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Anadolu Ajansı Türkiye efkiin umu

rniyeıi ile dünya arasında anten vazi
ftıini gören bir müeııeıedir. Gazeteler 
harici haberlerini hemen hemen tama • 
i~!e bu vaaıtadan alıyorlar. Ajanaın 
L,urk gazetelerine yardım ve Türk ef· 
~ umumiyeıini tenvir noktaımdan 
bızınetlerini inkar etmek kadirnatinaılık 
olur. Bu hizmet bilha11a ajansın başına 
uınum müdürü Muvaffak Bey geçtik· 
t~n sonra daba ziyade tekamül elini§· 
br. Ancak zaman zaman bu ıütunlarda 
~ev~uu bahsettiğimiz gibi biz . ajans~n 
ugunkü tartlara daba uygun bir ıekıl

de ıslah edilmesine taraftarız. Hemen 
!Unu söyliyelim ki ajanım dahili iıtih· 
lı..ratı hakkında bir sözümüz yoktur. 
lli~im ıalaha muhtaç gördüğümüz vazi
~et harici istihbaratından ibarettir. 

1
• Anadolu Ajansı milli istihbar te\kİ· 
~lıdır. Ancak her ııün A. A. rumuzla· 

tıle- gazetelere ve gazeteler vaııtasile 
l'ürkiye halkına verdiği haberler kendi 
ttıuhabirleri vasıtasile toplanmış değil • 
dır. Bunlar ya Reutcr'in, ya Havas'ın, 
ra Tass'ın • yahut ta §U veya bu milli 
"-tihbar vaııtasının haberlerinden iba -
rettir. 

il Anadolu Ajansının yaptığı iş şudur: 
u ajanslara abone oluyor. Onlar tara· 

fından verilen haberleri alarak başJarı
l'ıa. bir A. A. rümuzu ili.ve ediyor ve 
'türk gazetelerine Anadolu ajansının 
hususi istihbarı şeklinde veriyor. 

. Anadolu ajansının abone olduğu a
lansların her biri birer devletin hususi 
Propaganda te,kilatından ibarettir. Bi
baenaleyh bu haberler bitaraf istihbarat· 
tan ziyade o devletler nam ve hesabı· 
tıa dünya efki.rı umurniyeıi üzerine 
tnüeısir olmak aayeıini istihdaf eder. 
llunların propaganda mahiyetindeki ha· 
heı-lcrinin neırine vasıta olmak, onla
rın emellerine alet olmaktan ba§ka bir 
!•y değildir. Bu ecnebi ajanslar, haber 
!eklinde kaydettikleri propagandalarını 
l'ürk gazetelerinde neşrettirmek için 
!.etki de üste para vermeğe hazır olduk· 
l;u-ı halde Anadolu Ajanll paTa muka
bilinde bunlara abone oluyor. Sonra 
~unlan benimsiyerek yanlanna bir A. A. 
''lllreti koyuyor ve milli istihbar teklin
de Türk efkin umumiyesine okutuyor. 

llizi bugün bu babıi tekrar tazele"' -~ı:e sevkeden ıebep, ajansın Balkan 
:";">kı müzakerelerinde bu yoldan ay· 
'b\ ~ istihbaratını kendi hususi muha
.ııJ; ~•ııtasile yapmasıdır. Balkan mi· 
t I ının İmzasına müncer olan müzake-
.:.u~r etrafındaki istihbarat bütün ma
d .•le milli olduğundan Türk gazeteleri 

ogru malünıat almıılar, doğru malü • 
"'.a~ al~ıklarından doğru mütalealar ya· 
'<abılmıtler ve Türk halkı da ilk defa o
larak . milli istilıbar teıkilabnın biz • 
!""tlerınden istifade edebilmittir. Bal • 
~an misakının imzasına müncer olan mü .. 
~akereler, büyük küçük bir çok dev
letlerin yakın veya uzak menfaatlerini 
;,liıkadar etmif, bir çok hırslar tahrik 
•hniı ve nihayetsiz entrikaların çevril
ltle•ine sebep olmuıtur. Bu karışık ha
~~ içinde her taraftan gelen ve biribi· 
>ınj nakzeden haberler arasında bizi 
~nvir eden istihbar, Anadolu Ajansının 
L •ikan muhabiri tarafından verilen ha
uerlerdi. Tecrübeli bir gazeteci arka .. 
daşımız olan Ali Naci Bey, Bükreıten 
8e]grada, Bel1rraltan Atinaya giderek 
lbüzakerclerin her safbaıını takip elmif 
~e Türk efkannı tenvir etmiıtir. Bu 
bazik vaziyette Anadolu Ajansının gös
t~rdiği muvaffakıyet ajanlln bütün iı -
tılıbaratım millileıtirmek hususundaki 
~lctai nazarımızın doğruluğunu bir de· 
' daba iıbat etmiı oluyor. 
ı, :'iansın bütün istihbaratını milli 

\!-irmok mevzuu bahıolduğu zaman 
ıı maddi darlık gibi mazeretler kar
leı-~da kalırız. Darlık bolluk itib:ıri şey
i\,, •r. Ajanstan harikalar beklenemez. 
f• ~k iki yüz bin liraya yakın bir büt· h;., olduğuna göre, iki yüz bin liralık 
~j et beklemek hakkımızdır. Bugün 
rıı:r• her gün gazetelere binlerle keli· 
~. ik haber veriyor. Bunun büyük bir 
ı_;ttıı ı:arip dünya ~a1M;r_lerid!r ki bun
t ~"?'amile tay ~dılebı.lır. Bır balıkçı 
._etnıaı batmış. Bır denaz canavarı in .. 
~.~ boğmu' bunlar !'?•ta ile ~elen ga
~lerden de alınabılır. Hatta Belçika 
~ 1 Aibert'in cenaze merasimine gi
~ krallardan ve ~şv~kill~rden de 
ı..111 ca babaetmek mumkundur. İngiliz 
~run parlamentoyu açması haklan
ı.,; haber uzun bi~ m~le yeri!"' üç 
aı:...,:•tırla ıeçilebi!ir. Turk efkarının 
ı.,; dar olduğu malumat ehemmiyetli 

Yn~lınilel haberlerdir. 
ıı,. Sıiahsızlanma meselesi hakkında her 
tıllahttan ııelen malüınat ayn bi~ nok
.,. "azarı bildiriyor. Reuter lngıltere-1" b.. h d" ~._ Uınü niyetinden !'8. ıe ıy~r. H~-
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et 
Avusturya şimaldeki hu- ırrnMaaı·ıf bütçesi W, 

dut kuvvetlerini artırdı 'Tetkik ediliyor 1 

M. Dollfuss'a radyo ile verilen ultima
tom yeni bir felakete yol açabilir mi? 

(Avusturyada Doll 
fuu hüküıneti ıon 
ıosyaliıt kıyamını 

kanla bastırdıktan 

sonra dahi, vaziye • 
tin bugünkü teklin
de ehemmiyeti değiş 
miş değildir. Dün ge 
len bir telgrafa na -
zaran, Avusturya hü 
kumeti şimal hudut• 
larmdaki kuvvetleri
ni takviye etmiştir. 

Sosyalistlerden son -
ra ııra Nazilere mi 
geliyor? Gerçi Al -
man zimamdarları 

Eski 

M. De Monzie 

(Eslci Fran•ız kabinesinde Milli ı 
Terbiye Nazı.rı M. De Monzie tarafın· 
dan on senelık Türk cümhuriyeti hak· 
kında yazılan kitap ne§redilmiftir· 
Franaanın uzun müddet Ankarada se 
fir1iğini ifa etmif olan M. Albert 
Sarraut'nun güzel bir mükaddemesini 

1 

• 
eserı .. 

11.atesli lstanbul ev !erinden bir cörünüı 

' -1 

• 
yenı 

' 

.Varidat bütçesi üzerinde 
tetkikat bitti 

1 
Şekerden alınan İstihlak res· 
mi arttuılacak, fakat fiat yük 

selmiyecektir 
ANKARA, 24 (Telefonla) - icra 

vekilleri heyeti bugünkü toplantısın· 
da bıitçe üzerinde tetkikatına devam 
etmiıtir. Öğrendiğime göre yeni v1;
ridat bütçesi üzerinde müzakereler 
nihayete enniıtir. Bugünkü toplantı· 
da maarif bütçesi üzerinde görüşme
ler olmuştur. Varidat bütçemizi art· 
tırmak için alınacak tedbriler karar • 
!aşmıştır. Bu tedbirlerin mahyieti bu· 
günlerde anlaşılacaktır. icra Vekille 
ri heyeti sıra ile üç gün daha. İçti· 
malarına devam edecek ve salı günü 

ı ııı__ (Devamı 6 ncı sa_y_ı_fa_d_a_) 

Maarif Vekili Hikmet Bey 

Maarif Vekili Hikmet Bey çarıam• 
ba günü Ankaradan şehr~e gel~cek
tir. Aldığrmız malumata gore vekil B. 
bu gelitinde bir ay lstanbulda kalaca~
tır. Vekil Bey lstanbulda bulundugu 
müddet içinde şehrimizdeki bütün lise 
ve orta mektepleri ayrı ayrı gezecek, 
tetkik edecektir. 

Vekil Beyin şehrimizdeki mesaisin
de bütün Maarif vekaleti erkii.nı refa -
kat edecektir. Ankara da yalnız müste
ıar kalacaktır. 

Orta tedrisat müesseselerinin ıılahı 
hakkında lstanbulda vekil beyin riyaıe
tinde yapılacak içtimalarda mühim ka· 
rarlar verilmesi beklenmektedir. 

Martın birinde üniversitedeki inkı
lap enstitüsü faaliyete geçecektir. Ens· 
titünün resmi küşadını bizzat vekil 
Bey yapacaktır. ilk dersin de Hikmet 
Bey tarafından verilmesi mukarrardir. 

Vekil Bey, şehrimizde kaldığı bir ay 
içinde enstitüdeki derslerine devam e
decektir. lnkılip enstitüsüne bu ıc,e
ye mahsus olmak üzere fakültelerin yal· 
nız son sınıf talebeleri devam edecck-

(Dcvamı 6 mcı sahifede) 

Gizli nüfus 
--0-- 1 

Halka kolaylık göstermiyen 
memur işinden çıkarılacak 

Dahiliye vekaleti nüfus işleri hak • 
kınd~ T ·-~ ...... elttum niifuaun yazılması 

Bulgar Kralı Fransız Baş
vekiline Balkan misakı karşı
sında Bulgaristanın hattı ha
reketini izah etti. 

Tel: ( Müdür : 24318, Yazı iıleri müdürü : 24319, 
ldar• T• Matbaa : 24310. 

eclisine veriliyo 
-

Resmimiz Halkeıılerinin ikinci yılının kutlulanma.nnın Ankaradaki intibala · 
nnı tesbit ediyor. Yakanda: Halkevi salonunda hitabeler dinl•niyor. Aıağı • 

da: Baıııekil lamel Paıa ve Necip Ali Bey nutuklannı irat ediyorlar .• 

Cemiyet bolluğu f ay~a 
zarar mı veriyor? mı, 

Yalnız İstanbulda kanuni müsaadesi 
alınmıŞ 1000 e yakın cemiyet var 

Hakimiyeti Milliye refikimizde ~a
lih RJ<'·· ""'vin (Cemiyetler) ünvanıle 

ne~rettiği yeni İ:>İr 
h:ı.şm:ıkale, her ta· 
rafta alaka ile kar 
ş,ılanmı~tır. Bu rr .. a
kalede; mesela lo • 
tanbulda gençler ta 
rafından 117, spor 
cular tarafından 50 
cemiyet, ilah .. ku · 
rulmuş olduğun • 
dan bahisle den:li· 
yordu ki: 

•·Hergün gazete
lerde bu sözde ce
miyetlerin adlarını 

Köprülü:ııade Fuat okuyoruz. Şu lirn 
Bey mezunları cemiye· 

ti kongreye davet 
edilmiştir. Şu kasaba gençleri Hıılke· 
vinde toplantıya çağırılmı;tır. Cemi · 
yet, birleşmek, birlikte çalışmak. siya 
tasarruf etme!t ihtiyacından doğar: 
Bizde bütün bu cemiyet ve klüplerin 
çoğu, geçimsizlik, aY!l:ık! her ~i~i bir 
tarafa çekerlik meylm·.n ıfadesıd;rlcr. 
Bu ie:tati&tikte içtimai b;r tekiınül 
mina&ı':'ldan fazla, mahalli veya züm
revi teferrüt manası aramak belki de 
doğru olur.,, 

Son zamanbrda lstanhulda bilhas
aa birçok vilayetlerdeki lise mezunla· 
nnın aralarında cemiyetler te\kil et· 
tikleri görülmektedir. Konya lisesi me 
zunları cemiyeti, Gazi Antep liseıi me 
zunlar cemiyeti, Adana lisesi mezun
lan cemiyeti, Bursa lisesi mezunları 
cemiyeti, lıtanbul lisesi mezunları ce-

Vali muavini Ali Rıza Bey 

miyeti, Kabata~ lisesi. m~zunları ce .. 
miyf'ti, Erenköy kız lıse ı mezunları 
cemiyeti .... ilah ... 

Uç beş ki~inin bir araya gelmeıile 
te~ekkül eden bu cemiyetlerin kuru • 
lu~una lcanuni bir nlini yoktur. Nete· 
kim kendiıila görüştüğümüz vali mu 
avini Ali Rıza Bey de bu huausta: 

•·- Şehrimizde bu tekilde teşekkül 
eden ceıniyellerin adedi bine yaklat -
tı. Cemiyetler kanunu müsait oldu • 
ğundan bunlara Vilayet bizzarur izin 
veriyor.,, demi~tir .. 

Bununla beraber, cemiyetler kanu 
nunun 25 senelik eoki bir kanun ol~u 
pı ve bu kanun ahki.nıırun bugünün 
ıcabat ve §eraitine göre defittirilme· 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

li Franıarun emniyebnı tebaruz ettı
•~:r· Sabık Wolff ve şimdiki Deu.~
"' Nachrichtenburo Almanyanın mu
,_;~ ~okta11ndan haklı olduğunda _is
ı.. dıyor. Stephani bu işi ancak Dort
lıır ~.'Bakını imzalayan devletlerin ba· 
~ ıleceklerini iddia eder. Bu noktai 
~far bu derece sarahatle söylen· 
•r, kle beraber haberlerin satırları 

Kafesler kaldırılacak 
Müze haline konacak bir tek mahalle
den maada her evden kafes kalkacak 

ve diğeri işlerin ça 
buk çıkarılması i • 
t:in vili.yetlere çok 
yerinde ve mühim 
iki tamim gönder -
miş.tir. Birinci tami j 
me göre: Bazı yer· 
lcrde halkın nüfus J ~ • ,~-
işlerini maıraf.ıız o r"'!I ' 

ı ''nd k ' 1 A" d -•ildi .a o unııyor. Anada u Janll. a 
~q ta •rnza&ı a!tında bunların neırıne 
~~- olvyor. Ajans bu haberleri ver· 
''•l~n demiyoruz. Her devletin silah· 
1, balltna hakkındaki noktai nazarı baı· 
~Ykırl'nt enteressan haberdir. Ancak 
-•t .,

1 k a!' vaziyet, bunlann o memle
de at taı nazarı gibi ıösterileceği yer· 
la11.., ansın kendisine mal edip silahsız· 

aYa •a 1 k ·ı · ·· "d" 8aı1ta x re. o ara ı en ıurmesı !r. '••tnd k"n mıaakının müzakerelerı sı• 
"-1 '>•doİ 

1 ç!'hıma bize göstermiştir ki 
' 

11 '.'ıansı milli bir ajanstan bck-
ıı._.,ru Vazifeyi yapabilir. Yalnız çalış

ona aöre tanzim etmek, yani a-

Eıki evlerin pencerelerindeki ka • 
fesleri kaldırmak için Şehir mecliıi 
azaı~~~an ~r. Hulusi Ertuğrul Beyin 
v.erdıgı takrıre belediye reisi Muhit -
tın Bey cevap verecektir. Şehir Mec -
!isi sah günü toplanacaktır. Aldıgı • 
mız mallimata göre belediye bu mese 

jansı bütün manasile millileştirmek li.
zımdır. Ancak o zamandır ki Türk hal
kına kartı vazifesini yapmı§ olacaktır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

le üzerinde esasen bir müddetten beri 
tetkikatta bulunmaktadır. Ankara.da, 
diğer bazı Anadolu vilayetlerimizde 
olduğu gibi latanbulda da eski evlerin 
pencere kafeslerinin kaldırılması sıh· 
hi ve içtimai bakımdan çok muvafık 
ve znruri görülmektedir. Yaptığımız 
tahkikata göre halen lstanbuldaki bj. 
naların dörtte biri kafe.slerini muha .. 
faza etmektedir. Yeni yepılan bina .. 
larda, yeni yapı kanunu mucibince ka 

(Devamı 6 :ncı sabifedr) 

!arak yaptırmak f. • 
çin Nüfus idareleri 
ne sevinçle vaki o
lan müracaatlann
da mü~küli.ta ma • 1 

Şü.oru ı~aya 8ey ruz kaldıkları ilmü 
haberler ve alacak 

lan nüfus cüzdanlarına fotoğraf yapış 
tırmak mecburiyeti tahmil olunduğu, 
karı ve çocuklarının da beraberinde 
kaza merkezine getirmeleri istendiği 
haber alınmıştır. Tam hızla mektum• 
)arın kaydına. gayret olunması ve hal-
kın da bu hususta teşvik edilmeai ve 
azami kolay1ılı::1ar göateri1me&İ lizıın 
iken bu şekillerde müşküller ikaı mas 

(Devamı 6 ıncı sahifed•) 

• 

-. . -
Son karda yanan Adliye binasının dıvarlamndan bir kısmı yıkılmış t•e Tevki;. 
hanenin Terko• mecra•ı da bu suretle harap olmuıtu. Yıkılan ankaz mahpus

lardan i•tilade edilmek suretile kaldırılmaktadır. 
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Hergün bir yazı -
Bir dişçinin muayene 

odasında •.• 
Hasta, • 

ıner çıkar dişçi iskemlesine 
oturduğu gibi .•• 

Öyleleri vardır ki ağızlarını sımsıkı kapayıp "Aman, 
acıtmadan dişimizi çeki,, diye yalvarırlar! 

Evde biriıinin fena halde diti 
tutmuştu. Okzijen, tentürdiyot, ko
lonya, hiç bir >1i kar etmedi. Ağrı 
git gide çoğalıyordu. Öyle ki hasta 
yerinde duramaz hale geldi. Cez
beye tutulmuş dervitler gibi, eli 
~'nesinde, sağa sola, öne arkaya 
aurmadan sallanıyordu. Ben de
dim ki: 

- Bu böyle olmıyacak. .. Ditçiye 
."delim! 

ilkin razı olmadı: 
- Kendi kendine geçer: •. Hele 

biraz tendürdiyot daha siırelim .. 
- Tendürdiyot kiretmiyor i'te •. 

ilacuha ihraculia ... 
Ve itirazlarına kulak asmıyarak 

alıp bir dit doktoruna götürdük. 
Siz aks"'iğe bakın ki, ditçinin bek
leme ro.lonu, hasta ile dolu idi. Bi
ze, ıaatlerce sonra, ancak sıra gele 
cekti. 

Hasta, aabırsızlanmıya ba,lııdı, 
' lıavasına türlü ilaç kokularmın sin· 
diği bu di'4fi salonu, sinirlerini büs
bütün bozmuştu; ;kide bir: 

- Fena o'uyoruın. Mümkün de
ğil, çektiremiyeceğim ! .. diyip du
ruyordu. 

Ditçiye, hizmetçi ile haber gön
dermekten h-..ka çare yoktu. Ha· 
ber gönderdik ama, aldağmuz ce
vap botumuza gitmedi: 

- İçeride dit doldunıyoı·. Ya
rım saat kadar bekl" yecekeiniz ! 

Derken, makinenin gıcırtııı ba.
!adı. Ama ne gıcırtı. • ne gıcırtı ..• 
Bir kaç bin dif, hep bir arada nı. 
cırdasalıu, böyle müthif bir senfo
ni vücude getiremezler. Yam batı· 
mızda yüzü sargılı bir hanım, du· 
rup d~rup İshak kutu gibi bağırı· 
yordu: 

- Hay .. hay ... hay .. hay .. hay .. 
Sanki b~ını ı:aklıyacak yer arı

yordu. iki elin ·.n arasına aldı olma· 
dı. Arkaya sarkıttı olmadı, öne 
eğdi olmadı. 

'K.~min ağr1r, o bağmT, derler. O .. 
nun gibi insanın neresi ağrırea o
rası bağırıyor. Hil$ta uzuv, derhal 
~1elli ediyor kendini .•• 

Kısa boylu, ak saka.Ilı bir adam .• 
Her halde emektar bir kalem efen• 
disi o1acak .. En ufak bir tikayet 
sesi bile çıkarmıyor ama, belli ki 
müthit utırabı var. 

Yan yana oturan fU iki hanım 
da, tünahlan boynuna ama, hiç te 
iıuta lıAli yok. Sanki Darülbeda
yide oyun seyretmeğe gelmitler. 

İhtiyara bakıp bakıp gülütüyor· 
lar. d 

Derken doktorun kapısı açıl ı. 
Beyaz önlüklü genç bir adam kö~e
deki ç"fte kumru1arı pek tatlı hır 
bakıtla selamladıktan s;onra: . . 

- Siz bir parça beklıyeceke.nız, 
dedi. 

ikisi de kırıp döküldüler: 

- lfiniz çok sürer mi? 
Genç dit doktoru, kar gibi be

yaz ditler .ni gösterdi: 
- Hayır .. hayır .. yarım saat sür

mez bile ..• 
Doktor, insaflı bir adammmıf. 

Küçük bir itaretimiz üzerine hep
sinden evvel bizim hastayı çağırdı. 

Bir ditçinin muayene odası, ne 
kaaar deri toplu oba, gene insanın 
içine ürküntü veriyor. Hele o iner 
çıkar iskemle yok mu ? Latetbih 
Amerikalıların elektrikli idarn san· 
dalyaıı gibi bir teY ! .. 

Doktor bizim hastayı da bu is-
kemleye davet etti: 

- Buyrun! .. 
Hastada adım atacak mecal yok. 
Daveti tekrarlayınca yürüdü. 

Fakat iıkemleye bir türlü çıkmak 
i!temiyordu. Kolundan tutup oturt
tuk. lıkemle, gacir gucur yüksel
meğe batladı: 

· - Açın ağzınızı .. 
Kötede bir kamineto, ince iııce 

v~nıyor tükrük hokkasından acı a
~ı anti~ptik kokular geliyordu. 

Mini mini b"r aynayı hastanın 
ağzı içinde dol-..tıran doktor; ağ· 
nyan diti çar çabuk buldu. 

Fakat hasta, doğru dür;ı•t otur
muyor ki .. Kerpeten korkusu ile 
her tarafı zangır zangır titremek-
te ... 

Tam bu 11rada, ne görelim, dit
çinin kanlı pamuklara bulanan iki 
parmağı arasında kocaman bir di• 
yok mu? 

- A ... Ne vakit çıkardınız bu. 
nu? 

Doğrusu, elçabukluğu olurea bu 
kadar olurdu. Etrafta kerpeten a
rarken, çürük ditini eline almaıı, 
hastanın çok botuna gitti. 

Bizi büyük bir gaileden kurtar
dığı için doktora tetekkür ettik. 
Adamcağız dertyanmak için ve

sile arıyormu•: 
- Bilmez mi!iniz, i•imiz ne ka

dar ağırdır, dedi, her hasta, sizin· 
ki gibi olsa, hiç bir teY değil. Öyle
leri vardır ki, ağızlarını snn eık' 
kapar, sonra da "aman acıtmadan 
di,imizi çekin!,, derler· Saatlerce , 
yalvarıp yakarmıya mecbur oluruz. 
Bazıları da eter ve tendürdiyot ko· 
kusundan, düter baydırlar. Bir ta
raftan ayı.ltmıya, çalıf.. Bir taraf· 
tan da \ditini çıkaracağım diye uğ
r~··· Neyse .. Batınızı ağntmıya· 
yun .. Selametle efendim .. 

Belki: 
- Gene buyurunuz.. diyecekti. 

Fakat nezaketi mani oldu. 
Biz, kapıdan çıkarken, iki çifte 

kumru, batbafa vermif, inci gibi 
ditlerini göstererek çıtı pıtı fıkır. 
datıyorlardı. 

M. SALA.HADDiN 

İtalya himayesinde Avus
turya Macaristanbirliğimi 

Fransız gazetelerinin endişeleri 
PARIS, 24. A.A. - Havas ajansı 1 

bildiriror : M. Suvich'in Macariıtan ıe· 
yahati büyük dikkat ile ı.lüp edilmelı: i· 
cabeder. Zira gayeıi yalnız MlftlOIİnİ· 
Gömböt - Do!Uua mülakatını hazırla
maktan ibaret olmayıp İtalyanın hİına· 
yesi altında bir Avuıturya • Macar:ıbn 
iktiaat birliğinin temellerini ah:nakl'IT. 

Pelit Parisien gazetesinin bu müta
W..ına hali hazırda bütün Fransız ~t
~uatı ittirak etmektedir. 

lıtildilini ve iktııadi kuvvet ve ınem
balannı Afmanyanın tehdit etmekte ol
dugll AYUsturyaya yqamıdı: b':'susunda 

1 y.fdmı etmek için sarfedilen ~ ~ayr.>t 
teklinde cösterilen bu tetebbuıun Ro
manya, Çel<os'ovakya ve Y".go.lavyad~ 
cnditder uyandırmaktan halı kalnMY• 
caimı yazan bu gazete ili.ve ediyor : 

" Muahedelerin yeniden cözden ge
çirilıneaine ait ber türlü telmih, Buda· 
pefl• hüküm.etine bıı yolda yapılacak 
her türlü te1vikler, Maaıriıtam Alman· 
yadan aJD'D>"ia matuf olaa bile Bü'<rof, 
Pr;ag ve Bclgrad daha müsait tehsler
le kar1danmıdı:tan hali kalmıyac:akt r. 
En akilane yol, M .Benes'in mutat ba
sireti ile tavsiye etmiı olduğu yoldur. 
Bu da Avnıpanın tam göbeğinde aun'l 
bir müessese ihdaıtna v.ötüren değil b_I .. 
ki merkez" Avrupa ile Balkanlard•ki kü
çük devletlerin cümlesinin büvük d.v-
] _t lerden mi;st;ol<il o1~cak1 ve fa!~:,t o:-'l~r 
tr.rafında~ tasvip edılece.< b~kiu.t bır ı.k4 

tisadi teır"ki mes1iye isal edecek olan 

yoldur.'' d" k" 
Petit Pariıien netice clarak ıyor ı ~ 

" Diğer her türlü teli.kki, bizzarure a• 
kamete mahkümdur.'' 
Heimwehren'lerin reisi ne diyor? 

ViYANA, 24 (A.A.) - Gömböt -
Suvch mükalemelerine dair Peıtede çı· 
kan Univeraal Karrespondeniz gazete
sine beranatıncla Heimwehrnlerin reisi 
Prens Stahrenberg demiıtir ki: 

Almanya ile birleımeye ben muan• 
zmı. Cünkü bu takdirde A nısturya 
Prusy~n bir vilayeti menzilesine ine
c:ektir veA ...... pacla harp baılıyac:ak· 
br. Buna her çare ile mini olmaya ça
lı(t•caiız. Memleketimizin istiklaliyle 
telif edebilir ancak bir sureti hal görü· 
yorum o da, ltalya, Macaristan ve A
vusturya araıında bir kombinezon yap. 
maktadır. Küçük ltilô.f memleketlerinin 
iktıaadi mukareneti bizi de seri bir ha
rekete aevketmektedri. Binaenaleyh 
Peıte n;ıüzakerelerinin muvaffak olma
aıru temenni ederiz. 

Sovyet Rusyada Amerikan 
konsoloslukları 

PARIS, 24.A.A.- Matbuatı Amerika 
sefaretin.de kabul eden M.. Bullett, Mos· 
kovaya yerle,mit olan ba, konsolosluk
tan ba,ka, Leninıırad ile Vladivoatok"da 
do iki konsolosluk yapıla:ağını bildir
mi,tir. Rundon ba,ka M. Bu:l't, yapJ
m~kta olan Moskova sefaret binası hak
kında malumat vermi<tir. Binaya 1-S-3·i 
tarihinde ycrlc~ilecektir. 
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Pariste Çek alanlar Adliye memurları arasındaki nakil---Fransız. başvekili ile Balkan 

misakını konuştu 
P ARlS, 24. A.A. - Bulgaristan 

Kralı Boria dün öğleden sonra E· 
lysee sarayına gitmif, bir aaat ka
dar M. Lebrun ile görütmüttür· 
Kral ondan sonra M. Doumergue i
le görü,mek üzere hariciye neza
retine gitmit, M. Barthou tarafın· 
dan bizzat başvekilin yanına götü
rülmü,tür. 

Hariciye nezareti tarafından neş 
redilen tebliğde, görütmenin husu
si bir ıamimiyet içinde yapılmıt ol
duğu bildirilmektedir. 

Kıal Boris hariciye nezaretin
den, yanında müstetan M. Sava Ki 
roff ile 19,15 da ayrdmıttır. 

Kral, hareket gününü henüz ta
yin etmemittir. Fakat yakınla~t bu
gün hareket edeceğini zanne:. ııek
tedirler. 

M. Doumergue ile Kralın görüt
n.ı.Ueri M. Barthou ile yaptığı gö
ı.Utmeler gibi, her halde Balkan 
misakı ile Bulgariıtan'nın misaka 
girmiyeceğinin sebepleri üzerinde 
olmuftur. . 

Avuıturya'nın vaziyeti ve orta 
Avrupa'daki neticeleri de mevzuu 
bahıolmuttur. 

Görütme neticesinde M. Bar
thou noktai nazar teatisine hakim 
olan samimiyet ve dürüıtlükten do
layi memnuniyetini izhar etmif, 
Bulgar K<alı tarafından i!'Österilen 
müsait vaziyetleri kaydetmittir. 

Bulgar kralı ile lfÖrÜfmeden ev
vel M. Barthou, ayan hariciye ko
misyonunda A vuaturya ve sili.lıları 
bırakma meselelerine kartı hüku
metin vaziyetini anlatn11ftır. Hari
ciye nazırı, Avrupa bültu..,e•le· i i
le Frama arasında 1-26 danberi ya· 
pılan muhaberatı tahlil etmit ve 
M. Eden ile görütmelerini anlatmıf 
tır· 

Komiıyon, M. Barthou'ya bir 
sual listesi hazırlamağa karar ver· 
mif, sonra Fransa'nın bugi;nkü te
ı<ait içinde, her zamandan fazla o
larak siyaıetinin bir milli müda
faası olmak lüzumuna ve Fran•a
nın harici ıiyaıeti ile askeri kuv
vetleri arasında gittikçe artan bir 
rabıta tesi. edilmeıi lüzumuna 
ittifakla karar vermittir. 

Bu fikirden mülhem ofara~ ko
misyon 8 azalık bir milli müdafaa 
tali komisyonu yapmağa karar ver
mittir. Tali komisyon azalan ara
sında M. Berenger, M. Bougeus, 
M. Jouvenel ve M. Messimy olacak 
tır. 

Yeni Fransız kabinesi 
ve frank 

PAR[S, 24 .A.A. - Dünkü akıam ifa· 
zeteleri frangın himayesi, bütçe muv3· 
zene.İnin tanini içi.n selfth.iyeti tamme 
veren mecliıin akilane tedhmni tasvip et· 
mektedirler. 

Paris-Soir gazetesi maliye nazın M. 
Gerınain Martin'in beyanahnı mütalaa e
diyor ve bütçe muvazenesinin en yaknı 
noktalarına varmak için hükümetin bü
yük bir azmi olduğunu, diğer taraftan 
frangı bugünkü vaziyette lutmak iç.in 
bütün kuvvetiyle çalııacağını yazıyor. 

Maliye nazın. kabinenin proğnımını 
laıa ve ıayan dikkat bir formu! ba'inde 
azimli bir lisan lie bildirmiıtir. Bu for
mul ıudur: 

" Une ifilation" ne de fn11UfD1 kıyme
tini düıünnek fakat mali ve iktisadi va• 
ziyeti yeniden teıiı.'' 

Belçika kabinesi alelusul 
istifa etti 

BRÜKSEL, 24. A.A. - "Resmi ga· 
zete" atideki fıkrayı neırecliyor : Nazll'
lar, müıtereken krala istifalanm ver
meği vazife saymıı1ardır. Kral Hazretle
ri bu hareketin tazammun etti~i inceli
ği taktir buyurmakla beraber Nazırla
nn. müteveffa pederinin itimad·na isti
naden uhdelerinde bulunan yüksek ve• 
zaifi ifaya devam ehneleri arzusunu İz· 
har eylemitlerdir. Buna biMen. naz:r
lar, mAkamlanna avdet etmiılerdir.'' 

LONDRA, 24. A.A. - Prens de Gal
les, dün Brüluel'den döndü., 

Londrada tevkifler 
LONDRA, 24 .A.A. - Tommann da· 

hi Harry Pollitt gibi geçen hafta sövle
miı olduğu tahrik edici bir nutuk yüzün· 
den tevkif edlimittir. 

Valvorth'da açlık yürüyüıü yapanla· 
ra bir nutuk veren ve bunlann lıkO<"ya 
grubunu idare eden müstakil iıçi mebus 
Mac Goveren, iki tahriki.tçi komünistin 
tevkiflerine kaqı ıiddetli protestolarda 
bulunnıuıtur. ----M. Cicio Pop 

Teessürle haber aldığımıza gör_7, 
Romanya Balkan Birliği reisi ve u .. 
çüncü Balkan konferansı ı·eisi M. Pop 
vefat etmiştir. M. Pop Romanya me • 
busanı reisi ve Balkan Birliği mefkure
sine bağlanmıı hir adamdı. Balkan Bir
liğinin tahakkukuna doğru ilk adımın 
atıldığı bir ıırada ölmesi bu mefkureye 
bağlı olan muhitlerde teessür uyandır
mıştır. 

Fransız meclisindeki tah
kik komisyonu işe başladı 

PARlS, 24. A.A. - Staviski me
selesi tahkikat komisyonu dün bir 
ihzari toplantı yapmıttır. Bugün 
muhtelif tahkikat doıyalarını isti
yecektir. Komisyonun her 'eyden 
evvel Staviskinin verdiği çekler
den iıtifade edenleri teıbit ile met 
gul olduğu zannediliyor. Komis
yon cuma:tesi ve pazar günleri 
müstesna, her gün toplanacaktır. 

P ARiS, 24 .A.A. - Reisvekili 
M.Chamard'in riyasetinde ve ancak 
bir kaç mebusun iştirakile akted -
len kısacak bir celre esnasında me
busan meclisi, Staviski meselesine 
ve 6 fUbat ve müteakip günler ve
kayiine ait tahkik kom''syonu aza 
namzetlerinin listesini bila itiraz 
tasvip eylemi~tir. 

Mecl ain gelecek içtimaı çarşam
ba günü sabahleyin vuku bulacak
tır. 

PARIS, 24. A.A. - Staviski me
selesi tahkikatını yapmak için tet
kil olunan anket parlementer he
yeti reisliğine M. Henry Gernut'u 
reis vekilliğ ·ne M. Pierre Dignac'ı 
Kasavive V allat'ı, wsyalistlerden 
M. Bully'yi ve M. Fieyi intihap et· 
mittir. 

Heyet, bugün öğleden sonra 
muhtelif devairde bu mesele hak. 
kında •imd"ve kadar yapılmı~ o
lan idari tahkikatın bütün dosya
lannı hükiimetten istemeğe karar 
verıni~tir. 

P ARiS, 24. A.A. - 6 tubat ve 
müteakip günler hadieatını tahk;k 
edecek olan anket parlementer he
yeti. reiıli~"ne sol ,.,.nah cümhuri
yetı>erv,.~ı.,,.:ıen M. Bnnnevoy'y; 
reiı vekilH~inede. sosyalist M. Jen 
Lo,,.,.uet ile c~7.ri sosvalist M. Jan. 
ny Simit'i intahap eylemişti!:._ 

Memeldeki iki Alman 
fırkası dağıtıldı_ 

BERLIN, 24. A.A. - Alınan istihba
rat bürosundan : Litvanya hüküm~ti 
Meme! araziıinde bu'unan iki Alman fır
kann1 bu araziyi Litvanyadan ayınnağa 
çahthkları iddiası ile her türlü siyasi 
faaliyetten menetmesi üzerine, Alman 
matbuatı, Kovno hükilmetinin bu kara· 
rını, Alman ekalliyetine siyasi haklarını 
'\'eren Meme! kanun esasisine sarih bir 
tecavüz telô.kki etmektediı:. 

Fırkalann faaliyetini men için ileri 
aürülen ıebep tamamen ebenuniyetıiz· 
dir. Ve Litvanva hükumeti bu hususta 
hiç bir delil gösteremez. Zira, Meme( Al
men'-n daima tam bir disiplin göster
mitlerdir. 

Mac Donaldın Hint siya
setine hücum 

LONDRA, 24. A.A. - Mıılıafazakar 
müfrit sağ unalım bükiimetin hini! si· 
yaaetine ıiddetli muhalefeti dün öğleden 
10nra, fırkanın en çok sözü dinlenen a• 
zalanndan Lord Lloyd tarafından bir 
kere daha izhar edilmiıtir. 

Lord Lloyd, bir klüp tarafmdan vc
ril1D ziyafetten sonra demiı tir ki : 

- Bu siyaset tehlikeli ve fenadır. Bu 
siyaaeti hint milletinin bize olan itima
dına bir suikast olarak telakki ediyorııın. 

Zira dünyada mevcut nufusun beşte 
biri mevxuu bahistir. 
Eğer Hindistan'ı terkedeneniz, vah· 

telin aYdetini kabul etmit olursunuz ve 
bunun mesulyeti size ait olur ... " . 

Lord Lloyd'un bu nutk.u, gun g~li~
çe sık aık.tezahür eden bir balet ıfkrı
yeye terceman 0\maktadır ki, Se;lan me 
selesinde verilen karar bunun el ıle doku
nulabilir bir ifadesi.\;r. 

Almanyada ecnebi 
talebeler 

BERLIN, 24 .A.A. - Alman istihba· 
rat bürosundan : Ecnebi gazetelerinde 
Alman mektepleri için Alman talebesinin 
tahdidinin ecnebi talebelere de tümuliı 
olduiuna dair neıriyatın aksine olarak 
selalıiyettar muhafil bu tahditle ecnebi 
talebelerin alakadar olmadıldannı bildir
mektedir. 

Mac Donald işsizleri 
kabul etmeyor 

LONDRA, 24 .A.A. - M. Mac Do
na1d, Londra üzerine yüriiyen iııizleı"İn 
kabinenin tam olarak toplanarak ayın 27 
sinde lıeyeti mürahhaaalanm kabul etme
lerine dair taleplerini reddetmittir. 

iş.sizler, iıliizlik kanunu liydıa11 aley• 
hinde proteıtoda bulunmaktadırlar. Ve 
heyeti mürahhualan bu protesloyu ka· 
bineyo iblağ etmek istemektedir. ___ .,. __ 
Hitlerin programını ilan . "'. -ettıgı gun 

BERLIN, 24. A.A. - Müruch'te Hit· 
ler'in milli sosyalizm düsturunun 25 nok
tasını ilin ettiği günün 14 üncü yı!dö .. 
nümü münasebetiJe gazeteler bu hadis~ 
yi uzun uzun mııtalea etmektedirler. 

" Völkiscber Brobachter" gazetesi 
Hitlcr'in ve arkadaılarının resimlerini 
ne,retmekte ve baıvckilin o zamanki 
makalelerini ve beyannamelerini hatır
latmaktadır. 

ler hakkında bir tamim 
'ANKARA, 24 (Telefonla) -Harcirah almadan nakil talebinde 

bulunan bazı adliye memurlarının bu talepleri Jimdiye kadar çok de
fa terviç ediliycr.du. Bundan sonra harr:irahtan feragat suretile nakil· 
ler yapılmamasını adliye 11ekili lazım gelenlere emredilmiştir. 

• 
Ankara - I stanbul treni-

'ANKARA, 24 (Telefonla) - Iatanbul treni aaat on sekizde feh
rimize gelebilmiptİr· Buradan 19 da kalkacak Istanbul treni ya.ıım saat 
teahhurla hareket etmiftir. 

Almanyanı"; 1000 taggarelik hava 
kuvvetini lngiltere kabul etmedi 

LONDRA, 24 ( A.A.) - Ha11as bildiriyor: M. Eden' in Romaya ha 
reketi münasebe'lile burada Berlin müzakerelerine dair hiç te nikbin ol· 
mıyan bir bilanço yapılmaktadır. Berlin mükiilemelerine hiilıfm olan sa 
mimiyet kaydedilmekle beraber bu mükiilemeler Almanyanın silahsız· 
lanma konferansına a11det edeceğini ümit ettirecek mahiyette telakki 
olunmamaktadır. Almanyanın bin tayyarelik bir hava kuvvetı istemui 
burada katiyen kabule şayan görülmemektedir. 

Kızıl ordunun yıldönümü 
MOSKOV A, 24 ( A.A.) - T ass Ajansı bildiriyor: Bugün Kızılor • 

dunun on altıncı yıldönümü bayramıdır. Kolkhozlann fabrika ve ima· 
lô.thanelerinde ordu efradı arasında takip edilmi fOlan harsi say 11e ter• 
biye hareketlerinin yıldönümüne tahsis edilmip mutantan merasim ya
pılmıştır. Bütün gazeteler, Kızılordu hakkında makaleler neşretmekle • 
dirler. 

Balkan misakı ve M. Venizelos 
ATINA, 24 ( A.A.) - Atina Ajansı bildir"yor: Birçok gazeteler, ken 

disine arzu ettiği her türlü malUmatı 11ermeye amade olan hükUmete mü 
racaat edecek yerde Balkan anlaşma misakı hakkında malumat almak 
üzere sefaret haneleri ziyaret etmif olan M. V enizelosun bu hattı hare
ketini fiddetle tenkit etmektedirler. 

• 
Başvekil I smet Pş. nın teşekkürleri 

ANKARA, 24 ( A.A.) - BQfvekil ismet Paşa Hazretleri, Halkev
lerinin açılıf yıldönümü münasebetiyle ~er taraftan aldıktan tebrik tel· 
grallarından dolayı ı;;amimi tefekkürlerıni iblô.ğına Anadolu Aian•ını 
ta11ıit buyurmuşlardır. 

Şarki Türkistanda vaziyet 
Muharebeler devam ediyor Times gaze 

tesinin bir makalesi ve Ajansın notu 
YENi DELHI, 24 (A.A.) - Reu

ter bildiriyor: Yeni Çin Türkistanı 
müılüman Cümhuriyeti reiıi ile yeni 
hükümetin bütün erkim 61ubat tari
hinde Tungan kabileıi kuvvetlerinin ani 
surette KBtııra gelmeleri üzerine bu 
ıchirden firar etmi9lerdir. 

Müslüman hükumeti tarafından mu· • 
hasara edilmiı olan Yeni KB11ır ıehri 
hiç bir müdahale olmaksızın t.ılhliı edil-
miıtir. 

Tas ajanaı da bu meseleye dair ıu 
malumatı yermektedir. 

Muharebeler 
TAŞKENT, 24 (A.A.) - KA11ır

dan Sovyet budut karakoluna iltica e: 
den firariler ıubat hapangıçmdan berı 

ela U
'-· bulan muharebeler haklan-ora v au • I 

d maJUnıat vermektedır er. 
a G en seneden beri Ka11mn kale
. · Yeaçnki•ari iıgal ehnekte olan Mad-

aını ' d daki T "kho'nun kuman asın unganların 
bir müfrezesi, T urfan' da jeneral Ma· 
çuin'nin gönderdiği kuvvetlerle birlikte 
ıcaıgırı itıal ve yağma ve Özbek ve 
Hint tücc:arlanndan büyük bir kmnnu 
katletmiıtir. Şehrin sakinleri mallarını 
bırakarak kaçnu,lar ve dağlarda giz• 
Ienmişlerclir. 

Şehir civannda Özbeklerle Kırgız· 
lıların teıkil ettiği müfrezeler Kaıgıra 
hücum etmiılerııe de bu hücum şiddetli 
sokak muharebelerinden IOnr& Tungan• 
Tunganlann taarruzundan sonra sabit 
lar tarafından defedilmi9tir. KiJgıra 
daumulla'nın -müıtakl hük:Umet- İ 
'Ve kıtaatı cenuba giderek Yarkent'de 
toplaruruılar ve iktidan tekrar ele al
mak için Ki.Jgıra hücuma hazırlanmak· 
ta dırlar. KBş!fınn Mençuin tara.'ından 
i11ali mumaileyhin, Tungan ordu_lan• 
nm 9imali Sinkiang'daki muvaffalriyet: 
. J'kl · ••bebiyle nüfuxunu cenubı 
sızı en - bb'"' d 
Sinkiang'e teımil ehnek t!f<' usun e 
bulunduğunu gö.termektedir. 

Time• ne diyor ? 
LONDRA, 24 .A.A. - Time. gazete-

Karşılıklı korku 
Silahların azaltılmasın1 

mani oluyor muş 
LONDRA, 24 .A.A. - Plymouth 

de nutuk söyleyen M. Nev ile 
Chamberlain ezcümle demi.tir ki 

" _ Milli müdafaa bütçesinin 
taktirinde bir fazlalık görmeye ha
zır olmalıyız. 

ln,aah tehir ederek ve malze. 
memizi a'ltileşt'rınek1e iktifa ede
r<:..'~ tenzilat yaptık. Fakat böyle bir 
tedbir ebedi olamaz. Silahları bı
rakma hakkında hakiki mütkül 
Avrupa devletlerinin ve bilhassa 
F ranea ile Alınanyanm, birbirle
rlnden korkularıdır. 

Açlık grevi 
BOMBA Y, 24. A.A. - Kalküte lıapis· 

hanesinde bulunan 19 siyasi mevkuf lS 
,ubattanberi açlık grevine b.,.lamı§lnr
dır. Bunların ınaksadı kendilerine mek
tup ltiğıdı gazete ve tualet levazımı 
vermekten imtina eden hapishane idare· 
sine p1·ot":!Gto etmektir .. 

si, Çin Türkistam iğtİfllflanna tahsis et• 
mit olduğu batmakaleainde lııgiltere 
Hindi~ hüklimetinin Nankin hüku..
tine kal'Jı yaptlac:ak bir kiyami her han
gi bir tekilde tefçi etmekten ttvakki ,.. 
lleceğini ehemmiyetle kaydeylernekteclit• 

Times gazetesi, bilba11a diyor ki : 
" Kanın muhasara eden ordu, An• 

kara, Delhi ve Tahrana murahhaslar 
göndermiıtir. Bundan maksat Cümhuri· 
yetlerinin tanınmasını istemek ve tabiri 
diğerle ıilah satın almak ve ithal etmek 
ınüsaadesini lı;opammkt'lr. 

Diğerleri için bir l"Y diyemeyiz. fa• 
kat Delbiye müracaat etmekle yanlı! 
kapu ~!"'f ?l~yorlar. Sinkiang, lng~: 
tere hukumetiıun kendiıi ile dostane mu• 
nasebetlerde bulunmakta olduğu, bir dev 
Jetin eyaletidir ve murahhaslarrn alacak· 
lan yegiıne nıuihat, vaziyet valıimleımo
den Nankin ile ihtilaflarını haletmck· 
tir.'' 

Ajansın notu 
NOT : Şarki Tiirkistancla cereyall et• 

mekt., ola.il vakalar etrafında Tinıes aa• 
zetesinin yukanya kaydettiğimiz netri• 
yatı dolayısiyle 29 birinci kanunda yap
mış olduğumuz bir tekzibi habrlatmayl 
lüzumlu görmekteyiz. 

Anadolu Ajansı, bu tekzibinde yeni 
Türkistan hükiimetin.in Ankanıya bir 
murahhas gönclermiı olduğu ve Cümhu• 
riyet hükumetinin mezkiir hükiımeti ta• 
nıcbğı hakkındaki haberlerin asdsızlıi,. 
Dl bildirmiştir• 

Ayni günde bir muharririmizin um<J• 
mi mahiyette bazı izahat talebi üzeri
no vaki beyanatlanr.-la bu meseleye t.,.. 
mas eden hariciye vekilimiz Tevfilc Riit" 
tü Beyefendi prki Türkistanda Türkİ• 
yenin hiç bir mümessili, memuru ve ki"'" 
sesi bulunıneclığıno. ifade buyurmu1ıardı. 
. Times'in bu son neıriyatı münasebe

tiyle keyfiyeti bir .defa daha tavzih et· 
mevi Anadolu Ajansı muvafık görmek' 
tedir. 

lngiltare Mançuriyi 
tanımıyacak 

-
LONDRA, 24. A.A. - iyi malumJLt 

alan lngiliz met.afili, yeni Mançou de>'• 
!etinin tanınması meselesinin lngiltere 
için mevzuu bahsolmadığını aöylenıekt"" 
dir. lngilterenin Cenevrede alına? k•.;. 
rarlara sadık kalacağı da ilave edilıne 
tedir. 

Kuvvetli bir zelzele 
TIFLIS, 24. A.A. - Enneniıtandakİ 

·~ ~ b"ldiriliyor: Stepanokirt ve Gueriusuaen 1 • sedil· 
22 tubatta kunetli bir zelzele his . den 
mi~tir. Maverayı Kafkas raıathan~sınınct" 
alınan malumata nazaran zelzelen1?, ol· 
kezindeki kuvveti altı puavana balic 
maktadır. 

Yeni bir petrol kuyusu 
et rol 

BAKO 23 A A _ Apcheron P . 
' · · · ı derJI>'" mıntakasında bin metreden fu a un 

likten bir petrol fı,k r.ınııtır. KuY?ku• 
günlük verimi 900 tondur. Bu yen• ,._.,. 
yu mulahasaısların bu mıntaka J~ m h.,Jı• 
za:.O ihtiyat menabii mevcut oldu~~ djr. 
kındaki tahminlerini teyit eyleme e 

1 



'[fELE~ 
Başvekil Paşanın sözleri 

Cuma günü Halkevlerinin ikin
ci yıldönümü münaıebetile Anka • 
tada Halkevleri merkez"nde Ba! • 
'tekil İsmet Paifa Hazretlerinin söy 
lediğ~ nutku d ,nledim. Birkaç tür
lii nutuk söylenir: Merasim nutuk
ları - heyecan nutukları - aydınlat
llıa nutukları .. 

Merasim nutuklarını biliriz. Ha
riciye işlerinde bunların birçok mi 
•ali eri vardır. Heyecan nutukları 
hiasiyab tahrik veya ifade için söy 
lenir. Aydınlatan nutuklar bir fik
ri izah, bir ülküye ipret iç'n söy
lenir. Bqvekil Pil!& Hazretlerinin 
llutukJan bu son nevidendi. Nutku 
derin bir inkıyat ile dinledim. Ol • 
tun bir devlet adamının memleke 
ti evlatlarına diyebileceği en gü -
ıel .özler ve en değerli öğütleri i
fittim. 

Batvekil P&? nutuklarında, 
lfalkevler;nde, halkın ahlikmı ıağ 
laınıa,hrmaya çalışmasını tavsiye 
etti. Bu arada bir milletin kudreti 
1ıatanperverliğini veciz bir suret • 
le anlattıktan aonra halk ahlakının 
'tatanperverlikten kaynayan bir ah 
lak olmaıını kısa ama beliğ röyle
di. Filvaki bugün dünyada gördü
~üınüz rezaletler, uygunsuzluklar 
uep&i: memleket bağlarının Ye ah -
lak kayıtlarının zayıflamasından i
leri gelmektedir. 

Ondan sonra halka müabet ilim
lerin öğrenilmesini tavsiye ettiler. 
lfalkevinde Halka hayatta daima 
lazım olan müabet maliimatın ame
li fek"lde öğretilmesi ne kıymetli 
İt olacaktır. Başvekil Pqanın gü -
zel sanatlar hakkında ısrarla söy • 
!edikleri cesaret verici tatyipkar 
&özler fÜphesiz aanatkirlarımızı 
llıinnettar bınkmışhr. Gerçek; 
iiize) sanatların, ferdin ve cem"ye
tin tet!Jiyeıinde, hiı!er' nin incel • 
llıeıi ye ahlikınm dürüatletmesln
deki tesirini kim inki.r edebilir? 
Ve en nihayet PaJ& Hazretleri bi

ze derin bir de ikhıat deni verdi
ler: Halkevlerinin mütevazi de ol
la ancak kendi vaaıtalarile yaşa
llıalarmı ve bütçelerini denkleştir
llıelerin=. tavsiye ettiler .• Bqkasınm 
Yardonile idame edilen hayahn 
f'n'i olduğunu ne doğru söyledi -
~r. Ben bir Türk çocuğu olarak 
l u .;;~!erden hissemi aldım. Türk
l e~e \>atanperverlik ve iyi huylu • 
U11, hi.lgiye muhabbet, güzel sanal 

::ı-rabrağbet ve nihayet he ıabmı hi
ıp atkasına ınühtaç olmadan ya

•amak tava.ye eden bu aözler, Hal 
kevleri yıldönümü münasebetile 
bütün Türk çocuklarına söylenmiş 
kıynıetli ve umumi hayat umde!e
~idir. 

Haberlerin tadı 
Hadiselere hakim olamayız. Bir 

, kral yardan düşer ve ölür. Bir a • 
~anı gen~ Yııtında gözlerini hayata 
qpar. Bır ınqhur aanatki.r vefat 
ıeder ..• Bir yerde kaza olur, falan 
Yerde zelzelede kasabalar yıkılır .. 
ille bileyim acı ve leli.ket, çet" di 
•z olan bir matah değildir ki. La
kin bwılan bir teıbih gibi dizilmit 
1>larak öğrenmek neye yarar?. 

Birkaç gece evvel, radyo Kral 
.\!herin naaıl öldüğünden bqlıya
t~. b ".ze ikisi memleketimize, ikisi 
~ce ait dört ölüm haberi, iki de 
~ haberi vererek tam yedi facia 
&jbıelti ••• AkflUDları radyoyu husu
~ Li~ zevk ile dinleyen annem ba-

'<>rdu : 
L ..._Canım! Bu kara haberlerden 
'4ka bir teY yok mu? ..• 

k F.'tet! Bu b".r fena tesadüftü, la
L ın İnsanlar artık muttasıl acı ha
~t'r •hnaktan bezdiler. Ben rpike • 

1\ Yerinde olsam, bize lüzumu olMa.n ölüm ve acı haber!erini iç -
ıerllld ·· h • hastas · · ı· · le: c fup esız ı, aın!r ısı, 

~derl".si olan dinleyicilere söyle -
ın.. Ne kaybederler? .. Hiç! .. 
~ FELEK 

Ç1ll askeri heyeti bugün 
gidiyor 

lı. ~de bulunmakta olan Çin as
>o.'' heyeti, lstanbul - Odeaa ~erini 
Ilı l>•caı. olan Çiçerin ~puro~u~ ~ • 
()~ ıriirudunun gecikmeaı ~· 
ıııı,"ı::a hareketini bagiine tehir et • 

~~on İnhiıan müdürÜ Ali Sami B. 
tlii.: ~~,. !'"keri heyeti reisi ceneral Y ang 

h 1 2Jyaret etmiıtir-

'f ıp encümeninde 
l· 1ı: ......... ~lir bp encümeni mutat a~- ıç • 

lı.\ OdlU Çftrfamba günü uat 18 de Eblı
ası salonunda yapacaktır. 

~ . Dünkü hava 
~~ ~ilköy askeri rasat aıerkezinden 
>i~; ':?; -1ümaı,.. cöre, dün hna taz. t., _, 

6 
O ıniliınetre, aıcakhk en çok 8, 

~ de~ece kaydedilmiıtir. 
~İt t Yaırtnası nuıhtemel görülmemek-

Bir akciğer ameliyab 
"" A.dliye v k· ı · · l · ""d"" ~" lia e a etı ceza ış en mu u-
do l?ıi;"h~ Be~e Gülhane hastahaneain

•!>ıti.ı.. un hır akcifer ameliyatı ya • 
' r. 
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ŞEHiR 

Ekonomi 

İspanyol 
Heyetile temaslar --ispanyaya doğru seferler 

martta başlıyacak 
Şehrimizde bulunan lapanyol Ti · 

caret heyeti, Türk tüccarı ile baıla.dık 
lan temaslara devam etmektedirler. 
Heyet Jimdiye kad;or birçok defalar 
Türk ihracat ve ithalat tüccan ile gö 
J"Ü§mÜf ~e memleketimiz:den lapan.ya· 
ya hpanyadan memleketimize ithal 
edilecek etY• hakkında noktai naza -
Jarmr bildirmiflerdir. Verilen habere 
söre bu temaslardan her iki tarafın 
menafiine uygun neticeler elde edil -
mek Üzeredir. Yakında aktedilecek O· 

lan ticaret mukavelesi de iki hükii -
~et aruı~~aki tica--fİ münasebab tan· 
zım eclecegınden m!;vcut güçlülder her 
taraf edilmis olacaktır. 

Dün göriiJtüğümfu lspanyol heye
ti reisi Marquis de Lara bu hutusta bi
ze dedi ki: 

- Türk tüccarı ile vaki olan mü • 
kalemelerimizde, umuıni hatlar üze -
rinde tamamen mutıtbık kaldık. iki 
memleekt ticareti için elde ettiğimiz 
neticelerden çok memnunum. VA.ki 
olan müki.Jemelerin mevzuu Türkiye
den ispanyaya, yalnız yumurta değil, 
nuhut, faaulya ve bağırsak ithal edi
lebilecektir. Türk bağırsakları tiındiye 
kadar itlenmit olduğu halde Hamburg 
tarikile bize seliyordu. Badema bura· 
elan tuzlu olarak bağırsak alacak ve 
f,.panyada işleyeceğiz. ispanyadan 
Türkiyeye kadife, kundura ve deri gi· 
bi malzeme ithal edilebilecektir. Tür 
kiyede lspanyol e9yaaının ve ispanya
da Türk ihracat euasırun teşhiri için 
lstanbulda ve ispanyada birer oergi 
açılmaaı takarrür etmit gibidir. lapan 
ya ile Türkiye arıuında doitru vapur 
seferlerine mart ayından itibaren ba, 
lanacakbr. Vpurlar Trabzondan kal
karak Samsun, lnebolu, V ama, Bur -
gaz, lııtanbul, tarikile Valana.iyaya gi
decek, oradan Barııelon, Marsilya, Ce 
neve tarik.ile Jatanbula gelecektir.'' 

.. l~~anyol heyeti, salı •eya çarşamba 
gunu ispanyaya dönecektir. 

Heyet d_ün ~lırimizin halı, bağır -
sak ve zahire ıbracat tacirleri ile de 
temas ebniflerdir. Oda erkanının da 
bulunduğu bu İçtimada iki memleket 
arasında muhtelif ticaret maddeleri ü 
zerinde yapılabilecek muamele tetkik 
edilmi§tir. lspanyol heyeti Türk halr
lannm da ispanyada iyi bir satq im· 
kim bulabileceğini temin etmektedir. 

lapanyollar Türkiyeden arpa ve fa 
aulye alabileceklerini aöylemcktedir . 
!er. iki memlelı:et arasındaki ticari mü 
naııebat bir itilafname ile tanzim edil 
memit olduğunadn timdilik bu müte . 
kabil Ar2ular hususi bir mahiveti ol
m~ktan ileri geçmemektedir. Dünkü iç 
timaın en ta.Yanı dikkat tarafı her iki 
memleketin mÜ•terel< ihraç maddele
rini alakadar eden noktalar üzerinde 
verilen karardır. lspanyollar her iki 
memleketin dünya fındık piyasa.aına 

hi.kim olabileceğini ve mÜ§terek ha -
reket edilmesi lazmı geldiğini oöylemit 
!erdir. 

Ticaret odası bugiin Perapalasta he 
yet azası ıerefine bir ziyafet verecek -
tir. 

Ticaret od ları müstakil ol: ~sa 
Alclı_ğı~ız m!"lümata nazaran ika • 

sat .v~eb ~~ırandan iti~aren lkbsat 
vekaleti letlnlabnın yeni •eki" ·ı b 
be . d , ıı e era-

'. tıcaret o alanna verilecek §ekil Ü· 
:zennde mqgul olmaktadır. 

Ticaret ve Sanayi odalan timdiki haf. 
de lktısat vekaletine merbut yarı res • 
mi müeueııeler halindedir. 

Yeni tekilde odalara ticaret ofisi -
ne merbut olmakla beraber istiklal ve
rilmesi dii§ünülmelı:tedir. Odalar bu 
vaziyette daha ziyade ticaret ve sana
yi erbabına bırakılacak ve etütlerinden 
istifade edilecektir. 

Yeni ofis kadrosu 
Aldığımız malfunata nazaran lıtanbul 

lharacat Ofisine yeni ofis kadrosu bu
gün tebliji edilecektir. lstanbul ofisi 
tubesinin kadrosunda bir 300, iki 250, 
iki 150, bir 100 ve bir de 80 liralık me
muriyet bıralrılırutbr. 

Diğer oliı ınemur ve raportörleri 
Ankara ve lzmire naldedilmelı:tedir. 

Te~viki sanayiden istifade 
edenler 

Baıvelı:ilet istatistik umum müdür
lüğü teıviki sanayide istifade eden falı
rilı:alarm 932 de bir İstatistiğini yap -
IDlfb. istatistik umum müdürlüğü bu İs· 
tatiatiği yenilemek için ticaret ve ikb
sat ınüdürlüklerile sanayi müdüı-lülde
rinden yeni malıimat İslemittir. Bu ma
lümat hazırlanmaktadır. 

Takas işleri 
T ııkas muamelelennde son zamanlardaki 
duı:gunluk, elde kalan bir kısım takas 
ves!l'alarını kıymetlendirmİ§tir. Bu 
T~sıkal~n !'i~de 35 e kadar prim te
IDID ettigı ırorülmektedir. 

. Portakalcılara yardım 
.Tı~et müdürlüğü portakal tica • 

~tımız:m hu sene düştüğü vaziyeti tet 
kık edere.k .lktıaat vekaletine bir ra • 
P?.r :':'~~§lir. Bu raporda Ticaret mü 
durlu§'u portakallanmızın niçin satıla 
madıgını lstanbul piyaaasmdaki tet • 
kiklere istinaden te§rih ettikten sonra 
bu vaziyetin düzelmesi için iki tedbir 
ileri sürmektedir. Bu tedbirler, porta
kal müsta.hsiljni teşkilatlandırmak ve 
ya milli bir bankanın yardımını temin 
etmektir 

Vilayette Mehkeınel•rtl• 

Yabancı isimler Emir bekleniyor 
- o-

Köy, kasaba ve şehirlerden Adliyenin tamamen yerleş-
nasıl değiştirilecektir? mesi için ne lazım? 
Şehir, kasaba. ve buna mümasil Adliyenin tamamen postahaneye yer· 

yerlerimizde yabancı adlar nası( de - leımeıi iti vekiletten gelecek emre in
ğiştirilmesi li.zım geldiği hakkında tizaren yeni bir tevakkuf devresi geçir
Dahiliye vekaletinden vilayete şu mü mektedir. 
him tamiın gelmiıtir. Adliyenin elyevm itııal ettiği yere 

"Milli dilimize, milli varlığımıza ve bütün daireleri ile muvakkaten mi, yok
yurduınuzun coğrafi kurul~una uy - sa diğer kısımlar timdi oldukları yerde 
mayan köy, kaaaba ve tehir adlarının, kalmalı: şartile esaslı olarak mı yerleı -
ve mahalle isimlerinin değiıtirilmesi tirilecekleri vekaletten gelecek emirden 
iç.in, Cümhuriyet kanunlarının buyruk sonra anla~ılacaktır. 
lanna göre yapılnuş mazbatalarla bir Şimdi adliyenin İfgali altır.ıda olan 
çok vilayetlerimizden istekler ııöste - iki kata esaslı surette yerleıilmesi em
rilmektedir. Çok dikkatli birer tetkik ri gelirse bu iki katta icap eden tadi -
neticesi olduğuna şüphe edilmeyen bu !at yapılacaktır. 
tekliflerin bir kısmında Gazi, Attila, Eğer bütün dairelerin bilalıara pos-
Cengiz ıibi Türk tarihine altınla ya - tahanenin tamamı teslim edildikten son
zılan adlar konmakta ve bir kısmında, ra boıafacak lrıumlara yerleımek Üzere 
Sümer, Hitit, Hun gibi büyük Türk kii iki kata muvakkaten yerlqmeleri em -
melerinin aanlan anılmak istenilmek- rediline tadili.t yapılnuyacaktır. V eki
tedir. Bu uğurdaki dütünme ve arama !etten bu hafta içinde emir geleceği ü -
lar çok faideli olmakla beraber Türk mit olunmakfadır. 
tarihine gİrmİ§ olan büyük kumandan Bir hırsızın mahkOmiyeti 
larm, milli kahramanların Türk inkı
lapçılarının ve büyük Türk kütleleri
nin adlarını, küçük köylerimize ve hat 
ta kasaba ve tehirlerimizdeki mahal
lelere vermek, hiç te yerinde bir bu,. 
luş değildir. Çünkü milli tarihe geçen 
adlar hiç bir köy veya mahallenin 
malı olamaz. O büyük isimler büyük 
Türk milletinin malıdır. Ve bu sebep
le ancak büyük Türk tehirlerine koy 
mak gerektir. 

Bu suretle her vilayette bu adlarla 
birkaç yer anıldığı takdirde hasıl ofa· 
cak iltibaslarm da önüne ceçilmiı olur. 
Bazı viliyetlerimiz de bu gibi ad de -
ğiatirme işinde Cümhuriyet, Fazilet 
gibi kelimeler teklif etmektedirler. 
Umumi mina kartılığı olan ve ancak 
içtimai yaf&Ylfta yeri olan bu tabirle
rin de kasaba veya mahalle imıi ola
rak kullarulmaaı doğru görüıı-meı. • 
tedir. Filhakika ad değittirme !Üzumu 
varsa bu gibi zaruri hallerde ad de • 
ğiştirilecek yerin yakınındaki tür!tçe 
dağ ve su adları gibi coğrafi kelime • 
ler ara§hrmak ve yahut ta ana vatan
dan kopanlan yerlerde Türk elile ku:
rulmu§ kasaba ve tehirlerin adlannı 
tercih ebnek daha muvafık olacaktır. 
ihtiyaç halinde bu ııekilde muamele 
yapılmak ü zere keyfiyet tamimen teh 
]iğ olunur." 

Takdir edilen vali ve 
kaymakamlar 

Tekirdağı valisi Azmi Bey, viliyet 
hayvanatınm ıslah ve teluirindeki ya 

kın alakasından dolayı Ziraat Yekfıle
tince; lzmir valisi Ki..zun Paşa, cürn .. 
huriyet in onuncu yıldönümünde bir 
çok mektep açtığından dolayı Maarif 
vekaletince, Eskİfehir valisi lıımail 
Hakkı Zonguldak valisi Halit Beyler, 
dördüncü milli iktısat ve tasarruff haf 
tasııun fevkalade bir surette kutlulan 
malarından dolayı Dahiliye vekaletin 
ce tııkdir edilmişlerdir. 

Baskil kaymakamı Hamdi, Kızıl· 
cahamıun kaymakamı Neşet, Tarsus 
kaymakıunı Hayri, Menemen kayma -
akmı Nihat Beyler de muhtelif i§ler -
den dolayı takdir edilmiılerdir. 

RUknattin Bey geldi 
Y enidcn Mülkiye müfettişliğine av 

det eden Rüknettin Bey Ankaradan 
§ehrimize gelmittir. Rüknettin Bey, 
lstanbul mmtakasmda meşgul olacak
tır . 

01hiliyen:n sordukları 
Dahiliye vekaleti bütün vilayetlere 

birer tamim göndermİf, elektrik ve au 
teaiaab hakkında bazı malfunat iste
mİ§tİr. 

Yeşilköy pazarı 
Pazarların ucuzluğu temin etmesi 

dolayı&le Y e.~ilköyde her haffta p!l -
zar günleri pazar kurulmasına karar 
verilmiıtir. Pazara o civardaki köylü
ler iıtirak edeceklerdir. 

lnhl••rlard• 

Tütün Ltd şirketi ---Nizamnamenin bugünlerde 
tasdik ve tebliği bekleniyor 

Derdesti tqekkül bulunan tütün li
mited tirketi nizamname projesi , tas
dik için hükumeti merkeziyeye göncle
rilmiıti. Nizamnamenin bugünlerde tas
dik ve tebliği beklenmektedir. Gelir 
gelmez ıirketin kunılup faaliyete geç
mesi temin edilecektir. 

Şirketin merkmnin latanbulda bu
lunması takarrür etmittir. Memleke
tin başlıca müstahsil merkezlerinde tir
ketin birer mu.'ı'1bir veya acentası ve 
ecnebi memleketlerinden büyük istilılik 
merkezlerinde de birer ıubeıi bulıuuı
cakbr. 

Şirketin bir milyon lira sermayesin
den 550 bin lirası hükômete ait ola -
caktır. Mütebaki si kısmen Ziraat ve 
Iı Bankaları ve kısmen de tütün tacir. 
]eri tarafından temin edilecektir .. 

Şirkete girıecek tütün tacirlerinin j. 
simleri ve sermaye nisbetleı·i tesbit e
dilmiştir. Adapazan Ticaret Bankau
run da şirkete ittiraki mevzuu bahis • 
tir. 

Şirketin resmen faaliyete geçmesini 
müteakip inhisarlar idaresinin hariç 
memleketlerde mamulit satıp için muh
telif !ci-nsclerle mevcut mukaveleleri tet 
kik ec!ilecelı:tir. 

Şirket umum müdürlüğünü kimin 
deruhte edeceği, ha~ isimler söylen • 
mel<le beı-aber, henuz kat'i surett t 
kaı-rür ctmiı değildir. e a-

Japon sefaretinin manyatosıru ve 
Vasıf Bey isminde bir zabn da evin
den eıyaaını çalmaktan suçlu CelaJ is
mindeki sabıkalının birinci ceza mahke· 
mesinde yapılan muhakemesi neticesin
de ıuçu sabit olmaş, bir sene, 3 ay, 22 
gün hapsine karar verilmiıtir. 

7 ay hapis yatacak 
Nazmiye isminde bir hanımın çanta

sım kapanık luıçmaktan suçlu sabıkalı 
Hasan evvelce yıııpılan muhalı:emeai ne -
ticesmde 9 ay hapse mahkum olmut -
ta. Hasan bu hükmü temyiz etmİf, ye
niden yapılan mabalr.emeai neticesinde 
7 ay hapse mahklim olmıqtur. 

Staviski'nin resim altı! 
Fransada mühim bir dolandırıcılık 

yapbktan sonra .öldürülen Staviskinin 
resmini dercettiği esnada yanlıJlıkla 
(Stavislı:i İntiharından sonra) cümlesi· 
ni yazan , fakat bu hadiseyi bililıara 
yaptığı bir tashihle dilzelten Ak§8111 ga· 
zetesi aleyhine bir dava açıhnIJtı. 

Bu dava dün birinci ceza mahkeme
sinde bitmittir. 

Yapılan muhakeme neticesinde o 
cümlenin yanlıılıkla dizildiği ve dava
dan nvel düzeltildiği sabit olmuf, neı
riyat müdürü Enis Tahsin Beyin berae
tine karar verilmi~tir • 

Hamit B. temyiz azası oldu 
ikinci ceza mahkemesi reisi Hamit 

Bey terfian münhal temyiz azalığına ta
yin edilmlttir. Hamit Beye şimdilik 
ıııahlı:~111e a:ı;asından Haydar Naki Bey 
vekalet ed&ektİ!-. 

Pollııte 

Deniz kenarında bulunan e~ya 
Son lodos fu1masmda lstanbul sa-

hillerine bir çok efya dütmüttür. Bu 
eıyadan Marmanada lodostan vapurla ... 
rm büyük tehlikeler atlatbklan anlaşıl
maktadır. 

Muhafaza memurları Ahırkapı önün
de bir takım balıkçıların karaya bir 
sandık çıkarmak istediklerini gönnüı -
ler ve müsadere etmi~lerdir. 

Bu sandık içinde 9 paket zarf, 1 pa
ket yazı kaiadı, 1 paket iğne, 2 paket 
kopya kağıdı, 5 paket daktilo ıeridi bu
lunmuıtur. 

Ayni günde, gene Ahırkapı sahilin
de Bursa elektrik ıirlı:etine ait bir pa
ket matbu kağıt bulunmuştur. 

Kumlı:apr ile Çatladıkapı arasında da 
bir sandıkta 10 araba feneri bulunmuı
tur. Diğer bir undıkta da 32 paket 
kakao, 624 adet çikolata, 212 adet kü
çük çikolata bulunmuıtur. 

Eli bıç1klı kadın 
Unkapanında oturan ve Galatada 

Şeker zade tütün deposunda amele o
larak bulunan lhaan Efendi eYVClce 
tanı§tığı amele Makbule ve namı di -
ğer Gonca Hanım ile kavga etıniJ, ne
ticede Gonca Hannn bıc;akla ihsanın 
arkasından ağırca yaralamııtır. Yaralı 
hastahaneye' kaldınhnıt, Gonca Hanım 
dıı yakalanmıtbr. 

Dikiş makinesini sırtlamış 
Kerestecilerde kahveci lnebolulu 

Ahmet Efendi kahvede bulunmadıjiı 
bir sırada sabıkalı Galip oğlu Omer 
tarafından bir dikit makineai ile ça -
matırları çalmmqtır. Omer yakalan -
mı§tır. 

Kaçak sığır eti 
Pendikte oturan Abidin efendiden 

22, Kadıköyünde oturan Fettah efen 
diden 15 kilo kaçak sığır eti yakalaır
mıı ve mezbahaya gönderilmittir. 

Tramvaydan atlarken 
Galata.la Y anılrkapıda oturan 8 

yıqmdaki Moro ismindeki küçük. bir 
çocuk numarası ma]Um olmayan tram 
vaydan atlarken sol ayağından yara -
lanmııtır. 

Hırsız hizmetçi 
Beyoğlunda Lamartin caddeainde 

Hacıpulo apartnnanında oturan tüc -
cardan Salih efendi polise müracaat 
ederde: yanında hizmetçilik yapan Ma 
ri ismindeki kadın tarafından 100 lira
amın çalındığını iddia ebnİftir. Suçlu 
yakalanmıt ve 81 lirası kadının Üzerin 
de bulunmuştur. 

Silah atıp kaçanlar 
Küçükpaıarda Bo.tan sokağında 

dün gece dört el silih atarak kaçan 
S:.mi ve arkada~ı Ali zabıta memur -

tarafından yakalanmıştır. 

Belediyede 

Üç su 
Birleştirilecek --
Yazın tatbik edilecek 

proje hazırlandı 
Şehrimizdeki Kırkçe§me, Halkalı ve 

terkos sulanmn birlettirilmesi takar -
rür etmiıtir. Önümüzdeki yaz bu ame
liyeye b"'luıacaktır. Belediye fen mü
dürlüğü ve sular idaresi bu husustaki 
projeyi hazırlamı§br. Sular birlettik -
ten sonra ıebrin ihtiyacı daha genif bir 
fl!kilcle kuıılanmıı olacakbr. 

Avrupada sular hakkında tetkikat 
yapan belediye fen heyeti bu ay sonun
da dönecelı:tir. 

Kadıköye tramvay 
Üsküdar tramvaylan tirketi müdürü 

Necmettin Sahir Bev Ankaraya ıritıniş
tir. Necmettin Sahir Bey Ankarada 
Üsküdar tramvay hatbnm Kaclıköyüne 
temdidi meselesi ile nıefgul olacakbr. 

Bundan lıa§lra lstanbulda otobüs iş
letmek İmtiyazını belediye kanalile ıir
ket almak İstemektedir. imtiyazın bele
diyeye 'ftrilmeai muamelesi benüz İk· 
mal edil-.i§tir. BD arada imtiyazın 
§İrkete dnredilmek üzere belediyeye geç 
mesi ciheti temin olwıacakbr. 

Bodrumları istila eden sular 
Müesııeııelerin , .,..ferin bodnun kat· 

larında toplanan suların belediye ta -
rafından temizlenmai için bir ücret ta
limatnamesi yapılnuıtır. 

Talimataameye göre bodrum katla
rına afet, kar, yağmur dolayuile ırittn 
sulan belediye meccanen bopltaca.lr -
br. Boru patlaması, sair sebeplerle ze
miı> katlara dolan sulann bo§llltılma -
smda para alınacaktır. Sulan ho§al -
tan motönin yuım saat faaliyeti isin 
(10) lira, müteakip yarım saatler için 
5 lira Ücret alnuıcaktır. 

Yirm; kadar otobUs ıskartaya 
çıkarıldı 

Otobüslerin fenni muayeneleri ik -
mal edilıniıtir. Muayene neticesinde 
20 kadar otobüsün tasfiyesi takarrür 
etmqtir. Aldıinruz malumata göre be
lediye seyrüsefer için yeni bir talimat
name hazırlamaktadır. Bu talimatname
de belediye bazı kanuni salahiyetlerle 
de mücehhez olacaktır. 

Kaza yapanlar, fenni feraiti haiz ol
mıyan vesaiti nakliye hakkında ıjd -
detli hükümler bulunacakbr. 

Alakaclar makamabn temin ettiğine 
göre, bu talimatnamenin ÖnÜmÜzdeki 

. yaz tatbikine başlanacak ve ıebirde bü
tün veaaiti ıakliye emniyetle faaliyet .. 
te bulunacak, kazaların önüne geçile. 
cektir. 

Mahmut Beyin cenazesi 
Evvelki gün vefat eden belediye 

matbaan sermürettibi Mahmut Beyin 
cenazesi dün arkadatları ve belediye er
kanı tarafından merasimle kaldırılmq· 
tır. •Cenaze belediyeye de getirilerek 
nutuklar söylenmiıtir. 

;Sadettin Beyin yeni 
vazifesi 

Devlet Denizyollan müdürü Sadet
tin Beyin, timdilri vazifesinden yakın
da aynlacağı hakkındaki rivayetler te -
eyyüt etmektedir. Mumaileyhin Ana • 
doluda kurulmakta olan yeni fabrikala
rın idaresine memur edileceği de aöy -
lenmcktedir. 

Sadettiı> Beyin yerine Akay müdürü 
Cemil, Akay müdürlüğüne Deniz Tica
ret müdürü Müfit Necdet ve Deniz Ti
caret müdürlüğüne de Ayetullah Bey
lerin getirilecekleri rİTayetleri tahmine 
müstenit olmakla beraber, bu rivayet· 
lerden bir lrııımınm tahakkuk etmesi de 
mümkün ıörülmektedir. 

Bonolara karıılık tutula
cak firari emlak 

Gayri mübadiller namına Ankarada 
bulunan heyet reisi Hüsnü Beyi ta ki · 
ben azadan Halil Pa§ll da dün ıelırimi
ze avdet etmit ve Ankaracla yalnız Şa
hap Bey kahruşbr. 

Halil Papdan aldığımız malıimata 
göre, Heyeti Vekile, pertembe akşa -
mına kadar lstanbaldaki firari emlaki
nin cayri mübadillere tevzi edilecek ye
ni bonolara kartılık tutulması hakkında 
Maliye vekiletinin yaptıjiı teklife ait 
kararını vermemiıtir. Maamafib, veka
let, bu ıekli halli tedrM:en heyeti veki • 
leye arzettiii için bugün yarm bu ka
rarın heyeti vekileden çılonaaı ve mü
teakiben bono tevzü hazırlıklarına baı
lanmaaı beldenmektedir. 

Gayri Mübadiller Cemiyeti idare he· 
yeti, dün haftalık içtinuunı yapmış ve 
Anlraradalü heyetin tqehbüsleri netice
si üzerinde görüpnüttür. 

Ertuğrul yatı tamir 
edilecek 

Riyaseti cümhura mahsus Ertuğrul 
Yabnın tamiri takarrür etmiştir. Ta • 
mirat fabrika ve havuzlar müdürlüğü 
tarafından Haliçte yapbnlacaktır. 

Kral Albert'in istirahati 
ruhu için 

lstanbul Belçika kolonioi tarafından 
salı günü saat 10,30 da Saint Esprit ki· 
lisesinde, Belçika kralı Albert hazret -
(erinin istirahati ruhu için bir iyini ru· 
hani yapılacakbr. Bu ayine papalığın 
Ankara mümessili Monsinyor Margotti 
riyaset edecektir. 
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Kıvırcıklanan k çiler 
Her gün görürüm: Vapurla ıunız 

Hopadan Mersine kadar Türk sa.' 
hillerinin her tarafından yüzlerce 
mevaşi getirerek onları sürüler ha. 
linde rıhtıma çıkal'lrlar Bu hayvan 
lar arasında sakalı adeta yeni tras 
edilmiş gibi muntazam ve koyunu~ 
zıddına olarak gözleri zeki ve kur· 
naz sürü sürü geçilere de tesadüf 
ederiz. 

Bu keçilerin buraya vapurlarla 
- Amerikalı seyyahlar gibi - biı 
seyahat fikrile gelmekte oldukla
nru kimse iddia edemez. Ayni -. 
retle kimse, onların bir lüks etya 
gibi salonlardaki etajerler üstünde 
tefhir edilmek üzere Japonyadan 
getirtilmit bir biblo oldukları iddi 
asında da bulunamaz. Keza ayni 
auoıetle hiç bir fert, bunların araba. 
lara ko~mak üzere celbedilmh 
olduğu iddiıuına da kalkışamaz. 

O halde bu keçiler ne olur, ne 
yaparlar, nerede istinıal veya iatifı. 
dam olunurlar? 

itte meselenin asıl can alacalc 
noktası buradadır. 

Bu keçiler rıhtıma çıktıktan aou. 
ra ihtiyaca göre alelekser mezbaha 
ya se1'kolunuı•lar. Mezbahaya gi. 
den keçiler için pek tabii ve muka" 
der olan akıbet, Sadabat l<,ryıların. 
da otlıyarak gezinti yapmaktan 2i. 
yade bıçak altında canvermektir. 
Mezbahaya giden keçiler için pek 
tabii ve mukadder olan akıbet, n:ı. 
sıl bıçak altında canvennekse bı
çak altında canveren keçiler için 
de en tabii ve mukadder akıbet 
kamyonlar içinde kalp akçe g;hi 
halka sürülmek üzere kasap dülr .. 
kanlarına sevkolunmaktır. 

Mezbahada her gün sürü sürü 
keçilerin kesilmesine ve bunların 
en mutena kasap dükkanlarında 

üstlerindeki keçi damgaaı bıçakll'\ 
yokedilerek halis kıvırcık diye hat. 
ka sürülmesine rağmen tehrin h~ 
bir kasabında ''keçi,, veya "man
da,, etiketine tesadüf etmek kabil 
değildir. Biz, şehirde keçi ve man
da eti satan kelli felli, tatafatlr bir 
sürü dükkanlar biliriz. 

Belediye vazifesinin bu itte, me~ 
bahadan çıkan keçilere " keçi " 
damgaaı vurmakla bittiğine kail o
lanlardan değiliz. Bilakis hallur.ı 

hilebazlara karşı korunma~ı li.zım 
geldiği kanaatindeyiz. Bu iddiamı 
za kaqı, belediye erkanından bir 
zat, bize, halkın gözünü açmasınr, 
koyun eti ile keçi etini temyiz v&ı 
tefrik et:İneyi öğrenmesini tavsiye 
ve ihtar edebilir. Böyle bir tavsiy. 
ve ihtar, çok sakat ve hatalı 0101. 
Belediyesi mevcut olan bir ,ehir4,: 
hallu böyle bir tefrik ve ternl'iae 
icbara, hiç bir suretle hakkımn . 
yoktur. Bilakis halkın hilebazlara 
karşı korunmalannın belediye'ei' 
vezaifinin en batında geldiğine 
ve bu itin belediye vazifeleri ara- · 
sında ehemmiyetli yer alması ikti· 
za ettiğine ezelden kani olanlardl!l 
nız. 

Salahattin ENiS 

Bir tavzih 
Matbaamızın altmda 96 numaralı b:

nada Mahmut Saim Bey iaminde bir .zat 
tarafından açılmıı olan ve "Neıriyat 
bürosu,. ismini venliğ:i ticarethane ile 
"Milliyet,, yazı itleri ve idaresinin hiç 
bir ali.ita ve ınünasebe~ olmadığım g;;... 
düğümüz lüzum üzerine ilin ederiz. 

1 BORSA f ___ __. 
(lı Bankaaınd!lD alman cetnldir) 

24 Şubat 1934 
Ak tam Fiyatları 

Iatiknızlar 
fatikra:u dahili 95 ,25 
1933 İ•t.Jrraxı 88.50 
$arlr D, Y' .,Jtan ı 60 
Oaitü.rk 28.75 

Tah<•ilit 
T , ••"-•rir• 
Elektrik 
Tram••7 

9.75 

.. n u:so Tiinel 
Rd..bm 
Mümeaaif .. ili 28,05 

CW.rillder a - il lkiclat t,711 " IJl 

ESHAM 
it 11..boı N ... 10 J Toı.t ... . 
.. ,. Hamlliae 10 T .,. .. .. 
.. • Miiee.ai9 Çimento 

A•acf•la Hiaıe 25,55 $ark de7. 
y,.. .. 7 .....a f fttillat dey. 

Slr. Ha7"1• ıs s.ı,.. 
Reji 4,45 Şark -. eca. 

Paria 
Londr• 
Nüyork 
Milano 
Atm. 
Cenevre 
Brüksel 

ÇEK FIATLARJ 
12,03 Prai 

Aınatercfam. 

Solya 

644 Viyana 
7'25 Bertin 

9,21,12 Madrit 
83,15 Belpat 

2,45,25 Zloti 
3,39,18 

1.17,72 
64,50 

Penao 
Bükre,t 
Moako•a 

N U K U T (Sabt) 
Kuruı 

20 F . Franu:z ı69 1 Sille. A•. 
1 Dolar lM 1 Peır•ta 
l laterlin 643 1 Mark 
ıo Liret 118 l Zeloti 
20 F . Bel~iL..a ııs 20 L.y 
20 Drahmi 24 20 Dinar 
20 1. lı•i;r• aıa t Ct'rn.o•it 
2fl r. ..... 24 1 Altu~ 
21 Kur. Çek. 106 1 Mecidiye 

l Floria 8J Banknot 

-.-
17.71 

55 
41110 
'8.50 

ıı 

21M 
12,S> 
19.25 

1.75 
1.55 
2.8' 

19~11,79 
4.44.83 
1.99.72 
5.84,28 

35,04,87 
4,21.Sı 

3.81.68 
79,73 

ıo.87.scı 

Kuruı 

24 
H 
49 

23,50 
21 
53 
~ 

932 
35 1·2 

231 



4 MiLLiYET PAZAR 25 ŞUBAT 1934 -
( Felsefi bahisler "\ 

KUl...&.K . 
- .... i.-..&.r;a; 

Konser ~--------------------_J 
En meraklı m·eselelerden: 

Hayatın menşei 
llayalln küçük bir nümunesini sun'i o- ı 

]arak yaratmak mümkün olsa hayatın 
menşei meselesi halledilmiı olurdl.!. Son 
senelerde bazı maruf ilim adamları bu hu 
ıuıta bir çok tecrübeler bulunmu~\aı:· dr. 
Bunlardan birisi Stephan Leduc'tür. Bu 
zat sun'i olarak höcreler İmalini denemiş· 
tir. Evvelce Traube'nin yapmış olduğu 
tecrübelerin bir aynını tekrardan ba~ka 
bir ıey olmıyan bu yeni tecrübeler Üs· 
mos hadisesini ve "yarı kabili nüfuz" de
nilen ağşiyei muhatiyenin kendi içinden 
yalnız aaf suyun geçmesine müsaade et· 
mesi haısasını İstimal ediyordu. Traube' 
nin tecrübeleri basitti : içine yüzde on 
miktarda şeker ilave edilmiş bir jelatin 
mahlülü yapmıştıi İnce ve uzun bir cam .. 
dan çubuk vasıtasile bu mayiden bir 
damla alıp yüzde Üç tanenli bir mahlul 
~çine akıtıyordu . Bunun üzerine jeli.tin 
damlasının çevresinde 0yarı kabili nüfuz 
bir gışayi muhati teşkil eden bir "jelatin 
anenatı,, tortu su husule gelmişti: işte bu 
tortu gU.ya bir sun'i höcre idi. Bu gışanın 
dahilinde bulunan şeker tanen mahlülü
nün suyunu çekmişt i, bunun üzerine bu 
sun'i höcrenin şiştiği, bir nevi tomurcuk .. 
!ar bitirdiği görülmüştü. Bu tomurcuk
lar da ha,kaca tomurcuklar çıkarıyorlar· 
dı. Bir damla polasyomlu kiyanusı mÜ· 
sennai had it "F errocyanure,, dissolution' 
u, içine şeker ilave edilmiş bir kibritiyeti 
ühas "ıulfat de cuivre,, dissolution'u da· 
biline damlatarak kolayca tekrar yapıl
ması kabil o!an bu tecrübeler sayesinde 
bir takım garip şekiller elde edilmektedir 
ki bunlar hazan pek tuhaf ağaç dallarını 
andırıyor. Fakat söylemeğe hacet yoktur 
ki bu şekiller zahiren nebati suretlere 
benzemekle beraber, hiç bir veçhile mü
teazziv bir mevcut sayılamazdı. Yani 
bu tecrübeler sayesinde İstihsal olunan 
nebati şekillerde hayatın en basit dere
cesinin bir izi bile yoktur. Hulasa bu 
tecrübeler bazı fizyolojiki hadiseleri me
sela tegaddiyi izaha medar olmakla be· 
rabcr yeryüzünde zihayat tekillerin na· 
sıl çıkmıt olduğunu göstermeğe hiç bir 
\'eçhile yaramamıştır. 

Uzvi kimya bu hususta acaba daha 
cesaret verecek neticeler göıtermiyor 
mu? Henüz genç olan hu ilmin mazhar 
olduğu terakkiler hakikaten büyüktür. 
Bu iHm, hayati hadiıelerin derin bir au
rette izahına çok hizmet etmiştir. Çünkü 
şeker, küul eter, cevheri bevil - uree, 
nışa•talı maddeler, ıibih kaleviler gibi 
cjsimJeı-i 'synthes,, yani terkip vasıtasile 
imale muvaffak olmuttur. Halbuki bu 
cisimler yalnız zihayat mevcudabn fa .. 
aliyeti mahıulü idj, onları bu hayvanlar
dan başkası yapamaz zannolunuyordu. 
Bununla beraber uzvi kimyanın bu ha
rikulide muvaffakıyetine rağmen, ziha .. 
yat protoplasmanın terkibi kimyevisi te
ferrüatı itibarile henüz keıfe:lilememit
ti.r. Şibih zül3.li maddelerden bahseden 
kimya henüz bu maddelerin ilu.İva ettiği 
e!ran ifıa edebilmekten i.cizdir. Velhiııl 
z.ıhaya.t . maddeli, syntheı vasıtasile is
ıı.~s.?l ıçın bugune kadar sarfedilrniı olan 
bulun e~ekler tamamen akamete uğra
mıştır; bıııaenaleyh hayatın hangi ıerait 
altında zuhur ve inkiıaf ettiğini henüz 
k~t'iyyen bilmiyoruz. Fakat şunu da u
nutmamak İcap eder ki kimyayi uzvi ve 
h!lhaua ,ibih zülali maddelerden bahis 
kımya henüz kendi baılanıncında olan 
bir ilimdir. Ancak kimyam; bu sahasın
daki. t~tkikatın maruz olduğu mütkülit 
dutunuJecek olursa, tesadüf edilen mu
vaffakıyetsizliklere ıaşmaktan ziyade 
elde edilen neticelere hayran olmak icap 
eJer. Pek ziyade mühim olan bu neti· 
celer ileride yapılacak taharriler için mu
vaffakıyet vaitlerile doludur. Bu netice· 

lere göre yeryüzünde hayatın menşeini 
"binefıihi doğuş,, faraziyesi ile izah et· 
mek akla daha uygun geliyor. Eğer böy
le bir faraziyeyi tekamül doktrini ile te
lif etmek arzu olunursa, o vakit Naegeli 
ve Delage'ni fikirlerini kabul etmek la
zımgelir. Bu iki i.limin tasavvuruna gö
re bidayeti neş'ette, ve müsait bazı ah
val ve şeraitin neticesinc!e zihayat mad
delerin mütenevvi synthes'leri, "ilk ve 
asli protoplasmalar'' ın zuhura gelmit 
olmaları icap eder. Ancak bunların pek 
az miktarı payidar olabilmif, ve jeolojiki 
devirler esnasında neşvünüma bulmuı 
ve terekküp eylemiştir. Halihazır dün
yas ında İse, en aşağı, en basit tipler ya
ni Protozoaire'ler ve en aşağı cinsinden 
deniz yosunları bu ilk zihayat maddeye 
en çok yakın olan şeylerdir. 

Bundan başka, zihayat maddenin un· 
surlarının karbon, idrojen, oksijen, ve a ... 
zot oldukları ve cüzüferdi vezinleri za .. 
yıf olan bu unsurların, biribirlerile birle
terek kabili hal mürekkebat yani sayele
rinde tegaddi ve fudelatın tarhı kolaylat
mış bulunan mürekkebat husule getire
bildikleri nazarı dikkat ve itibara alına
cak olursa, bu basit cisimlerin tekevvünü 
hayatta zihayat maddenin zaranna niçin 
esaslı bir rol oynadıkları ve hu unıurla .. 
nn içtima ve terkipleri vasıtasile müte
şekkil cevherin nasıl beslenebildikleri ve 
binaenaleyh nasıl büyüdükleri ve inki
ıaf ettikleri anlatılabilir. 

Diğer taraftan, yeryüzünde hayat, bi
lindiği üzere, yeıil nebatatın vücuduna 
ve kulorofiliyen fiilinin vukua gelmesine 
mütevakkıftır. Filhakika, bütü nhayvan
lar, ya doğrudan doğruya veya bilvaaıta 
nebatat zümreıine harçgüzardır. Çünkü 
yalnız yeıil nebata, kulorofil sayesinde, 
karbon Hidratlarının synthes'ini icra 
edebilmektedir. Bu mütaleadan ıu neti
ce haaıl olur ki hayatın kulorofil ile mü
cehhez en aşağı cinsten nebata şeklinde 
ilk tecelliyatını göıtermiş. olması iktiza 
eder. Güneıin enerjiıi sayeıinde, bu ku
lorofile mensup tohum, beslenebilmiı ve 
binaenaleyh çevreıtbdeki gayriuzvi mad
delerden yaşıyabileceği ıeyleri çekmiştir. 
l\te bundan sonra bütün zihayat mevcu
dat bu tohumdan, bu taneden üremiıtir. 
An~ hali hazırdaki bilgilerin nuru 

saye~~nde o şeylerin böyle geçmiı o\abi
lecegı tasavvur edilmekle beraber camit 
"?addenin, hangi müsait ıerait altında, 
zıhayat maddeye döndüğünü ve bu key
fiyetin niçin yalnız bir defaya münhasır 
kaldığını izah etmekten ilim henüz aciz
dir. Buraya kadar serdettiğimiz faraziye
lerin ileride ne şekil alacağını şimdiden 
kestiremeyiz. Yalnız verdiğimiz izahat, 
yeryüzünde hayatın zuhurunu ihzar e• 
den esbap, avamil ve ahvalin bizce tama
men meçhul olduğunu göstermek için 
kafidir. 

Ordinaryüs 
Mehmet Ali AYN[ 

TEŞEKKÜR 
Ailemizin büyük reiıi baba1T11z Yel

kenci zade Şükrü Beyin başmıızd•n e -
hediyen ayrılmaaından mütevellit keder 
ve teeııürlerimize gerek fİfahen ve ge .. 
rek tahriren ittirak eden ve cenaze nıe-o 
rasiminde hazır bulunarak ~lentl~riıni -
zin tahaffüfüne yardım eden bilcümle 
zevatı kirama en derin minnet ve· sUk .. 
ranlarımızın takdimine muhtercı.~ g~ze .. 
tenizin tavassutunu ri.ca ederiz. 

Yelkenci ailesi namına 
Oilu Damadı 
Liıtfi Hilmi 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
O N Y O N Sf GORT ASINA yaptırınız. 
fürkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 637 

Milliyet'in edebi tefrikası : 4 

KAN L ı · S 1 R 
Mütekait kaymakam Şakir Fa- ı 

zıl Bey, silah sesinin hala kulağın
da çınlıyan akislerini dinliyor gibi 
idi: : 

- Eğer yanılmıyorsam, büyük 
çapta b 'r rovelver ... 

Ötekilerin de dilleri çözülmüştü: 
- Çığlığı, iniltiyi de duydunuz, 

değil mi? 
- Biri vuruldu, galiba? 
- Ses, bahçe tarafındandı .. 
Aşağı katın tofasında, yüksek 

ökçeler tıkırdıyordu. Oda kapısı 
birden açılmıştı; Netide'nin başı 
göründü: 

- Bey baba, s :Jab sesini duydu
nuz mu? 

- Duyduk, kızım! 
. k' d' ? - Pe ı, ne ır. 

- Biz, ne bilelim, yavrum! 
Genç kızın sesinde ağlıyan bir 

yalvarış vıırdı: 
- Ne duruyorsunuz? Merak et

miyor musunuz? 
- Kızım, ne te'aş ediyorsun? 

Köskü eşkıya basmadı ya! .. 

Yazan: Mahmut YESARi 

Neşide, hırçınla,mıttı: 
- Nasıl telaşe düşmiyeyim, Sır

rı, biraz evvel sokağa çıkmıştı. Ar
tık merak etmez olur muyum? 

Halim Siret Bey, bön bön bakı
vor du: 

- Bundan haberim yok, kızım! 
Hemen söze karıştım: 

.Evet ... Eğer soracak olursa
m~ , ~ ı ze söylemekliğimi tembih et
mıstı. 

-· - Nereye gitti? 
- Arkada,ları bir tezkere ile 

çağırmışlar. 
- Niçin? 
- Onu söylemedi. 
Halim Siret Bey, kızına ıordu: 
- Sana da söylemedi mi, Neşi-

de? 
- Hayır! .. Bir arkadaşımı gö

rüp geleceğim, dedi. O kadar. 
Halim Siret Bey, ayağa kalka

caktı. Fakat itiyat onu, iskemlesine 
mıhlıyordu; 

Önündeki fi,lere baktı: 
-Nasıl aranje edelim? 

Radyo makinelerinin cinslerin
den bahsediliyordu. Birisi atıldı: 

- Filanca markanın üç lamba
lıları harika azizim .. En aşağı elli 
Avrupa istasyonu alıyor. 

Hiç kimse inanmadı: 
- Kabil değil.. Oç lambalı ma

kine, elli istasyon alamaz .. 
Alırdı, alamazdı derken müna

kaşa büyüdü. 
- Sen sanki Amerikayı alabili

yor musun? 
-Alıyorum ya ... 

- Geç efendim .. Amerikayı ye-
di lambalılar zor dinliyor .. 

La_:_. hiç karışmıyan bir arkada
şa: 

- Yahu .. dediler, hani sen de 
bir makina alacaktın? 

Dedi ki: 
- Ben acele etmiyorum. 
- Peki·. ne bekliyorsun? 
Güldü: 
- Bu gidişle, nasıl olsa, ahireti 

alacak bir makine de keşfedecek
ler! Ben iştahımı ona saklıyorum. 
Siz Vaşingtonu dinlerken, ben de 
bu dünyadan öteki dünyayı dinli
yeceğim. Mesela, cennette mükem
mel bir konser veriliyor. Cennet 
ehli, elele tutuşmuşlaı•, bir ağızdan 
şarkı söylüyorlar. Oooh, gel key
fim gel! 

Ben dedim ki: 
- Senin yerinde olsam cehen

nemi dinlerdim. Dütünsene .. Dün
yada sazı sözü yerinde ne kadar 
insan varsa hepsi cehennemlik! 
Cehennem konseri varken cenne
tin ilahileri dinlenir mi? ' 

M. SALA.HADDiN 

Bugünkü program 
ISTANBUL: 

(25 tubat P•zar. ) 
18: Plik neıri1ab 
19: Ajana ve Ruten Ferit B. tarafından kon· 

feran.ı. 

19,30: Reıat B. ırupu tarafından Türk ınu· 
ı iki netriyatı. 

21 ,20: Ajanı ve boraa haberleri. 
21,30: Bedriye Raıjm H. ın ittirakile türkçe 

tanıolar Ye dana mu•İkiai, 

ANKARA: 
12,.30: Gramofon. 
18: Vi7olonael konseri (Edip B, tarafJn· 

dan), 
18,40: Alaturka ••z 
20. Ajana haberleri. 

PAZAR 

V A R Ş O V A, uıs m. 
19,15: Plik. 16: Konferans. 16.20: Orkeı· 

tra konıeri. 17,30: Çocuk neıriyatı. 17,30: Yük· 
sek artistlerin pl&klarından. 17,45: Roman tef
rikaır. 18: Konferans. 18,15: Köylü dans ve 
ten havalarından. 19: MU .. habe. 19,40: Ope· 
retlerden parçalar (plak). 20: Muhtelif ıözler , 

20,55: Hafif mwıiki (orkestra ile), 21,50: Ha
berler. 22: Tefrika. 22,15: Neteli netriyat. 
23,15: Spor haberleri. 23,25: Femina kah•r• · 
•İnden : Dan• mu•iki ı i. 24: Mü. ahabe. 21 .05~ 

Dan•ın devamı. 

B U D A P E Ş T E 550 m. 
15: Odeon plikları. 16: Konferart•. 18,15: 

Perlia Siıı•n takımı. 17 .35: Konferan•. JS~lO: 

Şehir orke•tra•ı tarafından konser. 20,20: Spor 
haberleri . 20.55: Sti.idyodan operet te nısiti 
Scbubert - Berte'nin "Dreimaederlhauı" ope· 
reli. 22,20: Spor haberleri. 23,2:0: Haberle~. 
23,35: Britanya otelinden naklen Berci Racı: 
Siıan takımı. 

VIYANA,507n" 
17,55: Plik konseri. 18,45: Wallen•tein 1ıaL::· 

lc:ında. 19,10: Spor. 19,30: Börrieı von Münc:h· 
hauıen'in eserlerinden parçalar. 20: Halk t•r
kıları . 20.SO: Haberler. 21,05: Avuaturya i ıim

li bir akeç. 22,50: Haberler. 23,10: Joaef Holı:er 
radyo orkeıtrasr. 

B 0 K R E Ş, 364 •• ı875 m. 
11,30: Ruhi nefrİyat. 12: Senfonik plak kon

aeı-i. 14: Haberler. 14,15: Plik. 17: Köylüye ve 
çiftçiye mahau• netriyat. 18: Radyo orlıı.eılra

aı. 19: Haberler. 19,15: Rardo orkeatrAaı. 20: 
Üniversite netriyab. 20,20: l\.1e!le Joujou Pa-

Bu ihmal, Neti denin sinirle: ini 
fena germişti: 

- Beybaba, neler dütünüyor
sun? 

- Kızım, çocukluğu bırak .. Dı
•arıda her sese alakadar mı olaca
ğız? Zabıta memuru muyuz? Bizim 
ne vazifemiz? 

-Beybaba, ses, pek yakından 
geldi .. Doktor Bey, siz, bari koşu
nuz. Biri vuruldu mutlaka! iniltiyi 
de duymadınız mı? 

Halim Siret Bey, oyun arkada,
larına fısıldadı: 

- Potu taksim ederiz. Hürrem 
Bey, her ne kadar size zahmetse 
de .. 

Neşidenin merakım, telS.ım gö
ren oyuncular, itiraz edemiyorlar
dı. 

Ben, genç kızın yanına gittim: 
- Yavrum, bunda üzülecek bir 

•ey yok ... Silah sesi, bahçe tarafın
dan geldi .. Sırrı Bey, cadde tarafı
na çıkmıştı. 
Doğrusunu söylemek lazım ge

lirse, Sırrı'nın hangi tarafa gittiği
ni görmemi,tim, sırf, kendimce 
bir ihtimal üzerine Neşideyi temi
ne çalı,ıyoı•dum: 

- Hem, Sırrı Beyin bahçe tara
fında ne işi var .. Haydi, sen, yuka
rı çık .. Biz, şimdi gider, anlarız. 

Genç kızın çarpıntıdan ateyle•-

Baloya davet 
Bu sabah şöyle bir mektup aldım: ı 

' 'Sizin iyiliğinizi isteyen birisi oldu
ğum için, bu gece Tokatliyan~~ v~ri
lecek maskeli baloya gelmenızı rıca 
ediyorum. Son serbest gecenizde bu 
randevuyu ihmal ebnezseniz, hiç t~ 
peıiman olmazsınız~ Ben de maskelı 
ola.cağım. Yalnız beni elimde tutaca· 
ğım kırmızı beyaz kasım paptların • 
dan tanıyabilirsiniz.,, 

Mektubu okuy>..'<lca, ilk defa bir 
muzibin bana bir oyun etmek istedi
ğini zannettim. Müracaat ettiğ i usul 
de harcıalem bir ıeydi. Yahut ta di
yordum, kimbilir hangi hanımefendi 
bedavadan şampanya İçmek istiyor. 

Bu hanım (sonra ne biçim iyilik? 

DAVETNAME 
olan - HARP - filmi devam ettiği müddetçe 

sinemamız davetiyelerini kabul etmemek m ıcburiyetinde oldu· 
ğundan, umumi ve husuıi bilumum davetiyelerimizi hamil bil· 
cnmle zevatı muhtereme, Matbuat erkAnı sineaa ve film sahip 
ve mltdirleri beylerle muhterem refikıları Haııım ~fendilerin 
26 Şubat Pazarbsi giln aaat 18,30 da bu filmi görmek üzre 

teşrifleri rica olunur. 

• . :;1 ·e~ - . "' ~ ;. ... 

Aekert telıılljler 

Üsküdar Askerlik ıubesi riyasetinden: 
1 - 326,327 doğumlu ve bunlarla mua 

meleye tabi ve daha evelki doğumlular
dan şimdiye kadar her hangi bir sebep
le geri kalmış olan ihtiyat zabiti yetişe
cek kısa hizmetli ve orta ehliyetnameli 
tabib, baytar, eczacı v e di~ci sınıfların
dan gayri sın ıflara ayrılmış olanlar yani / 
piyade, suvari, topçu, ölçme, istihkam, 
muh abere, hava denjz, nakliye, otomobil, 
demiryol, sanayiiharbiye ve levazım ıı- ı 
nıflarına mensup efendiler 1 Mart 934 
tarihinden itibaren askere gönderilecek· 
lerdir. Binaenaleyh bu doğumlu ve bu •I• 

nıfa mensup olanlar ehlivetnameleriyle 
beraber 27 Şubat 934 de O sküdar asker
lik şubesine miiracaat etmeleri. 

[Claude FarrereJ in ıaheseri ııll! 
ve ANNABELLA ve CHARLES 
BOYER'nin temsili l"'U•ZZ'"'' 

H A R p 

o da malum değil) o gecenin son ser
best gecem olduğunu biliyordu. Filha 
kika karım bir hafta evvel lzmite git
mişti. Ancak erte• isabahki Ankara 
tı-enile dönecekti. Karunın son gönder 
diğ i mektup cebimdeydi, kimseye gös 
tennerniştim. Nasıl oluyor da bana yu 
karıki acaip mektubu yazan kadın, 
bunları biliyordu. Burası tuhafıma git 
ti. Ortada anlayamadığım. bir aır var~ 
dı. Onun için merakını da arttı. Olura, 
belki de şöyle bir tatlı macera geçebi-
lir. Zaten macera da oba arkasının 1-..... -----...,..,...,...,...,._...,.,_ __ _ 
gelmesine imkan yoktu, çünkü karım 
ertesi gün lzmitten gelecekti. 

filmi en büyük filmlerle m ııka
yeH edilebilecek birlaci ııoıf 
bir eıerdir. "Harp,, filmi ıin•-Onun için kararımı verdim, gece ba 

\oya gittim. 
Gözlerimle kırm.ızr beyaz kaaıın 

paİlı kadını anyorum. Çok g~me~e? 
karşılattım. Zarif bir maske gıymıştı. 
Cazip ve taze görünüyordu. O zaman 
bir oyun olmadığına hükmetmek lazım 
geldi. Fakat kimdi bu kadın? Belki an 
)arız ümidile yanaştık. Konuşmağa 
başladık. Kim o\duğu~ıu bir t~r!ü söy 
\emiyordu. Fakat benı gayet ıyı tanı
yormuf, hatti. bir zamanlar bana mu .. 
habbetini açmış ta ben hiç oralı olma
mışım. Sonra ben evlenmişim, o da 
evlenmif. Fakat ben şimdi hala evli 
bulunuyornıuşum, o kocasından artık 
kafi surette ayrılmıt imiı. 

Zihnimi, hatıralarımı kurcaladım, 
bekarlık hayatrmdaki çapkınlıklarım 
gözlerimin önünden geçti, nafile l Mas 
kesinin altında parlayan gözlerine na 
zaran herhalde güzel olması lazımge
len bu kadımn kim olduğunu bir tür
lü ha.tırlıyamıyonım. 

Blr masada oturup şampanya iç • 
mek teklifimi reddetmedi. Çetit çeıit 
tabiye sistemleri kullanıyor ve kadın 
dan artık iyice kaz yemit beynimi ra
hatsız eden her §eyi öğrenmeğe çatı .. 
ııyordum. Nihayet ne maksatla bana. 
mektup yazıp ta baloda r&ndevu ver
mİ§ olduğunu sordum. Dedi ki: 

- Size bir sürpriz yapmak için. 
Yalnız müsaade ediniz de, şu çiçek -
leri yakanıza iliıtireyim .. ister misi • 
niz? 

- Aman efendim, çok iltifat huyu 
ruvoraunuz. 
Yanıma yaklaştı, Üzerime eğildi, 

çiçeği daha iyi iliıtirebilmesi için ade
ta. dizdize geldik. 

- lıte ... dedi, hakikaten yakıttı. 
Güzel eımer teninizle o kadar müte· 
nasip kaçıyor ki .. 

- Aman efendim, mahcup buyuru-
yorsunuz. 

Aradan biraz geçmiıti. Maskeli ka
dın dedi ki: 

- Bana biraz müsaade ediniz. Si .. 
ze sürprizimi hazırlayacağrm. 

Derhal ayağa kalktı ve .beni oldu • 
ğum yerde bırakarak de.nsedenlerin 
ke.labalığı arasında kayboldu. Beı da 
kika, on dakika, bir çeyrek geçti. Ha
la gelmemişti. Sabırsızlanmağa baıla
dım ve saatin kaç olduğunu anlamak 
için elimi cebime attrm. Eyvah, mine
li güzel kronometre saatim yerinde 
yoktu. Onun yerine dörde bükülmüş 
bir küçük kağıt çıktı. Hemen kağıdı 

veleıko tarafından taganni, 20,45 : Ha(taıun vu • 
kuatrna. dair . 2 1: M. Jean Athanaıiu tar•fınJ ... n 

o.. • K 1 k k nı to1"A fın • ,artktl.r. 21,20: ra ın o r ·eatl"a tıı 11 

dan konser. 2.2: Milli nef t-İ)'at. 22,lS ; Mu:1 ı..fız 
bölü'°ü takımı tarafından konser. 22,45 : Haber 

lel'. 
B R E S L A U 3tG m . 

17 Hamburs'tan naklen çocuk \'a ıner'in f'· 

aerlerinden konser. 18,30 Alman milli halk 
ıarkıları (Aiız: arınonik ile) . 19 Muhtel if, 
20.10 Alman halk ıarkıları, 20.40 Müıah'l.bt-, 
23 HaberleY, müteak ib~n ori muıik iıi . 

mit yanaklarının rengi yerine ge
liyordu: 
-Teşekkür ederim, doktor Bey. 

Fakat bir vurulan oldu .. Bu, mu
hakkak ... Yardımına koşun ... 
-Şimdi çocuğum, şimdi .. Sen, 

merak etme .. 
Halim Siret Bey, yan gözle Ali 

Hürrem Beyin {işleri taksim edişi-
ne bakıyordu: . . 

- Belki polisler, bekçıler, hır 
hırsız kova\ıyorlardır. 

Neşidenin koluna girdim, yukarı 
kata çıkan merdivenin ilk basama
ğına kadar beraber yürüdük: 

- Misafirlerini de telaşa düşür
me kızım .. Etrafımız bağ, bahçe, 
açıklık .. Her türlü vak'a olabilir. 

açtım ve okudum: ' 'Derhal evinize 
dönünüz. Çünkü refikanız hanım §U 

dakika sizi evde bekliyor.'' 
Demek ki sürprizi bu idi. 

* * * Eve döndüm, bir de ne göreyim? Er 
tesi sabah geleceğini zannettiğim ka
rım evde değil mi Hakikaten de be - 1 

ni bekliyor. 
- Ne zaman geldin? dedim, ben 

yarın geleceksin diye bekliyordum. 
Karımın üzerinde tuhaf bir hal var 

dı. Ben alaya boğarak işin içinden sıy 
rılmak L.tiyonım, fakat o hiç ciddiye 
tini bozmuyordu: 
~ Maıallah beyefendi, bu saatlere 

kadar nereden teırif böyle? dedi. Çr
kar şu saatine bak ta kaç olduğunu 
gör. 

- Saat .. şey .. vallahi bilmiyorum. 
- Çıkar bak efendim. 
Aranır gibi yaptım. Sonra ıaıırmıı 

bir tavır aldım: . 
_ Eyvah saati kaybettik galıba.. 

Acaba traın~ayda bir yankesici mi 
çarptı? Zaten ?'anıb~ı~.da hiç te hoıu 
ma gitmiyen hır henf duruyordu. 

_ Sakın beyefendi, saatinizi göğ
sünüzdeki çiçeklerle değiıtinniı ol -
mayasınız? 

- Çiçek mi? Hangi çiçek? Sahi 
çıkarmağı unutmufum. Yoldan geçer
ken hoıuma gitti de aldım. Allah af -
kma sen de ne söy\üyonun? Hiç in -
san iki Kasımpatı ile güzelim krono- I 
metresini değiştirir mi? 

- Beyefendi, rica ederim, yalan 
bulmak için beyhude zihninizi yorma
yınız. Siz bu saatinize o kadar dü~kün 
mü idiniz? ı 

_ Değil mi ya, kaç senedir kullanı I 
yordum .. Hiç şaımazdı. 

- O halde müsaade ederseniz &a.• 

atinizi bulayım. 
- Yok canım, saat sende mi? V al

lahi afalladım, ne oluyonız, bu ne ka 
rıtık i~? 

- Zannederim, buyurduğunuz gi · 
bi kan4ık bir iş.. 1 

_ Şimdi anlıyorum. Demek ki za -
trB..liniz de yankesici hanımın ~erik.i 
cünnü~üniiz. 1 

_ Elbette .. Ben baloda bir köıede ' 
hep beğimizi tarassut ediyordum. Kar 
nızdaki güzel hanrmı bulunca, o ne 

~1
1

tifattı o .. Hele saat yerine cebinizden 
~ıkarı kiğıdı okuduğunuz zaman, ~am 
panyan'.'."' içen Makbule Hanımefen -
dinin gulmekten nasıl kırıldığını bil -
ıniyorsunuz. , 

- Ay o Makbule miydi? Peki be
ni eli.leme ne diye gülünç ettiniz' san· 
ki? 

-. - Evet gülünç oİduğunuzu kabul 
edıyorum. Eğer bir daha olmak iste -
meı: seni z, onun kolayı var. Bir çiçek 
için karınıza ihanet fikrjne dü~meyi -
niz beyefendi. 

- Peki, sen benim malUmatım olma 
dan naaıl baloya gidiyorsun? 

- Ya zatı iliniz? 
* • * 

Karıma hak verdim doğrusu. Bir 
daha mı? 

SEM 

Zaten atılgan bir adam olmadı
ğım için, kaymakama derhal hak 
verdim: 

- Çok doğru .• · Hakkı.nız var:: 
Şakir Fazıl Bey, askerlık tecru

belerinden istifade ederek, gözleri
le etrafını araştıra ara,tıra yürü
mesini biliyordu: 

- Bereket, mehtap var .. Karan
lık bir gece olsaydı, daha tehlike 
içinde sayılırdık .. Ay ışığında göl
geler, az çok teshis olunabilir, la
kiiı karanlık, gözü ve kulaği alda
tır .. Ho,, burada ne tehlikesi ola
cak, meydan muharebesi olmaz ya. 

Gene kızın heyecanı yatışmıştı: 
- Öyle korktu;.. ki .. Aklıma I 

birden ne müthi~, feci hayallf"r gel· 
di, bilseniz! Bu gece uyuyamam 

artık ... 

kö,kün arka tarafındaki çiçek 
bahçesi, solda dıvara bitişik limon
luğun hizasına kadardı. Ondan son 
ra ağaçlar seyrekleşiyor; böcek 
üşmüş yanık kütükleri sökülmüt 
bozuk bağ yeri, denize doğru ini
yordu. Basdığımız toprak, kah 
çukur, çukur, oyuk oyuk; kah tüm
sek tümsekli. 

Güldüm: 
- Ben, gelince, sana bir uyku 

ilacı veririm; mışıl mışıl uyursun. 
Köşkün kapısmdan bahçeye doğ-

ru çıkarken Şakir Fazıl Bey de 
bana yetişmişti: 

- ihtiyatla ilerleyelim, doktor 
Bey .... Vak'anın aslını, esasını bil
miyoruz. Bir pusu filan var da, 
karşılıklı bekliyorlarsa kaza kurşu
nuna kurban gide;~z. 

önümüze, biri sağa, biri sola gi
den, kısmen otlar bürümüt iki dar 
yol izi çıkmıştı. 

Şakir Fazıl Bey, durmuttu; sor-
du: 

- Sağa mı gitsek, yoksa sola 
mı? 

Tam bu sırada da bekçi, polis 
'düdükleri, havayı yırtmağa batla· 
mıştı. 

manııı bir zaferidir. 

Pek yakında ARTİSTİK'd• 
(13677) 

..................... ~ 
En sevimli artiıt 

NANCYKAROL 
ve 

KARYGRANT 
ıoruyor ve anlatıyorlar: 

Ni ÇİN 

ÖLDÜRDÜM? 
Pek yakında 

MELEK Sinemasında 
(13675) --

JJLIAN HARVEY _ 

Artistik sinemasında 
kemali muvaffaklyetle g&ate· 
rilmekte olan ve şık hanımla· 
rın e11 so11 ibdalarını 16rmek 

fırsatına nail olduklan , 

FINDIKÇI 
KIZ 

[ Aşk mektebinde ) 

namındaki yeni filminde parlak 
muzaffesiyet kazanmaktadır. 
İliivete": FOX JURNAL 

(13669) ~ 

, ~la•ifl~ At 
~NlJ-lıılf~ -
Asrın umdui " MlLLlYET " tif• 
~·~~~~~~~~"'::'/' 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türkiye için Hariç: i~ 

L. K. L 1'-
3 ayhiı 4 - 8 -
6 ,. 7 so 14 -

-2~ ,, 14 - 28:;..,: 
Gelen evrak seri verilme&.- Mildd•~ 

ıeçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gaset• '!.. 
matbaaya ait itler için müdiriyet• "!"~ 
r•caat edilir. C.zetemiz ili.nların ıne•" 
liyetini kabul etmeı:. ' 

- ~ 
- Olduğumuz yerde duralı~'. 

kaymakam Bey ... Ya polis, ya be rı 
çi, imdada gelen biri var.. oıılll r 
bekliye\im, yanlıtlığa meydan ,,e 
miyelim. dile 

Şakir Fazıl Bey, başile ta• 
elli: ·~ 

- Gideceğimiz yeri de bi1Ill1Y 
ruz ki.. • JeP 

Bahçenin muhtelif cihet\erıııdııle· 
akseden ayak sesleri duyuyor ği• 
Şakir Fazıl Bey, birdenbire dirse 
le koluma vurdu; kısık sesle: 

- Bakın! dedi. .. f J<lll 
Sol taraftan, iki bükluııı, belir: 

süratle ilerliyen bir karaltı alı: i<' 
mitti. O da, bizi görıııü' olac 
doğrularak bağırdı: 1 k Jl] • 

- Davı•anmayın, ya arı · dııl<• 
Göylge doğrulunca, başın 0 Jif 

kalpaktan, belindeki meçteıı, p 
olduğu anlaşılıyordu. 

Ben de bağırdım: 
- Yabancı değil... •• 11p.5' 

Polis, tab~.n~ası eli~de,j1:111cıı. 
tik adımla yuruyordu: . ~ " 
bizi tanıdı, nokta polısı ıd•· fJİ' 

. l beyler·· _ Geçmış o sun, d 11 arıı. 
silah sesi duydum .. Cad~e :ediıJ'' 

B. gore•~ 
sokağa saptım.. ır şey 

' d' ? Vakane ır. tı' 
Şakir Bey, kollarını açııııŞ · Ji) 

(Bitme 

Bı·· 
1 ' 

.... 
llıea 

bin 
klt, 
bir 
ib 



Eğridir mektep isteyor 
Bir tek mektep ihtiyaca kafi değil, 

sokakta kalmış bir çok çocuk var 

.~ 

"' ı:ı 

flh 
111 

' • 
1 

Eğrit/irin biricik irfan bucağı: Zafer ilkmektebi 
E:CRIDlR, (Milliyet) - Kazanın ı rından bir bir çokla.rı orta, Y~ 

~e~ane irfa.n ocağı olan Za.fer ilk mek- mekteplerde, hatta erkanı. harbı ~': 
. elı.ıni ziyaretimde gördüğüm temizlik, Avrupa mekteplerinde zeka ve kabılı 
:."~am ve milli terbiye göğsümü ka· yetlerini gösterdikleri halde, memle-
j""'ttı, Muallimlerinin siliih albnda bu· ketin tek bir mekteple kalmaaı bir 
,~llınasından dolayı iki srnıfı vekille İ· çok yavruların nimeti maariften ~h 
..,.e edildiği halde Baımuallim vekili rumiyetini mucip oluyor. Bir de Y etıl 
~ip Beyin kudr..t ve tecrübesi, me1a Adada 3 sınıflı 30 u kız 37 si erkek 
~ •rkadatlarının yılmaz .rayretleri. bu ki,_ 67 ".'ecvutlu bir muallimle idare 
tluğu doldurmuı terbıye, tedruat edılen bır mektep varsa da bu da an· 

-.~ intizamın sekteye uğramasına ma.. cak oranın ihtiyacına ki.fidir. 
ili olmuıtur. Bilha11a müzedeki inti· Merkez mektebi birinci sınıf A. fU 
~ ve yokluk içeriıinde gösterilen besi kız ve erkek 68 B. Ş. 63, ikinci 
~vcudiyet muallim bey ve hanımların aınıf 83, üçüncü sınıf 61, dördüncü sı-
llıesıı; ve bilgilerinin bariz bir delilidir. nıf 46 ve beıinci sınıf 35 mevcutlu-
k Y eıil gölün kenarına 929 ıeneıi 45 dur. 
~tı liraya yaptmlan mektep bina11 iki Tedrisat talimatnamesi bir mualli· 
lı; t, altı dershane, iki muallim odası, me 30 azami 40 çocuk verdiği halde, 
ilr m~e ve bir müsamere salonundan ~u. mevcutla yapılan tedrisattan bir 
"&tettir. ıstıfade beklenmekte isabet olur mu? 
rrı·· Bir ~ok yerleri tesiratı havaiyeden ~er.ne ise bu da iyidir. Yalnız temen 
c·~t~essı!' olmuı,. sıl(aları dökülmüştür. nımız ıud~. k~~ 93~ senesi vilayet !"' 
h!'zı bır fedakarlıkla bu muazzam mum mecl1a1 butçesıne bu kasaba iÇJn 
•nanın hayatı kurtarılabilir. hiç olmazsa üç ıınıflr bör mektep da-

f E:ğridirlilerde ma.arife karşı hevea ha ili.ve etsin de sokaklarda kalan 
•zlalaınuştır. Bu kasabanın çocukla yavruların da istikbali kurtarılsın. 

F.lazizde himaye heyetleri 
Bir çolC fakir talebR yardım görüyor 
~ t.LA.~tz, (Milliyet) _ Maa•if Ve- _ 
11\ı eti talım ve terbiye daireıinin yap- r 
) t olduğu ilk mektepler himaye he· 
.,;:tıeri talimatnamesine göre Vilayeti
h •deki mevcut ilk mekteplerde talim 
ıtj{eti ve çocuk babalımndan müteşek
I ~İmaye heyetleri devamlı surette 
llalıyet göıtermektedir. 
b,,ı Bu himaye heye~lerindeıı fakir tale 
l't •re yemek ve elbıse, mektep kitapla 
1 ~ defter, kalem gibi levazımı ve iyi 
lqh• . • 

o\ ı ıçme ıuyu tem.in ebnek ve nokaan 
ı •rı tedris vesaitini tamamlamak gibi 
•Ydalı neticeler alınmaktadır. 

L· Üçüncü ilk mektebin himaye heyeti 
~lhaıaa büyük gayret göstermektedir. 
"il heyetin mektebe 250 liralık ders ve
~!i ve bir çok levazım getirmekte ol-
\1,~u haber alınmaktadır. Üçüncü mek J 
do. 1 rı himaye heyeti mektebin halasını 

asri bir şekilde yaptırmıştır. Elazizde dördüncü mektep 
~i "'1emleketteki fakir çocukların fazla Jadıkları epeyce bir para ile 120 kimse 
>~ı n112arı itibare alınarak umumi ihti- siz çocuğa elbise yaptırılmak için te-
V'1.•rırı bir elden temin edilmeıi için şebbüste bulundukları ve bugünlerde N l' evfik Sırrı Beyin riyasetinde her elbiselerin de sipariş edilmekte olduğu 
~i,.eı-'-bin himaye heyetlerinden alınan duyulmuıtur. 
lıfoı.1 <attan .mür~kkeı:' ~lmak . ÜZl!~e Umumi himaye heyeti tarafından 
d~• Upçu Huseyın Hılmı, Maarıf mu· ayni çocuklara bir şubattan itibaren 
~· E:"•~li Kazım, müddeium_umi Etem mükemmel bir derecede yemek veril-
~ltira~·cumen azasından f:!urı Beylerin meğe başlanmıştır. 
qe) . •Yle de aynca umumi bir himaye Umumi ve diğer himaye heyetleri .. 
•uıı•tı teıekkül etmiıtir. Bu heyet yok nin gösterdiklel'i faaliyet Elazizde de· 
d~t\ ilra, Yardım için muhtelif cepheler.. rin bir a)ika ve memnuniyet basıl et· 

Çalıımaktadır. l' ~,ti~ 
~•y ~!ekkül eden bu umumi himaye Çocuk velilerile mektep arasında 
'ne •tınin çocuk velisi olsun olmasın teması temin etmek üzere mekteplerde 

l'ııleketin hamiyetli azalarından top- her ay müsamereler verilmektedir. 

l' ekirdağda havalar çok güzel gidiyor 

~2:!~1(IRDAG1, (Milliyet) -
ele lı elerde okuyoruz bu günler-
~etli ~:alarm tiddetini' v~ e.~~~m~: 
tii~ rtınaların kaydedıldıgını go 
ı. oruz B'ır k' .. . Te 
ıtıtd , • ay var ı, gunetın • 
tetj ~&ında öğleye doğıu ılık hara
tıı h; u~a~a ilkbaharın gelmit oldu 
"'- '"nı v . H 1 .. -...,,des· . erıyor. ava arın mu· 
~eıı. k 

1 lısbetinde !cöylülerimiz he 
dıt. ıt ık ekimini ikmal etmiıler· 

1 

~eçen seneye nisbetle keten zi
raatınde yüzde yirmi bet nisbetin
de fazla ekim vardır. Binaenaleyh 
kıtlık ziraat hususunda havaların 
düzgün geçmesi köylülerin gayreti 
neticesi başlıca ihracatımızı tetkil 
eden kuş yeminin ekimi de bitmek 
üzeredir. 

Trakyada makine kuvvetiyle 
artık zirat yapılmıyor demektir. 
Köylü maliyet fiatini daha atağı 
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Tekirdağlılar 
Memnun değil 

- o-

Vapurcular şirketinden iyi 
vapur isteyorlar 

TEKIRDACI, (Milliyet) - Bu mek 
tubumda fazla olarak biraz ıikayetleri· 
mi tüccar ve halkımızın ısrarı üzerine 
yazmağa mecbur kaldım. Filhakika tüc
carlarrmızın ve gerek halkımızın bu hu .. 
sustaki dileklerini tesbit etmeği Milliyet 
namına bir borç bildim. 

Tekirdağı limanı iddia edebilirim ki, 
Bandırmadan sonra ikinci derecede bir 
iskeledir. Gerek ithalat ve gerekse ihra
cat hususunda diğer iskelelere tefevvuk 
eder. Ayni zamanda lstanbul ile alakası 
diğer iskelelere göre dahi fazladır. 

Çünkü bu Hinterlandın yegane itha
lat eıyasını temin ettiği mahal l.tanbul
dur. Yalnız ıehrimizi kabul etmeyin bi
ze yakın olan Malkara, Keşan dahi bu 
tariki ihtiyar etmektedir. Vapurculuk 
Anonim şirketi teıekkül etmezden ev
vel Devlet Denizyolları idaresinin çok 
muntazam vapurları bu iskeleye uğrar, 
gerek tüccar _ ve gerek halkımızı çok 
memnun bırakırdı. Vaktaki Marmara 
havzasındaki iskeleler Şirketle Denizyol 
ları idaresi arasında takıime uğradı. Bi .. 
enaleyh Tekirdağ ve Karabiğa hattı da 
firkete verilmiı oldu. 

Şirket bu hatta • evvelce çok güzel 
ve temiz usaadet" isminde bir vapurunu 
tahsis etmiıti ki, doğruıu bize Deniz .. 
Yollarının vapurlarını arattınnanuıtı. 
Her kime sorıalar, bütün tüccarın §İr
ketten memnun kaldıklarını açıkça iz • 
har ediyorlardı. 

Halbukj timdi "Gerze" isimli bir va· 
pur tahais edilmi§, bu vapurdan halkı
mız ve: tüccaran dahi gayri memnun· 
d~!" Bu. kere kamara yolcuları için bile 
dJ.l'erlerıne nazaran istirahat edilecek 
bir §ekil yoktur. Bunun için bir çok ls
tanbula yolcular deniz tarikinden ziya
de treni t2rcih elmel<tedir. Böyle ol
maktansa tüc-::arın daha fazla masraf .. 
!ara düçar olmaması için her halde ev
velki vapurlardan birinin tahsiı edil
meıi daha muvafık olur zannındayım. 
Esasen hükümetinıiz ihracat eıyarnı
zı :ı bini sevkinde tahvini masra.f çare
le: ini ararken şirketin • T ekirdağlılan 
gü:endirmesi ve nihayet daha fazla 
masrafla kara yolunu ihtiyar etmesine 
meydan- verilmemek Üzere gene bu hat 
ta SaaJet vapurunu tahsis etmelerini 
Şi•·ketin İıtifadesi noktai nazarından 
diliyoruz. 

Giresen Ticaret odasında 
GİRESON, (Milliyet) - Tica

ret ve sanayi oda~ı yeni sene diva 
nı riyaset int habmı yapmış, ge
çen sene birinci reis olan Fahri A
kif Beyi tekrar birinci reisliğe, i
kinci rtis Ekmekçi Veli zade Fah 
ri Beyin yerine de Hacı Ahmet za 
,de Salih Saffet Beyi ikinci reisliğe, 
hesap müfetti~i Sadık zade Emin 
Peyi tekrar he ,ıap müfettişliğine, 
Hacı Emin zade Emin Salim Beyi 
de muamelat müfettişliğine inti
hap etmitfr. 

--o--
Aydın Halkevinda 

AYDIN, (Milliyet) - Halkevi 
Dil, Edebiyat, ve Tarih şubelerile 
Güzel sanatler şubesinin kongrele 
ri Halkevi salonunda toplandı. 

Dil, Edebiyat ve Tarih kongre
sini reis Hilmi Bey açtı. Kongre 
reisliğine Hilmi, katipliklere lama 
il Hakkı ve İsmail Beyler seçildi
ler. 

Sub e reisi Hulusi Bey iki ıene
lik Çatışmaları izah ederek şubıı
nin çalı,ma programındaki esan. 
lar dahilinde çalışıldığını, bir çok 
konferanslar tertip olunduğunu, 
Gazi gününün h!>.lkın emsalsiz bir 
:ıt~ka ve .tezahürile kutlulandığını, 
ıkı ıenedır Kubilay toplantıları ya 
pıldığını, Dil iflerinde nasıl alışıl
dığını anlattı. 

Halkevi reisi Netet Bey söz ::ı la 
rak, Halkevleri talimatnamesinin 
bu şubeye yüklediği vazifenin ta
~a,men yapılmıt olmadığını söyle 
~lı. Ve mevcut malzeme ile yapılan 
ışleri mukayese ederek Halkevi 
reisi sıfatile komite heyetine te
şekür etti. Bundan sonra intihaba 
geçildi. 

Yeni komite heyetine Muallim 
Hulusi Erdoğan, mektupçu Atl'ô.h 
ve Muallim İsmail Hakkı Bo~yl ' 

'ld'l ~ er seçı ı er. 
-o-

Antalyada Gazi heykeli 
~NTAL YA, (Milliyet) - Kıy

metlı mebusumuz Rasih Beyin de
lalet ve teşvik'yle Antalyada Bü
yük Gazi Hazretlerinin bir hey. 
kellerinin rikzine karar verilmit
tir. Heykelin bu sene nihayetine ka 
dar itmamına ve mümkün olduğu 
kadar süratle Antalyanın bu şere
fe kavuşmasına gayret ed:lecek. 
tir. 

Hergün yenileşen lzmit 
Son b!rkaç sene içinde büsbütün deği
şen lzmit günden güne güzelleşiyor 
IZMlT, (Milliyet) - lzmitte bu j 

son yıllar içinde hummali ve istekli 
ileri hareketler, hamleler, yükselme
ler gözleri dikkatle Üzerine çevirmek 
tedir. 

Körfezin kendi adıyla anılan bu 
şirin ve g üzel diyarda yer yer, yeni 
yeni varlıkların doğduğunu, belirdiğ i 
n i, peydahlandığını gördiıkçe yarın 
~ehrin alacağı parlak ve ölmez istik
ba li nmhayyelemizde dalğa dalğa se· 
vinç coşkunluklan, kümelerj arasın· 
da ,~anı·.-n<lırıyoruz. 

Eski kötü idarenin bu un:.ı•'1lmu~. 
ihmal edilmiş, işğalin çeıit çeşit feca
atlerini yanık ve yıkık bağnnda gör
müş ve geçirmif beldesinde inanıcı 
bir ülkü türe~ıtir. 

Bu ülkü, durmadan dinlenmeden, 
yorı..lmadao bir lahza olsun d,ü~ünıne 
den büyük başbuğun büyük ve aydın
lık dolu yolundan yürümekle baıla-
mı§tır. 

Kocaelinde ilk hareket, maarifin 
geniılemesi ve yayılmasıyla kendi•ini 
gÖ&termiş, doğup büyildüğü günden· 
beri cehaletle yapayalnız ve başhaşa 
kalan Gazi ilinde, çetin bir mücadele 
ye giritilmiıtir. Köylerinde, yemyeıil 
yamaçlarında, bülbüllerin aşka gel
diği derelerinde, insan ayağı baaan 
yerlerinde birer birer mektep kurul
muş, sıcak tallı çatılar çatılmış, cıvıl cıvıl 
kaynaşan, kaynaştıkça fıtkıran Gazi 
çocukları ' belirmiıtir. Milli ıünlerİ· 
mizde, bayram ve seyranlanmızda, 
yarının ümitlerinin önü, arka.aı alın· 
maz tatkm bir sel halinde, yollardan, 
sokaklardan akıp taşmaaı, tertemiz 
elbiseleriyle bir gelincik tarlası gibi 
renk renk güzzelletmesi, dikka.t ve 
rikkatle kendilerine bakarken, ıözle 
rimizde tatlı tattı, şıpır şıpır ılık yaı
ların yuvarlanmasına mani o]amamıı 
tır. Biz, İzmitliler, Gazi çocuklann· 
dan umduğumuz randımanı firesiz 
alacağımıza katiyyen kani olan in· 
sanlan;:. 

C/ .mhuriyet Belediyeıine, sua.uz. 
yolsuz, sıtma.lı harap bir tehir ve ıe· 
hirli miras kalmıştır.. Vakit vakit, 
Kerbeli.ya. dönen, susuzluktan uzun 
uzun acılar, iztiraplar, elemler çeken 
lzimitte bu acılar, iztiraplar, yalnız 
ve yalnız Gazi Türkiyesinde dinebil
mittir. Bugün fennin en son icap et• 
tirdiği tesisat Üzerine kurulmllfy dün
yanın en iyi sularından birincisi ve 
ikincisi lzmitte gürül gürül akmakta 
dır. lzmitlilerin en büyilk bahtiyar
lıkları muhakkak ki, Gazi ve Cümhu 
riyet sularının ıınl ıırıl aktığı gün ol 
muttur. 

lzmit belediyesi, halkın sağlık tart 
)arıyla daima candan ve yakından a
lakadar olmuıtur. İzmitlilerin çok sev 

diği, sayğı değer Valisi memlekete 
yaptığı sayısız faydalı eserleriyle hal 
kın bir sevgilisi olmuıtur. Bütün im
ki.naızlıklara ve bütün mahrumiyet .. 
Iere rağmen Cümhuriyetin içimizde 
yarattığı imandan kuvvet alarak bü· 
yilk itler başarmı§ ve baıarmakta bu 
lunmuıtur. Oradaki idare tarzının 
hayranlan, prestişkarları pek çok • 
tur. 

lzmitte sıtma, bütün şehirliye, köy 
)Üye büyilk büyÜk acılar, sıkıntılar 
çektirmiıtir. Sıcak kanlı, temiz yürek 
li, körfez halkı solmuf, ıarannrı bir 
gazel yaprağı gibi için için halaiz, mc 
calaiz, zavallı kalmış bir çok yiğit ev 
li.tları bu derdin kabrine kurban git
m.İ§tİr. Gazi Türkiyesinin kurtarıcı, o· 
narıcı eli §efkat, muhabbet dolu ku
cağı lahzada sıtma ile mücadeleye gi 
rişmiş, yer yer makteller, bataklıklar 
kurutularak, faydalı birer toprak ha• 
!ine konulmuftur. Bu belanın büsbü
tün giderilmesi için baılıca gelir kay 
naklarımızdan olan pirinç ekiminin 
fenni bir tekle girebilmeıi için çalıııl 
maktadır. 

Bütün dünyada ve bu arada, Tür 
kiyemizde de hissedilen iktıaadi sıkın 
tı Kocaelinde kendiaini göstermekle 
b~raber, günden güne !nkit~f etmeai 
ne, yükselmeaine, yenı yem bacala· 
rın tütmesine enğel olamamııtır. 

Eskiden fabrika yüzü ııönniyen, 
bilmiyen lzmitte, un elektrik, mürek
kep, tuğla, pirinç mobilya fabrikala
rının düdükleri ötmeye başlamı,, ne
fis ve içimli tütünlerinin şöhreti dil• 
den dile dola.şan körfezde bir çok tü 
tün imalathaneleri açılmı,, demir, ke 
reste, teker, gazoz, atelyeleri gibi sa 
yııız sınai hareketler baş göstermiş • 
tir. 

lzmit gençliğinin ıen ve temiz se
sinin akisleri Türk vatanının dört kö 
şe, bucağında. perde perde yükselmit, 
muvaffakiyetlerini uzun uzun alkıtla 
mııtır. 

lzmitte içtimai hayatımızda İnanıl 
mıyacak kadar değiıiklikler olmuı
tur. Dünün siya.h yeldirmesi altında 
kafes arkasında gün körmez kızı, ye 
ni hayata aksamadan ayak uyduran 
bahtiyarları arasındadır. Kafesi ani 
bir hızla söküp atan da lzmit olmuı· 
tur. 

lzmit, sesli, ıözlü sinemalarıyla, 
yer yer yÜkaelen yeni yeni binalan, 
fabrika, atelya, imali.thaneleriyle, 
tatkın bir ael gibi akan engin ııençli
ği ve nihayet Gazi Mektebi, Gazi Su 
yu, Gazi heykeliyle Gazi vatanının 
ön safında yürüyen, yÜrümekte olan 
verimli bir beldesidir. Onun kanıyan 
ve aızlıyan yaralarına yalnız Gazi in· 
kılabı merhem vurmuttur. 

Cevdet Y AKUP 

Tekirdağda şehrin sıhhati gayet iyidir 

Tekirda~ 

TEKIRDAG, (Milliyet) - Şeh
rimizin bazı mahallerinde tifo ve 
tifüs hastalıkları görülmüştür. Dok 
torlarımızın ve bilhassa Sıhhiye 
müdürlüğünün ehemmiyetli tedbir 
ittihaz eylemesi yüzünden hemen 
hastalığın önü alınmıştır. Beledi-

Aydın Halkavi neşriyat 
şubesinde 

AYDIN, (Milliyet) - Halkevi 
Neşriyat ve Kütüphane şubesi u
mumi heyeti evvelki akşam toplan
dı. Kongreyi reis Asaf Bey açtı. 

1ıcutahanui 

yemizin gayretile mektepler ve hal

kın kısmı azamı atılanmışlardır. 
Şehirde mevcut doktorlar haftanın 
bazı günlerinde hastalığa kar'ı 
yapılacak tedabir hususunda içti-

malar yapılmaktadır. 

Konferanslar ve numune 
dersleri 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Her 
sene olduğu gibi bu sene de Çan
kırı merkez muallimleri arasında 
mesleki konferans ve nümune 
der!lerine batlanmıştır. 

Merkez müfettiği Hikmet Be

yin riyasetin:de her hafta perşem
be günleri bir muallim tarafından 
konferans verilmekte ve münaka
şalar yapılmaktadır. 

Bandırmada su davası 
feshedildi 

BANDIRMA, (Milliyet) - Bir 
buçuk sene zarfında mükemmelen 
ve her halde ikmal edilmek tarti
le 290,000 lira bedeli mukabilinde 
Kapu dağındaki memba sularınrn 
Bandırmaya isalesini taahhüt e
den mühendis Mehmet Galip ve 
şürekası şirketile Bandırma Beledi 
yesi arasında muhtelif sebepler
den dolayı ihtilaf çıkmıf. iki taraf 
ta mahkemeye müracaat etmitti. 
Bir seneye yakın bir zamandanbe
ri devam eden muhakeme bu haf. 
ta nihayet bul mut: Su firketinin 
Belediyemiz aleyhine ikame ettiği 
aktin feshini ve zarar ve ziyanın 
tazmini hakkındaki davası, Bele
diyenin uhdeoine düşen vecaibi i
fa ettiği ve tirketin hareketinde 
hüsnü niyet görülmediği beyanile 
mahkemece reddedilmit keyfiye
t~n hükümlerce hal ve fiil edilme
sıne karar verilmiştir. 

-o--

Sütunu dibinde define mi vardı 
KARAPINAR, (Milliyet) -

Nah?yemizde İstasyon kar9rsmda 
terzı Ahmet Efendiye a:t arsa ile 
belediyeye ait arsa arasında ka
gir bir sütunun yanında son gün
lerde bir metre kadar yer kazılmıt 
olduğu giirülmüftür. 

Halk arasında dolaşan şayiala. 
ra göre Yunanistandan istasyon 
makasçısı Mustafa ve Geren Kova 
da tabık mahkeme batkatiplerin
den Mustafa Efendilere bir mek. 
tup gelmi• ve bu iki zat burayı ka 
zarak 12000 veya 18000 altın lira 
bulmu,lar. 

Nihayet bu i' hükUınete akset. 
mi,, Nahiye müdürü Seyfi Bey tah 
kikata batlamıtsa da timdiye ka
dar müsbet bir İp ucu elde ed'le
memittir. Her iki Mustafa Efendi 
ler böyle bir define bulmadıkları
nı ısrarla söylemektedirler. 

Tahkikat neticesini ayrıca b ·1. 
direceğim. 

--o--
Aydın halkavi müze ve sergi 

şubelerinde 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın Hal

kevi müze ve sergi tubesi umumi 
heyeti halkevi salonunda topan· 
landı. Kongreyi tube reiıi Osman 
Ragıp Bey açtı. Kongre re'sliğine 
muallim Sabri Bey, Katipliğine 

muallim Zihniye ve muallim Mü· 
nevver Hanımlar :ıeçildiler. Şube
nin iki senelik çalıtma raporu itti 
fakla tasvip edilerek, sıhhi müze· 
nin daha zenginlettirilmeai, kurul· 
mağa başlanan kıyafet müzesi 
hakkında konuşuldu. 

yeni komite heyeti Osman Ra. 
gıp, Muallim Zihniy~, .Muallim 
Mebrüre Hanımlar aeçıld1ler. _K~n 
dilerini kutlular ve muvaffakıyet· 
)er dilerim. 

Egridir sporcuları 
EGRIDIR, (Milliyet) - Co.şkun 

spor kulübü senelik kongresınd.e 
Betinci koloı•du kumandanı Cemıl 
Cahit Pata hazretlerinin ittifakla 
Fahri yüksek reisliğe intihap etmi! 
ve mütarünileyh hazretleri de ka· 
bul buyurduklarını telgrafla bildi" 
miştir. 

öteden beri sporcu gençlere pek 
çok yardımları dokunan Talimgah 
kumandanı Demir Taş Bey de itti
fakla hami azalığa intihap ve kay
dedilmişlerdir. 

idare heyetine Nazif Tufan, Tel· 
graf M. Tahsin, Varidatçı Muhtar 
Ali Şevki ve Foto irfan Beyler u
mum kaptanlığa da Yusuf Bey İn· 
tihap edilmişlerdir. 

Kulüp Hakem heyetine Cümhu
riyet Halk Fırkası reisi Yaşar, Da· 
vavekili Ali, Varidat memuru Muı· 
tafa Beyler mürakabe heyetine 
tüccardan şapçı oğlu Ahmet, Dir?& 
genli oğlu Mehmet Süreyya, Hazım 
oğlu Mustafa Beyler intihap edil-
mişlerilir. . _ 

Kar mütemadıyen yagmaktadır. 
Bu fırsattan istifade eden sporcu 
gençler müsait havalarda kasaba 
cıvarmdaki miskinler tepesinde ka· 
yak sporfarını devam etmekte ve 
neşeli bir hayat yaşamaktadırlar. 

Kongre reisliğine: Avukat Ah
met, katipliklere de Fuat, ve faik 
beyler :>·eçildiler. Asaf Bey, şube
nin iki senelik çalışmalırrını, bu 
meyanda b :r kütüphane açıldığı
nı, 'ube azalarının ne,riyat itlerin 
de yaptıkları hizmetleri ve Aydın Artvinde yaz 
gazetesinin ~ube tarafından çıka-

Bu iki saatlik konferans ve nü
mune dersleri bir iki ay devam e

rılmakta olduğunu ve diğer faali- ARTViN, (Milliyet) - Şehrimiz 
yetleri anlattı. --<>-- bu sene diyebilirim ki, hemen hiç kıt 

Sivasta elektrik görmemittir. • 
izahat ittifakla tasvip olundu. Karadenizde şiddetli fırtınalar hü-

decektir. 

Y eni komite intihabına geçilerek: SiVAS, (Milliyet) - Eled~trik küm sürerken Atrvin bir temmuz gÜ· 
- -- - Komite reis ve mümessilliğine A- tesisatı hararetle devam e ıyor. .. K" ı· 1 1 1 .... 
du"şu"rmek ı'çı'n kol ve vu"cut ku~vve- akıl p nu ya§ıyor. oy ıi er tara arını surup 

f K k•t'plı'g"'ne Seyfı' ve a La"mbalar dı'reklere t mıya aa. 
tiyle ziraate fazla ehemmiyet ver - sa enan, a ı ı • T ektiler, bağlar budanmağa başladı. 

k d' G d d zalığa da Reşit Sami Beyler seçil- lamıştır. Evlerde tesisat yapılmak- Erikler ve şeftaliler çiçek açtılar. 
be te r· hl ön erb!ğim fotoğraf ı diler. tadır. 25 tubatta kütat resmi yapı- Bahçelerde yefil çimenler büyüdü, 

u can ı ta oya ır misal teşkil A' kada,larıma muvaffak1yet· ı lac.:ık ve bir martta da tenvirata menekşeler, papatyalar kırları i.deta 
eder, ler dilerim· başlanacaktır. süsliyorlar. Günet ter döktürü:Yf>I'· ----------------- -----------------------..... ---
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Perçinlenen 
Eski dostluk 

(Batı 1 inci sahife do) 
faal tetriki mesaiyi ameli sahaya koymak 
suretile iki memleket münaıebetmı kat'i 
!ettiren M. Ch. de Chamberun bugünkü 
mes'ut neticeye eren bu diplomasi hare
ketin ilk merhalesi Akdenizden Dicleye 
kadar Türkiye - Suriye hududunu tahdit 
eden 1919 haziran itilaf• olmuıtur. Bu 
ilk itilaf ayni sene içinde bir ikincisi ile 
İkmal edi!mit ve bu suretle hudut hadi
selerinin de önüne geçilmiştir. Bu ikinci 
mukavele mucibince bir ıene Türkiye'dc 
Adanada, bir sene Suriye'de Halep'te 
toplanmak Üzere bir hudut komisyonu 
teşkil edilmiıtir. 

Bu müsait neticeler Üzerinedir ki 
1930 tubatında Pariste M. Briand ile 
Türkiye Sefiri Fethi Bey arasında bi' 
Türk - Fransız dostluk muahedesi imza 
edildi. 

Artık yakın ıarkta ananevi Fransız -
Türk teıriki mesai politikasının tekrar 
devamına hiç bir mani kalmadığ• bu sıra
larda, maalesef hiç akla gelmiyen hadi
seler o kadar mes'ut bir tekilde aydınla
tan havayı bulandırdı. iktisadi buhranın 
haşin tazyiki alımda Türkiye mali saha
daki taahhütlerine kartı koyamamış ve 
borçlannı ödeyememeğe mecbur kalmış
tı. Bir neticeye varmayan müzakereler 
açılmış ve vaziyetten gayet mahirane 
iıtifade eden ecnebi tesirler altında Fran
sa ile Türkiye arasındaki münasebetle
rin daha ııkı bir hale gelmesi bir tevak
kuf devresine girmiı, hatta gerilemitti. 

Maamafih Ankarada nüfU2u nazar sa
hibi bir sefirimz olarak M. Charles d2 
Chambrun'm bulunması, geniı görüıü v~ 
isabetli ihatasile açık bir istikbal yolunu 
kapatan muvakkat haileyi temizlemeğe 
medar olmuttur. 

Bu suretle Türk - Fran11z münaseba
bnda bir müddet kararan hava kendili
ğinden açılmıı ve muallaktaki meselelerin 
doğrudan doğruya müzakeresine muvaf
fakıyetJe başlamak ihtimalleri azami de
recede mümkün bir hale girmiıtir. Su-

. riyelilerin Türkiyede, Türlderin Suriye
deki emlaki hakkındaki itilaf, hudut yol
ları hakkındaki itilif nihayet borçlar me
selesindeki itilaf biribirini takip etti. 
Fransız Meclisinin dostluk muahedeoioi 
tasdik ebneti de ehemmiyetini izaha lü
zum olmıyan tarihi bir hidiıedir .. 

Bu auretle senç Türk Cümlıuriyclİ 
Şefinin dehası ve halkının kudret ve zin
deliği sayeainde, Sevr Muahedesinin 
tatbikatı daha bir hakikat haline gelme
den bir tarafa bırakılmıı ve Tiirkiye 
müstakbel inkiıafının temellerini Lau
sanne'de sağlamca kurmağa ve Avrupa 
müvazeneıinde esaılı bir sulh unsuru 
olınağa muvaffak olmuıtur. Türkiye mu
ahcdelerin tadili tezini takip etmiyo.-, 
2.İra maziye dönmeğe hiç ihtiyaç yoktur. 
Bilakis. bize bir kaç defa kat'i delilini 
gösterdiği gibi, pek pahalıya mal olan 
bir sulbü bozacak herhangi bir macera 
politikasına gittikçe mütebariz bir mn
halc-f et aöatermcktedir. Diğer taraftan 
Macariatan ve Butcariatan cibi nıuahe
delerin tadiline taraftar olan hükumet
lerle hüsnü müıuuebah, Lehistanla ida
me ettiği sıla dostluk, bütün küçük itilaf 
mem!eketlerile tesis ettiği samimi mü
nasebat, baıka bir menfaat gözetmediği 
için, icabında Türkiyenin müessir bir mu
tavauıt rolü ifa etmesine müsaittir. O
nun içindir ki böyle bir zamanda Franıa 
ile mukareneti de beynelmilel vaziyeti 
sağlamlaıhracak bir kıymet alabilir. 

Türkiyenin Moskova ile her gün bil
az daha kuvvelendirdiği ilk zamanların 
dostluğu, Paris ve Varıova ile t~ e· 
dilerek Balkanlarda, Tuna Avrupasmd.a 
ve Şarki Avrupada normal bir ekonomı
nin tee11wünü kotaylaıtıracak imiller
dendir. 

Fransada Türklerin bir zamanlar yo
lunu tatırarak eski dütmanlanımz sını
fına ııinnit olması artık unutulmuıtur. 
Herkesin tarihin eski güzel sayfalannr, 
iki milleti bağlıyan edebi sempatiyi da
ha ziyade hatırda tutmak istiyor. Genç 
bir adamın dehası ve gençle§JDİı bir ıı·
lını azmile çiçekleımiı Anadolu toprak
lar• Fransız tecessüsünü daha ziyade ok
euyor. Jean Richard Bloch'un yazdığı 
Jibi: 

Anadolu gülleri, ey dünyanın sabahı! 
Fransa, CÜmhuriyetinin onuncu yılını 

t.ıraı. ebniı olan yeni Tün.iyeyi itte 
böyle bir dünya sabahında selamlamakla 
••vinç duyar. 
E 

Tarihi roman : 68 -

Avusturya hudut 
Kuvvetlerini 
Artırdı 

(Başı 1 inci sahifede) 
viyesine sebep, Milli Sosyalist liderle -
rinden Habich'in Münih radyosu vasr -
tasile Avusturya Başvekiline verdiği ul
timalomdur. Habicht Avusturyadaki 
Milli Sosyaliot kuvvelerin halen Al -
manyada bulunan müfetlişile, Baıvekil 
Hitleı· ile de doğrudan doğruya temas 
tadır. Radyoyu vasıta kullanarak verdi
ği ultimalomda dem.ittir ki: "Eğer 28 
tubata kadar Avusturya Baıvekiu Avus 
turyadaki Milli Sosyalist fırkası ile tef
riki mesaiyi kabul etmez ve Nazi fırka
sı azalannı kabineye almazsa, bu sefer 
milliyetperver sosyaliselerin kıyamı bat 
gösterecektir.,, 

Bu ultimatomun, eğer tatbikat sa
ha.aına girerıe, kanlı neticesini göz ö
nüne getinnek güç değildir. Fransa, İ
talya ve Alman yanın A vu&turyanın iı
tildilini Pariste neıredilen müıterek 
bir beyanat ile tekeffül ettikleri sünün 
arifeoinde radyo ile neıredilen böyle bir 
tehdidin ciddi olup olmadığını da dü
tünmek gerektir. Gelen telgraf kııa ve 
müphem olmakJa beraber, birden e
hemmiyet alıverecek mühim hadisele
rin önüne geçmek için, Avusturya hü
kWnetinin ıimal hududunda tedbirler a
Lndığmı saklamıyor. Avusturya me
selesi orta Avrupada bütün devletleri 
ciin geçtikçe daha rahatsız ve meıgul 
eden bir mesele oluyor.] 

LONDRA, 24 (A.A.) - Alınan ha
berlere göre Avusturyanın timal hudu .. 
du, M. Habicht tarafından Avusturya 
büklımetine verilen ultimatom nıüdde
ti bitmeden evvel, Avusturya lesionu
nun bir hücumu ihtimaline karıı takvi
ye edilmiıtir. 

Askeri yardım lefkilatı 
•ViYANA, 24 (A.A.) - Kabine 

dünkü toplantrsmda aıkeri yardnn teş
kilitırun 18.300 ile 20.000 kiti arasında 
artbnlmasma karar venniıtir. 

Bundan batka kabine, sosyal demok
rat müme11illerin çıkarrlması üzerine İf
çi ve müstahdemin konseylerinin teıki
lini tanzim etmektedir. 

Sosyal demokratlann yerine, esrıal 
tetkilitları mümessilleri geçeceklerdir. 
Bu hususta l>ir emirname ne redilmiı-
tir. ~ 

M. Suriç ViyanaJa 
•. VIY~NA, 24 (A.A.) - ltalya ha
ncıye muıtetarı M. Suriç bugÜn 12 de 
Peıteden bu~aya gelmittir. Doğruca 1-
talya sefaretıne nazil olan M. Suriç Vi: 
yanada bu aktama kadar kalacaktır. 1-
talya devlet adamının bu kısa ikametin
den bilistifade, batvekil M. Dolfu11, 
kendisini ıefarette ziyaret edecektir. 

Bu ziyaret eınasmda, Peıte müki
lemeleri ile son Avusturya hadiseleri 
mevzubasolacaktır. 

RomanyaJa endişe 
SOFY A, 24 (Milliyet) - Bükreı

ten bildiriliyor: Romanya efkln umu
miyesi M. Suriç'in Budapeıte seyaha
t• ; büyük bir endi~e ile takip etmek
( .ir. Burada lıalyanın Avuatnrya ile 
Macaristaru birleıtirmek yolundaki 
gayretinin bütün Orta Avrupa için teh
likeli olduğu kanaati hikimdir, Yani 
gazeteler Macaristan hükiimetinin İ
talyanın delaletile yapılacak olan böy
le bir İttifaka aleyhtar olduğunu yaz
maktadırlar. 

"Hitler tehlikesine karfı ko
yacağız" 

Avusturya Heimwchren'lerinin rciıi 
Prens Stabremberg "Journal" m Viya. 
naya sönderdiii bir muhabirine ıun .. 
lan IÖylemi,tir: 

- Ben Hitler'in fatizmine kartı sem
patimi saklayan bir İnsan değilim. Hit
ler hareketi ile bizim Heimwehrn ha
reketi araamda biribirine yak!Bf&D ci
hetler vardır. Fakat bizi Hitlerizmden 
•~an diğer mühim noktalar da vardır. 
Bu defa manasız bir ırk iddiuı ortaya 
atılmııtır. Bu iddia ameli hayat ve po
litika sahasında tutulabilecek bir iddia 
değildir. Sonra HitJercilerin dini saha
da vücude ketirdilderi inkılap bizim 
'ricclanlanmızla taarrz ediyor. Bizi on
lardan ayıran ve anJaımamıza asli im
kan bıralanayan en mühim sebep, A
YUsturya iatild81ini tanımak ve ona ri
ayet ettirmek huıuıunclaki azmimiz. 
dir. Almanya ile birletmek bize bir fe
Jalıet manzarası gibi görünüyor. Milli 

Güneşin Oğlu 
f~-. Be? onu yeğitfık çağına yeni 1 
sırmıt bır eı-kek sanıyordum, dedi 
aabahtan beri iki defa kartuna çık: ı 
b. 

- Bana söylediklerini belki ıi
• ze de ıöylemek iıtemittir. 

- Haydi, onu buraya çağır •• 
Gelsin de konutalım· 

Akıncı kottu •• 
Uzakta duran kadının kolundan 

çekti •• 
Birlikte geldiler. 
Reiı kadının yüzüne dikkatle 

bakınca, hayretinden küçük dilini 
· yutarcasına bağırdı: 

- Hitay ... 
Günet'in oğlu, kendi ba9ına 

buyruk çağma yeni girmit bir de
likanlı aand•ğı çoban kızını gözle
ı•inden tanımıtlı• • 

Kolbatı şa9kın tatkın ikisinin de 
yüzüne bakarak mırıldandı: 

- Sakın bu kadın Sertelli yayla
aının methur kaplanı olmasın •• ?! 

Bora birdenbire suratını asmıttı: 
- (Mersil.)yı niçin yalnız bırak

tın? 

Yazcr.ıı: lskenJer FAHREDDiN 

Diyer ;?k atından indi. 
Hitay: 
- O yalnız değil, dedi, anan ve 

)'urttatların onu koruyacaklar. 
.• Ve kulağına iğilerek fU sözleri 
ılave etti: 

- Ben onun ııı'llrile yola çıktım. 
Seni ölümden korumak için Ba-

tık • , 
Ufu nun biran evvel canım ala

cağun. 

- Bu fikri ıana veren o mudur? 
- Evet .• Mersa seni çok seviyor 

En büyük dü9manın olan Batıkutu; 
nun vücudunu bir an evvel orta
dan kaldırmamı ııica etti. Ben de 
kendisine söz verdim. Fakat, bea 
yeğite ihtiyacım var· · 

Bora bu sözleri itilince memnun 
oldu •• Gülerek sordu: 

- Yolda gelirken bana kendini 
neden tanıtmaclın? 

- Geriye göndereceğini biliyor
dum •• Cesaret edemedim. 

Bora, çoban kızının omuzunu ok
tadı: 

- Sertelli'nin cesur kaplanı! i
yi ki geldin ..• Bu işi senden başka 
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Tetkik ediliyor 

Gizli nüfus 
(Başi ı inci sabifeae) 

lahatla asla kabili telif olmadığından 
mektumların kayıt iflerinde valilerin 
ve bizzat kaymakam beylerin de ala
ka söstcrerek belirecek bütün miitkül 
)erin bertaraf edilmesine ve bilhassa. 
köylülere azami kolaylık gösterilme -
sine itina edilmesi bildirilmittir. 

(Başı 1 inci sahifede) 
1934 bütçe projesini bağlayacaktır. 

Bu suretle hükumet çarıanıba cünü 
yeni bütçe projesini Millet Meclisine 
tevdi edebilecektir. Şeker fabrikalann 
dan satılan tekerin kilosu batına alı
nan yüzde seki..ı: nisbetindeki dahili 
istihlak vergisi nisbetinin yüzde ona 
çıkarılması kara•laımı,tır. Ancak Es 
kişehir ve Turhal gibi yeni ıeker fab 
rikalan mamulatı bu zamdan muay -
yen bir müddet için istisn' edilecek -
tir. Şeker istihl8k vergisine yapılacak 
bu zam bugünkü şeker satış fiatJerini 
artllrrnayacaktır. Diğer taraftan Ma
liye Yek.illeti Millet Meclisinin mart 
içtimaında kanuniyet kesbedecek o -
lan yeni kazanç vergisi layihasının tat 
bikatı için bir talimatname hazırla • 
mağa baılamııtır. Yeni kazanç kanu
nu efilence yerlerinden alınmakta o
lan iıtihl&k vergisini kaldırmalıta ve 
buna mukabil bu mahallere ait kazanç 
vergisi nisbetini arttınnaktadır. Ma 
liye vekileti teftiı usulünde eskisi 
gibi turne usulüne avdet etmit ve 
mıntaka usulünü kaldırmııbr. Memle 

1 
ketin her tarafında Maliye ıilerinin 

\ teftıi teıkil olunan ekipler tarafından 

IIL:pbrılacakbr. -~~ 
KUçUk lktıba .. ıar 

Almanyada yeni sevkulceyş 
yolları 

Baıvekil Hitlerin tqebhüsü üzerine 
Alman hükiimeti mühim bir yol tebe
kesi in .. sına karar vermiıtir. Sadece o
tomobillerin seyrüseferine tahsia edile -
cek olan bu yollann genitliği yirmi ile 
otuz metre arasmda olacaktır • 

Bundan maada seyrüsefer istikamet
leri aynlacaJı, yollarda ne krovazman, 
ne ~e otomobille de._.iryollan rayları ü
zerınden geçmiyeceklerdir. 

Yapılacak bu modern yolların uzun
luğu bet bin kilometreye yakın ola -
caktır. Y ollarrn inpsında bilba11a as -
keri sevkulceyif nazan dikkate alına -
caktır. 

Bir kilometrenin masrafı 300,000 
mark. tahmin edil~ )ne göre, yoUann 
heyetı umumiyesi, bir milyar, bet yüz 
milyon mark sarfını icap ettirecektir. 

Matin 

Belgratta buyuk bir otel 
Bir konsorsiyonı, Belgratta ugari 

500 odalık büyük bir otel İn'!" etmek 
tasavvuruncladır. Bu maksatla 40 mil
yon dinarlık bir sermaye konacaktır. 

Bu projeyi mevkii file koymak için 
konsoniyom hi11e senetJeri çıkararak 
bir ıirket teşkil edecek ve sermaye bü
kiimet emlak banAallnA yatınlacakbr. 

Olizor 

Yuıoslavr~da bir tayyare 
fabrikası 

Resmi gazeteye nazaran ticaret na
zırı bir tayyare fabrikası inıası için his
se senetli bir ıirket teıkiliiıe mezu • 
niyet vermiıtir. 

Şirketin merkezi idaresi Belgratta 
bulunacalı, aoıyal sermayesi iki milyon 
dinar olacaktır. 

Olizor 

sanayiimiz için felaket, bilhaasa tehli
keye koyacağ> aulh için feliket.. 

. A vv.sturyacla M. Dollfu11'un riya. 
~nd~ '!ulunan v~ bizim yardım ettiği
'?JZ ~ükumet balıı lıaldıkça, Hitler teh
likesıne kartı koyacağınızı. emin ola
bilirsiniz. 

Avusturyada asalet ünvanları 
VIY ANA, 24 .A.A. - Alman ajan

sından : Gazetelerin verdiği maliimııta 
nazaran hükiimet yalanda asalet ünvan
laruım tekrar teaisi, Haba!ıourg bana
danmm uzaklaıtmlma11 hakkındaki ka
nunun ilgası ve buıılarm müsadere edi
len mallannı •adeıi meseleôini tetkik et
mek niyetin,c.::r. Bununla beraber. eyi 
maliimat alan mubafi) mesele ancak teı
kilitı eouiyenin müstaklıel tadilab çer
çeveai içinde halledilebileceği için bu ted 
birlerin halen tasavvur edilmediğini bil-
dirmektedirler. , 

1 ' 

kimse dü,ünı;nedi ! 'Babkutu'nun 
kafaımı koparıp bana getirmeye 
muvaffak olursan, Türk oğulları ve 
onların torunları senin adını hayır 
ve saygı ile anacaklar! Haydi, a
tına bin •• Pqimden gel! Bu iti Ur 
muhafızile beraber konUfalım •••• 

• • • 
(Batıkuşu) nun kafasını 

koparacaklar mı? 
Günet'in oğlu, çoban kızına Ba-

ku 
, • 

h fU nun yapbğı fenalıkları an
lattıktan sonra: 

- Yavrum, ded~ bu adam be
nim adımı kullanarak Suriye Kralı
nı tehdit etmif •• Vergi iıtemif. Ya

rın, benim belimdeki reislik kUfa
ğını da istiyecek. Benden değeıli 
bir adam olduğunu görsem, atalar
dan kalma çizmemle al püsküllü 
ku,ağı kendi elimle onun beline 

takardım. Fakat, bize ve yurdumu
za yaptığı fenalıkları sen de görü
yorsun! Bu adamın batını kopar
makla yalnız tahsımıza değil, yur
dumuza da büyük bir iylik etmif 

olacaksın! Fakat, bilmem ki onu 
kolayca avlayabilecek misin? 

Hitay y::ıpru:ağı iti ve gideceği 
yolu biliyordu:. 

- Me~ak etme, koca arslan! de
di - onun güvendiiri kimseleri ve 
sığındığı yerle:·i biliyorum. O, bu- . 

işten el çektirilecek 
ikinci tamim de ~udur: 
''Bazı taraflarda halk ve bilha11a 

köylüler nüfus itlerini yaptırmak için 
nüfus idarelerine vi.ki müracaatların.
da işlerinin günü gününe gördürülme· 
meainden dolayı kaza merkezlerinde 
günlerce beklemekte oldukları ve bu 
yüzden füzuli masraflara girdikleri ve 
köydeki i şlerinden kaldıkları ve nü • 
fua işlerinin para ile muakkiplere gör
dürmeğe mecbur oldukları ve hu su . 
retle vili.yet ve kaza ve hatti. bazı na 
biye merkezlerinde muakkip namı al
tında bir sıruf türediği vilayetlerle o -
lan muhaberelerden ve Mülkiye mü -
fettitlerinin raporlarından anlatılmak 
tadır. Bir taraftan halkı itinden alıko 
yan ve bot masraflara sokan ve diğer 
taraftan halkı hükiimetlen soğutan bu 
halin devamına müsaade etmek aala 
tecviz edilemez. 

Binaenaleyh bir it için nüfua ida 
relerine müracaat eden it sahipleri .. 
nin ve bilhassa köylülerin müracaat 
ettikleri gün iılerinin görülmesi ehem 
miyetle matlüp olduğundan müracaat 
eden erbabı mesalihin behemahal o 
gün ve nihayet ertesi günü itlerinin 
bitirilmesi ve muakkip denilen kimse
lerin ve alelıtlak mutavusıtların dai
relere müracaatlarına -ve daiı elerde i, 
takip temelerine meydan bırakılma -
yıp bunların behemahal menedilmesi 
ve 24 saat içinde erbabı mesalihin iti
ni görmiyen memurların derhal iıten 
el çektirilmeıi ve merkeze de bildiril
mesi laznndır. N üfu3 idareleri vali ve 
kaymakamlar tarafından tefti§ edile
cek, buna riayet etmiyen kaymakam -
lar da tecziye edilecektir. 

Cemiyet bolluğu 
(Başı l inci sahifede) 

si çok yerinde olacağını ileri sürenler 
vardır. Bu mefhumda vilayetçe de 
mukaddema hükiimeti merkeziyeye 
maruzatta bulunduğu haher alınmıı -
br. Bu teıebbüaün vakti gelince naza
" dikkate alınacağı ümit edilmekte -
dir. Resmi bir zat, bize demittir ki: 

''- Cemiyetler, ya hayir müeuese 
leri gibi maddi bir yardım gayeaile te 
tekkül eder; yahut bir ilmin veya meı 
!eğin inkitafını temin için kurulurlar. 
Son zamanlarda kurulan bazı cemiyet 
ler de böyle bir gaye görülemiyor ve 
bunların adet itibarile fazlalıi• hase -
bile muamelat ve besabatı da ciddi ıu 
rette kontrol edilemiyor. Vakıa emni
yet müdürlüğü 3 üncü tuheainde bir 
(CC!"'"'yetler masası) vardır. Fakat ne 
de C'l -:a, bu maıamn memurları niha
yet ayılıdır ve bine yakın bir adede 
bulunan cemiyetlerin birer birer hesa 
bahnı kontrole bittabi yeti1ememekte 
dirler. 

Bu itibarla kontrol, yalnız arala -
nnda ihtilaf çıkan ve müracaat vuku 
bulan cemiyetlere münhasır kalıyor. 
Bir taraftan bu ıeraitin devamı, di -
fer taraftan da cemiyetler kanunu • 
nun miiaait ahkiml ihtiva etmeıi, ye
ni yeni cemiyetler teıkili modasının 
revaçta bulunmasım intaç ediyor . ., 

Bu mevzu etrafında, edebiyat fa • 
kültesi dekanı Köprülü zade Fuat Be 
de demittir ki: 

" Hakimiyeti Milliyede çıkan ma • 
kaleyi göremedim. Fakat hülasa etti
ğinize söre, ben de ayni fikirdeyim. 
Milli Türk Talebe birliği, diye bir te
tckkiil vardır. Fakültelerden hepıinin 
de birer talebe cemiyeti de mevcut -
tur. Şu hale nazaran (filan lise me -
zunlan) diye teıekkül edecek herhan 
gi bir cemiyetin teminini istihdaf et -
tiği mülahaza edilebilecek olan z}Un
revi tesanüt gayeai, daha umum• ve 
tunil bir çerçeve İçinde mevcut ve mu 
taazzn• talebe cemiyetleri ~arafı!'dan 
tahakkuk ettirilebilir, ı.anaa!'ndteyım.,. 

Bu yeni yeni cemiy~lerrn oplantı
ları, ekseriyetle Halkevmde yapılmak 
tadır. . .. 1 ••• 

Salihiyettar bır zatın • ~oy !dıgme 
göre Halkevi nizamnamesmın hır mad
desi,' Halkevlerinin prensiplerine mu
gayir 01ınayan milli teıek.küllerin ya
pacakları toplanblara Halkevi salonla-

radan on bet saat uzakta, (Fıratlı
lar) ın eski merkezi olan bir köyde 
oturuyor. Etrafına topladığı çapul
cular alqam olunca uykuya dalar
lar. Ben ona (Meraa)dan haber ge

tirdiğimi söyliyerek yattığı ye: ıe ka
dar gireceğim ve bir iki gün yanın· 
da misafir kaldıktan soma, bir sa
bah kafaımı koparıp, kimseye sez
dirmeden döneceğim. 

Bora bu tedbirin çok muvafık 
olduğunu aöyledi: 

- Sırtındaki gömleğini kana 
bulayıp getirmeyi de unutıpa, ol
maz nu? O gömleği anama gönde
receğim .. Batıkutu'nun öldüğüne 
batka türlü inanmaz.. Ve eli bo~ 
dönecek, bu savatla bir 9ey kazana 
madığımıza hükmeder .••• 

- Kafaunı Ur kapılarında hal-
ka tethir ettikten soma, Suriye 
Kralına göndermek istiyorum. 

- Suriye Kralından korkun mu 
var? 

- Hayır •• Fakat, Kral ( Opser) e 
bu suretle nüfuz ve kuvvetimi gös
termek isterim •• O, benden ziyade 
Batıku9u'ndan korkuyormu,. 

Böylece karar verdiler.· 
Reis, çoban kızının yanına bet 

okcu kattı. 
Ö gün öğleden sonra yola çıktı

lar ..• 
Okçular hudutta bekliyecekler •• 

B•lk•n haberler! 

Yunan - Bulgar ikbsadi 
münasebatı 

SOFYA, 24 (Milliyet) - Atina -
dan alınan haberlere göre Yunan hü
kümeti, Bulgaristanla olan iktısadi mü
nasebetlerini yoluna koymak için bazı 
fedakarlıkları söze alacaktır. 

Romanya - Bulgaristan 
mUnasebatı 

SOFY A, 24 (Milliyet) - Roman -
yanın Sofya sefiri M. Stoyko Romen ve 
Bulgar münasebatı hakkında etraflı i
zahat vermek için Bükre~e hareket ede
cektir. 

Bu izahattan sonra Titulesco, nazır
lar meclisine iki hükUmet arasındaki 
ibtiliflı itlerin halledilmesi için teklif
te bulunacak ve bir heyet tayinini is -
tiyecektir. 

Bul9ar başvekilinin misak 
hakkındı yeni beyanatı 

ATINA, 24 (Milliyet) - Pronya 
gazetesi Sofyadaki muhabirinin Bul -
gar Baıvekili ile yaptığı bir mülakatı 
neıre-ektedil-. M. MOfanof, Balkan 
miaakı hakkında fikrini soran muha
bire ezcümle denıiıtir ki: 

- Silahları alUU11Jt olan Bulgaris
tarı, muahedelerin ta.dilinde ısrar et -
mektedir. Biz ne arazi iddiasında bu
lunduk, ne de Akdenizde bir mahreç 
meselesini ortaya attık. Balkan ara:ti 
istatokosu Bulgari&tan tarafından bir 
tehlikeye maruz değildir. Balkan aul 
hü için yalnız merkHi Avrupa bir 
tehlike teıkil edebilir. 

M. Venizelosun evinde 
toplantılar 

ATINA, 24 (Milliyet) - Muhale
fet liderleri M. Venizel<KUn evinde 
toplanarak, pazartesi gÜnÜ hükiimet 
tarafından içtimaa davet edilmesi 
muhtemel olan fırkalar liderleri top
lanbsmda muhalefetin Balkan misa
kın& karıı alacağı vaziyet etrafında 
rörii§müılerdir. 

M. Papanastasyoya nişan 
ATINA, 24 (Milliyet) - Roman -

ya Kralı Balkan iılerindeki mesaisin
den dolayı M. Papanastasiou'ya bii -
yük salip nİ§a.lllnı vermittir. 

Kafesler 
Kaldırılacak 

(Başi 1 inci sahifede) 
fes memnudur. Daha evvel yapılan 
kirgir binalarda da esasen kafea kon 
mamııtır. Birçok ahtap evlerde son 
zamanlarda kafeslerini kaldırmakta -
dırlar. Kafesleri muhafaza eden bi -
nalar ıehrin bazı köşelerinde eski ma 
hallelerde bulunmaktadır. Aldığımız 
malGmata göre belediye eaki, ahıap 
evlerdeki kafesleri kaldırmak için ye 
ni belediye zabıtuı talimatnamesine 
bazı hükümler koyacaktır. Bu auretle 
kafesler kallmııt olacaktır. Yeni tali
matnamenin hazirandan İtibaren tat .. 
bika baılanma11 mukarrerdir. 

Oirendiğimize göre, yeni lstanhul 
planı yapılırkerı, tehrin hir kötcsinde, 
eski lstanbnlu göatcren ve yeni lıtan
bulla mükayese yapmak imk&nını ve
recek olan bir mahallenin hali aaliıi 
ile muhafıuıa edilmesi taaaV"nlr olun -
maktadır. Şehrin bir köıea.inde kala -
cak olan bu mahalle bir müze Tazife
ani görecektir. Şehrimize gelecek sey 
yahlar eıki Şarklı latanl>ulu bu bir 
tek maJıallede görebileceklerdir. Bıra 
kılacak bu bir tek mahallenin nerede 
intihap edileceği henÜ:z takarrür et • 
memittir. Bu mahallede ahıap evler 
oldukları gibi muhafaza edileceği için 
kafesleri de kalacaktır. Buradaki ka
fesler, ancak bir devrin bayatını can
lı bir tekilde göateren tarihi eserler 
halinde kalacaktır. Eski lıtanbulu tas 
vir edecek bu mahallede halk aakin ol 
ınıyacaktır. Belediye bu mahallenin 
tahrip edlimemesi için daimi tamirat 
yapacaktır. Bu bir to:k mahalleden 
h&§ka ıehrin hiç bir tarafında ahfap 
bina, kafes bulunınıyacaktır. 

rmın tahsisi amirdir. Halken salonu, 
bu itibarla halk teıekkiilleri toplantıla
nna açılmaktadır. Yoksa bu teıekkülle
rin siyaai veya içtimai gayeleri tetkik 

Hitay yalnız olarak, Batıkufu'nun 
bil.kim olduğu araziye girecekti ..... 

Batıkutu köylünün göğsünde ve 
kolunda ne kadar altın küpe ve bi
lezik vana hepsini toplatınıt ve 
eriterek ke~di boynuna zinetler 
yaptırmıttr. 

Apğı Fıratta zaman zaman Türk 
!erle cenkeden dağınık göçel>e ef
radile bir takım çapulcuları b&fına 
toplıyan Batıkutu, yüksek bir tepe. 
nin yamacında yerleşmit ve bu der
me çatma kuvvetleri pefine taka
rak etrafa saldırmağa batlamıttı. 

Batıku,u tahakkümü ve göıteri
ti seven bir adamdı. Etrafına top
ladığı kimseler bu tek kollu adam
dan çok korkuyorlar, ne isterse 
derhal yapıyorlardı. Batıkutu, ken

disine kartı gelen bir göçebeyi, be
linden palasını çekerek bir vurut
ta yere sermitti. Bu hadiseden son
ra herkes Batıkuşu'na boyun eğmi~ 
ti. 

Çapulcula:"In reisi, Güneş'in oğ
lile karşılatmak ve onu bir tuzağa 
dü,ürüp öldürmek istiyordu. 

- Ah, onu bir gebert!em •. Kar
tımda başka engel kalmıyacak. 

Diyerek etraftan topladığı çapul 
cuların sayısını çoğaltınağa çalıfı
yordu. 

Batıku~u o günlerde (Suriye)ye 

1 c .. 

tcakam oyunları 

Görmeden 
Cemetmek 
Beybabanıza veyahut evli alıra· 

banızdan birisine aşağıdaki suaJlr 

ri sorup cevaplarını biribiri altın' 
yazmasını ve cemetmesini rica r 
diniz. Yalnız cevapların heosi bıt 
günkü kullandığımız efrenci tarihr 
ne göre olmalıdır. 

Sualler tunlar dır: , 

1 - Hangi senede doğduıııı'' 

2 - Hangi senede evlendiniı? 
3 - Kaç Yatındasmız? , 

1 
4 - Kaç seneden beri evlisiııiı· 
Bu rakamların yekUnu daİJll' 

3868 olacaktır. 

Çünkü birinci ve üçüncü suaJlr 
rin cevapları cemedilince pek tab~ 
olarak bu seneyi yani 1934 ü göl' 
terecektir. ikinci ve dördüncü sır 
alferin cevaplan da keza: Bioaell' 

aleyh iki 1934 rakkaım meydsıı' 
gelecektir. Bunların hasılı ceınid' 
3868 eder. 

Buna ilaveten herhangi hadi"'. 
nin hangi senede vukua geldiğİ01 

ve aradan kaç sene geçtiğini sofi'' 
sanız, hasılı cem gene 1934 eder· 
Bu defa 1934 u üç defa cem eto:ıe~ 
lazımdır. 

* * • 
Bir arkadatınıza üç haneli bir 

rakam yazmasını söyleyiniz. Yettf 
ki adetler biribirine benzemesİll 
Bu rakamın adetlerini tersine çt' 
virerek tekrar o rakamın altına 1,; 
sın· Arkadaşınızdan bunları bi~· 
birinden tarhetınesini rica eclini%· 

Hasılı tarhm adetlerini de ge01 

ters çevirerek altına yazım ve Jıll 
defa cemetsin. 

Mesela. arkadaşınız fU rakaııı' 
yazdı diyelim: 

563 
Bunu ters çevirince ve tarhediıı'1 

fU netice çıkar: 

563 
365 

198 
Hasılı tarhı da ters 

medene: 
198 
891 

1089 

çevirip er 1 

Bu son rakam hiç tatmaz. Siz dt 
gözünüzü kapayarak hesap ed; 
gibi yaparsınız ve arkadatılll .• 
neticenin 1089 çıktığını aöyler•1 

niz. 

Maarif vekili 
Bu hafta geliyor 

(Başi 1 inci sahifede) , ~ 
!erdir. Gelecek seneden itibaren bU1 

talebe devam edecektir. 

lnkıla.p kUrsusu ve Recep '1 
ANKARA, 24 (Telefonla) -.f.~ 

lıa umumi katibi Recep Beyin J~ 
kürsüsünde ilk dersi verece~ dof' 
değildir. / 

edilmekte değildir. ı 
Halkevlerile alakadar diğer l>ir 1' 

demittir ki: • 
"- Benim ıahsi fikrime ce~ 

Ben böyle zünrrevi tetekküllerin ııfı~ 
lantı değil, daha ziyade bir dağrıl' 
yapacakları kanaatindeyim.'' ~ 

-~e 
inmeğe (Oşaser)den fazla p~ ~. 
el'zak kopartmağa karar ver~t Jt" 

Suriyeye birleşik Türk kabile 1111 
rinin reisi sıfatile gidecekti· B~dt" 
için biraz daha ihtişam ve de 
heye lüzum vardı. 1~ı· 

Batıkuşu sedir ağaçlarmd~ ;ııi 
lü bir tahtıravan yaptırnut '!e !~ s~· 
sırmalı örtülerlı.- tezyin etmlf~ .,e 
riyeye bu tahtmıvanı götüre<: ..,ı· 
(Askalon) ~hrine ihtişam 'fe 
tanatla girecekti. • .,. 

Aıkalon' da Kral ( o,aser) iJI 1,ır 
rayı hotuna giderse, tehri ça'::etl' 
lara yağma ettirerek, bu 1 .,. d' 
Kralı himayesi altına aloıar 
dütünüyordu. ııe"' 

Batılrufu çadırında oturur 
dıtarda bir gürültü koptu. 

Bir kadın sesi: • . • e ııı·, 
- Bırakın beni •• ! Reısını:ı di•j~1 

yırlı bir haber getirdim •.• Ken 
göreceğim. 

Diye bağırıyordu. fır!" 
Batıkutu çadırdan dıtanya 

dı.. dı· 
Çoban kızını görünce tanı ;eıle 
_ Hitay buraya ne cesa 

gelebildin? . 
Diyerek yanına yakla~tr. 
Hitay atından athyarak: 'a ge-1 
- Mersa üç gün ~onra u.:ti1or· 

)ecek. Senin yanma gelmek ' 
Bora' dan çok bezgindir· _ıi) 

(BitıttV 



Güreşçilerimiz Romaya 
Avrupa güreş şampiyo
nasına davet edildiler 

Galatasaray - Fener 
şünden kim 

meydan 
mes'ul? 

döğü-

~ Cuma günü Takıim etadında 1 
/nerbahçe ve Galataearay futbol 1 
uleri araeında meydana gelen 

~?,k çirkin ve müessif hadic.eyi dün 
u sayımızda anlatınıttık. 

f Gene dün; maçta bulunan ve 
k~na hadiseye seyirci olan birço~ 
k 11llıelerle görüttük. Bunlardan hır 
k •sını kabahatin bu kavgaları çı -
dar~n futbolcülerde olduğu f krin
~dır. Büyük bir ekseriyet te dün
b·· Yazımızda tetrih ettiğimiz gibi 
d tıtün mesuliyetin futbol heyetin -
e ve zayıf davranan hakemlerde 
nlduğu kanaatini besliyorlar ve 
tıe,riyabmıza tamamen hak veri -
~orlar. 

d Hadisede adli tabirile (medhal-
ıı.r) olan futbolcüler, (fer'an zi -
~et~al) olan tetkilat adamları ta
l tatile kabahati üstlerine almıyor· 
hr ve batka bir mesul bulmağa ça 
•ıyorlar. 
l>iğer taraftan bu meselenin na

lı! halledileceği, ne gibi tedbirler 
llınacatı hakkında sporcular da, 
b~or heyetlerinde tebellür etmit 
ır kanaat te yoktur. 

k Bu hadisenin ne gibi neticelerle 
~rtdatacağı tabii futbol heyeti • 

llın, mıntka heyetinin ve k'mbilir 
belki de federa'!yonun, hatta umu. 
illi merkezin içtimaları, kararlan, 
tıakızları, temyizleri, itirazları, 11 • 

tıı.rları vukubulduktan sonra anla
tılacaktır. Belki de bu hadiıe bir 
•iirü heyetleri bir sürü içtimaları 
\>e hu İçtimalarda verilecek bir ıü
~ kararlar arasında, bir yeni ha
r''eye intizaren unutulup gidecek 
ır. 

Ya. MUmafih biz hadise etrafında 
tiı!''}a.n ded '.kod ulan, yapılacak iç 
etın • •rı, verilecek kararlan takip 
ı· ekteyiz. Bunlardan karilerimi. 

1 haberdar edeceğimiz gibi hadi
le h~ında tahlili bir yazıyı da ya 
tınkı sayımızda netredeceğ'.z. 

S. G. 

Avrupa şampiyonasına 
davet edildik 

l Bu &ene Nisanda Romada yapı· 
;\cak olan Avrupa güret tampiyo
::ı-a•na Türk güretçileri de davet e
b ılınittir. Dünyanın her tarafında 
~ beynelmilel Greko - Romen tam 
~!~?~• hazırlanılmak~dır. Öğren 
d!Rtmıze göre bu davetın kabul e
ılrnesi ve ekibimizin Romaya gö-

1i.irülmeıi takarrür etmittir. 
Güret federasyonuna bu tampi

~naya davet mektubu gelmitti~. 
~ ektupta müsabaka!ar ve tera il: 
~kında tu izahat verilmektedir: 

ı 
1 

Helsinki' de toplanan beynelmi 
ı:l' güret kongresi İtalya ağır at • 
~01Zın ittihadrnı 1934 Avrupa Gre 
ııı · Romen ,ampiyonasını tert'.be 
~ eıııur etmi,ti. 1934 senesi N'~.anı
~ltı 26, 27, 28 ve 29 uncu günleri 
~ 0llıada yapılacak olan bu müaa -
~ ~alara muhterem ittihadınızı da 
et ebnekle kesbi şeref ederiz. 
~ tık kartılatma Romada Via 

0 rco Minghetti caddesindeki Qui 

İş kanunu 
~~nifatura~;-müstahde
llıirıi de talepte bulunuyor 
~ >.ıı lktısat meclioinin it kanununu 
~:•ırladtğı ve yakında Heyeti Vekile
~ " ~ecliae verileceği ya.zılmııtı. lı 
··"'ı llnu ile manifaturacı ve tuhafiye • 

1 •r " · · d ı-k d bn' ~ "1uıtahdem•n• e a a a ar e ıt 
ı,~ hu husuata vekalet nezdinde leteb· 
lılt&atta bulunulmaoı kararlaştınlm•t -
b:· Ceın.iyet reiıi Salahatlin Nail Bey 
•I "~i tnüotahdemlerin it kanununa 

' 11 ı· k . .. d tli·· il a aların1 gazeteınıze gon er .. 
l ~ı:.· -• d ır tnektupla izah ederken ezcum 

j"elttedir ki: , 
ç,1 f kanunu layihası, fabrıkalanla 
l lfa.tı. • ·ı b' • 'b' oir 1§Ç~ erden maada ızım gı ı 

tt ç •~ek parasına günde 1~, 15 ~
i:~, • 'fatı., bor türlü mahrumıyete go• 
~ı ı.:~erek evladı ayalinin nafakası
~ • ...., j."e çnlılanlara da kanunda yer 

lJ~olur.'' 
0:to .. l~r1n k·-a-za_n_ç_v_e-,-~-isi 

~.ı tıbba lld 'd . 1 - .. ~Irk ası ı :\re heyetı sa ı gunu 
t-.ı nt · ti k 11..ı.,, ıç maını yapaca tu. 

~">l..,.,n r ~ <!ığunrza göre, içtimada dok
d~t~ buı "'anç ve .. r.iıi hakkında tetki· 
""'l•ıı-~":'n oda reisi Niyazi ismet B. 

--tir 

rina! tiyatrosunda bllflıyacaktır. 
Nisanın 25 inci günü Romada 

Matinalstad um' da C. O. N. 1. sa
lonunda beynelmilel güref kongre 
si de içtima akdedecektir. 

1 - Manife ,ta&yon beynelmilel 
güref federasyonu, İtalya ağır at • 
letizm ittihadı, mil.i gazeteciler sen 
dikası tarafından Nisanın 26 27 
28 ve 29 uncu günleri Romad~ or: 
gan"ze edilecektir. 

2 - Müsabakalarda beynelmilel 
nizamname cari olacaktır. 

3 - Müsabakalar 7 Olympiad 
sitlet sınıfı grupları dahilinde tef • 
rik edilecektir. 

61 kiloya kadar filiz siklet, 61 ki 
loya kade-.r en hafif s iklet, 66 kilo 
ya kadar hafif siklet, 72 kiloya ka 
dar yarı orta siklet, 87 den yuka -
rı asır siklet. 

4 - Her siklet sınıfının en iyi 
müsabıkı 1934 Avrupa tampiyon • 
luğu ünvanı ile beraber 22 milimet 
re kutrunda bir altın madalye ve 
diploma alacaktır. lkinc'lere de 
büyük kıtada birer gümüt madal • 
ye ve diploma, üçüncülere keza bü 
yük kıtada birer bronz madalye ve 
diploma verilecektir. 

Müsabakalara ittirak eden bü -
tün müsabıklara bronzdan birer 
hatıra madalyeıi verileceği gibi bü 
tün idarecilere de birer hatırai, fa· 
hire olmak üzere birer bronz ma -
dalye ve diploma verilecektir. 

S - ltalya ağır atletizm ittiha
dı takım itibarile mevkii o1acak ilk 
3 millet iç·'n 3 kıymettar hediye i
tasını derpif etmiftir. Bundan bllf
ka Elfred (Brüll) tarafından ih -
das edilmit olan kaide ile en ·yi 
vasati derecelerle birinciliğ' almak 
usu'ü cari olacaktır. Bu kaide ber· 
veçhiati tesbit edtlmittir. Birinci -
lere 3 sayı, 2 in~ ~!ere 2 sayı, üçün
cülere bir sayı verilir. 

6 - Müsabakalara İftirak ih "' 
barı lb marttan evvel kat'i esami 
listesinde S Nnisandan evvel hal -
ya federasyonuna gönderilmik ol • 
mak lazımdır. 

7 - Her millet her •iklet smıfın 
da birer müsabık i1e ittirak edebi
lir. 

8 - ltalya ağır atletizm ittihadı 
müsabıklar ile idarecilerin Roma -
da kalacaldan müddetin 6 günlük 
otel ücretlerini de deruhte ve demir 
yollar ücretinin büyük b"r kı-.mmı 
tenzil ettinneğe gayret edecektir. 

Bayrak koşusu 
İstanbul mıntakaıından: 
1 - Bu ay içinde yapılacağı bil 

dirilen ~hir bayrak kotuau ileri hı 
rakılımtbr. 

2 - 2-3-934 cuma günü Şitli kır 
kotusu her aene yapıldığı tek ide 
tramvay deposundan batlamak ve 
orada bitmek suretile tekrar edi!e
cektir. 

3 - 17 Martta ikinci bir kotu 
yapılacaktır. 

4 - Kotulann listesinin çarfaID 
ba akpmına kadar fderaıyon ki • 
ta.betine bildirlmeıi • 

Anadolu hathnda kayan 
yarma temizlendi 

Cuma günü öğleden sonra mütema
diyen yağan karın tesirile Anadolu bat· 
tında Dil itkelesi ile Tav§&DcİI arasın• 
daki bir yarma kayıp çökmüt ve demir
yolunu laf ve topraklar kaplamı\tır. 

Hadise, derhal Hayclarpafll ve zmit 
iıtuyonlanna telgrafla bildirilmiı, iki 
merkezden de yann çöktüğü yere ame• 
le ıevkedilmiıtir. 

G.,.,., yanıma kadar çalışmak aure
tile bat a~ılabilmiı, ve bu eınada tren 
seferleri teehbüre uğramııtır. 

Bu cümleden olarak evvelki akşam 
saat 18 de Haydarpaıadan hareketi icap 
e~en ~·ta treni, hattın açıldığı babe
rı geldikten ıonra, ancak gece saat bi
ri. efli ilci geçe tahrik edilmiıtir. Tre
nın hareket etmediğini aören bazı yol
cular, biletlerini mühürleterek gece 
yanaından sonra tahrik edilen trenle 
d~ ıi.tmem_i,ler ve dün akıamki trene 
b•nınıtlerdtr. · 

~".velki ak,am ıaat 19 buçukta gel
mesı ıcap eden Toroı ekıpreıi de an· 
cak dü~ ~abah Haydarpaıaya muvasa
lat etmıthr. Yolcuları olan teıyici ve 
istikbalciler arasında hatta bir tünelin 
yıkıld~.ğı şayi .ol':"uf ise de bu rivayet 
teeyyut etmemıthr. 

Ankara treni, dün öğleden evvel 
muayyen ıaa le Haydarpaıaya gelmit· 
tir. 

MiLLiYET PAZAR 25 ŞUBAT 1934 

ı-___ F_E_N ___ , 

Stratosphere 'de 
Ne arıyorlar? 

Stratosphere'e insanlar geçen -
de üç kurban daha verdi. Yüksek 
irtifalara çıkan üç Rus aliminin ba 
lonu parçalandı ve netice malilm .. 
Gelen malilmata göre, bu üç Rus 
20,600 metre gibi müthif bir irti • 
faa yükselmeğe muvaffak olmut -
lardır. insanlar hayatları pahasına 
bu kadar yükseklerde ne arıyor -
lar? Kafalarına koydukları fenni 
maksat nedir? 

Bundan elli r·ene evvel, artık 
meçhul tarafı kalmamıt zannedi . 
len bir mesele varsa o da havanın 
terkibatı idi. 1775 t~ La voisin ha
vanın yüzde 21 nisbetinde müvelli 
dülhumuza ve yüzde 79 nisbetinde 
azottan mürekkep o!duğunu ketfet 
mişti. Bundan hatka daha bir ta -
kım arızi gazlar vardı ki, havanın 
esaslı terk'batına dahil etme~0 (le. 
ğer kıymetleri yok zannedilirdi. 
Bu arıd addedilen gazlar ha var -
mış, ha yokmus .• Artık onl~T~" ha
va meselesi halledilmişti. Onlar sa 
dece havayı fÖy!e biliyorlardı: 
Bette bir müvellidülhumuza, bes -
te dört azot, binlerde bir himızı 
karbon ve su buharı... İşte o ka • 
dar .. 

Deniz kenarmda, ovada, dağda, 
her yerde tahlil edilen hava ayni 
evrnfı gösteriyordu. O zaman z: -
hinlerde bir sual belirdi. Acaba her 
irtifada hava ayni terkibi muhafa
za ediyor mu? Bunun üzerine Mon 
Blanm tepesinden hava aldılar, tah 
lil etfler .. Lhoe .t ve Robertaon is
minde iki baloncu 8000 metre irti
f aından hava getirdiler, bu da tah 
lil edildi. Ayni netice.. Meseleye 
artık halledilmit nazarile bakılı -
yordu. 

Fakat bir mesele ne kadar hal'e 
dilmit görünürse, daima gayri mel 
huzlarıda hesaba katmak lazım ge 
liyormuş. Netekim 1895 te uzun ta
harriyattan sonra Lord Rayleigb 
ve W. Ramsey isminde iki al:m, 
havadan alınan azotun hiç te ih • 
mal edilemiyecek bir kemiyette 
meçhul bir gazı ihtiva ettiğ;ni or • 
taya koydu'ar ve bu gaza (Argon) 
ismini verdiler. Bu ke,if o zaman· 
!ar a.'ağı yukarı hayretle karsılan
dı. fakat yeni bir meselenin de 
kapısı açılmıs bulunuyordu. Kim • 
yagerler derhal i•e koyuldular ve 
biribiri ardı 411ra havada yeni gaz
lar bulundu. Bu suret'edir ki neon, 
Kripton, Xenon, Helium ve belki 
de Coronium gazları ketfedildi. 
Görülüyor ki insanlar &ahit bir fik
re saolanıp kalmakla, ekseriya al -
danıyorlar. • • • 

Bütün bu keşif'erin netice•.i fU 
oldu ki. alimler havanın terkip tar 
zını değiştirmek ll\zımfYeldiği ,..,.tj. 
cesine vardılar. Bir metre mikabı 
temiz ve kuru havada 780 500 san 
timetre mikabı azot. 258.000 mü • 
vellidülhumuza, 9.870 argon. JO 
Neon, 1 helium, 1 kripton ve 0,05 
XCnon JJ'tlı7.ları ,,,~,....l,r. R ... ~lc~ t:~,.•1;, 

ifade edilirse, dılı'lan bet metre, ir 
tifaı dört metre olan bir odada b r 
metre mikabı argon, bir litre neon, 
bir $arap kadehi dolduracak kadar 
hel;um ve kripton ve bir dik;s v;\k 
süğünü dolduracak kadar da Xe
non vardır. Kimyagerler artık du -
rurlar mı? boyuna çalısıyorlar. 
Havanın alt katlarını tab'?l eder -
ken elde edilen bu hayretbahit ne
ticeler kar•ıaında kimyagerler, cok 
yüksek irtifalarda havanın acaba 
daha hayrethah• sürprizler sakla
yıp saklamadığına merak ettiler. 
Bunda da haklan vardı. Çünkü aon 
tetkik'erden havada ion denilen e
lektriği hamil gayet küçük, fakat 
hava müvazenesinde büyük rolü 
olan ecsamın mevcudiyeti keşfe -
dilmitti. Artık bu yolda çalısan a -
!imlerin tecessüsünün nasıl bilen 
diğini tasavvur edebHirainiz. Mu -
hakak en yüksek bu'utlarm üstün
de, timdiye kadar nev'i beterin_ e~i 
temediği yerlerde ne olup ne bıttı
ğini öğrenmek istiyorlardı. 

Zaten 1898 den beri yüksek irti 
falara fenni aletleri hamil balon
lar gönderiliyor ve bu aletleri ha
mil ıepet bir kaza vukuunda za -
rarsızca inebilmesi için paraşütler 
le teçhiz ediliyordu. Çok yük•ekle 
re çıkıp tekrar apğıya inen bu a
letler tayanı dikkat haberler geti
remiyor değillerdi .. ~u suret~e ~u 
irtifalardaki elektrıkıyet vazıyetı, 
mesela 36 kilometre yükseklikteki 
:ruhunet derecesi ve saire gibi bir 
~ok 'eyler öğrenilmitti. Ne de olsa 
bu aletler cansız, tuursuz, muha -
kemesiz teylerdi. Sadece hissetti~
lerini kaydediyorlardı. Halbukı 
görülen teyler üzerinden .m~hake
meyi yürüterek, bunların ırtıbat ve 
alaka derecelerini, ne kadar has -
sas bile o'-sa, bir makinenin anla • 
ma•ına imkan yoktu. O zaman pro 
fesör Piccard çıktı: "Ben gidece -

Hilaliahmer 
Gençlik teşkilatı 

--o-

yarın Hilaliahmer mer-
kezinde bir 

toplanh yapılcak 
Hilalialuner gençlik letkilatı merkez 

heyeti reisi Sıvaı mebuıu Rahmi B. 
gazetemize dün ıu izabah venniıtir: 

" iki gündenberi Ga!ataaaray, Vefa, 
J<'.a~ta,, Feyziati, Şitli Tarakki liıelerİ· 
nt NıfaDtAfı kız orta mektebi ve 15 İn· 
ci ilk mektebi ziyaret ettim. Bütün bu 
mekteplerde mektep idarelerinin ve he· 
yeti talimiyeainin ve talebesinin Hili.Ii· 
abmer gençlik tqkilatına kartı gösteri
len alaka ve tıemayülü memnuniyetle 
gördüm. Hesaplarını, kayıtlarmı ve mua 
mclelerini muntazam buldum. Önümüz· 
deki pazartesi HU..liahmer l stanbul mer 
kezinde lıtanbul maarif müdürü ve k~
zalar maıırif memurlarile gençlik teşki· 
l~tı mümesıillerinden mürekkep bir iç· 
tıma aktedilccektir. Bu içtimada teşki· 
lihn daha ziyade inkişafı ve terakkisi 
de muamelihnın basitleşmesi icin icap 
eden tedbitler kararla~t:rılacakt;r. " 

Maarifle 

Neşet Omer Bey 
Üniversite rektörü doktor Neşet Ö· 

mer Bey Ankaradan ff'brimİze dörunüı· 
tür. 

Tekirdağ ortamektep mUdUrlUgU 
Kabataı lilesi türkçe muallimlerin

den Sadi Bey Tdcirdağ orta mektebi 
müdürlüğüne tayin edilmiıtir. Sadi be
yin yerine de türkçe muallimi Sııit Bey 
tayin olunmuıtur. 

Kıbrıs'1 TUrk talebe birliğinde 
(Kıbnslt Türk Talebe Birliği) nin 

senelik kongresi 2 mart cuma günü 
ıabah saat 10 da lstanbul balkevinde 
yapılacakbr. 

Kongrede yeni heyeti idare seçile· 
ceği gibi nizamnamenin bazı maddeleri 
de tadil edilecektir. 

Guzel sanatlar akademisinde 
52 nci yıl 

Güzel San'atlar Akademisi Talebe 
Cemiyetinden: 

Güzel San'atlar akademiıinin elli i· 
kinci yıldönümünü kutlulıunak için mar· 
tın üçüncü cumartcıi günü akf81DI a· 
kademide bir müoamere tertip edilmit· 
tir. 

Akademi mezunları ile ırüzel aan'at
lar menıuplarınm bepıinin adresleri biz. 
ce malüm olmadığından lutfen akade -
minden davetiyelerini aldırmalanru ri· 
ca eyleriz. 

~ ........ Konferans 
Dr. lbrabim Safer Beyefendi 25 

ıubat pazar günü aaat 18,5 ta Galata• 
saraylılar cemiyetinde ıtratospbere ve 
profesör Picard'in tecrübeleri hakkın· 
da bir konferanı Yerecektir. 

Fakirlere yardım 
teşekkür 

ve 

Top kapı Türk F ıkaıraperver bay il' 
müeııesesinc:len : Tüccardan Hacı Sü .. 
leyman zade Hayret.in Bey tarafından 
teberru edilen iki yüz kilo ıokerle dört 
çuval ıblamur çiçeği muhitimiz fıkara· 
11ndan iki yüz on bet fakir aileye yirmi. 
ter kilo kömür ilavesi suretile tevzi e
dilmiştir. 

ltbu kömürün bir kısmı Emlak ve 
Eytam bankası merkezi tarafmdan va· 
ki olan nakli muavenet ve diğer kıı· 
m1da müesteM!mİz tarafından tedar'k e
dilmiıtir. P .... tev mustahzaralı fabrikuı 
tarafından 25 lira ve eczacı Beşir Ke
mal Bey tarafından bet lira teber
ru edildiği gibi ismini bildinneyen bir 
hayır tahibide kömür olarak yüz 
lira teberrü ebniştir. ifa buyrulan b'.l 
kıymetli yanlonlarla bu k•t günle..;nde 
yapılabilmit olan bu uğurlu işten dolayı 
yardım edenlere teıekkürü bir vazife 
taydık. 

Verem mücadele cemiyeti 
kongresi 

latanbul Verem Mücadele Cemiye • 
tinin yedinci ıeneıi kongresi martın 
ikinci cuma günii sabah saat 10 da la
tanbul balkevinde yaptlacakhr. 

Konarecle men:uu babaolacak mev· 
zular ~unlarclır: 

1 - Merkezi umumi reisi tarafın • 
dan kon~nin küıadı. 

2 - Kongreyi idare edecek reiı, ve 
katibin intibabr. 

3 - Katibi umumi tarafından ıene
lik raporun okunma11. 

4 - Makarrıab aliyeye tazim tel • 
araflannın ketideai. 

5 - Raporun mesai kısmının mü -
nakataaı, heyeti idareıinin ibrası. 

6 - Merkez heyetinden çekilenle
rin yerine yenilerinin intihabı. 

7 - Tekliner ve tekliflerin müza· 
kereıi. 

Gülhane müsameresi 
Gülhane klinik mektebi müsamereıi 

ıömestr tatili scbebile 4 Mart 934 pa
zar gününe bırakdmıttır. 

ğim" dedi. 
Ve kendisine has tevazuu ile 

gürültüsüz ve 8.layi9rıiz 16,000 met 
reye çıkı.. Halbuki Oasoaviakhlm 
ismindeki Rus balonu 20,600 met 
reye kadar çıkmıtbr. Fakat ne ya
zık ki sağ salim dönemedi. Şimdi
ye kadar hayli kurban vermi• olan 
hava fen aleminin matem defteri
ne üç isim daha yazıldı: Tedo.cen 
ko, U siskin, Vasenko. 

1 

Kari mektupları 

16000 nUfus doktorsuz ve 
eczacısızdır 

Andirinden bir okuyucumuz yazı .. 

yor: 
On alb bin nüfuslu Andirin kazası 

doktorauz ve eczanesizdir. Otomobil de 
gelemediğinden hariçten te doktor ael-
rnez. 

Tethiıler, tedaviler, raporlar bir sıb· 
hat memuruna kalmııhr. insaf ve mer· 
hamet. 

Hurıit 

Ya11I 11••rlyal 

İdare mecmuası 
Dahiliye vekaleti tarafından her 

ay muntazaman ne§redilen idare 
mecmuasının 71 bci Şubat aaym çık
mıtlır. Bu nüıhasile yedinci cildine 
baılıyan bu kıymetli meslek mecmu· 
asında resmi kısımdan başka Sabri 
Beyin "Belçikada komün idaresi" K. 
Naci Beyin (Şehirler ve Belediyeler) 
A. Hidayet Beyin (Memur kimdir) Se 
lim Sabit Beyin (Yeni demografide 
Kovadia meselesi) iaimli ciddi etütleri 
vardır. Mecmuaya ayrıca M. Atıf B. 
tarafından tercüme edilen Berthelnig· 
nin hukuku idare ili.veai de vardır .. 
idarecilere tavaiye edirz. 

FRANSIZ TiYATROSU 
Metbur amma piyanist 

IMRE UNGAR 
Tarafından verilecek 2 konsrl'in lıi· 

rinciıi 5 mart pazarteHİ ve iki.f'ciıi 8 
mart per§"lllbe günleri matino saat 18 
de verilecektir. Prog1·am tiyatr., kite • 
ıine taalik eılilmiı ve kiıeler bilet aah· 
tına baılam11tır. 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞİRKETi 

tSTANBUL ACENTALICJ 
Liman Han, T.Zelon: 22925 

Karadeniz yol;-
MtLLET \•apuru 25 Şubat 
p AZAR aaat 20 de Galata nhtı
mındıuı kalkacak, gidiıte : Zonaul· 
dak, lnebolu, Ayancılı:, Sanıuıı, Ün· 
ye, Ordu, Kiresoıı, Tirebolu, Görele, 
Trabzon, Rizeye. Dönüıte bunlara i
laveten Of ve Sürmeneve uğrar. -Dr. Hafız Cemal 

Dahiliye mütehaısısı 
Cumadan batka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar latanbul 
Divanyolu No. 118. Kabina tele
fon : 22398. Kı,lık ikametgah 

Telefon 42519. 
634 

7 

İstanbul mahkemei 
Asliye 4 üncü hukuk 
Dairesinden: 

.: 

Necati Beye izafeten vekil a· 
vukat Eaat Orhan Bey tarafından 
Fatihte dervit ali mahallesinin Yahya 
zade ıokağında 6 No. lu hanede mükim 
celep Halil efendi aleyhine açılan kira 
mukavelenameıinin bozulması ve mümai 

leybin haneden çıkarılına1t talebine mü
tedair davada arzuhal suretiyle Halil e· 

fendi namına yazılan davetiye tebliğ e· 
dilmek üzere mezkür adrese aönderilmiı 
iıede mümaileyhin mezkur haneden çı· 
kıp semti meçhule gittiği mubaıir tara· 
fından verilen meşrubattan anlaıılmıt oı. 
duğundan on bet gÜn müddetle ilanen 

tebliğat icrıuına ve muhakemenin 14 
Mart 934 tarihine miisadif çar§&IDba gÜ• 
nü saat 14 te talikine karar verilmiı ol• 
malda muhakeme günü mümailcyh Ha· 
lil efendi kendisi gelmediği veya bir ve
kil göndennediği takdinle davanm basit 
muhakeme uıulüne tabi olmasına mebni 

gıyııp kararının teb:iğine lüzum kalmak

sızın muhakemenin CJYabında icr~. ve 
İntaç edileceği tebliğ makamıf'a kaim ol· 

mak üzere il.in olunur. (13653) 

Hali Tasfiyede 
"DUHAN" 

Türk Anonim Şirketi 
Hisaedarlan Şirketin Galata'da Aıikil 

razioni Cenerali Hanında birinci katta 2 

numarada kain merkezinde 25 Mart ta

rihine müıaclif pazar günü aaat 15 te ıu

reti adiyede içtimaa davet olunurlar. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Tmye memurlannın raporu. 
2 - Murakıp raporu 

3 - 31 K. Eni 933 bıribindeki bilin· 
ço ve kir ve zarar heasblDJD taıvibi ve 
zamanı idaroieri için tasfiye memurla
rının ibra11, 

Uakal on bineye malik olan hisse
darlar, heyeti umumiye içtimaından bir 
hafta evel bi11e seneeılerini firket vez• 
neline veya maruf bir bankaya tevdi et
meleri ve ana mukabil bir dübuliye va· 
rakası al malen icabeder. 

Taıfiye memurları 

(13647) 

Devredilecek ihtira beratı 
'' Humbara lapasına ınahaus emniyet 

tertibatı " hakkında ihtira için iıtihsal 

eclilmiı olan 18 Şubat 1930 tarih ve 
1545 numaralı ihtira berahrun ihtiva 

ettiği hukuk bu kere batkaStna devir 
veyahut icara ver;lmeıi teklif edilmekte 
olduğundaıı bu hususta fazla malumat 
edinmek isteyen zevabn latanbul' da, 
Babçekapu'da Tq hanında 43-48 nu· 
maralarda mükim vekili H. W. Stock 
Efendiye müracaat etmeleri ilan olu· 
nur. (13571 J 1074 

V asil Dermaaon oğlu ve Mahdumu şirketi 
cedvelidir 

Ka1t edi· 

iflasına ait sıra 

Sıra Sıra N. 

l 

2 

3 

4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
lZ 
13 

14 
15 

16 

Esami 

Di Hollina Mil Limitet ti" 
keti Vekili Avukat Alkivya· 
diı 4 cü Vakıf Han 
Halil Fahri ve Abdiirrahman 
B. Vekili Avukat Daniel Be· 
har Ef. Prevoavanı Han. 

Petalaı n Endiı ıirketi 
Vekili Alkivyadis Ef. 
Alkivyadiı Gencuıtaoğlu 

4 cü Vakıf ban. 
Rolfı "te ıurekası Anonim 
firketi vekili Alkivyadiı Ef. 
Lisimaboı Evidis Ef. Kabr
ct oğlu Han. 
Vitvors Vitel vekili Celal 
baci Sufi B. Gal. Sempiyer 

liıın. 
Andon Petalh Ef. Katırcı·' 
oğlu han. 
Alfonl Peıina •ekili Marko 
Mercan Ef. Kürkcubaıiyan 

haa 
Ferit Rusam B. Havyar 
Han 

Hazine 
'Andrekopuloı ef. 
Y. Tıngiropulos ef. Cerman• 
ya ban. 
Hanri Ancel Ef. 
Mehamiıe V eberayan A. Ş. 
Vekili Viktor Ef. Havyar 
han 
Viktor Benmuvban Ef. Hav
yar ban 83 

dilen 

Miktar 

lea 

Miktar 

diJen 

Miktar 
... 

--------
4785 lngiliz 

lirası 

510,85 T. L 

T.L. 
35116 

510,85 

6 00 

6 00 
imtiyaz ta· Mahkı 

310 Dolar 550,80 

313,66 Dol, 568,92 

74,11,6 lna. 3709,28 
1848.58 Dol. 

160 Dolar z:ııı 

750 T.L 750 

160 Dolar 23S 

4300 Liret 6894 
316,7.10 lng. 

300 T.L. 00 

6 

6 

8 

" 6 

269,62 6 
lı.Fr. 2858,50 

3235,45 ı.v. 1326,44 
Franıt 

269,62 
6972 6 

6 

432,69 Dol 636 T. L. 6 
3056,38 ...... 1251 

Frangı 

lehi mei te-
myİzİn 

16-6-933 
tarih v' 

2676 N.K. 
00 

00 

00 

00 
00 

00 

00 

300 

00 
00 
00 

00 

• 

Cironun 
kanuna 
muvafık 

olmama 
11ndan 

1!b8,2S lav. 794,58 6 . 00 
Frangı 

65725,99 
idare azası : ALKIVYADlS 

fatanbul ikinci iflaı memurluğundan : 
Müfliı Vaıil Dennason oğlu ve mahdumu Yorgi efendilere ait borç tetkikatı 

bitmiı ve yapılan sıra defteri yukarıya yazıhnıştır. Alacaklıların ilcinci toplanma• 
11 için 17 Mart 934 cumartesi günü saat 14 le mukayyet ve alacağı kabul edilen 
alacaklıların Tophanede eaki ıenayi mektebinde ikinci iflas dairesinde hazır bu
lunmaları ilan olunur. (13664) 



• 
İSTANBUL VE TRAKYA 

Türk Anonim 
ŞEKER F ABRIKALARI 
S · rketinden: 

.:> 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan 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 36,ıs San~ı~ta Küp Şekerin 9,so Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haric;nt!eki yerlerden yapılacak sipariııler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı ha
mule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'u~iyet mü~teriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri 
hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamım gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon ba
ı,:ma beş lira tenzilattan istifade ederler. 

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

I 
• EVKAF MODlRlYETl lLANLARI 1 ,, ____________________ __ 
Kıymeti 

Muhammen esi 
J :~:\ Kr. 
150 00 Eyüpte Servi mahallesinde Vezir tekkesi soka~ 

ğında (24 No. lu meşruta hanenin tamamı). 

550 

200 

5:10 

250 

350 

350 

632 

41 

00 . Çenberlitaşta Mollafenari mahallesinde Vezir 
hanında alt katta 41 No. lu odanın tamamı. 

00 Uzunçarşıda Mercan Ağa mahallesinde Babıse
raskeri caddesinde 60/ 11 No. lu dükkanın ta-
mamı. (5661) • 

00 Çenberlitaşta Mollafenarı M. V ezır hanmda alt 
katta (53) No. lu kağir odanın tamamı. 

(10138) 
00 Çenberlitaşta Mollafenari M. Küçük Vezir han 

ikinci katta (2) No. lu odanın tamamı. (1101) 
00 Çenberlitaşta Mollafenari M. Vezir hanında alt 

katta (14) No. lu odanın tamamı. (5529) 
00 Mezkur handa alt katta (64) No. lu odanın ta· 

mamı. (1139) • 
73 211 metre terbiinde bulunan SarıgÜzel cıvarında 

lskenderpaşa mahallesinde pazar meydanı soka
ğında (6) No. lu arsanın tamamı. (453) 

67 Hasköyde Abdiselam mahallesinde Su Yolcu so 
kağmda 12-14 No. lu üste odası bulunan dükka 
nm 1/6 hissesi. 

Yukarıda mahlul emlak satılmak üzere yirmi gün müd 
detle ilana konmuştur. ihalesi Martın on ikinci Pazartesi 
günü saat on beştedir. Taliplerin pey akçelerile beraber mah
lat kalemine müracııatları. (788) 1024 

YILDIRIM Terzihanesinden:~ 
Ş mdiye kadar mağazamızda bulunan İbrahim Sedat Efendinin 

t~h~illta ıali.hiv•ttar o'madıtını muhtn•m müıterilerimhe 
arz ederlıı. - [13619] 

1 Liraya Kuştüyü Yastık 

, 
htanbul Çakmek~ılarda kuıtüyü fabrikasında (75) kurut 
kilosu, tilte, yorgan ( 12)° liraya. Salon yaıbkları kuıtüyüne 

maflardan her rengi bulunur. Tel.23027-(13037) 876 

Heyeti Umumiye ilanı 
Milli Reasurans Türk anonim Şirketinin 

Alelade senelik hissedarlar heyeti umumiyesi atağıda yazô ıuz
namei müzakerata dahil bulunan mevat hakkında görü,mek ve karar 
ittihaz etmek üzere 25 Mart 1934 Pazar günü saat 3 buçukda Ankara 
da Türkiye it Bankası umum müdüriyeti b asında içtima edecektir. 
Şirket esas mukavelenamesi muc:bince heyetı umumiyeye ittirak ede
cek olan his~edarların hamil bulundukları hisse senetlerini veya bunu 
müabit vesaiki içtimadan bir haft.'.ı. evvel Ankarada Türkiye iş Ban-

ka•ına,latanbulda it Hanında tirketmuamelat merkezine tevdi ederek 
mukabilinde dühuliye kartları almaları 15.-ımdır. Hissedarların muay· 
yen olan saat ve günde Ankarada bulunmaları ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat : 
1.- idare Meclisi raporunun okunmnsı 
2.- Bilfuıço, kir ve zarar hesabınrn okunması 
3.- Müraluplar raporunun okuruna u 

4.- Yukardaki maddelerde yazılı evrak ve ve•aikin okunmaımı müteakip hu 
hususta ve temeUüün tevzii hakkında müzakere icrasile karar ittihazı ve idare 
Meclisi azası ile mürakiplerin ve müdürler heyetinin ibrası. 

5.- Şirket esas mukave!enameıinin 24 üncü maddesine tevfikan kur'a isabet 
eden meclisi idare azalan yerine yenilerinin intihabı. 

6.- Müralap intihabı 
7.- idare Meclisi ile müralapların 1934 senesi hakkı huzur ve tahsisatının 

teıbiti. ( 13663) 

1 nhisarlar U. üdürl .. ~ün en 1 
(Grisheim) marka komple bir kaynak cihazı sa

tın alınacaktır. Taliplerin yüzde 7,5 teminatlarile beraber 
(28-2-934) çar~~ba günü saat (14) de Galatada Alım, Sa
tım Komisyonuna müracaatları. (774) 

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

58< 

Kumbara Sahipleri! 

Şubat sonuna kadar İş Bankasına yatırılmış, yani 
defterinize kaydedilmek suretile hesabınıza geçmiş 
paranın miktarı en aşağı beş lira olmalıdır. Şubat 
sonuna kadar asgari beş lira mevduatı olan bütün 
kumbara sahipleri: 

5000 Lira Mükifatli 
1 Nisan kurasına ithal edileceklerdir 

• 

779 , 

Istanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Zabita memurları için pazarlıkla yaptırılacak elbisele· 

rin ihale günü 27-2-934 salı gÜnüne tehir edilmiştir. 
Taliplerin Ankarada Emniyet işleri Umum Müdürlü· 

ğünde münakasa Komisyonuna müracaat etmeleri. (878) 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketinden : 
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şir· 

keti hissedaran heyeti umumiyeıi aJe .. 
::ae olarak 25 Mart 1934 tarihine mü
ııadif Pazar günü saat ondört buçukta 
Ankara'da Türkiye lı Bankasında içti
ma edeceğinden iıhu içtimaa ittirak et
mek için laakal 10 hisse senedine sahip 
elan hissedara.Lin mezkiir senedatı yev
mi içtimadan asgari bir hafla evel tir
ket merkezi idaresine tevdi ederek dühu · 
liye varakıısı ahzeylemeleri ticaret ka
nununun 370 nci maddesi: mucibince j .. 

... ................... .. 
DenizyoJları 

iŞLETMESi 
Acenteleri ı Kara.köy Köprübafı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzad• 
Han Tel. 22740 ... ı--.ı 

lzmir sür' at yo u 
KONYA vapwu 26 Şubat 
PAZARTESl 16 da Galata 
rıhtımından kalkacak doğru iz· 
mir'e gidecek ve dönecektir. 

(884) 
lin olunur. 

Ruznamei müzakerat : İskenderiye yolu 
1 - Meclisi idare ve Murakıp rapor- İZMİR vapuru 27 Şubat 

lannın kıraati, SALI 11 de Galata nhtımın-
2 - Bilançonun ve karuzarar hesap- dan kalkacak doğru İzmir, Pi-

larınm kabul ve tasvibi ile temettüatın re, 1skenderiyeye gidecek ve 
tevziine karar verilmesi ve Mecfüi lda- ~·'cektir. (885) 
renin tebriesi, 

3 - Müddetleri hitam bulan Meclisi Bartın yolu 
idare azalarının yerine yeniden intihap 
icrası, BURSA vapuru 26 Şubat 

4 - Murakıplerin intibahı ve tahsisat- PAZARTESi 19 da Sirkeci 
larımn tayini, 1 rıhtımından kalkacaktır. ( 887) 

s - Meclisi Idarey ait tahsisatın tes- l•-----------•111 
piti, 

6 - Şirketle muamele icra11 için Mec
lisi idare azasına mezuniyet itaır, 

(13651) Meclisi idare 

ZA Yl : Kaıunpa.şa Beyoğlu 3 üncü ilk 
mektebinden 192& de almış olduğum fa• 
hadetnamemi zayi ettim. Yenisini çıkara
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
(13680) 3 No. lımail j 

Verem, Kalp---
MürEHAssısı 

Dr. Cevat Cemil 
Muayenehaneıiııi Beyoilu istik· 
lil eaddeıi Rumeli Han 2 No.y• 
nakletmiştir. Her ııli 2 : - · 6;-1 

tel. 42927 • (12731)...-
749 

639 

Umumi Neşriyat ve Yazı lfleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş • 


