun zevcesi Mistreu Rozvelt, 
bir deniz tayyaresi ile, orada hakim 
olduğu söylenilen sefaleti bizzat gör· 
m .. k üzere Portorico'ya gitmip.ir. Bir 
Amerika cümhurreisinin zevcesi ilk 
defa olarak böyle deniz aıın bir hava 
aeyahati yapmaktadır. 

Moskova dışında tren ' 
çarpışması 

MOSKOVA, 7 (A.A.) - Moakova 
ya bet mil mesafede, dıt mahalleler 
trenleri arasında bir çarpıpna olmuı, 
19 kiti ö lmÜJ, 52 kiti yaralanmııtır. 

içi mücevherat 
kimin elinde? 

Stauisky'yi yakından tanıyaıı ~a
hitlerden Aktris Rita Georg 

kendi is.minin de karııtmlıru~ olduğu 
bir mesele hakkında cereyan eden talı· 
kikatın hitamına kadar, Cümhuriyetper 
verler ticaret ve sanai komitesi reisliğin 
den iıtifa etmiıtir. 

Tahkikat komisyonunca derhal istifa 
ıını talep eden mumaileyh. S~viıky' dt!n 
gerek kendi naınına ve gerek komite na 
mına ve hesabına hiç bir zaman para 
almadığını iddia eylem!ştir. 

PARIS, 7 (A.A.) - ~eteler Sta
visky ile telefon muhaveresınde bulu:ıan 
zevat meyanında, içtimai sig0t·talar la• 

bık müdürü M. Tissot'nun İsmini z.ik· 
retmiş olduklarından, mumaileh tahkik 
komisyonu reisli ğine müracaat ile M. 
Carat'nın kendisine Stavisky'yi takdim 
ederek, içlimai sigortalar idaresine 2 
milyonluk Bayonne Belediye bono"arr i 
le Macar bonoları satmak istedikleri 
halde, kendisinin bu teklifi reddeyledi
ğini bildirmittir. 

Mac Donald'e sual 

Borçlara mukabil 
Toprak verilmiyor 

LONDRA 7 (A.A.) - Avam kama· 
ra11nda bir :...ı,.,., lngiltere ile Ame
rika arasındaki borçların tesviyesi i • 
çin imparatorluğun bir lallDının terkini 
iıtihdaf eden bir tarzı halle muvafakat 
edip etmiyeceğini hükümetten sormııı
tur. 

M. Mac Donald, böyle bir tarzı hallin 
hiç bir suretle mevzuu bahis olmadığı 
nı bildirmittir. Bu beyanat hararetle 
alkıılanmıttrr. 

Bir Alman cenerali 
Çine gidiyor 

BERLIN, 7 (A.A.) - Saat 12 ga· 
zetesi, Ceneral Seeckt'nin dün Çine 
lıamket elmit olduğunu istihbar et· 
mektedir. 

Sabık Reichsvehr bat kumandanının 
Çin hükümetince aokeri mütavir ola -
rak istihdam edileceği evvelce tAYİ ol 
m.ufltL 

Alıiıan istihbarat büroau daha pek 
yakında bu f&yiayi tekzip ederek, ce• 
neralin sadece, Maretal Çang - Kai • 
Çek'in daveti üzerine Çine gideceğini 
tasrihetmittir. 

Romada bir sergi 
ROMA, 7 (A.A.) - Ba9vekil, b<;Y 

nelmilel mukaddes sanayi aergisini '"" 
yaret etmittir. 

Leipzigden Berlint 

Hitler tayyare ile 
Rekoru kırdı 

BERLIN, 7 (A.A.) - Leipzig'de 
bir tiyatroda oyniya.n bir p~yesi seyret 
tikten sonra Bqvekil 1'!1- Hıtler 23,30 
da tayyareye binmiı ve 23,S9 da Beni
ne gelmittir. 

Bu suretle iki ıehir arasındaki mesa• 
feyi Batvekil 29 dakika gibi bir zaman 
da yaparak rekor kırmıftır. 

Şiddetli bir zelzele 
FRANKFORT, 7 (A.A.) - Zel

zele aletleri pazartesi günü buraya ıs 
bin kilometre mesafede tiddetli arz 
sarsıntılan kaydetmiılerdir. 

Bir İngiliz kadın meb'usu 
öldü 

LONDRA, 7 (A.A.) - Muhafaza· 
kar mebus kadınlardan Misis Mari Pic 
kford ölmüıtür. 

Kendisi elli yaşında idi. Ve Lond_ra
nın dıı mahallelerinden Hammersmıph 
mahallesi mebusu idi. 

Bir tayyare düştü 
tLLINOIS • PETERSBURC, 7 (A. 

A.) - Dört kişi taııyan bir tayyare 
bir kar fırtınasına tutulup, dü~müş • 
tür. içindekiler ölmüştür. 

Nicaraguada bir çarpışma 
TECUClCALPA, 7 (A.A.) - Ge

çenlerde öldürülen Nicaragua asileri 
reiıi Sandincnun evi civarında muha .. 
fız kıtaatı ile bir isi çete arasında mü .. 
sademe olmuş asilerden 30 kiti öl • 
müttilr 

----sD~ i 
Adliye yangını davasına 

dün İzmitte başlandı 
Şahitlerin İzmite celbine karar verildi, 

dünkü duruşma beş saat sürdü .. 
Meraklı ve heyecanlı safhalar 

IZMIT, 7 (Milliyet) - Adliye aa· 
rayı yangını maznunlannm muhake • 
melerine bngÜn ~hrimizde baılanmıt 
tır. Mahkeme h eyeti reisi Nail, aza 
Mustafa, Salahattin Beylerden miı • 
rekkepti. iddia makamını Hamdi B. 
iıgal <diyordu. Avukatlar yer aldJar. 
Celse açılır açılmaz kararname okun
~u v~ il.K önce vestiyer Etem Efendi 
sorguya çekildi. Etem efendi reisin ıu· 
allerine c.e-.abc:ı; yangın geceai da .... 
rede bL!lunmadığını, Ücretsiz çalıttığı. 
ru, man~.:lr içinde atef olmadıgı h .. \l .. 
de merdiven altındaki boşhığa bırak • 
tığını sh:1lcdL 

Etem Efendi, reiain diğeı· bir 'ua· 
line; sa:ıt beıte müddeiuınuınin;n cini· 
rede>n ç.karken mangalda atel ot.ay • 
dı göreb ileceğini, kendisinin aaat ık~ 
buçukta mangalı altı taı olan yerine 
koyduğunu, aradan beş saat g"çtik~cn 
:nnra yangınn : çıktığını, şahitlerin ken 
dialne iftira ettiklerini cevaben bil • 
dirdi 

Kapıcı ne söyliyor 
Bundan sonra kapıcı Ahmet Efen

di isticvap edilmiıtir. Kapıcı rei&in su 
allerine ; ser hademe namına saat on 

ikiye kadar nöbet aldığını, aldığı nö
beti ıahitlerin haber verdikleri gibi 
para mukabilinde değil fisebilillah 
yaptığını ve yangının me-rdjven altın
dan çıktığını, o aktam kontroi y.ıplı · 
ğını, itfaiyenin geç gelciiğ;ni~ yangrnı 
söndiırmek için uğraşıp muvaffak ol
madığını, vazifesi hakkında bıç bh şey 
öğrenilmediğini söyledi. 

Odabcqının cevapları 
Ahmet Efendiden sonra odabaşı 

Mehmet Efendi sorguya çekildi. Oda
ba§ı kendiıinin yangın gecesi bulun • 
madığını odacıların va:ı;ifesini kendisi 
tayin etmediğini, eıasen iti hamınal .. 
tık ve halalan temizlemek olduğu, o
kuyup yazması bulunmadığını bildir· 
di. 

Mümeyyiz T evlik Bey ne diyor 
Müteakıben Tevfik Bey sornlan su 

allerc, levazmı vazifeainin ilivei ıu.e
muriyet olarak kendisine verildiğini, 
müata hc!eminin tayin ve azlinin müd
deiumumiye ait olduğunu, bir itu ya
rnmıyan adamlann daire nöbetini ya
pamadıkları halde, Kenan Beye yaz
dığı l<>zkerelerin •emeresiz kaldığını 
cevaben bildirdi. 

f evfik B"y ı eisin diğer birçok su
allerine karıı müabet cevaplar vere • 
nıemittir. 

Hikmet Beyin anlattıkları 
Hikmet Bey yangının sekizi kırk 

geçe kule tarafmdan görülmüı oldu -
funu, kapıcı Mehmedin sekizi yinni 
geçe yangının çıktığını söylemesine 
nazaran yirmi dakika zarfında alt 
katta çıkan yangının üst kata airar .. t 
edemiyeceğini, binaenaleyh karar ha 
kiminin tanzim eylediği kararname 
noksan bulunduğunu, vezne odacı .. 
Mehmedin yanarak öldüğü hakkında 
tabip raporu olmadığını, Mehmcdin 
hayat ve mematı elyevm meçhul bu • 
lundu i unu, bu itibarla ceıedin arıı.n -
ması lüzumunu ileri ıürmüıtur. 

Hikmet Bey müdafaasına devam· 
la, bu l.:ıribl davanın bütün mesuliye
ti zavallı 3 kitinin omuzlarına yük • 
letilmeık istenildiğini, asıl mea'· 
ullerin başkaları olduğunu be-
yanla tahitlerin 1 zınite ge • 
tiribnesini, salahiyeti kazaiyesi neze
dilen btanbul ağır ceza mahkemesı • 
nin 9abitleri dinlemek aalahiyetine aa 
hip olamıyacağmı söyledi. 

Nuri Bey de mahkemeye iki istida 
verdi. Bat hademe Mehmedin tahliye 
edilmesini istedi. 

Müddeiumumi tahliye talebini reıl 
detti. Mahkeme §ahitlerin lzmite cel 
bedilmeaine, durutma.nm 19 Marta to. 
lik edilmesine karar verdi. 

Bugün duruıma bet saat devam et 
mittir. Muhakeme çok heyecanlı ve 
meraklı safhalar arzetmektedir. 

Bir tecrübe tahriri yapılacak 
ANKARA, 7 (Telefonla)-· 1935 aenesinde yapılacak nülua talı· 

riri için bu sene bir tecrübe yapılacaktır. Tecrübe tahririnin hangi vİ· 
layeterdle yapılacağı niılıu ve istatistik ıtmum müdürlükleri taralsn -
dan tesbit edilmektedir. Tahririn yalnız nülıts tahriri olmıyarak, ti· 
cari, zirai ve sınai olması da iateniyor. 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Muğla mebuau Nuri B. nüluı kanıtnıı 
na tezyil edilmek üzere Meclue bir kanun projesi teklif etmiftir. 

Posta ve telgraf havalesi 
'AN KARA, 7 (Tele/onla) - Posta ve T elgral idareai ecnebi 

memlekederle posta ve telgraf lıaualu; tuis etmek için hazulıkalrııı 
bQJlamı,tır. 

Fırka umumi idare heyetinde .. 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Cümhuriyet Halk fırkan umumi ida 

re heyetinde münhal olan azalık/ara Elıiziz mebuıu T ahıin, Kocaeli 
mebusu Salalıattin ve eıki erkanı harp miralaylarından Hüseyin Ra/uni 
Beylerin tayini fırka umumi reiılik divanı tarafından tasdik edilmiftİr. 

Telefon şirketi abonelere iade edi
lecek paranın mikdarını bildirecek 

ANKARA, 7 (Telefonla) -- Posta ve Telgraf idaresi lstanbul te
lefon fiyatlarının tenzili dolayısile telefon sahiplerine iadeai icap eden 
mebaliğ hakkında fİrketten malumat is!em~tir. Şirket b'r an eııveı bu 
pııranın tutarını bildirecektir. Sahiplerıne ıade edilecek paralarla ha. -
tahane yapılma11nın temini için bazı mebualar_ kanu'! teki. ~ etmeğe na
zırlanmaktadırlar. Reımi makamlar bu para ile yenıden bır hastah<ıne 
yapılması yerine mevcıtt hıutahanelerden birine pauiyon ilavesini da· 
ha muvafık görmektedirler. 

Muhtelit mahkeme bir davaya baktı 
JZMIR 7 (Müliyet) - Muhtelit mahkeme heyeti bugün Citadibari 

vapuru ile sehıimize gelmistir. Heyet 1ehre çıkarak ıekiz buçukta a • 
ğır ceza dairesinde topla~ı1 ve ı:un~nlı Madam Totyadisin __ m,obil!e 
bedeli hakkında ikame ettiği 40 bın l.ıralık davanın bef ıahiJını dın
lemiftir- Şahitlerin ekserisi bir _şey bılmed.iklerini ıöylemişl~r~ir. 

• Mahkeme lıeyeti akfam aynı vapurla Pıreye hareket etm1ftır. 

İdman cemigetleri itti/ akının kararı 
ANKARA 7 ( A.A.) - idman cemiyetleri ittifakı umıtmi merke • 

zi dünden itib~ren içtimal_a~ına bas!amıştır. Fenerbahçe • Galata.ar'!Y 
maçında suçlu oldukları ıçın cezalandırılan sporcuların cezaları katı · 
yet kesbedinceye ~adar maçlara i~tirakten ~em'!u ~a~mala~ı hakkın • 
daki karar umumı merkezce taauıp ve tasdık edılmıftır. Muzakere de
vam etmektedir. 

Annam impratoru 
nişanlandı 

SAlON, 7 (A.A.) - Annam impe
ntorunun koniJninlin Matmazel Yen• 
huaho ile nişanlanmıt olduğu resmen 
haber veriliyor. Düğün 20 martta ya· 
pılacaktı•-

11 kişi toprak albnda 
BERLlN 7 (A.A.) - Karaten • 

Senta madeninde bir çökün~ü neticesin
de 11 maden İşçisi toprak altında kal· 

tnlftır. • -
imdada gidenler ışçılerle muhabere 

etmeye muvaffak olmuşlardır. Kendile
rinin kurtarılması için hararetle çalııılı
yor. 

Fransız meclisleri aza
lan azaltılm1yacak 

PARIS, 6 (A.A.) - Mebusan ııı~· 
!isinin intihabat encümeni, tali koıD1 

k . . . tk'k tm' • , •• yonun ta, rll'ını te ı e lf ve ···ıii 
ve mebuıan azaıırun mıikdannı .U 
dereceıinde indirilmesini istihdaf e 
den bu takriri 2 muhalife karıı 12 r• 
le redde lmittir. __ .., 

Eski bir tablo 
LUCERN, 6 (A.A.) - Bir e~tı 

on allınC't a&ırda yapılmıt bir tıt t 
bulunmuıtur. Güzel sanatla~ m~ı;'~•' 
]arı çok güzel olan ve lıa. aılesUUfıO 
vir eJen bu tablonun Pclıen tard ıfı 
dan yapılmıı olduğu mütalea31n a 
lar. 



.. 

Filmlerin baş tarafları 
. Şüphesiz dikkat etmişsinizdir. 

Şıındiki filmlerin bat taraflarında 
hir fatafat bir kalabalık, b ' r takım 
İsimler, s:aler, aüsler, izahatlar ..• 
Oynayanlar, oynatanlar, sesleyen
ler, yardım edenler, dekorları ya -
Panlar, ona yardım edenler, muha 
Yereyi yazanlar söyleyenler ne bi
l~yiın, o kadar tafsilat var ki içeri
••nde bir, düdyoyu süpürenin adı 
Yok, hir de seyredenler:n ••. Filmi· ı 
rıe göre, bu baş taraftaki kuru pa- . 
lırdıriın beş on dakika sürdüğü olu 
Yor. Bundan da kimse m emnun de 
ğiJ, Lakin film amiller i bundan 
"~zgeçemiyorlar. Neden?. Orasını 
hılmem. yalnız ben sinemacıların 
Yerinde olsam asıl filmden bir ta -
kıın sahneleri kesecek yerde bu lü 
2Uınsuz kısımları keserim de hem 
lıalk rahat eder hem de filmin 
böyle benim gibi, filmlerin haf ta
raflarındaki bu tafsilattan bizar 
olmuş olan. Bir berbere filmci biri 
lllüşteri gitmit !. Berber filmciyi za 
len tanırm••··· Mütteri koltuğa o
turmuş, berber havlıyı müfterinin 
hoynuna takmış ve eline fırçayı 
alınış, göstermit ve batlamıt: 

- Şu fırça falan fabrikanındır 
hiliyor musunuz? Hem domuz kı -
lındandır. 

- Ya? .• Güzel.. 

. - Şu sabun da meşhur filan rt
rıyat fabrika~ının malıdır. içinde 
Yüzde şu kadar badem yağı yüzde 
hu kadar potas, şu kadar esans var 
dır .. 

- Güzel... 

- Usturalarımın hepsi lngiilz 
lllalıdır. Maruf Şefild tehrinin fU 
fahrikasındandır. Şu ustura kayı
tı da ... 

Hala traşa ba!lanmadığını gören 
lllü~terinin sabrı tükenmiş: 

- Be adam benim neme lazım 
Usturanın fabrikası, sabunun mar 
kası. Sen beni traf etsene!. 

Deyince berber gülerek cevap 
Vermiş .. 

. - A la e fendim, haklısınız, la
kın siz d e filmlerinizin başında 
fu oynadı, bu ses verdi, öteki fotoğ 
N"f çekti gibi taf, ilat veriyorsunuz. 
d eınelazım henim bunlar. Filme 

0 iiru.ca başlasanıza ! 
. Belki bu fıkra uydurmadır, la -

~ın haksız değilidr. Filmler rek -
aına o kadar ehemmiyet veriyor 

lar k:; hazan halkı böyle bizar e
decek kadar ileri gidiyorlar. 

Muharrirleri taklit 
ediyorlarmış! 

Yalnız malları değil insanları da 

laklit ederler. Geçen sene miydi? 
Bir herif Bourbon hanedanının 
Prensi olaraı: yafayıp dururken 

Öldürüldü idi. Sahte memur, sah -
te yaver, sahte banger, sahte zen
&in. Nihayet b'r de sahte şair gö -
tülmüştür. Lakin bizim muharrir
lerin taklidi çıkacağını hiç aan -
ınazdım. Sadri Etem yazdığı bir 
Yazıda bizim muharrirleri taklit e
den ve onların adlarını edinerek 
ltendini öteye beriye takdim eden
~r türemit diyor. Ben muharıirler . 
i~bına memnun oldum. Malfunya! 
t,Y.1 .fey taklit olunur. Demek ki; 

·~~ırı de takl'di mucip olacak bir 
yeYiltı.iz varmış ta bilmiyormuşuz. 
t alrıız taklit edenlere halisane ha-

MiLLiYET PERŞEMBE 8 MART 1934 

Ölümü ile herl<f!si teessüre bogari 
Ool<for Resif Galibin arkasından .. 

-· ... 

Sab:k-;;;aaril Vekili ve Aydın Mebusu Dr. Reşit Galip Beyin hazin ölürmmil ve cenaze merasimini dün talsiları1e neşr~tmiş~ik. Resimlerimiz Re 
şit Galibin ölümü ile uyandırdığı teusürü ve tabutunun arkasında ve başında dökülen gözyaflarını tespıt edıyor· 

~'.~K:N~;;~~k-a---~, İ-z-m--ir--_K_a_s_a_b_a_h_a_tt_ı_-:-L'.:"i'::~;:;':;;n:-;Y-a-tik-in-en-
1.kt t k · Zarif yelkenlisi ısa ongresı Şirketle Vekalet arasında müza-
Ayın 24ünde toplanacak kerelere yakında başlanacak 

ruzname tesbit edildi 
lstanbul, Trakya ve civ'?' Anadolu Malzeme bedeli nakten verilecek 

Yiliyetleri ticaret mıntakası ıktısat luın 
ııreıi gelecek ayın 24 ünde toplanacak
tır. 

Mıntaka dahilindeki ticaret odaları
na ve lkthat Vekaletinin htanbuldaki 
devair ve müeııesatına kongreye mu
rahhas göndermeleri ve kongre ruzna .. 
meıi biJdjrilmittir. 

Kongre ruznameti mühim mevaddı 
ihtiva etmektedir. Ruzname ıudur: 

1 - Türk kooperatifçilik teşkilatı 
ve kontrolü nasıl yapılmalıdır? 

2 - Ödünç para kanunun sureti tat 
biki ve diğer kanunlarla münasebeti ve 
bugünkü ihtiyaca tevafuk edecek ıelılin 
mütaleası. 

3 - Ankarada toplanacak umumi 
kongreye arzedilecek meseleler. 

Ruzname üzerinde mütaleaların bildi
rilmesi için Odalar §İmdiden mefgul o
lacaklardır. 

ltalya ile ticaret muahedesi 
Dün lktısat Yeki.Jetinden bildirildi

ğine göre Türkiye ile ltalya arasındaki 
ticaret muahedesi IS Mart 1934 tarihi
ne kadar tomdit edilmittir. Yalnız, ltal 
ya mevzuatına göre, mezkiir tarihe ka
dar tahmil edilecek mallar mevcut tic:.ı 
reıl muahedesi ahkamından istifade ede
bileceklerdir. 

Fransaya mısır ihracatı 
Paris ticaret mümessilimiz.in verdiği 

malUmata nazaran Fransa hükümeti 
kontenjan taksimatının Türkiye hiıaeıi
ne 25.000 kental mmr ayımuıtır; 

Gemlik zeytinleri 
Gemlik 934 seneıi zeytin istihsa • 

!atı dört milyon kilodur. Geçen se -
neki istihsalat bu senenin iki misli i • 

~ ı· b Zeytinyağı istihsalatına ge ınce! u 
sene 900,000 kilo zeytin yağı istihıal 
edilmittir. 

Kayseri mensucat fabrinası 
Kayıoeride inıa edilecek pamuklu 

mensucat fabrikasına ait pliınlar Rus• 
yadaki heyetimiz tarafından gönderil• 
mittir. 
.•. Fabrikanın yeri evvelce taayyür et• 
~ırınden Kayıeride yapılacak bu l ..lı
rikanın inıaatı münakasaya konulmtı§• 
tur. 

Yoğurt bollUğ1.1 
İstanbul piyasasına her taraftan 

yağurt gelmektedir. Bu itibarla piya _ 
aada rekabet vardır. Perakende olarak 
yoğurtun kilosu 25 kuruıtur. Yalnız 
Bandınnadan l ıtanbula her sene 135 
bin teneke yoiurt gelmektedir. 

Bunun içinde Balıkesir, hatta Mani
sa mallan bile vardır. 

lzmir - Kaaaba ve temdidi hattının 
hükUmet tarafından sabn alınmaaına 
dair verilen karar üzerine, yakında 
Nafia veki.letile tirket arıumda mü
zakereye baılanacaktır. Şirket mu -
rahhaslarının Ankaraya gelmeai bek
lenmektedir, lzmir • Kasaba hattı son 
zamanlarda zararda idi. Otomobil ve 
otobüs rekabeti ıirketi müıkül bir va 
ziyete sokmuıtur . 

lzmir - Kasaba battı Fransız aer'
mayeaile teıekkül eden bir Türle ano 
nim tirketi tarafından tesisi edilmiş -
tir. Yedi bin kilometre uzunlufunda 
olan bu hat bugün tirket beıabnıa Re 
gie Generele tirketi tarafından itletil
mektedir. 

Şirket 1893 ıene.inde lzmir - Ka.sa 
ba hattı imtiyazını 99 sene müddetle 
almıftı. Bu hat bil&hara bir taraftan 
Soma ve Bandırmaya ve diger taraf
tan da Afyona kadar temdit edilmi§'" 
tir. Hattın bu suretle temdidi üzerine 
ıirket 1933 senesine kadar hattı i§ -
!etmek hakkını almıttır. Fakat, muka
velename mucibince hükiimet İmli - ı 
yaz müdedtinin bqlangıcından otuz 
sene aonra, her iıtediği zamanda hat 

l:unir - Ka&aba ve temdidi hattında , 

Nafia Vehili Ali Bey 

h satın almak hakkını haizdir. Bina
enaleyh buııün Nafia Yeki.Jetinin hat 
tı satın almak hususundaki kararı bu 
hakka müstenittir. 

lstikli.I harbinden sonra tirket hü 
kiimete müracaatla, ıartnamenin ba-
21 maddelerinin yeni rejime göre ta .. 
dil ve telifini iatemİ§tİ. Bunun Üzerine 
hükumetle tirket arasında beş senelik 
muvakkat bir itilaf aktedilmiştir. Bu 
müddet zarfında elde edilecek netice 
!er, yeni bir mukaveleye esas olacak
tı. Bu muvakkıı.t itilafın müddeti de 
1933 seneande hitam bulmut idi ve 
iki tarafa ttıüzakereye giri~mek için 
de 14 aylık bir mühlet verilmişti. Fa
kat bu müzakerat bitıneden hüku -
met, mukavelenamede mevcut aaraha 
te istinaden hatb satın almak kara -
rını vermiştir. 

Şirket heyeti umumiyesini nisan ayı zar 
hnda fevkalade bir içtimaa davet edecek
tir, Mukavelenamede mevcut sarahate na 
zaran hükiimet itletme müddetinin hi
tamından evvel hatır satın almağa 
karar verdiği takdirde edevatı mu -
han-eke ve malzemenin kıymeti ay .. 
nen ve nakden tirkete te.viye edecek 
tir, Bunların kıymeti bir mütehassıs 
heyet tarafından takdir edilecektir. 
Bundan maada hükfunet aksiyonerle· 
re 1933 senesine kadar gayrisafi ha
sılatın yansını ödeyecektir. lttiraya 
takaddüm eden son bet senelik hiar
latın vasatisi bu heaaba eaas olacaktır. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

--o--

Avusturyalı talebeyi hamil 
olarak limanımıza geldi 

Limanımıza lkaroı iııminde Avus
turya bayrağını bi.mil bir yelken g~: 
misi gelmittir. Gemi, ~vuıturya ~a~I 
fünun talebesinden bır grupu hamı! 
bulunmaktadır. Gemi, buradan Mu • 
danyaya gidecek, talebe Bursaya gi
derek ıehri ziyaret edeceklerdir. ~u 
seyahat Viyana Darülfünunu tetkık 
Myahatleri. akademi.ai tara~ndan ter
tip edilmiıtır. Gemıde aynı :zamanda 
aeyyar bir sergi bu1unmalttadır. Bu 
ıerside sana.tk&rane eliıleri v4: tu : 
rizme ait bazı propaganda reıımlerı 
teıbir edilmektedir. Gemi, limanımız
da kaldığı müddet zarfında talebe la 
rafından piyealer temsil edilecek ve 
konserler verilecektir. 

lkaros yelken gemisi harpten ev -
vel Almanya hükiimeti heoabına ya • 
pılmııtı. Şimal ve Baltık denizlerin -
de birçok seyahatler yapmııtır. El -
yevm Adriyatik denizinin en zarif yel 
k~n gemiaidir. Geminin SO beygir kuv 
vetinde bir muavin motörü vardır. Mü 
ıait rüzgBrlı havada .sürati aaatte 13 
kilometredir. 24 kamaraaı, bir salonu, 
bir banyoıu ve küçük bir mutbağı var 
dır. Gemi 28 yolcu istiap edebilir. 

Bu seyahate ittirak eden talebe, 
iki bahriye zabitinin idaresi altında 
dümen ve yelken kullanmağı Öji:ren
mekte, yüzme, kürek gibi deniz opor
ları yapmaktadır • 

Avusturya sefareti baıkatibi 
M. Vinter~in viki olan beyanatına 
nazaran bu aeyahat yalnız Avusturya 
talebesine münhasır değildir. Bu ..., -
ya hale ecnebi talebe de kabul edil -
mcktedir. Türk talebesinden arzu e • 
denler de bu seyahate iştirak edebile
ceklerdir. 

3500 e çıktı 
Hilaliahmer cemiyeti fakir ilkmek 

tep talebesinden 3000 çocuğa haftada 
dört gün öğle yemeği veriyordu. Yar
dım edilen talebe adedi üç bin beıyü
ze çıkanlmııtır. 

--<>--

Aşım istasyonlarına aygır 
gönderiliyor 

Vilayet aygır deposu İçin çifteler 
depoaundan saf kan iki Arap aygırı 
aatm alrnmıttır. Bu auretle Vilayet ay 
gır deposunun mevcudu yirmi bire ba 
liğ olmuıtur. Depoda mevcut aygırlar 
15 Nioandan itibaren (atım) istasyon
larına gönderileceklerdir. Aşım istas· 
yonlarrnın ihzar edilmesine batlan -
lnl§lır. ~ım istasyonlarına gönderile
oek aygırlann adetleri ıun]ardrr: 
Çatalca iatasyonuna 4, Silivri iıtaıyo
nuna 4 Bakırköy kazaıına 1, Beykoz 
ka:ıaaı~a 2, Yalova kazasına 3, Uakü 

l •rlatırım ki; bazılarımız ya borç
~~ Ya auçlu olarak aranıp dururuz. 
lı &e~ böyle bir vaziyette asıl mu -
r a~rır yerine taklidini - kendi ik
k~r~na istinaden - Yakalarlarsa til
d•~ın dediği gibi r.onra deve olma 

Bandırma yoğurtçulan lstanbul pi -
. yasa11nda rekabet edebilmek için, yo • 
ğurtlan daha yağlı yapacaklardır. 

Gün yoh hi Bulgoristandaki 
Türklerin, yerli ahalinin ve hatta 
hükumetin ta:ııyihına uğradıklarına 
dair 11a:utelerde bir hcwadi& llÖ:ııü
müze çarpmamıı olnın. Dün ııene 
buna dair bir telgraf vardı: Burada 
ezcümle deniliyordu hi: "Komiteci
ler tarafından 11ördükleri tedhiı ha
reketlerinden dolayı bir çoh Türk 
aileleri Komotini,ye iltica etmekte
dirler ... ,, 

ho111fu memleehtlerin matbuatında 
Bulgari.tandcrlıi baıha milletler az
lıklarının ve en la:ııla Türklerin ai.s
tematih bir •urette kovulduhları 
hakkında haberler 11e veıikalar gö
rülmektedir. Hatta bir çoh Türk ai
lelerinin yerlerini bırakıp kaçtığı 
ıayiaaı tamim olunmaktadır ... Bina
enaleyh bütün bu haberler yolan • 

1 
dar kaza.ama 21 , Kartal kazasına ve 
merkezde 4 olmak Üzere 20 aygır. 

( ) 
d 

1&•ıu anlatıncaya kadar post el-
ı· eıı gider. Muharrirlik pek netame 
1 değildir. Biraz dikkat etsinler, 
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Diğer taraftan Maniıa yoğurtçuJarı 
da yağ nisbeti hakkında aralarında bir 
birlik yapmışlardır. 

ispanya ile ticaret muahodesi 
muzakeratı 

MADRIT, 6 (A.A.) Nazırlaı; 
meclisi Türlııiye ile ticaret muahedesı 
müzakeresi için verilmi§ olan talimatı 
tasvip etmittir. -Fen fakültesi talebe 

cemiyetinin çayı 
Fen fakültesi talebe cemiyeti pro• 

fesör ve talebeleri bir araya toplamak 
ve bu suretle oaınimi bir gün geçir -
mek gayesile mezunları §erefine bu -
gün Maksim salonlarında saat on be§ 
buçukta bir çay ziyafeti verecektir. 

Muallimlerin 
Hususi hayatı 

1 statistik umum müdürlüğü maarif 
idareıine biı· taminı yoJlayarak mui'J
limlerin hususi hayatlarına, sic;Jlcrine 
ait bazı maJUmat istemiştir. 

Maarif idaresi bu hueustll, her muM 
allim İçin ayrı ayrı dosyalar yapacak, 
ay nihayetine kadar istatistik u1numi 
müdürlüğüne yolJayac"klır, ___,, __ 

Fransız sefiri geldi 
Franaız sefiri M. Kammerer bu 

gün şehrimize gelecek olan refikası 
ve kerimesini karşılamak üzere, dün 
Ankaradan Istanbula gelmi1tir. 

Bulgari•tanda maattee .. üf öte -
den beri tatbik edilen siyasetin ne 
olduğunu biliyoruz. Muhtelif siyaıi 
münaseebtlerin iyiliğine ve müteka 
bil ziyaretler esnasında irat edilen 
samimi nutuklara rağmen Bulgaris
tan kabına sığama% bir vaziyette • 
dir, Fakat ıimdihi halde haricen te 
lleasü edemiyeceh vaziyette olduğu 
için dahilen tevessü etmek çareleri .. 
ni aramaktad!r. Bunun usulü de ga 
yet ba•ittir: Orada yaıayan T ürh -
leri kovmak ve onların senelerden 
beri kurdukları yerlerin üzerine 
yerlefmek. 

Bunun için de her ne vesileden o
lur•a olsun istifade etmektedirler .. 
Vatansız bir Arif Oruç'a Bul11ar 
tabiiyet kanunlarının bahfettiği 
hakkı bir iradei kraliye ile tanıma· 
ları da bunun delilidir, 

Fakat Bulgar diplomatları hari -
cin bu politika ifleri hakkında ne 
diyeceğini de düşünmüş ve buna 
har§ı gıiya tedabir almışlardır. Ne
tekim Bulgaristanda münteşir Zo -
ro gazete•inin 4 Mart tarihli nüsha 
sında Bulgar ajansmın bir telgrafı 
intişar etmİ§tir. Burada .ezcümle de 
niliyor ki: ''Yabancı, bılhassa bazı 

dır ... Y anl..,tır. Ve &aire .•• ,, 
Bulgar Aian•ı bu tebliği verir -

hen unutuyor hi Salyada intiıar e
den Pobeda namındaki kendi 11aze
teleri bundan bir müddet evvel Bul 
garistandaki Türklerin gördükleri 
tazyik yüzünden Bulgar hududunu 
terkcttiklerine dair uzun ya;ı;ılar 
yazmıştı .. Bulgar Ajansının telgra -
/ını okuyanlar bunu da gönnüşler- ı 
dir. 

Hem daha uzağa ne gidiyoruz? 
Bugün Bulgaristanda mekteplerde ı 
okutulan coğralya kitaplarındaki 
haritaları getirelim de bir gözden 
geçirelim: Burada Bulgar hudu~u 
(Midye - Enez) hattı '!!arak .bıle 
gösterilmemiştir. Bu harıla Tek_ır.da 
ğını bile Bulgaristan hududu ıçıne 
almaktad,r. 

Bulgarislanda lstanbulun ismi 
(/stanbul) deifildir; Constantinople 
bile değildir. Adla sanla Çargrad· 
dır. Ortodoks klisesinin mal.arı o -
lan Çorgrad ! Sol yadan telefonla 
l•tanbulu aradığınız zaman Matma 
zele (lstanbul) derseniz olmaz. Mu 
hakkak Çargrad demelidir, 

Bulgaristan dostluk siyasetini 
3Özle, tekz.iple değil, fiil ile göster
melic:lir. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

KUçUk haberler 

* Muallim Seyfettin Asaf Beyin r.a
nat arkadaılarr ve talebui ile teşkil 
ettiği senfonik orkestranın birinci kon
seri cuma ıünü ıaat on yedide Ka:ıa 
Ditalyada verilecektir. 

* Himayeietfal Cemiyeti ndhiye ve 
kaza kongreleri nihayet bulmaktadır. 
23 mart cumartesi günü saat 14 le 
viliyet kongresi yapılacaktrr. . 

* Himayeietfal Cemiyeti anneler bır
liği evvelki gün toplanmıı ve mutat 
içtimaıru yapbktan ıonra muhtaç ve 
kmuesiz loğsalardan IS anneye kun
dak takmıı dağıtmıştır. 

* Himayeietfal Cemiyeti lstanbul 
merkezi eıki emniyet ıandığı hinaaı 
nı satın almıştır. Yakında bu binaya 
taıınacaklır. 

* Ferit Ferhat Bey vefat 
eden biraderi izzet Bey namına 
koyacağı çelenk bedeli olan yinni 
lirayi Himayeietfale vermiştir. 

Gagrimübadillere 
Tevziat yapılacak 

Gayri mübadille.re iıtihlıaklarına mah
sube?> tevziatta bulunma11 . ~akkınd_a 
gayri mübadiller idare heyetının Malı
ye vekaleti nez~inde raphğI . ıe,eb -
büsler mü.bet bır tekilde neticelen • 
mittir. l , , • .. d" . .. 

1 
.. 

Maliye vek& ebmn gor ugu uzum 
üzerine meıele heyeti vekilede müzake 
re edilmi§ ve tevziat icrası eıas iti -
barile kabul eclilıniıtir. 

Cemiyet bu huıusta Anlcaradan ge
lecek m~tenunim malumatı beklenıek
tedir 
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lfıK.a:J 
Kitap kurdu değil. asrın 
ve hayatın istediği genç 

Liselerin ıslahile Maarif Vekaletinin 
r.iddi surette meşgul olması, fÜphe&iz ki 
unun en meşkür eserlerinden birisi ola
caktır. Bugünkü dünya nasıl dünkü dün
ya değilıe, onun en tabii ne1iceıi olarak 
bugünkü tahsil sistemi de dünün siste
minden tamamen ayrı bulunmak lüzu ı~ 
ve zaruretindedir. Beşerin mektup tarif.i 
ıon asrın terakkisini hiç bir devrinde 
kaydetmemİ§tİr. Son asra kadar ilim ~e 
fen . terakki ve inki ~af saha,ına tabii ve 
muntazam hatvelerle yürüdüğü halde son 
asırda harikulade bir h ·z, bu inkişafa yü
rümekten fazla sı çramak şeklini vermİ .j 00 
tir. 

Bugünün lClhsilini de asrın icablarına 
ve ihtiyaçlanna uydurmak lizımdır. Bu
günkü hayat, kitap kurdu değil, iş ada
mı iıtiyor. O halde bugünkü mektebi de 
kitap kurdu değil, it adanır yetittirecek 
bir hale sokacağız. Liselerin muayyen ıı· 
nıfından sonra talebeyi ya arzularına ve
ya kabiliyetlerine göre meıleki zümrele
re ayırmak. ve kendilerinin o zümrede ih
tisaslannı takviye etmek la.zımd.r. 

Burada bu husuıta §Alui bir mü,ahede 
ve mül&.hazamı kaydebnek isterim: 

idadi mektebinde her talebe gibi ben 
de müsellesat, cebir~ hendese veıair bir 
sürü dersler okumuştum. Müıellesattan 
batınında kalan bugün ıadece "ceyp,, ile 
"Teceyb,, in ne oldukJarı değil «ceyp» ile 
"Teceyp,, kelimeleridir. Hendeseden ye. 
gine mahfuzum olan, muıtatil, ile mÜ· 
selleı, zaviye, hatb müstakim, hattı müo 
kesir, hattı münhani gibi okumasam da 
öğreneceğim tabii olan harcıalem kelime 
ve ıekilleri, bir tarafa bırakırsak muıta· 
til ve munahbaın satıh meaahaaımn nasıl 
ölçüldüğüdür. Bunun haricinde me.hfu
zum olan hemen hiç bir §ey yoktur. 
Ve bugüne kadarki hayatında bir kere 
bile bu ilimlerin hayatta kendim için bir 
kere ohun tatbik sahası ve ihtiyacını d:ı 
duyduğumu hatırlamıyorum. O halde 
mektebin Teceyp, Ceyp ile yıllarca kafa
mı yorması, bilmem hangi hendese dava
sı içinde beynimin bunalıp ka1ması ve ni
hayet herhangi bir cebir muadeleıi için 
senelerce ömrümün tüketilmesi bana 
müspet, maddi ve hatti. manevi ne fayda 
temin ehniıtir, sormak isterim. Buna 
mukabil, en sevdiğim dersler, tabii jJim
Jerdi. Tabii ilimlerden mektepte okuduk· 
larım tamamen mahfuzum on.akla kaJ .. 
mamıf? ondan sonra da artmı~tır. Hatta 
dalıa ileri giderek diyeceğim ki, riyaziye 
ci olmağı kurmuş bir genç için Şikıgo 
ıehrinin Amerikanın neresinde olduğunu 
bilmekle bilmemek arasında pek es .. h 
bir fark yoktur. Hele böyle bir genç içirt 
paraıiyenle"rin Fransız edebiyatındaki 

mevkileri, kafayı lüzumsuz maliimal'la 

doldunnaktan başka bir teY ifade etmez. 

Bugünkü maarif sistemimizin hedefi şu 
olmalıdır: Az, fakat öz. Bugünkü tale
benin kala&ını '~Karlman paıaji,, haUn
den kurtarmak mecburiyetindeyiz. Onun 
kafasında sürü aürü değil, muayyen ma· 
lumat olacak ve fakat bu malumat çörçöp 
kabilinden olmayıp esaslı ve ıağlam bir 
halde orada teksif edilmiş bulunacaktır. 

Bundan böyle mektept~n kitap kordu 
değil, aann, hayatın isllediği genç adamı 
yetitlirmesini istiyoruz. 

Salahattin ENİS 

Adliye sarayının dıvar
ları yıktırılıyor 

yanan Adliye binası dıvarlarının 
ktınlma11 ve anka:zın kaldırılması 

~illi emlak müdür JüğÜn~e l yapJ~~n 
münakıuaya ınüteabhide ıha e e ı -
miıtir. Müteahhit yakında burayı yık 
tırarak tuğla ve molozları kaldıracak 
ve bu aaha tam.amile temizlenecek .. 
tir. 

Üsküdar tramvayları 
Oaküdar halk tramvayları ıirketi 

heyeti mecmuaıı cumartesi günü bir 
içtima yaparak, hattın Kadıköy ve Fe 
neryoluna kadar temdidi meseleıini !fÖ 
riifecektir. Şirket müdürü Necmettın 
Sabir Bey Ankarada yaptığı temas -
lar hakkında izahat verecektir. 

Neşet Ömer Beyin 
konferansı 

Üniversite rektörü Dr. Neıet O 
mer Bey dün akfOm saat 18 de Hal- , 
ke11inde tedavi hakkında bir konle -
ran& vermiıtir. Konleran&ta Tıp tale .. 
besi, birçok doktorlar hazır bulunmuf 
lard!r. Konleronsr, bir Jton3~r takip 
etmiıtir, 
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r- Felsefi 

En meraklı 
• 
insanın 

Hayatln yer yüzünde naııl inkişJ'f 
ettiğine dair olan muhtelif nazariye· 
leri bundan evvelki iki makalemde 
hülasa etmiştim. Hayatı bir büyük a
ğaca benzetirıek bunun hangi dalı 
insan şeklinde müstakil bir mevcudi .. 
yet olarak ondan ve ne zaman r yrıl .. 
mıslır? Bu meıele doğrudan doğnıya 
ins~nın kendisine taalllık etiği için 
bittabi diğer meselelerin fevkinde bir 
ehemmiyeti haiz görünüyor. Meıe]e .. 
n~n Tevratta hikiye olunan ve bir çok 
n11ll~tlerin mukaddes tarihlerin• de 
girmış bulunan ıekline a-öre hal İfİ 
ni pek kolaylaştırmaktadır. Bunul'la 
ber&ber, Avrupa rahiplerinden ba-.ı· 
ları, müsbet ilimlere de vakıf olduk
ları halde, o kıssayı gözü kapalı kabul 
etmekten çekinmiyorlar. Fakat bu U• 

sul de ölçüsüz bir safderunluğa delalet 
etmez mi? insan ne zamandanberi yer 
yüzünde vardır? Ve evveli. arzın nere· 
sınden peyda olmuştur? Yahut diğer 
tabir ile insaniyetin beıiği neresidir? 
Paleontoloji alimlerinin keıfedip önü • 
müze koydukları eski müstehase halin· 
deki kemiklere bakarak bunların han 
gilerine iıte bu kemikler İnsanların ec
dadı olan hayvanların kemikleri olma
lıdır diyebileceğiz? 

Acaba en basit zihayat mevcut mu
hitin ıartlarına intibak ede ede teka
mül neticeıinde mi insanlık payesine 
eritmittir? Alimler araıında bu mesele
ler hakkındıı yürütülen faraziyeler bir
birine pek mübayindir. insanlar evveli. 
merkezi Aıyadan çıkmııtır diyenler var. 

Hayır, niçin yalnız o kıtayı İnsani· 
yetin beıiği addetmelidir? insanlar 
dünyanın her yerinde peyda olmuıtur, 
diye iddia edenler de vardır. lnıanlar 
bir asıldan üremjştir. 

Bu fikri terviç edenlere karşı hayır 
İnsanların aslı bir değildir, çoktur, fik
rini müdafaa edenler de davalarını is
bat için oldukça emek çekiyorlar. An· 
cak ek•er alimlerin kabul ettikleri na
zariyedir, şudur ki, insanlar evveli 
primat yani açık Türkçeıi maymunlar 
nevine dahil bir hayvandı. Sonradan in 
ıan ismini almağa iıtjhkak keıpetti. 
Gene o 8.Jimler primatlann bu hususi 
nevine iki maymun .... evilerinden tefrik 
için homiısien ismi o__ veriyorlar. ilk 
insanların, yer altında keşfolunan ke
miklerinden istidlal olunduğuna göre 
bunlar şimdiki Goril denilen maymun• 
lar gibi iğilerek yürümüş olmaları icap 
eder. Vakıa bu husustaki tetkiklerden 
o insanların bacak kemiklerinde aliime
ti farika mesabesinde bir eğrilik göze 
farpmaktadır. 

O insanları maymunlar gibi yer yü
zünd~ değil ağaç dallarında yaşadıkla
rı zannolunur. 1 nsan bu hasleLini geç 
bırakmı,tır; zamanımızdaki va'ışilerin 
bazılarında h&.la ayaklarını el f'İbi kul .. 
\ nmak adeti bakidir. Bu cihetle o ilk 
insanlara dört a'yaklı değil. dört elli 
hayvan demek daha doğru olurdu. Fa 
kat İnsanın diğer hayvan nevileri ara
aında müstakil ve yeni bir nevi te§kil 
edebilmesi beyninin inkiıaf ve tenev
vüü aayesinde olmuştur. 

Ancak dimağ niçin bazı primatlar
da diğer bazı primatlara nisbetle inki 
taf ve tekemmül etmiıtir? Şakuli du0 

ruf, her şeye rağmen, baş kemiğinin 
"KıhıP' arka tarafını ağırlaştırmı§, çe
ne kemiklerinin ~eriye doğru uzaruna
ıını ve yüzün faikiyeti azaltmıf ta on
dan mı? 

lnH.Dlann cetleri olan primatlar 
meyve ile geçindikleri için baılarını 
hep havaya, ve ağaçlara doğru kaldırıp 
o meyveleri topladıkları ve bunları a· 
iızlarına getirdikleri ve avlanmak mak
sadiyle başlarını yere eğmedikleri ıçın 
mi dimağları inkitaf eylemiştir? Fakat 
yer yüzünde o vakit yalnız insanların 
cedleri olan primatlar yoktu ya! Züra
felerin de cedleri vardı. Onların da baş 
!arı hep göğe doğru yükıekte olduğu 
halde niçin beyinleri büyümemiş? O 
h~lde bunlar hep vahi bazı faraziyeler 
,.;, !. Ancak olan JCY tundan ibarettir: 
Yerde sürünerek yürüyen eski Arche
opterix'dan türemiş olan kuılarda ol
ar.agu gibi, bunlann bazrları kanatsız 
devekuıu, bazılan da bir kanad.ının ke 
narından öteki kanadının kenarına ka 
dar iki metre geniılik olan ve Kondor 
denilen bir nevi akbaba kutları nasıl 

Bahis!er "\ 
1 

meselelerden: , . 
men şeı 
peyda olmuılarsa, bazı primatlar kendi 
dimağ çıkıntılarını tenemmü ettirmek 
ihtiyacını hiısetmiıler ve bu müteki. .. 
mil uzvin yeni akıüli.mellerini müteza 
yit bir ahenk üzerinde izhar eylemiı
lerdir, halbuki, diğer bazı primatlann 
da postları, kürkleri yahut adelatı sad 
riyeleri tenemmü etmiıtir. 

Velhi.ııl bu böyle olmuş, başta tür
lü d~ olabilirdi. Şimdi öyle zannetme· 
ğe başlanmııtır ki, zihayat maddeyi 
her vakit bazı anif ve fücai hareketler 
sarsıyor, iıte bu sarsmalar mevcuda· 
tın şeklinde ve hatta zatında bazı ta· 
bavvüller husule getiriyor. Eğer bu 
değişiklik, Ammonit denilen ve mÜs· 
teh-se halinde bulunan bir cins hay • 
vanatı naimenin dıt kabuklarındaki 
tezyinat l"İbi, yalnız morfolojik bir te
ferrüata ait olursa, hayvan ona muva· 
fakat ediyor, tahammül ediyor. Fakat 
bu değiıiklik hayvanın bütün uzviyeti· 
ni aaroacak bir şey ise, ya hayvan bu 

darbeden müvazenesini kaybederek o cins 
yer yüzünden kalkıyor, yahut yeni 
tekle intibak ediyor, ancak o vakit o
na başka bir iıim veriyoruz. O halde, 
itin hülasası bu, tesadüf hadisesidir, 
yahut daha doğrusu haklarında hiç bir 
ıey bilmediğimiz, birbirlerile müıade-
me halinde bulunan binlerce kuvvetin 
bir neticesidir. Avrupa ilimlerinden 
bir çoiunun zehabına aöre, bunlar da, 
olup bittikten sonra bir determinism 
görmek caiz değildir. Yani muayy
sebeplerle muayyen h8.diıeler olmamıı 
tır demek İ•tiyorlar • Fakat böyle yüz 
binlerce çeıit mahlukatın vücudünü 
hep tesadüflerin mevludu addetmek 
bilmem ki doğru olabilir mi? 

Yukarıda İnsan olmağa namzet 
hayvanlardan yani hominien'Jerden bah
setmiştim. lıte bunların dimağlarını 
eğer nevilerinin alameti farikası me • 
sabesinde olarak kabul edersek, ve bu 
dimağı a-ene bahsettiğimiz büyük ve 
ini sarımalardan birinin neticesi ola .. 
rak tahavvül etmiı farzedenek, ondan 
ötesini izah etmek pek kolaylaşır. 
Şöyle ki bir ağaç dalını sivriltecek, ya· 
hut bir çakmak taşının kenarlarını 
düzeltecek , yahut bir yıldırım netice
si husule gelen ateşi muhafaza ede . 
bilecek kadar dimağı işlemiş olan pri
mate artık çekinmeksizin bominjen 
yani insan nev'i ismini veririz. Bu hu .. 
duttan sonra hepsi Antropoit yani İn· 
sana benzeyen mahluklar olmuşlardır. 

iptidai insandan kalma bugün eli • 
mizde bir miktar kemikler, kafa tasla
n, altçene kemikleri, ve incik kemik
leri bulunmaktadır. Fakat bunlar dü
şüncemizin inıası için dağınık bazı mal-. 
zemeden başka şeyler değildir. Bu ec· 
zayi müteferrikayi mahsüı bürhan ve 
delillerle hepsini birden bağlamak için 
faraxi.yelere de muhtacız. 

Yer yüzünde ne kadar e&kiyiz? Bir 
hayvanın behimiyeti derekesinden dü
fÜDen ve bir §CY imal edebilen bir İn· 
san mertebesine yükselmesi için gev • 
tek arzular göstermeğe başlaması bir 
milyon seneden az olmayan bir zaman 
evvel olduğunu zannediyorlar. Bir mil
yon sene! Bu dile kolay! Fakat manb· 
ğrmm ondan daha aıağı bir rakam 
hoınut etmiyor. 

Binlerce asır müddet, insan parça .. 
lanmış t_a!la kanaat etmiş. Yontulmuş 
t~ttan cı!_alanmıı taşa terakki etmek i
çm de yuz bin sene daha fazla bir za. 
man . •~arfına mecbur o)muı. Halbuki 
bu cılalanmı, taı devri. bize pek yakın. 
Fakat bundan sonra Riam yani vezn 
yahut rakkasın bir sağa bir sola mun. 
tazaman gidip gelmesi kabilinden olan 
hareket hızlanmış; belki on bin sene 
içinde artık madenler işlenmeğe baş • 
lanmış: Tunç, demir itlenmiş ve niha
yet yazı da icat edilmiş. Aradan bir 
kaç bin sene geçince tabaat usulü de 
icat edilmiş. Bir kaç asır sonra buhar 
nihayet artık asır filan değil bir ka~ 
on sene içinde elektrik bulunmuş. Bir 
kaç beş seneler içinde İ•e radyo akti _ 
vite; bir kaç sene içjnde havada uçuı 
telsiz telgraf ve daha neler neler! ' 

Mevceleri alan bir cihaz satın alı . 
yorsunuz, bir kaç ay sonrası bunun 
daha mükemmeli icat ediliyor, bunu 
gazetem niçin yazmadı diye güceniyor
ıunuz. 

Jeolojik tabakaların mensup olduk· 

Milliyet'in edebi tefrikası: 15 

KANLI SIR 
- U,üyor musun, Mesture? 

- Hayır! Biraz sinirlendim de .. 
-Neye? 
- Annem, lakırdıya tuttu, geç 

kaldım! 
Susuyor.· Ben de susuyorum ... 
Atet sarı ay, ufukta yükseliyor .• 

Uzaklarda bir kut ötüyor .. Yu~a
aını Şatırmı• bir kuf ötüfü ... Denız· 
~e vakit vakit kürek tıpırtıları du
yuluyor .•• 

- Misafirleriniz gitti mi, Mestu-
re? 

- Dün gittiler! 
- Bari eğlendin mi '1 
Gözlerini gözlerime dikiyor; iç 

çeker gibi gülüyor: 
- Çok eğlendim ..• 
Tekrar susuyor ..• 
Onun bu inatçı süki'itü, beni üz

miyor korkutuyor. 
Aca"ha, ben de mi sussam? 
- Mesture, siz, Halim Sireti ne

teden tanıyorsunuz? 
Mesture, titreyerek sıçradı: 
- Sen, onu, gördün mü? 

Yazan: Mahmut YESARi 

- Evet ... Sizin bahçede dolafır
ken gördüm. Bunda hayret edecek 
ne var? 

Meıturenin sesi, boğuk boğuk 
titrek: 

- Sen, Halim Siret'i nereden 
tanıyorsun? 

- O, benim mektebi sultaniden 
arkadatımdır. 

~enç kızın omuzları düttü, göz
len daldı: 

-Yaaa!.. 
- Siz, ne münasebetle tanıyor-

sunuz? 
Mesture, avuçlarımın içinde du

ran ellerini çekti: 
- Halim Siret, büyük teyzemin 

torunudur. Galiba, bir üveylik te 
var. Fakat ben, aslını bilmiyorum; 
sormağı, öğrenmeği de merak et
medim. 

- Sizin kötke geldiğini hiç gör· 
memittim. 

- Senelerden beri burada değil
di- Sultaniden çıkınca Avrupaya 
gitmifti. 

. --- - - -·- -- ~--~---·=--~-~--
MiLLiYET PERŞEMBE 8 MART 1934 

l[U~•& - ............. . 
Ahmedin parası .. 

Kolleksiyon meraklısı bir ah -
babın ev:nde idik. Kolleksiyon 
amma, bir değil, birkaç yüz kol • 
leksiyon ..• Enfiye kutu~ıundan sü • 
müklü böceğe kadar, tatın topra • 
ğın, hayvanın, paranın, çanağın 
çömleğin, akla gelenin gelmiye • 
nin birer kolleksiyonunu yapını~!. 

Camekanlı bir dolabın içinde 
eski sikkeler duruyordu. Dolabı 
açıp içinden bir tanesini çıkardı: 

- lqe, dedi, koUeksiyonumun 
en kıymetli parası •. 

Eski bakır yüzükleri andıran, 
silik, toprak kokulu, küflü bir pa
ra .. Sorduk: 

- Altın mıdır? 
- Hayır! 
- Gümüt müdür? 
- Hayır!. 
- Bakır mıdır? 
Güldü: 
- Evet amma, ne kıymetli ba • 

kır .• 
- Kıymeti neden ileri geliyor? 
Mağrurane batını salladı: 
- Ahmedi Salis:'n parası yahu! 
- Satılsa epeyce eder demek .•• 
- Eh .. Erbabının eline düterse, 

bet yüz lirayı seve seve verir! 
Arkadatlardan biri güldü: 

- Bef yüz liraya bir bakır on
luk, hiç fena değil. Yalnız bir şey 
var, itibar, Ahmede mi, Salise mi? 
Anlamadı? 
-Ne gibi? 

- Diyeceğim, benim de adım 
Ahmet te ••• Yalnız salisliğim yok .• 
Eğer, Ahmedin bakırı bu kadar 
para ediyorsa, bizim eski bakır 
tencere, ne güne duruyor 

Kolleksiyon meraklısı, ondan 
baskın çıktı: 

- Haklısın ama, Ahmedin para 
sı, zamanında, yarım akçe etmez
di. ölümünden birkaç · yüz sene 
sonra kıymet peyda etti. Sen de 
tencerenin para etmesini is.tiyor • 
san, bir parça sabret! Aradan iki 
üç aaır geçsin! En atağı bin liraya 
satarsın! 

M. SALAHATTIN 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu 

Bu aktam 
saat 19,30 da 

ISTANBUL 
EFENDiSi 

Yazan Müsahib zade 
Celal 

Umuma. 
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lan devirleri hemen hemen sarahaten 
biliyoruz. Bunlarda İnsan kemikleri ve 
aletler buluyoruz. Fakat bu bakaya 
hayvana yakın İnsanı değil tam mana • 
si.le insan sıfatlarını haiz inu.nları ha -
ber veriyor, bunlar hemen her memle
kette ve aıağı yukarı ayni devirde ya. 
şamıılar. insanla hayvan araıında mu. 
tavauıt, Pitekantrop gibi bazı mahlu • 
katın da kemikleri elimizde . Yalnız 
bunlara baksak ve elimizde Anatomik 
ve Antolojik başka deliller de bulunma
sa bir İnsanın aslı hayvan olduğuna ka
naat edebiliriz. Fakat birinci defa ola
rak kendi insan ıanatini iılemeğe uğ -
raımıı olmaları İcap eden hominien'le .. 
rin henüz kemiklerinden hiç bir şey 
bulunmamııtırl Demek ki insan yer yü
zünde fevren, birdenbire zuhur etmiş! 
lıte bu mülahaza pek hayret verici bir 
şeydir! Bu mülahazayi derpiş eden i. • 
!imlerin ona ilhak ettikleri mütalealan 
da bundan sonraki makalemde arzede-
ceğim. 

Mehmet Ali Ayni 

- Biliyo:'ltm. Tahsilde beraber
dik. 

- Dönünce. bir müddet tafralar· 
da dola,tı. Sonra Beyoğlunda otu
rur, bu taraflara gelmez. 

- Şimdi ne diye gelmit? 
Meaturenin tabii, kayıtsız görün· 

meğe çabaladığı pek belli idi: 
- Annemi, beybabamı göreceği 

gelmiş ... 
- Peki, sen; misafirlerimiz gele

cek! demittin ! 
- Annesi, ablası da beraberdi. 
Eğer Mesturenin hali, beni fÜp· 

helendirmemit olsaydı, Halim Si
ret'in bu ziyaretini manalı bulmaz, 
kutkulanmazdım. 

- Bu kadar mı? 
Mesture, yüzüme baktı. lnıanla

rın hazan kartılarındakine hisset
tirmek istemiyerek, hatta kendi 
kendilerine bile itiraftan korkarak 
l:>ır iç çekiıleı i, ah editleri vardıt. 
~u gizli !!İzli yanıt, uzun göğüs ge
çırmelerden <laha kuvvetli dah.ı. 
a~ikar hiasolunuyor. 

Yakıcı bir zehirin, onun kalbine 
zerre zerre damladığını, itlediğ ini 
ben, gozümle görüyorum. 

Neden? Ne var? 
Bu zehir, beni, daha fazla yakı

yor: 
- Mesture, benden saklama, 

Söyle! 

HiKA!-cmi 
İş bilenin 

,· 
~-----~~ ...................................... J 

Tamamen TÜRKÇE SÖZLÜ munzam bir film: 

Aşk Fırtınaları 
Şehap, Anadolu vilayetlerinden birinde 

memurdu. Eline aydan aya maaşından 
otuz lira gibi az bir para geçtiğinden ka
rısı Cavidantın fantazisine para yetiştire· 
miyor, bu yüzden aralarında dırıltı eksik 
olmıyordu. iki sene evvel lzmirde bir aık 
neticeıi evleru:nişlerdi. Kızın anası babası 
yoktu. Delikanlı annesinden bu izdivacc 
gizli tu~wnuf. sonra mektupla bunu vali
desine yazmııtı. Kaynana, gelin geçimsiz .. 
!iği bizde ezeli bir dert. Annesi daha ge· 
linin yüzünü görmeden mektupla şöyfa 
mukabele etmişti: "Kim bilir hangi aşif
tenin biridir. Bula bula kimbilir kimi bul
dun? Babası acaba paçacımıydı, neydi? 
Hiç asil bir aile kızı olsa sokakta seni 
görüp sever ve kimsenin haberi olmadan 
evlenir miydi? Ben böyle soyu sopu bel
li olmıyan inıanlara gelinim diyemem, 
artck sizin yüzünüzü görmek istemem.,, 

Şehap, annesinin bu inatçılığı karımn
da ıaşırmıı: 

- Kaderim böyle imiş, ne yapayım .. 
Diyerek sükut etmiş ve karm ile saadetli 
dakikalar yafamağa devam etmişti. iyi a
ma, karısı genç ve güzeldi. Süııe, alafran· 
galığa çok hevesi vardı. Şık tık roplar, 

yeni yeni ıapka1ar giymek iniyor, mo
dayı noktası noktasına takip etmekte ı•· 
rar ediyordu. Karı koca düıündüler: Ha
fize hannnın dargın olmasına rağmen 
ırönlünü yapmak için ona Anadolu hedi
yeleri göndermeğe baıladdar. Ankarada
ki güveysi nüfuzlu bir adam olduğundan 
tavassut eder, bu sayede belki yüksek 
maatlı bir vazife alırlardı. 

Şahap, annesinden bi_!" mektu!' ~1-
mıştı. Kadın elinin darhgından şıka • 
yet edip aydan aya harçlık iatiyordu. 
Bir de (namaz seccadesi gönderin) 
diyordu. Kaynanaya bir halı seccade 
gönderdiler. Posta ile muntazaman 
bazı ay dört lira, bazı ay üç lira yol
ladılar. Hafize Hanını paralan aldık
ça neıeli mektuplar yazıyor, damadı 
Kani Beye kendisi için söylediğini, ya 
kında yüksek maaılı bir vazife bula 
cağını bildiriyordu. Bu, altı ay böyle 
devam etti. Yedinci ay gelince genç 
kadın kocasına çıkıştı: 

- Ayol Şahap, bu kadın senden pa 
ra çekip duruyor, bir de eniıtene yaz 
bllkRlıın ne diyecek? 

- iyi ama, hemıire üveydir. Zaten 
bana düımanlığı vardır. Kocaınnm 
görlü olsa bile o mani olur. 

-- Canım, sen de politika kullan, 
Köprüden a-eçinceye kadar bu .. 

Cenç koca, bu defa gene karısının 
dediğini yaptı. Eniştesine büyük b'r 
halı, bir teneke yağ, bir teneke pey • 
nir gönderdi. Ve arkasından da bir 
m~ktup yazarak maaşlarının azlığın· 
-dan tiki.yet etti, yük&ek rnaaıh bir 
vazıf~ ıçın tavaısutunu rica etti, yal .. 
vardı. 

işin garibi, onlar ne hediyeleri al
drkl.ırını b!ldiriyorlar, ne de itleri i • 
çin müsbet, menfi biç bir cevap ver
miyorlar, aükut ediyorlardı. 

~alıap beyhude yere borca girmİJ· 
ti. Gerçi Anadolu ucuzluk olduğun • 
dan mükemmel gıdalarını alıyorlar, 
semiriyorlardı; fakat giyinme tarzla· 
rı hi.; uygun değildi. Kızın gözü kız· 
mışt • Kocasını çok •everdi. Muhakkak 
istedi,ini yaptırmak azmile bir gün 
koca.ile yalandan bir kavga etti: 

- Ya istedi.ğim elbiseleri alırsın 
veyahut ben yanından kaçar giderim 
dedi. Kocası ıaıırmıştı: 

- iyi ama Cavidancığmı. Senin <le 
diğini yapmış olmak için gırtlağa ka
dar borca girdim. Keşki bu paraları, 
bu hediyeleri göndermeseydik. Onla
rın tülleri bozuk İfte .. istediğin ~~Y· 
(eri alayun; fakat dükkancılar bana 
at tık vere.siye vermiyorlar! 

- Oylcyse ben de benim arzulan
mı yap;ınbir koca bulurum 1 

Bu ~özler genç adamcn İzzeti nef· 
sine dokundu: 

- Nereye gidersen git. lsrar ede · 
rek t\ n.:ın1a para gönderen, enişteme 
hediye gönderten sensin.. Vicdansız 

kadın .. 
- ~önderttimse ben onları adam 

zannettim. Meğerse senin akrabala -
nn akrepmİf. Şunu bil ki ben vicda~''~ 
sız değilim, yanıma birk~ç roppla oır 
knt çamaşırdan b111k11 bır şey alm:ya 
cağrm. Diğer bütün eıyalarımı, sana 
zorla gön'Jerttiğinı paraların, hediye .. 
lerin kart' lığı o~arak h.ı.rakıyorunı. . 

Cavidan hakıkaten oyle yaptı. Bır 
sabah yalnız b.r bavulla evde~ ~ıkıı. 
Bir gün •onra lstanbula gelmıştı. Ne 

- Neyi söyleyeyim, Hüsrev? 
Fakat rengi uçtu, soluk dudak

ları titreyor. 
- Evet, sen, benden, bir şey, bir 

,eyler saklıyorsun! 
Mesture, cevap vermiyor; hali

me acıyormut gibi gülüyor. 
- Nedense benden gizlemek is

tediğin, belki de me,'um bir haki
kat va:~ Hayır!. Açıkça söyle-.· E
ğer aşkımızı, saadetimizi tehdit e
den bir tehlike varsa, onu gizle
mekle önüne geçmiş olmayız. Bila· 
kiı vakit varken mukabil çareler 
arayalım. 

Mesture, ellerimi tuttu, kendine 
doğru çekti, gözlerinin içi yanıyor
du: 

- Hüsrev, annemle beybabam 
beni evlendirmek istiyorlar. 

- Halim Siret'le mi? 
Metanetime, ben de •atıyo:·dum. 
Mesture, hatını eğdi: 
- Evet. .• 
- Sonra? 
Mesture, birden iayan edivermİf· 

ti; kısık kısık haykırdı: 
-Daha ne olsun, Hüsrev? Bu, 

sana ehmmiyetsiz bir tey mi görü
::ıüyor? Biraz evvelki souk kanlılı
ğı kaybetmittim; ellerimi, ellerin
den kurtardım, Onu omuzlarından 
tutarak sarıstım: 

- Yoksa kati karar verildi mi? 

Oynıyanlar: 

GARY KOOPER. HELENE HAYES 
IPEKFlLM atudyosunda liaanımıza çevrilmiştir. 

Bugün matinelerden itibaren l P E K sinemasında 
llivetın: Ankara'da Reıit Galip Beyin cenaze mcraıinıi 
intib11atı gösterilecektir. (14127) 

Jı-- Bu akıam S A R A Y [Eski Glorya] da 
Nıw - York harabelerinde cereyan eden ve ihtiraslı 

entrikalarla dolu pek hi1&i ve gayet müessir 

AŞK KELEPÇELERi 
"SARIŞIN ARZU,, tabir edilın JEAN HARLOV vı sevimli 
jönprömye GLARK GABLE tarafındann temsil edilmif Matro 

Goldwya Mayer'in fran11zca sözlü bir filmi. 

.... ilaveten: FOX JURNAL - (14161) 

zamandır tasarladığı feyleri yapacak, 
emeline nail olacak, saadetlerini te
min edecPkti. 

ilk gece bir otele indi. Ertesi gün 
bir yere giderek saçlarını kestirdi, on 
düle yaptırdı. Ve mükemmel bir tu • 
valet, harikulade bir makyajla Şaha
bın enİfteıinin dairesine gitti. 

iri ve mütenaaip endamı, mavi göz
leri, aarı saçları ile güzel bir kadındı. 

Kadın, hele güzel kadın azmedince 
her ıey yapm~ğa kadirdir. Bilhassa 
arzusuna afk ve iddia hi.kim olursa .• 

Kini Bey onu hayretle karııladı. 
Karısının övey kardetinin karııının bu 
!radar güzel olduğunu, bu kadar cİ • 
velek, hoppa bir kadın olduğunu as
la düıünmemiıti. Cavidan fettan bal.ı~ 
l..ırı, ateşli vücudünden latan baygın 
kokularla onu teshir etmitti: 

- Kini Bey, beni sizin eve mi
safir olarak götürün; fakat gerek ka 
yin valdeme, gerekıe görümceme be· 
ni iıini takip etmek için buraya gel· 
mit bir arkadaşınızın zevcesi olarak 
tanıbnız. 

- Olur Cavidan Hanım .• 
O gece gelin hanımla enitte bey 

beraber eve gittiler. Ve Ki.ni onu ev· 
deKİleı e (mektep aı:ka~aıım Bursalı 
Ahmet Beyin zevce•• Şukran Hanrm) 
diye takdim etti. . . 

Cavidan onları tetkık edıyordu. 
Kayin valdesi, şu ayağındaki çorap • 
)arı yırtık, çocuğun saJıncağını salla .. 
yan, bir taraftan yemeklerin pİ§ip pİJ 
mediğine bakmak için mutbağa ko • 
şan hizmetçi kılıklı kadın mıydı? 

Görümcesi de köıede yağ fıçısı gi
bi tembel tembel oturuyordu. 

") gece gramofon çaldılar, eğlen • 
d.4 _r. Hafize Hanım da, Kevser de 
Cavidanı son derece sevmiılcrdi. Er
tesi gün genç kadcn kaynanascnı yır· 
tık çoraplardan kurtarmak içih bavu• 
lunu açtı. Bir defa giydiği bir müslin 
çorabı ona uzatıı: 

- Valde Hanım ıunu lutfen hedi
yem olarak kabul ediniz. 

ihtiyar kadın sevinmiıti. Damadı • 
na döndü: 
= - Oğlum hanımı gönlüm pek aev
di. Aman beyinin işini yap, güzel bir 
tavsiye ver emi? 

Cavidan veda edip çıktı. Ve Kani
den kuvvetli bir tavsiye alara.k trene 
bindi. ' . 

Oç gün sonra Şahap Cavıdandan 
bir mektup aldı: ~en~isine Samsu~
d ki bir ıirkette yuz lıra maaılı bır 
m:muriyet bulduğundan vazifesinden 
istifa edip ~yalarını toplıyarak he • 
men latanbula gelmesini bildiriyordu. 

Delikanlı karısının dediğini yaptı. 
Galata rıhtrmında buluştukları za • 
man Cavidan kocasının boynuna aa .. 
rıldı: 

- Beni affet sevgilim .. dedi. Hep 
bunlar aşkımın şiddetinden, seni çıl
f!mca sevdiğimden .. 

- Bak; sen bu kadar hediye gön· 
derdin .. Bir şey yapamadın. Halbuki 
bl'n ~yle bir hediye ile .. 

Şihap onun sözünü kesti: 
- Yüz lira maaı bu .. Elbette .. iyi 

aına kime ne hediye verdin, ne para 
aarf eltin? 

Ka.rııı meseleyi etrafite anlatıp hıı:!
diyenin kayın valdesine verilmi§ bir 
çift müslin çoraptan ibaret bulundu · 

Mesture, başını göğsüme daya-
dı: 

- Verilmek üzere .•. 
Hınçkırmağa batlamıttı: 
- Annemin ısrarı beni çıldırta

cak.. 
Saçlarını oksıyordum: 

- Peki seni.; fikrini, reyini sor-
' muyoı•le.r mı? 

O, hınçkırıklar arasında, kesik 
kesik söyliyordu: 

- Bizde, kızların ,kadınların fik 
ri, reyi olur mu, suı;u!u.r ~u? .. Ha
lim Siret'ten daha ıyısını mı bula
cak mı,ım? •. Temiz bir aile çocuğu 
imis ı .. üstelik akraba imitiz de ..• 
Hu:Yunu, sayunu , iç yüzünü bilme
Jikleri el adamlarına mı verecek
ler mit? 

Eğer o anda beynimin içine bir 
demir, çelik parçası sokulmu, ol
saydı, beyaz alet haline gelirdi 
muhakkak. 

- Siz, Halim Siret'in ne mal, 
ne mata' olduğunu biliyor musu
nuz? 

Mesture, doğruldu; gözlerinde, 
bir ümit haberi alımıf hasta sevin
ci vardı: 

- Halim Siret hakkında bildi· 
ğin bir 9ey mi var? 

- Ya vrıum, sana, onunla mektep 
ark"da'ı olduğumu söyledim. Son
ra A vrupada da beraberdik, Ha-

( 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

18: Pli.k nefrİyah. 19: Selim Sırrı Bey t"'" 
rafından konferans ve ajans haberleri. 19.3(): 
Türk muaikiai neıri.yah. Kemal Niyazi 8•1• 
Hayriye Hanım, Malııir Bey, Mü:ıı:eyyen Hanııtı• 
21: Muhtelif neıt"iyat. Ajana haberleri. 21,30• 
Radyo orkeatraaı tarafından dana muaikbi. 

ANKARA: 
12,30: Ankarapala.tan nakil. 18: Orkeatr"• 

18,40: Alaturka saz 20: Aja.ns haberleri. 
V A R Ş O V A. ı4ı5 m. 
16,40: Caz orkeatraaı tarafından lıı:onıer· 

17,40: Konf•ranı. 17,55: Pl&k ile ruhi kl1sik 
muaiki. 18,25: Plak (Salon muaikiai). 18,SO: 
Genç köylülere mahsus netriyat. 19: lkbaadi 
n•,riyat. 19,20: Müaahabe. 21,05: Ork•slr" 
ile hafif moıiki. 22: Müaahabe. 22,15: Popül•' 
konaer. 23: Pli.k ile talon konaeri. 23,30: Dan• 
musikisi. - Haberler. - Dans muaikiıi. 
BUDAPEŞTE,550m. 
17: Maaallar. 18: Çiftçilere tawaiye1er. 18,JO: 

Opera orlceatraaı ta.rafından konser. 19,45: fp· 
•ilizce dera. 20,15: Tasannili konaer. 20,45: 
Harici aiyaaete dair lı:onferana. 21: Stüd1od•" 
tenıail. - Haberler. Müteakıben Siıan muıi· 
kiai. 24,30: Kahvehane konaeri. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
17,45: Kadın aaati. 18,10: Taıannili konıer· 

19,SO: Tiyatro haberleri . 20: Eaki AvuaturP 
mar,1arı. 20,4S: Haberler. 21: "Netterl,, iaioıll 
musikili temail. 22,20: Yeni ATIJılurya mıuİ• 
kiıi. 23,30: Son haberler. 23,45: Kar baberlr 
ri. 24: Plik ile aktam konseri. 

B 0 K R E Ş, 364 m. 
13r BGr••· - Plak. 141: Haberl•r. - pJik-

18: Dinico orkeatraaı. 19: Haberler. ıe?tS: Dl· 
nico orkeatra•ının dewamı. 19,50: Üni•erslt• 

radyo•u. 20,10: Konferans, 20,30: Operadan 
naklen bir opera temaili. 

B R E S L A U, 316 m. 
17: Hafif muaiki. - ·Müıahahe. 19: Netelİ 

parçalar. 20: Mllli netriyat (Faaıt'un eıerlel"İııl 
den). 21,30: Kuartet konıari. 22,20: RadyG o'f'" 

ke•traı;, 24: Hafif parçalar i1a muaikiat. ,-----... 
•ıııı~ı 
Asrın umdeıi " MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 
Türkiye için 

L. K. 
4-
7 50 

14 - • 

Hariç için 
L. !(. 
8-

14 -
28-

Gelen e•rak ••ri •erilmez.- Müdd•ti 
ıeçen nüab.alar 10 kuruıtur.- Ca:ı.et• •• 
matbaaya ait itler İçin müdjriyeta mü· 
racaat edilir. Gazetemiz ilii.nların m.ea'o~ 
liyetini kabul etmez. • 

ğunu •Öyledi. 
Şımdi Şahap, hayretler içinde kalı 

kahalllr atıyor, sadık ve fedakar ze"' 
ceıinln elde ettiği bu aaadet için ınjıı
neltar gÖzyaılarile onun ellerini ııl•
tıyorda. 

O. N. 

lim Sireti, lüzumundan fazla tanı· 
nm. Sefihtir, kumarbazdır. 

Mesturenin gözlerindeki sevi11Ç 
söndü: 

- Evet .. Kumar oynuyormu' a• 
ma, terketmif ! . 

Güldüm; iman ettiğim bir hak•• 
katin aksi iddia edilmesine kahka' 
halarla güldüm: 

- Halim Siret'mi kuman terke1' 
miş, töbekar olmuf? O, kumar pa· 
rası bulmak için metreslerini zeıı: 
gin dostlara ciro etmekten çeki11J11ı' 
yecek kadar ahlak dütkünüdilr·1 
Girdiği kulüplerin hepsinden kof 
muştur. Kaç kereler afite edil 1

' 

Öyle. Kumarbazın, kolayca tötıe"' 
kar olacağını hiç zannetmiyoııulfl' 
Buna dünyada aklım ermez! 

Mesture, kollarını açmıttı: 
ba" - Sen, onu annemle beyha 

ma anlat. 
- Ben, nasıl anlatırım! 
-Hayır! O maksatla söyleıııe° 

dim- Onlar, bu kadarını bilm!Y~ 
lar. • 

- Halim Siret'in niyeti atikarji 
Senin :ınnenden, bahandan ha~,,.. 
dolgun miras yiyeceğini biliyor· ııı' 
yefendi, evlenmiyor, kumara ıe! ... 

1 1 s . d" - . ıÇ'" ya hazır ıyor. enı aev ıgıın ~ 
sana bütün kalbimle bağlı oldu •) 

(BitmJ1 
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Hakem meselesi 
-o--

Ingilterede tatbik ediJen 
bir usul 

Sporda mühim mesele 
Teşkilat hükumete yük olmamalıdır 

gelse yeridir. Fenerbahçe - Galatasaray ha-"Milliyet" Ankaradan iki ha. 
ter aldı. Bunlardan birisi esasları 
azırlanan "Gençlik teşkilah" ku

t~luncaya kadar spor teşekkülleri
llln lağvedileceğini, diğeri de Mir
~ aylıktan mütekait Rahmi Bey 
Gençlik teşkilatı" işlerile ui;raş
~ak üzere fırka idare heyetine a
ınacaktır. 

Yerdiğimiz bu haberleri Cüm
huriyet gazetesi tekzip etti. Spor 
teşkilatının lağvı haberlerinin ne 
dereceye kadar tahakkuk edeceği
li bilmemek!e beraber bu tekzip
ere rağmen muhakkak olan bir 
fPy varsa o da 'imdiki spor' teşki
latımızın umumiyetin ho,nutsuzlu
~unu celbetmiş olması ve "Genç
ık teşkilatı" ismi altında yeni bir 
eşekkül projesinin hazırlanmış ol
llasıdır. 

Genç!. k teşkilatı yapılmalı mı
lir? 

Bizce yapılacak iş şimdiki spor diseri etrafındaki neşriyatımız ü
tetkilatının basitleştirilme suretiile zerine okuyucularımızdan bir çok 
ıslah edilmesi ve bu teşkilatın ken mektuplar alıyoruz. Bu meselede 
di yağiyle kavrularak hükumete tetkilat ve hakemlerin mes'uliye
yük olmamasıdır. ti etrafındaki netriyatımızı tama

men haklı ve hatta hafif bulan bu 
Spor tetkilatını has'tleştirmek mektupları, yerimizin müsaadesiz

güç bir iş değildir. Hatırımızda liğinden netredemediğimize müte-
kaldığına göre son rpor kongresin 'f d'I 
den evvel bu hususta alakadarlar e~sı iz ve sahiplerinden özür ı e-
bir proje de hazırlamı9lardı. Bu rız. l 
proje bir kaç kere daha gözden ge Yalnız bu münasebetle ngilte
çirildikten, eksik ve gedikleri ta- rede hakemler hakkında tatbik e
mamlandıktan, lüzumsuz tarafları dilen b'r usulden bahsedeceğiz: 
kaldırıldıktan sonra tatbiki ciheti- İngilterede her maçtan sonra, 
ne gidilirse arzu edilen şey yerine o maçı yapan takımların klüplerin, 
gelmi~ olur. Evvelce ne böyle ren o maçı idare eden hakem hakkın
garenk spor nizamnamemiz ve ne da federasyona bir mektup gönde 
de birbirine fena bir tarzda kenet rirler ve mesela derler ki: 
lenmiş sayıuz spor heyetler'miz "Hakem çok dürüst ve bitaraf-
vardı. Fakat spor işlerimiz, her tı". 
halde, şimdikinden çok daha iyi "Hakemin verdiği birinci gol 
yolunda gider ve beyhude yere d 1 

dır~por teşkilatı lağvedilmeli mi- de, hiç bir faydası olmadan kon- ~f~:s!~~a~~~a;ö!~n:::r.~~n o ayı 
gre ve saire masrafları namı altın 

"Gem;lik teşkilatı", bugün her da hükumete bar olmazdı. "Hakem iki hadisede tarafkirli-
nıernlekette ve bilhassa Rusya, 1- ğ'ni gösterdi. Hiç lüzum yokken 
lalya, Almanyada çok ehemmiyet Kıymetli başvek]imiz Halkev- bizim takıma bir penaltı verdi ve 
\' ·ı · 1 d d' G ı· · !erinin yıldönümü münasebetiyle ıırı en ış er en ır. enç ığı vatan kartı tarafın bariz bir penaltısını 
-··d f h 1 k söyledikleri nutukta bütün Türkle-•uu a aasına azır ıyaca ve onu çalmadı". 
ıtl'lli mefkureler etrafında tek bir re her işte düıtur yapabilecekleri 
kitle haline getirecek bir tetekkül, çok yerinde bir tavsiyede bulundu Federasyon her halde itimat et 
bütün milletlerin ıon senelerde lar ve dediler ki: tiği iki üç kiş' yi hakemi takibe 
ıluyciuklarr en büyük ihtiyaçlar- "~untazam feyizli çalışmanın memur eder ve bunlar maçtan son 
elan biri.:liı-. Bu itibarla bizde de temelı, müesseselerin bütçe noktai ra mütalealarını federasyona bil
Cümhuriyet hükuruet;mizin hima- nazarından düzgün olmasını te- dirirler. Bu mütalealar klüplerden 
Ye ve mürakabe3i a:tında buluna- min etmektir. Başkasmın lütfı..ine gelen mektuplarla kartılaştırılır 
<=ak bir (Gençlik teşkilatı) güzel ve yardımına ihtiyaç gösteren bir ve birbirine tetabuk eden noktalar 
Ve tah'akkuku temenni edielcek bir hayat sun'i ve süreksiz bir hayat- her hakemin federasyonunda mev 
•eydir.• tır. Onun devamına güvenilmez ki, 

"Gençlı'k Te•kı'la'tı" nın kurul- . . l " cut dosyasına işaret ed lir. Bu su-' feyzine ve tesirıne ınanı sın · 1 
ll'lasiyle birlikte "Spor teşkilatı" retle ngilterede bütün hakemlerin 

b k Spor te•kilatrmız yukarda söy- • ı · k ı h llın 15.ğvi fikrine gelince, u i i tet ' rr.czıyet erı, no san arı, angi klü-
k·ı lediğim'z •ekilde ıslah edilir ve bu ı i.ıtm birbirine karı•tırılmaması Y be !arafkirlik ettikleri, otoriter ve-

1 ' I yeni tetekkülün başında işten an· 
Ve i :isinin birbirine müvazi o a- ı k' 1 ya zayif oldukları tahakkuk etmı•t 

k 1 ~y8:n. ı~se e~ ?"uhterem Başveki· 
ı·a yfüümesi en hayırlı bir iş 0 ur. lımızın sozlerını düstur yaparak b r haldedir. Bu dosyalar aayesin-
S~or te,k:Jatının lağvi etrafındaki tefkilatı kendi yağiyle kavurabilir de hangi hakemi hangi maça ver
~titalealar her halde, bu te4kilatın lene mesele kalmaz. mek veya zayif hakemleri ehem-
ır taraftan istenilen ve bekleni- Bu da pekala kabildir. 

len i-;i yapamaması, diğer taraftan miyetli maçlara koymamak iti in-.'!: h(ll,umc-te }ül- olmasından ileri Sadun GALiP gillerede halledilmiştir. 
~ ......... ~ .......................................................................................... ,,,,,,,,,,,,,,,, .. 
Spor arkadaşlığı büyük kuvvettir 
Şu iki atlet bütün sporcularımıza misal olabilir .. 

daf~~orda arkadatlık ve bu arka
ler ıgın Yarattığı samimiyet genç· 
\'1.ıkaraaında büyük bir kuvvettir. 
';eııl arıya dercettiğimi:ıı resim, ge
lıııtkerde Avrupada yapılan bir 

ıı. Veınet yarı+ında alınmıştır. 

Bu yarı!ta. ayni klübe mensup 
ve çok samımı arkadaş olan iki at 
!et, rakiplerini kendilerini rahatsız 
edemiyecek kadar geride bıraka
rak öne geçmitlerdir. Ariveye yak 
!attıkları zaman, bu iki arkadıı.t 

birinciliği kimin alacağı hllkkın'da 
latifeye batlamışlardır. Fakat bu 
hal birbirine niıbet verir fekilde 
olmamış, bilakis birincilik ve ikin 
c!lik neticede ayni klübe ait olaca 
ğı için bu iki atlet tahai muvaffa. 

Kayak ile altmış üç metre 
936 Olimpiyadında Norveçlilerden çok şey beklenebilir 

---

' 

{ 

l 
~--~ -----· - - -

Berlinde yapılacak olan 1936 pist, kayak atlamaları için de fazla Almanlar muvaffak olmus-
olimpiyatları için Almanların bü- tramplen yaptırmıtlardır. lardı . 
tün tesisatı hazırlamakta oldukları Daha şimdiden kış sporlarile Bu sefer de Norveçli rporcular 
nı geçen sayılarımızdan birinde mefğul olan milletlerin atletleri Garmi~e giderek ski ile atlama 

Garmite gelerek orada 1936 kıt talimleri yapmı,lardır. Yukardaki 
okuyucularımıza hildirmiftik. Al- sporları olimpiyatlarına hazırlan- resimde görülen iki Norveçliden 
manlar bir taraftan Berlin stadını maktadırlar. biri altmış üç metre atlamıştır. 
ve olimp:yat köyünü hazırlarken Geçenlerde muhtelif milletlerin Kayak ile atlamada altmıt metre. 
diğer taraftan da kış sporları olim ve bu meyanda Almanlarla Fran- yi bulmak hayli mesele olduğun
piyatlarınm yapılabilmesi için Gar sızların Bob tabir edilen kızak ta- dan 936 olimpiyatlarında kayak i
mif' de mükemmel tesisat mey~a~a kımları oraya giderek hazırlık mü le atlamada Norveçlilerden cok 
getirmişler, kızak yarıtları ıçın, sabakaları yapmışlar ve bu işte en şey beklenebilir. -......... ,,,,, ,,,,,,,,,,,,, .......................................... , .. _,,,.,, .................................. . 

Marsel Til 

/gnaçyo Ara 

Avrupa şampiyonasına 
İştirak ediyoruz 

Güreı Federasyonundan: 

Son merkezi umumi içtimaında te • 
karrür ettiği veçhile Federasyonumuz 
Romada icra edilecek Avrupa ıampiy°"' 
nasına İftirake karar vermittir. 

Milli takım güre§çilerinin ve nam
zetlerinin tefriki için yapılacak müsaba
ka bilahara ilan edilecektir. Güre§çileri 
mizin her zamanki mesailerine daha 
muntazam devam etmeleri tavsiye ve 
keyfiyet berayı malumat ilan olunur. 

Birincilik müsabakaları 
latanbul mmtakası Futbol heyeti 

riyasetinden: 9 Mart 934 tarilıinde 
yapılacak mıntaka birincilik müsaba· 
kaları berveçhiatidir: 

ı - Taksim stadında: Saha ko
miseri Necmi Bey, saat ı2 de Bey
koz - I.tanbulspor B. takımları, hake 
mi Basri Bey, saat ı3,4S te Topkapı • 
Hilal birinci takımları, hakemi Ad
nan Bey, saat ıS,30 da Beykoz - ls
tanbulspor ı İnci takımları, hakemi 
Suphi Bey. 

2 - Fenerbahçe stadında: Saha 
komiseri Nuri Bey: Saat 11,30 da Sü 
leymaniye - Galatasaray B. takırnlan 
hakemi Rüıtü Bey, saat ı3, 15 te Al
tınordu - Anadolu birinici tak1D1]an, 
hakemi izzet Muhiddin Bey, saat ıs 
te Sü1eymaniye - Galatasaray 1 inci 
takımları, hakemi Ahmet Bey. 

3 - Beıiktaı stadrnda: Saha ko
miseri Sali.hattin Bey, saat 9 da Top 
kapı · Hilal B. takımları, hakemi Ha. 
!it Galit Bey, saat 12 de Fenerbah
çe - Beıiktaı, genç takımları, .. hak~ 
mi Sadi Bey, saat ı3, ıs te Turkıru
cti - Ortaköy birinci takımları, hake 
mi Kemal Halim Bey, saat ıs te Do 
ıraıupor - Bakırköy ı inci takımları, 
hakemi Sadi Bey. 

Bosketbol maçı 
Basketbol heyetinden: 
9 - 3 - ı934 Cuma günü Galata

saray Lokalinde yapılacak basketbıl 
maçı: 

Galatasaray - Vefa saat ı 8 de ha 
kem Semerciyen Bey. Vaktinden ıs 
dakika geç kalan takımlar mağhip 
addolunurlar. 

kiyeti üzerinde oynamıyarak gali. 
biyeti birbirlerine bırakmağa kal
kıtmışlardır. Açıkgöz bir foto~a~ 
çı tam bu sı:lada onların resmını 
çekmittir. 

Şampiyon 
Son zamanla:,da Zenci bokıör Al 

Bravn ile Yang Perez arasında ya 
pılan dünya horoz siklet şampiyon 
luğunu namağlup Zenci boksör 
sayı hesabiyle muhafaza etmitti • 

Son haftalarda ikinci bir dün
ya boks fampiyonluğu maçı daha 
yapıldı. Bu maç orta siklet tampi 
yonlu!;una ait idi. Müsabaka, tam
piyon Marsel Til ile şampiyonluğa 
namzet lgnaçyo - Ara arasında ya· 
pıldı. Bu maçta da şampiyon Mar
sel Til sayı hesabiyle hasmını mağ 
lup edereke dünya şampiyonluğu
nu muhafaza etti. 

• 

Marsel Til 

Fransua Dekan ve Karpantige 

Fransa ve hatta dünya boksünün en mühim simalarından Dekan
ın öldüğünü okuyucularımıza haber vermittik. Bir vakitler namr 
dünyayı tutan methur Fransız Boksörü Karpantiye'nin meneceri 
olan Dekan'ın ölümü bilhatsa Fransa spor muhitlerinde derin bir 
teessür uyandırmıttır. 

Çok iyi kalpli ve dürüst bir insan olan Dekan ıçın Karpantiye: 
- O benim için hem sert tıir men,.cer, hem de mütfik bir heba 

olmuftU. Eğer ben bir aralık spor aleminde bendimi gösterebildisem 
bunu Dekan'a medyunum, demittir. 

Karpantiye'nin sözlerine inanmak lazımdır. Dekan'ın tefkat ve 
azmi yukardaki resminden de anlatılabilir. 
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MAHKEMELERDE 

• • 
Üsküdar 
Cinayeti ŞEHiR HABERLERi 

Katil kendisini kurtarmak 
için öldürdüğünü söylüyor 

Geçen Cümhuriyet bayramının 
son gÜnü Üoküdarda bir cinayet ol -
mu~, lb:-ahim iaimli bir ditç.i, Enver i
aimli bir hizmetkarı öldürmüştü. Dün 
bu cinayetin muhakemeıine ağır ceza 
mahkemesinde başlanılmıştır. Dava 
evrakına nazaran bayramın üçüncü 
günü dişçi lbrahim hancı Omıanın 
hanında Osman, Omer ve sair arka 
daşlarile oturup rakı içiyormuş, Os -
manın yanında çalışan Enver de bun
ların sofrasına hizmet ediyormuş. Bir 
aralık hancı Osmanın kansı Melek 
Hanım içeri girmiş ve hancı Osmanın 
iizerine ablmıı: "f 

- Sen hala bu herifle oturup rakı 
mı içiyorıun diye baiırmıt ve kolun:· 
dan tutup meclisten dıtan çıkarmıt -
tır. Fakat Melek Hanım bir müddet 
aonra tekrar ııelmiı ve bu sefer de 
ditçi lbrahime teveccüh ederek: 

- Ne oturuyorsun, burada kalk 
defol, git diye mücadeleye batlamıt -
tır. Hatta bu mücadele esna11nda diş -
çi lbrahimin ııözlüğü yere düşmüı, 
kırılmıı, bu aralık mücadeleye hancı 
Oamanın hizmetk&n Enver de ittirak 
~tmiıtir. Bu esnada da ditçi lbrahim 
çakı ile Enveri vurup öldürmüıtür. 

lbrahim mahkemede cürmünü in
kar etmemiı, fakat: 

- Ben nefsimi müdafaa halinde i .. 
dim. Melek Hanunla Enver üzerime 
hücum ettiler. Kendimi korumak için 
çakımı çıkardan, bu eınada Enve-r Q.. 
zerime hücum edip te ııöğaüme yas
lanınca elimdeki bıçak kendioine oap 
landı demiştir. 

Muhakemede hancı Osman ile 0-
rrer iominde biri şahit olarak dinle -
nı?mişler~ir. Bunlar vakaya aynen 
} azdığımız gibi ıahitlik etmiılerdir. 
Muhakeme Melek Hanımın da tahit 
sıfatile celbi için 11 Nisana bırakıl -
mıştır. 

Kumkapı cinayesi 
Bir bayram günü kumkapıda Nuri 

isminde bir toförü öldürmekten ıuç· 
lu eski serkomiıer Mücip Beyle bek
çi Adilin muhakemesine martin on be 
; inde de"am edilecektir. Muhakeme 
vaka' mahallinde keşif icrası için kal 
mı,ıı. 

Yangında yanan maaş 
Adliy,; yangınında maaşı yanmış 

olduğu İçın maaş katibi Fatin ve Adli 
ye mutemedi Aıan Beyler aleyhine ao 
!iye biı 'nci ceza hakimi Ertuğrul Sa
it Bey tarafından açılan dava müd -
U<·iumwniliğe teslim edildiği iddia o
lunan zabıt varakaaının celbine kal -
m1ştı. Mahkeme zabıt varakasını celp 
ve tot.l'-iic. clTnİ~ karar tefhimi için mu 
hftKe~c cu~na.rte:,,i. gününe bırakılmı§ 
tır. 

Kurban bedelleri 
Her sene Kurban Bayramında, kur

ban deri ve barsaklan, Tayyare Cemiye 
t'i larafınd~n toplanmakta ve bunların 
hasılatı Tayyare, Hilfiliahmer ve Hima
yeietfal Cemiyetleri arumda paylaııl· 
maktadır. 

Bu sene de ayni suretle Kurban de
ri ve barsaklan toplanacakıtr. 

Ancak son zamanlarda deri ve bar
saklann fiatleri çok dütük olduğundan 
kurbanın canlı olarak ve yahut bedeli
nin tercihan teberrü edilmesi, ıüpheıiz 
bu üç Cemiyete daha büyük bir yardım 
olacakbr. 

Tayyare ıubelerinden bazılarına ce .. 
çen sene teberrü edilen canlı kurbanla
rın miktarı tunlardır: 

Konya - 924, Bozkır, - 594, Bale
cik - 470, Tercan - 270, Bayındır - 220 
Kadınhanı - 194, Çorum - 134, Hadım -
82, Çorlu - 65, Ş. Karaağaç - 60 Son
«11rlu - 53, - Nallıhan - 48, Çankırı - 40 
Ereyli (Konya) - 32, Odemiı - 6, Ala
tehir - 2, Yekunu "3174" canlı kurban. 

Tayyare ıubelennin bazılarına kur
ban bedeli olarak verilen paralar da 
ıunlardır: 

!Jayındır - 781, Eskitehir - 500, Ala 
tehir - 400, Ceyhan - 400, Son&'W'lu -

Tarihi roman: 79 

BELEDiYEDE 

Maaş geç kalıyor 
Hazirana kadar bu böyle 

gidecek .. 
Belediyede mart aylığının daha bir 

kaç gün teehhürle verileceği anlaşıl -
maktadır. 

Aldığımız mali'ımata göre yeni maE 
senebaşı olan hazirana kadar belediye 
maaşı 15 gün teehhürle verilecektir, 

ikinci yıllık 
Belediyenin tertip ettiği ikinci İs • 

tatistik yıllığı cumartesi günü ""1"e • 
dilecektir. • 

Bu seneki yıllık geçen senekinden 
daha mükemmeldir. Yıllıkta fransızca 
kısımlar da vardır. 

Terkosa gidilecek 
Belediye fen heyeti müdürü Ziya B. 

terkos sular idaresi su mütehuaıs • 
lan ile birlikte cumartesi ıünii ter • 
kosa gidecekler ve vücuda cetinlecek 
yeni tesisat için tetkikat yapılacak -
br. 

Evlerin kontratları 
Belediye müeueae ve evlerin kon • 

toratlannı umumi bir muayeneye ta .. 
bi tutacalı:br. Muayene yakında ve 
gayri muayyen bir ııünde baılayacak
br. 

Belediyenin kontorat resimleri vari
datı senede 210 hin lira olduğu hal -
de bu miktar tahsil edilemem~e -
dir. Bir çok kiracıların kontoratsız o -
larak oturdukları anlaşılmaktadır. 

MAARiFTE 

ilk açış dersleri 
Üniversite Tıp fakültesi ordinar -

yüslerinden lgeraheimer tarahndan 
(Göz klini.ii - Cerrahpaıa) ha.tahane
si amfisinde ilk açıı dersi 10 mart 
cumartesi günü ıaat 12 de verilecek
tir. 

Reşit Galip Beyin şahsiyeti 
Üniversite Tıp fakültesi profesör -

!erinden Şuvartz dünkü dersinde, ve
fat eden eski Maarif vekili doktor Re
ıit Galip Beyden bahsetmiı ve üni
Tenitenin ıılahab için merhumun çok 
çalııtığını, takdir edilmesi l&zım ge -
len kuvvetli bir fA)ısiyet olduğunu 
ıöyliyerek talebeyi bir dakika hürmete 
davet etmiştir. 

Böyle bir hadise yok 
Dünkü Haber ııazeleoi Kasımpaşa

da beşinci ilk mektepte talebeden En
ver efendinin muallim Nuri Bey tara
fından dövüldüğünü yazıyordu. 

Maarif müdürü Haydar Bey dün bir 
muharririmize böyle bir dayak hadisesi 
olmadığını söylemiıtir. 

Ege gecesi 
lzmir lisesinde yetiıenler cemiyeti 

tarafından T okatlıyan salonlarında bu 
alı:•~ bir "Ege., gecesi tertip edil -
m.ıJlır. 

Egeliler tarafından zeybek oyun -
ları oynanacakbr. 

166, Ödemit - 101, Hadım - 71, 15; 
yekiinu '2434" lira. 

Bir çok zevat t'a kestikleri kurbanın 
deri ve barsaklannı Tayyare Cemiyeti
ne teberrii etmİ§lerdir. 

Kurban derilerile barsaklarının sa· 
ht fiatleri son senelerde çok düıtüğü i
çin bir canlı kurban ve yahut bir kur
ban bedeli takriben "70" deri bedeline 
tekabül etmektedir. 

Üç hayır cemiyetine yardunlanııı 
hiç bir zaman eairgemiyen halkımızın 
bu une de kesecekleri kurbanlan can
lı olarak ve yahut bedellerini Tayyare 
Cemiyetine teberrü elbıeii tercih ede
uklerine ve bu suretle daha büyük bir 
hayır yapmıı olacaklanna ıüphe yok
tur. 

Günesin Oğlu 
Herkes biribirine soruyordu : ı 
_ Hitay bu fırsatı neden kaçır

dı? 
Günet'in oğlu yıldll'llll g,ibi uçup 

gitmtiti. Reisin a~~um~~n Hitay' 
m geri kaldığını goren .~ı~er _l;totu
cular birer birer yola duzulmutler-

di. b 
Reisi geçmesele~ bile, onu u 

genit ve uzun meydanda y~lnız 
bırakmak istemiyorlardı· Hatta bu 
yan,a Ur muhafızı bile ittirak 
etıni,ti. 

Reisin yanından ayrılmıyan Cey
lanın oğlu atını fazla kotturama
dığı için arkadan gelen kafile ara
sında yürüyordu. 

Ceylannın oğlu çoban kızının 
geride kaldığını görünce o kadar 
,a,alamı~tı ki •. Hitay'ın yanma so
kulduğu zaman hala ağzı bir karış 
açıktı .• Gözlerine inan mıyo du. 

- Hiç tanınmamış koşucular bi
le reisin peşinden kottular. Sen 
ne duruyorsun? 

Diye söylenirken, gözli Hitay'ın 

YazD'.1": lıkender FAHREDDiN 

sol bacağına iritti·. Biraz daha ya
nına sokuldu •• Ve gözlerini aÇlll'ak 
dikkatle baktı. 

Çoban kızının baldırından kan 
sızıyordu. 

Ceylanın oğlu Hitay'ın bacağın
daki kan lekesini görünce kekele
meğe ba~lamıttı. 

Etrafındakilere bir 4ey 
~e~eğe ça.lıtarak yavatça 
egdı: 

sezdir
batını 

Hitay .• Vuruldun mu .• Ne oldun? 
Çoban kızı bacağından kan sız

dığının farkında değildi. Göğsünü 
titirerek: 

-Vurulan insan at üstünde böy 

le mi durur?! 

Dedi •• Ceylanın yanından uzak
la•mak için atının dizginini sola 
çekti. Fakat, Ceylanın oğlu çoban 
kızını yalnız bırakmak istemedi .• 
Arkasından gitti.. Tekrar yanına 
sokuldu: 

- Hitay.. Bacağında yarayı 
gördüm . . Seni kim vurdu? 

Diye sordu. 

------------------------------------------------------------------------------------
Odada ilk toplanh 

Odanın alakadar müessese ve şirket
lere sorduğu suallere 

baştan savma mı cevap veriliyor?. 

-Dün oda mediaine yeniden iltihalı eden Sadettin, Yusuf Ziya, Reli' Celcil 
Beyler iç tinıada ..• 

Uzun müddetten. beri toplanamı -
yan Ticaret odaaı meclis; dün içtima
ıru yaptı. Oda mecliıi içtima salonu 
Adliye sarayı yangınından beri Tica
rı;t mahkemeleri tarafından itııal e -
dılmekle olduğundan dünkü toplantı
nın riyaset odasında yapılması zaru -
reti ha11l olmuttu. Meclise yeni inti -
hap edilen milli reaıürans müdürü 
~efi .. ~·~!• iş Bankası lstanbul ıuhe
ıı muduru Yuıuf Ziya, denizyolları 
müdürü Sadettin ve Hasan Sadi Beyler 
de meclise itlirak etmekte idiler. 
Ruznameye İıec;:ihneden evvel müıta • 
celen müzakeresi lazım gelen madde· 
ler ruznameye ithal edildi. Bunlardan 
bilLasr.a F e•hane fabriT:r:asrnın sordu -
ğu bir Aual Üzerine teıbiti icap eden 
teamül şekli ;çin gürüllüler; mucip 
oldu. F eshane fabrika11 kömür satış -
larında müteahhidin ne kadar lıir 
toleranslar taahhüdünü ifa edebilece
ğini •ormakla idi. Oda bu hususla a
lilkadur müeııeıeler ve şirket:erdcn 
maldm .. ıt iıtenıiş, fakat bu müeueıetcr 
ıacl a ~ifa verebilecek malumat ver -
memiılerdi. itin garibi heyeti idare a 
zaıı aTasında da ihtilaf çıkmıı ve me· 
sele reye konulunca .tesavi olduğu gÖ· 
rülmüıtü. Dün bu it mecliste müzake 
re edilirken birçok aza aöz söyledi. 
Bilhassa Ticaret müdürü. Muhsin Bey: 

- EfendUn, dedi; ba~ı ıirketler 

iN HiSARLARDA 

Türk afyonlarının 
Satışı 

Standardize bir halde 
ihraç edilecek 

Uyuşturucu maddeler inhioar ida
t'esi beynelmilel piyasaya çıkacak af
yonlarımı:ıın istandardize edilmi, bir 
vaziyette ihracı için tertibat almağa 

baflamıştır. fnhisann baılıca gayele
rinden biri olan bu neticeyi almak i

ç;n yeni bir taonif makinesi getiril -
mektedir. Bundan sonra Türk afyonı

lan sınıflandmlmıt, morfin dereceleri 
taayyün etınit bir halde ve munta -
zam ambalajlar içinde dünya papzar 
!arına arzedileceklir. Bu suretle inhi

S'lr~ ~ada·· bir takım menfaatperest
lerin elinde türlü türlü tahiıe uğra -
yan ve b;r hile veailo:ai olan Türk af-

yonları hakiki yüzile, temizliği ve aa. 
fiyetile dünya piyasalanna arzedil -
mit olacakbr. 

Hitay bacağma yavaşça bir göz 
ath.. Baldırından akan kanlar be
yaz atın kamını kırmızıya boya
mıftı. 

Kaplan yürekli çoban kızı vazi
yetini bozmadı: 

- Baldınma bir ağaç dalı bat-· 
mı,tı. Merak edilecek bir yara de
ğil. 

Dedi ve iki elini ağzına götüre
rek ili.ve etti: 

- Atım da biraz hastadır. Koıa-
cak hali yok .. Haydi yammd~n 
uzaklaş! 

( Hitay ) ın ölümünü 
istemi yenler 

Meydanı geçmitleı•di. 
Reis yarıtta birinci gelmitti. 
O ak,am, akıncılar, günet bat

madan, rastladıkları bir su başın
da kanaklamıslardı. 

Bora yarııta: epeyce yorulmuştu. 
Yemek yiyorlardı .. 
Günef'in oğlu Hitay'ın yüzüne 

dikkatle bakınca, elinden lokması
nı atarak: 

- Neyin var, Hitay? Rengin git
tikçe sararıyor.. Hasta mısın? 

Dedi ve elini genç kızın alnında 
gezdiı~rken birdenbire çekti: 

- Ateşler içinde yanıyorsun! 
Elimi alnına sürünce, kızgın bir 
demir parcasına yapı,mış sandım. 

ve firmalar muhtel;f sebepler dolayı
ıile odanın sordukları aualleri bildik
leri halde cevap vermezler veya bil
miyoruz derler, battan savarlar. Bi -
naenaleyh geelcek cevaplara inanıl 
maz. 

Sanayi Müdürü Refik Bey de: 
- Bu kadar ketmekeı ve malUınat 

aızlık içinde bir teamül !~it edilme
sini imkBnsız görüyorum, dedi. Bu 
hususta teamül olduğ ukanaati vardı. 
Yalnız tolerans mikdarı kestirilemi -
yordu. 

Reis Habip zade Ziya Bey bu itin 
tamikına lüzum olup olnıadığım reye 
koydu. Fakat bu da yeni bir ihtilafa 
sebebiyet verdi. Nihayet Refi' Celal Be
yin müdahaleıile reye konulma tekli 
taohih edildi ve tolerans mikdarının 
tamik ve tahkikına karar verildi. Bun 
dan sonra ruznameye ceçildi. Yeni a
zalar meclise takdim edildikten aon -
ra münhal olan ikinci riyasete yeni -
den deniz yolları müdürü Sadettin• B. 
seçildi. 

Muhtelif komisyonlara intihap olu
nacalc azalar hakkında idare heyeti 
tezkeresi okunduktan sonra yeni te
müller tesbit edildi. Bundan sonra 
Borsa harici alım satım muamelesi ya 
pan üç firmanın tecziyeoi için hukuk 
müşavirinin müta)eaıı okunarak top .. 
lantıya nihayet verildi. 

DAVETLER 

Şişli nahiyesinde konferans 
va konser 

Halk Fırkası Şişli nahiyesi konser ve 
konferanslarına devam etmektedir. Bu 
Pertembe saat 21 de başlıyac'iık olan 
konferans ve konoer proıınınıını neıre
diyoruz: 

Konferans: Nasyonalizm ve nüfıH 
siyaseli - Mustafa Bey. Konser: Türk 
musikisi .• 

Keman: irfan Şet.ip Memduh Ha
nımefendi, piyano: Adnan Hilmi Bey, 
ut: Şekip Memduh Bey, Kastaniyet: 
Şerif Asal Bey .. Duhül herkes için ser
besttir. 

Sumerler hakkında 
konferans 

Kadın birliği tarafından bul!'ün sa 
at 16 da lotanbul Halk.evinde bır top
lantı tertip edilmiıtir. Bu t.?plantıda 
müzeler elsinei .-.iye muteha1111ı 
Hikmet Turhan Bey tarafından (Sü -
merler ile Tiirider arasında münase -
bet) mevzulu bir konferans ver;lecek 
ve bundan sonra koneer verilecektir. 
Nermidil Ahmet Hanım tarafmdan la 
panyol dansı, Şirin !zzet Hanım tara 
fmdan Valse Chaupın oynanacaktır. 

Seni bir zanga (zehirli sivri sinek) 
mi soktu yoksa •. ? 

Hitay bacağını uzath: 
- Zagna bu taraflarda bulunmaz. 
Merak etmeyin! Baldırımı Nipur'
dan gelirken, boynuzlu bir akrep 
ısıııdı •• Fakat tehlike yok. Çünkü 
yarayı derhal dağladım .•• Fazla. ca
nım yanıyor. Rengim bunun için 
soluk olsa gerek. 

Günet'in oğlu çoban kızının ba
cağına iğildi •• Kanlı baldırını göz
den geçirdi ve teli.,Ia sordu: 

- Ya zehirlendinse •• ? 
Ceylanın oğlu da söze karışmıştı: 
- Komıumuzun oğlu da bu mel' 

un hayv~n zehrinden öldü. Hitay 
kurtulması için, derhal ~abut (Ba
al) e bir kurban vadedelım. 

Bora: 
- Böyle bir kaplana yüz kur-

ban feda olsun ••• 
Diye bağırdı· 
Hitay'ın başına toplanmıtlardı
Çoban kızının benzi gittikçe u-

çuyor, kulakları morarmağa ve diz
leri kesilmeğe başlıyordu. 

Yemeği bırakmıştı. 
Ayağa kalkmak istedi •• Kalka

madı .• 
Sol bacağında artan bir titkinlik 

RÖrüyordu. 
Ceylanın oğlu: 
- Mabut Baal, bir insanın canı-

POLiSTE 

Bir kayık battı 
içindeki koyun derileri 

kurtarılamadı 
Evvelki gün limanda bir kaza ol -

mut ve bir kayık batmı§tır. Vak'a 
§U ıurelle olmu§tur: Rizeli Ali Ef. nin 
kayığı Antalya • ambanndan 18 
ba)ye koyun derisi alarak şamandıra -
da bağlı bulunan ltalyan bandıralı 
Papagolo vapuruna yana§mak istedi -
ği sırada vapurun gövertesinde istif 
ediJmi§ bulunan büyük ceviz kütük -
!erinden birisi kayığın içine düımü§ 
ve kayık hamuleıile beraber batmış -
br. Boğulan olmamıştır. 

iki ölUm 
Sultanahmetıe Akbıyıkta oturan 

Davut namında bin ıarho§ bir halde 
evine gelmekte iken Sultanahmet ca
mii arkasında yere düterek ölmüı -
tür. Yapılan muayene neticesinde Da 
vudun sektei kalpten öldüğü anlaııla 
rak gömülmesine müsaade edilmiıtir. 
!kine; bir ölüm de Sultanahmette B;n 

birdirekte 15 numaralı bot dükkanda 
oturan Sivaslı Mustafa oğlu lamail de 
dükkanda ölü olarak bulunmuıtur. 
Belediye doktoru tarafından yapılan 

muayenesinde lamailin öteden beri ve 
reme müptela olması dolayısile eceli -
le vefat ettiği anlaıılmııtır. Fakir ve 
kiınseıiz olan lamailin cenazeıi bele -
diye tarafından kaldırılmıtbr. 

Pendikte gizli mezbaha yok 
Pendik civarında Enver isminde 

bir adamın evinde gizlice et kestiği 
anlaşılarak etlerin müoadere edildiği 

yazılmıştı. Pendik belediye..inden al -
dığmuz bir tezkerede oralarda hiç bir 
suretle kaçakçılığa meydan verilme -
diği, Pendik dah;tinde bel~iye'.'in re• 
mi mezbahasından baıka hıç bır yer
de zephiyat yapılmadığı ve zaten Pen 
dik civarında da ne Enver namında 
bir kinuıe, ne de dükkan ve mezbaha 
bulunmadığı bildirilmektedir. 

Ömer Seyfettin'in doğ
duğu yerde 

BALIKESiR, 7 (A.A.) - Balıke

airin Gönen kazasında doğmuş olan 
hikayeci Omer Seyfettinin iılüm yıl -
dönümü münasebetiyle Halkevinde 
bir, Omer Seyfettin gecesi, yapılmıf
lır. içtimada, Ömer Seyfettinin haya
b anılmıı, hikayeleri okunmu§, milli 
edebiyat tarihine kıymet veren namı 
taziz olunmuıtur. 

Halkevinin yardımları 
Halk""i içtimai yardım ıubesi ha -

len 94 talebeye öğle yemeği temin et 
mektedir. Bu adedin arttınlması için, 
yeni komite tedbirler düıiinmektedir. 

Çocuk müsameresi 
Hiınayeietfal cemiyeti lstanbul mer 

kezine bağlı Anneler Birliği tarafın • 
dan 23 Mart cuma gÜnÜ saat 16 da. 
Beyoilunda T epebaşında Kazadital
yada. kostümlü bir çocuk müaamereai 
verilecetkir. Bu mii.aamerede çocuk -
!ar tarafından muhtelif eğlenceler ve 
danslar yapılacaktır. 

Hasan ecza deposunda 
Hasan Ecza deposunun Beyoğlu ıu

besi Pazartesi günü açılmı§br. 

Türldyede azim ve teıebbüsile 
büyük muvaffakıyetler elde eden 
ecza ve ıtriyat tüccan Hasan Beyi teb
rik ederiz. 

nı gene bir insan kanile kurtarır •• 
Diye sözü doğruladı. 
Bora k14larının çattı: • ., 
-Yüz b8' koyun yetmıyor mu• 
Ceylanın oglu gülümsedi: 

- Koyun sürülerimize bi~ has
talık gelirse, mabuda o vakıt ~o
yun hediye ederiz. Hast.alananv ın
sa.ndır. Baal, koyuna koyun, sıgıra 
sığır, insana da insan ister •• 

Ceylii.nın bu sözü herkesi dütün

dürmüttü· 
Hitay'ı ölümden kurtarmak İçin, 

ölümü istiyen yeğiti bulmak kolay-

midi? . . • 
Herkesin ağzı kılıtlenmış •. Bora 

hile susmuştu. 
Şehirde olsalardı (Asu)lardan 

biri çoban kızını ne yapıp yapar, 
ölümden kurtarırdı. Fakat böyle 
Hitay'ın imdadına kim yetişecek
ti? Zavallının yarasını saracak 
kanlı bir tavpn derisi bile bula-

mamıtlradı· · 
Bu sırada arkada duran delikan

lılardan biri atıldı: 
_ Hiyooo ••. Hiyooo ! .. Onu ben 

kurtaracağım .•• 
Vakitsiz gök gürültüsüne benzi

yen bu yüksek sesin geldiği tara~a. 
bakıttılar. Türk akıncılanndan bırı 
göğsünü açarak reisin yanına gel· 

di: H' • 
- Ben ömrüm.de b~ş defa ıtay 

.. 
1 Aeker'f te•llll•r 1 , ___ ,_ 

Betiktat askerlik tubesinden : 
1.- On seneliğini alan malul ve y•

timlerden yalnız maaıları yen:den hağl•· 
nanların. 

2.- 930, 931, 932, 933 senelerinden 
istihkakları olan malUI ve şehitlerin ; . 

3.- On seneliğini alrnıı oluptla şinıdı 
ye kadar ikramiye alanların . 

4.- Yeniden derece alanlann. 
5.- Dederecesi tebdil olunanların. 
Bazı noksanların iılahı için 25-3-934 

tarihine kadar behemehal her gün öğ!• 
den sonra şubeye müracaatları ilin olu· 
nur. 

YEN/ NEŞRiYAT 

Garp musikisinde büyük 
adamlar 

Garp mus;ki aleminde ebedileşınit 
şaheserler brrakıruş olan büyük üıtal 
)arın hayatı ve tercümeihalleri öğre • 
nilmeğe değer. Mebrure Sami Hanrnı 
bu büyük bestekarların hayatmr gii• 
zel bir kitap içinde toplamış ve reo;ın· 
!erile beraber ne§retm;ıtir. Bu kit&P
ta Haendel, Bash, Beelhoven, Mozart, 
Llszt, Vagner, Haydu, Schubert. 
Schumann, Paganini, Chopin, Rouinİ, 
Veber, Verdi, Lulli, Ramean, Georg• 
Sanet, Glück, Naendelson, Berlioz, 
Piccini, Offenbach g;bi· üstatların na• 
sıl yaıayıp nasıl yetiıtiklerini öğren• 
bilirsiniz. Tercemei hal okumak bir 
nevi ya§anılmı§ roman demektir. Mu· 
harririn sade ve temiz üsliıbu ile bu 
bu kitapta bahsedilen bestekarların 
aded; kadar da meraklı ve ayni za• 
manda istifadeli romanlar okuyacak
aıruz demektir. 

Afrika vahşileri arasında 
Afrika vahıileri arasına düten ve u· 

zun seneler vahşilerle beraber hayat sü· 
ren Nurullah Bey ismindeki bir deniz 
zabitinin bu meraklı ve heyecan dolu 
sergüzeşt ve macerasını tasvir eden bu 
eser Maarif kütüphanesi tarafından for· 
ma fomıa neıredihncğe başlanmı~tır. 
3 üncü forma çıkmıtbr. 

Bedi Vecdet Bey tarafından Türkiye
de ilk defa yazrlan ve tefrikası esnasın"" 
da büyük bir alika ve rağbed kazanan 
bu eseri tavsiye ederiz. 

Aslan ve Eskişehir 
Müttehit Çimento ve Su 

Kireci 
F abr;kaları Anonim Şirketinden : 

iLAN 
Ticaret kanununun 361 nci maddesi!• 

ıirlı:et mukavelenrunesi ahkamına tevfi• 
kan Aslan ve Eskihisar Müttehit Çi· 
mento ve Su Kireci fabrikaları Anonirn 
Şirketi hissedarları 1934 senesi MarU• 
nın 21 nci Çartamba günü saat 10 d~ 
Galata' da A.gopyan Hanında ıirket mer• 
kezinde inikat edecek adi heyeti umumi
ye içtimruna davet olunurlar. 

Ruznameİ müzakerat : 
1 - Meclisi idare raporu ile Murakıp 

raporunun Kıraatr, 
2 - 1933 senesi muamelatına ait he· 

saba.tın kabulü ve meclisi idare azasınıJ1 
ibraıı ve ıenei mezküre netayici muaıne· 
labna dair Meclisi idarenin teklifi, 

3 - Meclisi idare aza11na verilecek 
ücreti huzurun tayini ile beraber umurll 
tirketin idaresine sureti mahıusada ıne'" 
mur edilen aza aidatının tespiti, 

4 - .Meclisi idareden çıkan dört u~· 
nın yenne yenilerinin intihabı ve mech'" 
si idarece azahğa intihap olunan bir z~'" 
bn taodiki intihabı. 

5 - 1934 senesi için bir Murakıp in• 
tihabile aidatının tespiti ve murakıbı:t 
mazereti halinde ifayi vazife etmek üz<' 
diğer bir zabn intihabı, 

Uakal 25 h;ue oenedine malik olup d• 
içtimai mezkurda hazır bulunmak ist•Y"' 
zevat ticaret kanununun 371 nci madde.", 
sine tevfikan içtima tarihinden en u bı• 
hafta evet hisselerini ıGalata'da DoYç.• 
Oryentbank Dresdner Bank ıubcsi gı• 
ıelerine tevdi etmelidirler. 
Diğer bankalara tevdi olunan hisse •"" 

nedab mukabilinde mezkur bankalarcl•~ 
~man makpuzlar heyeti umumiyeye d•j, 
bil olmak Üzre Döyçe Oryentlıank-Dr<' 
ner Bank tubesine tevdiat mahiyet;nd• 
olarak mezkur bankaca kabul olunaca~· 
br. 

lstanbul , 26 şubat 1934 
. Meclisi idare ~1ı 
(13831) l~ 

# 
la at ko,turdum .• Onu geçemedi'!1· 
Yaban öküzile dövüştük.. O gal1l' 
geldi, ben yaralandım· Yaya k0~ 
masında o benden çevik. Hitll. 
yurdumuza benden ziyade Jaz•!" 
dır. Onu ölümden kurtarmak iç•~· 
camın (Baal)e kuııban olsun •. 

Dedi. Akıncılar ve çoban kızıll1~ 
acısını dindirmeğe çalıtanlar bıJY 
retle biribirlerine bakıtıyorlard•· fi 

Bu ııe sevimli, ne cana yıJı' 
bir yei:itti.. f 

Hitay canının değerini bilınh'&ı'. 
ba~kaları kurban gitmeden, keıı 
sinin ölmesini istiyordu. ii• 

Güneı;'in oğlu, delikanlınııt 'i 
züne baktı: 

- Sen nerelisin, yurttat 1 
- Hitay'ın köyünden .• 
-Kaç ya,ındasın? 

- Yirmi üç... 1111• 
Bora, delikanlının kuJagıııa e 

di: 1 ,.,,1 
- Canından bezginliğin v;l 
- Hayır... .... I ., s~~ 
- Neden ölmek istiyorsun· rl'l 

Demir gibi sert bilekleriıı ve kllgilıİ 
!arın yuva kurduğu kayalar ~· 
geniş göğsün var! Bu sağlafrıııı.t' 
cudunu yurduna bağıtlasan ° 
mı? 

Delikanlı bağırdı: 
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Meclise verilen 
Yeni layihalar 
I' . {Ba~ı 1 inci sahifede) 
1 teblığ edi!eceği için ma1U.matlannın 
l11%etelerde gördükleri havadisten iha
~ ~ulu~uğunu ve bu havadiılcrin de 

uku!"etin iıtihdaf ettiği gayeleri ta
,,,_,,., aydmlatacak kadar vazıh ol -
"'•dığını IÖylemişlerdir. 
b Bu itibarla yeni vergilere latan
lc ulun ne niıbettc iştirak edebileceği er
i atna miiıteniden teıbit ve izah edi • 
"'1cmektedir. 

Elektrik ve havagazı vergisi 

1
• Yeni vergi layihallU'Jndan tehrimizi 

~ ~.ı..r eden başlıcalarından ~iri, .._ 
tktrilı; ve hava gazı resmine aıt ola
nıdır. 

.Layihaya n•zaran, halen fatura ii -
t~rınden fatura bedelinin yiizde beşi 
~~nde alınmakt,.a olan elektrik res
i •nın kilovat iizerinden iki kurus o -
1ı:•~k ~e gene fatura bedelinin yüzde 

!• ruıbetinde alınmakta bulunan hava 
fl%ının beher metre mikabından bir 

11hış vergi alınacaktır. Ayni ~a -
~nda elektrik iıtihaal eden sanayi 
ı, uesseselerinden beher kilovatla bir 
uruş tahsil edilecektir. 

layihaya bu esaı konurken, bazı 
~erlerde elektrik ücretinin fazlalığı i
~•barile oralardaki müstehlikledn da
d • fazla vergi teıviyesinc mecbur ol-
uldarı cihetle bu verginin bütün 
~1•nılekette müsavi olması esası göze-

1 ıtıiıtir • 

1 
Verilen malümata göre, memleket

e ••nevi elektrik sarfiyatı 110 mil -
l'on kilovattır. Bunun 35 milyon kilo
vatı tenviratta sarf edilmektedir. · 
<l'I Memlekette en çok el ... trik sarfe -
ı,1 •n yerler, lstanbuldan sonra An-
aradır. Yalnız lstanbulda elektrik 

j•rfiyatı senede 88 - 90 ınilyon ki 
~•atı bulmaktadır. lstanbul elektrik 
!dı_rketinin aboneleri adedi ise 85 bin -
ır. 

Ayni zamanda elektrik istihaal eden 
•a.nayi müesseselerinden kilova.t ba • 
Ştna bir ":un.af ah nacaktır. 

Şehrimizdeki alakadaılar, gazeteler
d• çıkan bu şekli müphem bulmakta 
Ve bütün aanayi müesıeselerinin tabi 
ıutulacakları yeni verai miktaıırun an
aıılamadığıru kaydetmektediı-lcr. 

l 
Bu itibarla yalnız l stanbulun yeni 

• •ktrik reomi olarak vereceği mik· 
~·~ı taıu;,in etmek ,imdiden müfl<ül-

ur. Sırf tahmini olarak, fdırimizde 
•arfedilen takriben 90 milyon kilova
~n 25 milyon kilovatı tenviratta kul
~nıldığı kabul edilecek oluna beher 
kılovatı iki kuruştan yarım milyon li
ta varidat temin edilebilecektir. 

. Bunda aanayi müesseselerinin elek
l~ık aarfiy.tında alınacak verıi da • 
lı!l değildir. İstanbul elektrik ıiı4<eti· 
ı•n 85 bin abonesi olduğuna göre, bun• 
~·•.n timdi fatura bedellerinin yüzde 

ıı ola...,k verdikleri elektrik resmine 
k~aran, yeni vergi bayii kabarık ye-

un tutacaktır. 
a , liava pzi sarfiyatı şehrimizde çoc: ':"olda beraber henüz matlüp dere
y .. Yı huimMDff!ır. Fatura bedellerinin 
b~•te (5) i yerine metre mikibmdan 
~r uru._ ıılırunca tezayüt olacaiı 
t Uhakkak görülmekle beraber, bu ar-

ı '' niabeti henüz kat'i olar.ak kestiri· 
'ıncmekteııir. ---.. 

Kazan~, buhran, muvazene 
vergileri 

. l<azanç , buhran ve müvuene ver .. 
tılerinde memurin ve müstahdemini 
alôkadar eden bir tadil mevzuu bahis 
değildiı-. Esasen mevcut kanun, buh. 
t'~n ve naüvazene vergilerinde tama • 
inen memurin ve müstahde · • • .o:L 
d rruru '"""" af etınittir. Resmi dairelerde Ye hu-
~1usi müesseselerde muhaaebecilcr ayın 
1 k haftasının nihayetinde memurin ,.e 
:"~•tahdcminin aylıklarından kesecek
~~tJ kazanç vergilerini ve müteakip •· 
Ytn ilk nı.fı nihayetine kadar da ka
l:anç ve buhran verplerini mahalli ma .. 
liyesine yabnnak mecburiyetindedir .. 
ler. 

Mevcut kanunların yalnız memurin 
•e müıtahdeınini istihdaf eden hükmi 
lhkamı timdi serbeıt kazanç erbalıı
na da tahmil edilmektedir. Bu suretle 
~ancın mükellefiyet haricindekilere 
.:,,.ıeftDili suretile iki buçük ve mun
•ı·b buhran vergisinin serbest kazanç 
çuk ~bııı~ teşn:ıili suretile de bir bu. -
•d·ı rrulyon hra fazla varidat te.ının 

1 ebileccği ümit olunmaktadır. 
ti Ôtedenberi vergi ve maliye iıle 
~ilde bulurunuı olan salahiyettar ze-
at bil ·ı · l t , vasıta vergı enn yansımn 1 • 

• ~~buldan tahsil edildiğini teerübele-
111• mü.teniden IÖylemekteılirler. 

, Bu hülcümdcn yalnız b" "ki'" ... "ti" Q • uyu ugu ı -

1~rıle. .ı~iyatının fazlalığından elek
b •k gıbı bır kaç madde müstesnadır ki 
.Unlara ait vergilerin lstanbulda tah'. 

•ıl edilen miktan yarıdan fazlayi bul
llıaktadır. 

Ali.kadarlann tecrübeye istinade 
kttaya koydükları bu nazariyeye ba~ 
!hnca, kazanç ve buhran vergileri _ 

~ıtı . ş.imdiki mükell_eflerden maadaaına 
1•ınıılinden elde edilecek fazla varida. 
•n •ıağı yukarı yansını lstanbulun 
••rcceği neticesi çıkarılabilir. 
,, . Bunu her hangi bir zümreye , me
l la avukatlar 11nıfına tatbik edersek, 

1.'
1anbulda 604 avukat vardır. Yasa

dı olarak bunlardan her birinin sene-
t •. 130 lira kazanç vere-isi verdik
~~· tahmin edilmektedir. Mun:ıam buh
ı· n vergisinin bunlara da teşmili ha
ı'llde şimdi vermekte oldu klan ka · • 
9~nç. Verai sİnİn tutarı olarak senevi 
vuı!•ıı liraya yakın paraya ilaveten a-
11 llardan kazancın beşte biri esa-

na ·· · •. L •il ıı;ore 18 bin lira kadar ver!j'ı •an-
•dılecek, demektir. 

dit ~u hesabı, doktorlara, eczacılara, 
hu~' •re ilh teşmil• edersek mun:ı:ımı 
•• ..,:•n vergisi dolayısile lstanbulda 
llıikt •t rneılek erbabından alınacak 
h,~ıt'• her halde yanm milyon lirayı 

1(. ıreçccektir. 
~d azllr\ç vergisinin memurlar ve müs
~•uı~nıler . haricindeki niıbeti, takdir 
tı1.11tl'ın.k Yerıne sayri sa~i irat esası ko .. 
~~ ta olmasına ve bunun miktarı 
tıı""ıekt 0!mamaaına göre, tahmin edile
Verıris· ~dır. Bununla beraber, kız.anç 
}'t "e •n ~- _beyanname usulünün hlİe
hittec ~ıatımale çok müsait olduğu 

r ıabit olduğundan değiıti -

Sıra 't' unanistanın 
(Başi 1 inci aahifede) 

yetinde tutmamaktadır. 
Hariciye nazın M. Maximos tanzım 

edilen bu formülü siyasi fırkalar reis 
!erine göndermittir. Reisler de kendi 
aralannda toplanarak müzakerelerde 
bulunmuşlar, formülü müphem ve 
gayrisarih bulduktan için mukabil bir 
formül tanzim:ni düıürunüşlerdir. Bu 
mukabil formül gayet mufassaldır ve 
M. Venizelos tarafından tanzim edi • 
lerek, Hariciye n&zırı vuıtaıile hü • 
kUınete bildirmittir. 
· Bu lormü:de M. Veniı:eloı mi.olun 
hiç bir zanam Yunaniatanı Balkanlar 
haricindeki büyük bir ılevlete karıı ıla 
h<ıTbe mecbur tutamıyacağının tasrih 
eılilmeıini utemekteılir. Diler taraf -
tan muhafazakarlar reisi ve eılıi Ha
riciye nazın M. l.filıalakopu!o• ta, ~u 
naniatanı Akdeniz devletlennılen bı -
rile htıTpten maıun tutacak bir baı • 
ka mukabil formül vücuıle getirmif -
tir. 

Dün öğleden sonra Hariciye nuırı 
M. Maxinıoı, hürriyetperver fırka re
isi M. Metakaa.ıla llari.ciye nezaretin
de çalıtarak, hükumet tarafından ev· 
velce fırkalar liderlerine gönderilen 
metni tadil eder tekilde başka bir 
metin vücude getirmiıtir. Bu metin • 
de "harekatı askeriye,, tabiri yerine . ( ha 
rekilı harbiye) tabiri konulmuştur. 

Fırkalar reiıleri gece de toplana· 
rak, yeni metni tetkik etınişler ve hü 
k inle!in bu beyanatmı daha sarih biı 
sek.ide yapmasında mutabık kalmış -
laı dır. Muhalefet mahafilinden tereş .. 
şüh eden malümata göre, liderlerm 
M. Mihalakopulosun teklif ettiği esas 
lan taıvip etmeleri muhtemeldir. Li
derlerin bugün de yapacaklan toplan 
tıdı bir itil&fa varacakları ümit edil-
mektedir. . . 

Siyasi mahafilde dönen hır taY•.a· 
ya göre, Harbiye nazırı M .. Kondılıs, 
muhalefet liderlerinin noktaı naz~la 
rını kabul etmeıini bük\ımete tavsıye 
et.miş,tir. • 

M . ÇalJaris ıleiifiklik iotemıyor . 
ATfNA, 7 (Milliyet) - · Barekıl 

M. Çaldariı gazetecilerin sordugu .•u
nllere cevaben, hükıimetin Meclıstc 
yap•l;ıcak beyanatının metzıi hakkın • 
da bır fey IÖylemek istememi§, fakat 
Yu:ı.ıniataıun imz:asrnr tapyan bir mi .. 
.• ahta ılciifiklilt yapdamıyacaiını soy 
!emiştir. 

İnkılap enstitüsün
de üçüncü ders 

(Baıı 1 inci sahifede) 
c~ktir. 

A,..n 11 •e 12 inci günleri eıki Ad
liye Vekili Yusuf Kemal Bey Türk 
inkılabının iktısadi cephelerini anlat 
maia batlayaca.lttır. Fırka umumi ka
tibi Recep Beyin dersi aym 15 inde -
dir. Recep Bey Türk inkılabının aake· • 
ri ve idari vaziyetini izah edecektir. 
Maarif Vekili Hikmet Bey a11n 16 
smda talaar ıehrimize gelecek, erte
si günü enetitüde harici siyaset kı• • 
rnını tedriııe dHam edecektir. 

inkılap enstitüoü tedrisıı.tı yalnız 
Üniversite, Yükııek mektepler talebe 
si araamda deiil, bütün münevver 
gençlik -re memlekette derin bir alaka 
uyandırmaktadU'. Anadolunun muh -
telif f"hir n kasabalanodan bir çok 
nektuplar aldık.. inkılap tarihi ders 
!erinin gazetelerde alaka ile takip e
dildiği bildirilmekte ve forma forma 
neıredilmeai istenmektedir. 

Oğrendiğimize ıöre inkılap . tariıbi 
en•titüsiinde verilen dersler, bilihara 
kitap halinde netredilecektir. 

Mahmut Esat Bey 
ANKARA. 7 (A.A.) - lzmir me 

busu Mühmut Esat Bey bu alqamkı 
trenle l•"ınbula hareket etmittir. Mah 
mut Esnl Bey yarın aaat 17,30 da I~· 
tanbul üniversitesinin lnkı1ip enstı
tüıünde '""Türk ihtilalinin hukuk ve 
adliye: la.rihi" mevzulu ilk dersini \'il' 
reeektir. 

ri~si c;,ihetine gidildiiide tebrimiz -
dekı alakadarlar larafmdan tabmin o
lunuyor. Nitekim, 30 liradan fazlaya 
apartımanlarda çalıf&D hİ%metçilcrden 
beyanname veren hemen hiç olmamı1 
ve boğaz tokluğuna çalrttıklannı söy -
)iyen bu bizınetçilcrden kazanç vergi
si de bittabi alınıımamalrta bulunınuı
tur. 

Buhran vergisi yukanda yazdığımız 
gibi timdiye kadar yalnız ınüstahdem
lerden alınıyordu. Yeni layihanın pat
ronlar• •e sanayicilere de bu verİ&'Yİ 
te,mil edip etmediği mevcı.tt malüma
ta göre sarahaten kestirilememekte -
dir. 

Muamele vergisi 
Yeni layihaludan biri de, m'!arnele 

vergisinde on bin liraya k~daı cır? Y!'
pan sanayi müesseselerıne verılmıı 
bulunan mua/ıyeti kaldırmaktadır. 

Bu suretle büyük sanayÜn inkişafı 
istihdaf edilmiştir. Bundan maada ip 
ve iplik gibi maddelerin muamele ver
gisi muafiyeti de kaldmlmakta, bu 
suretle 2,300,000 lira fazla varidat tah
min edilmektedir. 

Memleketteki bilhassa küçük sanayi 
ınüeııeıelerinin kuını azamı ıehriıniz· 
de bulunduğuna göre, bu layiha da, 
en .ziyade tehrimiz sanayicilerini alaka .. 
dar etmekte ve bu hususta aralarında 
temaslar ve teıebhüı hazırlıkları vu
ku bıılmaktadır. 

Şeker vergisi 
Yeni layihalardan biri, memlekette 

mevcut ~ker fııbrii<alarından kiloda 
12, yeni kurulan fabrikalardan 10 ku -
ruşk şeker vergisi alınmasmı istihdaf et
me tedir. 

1 M~.a bu yeni zam, teker fiyat
anaknın yukselmesini mucip o!mıya • 

c tır. 
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Vesayet ve 
Miras hukuku 

Heyeti vekiledc bir nizam
name kabul edildi 

ANKARA, 7 (A.A.) - Heyeti Ve 
kiJece kanunu medeninin vili.yet, ve· 
oayet ve miras hukukuna müteallik 
hüki\mlerinin tatbik suretine dair bir 
nizamname kabul edilmiştir. Perıeın
be ı.ünkü relimi gazete ile ne§redile • 
cek olan bu nizamname 61 maddelik 
tir. Ve neırinden bir gün sonra meri
yete &İrecektir. 

Bu nizamnameye nazaran, nüfus 
ölüm vakalanru haftada bir defa ö -
lenin aile künyeıiyle beraber mah;,.I -
!in •ulh hakimine bildireceklerdir. A
kıl lıa.1talığı veya akıl zayıflİğı sebe· 
bile işini görmekten aci: olmak veya 
daimi muavenet ve takayyüde 
muhtaç bulunmak veya hat -
kıısınrn emniyetini tehdit etmek gibi 
bir kim.aenin harici müstelzim hali~t i 
ne resmi muameleleri dolayıaile mut·· 
ta!i olan adliye ve idare memurlarr, 
belediye ı·eisleri ve belediye teşkılalı 
olmıynn yerlerde ihtiyar heyetleri, 3~h 
hi müc~s.,se idarleri keyfiyeti hemen 
bu k:ıu:.e.nin ikametgahının bulundu -
ğu maha l sulh hakimliğine bildirmPğe 
ınecburclurlar. 

Viliyctin ncz'ine büküm verc.n 
mahkemp, verdiği kat'i karar ile! evl•li 
ğin 7C' ali hakkında verilen kafi hıi
k:nüne ~ulh hakimliğine hemen ha -
her ve"<.eklerdir. Muavencte mühtaç 
ve manen metruk çocuk ve maluller, 
sulh hi.kimliğinin iıarı Üzerine, bele .. 
diyP d .. i .. eleri ya bir aile nezdine v.,. 
ya bu ır.üesaeseye yerle§!irilecekler . 
dir. 

N~z ."\mnamede, vil&yet, vesayet \"e 
miras 'tlerinde tutulacak defter, dı>s· 
ya ve z;:ıbıtlarla diğer veıika ve va•İ
yetnamelerin hi.kime tevdii, bunların 
açılması, resmi tasfiye ve paylaıtır -
nıa)·a r.ıüteallik hükümleri ihtiva et • 
mektedir. 

Banka ve Posta havale 
gişeleri 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Hıiku 

ınct, banka ve po.ta havale giıelcrin
dpn alac.aklı olan tafıııların alr.cakla
rı i~in vekiletna.me ve vera.aet ilıimı 
aranmakıızın belediyelerce verileee.k 
vesika!...- üzerine tediye yapılabilmesi 
ne kıiıılrar vermittir. 

--o--
Muğlada iki kadın dondu 

MUCLA, 6 (A.A.) - Dün gece 
burada tiddetli biı- aoğuk vardı. C.ıvar 
dağlara çok kar yağmıtlır. Bu sırada 
Bakırköyile Kestecilik köyii araarnda 
yolda bulunan iki kadın karlara oap
lanarak donmuılardır. 

Boluda Gazi günü 
BUl U, 6 (A.A.) - Bugün Bolu

nun 6 mart Gazi günii binlerce halkın 

ço~kun tezahüratı ara11nda kutlulan -
dı. Ve Bolu halkı büyiik kurtancuı • 
run ününe sadakat ve bağlılığ1D1 bir 
kere dııha teyit etti. 

H<"r tarftf bayraklarla, takla aüsl-n 
mit ve gece muazzam fener alayları 
ve 'nüaamereler tertip edilıniıtir. Mı.i· 
teaddıt hatipler tarafından Gazinin 
yüksek fahıiyeti bakkında nutuklar 
ıöylemniştir. -·--
Kütahyada istasyon yolu 

KÜTAHYA, 6 (A.A.) - Kütah -
ya iıta&yonundan ıehre kadar açıla -
cak olan bir kilometrelik yolun inşa
sına baılanmııtrr. 

-o-
Tren kazası 

IZMIR, 7 {Milliyet) - Bugiin Hi· 
lal iıtasyonunda bir tren kazası oldu. 
Marangoz Nikola isnıinde biri geri ma .. 
nevrası yaparken tı>en altında kalarak 
ağır surette yaralandı • 

Kücük iktibaslar 

Avrupa nufusu azalıyor 
Son istatistiklere göre, Avrupa 

tevellüdat niıbeti azalmaktadır. 
Hatta çok çocuk yapan milletler 
olarak tanınmı~ Romenler ve Po
lonyalılar da öyle .• Bütün muhare 
belerde olduğu gibi 1914 muhare. 
besinden sonra da tevellüdat art • 
M1'tır. Fakat bazı memleketlerde 
(İtalya, İngiltere, Belçika, Fran • 
sa) 1920 den itibaren, bazılarında 
da (Lehistan, Çekoslovakya) 1922 
den itibaren tevellüdat tedricen 
azalmıftır. Franııada 1913 aenesin 
de on bin nüfus başına 190 tevel
lüt olurdu. Bu mikdar l 73 e düt· 
müştür. İtalya fatizmin nüfus po
litika!ına rağmen tevellüdat 317 
<len 236 ya, lngilterede İse 276 dan 
152 ye dütmüttür. Şüphe yok ki 
teveHüdatın bu suretle azalmasın 
da iktııa.di buhranın büyük tesiri 
vardır. Fakat medeni zevklerimi -
zin incelmesi, ahlak telakkileri -
mizdeki değitiklik te bunda amil 
olmaktadır. 

Telef on hastanesi ! 
{Başı 1 inci sahifede) 

Memnuniyetle öğrendiğimize göre bir verem hastalıane•i i114a edildijii takdir
de. telefon abonelerinden maada bir çok kıymetli vatandaşlar Veremle mücadele 
Cemiyetine müracaat ederek sı"yei maliyeleri nisbetinde yardan edeceklerini bil· 
dirmişlerdir. 

Şehir Meclisiıinde bugiin 
İstanbul Umumi Meclisi bugün toplanacaktır. Bugünkü içtimada telefon pa

ralarından bir verem hastahanesi yapılması meselesi tekrar görilşülccektir. Be
lediye makarru bu hususta ciddi teşebbüsata girişmiş bulunmaktadır. 

Haklarını. bir hastahane yapılmak mukabilinde Verem mücadele cemiyetine 
terkedecek telefon abonelerinin isimlerini açtığrmız bir sütunda neşredeceğimizi 
dünl.ü nüsbaın-:zda yazm!ştık. 

Husuai abonelerden isimler 
Evvelce kaydettiğiınll gibi, başta tnüessesemiz olmak üzere bu haklarından 

feragat edecek müessese ve zevabn isimlerini neşretmeğe başlıyoruz. Bugün şu 
nwnaraları yazıyoruz : 

Takıim, MakamiJr apartımanmı, 41419, Beyoğlu /m1Zm 11okaiı Ziyabey a
partunanı, 41416, Ziya Bey ailesi Uaküdarıla Altuni.zaderle VeyaipafQ sokağı, 
60292, Ziya Bey ailesi Heybeliadada Fazıl Zeki Bey 56.406, lstanbul ilanat 
oılcuı Hacı Fazıl Zeki Bey 20085. 

Karilerimizden aldığımız diğer rey ve muvafakat cevaplarım neşre devam ede-
ceğiz. 

Nakiye Hanımın beyanatı 
İstanbul Şehir Meclisi azasından Nakiye Hanım telefon ücretlerile bir has

tahane yapılması teklifi hakkında bir muharririmize deıni~tir ki • 
- Şehir Meclisinde bu meseleyi bazı arkadaşlarla mevzuubahsett ik. Gazete

lerin gösterdikleri a~ka şayanı şükrandır. Şehrin bir hastahaneye olan ihtiyacı 
meydandadır. Her gün hastahane kap: larında bir çok hastalar sıra beklemekte
dir. Bir hastahane yapdsm da ne hastahanesi olursa olsun. Halkın bir hastahane 
yapılmak mükabiünde, evvelce verdiği bir kaç lirayı teberrü edeceği kuvvetle 
ümit edilebilir. Sıhhat müesseselerimizin artması gene halkın lehine bir şeydir. Bir 
şehirde her şeyden evvel sıhhat meselesi düşünülmek l.i.zmıdır. İstanbul gibi geniş 
bir şehir için mevcut hastahaneler gayri kafidir.'" 

Yeni bir silah 
Yarışı başladı 

(Başı 1 inci sayıfada) 
raftan Franuz Meclisi Bahriye en
cümeni de yeni bazı harp seline/e
ri in,ası halıkuırlaki kanun Uiyiha
sını kabul etmİflİr. Diğer t.araltan 
lngiltere imparatorluk müdafaa 
komitesi de gizli müzakerelerine 
devam etmektedir. lngiliz hava 
deniz kuvvetlerinin lngilterenin 
müdalacuına gayri kiili olduğu iddi 
cuile bu ıiliihlann arttınlması lazım 
geldiğini en saliihiyettar zevat müte 
macliyen söyleyip duruyorlarclı. 
Bu hava dahilinde imparatorluk 
müdafaa komituinin de ııaziyeti 
ona göre derpİ!ş ettiğine muhakkak 
nazariyle bakdabilir. Dün gelen 
bu telgrallar funlardır) 

VAŞiNGTON, 7 (A.A.) - Ayan 
bahriyenin arttırıbnası kanun layiha: 
srnı kabul elmİf Ye nıiimeuillcr meclı
sine göndenniıtir. 

Beş senede bitirilecek olan infUI pro
gramında , alh krüvuör , bir tayyare 
gemisi, otuz denizaltı cemhi ve albnıf 
bet muhrip Yardır. 

Frama da öyle 
PARIS, 7 (A.A.) - Meclis bahriye 

encümeni, 1934 bsıbri;re progrıımırun 
tatbikine başlatmıası hakkındaki ka • 
nun layihasını ittlf•Ia laavİp ve ka • 
bul etmiıtir. 

Bu progr- mocilKnce Dunkerque 
tipinde bir krü't'azör, bir torpito muh • 
ribi ve iki ılenizalh ıemisi yapdacak • 
tır. 

Amerika 290 tayyor.e 
yaptırıyor 

VAŞiNGTON, 7 (A.A.) - Meclis 
bütçe k-U.yoııile ordu rüesası ara • 
smda ilrtilil Yardır. 

Komisyon , umumi erkanı harbiye 
reiıi ceneral Mac Arthur'in munta • 
zam ordu mevcudunun 130,000 den 
165 000 ne ve mulıa&z kıtaatı mevcu
du..'un 190,000 den 210,000 ne iblii.ğı 
hakkındM<i talebini redıletmiıtir. 

Komisyon gelecelı: ordu bütçesini 
iıtenilen 349,523,000 dolar yerine 
279,541,000 dolar olarak teshil etmif 
ve fakat hava itlerine ayrıca 52,591,000 
dolar tahsis eylemiıtir. 

Nafia iıleri parasından alınan 7,000, 
000 dolar yeni tayyare satın alınma -
aına tahsis edilmiıtir. 

Komisyon p""'nın kıymetten düı
meıi ıebebile yeni tayyare adedini or
du tarafından derpiı edilen 348 yeri
ne 290 olarak tesbit eylemiıtir. 

lngüterede gidi konu,malar 
LONDRA, 7 (A.A.) - Havaa bil. 

diriyor: 
imparatorluk müdafaa komitesinin 

Mac Doııald'in riyaseti altrnda domin
yonlar mümeHillerinin iıtirakile top
landığı • bildirilm ... tedir • 

Mutat veçhile gizli bir surette mü
zakeratta bulunan komite içtimaına, 
sili.hıızlanma meseJeainia vaziyetine ia .. 
tisnai bir ehemmiyet Yel'dimıektedir. 

Komite Edenin raporunu ve tilahcn 
.,.ereceği imbatı dinliyecektir. 

--~~~~~~~-

1 İlk tedrisat 
1 Muallimlerine zam 

(Başi 1 inci sahifede) 

selerin kazanç vergisine muayyen 
bir nisbet dahilinde zam yapıla
cak ve elde edilecek para ilk ted
risat muallimleri maa,lanna yar
dım olmak üzere Maarif emrine 
verilecektir. 

Vekaletin hazırladıiiı mektep 
pı>agramları kanun lôyihcuına göre 
orta mekteplerde tedrisat öğleye 
kadar olacak, öğleden sonra orta 
mektep talebesinin evlerinde çall.f
maları imkônııızlığına mebni gene 
mektebe devamları mecburi tutula 
cak, öğleden sonra muallimlerin 
nezaretinde mecburi müzakere u
sulü ihrlas edilecektir. 

Bugün matine saat 18 de 
FRANSIZ TIYATROSNUDA 

Dilli .,.. Ye ima piy..U.t 
l M R E U N G A R 'in 
VEDA KONSER! 

Kadıköy icra Dairesinden: Bir bor. 

cun temini iıtifası; zrmn1nda mahcuz er 

lup satılarak paraya çevrilmesi mukar

rer bulunan muhtelif cins saat ve saat 

edevatı Ye sair aatçiliğe müteallik eşya 
17 • 3 - 934 Cumartesi ııWıü oaat 14 ten 

16 ya kadar Kadıköy Moda caddesinde 

70 No. lı dükkanda açık arttınna ile 
•blacafından yiizde iki buçuk re • 
sim delliliye ibale pulu mÜf -
teriıine ait obmlc iizere talip-

lerin mc:dı:ür ıün ve saatte mahallinde 
bulunacak memura mücaat eylemeleri i-

lan olunur. (14141) 

htanbul Aslı)'e Birinci Ticaret Mah

kemesinden: Dilli zade Rebia, Semiha ve 

Saadet H. lann müttereken tahtı tasarruf 

larında bulunan safi 294 tonluk misakı 
Milli vaprunun lstanbuldan Amasraya 

harnulesiz olarak einayi seferinde 9-10 

Şubat 934 gecesi fırtına sebebiyle Kef

kendo karaya oturmasına müncer olan 

hadiıeye mütedair tanzim kılınan deniz 

raporunun tasdiki mezkür cemi süvarisi 

Mustafa Bey tarafından talep edilmit ol 

malda Deniz Ticaret kanununun 1065 in 

cı maddesi mucibince bu iıle ali.kadar 

herkes.İn nıporunun alınması için tayin 

edilen 12 • 3 - 934 tarihine müıaılif Pa

zartui günU. saat 14 te mahkemede bu-

lunabileceği ilan olunur. {14145) 

CULUK 
TORIC ANONiM ŞiRKETi 

1ST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, T•lelon: 22925 

lzmir ve Mersin 
sür'at yolu 
İN ÖNÜ npuru 

9 mart 
CUMA günü Sirkeci nhtrmmdan 
saat 10 da kalkacak. Giditte: dofru 
{IZMIR) Antalya, Menin, Payaa. Dö 
nüıte hunlara ilaveten Alanya, Kül
lük, Çanakkaleye uğrar. r 

İmroz yolu 

1 
Her PERŞEMBE günü Galatr. 

rıhtımından saat 18 de TAYYAR 
vapuru kalkar. Gidit ve dönüşte mu· 
tat iıkelelere uğrar. 

... ı .................... lllli 

' 3 üncü kolordu ilinlar~ 

M. M. V. Sa. AL. Ko.kan: 

Yerli Fabrikalar mamula

hndan 8,000 kilo sarı sabunlu 

kösele kapalı zarfla münakasa 

ya konmu,tur. ihalesi 29 -
Mart • 934 Perşembe günü sa· 

at 15 tedir. Taliplerin nümu· 

ne ve şartnameyi görmek üze

re her giin ve münakasaya iş
tirak için de o gÜn ve vaktin

den evvel teklif ve teminat 
,...,.ı.:tunlarile Ankara'da M. 

M. V. SA. AL. KO. na müra
cataları. - (3485) (1070) 

BURSA CER, TENViR 
VE KUVVF.I MUHARRIKE 

TURK AJlivıdM Şl.RK.ETlNDEN: 
Hiaaedarlar, 19J4 senesi Marbrun 31 

inci Cumarteıi günü saat 16,30 da Bur. 
sa'da ıirketin merkcz.i id.....,.U,de sureti 
adiyede inikat edecek olan heyeti umu
miye içtimaına davet olunuı:lar. 

RUZNAMEIMUZAKERAT 
1 - idare meclisi raporunun kıraati, 
2 - Müra.kıp raporunun kıra..'i, 
3 - Şirket bilançosu, mevcudat ve 

kar ve zarar hesabının kabul ve tasd:ki 
ve buna müteallik kararlar. 

4 - Meclisi idaı-e azalarının intiha
bı, 

S - Meclisi idare azalarmrn hakkı 
huzurlarının te.hbi, 

6 - 1934 hesap devresi için müra• 
kip intihabı ve ücretinin tesbitl, 

7 - Ticaret kanunun 323 ve 324 Ün 

cü maddelerinde müsarrah mfüaadat;n 
Mecliai idare aularına ita.., 

BURSA CER, TENViR 
VE KUVVEl MUHAIUUKE 

TORK ANONiM ŞiRK.ETiNDEN: 
Hissedarları 1934 senesi Martının 

31 inci Cumartesi günü saat 17,JO da 
Bursa' da ıirkclJin merkezi idareıinde su
reti fevkalade inikat edecek olan heyeti 
umumiye içtiınaına davet olunurlar. 

RUZNAMEl MUZAKERAT: 
"Şirket sennayeıini.n nısfından f~la~ 

11nın ziya.ı • Ticaret kanunun 325 ınc• 
maddesi mucibince ittihaz edilecek ka-

rarlar''• 
Meclisi idare 

(14155) 

Devredilecek ihtira beratı 
u Mayiata ban kanıtırınaii'a mahsus 

cihaza ait ıslihat•• halduadaki ihtira iç.İn 

iıtihsaf edilmit olM 15 Mart 1930 tarih 

ve 1144 numaralı ihtira beratının ihtiva 

ettiği hukuk bu kere ba~asına devir ve-

yahut icara •erileccii teklif ed'1mekte 

olmakla bu buıuıta fazla malumat edin
mek isteyen zevatın lstıınbul'da Babçe

kapuda Tat Hanında 43-48 numaralorda 

mukim vekili H. W. Stock efendiye mü
racaateylemcleri ilin olunur. (13944) 

1298 
Siyasi melıı:{ilde F raosanın silih -

laımda yapacajp fedakarlıklara mu
kabil emniyet lllliıasında tatmin edil
Jnffi meıelesi mütalea edilmekte ve 
fakat böyle bir siyasetin , lngiltere
nin Avrupada her hanai bir taahhü
de giriı~ine nnılıalif olan ekseriye• 
tin hissiya~ uycun olmıyacağı an • 
!atılmaktadır. 

Hazreti Muhammed Bütün. ha1•b Ye kurduia diuia e•aaları, 

Türkçede ilk y,az:ılan eser, 3 üncü. farma çlkb. 

Amerika malUmat istiyor 
LONDRA, 7 (A.A.) - Lord Eden 

g~yri reımi olarak M. Norman Da
vis ile göriitınüttür. 

Zannedildiğine göre, Lord Eden 
Pariı, Berlin ve Romanın lngiliz muh
brasını na11l brş.ıladığı hakkında 
malümat vemıİ§tİr. 

LONDRA, 7 (A.A.) - M. Nonnan 
Davis bugün Londradan Stokholme 
gidecek orada bir kaç hafta kalacak
tır. 

Maarif Kütüphanesinde 5 Kuruştur. 

Afrika Zencileri ara11nd. Mülazım Nurullall Berin hatıraları 3 

üncü forma ~ı1ı.:b. Mıuu·if kütühaneaiude 5 Kr. 

inhisarlar . U. Müdürlüiünden 1 , _ _..;,__....;..;;....__ı 

A.: Bezi müteahhit tarafından verilmek üzere "60" a-

det evrak koyrnağa mahsus çanta torbası diktirilecektir: 
"18 3 934" p .. .. t"15" t • - azar gunu saa e •• 

al
60 lir~y· kadar iradı ••fisi olan bi- Dr. Hafız Cemal 

n arın ılk 2S liralannın da bina ver· 
giıine tabi . tutu~., halinde, tehri-

Amerikaya dönmeden evvel Roose
veltin fevkalade sefiri bir kaç gün 
Londraıla kalacalı: , allilıları bıral.ına 
müzakereleri hııid<ında malüınat ala • 
caktır. 

B.: 1 - ( 400) kilo vernik (No. 4 1-2). 
2 - (50) Husuai Sarı Yaldız. 
3 - (50) Huauai Sarı Yaldız verniği: 22 - 3 - 934· 

Per,embe günü saat (12) de. 

ıniz~en temın edılecek fazla varidatın Dahiliye mütehassısı ~ Göz Hekimi -
ta~c:rıbc? lOO bin lirayi bulacağı talı- Cumadan ba,ka günler~,,. saat 1 --
mın edılmektedir. D S"J Şük ~ (2,30 dan 6 ya) kadr.r .Istanbul r. u eyman rü Netice: Yeni vergi 18.yihalarının 
metinleri geldikten ve hesaplar yapıl- Divanyolu No. l 18. K~bına te~e- ı Birinci ııruf ı:niltehassıs 
dıktan sonra yeni vergilere lstanbulun fon : 22398. Kışlık ıkametg'lh (Babıalı) Ankara Gaddesi No. 60 
ittirak nisbeti crkama müsteniden tes- j Tele.fon 42519. ı=•••••••••••••• 
bit edilebileceb.lir. 121 ı ı~09 

4 - (50) Transparol kolasr •• 

Satm alınacak levazımı vermek istiyenlerin numune ve 

şartnameleri gördükten sonra pazarlığa iştirak edebilmek için 

hizalarında gösterilen gün ve saatte"% 7,5" teminat akçele

rile beraber Galata' da Alun, Satım Komisyonuna müracaat• 

~. (%3) 



İLAN 
Kayseride kurulacak pamuklu mensucat fabrlkaıı in9aatı ka

palı ıarf usufile münakauya koıımuıtur. MDnakuaya bu gibi, 
aksamı esaıiyeıi beton arme bOyük bina iıııaatını muyaffakiyetle 
ikmal etmi1 olduklarını isbat eden Ye fenni ehliyetleri ve mali 
iktidarları Bankacı 1abit olan inıaat m6e11eıeleri iıtirak ede. 
bilecektir. 

Müaakua 24 Mart 1934 tarihinde Hat 15 de Ankara'da 
Sümer Bank Umum Mtıdilrlüğüade yapılacaktır. Münakasa ıart· 
nameslne tevfikan hasırlanacak tekliflerin bıı tarihe kadar Umum 
mlidürlnğe tevdi edilmiı olmaları lazımdır. 

Proje ve şartnamelul ııörmek isteyenlerin her ıınn ıaat ondan 
12 ye kadar Ankara'da Evkaf apartımanında Bankamız Mensıı· 
cat ıubeıine mliracaatları ve proje ve ~artaamelerin 1 OJ lira 
mukıbiliııde Bankamudan tedarik edilebileceği ilan olunur. (1044) 

İstanbul Dahili Ticaret 
Gümrüğü Müdürlüğünden: 

Adedi 
1 
2 
2 
5 
2 
1 
ıo 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
2 
ı 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
ı 
1 
ı 
1 
2 
ı 

2 
1 
ı 
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Kabın Nev'i 
Adet 

1 

" ' Bağ 
Adet 
Sandık 
Adet 
Çuval 
Adet 
Sandık 

" Adet 
Sandık 
Paket 
Sandık 
Adet 
Sandık 
Balya 
Bağ 
Paket 
Adet 

" 
" Sandık 

" Bağ 
Bağ 
Sandık 

Bağ 
Balya 
Çuval 

Eşyanın cinsi 
Müstamel Kamyon §BŞesi 

,, ,, T ekerleğı 
,, ,, Edevab 

Kırık Kamyon tekerleği 
Söğüt kömürü 
Müstamel otomobil 
Antimuvan madeni 
Köhne Otomobil 
Motör 

" Ceviz kütüğü 
Rakı 
Pamuk döşemelik parçaları 
Boş tahta sandık 
Demir araba yayı 
Boş maden suyu şişe.... 
Köhne müstamel çul parçaları 
Galvanizli demir tel 
Müstamel askeri elbise "köhne" 
Demir pulluk 
Demir kasa 

,, ,, 
Müstamel boş şişe 
Demir otomobil ye<lek aksamı 

" ., yayı - iki adet -
,, ,, çamurluğu 

ipten mamul başlık dizgin, ken· 
dir, orak İpi, çengel sakızı 
Boş küfe 
Müstamel boş çuv1 • 
Lastik parçalaraı 

!ukarda muharrer eıya Dahili Ticaret Gümrüğü Satış 
Komıs!o~unca açık arttırma suretile satılacaktır. Taliplerin 
ıa~ış gunu olan 10-3-934 cumartesi ve 12-3-934 paartesi gÜn 
lerı saat l ,5 te Müdüriyet Satış Komisyonuna müracaatları i
lan olunur. (808) 1248 

1 DEVLET DEMIRYOl.LARI iDARESi iLANLARI ' 

4000 Maden direği kapalı zarfla münakasası 24-3-934 
Cumartesi giinü saat 15 te Ankara'da idare Binasında yapıla
caktır. Fazla maliimat Ankara, Haydarpaşa, Eskişehir ve 
Kayseri veznelerinde birer liraya satılan şartnamelerde vardır. 

(997) 1327 

Ankara Vilayeti Nafia Baş 
Mühendisliğinden: 

1 - Bedeli keşfi "35373" lira '72' kuruştan ibaret olan 
Polatlı - Haymana yolunda "20" menfez '4' kilometre şosa, 
"2590" metre mürabbaı adi kaldırım inşasile "5000" metre 
mik'ap taş ihzarı şeraiti dairesinde kapalı zarf usuliyle "21" 
gün müddetle münakasaya konmuştur. 

2 - ihale 19 Mart 934 Pazartesi gÜnÜ saat 15 te Ankara 
Vilayeti daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Evrakı keşfiye ve projeleri görmek ve fazla malômat 
almak İsteyenler her giin Ankara Vilayeti Nafıa Baş mühen
disliğine müracaat edebilirler. (1010) 1346 

ANA DO L·U 1 Deniz yolları 
iŞLETMESi 

Acentel~ri ı K.arMö~ Köprü .. tı 
Tel. 42362 - Sirkeci Miibürdarad• 

irk eti Han Te!. 22740 Türk ... _1111! 

Ayvalık yolu Sigorta 
4 Cncil Vakıf Hau fatanb11l 

Ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdn·. 
BAND!RMA vapuru 7 Mart 
ÇARŞAMBA 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (1026) 

Nama muharrer hisse senetlerinin { % 60) ı Türkler elindedir. 1363 137c 
Türkiye lı Bankaaı tarafından teıkil olunmu~.ar, İdare mecliıl ve müdürler 
heyeti ve memurları kiimilen Türklerden mürekke? yegaııe Türk Sigorta Şirke· 
tidir. Türkiyenin her tarafınd• (200) ü geçeıı acentalarını;ı bepal Türktür. Tiir• 
kfyenfn en ınübim müeaseaelerinin vebankalarının sigortalafıııı- icr3 etmekt~ılir. 

Bartın yolu 
BURSA vapuru s Mart PER· 
ŞEMBE· 19 da Sirkeci rıhtı
mından kalkacaktır· (1051) Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 1379 

ıiıı:ortalarını en iyi şeraitle ı apar. Hasar vukuunda zararları ıtır' at Ye kolaylıklı ödııt. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 .. Z_A ".1 - Ni§anlatı Kız orta mekte· 
bı ı~ınc~ sınıftan aldığım tasdiknamemi 
zayı ettım. Yenisini alacağımdan bük· 
mü yoktur. 

•• 
lstanbul Universite 

MübayaatKomisyonundan: 
I - Fen Fakültesine bağlı Feyazıtta Eczacı mekte· 

bindeki inşaat ve tadilat toptan aleni münakasaya vaz edil
miştir. 

2 - MezkUr inşaata talip müteahhitlerin asgari (5000) 
lira kıymetinde bir binayı muvaffakiyetle ikmal ve teslim 
etmiş olması lazmıdır. 

3-Talipler İstanbul Universitesi Mimarlığına mÜ· 
racaatla ehliyetlerini gösterir evraklarını tetkik ettirecek
tir. Alacakları vesaiki Katibi Umumiliğe İşaret ettirdikten 
sıJnra bu işe ait mukavelename, şartname, lahika ve projesini 
tetkik etmek ve suretlerini istinsah etmek üzere her gÜn Mü
bayaat Komisyon kitabetine müracaat edeceklerdir. 

4 - Talipler kendi teklif edecekleri fiatın yüzde 7,5 u 
nisbetinde teminat muvakkateleri ile birlikte ihale günü olan 
18 Mart 934 Pazar günü saat 14 te Universite Mübayaat 
Komisyonunda hazır bulunacaklardır. (855) 

Yozgat Vilayetinden: 
Yozgat kasabasiyle kazalar, Terzili hamamı Çamlık 

ve Yerköy İstasyonu arasında sefer yapacak otöbüs işletme
si için ruhsat itası bir şirket tarafından talep edilmiştir. Vila 
yetler idaresi kanununun madei mahsusasma tevfikan vila· 
yetce ruhsat ita edileceğinden başkaca talip olanların teklif 
namelerile birlikte Yozat Vilayetine müracaat etmeleri ilan o
lunur: (876) 12s1 

• 
Tayyare Piyangosu 
16 ncı tertip 6 nci keşide 11 Mart 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 30.000 Jira . 
Ayrıca: 10.000., 4.000, 3.000 liralık ikramiye 

ve 20.000 liralık mükafat vardır. 
. . • - 1 . ·'· 

lstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Marif Vekaleti Müşaviri Profesör M. Malche Terbiye 

hakkında Universite konferans salonunda dört konferans 
verecektir. Konferansların günleri ve mevzuları aşağıda gös 
terilmiştir. 

22 Şubat ve I Mart perşembe günleri: "Terbiye prensipleri." 
8 Mart perşembe günü: " ilk çağda Terbiye - eski Y \İnan ve 

Roma Terbiyesi." 
, 15 Mart perşembe günü : " Rönesans devrinde Terbiye." 

Konferanslara saat 14 te başlayacaktır. Herkes gelebi-
lir. (838) 1249 

Satılık motör ve hurda eşya 
Biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki 
hava gazi motörü ile bazı hurda demirler 
ve tahta parçaları satılıktır. isteyenler 
idare müdüriyetine müracaat etsi ııler. 

1339 

Hatice Tahsin No.: 24 

ALEV 
U Ateş Tuğlası 

ve 

Toprağı 
Fenni y•pılan ilk ateş tuğla fabrikasıdır. Al'rupan ın 

en iyi markalarına muadildir. l 700 dereceye dayanır. Her 
modelde sipariş ılınır. Fabrika: Defterdar. Çömlekçiler. 
A!IMET CUDi Ateş ıuğ!ası Fab. Tel. 22512. 

ANKARA AJANLIGI 

Yazıhane: Galaca, Danüp 
Han. Telefon: 41993. 

Raif Bey Tel. 
Her ocağa, her bacaya, her kızana, her lokomotife: her fabrikaya ,;öre Ateş 

1 \~lası ve Ateş Toprağı Yerli varken Dışarıya taşa toprağa para vermek Milli 
sanayie yaraşmaz. (14182) 

İnebolu Belediyesinded: 
Belediyemizin kırk beygir kuvvetinde mevcut · elektrik 

kuvvetinin tezyidi için 70 - 120 beygir kuvvetine kadar bir 
Dizel motörü ve ayııİ kuvvette dinamo olınacaktır. 

Bunların gerek müstamel ve gerek müceddet olarak ver· 
meğe talip olanların, 934 senesi Martının yirmi beşinci gÜnÜ· 
ne kadar bu baptaki bütün tekliflerini Belediye Riyasetine 
bildirmeleri ilan olunur. (1068) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Büyükdere Piyasa caddesinde 51 No.lı hanede mevcut 

Koltuk, Kanape, Karyola, gibi ev eşyası açık arttırma usulile 
9 Mart 934 Cuma günü saat 11 de mahallinde satılacağı 
ilan olunur. (1042) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Satınalma 
. ·Komisyonundan: 

1 - Gümrük Muhafaza teşkilatı için "230" metre ka
putluk ile "1600" metre haki keten yazlık elbiselik kumaş 
12 - 3 - 934 Pazartesi günü saat on dörtte İstanbul GUm· 
rük Muhafaza Başmüdürlüğü binasındaki komisyonda pazar· 
lıkla satın almacaktır. 

2 - istekliler tasdikli şartnameyi her giin komisyon
dan alabilirler ve örneklerini de görebilirler. 

3 - Pazarlığa gireceklerin malların komisyonca tasar· 
lanmış tutarının yüzde yedi buçuğu olan "96" liralık vezne 
makpuz veya teminat mektup larile gelmeleri. ( 1067) 

Umumi Nefriyat ve Yazı lfleri Müclürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. . ' 

Süt 
veren 

annelere Fosfatlı Şark Malt HülAsası Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir ı3864 

İST ANBUL VE TRAKYA ŞEKER FABRİKALARI 
Türk Anonim Şirketinden: . 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilo dan az olmamak üzere her İsteyene satılmaktadır. 
Fiatlarınuz eskisi gibidir. Yani Is tanbul'da Sirkeci İstasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s San~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sİparişler.bed~~ y~zde yirmisi ~eşin ve Üst tarafı .. ha: 
mule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittır. Gonderılecek mal şırket tarafından muşterı 
hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bede}jnin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon ha· 
;oma beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adreıı : l:ııtanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi: lstanbul Şeker. Telefon: No. 24470. 1222 
--
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