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Kirbitler bugünden itibaren 
ucuzl yor. Şirketlerdeki kom
serlikler kaldırılıyor. Sinan 

dün ihtifal yapıldı. • • 
ıçın 

FiYATI 5 KURUŞTUR 

Sahip ve Başm arriri : Siirt 

8 inci sene No. 2922 

MAHMUT 

1 NiSAN 1934 

talyanın gizi ir surette 
Avusturyaya ve Macaristana 
vagonlarla silah gön rd"ği 

57?5~bildirilmektedi . 

Tel: { Müd.Ur: 24318, 'l"llzı itl•rİ aıüdi.aru ı 21319. 
idare Te Matbaa : 24310. 

İnsull İstanbulda 
-o--

Bulgar başvekili son siyasi hadise
lerin tahlilini yapıyor 

in uıı·u bu ··n 
mere cıl<ması m 

m 
te e 

Yunan vapurunun 
teslim etmek 

kaptanı İnsull'ü 
,..,,-----

' 

• • 
ıstemıyor 

muymuş? 

Dolandırıcı 
bankere ait 
evrak bu
lgün Anka .. 
radan ge
lecektir. 

Mütemadi~ dolandıncı banlıcrin içinde bulun
duğu vapur etrafında dolafarı pol~ motörlerin • 

elen birÜİ ••• _.,_ 

\ !~~~~""'.~!~~!r~"~ nasıl 
makta olan Amerikalı müflıı banker 
Samuel 1 nsull düı> de ·;npu'.d~ kal~ıı 

\ ve bari~ten h\ç kim~e il~ guruımesıne 
müsaade edilmemııtır. 

Amerika sefiri M~ı~ö Skin.ner'.in 

ı 
bankerin teslimini Hancıye vekRl~
den iıtemeıi üzerine mesele artık adlı
yeye intikal etrnİf bulunmaktadır. A_· 

\ merika sefareti inseli bakkmd~ tahkı
kata esas teşkil ed~n -:vrakın b!rer lU· 

1 
retini Hariciye vekalebne. vcnn!Ş o~du
ğundan Amerıkalı bankenn vazıyctı ce

kanununun dokuzuncu mnd<le., mu-
~ince mahkemenin vereceği karara 
bağlıdır. 

Fakat dün akşama _kadar_ bu e~.ak 

karşılıyor? 

' 

Ankaradan lstanlıul cumhurıyet mud
deiumumiliğine gel.ınemiş olduğundan 
müddeiumumilik henüz harekete ıeç : 
memİllir. Bu evrakın bugün geJmesı 
"bekleniyor. eli 1 ll""n asliye ceza Maıotis'de nöbet almaya gıden ::;abıla 

Evrak g nce ."'~ u . memurları motörde 
(Devamı 7 ıncı sahıfedc) ............................... . 

Yanlış rakamlar 
latanbul ve Trakya şeker fabrikası 

tirketinin aenelik heyeti umumiye iç -
tiınamdan bahseden bazı gazetelerin 
ıö•terdikleri rakamlarda yanlı,Jık -
)ar vardır. Bir gazete fabrikanın 
1,217,832 ilra kazandığını ve ayni ae
ncde 2,564,526 lira amortİ•man ayır
dığını yazmıftı. 

Bizim aldığımız ma!Unıata göre bu 
amortİ•man mikdan yazıldığı gibi ay
ni &en~ içinde ayrılmış değil, §İrk<>tin 
kurulduğu tarihten bu seney• kadar 
g;çen aekiz aene zarfında yrılan a .. 
mortiımanların mecmuudur. Eınscn 
her şirket kanun ve nizamnamelerin 
gösterdiği şekilde amortisman ayınr 
ve bu para k"-1· olarak kaydedilmez. 

-··BiffiikTif;k·-;i'iua ını 
346 ncı senesi kutlu 

Dahi mimar içiu 
Yapılan ihtifal pek 
Muazzam oldu 

Türk mimarisine ölmez abideler he
diye eden büy~k .!~.rk mimarı K°:'ı~ 
Sinanın, dün ölumunun (346) ıncı Y 
dönümü idi. • h 

Bu münasf'hetle dahi mımann . ab-
k. nUmar Sınan 

raaı anıldı. Bu ıene ı , 

ih
,.,_, ı· . h . ti. merhumun ••n. 
uıa ının ususıye • .. .. de top 

at hayranlarının türbesı o~un . '" 
Janmalan idi. Muazzam Suleyma'!' .• 

· ayak ı•ounda mütevazı ve tılık 
yenın .• b k"" .. k zn 
bir gölge. gibi duran u uçu me " 
nn, etrafına dün öğleden ıonra ıaa~. on 
üçten itibaren kalabalık bir halk kut
le.i topJanmağa ba,l~•ttı· k Si-

T .. rbenİn du-van uıtune oca 
u b"" ""tülmüt bir ret 

Bir gazete idare masrafını ela 
201718 lira gösterecek yerde aehven 
iki milyon on yedi bin lira gÖ•termit
tir. nanın kara kalemle uy~ .. b" Türk çea.ine benziyoı-du. 

mi Mılmıı, sandukanın ustune ır Saat tmn on dörtte meraaime baı • 

: 243 

Bodrumda zelzele bayraiı örtülmüıtü. . . "n halk- landı. Kesif bir mektepli kafileıi ve 
BODRUM, lO (A.A.) _ BugiD Güzel ıanatler aka_d~1•11!nı ' .. d civar ınııiıallelerdcn ıelcn hallı: taıbaka. 

••bah saat 
4 

te dokaz aanlye deTaDI e\·inin, Türk Talebe Bırl~ıp~ f0::..ı='" (Deva"'' 7 inci aalıifcdc) 
- . . 1 1 _._ ... tur Giii çıelenklerle türbe ır çıçe .,...;.. •' • • .................................. ...,....,....,. 

r~rın verilebileceği hakkındadır. !angıç olmak üzere cemile olarak 
Bınaenaleyh lnsull meselesi bu devletler biribirine iade etmekte -
mad~enin hükmü İçine giriyor de- dirler. Dünya milletleri arasında 
mb ektır. ladei mücrimin meselesi k 
azı memleketlerde tamamile ad- İ tesanüt arttıkça ve temas neti-

:i, !'>dazı. m~mleketlerde de tamami- cesinde devletlerin cürümler hak -
~- 1~. arı hır mesele halindedir. Gö- kındaki telakki farkları azaldıkça 

ru uyor ~i bizde kısmen adli kıs • mücrimler'.n iadesi beynelmilel bir 
~enAde _ıdari bir mesele fekİinde- kaide halini almak yoluna girmiş-

ır. dlıye c·· ·· · tir. Nihayet bu, bir memleketin di-
Ec b" ld ... keri ol ~rmun sıyasi veya as- 1 k hk . ne ı o uguna • ve curum lıük, madıgına karar verecek. ğer mem e et ma emesıne itimat 

ı ceraimden bulunduğuna karar kunıet te arada iadei m"" . . ' etmesinden ibarettir ve artık dün-
rilen kimsenin iadesi talebi hü- mu .•veleai varsa, mutlak ucr mkın yanın. bir memleketten başka bir 

k b 1 
1 1 cemıle olmak ·· a, yo sa ' k t" b ·ı· d · · etçe a u o.unabilir. adesi d k uzcre ve isterse iade mem e e ın u ı ıma ı esırgemıye-

p ve kabul olunan kimse hak. j fce • gerçi şimdiye kadar 'dev _ ceği b"r tekamül devrini idrak et-
da mahalli müstantiklikçe tcv • ~t ~r ara•kı~daki teamül bir müc _ tiğine i:ıanmak zamanı gelmiştir. 
müzekl·eresi verilebilir.,, rımı anca ıadei mücrimin m k Bunun ıcin defli] midir ki lnsull de 
u madd nin ilk fıkraları isnat ve!esi olduğu zaman iade etm:ktir~ 

1 

kend"sini adaletin kapısına çagı _ 

eden hafıf bır z.e ze e VU&A-s" , ~ , , , , ... •,, , , , , , , ., , • ••• ..... ................. ............. --
r ----
1 • ___ ..... __ 

len ilrmün siyasi veya askeri Ancak mukavele olmadığı zaman ran Amerikadan maada yer yüzün-

d 
~ d ··t kab"l" de ayalda durabilecek bir karı• 

a ıgı mahkeme tarafından te:- a mu e ı ıyct prensibi varsa topralt bulamıyor?.. • Dün Deniz Harp mektebinin bu aene verdiği ~-e.zu~larına meç. ku1at~d~. Yu~ar~ki !esim yeni 
•eıiıııdıiii.;.ld;.ı;;k:.:t:en::...:s:o:,:n~ra.::_h~o~··.!.ı~e:.._:::b::;ir:__:k:!:a~-:..:._:b::u:n::,:a:._r_::ia:;y~e:t~e:t~m~e:::k:.•:.;Y~O'.'.:k:.s~a:.,,::b~ıı~n~a:_:b~aş:!,!..:._ ________ ~A~hm=::;e~t~S~V~K!!}.R~V~~----=zo::!b~it~le~r~i:m~i_:zı~· ~a~rk~a~J:a:,l~=.-'~'-e_.lciL:öm-l~a:":: ~:~::.:: · .. ~::::~7 .. fafs'ıla~i:.ed ıncı salıılamızıl adır. 

• 

den: 



AKKALE! 
Yazan: Amiral Sir Roger Keyes 

arpte bulunanlar Türk ulüvvüce
nabından sitayi le bahsediyorlar! 

Denize girdiği zaman müthi! ı 
ir infilak olmuş, etrafa frrlayan 
jsimler çeyrek milden fazla açık

duran tahtelbahirin civanna ka 

rudan sağlı sollu iki torpil atarak 
her iki vapuru da batırmış. 

Boğazdan çıkarken Nasmith 
80 kadem derinlikten son süratle 
ağın üzerine yürüyüp onu delme
ğe karar vermiş. Kumanda kulesi 
ne ağı iyice görüp malümat verme 
si için lambaları !öndürerek Doy
ley Hughes'u oturtmuf. Doyley 
Hughes ağın iki buçuk pusluk tel
den yapılmış olduğunu, ağın on 
kademlik gözleri bulunduğunu ha 
ber vermif. 

r g tmit. 
Doyley Hugkes açığa doğru 

ört yüz, beş yüz yarda kadar yüz 
us. Sonra sahil istikametini taki 

e batlamıt. Bu müddet zarfında 
sıla ile ıs 'ık çalıyormuf. 
Bu esnada sahilden üzerine mü 

madiyen ateş ediliyormut· 
Nasmith tüfek seslerini işittiği 

alde Ooylcy Hughes'un çaldığı 
lıklan duymıyormuş. Onun için 

ok merak etmit. 
T ahtelbahiri sahile o kadar yak. 

" •ırmıt ki, ucu adeta sahile do
umıyonnu •. Fakat bu sırada Doy 

ey Hughes küçük bir burunun öte 
rafında bulunuyormu,. Biraz 

inlenmek için karaya çıkınıf i
ış. 

Arhk karada herkes ayaklan
ınıs. Şafak ta sökmeğe başlamış. 
Onun için zabit daha fazla bekle
me en tekrar denize girip açığa 
oğru yüzmeğe başlamış. 

O zaman uzaktan bir Türk ge
mi i zannettiği şeyin, kendi tahtel 
ahirinin. provası olduğunu gör
mş. Gene sahile dönüp bir müd

det gizlenmiş. 
Biraz sonra tahtelbahiri layi

. yle görünce gene denize atla
•!· Yüzerek tahtelbahire geldiği 

zaman yorgunluktan adeta bayğm 
bir h ide imit. 

Doyley Hugheı tam Na.amith'e 
muavin olmağa layik bir adamdı. 

* * * 
Tayyare'erimiz Boğazda dört 

l uytik geminin bulunduğunu ha
lıer vermişlerdi. Bu gemiler her 
l:ıalde Akbaf limanına. levazım çı
karıyorlardı. Türk ordusunun en 
büyük mühimmat deposu ora
da idi. 

Keyf yet derhal Nasmith'e bil
dirildi. 

Nasmith'e bilhaua sert akıntılı 
Boğaz sularında güç ve tehlikeli 
bir iş ve .. diğimizi bil' yordum. Fa
kat onun iktidar ve maharetine 
karfı aanıl111,. _ bir imanım vardı. 

& "'' h.aııc. Olan iki nakBye gemisi 
Tahtelbahir gemilerin bulundu 

ğu noktaya rabahın yedisinde va
sıl olmut. Vapurların etrafında 
onları muhafaza eden bir çok kü
çüle sefain ve bu meyanda bir 
gambotla b'r muhrip bulunduğu
nu gördüğü için gambotu torpille
mei!e karar vermi •• 

Fakat attığı torpil gambotun al
tından geçmit ve sahilde bir ta
kım küçük gemiler arasında patla 
mıf. 

Bunun üzerine hantal bir suret
te denize dalmıf. Fakat gemiler 
kendiani kovalaımlar diye peria
kopunu, hatta kulesini meydanda 
hr~akmıf. Filhakika gemiler de ta 
kibe b"!lamışlar. O zaman dibe 
dalmıf ve ~ağıdan geri dönerek 
nakliye gemilerinin bulundukları 
noktaya gelmif. Provasındaki bo-

Balkan konferansı 1 

Mesaisi 
ATINA, 31 (Milliyet) - Balkan kon 

feran.. .-aaiaöne i!tirak edecek o -
lan R-.rya , Y ırırosJ_,-a Ye Bu.lga
l'İatan müme11illeıiııin b.,..W. Atina -
Y• mu ... ...ıetleri beldenmel<tedir. 

ArnaY11tlar cLrret olunmadıldann
dan olola:rı Balkan ~eraııısına qti -
rak etmiyec:ekleriai telcnfla Yunan 
heyeti rem Möoyö Papanaıtaıyuya 
bildinni1'er.W. 

Balkan konferansının ilk içtimaı ba
gün öğleden ııonra aktolunacalrtır. Ya
rın Riga Frcüsün heykeline çeleak 
konacaktır. · 

M. Kolli'nin masuniyeti 
teşri iyesi 

ATINA, 31 (Milliyet) - Meb'usan 
meclisiıai.n dünkü celsesinde adliye en
cUmeninin bir kararma rajmen Mösyö 
Venizelou kartı YlrPd&n suikast le -
teiıbüsü.nclea maznun bulunan sabık 
daıhiliye ve bava kuvvetleri DAZ1ft Mös
yö Ralliıin masuniyeti teırüyeşinin 
ref'; luıbul olundu. 

Atinada kasırga 
ATINA, 31 (Milliyet) - Gece ya

nst burada dolu ile beraber ,ickletli 
bir kam•ga e•mi,tir. Mütealühen şid
detli yağmur yağdı bir çok mahalle -
terde hayli ziyanlar vardır. 

---o--
Roosvelt av peşinde 

N.\ SOV. II1ahama adaları), 31. A. 

Cochraue yukarı çıkıp Nas
mith'in yerine geçmiş. Cochraue 
hareket etmeden evvel, Haliçte 
bazı hasarat ika etmek maksadına 
matuf bir planı benimle münaka
şa etmi~tö. Bu plan, mahareti itiba 
riyle büyük babasının parlak icra
atından atağı kalmıyordu. Fakat 
bu plan tatbik edilemedi. E. 7 tah 
telbahiri ağa yakalanmıf, tam kur 
tulacağı sırada pervanelerinden bi 
Z"ini ağa kaptırmıttı. 

Ağa yakalanmı'! 
Cochraue bu suretle on iki •aat 

kadar çabalamıf. Ağı koparmak 
için batıra gelebilen bütün tedbir 
!ere müracaat etmif. Bu meyanda 
240 kadem derinliğe inmeği bile 
tecrübe etmi•· 

Nihayet tekneye yakın bir nok 
tada ağır bir bomba patlamış. Bü
tün elektrik ziya tesisatı bozul
mut. 

Bu vaziyet karşısında E. 7 yi 
denizin sathına çıkarıp tayfaya 
kurtulmak imkanını vermekten 
batka yapılacak bir tey kalmamı,. 
Nitekim de öyle yapmıf. Sonra 
tahtelbahiri tekrar dibe batırrnıf. 

Kendisi ve mürettebatı esir ol
mutlar. 

SON 
NOT: 

Sir Roger Keyes':n bu hatırtifı
nı n6Jreden Daily T elegraph gaze 
teı.>.ine gönderieln bir mektupta 
şöyle denilmektedir: 

Sir Roger Keyu'in hatıratında 
Türklmn ulüvvücenabından lua
nı s.tayi,le bahsetmi,, olmasına 
çok memnun oldum. 

"12 Mayu 1915 tarihinde ön 
hatta gelirken ne/erlerimizden bi
ri ıJuruldu. Diğer arkaclaflarile 
birlikte yaraltyt, kendisini gazete
,f"zcfe resmi intifQr eden siperle
rin birinden geçirerek pansıman 
yerine götürdük. (Buran kazılmlf 
bir siper değildi, iki tarafındaki 
çalılardan da anl<Jftlacağı üzere 
henclek gibi &"T yereli). 

"Yaralı arkad'lfımıu bir müd
det götürdükten sonra siperin bir 
kısmını ağzına kadaT hı ile dolu 
bulduk. Yaralıyı yüksekte tutmak 
pek müfkül oluyordu. Onun için a 
çık tarladan geçmeğe karaT ver
dik. 

"Yaralıyı iki üç yüz yardalık 
bir me.~ecle clüpnanın gözü ö
nünde götürd~iiimüz halde Türk
ler üzerimize alq etmediler." 

Roman yada gardöf er 
teşkilatı mensuplarının 

muhakemesi 
BUKREŞ, 31 (A.A.) - Rador A -

janaı bildiriyor: 
Gaı-döfer teıkilatı hakkındaki mah

keme ıahitlerin istimaını bitirmittir. 
Bunlardan büyük bir k11mmm dinleft 
ın.eainden tterek müddeiumumilik •e 
gerek müd..faa avukatlan ıarfmazar 
etmiılerdir. Jeneral Petreviçako müd 
deiumumi 11fatiyle uzun bir iddiana -
me okuyarak bunda ıiddet usullerini, 
ihtilal gayelerini ve dukayı öldürmek 
için yapılan ihzaratı mevzuu bahsel· 
miş ve bu ite cüret edenlerden üçü 
hakk1nda müebbet kürek, bu meyanda 
ihtiyat jenerali Kantakuzino hakkın 
da müebbet veya mahkeme esbabı mu 
haffefe görürae muvakkat cezaaını ta 
lep etmit ve diğer 48 müttehem hak 
kmda bir seneden 10 seneye kadar 
mütebeddil cezalar istemiıtir. Pazar
tesi müdafaalar yapılacak ve hüküm 
ailebi ihtimal perıembeye verilecek 
tir. 

M. Venizelosun seyahati 
ATINA, 31 (Milliyet) - Liberal

ler reisi Möayö Venizelosun paskalya
nın üçüncü günü tekrar Ciride gide -
eeği haber verilmektedir. 

Suyun derinliğini ölçmek 
• • 
ıçın 

ARKANJEL, 31 (A.A.) - Fen a -
damlarından Y udin, her an, ve va
p.ur? ... ~ ~8:~eketi esnasınd~ da ıuyun de-

- ----- -- - -

HARİCİ HABERLER 
• 
Italyanın g·zli su ette A-
vusturya Macaristanı 
teslih ettiği bildiriliyor 

Bir vagonda karnabaharların altında 4 zırhlı 
otomobil ve muhtelif silahlar görülmüştür 
Ri:LGRAT, 31. A.A.- Havaı ajansı 

muhabirinden : ltalyanın gizli bir su
rette Avusturyayı ve Macariatan'ı teaJih 
•lmekte olduğu tafıilen temin edilmektc
diı·. 

Bur"da çrlı:an Polifka. gazete.si.n?n ya. 
rınlii nu~hasınJa, Avuıturyanın tekzibi· 
ne karşılık, 9 martta San Kandido hu
dut İ5!Rsyonuna 4 Avusturya ve 14 lta!
ya ,·avonundan mürekkep bir katarın 
geldiğ i ve içinde bulunan ltalyan asker
lerinin bu vagonları A.vu•turya atık 9 rleri
ne teslim ettikleri haberi intişar edece'.< 
lir. 

Avusturya vagonlRnnın üzerleı:~rtÜ
lü idi ve Linzde örtüler değiştin!". ·•n. 

J'lponya - Amerika 

İki memleket 
Arasındaki müna
sebat dostanedir 
VAŞiNGTON, 31 A.A. - M. Hull 

31 ma<t 1854 tarihinde Japonya hükü
meti ile Amerika namına Komodör Pcr
ry tarafından aktedilen ilk sulh muahe· 
dcıini kutlula.ınak üzere bir Pcrry günü 
ibda• cdilmeai hakkında Amerika tica
ret odasınca vaki olan teklifi kabul el· 
mişlir. 

M. H ull, bu hususta demiştir ki : 
" Perry muahedeai, devamlı dostluk 

ve mütekabil istifade binaamın metin te
mellerini kurmutlur. 80 sene evvel n:ı 
sıl idiysc, bugün de, Japonya ilo müna
sebetimiz, bütün diier devletlerle olduğu 
gibi sutlı ve muhadenel esasları üz.erine 
müstenittit." 

M. Hull, bu syzler<: ilaveten, her iki 
miJ~e:tin, ticaret ve sanayi vadiıinde, be
şeriyetin umumi menfaatma olarak, bi· 
ribirlerine hiçbir veçhile zarar vermek
•izin, ayni yolu takip eylediklerini söyle
miştir. 

Alman ve lngiliz sabık 
muharipleri 

MONIH, 31. A.A. - Kaym&kam 
Huçins-.>n, matbuat menıuplarilc görü, ... 
tüğü aır.,da, ziyaretinin, Jng;liz l&bık 
muhariplerinin, Alman sabık muhariple
ri hakkında, diğer milletler muharipleri
ne kartı bcıledilderi ayni hislerle mü
tebanis oldu.ldanıa izhar için vukubul
duğıınu beyan etmiıtir. 

Mümaileyb demiıtir ki : "Biz, Alman 
milletine karıı hakiki bir uhuvvet hiıset· 
tiğimizi AJmanyaya ve bütün cihana göı 
termek istiyonı.z.." M. Huçinaon ve U· 

kadatları genç hücum krtaatı efradının 
asker değil, fakat siyasi bir iradenin 
zapt ve raptaltma alırunış müzahirleri 
miizahirleri olduğuna kımaat cetinnişler 
dir. ---

Amele Ücretlerine zam 
NEVYORK, 31. A.A. - Amerika Stil 

korpornsiyon şirketi, kendi muhtelif fab· 
rikalannda çalıtan amele maatlarmın Yll• 
rından itibaren takriben onar çent artb
rdacağını haber vermektedir. Bu karar
dan 140.000 i§çi müstefit olacaktır. 

Daha birçok büyük madeni mamulat 
§irketlcri ayni •mide zamlar icra ede
ceklerini bildirıniılerdir. 

M. Doumerg paskalya 
tatilinde 

l'ARIS, 31. A.A. - Bll!vekil M. Du
merg, birkaç giin dinlenmek üzere Turn
föy malikineıine gelmittir. 

Roma itilafı ve 
Küçük itilaf 

BUDAPEŞTE, 31 (A.A.) - Niyol
koray Ujsag gazetesine beyanatta bu
lunan kont Bellen, Roma itilaflanrun 
küçük itilafa benzer bir blok ibta11 ma· 
na11nda olmadığını aöylemiş ve demiş· 
tir ki! 

"Çünkü bu blob ba!ka devletlerin 
iştirakleri esası kabul edilmİllİr. Bir 
de bu itiliıflar, üç devlet ara11ndaki mü· 
zakerelerin cayesini tesbit etmediği gi
bi .;y .. i bir istil<Mnet le tayin ebne
mektedir. Bu cle.-letlerden biç biri bera
berce meı4<ezi A vrupacl*i meıeleleri 
balletmeğe çahımak tuhhüdü hari
cinde aynca bir taahhüde gİrİ§111it de
ğildir. 

Günden cüne daha bariz bir §"kilde 
görülüyor ki Ma<:arlar, fırka, 11nıf ve 
mezhep faıia olmal<ıızın mualıedele -
rin yeniden tetkikini istemekte mütte
fiktirler.,, 

Balkan misakı Yunan 
ayanında 

ATINA, 31 (Milliyet) - Ayan mec 
!isi pazartesi günü Balkan misakı 
layilıasmı müzakere ve tasdik edecek 
tir. Alınan malı'.imata göre Yunan hü -

ti · i be anabna fazla izahat 

vagonlarda, bir yığın karnabaharın altın
da 4 zırhlı otomobil ve muhtelif oilah
larJa üniformalann bulunduğu görülmüt
tiir. Bu katarın Avuıturyada mı kald•K• 
yoksa Macaristan'a mı Jtevkedildiği mcç
huldur. 

Craz v" Brün'de böyle dalın başh ka
tarların geçtiği haber verilmtktedir. 

Bundan on gün evvel T~erhof'a, ltal
yan pile>tlar, 13 tayyare geiirmiş!er ve 
bilahare, kendileri şiıncndiferle avdet et
mitlerdir. 
-'hı. 'ı-.ıyyw.eler, 750 şer beygir kuvve
ti.nde Fiat tay}'\rcleridi.r. Ayni zamand:\ 
tayyare Jc;vazİmclt da getia:ilıniştir. 

Staviski nzaleti 
-o-

Tekrar Mösyö 
F rotun ifadesine 
Müracaat edildi 

P ARiS, 31. A.A. - Stavİ•ki meselesi 
hakkrnda tahkikata memur komiıyon, 

dünkü gün sabık dahiliye nazın M. Frot 
un ifadesini a:mış.tır. M. Frot, elyevm hn 
lliırarda bulunan Puntu ve Franko-Ru· 
men bankaları direktörü DamoV>kinin 
lehine bir avukat sıfalile ınüdaheledc 

bulunduğunu ve bu iki bankanın Stavis
ki tarafından nakti yardım gördüğünü 
bilmediğin söylemittir. 

M. Frot bu husustaki hattı hareketi· 
nin gayet dürüıt olduğunu iddia etmiştir. 

Komisyon, bundan sonra polia komise
ri Sjmon'u dinleıniştir. M. Simon emni· 
yeti umumiye dairesinde birçok namus
suz eşhas bulunduğunu ve Staviski ye 
ait tahkikatın her zaman durdurulduğu
nu ıöyleıniıtir. 

.. Mümaileyh, sözüne devamla demiıtir 
ki : 

" F.ğer, Staviıki'yi 933 k3.nunuevve ... 
linde tevkif etmek murat edilmit olsay· 

di, bu, çok kolay olurdu ve zabita, Sta
viıkinin Pariıten kaçma.sına. isteseydi, 
llll\nİ olabi!.irdi." 
Komiıyon 10 nisanda toplanmak üzere 

dağıttnı~tJ.-. 

Sovyet Rusyada M. Ka
lenin günü 

MOSKOVA, 31 (A.A.) - Sovyet 
memleketi. M. Kalenin'in merkezi ic 
ra komiteıi reiıliğinin 15 inci aeneıi· 
nİ tesit etmektedir. Gazeteler bu mü -
naıebetle Stalin, Kaganoviç, ve Vooro
tilof, Molotof ve diier tahsiyetlerin 
ve ittihadı teıkil eden cümhuriyet hü 
ki'ımetleriyle komüniat fırkası ve aen 
dik.t teşkilatlarının tel yazılarını ne, 
retmektedir. 

İngiltere - İtalya 
ROMA, 31 (A.A.) - Hariciye 

müateıarı M. Suviç, 23-4-1934 te Lon
draya giderek M. Makdonald ve M. 
Jon Saymon'un Romaya yaptıkları 
ziyareti ltalya hükıimeti nanıına iade 
edecektir. 

Havanada vaziyet 
HAVANA, 31. A.A. - Kuba zabita

sı teınamile, zabot ve rapbnı kaybetınif 
görünmektedir. Aktama sabaha, muhtelif 
fırkalar araSJnda bir ihtilaf zuhuru bek· 
!eniyor. 

lbtilalcilcr, ıon sistem mitralyözlerle 
tecbiz edilınitlerdir. -----

Berlinde paskalya 
BERLlN, 31. A.A. - Fevkalide latif 

bir han, paskalya yortulan münasebe
tile teEerrüçleri kolayla§tmnakta oldu
j;'Undan, Berlin halkı ekıeriyetle köylere 
gitıniıler ve tehir yarı yarıya botalmıt
tır. 

Romanyada rejim 
aleyhtarları 

BUKREŞ, 31 (Milliyet) - Roman 
yanın bugünkü aiyui rejimi ve monar 
ti aleyhinde çalııf&I' gizli bir teıkila
ta men•UP bulunduklanndan ıüphe 
edilerek bir çok maruf kimseler tev
kif edilmiıtir. Mevkufların iaimleri 
gizli tutulmaktadır. Bu gizli teıkilat 
arasında bir çok zabitlerin de bulun
duiu aöylenmektedir. 

Talebe birliğine mensup 
gençler 

IZMIR, 31 (Milliyet) - Şehrimi7.
de bulunan Talebe Birliiine mensup 
gençler lnebolu vapurile bugün lstan
bula hareket etmitlerdir. Gençler rıh
tımda orta tedrisat talebeleri tarafın -
dan hararetli bir &urette teşyi edilmiş
lerdir. -- .. 

Siirtte atlı spor 
SiiRT, 31 (A.A.) - Halkevine 

r.ıcnsup atlı sporculardan 60 kişilik 
bir kafile başlarında Vali Bey olduğu 
Jıalcle 50 kilometrelik bir yürüyüı yap 

F evzipaşa - Digarıbekir hattının 
ikmali için tahsisat 

ANKARA, 31 (Telefonla) - Hükumet Fevzipaşa - Diyarıbekir 
hattı inşaatıııın ikmali için 4 milyon liralık dalıa masraf icrasına ve ge 
lecek senelere sari taahhüdata girişmeğe mezuniyet verilme.si hakkın -
da Mecl'se bir kanun lôyilıası teklif etmiştir. Layihanın esbabı mucibe 
sinde lsveç grupu vasıtasile yaptırılmakta ofon hatların malzeme ve in. 
şaat taahhüdünün 55 milyon dolar olarak tesbit edildiği, fakat bu mik
darın dolar rayicine göre lrmak-Kityos hattının takriben 435 inci ki -
lometre:;ine kadar olan kı mın insasına kifayet ecleceği anlaşıldığı, hal 
buki bu hauın Diyarıbekire kadar götürülmesini ve orada i"cap eden te 
sisatın yapılmasının gerek iktısadi ve gerek idari noktalardan lüzumlu 
görüldüğii ve tahsisatın bu maksatla istendiği izah olunmaktadır. 

Gedikli küçük zabitler kanunu 
ANKARA, 31 (Telefonla) - 1001 numaralı Geclikli küçük zabit 

kanununun t<ıdil! h<ıkkında bir layiha hazırlanmıştır. Layihaya göre 
askeri liseler, Harbiye, Askeri Tıbbiye ve Baytariye mekteplerinden 
muvaffak olamayıp ta çılıarılanların tabi olacakları muameleler taJü 
edilmekte ve Gedikli Küçük zabit o!arak mecburi mükellef;"yetleri a -
zaltılmaktadır. Yeni layihada ar:: u edenlerin asker olarak vazifele
rini de ikmalleri de zikreclilmektedir. 

Ankara inkılap kürsüsünde 
ANKARA, 31 (Telefonla) - Maarif vekili H:kmet Bey yarın Hal 

kevinde inkılap kürsüsünde der• verecektir. • 
I zmir - Kasaba hattı alınıyor 

ANKARA, 31 (Telefonla) - lzmir - Ka:aba hattının alınması i
çin ::,.,.11çoğlu Şükrü Beyle şirket murahhasları arasında 2 Nisanda 
müzakeraı .. J.aslanacaktır. 

Altın. ve rJrol işletme idaresi 
ANKARA, 31 (Telefonla) - 1/tın ve petrol arama ve işletme ida 

resine verilmiş 300 b"n lira tahsisat kô.lı ısJmediğinden idareye yardım 
olarak 200 bin lira daha itast hükumetçe Mec1ı,,~•ol.lif edilmişf."r. Bu 
para 933 mali bütçesinin Düyunu umumiye kısmı tahsısa .... l,.n tenzil 
eıl lmek suretiyle temin edilecekt:'r . 

Kagıt fabrikası kuruluyor 
ZONGULDAK, 31. A.A.- Sumer Bank tarafından kurulacak olan 

kağıt fabrikası hakkında tetkikatta bulunmakta olan iki Türk 3 Al
man mütehasnslarından mürekko;;p bir heyet Karadeniz Ereğlisine 
gelmiftir. Kağıt fabrikasının burada kurrı!masına muhakkak nazariyle 
bakılmaktad.,.. 

• 
ita/yada 14 kişi tevkif edildi 
ROMA, 31. A.A. - ltalya · lsviçre hududundaki Port Stresa'da 

Legre ismindeki şahia ait otomobilin teltifi sırıuında laçiıt aleyhtan 
beyannomeler bulunmuftur. 24 yapnda olan bu adama Levi Maryo is
minde diğer bir şahu refakat etmekte idi. Beyannameler 25 Mart inti
habatından evvel dağıtılmak üzre hazırlanmıştır. Levi lsviçre topra
ğına kaçmıf fakat Legre tevkif edilmiftir. Legrenin alınan ifadesi ve 
elde edilen vesikalarla Levinin evinde ve bürohında yapılan arQftırma 
lar netice.sinde 14 kİfİ daha tevkil edilmİftİr. Bunlar Paristeki laçi.t 
aleyhtarı tefekküllerle mutabık olarak ltalyada bir gurup teşkil etmif
lerdi. Tevkif edilenlerin ekserisi yahudidir. 

• 
Tayyare fil omuz I zmire döndü 

IZMIR, 31. A.A. - Yunanistana giden tayyare lilomıu: 
saat 13 te lstanbul tariki ile avdet etmiştir. 

bugün 

Mecliste kabul edilen kanunlar 
ANKARA, 31. A.A. - B. M.Meclisi bugün reis vekili Relet 

Beyin riyıuetinde toplanarak askeı·i ve mülki tekaüt kanununun 3 ün 
cü maddesine ait bir telıir fıkrasını kabul etmiftir. 

Buna nazaran mezkur kanunun 28 ve 30 uncu maddelerinıleki 
mallıliyetten maksat askeri ve mülki memurların kendi sunutakıirleri 
olmaksızın tekaütlükleri esnasında mevcut olup vazife eına•tnda ha
dis ve vazifeden münbais olarak cluçar olduklan maluliyetlerdir. 

lstanbul üniversite•inde istihdam olunacak ecnebi mütehassıslar 
hakkında kabul edilen bir kanunla da mezkür üniversite lçin alınmtf 
ve alınacak ecnebi mütehasııslarla müddeti 10 •eenyi geçmemek üz
re lüzum görülecek müddetler mukavele ;yapması hususunda maarif ve 
kal etine seliihiyet verilmektedir. 

Meclis pazartesi günü toplanacaktır. 

Birinci U. müfettişin beyanatı 
Her tarafta yollar yapılıyor 

DIY ARIBEKIR, 31. A.A. - Mardin ve Urla vilayetleri dahilin 
de yaphğı tetkik seyahatinden dönen birinci umumi mülettif Hilmi B. 
Anadolu Ajannna bu seyahatlerine ait intihaba/an hakında fU beya
natta bulunmufhır : 

" Cümhuriyetin leyizlerinden utilade eJen ve toprağa sahip eJl 
len köylülerimiz büyük bir gayret ve huzur ve emniyet içinde s;alıfıyor 
lar. Bu senelri mezrual vaziyeti ve bilhassa davarlarımızın verimi çok 
eyidir. Harran ovasını sulamak ve Urlaya demir borular içinde •u ge
tirmek için mühendialer tetkikat yapmağa bQflamı,lardır. Yol laall· 
yetleri eyidir. 

Vilayet ve kcua merkezlerinde mektep, mezbaha, dispanser 1)# 

hal gibi infaatuerlui vücuda geti rümiftir. Kıuabalarımızın daha m.
deni ,ardarla inkifalta olduklan görülmekteclir. 

M eis adasında tevkif edilenler 
KAŞ, 31. A.A. - Meis'de nümayifçilerJen bq kifi tevkil di

lerek Rados'a götürülmüftür. Adaya 20 tnker ile 20 jandarma getiril· 
mİftİr. Belecliye iflmne kaymakam bakmaktadır. 

İTTİHAT ve TERAKKi 
• 

Çarşamba günü 
Başlıyoruz •. 

Bahaeddin Şakir Beyin bıraktığı vesikalara göre yazı• 
lan bu tefrikayi ÇARŞAMBA gününden itibaren tefrikayıı 
ba,lıyoruz. 

Şimdiye kadar meç.bul kalmış bir çok vesikaları ikti•" 
eden bu tefrika ITIIHAT VE TERAKKi tarihinin karanlılı 
kalını~ bütün noktalarını aydınlatacaktır. 

ÇARŞAMBA GÜNÜ 
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cik ~.vvel a~:ıml.~rın bekledikleri biri
efi gun, bugundur. Artık bugünün ıe· 

:-..ı.te envaı _türlü tuhaflıklar, soğuk· 
ar ve zeka namına bin türlü ah .. 

ınaıldıklar yapılır. Bunların içinde pek 
:• m~yaffak olur. (Abmaklıklann için

e degıl, tuhaflıkların ~inde.) 

EKONOMi 

Üsküdar 

Romanlar yazdın, şiirler düzdün, kafi
yeler dizdin, kızları kad:nları kafese, 
gafilleri ihtiyarlan kümese tıktın. Kanat 
açtın, yelken açtın, Tirolleri dolaştın, 
Kaf dağlarına ulattrn, gölgenle dalaş· 
tın. Neler, ndeı- yapmadın ki. 

i: 2431 

Bizim matbuatta her sene bu nevi 
aldatma oyunlanna rağbet eder ve 
türlü türlü ıeyler yapar .• 

Nisanın birinde ilemin biribirini al
datm.aıı an'aneıinin nereden geldi • 
iini bilmiyorum. Fakat bu a • 
det , insanların biribirini aldat· 
madıldarı 2amanlardan kalma bir 
maıımı eğlence olsa gerd<tir. Zira, 
zamannn.ızda niu.nın biriD(:İ .günü İn· 
aanlann biribirini al<lattıldan değil en 
az aldattıkları gün oldu. Diğer gün· 
!erde beıeriyet babire yekdiğerini boğ
maya, aldatmağa, mantara bastırma· 
Ya çalıfıyor. Niıanın birinde de bunu 
yalnız alay etmek için yapıyor. Şu hal· 
ele nisanın birinci gününü bundan &00· 

ra senenin en maeum, en günahsız gii .. 
nü ..ldedebilirfz. Zira en zararsız ya• 
lanlar o gün ıöylenir ve en avanssız 
.Jdatmalar o gün yapılır .. 

Bugün gazetelerde okuraunU2: Ne 
bileyim? (Elde timdi bir de hususi mev· 
zu var.) .~e.ıela banger lnıüll kaçını§. 
Yahut musluman olmuş gibi bir haber .• 
Fransada krallrk ilan edilrnit, Hitlere 
~~ya Mu_ssoliniye bir §ey yapmıtlar gi-

1 havadısler.. Dünyanın en büyük va
p~':' . Ayaıtafonosta karaya oturmuş 
il bı bır balon.. Adada altın madeni 
~ılonış diye bir ~urtma .• Velhasıl ak-
le gele'! ~e B?lmıycn türlü türlü şey· 

.'·· .. Lakın dikkat ediyorum, içinde i
Yı soıılenm~f bir yalan yok •• insan ya
lan or.un dıye yalan söyleyince muvaf
falc olamıyor. • 

Semi kok 
Sanayii 

Tetkike giden heyet 
perşembeye dönüyor 

.. Avrupada Semi kok baklanda bir 
müddettenberi tetkikat yapan h ti" · .,_,._ eye • 
mız teuu .. atını ilanal e .... '·tir z I dak eb' _..., · ongu • 

.. .. m '!1u Ragıp, maden umum mü
d~~u Bekir Vehbi ve 1 ı Bankası kö • 
mur madenleri müdürü Eıat 
Beyleı;;d~~ mii':"~ep olan heyet perıem
be gunu şehrımıze avdet edecektir. 

J:f eyet Fransa, Belçika, Almanyada 
S~ı kok ıanııyii hakkında etraflı tet
kikat .~apmıftır. Heyet Belçikada cam 
sanayii etrafında da tetkikatta bulun • 
muıtur. 

Heyet •ebrimizde bir gün kaldık • 
tan sonra Ankaraya gidecektir. 

Bigada kozacılık 
Biga ticaret oda11 bu mıntakada i

pek ve kozacıhğm inkitafına yardnn 
için Bigada her sene haziran başlangı 
cından temmuzun 15 ne kadar devam 
~c;k Ü-Zere bir koza mizanı tertip et
mııtır. 

de Biııa tİ<:aret odası bu miz~ ıçın bir 
nızamname hazırlamı~ ... Jr 

Viyana ~ ı1tı16<ıiye;i ~ebze 
~ nalından v . 

Viyana beledi . azgeÇtl 

Tagpare,:nfi/;;maz İ zmire döndü 
Yunan cumhuı;iıt . . .. .. . . sonra şehrimize._..8, _,,'etinin onuncu yıl donumu şenlıkle~de hazır bulunduktan 
Resm~ i:ı~oncn tayyarelerimiz dün buradan }zmıre u~muşlardır. . . 

enstantane-.•·.~- filonun avdet esnasında ki uçuşunu gostercn muvaffakıyctlı bır 
• • ~ır. 

ktısat Vekaletinin yeni 
teşkilatı nasıl işleyecek? 
Ş~~t!~~!k~ı~tin~o~serlikleri de kaldırılıyor 

Halk tramvayı 

Şirket bu sene 
etti 

de 

zarar 
Üsküdar halk tramvayları şirketi 

heyeti umumiyesi, dün sabah Oıküdar 
da ıirket merkezinde toplanmıştır; lç
timaa meclisi idare reisi Hacı Ad~l ~
riyaset etmiştir. Toplantıda evvela ı · 
dare meclisi ve mürakıp raporları o -
kunmuıtur. Bundan sonra senelik 
bilii.xço tudik ve tetkik edilmi§, müte· 
akıben tramvay hattının Kadıköyüne 
temdidi işi görüşülmüttür. Bundan 
sonra meclisi idare ve mürakıp heye· 
te birer aza seçilmiştir. MecJiai idare 
raporuna göre Oaküdar tramvayları 
bu sene a-eçen seneye nazaran yüzde 
6,2 nishetinde noksan yolcu taşımış • 
tır. Son bir şene içinde taşınan yolcu 

mikdarı 2,471,925 
tir. Bu mikdar ge· 
çen 1.eneye naza -
ran 162,45 7 kifi 
noksandır. Bilanço 
:.:a nazaran ise tir 
ketin &<>n bir sene
lik variadtr 173 
bin 702 liradır Hal 
bu ki masraf bu 
mikdardan 32,623 
lira fazladır. De • 
mek ki şirket M>n 
bir sene içinde 32 
..ıin 623 lira zarar 

Hacı Adil Bey etmitlir. Bu sene 

Ama hala ciddilqemedin. 
Kafanda saç, çenende ıakal kalma· 

dı. Sen hala mı hali. çocukluğu bırak· 
madın. Hem de çocukluğun tuhaf ta· 
rafını bıraA<madın • 

Bu manto ve kantodan, hem ele, üç 
kôteli kapeladan ne vakit usanac.M'"ın 
bilmem ki. 

Mahalle çocuğu okunrnu1 gazeteden 
büyük kayık yapmak ntese daha bitir
meden kapıyorsun, üç köşeli bir Napol· 
yon şapkaaı gibi başına geçiriyorsun. 
Komıu kadın derede çamaıır yıkasa, 

kara minder örtüsünü ipten çekip kon· 
sül mantosu diye sırtına takıyorsun. 

Karşı lokantanın gramofonundan 
kanto ezberleyip sıraaını bekliyorsun. 

Ve aıra., gehin gelmesin. Bir aralık 
bulur bulmaz, at camhazhaneıinin pan• 
dornirna palyaçosu gibi ortaya fırlıyor• 
ıun. Ba,ında üç köşeli ~a; sırtında 
kornJunun yorgan kılıfından manto, 
bir ayağında Roma sandalı, bir ayağrn· 
da Korsika çİz'lneıİ, çenen ıola, gözlerin 
sağa çarprk, hemen bir kantoya ba§h· 
yorsun. 

Gerçi gülmüyorlar değıl, gülüyorlar 
ama ciddi insanlara da bıkıntı veriyor. 
Müze Greven'in canlısına ''e canlı kari· 
katürleşmişine döndün. lhtiyarlamamıık 
iyi bir ıeydir. Şüphesi-z. Fakat ıenin gi· 
bi ihtiyarlamaınak ta epeyce maskara.• 
lık oluyor. Ben bir şey demiyorum, yal· 
ruz hatka ihtiyarlar "ya§ ve baı hay•İ· 
yetlerini kırdığın için,, gikeniyorJar. 

Ne istiyorsun? Açrk .öyle! 
Fransa'daki İtalyan Savoie'ıını 11\!? 

' , 

Yalan diyjnce aklıma --:ı ..... - 1
: Bir l'll~tn 

leketin paditaJlı x,~;;;'.;,.a nıerak etıni • 
...._ v ,_.,,.ıç ~:· - • ,.etır.·1~ -•arak balhrt • 

:a -"' ı:-.oUiıdl er ,... o• ., 

det e.-vel Viy~~ hundan bir müd· 
dan Jıey~lmil".J bir b•~ediye. t~rafın. -
edileceğin• ve d';'nYaıurı h.:e halı tertıp 

k
ezi ve garbı A"rup her tarafından 

hakkında şehrimize ııJ::• te_tkilô.tı dün tebliğ edilmiştir. lıtanbul ofisin • 
nıiın ınaliımata nazaran bir 'i.ute~ • den yeni teşkilatın raportörlerden lb 
dan itibaren .. mmt!'ka ticaret vea~~an rahim Halil ve Zeki Beylerle beş me· 

yapılan zarar ge • 
çen senelere nisbetle daha azdır. Bu
nun sebebi tramvay yolcualnnın da 
ayni niobel dahilinde az olması, bin· 
netice az araba tahrik edilmesidir. 
Usküdar tramvay hattının Kadıköy 
Feneryoluna kadar temdidi ameliye • 
ıine Mayııta batlanacaktır. Malıeme 
ve raylar yakında gelecektir. Onü • 
müzdeki cümhuriyet bayramında bu 
kmm ha.ttın da açılabileceği teınin 
olunmaktadır Yapılan heaaplara ıö • 
re yeni hat 900 bin liraya mal olacak 
tır. Bu para altı sene müddetle kredi 
ile temin olunmu§tur. Bütün İnfaat, 
faizile birlikte 1200000 liraya mal ol· 
maktadır. Gene yapılan hesapalr" ı:ö 
re yeni İD.§a olunacak hat 1935 .sene-. 
ainden itibaren senede 1 77828 lira 
kô.r getirecektir. Binaenaleyh "'-'8-at 
masrafı bet aene içinde çılmut olacak 
tır. Beş seneden sonra ıirketin getire
ceği karla Üsküdar, Kadrköy ve ha· 
valisi ve&a.iti nakliye itleri daha mü
kemmel bir tekle konacaktır. Dünkü 
plilnçoya nazaran Uıküdar tramvay 
tirketi faaliyete ııeçtiği günden bugÜ· 
ne kadar geçen altı ıene içinde, her 
sene ettiği zarar mecmuu 350420 lira 

Fran51z Tunus.'unu mu? İngiliz Filistİ· 
nini mi? Bizim Ankarayı mı? 

Kolayı var: mektep kitapları aatan 
bir kitapçıya git. Bu yerlerin birer hari
tasını al. Cebine koy. Hepsi benimdir, 
diye övüne, övüne dolat. Buralarını l':)
sa:'l yeni haritalarını çıkamuyacak mı .. 
sın? Ne zahmet. Haritalarını al, yerleri 
bırak. Daha pratik bir iş yapmrf olursun. 

. , 
:&· 
oe 

ilirı 
, B. 

a-

edl 
yor 
çok 
ge~ 

i· 

Clı 
~ 
yaı:ı· 

ikaYş 

lkti1"' 
~anlılı 

mış: 
- Hakiki bir yalan söyleyebilene 

beı yüz altın mükafat var·· • 
Binlerce adama nıüracaat ebniJ. l<.i. 

misi: . 
- Mancla uçtu. peınİş· Padııah •ü. 

kiınetle: . 
- Olur a! Cevabını vertJU§•• l<.iıııi. 

si: 
- Falan yerde dai yürüdü. Deıni!• 

Padif'lh ona da: _ . 
- Olur a .• denıi, .. Böy~ece b_ınler. 

ce adamı ııtvmış .• En ...,n hır henf gel. 
mit. Elinde de bir büyük toprak çöııı. 
le4<.. Paciiıalu eteldemiJ -:e anlatımı: 

- Efendim! BendeDIZ meıiıum Pe· 
d~nizin kahyaımın oğluyum. Pede • 
nın aağ iken pederiniz meriı~ bu çöııı. 
lele doluıu altm ödünç vennJ§ .• Sonra 
l.u parayı almadan öhııÜ§· Şimdi hak. 
lamı almaya geldim .• 

Padiıalı birdenbire: 
- Yalan!. Diyince, herif elini u • 

~tmıı .. 
- Beı yiiz altın ihsan buyurun! 
- H anıi ilet yüz altın?. 
- Yalan ftÖyledin ya! Devletlim 

dernİf .• Paralan alm"' mı almamı• ·• ...._ b"imi .• • mı 
-ıı: aımı 1 yorum. 

Bakalım! bu yazım _._._. 
tene et l . . ...,.ugı zaman 
1 I~ .. e enmız kokmuı nisan balık-

~'ltı yuzunden bir balık pazan man-
sı arzedecek mi?. 

Kısırlık 

~ llir yaılı Alman alıbaJıım var. Al
•ile Ya~a .. o~ .~itenler hakkında kendi
)-0.. ıoruttug"?' zaman büyük ilı!i • 
~llt cevap verır. Geçenlerde JU ma • 
..,,d OCmrlık) meaele&i üzerine fikri · 

lrın. Bana dedi ki: nı 
~~ Vallahi azizim! Kısırlık ,ahıi 0 ). 

ı.1 •tnıez memleket için bir tehlike teı· 
~" kı • Aptallan, delileri ve hasta· 
.... ~it •ır1 etmekle büyiik bir şey kay• 
t..ı '}'İl ki ·mb~rz, fakat gene İtİTaf et· 
<!et-.," d ' aptallar, deliler ve ha•· .... ril..ı •• i kısır olmakla aptallıkları, 

t~lil.; ve haıtahl<lan geçmez. Lakin 
li> e tudur: 

~ l!•r b ı._ rJ.,_e ". kısırlık pd< ileri gider de 
>in""'· ç··'ll"ayet ederse ondan kor • 
b11ı 'llhl~nkü hoıuma gitmiyen bir fik
:r .. d"'alc ı:: (deli) diyecek fen adamı 
tind: -ı.1111 &Üç değildir. Hatta dün· 
"Vi ~ <>10.11 y •<!am bulumnadığı kanaa· 
tehasa,,':'1•k :~d ~erke~te ~"1ka bir ne· 
d..... . ar da ugunu ıddıa eden mü
~i.ı!~:ı1·· di var: . O halde? (Deli) 
y ;""'Ça Ye fikirle · · ·nc1· "c-fııiılbr orad._ fik.i nnı •ı ırenler . a ... b r kısırlığı başlı • 

undan korkarım .,, 
• FELEK 

inkılap tarihi 
Yusuf K 

hu e~al Bey dersini 
Univr . gun veriyor 

bu &k •ıte lnkıJ" 
konferfanı &aat 17 3"/; dtarihUi <;'enleri 
. · an. ı ' a n1ve "t tır B .. sa onunda d raı e 

Ad. ugun.ki.i ve evam edecek 
llye vekili. y yarınki deraelr' : 

cektir uauf Kemal B ı eakı · ey vere-

':' en~ ;;;;füü açıldı 
sad'!nıversıtede yeni tesis oluna "k 
a ı...a' ved İçtimai ilimler enstitüıu~ 1

d .~•-
~ m an "t"b d . un 

trr. Enstitü' hu~:"ı:' ftek~ısltat~ başlamıı 
dır Bu a u esme bag' lı 

· •ene t" ""d · §eklinde t ~ . ens ıtü e konferandar 
"rısat yapıla kt S a.onuna az vaki k ... ca ır. ene 

tal be imtihanat ~ld_ıgından bu sene 
trr. Konferans! ~abı tutulmıyacak . 
mı saat 17 d o.~ k er cumartesi ak'8-
hanclcrinde ve ·1u ukk _fakültesi ders-

crı ece tır. 

Vali Ank-;;;;ya .d. 
Yalı ve belediye · . gı ıyor 

Pcrtembe gün·· A kreısı Muhittin Bey 
M h

. • u n araya n"d ki" 
u ıttın Bey A k d • 1 ece ır. 

bir itleri hakkında arak.al muhtelif te
decektir. ve a etle temas e-

yin ~!'imi ~ncümcn dün Muhittin Be
rini '!"-~lınde toplanarak bütçe itle 

Jiorusmüstür. 

mer 1 • b aya ae k d"I cek ,ebze erın uradatt v e ı e .. 

r ı ··-·ın kalınadan t"">,.rrıut..,,aHrtla-
a u-.... . . atı cağını bildirtn•ştı. Yapıla • 

D.. Viyana belediyesind• . un a)Umata .. n tıearet 
o~asma gele~ ~ . go..., l>u fi • 
kirden vazgeçılını~tır. 
Tutun kongresine hazırlana-

cak ra~or 
Ankara.la 15 nisanda toplanacak o • 

lan tütün kongresine l~tanbul .. tica. 
ret odası naınına gönden)n:ıek k uzere 
hazırlanan ru>"ru tetldk e~~ . olan 
tu"t"" ül" "-ni salı gunu ticaret unc er en'uu-- . 
odaımda içtima edecektır • 

Bu 
. . nciİJD"n haricinde bu • 
ıçtımaa e 1 • d • t"rak 

lunan diğer tütün tacir en e '' ı e· 
decef<tir 
Duny~ maden c~·-~~ri fiatları 

T"" d &Jer bırlııınden : 
urL.iye ın• ene zs.3.1934 tarihli fiat 

(Londra borsası) 
B k ) :ıS ıo/- ilô 35. 15/- lnıl ı 
B • " (elek. ;" 7 ı/2 ili. 32.10/7 Y-2 • 

K
ak! rr 32.- n'l.7.12/6 il& 239.- - '" 
a ay #-J / 6 'I'" " K ı ı.ız ı • . . . . . • ,, 

Ç.urıun 14 17/6 il& • •• • • • " 
•nko · J 48"' ) 72 ·ı· 74 

K (T 
.. ı.. roa ı c ı a 11 

rom ur .. ıte " 52o/c} 85 il& 87 
Krom ( .. jçİn jki ,ilin faz.la) " 
(Beher der.ce d reeli beher 
Antinıuan (SO er 2 19 .1• 3 d ") 

1 
• n er~cesı 60 dereceli beher · 

Antımu~n ( 3 6 .1• 4 
derecesı~ .. ...n tonluk partiler) 30 !I. 

1 

a '' 
Marnesı (,,.,,.., . ı a • •. u 
Kömür (fob .cardıffJ . . .. 
Cros.Amiraw;ıte 1916.ıl.a ••.. " 

Ordi11•ır• 18/3 ıla 18 6 . ' " 

Doktorlar vekazanç 
Son çıkan kazanç kanunu müno.se • 

betile doktorlar yakında bir toplantı ya
parak vaziyetlerini görüşmeyi kar"r • 
ıaııırınıtlardır. 

Mdığnnız maJUmata nazaran b1. kı .. 
ıım doktorlar, muayenehanelerini kü .. 
çültmeği, bazılan da bir muayeneha
nede birleımeyi , diğer bir kısmı da 
muayenehanelerile ikametgahlarını ayni 

• yerde bulundurmağı düşünmektedir • 
)er. 

y alruı memuriyetleri ~ hastanele • 
deki v~~lerile iktiia etmek niyetinde 
olan bır zınnreden de balısedilmelrt 
d
. e • 
ır. 

1 BORSA 1 ·---(!, Bankasından alınan cetvel<lir) 

31 Mart 1934 
Ak fam Fiyatları 

l ıtikrazlar 
J•tilc:ra:r.ı dabiH 96 
1933 lstikraıı 98,50 
Şark D. Yolları 2 60 
Ün,türk 29:ıs 

Talıvilat 
T. askeriye 
Elektrik 
Tr•.mway 

9,78 
-.-
-.-

Tünel 

" il 28,35 
Rıhtım 
Mümessil ., ııı 2840 

Cümrükler ' 8 
ıt 11 

B•idat 
Kuponsuz 

9,78 t .. ııı 

ı ESHAM 
• Banlta 11 N 

" ,, H..,m,·ı· ama 10 1 Reı"i 
ıne 10 •• •• Mi.;.cı••i• 1 Tele(on 

T· ı.. 08 • ur ıye Cünıhü. Terkos 
" 1Y•t Bankası 63 <.:inı~nto 
Tranıvay ,25 1 ittihat d 
ş.11-.ctolu Hiasc 26 ~ Sark de:.~-

ar. HaJrİJc · 1 Balya 
C E K F l 5 Şa1"k. m. ec:ı:a 

p.,;, • y A T L A R 1 

Londra 
12S: i Prağ 

Nüyork 79...32 Bf!rlin 
l\.1ilano 922 l·Z Berlin ı°:l" 
Ati..,a 11.. 83,36 •nadrit 

2,45.75 Belırat 
3140.54 Zloti 
1 17 75 J>enKo 

61
'
66 

Bükrıett 

N U ' Moıkova 

Cenevre 
Briilcı"l 
Anısterdam 
Sor ya 

17,75 
54,95 
.ıt6.JS 

49.35 

<4,10 
il 

18,50 
12,50 
18,GS 

1,65 
1.55 

4 

19,08.75 

1,99.90 
1,99,71 
5,82.JO 

34,98 

4.21 
2.69 

79,62 
10,87,75 

sal ınüdürluklerı Jı:al~mlmakt~d~ - mur, bir daktilo açıkta kalınak~a~ı.r. 
Türkiyede .. halen yedı tıc~et ve iktı: oMaamaf,ih ofisin lstan~ul şu~esı ıç_ın 

t nıüdüru vardır.. Yenı tetkilatt daha dort memur tayın edılecektır. 
;," nların vazifeleri oii•. Jubeleri bulu~ ~eni teşkilatta lktısat vekaletine mer 

u erlerde ofis ve dıger yerlerde ti- ut olmak Üzere bir demir sanayü u-
::;e~ odaları tarafın~an gö.rülecektir. i'urn müdürlüğü ihdas edilmektedir. 

Y 1 1 tan
bulun ıktıaadı sahadaki ~- umum miıdürlüg" e maden umum 

anız • d"kk t 1 mud"" ·· . ehemmiyeti nazarı 1 ~ d~. t ~?.bak ı.•ar ur;;. Bekır Vehbi Beyin tayini mu 
latanbulda bir ticaret ";u .z kt • m"" ~~r .'r. Bu meyanda ticaret umum 
l~ndurulma11 ınuhte~e 80 e e : u ~rhiğünün de ko.ldınlmo.sı muhte 
dır. Yeni te ki)atta ııcaret ve sa~ayı meldır. Şirketle . . . 
<>dala k ~ d")nıekte ve yenı va- ni teıkil ·ti r komıoerlıklerı de ye 

"f rı ta vıye e ı T"" k f" a a kaldml k ··f · ı·k :ı:ı eler tahmil lunınaktadır. ur o ,. ler ihdu d"I ara mu ettıf • . . n . " ı ecekt" ş· k 
lln lstanbul şubesine tayin edılen ze~ tişlikleri An.kar ır. ır etler müfet 
Vatın bir kı t yin keyfiyetlen kahe büro a.da kurulacak müra-

ammın a •una ta.bi ol k aca tır. 

Tramvaydan Kayseri fabrik~sı 
Alınacak para o·· A --

Şirket ınu··ın ·ıı · du··n A essı erı 
nkaraya gittiler 

Traınvay tirk t• • 
ıi Mös y ·· V e • mecmi idare reı· 

o eyi ve hukuk .. . . Mait 
re Salem d .. muıavırı • 
raya gitm· 

1 
un. aktamki trenle Anka· 

1f erdır. 

Möıy<; Ve 1 
karada tr . y ve Mösyö Salem An· 

amvas tirit tini 1 ak ni hatla.., k e n yapı ac ye 
V 

•• arşılık ol--•- .. aın ay ucretl · ••im[ uzere tr .. 
rakinı 3 ~ne yapılan zamdan müte· 
fa edeme',r • .'~ liranın, taahhüdünü i-
f 1 

ıgınuen d 1 · · · c erde y I o ayı ıadesı ve tan· 
rın, halk ı8~! acak tenıilat ve kıt'ala
retleri ·· e ~ne tadili ve tramvay üc .. 
k uzerıne t · . et teşkilatr d k. eaır ebnekte olan ıır-
murlara ve~·ı 8 ık ecnebi müdür ve me· 
lar mesele/ me te olan yüksek maaş· 
tile görü•ecek' 

1 
ha~kında Nafia vekile· 

:r erdır. 

Eski pullar 
Arap harfi ·ı dün akş d e':' .e basılmı§ olan pullar 

, am an ıtibaren mevkii tedavül· 

un nkarada ihalesi 

- yapıldı 
RusyadAn alınan maki 

Jacak olım Kayaer· nelerle kuru-
ı mensucat fabrika-
:_nın inıa.atı dün 
.n~ada ihah> e

dılmıttir Fab "k . • rı a-
nın ınıaatına ya _ 
kında haılanacak
~r. Kayı.eri fahri
uı_na ait pli.n ve 

Pro1eleri getiren 
R':'ı?'adaki heyeti. 
nıızın reiai Feaha
n~ fabrikaaı müdü 
ru mühendis Şev
ket Turgut B. bay 
l"am münaaebetile 
ıehrimi.ze gelmiş 

Şevket Turgut Bey ve tekrar Ankara.
ya dönmüttür Şev 

ket Turı;ut Bey bir haftaya kada; teh 
rimize dönecek ve derhal Rusya.ya ha 
reket edecektir. 

den kaldınlmııtır. 
Bundan yalnız arap harflerile basıl

mış kart postallar istisna edilmiştir. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

b 
.. A.ı:rup.ayı Asyaya bag"lıy- -n manlard b uy k 1 -· ~ a u mevkı"ı"nı· kaybetti.' 

u ıman hiç fÜphe yok ki I• • N d tanbuldur. l•tanbul bütün k ~ en tranıit geçen eıya buraya 
l • k t • urunu ugrama:z; oldu? Çünkü bugün I• • 

u ~· . urunu vus a tıcaretinde çok tembul mua:z:zam cihan ticaretinde 
muhım rol oynamıı, birçok kavim- bir rol oyn~cak niıbette bir /ima· 
lerin, milletlerin harici ticaretlen • -~-na malik değildir. 
n~ ~erke:z hi:zmetini görmüş bir şe Liman firketinin 1933 -nenn_e 
hırdır. ait me:clisi idare rap0rlarına bır 

ls~anbul Asyanın ;yol uğrağıdır. bakalun: . 1 5 ·ı Gcırbı Roma e:mperyail
2

minin e:n 1929 aenesinJc İf tonaıı ı mı · 
ftl§aalı bir :zama.nında Juleıt Ceaar: yon tona yak/aprken tedrici bir •u 
"B ·· kutla bu mikJar dört unede .873 

'Zün yollar Romaya gider!" di- bin tona düımüıtür. Demek kı % 
ye aykrrdığı halde aradan çok 40 _;1ıdarında bir tene:ulil vardır. 
geçme:den herkes ~"bütu""n -llann ,,_ ~- Diğer taraftan firketin varidatı 
ls~anbula gittiğini" görmüıtür. Çün 1929 -neainde 2 milyon 180 bin 
k'! l~anbul ;zaruretin doğurduğu lira iken bu mikdar 1933 senesinde 
bır tıcare:t merke2idir: Tabii bir ı milyon 217 bin liraya inmiştir . 
ticaret merkezidir. llıi büyük kıt'a· Demt!k ki yarı yarıya bir tenez,:ül 
yı, iki büyük deni~in kestiii nokta· vardır. 
da mümta:iyeti olan bir ticaret Görülüyor ki lıtanbul limanının 
rnerkez;idir. /stanbul tabiatile, As· iflerini elinde tutan fİrkdin faali· 
yadan gelen ham maddenin, ipti • yet sa/ıası günden güne daralmak· 
dai maddenin

11 
Avrapadan sevkolu tadır. 

nan eşyanın uiramağa mecbur ol· Bunun sebebi evvelô. maddi, sani 
dujfu bir geçittir. yen mali müfkiilôttan doğmakta • 

Nasıl Avrupada Hamburg, Ro • dır. Bu küçücük yaz.ımı:ula bühin 
terdam, Anvers gibi üç liman Mer· bu müşkülatı u.Rl'n boylu izah et .. 
kt!zi ve Şimali Avrupanın ticareti.. .. · k - k mege ım an yo tı.1r. Bunun sebebi 

dır. 

MAARiFTE 

Mektepler 
Sıhhi ihtiyaçlar tespit 

ediliyor 
..• lıtanbul ilk tedriıat müfettiıleri dün 
ogleden sonra maarif müdürü Haydar 
Berin riy~s~ti?de toplanarak mektep· 
le~.•n ı~hhı rhüyacı üzerinde göriit • 
mu:tlerdır . 

1 
Bundan ba\ka yenlden alınacak ders 

evaznnı ·h · 1 ve J byaç ar tc-sbit o)unmuı· 
tur . 

M. Malche gidiyor 
Maarif Vekaleti mü~aviri profcaör 

Mösyö Malche Ankaraya gibniştir. Pro
fesör Ankara da Maarif Vekaleti ile 
tema• ve veda edecektir. 

Profeaör Mösyö Malche hazırladığı 
yeni üniversite teşkilib kanun proje • 
ıini vekalete takılim edecektir. Pro • 
fesör bir kaç güne kadar ..,ıırimize dö
necek ve buradan memleketi olan 1 s .. 
viçreye avdet edecektir. 

Hasan Ali Bey 
Maarif V ekilleti orta tedriaat 

mi müdürü Hasan AJi Bey dün 
~am An.karaya dönmüştür. 

umu
ak • 

Himayeietfal cemiyeti 
yeni idare heyeti 

HİD1ayeietfal cemiyeti viliyet kon
greai toplanarak yeni heyeti merke .. 
ziyeıin.i intihap etnıiıti. Heyeti ıner· 
keziye dün ıaat 15 te toplanmıı ve 
aralannda be§ kiJilik yeni heyeti i • 
dftreyi ıeç.miıtir. intihap ne~iceıind~ 
riya!ete Sivas mebuıu Şemıettin Bey, 
reis vekilliğine mütekaidini askeriye
den Şakir P14a. kô.tibi umumiliğe be 
lecliye mecliıi azaıından Tevfik Am.ir 
Bey, muhaı.ebeciliğe Emniyet Sandığı 
müdür muavini Reıit Bey, veznedar -
lıjJı da Lamia Refik Hanım ayrılmış • 
]ardır. Bundan batka 23 Nisan ço • 
cuk bayrı.mmda yapılacak meraıim 
görü,ülmüt ve bazı kararlar vf'rilmit 
tir. Onümüzdeki perşembe günü he • 
yeti idare tekrar toplanarak çocuk 
bayramının hazırlıklarile meıgul ola 
caktrr. ---ni elinde bulunduruyorsa lıtanbul ni aliikadarlar elbette bilirler, la -

da bütün ıarkı karibin ve Asya or· kat acaba neden tedabir almaz.lor? İmtiyazlı şı"rketler 1• " 1•0 
lalarının ticaretini elinde bulundu· Bir limndalıi İf mikdarına ait ia- ._. 

.-
2° F Fransız 

1 Dol•r 

KUT (Satıt) 
Kurut ICuru 

dacaktır. v;.;ı:ıundarmağa mecbur tatistikler, o limandaki ticardin Nafia vekô.leti imtiyazlı ,irketler 
ur ve nıa umdur. Çünkü bütün n~bZi'.dır. Bu nabız yavaş yavaş ha- müdür muavini Etem Bey Ankaradan 

169 ı Şille. Av. 

24 

yollar buradan ge:;er... lıflemeğe başlamr§tır. Dikkat ede- şehrimize gelmitşir. Etem Bey burada 
124 ı Pezeta 

16 

Oyle ise neden lstanbul son za • /im! bazı tetkikatta bulunmaktadır. 

~f; ~~ ~ri~ 23jf Biz böyle düşünüyoruz, !Posta kongr~nden avdet 
l lıtorrli n 

20 Lireot 
20 F • B""lçika 
20 Drahmi 
20 1. laviçre 
20 Le-va 
21 Kur. Çek. 

l Fların 

8i~ ~ 1~:'"0'"• s • acaba 1 .Kahirede toplanmış olan beyne!· 
106 1 Mccidir• 35 ~:~ ız ne dersiniz? mılel posta kongresine İştirak eden 
83 Bankaoı 
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Çin murahhası Hoo Viclor Tsai ve M 

Bu kadar basit bir iı için bunca yıl
dan beri eskittiğin mantoya, kantoya ve 
kapel3ya yazı!< dei!J ~i? . . . 

Sa"8 ben giGel bor ıklısadı ınk•şaf sa• 
hası ·göstereyİnl: 

Mesina burnundan Mataban bumuna 
bir beton duvar çek. Triyeıteye kadar o
lan denizi toprakla doldur. Kadaıtroıu· 
nu çı'""'1", herkese pay et. Bu genit = •• 
taka hem daha kırk milyon kişiye yeter, 
hem de daha kolay elde edilmiş oJ,.,-1 

Aklrna, fikrine bayır turpu 11kaynn 
Danoncio! 

Ankara Meb'ı: u 
Aka GONDOZ 

(*) Her dile tercüme 
vadır. 

hakkı bcda· 

Lloyd acentası direktörü 
Aka Gündüz Beyin '"Danonçiyoya 

açık mektup'· serlevhaaı altında çı • 
kan yazılannda Lloyd Trie&tino kum
panyası umum 'acenteliği direktörün 
den bahseden küçük bir fıkra vardr. 
Şirket mahafilinin ve direktörü yakın 
dan tanıyanların verdiği malümata 
göre, mumaileyh tirkette büyÜk ve 
küçüklere kuıı daima nezaketle m~· 
mele etmekte ve kendisini muhitine 
sevdinnit bulunmaktadır. Aka Gun • 
düz Beyin bu noktadaki kanaati bit • 
tabi sadece tahsi bir zehap vaziyetin· 
de olmak lazım geliyor. 

Moskova sefirimiz gitti 
Moskova sefirimiz, HÜ!\cyin Ragrp 

Bey dün ak~am Berlin tarikile mahal
li memuriyetine- gitmiıtir. ---
Adliye tayinleri 

Son A.aııye ~ .. vin)eri dün Adi.ye 

veki.letinden müdd-· ta -"ıumu ~,.~~ ..... [ 
mim edilmif, müdd.Z ını ıge 

ı "k d umumil"k 
• a a arlara tebliC- ol 

1 
Çe de 

len listeye nazaran 50 uz;m~ıtur. Gc .. 
]ardır: Be~inci müsta~ı·k'Yınler ıun .. 
dir ve Gaziantep ag-ır 1 

N "' N .. • ceza r • • M 
tafa Nuri Beyler Jstanbul ~ıaı us· 
kemeıi reisliklerine J,t abaıJytl mnb 

' an ul r azasından Kemal Bey 'c . aa ıye 
U k

""d ""d . , ı ra reıaliğine, 
a u ar mu deıumurniai 8 .. h • Ur anet -

tın Bey terfian aıliye azaJıg"ına 1. 
d M h 

. > aı •Ye 
azasm .a'! .~.met Alı Bey O küdar 
c~z~ hakımlıgıne, o~küdar ceza ha .. 
k~mı _Ke~al B~y asliye azalığına, f.a
kı_şeb~ muddeıumumi muavinlerind<"n 
Nıyazı Bey latanbul sulh hakimi" •. 1 t b 1 . ıgın..;>, 
~ aBn u Bıcr1a mc~url~nndan Sali\hat .. 

tın ey a ye muddeıumumi m · 
1 
.• • I uavın .. 
ıgıne, gene stanbul icra mem 1 d M"" . N ura 

rı'!_ d";{'. unır_ aci B<'y Mudanya 
m~ t eıt'!mk.umH '.ı .. ~uavinlığine, Sar Ay 
mua anı ı u usı Bey Çatalca m·· 
tantikliğine, sabık Bursa mahkemuı • 
· l · d A "f S e re •ı enn e_n ... !"ı ırn Bey Buraa mah .. 
ke!"e reı~lı_gJne, sabık Erzincan müd
deıumumııı Hamdi Bey Bandırma 
Jiye .azalığına, hukuk mczunların<l:~ 
~~mı Bey Akçadağ müddeiumumili • 
g_ıne, aulh ml'-hkemeai zabıt ki.tiple ... 
r!~en Vehbi Bey Isparta sulh hakim· 
lığıne, hukuk mezunlarından Naki Zi 
ya Bey Fataa müddeiumumi muavin. 
liğine, H~liısi Bey Zafranbolu rnüd • 
deıumumı muavinliğine, izzettin Bey 
Bandı~.:1 az! m~lAzimliğine, Sedat 
Bey Sogut m_uddeıumumi muavinliği • 
ne, ~ecmettı!' Bey Saiteli müddeı ... . ı· .. 1 u mumı ?1u~.vın ıgıne, zmir ihtisas mnh 
kemesı mustımtiki eMıut Bey lot 
b 1 · ' k h" an • u ıstınta akimliğine, ikinci ceza 
azuından Haydar Naki Bey O 1 .. d 

üdd . ·1· S<U ıır 
m eıu:mumı ıi:ine, sulh lıikimlerİn• 
~en Şakır B~y lstanbul aoliye azalı • 
gına, Kırşehır hukuk hakimi Kad . 
Bey Balıke&ir ağır ceza azalığın ı{' 
lıkesir ihtisas hô.kimi Murat B a, 1 a 
t b 1 1

. ey s • 
an u as ıye azalıg" ına h k k l , u u me .. 
zu~ an_ndan Abdüssamat Bey Ynlv:ıç 
~uddeıumumiliğine tayin edilmitl.r· 
uır. lllllllllllll ........ .:::::::.~~'.:::~~~~=:~~~:::::-:::::::::::::·:::::::-:":::-::::::::::::::::::::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:~~~~~~~~~~~~·~~~e:n~1~~~-u~-i__~g~•'=~~~'.~.e ~=~=-~~!~!~. v~ =:C:.~~ 
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Saray Hekimleri: Hekimbaşı Y akup 

Bugünlerde, T opkapı müzesi ı 
müdür muav:ni İzzet Bey (Hek:m
batı odası, i.k eczahane, Ba, Lala j 
kulesi) adı altında b r eser ne,ret
mi4tir. Dr. Galip Ata Bey, bu kita
bı (Milliyet) gaeztesinde tahlil e
derken bundan birkaç ~ene evvel 
Dr. Osman Şevki Bey tarafından 
yazılan (Bet buçuk asırlık Türk 
tebabeti) tarihinden de bahsetmit 
ve bu son eser· n muharriri de sa
ray hekimleri hakkında (Milliyet) 
gazetesinde iki mekale yazmıttrr. 
Gerek İzzet Beyin eserinde gerek 
Dr. Galip Ata ve Osman Şevki Bey 
!erin mekalelerinde sarayda hekim 
lik etm"t olan Yahudi hekimlerine 
dair mal\imat verilmit olmasından 
istifade ederek, bu mevzu hakkın
da birkaç söz ili.ve etmeyi müna
sip gördüm. Fakat buna batlamaz
dan evvel tunu bildirmek isterim 
ki Türk"yede hekimlik etmit Yahu
di hekimleri sarayda, vezirlerin hu 
susi hizmetlerile hükfunet hizmet
lerinde olmak üzere üç kııma ayrı
lır. Bunların adetleri az olmayıp 
birçoğu hakkında maliimat veren 
Yahudi membalarıdır. Bu memba
lar hangilerid 'r? 

yan itbu fermanı celilünanın ya
zılmasına sebep 'udur. Alimlerin 
zineti ve hekimler"n taci, Calinos 
ve Bokrat'ı olan alim hekim oğlu 
olan alim hekim Yahudi Yakubu 
oğlunu ve kızını ve oğullarını ve o
ğullarının oğul!arını, bu memleket 
ve mahkemeleri dünyada baki kal
dıkça, her nevi vergiden yani ha
raçtan, bağ ve bahçe vergisinden, 
~ürden, kale infASı vergisinden, 
her nevi angarya ve tıılgından ve 
avarızdan ve paditahlarca adet e
dinmi, olup irade ile ıstar edilen 
her nevi resimden ve benden sonra 
tahtımda oturacak olan padi,ahla
rın divanlarından sidir olacak yu
karıda zikredilen her nevi verg;. 
den muaf kılarak ifbu fermanı ıs
tar ettim. Buyurdum ki mezkur he
kimi ve bütün zürriyetini bunlar
dan ilelebet muaf kıldım. Hiç bir 
kimse onları tazy:k etmiyecektir. 
Yukarıda yazılan şeylerden her 
hangi birini istemeğe kalkışan ya
hut bu bapta dudak açmıya cesaret 
eden kimsenin aleyhine, Allahın 
ve mukaddes melaikenin ve beni 
Ademin laneti olsun. Herkesin ma
lumu olsun ve sözlerim'ze muttali 
olsun diye işbu fermanı hekimin e
line verdik. 

856 senesinin 
(Boğazkesen) de 
hürlenmi,tir . ., 

rebiulevvelinde 
yazılmıt ve mü-

HİKAYE 
HAYSİYET 

Şükufe Hanım için doktor'•• nev
reıte11ik C:iyurl.ır, h!ç sıkılmıyar.ak, bü
tün arzuJJ11t 1 y.'lpılacak, havadar yerler
de yorulmadan gezecek diye tavsiye e
diyorlardı. 

Suphi Bey karmrun bu asabi halle
rini altı sendenberi çekiyordu. Bun -
dan altı ay evvel kadın: (Koc3m üstü
me evlenecek) diye tuttunnuı, güya o
nu serbest bırakmak ve denemek için 
Bur .. daki akrabalanrun yanına gitmi§
ti. Orada bu merakla büsbütün fena -
lafllllf, nihayet kocasının hakikaten ev
lenmediğine kanaat ha11l ettikten son
ra telmır yanma dömnüıtü. Şül..üfe ha
nım Suphiye kartı bu fÜphelerind! hak 
lı mıydı? Gerçi adam uçan çapkınlar • 
dandı. Fakat evlendiğindenberi bu hal
lerine nihayet vennitti. Karısını çok ıe .. 
verdi. Bütün arzulannı hanımlarla dil 
takasına, güzellere alıcı gözile bakma -
ğa inhisar ettiriyor, bundan gayri bir 
hareketi vicdanına aığ.lıramryordu. l{a 
nsının şüphelerine pek 11.kıl<lığı za -
manlar da latife tarzında: 

- Ne yapaynn., evleneceğim bir çi .. 
çek ile yaz olmaz, derdi. 

Kadınlar ne kadar münevver olur • 
!arsa olsunlar, ıüphenin ve tereddüdün 
çenberi içine girdiler mi mantığı kay
bederler, kıskançlıkla dejenere olurlar. 
Şiil<Ufe hanım kendisinin Suphi ile ev
li olduğunu, onun bafka bir kadınla 
evlemnesi için aralarında muhakkak ka
nunen talik .-uku bulması liiznn gel
diğini pek düıünerniyor: 

- Meram ettikten sonra ev1enir, 
timdilci kadınlann hepsi nikahla er -
keğe gelmezler diye val • tahayyülle
re ıapıyordu. 

nasebetaizlikler yapma.. Herkes fuzu
li ıüı>helere diiıer, hadiseye sebebiyet 
verİAİn. Mevkiini düşün. Aıil bir ai
le kadını öyle külüstür admnlarla lil.ü
bali olabilir mi? Bundan sonra o a
damla görüıtiiğünü görürsem sana da
rtlımn, fena halde •İnirleniyorwn. Beni 
üzme, .onra pişman olursun. Niha -
yet benim de kansını seven ve kıska
nan bir koca olduğumu düıün .. 

Şükufe hanım, inadından mı, has 
talığmdan mı, neden olduğu pek bili -
nemez, bir gün dehıetli bir pot kır -
dı: Zevcile beraber gezintiye çıkmış -
lardı. Dönüşte kahvede bahçivan Hii
seyinin oturduğunu gördüler. Kadın: 

- Ben Hüseyin ile biraz konu§aca-
ğnn •• dedi. 

Zevci ıiddetle itiraz etti: 
- Kati yen olmaz .. Öteki: 
- Ne demek olmaz .. Bizim bahçe 

meselesini konu§acağım. Diyerek ko
casının ~mndan ırzaklaşıp adamın ya
nm:a gitti. 'iuphi Bey mü;kiil bir va -
ziyete diitmü,tü. Kahvede herkesin i
çinde bu adanin gö~üşmesine herkes 
ne mana verecetti. Gerci asri hayat.
ta bir erkekle bir ·cadının görüımesi 
pek tabii M de mev1tİ V• Vmyet buna 
müsait değildi. 

Gidip karısını menetmeğe ~.;Jksa 
belki daha fazla aıoabileıecek, bir ..., .. _ 
lele sebebiyet verecekti .. Yürüyüp git· 
se bu da bir türlü .. 

N iha)'et düıündü, ani bir karar ile 
yürümekten baıka çare göremedi am -
ma, fena halde canı srkılrnıttı. Evi
ne geldi, sigarasmt yakarak bekleme
ğe başladı. Kadın, ortalık karardıktan 
sonra gelmişti. Kocası onu görür 
gönnez ayağa kalktı: 

- Ne yaptın, nerede idin? .. 

SİNEMASINDA 
Bugü" matine1erden it!baren: Sarış : n yıldız 

LİLİAN HARVEY'in 
en eğlenceli, en fazla ~arkılı ve en 

fazla danslı filmlerinden 

Sarışın Kukla 
Bış1ıyor. Sizin mıhbup artistinhi gidiniz alkışlayınız. 

DAGLARI KIZI 
Nefis ıarkıları ve '-üze! çıgan musikisi ile herkesin boşuna gide
cek fevkalade bir filmdir. Bu Çarşamba akşamından itibaren 

SUMER SİNEMADA 
( Eski Artistik ) Heyeti temsiliyesi başındJ: 

Snimli esmer yıldız NANCY BROWN, BETTY STOCKFELD 
( Dııvl•~ Fa;rha,,l<s\ ın rakibi HARRY WELCHMANN. 

Teşekkür 
Topkapı Türk Fukaraperver hayir 

müe&aeseainden: 
Müessesemizin yirmi beşinci yıldö

nümü münasebetile pek kıymetli bir 
alaka gösteren muhterem matbuatı -
n.,a., tehir ve memleket dahil ve ha
ricinO." bulunan yurtta§lanmızla, ge
rek tel Y&.L•.t ve gerek mektup gön ... 
dennek IU.tfiınu. .... ıu,ıunan müesaeaat 
ve cemiyetlere öz yüre.."'en şükran 
duygulamruzı iblağ ve bu aru~nm 
mesaimiz Üzerinde pek derin teairıe
ri olduğunu arzederiz efendim. 

----<>--
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Bugünkü program 

ISTANBUL: 
18,15 Pli.k neıriyatı. 19,15 Aians ve 

muhtelif n"lriyat. 19,30 Türk musiki 
nqriyatı. (Keman Rqat B. Tanb.ır mC' 
s'ut) B. Kanun Vecihe H. Muzaffer B 
Vedia Riza H.) 21,20 Aians ve Bora• 
haberleri. 21,30 Bedriye Rasim hanımırı 
iştı...-.J..;lp danı musikisi. 

V A R Ş O ' <1. 1 15 m . 
18.20: Popüler paalcat u.ailciıi. - Ma· 
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1492 de İspanya' dan ' Türkiyeye 
gelen Yahudiler, kendilerile bera
ber yeni yurtlarına matbaa getire
rek ikinci Beyazıt ve birinci Selim 
zamanalnnda latanbulda 85 k"tap 
basmıtlardır. Bu eserlerin ekserisi 
dine, din!n tefsirine, ahlaka ve Ya
hudi mahkeme!eri tarafından veri
len ilamlara aittir. Bu mahkemeler 
tanzimattan sonraya kadar b ' le, 
Muai'nın ahkamına tevfikan, her 
nevi hukuk ve hukukun aksamın
dan sayılan ticaret davalarına ba
karlar ve ilam ıstar ederlerdi. Bu 
ilamlar, muhtelif zaman!arda ba
sılan İbrani kitaplarda toplanıla
r -.k Türkiyenin hukuki, iktısadi, 
ınali ve dolayısile siya.si ves' kaları 
ihtiva eden pek kıymetli külliyat
ln. Türkiye tarihini ayd<nlatan bu 
gibi ve·ikaları toplıyarak türkçe 
bir eser yazmakla metgulüm. 

"Yeni bin~yı teff' ettikten ron
ra 857 senesinin muharrem ayında 
padişah, Edirneye avdet etmittir. 
Ferman kaybedildiğinden, bekim 
Yakup, ikinci b"r nüshanın veril
mesini ve bunda birinci fermanın 
zavi edildiğinin ayrıca sarahat e
dilmesini padi,ahtan istirham et
mi,tir. Bu ikinci ferman, 857 sene
sinin aynı ayında Edirne' de veril
mittir. Mururu zamanla, birinci fer 
man bu'unmut olduj{undan ikisi 
dehekimin elinde kalmı,trr." 

Halbuki Suphi Bey böyle çirkin hal
lerle alakası olmıyan bir erkekti. Ka
rısı pek fazla üzüldüğü zamanlar, bot 
bulunarak ettiği latifeleri tamir eder: 

- Canım ben taka söyledim, bu veo
veıele'Nien vazgeç. Kendini üzme. Sett 
benim ebedi hayat arkadaıırnarn. Di
ye teminat verirdi. 

O, kaşlah çatık, inatçı ve hiddetli, 
şöyle mukabele etti: 

- Sevgilimle randevum vardı, ne 
demek istiyorsun .• 

Konser ve konferans 
Şiıli Halk fırkasında geçen per -

Jembe günü operatör M. Kemal Bey 
tarafından "kadınlığm cemiyette rol 
ve vezaifi-' hakkında bir konferana 
verilıniıtir. Bunu takiben değerli sa
natkanmız Şekip Memduh Bey ve 
genç piyanist Adnan Hilmi Bey tara
fından bir Türk musiki konseri veril
miıtir. Büyük bir alaka uyandıran ve 
bizzat Şekip Bey tarafından beslenen 
parçalar birçok defalar tekrar edil -
miıtir. 

ıahahe. 19,40: Gitara lconıeri. i:U: lh;..ıa.14"'~--'1 
20.20: Aıkeri netriyal. 20.SS: Senfonik kon-

Gelelim makalen"n serlevhası
na: 

Saraya intisap eden ilk Yahudi 
Hekim, hekim Yakup'tur. Bu, ikin
ci Murat zamanında Edirne'ye ge
lerek töhreti yayıldıktan sonra sa
raya intisap etmi,fr. Bilahare, " Fa 
tih" ünvanını ka.zanmıf olan Sul
tan Mehmet, veliahtlığı zam:mında, 
hekim Yakubu babasından istemit 
v~ b bası oğlunun a rzusunu tatmin 
etmittir. 

lbrani muharriri, Fatih'n cülu
aund11n sonra, hekim Y akubun va
ziyclıni töyle tasvir ediyor: 

"Sultan Mehmet Sani, Edirnede 
babasının tahtında oturmuttur. 
Cülıiaunun ikinci senes:nde, padi
tah, elyevm (Akıntı burnu) te=mi
'e olunan yerde (Boğazkesen) de
nilen mahalde küçük bir tehir inta 
etmittir ki, Galatanın arkasında 
bulunan timdiki Yenih;sardır. Pa
difah, yeni tehri görmek için Edir
neden gelmit ve maiyetinde mez
kur hekimi de bulundurmuftur. O 
sırada, pad

0

f&h, dirayet ve bilgisi
ni takdir etmit olduğu mezkur he
kimi taltif etmeyi arzu ederek, ken 
disini ve oğlunu hür ve el'kek olsun 
kadın olsun tekmil zürriyetini he~ 
nevi verg"den ve resimden muaf 
lntmak lutfunda bulunmu,tur. Bi
zim (yani Yahudilerin) bildiğimiz 
ye yazdığımız türkçe ve lisanda 
verilmi• olan bu muafiyet ferma
nının ibran· ce tercümesi 'udur: 

"Memleketin bütün ahalisi üze
rine, kainatr parlattığı gibi, parlı-

* 
Muverrih Hammer, hekim Ya

kubun islamiyeti kabul ettiğini ya
zıyor. İki İbranice ve bir türkçe ve
sika bu iddiayı reddediyor. 

1 - İstanbul Hahambatısı Mo
~ Kapsali, hekim Y akubun vefa
tından sonra, ona halef olmak üze
re, bir Yahudi hekimin ist'hdam 
edilmesini Fatihe teklif etmi,tir. 

2 - 1571 9enesinde (Fermanın 
verildiği tarih 1452) hekim Yaku
ha verilen fermana istinat eden ah
fadı, Haham Şemuel Demonya'ya 
müracaat ederek, kendilerinin ce
maat vergilerinden muaf tutulma
sını İstemitler. Haham müracaatla
rını kabul etmi,tir. Yahud'likten 
çıkmıt bir kimsenin evladının bıı 
gibi metalibi, ser'yan kabul edile
mez. 

3 - A,ık P..., yazdığı tarihte 
hekim Yakubu "Vezirler" faslında 
zikrederek, onun, mezheptaşlarına 
pek çok iyilikler ettiğini acı bir li
sanla kaydediyor. 

Proleaör: Avram GALANTI 

Kadının Burs.adan dönütünden aon .. 
ra aSl!bi halleri bir türlü düzelmiyor
du. Kocası doktorların vesayasına faz 
laıile itinaya mecbur oldu. Karıımın 
bir dediğini iki etmiyordu. Niıant -
tından Bostancıya taırndrlar. Şüküfe 
hannn Bostancı •ahlllerinde, kırlarda, 
bazen otomobille bazen taya olarak 
geziyor, istediği elbiseleri, mücevher
leri alıyor, hem radyo, hem gramo .. 
fon aldınnak gibi ifralkarlı\dara bile 
ıa..'>ıyor.du. 

Asabiy~ rnütelıa11nlan aile hayatı
nın düzelmesi için kadının kıaırlaı
lırılrnaıından fjli.n bahsede dursunlar, 
bakınrz sinir hastası bir gün ne ynp -
tı: 

Komıu bahçenin balıçrvam Hüseyin 
ile laübaliyane konuflllağ&, açıktan a
çığa şakalaşmağa, gülüşmeğe başladı. 
Suphi Bey, karıımın bu hareketini i
titince çok müteessir oldu. Bahçivan 
ayak takımından bir adamdı. Onun has
talığını, ruhi ahvalini bilirdi. Belki sa
fiyetle yaptığı bu hareketleri ciddi te
li.ldci eder, kendisine temayülü oldu
ğıı zannına kıtpılır da, allah esirge -
sin, ortaya bir mesele çıkardı. 

Hüseyin bekardı. Karşısında genç, 
güzel bir kadının açık takalarını kim 
bilir ne suretle telakki ediyordu. Ada 
ma gidip te: 

- Yahu ... Sen aldınna benim ka -
rım delidir. Derneği de haysiyetine, ıe
refine sığdıramıyordu. Kansını ala -
rak nasihat etti: 

- Şiilı:üfe rica ederim, böyle mü -

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
O N Y O N SIGORT ASINA yaphrmız. 

Türkiyede bili.fasıla icrayı muamele etmekte olan 
•• 
U N Y O N 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Tefefon : Beyoğlu 4.4888 1830 

- Vay hannnefendi vay. Sizin sev
giliniz böyle ayak takımı insanlar mı
dır, hiç in.aan ayağmm pıııpucunu ba .. 
ıına giyer mi? Bu ne kadar tenezzül.. 

- Hiç olmazsa alçak gönüllü bir 
adam.. Senin aibi kendisini dev ayna • 
sında görmüyor! 

ŞükUfenin bu sözleri Suphi Beyi çi
leden çıkarmıştı: 

- Bir de utanmadan söylüyorsun 
ha .. Terbiyesiz .. 

Kadm, bu hakaret k"J'lısında yum
rukları sıkılmış onun üzerine yürü .. 
dü: 

- Terbiyesiz sensin, edepsiz, na .. 
mussuz .• 

Suphi Bey bu sözleri gururuna, izzeti 
nefsine vedirememiıti: 

- DeJi karı, ben namussuz deği • 
lim. Dedi. Ve kansının yüzüne bir to
kat a,I<etti: 

- Aklını ba,ına topla 1 
Tokatı yiyince kadının bil.bütün 

aklı baıından git:mişti. Gözleri dönük, 
titreyerek adama hücum etti: 

- Seni alçak herif seni.. Diyerek 
yakasına aarıldı. Elbiselerini, boyun ba 
ğını yırttı. Saçlannı kopardı. Asa -
bi insanlara hiddet zamanında gelen bü
yük bir kuvvetle adamı yumrukladı, 
kafasını duvarlara çarptı. 

Suphi Bey karnının elinden bir tür
lü kurtulamıyordu. Nihayet ellerini tat 
mağa muvaffak oldu. Bu sefer de ka
dın: 

- Ellerimi bıral< .. Diye cliılerile o
nun kollarını tfmnaia baflamqtı. Gü
rültüye ev halkı yetiıtiler. Ve za • 
vallı Sııphi Beyi çılgın karısının elin • 
den kurtardılar. 

O gece ikisi de hasta cibi yattılar. 
Ortada bir cürüm olduğundan erkek, 
karakola müracaat etmeği düıündü. 
Ve bunu söyliyerek kadını tehdit et
ti. Ertesi akşam vazilesioden dönen 
Suphi Bey kapıyı çalınca kan11 pence
reden seslendi: 

- Kapıyı açamam, hayatım lehli -
kMedir! 

Suphi Bey 11rar ederse .karısının büs 
bütün fenalapcaiuu, eve cirdiği tak
dirde gene feci bir vak'a hadis olaca -
ğnn düıünerek tel'S yüzü geri dön -
dü. O ceceyi Göztepedeki dayıaının 
evinde geçirdi. Bundan sonra da ar -
tık kamile banımağı haysiyetine ye
diremedi. Bir daha da evine dönme -
di. izini belli etmiyerd< ortadan kay 
boldu! - O. N. -

-o--

Şimdiki Türk edebiyatı 
Nisanın 4 üncü çarıamba glinü saat 

18 1-2 ta lstanbul Arkeolojisi Franaız 
Enstitüaü azasından M. Sausset tarafın
"dan Ünion fr,,nçaiaede "Şimdiki Türk 
edebiyatı hakkıııda bir konferans verile
cektir. 

N1ŞAN MERASlMl 
Cihan seraskeri merbum Hüsrev Paıa 

hafidesi Fitnet Hannnefcndi ile Milli 
Reasürans sigorta müdiri kıymetli hu
kukçularımızdan Sait Riza Beyin nişan 
merasimi bu Perşembe günü Şehzadeba
şındaki konaklarında icra edilmif'tİr. 

Tarafeyne saadetler dileriz. 
(15220) 

Doğum 

-

Eminönünde Şark Prürar salonu sa
hibi Ahmet Beyin bir erkek evladı dün 
yaya gelmiştir. Adını Tosun koyınuı -
!ardır. Ebeveynini tebrik ederiz. 

~Jlilliyct 
Asnn umdesi "MiLLiYET" tir. 

ABONE üCRETLERl : 
Türkiye için Hariç için 

1 L. K. L. K. 
3 a7lıiı ..•• • • • • • 4 - 8 -
6 ., • • • • • • • • • 7 50 14 -

12 " •••• 1 •••• 14 - 28 -

Gelen. e•rak •eri •erilmez.- Müddeti 
seçen nü.h.alar 10 kuruttur.- Ca.:ıı:ele •e 
matbaaya ait iıler için müdiriyet• müra
caat edilir. Gazetemiz il&nların meı'uliye
tini kabul etmez. ...................... 

ıer. 220: Müaahabe. 22,15: Net•li neıri1at. 
23,15: Caz orlıceıaraıınrn konseri. 

BUKREŞ,364m. 

11.30: Ruhi netri1at. t t.45: Ruhi musiki. 12: 
Radyo orkestrası. 13: Plak. 13,15ı Orkestranın 
de•amı. 14: Haberler. 14,20: Hafir musiki. 17: 
Köylü netriyatı 18: Jean Marko orkestrası. 19: 
Haberler. 19.,20: Orkestranın de•amı. 20: Uni
•ersite radyoau. 20,20: Plik. 20,45: Haftanın 
haber icmali. 21: Mme. Lita Pof tarafından 
t•rkılar. 2120: Radyo orkeatrası. 22: K.onre
rans, 22.15: Radyo orkestraH. 

B U D A P E Ş T E, 550 m . 

18,30: Müaahabe. 19: Masy-ari. Sipn talumı • 
20,.25: Budapette konaer orkeatrau tararrndaa. 
operet parçaları. 21 .45: Haberler. 22: Stüdyo
dan bir tiyatro . 22,45: Dans muaikiıi. 

V I Y A N A, 507 m. 
18: Hafif musiki. 20: Soliıt. 20,45: Saat a· 

yarı ••••İre. 21 ,05: .,Kaba ıömlek,, (Oaa sro
be Hemd) ismindeki halk temai.li. 23,05: Ak· 
t•m haberleri. 23,20: Awuaturya trencileri bil"" 
liii takımının konı~ri. 

B R E S L A U, 316 m. 
17: Sili.cya aenfonilc. takımt. 19: Skeç. 19,40: 
Piyano konseri. 20: Hafif muıi.IU. 21ı Büyük 
orkestra konseri. 23: Son haberler. 24: Paı· 
kalya danı musikisi. 

ZA Yl - )zn>İı' orta mektelMnden aldığını 
6-6-29 ve 122 sayılı tasdiknameyi zayi 
eltim yenisini alacağım. Namık.-(15251) 

lstanbul asliye mahkemesi 4 ncü hu 
knk dairesinden : 

Necati Beye Wıfeten vekili Eaat Or 
han Bey tarafından Halil efendi aley 
hine ilı.ame olunup Fatihte derviı Ali 
mahallesinde Yahya za.cle sokağında 6 
numaralı evin tahliyesi ile akdin bozul
ma11na dair olan davanın cari muhake
mesinde: müddaaleyh ili.nen vaki tebli
gata rağmen geJme.niı olduğundan bel" 

mucibi talep hakkında muameleli giyd 
kararı ittihaz edilmit ve muhak- ti 
nisan 934 çarıamba gÜnÜ saat 14 te tr 
lik kılınmıı ve iıbu giyap kararıntn o# 

bet gün müddetle ili.nen tebliğine ı.r 

rar verilmit olmakla ili.n tarihinin ftıl' 

daaından itibaren bet sün zarfında uf# 
len itiraz etmediği ve muhakeme p..a 
berayi istiktap hazır bulunmadığı ı-"' 

dirde vakıaları kabul etmiı addolunad 
ih ilan olunur. ( 15221) 

~ t 

!!'!!'•M-il•l•i•y•e,,...t•'i• n-•e '!"d"'!e"'!"b .. i_t_e~f·r•ik~a!!'s-1:•3:"'.4~,,.......,---"'!!"!"'!!'!!"'!!'!!!!!'"'".'"" .. ğı'!"n'!"a'!"e!"mı-.n•i"'!m..'!"_.'!".F~a!"k"'!a...'!"t...'!"g...'!"iı_'!"ru• .. l•t'!"üs"'!iı'!".z'!"g'!"e'!"-"'!!'!!'!"y'!"ü'!"k'!"d'!"e'!"d'!"ik'!"o'!"d'!"u'!"l'!"a'!"r'!"çık"'!!'!!ar'!",'!"h'!"e'!"r'!"k.,ea'!",'!"k'!"e'!"n'!"-!!!!!'!"m!'!'!"'ec~b'!".ur"""'!"o.,l.'!"ac'!".ak~t'!"ık'!"."'!!'!!"'!!'!!'!"I"'!!'!!, "'!!'!!"'!!'!!'!"-'~t'!"ı'!" ... !!'G~ö!!'z~le'!"rı~· !!'se""!!v!!'.i'!"n'!"çl~e'!"ı'!"t~ık~ıt•ık'!".'!" .. ~f}f~ ~ 
çecek dahi olsa, ben, bu sahneye dini hakem mevkiine koyar. Bu ha Demek İt<fyor! dakları her an gülümaiyor ... 

KANLI SIR 
Ne kulüp yarabbi! Beyoğlunun 

tüpheli toplantı yerleri, daha do~
ruıu batakhaneleri, bitirim yerlerı, 
hep "kulüp" ( ! ) tür. 

Kulübe girmekliğim de hayli zor 
oldu. Kapıdan, binbir istizabla içe
ri aldılar. 

Halim Siret, ihtimal ki hararetli 
bir kumar partisinin yarıda kaldı
V,ına da canı sıkılarak, beni şaşkın 
bir tavırla kabul etti: 

- Ne var, Hüsrev? 
Dik dik ylizüne baktım: 
- Bir de soruyorsun? 
Hemen tavrı değişti: 
- Mesture, hasta mı? 
- Kaç haftadır, neredesin? 
Ellerini açtı, bir mazeret bulmuf 

gibi etrafını gösterdi: 
H . Ş y Buralarda-- ıç... e ... 

yım ... 
Mazeretinden kendi de utanmııı · 

tı, yalvarır gibi sordu: . 
ll ··zme söyle! Ne 

Yazan: Ma.'ımut YESARi 

Mesture hasta mı? 
- Zannederim. 
Halim Siret'in fazla sormasına 

mahal bırakmadım, kolundan tuta
rak sarstım: 

- Haydi, çok duracak vaktimiz 
yok. Paltonu giy gidelim. 

Ka,larım çatık, suratım asıktı; 
Halim Siret, hala tereddüt geçiri
yor gibiydi. Tekrar ettim: 

- Paltonu giy, gidelim. 
Halim Siret, mukavemet edemi

yece{iini anlamıftı, ba,ını eğdi: 
- Arkadaşlara, bir Allaha ısmar 

ladık olsun, .diyeyim. 
Yolda, bana bir şey sormağa ce

saret edemiyordu. Vapurda, kama
ranın penceresinden hep denize 
baktı. Trende de konUfmadık. Köt" 
künün kapısında onu bıraktım. 

Bana, çekine çekine: 
- Sen, gilmiyecek misin? dedi. 
Anladım ki korkuyor, tutulaca-

ğı fırtınada kendine bir siper arı-

fahit olmak istemiyorum. kemler bazen iki taraflı olur. Halim Siret, •atkın ve muzta- Halim Siret te çocuğunu ~ 
Sert cevap verdim: Lakin bu sefer, 'ittifakı ira,, ile rip... Karısına mı acıyor, yoksa yor görünüyor ... Fakat bu haliııl 
- Hayır ... Kaç gündür, seni a- köy halki bizim lehimizde ... Dok- kendisine mi? Lakin hazan gözle- de sahte ... Kızını, öyle iğreti b~j Y 

raya araya yoruldum. Evveli gidip tor Nüzhet Süleymanın, bir kaç gün rinin içinde fiske fiske ıtıklar ya- tufu, iğreti bir kucaklayı,ı, ii'4 a 
biraz istirahat edeceğim. eV\'elki sinirlenmelerini timdi anla nıyor. bir öp~fÜ var ki, sinirlerim ge~ 

Halim Siret'in omuzları düttü yorum ve ona evvelkinden daha Ben, bu ani göz parıldayışları- yor, elınden çek:p almamak iV 
rengi hafifçe uçtu: ' çok bak veriyorum. nı bilirim. Yeni açılan ve açılacak kendimi güç .zaptediyorum. 1 

- Affedersin, sana da zahmet O, doktor olduğu, hemen her masraf kapılarından elbette o da, Doktor da bunun farkında. ~ 
verdim. eve girip çıktığı; herkesle tanıttı- kendisine hisse çıkaracak. lice dirseğiyle koluma dokunu'} d 

- Benden değil, karından af di- ğı, temas ettiği için hak'.kati daha Daima bu dütünce, daima bu manalı manalı gülerek göz uc:llr. d 
le .... Konudan komtudan soranlar çabuk ve daha iyi görebiliyor. endi,e... itaret ediyor. v 
olursa, vereceğin cevabı, bulacağın Biz, Halim Sireti, bulmak, eve Çok defalar, ona bakarken dü- d 
bahaneyi hazırla.... getirmek mecburiyetinde imi4iz! tünüyorum: Bir insanda, bu ka- - - Şubalıl, fı 

Yürümüttüm. Bir kaç adım at- Bunu, balkın, bize kartı mahcup dar kuvvetli bir fikir sabit olursa Halir:ı Siret, gene kaybo;/ 
tıklan sonra arkama döndüm, Ha- bir tavır alarak takdirkar iltifatla ve onu hayret sarfederse, neler hem çocuğuna isim koymadan 1 
lim Siret, hala köfkün kapısı önün- rından anlıyorum. Ayni insanlar, yapmaz? tı, kayıplara karıttı. J ol 
de idi: bize, bir kaç gün evvel isi manalı Yazık ki, bu, tuttuğunu kopara Çocuk için bir sütnine tu ti. 

- Ne o? Caymak fikrinde mi- manalı bakıyor, bıyık altından gü cak olan bileğin kuvveti, iskambil ve yeni masraflar açıldı. Sa1 
sin? Dütünme.. Belki de doktor lüyorlardı. kağıtlarını titreye titreye açmak dükkan hiraesinden, 0 da " 
kö,ktedir. Köy halkı, hükümlerinde yanıl ve karıştırmaktan batka bir şeye hissesini ayırmı,tı, artık bu lr 

Bu ihtimal, ona cesaret vermiş- mış olmaktaki acıyı, şimdi Halim yaramıyor!... bo,,
1 

sba_ç
1
?1a ;,~erle uğratmağa A 

ti, yüzü güler gibi oldu. Si retten çıkarıyor. ti o a ı ır mi. 
Halim Siret'in bu çirkinliğine a- Doktor, bana, vaziyeti açıkça - Kanunuevvel - Hem, az mı yorulmuttu? }ıJ 

cımadım; nefret ettim. söylemiyor. Fakat vakit vakit yü- Mesturenin, bir gül goncesi gi- uğraşmıttı? Öyle, karısiyle -' 
züme bakarak öyle kurnazca gü- bi pembe beyaz bir kızı oldu... meti:ul olmu'tu? ! Biraz da lı 
lümsiyor ki: Erkek çocuk istiyen Mesture- havasında yafamak hakkı 

- Nasıl, ben, sana demedim nin, buna canı sıkılacak zannet- miydi? 
Karısının parası vardı! .. E~ miydi? Halim Sireti bulmasaydık tim. Hayır! O, yavrusunu öyle ,ef 

halimiz dumandı... Birkaç gün katle bağrına basıyor ki, yıkılan alakadar olan dostlar, ko 
daha ıreçmit olsaydı, bütün hüsnü hülyalarına zerre kadar acımadı- vardı!.. Mesture, sıhhatte idi. 

1 cuğa da ıütnine tutulmuttu. ni etimize rağmen, Mesturenin ~ını, yanmadığını an ıyorum. •• 
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Soma maden 
Kömürleri 

----
Sivasta ilk elektrik ....... ' 

Çalışkan bele.diye. reisi ve arkadaşlar~
nın gayretıle Sıvas nura kavuştu 
l 

t 

Civar şehirlerde sarfiyat 
artırılamaz mı? 

BALIKESiR. ( MiUiyet) - Maden 
ocağı Soma istnsyonundan garp tarafta· r 
ki dağlara doğru 7800 metre mesafede

Köylerde gezinti 

Milas Halkevi köycülük 
şubesinin faaliyeti 

MiLAS, (Milliyet) - Geçen mek 
tuplarrmdan birinde bildirdiğim veç
hile, Halkevimizin bütün şubeleri, 
büyük bir gayretle çalı§mağa başla
mııtır. Köycülük tubeıi, dünkü Cu
ma günü, Beçin ismindeki köye git
miştir. Havanın bulutlu ve çok n.İz 
gi.rlı bulunmasına rağmen köylüler 
heyecanlı bir ali.ka ile bekleıiyorlar 
dı. Şube !wyetinl" köyün en kalaba
lık bir yerine götürdüler. Burada 
hemen bütün köy halkı toplanmııtr. 
Ortamektep müdürü Muharrem Bey 
köylülere ihtiyaçlarım sordu. Hepsi 
de ayrı ayn konu~rak, köylerinin ik 
tısadi inkişafı için lizım olan dilek
lerde bulundular. 

dir. Ocaktan istasyona kömürlerin nak
li için ayni tiilde bir havai bat ta vardır. 
Bu madenin tarihçesi oldukça acıklı saf
ha gösterir. Umumi harpte madenden i ıti 
fade mecburiyeti ha11I olduğu zaman o· 
;~klardan istasyona kadar madenin nakli 
~çın vasıta hayvan sırtı ve araba, hatta 
ınsan sırtı olmuıtur. Bu, fevkalide bir 
&ayret idi, çünkü bu madene ıiddetle ih~ 
tiyaç vardı. 

Bu kadar iptidai ve maksadı kar§rlamak 
tan '!2ak vaııtadan sarfınazar etmek için 
havaı hattın yapılmasına karar verilmi~ 
'."e ite gene harp senelerinde baılanmış, 
ı~p. eden . malzeme Almanyadan celp e
dılmıı, hl\t kurulmuş, tam istifade edile· 
ceği sırada harp bitmiı ve tabii İf te dur
muştur. 

Zonguldak yolu açılınca demiryolların
da kullanılmaya daha çok müsa;t olan 
Zong uldak kömürünün her tarafa nakli 
tnürnkün olmuş ve Soma kömürÜ' aranma- ~" 
tıuıtır. \uıv~ta yeni 

.Yunan işgali ırralarında ise b_u kö- SiVAS, (Milli . 
ınurden istifade edilmiş, fakat tesııatın s;vaahların :u ~ ·,.et) _ Ydlardanberı 
tııuhafazası için hiç bir masraf yapılma· "El~L-.._,~ '" ~· 0•1e,ıil<leri b"r •ey vardı .. 

bir caclcfe .. 
lskoda m·· ueaae. . 
yapmayı kabul':' _97 bin kusur liraya 

Şır. ket ·· tt:i •• 

Şube reisi Emin Yusuf Bey ayrı ay 
n ihtiyaçları tespit eti. Doktor Sezai 
Nafiz Bey haatalıklan ve ~ğhk ihti: 
yaçlarr için köylüyü dinledı ve kendı 
!erine öğütlerde bulundu. 

Ortamektep tarih muall~i ~!i 
Nahit Bey köylülere en eakı t~rahı-

. h kkında malılmat verdıkten 
mız a k' lar sonra, bu milletin, en es ı zaman 
dan, en yeni tarihlere kadar ~atard'. 
- . 1 . nlattı ve nihayette ıktısadı 
gıışerıa . "' ı .e-'"'f'·. ~ .. u "''". 1 ' k l"" 

'' ır. • •• 1 olan hu · :"'Un ıehir için ÇO u· 
~İhayet istirdat vukubulm~ş ma~~l\.P.a .e z.u~ uB.r çok b1

\ 1 "~cak belediye yapabi-
le&1satı sahibi olan devletin •'~'ımadığ,l<~ıniı, lı_rdıdt 1 

ne ya;t~dıye reisleri geld~ geç· 

mUrneaıiU · 
lışmaya baıladılar E ~uraya geldi, ~a-
her tarafı aydınla~..,." nihayet itte bugün 
Sivasa geldi... elektrik böylece 

haabiballer yaptı. Ortamektep pta~~
iye muallimi Mahir Kemal Bey, bu-

fak•t madenin mi;L ""'~" "mkün 1 ıçııı &:e lı, ş rbe ıütund '' ki? ... 
ne faal " tr - t" ·ı~" ınu 0 ına.,. Ben u . . . o. ı..,ı d" • ~ .... 5e ırı 11"" b sıl olan k •ş · sını met e •ye ıcraatını ve 

L..-- 1 ı,j• ittabi teıisatrnda l atashih e:·( ••n. beledıya[::;., bir hak;~kiçi~ Yazmıyo-
.:_. ~ ve harabiler lkm• baknnsız'ı.•tııe. rwn.. 1 "'"" b"ld" 
~·•ıştJ M d o.ı-rı k k · stiyorum. ere ı ır .. 

ihtiyarlar: 
_ Oğul, ışık ne "'Binan 

1 Bir ba§kasr: ce ecek? 

r. a en OC&IU" bir hale ~· mes· lasta bÜyÜk varlık la, .... »:atrıan geçmesi ile ı.erbat &:elın11- ıv 1 kıl' pç s· oater b' 
hr bel di var.. n a ı '""-& 'l ~n ır 

İial d . . !eten idare İtte h .. e llye güzel Ankaradal>, t •rıleyen, 

_ imkanı yok belediye bunu Yapaın 
Bir diğeri: . . az. 

B·ız göremeyız, belki evlat•-

tün köylünün göz yatlann.ı bo~and~
ran çok heyecanlı sözler soyledı. Mıl 
!etimizin milli gururuna ne kad~r 
haklı bir surette bağlı bulunması la
znn geldiğini anlattı. Sıhhat ve te· 
mizlikten bahsetti. 

n 

n 

ı 

' k 

•• 

i 

1ı en ma enı ı§ . ı .. u guze e"'. ~ l "ırden neden I< Y~til Bur-•lde ld ttı" - · k ve tell&a 1 muıııı.ü d zın ..-; k 
lrı e e e gı oca den ih n sa an, Y..'ıneh . de güzellettireceı. alsın? 
b <rtebe ıslah etmiş ve ma racıtıa Bu tanhı § rı kuvvet. 
•ılanmışlır. il . U 
Madenin esası. müıter en f ~§~ ş.,_ 

i•r fabrikasr, lzmirde bir~aç 1~ r~adır. Unların sarfiyatı ise ~ ut b ugu~darı 
tabiatile maden ihraç mıktan u sarfıya. 
la göre tanzim edilmiş bulunına;ktadır. 

lialbuki maden bütün kud_retıle Çalıı
lıl'Jlırsa yevmi beş yüz ton ıhraç ve is. 
laıyona sevki kabildir. Buna mukal>il 
933 senesinde satıı miktarı beş bin tonu 
tecavüz edememiştir. . .. .. 

Demiryolu jdarelerirun b~ ko~ure rağ~ 
heı etınenıesi eıbabmı tetkık ettım : 

l - Soma kömüründe fazla miktarda 
kiil.:ürt vardır. Bu hal makinelerde tahri
bat yapmaktadır. 

2 - Soma maden kömürü fazla miktar
da kül ve iskoriya veriyor, bu yüzden 
lııaı.ineleri kısa mesafeler içinde temizle"'•k zaruret. hasd oluyor. 

- ~•tn\z 

gö~ itle elektrik!· Cuma :"<tanır u
.• mumi prova vardı. Li.mbalar bırden bir• 

3 - Soma maden kömürü gayet seri 
~~re!_tc _Ya_myor, t~nderler ise o kadar çok 
~i hlur _ıstıap etmiyor. Bu yüzden ya ma-

l) r;1"•le~ın az meıafeler dthilinde değişti· 
.., ."'••ı, yahut krsa mesafeler içinde kö
~ almak mecburiyeti hasıl oluyor. 

h~ &amafih bu côns kömürleri yakan 
t:' .'"•i makineler yok değildir. Meseli 
~~&ada bu cins kömürler için yapılmıt 
de" ll'leler vardır. Ve bu nevi kömürler· 
d0 1 d~ryolu idareleri de azami istifa-

& "'nırı ederler. 

Sivasta elektrik tesisatının merasimle a~ılclığı y 
sebetle bir de elektrik balo•u verilmi, ve bal:zmı,tık. Bu 

muvaffak olmustur son derece 
' .. 

müna· 

1 1 

llkmektep muallimlerinden He•· 
na Hanım, Doktor Sezai Nafiz Beyle 
beraber köyün bütün haatalannı do
laıtılar. Doktor Bey onlan muayene 
ederek ili.çlar verdi ve sıhhi tavaiye
ler Yaptr. Doktorun nazarı dikkatini 
ce_lbeden bir noktayı yazmadan &eçe 
nııye ... 

cegıın: Bir sıtmalı hastanın ya-
~·n~ kgeliyor, hastanın hararet dere-
eıı ıl"ka Yakındır. Doktor burada. 

sıtnıa nıücad 1 . . 
dar ı • k e e11nın bu köyle ne ka-
hat alda kadar olduğu hakkında iza-

a ı tan v .. d 1 . . 
aini hü .. "f e ınuca e erun vazıfe-

t sn~dı a etmekte olduğuna ka· 
naa getır ikte 
kürüne d n sonra, niçin kinin 

K . . . b elvanı etrnediklerini. sorar. 
ınının u unın.adığ .. 

rafın Üze.rind k" ki ı~ı ~ylerlene de 
h e 1 nın §•fesini görür 

vde k abıtanalın baıı. ~cundaki bir bar 
a oy ı su çe ıçandek " k '" 

. . ı agıt naza 
rı dıkkatıru celbeder ve b h ld b" 

h · ' u a e ır 
k
5

aç dastanın1 ev1ınde . tesadüf ede .... 
onra an an aşı ır kı barda" · · . ' gın ıçın-

de bır muskanın boyalr ve k" 1• k" 
d . kt d. ır ı a-

ğı ı erıme e ır ve kırk dereceli haa 
ta derdinden kurtulmak İçı"n b · 
. D k S . unu ı-çıy~r. . ~ t?.r .. ezaı Bey bunları ol-

dugu gıbı koylulere anlatı. ve buldu 
ğu muskalan da açarak herkesin ö
nünde okudu. Bunlar bir süru·· h 

b "'t.. k"' 1 eze yandı ve u un oy üler bu sıhhi fa-

tııı 11 " •.ihet §İmdilik memleketimizde te
lı,UkG •dı!eme.se bi!e Soma kömürü gerek 
llıı •illet daırelerı, gerekse müessesat it· 11 ın .. k 
1 1 ~ N hu e~el mahrukattan olduğuna 
] •t•fal e edılemez. Maalesef bu cihetten 
ı,~•.°Je~in edilmediği meydandadır. 

1rler ~·-ısa, Balıkesir gibi yakın se-

li ve ~ııkan bir belediye reisine ihti
yaç vardı. GünJerce bu ~esele mev.zu_u~ 
bahis oldu. En nihayet Sıvaıın yetııtır
diği çok çalıfkan genç .evlatlanndan Ela-
2~ Maarif Müdürü Hıkmet Beye bu fa. 
zifeyi teklif etmek Jizımdı .. 

Yandrğı Z&ınan 1 delere dok! ~ ço uk Çocuk ihtiyar cad
dan ınaball u ·· Çocuklar hep bir ıığcr
ğınyorlar. e aralarında toplanmıılar, ba· 

cia kartıamda acı acı gülmekten ken 
dilerini alamadılar. Bu fena adetler
den vazgeçilmesi için de köylülere 
uzun nasihatler verildikten aonra ay .. 
rılmak zamanı g~Jmj!ti. Bu anda bü
tün köylü hep bır agızdan Ciimhuri 

t marJllll aöylemeğe baıladı. Bü
i~n gönüller bir anda muhakkak ki, 

tııaı, • d". k . 
h · "'kaı •ger. asabalar bu kömürden 
k~~ delil •uretıle istifadeyi dÜ§Ünseler 

ol' t~~Ur;ıl\1~ taıarru~ yapdmıı olur. Çünkü 
ib 1'1\ fiaı· "'na ıstasyonunda vagonda 

•' ~~-tti•. 1 ton baıına beı yüz kuruştan 
ef' "'·' Otrıiir • d , 

r·-;"<~ihtiy 1 
"1-esj bu cihet üzerinde iıle· 

e,. • acı., h" k d" V b 
Y • e•--- .t ıısetrne te ır. e unu 
•rtııd 4 neyi d • k d" ki k ta el •~ir. Bu er!''~ etme. te. ır pe 

.tn ·· .~' .. •ıli ttun ıçın bu cınsı mahruka .. 
urun k •oha t . . . k"' 

~· l:•tir;h::riın. ı.:r•n edı!n;_e!~ ve h r 
~de h.Ll' i iktıza eıdne yça":' k~ bet akı

a;ı:lıtı . ...., ı ve k il er. un u u ta -
teıisa;e.t'vet rn u aıunası temiz olur. Bu 
Çaı-eıe 1

•
11da., muı.".:;.\".'.!'dan ve mükemmel 

O dur rı tem.in o'u «U( surette istifade 
• • ftntak b" 

------ •r vatan borcu-

:; ç.. Çankırı bütçesi 
t r ~NICIR.I ( 

Ye.t Mecliı· • Milliyet) _ v·ı-
lıy ı uınuın· . 4 ı a-

etten 8 ısı O günlük f 
butçeaini t~nbr~ vilayet"n husua: 

350 b" s ıt etıni•tir sı 

G 
le n bütç,,'~!'._ra olarak • tesbit ed" 

D · - -,.en •ene · . ı
·-' d h aıını encüınen nın aynıdir. 
r. a emen değitkl" azalıklarında 
ti dir. Vefat eden \k;1:,~Iınaınıt gibi 

velce seçilen azala a Yerine ev
de kalmıftır. r gene Yerlerin-

i~ h. Halim, Ali Nafiz ÇanJur lb 

1 
ım. Çerkes. Tayyar, Ilga;· 8 ra 

ti e D . . ey
{ aııni encümen vilayette aza 

11
1 ° arak seçilmişlerdir. 
v 
~ Cankırıda temizlik 
~ Mu~!~BKIRI,_ (Milliyet) - Vali 

A ey ıle Sıhhiye m··d·· ·· 
tıf Bey b 1 d. u uru 

1 e e ıye zabıta müfett" • 
1 ça~şıları gezerek kasap bakk 1 lft 

ıa d"'kk • • a ve ı ırl u anların temi:ı:liğine bak 
1'' IDlf ardır. -

Jel • Bir ~ısmına ceza Yazılarak bir 
çoguna ıhtaratta bulunulınuttu 

41 c Bil~assa kaıap dükkanlarır~ın 
~ aınekanlanmaaı ve zeminin olma 

i. ( •: kdasaP_lara bildirilmi,tir. Ekmek 
ukkanlan sıvanını tır. 

uğ; V:olun bi:ı:e bu elektriği getirenler 
Teklif ediJd;. Bu memle~eti seven ona 

·derin bir aıkla bağlanan Hıkmet 8ey •e· 
ve seve bu vazife~e geldi. Bu vazifeye gel 
diği zaman umdugun~ bulmadı. Çünkü 
0 zaman Sivas beledıye bütçesi çok zayıf 
bulunuyordu. Çah,tı,. gece gündüz arka

. daılar~!" to~ladı. ':'azıyeti 11;nlattı. Ve böy 
lece g~'.11.~r -~lerledı, he~ bırlikte çalıştı
lar .. Duşunulen ve şehar için yapılmak 
istenen iıl..-in baıında: l§ık, su, yol, bu 
üç anane onları her gün meşgul etti .. 
Şehre bir saat mesafede bulunan paşafab 
rikası belediye tarafından istimlak edildi .. 
Şehirde mevcut kepellek Behrampaşa su
lanru daha temiz bir tekilde tebre İsal 
edildi. Ve şehir haricinde bir çok su tev• 
zi mahalleri yapıldı .. 

1 
şa ar, Varolun hti ... 

d . Yar kadınlar kapı aralannda bu me
enıyet ıtıklanna bakıyorlar .. 
- Şaşılacak şey anam bu nasıl yanı

yor? 

büyük b~§~~ğu deri~. ~ir minnett~
lıkla dütiı~uyord~ •. Bulun kalpler bır 
anda ve hır ıey ıçm çarpıyordu. 

Elektrik için istimlilk eclilen paıafab-

Diğer biri caddelerden geçerken: 
.. - ~mmada •tıldıyor, mübarek güo

duz mu, oldun? 

p~ birçok muhavere)'= şahit olmak 
mumkun.. Elektriği getirmek için gün-

be
lerce. uğraşan Valimiz Süleyman Sami; 

led . · H"km k ıye reııı ı et Beyefendilerle ar· 

1 a~":'
1anna ınemleket ıevinç ve teşekkür

erını sunar .. 

Şenlik 
Elektriğin Sivasa ilk geldiği gÜn tere

fine Elektrik Birliği tarafından bir prog· 
ram hazırlaıunıttı. Bu programın esasi• 

S~vasta elektrik :uzntral biruuı •• 
rikasının §elaleJ · • S · hl 
dın!atacak k en_ ço~ m_üsait ve tchri ay 1 rma göre ıvaa ar 11 mart 934 pazar 
uiratdd K uvveti haızdı. Bu mesele ile günü aktamı saat on dokuzda Cümhuri
led" . L onu§Uldu .. Ve en nihayet ı,... yet meydanmda toplanacak, ve tezahürat 
ah~~enıM elektri~ yapması karar altına yapılacaktr .. 
B" 

1
• ~has~beı Hususiye ile anl&1ıldı. Ve böl'.ülece hareket edilerek pazar 

ç:d:;.~~~nk .. barli~ tesis edHdi .. Planlar- aktaını binlerce erkek, kadın, ibtayar 
ld 

1 
S '• muhendisler geldi, münakasa a- genç meydanlıkta toplandılar .. Merasime i·' ı.. "."tr•ll binasımn yapılması bet bin Sana.ılar evinin bandosu ile betlanıldı .• 

ıraya. Şukru Efendiye verild;. At bel di 
eşın ve genç e "ye re4i Hikmet Be 

den gelen duyutlannı anlaıtL 
Elketriğin yapdması husuıunda göste

rilen emeklet'e te,ekkür etti. Belediye rei
simizi Sivasın çiftçi mebuslarından ls
mail Bey takip eti. Memleket hakkında 
ve elektriğin faydası hakkında söyledi .. 

Belediye reisi Hikmet Bey motorun 
kapm önünde anahtarı Vali Beye vere
rek: 

- Şehri ilk aydınlatacak nurun kapı· 
smı açmak terefini Vali Beyefendiye v.,_ 
riyoruz, dedi. 

Vali Bey anabtan alarak toplananlara 
coıkun bir surette hitap etti. O aralık 
meydanlıkta da odun yanıyordu .. Bando 
Cümhuriyetin onuncu yıl martını çalar· 
ken kapı açrldL Ve ilk ıtık s;vas• aydın-

latır. d - eni hayat 
Burada toplananlar, 0~ ~!ardı Ru 

sinemasındakj toplantıya gı ~y · . ·H.k 
d t .ananlara gene beledıye reısı ı ra a op 

met Bey: b memleketin evli.dıyım, 
"Ben de u ld""" kad !ek fme elimden ge ıgı ar ça-

jem ak i:tiyorum .. Bu sözleri söylerken 
:§.::dar heyecanh idi ki .. Bu ıeslere halk 
içinden gelen aeılerlt:.. 

_Varol, ya§&, diye bağırdılar. 
Eıkici oğlu Ahmet Bey belediyenin 

yaptığr, yapmak istediği işleri anlatır .. 
Çok alkışlandı .. Bunu takiben Maarif Mü
dürü Ahmet Kutsi Bey hitap etti: 

'"'Sivaslılar gözleriniz aydın olsun. Nu
ra kavuıtunuz, dedi. Sivaıta bulunan bir
çok plaklara ıes veren feryadi lsmail 
Hakkı Bey bestelediği elektriğin açrlan 
gününe ait bir parça ile tayyareye para 
verilmesi inkılabın terennümlerini söyle
mesi çok alkış topladı.. Sivasm meıhur 
halaylan çekildi. 

Ayrı bir yazımda bunlan tafsilatile 
bildireceğim. 

Sinema gösterildi .. Davetlilere fındık, 
üzüm ikram edildi .. 

Balo 
Elektı-iğin Sivasa ilk geldiği gÜn tere

fine bir de balo tertip edilm.işt.ir. Balo 
Askeri mahfilde yapılıruı, baloda birçok 
sözler söylenmit ve bundan batka balo 
çok eğlenceli saatlerle dörde kadar de
vam etmiıtir. Sivaslılar oçk sevinçiçiıı-

5 
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Hafik imar ediliyor J• 2"31 

....... ' 
Su getirtmek için Belediye bütçesi yet- , 
mediğinden bir piyango tertip edildi • 
SiVAS (Milliyet) - Hafikten geceyi 

bir kabve:Un üzerindeki otelde geçirdim. 
Sabahleyin kalkar kakmaz bir karla kar
ıdaştım.. Bir kaç kiıi ile konufuyorum .. 
Hepsi de Kaymakamın çalışkanlrğından 
bahsediyorlar. 

T elelon işleri 
Kazanın en uzak mesafesine kadar te

lefon tesisatı yapılmışt ı r. Bu suretle u
zakla her zaman temas halindedir. Kaza
ya merbut üç nahiyeden ccl 3.llı, mamo~a 
da evvelce teıiıat ikmal edi!mi şti. Bu ke
re de kazaya en uzak mesafede bulunan 
ve Sivasın ve Türkiyenin 1 sviçresi olan 
laal•yede telefon tesisatı yapılmıftır. Sim 
di muhabere her zaman devam etmekle· 
dir. 

Su işleri 
Kaza 7'J yıldan beri içecek bir sudan 

mahrwn bulunuyordu .. Elyevm de susuz 
bulunmaktadır. Halk senelerce ırmak ıu
yu ve içilmeye elverişli o~an au bulama .. 
dığından hastalık içerisinde krvl'&nmtş. 
durmuş, bu su yüzünden de birçok has
talrklann türeyeceği pek aşikardrr. Hal
kın bu mühim ihtiyacı kazaya getirilecek 
temiz bir ou ile halledilmit olacakh .. Kay
makam Celal Bey Mes'udiyeden buraya 
geldii:i r:ünden beri ilk olarak _halk~ 
mühim bir derdi olan su meselesıle ala
kadar 01mağa başlamış, lakin belediyenin 
bütçesi bu arzuya ıet çekmittir.:: Çün.kü 
kazaya getirilecek suya 3D_00 ~usu~. lira; 
nın aarfı lazımdır. Belecliyenın butç~.ı 
iae bin küıur lirayı bulmaktadır. R~ıJ, 
hademe, maaşları çık! kt~ •?nra ger.ıye 
kalanla suyun gelmesine ıbtımal verıle
miyordu. 

Başka bir çare bulmak ve bu suret ~e 
halkı kurtarmak için kaymakam ~e!' c : ~
den bu hususta varlıklar göstermıtbır !": 
yango tertibi meseleıile u~ş~ış ve vıla
yetle yaptığı temaslar netıcesınde bunu 
da yapmağa muvaffak olmuıtur. 

"Gendir suyu denen sudan kazaya da .. 1 • . 
getiriln11!ye karar veri mıştır. 
Yakında Sivas belediyesi buraya ıu 

mühendisi gönderecek ve plan çizilecek, 
ilkbaharda faaliyete baılayacakt:r. 

Kazaya gelecek su ile bütün halkın 
istifadesi için birçok yerlere. çedıme Y~1; 
tırdaca.k ve ayni zamanda bır e ıu 
posu yapılacaktır. 

Piyango 
Su ve hamam yaptmlmak için büyük 

ikramiyeli bir piyango tertip edil:niş~ 
tir. Bu biletlerin hasılatı ile kazanın bu ı
ki mühim ihtiyacı halledilmiş olacaktır. 
Piyangoya konan eıyalar yerl_i ~~l~~dan 
seçilmiı ve ayni zamanda koylunun -ye 
halkın istifadesine yarayacak ıeylerdır. 
Piyango kaza dahilinde büyük rağ~t 
görmü§, bazı vilayet ve kazalara ~a bılet 
gönderilmiıtir. Halk tarafından pıyan~o
ya alaka gösterileceği ümit cdilmektedıı·. 

Lambalar 
Geceleri bir yerden bir yet'e gitmek 

büyük mütkülat içerisinde oluyordu. 
Kazayı karanlıktan kurtarmak için ka

zanın umumi caddelerine 5 radium lim· 
bası tedarik edilmit ve umumi mahallere 
asdmıttır. Bu auretle kaza karanlıktan 
kurtulmuı gibidir. Öyle ümit ederiz ki 
Hafikte iSvasrn kuvvetli elektriklerinden 
istifade etsin •• 

Yol işleri 
Sivas - Hafik, Hafik Zara yollarrnın 

bozuk yerleri bu yıl ilkbaharda bavala· 
rın açmasile tamir edilecektir. 

Bundan baıka köy ve nahiyelere giden 
yolların da yapılmasına gayret edilecek
tir. 

fayanı takdir işler görüyor, varolıun böy 
le kaymakamlar ... 

Padişahlann bakımırz idarelerinden 
harap olan bu diyarlar, bu cennet köteler 
yarın o güzclilklerini kat, kat Üstünlük
lerle alacaklardır. Yeter ki bu yurt için 
böyle çalııkan, inkılapçı idarecilerimiz 
varlıklar göstersinler. 

Maarif: 
Kaymakam Celil Beyin ehemmiyet ver 

dikleri bir me•ele de maariftir. Maarifle 
fazlaıile alakadar olmaktadır. Şimdiye ka 
dar mektebe devam etmiyen çocuklann 
mektebe gelmelerine çalıtılmıt ve hepsi 
mektebe aevkedilırjıtir. Kazada tam Si• 

nıflı bir ilk mektep beş tane mua'lim var• 
dır. Bu muallimlerden ikiıi erkek, üç ta'4 
nesi hanımdır. Bu maarifçi arkadaşlarda. 
maarif hususunda olduğu a-ibi her zaman 
halkı tenvire çafı,ıyorlar. 

Cümhuriyct ilkmektebi tarafından hal
ka ve talebe velilerine fırsat bulundukça 
istifadeli konferanslar ve müsamereler 
tertip ediliyor. Kaza ile birlikte on üç 
mektep mevcuttur. Nahiyede ve köylerde 
muallimler de hl\lkla derinden aliıkadar 
oluyorlar ve onlarla her zaman temas ha .. 
!indedirler_ 

Elazizde 
Meyvacılık 

ELA.ZlZ, (Mililyet) - Eliziz meyva
nın mebzukn yetiıtiği vilayetlerimizden 
biridir. Fakat bu mebzuliyet mahsulden 
hakkile istifade edildiği minUına ~!'
mamalıdır. Elazizde meyvacılık_ gen~": 
Ağaçlar baknnsızdır. Meyvanr.::ı~·tı~liki 
gibi aatış usulleri bilinın~e~t ;,,,~ ey
valar ağaçlan dibinde ç~rumf. 1 e vledya 
_ d l beda denecek bar ıat e e en a e a va 
çıkarılınaktadır. . . 

El"zizde birçok kimselerde bır meyva 
tiı~rmek hevesi vardır. Toprağın ver· 

~~i olmasmdan ileri gelen bu heves fe~
ni bilgilere istinat ettiği takdirde Ela
ziz meyva istihsal ve ihracından miilıim 
bir servet kazanmış olacaktır. Meyva ih
racı işi. de layıkile yapılamllfi!akta~rr. . 

Vilayetimiz köylerinin bır çogu bır 
meyva bahçesi halindedir. 

Mcyvalanmızın çürüme:len, çüriitül~
den pazarlara arzı için de muhakkak ki 
bir teşkilata ihtiyaç vardır. 

Bolu Halkevlerinde faatiyet 
BOLU, (Milliyet) - Halkevle 

rinin yeni komiteleri yeni sene fa 
aliyet programlarını hazırlamıt
lardır. Temsil komitesi her ay u
muma b!r müsamere vermeği ka
rarla,tırmıf ve Mart i~ind~. Be!az . 
Kahraman, Sönen Omıt, So~ıyen 
Atea piyeslerini muvaffakıyetle 
tem~il etmi,, pek ziyade mazharı 
takdir olmuf ve çok alkıtlanmıtlar 
dır. 

Halk dershaneleri kurslar tube 
si: Usulü muzaaf, usul defteri, ye 
ni ölçüler, F ranaızça, biçki, diki,, 
nakı' ve makine itleri gibi ders. fU 
beleri açmıftır. 

Halkevlerinde açılan ve okutu 
lan bu tubelere halk büyük bi~ a
laka ve tehacüm göstermektedır. 

Nülu• Orhangazia'ıı meiieiij;i 
Kaza ve bağlı olan köy n nahiyelerde IK ( il 

af kanunundan sonra yüzde yirmi bet GEML • Mi iyet) - Orhan-
artmı,tır. Bu suretle Hafikin nüfusunun gazinin Ak Hürrem - akarim köyÜn 
iki bine çıktrğı ıöyleniyor.. de dört kitilik bir aile menenjite 

imar i,leri yakalanmıttır. Gemlik mekteple-
Sivastan ve Zara cihetinden buraya rinde ve mahallelerinde atılanan• 

ilk defa gİrd:kleri zaman Hafiki harap lann sayısı beş yüzü geçmiştir. 
çıplak görüyorlar. Ka~ Celil Bey Hastalık mikropları tafrlJ!akla 
tarafından harap dükkanların yıkılmaar büyu""k bir i.m_il ol.duk_ lan için so-
ve yerlerine yenilerinin yapılması taıav· ki d d J 
vur edilmektedir. Kazanın bir tane bile kaklarda pislı er ıçın .~n .. 0 apn 
hamamı yoktur. ~u ihtiyaç halk için çok tavuklar zehirlenerek çopçu araba. 
zaruridir. Onun ıçin de bir hamam yap- larile toplatılmaktadır. 
tmlacaktır. Belediye tarafından da bele- 1 •••••••••••••••• diye arkasına bir bahçe yaptırılacaktır. 11 
Kaymakam Beyin bir gayesi var: 

Kazayı imar ..• 
AsayiF 

Kazanın aaayiıi çok yerindedir. Kaza 
İçin büyük varlıklar göstenaeğe hazırla· 
nan ve yokluk içinde büyük varhklar ııös 
teren genç h~kukçu Celil Bey cidden 

Hanımefendi, Kaydediniz ... 

YAKUT 
1845 lstanbul 

, 
Gem L 
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EloğlurekliimınaSılyapı- L MUTEFERR_IK HABERLER 
ki A 1 1 ? BELEDiYEDE 1 ş• k h e e ı 1 MAHKEMELERDE 

l 
yor,re am nası yapı ır. Şehir meclisi ır et eyeti umumıye e- Çıkarılan kasalar 

0

SÖ
1

• ;~ne geriyiz.. Bugün son devre toplan- rİDİD SODU geldi Bu • 
ışte de 

Geçen gün, eski bir almanac'ta lik, bir "adam sen de ..• ,, lik, kı- tısını yapıyor 
okudum: Seksenlik bir ihtiyar, ye- ıacası bir yavanlık var. lıtanbul umumi meclisi bugün öğ -
ni yetitmif bir genç kızın yardımi- Hala "bimennihilkerim" diye leden sonra Nisan devresi içtimaları-
le Paris'te bir otobüse biner. Yol- ba,layıp "ilan olunur,, cümelsile na b!lflayacakhr. BugÜnkü toplanh · 

da li.ğyedilen muhtarlıklara ait harç 
da giderken, genç kız, ihtiyarın ku- itilen silik ibareli yazılara rastlıyo- ve rüaum.lar meselesi ve 1934 senesi 
lağına eğilir: ruz. bütçesi göriifülecektir. 

- Büyük babacığım .. Hardal Halbuki "ilan bu mu demektir? Telefon hastanesi ıçın 
alacaktık. Unutmıyalım !.. Okunmıyacak, alaka uyandırmıya-

lhtiyar, işitmez, genç kız sesini cak bir yazıya para vermek niçin? dağıtılan mektuplar 
perde perde yükseltir: Bundan elli albnıt sene evvel, Telefon abonelerinin terlı:edecekle-

- Hardal alacaktık, hardal. • sırtında samur kürk, batında gece- ri haklarına dair feraga mektupları 
lik takkesi, kahve sedirinde nargi- belediye tarafından abonelere teV>:i 

ihtiyar, iki kulağını yelpaze gibi edilmektedir. Şimdiye kadar beı bin-
açar ama bir türlü söylenenleri an- le tokurdatan kariler vardı.Bunlar, den fazla mektup dağıhlmııhr. On 
lıyamaz. O zaman genç kız haykr- gazetede çıkan haberin doğrulu- beı gün aonra bu mektupların abone
rrrcasına aeslenir: ğundan •üphe etmezlerdi. Gazete- ler tarafından imza olunarak beledi-

nin münderecatı arasına sıkıtan yeye gönderilmesi beklenmektedir. 
- Biliyorsun ya. · hardal ıs- kü k ·1 1 k ul Tevzi edilecek mektup adedı· on bir 

1 1 d A ( ) .. çü ı an arın, o uyuc ara bir 
mar amı• ar ı. ma, . . . mar- h. I d bine yakındır. 
kalı hardal olacaktı! Batka hardal ızmet o sun iye yazıldığını zan- El kf .k f. f • b.I k ·-;ı 
almayın diye nkı sıkı tembih etti- nedenler az değildi. o devir, çok- e rı ıa 1 ıne 1 ece mı. 
1 tan geçti. Zamane karileri, kılı kırk Elektrik tarife komiayonu bugün-
erİhtiyar, b8'ını sallar, genç kız, yarıyorlar, havadislerden bile rek- !erde toplanarak yeni üç aylık ücret 
hardalın markasını tekrarlar: lam kokusu alıyorlar. tarifesini teabit edecektir. Kilovat üc-

Bu yeni kari kütlesine hitap e- reti on alb kuru, otuz paıa olan elek-
- En iyi hardal, ( ..• ) mar- derken, çok dikkatli davranınak triğin on para daha tenzil ettirilebi -

kalı hardaldır ... Bütün kibar sof- 1 leceği ümit olunmaktadır. 
lazım.. yi bilmeli ki ilıin, ok gibi- s h r ı k . . ı· 1 

ralarda timdi bu hardalı kullanı- dir. Hedefine varmazsa, geri tepe- eyya ge ır me ıçın 1 m 
yorlar. bilir. Tesirini böyle menfi tekilde Belediye seyyahin şubesi lstanbu -

Kızcagı~ z, bag~rra bag~ ıra, sesi kr- · · ·ı· 1 · d. b d lun güzel manzaralarını ihtiva eden göstermıt ı an arı şım ı ura a sı-
sılır. Yüzü gözü kıp kırmızı kes =Jir. bir film yapbrmağa karar venniştir. 
Y 1 1 ralamak frtemiyorum. Bu film için ali.kadarlarla temaslar 

o cu ardan biri, onun bu haline Gazeteye ilan vererek bir mües- yapılmaktadır. Film ıehrimizin güzel 
acıyarak genç kızuı sözlerini ihti- sese, ilan vereceği mevsimi, hal- yerlerini panorama halinde göstere -
yZTa tekrarlamak işini üzerine a- kın anlayış kabiliyet=ni, satın alma ceği gibi içinde zarif actionw da bu-
Jır: lunacaktır. Film memleketimize en kudretini, gözönünde bulundur-

- Kızınız, hardaldan bahsedi- .fazla seyyah gelen ecnebi memleket -
malı, hele kariin sabrını istismar ı d ·· t ·ı kti. 

Yor! Hardal alacaktık. Fakat ( .•. ) er e gos en eec r. etmeğe hiç kalkıtmamalıdır. Nasıl 1 
markalı hardal olacakti, unutmıya- zorla güzell .k olmazsa, zorla da stanbul otobüs imtiyazı 
lım. • · diyor. mal satılmaz. Her teYden evvel, Aldığımız mal\ımata göre latan -

Büyük baba, hardalı nasılsa du- mü•terinin damarına girmek sana- bulda otobüa iıletmek imtiyazını Oa-
yar, fakat markası hatırında kal- ' küdar Tramvay tirketi alacaktır. Da-
maz: 

- Markası ne idi? 
O zaman genç kızla birlikte, he

men bütün müfteriler bir ağızdan 
ihtiyara işittirmek için tekrar eder
ler: 

- En iyi hardal, (. .. ) markalı 
hardaldır ! Bütün k=bar sofralarda 
timdi bu hardalı kullanıyorJar .. 

ihtiyar nihayet söylenenleri ta
mamile ititir ve yaptıkları zahmet
ten dolayı etrafındakilere teşekkür 
eder. 

Genç kız ve ihtiyar l :l:; ;;K İ>aoa, 
İİİ• hl<>. .. y<>n.d" iner ve b&fka bir o
tobüse binerler. Tabii burada da 
ayni terane .•.• 

Birkaç gün içinde böyle kırk elli 
otobüs dolAfStllar, ve her otobüsle 
en a,ağı yirmi kiti ye (. • • ) mar
kalı hardalın ismini bağırta bağır-. 
ta tekrar ettiraeler, hardal methur 
oldu, gitti. 
Diyeceğim fU ki: batka memle

ketlerde, reklam için istifade etme 
di_k hiç bir vasıta bırakmıyorlar. 

Gazete ve mecmua sütunları, ki
tap sabrları, tiyatro perdeleri, afit
ler, brotürler, artık kafi gelmiyor. 
Canlı reklamlar, hatıra hayale gel
miyen tarzlarda reklam yapıyorlar. 

Halbuki, bizde reklamcılık ne 
kadar İptidaidir! 

tini bilmeli!.. biliye vekaleti bu husus için muvafa-
Kari, gazetede - ilan sütunları kat etmit§İr. 1934 aeneıi içinde ıirket 

arasında olsun - hotlanacak fey imtiyazı almıı ve faaliyete geçmiı bu 
arar. Bu aradığı teyi bulursa göz lunacaktır. Li.zımgelen kanuni mua • 
gezdirir. meleler ikmal edilmek üzeredir. im -

Yalnız •u da var ki gö; gezdir- tiyazı evvela belediye alacak, sonra 
T ~irkete devrolunacaktır. 

mek, okumak değ:Jdir. Bir ilıin o-
kunabilmek için en aşağı elli kere, Taksim bahçesi kiraya 
muhtelif tekiller altında kariin gö- veriliyor 
züne çarpmalıdır! 

Bizde ilan verenlerin en büyük 
hatası tudur: llandan derhal bü
yük i&tifadeler beklerler! .. 

. Gazetelere iki defa girmit ilanla 
ou~ün zararalrını çıkarabilecekle
ri hülya.ııına düterler. 

Halbuki ilanlar, karifn dikkati 
ile uzun müddet mücadele halin
dedirler. Galebe, ya il ancı da kalır, 
ya karide. . M.,,hurdur: birincisin
de kari bakmaz. lkinciside bakar, 
fakat görmez. Üçüncüsünde, dör
düncüsünde, befincisinde gorur, 
fakat ehemmiyet vermez. Nihayet 
onuncusunda veya on betincisinde 
gözüne çarpar. Yirm:ncisinde göz 
gezdirir. Otıu:uncusunda okur. 

Kendisinde alaka uyanması için, 
daha böyel birçok defalar, ayni i
lanı, ba,ka batka dekorlar içinde, 
seyrebnesi lazımgelir. 

Krte ilanların, aylarca hep o sü
tunda, hep o çerçeve içinde hep o 
nakarat ile tekrar edilişi karii bık
tınr. Yüz kere dinlediğiniz bir gra
mofon plai!ı"!, ;·;iz İ>irinci defa din· 

Belediye, Taksim bahçesini beı se 
ne müddetle yeniden kiraya verecek
tir. Taksim bahçesinin daha güzel bir 
ıekle korunası için yeni kiracıya bir 
takım tartlar ileri sürülecektir. 

L 

Hava hücumlanndan 
korunma cemiyeti 

Hava hücumlarından koruma cemi • 
yeti umumi merkez heyeti bugün öğle
den sonra halkevinde ilk <l«a olarak 
toplanacaktır. 

Bu toplanbda cemiyetin faaliyeti ile 
Re§retmelrte olduğu (Can Kurtaran) 
meanuası vaziyeti görüıülecektir. 

Cemiyetin umumi merkez heyeti iç
timaında Nebahat, F ahamet, Müıtep~
re Hanımlarla iş Bankası umum mü
dür vekili Muammer, harp imalab f.ıı
rikatörü Zümre zade Şakir, cemiyet 
müeıııislerinden Mahmut Beliğ, Milli 
Müdafaa vekaleti topçu şubesi reisli
ğinden mütekait kaymakııın Cevdet, jan 
darına kaymakamlığından mütekait lb· 
rahim, piyade kaymakamlığından mü -
telcait Akif, avukat lsmail, muharrir Ze
ki Cemal, cemiyet müessislerinden Ali 
Saip, mütekait binba1ı Arif, tüccardan 
Ali, muhasebeci Emin Ali, mütekait 
Abdullah ve müessiılerden Naci Beyler
le mirliva Cemil Paşa bulunacaktır. 

Dün de geriye kalan 
senelik toplantıları 

şirketlerin 
yapıldı 

. 
Şehrimizdeki ıirketlerin bir çoğu

nun heyeti unıumiyeleri de dün ya -
pıldı. Bu meyanda Liman ıirketi, Şark 
demiryollan Zingal orman ıirketi, 
Mersin ve Tarsus demiryolalrı ıirke
ti, Haydarp&fll Rıhtım ıirketi ve Te
lefon ıirketi heyeti umumiyeleri ya • 
pılmıttır. 

Liman firketi toplantııı 
Lmaan tirlı:eti heyeti umumiyesi dün 

saat 1 7 de tirketin Uman hanmdalı:i 
merkezinde yapıldı. Heyeti umumi -
yede okunan raporda verilen malu -
mata nazaran, ıirketin 933 aeneainde 
ki it tonajı 873000 tondur. Bu mik · 
dar 929 un it tonajına nazaran yiizde 
61 dir ve tirketin it tonajı 932 senesi
ne nazaran yüzde 10 ar• lmıtbr. Ge
çen sene tir ketin varidatı l ,217 ,000 

· liradır. Bu mikdar 929 senesino na • 
zaran yüzde 56 dır. Şirketin geç.,., 
seneki masrafı da 1, 183,000 liradır. 
Bu da 929 a nazaran yüzde 57 dir. 
Rapordan &<>nra mürakrp raponı o -
kunınuı ve tasdik edilmiıtir. 
Şark Demiryolları heyeti umumiyesi 
Şark Demiryollan iıletici kumpan

yası heyeti umumiyesi dün şirketin 
Sirkeci garındaki merkezinde yapıl
ınııtır. Heyeti umumiyede okunan ra 
pora nazaran şirketin 933 a.enesi va
ridatı bir sene evvelkine nazaran 84 
bin 934 lira fazlasile 2,098,881 lira
dır. Raporda bu fazlalık Trakyada 
milli aaanyiin, bilhaasa §eker sanayi· 
in.in inkişafından ileri geldiği zikre -

ViLAYETTE 

Maliye memurları için açılacak 
kurs kalıyor 

Maliye memurlarrnm bilgilerinin 
çoğablması için bu hafta açılacak o
lan ihtisas kunlan, yeni vergi kanun
larının bir kıamınm çıkmaaı Ye diğer
lerinin de çıkmak üzere bulunmaaı do 
layıaile teahhür etmİ§tir. Yeni kanun 
lann tatbikı için talimatnamelerin 
gelmesi icap etmektedir. Bu ııebeple 
kuralann haziranda açılmaaı muhte -
meldir. 

Tahakkuk müfettişleri 
Tahakkuk memurlarından Avni, 

Bedri, lamail Beylerle hukuk ve yük
sek ilrtıaat mektebi me:zwılarmdan 
Tahsin, Şeref Beyler tahalı:lı:ulı: müfet 
tişlilı:lerine tayin edilmitlerdir. 

Aylık bugun 
Nisan umumi aylığı bugÜn verile -

cektir. 

Aşim hazırlığı 
Vilayet baytar müdüriyetince aşiın 

istasyonlarında yapılmakta olan hazır
lıklar nihayet bulmuştur. Bu aym on 
beJinden itibaren vilayet aygır depo
sunda mevcut aygırlardan 22 si 9 is
tasyona taksim edilecektir. 

Romen seyyahları geliyor 
Yarın §"hrimize iki yüz kitilik bir 

Romen seyyah heyeti gelecektir. 

dilmelı:tedir. Yolcu mikdarında geçen 
seneye nazaran azlık vardır ve 2 nıil 
yon 917 bin 778 kifidir. 

Zingal heyeti umıınUyeai 
Zingal ve Çangal ormanları Jirlı:eti 

heyeti umumiyesi de ıirketin Tathan 
daki merkezinde yapılmıftır. Heyeti 
umu.miyede okunan rapora nazaran 
geçen sene 1932 senesine nuaran or
mandan indirilen tomruklar yüzde 
43 ve aandık aevlı:iyab yüzde 70 faz
lalatmııtır. 1930 senesine nazaran da 
tirketin hazar imali.tı yüzde 700 ve 
aevkiyah yüzde 1,100 fazlalaımııtır. 

iz.mir - Kasaba Jemiryolu firketi 
lzmir - Kasaba ve temdidi ıimen

difer hatb hissedarlar heyeti umumi 
yesi dün şirketin Galatadalı:i merke
zinde toplanmıştır. Heyeti ummniye 
ıirketin senelik planço ve heaabatını 
tasdik etmi~tir. Şirket bu aene hisse -
d&..,.lara yüzde dört ni&betinde temet
tü tevzı odecektir. Fakat kambiyo 
tahdidatı do)ayı .. .;Je harice para nakli 
kabil olamadığından bu meselenin 
heyeti idareye bırakıb.~asma karar 
verilmittir. Bundan wnra ba~•mıetin 
hattı aatm almalı: hususundaki kararı 
heyeti umumiyeye tebliğ edilmit ve 
yakında hüklımetle ıirket arasında 
b!lfhyacak müzakerat için murahhas 
!ara verilecek sali.hiyetler tesbit edil 
mittir. Şirket murabhasları M. Mo -
nod, M. Boisaiere ve M. Valentin ya .. 

• nn akşam, itletme müdürü Naci Bey
la birlikte Ankaraya gideceklerdir. 

POLiSTE 

Zavallı bir çocuk haşlandı 
Friköyünde oturan Fatma Hanun 

isminde bir kadm bayramlapnak Üze 
re babası Ahmet Ağanm evine git -
mit, bunlar odada otunıralrken F at
ma Hanımın küçük çocuğu Muhar -
rem ınanganlm yanına sokulmuıtur. 
Çocuk dolatırken mangala çarpıp dlit 
mÜ§ ve alette kaynamakta olan ten -
cere devrilerek kaynar sular çocuğun 
üzerine dökülmiiftür. Yüzünd- ve 
vücudunun mutelif yerlerinden ya -
naralı: ağır yaralanan çocuk hastaha
neye kaldırılmıftır. 

OUkkAnda hırsız 
Eyüpte Y enicaddede oturan müs • 

kirat bayii lhaan Efendinin dülı:lı:i.nı
na sabıkalı hırsızlardan Serezli Ihsan 
girmit ve 5 ti§" rakı çalarak kaçmak 
ta iken polisler tarafından yakalan • 
lllllfbr. Yapılan tahkikat neticesinde 
bu adamın o civarda toför Kemal Ef. 
nin takımlarını da çaldığı anlaıılınıt
tır. 

sur hırsızı 
Kaannpaıada oturan Sütçü Mus -

ta.fa Efendi polise müracaat ederek 
bir buçuk aydan beri sütlerinin ça • 
lındığından ve çalanın kim olduğunu 
araıtırdıiı sırada kardeıi T ozlco
paranda oturan Ayşe namında bir ka 
dmın ırüiümlerinden aüt çalarken 
gördüğünü aöylemitıir. Ay§" cürmü 
methut halinde yakalanmıştır. 

1 Kl•lk helıel'ler ---Gazetelerimiz derece derece te
kamül ettiler. Sayıfalrının adedi 
arttı. Şekilleri değitti Mün.l~r'!:-.-~
lar• ;nğ:.;~, ""' çefitlendi. 1lan sü
tunları ise - göze çarpan birkaçı 
müstesna - hep o eski kurulukta 
gidiyor. 

lcııı;~ gibi olursunuz ! - ~ ........................................................ -..... _ ... 
[ Tapu ve kadastro müfettiılerin -

d;;; olup lstanbula gelmit bulunan mü
fettiş Lut.fi Bey Edirne ve havalisi ta
pu idarelerini teftiı etmek ü:zere E dir
neye hareket etıııiı.tir. 

Niçin it' raf etmemeli? Uanları
mızın yüzde doksanında bir çe,ni
sizilk, bir zevksizlik, bir basmaka
lıplık, nasıl anlatayım, bir rastgele-

Tarihi roman : 99 

Yakın zamanlara kadar, gazete
lerde kürklü bir hanım resmi gözü
me ilitirdi. Resmin altındaki ilan, 
hatırııtıda kalabildiğine göre fÖY· 
le başlıyordu: 

"Kıt mev~imi yaklaşmakta oldu
ğundan ....• , 

Halbuki, ya kanunusani, ya şu-

Güneşin Oğlu 
(Oşaser) in sarayında 

Türkler 
Türk akıncıları sarayın büyük 

kapısını kırmıya baflamıtlardı. 
Suriyeli muhariplerin okları ta

mamile bitmitti. 
Türkler meydanda serbest do

laştık.lan halde saraydan bir ok 
bile atan yoktu. 

Günetin oğlu: 
- Çabuk kırın kapıyı .. ! 
Diye bağırıyordu. 
Artık ne cinlerden, ne de aslan 

ve yılan hücumun<lıuı korkuyorlar
dı. Türk akıncılarının her biri bi
rer aslan kesilmi,, tılsımlı sarayın 
demir kapısı çarçabuk parçalan
mtflı. 

- Hurrraaaa .. Hurrrraaaaa .• 
Sesleri gökleri titretiyor, herkes 

biran evvel içeriye girmek istiyor
ııu. 

Bora akıncılardan yüz kadar dö-. . . 

Yazan: lskender FAHREDDiN 

1 dırmıt, ketıdisi de içeriye girmitti. 
Baykut reisin yanında, duruyor 

ona yol gösteriyordu. 
Ne yazık ki bütün bu felaketler 

Te yorgunluklardan sonra, yalnız 
lualm sarayı elde edilebilmitti. 

Otaser meydanda yoktu. 
Baykut'un verdiği haber teyit e• 

mitti. · 
Bora kralı sağ olarak elde etmek 

istediği halde onu elile yakalaya
madığına miıteessirdi. 

Maamafih kralın taç ve tahtı 
aarayıle beraber elde edilmitti .. 

Kendisi de elbet bir gün yakayı 
ele verecekti. Türk akıncılarının e
linden kurtulmasına imkan yoktu. 

Günef'in oğlu sarayı battan ba
ta gezip dolaftıktan sonra, kralın 
muhafızlarını esir aldı.. Kollarını 
bağlayarak krargaha gönderdi. 
Bunlardan batka krala yardım e-
den ahaliden üç yüz kitinin de kol-

- ak di- esirlerle be. 

bat ayı içindeydik. 
yakl~mak değil, 
idi. 

Kıt mevsimi 
geçmek üzere 

Gene _;cçen yaz, iyi hatırlıyorum 
bir ihtiyara kötefinde, aylarca sa
lep içirttiler. Biz buram buram ter 
dökerken kli,edeki iht;yar, palto
suna bürünmüf, soğuktan tirtir tit-

Yerliler, esirlerin Türkler tara
fından kesileceğini umuyorlardı. 
Günet'in oğlu (Hamat)ı işgal etti
ği saaten itibaren tehir halkına 
canlarından ve mallarından emin 
olmalarını ilan ebnitti. 

O günü korku ve heyecan içinde 
geçiren yerliler, bir gün sonra, şe
hirde sükfuıet ve asayitin takarrur 
ettiğini görünce evlerinden çıkma
ğa ve dükkanlarını açmağa batla
dılar. 

Ertesi günü Hamat çartısında es
kisinden çok daha kalabalık bir 
manzara göze çarpıyordu. 

Şehir önünde karargah kuran 
Türk akıncıları birer birer şehrin 
içini gezmeğe geliyorlardı. Şehrin 
ön kapıları açılmıftı. Şehre bura
dan girip çıkmak daha kolay olu
yordu. 

Hamatlılar evvela sert davran
dıkları halde, Günet'in oğlunun 
adaletle hareket ettiğini görerek 
Türklere kartı güler yüz gösterme
ğe ve akıncılara muz ve üzüm fer. 
betleri ikra metmeğe batlamışlardı. 

Sayısı elli bini geçen akıncılar 
şehrin sokaklarını dolduruyor, çar
ş;lar insan kalabalığından lafıyor
du. 

Bora akıncılara istirahat etmele
r· · ve istedikleri ibi gülüp e -ıen· 

riyerek habire salep içti ! 
Gazetecilikte, gösterdiğimiz yük 

sek kabiliyeti, çabuk inkitafı, ilin
cılığımızda ne zaman göaterece-
~· ? 
gız. 

iyi bilelim ki, reklimcılıkta en 
apğı elli sene geriyiz! .. 

M. SALAHADDiN 

ve ırzına tecavüz edilmemesini em
retmifti. 

Siyah saçlı Te uzun kirpikli Ha
mat ktzlan, iri boylu ve penbe ya
naklı Türk yeğitlerini görünce ev
lerinin bahçe kapılarına çıkarak 
:tarkılar söylemeğe ve delikanlıla
rı: 

- Hof geldiniz aziz misafirler •. ! 
Diyerek kartılamağa batlamıt

lardı. 
* • • 

Suriye haftan bata Türklerin eli
ne geçmişti. 

Akıncıların reisi on gündenberi 
Hamat sarayında oturuyor ve a
damları vasıtasile kralı aratıyordu. 

Baykut .• Hitay .• Onlar da saray
da ayrı ayrı birer oda İfgal etmif· 
lerdi. 

Bayb.at son defa g~irdiği ölüm 
tehlikesinden sonra, hayli sanıl
mıt ve zedelenınitti. 

Bacaklarına vurulan zincir yer
leri hala acıyor .. Ve boynune ası
lan ağır demir parçalarının oydu • 
ğu yerler hala kapanmıyordu. 

Hitay, dev cüsseli delikanlıya 
bir çocuk gibi bakıyor, bacağında 
ve boynundaki yaralan kendi elile 
ilaçlayıp sarıyordu. 

Baykut'tan herkes korkuyordu. 
Delikanlı günetle beraber uya-

• l:zmir ve hırvalisi tapu sicil mu• 
hafızlığı müdürlüğüne tayin edilen ta· 
pu müfetlitlerinden Kavaklı Ahmet 
Bey Jzmire hareket etmiılir. 

* Hili.liadımer Cemiyeti lstanbul Yi
l&yet kongresi 6 nisan cuma günü 

bir müddet tehri dolatırdı. O va
kit Baykut'u bahçe kapılanndan 
seyredenler, sokakta önde ve ardın
da birikenler hayretle gözlerini a
çarak, biribirlerine delikanlıyı gös-
terirler ve: / 

Bu ne iri boylu adam.. ! 
Diye gülütürlerdi. 

Baykut gene böyle bir gün ~li
rin kenar mahallerinden yalnı ge
çerken, bir evin kapısında kendisi
ni karşılayan genç ve uzun kirpikli 
bir kız gördü. 

Baykut yürüyüp geçmek istedi. 
Hamat dilberi delikanlının yolu

nu kesmİftİ. 
- Benim gibi bir güzel kızın e

linden bir bardak muz terbeti iç
mek istemez misin? 

Diye sordu. 
Baykut bu kadar güzel gözlü bir 

kıza ömründe ilk defa rastlamıştı. 
Yoluna devam edemedi .• 
Durdu ... 
Ve gülerek: 
- içeyim .• dedi, zaten nararet

ten dudaklarım da kurumuttu· 
Baykut bu sokaktan ne vakit geç

ae, kartısına uzun kirpikli Hamat 
dilberi çıkar ve: 

- Bugünkü muz terbeti dün
künden daha lezzetlidir .. 

Diyerek delikanlıyı lafa tutar ve 
tlerce bah eden bırakmazdı. 

--Emanet kasasındaki kıy· 
metli eşyaya birşey olmad 

Adliye yangın yerinde adliye na • 
mına yapılan hafriyata devam edil • 
mektedir. Arife gÜnÜ da enkazdan ye
n.iden alev zuhur etmiş, fakat oradalıı 
amele tarafından derfıal söndürülınüt 
tür. . 

Çıkarılan kasalardan açılanların m 
tevİyatının yamnrt olduğu görülmüt 
tür. Yalnız madeni paralarla mader> 
eıya aynen zuhur ebnİ.§tİr. 

Bilho11a emanet kasasındaki kıym 
li "'yalara bir teY olmadığı görülmür 
tür. ikinci iflas dairesinin kasası h .. 
nüz açılmamıttır. Baro kasası açılmı 
bu ! ~ cıa muhteviyatının da tamameı 
yandığı görülmüftür. 

Bugün ve yann da hafriyatm ad< 
tiye namına ya_J]ılmasr ve bundan aon 
ra müteahhit namına hedim ameliyesr 
ne bl>flamnası muhtemeldir. 

Tahliye talebi 
Döviz kaçakçılığı yapmaktan suçl" 

Samoil Üziyel efendinin arife gün l 
500 lira kefaletle tahliye edildiğini ys' 
mııtık. 

Dün de Zaharya efendinin vekili k< 
faletle tahliye talebinde buluıımuıtu~ 
Bu talep henüz tetkik edilmektedir. 

Neşriyat davaları 
"~nerbahçe klübü umwni katil> 

Hayri C.cr..ı bev tarafından Cümhuri 
yet gazetes< neşrıyı.< ...... üdürü AbHli 
Daver Bey aleyhine açılan n..&..,.""• 
vasına dün üçüncü ceza mahkeme -
&İnde başlanmıtbr. Davanın esası ıu • 
dur: 

Cümhuriyet gazetesi döğütlü maç
tan .onra F cncrbabçenin verilen ceza .. 
lara itiraz ettiğini yazmış, Hayri Celal 
Bey de Cümhuriyet gazetesine bu net· 
riyata mukabele olarak bir cevap gön
denniı ve ne§rİnıi İstemiştir. Cümhu
riyet gazeteıi bu cevabın bir kısmı 
neıretmiş, diğer kısmını ne,retmemiş 
tir. 

Bunun Üzerine Hayri Celil Bey Cü 
huriyet gazetesine ikinci bir mektu 
yazarak gönderdiği cevabın tamamen n 
rini ve kendisine tarziye verilmesinı 
istemiıtir. 

Bunun üzerine Cümburiyet gazete 
mektubu matbuat kanununa tevfika 
müddeiumumiliğe göndererek neşri mu 
vafık görühniyen kmmlann çıkaıılm 
ımı talep etmiş ve müddeiumumilil 
te ındrtubun neıri muvafık ohnıya 

lı:ısımlannı çıkarmış, mektubu gaz 
teye iade etmiı, gazete de mütebak 
kısmı tekrar neırebniştir. 

Hayri Celil bey de mektubunun 
mantı neşredilmediği için dua açını 
ve gazeteden 5 bin lira tazminat İstem 
tir. 

Reis Daver Beye dava hıılJunda 
diyeceğini sormu f, Daver Bey 
Hayri Cel&l beyin mektubunun esas 
sele ile alakadar olmadığını ve Cii 
huriyet gazetesinde intişar eden y 
ya cevap teılül etmediğ:ini, melı:tub 
Cümlıuriyet gazetesi aleyhine Fen• 
bahçelilerin huoumetini tahrik edec 
mahiyette olduğu için dercedihnedi 
ii.ni ve mektup sahibinin ııran üı 
rine müddeiumumilik makamımn n 
rini tasvip ettiği kısımların netred 
ıliğini söylemiıtir. 

Muhakeme mevzuu bahis mektup 
nn mahkemeye tevdii için batka gü 
bırakılmqtır. 

cemiyetin merkezi olan Cağaloğlu 
ki binasmda yapılacakbr. 

* Epi müddettenberi tapu vez 
lığını ila eden l smail Hakkı Bey 1 
fian Enıinönü maliye tahsil ıubesİ 
nedarlığına, tapu veznedarlığına 
açıkta bulunan seyyar tahsil me.nıı 
rmdan Abdülrazzak Bey tayin ed· 
!erdir. 

Uzun kirpikli Hamat d 
beri neler anlatıyor 

Baykut, bir sabah her zam 
gibi günetle beraber uyaıunıt 
sokağa çıkmağa hazırlanmıttı. 

O sabah bir tesadüf eseri ol 
Günet'in oğlu da erken kalkıı' 
Bir kaç muhafızla beraber so 
çıkıyordu .• 

Sarayın bahçesinde kartılıa 
Reis: 
- Erkenden nereye gidiyo 

Baykut? 
Diye sorunca, delikanlı: 
- Şehri gezmeğe gidiyord 
Cevabını vermişti .• 
Güneş' in oğlu: 
- O halde benimle berabet 

Ben de şehri ve çarşıy· gezeCe 
Dedi .. Hep birlikte yürüdiile 

sarayın bahçesinden çıkarak 
meydana girdiler. . 

Oşaser'in firar hadisesi reİ11 
mağını sarmıştı. Bora müte 
yen Suriye kralını düşünüyot 

- Onu sağ olarak yakala 
sem ... 

Yolda, yatakta, uykuda:· 
yerde bunu dütünen genç re•~ 
arzusu daha vardı: Hamatlıl 
korkak insanlardı.Onlarıa k 

- Bitrrı 
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Buİgar. başv~iÜ son siyasi hadiselerin 
tahlilini yapıyor 

., 
FETHİYE 

Şirketi Madeniyesi 
Türk Anonim Şirketi 

Hissedarana ilan 

Deniz Harp Lisesi dün 
filoya 54 genç verdi 

Bu münasebetle diploma tevzii ve meç 
takma merasimi yapıldı 

(Başı ı inci sayıfada) 
Ye?.i ~ir harp ihtimallerini bertaraf cd•
ce~ı umidiyle si13.hıızlanma konferansı· 
'"n muvaffaki · · · ·· .. yettiği ka-d" yeh ıçın gucu K_ çalışmıı olduğunu hatırlatınıştır. 

;:mşulariyla olan münasebat_ 
tanı . Muıanof, hundan sonra. Bulgarıs· 
e:cçc~·etomşulariyJe olan ınünasebatın~ 
nıüsa) Bulgaristnntn bu sahada dı.hı 
ıuJh ernet ruhunu ve bu meınlcketlc\"1e 
· •c dostluk · · nu ıabat ett" .. . . ıçınde yaşamak arzusu 

1 ı: 1 nı b'ld' M ve Rom 1 ırnıi"' ve Türk, acar 
hv~ ,ı,, 1 ' S f 

ziyaretleriyle krva et adamlarının . o Y~'f.1 

unıumi t 'b" Harın BulP.ar ınılletuun 
asvı ıylc 1 ~ 

ziyaretlerhıi b , 1 tarşdanan mülakat ve 
. A.J,ır alarak , B · 

tin, ını.ıahhar hadiselerde : . u s_ıyase-
retle mÜtPesı:r olmadım n '- _hıç bırd sb~-

karşı siyasetimiz e&kiıi gibidir. Bu ıiya" 
ıel, iıtikbalde de eyi komşuluk, anla~
ma ve dostluk sit-aseti olacaktrr." demi~
ıir. 

(Not: M. Muıanof'un bu münasebetle 
Türkiyc'den bahseden -söz1eri ayrıca neş~ 
redilmiştir) , 

Yunanistan ve Bulgaristan 
Yun..-ınistan ile Bulgaristan ar..ııında 

tnev t muallak iktisadi ve mali mesclc
lcri ıı Atinada yapıllll1ş olan müzaker~· 
Jeı·lc temamcn tenevvür ettiğini işaret e
deı·ek Bulgaristan, bu müzakerelere tek-
rar girişmeğe her zaman amadedir de
miş ve sözlerine şu suretle d.evıun C;t .. 

mi,tir : 
'' - Bulgaristan, bu müzakereleri in

taç ve yekdiğcrini iktioaden tamamlıyan 
iki millet için faydalı olacak bir itil.if el
de ebnek arzusundadır. Böyle bir itilaf 
Bulgarlarla YunanWIU' arasındaki dost· 
luk rabıtalarını kuvvetlendirecek, ıu\h 
için yeni bir r4esn~t olacaktır. 

İnsull'un bugün 
Mahkemeye 
Çıkması muhtemel 

(Başı 1 inci sahifede) 
mahkemesine ıevkedilmesi ve v~i.yeti ... 
nin tesbit edilmesi muhtemeldiı·. 

Bu takdirde müflis bankerin mu .. 
ka.ddera.tı mAhkcmenin vereceği 1'.al'ar 
ile taayyün edecektir. 

Mahkeme lnsull l.akkında bir karar 
vermezden evvel şu noktaları tetkik e

decektir: 
Mücrim Türk tabiiyetinde midir? 

Kendisine atıf ve isnat olunan cunım 
askel·i ve siyasi mahiyette midir? Çün~ 
kü bir devletin kendi tabiiyetinde bu
lunan bir müc.rimi iadesini isteyen &• 

dam ecnebi olsa bile, siyasi bir cürüm· 
le itham edildiği takdirde, o ecnebi 

21 Mart 1534 tarihinde in:kndı muk r 

rer olan heyeti umumiyci ad'ye iç'n tev

di edilen hİ!Se senedatı mıkdarı kanunu 

ticaretin ve nizamnamo.:nin tayin eylcc!!~ı 

mıkdarı asgariye vaki olmadıffı cihetle 

Meclisi idare hilsedaran heyeti umumiye 

sine 18 Nisan Çarşamba günü saat on• 

bette Şirketin Galatada, Merl·ez Rıhtım 

hanında kain merkezi idaresinde aıaiıda 

yazılı ilk içtima ruznamei müzakeratın

da mevcut mesail hakkında ittih:ızı ka· 

rar eylemek üzre ikinci defa olarak içti

maa davet eyler. 

-, 
• 

yeni deniz ;ıı:abiıl•rimc·;ıı: ~ teltiı edilirken .•• 
Heybeli deni;ıı: harp 1' . d b ~ene 54 efendi mezun oı:Csı~ e'i>·· u tuk aö~lemi,., vatan uğun.anda çalıfllla 

u ınezunlann d ' I uı · un l~rmda mu~af!~kıyet temenni e~t. 
lınc takın ıp oma dağıbna ve kı t;r. Mektebı bıtıren gençler donanma 
lep le a a m erasimi saat 14 te mek- uh l'f ak d 

ıosu k
y pılmııtır. M. eraıimd __ e harp fı' mı:ı:m m • te ı oamın a çahtarak 
um d •taJlarmı ıkmal edeceklerdir. 

la b a? anı Mıralay Ruttü, fs _ 
fil~ ul denız kumandanı Talat, ihtiyat Mezunlarm iıimJerini yazıyoruz: • 
Al kumandanı Miralay Mehmet Ziya Rüıtü, Şükrü ~ ..,emsı 
l . '• Hamidiye kumandanı kaymakam Tevfik Sabr' 1 ·ı f al Ahmet, 
. utfi lieyler ve deniz filomuzun di • Celal Memn~t. "::: '·"' Ali, .Orhan Na 
f"~ kumandanları, mektep muallim • 2if Hilmi c: ..... ı.:!yman, Hayrı Muatafa, 
~tı hazır bulunuyordu. Te~ftl l(efik, Celil Bican, Cemal lb .. 

Deniz lissei talebeai tarafından gü • 'erall ııı, Nurullah Ahmet, Necdet Ab-
•<>I Lir &'•Çİi resmi yapılmıtt'l'a-ı:.i~:.<.ıl,Iruf' dullah, Saffe~ Şev~et~ Sadettin Beb-
Dıuntazam geçit resmi ,.• B d d.,. ., t Ziya F erıt, Hılmı aKsım, Musta-

j dilmiş ve alk .. •· • nıııt!Td un ~ "<>n: j° 'bıel, Hakkı '.'li, lmıail Yusuf, 
ra hıı •·· ,. rııoau kuın•\ !"nı ;:,"•alay Sa b . Saliro. Bak~ Cemal, Hayrettin 

f •krü Bey tarafından '\ n-':c k •oy Ra rın tzıet Lebı~, Muhittin lhoan, 
- •11nıiş, yeni mezunlar te n k ~d!Je : Ş u~e b' ttin Riiştu, 1' ahain Süreyya, 

;~k vatan ve vazife •.1}'.1~1n k ':ı •ıy., • a a. e llJll&İI, Haydar Hilmi, Necdet 

n· 

nı 

ş • 

p 

esi 
an 

. •ne ve Türk denizcilıg•nı.n ~ .. ret "e ~!'b~pl l{udret f<1ustafa, lbrahiın Ali, 
l,"kiıafına işaret edilıniıtırd. lute•Jq. a~ı, - ceınal Mahmut. Serm.et Ni 
• .. bu sene mezunlarına ıp ""'"1•- Sac!t Ata, ,ı\li Behzat lbrahinı, Ah-

tı" .
1 

. . d ..,ora mezun ı Yazı, Far:uk '"uiiı•i, Cemal Ali, Ce 
1 b erı mıştır. Bun an b li açık) " nıeı S b OrıtÇ,.. . .. t e e gene merasimle HeY e.. .. ~rı a n, A.dııan Riıştu, brahiın 
11~ gelen Hamidiye kru~.·~'.'~': 8'.ıt. i'ıap. Mustafa, B kir Cemal Hüse-
1111;lerdir. Deniz lisesi ınudku~~~~.. .alıl, Ramazan e et.' Münir H&şim, 
ıd'ı liidayet Bey Haıni&iye ru zorun Yın, lbrahim Me~ l{enan, Muzaf 
e d ı· dı'len mezun ta- A.f hmet Fehmi, Ru•tenı ••eLmet, izzet 

1 
onanmaya te• ım e 1 b. er s ff r "' n 

•leye veda ederek heyecan ı ır nu alih Muza e ş.,vket efendiler. 

Büyük Türk 
Mimarının ihtifali 

( B · · · sahifede) 
aşı ı ıncı .. . 

lar1 S"I . · o"nundeki meyda-
' u eymanıyenın 

"' doldurmuştu. . d' 

1 Si nana layık bir ş~il~e Milt~ T~' ..j; 
.;n türbenin önünde, ılkın .. . uz 
1 aıeı,,, B. I"' na sÖZ soylıyen e
ki b- .. •r .. ıgdı .. namı 

-.T gon1n u. • 
Ziya Beyin hitabesı 

Zeki Beyin heyecanlı bitabe•İnde~ 
"°·""" belediye imar tube•i müdiirii 
"'11hendis Ziya bey lıüuüye çıkb ve ko 
~= Sinanm hayat' ve san'atiııi hü~~
rı.. 11 leşrifı etti. Ve ilmi esaslara ıstı-

de11 izahat verdi. 
~:Ziya Bey Sinanın ilk eserlerinden 
~'Yarak 'mütemadiyen inkiıaf eden 
ni •ek S:.n•at deha•ının tezahürleri • 
ı,,; k ltıİaaJler vererek anlatb ve onun kub 
lerd·~~aki yüluek kudret ve göı• 
l'İ11d •tı:ı fn11usiyetleri, kubbe me..,etle· 
bu11t Yaptığı tekamülleri kaydederek 
b111.,';"n hayret verici ve emıabiz bir 

V • 01d1ığunu oöyledi. 

-
I<ibrit fiatı 
Bugün ucuzladı 
Büyük kutular 70 para 

küçükleri 60 para 
Kibri 'fbaren 

indirilm· t fiyatlan bugünden ı 1 
••tir O" k d yu"ı paraya · une aar tu 

... tılan büyük ku -
lar 70, iki kurula IA 

1 .. "k kutular 
tı an kuçu k 
60 paraya satılaca 
tır. Kibrit ve çak • 
inak inhisarının ila
nı üzerine peraken· 

yiler de •ce t l deciler bayilere, ba 
kibritleri dü: kere ellerinde mevcut 
mitlerdir, l:ta"' btanıa kadar tealim e_t
akıam Üzeri a~· ki acenteliği de dun 
ru ve ıirket a adar MaJiye ınemu· 
kendisinde Dl Dlemurlan huzurunda 
nan kibrit ku;vcut ve getirilmiş bulıs· 
huouota tan:ı:;n':"Uıli'dedini tesbit ve bu 
yet lıuzurund ~ len mazbatalar be
nüsha olarak .a un:za edilmi~t: ... n:.:. .. t 
biri malıneoı unz~ edilen mazbatadan 

urlu~· 'k' · gönderilecek b" -=!-na ve ı uu şırkete 

ru11 lcii ~Utkunun sonunda Koca Sina· 
'."aııiye~. tnezarının muhteıem Sülcy
~Y• 'i:',:desi alt yanına atıhnıt bır 

plf la~. 112ediğini tekrarladı. 
;;ıı' ı. :z;,., ıl Ş*;vket Beyin nutku 

~dıltt,,. Beyın nutku ıiddetle alkıt • 

caktır l.t nb ın acentelikle kala • 
duğu..°dan a .. ul acenteliği bir tane ol-

' d ı:nuracaat merkezlerinin ba 

~ •onra Şehir mec:lisi azasın -
ııaıı_una ~ 1 lmllİI Şevket Bey, halk 
lok 'Orta /\. hital>e irat etti : 
r;.,,. •en,aa1 "jclolu yaylasının .,.f ve par 
l'ii.'.ı. deıı-. a tında yetiıip fıtratın ve • 
~ ~ın . feyzile yükselen bu ÖZ 

ri11~: 1•r...,.,i., .. i'~rak ettiği sanıların 
tü11 .. ~..,iti...., ıu haıre kadar kublıele· 
nü~•tatıarnı, n !•rk ve gamın bü -
tını Ya~uı_ :t7"ı ve bapneti ö • '--a !lıı· •ren 1an'art tıdıil<ala-
ıo ... --.. c:.!_- ..,, 

..... b .,.,"!cet ile . . . 
p':"tı:r-_. ~"V•nin Yın hitabeaınden 
'"••! aan~'lıniıti. Bhazırladığı ibtif.J. 
hald..nclıııı.~tlar •"-cı u ~~nada bir genç, 
tedi 1 du ""1iaı - s· dın \'e lclirıii, l'.-Ul•nru İfade ına, ı?an 
r• eserleri kYe çrlc:arak b .. .~tmdc ,, ... 
le ~ıfı, 11'Ü:tel a"ttaında ıu.~:-!iata -

•de edereı. Ye heyeaınlı ~ı hay-• 
.1> d alkıııan~- cumJeler-
f'<Q ~ti "'· k "i holkevinde 

Mim.,. I< on eran. 
udvodo. .,,.-alettin Bey d" 
L;onferanı ''"ar Sinan ~~ •kııwn 

Kemalet v~hni4tir. a bir 
tın Bey le nl 

n~nın ~serlerinden' b o ~ranaında, Si. 
,f kulletlerın iıbidelorileahoe~erek, diKer 

rı· .•Yeseler yapmıt ve A ara ann~a mu ... 
~!Yar bir ıan'at malüfü :ı~""~•run ih • 
ıyerek Sinanın T .. rk ugunu ıöy -

·' rna canlı t> "b'd u eserlerinin da' ~il' latmı t ır a ı e olarak kald - ı-
[I ' ır. ıgını an .. 

Bundan rnaad d .. vind a, un ak•·- h 1 e, aıarı atika -· : ...... ._. a. ke -
f I Eftalettin Be- encumenı azasından 
ı nana dai~ bi \ taralından mimar s; -

~ı .. en acenteliğe teslim muamelesi 
un yapılmıştır. Bu muamele yapıl • 

dıktan sonra müracaat me k z1 • 
(b 

.
1 

) r e erı 
ayı .. er Ye:ru . fiyat Üzerinden aa.tıl

mak uzere kıbntleri almıtlardır ve bu 
gÜn de her perakendeciye verilmeğe 
başlanmıştır. Dün bazı perakendec' _ 
lerd~ ~ibrit bulun~~! ise de h~r 
kes ıhtiyacı olan kıbntıni &vorelde t 
darik elmİ! olduğundan bir bW:.a e 
hiaseGitmemittir. Kibrit ve çakmak ı: 
hioan müdür muavini Hamdi Bey her 
hangi bir buhrana mahal kalmamak 
Üzer~ bütün tertibatın alınmıt olduğu 
nu hır muharririmize söylemiıtir. 

Meclis reisi Ankarada 
· ~NKARA, 31 (Tele.fonla) - Mecli 

reısı Kizım p haz . " 1 
veldi 1 ta. •ıa retlen bu sabah 
"ekiİ ı _yonda vekiller, mebuslar 
di. et er'o<anı tarafından iıtild.al ediİ· 

Mint s· -e.r ınanın 346 
ai buaün tarih. ... ıncı .aenei devriye-
Selimi:re önün~.11 '•:enıut Abidesi olan 
ku t e bınlerc LJb' n ezah\iratil e aa 111 çoı-

s e Ya.ta.nrnıtt 
•at on d"· ır. h ortte Halke . d 

tnu telif çelenk! 1 vın e biriken 
leri ve m 1 er e esnaf teşekk"I 
)' eoı eket m" u -
ı ve m b 1 unevverlerile va-

d e ua arınu 
u. İstiklal z hulun -

ra lise Dl 11· marşından aon-

t ua ımlerind F &rafında . en ahri Bey 
Yeti hakk~ :;"~ann hayat ve tahııi -
lt'!:rdir. n akı konferansı dinlemit-

1• ~ " d • · t>•nı ~yan e e ı· 
ınm emıstn·. 

Balkan misakı ve Bulgaristan 
~alka!' mİ•:ıluna da temas ede~ Ba~

vekıl , r.us:-::.kta /julg~ı·istan1n mevcut :ı1· 
mayı~ının bu miıa!<tan ' ' t:ım Ba1ka11" 
ma~iyetini kaldıı·makta olduğunu ko.yd~y 
1emış ve Bulgaıistanın bu misaka .girme· 
sini İınki. 11sız hale sokan s~be ri. iz~h 
eyliyerek dem;.ı tir ki : · 
.. " - P,i,. mi•akı lüzums addettik ve 
oyle addedıyoruz . F.s b' bir kimse 
tar"flndan tehc'.it c n ~i olan Bal-
kan ou''ıu ne · ı; t lemk e e ede •Ü"-h . . a sız ı ve n " ı 

e tevlıt etmıY. d b ba •t lal•• la aa sıvası• 

a alın11.bilir ve takviye edi • 
m l alkan memleketleri arasındaki 

ua k ıneselcleri.n dostane bir surett~ 
t 1"e•i B lk lh . "h' •Yrr. \t a an r.u u eserıne mu ım ''.! 

Teklif eetr· bir ourette hadim olabilirdi. 
ltii . rı uıutu b rn•z ademi tecavüz misakla· 

kil edebilir':ı· •tılha sağlam bir znnan teş· 
devletleri ın~İı:t~huaua ki bütün Balkan 
Kellog m~salc.ını : c~iyeti.nde aza v~ 
la beraber korr-şuJa~ lal'.nı:ıla.rdır. Bunun~ 
tercih C'lmi~l~r ve ken~~ hhatlca bir yolu 

" • • • 
1 udutlar mumı znnanı ıçın bı.r ıniaak . ııu.n u · 

1 d. K 1 ımza ebn.i 
er ır. omşı~ arrmız bu nıiaakı .. t· 

b. 'h . 1 • tnusb,-t 
ır suı "e musa cmet sıyaseti · 
dd 

. vasıtası 
a etmektedıder. Kendi hesabnna b 
yalnız herkesin hukuk vemenafüni h en, 

h nk k 1 
. e:na. 

Romanya ile münasebat 
Bulgaristan Romanya :.ıe arasında!i.İ 

mesel el . ri h"!etmek üzredir. Bu mesele
lerin halli, iki milletin ananevi dostlu· 
ğunu kuvvetlendiı'ecektir. Her iki tarafta 
da hüınüniyel vardır. Bilhasoa BıJgar 
Kral ve Kraliçesinin Romanyayı ziyaret
lerinden ve orada mazhar oldukları ha
raretli kabulden sonra yakında Balkan 
sulhu için memnuniyete şayan ve faydalı 
neticeler elde edileceği ümidindeyim. 

Yugoslavya ile 
Nih•yet Yugoolavya ile olan mün~e

betlerden bahseden M. Muı,anof, demış-
tir lıi : _, · lik 

" U un ıencler devam euen gcrgın -

t 
'tı'zmatıızlıktan, !üphelerden ve kav

en ı 'il .. 
gul•rdan aonra Yugoılavya ı e ~an. m_u-
nıuebetlerimiz yeni hir yola gınmtbr. 
l ki kardet milletin mukarenet ve anlaJ· 

. . d tmek arzusunda olduk-
ına ışıne evam e . 
!arını müphade etınekl-3 bahbyaruD· • 

,., _ı: • • g..ren ka-
Bulgnr Kral ve ....,....çeaının -,, 

nunuevvelde Ilelgrad'ı ziyaretlen ve bu 
nıi.inasebctle her iki milletin kendilikle· 
rl'.'den İzhar ,.,.m,j, oldukları hissiyat, iki 
rnıllct ar--. d . • . .• k - sm a bir dostluk teomnın mum 
d~ı7ı;~~ teb~kkuku kabil olduğunun bir 

ır. Bızleri b:...a. • . . akl Şeyle 1 k uvırunıze y aştıran 
r 'er eeÇ4! 1 ... dir edilmekt d' 11\ll _umdur, herkesçe tak· 

şeylere "•li e •r: ~ızleri ihtilafa düşüren 
b

. k ~ nce,ık;d 1 . ır oınıtuluk d . ev elin muslihane 
' aıreı · · d lııınalanna _ _, _ 1 ıçın e rahatça ç.ı• ...e...,.. olmak .. 

ortadan kaldırı•--· - _ .. uzre bunların 
d 

.....,., munıkünd" 
an aulh daınilıtefit 1 ur ve bun 

ki hakluında Jlelgra:'~r, Ümit ediyorum 
10.f alıtedilmiş olan ve ,;. myesu~ .bir iti-

.. evtıç ıle y 
mıt oldııgum nıülalıatlan ap-

. n sonunda ne 
redılen resmi tebliğde 1ayılı bulu ~--
ı .. l l h nan bu
un mese e er akkında iki m 1 k emeeta-
raıındıt yilpı1an müzakerelerin k ak pe Y ın-

da tekrar baılıyacağına ve yalnız iki m 
leketin değıl biitün oulh ve nl em 
dl 

··ı· · aatma 
oıt arının umtl erını, inti:zarlannı ~a 

çıkarmıy~ eminim." 

yi iade etmemesi hukuku düvel kavai-
di icabındandır. 

Filh&k. a lnsull, ne Türk tabiiye-
tindedir, ne de askeri ve aiyasi bir <:Ü· 

ı·ümle itham edilmektedir. 
Ancak kanun hükmünün tatbiki i

çin bu noktaların tesbiti icap etmek
tedir. Amerika ::efareti tarafından Ha· 
riciye vekaletine verilmiı olan evrak 
suretleri bugün cümhuriyct müdJeiu· 
mumiliğine gonderildiği takdirde lnsull 
asliye ceza mahkemesi huzuruna sev· 
kediJecektir. 

Mafıkemenin, fnsull hakkında ve • 
receği karardan sonra, hüklwnet te iade
sine karar vt;rİrse bangerin tevkif e
dilmesi veya nezaret albnda bulun· 
durulmaoı muhtemeldir. 

lnıullün, iadesi takdirde, Amerika
dan ıehrimize gelecek olan memurlara 
teslim edilecektir. Bu memurların doğ 
rudan doğruya Vaşingtondan buraya 
gönderilmesi muhtemel olduğu gibi, 
lnıull'ü Atinada teslim etmek üzere Yu 
nanistana gitmiş olan memurların hu· 
raya gelmesi de muhtemeldir. 

Kend'::;i de vaziyetten haberdar 
edüdi .. 

1 nıull dün vaziyetten resmen haber· 
dar edilmiıtir. Amerikalı banker bunu 
sükünetle kar§ılamamıı ve Yunan bay
rağını hamil bir v111>urda bulunduğu
nu söyliyerek Türk hükumetinin ken
disini te-.4<lfe salahiyeti olmadığını 
iddia etmiştir. 

lnıull hariçten hiç kimıe ile gÖrÜf· 
türülmediği g"ibi, kendiıi de hiç kim
se ile görüşmek istemiyor. Her gÜn 
acente Mösyö Çelebidis vapura gide -
rek ihtiyar bankerin bir şeye ihtiyacı 
olup olmadığını tonnaktadır. Dün va· 
pura bir miktar balık ve ekımek veril-

mittir. 
Vapur, 20 Polio tarafından muhafa-

za altında bulundurulmaktadır· 
Kaptan "lnıull'ü vermem"' 

diyormuş .. 
Diğer taraftan dün Beyoğlunda ıayİ 

olan bir habere göre 'l'uya Maiotis k"!'
tanı Musuris Türk oulannda transıt 
olarak bulunduğunu beyan ederek 1 n
sull'ü teslim edemiyc·,ğini, maamafih, 
topu, tüfeği olmadığı için kendisini ce!'
ren almak istiyen hükUmet kuvvet•· 
ne karıı mukabeleden iciz olduğunu 

e ı abılec-f!k bir siyasetin müsbet ot. 
duğuna kaniım. Bunun içindir ki, mİi>a· 
km hiç bir de•·let aleyhine müteveccih ol
madığı hakkmJ~ki teminattan dolayı 

memnuniyetimi ıöylemek.le beraber mi· 
saka iltihak etm~mekliğimizin sebeple
rini tekrar izah etmeyi lüzumlu addet· 
rnekteyinı. Misek malum olduğu ıekilde, 
s~lhu takviyeye matuftur. Fakat diğer 
cihetten de sulh muahedelerinin müııale 
nıet pervcrane bir surette tashihi hak
kında milletler cemiyeti tarafından de<· 
piş edilmis .olen imkana engel istihdaf 
eylemektedır. Bunun için bu misaka .,ir 
me .. ~ hi~im İçin, muabedelerin ebediy;n 
degışemez tey!er olduğunu kabul etmek 
ve ~izzat sul'ıun menfaatleri vaziyetinin 
yenı ahvale ve milletlerin aşikar ihti
Y.aç~anı:.t uydurulmaaını istilzam ettiği 
Cıkrıne dayanan 19 uncu maddenin hük· 
miinc bağladığımız ümitten rizamrJ:la 
'\."llzgeçmek olurdu. izahatının nihayetlerine doğru 

ıanof demiştir ki : 
M beyan etrnit imiş .. 

. Mu M .. aıob• kaptanının bu iddiaıını ne 
Misak ve milletler cemiyeti 

k 
B~11it;tblarla di:rebi_lirim ki Atina miıa-

ı mı e er cemıyetini yarata . . n prenaıp· 
!erle ve onun mısakının ruhuyl b 
h k d "'ld' ,. e ema-en egı ır • 

1\1. Muşanof, misakın imza11 B 1 • 
d "k" ti ı---ıJ u gar11· tan a su une e ~ • andığını v b" 

d kd
. d'I e gar ı 

f..rupa a ta ır e ı en bu sük'tu 
Bulgariıtanın manevi itibarını ~g"alut - n • 1 .. ah .- ıgı-
ıu memnunıyel e muı ade eyi d' _. . . . ki e •""•nı 
kaydederek demııtır : 

0 

" Bizzat kom!ularJllU'Z Bulgariıtan 
hattı hareketini tenkit edememi~l ın 

'd ·ı 'bakım 'er ve 
yalnız il';"

1 
ed~ tı Onl 

1 
tem<onni ile ikti-

fa eylemıı er .•r · ar a aramızda h · 
bi~ ,ui tefehhu_m ~adia olmamııtır." ıç 

Nazır, bazı ıddıalara rağmen B l 
h "k" b' 'nnu'·-'-- "--'- ' u gar u ume nı >ö&ın m..,,....eratı hakkı 
da malumat almamıı olduğunu ve al n• 
komtu memleketlerin hudutlar yteknıfz 
f .. 1 ed b' 'sak . ını e . u en ır mı ımzası . . 
duklarını bildiğini kaydebn nıy·e\'.?de ol
gönnüt ve demittir ki . eyı ırzumlu 

" Sofya hükumeti misakı 
kında hiç bir tebliğat .ı. n esasla~. hak 
k t B ı · mamııtır. Muza-

era u ganstanın ittiraki lına1ı: 
ce t" ' o ıızm 

n;yan e ~ıtır. Misak parafe edildiği 
~~·~ metnı matbuat vasitaıiyle öğren-

'. undan baıka, malum olduğu üzre 
~~ gizli tutulan bir zeyli ihtiva etti• 
gı ıç~n ~am metn.ini &ahih olarak bu ·· n 

" Bu telilıkilerle ve bu aiyasetle umu
mi ıulha ve hassa~n Balkan sulbuna 
en eyi bir surette hizmet etmekte oldu
muz kanaatindeyiz. 

Balkan mill~tlerinin eyi komtuluğu i· 
çin muvakkat değil devamlı tartlar ihdas 
etmek arzusunda bulunuyoruz ve istik
balin bizi tekzıp etmiyeciğini ümit ediyo 

ruz. 
Bir kerre daha tekrar ediyorum: kim

seyi tehdit etmiyor ve muahedelere ve 
beynelmilel te..ıılıütlerimize riayet edi
yoruz. Buna mukabil muahedelerin n 

beynclmilel ukudıııı tarunuf olduğu hak-

larımızı istiyoruz. 
M. MuıanoC, netice olarak Bulgaristan 

ile gaı·p milletleri arasında mevcut olan 
eyi müna•ebetlerden bahsetmİ§ ve bu e
yi münaoebetl~rin Bulgar Kralının bazı 
garp poytaht~rmı ziyareti eanasmda 
hakkında rösterllmit olan hararetli ka
bul ile tezahür elmit bulunduğlınu söy
len ittir. 

" Baıvekilin nutku, bir çok yerleriıı-
de alkıtlarla inkitaa uiramıtl.ı.r• 

Mussolini diyor ki: 
de bılmıyoruz." l'U 

Komfu memleketle yapdan (Baıı ı inci ııalıif~de) .. 

mu
"--Lerat a-a:ı:eteai, orta AvruP•'!-•. bır m~aaıd•f-_,. •. _,_. . -··'-addeırıesını tetkıl e en 

MM ~~- M • uıanof komtu memleketJ.,,.de R protokolu hakkında .M. u"o-
bu hususta cereyan eden ve üzerinde ~ ı;;üİe bir mülakat netredıyo{k; l~l -
vakkuf etmekten imtina ettiği müzake- yan Bafvek~i, b• _gazeU.ye v e • 
rattan bahıederek demiıtir ki: yanatında dıyor iti: 

" Bizzat i.kit memleketlerde miııalnn "ltalyanın, ııil&hlan bırakma me1e-
gizli hükümlerinin tevlit edebileceii ih· J..-ine dair olıuı pli.nı, Fraıuan.ın nok-
tilaflar dolayiıiyle böyle bİı' telif doiub. • tai nazarına hepıinden daha yakın -
rursa misa.ktan uz.ak tutulrrıuf olan !r dO". 
memlekette bunun bir iti.Jna.Sız.hk ve Jl•"'" Konferansın. adı. '"ıili..hlann tahdidi 
binlerde tqevvüt uyandtnna•• ~~t ta... ve ailihlanma niıbetinin teıbiti kon .. 
bii idi. Maamafih bizde !'?yl• lı" efedv- feranoı,, olmalıdır. 

.. --~·"' s.ibi ııımatıız ga a Avnıpa barit•••nın h l'h k vuş ha'11 olmau-• h. uiyatımıza v~ - a ı a.zır şe -
düşmedik. S~lhp~:-'i~~İ,..re ıükUn ;. linden müteeuir olan memleketler İ· 
ihlaaımıza fr.uven Diğer taraftan Bal- çin, muahedelerin tadili meıelesi her 
le .intizar edıyonız. . 

1 
d I zaman rün meaeleaidir. 

k nUsıııkınr imza etm.ıf 0 an ev etle" Bu muahedeler imza edildiği va .. 
!'~. olduğu •öyJenilen protokolu mah· kit, hiç kimae onlarm ebediyetine i ... 

~-ız 1 tutmayı mütekabilen teah.hüt etmiıır. 1 • • man etmiş değildir. Fran.uz - talyan 
oı.alar bile bu protokolun neıri lüzumu- münasebatı düzelmi•tir. Fakat onları 
na kail olacaklardır. Çünkü milletler ce- ' 
miyeti mukavelenamesiffin 18 inci mad- bir hüanü neticeye bağlamak için 
de•: bunu amirdir/' yalnız sözler değil, fakat 15 senedir 

M. Mutanof bundan sonra Bulgarista- muallakta kalan mesaili mevzuu hah 

gibi esbabı tnucibeye dtinat ettirdiği 
malUtn olmamakla beraber, bunun çü 
rük bir hukukunu hiç bir eoasa iotinat 
etmediği aşikardır. Çünkü Maioti• va-
puru limand2 uzun müddet tevakkuf 
etmiş olduğundan Türk kara oulann
da bulumnası tranMt addedilemez. Tran 
ait iılim ii.zerinde ancak muayyen bir 
kaç saat tevakkuf etmiş olan bir va-
purun vaziyetine denir. Bundan maa
da Tü~kiye hükı'.ımeti, kendi sularında 
bulunan ve ali.kadar hükümet tara· 
fından m\icrim olduğu reımen biJdi .. 
rilmiş olan bil' adamı tevkil ve iade· 
ye salahiyettardır. 

Maiotis niçin gelmiş?. 
Verilen h~be~e göre\ Maiotiş vapuru-

nu!': . lı~nb':'I h.manına gelmesi yiye .. 
cegırun. bıtnu' olmaımdan ileri sel -
mcktedır. Alınadan hareketinden sonra 
10 - 15 (Ün kodar Akclenizde ıeueri 
hir halde dolaşmış, bir limana çıkmak 
için hiç lıir hüki'ımetten müsaade ala
madığmdan naçar t.tanhula uğramak 
mecburiyetinde kalmışın. 

lnıull'ün Atinada bulunan avukat
ları, Amerikalı bankeri kurtarmak ~ın 
tcıe-bbüıten seri dunnamaktadırlar. 

A ..-ubllaJ' bİı' çok yerlere telgraflar 
yağdırmıtlardır. Bu meyanda lıtanbul 
matbu•t cemi)etine Georseı Popp im
zaıile selen bir telgrafta fnsull'i.in te-v
kifi doğru olamıyacağt bildirilmiıtir. 

Resmen vacledilmif mi? 
VAŞiNGTON, 30 - Birletik Ame

rika lıükiımetlerfoin Türkiye sefiri M. 
Skinner'clen biiln'imete ıelen m.J.lımata 
ırörc, Tü.ı* hükumeii, takibat doıya· 
11nı ve muııaddak tevkif müzekkere• 
ııinin suretini aldığı takdirde banker 
Samuel lnsull'ü tevkif edeceğini reı -
men vadetmittir. 

Amerika hükumeti derb.J. kablo ile 
te~ müze~cre~nin suretini gönder
mıtlır. Ve mumkwı olduğu kadar ıü
ratle dosyaYl da göndenneiie bazrr-
lanmaktadır. · • 

Türkiye ile iadei mücrimin mukavele
ıi 1933 te İmza edilmiş ve Amerika i
yaru da bu mukaveleyi 21 ıllhat 1934 
te tasdik elmitli. Türkiye henüz bu 
mukaveleyi tasdik etmcmiıtir. 

Bulsaristandaki Amerika sefiri de 
,ayet lnıull Bulgar:irtana geline tevkif 
edilmesini iadei mücrimin mukavelesi
ne tevfiken Bulgar hükiimetinden ta• 
lep etmittir. 

e !alettin Bey, ko o7'eranı verilmiıtir. Ef-
Jef ı·ın hayatı ' n ~ransında koca m. 
,.; h" na&n ol =~
ı· ı. ve tnimari ' kı mez e~erlerinin tar.i .. 

nın B~lkan devletlerinden her biriyle o- •ettirebilecek hüsnü niyet ve efal li.-

ıni. Bundan. sonra Seliıniye önüne ~.idi~ lan muna~batından bahsederek uMj. zmıdır. 

Bankerin kardeşi Martin lnıull ya
lıında aabtekirlık suçundan Şikagoda 
muhakeme edilecektir. Bu adam da. 
364,000 dolar dolandırmakla munun • 
dur. 

mı, ve alkıılanmı r."etlennden bahset-
~ Dün, bir çok ' .kr, 

5İ nanın habr me teplerdc mimar s· 
.J k d nıı anıl •· 
P' ın a talebey 1 ?''! ve e•crleri hak 

B '' muallım O:ıınan Nuri ve Şm8'ı sakı imza etmiı olan 4 Balkan de;letine Faıi•t rejimi, herhalde, banılu ateş 
eyelrle liae erkek ,.e kız .muallim mek liyecek değildir. Onun, daha p:k çok 

~!>lel'"inden birer efendinin ~e mim8:r 1 . J a-örülecok itleri vardır ki, a~ ... ,..k ıulh Ed• 11" azım Bey;n gene Koca Sınana aıt zmır Va İSİnİn tef tİş}erİ içerisinde batanlması mümkündür. trne mua lm mektebi 
tnÜhim hitabeleri mükerrer alkı,lar· ÇEŞME 30 Baıka bir •uale karşı !>!. Muuoli- t 1 b • 
la dinlenmif, •anatler mektebi tale - ı· · K. 'p (A.A.) - lzmir va- ni beynelmilel vaziyette· tehlike ali.imi 8 e CSl 

~
,~ dirncd" M' rna uınsat. verilrni,tir. -
1' ımar ınan -- .. 

ED!RNE, 31 (Tel•fonl~ g~nu 
nıeclenıyetinin miıuarid k " ) -. Turk 
Sel imiyc v ~:· ı ~ . e ı ~ah,ıv"" -.,i 

b · d · T · ısı .. azım. .•'a dört günlük bayram e•ın en bir genem, iırk gençlig" ine t ı 1 d görmedı'g"ın' i, yakın bir harbe ihtimal EDiRNE, 31 (Telefonla) - fk'ı 
v T' f a 1 ın en. ıshfade ederek vaktı'nı' Ber e. Urk ıanatine şere ve gurur veren T T vermedig-jni ve he-..- halde fatist hükU.. koJa ayrılarak bayram tatillerinı' Edı'r 
Mıtnar Sina na ait şükranları anlatıl- gclıı:aa, . ıre, orbalı, Urla köyelrinde . d -:ı • k -- 1 . d nuştır. geçırmıt ve bu köylerin zirai ve iktı- melı tarafın ,•n barutun ateılenmıye- ne oy erın e geçiren Erkek muallim 

B b.. saJı va.ziyetlerini tetkik ve ihtiyaçları ceğini, onun nıaddi, manevi daha bir me~tebi taJebeai dün aktam aeyahat-

d 
u .. uyük ihtifale halkın bir ağız - n ı b rok işler ve vazi eler ikmal etmek mec lerınden U'det etmi•IArdı'r, lnk l" b 

an soyl d'"' - h · .1 es ıt etmiştir. Valimiz Urla köyle- ' '~ ı a ı 
h 

c. ıgı cum urıyet marşile ni- ı·ınd d k'k buri~tinde oldu~unu ve b~ vazife • Y:ıt_pmağa.fkod,•an gençlerin1ı'z ko"ylerı' _ 
ayet verılmiıtir. e e tel ı ata devam etmek Üz ~ 

l
llll ........................................... ~_ ..................... ~-~-~~r~e~b~u~ak~f'l~lll~~Ç~e:ı:m:e:d~e:n:_a:yr~ı~l:m~ı~t~tı:r~. -e_-~~l~~r~i~n~•:n:c:ak~u~zu~n~•:u:lh~:d~e~v~r:e:si:n:d:e~b:a:t:•~· ~~m~ız~.~t~a~r~a~•n~:a:n~e~nıaalsiz ~ubAbbe rılabilcceiini ıöylemiıtir. Jerle knr~ 1lanmışlawdır. t -- - -

Edirne ve l ; • ~';'anı~e minarelerile 
teren ve hüt"" n ub. su. cntlerinde gos 

un r cıhana tanıttıran 

1 - Mecliıi idare raporu ile Murak•p 

raporunun kıraati, 
2 - 1933 ••nesi besabatırun tasdiki, 

mezkür sene netaicine dair Meclisi l da· 

renin teklifi hakkında ittihazı karar 'e 

Meclisi idare azasının tebriyei zimmctı; 

3 - Meclisi idarenin tecdidi ; 
4 - Meclisi idare tarafından ıeçilen 

azaların lıabülleri; 
5 - Meclisi idareye ita olunacak h k

kı huzur nukdannın tayini, 
G - 1934 ıenei muamelc&i için bir ma• 

rakıp tayini ve ücretinin tesbi.ti. 
7 - Şirketin idarei umumiyesinin tcd 

viri ile mükellef Meclisi idare auılarile 
müdüre verilecek ücretlerin tespiti için 

Meclisi idareye seıahiyet itası . 
8 - Gerek şahoen kendi namlarile ve 

gerek aair şirketlerin Meclili idare aza
sı yahut müdürü oıfable ıirketle akdi 
muamele hususunda Meclisi idare azal:\• 

rına müsaade itası. 
Ticaret kanunu ve nizarnnam i dahili 

ahki.mmca iıbu ilıinci içtimada tem il ~ 
dilen hine mıkdarı ne olurııa ohun, ic
ra edilecek müzakerat müteber olacıık· 
br. 

l.tanbul, 31 Mar~ 
dördüncü icra memurluğun• htanbul 

dan: 
Yeminli ehli vukuf tarafından tama· 

nuna ( 4060) lira kıymet takclir edilen 
Beyoğlu Feriköyünde Rus sakatında es
ki 10 mükerrer ve yeni 28 ~e halen üze
rinde 32 numara bulunan hır bap hane• 
nin nıııl hissesi açık arhrmaya ç1kAr1I .. 
nııı olup 7-4-934 tarihinden itibuen şart 
namesi herkes tarafmdan görülmek Üz
re açık olup 2-5-934 tarihinde müsadil 
çarşamba gÜnÜ ııaat 14 ten 16 ya kad..r 
lstanbul dördüncü icra daireıindc açık 
artınna ile satılacakbr, artırma bede'i 
muhammen kıymetin yüzde 75 tini bul
madığı takdirde en son artıranın taah· 
büdü baki kolmak üzre arbrma 15 gıin 
daha temdit edilerek ı1~ı;-s:.; tanhine 

mü ... dif perıembe günü ayni saatte ya

pılacak olan artırma neticesinde muham

men kıymetin yüzde 75 tini bulduğu ta~ 
dirde ihale edilecek akıi takdirde ihale

den sarfınazar idileccktir; artırmaya ;1_ 

tirak için yüzde yedi buçuk teminat ak

çesi alınır; müterakim vergilerle bele-di

ye .resmi ve vakıf icareıi mU~teriye ait

tir. 2004 numaralı icra ve iA3.s kanunu· 

nun J2G ıncı maddeıine tevfikan ipotek 

sahibi alacaklılarla diğer ali.kadarların ve 

İrtifak hakkı sahiplerinin mezkür gayri 

menkul üzerindeki bu halıh.rını ve husu 

ıile faiz ve muanfa dair olan iddiaları· 

nı 20 gün içinde evrakı müsbiteler ile 

birlikte dairemize bildirmeleri IAznndır; 

al"i halde haklar Tapo ıicillerile ıabit 

olmıyanlar sabı bedelinin paylaıma11ndan 
İtaı·İ ,!•rlar. Aliıkadarlann iıbu mad· 

dci kanuniye ahkMımıa tev-; a • n are et 
etmelerı ve daha fazla malümat - t ıs eyen. 
!erin 933-484 doıya numaras' 1 ıy a mcm.u .. 
riyetimize müracaatları i(8.n olunur 
(15214) . 

lıtanbul ikinci icra memurluğundan: 
Mukaddema Beyoğlunda Aımalı Mcv 

cİlte Jurnal sokağında 15 nu1-ralı han.,. 
de mukim iken halen ikarnetgi.hı meç
hul bulunan Mehmet oğlu Hamit den
diye. 

Besim BeY.n z.inunetinizdc elden veri. 
len bin üç yüz liralık gayri mubtıdil bo. 
~la'! tutan ola~ alacağı olan bir üç 
yuz liranın maa f&JZ ve ma.ıarif haci--z-

yolu ile t&bsili hakkında vaki talep Üz• 

rine cöndcrileıı ödeme emri zahnna mu. 
başırmın verdiği meırubatton ikametp
hınızın meçbuliyeti anlaı'1mıı ve keyfi· 
yet zabıta tahkikatile teeyyüt eylemesi
ne benaen tehliğatın bir ay müddetle i• 
fi.nen icraıına karar verilmiştir. Tarihi 

ilandan itibaren 934 _ 1023 dos· 
'f& numarasile miıddeti 
ı.· mez • 
.ure .. zarfında 1ifahen veya hıh 

nren ıtıraz etmediğiniz Yeya borcu .. d • 

mediğiniz veyahut mal heyanınd bo e
madığ-ınız taktirde cebri . a ulun 

1 
. • . •aa &uretile 

muame eı lazımeye teves .. 1 
1 

- su ve deva 
unacagı malumunuz 1 ._ m Oo oma,. ve b b 

taki ödeme emrinin t af u •ı>· 
kamına kaim olmalı; ~ •nıza tebliğ i ına. 
nen tebliğ olunur (lu:ı:5 ere keyfiyet İ' ' 

1 1 . 252) . • 

DOK To 

1 

Cal~~!~?k\ 
k;u,fısınd ~a,.ıiii••••" ı~v6 



ADAPAZA 1 TO TICAR~T 
BANKA~! 

~~ ' ' $ • ·-, 
• 

1835 

1 nhisarler U. Mü.d iirlüğünden: 1 
1 - 33,000 kilo İkinci Hamur kapak kağıdı : (57 ;< 90) 
2 - 2,500 ,, Düz beyaz karton : (70 · 100) 
3 - 2,500 ,, Kahve rengi kalın banda kağıdı: (70 .,.. 100) 
4- 70,000 ,, 266 milimetrelik bobin halinde tripleks 

kartonu 
5 ~ 60,000 ,, 270 milimetrelik bobin halinde tripleks 

kartonu 
6 - 5,000 ,, Kahve rengi kösele karton : (70X100) 

Satın alınacak bu altı kalem kağıt vekartonu vermek is
teyenlerin şartname ve nümuneleri gördükten sonra pazarlığa 
İştirak edebilmek üzere (yüzde 7,5) teminatlariyle beraber 
(14-4-934) Cumartesi gÜnÜ saat (14) te Galatada Abm, sa
tım komisyonuna müracaatları. (1354) 

Maliye Vekaletinden: 
Ankarada Y enişehirde yaptırılacak Gümrük ve İnhi

sarlar vekaleti binası projesinin tanzimi İçin Türk Mimar ve 
mühendisleri arasında bir müs ahaka açılmıştır. Müsabaka 
Birinciye (1700), İkinciye (l 200), Üçüncüye (900), Dör
düncüye (700), Beşinciye beş yüz, lira mükafat verilecektir. 
Ecnebi Mimar ve Mühendisler den arzu edenler, müsabakaya 
dahil olmaksızın ayrıca teklif gönderebilirler. Projesi kabul e 
dilen Mimar ve mühendise, tafsilat resimleri için yüzde bir, Be 
ton anne Elektrik, Kalörifer ve sair tesisat planlarının ilavesi 
halinde yüzde 1, 75 ve bunlara zamimeten inşaatın kontrolu va 
zifesinin tevdi'i takdirinde yüzde 2,75 ücret verilecektir. 

~O Nisana kadar projeler Maliye Vekaleti Fen Hey'eti
ne verilecelıtir. Müsabakanın izahatlı şartnamesi Ankarada 
mezkUr Fen Hey'etinden ve lstanbulda Milli Emlak Müdürlü 
ğünden alınacaktır. (1415) 

Afyon Vilayetinden: 
Kapalı zarf usulile münakasaya konulup 21 Mart 934 

tarihinde ihale edileceği evvelce ilan edilen Afyon - Konya 
yolunun ( 8193) lira bedeli keşifli O t 000 - O ~ 250 kilo
metreleri arası parke ferşiyatına muayyen saatte talip . zuhur 
etmediğinden 18 Nisan 934 tarihinde saat 16 da Encümeni Vi 
}ayette ihalesi icra kılınmak Üzere münakasa müddetin tem
dit edildiği ilan olunur. (1376) 

--·-------.ı Deniz yolları ı 
iŞLETMESi 

Acntaleri ı KarakÖ7 Upr&-., 
T el 42l42 - Sirlıeei M:U.İlr...._d• 1 

Haa Tel. 22740 1 

Trabzon yolu 
EGE vapuru 3 Nisan SALI 
20 de Galata rıhtımından kal
kacak. Gidi,te Zonguldak, İne
bolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Gi
resun, Vakfıkebir, Trabzon, Ri
ze'ye. Dönüşte bunlara ilave
ten Sürmene, Pulathane, Ordu
ya uğrayacaktır. (1439) 

İzmir sür'at "yolu 
GÜLNİHAL vapuru 3 Nisan 
SALI 11 de Galata rıhtımın
dan kalkacaktır. ( ( 440) 

Zonguldak Bartın 
yolu 

BURSA vapuru2 Nisan PA
ZARTESİ 19 da Sirkeci rıh
tımından kalkacaktır. (1441) 

Tophanede kain telsiz telgraf 
merke-.:imizin, 935 senesi bida
w • 'ebdili icabeden cihazı, 

6etiyle talibine ihale 

mışı .. 
- Hu. 

örmek ve daha 
· "1ak isteyenler 

lan On seki
-ı:ım Şefli

'er. Pa-

Sesleri gök,_ 
biran evvel içeriyo:. 

'Sİ gü .. 
nu. 

Bora akıncılardan yüz 1(. ._ 

vü üyü içeriye salıverdi~t~ 

Onümüzdeki 6 Nisan cuma a1c,uru 
saat 21 de 

Fransız Tiyatrosunda 
dünyanın en mqhur tenorü MIGUEL 
FLETA ~acatından yegane bir konser 
venlecektir. 

14 ve 16 Nisan tarihlerinde 

Fransız Tiyatrosunda 
mqhur piyanist Arthur Rubinstein ta
rafından iki konser verilecektir. 

KiNOPRiN 
KAŞELERi 

Baş, diş ve romatizma ağrıları, 
Grip nöb~tlerinin, hanımların 
mutat rancılarını gideren ve ani 
tesir EDEN YEGANE ilaçtır. 
1-10 aı!atli anbalajlarını her 
,.czaneden arayınız. 

M. Hikmet Tevfik [141951 
1843 

iHTiRA iLANI 
" Demiryolu vesaiti nakliyesi i

çin yaylı cer ve itme tertibarı " 
hakkında istihsal olunan 19 Tem
muz 1932 tarih ve 1408 numaralı 
ihtira beratı bu defa mevkii fiile 
konmak üzre ahere devrüferağ 
veya icar edileceğinden talip olan
ların Gaita' da, Çinili Rıhtım Ha
nında, Robert F erri'ye mürac<.:ıt-
ları ilan olunur. (14918) 

1S4!l 

ZAYİ MAKBUZ 
Galata lıhalat gümrüğünden aln- ·ş 

olduğumuz 3319 numerolu beyannameye 
ait 22879 numerolu 18-7-933 tarihli <! o
pozito gümrük makpuzunu zayi ett::;. 

Yenisini alacağımızdan eskisinin hühr. :.i 
olmadığı itan olunur. lstan~ul ve Tra·,. 

ya Şeker Fabrihaları Türk Anonim Ş:r
kcti. ( 15231\ 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

IST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, T•lelon: 22925 

·Karadeniz yolu 
S d kz d vapuru 1 

a 1 a e nisan 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
rıhtnnından kalkacak. Gidi§te: Zon· 
guldak, lnebol.u, Ayancık Samsun, 
Ünye, Ordu, Kireson, Tirebolu, Gö· 
rele, Trabzon, Rizeye. Dönüıte: bun
lara ilaveten Of, Sünnene ve Pulat
haneye uğrayacaktır. 

Kiralık gazino 
ve 

MESiRE MAHALLİ 
Boğazjçincle Büyük Derede "Ali 

Ağabağı " demekle maruf mesire ve 
derunundaki gazino kiralıktır. iste
yenlerin: Niıantaşı Mqrutiyet ma
hallesi Hacı Mansur ıokağında 94 
nunmraya mektupla müracaatları . ............................ 

1 Aakeri fabrikalar ilanları 1 
Barut fabrikaları muhafız 

takım efrat ve hayvanatı için 
alınacak aşağıda yazılı 5 ka
lem erzak ve yemi itaya talip 
çıkmadığından pazarlığı 5 Ni
san 34 perşembe gününe bı
rakılmıştır. Vermek istiyenle
rin mezkUr günde saat 14 te 
Bakırköy Barut fabrikalarında 
satın alma komisyqnuna müra
caatları. (1414) 

Kilo 

50 
100 
100 
100 

2000 

Zeytin yağı 
Makama 
Kuru fasuly& 
Toz şeker 
Arpa 

1832 

._l _...;.;ıs;..;T~A;.;.N..,s.-u_L_B_E_L_E_D_tY_E_s_ı _ı_L_A_N_L_A_R_I __ I İ L A N 
Taksim Belediye Bahçesi Kozlu Kömür işleri Türk 

Taksim Belediye Bahçesi: İhale tarihinden A • ş • k • 
938 senesi 31 Kanunuevvel akşamına kadar nOnJm Jr eti 
devam edecek beş seneye yakın bir müddet Şirketimizin 1933 hesap senesine ait 24 Mart 1934 ta-
için kapalı zarf sulile kiraya verilecektir. rihinde toplanan alelade Hey' eti Umumiye içtimaında, ha
tiıale 16 Nisan 934 Pazartesi günü saat 15 de zır bulunan Hissedaranın Hisse Senedatı rnıktarı derecei ka-

yapılacaktır. istekliler şimdiden müzayede fiyede olmadığından içtima yapılamamış ve ikinci defa ola
rak 24 Nisan 1934 tarihine müsadif Salı gÜnÜ saat 15 le An

şartnamesini görmek ve fazla izahat almak karada Şirketin Merkezi olan Türkiye iş Bankası binasında 
üzere Belediye Emlak Şubesine ve ihale günü akdı tekarrür etmiştir. 
saat 15 den evvel Daimi Encümene müracaat Ruznamei Müzakerat : 

1 - 1933 senesine ait Meclisi idare ve mürakip raporlarının ınraa~ 
etmelidirler. (1295) ve tasvibi, 

2 - 1933 senesi bilançosunun ve karu zarar ve faizi muhuaas heaap-
OTOMOBILCILE'.aE MUJDE lannm tetkik ve kabuli ile Meclisi İdarenin ve Mürakiplerinin 

tiu kere Amerika ve Japonyadan getirttiğim muhtelit cins ve ibrası ve temettüün sureti tevzii, 
numaradaki lastikleri o/o 50 tenzilatla satıyorum. 3 - Müddetleri hitam bulan Meclisi idare azalarının yerine intihaP. 

30 ,.<S dıt 35 lira ve iç lastikler 5 liradır. (15132) icrası, 
~alata Şoförler Pazan Gebzeli Ali Riza .. _ 1856 4 - 1934 senesi mürakiplerinin tayini, 

Beyoğlu Tahsil Müdüriyetinden: 
Kunıçeşmede Fikri Servet Beye ait Emayye fabrika

sında mevcut ve cins ve müfredatı aşağıda gösterilen mahcuz 
eşya Nisanın beşinci Perşembe günü saat on altıda açık arttır 
ma suretile satılacağından talip olanların Arnavutköy Tah
sil Baş Memurluğuna müracaat etmeleri ilan olunur. (1436) 

- 21 paket küçük ) 
- 28 ,, biiyük ) kara saç 

) 
- 2 müstamel kap derununda 25 kilo kırmızı boya 
- 1 ,, ,, ,, l 5 ,, kurşuni ,, 
~ 10 çuval ellişer kiloluk Emayya toprağı 
- 29 Paket e!ektrik gelmesi yazılı ve altında rakkamı 

ihtiva eden müstatilü:ışekil küçük pilaka. 
- 3 boş fıçı (Ellişer kiloluk) 

Ellişer kilo sikleti ihtiva eden altı fıçı derununda onar 
kilo emayye. 

- 4 ufak çuval derununda 32 kilo emayya imaline mah 
sus toprak. 

- Bin dokuz yüz adet nim mamfil ufak saç tabak 
- Biri dolu olmak üzere beş üstüvane şeklinde emay-

ya kap derununda yirmi kilo kurşuni yeşil kırmızı boya. 
(1436) 

Gümrük Muhafaza Umum 
KumandaQlığı İstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - iki bin kilo makina yağının 5 Nisan 934 Perşembe gü

nü saat ondörtte pazarlığı yapılacaktır. 
2 - Şartnamesi her gürı Komisyondan alınabilir ve 

nümunesi d e görülebilir 
3 - İsteklilerin, tasarlanmış tutarın yüzde yedibuçuğu 

olan (75) liralık veJ:ne makbuzu veya teminat mektuplarile 
belli giinde Komisyona gelmeleri. (1416) 

.... , .... ~~·'· -···-- . - . - ... 

5 - 1934 senesi alelade hey' eti umumiyesine kadar müteber olmaJC 
üzere Meclisi idare Azalarının hakkı huzurlarile 1934 aenesi 
mürakip ücretlerinin tesbiti hususlarından ibarettir. 

MECLiSi iDARE 

Mustafa Kemal Paşa 
Belediyesinden: 

Madde 1 - Mustafa Kemal Paşa Kasabasının Nafia Ve
kaleti celilesinden tasdikli ve (89024) lira bedeli keşifli elekt 
rik tesisatı olbaptaki proje ve şartnamei fenni ve evrakı müte 
ferriasr ve münakasa şartnamesi mucibince nisanın onuncıı 
salı günü saat on yedide Mustafa Kemal Paşa Belediye encü
menince teklifler muvafık görüldüğü takdirde ihalesi yapıl• 
mak üzere yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münaka· 
saya çıkarılmıştır. 

Madde 2 - Talipler teklifnamelerini İşbu tesisat içİJJ 
kavanin mevzua dairesinde verilmesi muktezi bilumum et/ 
rak vesaikile birlikte ayni müddet zarfında kapalı zarfla Be· 
lediye encümenine vererek makbuz almaları ve bedeli keşfiJJ 
dipozito akçesini veya teminat mektuplarını yüzde yedi bıı• 
çuğu nisbetinde ita etıniş olmaları meşruttur. 

Madde 3 - Talipler projeleri Yirmi Bet Lira mukabi)iıJ 
de İstanbul Taksimde İstiklal Apartmanında e!ektrik mii 
hendisi Hasan Halet Beyden, Münakasa şartnamesini Mustll' 
fa Kemal Paşa Belediye Encümeninden alacaklardır. 

Madde 4-Taliplerin bir kaç yerde muvaffakiyetle te' 
sisat yapmış olmaları şarttır. (1375) 

Vilayet Baytar Müdürlüğünden: 
Yalnız Sıfat zamanı için 35 lira şehri ücretle altı muvalı' 

kat seyis alınacaktır. Karacabey Harası binicilik mektebinde" 
mezun veya Süvari ve Topçu kıt'alarında askerlik yapfll•I 
hüsnühal sahibi taliplerin evrakı müsbitelerile nihayet Nis'' 
nın Onuncu gününe kadar Vilayete istida ile müracaatları· 

===============::=====::===:==:=======ö~(l~ 
Umumi Ne,riyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


