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ihracat ofisinin Ankaraya 
~akli için tebligat yapıldı. 
lstanbulda altı memurlu bir 
büro kalacak .• 

Sahip ve Başmuharriri : Sürt Meb'uıu MAHl\1UT 

Belçika Kralı Hz.nin yarın 
kaldırılacak cenazesinde bu
lunmak üzre krallar, veliaht
lar Brükselc gittiler. 
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Yeni Nafia Vekili 
Afyon Karahisar mebusu Ali 

Beyin Nafia vekaletine geçmesi, 
alelade bir kabine aza.sının değif
ııı;sinden ziyacle tümul ve ehem -
llııyeti haiz bir hadisedir. Bu ehem
tniyeti tebarüz ettiren hususiyet, 
Ali-Beyin azimkir ~siyetinde ~e 
~eeliste grup reisliği gibi ~ühı~ 
hır ınevki itgal etmesinde~ır. Alı 
Bey, milli mücadelede dutmana 
karfı Ayvalık cephesinde ilk kur
tunu atan bu mücadelenin her 
•~f~asına karıtan ve sonra ~a G~
zı ınkılabında ehemmiyetlı vazı
f eler alan bir inkılap adamıdır. 

Ali Beyin evini ziyaret edenler, 
lnıtüphanesine girer girmez şu: 
levha ile kartılatırlar: "Cihan tit
rer sebatı payı erbabı metanettan" 
Ali Bey, azmi ve metaneti bütün 
ha.yatında düstur olarak almıttır. 
~üstevli askerl-ıre kartı ilk sili.hı 
atarken, ayni azmi göate.r~işti. l~
kılap hayatımızda kendısıne verı
len vazifeleri yaparken, ayni me
laneti göstermitti. Bugün üzerine 
•ldığı vazifeleri yaparken, bu a • 
tiın ve metanet daha az lazım o • 
lan meziyetler değildir. 

Cümhuriyet idareı>inin belli baş· 
lı hir nafia programı vardır. An • 
~ bu programın tatbikı için azim
lcar çalıtmal lazımda. Şimendifer
lere yüz milyonlarca lira !arfedili
Yor. Çok ağır maddi fedakarlıklar
la. Yapılan bu hatlardan istifade e
dehilınek için yalnız onları yaptır· 
,llıak kafi değildir. Şimendiferleri 
daiına itler bir halde bulundurmak 
li.ııındır ki bunu temin etmek için 
\ekJı~ bilgi kadar da takip fikri 
>e lııetin bir iradeye ihtiyaç vardır. 

'\'ol meselesi de iktısadi ve hat-
li. içtimai bakımda• birinci dere
Cede ehemmiyetli bir meseledir. 
811121 vilayetlerin yolları iyidir. Ba
lı vilayetlerin yolları fenadır. Hat. 
ti. vil&yetlerin her kazası içindeki 
llıllar da biribirine benzemiyor. Kay 
tnakam veya valinin azimki.r veya 
llunalkar olınaıma göre, yollar da 
lyjdir veya fenadır. Bu da gösteri
hr ki yol İntaaında ve tamirinde 
9'lııın büyük mikyaata dahli ve te
lılrj oluyor. Bu faaliyet bir mer -
lı:ezden azimk&r, metin ve ni
tım bir el tarafından idare edile
tek olursa, herhalde büyük fayda
lı olabilir. Sıruı gelmitken ıunu 
da söyliyelim ki bu yol intası me· 

i':m, zaman zaman merkezilef • 
~rek Nafiaya terkedilmiş ve 
'-1 n da hususi idarelere bırakıl
~a1llll-. Kanaatimizce herhalde a -
t )alların Nafiaya verilmesi la -
.:ıdır. Çünkü bu anayollarınm in 
~ hususi idarelere bırakıldıkça, 
.... Yollannda bir yekna.saklık te -
~·ııı · ttıı 1 kabil olmıyacaktır. Anayolla 
~ ~an da ancak bu yeknasaklık 

lllın edildikçe istifade edilebilir. 

.ı·~afia vekilinin metgul olacağı 
•ııerb' l d b .. ··k h' 1 • il\. ır nıeae e e uyu şe ır erı 

)~de.ki imtiyazlı tirketlerin vazi
li erı, tarifeleri ve umumi hizme
d.:ke dereceye kadar yapmakta ol
~ ~~tıdır. Biliyoruz ki bu nokta
lı:., ır takım mukaveleler ile mu
~ Y)ediz. Ancak mukavelelerin 
ltll'çeveai içinde de yapılacak çok 
tite~ Vardır. Yani mukaveleleri de
~t~·rıniyerek, bili.kiı hükümlerini 
lı\' 

1
1k ederek hazan hizmet birkaç 

la i . ·1 
b\llQ 1~• eştirilebilir. Ali Bey gibi 
,., h·n ıhtiyaçlarını yakından bilen 
)!Qı ~~eti ruhiyesini yakından anla 
1ar1 '.~ halk çocuğunun bu nokta
~-rd ioıden uzak tutmıyacağı i.şi-

ıt, 

rj ~•ıııe.t Paşa hükumeti öteden be
bir ~111Yet ve iatikrar ifade eden 
,.e ııı ukuınettir. Ali Bey gibi, ciddi 
bi( olUledii Yeni bir unsurun da da
tj dah:as'.le hükumefn bu karakte 
)or. )' ".'Yade kuvvet bulmuş olu· 
leriz. enı Vekile muvaffakıyet di-

Ahmet ŞOKRO 

il 

M. Mouuilini M. Dolllusı M. Gomboeı 

Avusturya ve Macar Baş-
vekilleri Romaya geliyor! 
Üç devlet Avusturyanın istiklalini tut
mak için müşterek beyanatta bulundu 

Almanlar Avusturyalıların fikrini anlamak için 
teklif edecekler? •A 

reyıam mı 

ROMA, 20. A.A. - Nim re•mi me
halilde, Avusturya ve Macar baıvekille· 
ri M. Dollfuss ve M. Gomboes ile M. 
Mussolini arasında Roma' da bir mülakat 
vukuuna dair henüz kati hiç bir karar 
olmadığı taırih olunmaktadır. 

Mamafih böyle bir mülakatın vukuu 
ihtimali vardır. Bu, yarın Peıtede cere
yan edecek mükilemelerin netice&İne 
bağlıdır. 

M. Suviç, Peıteye giderken, Viyana· 
dan geçecek, fakat orada dunniyacak
tır. Münaileyb, Peıteden, perıcmbe gil· 
nü Romaya dönecek~ir. 

ölüler dün kaldınldı 
ViYANA, 20. A.A. - Viyanada İh· 

tilil esnasında prulup ölen 50 müda
fiin ceııazeti liugÜn büyük merasimle 
kaldırılıyor, Bunlar arasında, biri binba
ti biri de yüzbaıı olır:ak üzere 25 zabıta 
memuru 20 Heimvehren efradı, 5 de di
ler te~ekküller mensupları vardır. 

Bilumum gazeteler siyah çerçeveli o
larak intiıar ebnekte ve halkı hufua da· 

vet eden uzan makaleler neırebnektedir. 
Bunlar Avuıturyanın gene bir uhuvvet 
ve hüsnü muaıeret diyarı olarak kalaca• 
ğı ümidini izhar ediyorlar. 

Bugünkü gün milli matem günü ola
rak ilin edilmiıtiı-. Birçok mebani yarım 
bayrak çekmiılerdir. 

. Avust~ry~ ~emir yollannda, hq da
kıkiılık bır ihtiram fasılası tatbik oluna• 
cakta. 

Cenaze alayı, Viyana belediye daire
sinden, saat 13 te hareket edecektir. A· 
laya' iki tabur piyade, bir batarya top• 
çu bir müfreze dragon ve yarım müftt
ze suvarı poli& kıtaları iştirak eyliyecek 
ve alaya baıvekil muavini F ey kuman
da edecektir. 

Reisicümlıur ile baıvekil, belediye dai· 
resinde, sandııkıllann önünde birer hita
be irat edecektir. 
Oç devlet Avuıturyayi müstakil 

görmek istiyorlar 
VlY ANA, 20. A.A. - Oç büyük dev 
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Adliyf! yangını-~ dava$111dan maznun olanlar huzuru halıimd., .. 

Yangın davası Kocaeli 
Ağırcezasına gidiyor 

Adliye yangını d~vası Temyiz mah
kemesi kararile lzmitte görülecek 

Adliye yangını davasına dün ağır 
ceza mahkemesinde batlanacaktı. Saat 
onda yangın maznunları olan vestiyer 
Etem, kapıcı Ahmet ve serhademe Meh
met ağalar mevkufen mahkemeye ce
tirildiler. 

iddia makamım lstanbul müddei • 
umumi muavini salahiyetini haiz olan Jz
mir ihtisas mahkemesi müddeiumumisi 
Arif Bey inal etıniıti. Davanın zabıt 
katibi Necmi Beydi. Muhakeme esna -
&ında dinlenilmesi icap eden 33 tabide 
de celp kesilmit, hepsi de mahkemeye 
celmiılerdi. Maznunlardan vestiyer E
tem efendinin müdafaa vekili eski müı .. 
lantik Hikmet Beyle kapıcı Ahmet ve 
"!'rhademe Mehmet ağaların vekili Nu
n Bey de mahkemeye gelmit bulunuyoy 
lardı. 

. Celse açılır açılmaz iddia makamı
nı ııgal ~den. Arif Bey ayağa kalkmıı 
ve. baımuddeıumumilikten gelen bir ıif
relı •telgraf ıuretini mahkemeye tevdi 
etmiştir. Bu telgraf mahkemede oku
muıtur. Telgrafta hülasaten: 

- " Derdesti rüyet bulunan lstan
~u] adliye binası yangınt davasının 
amme hukukunun muhafazasını temin 
İçin Kocaeli ağır ceza mahkemesine nak 
line temyiz mahkemesi üçnücü ceza 
dairesi tarafından karar verilmiıtir. 1-

lium derdeıti tebliğdir,, denilmekte i • 
di. 

Telgraf okunduktan sonra mahkeme 
iddia makamının mütalea&mı sormut. 
iddia makamı da Kocaeli ağır ceza mab
kemeıine nakli talebinde bulunmuıtur. 
Bunun Üzerine mahkeme keyfiyeti mü .. 
zakere etmiı ve dava evrakının salaJıi .. 
yettar mercie gönderilmek üzere müd
deiumumiliğe iadesine karar vermiıtir. 

Temyiz mahkemesi üçüncü ceza dai .. 
resinin kararına göre davaya Kocaeli 
ağır ceza mahkemesi bakacaktır. Bu 
davayi takip için lzmir ihtiıaı mahke
mesi müddeiumumİ&İne lstanbul miid
deiumumi muavini salahiyeti verilmiı .. 
ti. 

Davaya bakmak salibiyeti fzmit 
ağır ceza mahkeme•İne verildiği için da
vayi lzmit müddeiumumiliği takip ede
cektir. lıtanbul müddeiumumi muavini 
Arif Beyin de salibiyeti merfu bulun
maktadır. Ancak Arif Beye bu dava
yi takip etmek üzere lzmit müddeiumu
mi muavinliği salahiyeti verilmeıi de 
muhtemeldir. 

Dün ağır ceza mahkemesi bu dava ... 
ya ait dosyayı müddeiumumiliğe tevdi 
etmİ§tİr. Gerek dosya, gerek maznun
lar bugün lzmite &evkedileceklerdir 

Muhakemenin gelecek hafta lz.;,itte 
baılaması muhtemeldir. 

Biltçe 
Müzakeresi . ---

T 

Heyeti Vekile .dün de 
içtimaına devam etti 

. ANKARA, 20 (l\.tilliyet) - Mali
ye Vekili Fuat Bey bugün öğleden 

evvel ve sonra Maliye erkanı ile bir
likte bütçe ve döviz vaziyeti ile m.,... 
gul o!muıtur. icra vekilleri heyeti 
saat 17 de toplanrak mali vaziyetin 
tetkik ve müznkeresine devam ehniş
tir. Bu içtimalar önümüzdeki haftn • 
nın ortasına kadar devam edecektir. 

İnkılap 
Enstitüsü açılıyor 

-·-
Recep ve Hikmet Beyler 

bu günlerde geliyorlar 

pla 1 1 

Şevket Beyin cenaH•İ Ankara caJJesindf!n indiriliyor 

Genç bahriyelimiz dün 
merasimle defnedildi Maarif vekili Hikmet Beyin önü • 

müzdeki sah günü Ankaradan ıehrimize 
celmeai. beklenmektedir. Vekil Beyle 
birlikte fırka umumi katibi Recep B. 
ve Maarif vekileti umumi müdürleri, 
müfettiıler de ıebrimize geleceklerdir. 

i 

1 Yapılan merasim pek hazin oldu, yol-
Hikmet Bey burada, bir martta ted

risata baılayacak olan inkılap enıti
tüıünün resmi kütadını yapacakbr. Ens
titüye ait bütün hazırlıklar teıbit edil· 

Rfl=r:p Uf! Hikmet Beyler 

miı, buraya devama mecbur olan sun 
ımıf talebelerine tebligat yapılmıthr. 

Öiı'endiğimize göre lnkılô.p en&ti • 
tiUünde ilk dersi Cümburiyet Halk Fır
ka&ı umumi katibi Reup Bey verecek
tir. Maarif Vekili Hikmet Bey de ena• 
titüde konferanslar verecektir. Enıti • 
tii profesörleri meyanında Yuıu.f Ak
çora, Sadri Mak&udi, Sıvas meb'uıu 
Şemsettin, Balıkeair meb'uıu lmııı.O 
Hakkı Beybr vardır. Bunlardan batka 
Edebiyat fakülteıi tarih ziimre.oi profe· 
aörleri tle enı'.itli 4e den verecekler • 
dir. 

Enıtitüde imtihanları tarih zümreal 
profeoörleri yapacaklardır. 

Belediyenin Beyazıtta vücuda getir• 
elifi inkılap müzeıinde bir de inkılap 
lriltüpl-aneıi teıiı edilmiıtir. Bu kütüp
hanede yakında açılacakbr. Talebe bu 
kütüphaneden iıtifade edecektir. 

Maarif vekili Hikmet Bey ıehrimiz
de bulunduğu müddet zarfında orta ted
risat müeaaeselerinin ulahı iıile de meı
gul olacaktır. Alakadar müdürlerin iı
tirakile latanbulda içtimalar yapılması 
muhtemeldir. 

Kibrit şirketi 
ile ihtilaf 
Şirketin mahkemeye mürt

caat edeceği bildiriliyor 
Kibrit liyatlannın indirilmesi hak· 

kında Maliye vekileti ile Kibrit tirketi 
arasında cereyan etmekte olan müza • 
kerat neticelenmiı İ&e de, tirket ile hü
kumet arasında bu huıuıta itilaf haıd 
olamamıftır. Maliye vekaleti dolum 
düıme•İni nazan dikkate alarak kı'brit 
fiyabmn doların ıukut niıbeti üzerin. 
elen te&bitinde urar etıniıtir. Şirket iae 

(Devamı 7 inci aahifede) 

r ' K 
Mahmut Yesari 

KANLI SIR: Mahmut Yesari· 
nin M1LL1YET için hazırladığı 
bir romandır. Heyecan, merak, ve 
alaka uyandırarak takıp edileceğin
den emin olduğumuz bu eser hadise
lerin ve hislerin tilsımli bir balla

nıtla "KANLI SIR " ın ay
dınlığına doğru akıp giditidir. 

Heyecan, his, aık hamleleri ile ö
rülen bu eserin içinde bizzat muharri
rinin de ya~ayan ıahsiyeti ve ıimasr 

vardır. 

Yarın Başlı~qor 
\, 

larda ağlıyan kadınlar görülüyordu 
Tahail ve •taj için Japonyaya gön

derilen deniz yüzba.tısı Şevket Cavit 
Beyin vefat ettiğini, cenazeainiıı ıeh· 
rimize getirildiğini kaydebnittik. Şe .. 
ket Cavit Beyin cenazesi dün muaz • 
zam merasimle kaldmbruttır. Cenaze 
dün aabah aaat 11 de Sirkeci giimriik 
bina&ında Türk bayrağına aarılmıt ve 
belediye tarafından gönderilen cena
ze otomobiline konmUftur. Cenazede 
vali muavini Ali Rıza, belediye reiıi 
muavini H1m.it, Cümhuriyet Halk fır
kaaı vilayet idare heyeti reiıi Cevdet 
Kerim Beyler, Galip Paıa, Harp aka· 
demisi kumandanı Fuat Pata, Harp 
filosu kumandanı Miralay Şükrü Bey 
Oaaübahri kumandanı Talat Bey, ko· 
lc>rdu erkanı harbiyesi ve erkanı, or • 
du :rabitanı, deniz za:.itanı ve daha 
birçok zabitan ile deniz lise•i, d-lz 
harp mektebi, harp akadem.iıi -bi -
tanr ile Japon sefareti erkinı ve at-.e 
militeri yüzbaıı M. Kando ve aalr bir 
ç.ok zevat hazır bulunmu§tur. Cena:z~ 
nin önüne bahriye inzibat neferlerı, 
aı·kaaınd .. kara inzibat neferleri, bir 
müfreze polis, bahriye muzikaaı, aıra 
ile yer almıılardı .. Mu%ika matem ha 
vası çalıyOl'du. Cenazenin iki tarafıll" 
da da ıil&h namloları qağıya gelmek 
ıuretile bahriye efradı ilerileyorlardı. 
Cenazede sayısız çelenk vardı. Mar • 
mara Ouübahri kuma.ndanlıfı, Ja • 
pon ıefiri, Japon sefareti erkinı, Ja • 
pon ataıemiliteri, üçüncü kolordu harp 
filosu kwn.andanlığı, lstanhul deniz 
kumandanlıiı, deniz zabitan terziha
neıi, deniz harp akademisi, deniz le· 

se~k·t S.yin hazin cenaze merasimin
den intilralar ue Yollardaki kadınların 
&u ıehit salritimize döktükleri göz;ya-

11nı teıfıit erler lrir levha .. 

vazım mektebi, merhumun ııruf arka
datlan Yavuz Adatepe, · Tınaztep .. , 
Zafer ~emileri: Deniz harp mekt~b~, 
Deniz Lise•i, Milli Türk Talebe Bırlır 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

K.uım HiUnü Bey mflrhumun cen.az;.,ıi Karalıöy köprüsünden l'f<Çirilirken ..• 

Kazım Hüsnü Beyin de 
dün kaldırıldı • 

cenazesı 

Merhumun naşı gözyaşları arasında 
ve matemler içinde defnolundu 

Vefat ettiğini teessürle haber ver • 
diğimiz Konya meb'usu Kazım Hüsnü 
Beyin cenazesi dün merasimle kaldırıl
mııtır. Merasimde vali ve belediye rci
ıi Muhittin, fırka vilayet reisi Cevdet 
Kerim Beylerle ıehriınizde bulunan mec 
iı reis vekili Hasan Bey ve diğer me -
bu&lar hazır bulunmuşlardır. Cena~e 
ye tehir bandosu ve bir mi<freze polıs 
ittirak etmiıtir • 

Tabut Türk bayrağına sarılmış ol • 
duğu halde Alman hastanesinden kal -
dınlmıı ve el üzerinde Galatasar":ya 1?· 
dar getirilmittir. Burada bele~~ye.~un 
cenaze otomobiline konularak kopruye 
indirilmiıtir. 

Tabut köprüden vapura konmnor. ,re 
Adaya ceçirilıniıtir. Cenaze Adada 

makberi ebedisine tevdi olunmuştur. 
Mezara Büyiik Mll!et Mecisi namı

na Bayazrt m•b'usu Halit, fırka namı
na Cevdet Kerim, Hallcevi namına Ali 
Rıza, Konyalılar nrunına Kony" mcbu
ıu Refik Beyler tara~dan ve Konya li
sesi me:ı:unları natnJna da gençler tara
fından çelenkler konmuıtuı·. 

Refik Beyin hitabesi 
. Mezar bl\şında KonyR mebuıu R~

fık Bey hoyc.canlı bir hitabe irat ede -
rek merhumun millete, memlekete yap
tığı İyiliklerden, hhm•tlerdcn bahset · 
mit, demiıtir kj: 

· l'"1cmle!cet sevdası, m~d~niyet fehra
hında iler!eme, yükselme duygulannu:ı. 
hiç bir hadise ile sarsılmıyacaktır. Bıı 
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[ __ Lo-ndra-me-ktup-ları ____ ı --H ARİ C-i HABERLER 
Paris ve Londra: Bügük merkez

lerde kımıldanmalar .• 
LONDRA: 15-2-34 

Parise en civcivli zamanında 
uğramıştım.. Geceleri bulvarlar 
yerlerinden oynuyor ve büyük mey 
danlar, mah~erden nümuneler ve -
riyordu: Eski muharipler.n büyük 
büyük nümayi,ini Tüvileri bahçe • 
sinin büyük bir arslan heykeli di • 
kili olan ve Plas Konkurda Bakan 
kenanndan aeyretm~tim. Yatağın
da ince ve sessiz kıvrımlarla akan 
"Sen" in, üstüne gürültülü ve ha • 
şin bir kalabalık doğrudan doğru
ya yürüdü; polis ımeydanm Mec • 
lise giden en kısa yolunu; Oçüncü 
Alexandr köprüsünü tutumut bu • 
lunuyordu; ihtili.lciler; bir ihtilil
ci azmile oraya yürürken; ü:ı:erle -
rine sıkılan suyu bile bir canlı 
dü,man hınc' le çiğnemesini ve it· 
faiyeye sanki İf çıkarmak için bir 
kaç otobü ıü hemen oracıkta yak
masını bildiler .• Ve polise alet bi
le açtılar; atlar kanatlandı ve sü
vari polisler, geri köteleri daha 
muhkem tutmak için gerilediler .. 
Kana bulanmı' el'ni gençlere kok
latarak "bu, vatandaşkamdır; da
ha ~e duruyorsunuz" diye ae~i dik 
!eşen, kartlatan, horozla,an ihti • 
yar kadınlar gördüm .. 

Ve bundan sonra sokaklarda ne 
ler oldu. Meclise nasıl aksetti, ne 
değitiklik~ere sebep oldu, hep bili
yoruz .. Pariste bir fCyler c!oğurma
ya hazırlanan b:r enerjik ve yan 
mecnun kadının "Albasb" nöbetle 
ri vardı ... 

Londrada soğuk kanlı ve sakin 
b · r hava i' e kar,ıl .. tım.. İngiliz • 
!er, Avrupada iki kıt'a var sayar -
larmı•, biri, bildiğimiz Avrupa, bi
ri d .. lngiltere .. Doğum sancılan çe 
ken öl'.'ki Avrupa merkezlerinin ya 
nında bu kıt' anm büyük 'chri Lon 
dra, !islerin iç· nde, imperatorlu • 
ğun azameti gibi albm dökülmü' 
bir bakır madalyon gibi lazd ve te 
siraİz yanıp sönen günetile bir mu 
azzam kasvet ve inzivaya gömül· 

· mü~. önüne konan çeki ve arka • 
sında duran kasayı gören bir ban
ker gibi boyuna ve kendi kendine 
çalı~ıyordu .. 

Fakat bir iki gündür burada da 
hafif tertip kımıldanmalar var: 
Cumartesi günü zenciler, pazarte
si n.kııamı Hintliler birer miting yap 
lıln.r .. Tek b-.ına nazik ve iyi b·r 
insan olan İngilizlerin birçoğunun 
bile ho5 gördüğü hatti ittirak eyler 
gôründüğü bu mitinglerde zenci • 

Muazzam 
Bir revü 
Ankara Halkevi yıldönü

müne hazırlanıyor 
ANKARA, 20 (A.A.) - 23 ta!>at· 

ta halkevlerinin açılstı yıldönüm~nün 
Anlwra Halkevinde büyük merasımle 
kutlulanması için hararetle çalıplmıık· 
tadır. 

Nutuklardan sonra Münür Ha:rri 
Beyin o giin için yudıiı "O Ye Biz,, 
isimli milli revü, Ankara Halken tem
sil ıubesi tarafmdan uhneye konacak
tu-. 

Eserin rejisörlüğünü Fazlı Bey ya
racaktır. Riyaseti cürnhur filirmoııik 
orkeruarı Ekrem Zeki Beyin idaresin
de müzik kısmını ricuda ıetlrecek Ye 
Ulvi Cemil Beyin idareaindeki muaiki 
muallim mektebi korosu eserdeki parça• 
lan tepnui edecektir. 

"O n Biz,, otuz dört tablodan mü-
rekkeptir. Ve 311 renç tarafmdaa 
temsil edilmektedir. 

Bu novü o gün tamamen latanbul 
ve Ankara ndyolan tarafııulaa memle
ketin her tarafına neıredilec.ektir. 

lstantulda yapı'acak merasim 
Halkevleriııin kuruluıanun ikinci 

yıldönümü münuebetile c:umıı rünü her 
tarafta büyük merasim yapılacaktır. 

lttanbul Halkevi de bu husustaki pro
ı:ranunı buırlamı1tır. Saat ı4 ten 
itibaren Ankara Halkevinde söylenecdı: 
nutuklar radyo ile dinlenecektir. An
karadaki nutuklar bittikten sonra lstan
buldaki meraıim baıhyacaktır. 

Evveli istiklil marıı çalınacak. bun
dan soara ant içilecektir. Ant merasi· 
minden sonra Hnlkevi reisi Ali Rıza B. 
bir nutuk söyliyerek halkevinin iki se
nelik faaliyetini izah edecektir. Ali Rı
za Beyin nutkunu müteakip, reisicüm
hur hazretlerinin, oiimhuriyet bayramı
nın onuncu yıldönümü münasebetile halk 
evine hediye ettikleri fotoğraf konfe
rnnı salonuna merasimle asılacaktır. 

Bundan sonra fırka viliyet idare he 
yeti reisi Cevdet Kerim bey bir nutuk 
söyliycccl<tir. 

Nutuklô\rdan sonra, milli ti.i.rler oku
nacak ve bir konser verHecektir. Cüm· 
btıriyet marşı çnhnarak günJiukü mera
int nihayet bulacaktır. 

Gece ayrı merasim yapılacaktır. Halk 1 

!er ve Hintliler, boyuna "istiklal" 
diye haykırıyor ve çok defa sızla -
nıyorlar; Tecrübeli İngilizlerin, bu 
sözlere pipolarının dumanı arka -
sından ve bıyık altından güldük • 
leri besbelli; bir cepheden hakları 
var. Oruç!a, perhizle; yalvarıp ya 
karmayla istiklal kazandır mı biç?. 

Fakat Hintlilerin bu defaki mi
tingi biç te sudan olmadı; Gandi
nin yakın dostu b:r lngilizin "M. 
Anderiyus" un hazırladığı ve ida
re ettiği bu miting de Hintliler da
ha enerjili ve iddialı görünmesini 
bildiler; onlar, artık Gandiye b r 
tef ve bir rehber olarak değil, i~tik 
lalin ilk hızını getiren, ilk müjde
ıini veren bir resul, bir aziz gibi 
bakıyorlar; onun ruhlarda teks'f et 
tiği pasif mukavemetten bu yeni kı 
mıldamalar meydana geldi; bir 
tef, bu kunıldanmalan derli toplu 
bir hareket yapabilecektir diyor • 
lar .. Ve onu bekliyorlar; ona hazır 
lanıyorlar; Oh! Türk milletinin 
ne büyük talii varmıt!. Ve bu pa· 
sif mukavemette, t'.mdi Hintliler 
de, umulan haddi çoktan atmıt 
bulunuyor; islamlığm oruçla nefsi 
ıslah prensibi gibi, hapiıte dütün
ceyi toparlamak, hıncı arttırmak 
için bir ay olsun kalmayı her genç 
Hintli, ibadete benzer bir vecibe 
b.liyonnuf; hapishaneler dolmut 
ve Hintliler, bala hapse girmek sev 
dasını güdüyorlarmış; neredeyse 
Hintli!er de aradan bu kadar asır 
geçtikten sonra Beni İsrail gibi i
kinci bir Babil e•areti hayatı ya • 
pmaya ü:ı:enccekler ! Bu acayip ina 
da ve bu muğlak terb ·yeye akıl er
diremiyen bir Fransız doıtuna bir 
Hintli genç ~yle mınldamyor: 
Bazan bütün bir mevsimi yan be
line kadar toprakta geçiren inaa -
nm bir iki aylık hapisten ne kor -
kusu olur ki .. Ve konutmalar, ba • 
zan bir f11ıltı halini alıyor ve ara, 
sarı, soluk dudaklar üstünde pem
be bir gonca ve serin bir rü:ı:gir gi 
bir bir tek isim açılıyor ve esiyor: 
Neru veya Nerun ,eklinde telaffuz 
ediliyor; Şef olacağını umdukları 
bir Hintlinin adı im "t bu. .. lngiliz 
müstemlekeciliği, Hint istiklali fa 
lan.. Bunlar, nelere dayanıyor; 
neden haklı neden haksızdır; han 
giai korkunç hangisi gülünçtür bil 
m'yorum .. Bildiğim •udur: Her İ&
tiklil yolu, bir Dum!upınardan ge-
çer ... 

Behçet KEMAL 

Balkan habarlarl 

M. Venizelos Atinaya dönüyor 
ATlNA, 20 (Milliyet) - Hariciye 

nazın Mösyö Mnluimoıun Balkan mi
sakı ve misafir hariciye nazırlarile yaP
mıı olduğu mükilemeler etrafında ve
receği İzahab dinlemek üzere hükume
tin ıelecek pazarteıi veya salı günü 
fırkalar reislerini içtimaa çaiıracağnu 
bildirmiıtim. Mösyö Venizelos bu tOP
lantıcla bulunmak üzere bu akf&ID Kan
diyeden hareket edecek ve yann bura
da bulunııcaktır. 

Mulıalifler o vakite kadar toplantı. 
lar yaparak, misakın meclislerde mü • 
zakeresi sırasmda muhalefetin alacaiı 
nzİyeti rörütecelderdir • 

Atinada Avusturya konsolos
hanesi taşlandı 

ATINA, 20 (Milliyet) - Dün aJc. 
pm 150 kadar komiin.ist Aleksandra 
caddesi üzerinde bulunan AYUshır)'a 
konsolosbanesini taılamqlar ve camla· 
nm kırmıtlardır. 

Ayni komüniatler konsolosbanenin 
cephesini larmn:ı boya ile hoJUDlflar • 
dır. Nümayiıçiler ırabrtaya da kartı cel· 
mitlene de, sonradan gelen kuvvetler
le clağıblmıtlardır. 40 kadar komüniat 
tevkif edilmittir. 

Yunan ordusu 
ATINA, 20 (Milliyet) - Haıbiye 

nazırı M. Conclilis dün uzun müddet 
erkim harbiye reisi ile birlikte çalıt • 
mtfbr. 

Bu içtimada bir çok askeri mesele
ler ve bilhassa ordunun teusiki görü • 
ıülmüttür. 

M. Tilulesco Bükreşta 
BüKREŞ, 20 (A.A.) - M. Titüles

c:o saat 19 ela Belrrattan buraya muva
salat etmiıtir. 

Uşakta Halkevi 
• UŞAK, 20 (A.A.) - Burada halk· 

en a~!~•ma karar verilmit olması 
çok büyük memnuniyetle karıılanmıı • 
tır. Evin açılına merasimi önümüzdeki 
cuma günü yapılacaktır. 

evi merkez binasında Nakiye Hanım 
saat 20,30 ela bir konferans verecek, bu 
konferansı bir konıer takip edeeektir, 
Alay Köşkünde bir konferans verile • 
cek ve müteakiben Öz Yurt piyesi tem
sil olunacaktır. 

Beyoğlu ıubeıinde de bir konferans 
verilecek ve onu bir konser takip ede
cektir. 23 ıuhat günü ve gecesi bü • 
tün h•lkevler' ve fırka binaları dona
tılacaktır. 

Krallar 
Brüksele gidiyor - -Kral Albert'in ce.nazesi 

yarın kaldırılacak 
SOFYA, 20 (A.A.) - Kral Boris 

ile prens Cyrille, Belçika kralının cena-
7e merasiınine iştirak etmek Ü.Zere hare
ket etmi1lerdir. 

CANNE, 20 (A.A.) - Danimarka 
kralı, kral Alberin cenaze merasiminde 
bulunmak üzere çarf'Ullba giinü Brük
sele gidecektir. 

ROMA, 20 (A.A.) - Veliaht cece 
yarı., Brüksele hareket etJniıtir. 

Cenaze sarayda 
BRÜKSEL, 20 (A.A.) - Kralın 

cesecli, dün akşam Lacken ıatosundan 
büyük merasimle Brüksel ser.ayına nak
leclilmiıtir. 

Cenaze bir top arabası üzmne kon• 
muıtu. Etrafında ellerinde meıalelerle 
süvariler ve askeri kıtaat bulunuyor• 
du. 

Brüksel t.aTayuula 6 ay mc-•em 
BROKSEL, 20 (A.A.) - !,..,.ay, 

altı ay matem tutmaja karar vermiı • 
tir. 

Fransız nazırlan Brüluelde 
BRÜKSEL, 20 (A.A.) - M. !>ou

mergue, M. Heıriot ve M. Tardieu'nun 
Brülnele geliti Franaa lehine bir nüma-
yite sebep olmuıtur. . 

istasyondan çıkarlarken, binlen:e 
kiıi (yaşa11n Fransa, yaf&lm Dou • 
mergue) ~iye bağırmıılar, hatti polis 
kordonu bile heyecanın fazlalığına mu
kavemet edememi•tir, 

Fransa; nazırı.;... derhal Laeken şa
tosuna gıderel< kralın cesedini selim
lamıılar, sonra kraliçe, prens Leopolcl, 
prenseı Artride ve prens Cbarlea tara
fından kabul eclilmi§lerdir. 

lngiliz veliahti tayyare ile 
bekleniyor 

LO~~~ 20 (A.A.) - Çuraçao 
lmıvazoru ile Mincheıter torpito muh
ribi, Douares limanına gidip demirlemek 
üzere emir almıtlardır. 

Bu ge~.,,., İcap ederse, Belçika kra
lı Albertin cenue merasimine cide • 
cek ordu ve bahriye mümessillerini ve 
zabitanın• nakledeceklerdir. 

Prens de Galles, Brükıele tayyare 
ile .. idec:ektir. 

PARIS, 20 (A.A.) - Hiikfunet, 
kral Alberin cetıazeıinin kalclınlacağı 
perşembe gününü milli ına~ rünü o
larak kabul ebniıtir. 

Şehrimlzd e ihtilal 
Belçika kralı Albert hazretlerinin 

feci surette vefah tchrimizdeki Belçi
kahlar arasında da teeHürü mucip olmuı 
tur. 

Belçika kolonisi bugünlerde müte • 
veffa kralın istirahati ruhu için bir 
ihtifal tertibine karar vermiılerdir. 

I ngiliz orduau namına 
LONDRA, 20 (A.A.) - Kari Al

bert'in fahn"i miralayı bulunduğu be
§İnci Dragon muhafız alayma. men • 
sup yedi zabitle 100 nefer ve muzika
dan mürekekp bir heyet, kralın cena
ze alayına ittirak etmek üzere yarın 
Londradan Brüluel'e hareket edecelıı
tir. 

lngiliz ordusu tarafından gönderi
len çelenk, Ha.ig yurduna mensup eıki 
muharipler tarafından imal edilmit 
gelincik çiçeklerinden YÜcude ·getiril
mittir. 

Moskova 
Ziyaretinden sonra 
Lehistan Hariciye nazırı 

Bükreşe gidecek 
VARŞOVA, 20 (A.A.) - Hariciye 

nazın M. Beck'in Moskova ziyareti mÜ· 
nasebetile iki nazırın Avrupa sulhuna en 
iyi yardımın prki Avnıpada statukoyu 
muhafaza olduğu baklanda mutabık kal 
dıldan söylenmektedir. 

Polonya ile Sovyet Rusya, Baltık de
nizleri ve F enlindiya ile bir anlatma 
yolile sulhu zaman albna alma1m1 göz. 
den uzak tutmanutlardır. Fakat bu tarz 
da bir anlatmanın ilim bu sırada yer• 
sizdir. 

Nihayet, Polonya So't')'et Rus)'& ile 
Romanya arumda mutavassd olduğu • 
na ıröre, M. Bed<'in Biikrete ciclerek Lit 
Yİnof yoldatm düıünceleri hakkında 
M. Titüleıcoya malilmat vermesi muh
temeldir. 

On kadın yandı 
BROOKVILI.E, (Amerika) 20 A. 

A. - Eıki muhariplerin akrabuı ta 
rafmdan tesis olunnıut yurdu kmnen 
harap eden bir yangın eınumda on 
ka.dın yanmqtır. Sofuk dalıraaı yüzün 
den s~laı:. ~?nmuı olduğu cihetle yan
ım sondurulememiıtir. 

fdadagaskarda hrhna 
PARIS, 20 (A.A.) - Müstemleke 

nezareti, Madarukar adasında müt -
bit bir fırtına olduğunu bildirmekte -
dir. Birçok binalar tahrip edilmittir. 
Sulann tapnuı ile köprüler yıkılmıt
tır. Zeriyaıta mühim zararlar olmuı 
ve sekaen kişi ölmü§tiir. 

Amerikada askeri 
tayyareler 

VAŞiNGTON, 20 (A.A.) - Sivil 
tayyare hatla_nnın yerine poota nakli
yatının aakerı hatlarla yapılması için 
alman tedbir, harp hava kuvvetle 
r!~n bir tecrübesi ve harp tayyarecile. 
rının herhangi bir havada uçabilme
leri için bir idman olarak telakki edil 
mektedir. Bu idman, kongrenin taıvi
bine arzedilen muazzam hava inıaatı 
programını tamamlamaktadır. 

Yeni bir 
Harp olursa 

Kan deryası Avrupa 
medeniyetini boğacakhr 

LONDRA, 20 (A..A.) - Daı1y Mail 
gazetesi jeneral Goeringİll bir beya • 
natıru neıretmektedir. Goering, ez • 
cümle bugün için Avrupada bir harp 
ihtimallerini doğuracak bir çok sebep
ler mevcut olduğunu ıöylemiştir. 

Jeneral, prenıüp itibarile Almanya -
nm ihtiyacına tekabül edecek bir hava 
ordusunu yapabilmesi için iki senelik 
bir zamana daha ihtiyaç olduğunu bil
dinnektedir. 

Nihayet, M. Goering, yeni bir har
bin Avnıpa medeniyetini umumi bir 
kan deryası içinde boğacağını teyit et• 
mekte, AlmanJlllllll lngiltereye kartı 
hiç bir intikam hissi olmadığını, bilakis 
bir anlaşma ve samimiyet arzusu oldu
ğunu kaydetm_ektedir. 

M. Eden Berlinde 
BERUN, 20 (A.A.) - M. Eden, ge 

«o yarısı Berlin'e gelmiştir. 
LONDRA, 20 (A.A.) - iyi ha • 

ber alan mahafil Lord Eden'in Berlin 
den dönüıünde Pariat'e tekrar dura
rak Franuz Jıükümeti ile müzakereler 
de bulunacağını hilclinnelıtedir. 

ispanyada iki tren çarpışh 
SEVlll.E, 20 (A.A.) - Bu sabah 

iki yolcu katarı, Korduva eyaletinde 
Villanueva Della Reina yakininde, 
çarpışm.ıftır. ilk alınan haberlere göre 
beş ölü ve yüz kadar yarals vardır. 
Bu mikdarın daha fazla olmumdan 
endite ediliyor. Kaza yerine buradan 
bir imdat treni gönderihni~tir. 

Amerikada yeni matbuat 
kanunu 

VAŞiNGTON, 20 (A.A.) - Rei
sicümhur, matbuat kanununu neıret
mittir. Bu kanun gayrİmefnı rekabe
ti menetmekte, fakat henüz mesai 11ar 

atleri ve ücret meoeleaini halletmemek 
tedir. Kanun gece, 16 Y&fmdan •taiı 
çocukların sokaklarda razte aabna -
lanru menetmektedir. Kanunda mat· 
buat hürriyeti hakkında bir madde 
olmakla beraber bu, ahlikaızhlda mü 
cadele eden Zemm ve kadih kanunlarile 
tahdit edilmiştir. 

Otojir tayyare ile seyahat 
SARAGOSSE, 20 (A.A.) - Tay -

yareci La Cierva bir otojir tayyare ile 
buraya gelmiştir Burada tereifne ve
rilecek bir hava bayrıunmda buluna
caktır. 

Triyeste milli sosyalist 
fırkası feshedildi 

ROMA, 20 (A.A.) - içinde ağla
tıcı raz ve duman çıkancı 40 bomba 
bulunan bavullar taııyan bir Alman 
ile iki Avusturyalının tevkifi ve bu 
bombaların meydana çıkanlan 300 
bomba ile ayni. tipte olutu ve A vua -
turya aleyhinde propa&'anda neıriyab 
ile otomatik tabancaların hulunmaaı 
neticeainde Triyeate milli aosyaliat fır 
kaaı feahedilmiflir. 

Paristeki 
Hadiseler 
fdeclis bir tahkik komis
yonu teşkilini kabul etti 

PARIS, 20 (A.A.) - Meclis, 6 ıu· 
bat ııünü ile dijer müteakip cünlerde 
olan hidioelerin sebeplerini ve uıllan· 
m, ayni zamanda da mes'ullerinİ tahkik 
ve teabit için sruplar tarafından inti
hap edilen 4 ualık bir tahkik komis • 
yonu yapılma•• teklifini ittifakla kabul 

etmiıtir. 
Müzakere euıasmda M. Daladier da 

bu teklife iıtirak etmiı, bu suretle hü
klimetin tezahiircülere •!et açılma11m 
emretmediiinia tahakkuk ederek isbat 
edileceğine emin olduiuna söylemit • 
tir. 

PARlS, 20 (A.A.) - Küine bu sa· 
bah M. Doumerrue'nin reidiği altında 
Hariciye nezaretinde toplanmı§br. 

Bunu müteakip, nazırlar tekrar iç
tima etmek üzere Elize sarayına git • 
tiklerinden, her hanııi bir teblii neıro
lunamamııtır. 

Feci bir kaza 
ROMA, 20 (A.A.) - Popuatia ia • 

taayonunda beı km. ileride bir döne
meçte bir ray otomobili bir trenle çar 
pıflD•fbr. On alh kiti ölmüı, on bir ki 
ti yaralanmııtır. 

Amerikanın Çine verdiği 
paralar 

VAŞiNGTON, 20 (A.A.) - De· 
vam eden bazı f&yialara nihayet ver
mek üzere hükümet, Amerika ile Çin 
bavacdığmın inkİ§&l'I haklanda gizli 
bir muahede mevcudiyetine dair Ja -
ponyanın hükUınet nezdinde teıebbü 
salta bulunduğunu tekzip etmiıtir. 

Hükümet, Amerikadan buğday ve 
pamuk alması için Çin'e verilmit o • 
lan 50 milyon dolarlık iatikrazın Çin 
havacılığının inki§Afına kullanıldığı • 
nı da tekzip etmekte ve Amerikanın 
hiç bir vakit gizli muahedeler yapma 
dığını hatırlatmaktadır. 

Hükümet, T okio matbuatı tarafın
dan neşredilen bu şayiaları ciddiye 
almamaktadır. 

Memurlar • • 
ıçın kefalet kanunıı 

ANKARA, 20 (Telelonla) -Maliye vekaleti bir memul'in kefalet 
kanun layihası hazırlamaktadır. Bu layiha ile memurların senelik ka
nuni mezuniyetleri nisbetinde yapacakları istikrazlara kefalet edilme
si esası konmaktadır. Memurların bu istiıkraz.lardan mütevellit borçla
n için aylıklarından ne mikdarda ve ne suretle para kes leceği hakkın 
da layihada maddC$i vardır. Liiyiha martta Millet Meclisine sevkedile
cek ve müstacelen müzakeresi temenni olunacaktır. Bu layihanın kanu 
niyet kesbettikten sonra tatbikatı iı;in bir de talimatname hazırlana -
caktır. 

Liseler 12 sınıfa çıkınca .• 
ANKARA, 20 (Tele/onla) -Maar'I vekaleti mekteplerde yapa· 

cağı ıslahat programını ikmal etmek üzeredir. Liselerin on iki sınıfa 
çıkanlmmının tatbikına geçildiği zaman on birinci sınıfı bitirenlerden 

bakalorya imtihanlannda muvalfakolamıyanlan 11ekalet 12 inci sınıfa 
devama mecbur tutacak ve muvaffak alanlan ise fimdi olduğu gibi li.se 
mezunu addedecektir. 

Ticaret ofisinin teşkilat kadrosu 
ANKARA, 20 (Telefonla) -Ankaratla tesis edilecek Ticaret ofi

sinin tqU :at kadrosu luuırlanmıftır. Kadro bugünlerde katiyet kesbe
decek ve ofis tqkilatı i~in bütı;ede tahsisat bulunduğundan martta ltm
liyete geçecektir. 

•• 
Uç vilayette idare heyeti 

ANKARA, 20 (Tele/onla) -Dahiliye Vekaleti riayetler idaresi 
k'!nununa İstinaden lzmir, Adana ve Konyatla üı;er ki,iden mürekkep 
bırer Vilıiyet idare heyeti teşkiline karar vermiştir. Bu azalar hukuk 
veya mülkiye mezunlarından seçilecek ve muvazzaf vilayet rüesası ida
re heyetinde bulunamıyacaktır. 

Çin hegeti Ankaradan ayrıldı 
ANKARA, 20 (Milliyet) - iki günden beri şehrimizde bulunan 

Çin askeri heyeti bu akşamki trenle hareket etmiştir. 

Ereğli limanına sığınan vapurlar 
EREYLl, 20 .A.A. - Şimdiye katlar görülmemİf bir şiddetle 

beJ gün süren fırtına esnasında Zonguldak limanında barınmak im
kaını bulamıyan vapurlarla Tr.abzun hattına çıkan vapurlar limanımı
za iltica etmek mecburiyetinde kalmı,lardır. Limanımıza iltica eden bo 
vapurların adedi 25 ve mecmuu hacmi istiabileri 80 bin tondur. 

Vapur kaptanlan iktisat vekaletine gönderdikleri bir istida ile 
limanın mahfuz yerle1indeki gemi ankazının temizlettirilmesini rico 
etmişlerdir. 

Tütüncüler kongresi toplanıyor 
ANKARA, 20 (A.A.) -Aldığımız: malıimaJa göre, tiitiin ekici ce 

alıcıları arasındaki münasebetleri her iki tara/ menfaatine en fQk uyan 
şekillerde tesbit ve tanzim iı;in önümüzdeki rdsanın onbeşinde Ankara
da bir tütüncüler kongresinin toplanmasına karar vermiştir. 

Kongrenin miizakere mevzuu 'anlardır: 
1 - Muhtelif mıntakalarımızda tütün ekicilerinden doğrwlan Joğ 

raya yapılan mübayaalarda cari olan örl ve teamül, 
2 - Iskarta ve iskonto muamelesinin muhtelif mıntakalarda Jo • 

ğum ve bugünkü şekf ve İstihaleleri, 
3 - Muhtelif mıntakalar itibarile ekicinin malıaulü ne fekilde ve 

ne esaslar dahilimle işlemesinin alıcılar bakımından daha muvafık olıı 
cağı, 

4 - Her iki tarafın kar,ılıklı dilekleri, 
Kongreye e14'ci ve alıcılar tarafından seçilecek o.zalardan maaclıı 

ziro.at, iktuat, gümrük ve inhisarlar vekaletlerinden gönderilecek il~ 
mümessil ile lstanbul, Samnın, Bursa, lzmit, lzmir mıntaka müdürlerı 
de İştirak eyleyecek/erdir. 

I ktıso.t vekaleti gönderdiği lıı!r tamim ile aliikadarlan ba toplantı· 
dan haberdar etmiştir. 

Mübadele işleri 
Yeni talep ve iddialar 

için son mühlet 
ISTANBUL, 20 .A.A. - Muhtelit 

mübadele komisyonundan : 
Muhtelit mübadele komisyonunun il

ruma mütedair olarak Türkiye ile Yu
nanistan nraamcla 9 Kanunuevvel 1933 
tarihinde Ankarada imza edilmiı bul<ı· 
Dlln mukavele meriyete girdiği cihetle it 
bu mukavelena-nin sarih hükümlerine 
tevfikan atideki hususlar alikadarlara 
ehemmiyetle tebliğ olunur : 

10 Haziran 930 tarihli Ankara muk.a
velenamesinin, mezkur mukavelename 
metni ve muhtelit komisyon ile itbu ko
misyonunun bitaraf azasının verdikleri 
kararlarla muayyen, dairei tuınulüne ri
ren herlıaıısi bir yeni talep veya iddia 
19 Mart 934 tarihindeıı sonra Muhtelit 
komisyonun tetkikine arzeclileıniyecek-

tir. 'dd·-·--Bu itibarla, yeni talep ve ı uuann 
rnezkiir mühletin inkızasmdıın evvel 
Muhtelit Mübadele Komisyonuna bildi
rilme•i liizımgelir. Aksi takdirde müh
let herbanıri bir suretle temdit edilemi
yeceğinden iıbu talep ve iddiaların na
zarı itibara almmaıma imkan kalmıya
caımr. 

Harici borçlar 
ANKARA, 20 (A.A.) - Hükiime. 

tin harici borçlannı ecnebi paraaile 
ödemeğe devam kabiliyeti üzerinde .,_ 
h_.mİyetle dunnakta olduğuna dair 
bugiinkü Milliyet ve Akşam ırazetele 
rinde neırolunan handiai katiyetle 
tekzibe Anadolu Ajansı salahiyettar. 
dır. 

Üç Bulgar lngiltereye 
mi gidecek? 

LONDRA, 20 (A.A.) - Avam ka
marasında , dün bir mebus, Rayiıtag 
yangını muhakemesinde beraet eden üç 
Bulgarm lngiltereye girebilmeleri için 
kendilerine vize verilip verilmiyeceği • 
nin bildirileceğini sormuştur. 

Sir John Simon bu hususta Bul • 
carlar tarafından yapılan talepten ha
beri olmadığını, böyle bir talep olursa 
elde mevcut malumata istinaden tetkik 
edilecejiini bildinniıtir 

Sovyetler tayyare mo
törü alıyor 

VAŞiNGTON, 20 (A..A.) - So..,,-1 

Rusyaya iki buçuk milyon dolarlık tat' 
yare motörü ıabıı için miimkerelet" 
giriıilmiıtir. 

Fırhnadan Balhkta 
batan vapur 

GDYNIA, 20 (A.A.) - Tahlifİf' 
romorkörü Jastarnin. açıklarmda b,.ı 
mıı olan vapunın, hanri vapur olcl~ 
ğunu tesbit ebniıtir. Bu vapur, Gd'9~ 
ca'dan 7..2 de kömür yüklü ola!'~, 
kilanak' a hareket etmiıti. Deniz• ' · 
nen dalrıç, ıeminin 23 metre d~ 
ğinde oturmakta olduğunu görmüıtiil' 
Bir direii deniz üstünde göriiJııD.elıte 
dir. HaYanm eualıiından dolayı .ı-' 
gıç taifelerin ceaetrelerinin gemici• 0 

lup o'!nanğmı anlıyamanuttır. 
Taıfe olarak ıremide 14 kiıi ya,.lı 

Ve bunlarm ne olduldan meçhuld~· -·-
Fransız bütçesi 

.ıa-PARIS, 20 (A.A.) - Ayaa , .,, 
akıam, bütçenin kabuünü tacil ede" ·p 
aabahleyin mebusan meclisinde tal"Ue 
edilen projeyi 24 reye kartı 261 re1 
kabul etJniıtir. 

Sovyet Rusya - lngiltere 
ticaret mukavelesi 

LONDRA, 20 (A.A.) - Bir "SU: 
yaz kitap,, halinde Sovyet Rus~~ 
İngiltere arasındaki muvakkat • ~ 
mukavelesinin metni ne!re~ımıı_~ • 

Bu metne röre, bazı ih~yat · ya.ı. 
larile, iki taraf biribirlerİDI e:ı:.:i ya· 
mazhan müsaade millet mu-
pacaldardır. So~ 

Sovyet Ruıya, lnıriltere "ıoak ai• 
ticaret müvazenesi tedricen yap 
yetini izhar etmi,tir----o-

Hitler ordusu ı...ı 
BERLIN, 20 (A.A.) - OrcluY;:...ı;ıe 

ile sıkı bir rabıta ve"?e.!' "::itt it"' 
cümhur reisi orduya mıllı so! Y ""' ,.eı 
retinio ithali yolunda bir eıuırna 
retmiştir. .. i eretirıiP 

Kaıkctlerdeki Almanya t l'f ,41· 
yanmda evvelce bulunan m~h!" :..,ıy•' 
man memleketlerinin renkler1

•
111 ubnf•# 

i~aret yerine .Almanya .iş!'rell İiıt it" 
:za edilmekle beraber mdh sosya 
reli konulacaktır. 



lflCLEliN 
(Sen!) mi? (Siz! ) mi? 
Bir çok lisanlarda sigalardan müfred 

~uhatabı tahıi yani ıenli benli gö
l'U§me kalkmııtır. lngilizcede yalnız 
Allaha (Sen!) diye hitap edilir. Bun
dan baıka hallerde batti küfür eder • 
ken bile daima cemi sigasile (siz!) der· 
lher .. Fransızca ve diğer dillerde de bu 

al Yavaı yavat umumilqiyor. 
~emek istiyorum ki ; dünya görüş

lneıınin adabında artık müfred' muha· 
~.hı tah11 kalkıruttır. Halbuki bizde ıu 
cub nlerde sık uk görülen bazı iliuıl:uda 
u l>Oktarun tamamen zıttı olaralı: senli 

benli hitaplar yapılmaktadır. 
Mekteplerde bocalar bile talebe • 

1e: 
- Geliniz! Yapınız! diye hitap e

derken bu ililnlarda bu tavıiyelerde : 
(Sağdan yürü!) gibi hitaplar doğrub: bana ve bana olduğu kadar halka 

byor .• 
Mahkemelerde hakimler, maznunla· 

ra: ..,.. ' 
- Kalkınız! diye söylerken, tavsi· 

Y•lerimizde daha nazik olmayı istemek 
f"21a bir müıkülpesentlik addedilmez 
&aıunm .. Biraz tatlı dil! ... Bu da para 
İle pulla değil ya! 

Meraklı bir kari soruyor: 
Bir karümizden ıu mektubu al • 

dıın: 
"Muhtf!rf!m elendim; 
11 Şubat cumarleıi giin/ıü lllilliyef 

lla:ı:et,,ıinde (bir aenf!de ne /ıaJar et 
YetliJı?) lf!rleuhalı bir fıkra uardı. Bu • 
fıkrada /ıuilen hayuanlar arasında: 

1361 Adet tiftik Jı,,çin 
19310 Kara /ı,,çi 

666 Oilalı 
3412 Manda 

0 lduiunu gördüm. Et hu•uawıda ,alı 
meraklıyım, Eti hl!p /ıf!ndim alırım. 
Şimdiye lıaJar hi, bir /ıcuapta lı~i 
"" rnanda f!ti oatıldıiını görm,,dim. 
Acaba bu keıilf!n hayuanlar harice mi 
•eu/ıediliyor? !' 

Kariimiz mektubunda bir çok ka • 
laplarcfa damgaux et bulunduğundan 
!İkilyet ettikten oonra belediyenin koo· 
l>eratif ı:ibi bir de nümune kasabı aç• 
lnaımı tavıiye ediyor.. Bundan otuz, 
0tıız beı ıene en-el Reıit Paf81Un Şeb· 
reıninliği z.am•nında kasaplarla müca
dele için böyle belediye kasapları açıl· 
dıinu habrlarım. Çok fayda11 a;örül • 
lnüıtii. Amma ıimdi yapılır mı yapıl
~ mı ? Bilmem. Ancak melrtubda 
lıarü,.;;in iıaret ettiği §llY be~ de na
~ dikkatimi celbetti.. Hakikati Bu 
lnanclalar karakeçiler nereye gidiyor?. 
toı,,;;;tal~ra mı, otellere mi?. 

FELEK 

liaındi Beyin rahatsızlığı 
liman Şirketi umumi müdüril Ah • 

llıet Hamdi Beyin Sipahi Ocağı manej 
~~de attan dügtüğünü ve rahatsızlığı 
ı.~aebetile hastahaneye kaldırıldığını 
--ııeı- "Yermiıtik. 

MİLLİYET ÇARŞAMBA 2i ŞUBAT 1934 

• • 
ŞEHiR HABERLERi 

Ekonomi 

Ofis için 
Tebligat geldi --Burada altı memurlu 

bir büro kalacak 
Jstanbuldaki ihracat ofisinin l 

martta Ankaraya nakline dair tebli • 
sat yapılmııtır. Ankaradaki merkezi 
ofiı müdürü umumiliğine Londra ti • 
caret mümeoaili Kurtoğlu Faik Bey 
tayin edilınitıir. Faik Beyin, o fi.sin ~ar 
zı mesaisine ve müstakbel faalıyet1ne 
dair eaaah program hazırladığı aöy • 
lenmektedir. 1 Marttan itibaren Is • 
tanbulda altı memurdan mürekkep 
bir büro kalacaktır. Raportörlerin ek 
serisi 1 Martta Ankarada bulunacak· 
)ardır. Bazı raportörlerin vaziyetleri 
itibarile Ankaraya gidemiyeceklerin • 
den ofioten ayrılacaklan anlqılmak • 
tadır. latanbuldaki ihracat ofisi mü -
dürü Cemal Beyin lkbaat Vekaletine 
diğer bir vazifeye tayin edilmesi ihti· 
malinden bahsedilmektedir. 

lspanyol heyeti temaslarına 
devam ediyor 

Şehrimizde bulunan lapanyol he • 
yeti, Ticaret odası v9 ispanya ile mü
naıebette bulunan yutnutta, ve saire 
tacirlerile temaslarına d .... am etmekte 
dir. ispanyada memleketimizde meı • 
herler teıisi için heyetin ileri aürdüiü 
fikir alakadar mahafilde tetkik edil
mektedir. Billıaaaa ispanyada böyle 
meıherler tesisi aayeaind~,. 1:ürk ~lı 
nm gördüğü rafbetten bıliati.~~e dı: 
ğer memleketler mallannm aiiriihneaı 
ne maha] kaJmıyacağı aöylenmekte -
dir. 

Tenake siparişi 
Eakifehir ve Kütahya tarafların • 

dan oon günlerde oldukça teneke aipa 
rifleri almmıttır. Bu aipariılerin Eski 
tehir ve Kütahya civarındaki köyler· 
de 10D zamanlarda pancardan fUl'llP 
yapılmasından mütevellit ihtiyaçtan 
ileri geldiği anl&§ılmaktadır. 

Cuma gUnU fabrikalar 

Resmi müsaade almadan fabrikAla • 
nn cumaları çalıpnamalan için ala -
kadarlara kat'i tebligat yapılmışbr. 

Tutun ihracatımız hakkında 
bir rapor 

Ticaret oduı, tütün ihracatımız ve 
bu ihracatta tacirlerimizle ecnebi kum 
panyalarının vaziyetleri hakkında, lk 
bsat veki.letinin talebi Üzerine bir ra
por hazırlamı§tır. Rapor, oda reisi 

Vlllyatta 

520 bin lira --Neft sanayi şirketinde 
yapılan kaçakçılık 

Beykozdaki Türk neft aanayi tirke 
tinin 520 bin lira1ık vergi kaçakçılığı 
meseleai yeni bir safhaya ginniıtir. 
Maliye Yeki.Jeti bu iti etraflı surette 
tahkik İçin müfettiı Lll.tfi Beyi me • 
mur etmİ§tir. Şirket faaliyete devam 
için bütün tesisatını Maliye vekaleti 
namına İpotek etmittir, 

Takas komisyonu 

Takas komisyonu dün vali muavi
ni Ali Rıza Beyin riyasetinde topla • 
narak vize itlerile metıul olmut tur. 

Jandarma kumandanı 
Y alovaya gİbnit olan jandarma 

kumandanı izzet Bey tehrimize d öD>
mÜ§tÜr, 

Pollata 

Kaçak kesilen 
Koyunlar 

Bir de sahte Belediye 
damgası bulundu 

Maarifte 

Orta tedrisat -Lise müdürleri yann 
ıslahat için toplanacaklar 

Şehrimizdeki lise müdürleri 
yann maarif dairesinde bapnüfettiı 
Salih Zeki Beyin riyaseti albnda top· 
!anarak orta tedrisat müesseselerinde 
yapılacak ıslahat iılearini gÖl'Ü§ecek -
)erdir. 

Reşat Nuri Bey 
Maarif vekaleti umumi müfettiş -

!erinden Reıat Nuri Bey Tekirdağm • 
daki teftiılerinden ıehrimize avdet et 
mi§ tir. 

Haydar Bey hasta 
Maarif müdürü Haydar Bey ra -

hatsız olduğundan bir haftadan beri 
makamına gelememektedir. Haydar 
Beye geçmi tolıun, deriz. 

Fevkalade kongre 
Edebiyat fakültesi Talebe cemi • 

yeti yarın Halkevinde fevkalade bir 
kongre yapacaktır. Bu kongrede ye• 
niden idare heyeti seçilmesi beklen • 
mektedir. 

Maaşlar düzeldi 
Bazı ekalliyet mektepleri türkçe 

muallimlerine maa§ vermiyorlardı. Ma 
arif idaresinin IOn yaptığı tamim üze
rine muallimler maaılannı almağa 
bqlaıruılardır. '6 

Feci kaza 
Galatada Necati Bey caddesinde ber

ber Şevket Efendinin dükkanı iittün • 
deki odada ikinci ıube komiserlerin • 
den Refet n Hııltkı Efendiler tııra -
fından yapılan arqtumada yedi tane 
kaçak olarak yeni keoilmit koyun ile be- e· t l b t it d 
lediyeye ait bir damga bulurunaıtur. ır a e e ren a ın a 

Suçlu yakalannut ve koyunlar mü • parça parça oldu 
ıadere edilmiıtir. 

A 1 Erenköy ile Cöztepe arasında evvel-
m pul hırsız arı ki gÜn feci bir tren kazası olmut. Ka-

Makaiın barda kalörifer küllerini dıköy liıeıi yedinci sınıf talebesinden 
dökmekte olan lıİ7Jonpfr; "" -•em Cemil, 15 yaılarında Kemal Efendi parça, par· 
ampul çalarken yakalanınııtır. ..ı.ıır.ıft ça olarak can vennİ§tir. 

B . d En-elki gün saat on iki raddelerinde 
lr ÇOCUll. h8Şıe1n 1 Erenköy köprüsü tarahndan geçenler, 

Beyoğlunda Uzunyol ıokağında o • orada karlar araaında kan içinde bir ce-
turan Ayşe Hanımın üç yaşındaki oğlu set görmüılerdir. Cesedin kollan ve a• 
Hüıeyİnin üzerine mangaldaki kaynar yaklan yoktur. Batı da ezilmigtir. Ta· 
ıu devrilmiıtir. nınmıyacak bir haldedir. 

Kaynar su, çocuğun vücudünü muh • Cesedi görenler hemen Erenköy po-
telif yerkrinden kavurmuı ve Hüseyin liıine malumat vermiılerdir. Hiidiıe • 
Etfal hastanesine kalclmlmıştır. den haberdar olan Erenköy nahiye mü-

Kalas hırsızı dürü Kemal Bey de ıüratle hiidise yeri-
ne ,_elmiı tahkikata batlanmıtbr. 

Hasköyde Arap Davit, kalafatcı lbra.- Uıküdar müddeiumumisi muavinle-
rim ve Yuıuf efendilerin kalaslannı ça- rinden llbami Bey de hadiseye vaziyet 
!arken yakalanmııtır. etmiştir. 

• Derhal yapılan tetkikatta ceıede ait 
Küfeci değil, yankesıci kol ve bacaklar= Erenköyünden Cözte-

Bürhan Bey isminde bir zat eTIJelki pe İıtikametine doğru 100 - 150 met-
d re mesafede ayn ayrı ve parçalanınıt 

Mahkamalarıl• 

Adliye iyiden 
İyiye yerleşiyor 

Baroya daha üç 
tahsis edilecek 

oda 

lıtanbul adliyesinin postahane bina
aına yeı-leımesi hazırlık.lan devam et -
mektedir. 

Yerleşme tertibatına , levazım temi
ni İ§İne müddeiumumi muavinJerinden 
Ekrem Bey nezaret etınektedir. Defter
darlıktan maıa, dosya dolabı ve saire 
gibi • !Ya veirlmi!tir. 

Önümüzdeki hafta zarfında Sultan
abmette Tat mektep binasındaki ceza 
mahkemelerinin de postahaneye nakli 
dütünülmektedir. 

Postahane adliyeye tamamen tabsia 
edildikten sonra timdiki telsiz daireıi 
ağır ceza aalonu ittihaz edilecektir. 

Fakat ıimdilik ağır ceza eıki posta 
müzesinin bulunduğu aalona yerıeıtiri
lecektir. 

Enelce baroya tahsisi düıünülen 
posta müdürü oda11 emanet dairesi it
tihaz edilmit. buraya bir de küçük kasa 
konulmuıtur. 

Baro için ikinci katta bir veıtiyer 
ayrılmıtbr. Vestiyer olarak ayrılan daİ• 
re eıki posta ve telgraf doktorluğu oda
udır. Bu odanın bulunduğu katta da· 
ha üç odanın baroya tahsisi takarrür et
miıtir. Bu odalardan ikisi yanan baro 
dairesinin içtima salonu ile kütüphane
ıi gibi iç içedir. Yalnız bu takdirde 
reiı odaıı baro merdiven baımdaki bü
yük oda olacaktır. 

Oot kat koridorun poıta sitelerinin 
bulunduğu büyük salona açılan pen : 
cerelerin kınlmasına ve kualaıa manı 
olmak için pirinç çubuklar konmakta • 
dır. 

Taragano Efendinin tahliye 

talebi reddedildi 

Maslakta bir otomobil kaza11 neti
ceıinde 3 kitinin ölümüne bir kaç kiti· 
nin de yııralanmasma sebep olan Albert 
T aragano elendi kefaletle tabliye ta • 
lehinde bulunmuıtur. Talep birinci ce
za mahkemesi tarafından reddedilmiı -
tir. 

Neşriyat davaları 
Paristeki mali rezaletin kahramanı 

olan Staviskinin ölümünden sonra alın
mıı bir resmini derceden Te rea~.n al
bna (Staviıki öldükten sonra) cumle
ıi yerine yanlıılıkla ( Staviski intiharın
dan sonra) cümlesini yazan Ak,ıun ga• 
:ı:etesi aleyhinde bir dava açılmııtı. 

z 

l 
l 

Eıacö~~ 
Hamallar ve kayıkçılar 

saltanatı l 
Memnuniyetle haber aldığımıza 

göre lstanbul Merkez Ticaret Mü. 
düdüğü limanımıza gelen gem' le" 
den yolcuların motörlere sahile 
çıkarılmasını teemmül ediyormus. 

Şehrimizin esaslı dertlerinde~ 
birisi hamallar meselesi ise diğeri 
hiç füphesiz kayıkçılar it:dir. Ak· 
la hayret veren muazzam inkıliip
lar yapmamıza, memlekette sal
tanatı ve hilafeti kökünden vr k l't· 
memize rağmen esefle itiraf etmelı 
lazımdır ki, hamallar saltanatını 
yıkabilmek 9öyle dursun bu mev
zua temas bile edememişizdir-

Hamallar, Türkiye Cümhu riyeti 
hudutları dahilindeki Jstanbul şeh. 
rinde bir nevi hükiimet tesis etmiş.. 
lerdir. Bir hükumet ki tarifesini 
kendisi yapar, ve föylece sözden 
geçirtir, fakat kendisi tatbik eder. 
dilediği gibi kendisi tadil eTe·, a. 
man dinlemez, zaman dinlemez. 
Sanki tehir, bu metin arkalıklı z e
vatın babadan mütevaris çiftliği 
ve halk ta onlann yanafmau v~ 
eciridir. ' 

Bahsimizin asıl mevzuu olan 
bu metin arkalıklı h8Jmetlu zeva
tı bulmak için ~hirde uzun boyl·..ı 
bir ar8Jtırma yapmağa lüzum yo)... 
tur. Hamallar saltanatının Ko :ıt. 
!arını, Düklerini, Ma'. 'tı i lerini, B.ı. 
ronlarmı teşkil eden bu kısım, Hay. 
~arp8!8' rihtimile köprünün Şirke
tıhayrıye ve Akay iskelelerinde 
Galata ve Karaköy rıhtrınlarınd~ 
ağlarını kurmu9 ve buralara ke
mentlerini atmıftır. 
Şehrimizdeki kayıkçılar da afağı 

yukarı ayni fasiledendir. Maazal
lah limana bir gemi geldimi - ba. 
Irk akını duyan marti kutlan gi
bi.- derhal küreğe kuvvet vapu
run etrafını ihata ve derhal hususi 
saltanatlarını ilan ederler. Ho · a
dan lstanbula vapurlarımızın 50 
kuruşa yolcu tafıdıkları zamanlar • 
da bile devletlu ve ha,metlu kayık
çılar saltanatının devletlu ve haş
metlu kayıkçıları, tamandıra i le 
rıhtım arasındaki 5 dakikalık me
safe için 50 kuruş dercip e tmeden 
küreğe el sunmazlar. isterseniz ver. 
meyiniz. Deniz ortasında kalmış 
bir yolcu için yapılacak fey, naçar 
bu bacın tediyesidir. 

_liamdi Bey yapılan mlida vat neti • 
~IUıde rabatıızlığı tabaffüf etmiıtir. Kı 
la bir zaman oonra tamıımile iadei ili· 
Yet ederek haıtahaneden çıkacağı anla
t•lmaktadır. 

. Aquitania ancak 20 
rnartta gelecek 

, Nemliazde Mithat Beyin riyasetinde
ki bir komiıyon tarafından son defa 
gözden geçirildikten sonra vekalete 
gönderilecektir. 

gün Galatada dıı hatlar acentasm an olarak bulunmuıtur. 
Karadeniz için bir kamara bileti al • lstaıyondan bu vak'adan evvel ban-
mış ve bütün bir yüz liralık bozdurmuı- gi trenin geçmiı olduğu tahkik edil-
tur. mittir. Adanolu marıandiz treninin 

Bürban Bey yüz liralıktan artan geçtiği anlaplmııbr. 

Bu davanın rüyetine dün birinci ce
za mahkemeainde devun edilmiıtir. Müd 
deiumumilikten sorulan ıuale Eniı T ah
un Beyin mahkumiyet sabıka11 olma
dığı cevabı selmiıtir. 

Bunun üzerine müddeiumumi mua ... 
"Yİnİ tarafından neıriyat matbuat ka'!u· 
nuna muhalif olduğundan ceza talebın
de bulunulmuttur. Eniı Tahsin Bey 
netriyatın sehven yapıldığını ve ~ava 
ikameıinden evvel keyfiyetin tanih e
dildiğini oöyliyerelı: beraetini istemiş
tir. Muhakeme karar tefhimi için bagka 
süne bırakılmııtır. 

Vazifelerini dürüstane p a : a ka
zanmaktan fazla vapur küpeştesin· 
den rıhtıma ayak basmak ıstırann. 
da kalan haJkı ve yolcuyu haraca 
kesmek zanneden kayıkçıya bu 
memlektte kürek çekmek hakkı 
vermek hataların hatasıdır. 

Aquitania ismindeki büyük trans
atlantik vapurunun külliyetli mikdar 
d~ le!fahı bimil olduğu halde bu • 
tun lımanımu:a 11elnıeai bekleniyordu. 
Son günlerde Akdenizde çıkan tid • 
d~ı; fırtm":lar dolayuile "Yapur aey -
•uaefer tanfeai değiJtirmek mecburİ· 
)'.,tinde kaldığından limanımıza uğra 
~ıyacaktır. Aquitania -Purunun ikin 
cı seferi olan 20 martta Jiınenıın•za 
teleceği haber verilmektedir. 

Neşet Ömer Beyin beya-
na tında bir tashih 

, ANKARA, 20. A.A. - Onivenite rek 
t?rii Neget Ömer Bey efendinin diin ve
~- beyanabnda ıabık maliye Vekilı 
(,L iilhalilc Beyefendiye ait kısmının 
\\._"!"'liyat taı:namile muvaffakiyetle ne
lı~t tir) fıkrasındaki (Tmmmen) 
"'eıi bir istinsah bata11 olarak (he
llıii ) teklinde intiıar ettiği a;örül· 
llıq~ oldufundan ınaalilizar tashih .olu-
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Zahire fiatları 
Bunun iizeri.oe hemen İıtaıyonlara altmıg lirayı acele ile paltosunun cebine telgrafla bu trenin durdurulma

11 
bak • 

koymu§ ve oradan bir küfeci çağırarak kında emir verilmiıtir. 
Yağ, nohut ve kuru fasulye fiyat • küçük bavulunu vapura götürmeıini ıöy Bir taraftan bu itler yapılırken di-

Jan, havalann fena gitmes.i yüzünden lemiıtir. Kalabalık arasında giderler • ğer taraftan da ceıedin hüviyetinin 
birer ikiıer kunı§ fırlamııtı. Havalar ken bir aralık küfeci ortadan kaybol • meydana çıkanlmuına çalııı.lmııtıı:· O 
düzelmeg•e yu"'z tutmuı üzerine fiyat- esnada ög"le yemeğine evlerıne gıden 

ekt muıtur. · da larm eski haline geldiği görillm e· mektep talebeleri ile o cıvar oturan-
dir. Bürban Bey etrafı araıtırırken kü - )ar çocuğun Kadıköy lisesi talebesinden 

fecinin valizi yere bıralmııı olduğunu K mal f d" ld • te hi tmi' 1 
Çekoslovakya l·ıe Claarı·ng - e e en • o ugunu , • e , er-gormüş, fakat küfeciyi bulamamııtır. d 

Bu 11rada Bürban Bew bir ıey almak ir.llk b"• larak aJd el kil Çekoolovayya ile aramızda klearin& ·· ' ve ta ıı o a g en ıe , 
uzere elini cebine ıoktuğu zaman bi - - lda k ka d elfl sına müatenit yenı' bır· mu!- ...ele 1 k d çocugun yo n geçer en ar 11n an 
raz evve oyduğu altmı§ liranın a a- trenin gelmesi ve Kemalin de müvaze-

yapılmıt ve tatbikına bqlamnıu• lü - §ınlnut olduğunu gönnüı ve küfeci • neıini tatırarak •oe kaÇ"""Yarak loko • 
zumu dün Gümrük ve inhisarlar ve • nin yolda giderken kalabalık araıında motifin altına düterek parçalandıiı ol-
kaletinden lstanbul ırümriikleri Bat • fırsat bulup cebindeki altmı§ lirayı a - muıtur. . . • 
müdürlüğüne tebliğ edilm.iıtir. ıırclıktan ıonra bavulu bırakıp kaçbğını Bu aıralarda mar§8Ddız treDUllD 

anlıyarak zabıtaya müracaat etmiıtir. ik alık uld • bild' 'lmi•tir 
Mufl•t Necdet Bey küf . Pend te on ugu ın • : Hırsız ecı poliı tarahndan aran- Derhal mahalline gidilerek talıkika-

Birkaç günden beri Ankarada bu- maktadır. ta ~lanmııbr. Lokomotifin ~sti 
Ramazan Aıım Efendi ber bangı bır lıa-lunan lotanbul Deniz Ticaret müdürü -- d zaclan malUınab olmadığım oöylemiıtir. 

Müfit Necdet Bey, dün tehrimize a"Y• Hallı:evi salonun a bir incir kongresi d . 
1 Dig· er memurlar da ayni telril e ifade det etmittir. top anmııtır. 
Bugünkü ikbaadi YUiyetler Ye bey "Yermiılerdir. 

Krom ihracatında kolaylık nelmilel rekabetler karıısmda -m· Bunun üzerine lokomotiften itiba • 
· · · • h •ı ren tekerleklerin muayeneıine hqlan • Anadoluda 1• •• :L._1 edilen .____ tıya oğramamak içm mcır miıata aU.. ek 

~·- .....,.,. ) • • 1 b' -'- alnı 1 ı· mııbr. On dörclüncü vagonun t er • madenleri, Haydarpaıada ihtiyaca ki ennın nası ır v..,....e a an azını )eklerinde kan lekesi ve vagonun basa· 
fi depolar ve sair teıioat mevcut ol • a;eleceii kona;renin toplanma mevzu • mak demirlerinde de elbise parçaları 
madığından öteden beri Derince iııke- unu tetkil ediyordu. Bu mevzu Üzerin 
le.:nden vapurlara tahmil edilınekte • de aöz alan hatipler muhitlerinden bulunmuıtur. • lb çal 
~ k I' ·· aldıldan ilham ile noktai nazarlarmı Bu kan lekelen ve e ise par arı 

dir. Madenciler, gere nak ıye ~cret· söylediler, mebual...-.nız Adnan ve kazanın bu marfllDcliz treninde vaki ol· 
!erinin, gerekse Derincede ardıye ve Dr. Mazhar Beyler bir kooperatifin lü duğunu göstermİftir. Ancak Kemal e
Tapurlara tahmil masraflarının l'.6k · zumunu teırih ettiler. fendi ne tekilde ölmüıtür? Yani tren 
aekliğinden tikayet etmekt-;dırl-;r. Hatiplerin kongre heyeti umumi _ kendisini ne suretle albna almışbr? Bu 
lkbsat Veka• letı" bu hususta tetkikat ıc- h 1 ih ti · tahkik tı "imi 

d . 1•. • .• .. yesini tenvir eden sözlerinden ıonra meç u c e enn a na geçı §· 
ruına mıntaka Ticaret mü tir ugunu murabhular tarafından ortaya atılan tir. 
memur etmittir. Müdiriyet, bir rapor- muhtelif fikirle~ üzerinde münaka§a· Tahkikat ıu noktada toplanmakta • 
la vaziyeti vekalete bildirmektedir. lar yapıldı. Netıcede bütün incir mer dır: 

Yapı1an tetkikat, tahmil, ardiye ...., kezlerinde mahalli kooperatifler ya Kemal elendi, bBf&l"I bir çocuktur. 
nakliye ücertlerinde az çok tenzilat pılarak §İmdiye kadar bir teıekküle Ara •ıra Cöztepe fidanlığı ve o civar· 
icra edilebileceğini ve madencilerin • . ela yavat geçen trenlere atlar, inermiı. 
fl.ka· yetlen'nde haklı noktalar bulun - bağlanmamı§ olan ıncır müstahsilleri - • b cib k ·c1a · 

nin bu kooperatiflere alınınuma ve Hatta u et me tep ı resınce na • 
doğunu göatermittir. kooperatiflerin tefkiline yardım et _ zarı dikkati celbetmiı, velisi mektebe 
Hem dinar, hem kuron kıymeti mek üzere Aydında bet kiıilik faaJ çağmlmııbr • 

bir heyetin seçilmesine karar vermit- Ancak çocuğun babası olan Hajn 
Olan paralar tir. Kongre bu heyeti seçtikten son • Efendi Antalyada ııhbiye me~~ru ? • 

d • Jmı duğundan çocuğa pek ıöz geçırılemıyor· Boraa "Ye Osmanlı Bankası Komi • ra agı ıtır. 

1erliğinden: lzmir Ticaret Odasının raporu ~ukazarun vuı.u bulduğu pazartesi gü-
Yuıoaıavya Milli Bankası tarafın • 1 · • d nü Kemal efendi mektebe de gitmemiı-

dan muvakkat bir zaman için mute • • zmı~ bcaret ? ası ÜzÜm ve incirleri- tir. Kuvvetle tahmin edildiği~e göre, 

Baledlyade 

Şehir planı 

Jüri heyeti ihtısas encü
menlerine ayrılıyor 

Şehir plinını yapmalı: üzere tetki -
katta buunan üç ecnebi müteba1111 mi
marın ilk raporlarının tercümeıi tama
men bitmiıtir. 

Raporlar tabedilmektedir. Jüri heye
ti gelecek cumarteai günü ikinçi içti -
maını yaparak tetkikata batlayacaktır. 
Heyet azau aruında en-ela ibti ... ı ko
miıyonlarr aynlacaktır. 

Heyet dolaşıyor 
Sular hakkında tetkikat yapmak ü-

Avrupaya giden belediye fen he
zere • .• ht 
yetinden gelen malumata gore . ~ye 
ahiren Viyanadan Romaya aeçmııtır. 

Heyet Romadan Yugı;ıılavya?'a ve o
radan da Bulgaristan& gıd~ce!'tır. Ya· 
pılan tetkikat yalnız ıuya ınbıoar etme
mekte, ayni zamanda yollar hakkında 
da tetkikat yapılınaktadır. . . 

Heyet bir ay kadar oonra şebrımıze 
dönecektir· 

Afisaj tarifelerinden şikAyet 
Afiş itlerini belediye Anadolu Ajan
a devretmitti. Ajanı elindeki tari-

oın ·bdl"'tahik , fenin en azamı a enru t ebnege 
batladığından, belediyeye bazı tikilyet
ler vaki olmuıtur. 

Tabelil, reklam ve saireden fazla pa
ra istendiği esnaf tarafından yapılan 
müracaatta bildirilmiıtir. 

Belediye ilancılık ve rekliimcılık 
hakkında ajansla yeniden müzakerata 
geçecektir. Mümkün olursa yeniden bir 
tarife teıbit olunacaktır. 

her olm:ık Üzere evvelce tedavül mev- mızin tıcari vazıyetine dair tanzim et- Kemal efendi marıandiz trenı geçer-
kiine çıkanlan (döl't bin) kuronluk tiği bir rapo~hid~ mevsimi iptidaaından ken on dördüncü ... agona atlaınışbr; fa- Gayrimübadillerin gön-
(bin) dinar ve (dörtyüz) kuronluk ıs.2-934 tari ne kadar zmir borsaım- kat oonradan yere atlarken elbisesi ta-
(yüz) dinar itibari kıymetini havi ve da 3S,75ı,5ıo kilo üziim satılmı,tır. Ge- kılnuı ve kendisi de tekerleklerin al- derdiği heyet 

_______ ...,.. ______ _ 

Üzerlerinde hem kuron ve hem dına' r çen sene ayni tarih~e, .4da7,004d,OJ8 kilo tına g?ıderek fecı· •ekilde ölmü•tür. Tah. · M ı · 

Limanın tayin edeceği muted il 
ve mazbut bir tarife tahtında y ol
cuları lafnnak için motör gibi me
den~ vasıtaların mevcut olduğu b :r 
liD?-anda çaıp~ çürük tekneler. için
de insan naklıyatına müsaade et
mek bugüne kadar devam ~dege. 
len hataların en mühimlerinden 
birisi olmuftur. Bu işi timdiye k,.. 
dar ne liman üstüne almı,, ne de 
belediye kendisine mal etmi9tır. 

Gazetelerde havadis şeklinde 
okuduğumuz ve tahakkukunu çok 
temenni ettiğimiz bir habere gö re 
lstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğü, 
Limanın en müzmin ve esaslı dert
lerinden birisi olan bu iti nihayet 
halle karar vermek vaziyetine gcç
mitlir. Bu husu.ta muvaffakıv·t t• .. 
menni etmekle halkın en samimi 
arzusuna tercüman olc!uğumuza 
kani bulunuyoruz. 

Salahattin ENiS 

Afyon karteli lsviçrede 
toplanaeilk 

Türk - Yugoslavya müıterek afyon 
111tış hüroıile müzakeratta bulunan bey
nelmilel alıcı Kartel münıeuillcri bir 
müddet evvel Almanyaya avdet etıniılcr• 
di. 

Mümessiller, Kartel heyeti umumi
yesinde cereyan eden müzakerat hak • 
kında izahat verecek ve neticeye göre 
temaslara Pariıte devam edilecekti. 

Uyuıturucu maddeler inhisarı iı!a
resine gelen malümata göre, Kartel he
yeti umumiyesinin 13 ıubatıa Pariste 
yapılacak içtimaı tehir edilmiştir. Heye
ti umumiye, lsviçrede bugünlerde içti. 
maa davet olunmuıtur. Verilecek kara
ra göre vuku bulacak it'•r üzerine Türk • 
Yugoılav müşterek aatıı bürosu battı 
hareketini! tesbit edecektir. 

Kartel haricinde kalan müteaddit 
münferit fabrikalar ve müeaseıeler ta. 
rafından, afyon mübayaaaı için müşte
rek büroya müracaatlar yapılnuşb. Bun 
]arın mümessilleri de, müeıseıclerin ... 
den aali.biyetname alarak müşt rek bü. 
ro ile temaslanna devam edeceklerini 
bildirmişlerdir. tıl t M · ti ' • Cynm' übadillerin dileklerinı a ı· yazılı iki nevı' ka" g•ıt paranın tedavu··ı sa mı§ ır. evaım ıp sın an rapor kikata devam edilmektedir. A k 

ta ib · k d 1 · limarundan mubt ye vekaletine arzetmek üzere n a· ;nı;vkiinden knldırılmakta ve oon müh ı;[ m:,ı;::leketkrez:'k; ihracat, 43,ızs,org Kemal efendinin cenazesi diin Eren· raya gitmit olan heyet azasından ce· Akay idaresinin hesapları 
ebn 25 Mayıs 1934 tarihinde nihayet kilodur. Bu mıktar 932.933 seneıinde köy Sabrayiceditteki evinden kaldırıla- ıniyet rei•i Hüsnü Bey dün _An":~radan 
bulmakta olduğu Belgrat elçiliğinıiz· 4a,916,992 kilo idi. lncirlerimizin ticari rak namazı kılındıktan sonra Sahrayİ· ıehrimize a;elmitıir. Heyelın dıgc~. a· Akay, Devlet Denizyolları ve fab 

--
den Maliye vekiJetine yazılJp komiser · · 1. cedit mezarlığına gömülmüıtür. z••• tesebbu""slerine devam etmek uze rika ve havuzlar idaresinin geçen a]. liğe tebliğ edilen mektuptan anlatıl - vazıyetıne ge ınce : Cenazede muallimleri ve mektep ta· - h ayhk hesaplarını tetkik için Anka mııtır Ell . d b 1 d b 1 Mevsim İptidasından 15·2·934 tarihi. 1 1 . k ki 1 re Ank.arada kalmıılardır. radan gelen heyet fabrı"ka ve lıavuz . · erın e u para ar an u u- ne kadn.r lzmir borsasıuda, 19,35&,gao ebesi bu unmu~, merasım ço acı ı o .. -a-
nanların "Yaktile değistirmelcri için muıtur. h } lar idaresindeki tetkikatını bitirdikten 
keyfiyet ilan olunur. - kilo incir •atılrnıttır. Geçen sene ayni Petrol müte ass1s arı ıonra Ankaraya çağırılmı§tı. Bilahar. 

A d d . tarihte, 15,085,748 kilo İncir oatılnıısbr. K d • d l d "d · ""d "" ·· C verilen karar u""zerı"ne lstanbulda çalıt y tn a lftCİrCiler kongresi Mevsim iptidasından rapor tarihine ka- ara enız e O OS Petrol arama ı areaı mu uru e - masına devam etmesi muvafık görü • 

' 

tı ıc••a 1 e ı no••t 
~ zı t Altın 

1 F'I "·. C°•lc. 118 1 Mee'diy• Orı-. &J 
---------'--- Banknot 

dar lzmir limanından muhtelif ecnebi Karadenizde hafif bir lodos hüküm vat Eyüp Bey, refakatinde. ~erikah 
AYDIN, 20 (A.A.) - Dün öğleden memleketlere va'-" ı'bracat, 2S 617 396 M fih 1 b·ı· petrol mütebassıslnnndan ıkı zat bu· • len heyet e§hrimize dörunüt ve dün 

2.S ıu sürmektedir. aama vapur aı· . ' a h Ak d b 1 k"k 9
0

·,. -~oo~nr~a~inic~i~r-m~ın~t~ak~a~la~r~ın~d;an:.Jg~e~!e;n~mujLJ_jk~i~lod~uijr~. :B:u~m=ik:t:ar:_:g:eç:•:n~s~e=n~e~2~4~~~·'!!!~~L··~!:!!~..;!!e;!f!!:!l~e!_r•!!"n~e~d~e~v:arn:·~e~tm~e~k~te~d~ı~r_:·:.ı.....:_:lu:::n~d:'..:u~ğ~u:.:h;.;a:l:d:e..;A;,:;;n,;;k,;;a,;.ra;;.d;;.a;;,n;;,_.:,fe_r.;i_m.;i_ze-Jl-.-_.ay:...i_.a_re_•_i_e_s_a.;.p_an_n_ı_t_et_ı_a_tı_n_a _ _ ..- rahhaa Vd tniimeııilJerin iıtirakile ıp:ı- i;1: 1 , - • -. •• 2.35 . 
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1 Felsefi bahisler ' 1 

En meraklı meselelerden: 
Hayatın 

Üzerinde doğduğumuz, büyüdü
ğümüz ve nihayet gene içine gir
d.ğimiz bu topraklarda hayat ev
velden beri var mıydı? Sonradan 
ha,lamışsa, ona bu hayat nereden 1 
gelmiştir? Denizlerde ve ilk kara 
topraklarda zuhur eden birinci 
mahluklar ne gibi ve ne şekilde 
şeylerdi? Bu mesele de zihinleri 
en çok işgal eden en çetin muam
malardan biridir. Halledilmiş mi
dir? Vakıa bir çok tahminler yürü
tülmü~tür. Fakat üzerinde durul
mu, bir faraziye yok gib!dir. 

Madem ki yer, güneşten kop
muş ateşin bir küre idi. Böyle kıp
l:ızıl bir ateş kütle:'İ üzerinde ha
yat tohumları nasıl olabilirdi? Şu 
halde jeolojiki devirlerin birinde, 
arza hayat tohumları har:çten di
f er feyyarelerin birinden tesadü
fen dü,müştür. İtte bu tohumlar 
arza hayatı telkih etmiştir. Arza 
hayatın böyle ekvanın bir tarafın
dan geldiğine müteallik olan bu 
tasavvuru bir çok mühim alimler 
kabul ve müdafaa etmişlerdir. 
Büchner ve Moritz Wagner, Hel
molz ve Sir W. Thomson onlardan
dır. Ara sıra yer yüzüne gökten dü 
şen iri t14ların bile hayatı kevniye
nin amilleri oldğuna zahip olanlar 
vardır. Zira bu taşları kimyaca 
tahlil ettikleri vakit içlerinde uzvi 
cevherlerin vücuduna tesadüf olun 
maktadır. Vakıa bu uzvi cehver
ler hemen ekseriya karbonize ya
ni kömürleşmif b · r halde ise de, 
o tasların tam merkezinde bozul
ma~ı• bir halde bulunması da 
mümkün olabileceğini Helmoltz 
tahmin ediyor. Binaenaleyh, bu 
faraziyeye göre, dünyamıza haya
tın gökteki dünyalardan biri tara
fından atılanmış olması icap eder. 

Nebatat al:mlerinden F. Cohn 
un mülahazasına göre, yeryüzüne 
düşmüş ilk zihayat tohumların men 
şeini fezada temevvüç eden, ve 
fevkalade bati olarak düştükleri 
için semavi taşlar gibi pek şiddetli 
bir tesehhüne maruz olmıyan kos
mik yani kevni tozlarda aramak la
zımdır. 

Ancak bu faraziyelere mütead
dit itirazlar serdedılmiştir. Bunla
rın en kuvvetlileri Errera ile Wer
vo-rn'undur. 

Errera'ya göre evvela yıldızlar 
arasındaki fezalarda hayatın mev
cudiyeti sabit değildir. Bununla 
'beraber o kevni tozlara zihayat to
humlar karışmış bulunsa bile bu to 
humların pek az vakit içinde şuaat 
ziya'yenin ter.iri altında mahvolma 
!arı icap eder. 

Filhakika diğer bir çok tecrübe
ler arasında bilhassa Roux ve Paul 
Becquerel'in yaptıkları arattırma· 
lar neticesinde ultra violet tuaları
nın zihayat mevcudat üzerindek~ 
muzır tesiri, açık bir surette, sabıt 
olmuttur. Buna binaen Becquerel 
"dünyalardan birinin diğerine ha
yat aşılaması., muhaldir, neticesine 
varıyor. Verworn'a gelince, bu a
lim de kevni tohumların mevcudi
yeti faraziyesini tekamül kanunla
rile gayri kabili telif görüyor. 

Filhakika, yer yüzüne eğer ha
yat hatka bir dünyadan gelmişse, 
bunun bir defaya mahsus olmama
sı icap eder. O halde bu dünyaya 
muhtelif zamanlarda, muhtelif to
humların gelmesi sebebile yer yü. 
zünde uzviyetleri biribirine muha-
1 i f r.eAit cesit mahlUkatın bulun-

• 
menşeı 

mıuı lazımgelirdi. Halbuki yeryü
zündeki mevcudat arasında böyle 
bir ayrılık olmadığını Anbriyoloji 
yani ilmi ahvali cenin, mukayeseli 
tetrih ilmi ve Jeoloji gfüteriyor. 

Bundan hatka, o faraziyeler tev
cih edilebilecek diğer bir itiraz da 
bunların kafi derecede ilmi bor e
sastan mahrum olmalarıdır: Fara
ziyenin mahiyeti icabınca hakla
rında ilmi bir kontrol yapmıya im
kan olmadığı gibi faraziyeyi ispa
ta medar olacak istibsar hadiseleri 
de mefkuttur. Şu halde bu farazi
yeler aklı tatmin edecek mahiyet
te görülmüyor. Fizyoloji alimlerin
den W. Preyer tasavvur ettiği PY· 
rozoer faraziyesi ise daha garip
tir. Bu alime göre, kim demiş ki 
yeryüzü hayattan mahrumdu. Ha
yır, varolduğu günden beri, batta 
atetin bir küre halindeyken bile 
hayat vardı. Yalnız o devirlerdeki 
hayat bugünkü şekillerine göre mü 
tecelli değildi. Birinci zihayab 
mevcudat yani onun tabirince PY· 
rozoer'ler ateşten zuhur ve iştikak 
ediyordu. Fıkır fıkır kaynıyarak 
erimiş bir halde olan bu ate' kütle
leri hususi bir bayat yaşıyorlardı; 
hali hazırdaki gevtekliğile hayat, 
işte bu nari mevcudatın maruz ol
dukları tahavvülata neticesinde ha 
sıl olmuttur. Bu nazariye, tekamü
lü kürei arzın malzemesine görül
memiş ve ititilmeınit bir tekilde 
tatbikten ibarettir. Breyer'in bu 
faraziyesi bana bizim eski kitapla
rımızda yazılı olan Can kavmini 
hatırlatıyor. Adem babamızın ya
ratılmasından evvel yeryüzünde 
yaşıyan insanlar yahut mahlUklar 
diyelim, aletten yaratılmışlar. Bun 
!arın adı Can kavmi iınif. Sonra 
bunlar mahvolmuş. MalUın ya lbliı 
Cenapları da aletten mahlUk ol
duğu için çamurdan yaratılmış ade
mı beğenmiyerek kibir etmit ! Ve 
hala yakamızı bırakmıyor! Acaba 
W. Preyer'in tasavvu~ ettiği o atet 
mevcutlar pyrozoer'ler bu kavmi 
can olmasın! 

Alimlerin bazılarına göre, ba
yat, birinci defa olarak, kendili
ğinden ve harici bir sebep olmak
sızın, ve bizzarure gayri zihayat 
cevherlerin zararına, ve ihtimale 
göre protoplasma suretine zahir ol
muttur. İlim dilinde buna generat
ion spontanee yani binefsihi tevel
lüt, türkçesi kendiliğinden doğuş, 
diyorlar. İyi ama hiç bir şey bir to
humsuz, bir atı11z doğabilir mi? 
Bu sel.:eple, bu faraziye üzerine 
alimler arasında uzun müddet 
pek hararetli ve pek tiddetli mü
nak8'alar yapılmıttı. Nihayet met
hur Pasteur'ün yaptığı kat'i tecrü
beler bu münakaşa kapısını kapa
mıştı. Çünkü Pasteur ispat etmi•ti 
ki ( feraiti hazıra dahilinde, ve bil
cümle ihtiyati tedbirler alındığı 
halde, ve tamamen ~terilise bir mu
hit içinde, harici bir sebep ve to
hum olmak'<ızın doğu' mümkün 
değildir). Bununla beraber, bugün 
dahi, bazı ilim adamları Pasteur'. 
ün vasıl olduğu bu neticeyi kabul 
etmemekte inat ediyorlar. İngiliz 
alimler'nden Sir Cbarlton Bastian 
bu mesele üzerine yazdığı, hemen 
hemen sert mekalelerde Uasteur'
ün vardığı neticeyi niçin beğenme
diğini göstermektedir. Bu dhetle 
alimle~i nbir takımı Pasteur' ün na
zariyesini bugün iç:n doğru olarak 
kabul etmekle beraber, bidayette 

_' ______ Y_ı_k_ıl_a_n __ B_u __ K_a_l_P ______ ] 
Yazan: Tercüme eden: 

Stefan ZWEIG Jsmail MÜŞTAK 
14 

, 0 nraya kadar sokak kapısına ara- ı 
baların yanaştığını ve sesizce uzak
laşıp gittiğini duyardı. Ancak her 
feye kartı o kadar 13.kay~t idi ~i bu 
gel ip giden arabaların kımlerı taşı
dığını görmek için olsun pencere
den bakmazdı. Sanki bakıp ta ne 
olacaktı? Onun bu evle bir alika~ı 
kaldı mı ki? .. Odasına ara sıra ko
peği çıkar ve yatağının ucuna uza· 
narak yatardı. 

• • • 
Artık ölen kalbinde acı namına 

bir şey kalmamıştı. Yalnız vücudu
nun içini siyah bir köstebek müte
madiyen oyuyor, çırpınan lelerini 
kanatarak yırtıyordu. Kum sancı-
11 nöbetleri haftadan haftaya sık
laşıyordu. Nihayet ıstırabı o derece 
çoğaldı ki kendisini tedavi eden 
doktor ayrıca bir mütehassısa gidip 
konsultaıyon yaptırılmasını teklif 
etti. Bu mütehassıs muayeneden 
sonra ciddi bir tavır takındı. Has
tayı birden bire korkutmamak için 
ihtiyatlı bir ifade ile tedavi yolunu 

gösterdi, behemehal ameliyata ih
tiyaç olduğunu söyledi. ihtiyar Sa
lomon bundan biç korkmadı, sade
ce dudaklarında acı bir tebessüm 
belirdi: Allaha çok şükür, bu işin 
de sonu geliyor, bu ihtizar da artık 
nihayet buluyor demekti .. 

l.şte en İyi bal çaresi, işte ölüm .• 
l~tıyar bunu hissetınişti. Karısına 
hır ~ey söylememesini doktora ten
bih ~tti, ameliyatın yapılacağı gün 
tespıt olundu, ihtiyar adam buna 
göre bazırlanmağa batladı. 

Son defa olmak üzere ticaretha
nesine gitti. Artık biç kimsenin 
kendisini beklemediği bu yazıhane 
de memurlar ona bir yabancı naza
rile bakıyorl~rdı. Otuz sene zarfın
da binlerce ve binlerce saat üzerin
de oturmuş olduğu siyah deri kap
lı yüksek ve eski koltuğa bir kere 
daha oturdu. Bir çek defteri getirt
ti, içinden bir yaprak kopararak 
doldurdu, bu ç:ki memleketin be
lediye reisine götürdü, muhteviyatı 
hayır İ!lerine ve öldükten sonra 
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hayatın yer yüzünde spontane ya
ni kendiliğinden ve tohumsuz ola
rak zuhur ettiğine kaildirler. 
Çünkü, hali hazırda, kendiliğin
den doğuş muhal görülse bile, bun
dan hayat hadisesinin zuhuruna 
müsait şerait ve ahvalin vaktile 
tahakkuk etmemiş olmamasını 
bizzarure istidlal etmek doğru ola
maz. Sıhhat bu gibi şerait ve ahva
lin ileride de tahakkuk etmesi ih
timalden bait defidir, diyorlar. 

Jeolojik tetkiklerin erittiği ne
ticeler gösteriyor ki arzın tarihinin 
başlangıcında hayatın umumi şart
ları, hayatın bugünkü şartlarına 
hiç benzemiyormuş. Arzın hararet 
derecesile havayi nesiminin rütu
beti ve hatta havanın terkibi baş
ka türlü idi. Binaenaleyh o zaman
ki şeraitin pek basit bazı hayat şe
killerinin b"nefs:bi zuhuruna mü
sait bi rhalde olduğunu tahayyül 
etmek neden mümkün olmasın? 

Bu kendiliğinden doğuş nazari
yesinin gayrtini güdenler son se -
nelerde meşhur Alman natüralisti 
Haeckel'in şahsında kendileri için 
pek kuvvetli bir muzahir buldu
lar. Zira bu natüralist ilim alemin
de müstesna bir mevki sahibi ol
makla beraber, Protist yahut Mo
ner denilen pek hususi bazı hay
vanları keşf ve tetkik etın' ,tir ki 
tekamülcülerin nazariyeleri için 
onlara pek mühim bir rol gördü
rülmesi mümkündür. Filhakika, 
o hayvanlar keşfedilinciye kadar, 
malum olan en ba!.İt mevcutlar 
tek böcreli mah!Uklardı. Halbuki 
kendi protoplasmasm'k kütlesi ve 
kendi karı,ık nüvesile höcre höcre 
zaten nesçi pek muhtelit bir ensi
celi bir mevcut idi; fazla olarak 
cytologie'nin ilerilediği derecede, 
eğer hakikaten ilk zihayat mevcu
dat kendiliğinden doğuş tarzı ile 
zuhur elmitlerse, onların tek höc
reli suretinde zuhur ettiklerini tes
lim ve kabul etınek daha ziyade 
mü,kül oluyordu. Çünkü bu tek 
höcreli mahlUkatın ensicelerinde
ki nisbi mürekkebiyete nazaran 
hayli uzun bir tekamülün mevli.ı
du olması icap ederdi. itte Haeck
el'in keşfi evvelce batıra gelen bu 
mülahazaları teyit etmit ve en ba
sit bayat şekillerini tek höcreli 
mevcudatın ötesine atınıştır. Filha
kilca bu Alman alimi bazı deniz 
koylarının çamuru içinde, bir ne
vi şeffaf pelte teklinde arzı vü
cut eden bir takım zihayat cevher 
kümelerini ke,fetmi,tir ki bunlar
da hiç bir uzviyet ni,anesi görül
müyordu. Bu zihayat kütlelerin ne 
gışai muhatisi ve ne nüvesi temyiz 
edilmiyordu. Demek ki gayet basit 
protopla~ma karşısında bulunulu
yordu ve bunlardan daha İptidai 
mevcutlar tasavvur edilemiyordu: 
Yani bayatın en İptidai şekli bu 
idi. 

Bu kesfi Heackel'e o kadar mü
him görünmüştü ki Moner yahut 
Protiste ismini verdiği bu mahlu
katın bati ıba,ına busu9İ bir sı
nıf, bir mevlit te~kil ettiğine ka
naat etmişti. Nihayet Heackel bu 
zihavat mahlUkların gayri uzvi 
madtleden kendiliğinden doğduğu. 
na hiikmeylemisti. 

F al<at onun bu hükmü uzun müd 
elet kıvmetini muhafaza edemedi. 
Zira Cvtologie'nin mazhar oldui(u 
terakkHer sayesinde Proti.te'ler'n 
co~ııntll\ bir nüve oldui'u kesfedil
di. O haltle huTllar ela bayatın en 
ba•it sekilleri değilmiş! , 

Pekala ama hayat nasıl ve nere
den çıktı? Acaba kimyavi uzvi sa
yesinde suni zihayat bir höcre ya
pılma!Sı rniimkün mü? Bir defa bu
na muvaffakıvet hasıl olsa mese
lenin mühim bir kısmı halledilmiş 

mezarına aarfolunmak üzere bırak
tı. Çeke büyük bir meblağ yazıl
mıştı ki belediye reisi adeta ürktü. 
Bu cömertlikten dolayı belediye re
isinin teskin etmesine mahal bırak
mamak İçin kalktı, sendeliye sen
dellye çıktı; o kadar telaş içinde 
idi ki o aralık kaybolan şapkasını 
aramak için yere iğilmeğe bile lü
zum görmemişti. Hastalıktan bu
rufmuş ve sararmış yüzünde gamlı 
bakışlarla, ha• açık, yoldan geçen
lerin mütehayyir nazarları önünde 
ufak adımlarla hızlı hızlı yürüye
rek kabristanda anasının babasının 
mezarını ziyarete gitti. Mezarlıkta 
bir kaç ziyaretçi daha vardı, ihtiya
rın hali bunların da dikkat ve liay
retini celp etmişti. (Salomon) bu 
mezarlar önünde durdu, sanki in
sanlarla konuşmuyormuş gibi bu kı
rık dödük taş parçalarına kısık bi11 
sesle ve uzun uzun bir teyler söyle
di. Acaba ne söylemişti? Yakında 
kendisinin de oraya geleceğini mi 
haber vermiş, yoksa onların bayır 
duasını mı istemişti? Bu sözleri 
o kadar hafif sesle söylemitti ki 
kimse bir şey işitmemişti. Yalnız 
dudakları kımıldıyor, batı mutta
sıl sallanarak gitt!kçe daha çok iği
liyordu. 

Mezarlıktan çıkarken dilenciler 
pek iyi tanıdıkları bu ziyaretçinin 

Bu akşam MELEK sinemasında bu sene gördüğünüz 
Fransızca sözlü ve şarkılı filmlerin en güzeli 

KIZ MISIN, ERKEK MİSİN? 
MEG LEMONNİER 

Bugünkü program 
ISTANBUL• 

18 Plak netriyab. 
19 Ajana haberleri. Muammer Bey tara· 

fından monoloi. 
19,30 Bedayii Muaiki hey'eti tararından 

Türk musiki neıriyatı. (Semiha H. 
Servet H. Vecilıe H. Ekrem B Ruıen 

• B. Cevdet Tahsin B. Şeref B.) 
21,20 Ajan• ve Borsa haberleri. 
21,30 Necip Yakup Be,. orkestraaı. 

ANKARA: 

12,30 Gramofon. 
18 Orkestra : Keman kon&eri (Ekrem 

Zeki Bey ta.rafından). 

18,45 Dan• muaikiai. 
20 Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A ' 1415 m.o 

16,SO Tasannili kon•er, 17,10 Çocuk proır· 
ramı, 17,40 Mü&ahabe, 17,SS Hafif mu&ild, 

18.SO Zirat mü&ahabe, 19 Tarihi tabji konf ... 
rana, 19,20 Oda musiki•İ, 20 Muhtelif aöı:ler, 

21,02 Hafif m~aiki, 22 Musahabe, 22,20 Mu.· 
&İkili temıil: Sonet• do Crimee, 23,15 Konfe· 

ranı Eıperanto di1i ile, 23,30 Plik ile &alon 
muıiki&i, 23,45 Dana muıik.iıi, müıababe, 

dana muaikiıi.. 

B U D A P E Ş T E 550 m.: 

18 Berend Sa1ıon talnnu, 19,30 Konferanı, 
19,50 Mr. Karolyi tarafından piyano kooıef'i. 

21, Berlinden nakil, 22,05 Haberler, 23,lS 

Odeon •• Parlofon plakları, 22.20 Bura Si· 

pn talamr, 24,30 Britanya otelinden naklea. 

dana muaikial. 

ViYANA 507 m.t 

18,15 Viyana muaik.İ•İ (yeni bestelerden), 

19,0 Badem -.e h.aatallldan1 19,30 Müaahab-, 

20 An1atur7adaki Alman Halk da.nalan, 

20,50 Saat aya.rı va. 21,05 Radyo doatlan h•· 

7eti taraEm.daa senfonik konser, 23,10 So• 

haberler, 23,30 Eapera.ntoca ecnebi haberleri, 

2,45 Akıa.m kon.aerJi plak ile. 

B 0 K R E Ş 1875 m.: 

13 Bora.a, plik, 14 Haberler, plAk. 18 Rad· 

70 orkeatr&&ı, 19 Haberler. 19,15 Radyo or• 

keatraar, 20 Oniyeraİt• radyosu, 20,20 Pli.k, 

20,45 Konferans, 21 Bela Ba.rtok tarafından 

piyano konseri, 21,30 Konferan•, 21,45 Mel 

Aliı Ni.kolaeaku tarafından ıarkılar. 22,45 
Haberler, 23 Cina restoranından naklen kon· 

ael'. 

B R E S L A U 316 m.: 

18 Hafif musiki, Yeni tiirler, 19 Kültürel 

neıri1at, 19,20 Solo harpa konseri, 19,45 Mü· 

sahabe, 20 Bach, Mozart Ye BeethoYen'in e· 

~erlerinden terekküp eden konaer, 21,10 Ar

lık Dünya haberleri, Spor haberler Ya. 22,30 

Koro konseri, haberler . 23,05 Cec:e muailıtiaL 

Ye•I •••rly•t 

Hol iv ut 
Holivudun dördüncü sene dokuzun· 

cu sayııı çok güzel resimler ve zen • 
gin sinema haberleri ile intiıar etmiı • 
tir. 

olacak ve adamın salsaldan yani 
türkçeıi özlü çamurdan yapıldığ~ 
hakkındaki itikat büsbütün yenı 
bir mana alacak! Bunu da bundan 
sonraki mekalemizde izaha çalışa-
cağız. 

Ordinaryüs 
Mehmet Ali AYNI 

üstüne ÜfÜftüler. Salomon elini ce
bine saldırdı ve orada ne kadar pa· 
ra, banknot buldu ise hepsini dağıt 
tı· O aralık burutuk yüzlü ihfyar 
bir kadın geldi. Ayağı topalladığı 
için geç kalmıştı. Bu kadın da bir 
sadaka istedi. {Salomon) bu man
zaranın verdiği teessürle ellerini 
tekrar ceplerine saldırdı, aradı, ta
radı, fakat verilecek bir şey kal
mamıttı. Yalnız p~rmağı?d.a. a~ır 
ve yabancı bir cismın tazyikını hıs
ıediyordu: Bu, izdivacının nişan 
halka11 idi. Bir batıra gözünün Ö· 
nünden geçti ve derhal parmağın
dan halkayı çıkarark hayretle ba
kan ihtiyar kadına verdi. 

Ve böylece yer yüzünde hiç bir 
teyi kalmadıktan, bütün varını yo
ğunu dağıttıktan sonra ameliyatha
neye gitti, ihtiyar vücudunü opera
tör netterine teslim etti. 

Ameliyattan sonra ihtiyar adam, 
ilacın verdiği baygınlıktan son de
fa olarak uyandığı zaman vaziyetin 
vebametini gören doktorlar karisi
le kızını hastahaneye çağırdılar; 
Esasen ameliyat yapılacağı gün ih
tiyaten onlara malumat verilmit· 
ti. Salomon, mavimtrak bir gölge
nin kuşattığı gözkapaklarını güç
lükle açıp ta timaiye kadar hiç gör
mediği bu odanın yabancı rengile 
kar,ılaşmca: 

ve ne9'enin bfttlln zevklerini bahşedecektir. 

GALATASARAYLILAR CEMiYE
TiNDEN: Galatasaray muallimlerin · 
den Dr. lbrahim Safer Bey şubatın 25 
inci pazar günü saat on sekiz buçukta 
Saray Sineması fevkindeki cemiyetimiz 
merkezinde "Stratosphere,, ve profesör 
Picard'ın tecrübeleri hakkında ilmi 
bir konferans vereceğinden cemiyetimiz 
azasının ve henüz cemiyete kaydedil • 
memiş oan Galatasarayldann teırifleri. 
rica olunur. 

iRTiHAL 
Halil Hamid Pata zadelerden mer

hum Rauf Beyin oğlu ve Suphi Pata 
zade merhum Sami Beyin hafidi Av 
ni Bey henüz yirmi iki yaşında oldu
ğu halde irtihali daribeka eyleınittir. 
Allah rahmet eyliye. (13517) 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu 

R.u ak'am 
Saat 20 de 

KURtLAR 
Piyes 3 Perde 

Yazan Cevdet 
Kudret. 

Üniformalı zabi
tana tenzilat vat'
dır. 
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MiLLi MAHRUKAT 
T. A. Şirketi hi1&edarlarma 
Şirketimiz biuedarlar umumi heyeti

nin adiyen 21 Mart 1934 çar§aınba günü 
saat üçte içtimaa daveti kararlaıtmlmıı· 
br. On veya ondan fazla hisseyi hamil 
olan hissedarlann toplanma gününden 
bir hafta evel hisse senetlerini bir ban
kaya veyahut ıirket veznesine bıraka

rak dühuliye varakası almalan ve tayin 
olunan gün ve saatte tüket merkezi o
lan Galata'da Havyar Hanında 11 nu
maralı dairenin ikinci katına gelmeleri 
rica olunur. 

Ruznamei müzakerat : 

1 ....;.. idare Meclisi ve Murakıp rapor
larının okunması. 

2 - Bilanço ve karu zarar hesapları
nın tasdiki ve Meclisi idarenin ibrası 

3 - isimlerine kur'a isabet edecek 
idare meclisi azasının yerlerine yeniden 
intihap yapılması, 

4 - 1934 ıeneıi : için murakıp inti .. 
babı ve ücretinin tayini. 

---
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NurettinB. 
ve arkadaşlarının 3 üncıı kon
.eri. KIAıik Herler • Y eai t•r
kılar, yeni halk tilrküleri ve 

ayrıca programa ilaveten 
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beratı bu defa mevkii fiile korunak Ü· 
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Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
Ü N Y O N SlGORT ASINA yaphrmız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 637 

- Ben neredeyim? 
Demek istiyen sabit bir nazarl.a 

bakındı. O dakika yanına gelmıf 
olan kızı elini uzatarak zavallının 
perişan çehresini okta?ı· ~u te~a~ 
bu ok,ayıf ihtiyarın hır kor balını 
andıran g özbebeklerinin ani bir 
rate uyandırdı; sanki o, yüzünü ok· 
şıyan bu elin sahib"ni tanımı,tı. 
Gözünün ta içinde bir aydınlık, ha
fif bir ziya parladı. Evet bu el onun 
eli, çocuğunun eli, sonsuz bir mu
habbetle sevdiği yavrusunun, o 
güzel ve şefkatli Erna' nın eli idi. 
Acı bir tekallusla gerilen dudakları 
ağır ağır gevtedi, bu, kapalı dudak
lar uzun zamandan beri alı,ık ol
madığı hafif bir tebessümle gülüm
sedi. 

Enra babasının bu mihnetli mem
nuniyetten duyduğu heyecanla o
nun kansız yüzünü öpmek için bi
raz daha iğildi. Fakat kızının vü
cudündan intitar eden tatlı koku
nun tesirile mi, yoksa unuttuğu o 
met'um hatırayı timdi yarı uyuşuk 
dımağı birden hatırladı da onun 
için mi her nedense ihtiyarın yü
zünde bir dakika evvel genit bir 
bahtıyarlık ifade eden çizgiler kor
kunç bir süratle değişti, renksiz 
dudakları mütehevvir bir buıumet
le birden büküldü. Yorgan altında 

duran eli, sanki can sıkıcı bir ~fi 
koymak istiyormuf gibi kımıld•· 
mağa uğraşıyor, yaralı vücudü hid• 
detten titriyordu. 

1 ıı· Solgun ağzı açıldı, telaff.uz o ti 
nııyan bir sesle iki kelime çıktı: 

- Çekil, çekil! ·ı . 
Yüzünün tekalluı eden çizgd:ı 

rinde nefret ve istikrah o ka 
'k' k d k ti' 'd' ki keıı· a~ı ar, o a ar uvve ı ı ı 11 

dini müdafaa edemiyen ihtiyat~. 
bu aciz hamlesinden doktor eP ~: 
'eye düterek kadınları geriye çe 
ti· 

. d' oııtl - Sayıklama ba,ladı, şım 1 

yalnız bıraksanız daha iyi olur· !<• 
Dedi. Ana kız odadan ç!kar ç;. 

maz ihtiyarın mubteliç sım~ı ıı· 
birden bir gevteme, cansız. b!tbo
yuşukluk geldi. Teneffüs hal• •• 
ğuk idi; hayatın ağır ~aya~ını b".r 
yan göğsünde derin hır ıhtısar btl 
lamıştı. Fakat çok geçdede:•"• 
göğüs insanların bn gı ayı aI<t•ll 
denilen bu acı gıdayı yutın 
yoruldu. \fİİ• 

Biraz sonra doktor, hastanıP tiii 
cudunü dikkatle muayene ~ l.0 
zaman hayat sönmüş,. (yı 1 t-' 
kalp) ihtiyar adamı azaptan kut 
mıt bulunuyordu. 

BiTTi 

E 

• 

\ 
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Brükselde yeni 
Bir konferans 
lerUhu~. dalgalarda bir çok ~er~ez. 
b' enuz kat'i olarak kendılerıne 
ıter dalga tayin edememitlerdir. 
leul arın batında Pariıin Eyfel ku-1/' e Lüksenburg gelir. Bu yüzden 
,11arşova, Kalundborg ve Hilver
Ita.f llıerkezleri ağır tacizata maruz 
tih~ktadır. Lücerne kongresi mu 
daı1nce Paris Eyfel kulesi merkezi 
tinJa~ınr değiştirmek mecburiye
lı e ıken ayni dalgada çalıtmıt· 
d~· ~u sebeple Daventri iıtasyonu 
le endisine tahsis edilen dalga i
di!çalışınıyarak kendisine tahsis e· 
ri e~ tuiiirne,·ci değiştirmek mecbu 
.,.Yetınde kalmı•tır. Bunun üzerine 
<\On' T 
A.ın ıgsvuate ; ·havsen postası da 
d I sterdarn kongresinde aldığı 
i adgayı değiştirmi~tı r. ikinci m oJ:.:
~ Wlgaya malik olan Lüksenburg 
llıe arşovaya tahsis olunan 1304 
!> 

1
1re tulde çalışmağa başlamıştır. 

c 0 onya \Va11ova merkezini epey
~ geç değiştirmiştir. Kovno 1935 
llı~lrelik eski tulünü muhafaza et· 
d 1ftir. Hilversum da 1875 metre
e~ ısra: ~derek yeni dalgayı k:"bul 
IQ !l:ternı,tır. Bu istasyon neşrıyatı 
hf~~ardan işitilmiyecek kadar _za· 
d ıı· enerji ile çalışmakta ıse 
ye llıakl:ı.ra kadar tacizata sebebi· 
~et veriyor. Ayni dalgada bir 
~ 11 • telsiz telgrafı da netriyat ya
l~or. Tuhaftır ki ayni dalga 
ııı:s metrelik yeni imal edilen Ro
v ~Yanın Brasov istasyonuna da 
n erılnıiş ve halen mezkur merkez 
d e,,İYatına muntazaman bu dalga 
d~ ılevarn etmektedir. Bunun için· 
)~t ~i Brasov geceleri diğer istas
hin .a~ın tacizatına maruz kalarak 
la~ ''•dilmeyip ancak diğerlerinin 
d" t1ı tesirinde bulunmadığı gün. 
Ilı e · · · d l b'l Ilı k · l memleketımız en a ına ı • 

b·e. ledir. Malumdur ki bu yüzden 
ıı...... • 1 • 

d ""' merkezlerimizin vazıyet erı 
e e d' ,\, I Peyce fena bir va,.ivette •r. 

ltı tı aşılıyor ki bizim gibi bir çok 
ıa~~ke:ı:ler uzun dalgalardaki taci
Ve kn kurtulamamışlardır. Orta 
:ı- 11 •sa dalgalarda taksimat arzu. 
dır ~ltı.urniyeye muvafık olmamakta 

8 
•arı~ıınurı için yeni bir radyo konfe-
Pit e~ ~0ıılanıp yeniden dalgalar tes
Cak ılecektir. Bu hususta toplana
di!nı k~nferansın Brükselde akte
dar esı teklif ediliyor. Şimdiye ka
Ye ,Yapılan tecrübelere nazaran bu 
1111~ k~nferansla istasyonlar ~ra
~,1 akı uygunsuz ölçüler kat'ı su
" le halledileceg" i ümit ediliyor. ''n' k \~it ı onferansın toplanmasına en 
dı Fransa ile İngiltere taraftar-r 

~ T.M. 

~~ı 
lırnail Liitlü Beye: 

I~ C:::eçen sene almıt olduğunuz alet 
li~~Yni fabrikanın bu seneki mode
~i,1 tetkik ettik. Bu seneki 5eklen 
~okz değittirilmit ve bir lamba 
tl~11 ''n olduğu için geçen senekin
aletıeııeyce daha zayıftır. Bunu 
t· er· ıl.,, ~ .Yanyana koyarak tespit et-
~eni~· 1tibarla aletinizi diğittirme
ar, d.1 tavsiye ederiz. Kısa dalga

tiıııtj 111lernek için adaptörler iki 
dlıııaJ· ,Netice itibarile hiç bir fark 
.aba ıgh halde biıisi ucuz diğeri 
'~Ye e~a alıya malolur. Bizim tav· 
~.l\İ:ı:irı eceğimiz iki lambalı ve ale-

MlLLlYET ÇARŞAMBA 21ŞUBAT1934 

İstanbul . IAMELi BiLGiLER\ 
Radyosunun anketı Sadanın kulağa tesiri 

' 
Bu halta bütün radyo programlarını 'ltarnaval zamanına mahsus ma· 

1 

Geçen çarşamba (Radyo sayla
mtzın intişarı günü akşamı) lstan· 
bul radyosu lstanbul ve Ankara 
radyolarının uzak yerlerden günün 
muhtelif saatlerinde nasıl işidildi
ğine dair ikinci bir anket daha aç
mıftır. Bu anketin açılmasının ba,
lıca sebebi evvelce gel mİf olan an
ket cevaplarından neşriyatın na
.sıl İfidildiği /ııısusu kafi derecede 
anlasılamadındanclır. Meselii lz
mircİe Bornovada oturan bir dinle
yici Istanbulun pek iilii i~idildiği
ni bildirmekte iken lzmirin Gözle· 
pe civarında ve daha iyi bir ma· 
kine sahibi olan bir diğer abone
den gelen bir mektupta neşriyatın 
liiyikile dinlenemediği bildiriliyor. 
Diğer tara/tan lzmirden üç misli 
daha uzak olan Miliino şehrinden 
gazetemize gelen bir mektupta Is
tanbul neşriyatının pek iyi işidil
diğinden ve her akşam maa aile la
tanbulun mükemmelen dinlendi
ğinden bahsolunuyor. Şu halde ls
tanbulun uzaklardan dinlene bilJ 
diği tahakkuk ediyor. Çünkü ma
demki ayni şehirde ve daha uzak
larda bulunanlar lstanbulun neşri
yatını doğru dürüst dinliye biliyor
lar. Bazı kimselerin alamamaları
nın sebebi başka noktalarda aran
malı. Mahalli tacizat, tramvay, 
motör vesair elektrik cereyanile if· 
liyen iiletler. Bunların tacizatına 
da maruz kalmıyanlarııı her halde 
aletlerinde veya anten veya top
rak enştalaavonlarında bir hata 
vtV'dır. Bu v~sile ile bu husustaki 
bazı tetkikatımı bildirmek isterim. 

siki ile eğlenceli ne,riyat ifgal etmekte idi. Resmimiz Almanyada bir 
karnaval balosunda Şrammel takımının dolafmasını gösteriyor. 

Viyana radyosunun 
.frogramı 

Viyanadaki karıtıklıklardan do
layı Viyana tehri altüst olduğu ma· 
IUındur. Bu yüzden bir çok konser 
müsamere ve temsiller verilmediği 
gibi böyle yerler için satılmıt olan 
biletlerin bedelleri muayyen gife· 
ler tarafından sahiplerine iacfe olu
nacağı radyo ve gazetelerle ilan .. 
dilmişti. Bunun için geçen haftaki 
per9enbe günü akşamı Viyana rad
yosunda Lehar'm idaresindeki ve 
Richard Tauberin ittirakile verile
ceğini bildirdiğimiz konserin de 
radyoda neşrine imkan olmayıp 
yerine Viyana operasından Otello 
operası nekledilmiştir-

Avusturyanın her tarafında si
yasi vaziyet sükun bulduğundan 
badema programda böyle inkıtala -
ra tesadüf edilmiyeceğine fiiphe 
yoktur. 

Mançukuo'nun taç giyme 
merasımı 

Mançuri radyo tirketi martın birin 
ci günü yaprlacak olan Mançukuo 
imparatoru Pu - Yi'nin taç giyme 
merasimi yalnız Japonyadan değil 
Avrupa ve Amerikadan da ititile· 
blimesi için k;!a dalgalı merkezler 
ile nefredilecektir. 

Radyoca Kur'an 
Mısırda ~imciiki halde gayet 

zayıf ve ancak bir çok yüz kilo
metrelik bir mesafeden i'jitilebilen 
bir radyo merkezi vardır. Bu rad
yo ile Fellahlar için hususi bir net
riyat yapılması d'titünülmüttür. Bü
yük bir kısmmı zirai konferanslar 
iJgal edecektir. Bundan batka bu 
merkezler sabah Kur'anı kerimden 
fıkralar okutulacak ve bu suretle 
müezzin yerine radyodan istifade 
edilecektir. 

Yugoslavyada 
Avrupa konseri 

Malumdur ki radyo dinlemek i
çin en miUait mevsim kıştır. Hal
buki ben aksine yazları parazit
siz ve tacizata maruz kalmadan ra
hatça radyo dinliye biliyorum. Se
bebini bilmiyen bir len adamı bile 
şüphuiz buna hayret eder. Fakat 
bunıın sebebi vardır. Kışlw• bu

Belgratta 23-2-934 ak§amı saat 21 de lunduğumuz semt fehrin en fazla 
umumi Avrupa konserinde ıarkılaruu 
dinleyeceğimiz iki Petroııinalı Sırp tacizata maruz bulunduğıı bir yer• 

köylüsü milli kıyaletlerile dir. Tramvay hattı pek yakın ol
duğu gibi etrafta doktor aletleri, 

Cuma aktamı (23-2-934) saat motör, asansör gibi parazit saçan 
21 de Yugoslavyada verilecek bir menbalarda çoktui:Tabii kışın ha
konser bütün Avrupa merkezleri vai nesimiden gelen atmosfe'Jfi 
tarafından naklen ne9redilecektir. kıvılcımlar bulunmaz. liikin bu 
Bu konser karakteristik bi11 Sırp saydığım şeyler yaz mevsiminde. 
musikisini ihtiva edecektir. Kon· Boğaz içinin sakin bir semtinde 
ser Sırbıstamn muhtelif mahalle- maruz kalınan havai yaz parazi-

tinden kat, kat daha fazla müteu
rinden nakledilecektir. Jübliyana- sir etmektedir. Bunun için gelecek 
dan talebenin i•tirakile halk şarkı- cevaplardaki bu hususlar nazarı 
lan, Zagrepten de bizzat köylüle- dikkate alınması liizımclır. 
rin bugün ıöylemekte oldukları •============== 
popüler şarkıları bizzat Petrovina 
kasabası köylülerinin ağzından işi
teceğiz. 

Şarkılar küçük bir Hırvat koro
su tarafından söylenecektir. Bu me 
yanda ruhi şarkılar ile düğün ve 
Noel tarkrları da bulunacaktır. 
Bunu bir senfonik konser takip e
decektip. Konseri nakledecek mil
letle:- Macaristan, Romanya, Çe
koslov--1,;ya, Fransa, Isviçre, Ame· 
rika ve dı.ha bazı milletlerdir. 
-------•O 

ispanyada radyo 

Pek tabiidir ki herkes ayni cins 
sadadan hoşlanmaz. Bazı kimseler 
hoparlörden gelen sesin tis, bazı· 
ları kalın, bir çok kimseler• de, ha
kiki musikiye nazaran adeta boğuk 
olmnsını tercih ederler.Gerek elek
tro dinamik ve gerek manyetik 
sistemlerindeki hoparlörler bu muh 
telif sa.dalarda ayar edilmesi ka
bildir. Bunun için sada kontrolil 
denilen ve aletle hopariör arasına 
takılan bir alet kafi gelir. Sada 
kontrolü eski sistem ve hoparlöril 
ayrı olan aletlerde bu suretle tat
bik edildiği gibi yeni sistem ve ho· 
porlörleri bir aradaki aletlerde 
sa.dayı aznltıp çoğaltan düğmesi ya 
yında ayrıca bir müteharı•ik ses 
kontrolü düğmesi bulunur. Seı 
kontroliı sa.dayı arzu edildiği tek· 
le koyar ve en tis sesten başlayıp 
derece, derece {,n boğuk sese kadar 
ayar etmek kabil olur. Böyle muh
telif tekillerde sadaların tanzimi
ne başlıca sebep her yerde ayni sa· 
da ile ıadyo çalınmak kabil olma
masıdır. Radyo çalman mahallin 
büyük ve küçüklüğüne göre sesi a
yar etmek İcap eder. Hatta daha 
ince düşünülecek olursa odada bu
lunan mobilyanın cinsine ve oda
nın ahşap ve kargirliğine göre sa
da kontrolünün tanzimi lazımge
lir. 

Bot odada büyük bir salonda ve
yahut bahçede hoparlör tia sesli 
ayar edildiği takdirde en iyi bir 
hoparlör bile metalik ses verir. Öy· 
le yerlerde daima sadanın boğuk
ça ayar edilmesi lazımdır. Buna 
mukabil küçük odalar ile ağır mo
bilya ile tefrit olunmut odalarda 
tis sada ile çalınmak, sadanm da
ha tabii gelmesine yardım eder. 
Eskice sistem ve çok e'yalı büyük 
bir salonda sada yarım tis ayar e
dilebilir. (Sinemaya giden bir se
yirci, salon bot, yani mütteri az ol
duğu bir güne tesadüf ederse, ar
tistlerin seslerini anlayamaz, bila· 
kis müfteri çok ise sesler pek anla
yışlı olur.) Yenisistem beton bina
ların sade dötenmit ve az ve sade 
mobilya ile tefrit edilmiş olmala
rında da sada ~oğukça ayar edil. 
mit olmalıdır. 

Bu gibi binalarda ancak sadanın 
pek yüksek çıkarılmadığı takdirde 
hoparlöre daha tiz bir ses ve· 
~ilir. Şunu da ilave edelim ki böyle 
ses kontrolünün pek zayıf manye
tik hoparlörlerde tatbik edilmesi 
pek doğ; olmaz· Zira zayıf. ho
parlöler, esasen fazla sesli olma· 

1 dıkları için bunlardan çıkacak sa· 
da fazla boğulacak olursa kuv· 
veti azalır ve dinlenilen musiki 
takımındaki ince sadalar ititilimi· 
yecek bir hale gelir. Böyle hopar
lörlerin fabrikaca tayin edilen 
sadaaile kullanılma11 ilaha doğru
dur. Dikkat edenlerce malUındur 
ki Galatasaraydaki yerli mallar 
sergisinde plak konserleri verilen 

< 
.) 

Umumı Avrupa konserlnl. tdar11 ede • 
cek olan Belgrat sarayının orke•tr« 
fefi Dragutin Pokomi ile koruerde 
ıarkı söyliyecek olan soli•t muganni 

Vladeta Popovitch. 

Amerika radyoları inhisar 
altında 

Amerika Hariciye nazırı Roper 
tarafından Amerikan radyosu hak
kındaki noktai nazarını bir rapor
la Cümhurreisi Roosevelte bildi"' 
miştir. Haber verildiğine göre dev• 
Jet monopoluna fİddetle taraftar 
olan Mr. Roosevelt bu hususta A. 
merikan konferansına bir !ayıba 
verecektir. Amerika radyosu istih
barat itleri yalnız bir elden idare 
edilecektir. Bundan batka harp zu. 
hurunda bütün radyoların Ameri
kan ordus\Ula hizmet etmeleri için 
de tedbir almmıttır. 

ıl, 'd' ''Tamirat lromiıyon nuııt rcımr u-. 

hoparlörlere fazla tiz ıada ~eri~di
ğinden mezkQr hoparlörlerın cına
leri pek iyi olduğu halde açık yerde 
bulundukları için sadaları olduk· 
ça metalik idi. Bunun yega_ne se
bebi ses kontrolünün iyi tanzim e
dilmemit olmasıdır. 

T.M. 

~t fi, . &ramofon yerine takılarak 
ılır, n: •le kısa dalgaları alan nevi- =============== 
~ lir 11 adaptör aleti komple olarak 
hıeuyaya Yaprlabilir. Usta bir rad-

ispanya Telgraf ve Telefon i
daresi radyonun ıslah edilmesi için 
bir proje hazırlıyor. Projede muh
telif ispanya şehtrlerinde 7 radyo 
merkezinin imali babsolunmakta
dır. Bunların birisi Madritte hali
imalde olup kudreti 100 kilovattır. 
Diğer: altısı 20 ile 30 kilovat anten 
kudreti arasında olacaktır. 

Aennc Michalsky 24-2-934 cunıarteai 
akıamı aaat 20 de Viyana radyosunda 
Hugo Woll'un beateleri~den ıarkılar 

söyliyecektir. 

" a Yaptırabilirsiniz. 
Va/ı".ı 
C "<ıarda Ecvet Beye: 

.. e"a. 0ıu . ı1· l> Vermekte geciktiğimizden 
~!tılerkleriz, AIE.tiniz ile lstanbulu 
tıııj11 en •adanın neden yükseldi
ltı~ı 1 •ebebi basittir. Aletiniz ihti
~e\>ç:larıbulun 1200 metre tulü • 
.'Rilı1 ~ Ça\ı•tığında ayni bal vaki · 

·~ltıdil:: Anlaşılıyor ki lıtanbulun 
~'tı b b ,ı;alr•tığı dalga için aletini
~~l~lt~·· •~i biraz noksan geliyor ve 

11\ ıız ıırunü:ı:ün raptedildiğinde bo 
~'rlte a~ıl_ınış olduğundan lstanbul 
l·~ "a:ını daha iyi alıyor-. Y ?ksa 
4 o(11~Yette detektörün hıç hır ro· 
~e~ olu a:ı:. Bobine biraz ilave ede
~ i~'~:~~~stanbulu dinlerken 
\~ alınabilir. 

.\ ~ 1Yanada -haber neşri 
'ııı.ı "ııstury d k' . b "a h lk a a ı son hadısat esna· 
d lırada: ın her dakika 'uradan 
~ 'relt h Yalan, yanlış haberleri işi
) al bıraİ{ecana kapılmaama ma
-~,lı her ~amak İçin Viyana r?ıd
~ ı~tderı ııun sabah pek erken sa· 
~il.dar he gece neşriyatının sonuna 
ı,ıı.ltltırıd: :arırn saatte bir vaziyet 

r ne••et aklkı tenvir eden haber· 
rne tedir. 

Viyanada vukua gelen karıfık
lıklar eıntuında Avusturya Bqve
kili Engelbert Dollfıs halka ve tui· 
lere hitaben radyo vasıtasile muh
telif hitabelerde bulunmuftur. 

Resmimiz son posta ile gelen Doll
lussun halka hitap eclerken mikro
fon önünde çekilmi, bir lotoğrali
sini göstermektedir. 

Otomobillerde radyo 
Paristeki taksi otomobillerinin 

çoğunu Citroen markalı otomobil
ler teşkil etmektedir. Bu otomobil
lerin hepsine birer radyo aleti ko
nulması için tecrübeler yapılmak
tadır. Citroen fabrikası ile radyo 
fabrikaları arasında bu hususta 
bir itilaf hasıl olduğundan mezkur 
fabrika kendi taksi arabalarma ta· 
kılmak üzere fabrikalarında radyo 
imal edilmeğe mahsus bir atelye 
hazırlıyor. 

Belgrat stOdyosu taşınıyor 
Belgrat radyosunun stüdyosu 

timdiki bulunduğu yerden batka 
ve sureti mahsusa.da stüdyo olarak 
imal edilen dairesine taşınacaktır. 
Bu münasebetlE: Belgrat nı.dyosu 
15 gün tatili faaliyet edecek ve 
şubat 934 tarihinden martın 7 sine 
kadar emisyon yapılmıyacaktır. 
Bunu görerek lstanbul radyosunun 
nakil eınasında yalnız bir gün dur
ması tayam takdirdir. 

Tayyarelerde radyo merkezleri 
Holanda ile Holandamn müstem 

lekesi arasında itliyen tayyarelerde 
bir tecrübe yapılmış ve tayy~renin 
seyrini ve hareketini bildirmek i
çin ayni zamanda hem kısa ve 
hem de uzun dalgalı aletler kulla
nılmıştır. Bu sayede tayyarenin 
bütün seyahat esnasındaki uçuşunu 
bilcümle istasyonlara bildirmek 
kabil olmuştur. istasyonların an
tenleri iki aletin bi;•den işlemesin
den müteessir olınamıştır. 

Nerede olduğu belli olmıyan 
bir Fransız istasyonu 

Takriben 230 küsur metrede ça· 
lışan bir Fransız istasyonu son 
günlerde neşriyata başlamıttır. 
Memleketimizden iyi ititilen bu 
istasyon ne·oesi olduğu son gelen 
istasyon cetvellerinde bulunma
maktadır. Bu istasyonun neresi ol
duğu 'Pek seyrek ilan edilmekte 
olduğundan dün akşam bir saat 
netriyatmı dinlediğimiz hal
de spiker bir kere bile ismını ı
lan etmemiştir. Havadisler IW

kunurken post Parizyen de olduğu 
gibi cümlelerin ~irini .. er~ek diğe· 
rini de kadın spiker saylıyor. 

Ankara atlı spor gezintileri 
ANKARA, 19 (Milliyet) - Atlı 

spor klübiinün tertip ettiği av kotu 
su arızasız ve muvaffakıyetle Çi
ki Beyin idaresinde yapılmıttır . 

Hava karlı ve rüzgarlı olması • 
na rağmen çok ne,eli ve zevkli o • 
lan bu av kotusu hemen yapılan 
binişlerin en iyisi olmuttur· o:>aat 
on buçukta Y enişebirden hareke~ 
edilerek istasyon arkasından Gazı 
çifti' ği, Çubuk çayı geçile~ek. ~~ıl
lar arkasından Macuncu çıftlıgı ya 
nından dönülerek Akköprü civarın 
da nihayetlendirilmiştir. 

Şase klöp azası ve MuhafızgÜ· 

cü azalarından olmak üzere 80 bi
nici ittirak etmiştir. Bunlardan dör 
dünü Atlıspor klöbünün hanım a
zası t"!kil etmektedir. 

Av binitini müteakıp klöpte a-
zaya bir çay ziyafeti verilmittir. 
Nete içinde çok iyi saatler geçiren 
biniciler Çiki Beye teşekkür ede
rek bu toplantıya nihayet verilmit 
tir. Bu cuma günü de MuhafızgÜ· 
cü Gölbaşına bir gezinti tertip et· 
mektedir. Çok zevkli olacağını tah 
min ettiğimiz bu biniş krrk bet ki
lometrelik bir sahada olacaktır. 
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VE iŞLETME 

TURK ANONiM 

ŞiRKETiNDEN : 

Spor 

Atletlerimiz çalışıyor 
Fransa ve Balkan atletlerile muhtemel 

müsabakalar için hazırlıklar 

lı\ij l'raııaz atletlerinin en ıyılerinden 1 
••I •tld,ep bir (l'UP bu yaz lıtanbula 
'il,....,~ atletlerimi:ı;le çarpıı~ ~u-

~IAl.adarlara müracaat et:mitlerdir. 
ııı !)iğ.,. taraftan atletizm federaıyonu• 
"'~z, lıaziran sonunda Sofyada yapı • 
4~ !Saikan dekatlon müsabakalarına 
~İÜ kabul etmi1tir. 

)-,~~ula celmek istiyen yukarıda 
!>:a;~- Franıız atlet grupundan 
l\ıu (P. U. C = Pari Oniverıite 
~ .. I P) •tletleri de yaz ıonlannda lıtan-

• lltlınek arzusunu göıtermişlerdir. 
l,u~•llrlardadır ki Pariıin en iyi at
.ı.,,.._ 11~ bazılannı aralarında bulun• 
'"""•l J!'· U. C)•atletleri bir kaç ıene 
ola'111c lataaaray klübünün misafirleri 

l' !ehrimize gelmiılercli. 
lıaıı.:!•İnievvel ayında da atletlerimiz 
ttkı n. olimpiyatlan için Atinaya gide-

trdır 

ı.-ı Gerek yukarıda muhtemel müsaba· 
tt lir Ve gerek Balkan olimpiyadında 
~i~n aene~en do: İyi bir netice al'."ak 
~~~-atletleruniz antrenörün nezareti al
'lı .._ her hafta Beyoğlu Halkevinde 
""lazam idnıanlar yapmaktadırlar. 

'• 811. aı·acla iki üç ı:üretçİıniz de gÜUe 
.ı., çcJı;ç atma idmımlarına çalıımakta -
ile· 1-,.. Bu çalııınalar esna11nda alınmıı 

1 ~lıni dercediyoruz. 

• • • 
;~l•llbui futbol heyeti riyasetinden : 

taı.,; ·2-1934 cuma cünü yapılacak mm· 
birincilik müsnbakalan : 

ti~.._ Takıim 1F1.basınd• : Saha komise
~ luılih B. : Galataıftr11v Fe--h·L-~ 
11.' ~mlan saat 12 de Hakem Emin B. 
~dolu • Eyüp 1 nci ,..,.ımı"- . • . -' 
'•1S. hal<em Kemal Halim B Galata•a-

ray • Fenerbahçe 1 nci talmnları ıaat 
15,30 ela, Hakem Nuri Bey. 

2 - Fenerbahçe sahasmda : Saha 
komiıeri Salahaddin B. Süleyınaniye
Beıiktat B, takımları saat 11 de. Hakem 
Mehmet Reıat B. Kaıonpqa-Altınordu 
1 nci takınılan saat 12,45, hakem Rüttü 
B. Süleymaniye - Bqiktq 1 nci takım· 
lan saat 14,30, Hakem Ahmet B. 

3 - Beıiktaı (Şeref) sahasında : Sa
ha komiseri Neani B. Anadolu - EyÜp 
B. talmnbırı saat 10 Hakem Adnan B
Galatasaray • F enerbahç•,. Genç takımla
rı ıaat 11,15 te Hakem Basri B. Vefa
Kwokapı - Betiktaı Genç T. saat 12,30 
hakem Sadi B. lıtanbulspor • Topkapı 
Genç T. saat 13.45 hakem Halit Galip B. 

Romanyanın T amfuııar takımının 
teklifleri 

ISTANBUL, 20. A.A. - Romanyarun 
maruf Tamıuvar takunı Surye. Filistin, 
ve Mısırda bir turne yapmak üzere ge
çenlerde ıehriınize gelmi,ti. Tamamen 
Macar proleayonnellerinden müre~ep o
lan bu takım dönüıte lstanbulda bır kaç 
maç yapmak üzere bir anlatma teklifin
de bulunınuıtu. Rome.n ~ bu. 
telllifini lstanbulda tnkıp eden mumessil 
!eri muhtelif tetekküllere müracaat el· 
miıler ve müwt ıerait üzerinde anlat· 
mak iıtediklerini bildmnişlerdir. Fakat 
kendilerine verilen cevapta mart arnın 
ecnebi bir takımla maç yaparak taahhüt 
alhna girmeye müwt olmadığını ve ~~ 
teklifin kabulüne imkan görülemedıği 
bildirilnıi,lir. 

Romenlerin haziran için baıka ıerait
le tekliflerini yenliyecekleri muhtemel 
ıı:örülmektedir. 

' 

Aıı~a.~a ' ulda ve Anadolunun birç ok yerlerind~ olduğu gibi, bu ~e~e 
~~ ~ ' da hayli mebzul kar yağ rh. A~ca~ hız ~sta~bulda karın ıçın-

11.)c k Yıp dururken Ankara'ıla r kar~ guzel hır eglence fı.•3ah ola
bıı11u ıı.r_ hdılar. Anka;a fotoğraf muhabirim:z:n gönderdiği resimler 

!':< teriyor. 

VAPURCULUK 
TURK ANONiM ~1RKETJ 

ISTANBUL ACENTALtC.: 
Liman Han, T•lelon: 2292S 

Karabiga yolu 
Her CUMRTESl ve ÇAR
ŞAMBA günleri saat 20 de Top

hane rıhtımından GERZE vapu

ru kalkar. Gidiı ve dönüşte mutat is

kelelere uğrar. -
İmroz yolu 

Dahiliye müstep.n Vehbi'Beyiıı km Nermin Hanımla lktnat Veki. 
Jeti elektrik mühendislerinden Haydar Beyin evlenmeleri Ankara.da 
Ankarapalaata tes'it edilmittir. Merasimde Dahiliye, Adliye ve Malıye 
vekillerile Dahiliye erki.ru ve bir çok ahbapları bulunmuttur· Yeni ev
lilere saadet temenni ederiz. 

iktisadi ve sinai Te&İsat ve işllcme 

Türk Anonim Şirketinin 1933 seneıi 
muamelatı beaabiye ve idariyesi hakkın· 

da tetkikat ve müzakeratta bulunmak 

üzre nizamnamei dahilinin 23 ncü ve 

Ticaret kanununun 261 ncı maddelerine 

tevfikan bissedaranın içtimaa davetine 

mecliıi idarece karar verilmiı olduğun• 

dan yevm ve vakti içtima olarak karar· 

laıtınlan 1934 senesi Marbnın 21 nci 

Çarıamba günü öğleden ev el saat 1 O da 
hiuedaran heyeti umumiyesi ıirketin 

merkezi idaresi olan Galta'da Topçular 
caddesinde 118-120 numaralı dairei mah

auaaımda içtima davet olunur. 

Her PERŞEMBE günü Ga
lata nbtnnından aaat 18 de TAY
Y AR vapunı kalkar. Gidit ve dö
nüşte mutat iskelelere uğrar. 

Kom,u mamlakatıerda 

Şam- Bağdat 
Demiryolu inşaatı 
Şark Erdeninde açlıktan 

yüzlerce insan ölüyor 
Halepten yazılıyor: Ali komiıerin him-1 

metlerile Suriye ve Lübnanda baılanan 
büyük iktisadi itlerden biri de Suriyeyi 
mümkün olduğu kadar ıüralle ve bir de
mir yolile Bağdada bağlamaktır. 

Bu mühim işin pek yakında başarıl
ması için T elzivan iıtaıyonundan Bai· 
dada doğru ra:y döıenmeıine baılanmıt· 
tıl"~ . 

iki üç ay içinde ray döşeme ameliya
brun biteceği tahmin olunmaktadır. 
Bağdat ile Şam araaında açılacak o

lan diğer sahra yolu projesi de nafia 
vezaretince tetkik ve iimuıl olunmuıtur. 

Projenin tahakkuku için 75 bin Suri 
liraar sarfedilecektir. 

Bu paranın mesalihi mütterekeden ve
rilmesi için Ali komiserliğe müracaat e
dilmittir. Gelecek ay batında işe baJlan
ması muhtemeldir. 

Mebusların aylıklan 
- Yeni bütçede maaılan yüz liradan 

elli liraya indirilen mebuılar, maatları
ru almamağa ve bu tenzilatı protestoya 
karar 'venniılerdi. 

Mebusların luımı azamı bu kararla· 
nnclan dönmüşler, dünden itibaren ve 
50 lira üzerinden ayhklannı almağa bat-
lamıılardır. · 

Yeniden yapılacak memur tena'kına 
ve bazı devairin ilgasına dair kararna
melerin pek yakında neırolunacağı da 
reımi mehafilden bildirilmektedir. 
Şarkıyülerden'de açlıktan ölenler 

Gazetelerin yazdığına göre, bükümet 
vergilerinin ağtrlığı yÜzÜnden Şarkıler
den aşiretleri araımda görülmemiı bir 
açlık büküm ıürmektedir. Reı'!'İ kayİt• 
!erden anlatıldığına göre, açlıktan öle.,. 
!er 100 kişiyi bulmuıtur. 

1922 senesinde 130 bin altın lira olan 
Şarkılerden bütçeıi, lngiliz nüfuzunun 
takviyesi uğrunda elyevm 350 bin albna 
çıknnlmıttır. 

Bu suretle halk çok fakir düşmüf, bil
hassa çölde yalnız koyun sürülerile ge
çinen aıiretler son afet dolayisile aç hl
mışhr . 

Ammandan gelen haberlere nazaran, 
bazı kabile ıeyhleri, hükumete karıı ia
yan etmiş ve bir çok tahıildarları tevkif 
eylemişlerdir. Umumi bir kıyamdan kor
kulmaktadır. 

Bini Ha.an aşiretinden yÜzlerce Ara
?nn açlıktan ölmesi üzerine Ammanda
ki lngiliz kumandanınrn riyaseti altında 
bir iane komiıyonu teıekkül etmiştir. Ko 
ınisyon lngiliz ve Araplardan ıüratle ia
ne toplayacak ve aç, çıplak, ıeffl bir bal· 
de bulunan Bedevilere un ve elbise da
ğıtılacaktır. 

Irak Kralı Suriyeli izçilerin 
bQfbuğu 

Şam izcileri, Beruttan gelen izcilerin 
iıtirakile Şamda büvük bir toplantı yap
mıt ve Irak kralı bİ~n? Melik c..zi 
Hazretlerini baıbuğ ıntıhap etmiılerdir. 

Onümüzdeki kurban bayranıunn bi
rinci günü yine burada bütün Suriye Ye 
Lübnan izcilerinin iıtirakile büyijk bir 
kamp kurulacaktır. . 

izcilerin yakında Endü'üae bır .. ,. .. 
hat yapmaları mevzuu balıUtir. Bu bu
saata ispanya hükıiınelile muhabere ce
reyan etmektedir. 

Mısır'da bir yangın 
Mııırdan ııelen haberlere göre, büyük 

bir köyde yangın çıkmq 800 ey yanımı 
17 ölü kaydedi!ıni,tir. 

Harikzedeleri adedi 4349 kiıiye baliğ 
obnaktadır. Yüzlerce yaralı da nrdT. 

!(ibrit şirketi 
ile ihtilaf 

(Başı 1 inci sahifede)" 
kibrit memleketimizde imal edilmekte 
olduğundan maliyet fiyatında dolana 
bir tesiri olmadığını ileriye sürerek 
fiyatın tayİnimle bu cihetin nazan dik· 
kate alınmasını ve yapılacak tenzili.t 
niıbetinin daha az olmasını istemiıtir. 

Maliy" vekaleti, noktai nazannda ıa
rar ettiğinden büyüle kibrit kutuları
nm nisandan itibaren yetmit paraya, 
küçük kutulann da 60 paraya satılaca
ğını tebliğ etmiıtir. Halbuki şirketin 
noktai nazarı kabul edilmiı olsaydı kib
ritin iki kuruşa ve yetmiı paraya 111tıl
ma11 lizım gelecekti. 

Şirket mukave1enamesi mucibince, 
hükumetle ıirket arasında bir ihtilaf zu
hur ettiği takdirde tarafeyn Türk 
mahkemelerine miirac:aat hakkını haiz
dirler. Bu sebeple şirket, hiikilmetin 
emrine itaat etmemekle beraber, ihtila
fın halli için mahkemeye müracaatla 
Maliye vekaleti aleyhine dava ikame et
meğe karar vermiştir. 

Şirket müdürü Mösyö Kine ihtila
fın -son şck!ini tesbit etmek Üzere dün 
akşam Ankarnya citmiştlr. 

RUZNAMEI MUZAKERAT: 
edilen aza.sının ücreti mıkdarlannın ta• 
yini, 

Haliç şirketinin bir 
vapuru oturdu 

1 - Meclisi idare ve M~ rapor
lannm kıraati, 

7 - Ticaret kanununun 323 ncü mad- 1 
desine tevfikan ıirketle muameli.tı ti- ' 
cariyede bulun.-k üzre Mecliıi idare 
azalarına me:ı:uniyet itaıL 

Haliç ıirketinin 11 numaralı vapu 
nı, evvelki gün Karaağaç önünde Ar
zubalt&11 denilen kayalığa oturmut. 
701cular sandallarla aahile çıkarılınıı· 
tır. Vapur da ıirketin diğer bir vapu• 
nı tarafından Ay..-ansaraya gönderil

miftir. 

2 - Heaabatm tasdiki ve Meclisi f. 
dare zimmetinin ibrası ve heaabat neti• 
c:esi hakkında Mec:liıi idarenin teklifi. Eaaleten ye gerek Yekilcten liakal 

elli hine senedini hamil olan hiuedaran 
içtimei mezkıirda hazır bulunabilecekler 
dir. Mezkıir içtimada hazır bulunmayı aı 
zu eden binedaran hamil olduktan bine 
senedabnı veyahut mezkUr aenedatın baa 
kalara meYdu bulunduğuna mütedair o
larak bankalar tarahndan ita olunacak 
ilmuhaberleri yevmi içtimad3n liakal 
bir hafta e•el yani 14 Mart 1934 tarihi
ne müaadif çarıamba gÜnÜ akşamına ka
dar Şirketin merkezi idareıine emanelee 
tevdi etmeğe mecburdurlar 

3 - MeclUi idareye yeni intihap e
dilen azanın keyfiyeti intihabının taı-

di!D, 

Marangozlar cemiyetinde 
Marangozlar Cemiyeti yeni idare he

yeti bugünlerde toplanarak aralarında 
birini riyuete aeçecektir. Yeni he
yet, baıhca §u meselelerle mcıgul ola
caktır: 

1 - Kerestelerin kıınıtulıruuı me

selesi. 

2 - Eınafın ebliyetnameye tabi ol· 
maaı mecburiyetinin YU'ı. 

3 - Eanafa daha visi mikyasta 
yardım edilmesi,, 

4 - Cemiyete byıllız iıçilerin fab· 
rikalarda çalııtmlm•maa. 
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htanbul asliye mahkemeleri ikinci ye

nileme bürosundan : 

Yeşil direk katırcı oğlu sokak 18 N o. 

da Müyesser H. kocası DaYUlpllf& kııla-
11 Topçu alayı beJinci bataryada Celili
yeli Hasan oğlu Hüseyin el. aleyhine aç· 

tığı bopnma c1a .... mm yenilenmeıi es

naamcla balen iüm~ilıı meçhul bulu

nan müddaaleybe ilinen tebliiat icra

sına karar •erilınİf cıldutundan tetkika· 

tın icra kılınacağı 15-3-934 tarihine mü· 

aadif perıembe gÜniİ saat 14 te bizzat 
veya bilvekile hazır bulunmanız lüzu
mu tebliğat makamına kaim olmak üze
re ilin olunur. (13;512) 

lSTANBUL KASAPLARI 
Türk Anonim Şirketinden : 
Şirketimiz heyeti umumiye idı itçi• 

maını 22 Mart 1934 perıembe günü saat 
on albda ıirketin merkezi idaresi olan 
Sirkecide Köprülü banda 35-36 numara· 
!arda yapacaktır. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Meclisi l dare ve Murakıp rapor

lannın kıraati ile meclisi idare ve mura

kiplerin ibrası, 
2 - Temettü hakkında Mecliıi ida-

renin teklifi 
3 _ 1934 seneıi için yeniden murakıp 

intihabı ile ücretlerinin tayini, 
4 - Nizamnamei dahili mucibince ha

mil oldukları hi•aelerin bedeli şirket ser· 
mayeıinin f.'n az dörtt'e birine varan his .. 
sedarlar tarafından içtima gününden en 
az on gün evci vukubulacak tek!ifler. 

Nizamnamei dahilin 26 ncı maddeıi 
mucibince içtimaa takaddüm eden on gün 
zarfında hisse senetleri hana.iller.inin ıe .. 
netlerini ya t;rket veznesine yahut her .. 
hangi l:ir b:ınkay;o teslim ettikle~·i.ne dai~. 
ibraz edecekleri makpuz muk·bılındo du
huliye varakası almaları lhımdır.(13514) 

4 - Meclisi İdare azasından müddeti 
hitam bulan iki azanın yerlerine aza in
tihabı, 

5 - 1934 senesi için bir murakıp ta
yini ile tahsisatının teıpiti ve bir mua
vin murakıbın tayini, 

6 - Mecliıi idare azaaının hakkı hu
zuru ile umuru ıirketi idareye memur 

Mecliai 1dnre 
(13499) 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

4000 kilo yerli elvan üstübü: Pazarlıkla münakasa11: 26 Şu
bat l 934 Pazartesi günü saat 
14 de. 

2000 " 
2000 " " Beyaz 

Elvan 
Ustübü: Pazarlıkla münakuası: 26 Şu
Ustübü: bat 1934 Pazartesi günü saat 

79 Roda Muhtelif burğa- : 
tada lif halat 

15 de. . 
Pazarlıkla münakasasr: 26 Şu
bat 1934 Pazarte&i günü saat 
16 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı 
yazılı eşyanın pazarlıkla münakasaları hizalarmdaki gün 
ve saatlerde icra edileceğinden şartnamelerini görmek iste
yenlerin her gün ve itasına talip olacakların da münakasa 

gÜD ve saatlerinde muvakkat teminat makbuzlarile beraber 
Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satmalma komisyon~ müra 
caatları. (793) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümune ve evsafına göre kapalı zarf münakasasi
le satın alınacak "16747" çift yerli sarı kundura münakasası 
26/2/934 Pazartesi günü saat 15 de yapılacağından istek'ile
rin şartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve münaka
saya girmek için il~ teminat makbuzile ht;~aber mezklir gü
nün muayyen saatınde Komisyonwnuza muracaatları. (514) 

780 

lstanbul Dahili Ticaret 
Gümrüğü Müdürlüğünden: 
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Kabın Nev'i 
Adet 

" Bağ 
Adet 
Sandık 
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Çuval 
Adet 
Sandık 

" Adet 
Sandık 
Paket 
Sandık 
Adet 
Sandık 
Balya 
Bağ 
Paket 
Adet 

" 
" Sandık 
,. 

Bağ 
Bağ 
Sandık 

Bağ 
Balya 
Çuval 

Eşyanın cinsi 
Müstamel Kamyon şaşesi 

,, ,, Tekerleği 
,, ,, Edevatı 

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

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

'' ,, 
Müstamel boş şuıe 
Demir otomobil yedek aksamı 

,, yayı - iki adet -
'' l M ,. çamuru~ 

lp~~n mamul başlık dizgin, ken· 
dir, or" k ipi, çengel salazı 
Boş küfe 
Müstamel boş çuval 
Lastik parçalaraı 

GS D h·1· T" c·· .. ~ .. S t Yukarda muharrer eşya a ı ı ıcaret umrul{U a ış 
Komisyonunca açık arttırma suretile satılacaktır. Tal:p}erin 
satış günü olan 10-3-934 cumartesi v:e 12-3-934 paartf'~; l!'Ü!' 
leri saat 1,5 te Müdüriyet Satış Komısyonuna müracaatlarr l· 
lan olunur. (808) 

• 



• 
ISTANBUL VE TRAKYA ŞEKER FABRİKALARI 

Şirketinden: . Türk Anonim 
• Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilo dan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır • 

Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani Is tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 3~,1s San~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruştu r. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı ha
mule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri 
hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş va gon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon ba
~ma beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi: İstanbul Şeker. Telefon: No. 24470. 645 

I -----•. ~ ~ ~ .. , .r 

zafiyeti umumiye, i~tihasızlık 
ve kuvvetsizlik l-.a~atında bü
yük afide ve tesiri görülen Fosfatlı Şark Malt Hu Si 

Kullanınız.~ 

Her eczane~ 
de satılır. c-

Oenizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı Kara.köy Köprilbafı 
Tel. 42362 - Sirkeci Miilıiirdanado 

Han T•I. 22740 

·r rahzon yolu 
CÜMHURlYET vapuru 22 
Şubat PERŞEMBE 20 de Ga 
fota rıhtımından kalkacak. Gi
dişte İnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho
pa'ya. Dönütte bunlara ilave
ten Pazar, Of, Pulatane'ye uğ
rayacaktır. (791) 

1027 

Ayvalık yolu 
BANDlRMA vapuru 21 Şu
bat ÇARŞAMBA 19 da Sir
keci rıhtımından kalkacaktır. 

(790) 1026 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 22 Şubat 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
·ıhtımından kalkacaktır. (815) 

Mersin sür'at yolu 
ADANA vapuru 23 Şubat 
CUMA ı 1 de Sirkeci rıhtımın
dan kalkacak. Gidi,te İzmir, 
Antalya, Mersin, Payas'a. Dö
nü.te bunlara ilaveten Alanya, 
Kü\\ük, Çanakkale'ye uğraya
~aktır. ( 816) 

Cilciiye ve zühreviye lliltehassıs · 

Dr. NURİ OSMAN 
Haseki haataneıi cildiye ıefi 

Beyof;lu Elhamra apartımanı 3 ilncU kat 
!"o. 3 Telefon: 4288-'• (13471 ) 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galataaarayda Kanzük enM>anesi 
kartmnda Sahne ıokağında 3 nama· 

ralı apartnnanda 1 numara. 

ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

Merkezi: ADAPAZARI 
lstanbul şubesi: Yenipostane 

karşısında Tel 20224: 
Sermayesi: 1,200,000 

ihtiyat akçesi;t 80,000 
ŞUBELER 

Bandırma - Barbn - Biga - Bilecik - Bolu - Bozüyük 
- Bursa -. Düzce - Eskiııehir - Gemlik - Gerede -· 
Geyve-::-- Hendek - İzmit-;-- Karamursal - Kütahya -

Mudurnu - M. Kemal I aşa - Safranbolu - Tekirdağ -
Yenisehir 

Müıait feraitle mevduat, havale k~bul ~der. Tahsile senet alır ve 
ikraz muame lcitı yapar. 

Mevduat faizleri müJiriyetle görüşülerek teabit edilir. 
Komisyon ve Ticaret kısmı her nevi emtiai Ticariye satışına 

delalet eder. 
Sigorta yapar Telefon: 23623. 644 

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

..,..,.,, ~ . 

'-' 1-< KiYE 

a '4NK.Ac:::;ı 
~--· ~1' ' . 

Nafia Vekaletinden: 
Yerli Fabrikalarda İmal edilmek şartiyle (4030) ton 

galvanizli Tirfon kapalı zarf usulile münakasaya konulınuıı
tur. 1 irıfonlarm müna}f:asası 5 Mart 934 Pazartesi gÜnÜ 
saat 15 te Nafia VeK:aieti Müsteşarlık makamında y~pılacak
tır. Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret odası vesıkası ve 
teminatı muvakkatelerile birlikte 5 Mart 934 Pazartesi giinü 
saat 15 şe kadar Komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 
Şartnameler Beıı lira mukabilinde Ankara Nafia Vekaleti Le
vazım Müdürlüğünden ve Haydarpa§ada Liman işleri Mü· 
dürlüğünden alınabilir. (744) 990 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Komisyonumqza merbut Kız Muallim mektebi talebesi 

İçin (600) metre elbiselik yünlü kumaşa ihtiyaç görülmü§ ol· 
duğundan 7 • 3 - 934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 
16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya ko 
nulınuııtur. Taliplerin kumaş nümunesile ııartnameyi görmek 
üzere lstanbul Erkek Lisesindeki Komisyon kalemine ve 
münakasaya iştirak edeceklerin de ihale gilnü teminatı mu -
vakkate makbuzlariyle beraber Komisyonumuza müracaat· 
ları. (630) 840 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komi:ııyonundan: 
1 - Muhtelif kuvvet ve büyüklükte ( 17) tane Averi 

baskülü pazarlıkla alınacaktır. . 
2 - Pazarlık 26-2-934 Pazartesi giinü saat 14 tedir. 
3 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Pazarlığa gireceklerin yüzde yedi buçuk teminat 

ile beUi saatte gelmeleri. (818) 
---~----------............. Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET. 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

1 YeniAnkaraLokanta ve Birahanesi 
ım-----lllll--ı•rm-Sirkeci ~imendifer Iatasyonu ittisalinde 

837 

Satılık Çiftlik 

Bursa Ziraat Bankasından: 
Bursanın garbında Karacabeyin şarkında 

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

923 

•• 
Marmara Ussübahri ve Kocaeli 

Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonundanı 

Mecmu ağırlığı 
300 Adet Demir Potrel 0,18X0,082 

"beherinin boyu 7 metre" 
46200 Kilo: 

1200 ,, Demir Potrel 0,18X0,082 
"beherinin boyu 1,70 metre" 44880 

450 ,, Köşebent 0,05X0,05X0,008 
"beherinin boyu 1, 1 O metre" 2880 

196 ,, "U" demiri evsafı ııartname-
de yazılı " beherinin boyu 
7 metre" 

: 3 Matt 
,, : 934 cıı· 

• 
: martesı 

•• •• .at ,, : gunus..-
.: 10 da P; 
:: palı :ııar• 
·: usuliltr 

98 ,, Köııebent demiri 1 O Met- ) 
' relik ) 

98 ,, "U" demir « 0,20 boyunda» ) 
98 ,, "U" demir « 0,40 boyunda » ) 

Evsafı 
Şartna- : 
mede 
yazılı 

• • 

• . . 
• 

5000 Kilo Bronz tel • • 
3500 Adet Izolator : 3 Mart 934 cumarte' 
1000 tt ,, Demiri "Düz" : si gilnü saat 14 te 
700 ,, '~ ,, ,, Deveboynu " : kapalı zarf usulile. 
49 ,, ,, ,, "iki taraflı " : 

1480 Adet 18 S/ m alt kutrunda ah- : 4Mart 934 Pazar g~: 
§ap direk "meşeden " : nü saat 1 O da kapll" 

490 ,, Meşe lata 1,lOXO,OSx 0,015 : zarf usulile. 
Yukarıda cins ve mıktarları yazıh malzeme hizalarııı· 

daki tarih ve saatlerde lzmitte kumandanlık satınalma ko• 
misyonunda kapalı zarf usu lile münakasaya vazedileceğiıı• 
den taliplerin musaddak şart nameleri Istanbulda Deniz Sa· 
tınalma komisyonu ile lzmitt e kumandanlık satınalma k0 • 

misyonundan alarak mezkUr gün ve saatlerde iııbu malzell1e 
için biçilen fiatın yüzde 7 ,5 nisbetinde muvakkat terninat 
akçelerile birlikte mezkilr komisyona müracaatları ilsJJ. 
olunur. (658) s61 

Antalya Belediye Riyasetinden: . 
1 - Bedeli keşfi (9778) lira olan Antalya' da inşa edi: 

lecek halk pazarı binası ııartnamei fenni şartnamei uınull1ı 
ve münakas~ ~artnamesi evrakı keşfiye ;e projesi mucibin~e 
15-2-934 tarıhınden 7-3-934 Çarşamba günü saat 16 ya a 
dar 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya )<o· 
nulmu§tur. 

2 - Münakasaya iııtirak edecek zevatın ye~ nı:;S 
kurda bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan (733) lir~ se 
kuruş muvakkat teminat mektubile Antalya Belediye Rıya 
tine müracaat etmeleri. . ah· 

3 - ihale 611 numaralıihalat kanununun maddeı rn. 
susasma göre icra edilecektir. .. ak sıt 

4-Taliplerin bu iııi yapabileceğine dair mun 
3 

şartnamesinde yazılı evsafı haiz olması şarttır· l J3e• 
5 - Evrakı keşfiye ve proje ve şartname Anta ya 

lediyesinden beş lira mukabilinde alınabilir. 
6 - Taliplerin Antalya Belediyesine müracaatlar(s l 7) 


