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Habsburg hanedanının Avus
tury aya avdeti ihtimallerin
den bahsediliyor. Alman ga
zeteleri ateş püskürüyorlar. 

Tel• ( Müdür: 24G18, Yuı iılerl mü.dürü ı 24319. 
• ldar• T• Matbaa : 24310. 

Yeni grupmanlar --Büyü!c harpten evvel Avrupa "itti .. 
fakı müselles,, ve ''itilafı müselles,, züm
relerine ayrılmıştı. Birinci zümreye Üç 
büyük devle: dahildi. İkinci zümreye de 
teriye kalan üç büyük devlet girmişti. 
küçük devletlerin bazm bu iki zümre
den birinin, bazısı da diğerinin nüfuzu 
altında bulunuyordu. Büyük küçük her 
devletin muvazene içindeki vaziyeti ma
lumdu. 

'Martta Meclise • 
enı anun Liyihaları Verilecek 

Harbı umumi bu iki zümre arasındaki 
rekabetin bir neticesi telakki edildiğin· 
den muvazene sistemi itibardan di:ıtü. 
Sulhü yapanlann hedeflerinden biri de 
.o\vruparun bir defa d3ha eski muvazene 
•istemine avdet etmesine mani olmakb. 
"1illetler Cemiyetinin teşkiline amil olan 
llıülatıazaların biri bu idi. Cemiyet, bir 
"1illetler Parlamentosu olacak, devletler 
burada beynelmilel ihtilifların hallinde 
lıiribirile tetriki mesai edecekler ve dün
:taya bu kadar çok kana malolan ikiliğin 
tekrar avdet etmesine mabal bırakılmı· 
hcalrtı. 

Bu ümitler tahakkuk etmedi. Harp 
devrinden ıulh devrine intikal eder et
ırıez, devletler arasında ıene ikiye ayrıl
"1ak cereyanları batıöıterdi. Anlatıldı 
ki beynelmilel hayatı muvazeneden ayır· 
-.ak kolay olıruyacak. Sulh muahedeleri
~;? idamesine taraftar olan Franoa ile 
•kınci derecede bazı Avrupa devletleri, 
•ulh muahedeıinin tadiline taraftar olan 
Almanya ve ltalya ile ikinci derecede 
bazı Avrupa devletlerine karşı vaziyet 
lfdılar. On bet senelik beynelmilel ha
Yatın hul.8.saıı bu iki zümre at'asmdaki 
lrıücadeleden ibarettir. Franıa Lehistan 
ile ittifak akdetmiş, Belçika ile anlaşmış 
"e Küçük hilafı teıkil etmiş. Küçük 1 ti-
11'f devletlerinin ber birini ayrı ayn ken
dine bağlamış. Hulasa A vrupada bir he
teınonya teıiı etmişti. Diğer t.araftan 
.o\lmanya, ltalya ve vaziyetten memnun 
01rnıyan devletler arMında bir mukavele 
"•Ya itilaf mevcut olmamakla beraber 
bunlar da bir cephe birliği teşkil etmİ§'. 
ler_di. Binaenaleyh Milletler Cemiyetine 
ragmen, Avrupa harpten evvelki muva-
2tne sistemine avde.t ebniş bulunuyordu. 
. Almanyada Hitler'in iktidara ıreçme-

•ıle harp sonrası muvazenesi altüst ol
llııık tehlikesindedir. Bilhasoa hadiselerin 
~dıiı aon cereyan devletler araımda ye
lli fakat henüz mütebellir olmıyan bir 
~l~m~ olacağına clel81et etmektedir. 

ugünku manzara nedir? 
.. Evvela Fransa ırrupu arasında teaa

"'~hüzlük olduğu anlatılıyor. Dörtler 
ı:;salunı _imzalamıya muvafakat ettiği 
..,." Lehıstan Franaaya l'Ücenmiı ve 
~takil bir harici siyaset takip etmeğe 
.L. ~ttır. Bu müstakil ılyaıctin teza-

llru de Lehiıtarun bir taraftan Alman. 
diğer taraftan da Sovyet Rusya ile 

llyrı ayrı bir . ·-'· . al Ce · er lnJNt& ımz amasıdır. 
rçı So~et Rusya misakı Franaarun 

llluvafakatı, hatta teıvikile imzalanmıt· 
lır: Faka.t Almanya misakının Franaaya 
tagmen ımzalandıiı iddia edilebilir. 

.Franoa grupunda çıkan ikinci ebem
bıi:retli ihtilaf, Küçük ltilif devletleri 
-.._"?da Avuıturyarun mukadderatı me
"'1esı etrafındadır. Çekoslovakya Avuı
lıırya'nm Almanyaya iltihakına ,;,ani ol· 
lııak için bu memlekette halya nüfuzu· 
~un teessüsüne muanz değildir. Çünkü 
Vlııturya Almanyaya iltihak ederse 

Çek~slovaky~ Almanya araziıile üç tar~ 
~ ıhata edılecek ve istiklili lafızdan 
~ et kalacaktır. Yugoslavyaya gelince· 

1 
devlet için ltalya tehlikesi Alman' 

,•lılikeıinden daha büyüktür. Bu itibar
._ Avuıturyanın mukadderatım İtalya
>• bağlamaktan ise, Almanyaya bağla
"'-ğa taraftardır. Franaarun Yugoslav
)ldan ziyade Çekoslovakya noktai na· 
~ru terviç ettiği anlatılmaktadır. 
~ Fran~ya muarız olan zümreye gelin
~; vazıyet burada daha karııoktır. Bir 
llç Ea Almanya ile Sovyet Ruıya'nın arası 

ıldı. Gerçi Sovyet Ruıya asla Alınan 
~~una iltihak etmemitti. Fakat ihti
"-<ı ve inkılapçı l>ir memleket olduğun· 
~ ıtatuquo aleyhdarı idi. Hitler'den 
it •iki Alman devlet adamlan Sovyel 
itı~'Ya il-; mü~aae~~erin iyi olmasına 
, lla etmıılerdı. Millı Sosyalist lideri bu 
lııllaneden ayrılarak Sovyet Rusyaya 
•h•Ydan okudu. Fakat bundan daha 
) •',Dmiyetli bir hadise Almanyanın ltal
h' •le ihtilafa düımcsidir. Mussolini 
,:rıııen beri Almanyanın her istediğini 
) Ptıııştır. Yalnız Avusturyanın Alman· 
/\~"la iltihakına muvafakat etmemiıtir. 
>ii~ harici siyaseti bu hedefe doğru 
Ilı ~Yünce karıısında ltalyayı bulacağı. 
ı,. ıldirmiıtir. Gariptir ki Hitler de 
)o~ ",Untakada fedakarhk yaparak faali
lt1t ':'i bu "memnu mıntaka" Üzerinde 
liaı'~ etmiıtir. Binaenaleyh bugün Fa. 
~ lideri ile Milli Sosyalist lideri kartı 
~"/ l'Ya l'elmitlerdir. Yavaş yavaı ba1• 
to.ı~" ID~cadele ııittikçe ?ara~e~lenınek
~•ı "'· lfıtlt;r Viyanada bır Mıllı. ~osya. 
l>, . darbe11 hazırlarken, Mussoliru bir 
't~'•t darbesi yaptı. Sonra da Hariciye 
~,:'•tarı ~- Suviç'i Viyana ve Buda,..;.:fe Yoll'ıuh. Hitler ltalyarun bu te
~lıoı •ferini uzaktan seyrediyor ve mu. 
>, İl e İçin hazırlanıyor. Her halde ltaJ. 
>or. e .o\lınanyarun arası açılmıt görünü-

lııı~ lılıarıdan beri izah etmeğe çalıştığı
b,di vfiyeıi hulaaa edecek olursak son 
lıı~v:.,erin harpten beri teessüs eden 
"'-le: 1• neyj hayli sarılığı neticesine var
llıtıı~ ~ıındır. Bu aar11ntırun bariz ala
rı•~·o'' tnnlardır: Fransa Rusya ile an
ı..ıl'a':1 Avusturya meselesi yüzünden 
~ kll>-

1 
• 1Almanyanın arası açılıyor. Bu· 

~ı ,.,'' talya ile Fransa hiç olmazsa 
~,İiç(iı, •1•~:~1erde biribirine yaklaşıyor. 
) ~ı leb)'k iif devletleri arasındaki tesa· 
~ ~ Ve F' •ye düştü. Çekoslovakya !tal· 
.: ~ .. ııı::nsaya meylediyor. Yugoslavya 

" nokt ra Avusturya işinde Almanya· 
:ııe~hl. "j_ n~rını kabule daha ziyade 
.ı..~l.\liııi il.iı:hısta.n harici siyasetinde İs· 
~~y..,. Yet!•· Eıki kombinezonlar 
Of...; tİdiJi enı l'rupmanlann teıkiline 

Yor. AlunetŞOKRO 
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1 Varidat kanunlarında 
1 tadiller yapılacak 
~ Hükumet yeni bütçe ile alakadar 
~ layihaları martta Meclise verecek 
~ ANKARA, 27 (Telefonla) - Maliye Vekili Fuat Bey bugün sa· 
la bahtan aktaına kadar vekalette, vekalet erkanile bütçe üzerinde ça· 
- lışmıf ve akf&Dl geç vakit toplanan icra Vekilleri Heyeti içtimama 
E_ ittirak etmiıtir. Yeni bütçe yekununun ( 175) milyonu geçeceği haber 
~ veriliyor. Hü~~et mart ayı içinde Meclise yeni bütçe it.. alakadar 
- bazı kanun layıhalan tevdi edecektir. Muayyen varidat kanunlarında 1 
iıııır,;,~;,;~~~,~~~;;;;~;"~~~~;ıı~~;~;,~;~~~;"~~;~:;~,;;";,i~~~~;,;i• 

Meclis açılıyor mühim 
kanunlar görüşülecek 

Yeni bir kanunla muhacirlerin getirecek 
leri eşyanın nev'i miktarı tasrih ediliyor 

ANKARA 27 (Te- -~~-
Jefonla) - Büyük 
Millet Meclisi per • 
ıembe günü ıaat 14 
de toplanacaktır. Bu 
makoatla umumi ka
tiplik dairesi hazırlık 
)arda bulurunakta • 
dır. Ruznameye ci • 
recek iıler teıbit o • 
nulmultur. Yeni ka
zanç kanunu llyiha-
11 bu meyandador. 

k 

Hükumet yeni büt 
çe projesini yarın ak 
ıam Millet Meclisine 
takdim edeceğine gÖ 
re. l Mart tarihli ruz 
name de yeni bütçe· 
de görülecektir. Bun 
dan baıka hükumet 

Memleketimize sık sık gele~ Türk muhacir kalilele. 
rinden bir grup 

Millet Mecliıinden müıtacelen ıörütül
meıi temennlıile yeniden bazı kanun 
liyihaları sevketmiıtir. 

Trakya umumi müfetti~liği kadro • 
ıu bunlar arasında aayılabilir. 

Hariçten ıelecek muhacir, mülteci 
ve aıiret efradımn beraberlerinde getİ· 
recekleri malların giimrük ve sair re • 
ıimlerden muafiyeti hakkında hükumet
çe yeniden hazorlattırılan kanun layi· 
hası da bir an evvel müzakere ve ka· 
nuniyet kesbetmesi istenen iıler ara· 
smdadır. 

Bu lil.yihaya göre iskan kanununun 
onuncu !"~ddeıi .. il~a olunacak ve yeri· 
ne bu layiha hukumleri müstakil bir 
kanun halinde kaim olacaktır. Uyiha· 
da muhacirlerin çiftçi, sanatkir ve tÜc· 
car olmalarına ıöre yanlarında ıetire
lıilecekleri eıyanın nevi ve m.iktan te-

ferrüatile tasrih olunmuştur. Bu sara
hate nazaran çiftçi olanlar yanlarında 
çift hayvanlarile arabalannı , araba ve 
kot'.'m takımlarını, çiftçiliğe mahıuı her 
nevı alat ve edevat ve makinelerini her . . 
n~vı damızlık hayvanlarını, tohumluk ve 
yıyecek zahirelerini kô.milen ve öte • 
denberi besledikleri büyük ve küçük 
hayvanlardan ve zirai mahsullerinden 
(5) bin liraya kadar olanlarını yanla • 
rında getirebileceklerdir. 

Sanatkarlar her nevi sanat alat ve 
edeva~ ve makinelerini, siiküp getir~
c~~ler! f~brikalarını, iptidai maddele
rını kimden, ve fabrikalarının meınu 
atından ancak (5) bin liraya kadar o
lanlarını ıümrüğe tabi olmadan ıetire
bileceklerdir. 

Trikotaj makineleri ve kauçuk sana
yii nıamulltından olan ayakkabılar bun 
dan bariç tutulacaklardır. 

Tacirlere l'elince; ötedenberi ıatlık· 

(Devamı 6 ıncı sahifed:) 

-

Belçika Kralı miıtevella Alberin İstirahati ruhu için yapılan 
intilul., 

ayini ruhaniden 

Münhal 
Mebusluklar 1 ı 1 

--·--
Namzetler arasında 

kimler var? 

Ali Muzaffer IJe Ali Canip Beyler · 

Ankara 27 (Te 
lefonla) - Mün
hal mebusluklara 
Cümhuriyet Halk 
fırkasının göste . 
receği namzetler 
arasında Yahya 
Kemal, mülga Da 
rülfünun profe • 
sörlerin<len Ali 
Muzaffer, Maa -
rif müfettişlerin-
ı!,en Ali Canip 

Yahya Kemal B. Beyler vardır. 

Maarif Vekili 
--o-

Maarif erkanile birlikie 
bu sabah geliyor 

inkılap enstitüsünde ilk dersi 
Vekil Bey verecek 

Maarif vekili Hikmet Beyin lıu sa· 
bahki trenle Ankaradan şehrimize ıel
meıi beklenmektedir. Vekil Beyle• 

Maarif Vekili 
Hikmet Bey 

birlikte ve!Ulet er • 
kam da İıtanbula 
geleceklerdir. Hik • 
met Bey yarın 14 ... 

bah üniversitede 
İnkılap enstitüıü • 
nün küıat resmini 
yapacaktır. Vekil 
Bey bu münasebet· 
le mühim bir nu -
tuk söyliyecektir. 
Enstitünün bu sö • 
mestr tedrisatı üç 
ay sürecektir. Bu 
sömestrde yalnız aon 
sınıf talebeleri de • 

vam edecektir. Aldığımız malumata ıö
re bu sömestrde Maarif vekili Hikmet, 
ikinci ay aabık Adliye vekili Mahmut 
Eıat, üçüncü ay da Cüınhuriyet Halk 
Fırkası umumi katibi Recep Beyler 
tedrisatta bulunacaklardır. 

Enstitüde dersler haftad• dört aün 
ve öğleden sonra okunacaktır. Derıle
re devam mecburiyetinde olan son ıımf 
talebelerine birer fiş verilmittir. Tale
be bu fitleri her ders imza ettirecekler, 
bu suretle devam kontrol edilecektir. 

Maarif Vekili Hikmet Beyin ıehrİ· 
mizde bir ay kalacağı anlaşdmaktadır. 
Vekil Bey bu müddet zarfında tehri • 
mizde orta tedrisat müesseselerinin ıı~ 
)ahalı işile de metıul olacak, muhtelif 
mektepleri gezerek tetkikatta buluna
caktır. 

Bir formül 
Bulunabildi mi? 

--o--

Almanyanın kısmen silah
lanmasına razı oluyorlar 

ROMA, 27 (A.A.) - Havas ajan
sı muhabirinden: Dün öğleden aonra 
Lord Eden ile M. 
Mussolini arasında 2 
saatten fazla devam e
den aörüşme, silah -
lan bırakma husu - t~~~~~::: 
ıunda bir itilaf husu • 
lüne doğru ırer~ek -
ten ümit verici ne
ticeler vermiıtir. İngi
liz ve ltalyan noktai 
nazarları arasında mÜw 
tavas&ıt bir tesviye 
ıur<oti bulmak icap et· 
tiği takdirde bunun 
daha ziyade ltalyan 
noktai nazanna ya· Lord Eden 
lan olması lazım ge • 
lecek gibi görünüyor. Diğer taraftan 

(Devamı 6 ıncı sahifcd~) ,- ' 
Behaettin Şakir 

Beyin bıraktığı vesikalara göre 

İttihat ve T erak}{ i 
Yakında M illiyet'te 

Sağdan İtibaren Cevat, Mehmet, lbrahim, Mehmet Ragıp yüzlerini lolo rllu· 
habirimi:u/ en saklıyorlar .. 

Bombacılar dün hakim 
kararile tevkif edildiler 

Poliste verdikleri ifadeyi mahkemede 
inkar ediyorlar 

Tramvay arabası içinde ve bir ba
vul derununda bulunan ikisi dolu, iki· 
ıi boş dört bombaya ait tahkikat dün
den itibaren adliyeye intikal etmit bu· 
lunmaktadır. 

Hi.disenin maznunları dün de yaz -
dığımız veçhile 41 yatında Tahsin oi· 
lu Cevat, 55 yatında Omer oğlu Meh
met, 47 yatında Hasan oğlu İbrahim, 
50 yaıında Islam oğlu Mehmet Ragıp 
efendilerdir. 

Zabıtanın yaptoğı tahkikata ıröre 
bunlardan Hasan oğlu İbrahim efendi 
tütün tüccarı Arlin T~lekyan efendinin 
eski ortağıdır ve bundan bir müddet 
evvel bu ortaklıktan ayrılmıtlardır. Fa
kat kendisinin Artin Tülekyan efendiye 
3800 lira borcu kalmııtır. 

Tahı:n oilu Cevat efendi Tülek,:yan 
ve lbrahim ıirketinin eıki katibi, O • 
mer oğlu Mehmet te l'ene bu ıirketin 
eıki müstahdemidir. 

lbrahim efendi 3800 lira borcunu 
ödememek, Cev•t efendi de kendiıinin 
•ekrar istihdam edilmesini temin etmek 
naksadile Artin Tülekyan efendiyi iz'. 
&ç etmeğe baılamıtlar ve kat'i ret ce
nlııı alınca onu korkutmak ve biraz da 

Emniyet Müdürlüiünden çılıJf 
(Bafralı lbrahim Elendi) 

fÜpheli vaziyette gö&termek için bir 
hile tertı"lıine karar vermişlerdir. 

Bu hilenin tertibi de ilci aündenbe
ri gazetemizde. yazdıfmıız şekilde te

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Fakat, gazete lotoğralçı•ı yüzlerini •ıkı •ıkıya kapayanların bile res • 
mini bir kulpunu bulup çekmekte gecikmez. 

(Bu resimde sıra ile: Mehmet, Cevat, lbrahim Elendiler gözüküyorlar) 

Kızı Muallim Mektebinde Hilôliahmer gençlik teıkillltı idare lıeyeti. : 

Yeni gençlik teşkilatı 
I-Iilaliahmer mevcut on dernekten ma

ada on dernek daha teşkil edecektir 
Bir müddetten beri tehrimizdeki 

rekteplerde gençlik Hilaliahmer teı -
i ·ıatı hakkında tetkikatta bulunmak • 
t ~ olan Sivas mebusu Rahmi Bey dün 
<le geç vakte kadar Hilaliahmer cemi
··eti merkezinde meıgul olmuıtur. 
j; :ıhmi Bey kendisile görüıen bir mu
harririmize yeni teşkilat ve tetkikatı 
hakkında şu malıimatı vermiştir: 

- Pazartesi günü Maarif memurla· 
rmın iştirakile yaptığımız ~~plantıda 
ıençlik Hilaliahmer teşkılatın!'! ne 
maksatla yapıldığı ve bu teık•l•tm 
faydalı neticeler vermesi için neler ya 
pılmak icap ettiği görüşüldü. ilk mek· 
teplerde aençlik tetkilatı gayet sade 
olacakıtır. Toplantıda mekteplerde ya· . 
pılacak kollardan baıka dernekl.er t~ş 
k·ı· .. · de de konu•tuk. Gençlık Hı-

ı ı uzerın .. :. .. k" 
liıliahmer teşkilatı küç~k. yafta ı ço-
cukların Hili.liahmere ~ntı.a~plan"',':J .~c 
mine çalışacaktır. Bu tetkılatın bulun 
memlekette ve bilhasıa l ıtanbulda bü-

{Devamı 6 ıncı sahifede) 

' 

Beyanat ve izahatta bulunan Sivas 
mebusu Rahmi Br;J 



Hergün bir yazı -
Bizde kimler, nasıl resim 

çektirirler? •. 
Bazan cumhur cemaat gelirler: Büyük 

peder, büyük valide, teyze, 
hala, yenge .. Hısım akraba, eş dost .. 
Olduğu gibi görünmesini pek ı 

ıevmey?:· Eğer bunun delilini ~ate~ 
seniz, sıze cansız, fakat hakikati 
&öyliyen yüzlerce 'ahit göıterebi • 
lirim: Fotoğrafçı vitrinlerindeki 
resimler ••• 

Yandan, önden, yarım, büyütül
mü,, boy, b.oy, çefİt çe,it fotoğrafi 
içinde, bana kendi durufU ile ob • 
jektif ka~ısına geçmiş bir tei İn· 
san bulab lir misiniz? 

Kimi, manalı görünmek için kq 
larmı çatrnıf, kimi "acaba daha mı 
enteresan olurum?,, dütünceıile 
başım sağa, yahut sola çarpıtıruf, 
kimi saçlarını, dalga dalga 'kabar
tıp bir yığın halinde tepesine top
lamıf. kimi, dünyayi biçe sayar 
b · r vaziyet almı• olmak için, lfÖY· 
le bir gülümsemiş. Kimi, bilakis 
mahzun, dütünceli bir eda almağa 
çalıtmıf. Kimi gözlerini süzmüş, 
kimi dişlerini göstermeğe heves e
derek açıkçası sırtım•t· Kimi elini 
~akağına koyup önünde kitaba dal 
mıs: Mütefekkir .... Kimi, bacağmr 
ba~ğınm üstüne atıp gözlerini ha 
vaya dikmit: Lakayıt ... Kimi, göğ
sünü, bağrını açıp, trqb yüzünü 
objektife dikmit: derbeder ... Kimi 
derlitoplu görünmek için, paltosu
nu sırtından, f&pka.sını bqından 
çıkarmıyarak ıokakta resim çıka • 
rır gibi bir vaziyet almağı tercih 
etınit gülünç. Kimi omuzunda tü
feği, yanında kurt azmanı: köpeği 
ile avcılığını ili.n etmek hevesine 
kapılmı,: Eğzantirik. Hi.sılı her
kes, kendine yarattıranı yapmıf. 

Geçen günü, Foto ~temin ~ • 
ğalof u yolrutundaki atelyesınde 
eğlenceli bir saat, geç.irdim. Bu, 
bana bir fotoğrafhane mütterileri
ııin muhtelif tiplerini tetkik etmek 
fırsatını verdi. 

Sanatkar fotoğrafçının iti çok 
olduğu günlerden biri idi. Genç 
bir hanım, dıvarlan dolduran re • 
a mlerin önünde birer birer dura
u.k münasip bir poz beğenmeğe 
çalı,ıyordu. Nihayet, ya1'1 dekolte 
bir fotoğraf seçti: 

- BenimRini de böyle çıkan • 
nız ! 

Biraz sonra, Foto Eteınin içeri
den sesi geliyordu: 

- Kollarınızı dik tutunuz Ha -
nımefendi •• Hah ... Tamam ... Bqı
nızı b'.raz aağa. •• Şimdi hiç kımıl • 
damaym ... 

Fakat, tam bu sırada hanı.mm 
teıa.,ıı bir feryadı iti yanda bırak· 
tı: 

- Eyvah, küpelerim görünmİ • 
yecek! 

, - Zarar yok ••• 
- Olmaz •• Küpelerimin mutla • 

ka görünmeei lazım ... 
- öyleyse, biraz yan durunuz! .. 
Fotoğraf çekildi. Hanımda deh

~etli bir merak: 
- Galiba pek biçimı'.2 durdum! 
- Hayır ••• Hayır... Merak et • 

meyin ... 
Mümkün olsa, hemen oracıkta 

camı görecek. içi içine nğmıyor • 
du: 

- Salı gününden evvel gelsem 
olmaz mı? 

- Geliniz ... 
- Aman rötlitleri iyi yapdsm ... 
Kendi kendime: 

- itte b"r resim ki mutlaka ya 
bir sevgiliye, ya bir nitanlıya, ya
hut uzakta eski bir dosta hediye 
edilecek. Küçük Hanımın bu ka • 
dar üzülmekte hakkı yok mu? Çir
kin görünmek ne fena feydir ! 

Çocuklar gittikten sonra, bir de
likanlı geldi: 

- Hazır mı efendim? 
Foto Etem kö,eden bir ağran -

diıman resim çıkardı : 
- Buyurunuz! •• 
Hemen cebinden küçük bir re • 

si'ın çıkardı. Elindeki resim ile ağ 
ranclisman arasında uzun bir mü • 

· kayese yaptıktan sonra hükmünü 
verdi: 

- Benzemit··· Evet, tıpkı o .. , 
Sonra, bize döndü, teklifsizce, 

sanki tamfıkllğnnız varmıf gibi: 
- Bizim rahmetli teyze ... dedi, 

üç ay var. öleli ... Valde, biraz mu• 
teassıp ... Biraz da sinirli .• Bir tür
lü razı edemedik, ağrano:li manını 
yaptırmağa.. Ben, sandıktan res
mini çalıp getirdim. Şimdi odanı • 
da görünce şqıracak!... Kendisi 
MısR"lıdır !.. Biz de biraz Mısırlı 
sayılırız ya ••• Neyse ... 

Parasını verdi, resmi, kağıtlara 
sardırıp koltuğu altına aldı, yürü -
dü. 

Foto Etemle hiribirimize bakıf • 
tık; ben sordum: 

- Bu da kim? 
- Bilir miyim, dedi, sen üç gün 

arka arkaya bllıim atelyeye devam 
etsen daha böyle ne sahnelere rast 
lart.ın. 

Sonra anlattı: 
- Hazan buraya cümbür ce • 

maat, büyük peder, büyük valde, 
teyze, hala, yenge .. Hısım akraba, 
batta konukomfu, et dost "angrup" 
reaim çektirmeğe gelirler. 

Fakat mümkün mü, hepsini bir 
araya getirmek. Çocukalr, oraya 
buraya kaçıtırlar. Yere dökülen da 
rı taneleri gibi onları birer birer 
toplarım. Fakat bu sefer de, bü • 
yük hanımla, bala hanım arasında 
bir teşrifat meselesi" çıkar: 

- Siz fÖyle buyurun! 
- Allah qkına siz buyurun! 
Biribirlerinin kolundan çekme • 

elr, kalkıp kalkıp oturmalar. Der
ken, çocukların içleri sıkılır. Biri
ıi batını alıp gruptan çıkar. Oda
nın içinde şarkı söyliyerek kotma
ğa hatlar. Bunu yakalayıp oturtma 
ğa çalıtırken, küçük hanım, ayna
da sonuncu defa saçlarını ınuaye • 
ne etmek arzu:;una düter. Küçük 
hanım kalkmca gelin hanım durur 
mu? Hadi, grup tekrar bozulur. Bu 
yüzden boşu botuna vakit geçer. 
Mütteriler dıtarıda aabırsalanır • 
lar, dert bu kadarla kalsa iyi. .. Re 
simlerini hazırlayıp ellerine verin
ce, bir münak3'ft daha: 

- A .... Sabire çok fena çıkmıf! 
O ne surat öyle •• Şafi köpepği yala 
mıt gibi ayol! 

Peki amma, Sabirenin Allah ya 
pısı suratım, fotoğrafçı nasıl bir 
mucize ile değiştirebilir? 

Çopur yüzlüler, çarpık ağızlılar, 
"1fl gözlüler, resimde ille huri gi • 
bi çıkacaklar. Rötuş sayesinde ço
pur ve kırıtık yüzleri, kır bir saçı, 
?fi gözleri bir dereceye kadar dü
zeltebiliyoruz. Fakat fotoğraf, ben 
ce aynanın etidir. Ressam Cemal 
Nadirin dediğö gibi para ile tutul· 
mut yalancı şahitlere benzememe· 
lidir ! 

Foto Etem haklı olabilirdi. Eğer, 
doğruyu söyliyenlerin dokuz köy
den kovulduklarını unutmasaydı ... 
Kör kadıya "r.elıinu aleyküm kör 
kadı!,, diyene kimse doğru ıöyle • 
din demez.iyi çekilmit fotoğraflar, 
fena huylarını insanın yüzün.e ~r
•ı söyliyen sahici dostlar gıbidır. 
Hepimiz, böyle dosttan kaçarız. 

M. SALAHATT1N 
Foto Etem timdi batka mütte • 

rilerile me,guldü. Bunlar, iki mek
tepli idi. ikisi de, yanyana resim 
çektireceklerdi. Fakat çantaları 
koltuklarında mı çektirsinler, yok. 
sa elele mi tututsunlar? 

Borca mukabil ada istiyor 

Bir türlü kat'i bir karar vere~i
yorlardı. Foto Etem, "ister.senız 
ayrı ayrı çektirin!" teklifinde bu
lundu. Fakat ona razı olmadılar. 
Nihayet, bir Hint Racası kadar 
ciddi görünmeğe çalışarak, gözle
rini ayrı ayrı istikametlere dikti • 
!er. Foto Etem itiraz edecek oldu: 

- B"ribirinize bakınız! 
Nihayet uğrafa uğrqa iknaa 
- Yok, yok .. Böyle daha iyi! •• 

muvaffak olunca kulağıma fısılda 
dı: 

- Dediklerini yapacak olsam, 
bu sefer re~mi beğenmiyecekler ! 
K e ndi istedikleri pozda fotoğraf 
cıkarttığtm halde; kabahat gene 
bizde olur. 

Onun için bazı müşter:lerle böy 
le dakikalarca uğra~mak lazımdır! 

VASHINGTON, 2:1. A.A. - Mebu· 
•an meclisinde Telsinvanya cümhuriyet· 
perver mebusu M. Mac Fadden, lngilt,.. 
re'yi, dünya piyasasındaki ba.şbca iki ra· 
kibini zaafa uğl:atmak maksadile A
me.ri~i Japonya ile harbe teıvik etmek· 
le ıttıham. etmiştir. Mümaileyh, Fransa· 
nm Malkız adalarını Ametikaya rerket
mek suretile harp borçlarını ödemesini 
istemİ!f, ve İngiltere ile ayni surette bir 
itilaf aklini ve bu devletin borcuna kar
ıılık Amirote '!'" Sal~o!' adalannı ter· 
ketmesini tavsıye etmiıtır. 

M .Mac Fadden, demiştir ki : 
" Bu 11daların Amerika tarafından el· 

de edilmesi, Amerikanın uzak şark ile 
ticaretiru himaye noktai nazarından e• 
hemmiyetli bir lüzumdur. 

-o-

Bir tren yoldan çıktı 
VASHINGTON, 27. A.A. - Bir y~l

cu treni, Pitabourg şehrfoe girerken bır 
köprü üzeı-inde yoldan çıkmıştır. Loko· 
motifle ilci vagon sokağa dütmüşlerdir. 
Beş kişi ölmüş, 20 kişi kadar yaralan· 
mışt,r. 
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!HARiCİ HABERLER 
Kral Otto Stavisky'den 
Geliyor mu? Para alanlar 
Alman gazeteleri M. Dol

f uss' e hücum ediyorlar 
BERLIN, r/ (A.A.) - Habsburg 

hanedanının Avuaturyaya avdetleri ih· 
timaline dair, matbuatta Viyanadan ve 
Bükrqten gelme u:zun telgraflar intİ!ar 
etmiıtir. 

Alman gazeteleri, bu meselen.in ye • 
niden canlanabilmesi imkanım hazırla
dığı için M. Dollfuss'e !iddetle hücum 
ediyorlar. 

"Deutscbe Tageı Zeitung,. gazet~ 
si, A vusturyada memleketini, krallığı 
iade auretile, nakabili içtinap bir har • 
be ıürüklemek mesuliyetini üzerine a • 
lacak kadar ciiretkar bir devlet ada • 
mırun bulunup bulunmadığını sormak· 
tadır. 

Dolandırıcı Alman nazırı 
BERLIN, 27 (A.A.) - 500.000 

mark dolandınnıt olmakla maznun, 
.sabık Bavyera Ziraat nazırı M. v; -ırt· 
:zellıofer aleyhine, mahkemece bir 
tevkif müzekkeresi iatar edilmi!llr. 
Popüliat fakuma ID""""l' bulunmuf 
olu. M. Wurzelhofer'in lnl'iltereye fi 
rar etmİ! olduğu söyleniyor. 

Nevyork karlannı 30 
bin amele kaldırıyor 
NEVYORK, 27 (A.A.) - Karla 

Örtülü Nevyork sokaklannı açmak i • 
çin 30 binden fazla amele çalıııyor. 
eden bazı kısımlarmda kar tabakasr 
bir buçuk metreye yakın bir kalınlık 
tadır. Bazı M>kaldar taıtı"'11İle muva • 
salasız klanuıtır. Bazı sokaldarm da 
muvsaluı çok l'Üçlüide temin edili • 
yor. Maasachuııett kıyılannda, balıkçı 
gemi.le~, haıtl liman içinde, buz kit
lelıerının çarpmaıile parçalanmak teh 
tike.sine maruzdurlar. Meteorolojik 
tahminlere göre, kar fırtınaar bütün 
gece ve bütün gün devam edecektir. 

Almanya ile Lehistan 
arasında düzenlik 

BERLIN, 24 (A.A.) - "Alman i,.. 
tihbarat bürooundan: Almanyanm sa· 
lahiyellar matbuat dairea.i erkAnı ile, 
Halen Berlinde bulunan Polonya Ha· 
riciye nezareti matbuat müdürü, her 
iki memleekt efkarı umumiyesini ala· 
kadar edecek bilcümle mesailde dai • 
mi aurette mÜ§tereken çalı§llla husu · 
aunda itilaf ~tmİflerdir. Bu müşterek 
mesai daima artacak olan mütekabil 
bir anlaıma husule getirecek ve ha -
len mevcut miUait havayı idame eyli
yecektir. Bundan başka, matbuat, 
radvo, tiyatro ve sinema aahalarmda 
giritilecek olan i§ler hakkında da lam 
bir itilaf ha11l olmuttur. Her iki de.v -
let resmi matbuat mümeııaillerinin g .. 
lecek içtimaı Var§ovada vukubulacak 
tır. 

• M. Paul Boncour ltalyada 
FLORANCE, 27 (A.A.) - Eaki 

Fransız Harici,.e nazın M. Pau\ Bon
cour yanında ailesi efradından bazdan 
olduğu halde buraya gelmiıtir. Mu • 
maileyh kısa bir müddet ltalyada ka. 
lacaktır. ---Romanya kabinesinde 

değişiklik oldu 
BOKREŞ, 27. A.A. - Mesai ve zi· 

raat nazırlannm istifası ü:ıerine kabi
nede kısmen değiıildik vukubuimuJtur. 
Yeni nazırlar, dün öğleyin yemin etmit
lcrdir. 

fngiliz kabinesinde 
değişiklik mi? 

LONDRA, 27 (A.A.) - Kabinede 
bazı değiıiklikler vuku bulacağı hak· 
kındaki havadioin Sir John Simon tara• 
fından tekzip edilınit olmasına rağmen 
bu hususta hın pyialar deveran et -
mekte, ancak, bu tebeddiilitın hemen 
vaki olnuyacağı söylenmektedir. 

Hariciye ı;ıezaretine, sabık Hindistan 
valii umumiai Lord lrwinia geleceği ri· 
vayet edilmekte ise de kenıliıinin bu va 
zifeyi kabul etmesi ıüpbeli görülmek· 
tedir. 

Londraya gelen işsizler 
LONDRA, 27 (A.A.) - M. Mak· 

donaldm itsizler tarafından murahhu 
gönderilen heyeti kabulden ikinci de
fa imtina etmiı olmasına rağmen bun 
!ardan 40 kiıi, baılannda M. Mabton, 
Mac Covern ve komüniat fırkası lider
lerinden Hannington bulunduğu hal • 
de bu sabah Başvekalete gitmi§lerdir. 
Orada katiplerden biri, M. Makatona 
M. Mac Donald'm heyeti kabul etıni• 
yeceğini ve zaten kendiıinin İngiliz 
sanayi sergisine gitmit olduğunn bil
dirmiıtir. 

Bunu ıahsen hakaret telakki ettiğini 
ve ne maksatla kendisini görmek iste• 
diklerini izah etmiştir. Katip,bu arzuyu 
Başvekile bildirmeği vadetmiftir.Miiteaki 
ben bu zevat, dııarıda beklemekte olan 
heyete, meselenin bugün öğleden M>n• 
ra Avam kamarasında mevzuu abhse· 
dileceğini haber vennitlerdir. Heyete 
hitap eden M. Makaton, §İmdiye ka • 
dar icra edilen t~ebbüslerin .sulhper· 
verane mahiyetini iıaret ederek, he • 
yetin herhalde Avam kamarasına ka· 
bul ve iatimaı, için vik.i talepte ısrar e .. 
dileceğini söylemiıtir. ---Yirmi kilometrelik 

dalga kıran 
LENINGRAD, 27. A.A. - Lening· 

radı su hücümlarına karşı muhafaza ;. 
çin Fenlandiya körfezinde LeningradLn 
methalinde 20 kilometrelik bir dalga kı· 
ran yapılmasına karar verilmiştir. Dal· 
ga kıran 300 milyon rubleye mal olacak 
ve İnşaatı dört senede bitecektir. 

Öldürülen adliye mü~aviri
nin katilleri bulunamıyor 

PARIS, 27 (A.A.) - Staviıki me
seleıini tahkike memur anket parla • 
manter heyeti çeklerden müstefit olan 
kimıelerin nab.mam bir listesini tetkik 
etmiştir. Bu \isteye göre Bonnaure, 
Guebin, Dubarry ve Guiboud • Riba
ux'nun büyük paralar alını! oldukları 
ve daha bazı kimselerin az miktarda 
intifa eylemiş bulundukları teeyyüt et
miıtir. 

Bizzat Staviskinin ve tevziata me • 
mur bankanın çektikleri mebaliğ 
ise 40,000,000 frangi tecavüz etmek • 
tedir. 

Mevzuu bahis listede 814 isimden 
ancak 400 isim mevcuttu. Mebuslardan 
Boully ve Mandel, bu noktandan şika· 
yet etmi,ler ve para alanların imzala • 
rile aclreolerini tetkik edebilmek için 
nama muharrer çeklerle, çek defterleri 
koçanlannm fotoğraflarını istcmiıler • 
dir. 

Komioerlerden bazılan Staviskinin 
katiplerini isticvap etmek niyetindedir
ler. 

PARIS, 27 (A.A.) - Mahkeme 
menıuplan, dostluk cemiyetinin daimi 
idare heyeti, temyiz azaomclan mütevef· 
fa M. Prince'in katillerini kqfe medar 
olabilmek için, mumaileybin oeyahati 
veya bidiııei katli hakkında malümat 
verecek garaj sahipleri, otelciler, yol .. 
cular, bıçakçılar ve saireye onar bin 
ve be,er bin franklık ikramiyeler va • 
detmiı ve bu parayi temin ~çil! de bil. 
ümum lıiikinıler arasında bır ıane def. 
teri açınııtır. 

Japonya harp 
istemiyormuş 

Viyana ve Peştedeki Japon 
sefiri böyle söylüyor 
PEŞTE, 27. A.A. - Japonya.ntn Vi

yana ve Peıte sefiri M. Kokichi Matau• 
naga, Az-Efil gazetesine ıu beyanatta 
bulunmuıtur : 

" Japonyamn Sovyetlerle harp elme
ıi İç.İn bir sebep yoktur. Harp, ancak ha 
yati menfaatlarm araya gi~ile zuhur 
edebilir. Halbuki, bugiin vaziyet böyle 
değildir ve ben meoul makamlar inal 
eden bazı Rusların muharebe ihtimalin• 
den babsedebilmelerini anhyamıyorum. 
Japonya deYlet adamları ve büyük japon 
gazeteleri her türlü harp propagandası· 
nı boğmağa çabalıyorlar. Japonya ile 
Sovyetler arasında, gerek siyasi ve il"" 
rek iktisadi muallr.k meseleler yok değil· 
dir. Fakat bunları halletmek için harbe 
lüzum yoktur. Şarki Çin demiryolu me
selesi hiçbir zaman muharebe sebebi te~
kil edemez. Sovyetıler hükümeti, Man• 
çukuoya bir teklifte bulunmuı, Japonya 
da satıı muamelesini te.hil için her iki 
tarafa müzaheret etmİ§tİr. 

Bu hususta bir itilaf baııl olamadığı 
takdirde, hat, Rusların elinde kalacak· 
tır. Lakin bu da harp için bir sebep teı· 
kil etmiyecek".ıi.r. 
~-----~-<>•----~--

İki tahtelbahirin Afrika 
etrafında seyahati 

LASPEZIA, 27 (A.A.) - Sciesa ve 
toti tahtelbahirleri Afrikanm etrafın
da yaptpıklan seyahati bitirerek üsaü 
bahrilcrine dönmüşlerdir. Oııaü bahri 
kumandanı bu tahtelbahirlerin mü • 
rettebatını teftit ettikten M>nra M. 
Mıtuoliniııin kumandan, zabitler ve 
efradı hararetle tebrik eden bir telgra 
fını okumufttır. Bu iki gemi yüzbaıı 
Savoia'nm kumandası altında 14.9.33 
tarihinde buradan Portııaide hareket 
ebnİh Afrikanm tarlr. sahillerindeki 
batlıca limanlara uğramıı, Omit"?urn? 
nu çevirmiı, Afrikanm ga11> sahıllerın 
deki limanlara uğrayarak yolu~ d:>· 
vam etmit ve Akdenizde Cebelutarık 
boğazından dönmiiftür. __ ..,.-

• 
Süleymaoı zengın 

eden diyar 
ISK.ENDERIYE, 27. A.A. - Prorok 

heyeti, Sıileyman'ın ha>:ineler elde ettiği 
rivayet olunan Uphir kıtasmı keıfetmiı· 
tir. Bu kıta', Mıoır ile Habesistan hudu· 
dunda ile Megali arasında ki.indir .• Bu
rada bulunan hiyeroglifler, ilk eski Mı· 
lir hanedanları zamanında bu yerlerde al 
tın madenlerinin iıletilmit olduğunu ffÖ• 
termektedir. ---Amerikada deniz 

manevraları 
HONOLULU, 27. A.A. - Aıner:ka 

bahriyesine menıup ve aralarında geçen 
ay San Fransiscodan Havaiye durmak
sızın seyahat eden 6 tayyarenin de bu· 
lunduğu 46 deniz tayyaresinden mürek· 
kep bir filo Kalifomiyada San Diyego
ya müteveccihen uçmuılardır. Bu tayya· 
releı-, orada bir ay kaldıktan sonra, Pa
nama kanalı mıntıakasına gidip Antille a
daları denizinde icra edilecek deniz ma· 
ncvralanna iıtirak edeceklerdir. 

Beraet eden Bulgarlar 
sah verildi 

BERLIN, 27.A.A. Dimitrof, Popoff, ve 
Daneff serbest bırakılarak bu sabah tay· 
yare ile Sovyet Rusyaya gitmiılerdir. 

Bulgar kralı babası 
ile görüştü 

KOBURG, 27. A.A. - BulgaristD.n 
kralı Boris dün yetmiş üç yatına bas· 
mıı olan b~bası kral Ferdinandı ziyaret 
iç.in buraya g:elmiıtir. 

::, .... - ~ : ; , . -·~ 

Ziraat vekaletinin beş se
nelik çalışma programı 

Fen memurlarından mürekkep teş
kilat vücude getirilecektir 

ANKARA, 27 (Milliyet) - Ziraat Vekıileti beş senelik bir çalrş
ma programı hazırlamaktadır. Bursada kurulması kararlaşan yün ip • 
lik fabrikasında işlencek yünlerimizin ıslahı için Ziraat vekıiletince a
lınacak tedbirler programa dahildfr. 

Bu ıslah ameliyesi şimdilik Burs~, Balıkesir ve Çanakkale vilayeıt· 
!erimize ıamil olacak ve bilahara dığer bazr vilayetlerde de tatbike· 
dilecektir. Diğer taraftan memleket hayvanlarından inek, koyun ve kfı
ri gibi süt, yün ve et verenlerinin evsafını tesbit ve kabiliyetlerini ta • 
yin etmek üzere vekalet tetkikat yaptırmak kararındadır. Bu ifİn bef 
senelik bir program ile başarılması mutasavverdir. Tetkikleri yapmak i 
çin daima köylerde gezerek vaziyeıi yerinde tesbit edecek len memur· 
farından mürekkep birer teıkiliit vücude getirilmesi düşünülmektedir 
Bu teşkilat ilk sene on vilayet dahilinde çal1f4caktır• 

Sovyetlerle imzalanan protokol 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Sovyetlerle imzalanan mali proto • 

kolu tasdik için hükilmet bir kanun liiyiha&ile protokoliı Millet Meclui , 
ne sevkedecektir. 

•• 
Uç Başvekil Romada buluşacak 
ROMA, 21 (Milliyet) - Avusturya ile Macaristan BQfvekilleri a • 

yın on bqine doğru Romada M. Mussolini ile mülakat edeceklerdir. 

Yugoslavya- Macaristan hududunda 
ViYANA, 27 (Milliyet)- Yugo11lavya ·Macaristan hudut muha

fızları arasında bir çarpışma oldu ve bir kifi->i.ildü. 

Türk - Macar uzlaşma muahedesi 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Türkiye ile Macaristan arasındaki. 

bitaraflık, uzlaşma ve hakem muahedesi müddetinin temdidi için An
karada imzalanan protokoliı tasdik için hükumet Meclise tevdi etmiJ
tir. 

Maden kömürü resmi indirildi 
ANKARA 21 (Telefonla) - Kendi.ine kanunla verilen salahiye

te istinaden Iktısat vekaletinin teklifi üzerine maden kömürü gümrük 
resminin 4 liradan iki liraya indirildiğini hükilmet bir tezkere ile Mil
let Meclisine bild irmiftİr • 

Surigede emlaki olanlar için 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Suriyedeki Türklere ait emlak ile 

Türkiyede Suriyelilere ait emlô.k hakkrnda Fransa ile yapılan itillil. 
namedeki müddetlerin 11 kanunusani 1934 tarihinden itibaren alh ay 
daha temdit icin hiikiinıet Meclise bir kanun layihası sevketmi,tir. 

Alman mallarına dair tamim 
'ANKARA, 27.A.A. - Yeni itiliillar mevkii tatbika girinciye 

kadar Alman mallarının eskisi gibi protokol ve takas itilıilı hükümle
ri dairesinde geçirilmesine devam edilmesi gümrükler umum müdür· 
lüğüce tamim eJ..'lmiftir. 

Yeni tren hareket tari/eleri 
'ANKARA, 21. A.A. - Devlet demiryolları yeni tren hareket ta• 

rifelerinin Martın yirmisinde mevkii tatbika geçmesi için tertibat al
maktadır. 

Her 'İsl"8)1ona uğramak şartiyle seyrü.eler edecek yolcu treni 
Haydarpaşadan 19,30 da hareket ve Ani.araya 9,50 de muvasalat e
decektir. 

Ankaradan 19,5 de kalkacak HaydarPtıf«ya 9 da varacaktır. 
Bunların zamanı bugünkü yolculuğa nazaran gelirken bir buçuk saat 
ve giderken bir saat 25 dakika kısaltılmıftır. 

Her istasyona uğramak ve az marşandiz: vagonu almak şartiyle 
işliyecek olan lstanbul muhteliti lsttanbuldan saat 10 da hareketle An
karaya 8,43 te gelecek ve Ankaradan 20,10 da kalkacak 12,36 
da lstanbula varacaktır. Bu trenin de gelişinde iki buçuk ve gidi,inde 
bir buçuk saat kazanılmıştır. • . 

lzmir-Konya muhteliti Ankaradan 12 de kalkarak 20,20 de Eı· 
kişehire varacak ve Eskişehirden de 8,40 da kalkıp saat 17 de Anka· 
raya gelecektir. 

Kontenjan tevziatı hakkında Müs
teşar Adil Beyin izahatı 

'ANKARA, 21. A. A. -Kontenjan tevziatında takibedilen usul lıak 
kında alakadarların tenviri için izahat vermesini -rica ettiğimiz: EfÜlll 
riik v~ inhisarlar vekaleti müsteşarı Adil Bey bize fır beyanatta bu· 
lunmUftur : • 

" Kontenjan mıktarlan heyeti vekilece 3 veya altıfar aylık ol
mak üzre kabul ve nesredilir. Gümıüğe tebliğ edilen bu listeler kaç ay
lık üzerine ise o kadC:,. aya takrim edilerek lıfır aylığı bulunur. Bu sı· 
rada gümrüklerin bir ay evvelki a,r ba~da anbarlarında her maddfı
den mevcut istoklan ıorularak tespıt edılır. 

Her maddeye isabet eden aylık kontenjan mıktarlannın yüzde 
85 i gümrük anbarlannda mevcut istoklara nazaran mütenasiben tak-
sim edilir. • 1 

Ay b(lfları istoklanndan son~~ yeniden gelen eşya münasebeti? B 

hasil olan ihtiyaç_ları karşılamak ıçın başmüdürlerden yine kontenıan 
istenildikçe bu ist~ğin miktar ve zaruretine göre eldeki yüzde 15 den 
tevıfat alınır. 

ispanyada gizli toplanhlar 
SARAGOSSE, 27. A.A. - Zabıta, 

müfritlerin gizli bi~ toplantısını keıfet. 
miştir. 60 kiti tevkif ol~uıtur. Mev. 
kuflar arasında geçen kanunuevvel ayın. 
daki ihtilil hadiııeleri üzerine aç·lan ad. 
li tahkikata ait dosyalan çalanların da 
bulunduğu tahmin ediliyor. 

Bir amelenin bulduğu 
bilezikler 

KOTTBUE, 27 (A.A.) - Bebrin 
civarında yolun tesviyesinde çalıtan 
ameleden biri, beı tane, ince iılenmiı 
altın bilezik bulmuıtur. Bunlaı·ı mua • 
yene eden bilgi sahipleri, bu bileziklerin 
Burııonlar zamamndan kalma ve mila· 
dın dördüncü asnnda yapılmıı oldu • 
ğunu ıöylemiılerdir. 

Bu bilezikler, .gayet nadir ve tarihi 
büyük bir kıymeti haiz olduklarından 
müzelerden birinde teşhir edilecekler • 
dir, 

lık stratosfer konferansı 
LENINGRAD, 27 .A.A. - ilim aka· 

demisi tarafından itçimaa davet olu~a.a 
ilü stratosfer konferansı için muhtelif 'k
lim müesseseleri hazırlıklarda bulunma 
tadırlar. Konferansta bir de büyük ser· . 
gl açılacaktır. Bu sergide "Sovyet Ru•: 
ya" ismindeki stratosfer balonunu!' ki:. 
!etleri ile kazaya uğrayan Asıoavıa .ki 
balonunun kınlmıyan aletleri ve her ' 
balonun sepetleri tqbir olunacaktır· 

Yugoslavya ile dostluk 
misakımız 

. • na· 
BELGRAD, 27. A.A. - HancıylloiPe 

zın M. Yevtiç dün ~~b~sun. my 01• 

t d'k dilınek üzre Turkiye ıle . ~g • 
as ı e d 27 teşrınıaaJU 

lavya arasında Belgra a · tccı>· 
1933 de imzalanan .dost!uk,b ad~ıdevlet 
vüz. hakem mi.sakı ıle ,-ıne • u.. ı. }933 

d B ı rad'da 28 tetrınuanı 
arasın a e g .. k b·ı talibatm ·~ 
de imzalanan mute. a 'ı mu.tTfnantcYI 
reti tesviyesine daır o an ı ı a 
tevdi etmittir• 



(f-;~~aJ 
Ar yılı değil, kar yılı! 

d 
Kanun yollarında cambazlık e

erek para kazanmak htiyen hü • 
~:r sah pleri az değildir. Bunların 
1~ınde kartısındakini hiddetlendi
"ip kendine hakaret ettirdikten 
lonra dava açıp manevi tazminat 
•larak geçinenlerden tutun da ga • 
tetelerde aleyhinde netriyat yap • 
lırarak gene bu tekilde para ka • 
tanınak iç'n matbuata tuzak ku • 
flnları da vardır. 

Bundan iki üç sene evvel bir a -
Sıkgöz İstanbul gazetelerinden on, 
0n ikisi aleyhine bir ufak 1sim mü
tabehetinden istifade ederek zem 
davası açmıf ve beherinden iste -
~İği tazminata göre ceman yirmi 
uef, otuz bin lira kazanmak sev • 
~asına düşmüttü. Gazete mümes -
•ılleri gazetelerinde ismi geçen a
~am ile davacının isimleri bafka 
uaşka olduğunu göstererek mev • 
:tııu bahıolan bu adam olmadığını 
ııöyledikJeri zaman davacı telatla, 
İsmin tertip sehvi olarak yanlış di
tildiğini, mevzuu bahis adamın 
llıuhakkak kendisi olduğunu o ka
dar ceht ile iddia ediyordu ki şq
~mak kabil değildi. itte böyle 
qnuni tuzaklarla kazanılan para-
1..rın bir taheserini size hikaye 
edeceğim: 

Vak'a Avrupada geçiyor: 

Bir cumarteei günü öğleden son
r;ı temiz giyinmi, iyi bir mütteri 
bir otomobil mağazasına gid'yor. 
Bir güzel araba beğeniyor. Hiç pa
tarlık etmeden 250 bin franka sa
tın alıyor. Cebinden çek defterini 
Sıkarıp 250 bin franklık bir çek 
\>eriyor. Arabaya bin'yor ve çekip 
gidiyor. 

O civarda diğer bir otomobil ma 
• gazasının önünde duruyor ve ma-
ğaazya girip altındaki 250 bin 
franklık yeni otomobili 100 bön 
franka satmayı teklif ediyor. Ta -
hii mağazadakiler yeni otomobili 
lanıyor ve nereden ne fiyata alın • 
dığını biliyorlar. Bu garip sabcıyı 
lıir taraftan oyalarken, diğer ta -
rııftan da otomobili satmıt olan 
~ğazaya telefon ediyorlar. 250 
~ın franka alınmıf bir arabayı bet 

akika sonra 100 bin franka sat -
:1a!a kalkanın bir dolandırıcı ol-
uııunda füphe yok. Demek mağa 

Zaya verdiği çek sahte. Fakat cu -
Illarteıi öğleden sonra bankalar ka 
l>~hdı~; Onun için çekin sahteliği
nı kat ı surette tahkika iınkan yok. 
8ankalar pazartesi sabahı açılır. 
~ zamana kadar beklenirse 250 
~ın frank uçacak. Bu muhakeme 
~erine otomobil satan mağaza h e 
Ilı.en polise telefon ediyor ve müş
teriyi tevkif ettiriyorlar. 

Pazartesi bankalar açıldığı za • 
~an hayretle görülüyor ki mütte
İ:°in verdiği çek sahte değilmiş ve 
.ankada bu çeki tediye etmiye ka

fı para11 varmıf. O zaman müşteri 
~ahkemeye müracaat ederek ıe -
"tpaiz tevkiften dolayı tamam bir 
lıı.'lyon frank tazminat alıyor •• Bu 
baradan otomobile verdiği 250 bin 
ftanlu çıkarırsak, iki gün bile ıür
~Yen bir hapia mukabilinde 750 
ırı frank, bir de yeni otomobil ka
~Dımt oluyor. Böyle dolandırıcı -
1ga can kurban. Lak::n bunu ya • 
llıı.hilmek için de insanın bankada 
~rınayeai ve bqında mükemmel 
"it aklı olmalıdır. 

FELEK 
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ŞEHiR 

EKONOMi 
-

Yumurta ihracatı ---lspanyol heyeti yumurta 
tüccarı ile de görüştü 
Şehrimizde bulunan lapıı.nyol ti -

caret heyeti, tetkikatına devam et -
mektedir. Heyet, iki güne kadar §eh· 
rimizden ayrılacaktır. Heyet dün yu • 
murtacıalrla temulanna devam et • 
mit ve yumurta tacirlerimize) tam bir 
itilaf haaıl olmuttur. Yelkenci zade · 
lerin Erzurum vapuru, ilk seferini 20 
martta Barselona yapacaktır. Heyet, 
bağırsak ve halı tacirlerimizle de te -
mas etmiftİr. Heyet azasından biri ile 
bir bağrrn.k tacirim.iz ara&ında da an
)apna hasıl olmuttur. 

Ofisin nakli . 
ihracat ofi&inin Ankaraya nakli için 

resmi tebligata intizar edilmektedir. 
Eınir gelirgelmez ofis raportörlerin -
den ve memurlarmdan bir kıımı An

. karaya hareket edeceklerdir. 

Japon rekabeti 
lranda Sovyet ve Japonlar arum • 

da deh§etli bir ticaret rekabeti bat 
ıröatermİftİr. Japonlar bilhaaaa çi • 
mento ve pamuklu mensucat fiyatla
rından ehemmiyetli tenzilat yapmıı • 
(ardır. Bu damping karııaında Sov • 
yellerin çimentolanm satınakata mÜf· 
külata maruz kaldıkları haber veril
mektedir. 

Yunan ihracat ve ithalat 
kıymetleri 

Yunanistanın klearing mukavelesi 
yaptığı memleketlerden - üzüm ve in
cirden maada - yapacağı ithalat ve ib· 
racat eşyasına ait faturalann kıymet
ler.ini tetkik için Pire limanında ve di
ğer limanlarda üç kitiden mürekkep 
birer mürakabe komisyonu teıkil edil 
mittir. 

Yeni kontenjan teblig edildi 
1 Nisandan itibaren tatbik oluna • 

cak altı aylık yeni kontenjan listele
ri Resmi Gazetede intişar elmİ§ ve 
dün latanbul gümrükleri bat müdür
lü~e tebliğ edilmittir. Mart içinde 
bu lııtelerden latanbula tefrik ve tev>
zi e,<!,ilec~k kıs'!" vekaletçe teabit ve 
teblıg edılecekt.ir. Yarından itibaren 
de mart ayma mahaua kontenjan ter
tibinin tevziine batlanacaktır. 

Bulgaristandan gelecek kömür 
Bulgaristandan bir buçuk milyon 

kilo kömür ithali için kontenjan mü -
aaadeai verilmittir. 

Macaristan ve Japonya ile 
mukaveleler 

Macarlarla aramızdaki Ticaret 
mukavele.inin müddeti mart sonuna 
Ye Japonya ile aramızdaki mukavele 
müddetinin mayıa sonuna kadar uza • 
tıldığı Ticaret odaaına tebliğ edilmiı -
tir. 

Sıvasta portakal bolluğu 
SiVAS, (Milliyet) - Bu yıl tren mü

temadiyen portakal getiriyor. Çarşılar, 
pazarlar portakalla dolu .. Çoluk, çoc'.lk 
ellerinde sepetler, sandikler kahvelere da
lıyorlar ••• 

- Portekel.. Üçü bet kuruı. 
- Şeker beyim ıeker ... 
Herkes partakal yiyor. Portakala ı 'I· 

bet fazla. .. 

Bandırmadan lstanbula ka
saplık hayvan savkiyatı 
BANDIRMA, (M lliyet) -

Son günlerde Bandırmadan lıtan
bula fazla miktarda kuzu koyun ve 
sığır gönderilmeğe ba.şlanmıt ve 
bir hafta içinde 278 baş öküz, i
nek, manda, 892 hat kuzu, 40 ko
yun ile 77 baş keçi sevkedilmi.t,tir. 

M. Mişin'in naşı Odesaya 
gönderildi 

Bir nevrasteni buhranı neticesinde 
rovelverle intihar ettiğini Anadolu a -
jaıısının dün haber verdiği Sovyet se
fareti ikinci katibi Mösyö Miıin'in 
cenazeıi evvelki kün Novrosiski vapu
rile Odeaaya naldedilmittir. 

Kızıl kumaıla örtülü olan cenaze 
Sovyet konsoloshaneainden merasimle 
kaldırılarak; sefaret ve konsoloahane 
erkanı , ıehrimizde bulunan Sovyet mü
euesatı menıubini ve Sovyet tebaası 

bulunduiu halde vapura naldedilınit • 
tir. Cenaze ile beraber müteveffanın 
zevcesi de Odeaaya hareket etmiştir. 

Mösyö Mitin pazar ai<ıanu saat 
20,30 da intihar etmiıti. Müteveffa, 
ba~yoya rirmiı ve uzun müddet çıkma
dıa:ı ıörülünce, kapıya vurulmuı ve ce .. 
v~~ a?nmayınca kapı kırılarak içeriye 
gılnd l,?"t~ir. Mösyö Miıin, ıakağından 
a ıgı bır yara neticesinde ölü olaral< 
Y~tı.yordu. Bunun üzerine vali Mu -
bittin Beyle müddeiumumi Kenan Be
ye ve zabıtaya haber verilmittir 

. Muhittin ve Kenan Beyler, ;cfakat
~rınde z.abıta tabibi bulunduğu halde 

1 
onaolhokiks~aneye gitmiıler ve lazım ge-
en ta atı yapmışlardır. 

Dokt~r,!a~n v~diği rapora göre, mü
teveffa ~~· .b~~ ıınir buhranı neticesin .. 
de kenduını oldürmüıtür. -----y alovada yeni otel 

Akay idareıi, Y alovada yaphracağı 
200 yataklı ani otel için hazırlıklara 
devam etmektedir. 

Otelin önümüzdeki mevsimde açıl
maoına çalııılacaktır. 

ViLAYETTE 

Açıktaki 
Memurlar 
Tercihan alınmaları vila

yetlere tekit edildi 
Açıkta bulunan memurlar hakkında 

vilayete mühim bir tebliğ gelmiıtir. 
Dahiliye vekaletinden gelen tamim §U• 

dur: 
"Müvazenei umumiye kanununun 

19 uncu maddesi, münhal bulunan me· 
muriyetlere tercihan açıkta bulunanla
nn tayinlerini i.mir bulunmasına bina
en açılacak vazifelere viliyetinize en 
yalan mahallerden elyevm açık maaşı 
almakta bulunanların tayinleri tebliğ o
lurun~ı ve vekilet emri maaşı almakta 
bulunan memurların da isimlerini ve 
maat aldıkları mahalleri gösterir bir cet
vel rönderilıniıti. 

Bu teblirat hilafına olarak bazı vi
layetlerce memur alındığı rörülmekte -
dir. Mezkür kanun hilafında muamele 
yapıldığı takdirde tayin edilen memur
lara maaı verilmiyeceğİnden kanunun 
tamam tatbiki ve bu suretle açıktan ta
yin edilecek memurların kayıtlanna işa
ret edilmek üzere keyfiyetin iı'arı te
kit olunur.,. 

Mart aylığı 
Mart aylığını vermek için bütün ha

=lıklar bitmiıtir. Aylık yann veri • 
lecektir. 

Dul, yetim, mütekaitlerin üçer aylık 
maaıları da haftaya verilmeğe baılana
caktır. 

lhtikAra meydan verilmiyecektir 
Yeni ölçülerin tatbikab dolayuile 

ihtikara meydan verilmemesi hakkında 
Dahiliye vekiletinden vilayetlere birer 
tamim yapılıruıtır. 

Tamimde deniliyor ki: 
" Bir çok yerlerin bu güne kadar la

znn gelen hazırlıkları ·ikmal etmemi§ ve 
kanun ve nizamname hükümlerine uy .. 
gun ölçüler siparif ve tedarikinde ge
"!kmit oldukları anlaıılmaktadır. Bu va
zıyetten istifade etmek istemesi muh
temel görülen bazı fırsat kollayıcılar yü
zii~.ı-~ h.Ui<Tn yeni ölçüler tedariktnde 
müşkülata uğramalarına ve maddi ma
n~vı zarar görmelerine mahal bıraİ.ılme
mak üzere Vilayetinizce de ölçüler üze
rinde iğfal veya ihtökara mani olacak 
tedbirlerin alınması ve neticeden malü
mat verilmeai tamimen tebl:ğ olunur." 

Hayvan enemesi 
Baytar müdürlüğü bir müddetten 

beri vilayet dahilindeki hayvan nesil
lerinin ıslahı itile meıgul oluyordu. 
Teşkil edilen eneme grupları §İmdiye 
kadar muhtelif mıntakları dolaıarak 
İşe yaramayan hayvanlan enemi§ler -
dir. Çatalca ve civar köylerdeki he • 
yeller de iılerini bitirdil<ten sonra te· ' 
hirdeki hayvan mikdan teabit edilecek 
ve ihtiyaç nisbeti anlatılacaktır. Maa • 
mafih Bulgariatandan yeniden Pilev -
ne aygırı alunı ve köylüye tevzii takar 
rür etmiştir. 

MAARiFTE • 

Hilaliahmer cenç!ik teşkilatı 
• . Mekteplerde yeni teticil edilen Hi
Jalıahmer gençlik teıkilatı faaliyeti 
h:ıkkında her ay Maarif vekaletine 
bır rapor gönderilmesi vekaletçe ta • 
mim edilmiştir. Mart baıından itiba • 
ren mekteplerdeki t"§kilatı aılu bir 
program altında çalqmağa batlaya • 
caklardır. 

Maarif inzibat meclisi azalığı 
lıtanbul Maarif müdürlüğü mm • 

takası inzibat mecliaine betinci ilk 
mektep batmuallimi Tahir Bey yeni a 
za olarak intihap edilmiıtir. 

Namık Kemal gUnU 
Milli Türk talebe birliği tarafm -

dan tertip edilecek olan Namık Ke • 
mal ve Ziya Gökalp günü bir marttan 
iki marta tehir edilınittir. 1 Martta 
inkılap enstitüsü açılma merasimi ya
pılacaktır. Namık Kemal ve Ziya Gök 
Alp ıneraıinıinde açıı nutkunu Abdül
hak Hamit Bey aöyliyecektir. Mera • 
&im cuma günü aaat 3 te üniveraite 
konferans salonunda yapılacakbr. 

Ahlak buhranı 
Doktor Salim Ahmet Bey tarafın • 

dan bu akıam Beneberit Musevi Cemi
yetinde ilk türkçe konferans verilecek
tir. 

Konferan11n mevzuu (Aın hazır ve 
ahlik buhranı) dır. 

1 Kl•lk ha~arlar 
" Cuma günü Balatta Ahemla ha

yır cemiyeti binasında saat IS te avu .. 
kat Avram Naon Bey tarafından bir 
konferans verilecektir. 

'" Hilaliahmer Beyoğlu kaza şube
ıinin 1934 kongresi 4 mart paz"r gü
nü saat 17 de kaza merkezinde topla
nacakbr. 

" Sadullah Bey Ankaraya gitti -
lktnat vekaleti deniz ve hava müste -
!an Sadullah Bey dün Ankaraya git • 
mittir. 

• lıtanbul Verem Mücadele Cemi
yeti yedinci senelik kongresini martın 
ikinci cuma günü saat 10 da Cağaloğ
lunda halkevinde aktedecektir. 

• Bu al<ıam saat 18 de Türk Tıp 
encümeni mutat ayJık içtimaını Etıbba 
odası ıalonlarında yapacaktır. 

* E.tı~ba odası heyeti idaresi dün 
mutat ıçtımaıru yapmıı ve bazı me 
leki meıeleler üzerinde görütül ·· 
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POLiSTE 

Bir çocuk 
Kuyuda boğuldu 

- - o-

Kuyuların ağzını aç k 
bırakmamalı 

Osküdarda Canbaz Ali efendi soka
ğında 7 numaralı evde oturan Erkiinı 
Harbiye kütüphanesi katibi Sabahat 
Beyin emirber neferi Emin efendi kuyu
dan su çekmekte iken kuyunun kapa
ğını açık bırakmış ve bu esnada bah
çede dolatmakta olan Sabahat Beyin 
bet yaşındaki Turhan Süleyman iamin
ki çocuğu kuyuya düıerek boğulmuş
tur. 

Üç hırsız 
Küçükpazarda oturan sabıkalılardan 

Niyazi, Sabahattin, Yahya iıminde üç 
falııs o civarda oturan Haci Ali efen
cfinjn evine girmiıler ve bazı eıyayi fa· 
!arak kaçarlarken yakalarunıılardır. 

Keyf için siıah 
Kadıköyünde Söğütçeıme caddesinde 

oturan fınn amelesinden Ali Rıza or
tada bir ıebep olmadığı halde 4 el silah 
atbğından dolayı zabıtaca yakalanmıı
br. 

Kaza kurşunu 
Edirnekapı caddesinde Kerim efen

dinin kahvesine müşteri sıfatile giren 
ve Atik Alipaıa mahallesinde aktar 
Kerim aokağında oturan Yani efendi 
kahveci Ke~im efendinin çekmecesin
den tabancayı alarak kurcalamakta iken 
alet alını! ve Yani sol elinden yaralan
mıttır. Yani hastaneye kaldırılmıştır. 

Hızsız kim? 
Beyoğlunda Boıtanbaıı Hayriye cad

desinde S numaralı evde oturan Ma
dam Mirka poliıe müracaat ederek bun 
dan bir buçuk ay evvel odasına anah
tar uydurulmak suretile hıraız girerek 
masanın üıtünde bulunan 22 lira ile 

bir takım senet ve iskambil kağıtlarının ça 
lındığını aöylemit ve bu çalınan iskam
bil kağıtlarından bir kıomıru ayni apar
tımanda oturan Madam Danikanın o -
dasında gördüğünü iddia etmiı, tahki
kata baılanmıştır. 

Bir adam ölU bulundu 
Beyoğlunda oturan altınıı yaılarm· 

da Herman Şinayina isminde bir adar;ı_ 
Metrutiyet caddeainde Kanunueaaıi 
kıraathanesinin arkasında sokakta ö
lü olarak bulunınuıtur. Ceset morga 
gönderilmiıtir. 

MAHKE["'ELERDE 

Aftan istifade edemiyecekler 
Eroin kaçakçılığile suçlu Madam 

Afro ve arkadaşlannın af kanunundan 
iıtifade edeıniyecekleri anlaıılmıı ve 
dün ıekizinci ihtisas mahkemesinde ye .. 
niden muhakemelerine başlanınııtır. 

Suçlular meyanında biri Ermeni, 
diğeri musevi iki tüccar da bulunmak
tadır. 

Mahir Fay işe başlıyor 
iki aydanberi zatürreeden rahatsız o

lan ve mühim bir hastalık atlabrut bu
lunan ikinci müstantik Mahir Bey ta
maınile iadei afiyet etmiş ve dünden i
tibaren adliyeye gelerek vazifesine bat· 
lamııtır. 

Kefa!et'.e tahliye istiyor 
Kefaletle tabliye için bir iıtida ile 

müracaat eden Maılak kazası müsebbi
bi Alber Gano efendinin talebi hakkın
da müddeiumumiliğin mütalea11 sorul
muıtur. Burün istida hakkında karar 
verilecektir. 

Kral Albert için di"n 
bir ayin yapıldı 

Müteveffa Belçika Kralı Birinci 
Albert Hazretlerinin istirahati nıhu 
için dün sabah Pangaltıda St. Esprit 
kliae&inde bir ayini ruhaıll yapılımı
tır. Klisenin ortasına adet olduğu üz·e
re bir tabut konulmuttu· Tabutun üze
ri aiyah kumaılar, Belçika bayrağı ve 
Belç.ika krallık tacı ile aüslenmitti. 
Klisenin ıütunlan üzerine müteveffa 
kralın iaminin ilk harfi olıı.n A harfi 
konulmuttu• Ayinde Papalığın Anka
ra müme11ili bulunan Monsenyör Mar 
gotti ile Rum katolik, Ermeni katolik, 
Rum ortodoka patrikhaneleri mümes
&illeri hazır bulunmuttur •• Sağda bel
çika sefiri M. Raymond ve sefaret er
kanı, diğer aefaretler ve konsoloaha -
neler menauplan, atatemiliterler, sol
da hükUınet namına vali Muhittin B. 
ve FraRllz, ltalyan, Belçika ve lngi • 
riliz eski muharipleri ve kolonisi ma
damlarile birlikte bulunuyorlardı. 
Ayine Monsenyör Margotti riyaaet et
miştir. Duadan sonra Monsenyör Mar· 
ırotti müteveffa Kral Hazretlerinin 
hayatından ve meziyetlerinden bi.hia 
dini bir hitabe irat etmittir. Mera.im 
bittikten sonra, klisede hazır bulunan 
!ar ıefir M. Raymond'a beyanı tazi
yet ederek ayrılmıtlardır. ---Eyüp dispanseri 

Verem Mücadele Cemiyeti Eyüp 
diıpanserinin azami mükemmeliyette 
inşası için mühim mikdarda bir para 
ayırmıtlır• Bu it için ayrıca o civarda 
bulunan resmi ve hususi müessesele -
rin de yardımı istenilecektir. Yeni diı
panserde tanınmı§ ve kıymetli doktor
lardan batka ziyaretçi hemtirelerin 
de bulundurulması takarrür etmittir. 
Bu hemıireler, hastaların evlerine ka 
dar gidecekler, onların ya,ayıt tarzla 
rile yakından alakadar olacaklardır. 
Bu civarm ihtiyacını tamamen kal'Jı • 
layacağı umulan bu yeni dispanserin 
ırelecek mevsim baılangıcına doğru fa 
aliyete geçebileceği haber veriliyor. 

BELF.DIYEDE 

Kıpti dilenci ---
Sokakları kaplayan bir 

şebeke mi var? 
l5tanbul umumi meclisi dün öğle .. 

den sonra toplıı.ndı. Muhtelif daireler 
den gelen mazbatalar ait olduklan en 
cümenlere havale edildi .. Bundan son 
ra Rana Sani Yaver Hanımın verdiği 
bir takrir okundu. Takrirde son za • 
manlarda Istanbul sokaklarında bir 
takım kıpti kadınlarının yanlarınd~ 
küçük çocuklar olduğu halde dilenci· 
lik ettikleri, bu kadınların adeta birer 
şebeke teşkil ederek bütün caddeleri 
kapladıkları yazılıyordu. Rana Sani 
Yaver Hanımın bu takriri tetkik edil
mek ve cevap verilmek Üzere maka
ma havale edildi. Meclisin tubat dev
resi içtimaı dün bitecekti. Fakat he -
nüz yeni &ene bütçesi müzakere olun 
madığından, Meclisin 15 gün müddet
e) temdidi kararlaıtırıldı. Meclis pa • 
zar &iinü toplanacakllr. 

imar planları 
Vali ve belediye reisi Muhittin B. 

dün imar ıubesine giderek lstanbul 
planı için tercüme eclilen mütehasaıs 
raporlanru tetkik etmiştir. lmar §U • 

beai müdürü Ziya Bey, vali beye bazı 
izahat vermiıtir. 

Haliç şirketinin vaziyeti 
Haliç tirketinin yolcuları seneden 

aer.~ye azalmaktadır. Eaki vapurların 
tamire olan ihliyaçalrının aıklaımaaı 
da masarifi arttırmaktadır. işletme ha 
aılatı geçen seneden yirmi bin lira ek
aik olmuş.tur. Bir sene zarfında maaı
lara 112244 kömüre 62.236, tamirata 
(evvelki seneden 30 bin lira fazlasiy
le) 57.049, levazıma lS. 74S, idari ma 
sarifata da 55.4 79 lira ki ceman ye • 
k\ın 302.3S7 lira vermiştir. Bu suretle 
varidatla masraf araaında mühim bir 
açık görülmektedir. 

istihlak resmi 
Dühuliye resminin ilgaoından do • 

layı istihlak resmi yeni bir ~ekilde tah 
sil edilecektir. Bu husus için daimi en 
cümen bir tarife vücude getirecektir. 
Yeni tarife hazirandan itibaren tatbik 
edilmeğe baılanacakbr. 

Belediyede ma~ş 
Geçen ay belediyede maaf IS gün 

teahhürle verilmitti. Mart maaşının 
cumartesi günü verilmesi için beledi
ye hazırlanmaktadır. 

Açık lagımlar 
Belediye Kaaımpa§a deresi.'1i temiz

leterek burada muntazam bir mecra 
yapınağa karar vermiştir. Dolapdere 
liğımları için de bir mecra yapılacak
tır. 

Açık lağımlnnn hepsini birden ka
patmak mümkün olmadığından bunun 
için bir program yapılarak iş senelere 
aynlacaktır. Bu yaz Kadıköyünde Kur· 
balıdere de temizlenecektir. 

Yıldız sarayı 
Yıldız sarayı merasim dairesile 

Şale kötkünÜn taınir edilerek tefriti • 
ne batlandığını ve bunların tehrimiz
de toplanacak beynelmilel konferans
lara tahsis edileceğini yazmıştık. Bey
nelmilel parlamentolar konferansı önü 
müzdeki eylülde ıehrimizde toplana
ceğı için o zamana kadar merasim da 
ireainin bütün hazırlıklan ikmal edile 
cektir. Konferana bu binada toplana • 
caktır. Ayni zamanda Beşiktaıtan Yıl 
dıza doğru &İden yol da tanzim edile .. 
cek, yolun her iki tarafı ağaçlarla ıüı 
lenecektir. . 

Yeni mezarlık için arsa 
aranıyor 

Maçka mezarlığı tamamile doldu
ğundıı.n belediye buraya ölü ırömülme 
&ini yasak etmitti. Bunun üzerine Şif
li, Kurtuluı, Beyoğlu ve }!arbiyedeki 
geni§ .ahadaki cenazelerin nereye rö-" 
müleceği mühim bir mesele haline rir 
miştir. Bu ha valide yalnız F eriköy me 
zarlığı vardır. Buraaı da hem küçük, 
hem uzaktır. Belediye Zincirlikuyuda 
muntazam bir mezarlık tesia etmek ia
temittir. Fakat burada alınacak arsa 
hakkında yapılan müzakereler bir türlü 
neticclenememİ§tİr. Belediye yeni ma 
li ıene olan hazirana girmeden evv('I 
herhalde geniı bir arsa tedarik ederek 
aatm alacak ve 934 seneaile de yeni 
mezarlığın te&iaine batlanacakbr. 

Su projesi 
A vrupaya ritmiı olan belediye fen 

heyeti müdürü Ziya Beyin ve arka. 
daılarının bir hafta sonra ıehrimize 
avdeti bekleniyor. Heyete dahil mü
hendis mektebi sular dersi profeaörü 
mühendia Bürhıı.nettin Beyle Terkoa 
müdürü M. Kutelnonun müıtereken 
hazırladıkları bir proje vardır ki bu 
proje Terkos tebekeainin müstacelen 
yapılmasında zaruret görülen kısımla 
ra aittir. Heyet döndükten sonra aaıl 
büyük ou projeai yapılacakbr. Büyük 
proje Viyanalı müteha."511 M. Filenne
rin raporunda tav&İye ettiği esaalar .. 
dan ve A vrupada ıu i,Jeri için görü • 
len yeniliklerden de istifade edile • 
cektir. 

Seyyahlara kolaylık 
Ecnebi ıeyyahlann dövizlerini Türk 

parasına çevirebilmelerini kolaylaıtır • 
mak için Cümhuriyet Merkez Banka11 
tarafından seyyah vapurlarına hususi 
memurlar gönderilmesi hususunda Tu
ring klüp tarafından hükümet nezdin
de bir teı.W.üs yapılınııtır. 
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Futbol ceza!arı 
İstanbul Futbol Heyeti geçen 

cuma Taksim satdyumunda biribi-
rine giren en değerli sporcuları-
mızdan on yedi genci muhtelif 
boykot cezalarına çarptı. 

Bu meselki cezaların mahiyeti 
ne olursa olsun futbolü zevk için 
oynıyan bu amatörleri ceza kanun
larının müspet ve maddi hükmle
rinden daha fazla müteessir edece. 
ğine fÜphe yoktur. Bir genç ki hiç 
bir maddi menfaat ve maksat gö
zetmiyerek futbol oynıyor ve bu 
sırada oyun kaideleri üzerinde sı
kı bir hakimiyet tesis edemiyen i
darecilerin hakemlerin hatası ile 
heyecana kapılıyor ve itidal ni 
kaybediyor. Bu vaziyette bir gen
cin velevki meselki bir şekilde ol
sun cezaya çarpılması ve te•hir e
dilmesi herhalde kanuni hüküm
lerden daha ağırdır zannederim. 

Bütün mühi mmaçları seyretti
ğim gibi bu son maçın ve hadisenir 
pek yakından ,.hidi oldum. Vak'a 
hemen ~ altı adım önümde cere
yan etti. 

Fenni bir O)'\lna müsait olmıyan 
çamurlu bir ~abada bir saat kadar 
didişen gençlerin sinirleri bozul
muştu. Biribirlerine değil.Çamur
da saplanan topla mücadele ediyor· 
lardr. Düşmek , kaymak, çamur 
saplanmak gibi arızalar her dakika 
bir oyuncuyu çamura saplıyordu. 

Dütmenin. Çamurlanmanın ver
diği asabiyet ne elimdir. 

lnaan karda bile kayıp di;5se 
ıinirle~ir. Tasavvur ediniz ki bin
lerce halkın içinde yüzlerce defa 
dü,üp çamura bulanmak insanı ne 
hale getirir. 

Bir taraftan bu sinirlilik, bir 
yandan oyunun İcap ettirtliıTi fe. 
dakii.rlık bu aile çocuklarını harap 
etmişti. burunlarından kıl alınacak 
halden çıkmrşlardı. 

O sırada Galatasaraylı bir gen
cin Fenerli bir oyuncuya çelme at
ması bir saatten beri çamurla ta· 

li'le mücadele ede '!de sinirl,.ri bozı 
lan arkadaşlarının ıon tahammül
lerini de kırdı ve hepsi biribirine 
girdi. 

Hadisenin esası budur . işen •ek· 
linden ziyade biraz ruhi vaziyetini 
tetkik etmek lazımdır. 

Hayatta bazı buhranlar olur Jıi 
bunlarda şuurun yeri yol<tvr. Ve 
şuursuzca yapılan h areketleri ceza 
kanunu bile tecziye etmez. Bana 
kalırsa bu davayı daha ziyade psi· 
koloji tarafındAn muhakeme etm& 
li ve bu kıymetli gençlere verilen 
cezaları affetmelidir. Bana övh 
geliyor ki sinirleri sükune t buldu-
ğu zaman onlar da yaptıkları ~u
ursuzluğu anlamışlardır. Gal atasa. 
ray, F ener bahçe uihi memleketil'> 
,.~ "ö7ı'I P. ve en sevilmiıı iki takı· 
mını, bilhassa onların temiz. bir~ ııu 
aı e evladı olan oyuncularını hatf~ 
arası soğumadan tekrar kar,ılat· 
tırmalr. Eminim ki iki taraf ta, o 
gün düştükleri hat'l.yı tele?- r '1·· 
memek için adeta bir klübün iki 
takımı ı;ibi güle oynaya maç yapa

caklardır· 
liyi insanlar cezadan fazla tayip· 

ten müteessi~ olurlar. 
Burhan CAH;T 

Bazı avukatlar bir klöp 
teşkil ediyorlar 

lstanbul avukatlanndan güzide bir 
11nıf, barodan ayn olarak bir tetekkül 
vücuda getirmeğe karar venniılcrdir. 

Bu te§ekkül, bir klüp tesis etmek
tedir. Klübün muvakkat merkezi Ga
latadadır. Daimi merkezi için Beyoğ
luncla münasip bir bina aranmaktadır. 
Bu tefekküle ait beyanname hükümete 
verilmittir. 

Klübün gayesi, hukukşinaslann ilmi 
ve içtıimai malümat ve müktesebat;nı yü~ 
aeltmek, bu me}"Rnda Avrupa mahafili il. 
miyesile temasta bulunmak, ve lisan bİ· 
len avukatları bir araya toplayarak gÜ• 
z!de bir avukat sınıfı vücude getirmek· 
tır. 

İbrahim Tali Bey 
On a-ündenberi rahatsız bulunan 

lstanbul mebusu lbrahim Tali Bey iyi· 
leşmiı ve dün ak1&111ki trenle Ankara• 
ya gitmiıtir. 

Ağaçlar himaye edilecek 
Aldığımız malümata röre, lıtanbul 

ve civarındaki ağaçlann korunması için 
Ziraat vekaletince bir Iayiha hazırlan
mı§, heyeti vekileden geçtikten sonra 
Büyük Millet Mecliıine arzedilmiıtir. 

Bu liyibaya nazaran tayin olunacak 
mıntakalarda mülkiyeti eıhasa ait olan· 
lar da dahil olmak üzere onnanlar ko
rular, ağaçlıklar ve bahçelerdeki ~ğaç
)arın kes.iJmeıine, budanmasına sökül .. 
mesine ancak orman fen mem~rlarırun 
raporlarile müsaade edilecektir. 

Kat'iyat yapılacak nuntakalar an -
cak viliyet daimi encümeni kararlarile 
tayin olunacak , Ziraat vekaletince tas
dik ve ilan edilecektir. Müsaadesiz a
ğaç kesenler, budayanlar iki ıeneden 
üç seneye kadar hapis ve 200 lira ağır 
para cezasına mahkllm olacaklardır. 

--o--

Hüsnü Bey 
inhisarlar umum müdürü Hüsnü O. 

Ankaraya gibniştir. 
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KUi.Ait 
SANAT 1 Plan ve hamam 1 

Yazan: 
Mimar Z!!htü 

- ......... .,. .•. 
Şehir planının tanzimi ve adliye bi

naıırun yanmaır münasebetile gazeteler
den geçen noktai nazarları !Öylece hüla-
sa etmek mümkündür: 

1 Yanan adliye binasının yerine yeni
den bir bina yapılmıyarak o sahayı bir 
teras halinde muhafaza etmek, Sultanah
met camü ile Ayaıofya arasındaki genit 
sahayı "Ayaıofya hamamını yıkarak!,, 
ağaç ve yetillikten ari aafalt aatıhh bir 
meydan halinde bırakmak, bu genit mey
danın ortasına bir abide yapmak. 
Vakıa bütün tabii güzelliklerine ve üç 

tarafının denizi~ çevrilmiı olmasına 
rağmen kapanık ve mahsur bir halde ka: 
lan ve adeta denizlerden uzak merkezı 
Avrupa şehirlerini andıran; ve fakat me
deni bir tehir planından bugüne kadar 
mahrum bırakılan zavallı ve güzel lata.n· 
bul'u sevenlerin her ne pahasına olursa 
olsun tesadüf ettikleri engelleri bütün 
bir asabiyet ve titizlikle yıkmak ve yok 
etmek arzusunu göstermekte yerden gö
ğe kadar baklan vardır. 

Yalnız hatırlamakla mükellefiz ki bu 
işin, fchir planile alakadar olutu ve ıeh
rin tanzimi işinin de belediyemizce en 
değerli cihan mütehaıııılarına veriliti he 
pimizi bu kabil üzüntülerden kurtarmak 
tadır. Binaenaleyh bu mütehassısların 
pek tabii olarak şehrin mevcut vaziyet 
ve karakterine oldukça muvazi hareket 
edecekleri ve belki de adliye binası gibi 
esa • binalarla; yapacaklan etütleri ara
sında bir Ünsiyet ve İrtibat aramağa sa
dık kalacakları ihtimali galip olduğun· 
dan; adliye binaıırun yanmıı olmasından 
mütehaıııılann vaktinde haberdar edil
mesi her halde faydasız olmıyacaktır. 
Mütehassısların yapmış oldukları etüt
ler tetkik ediledursun bu nokta etrafın
da şehre faydası dokunur ümidile biz de 
kendi noktai nazarımızı söyliyebiliriz: 

Bir kere üzerinde ittifakla durulan 
bir nokta varsa o da yanan adliye bina• 
sı arsasının muntazam bir teras halinde 
muhafazası ve bu aahaya yeniden bir 
manianın yapılmama11dır. Fakat !ultan· 
ahmet camii ile Ayasofya arasındaki ge
niı sahayı Ayasofya hamamını yıkmak 
suretile asfaltlı bir satıh haline koyduk· 
tan sonra meydanın ortaıına bir abide 
dikilmesi cihetine gelince: Herkesçe 
mal Um olduğu veçhile bugün Avrupa
nın hemen her memleketinde bu kabil 
vaziyetle~. zuhurunda derhal umumi 
şehir pl8.nile alakadar olmak üzere mev
zii bir imar ve tezyini belde pli.n müıa
bakaıı ilin edilmekte ve binnetice meıe· 
le de en münasip hal fekline bağlanmak
tadır. 

Biz, bu şehir ta~imi arzu ve kanaat~ 
!eri arasında hiç bır kıymet ve ehemmı
yet verilmiyerek yıkılmasında bir beis 
görülmiyen Ay'!sofya hamamına gele
ilm: 

Evet bu hamam; Türklere mimarlıkta 
vekar ve kemalin ne demek olduğunu eo
kimez bir kanun halinde hediye eden ve 
Türklerin imar kudretini bütün aleme 
tanıtmakta pişta• olan ve nihayet ebedi
yetin azametleri arasına karı,ıp giden li.
'Ye"'ul büyük Si.nan'1n hiç bir veçhile 
hakir görü\emiyecek olan "hamam •eri .. 
ainden,. bir faheseridir. Binaenaleyh biz
ler kudretlerimizi mimarlığın o ulu tahi
kalarından aşırıncıya kadar bu aziz arma 
ğanların Üzerlerine titremekle mükelle· 
fiz. Aksi takdirde onlara doğru uzanan 
her muhrip el tarihin insafsız sayıfala
rından kurtulamıyacaktır. Binaenaleyh 
bu azametli aanat üstadımn biç bir e~ 
rinden hiç bir auretle müıtağni kalama
yız. Bunun içindir ki Süleymaniye ma• 
bedi elimizde mevcuttur diye de üstat 
Avrupa mimarlarının bile tetkikine doya 
madıklan Ayasofya hamamını elbette 
feda edemeyiz. 

llive edelim ki: Ayasofya hamamının 
yıkılması ciddiyetle mevzuubahis olduiu 
geçmif zamanlarda Amerikalılar mezkU.r 
hamamı ıabn almıya talip olduklarını 
hükUınete bildirmiılerdi. 

?Jlimar Sinan'ın hemen bütün eıerle· 
rinde mevki ve muhit en derin bir haııa
siyetle inceden İnceye tetkik edilmiı ve 
eserlerinin ölmez ahengi her yerde ta• 
biatin güzelliğini kendi azametile ta
mamlamııtır ki bu itibarla bizim onu; 
yalnız yapıcı kelimeainin müradifi gibi 
telakki olunan bir mimar olarak değil 
onun ayni zamanda bir manzumeci oldu
ğunu da kabul ve teslim etmemiz lazım
dır. 

Türklerin en değerli ve ölmez bir abi
desi olan Süleymaniye manzumesinin em 
salsiz mevkiini seçmekteki isabet bunun 
en canlı bir misali olduğu gibi Şehzade-

camiinin lstanbulun tam merkez nokta· 
sında yapılıtmı da bir tesadüften ziyade 
ince bir intihap eseri olarak kabul etme
miz de elbette daha munsifane ve dah:ı 
müdekkikane bir hareket olur. Binaen
aleyh mimar Sinanın diğer bir çok eser· 
lerinden sarfınazar yalnız bu iki abide
sinin bulunduğu mevkilerin hususiyetle
ri gözönüne getirilince mevzuubahis A-
yasofya hamamının; cihanıümfıl bir a
zamet taııyan ve muhakkak ki büyük 
üstadın da mazhan takdiri olan Ayasfo
ya camii civarına geliıigüzel bir bina şek 
!inde yapılrnıı olduğunu kabul etmek ÜS· 
tadın deha ve ibda kabiliyetine karşı bir 
tecavüz aayılmaz mı? 

Büyük üstat; velev ki gerçek dahi ol
sa hiç; alelade bir bina ile o koca mabe
din güzelliğini ihlale cüret mi eder veya 
sanat noktainazarından buna hiç: cesaret 
mi gösterebilirdi. Bunun aksini velev bir 
lahze için ohun kabul etmek koca üsta
dın engin ve yetkin kudretine kartı bir 
hakaret ve daha hafif bir tabirle bir sui 
nazar veya hiç olmazsa onun şümUllü 
kudretinden ıüphe etmek olmaz mı? A· 
caba bizim buna hakknmz var mıdır ve 
böyle bir zan veya kanaat ciddi ve derin 
bir tetkik neticesi sayılabilir mi? Şüphe
siz ki hayır! O halde bu aziz üstadın 
ruhunu tazip ve rencide etmekten öteye 
geçemiyen bu hamam münakatası elbette 
lüzumsuz ve faydasız ve o nisbette de 
keyfidir. 

Mimari noktai nazardan lüzumsuz a. 
lan bu münakata p•ikoloji noktasından 
dahi mecruhtur. Çünkü mevzuubahiı o
lan eserlerden cami ruh ve vicdanın ha· 
milm ise beden ve sıhhatin taafi.ye yer .. 
!eridir. Bu itibarla da bunlardan biri di
ğerini tamamlamaktadır ki şiarı temizlik 
ve iyilik olan Türklerin milli duygulan• 
na bundan ifadeli ne remiz olabilir? 
Ayaıofya hamamı olıun mümasili o

lan sair ecdat yadigarları ohun bakımsız
lıkları ve haraplıkları yüzünden intizam 
perverliğimizi incitiyor ve neıemizi ka
çınyorsa kabahat onların metruk bir hal· 
de bırakılmasında ve asri ihtiyaçlara gö
re kullanılamamasındadır. 

Budapeıtenin göbeğinde Türkler za
manından kalma fakat kıymetçe Ayasof· 
ya hamamının pek çok gerisinde bulu
nan hamamlardan ezcümle Mustafapaıa 
hamamı vardır ki binanın karakterinden 
hiç bir fey kaybedilmiyerek Macarlar 
tarafından asri temizlenme ihtiyacına 
uygun bir hale konulmuıtur. Şayani 

k~yı.~tır ki Budapeıte şehri en asri ve 
buyuk havuzlu pek muhtelif ve mütead· 
dit hamamlarına ve hemen bütün evle
rindeki en mükemmel sıhhi tesisatına 
rağmen bizim pek çoklarını taıı pahası
na yıktığımız bu kirıkadim hamamlara 
her nedenıe müstağni kalamamııtır. 

Bize gelince: Vaktile lıtanbulun yı. 
kanma ihtiyacına kartı en uy.un bir ıe .. 
kilde yapılmıt olan bu hamamlara aca
ba hangi mebzul temizlik '\lesaitimizden 
dolayı mÜ•lainiyiz. 

Hülaa: Hiç olmaz•• yıkılması ileri ıü .. 
rülen Ayasofya hamamı olsun kendi 
malı bulunması itibarile belediyemizce 
Istanbul ıehrinin güzelliği ve srhhiliği 
namına Budapeştedeki o hususi düılü 

• ve banyolu ve pek temiz servisli cidden 
dikkate değer hamamlar aynen tRklit ve 
tatbik edilerek bir örnek haline konulsa 
o zaman bu zavallı güzide eser de hem 
ikide birde istiskal edilmekten kurtula
rak yeniden neıeli bir rağbet kazanacak 
ve hem de mümasilleri yıkılmak tehdidin 
~n kurtararak ıehrimize de daha neşe
lı ve daha ııhbatli bir hususiyet temin 
etmiş olacaktır. 

Mimar 
1. ZÜHTÜ 

Matbaada 
Masanın üstüne eğilmif, yazı 

yazıyordu. - Hem de heyecanlı bir 

yazı .•• İki sarhot arasında kanla 
neticelenmit bir kavga hakkında 
malumat veren zabıta raporunu ye 

titriyordu. İnsan, kavgacıların ya
nında olsa bu kadar tafsilat vere • 
mez. Katilin, nasıl birden bire, 
ayağa kalkarak yedi kere soluk al 
dıktan ~nra, erni sağ cebine gö • 

türdüğünü, çıkardığı silahla arka
datınm sol memesinin dört san

tim yukarısına atef ettiğini, kan • 
!ar içinde yere yuvarlanan maktu
lün, ölmeden üç saniye evvel: 

- Aman Allah.. Yetişin! diye 
haykırdığını, noktau noktasına an 
latan yazısı henüz bitmişti. 

Evvelen gen;t bir nefes sonra da 

çayından büyücek bir yudum aldı. 
Cigarasmın küllerini silkerek is • 

keınlesine töyle bir yaslandı. 

Bu yaslanıf, kartıaında oturan 
arkadatın gözüne çarpmıt olacak 
tr ki tordu: 

- Bu ne çalım böyle? 
Öteki ses çıkarmayınca gülüm

sedi: 
- Yaman duruşun var! 
Bu sözü bekliyormut eibi cebin

den bir bronz onluk fırlattı : 

- Neme 19.zrm ! Durutum olaca
ğına kurutum olaydı!.. 

M. SALAHATTIN 

Havacılar tanışma gecesi 
Vecihi sivil tayyare mektebi tara • 

fından tertip edilen havacılar tanıtma 
gecesi 1 mart 934 aktamı Perapalas sa
lonlarında verilecektir. 

Gençlerimizi havacılığa ısındırmak 
ve alııtırmak için bu varlığın her se· 
ne tekrar ettiği , bu samimi aktam'n da 
geçmiş seneler gibi çok güzel olmasına 
çalıfılmaktadır. 

lRTlHAL 
Sabık üçüncü ordu yoklamacııı mer .. 

hum Galip Beyin oğlu ve Mu! mebusu 
Naki Beyin damadı levazım binbatıla
nndan Ridvan Bey eceli mevudile irti
hal etmiıtir. Cenazesi bugün saat on i· 
kide Bakırköyünde Yeni mahalle cadde· 
snide kırk üç numaralı evinden kaldırı· 
)arak Bakırköy kabristanına defnedile-

cekli.r. 1 ~ 
Allah rahmet eylesin 

VEFAT 
Esnaf Cemiyetleri başmurakıbı ve Hay 

van Borsası komiseri Kadri Beyle Zin
gal Onnan Şirketi komiseri Şeref Beyin 
valdesi hıınnn vefat etmiıtir. Cenazesi 
Çarıamba günü öğle vaktinden evet Bey
lerbeyinde Araba meydanındaki haneden 
kaldınlarak namazı Beylerbeyi camiin
de kılmdıktan ıonra Küplücedeki mak
beresine defnedilecektir. Salihatı nisvan· 
dan olan merhumeye rahmet ve efradı 
ailesine taziyet dileriz. (13780) 

ve 
-·- -·--

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
Ü N Y O N S1GORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilifasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaphrmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 637 

Milliyet'in edebi tefrikası : 1 Kötke girdiğimiz zaman, hiç 
bir teY görmedikleri halde genç 

K A NLI SIR 
- Resmi itler, takaya gelmez, 

çocuklarım .. Zabıtanın vazifeaini 
itki) edersiniz. Polisler, katili arı
yorlar. Ayak izleri?i~ bozulması, 
arattıTmayı güçlettınr. Doktor mu; 
sunuz? Zabıta memuru musunuz · 
Ne üstünüze vazife •• Oturun otur
duğunuz yerde •• 

Bir ara batımı geriye çevirm!t· 
tim· Halim Siret Beyin ağır agır 
geldiğini gördüm. Bu, yeni bir teh· 
like idi. Onun, söze başlamasına 
vakit bırakmadım. Onun, titrek a
dımlarından, düşük omuzlarından, 
söz söyliyecek halde olmadığını 
anlayordum, lakin gene ihtiyatla 
hareket etmeği düşünüyordum. 
Sahte sahte gülmeğe, alay eder gibi 
bağırmağa başladım: 

- Az~im. Şu çocukların cazası
nı artık sizden bekliyorum. Vuru
la~ bahçavan çırağını görmek isti
yorlar. 

Halim Siret Bey, alık alık bakı
yor, bi. den anlamamı~a beı:ziycr· 
du. Ne elimle, ne gözümle kaşımla 

Yazan: Mahmut YESARi 

itaret etmeğe de korkuyordum. 
Söylerken kelimelere basarak mi.· 
ni.lı batımı sallıyordum: 

- Bir bahçevan, bir bahçevaru 
vurmut ! .. Bu da küçük hanımlara 
merak olmut!.. Bakacaklarmıt-· 
Neye bakacaklar 1 Model mağazası 
camekanı mı bu? 

. Bize yaklatan Halim Siret Be
yın kolunu hafifçe sıktım : 

-;G~liba itleri yok, tahit yazıl· 
mak ıstıyorlar ... Böyle kanlı bıcak
lı teylere karı~mak sizin neniz~ ? 

Halim Siret Beyin bana minent
tar bakıtından vaziyeti kavradığını 
anladım: 

- Azizim, artık, biraz da bun
lara sen, dert anlat.. Çünkü, beni 
hayli yordular. 

Halim Siret Bey, sinirli sinirli 
ellerini oğuşturuyor, konuşurken 
çenele:i biribirine vuruyor, ditleri 
takırdıyordu: 

- Doktorun hakkı var, çocuklar. 
Köşke ı>ireli'"'l .. Ben gördüm .• Çok 
fena uldum. ! · -
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kızların benizleri soluktu. Halim 
~i~et B~yin soğuk soğuk terlediği, 
ıkıde bırde mendilini çıkarıp alnı· 
nı silmesinden belli idi. 

Netide, babasının elini tutınuf· 
tu, korıkarak haykırdı: 

- Beybaba ..• Elin buz gibi •. Ya 
rengin, öyle sarı ki •• 

Halim Siret Bey, kızile gözgöze 
gelmemek için, mi.nasız hareketler 
le batını oynatıyordu: 

- Çok sinirlendim •• Acıdım da .. 
Zavallı gençmit te •• 

Netide, taaccübünü aaklıyamı
yordu: 

- Bu kadar müteessir olman da 
doğru mu ya? 

Halim Siret Bey, bocalayacak 
sandım. Lakin o, kendisinden hiç 
ummadığım bir metanet göstermit
ti: 

- Böyle şeyleri görmeğe değil, 
duymağa bile tahammül edemem. 
Sonra vak'a, bizim köşkün bahçe
sinde oldu .• 

- Ama, ne münasebetle beyba
ba? 

- Bilir miyim kızım? Vuran, 
yahut yurulan ben imisim gibi so
ruyorsun. Zabıta tahkikat yapıp 
meydana çıkarır elbette •. Artık 
biz de sorguya çekileceğiz .• Hiç 

Muazzam sinema sana.yiinin en müthiş eseri, milyonlara mal olan bır fiim 

DENİZAL Ti ARKADAŞLARI 
8. KELLERMAN'ın TÜNEL bimli mıthur romanından alınan FRANSIZCA SÖZLÜ harikulide film 

Yarınki matinelerden itibaren 1 P E K sinemasında 
havadisleri gazeteal, Belçika kralını1' vefatı, 

karıııklıklar, yapılan nilmayiıler 'f'eaaire 

Bu akıam M E L E K Sinemasında 
NANSİ KAROL ve KARY GRANT 

Kaıabaya geldiklerinin asabhı han oda- tarafından m'silsiı b'r surette tasvir edilen 
sında iki kardeı pencereden etrafı sey· 
rederlerken gözlerine iliıen yüksek bah
çedeki bir ev için: 

- Ah ıu ev bo§ olsaydı biz tutsak ne 
iyi olur dediler. 

Bu han odasından kurtulmak için bi< 
temenni, ayni zamanda yalnızca, aakin 
yaşayabilmek için bir arzu idi. Tabii bu 
arzuyu onlardan baıka kimse bilmiyor· 
du. 

Niçin öldürdüm? 
Fransızca sözlü Paramount filmi. 

1 Ayrıca: Dllnya bavadiılerl gazetes:, Belçika kralının v•fatı, yapılan 
merasim, ATusturyadaki karıııklık a ·, yapılan nilmayİJler vesaire .•• 

lstanbuldan gelen Kabile Hanım kar
deıi Muhıin Beyi handa bırakarak ken· 
disini tanıtmak için belediye dairesine 
gitti ve belediye doktorile, reisile görü,. 
tü. Ve evden bahsetti. Temiz ruhlu in· 
sanların arzulan daima husul bulur. O 
ev tesadüfe bakın ki ebe hanımın selefi
ni~ oturduğu ev olduğu anlatıldı. E~sen 
bıdu da. Hemen o gün oraya naklettıler. 

. 113804) J 

Bugünkü program 
lSTANBUL: 

18ı Plik neıriyatı 
18,30: Fr"anaızca derı. 
19: Ajanı •e Muammer 8. tarafından mo· 

Kaaaba halkı dedikoduya meyyal. Er
keğinin, kadınınn çeneleri ac~e ffe~i~
ni kıskanan bir kaynana çeneıı gıbı •t· 
liyor: Yeni gelen belediye ebesi hep kar
deşi le geziyor .• Doğuılara da beraber 

nolor. 
gidiyonnuı ! 

Bu mini.sız dedikodu avam arasmda 19,30: Bcdayii Ptlusjkire he1cti. 
tevehhüm olunan cadının ıivri di11eti 21,20: Ajana Yı& horıa haberleri. 
kadar mini.sızdı. 21,30: Necip Yakup B. orlc.esh'asL 

Bu ıayıayı tabii onlar duymadılar. ANKARA : 
İhtimal ki duydular da manisızlnğından 12,30 • !3,30: C<amofo"' 

d"l 18: Orkeıtra. 
dolayı ehemmiyet verme ı er. 

••~ ... -ylere ancak ma"na·s d"" ·· 18,45: Da.o• musikisi. 
manasız T- ız U§U· · 1 20: Ajana haberleri. nen bot kafalı ınsan ar ehemmiyet -,e. 

rirler. V A. R Ş O V A.. 1415 m . 
16,40: Pl.ik ile neıcli musi.ir.i pa!'çaları. 17,10: 

Ebe hannnı bir gün dispanserde ta-• Çocuk. 17,40: Müıahabe. 17,~: Milli tarkıl4r. 
nıdım. Karmun dışi ağrısaydı, ihtimal 18,20: Hafif muaiki p1&k1arı. 18,50: Zirai mÜ••-
onunla taruıamıyacaktık. Dispansere de habe. 19: Deniz korıanlan hikiyeleri. 19,20: 
bu ve.sile ile gİtm.İftİk• Kendi kendimi Oda muıikiıi. 20: Muhtelif bah.iıler. 21.05: 
tarudrm. Elini ııktım. ilk evvel bende Hafif muıiki. 22 : Muallc.l bahialeri. 22 , 15~ Pi· 
tamamile bir memur intıbaı bırakt1. Ate.. k ri. 23. D•n• mu•ikiıi • ..24: Müıaha-
lide bir memur. Bu tabii ilk gÖrÜfÜf. ~:.n;4,;;'~an• :Ousikiıinin devamı. Ve bir de serbest bir hanım olduğu kana-
atini edindim. Sonra kasabada kendime B U D A P E ş T E 550 

m. 
bir muhit yapacak kimseler ararken ebe 18: Salon orlıı:eıtran . t9,45: Piyano konıer!. 
hanımla kardeşi Muhsin Beyin de müna- 20.20: Konferans. 20,45: AJher t Szirmaj ve 

si.p olduğunu kestirdim ve kendilerile Szbolcı Fenyeı'in kompoziıyonlarından parçc.-
muarefem.i ilerletıtim.. lar. 22: Haberler. 22,20: J . Pertiı Siıan musi-

Ebe hanım da Mu:hsin Bey de ikisi de ki takımı. 23,15: Opera orkeıtrası tarafından. 
iyi insan.. konser. 24,15: Cazbant. 

Genç kadın evime geldiği zaman alet· V 1 Y A N A, 507 m. 
)erinin mahfuz olduğu çantayı daima e- HaJj hazırda 7afı7an A•ustur7a beste-
vin en atağı kabnda bırakıyor. Bir gün ki.rlarının eserlerinden mürekkep konser. 19,0S 
sırasını dütürüp bunu kendisine sordı.1.m. Müıahabe. 19.SS: Neıeli kuartet konıeri (Hol-

0 tabii surette: zer). 21,15: Karııık ne1ri7at. 22,20: Haberler. 
- Üzerinde kan flan olur. Ben kan- 22,35: Operalardan senfonik talum tarafın~an 

dan nefret ederim de ondan.. parçalar. 23,45: Pli.le. ile akıam konseri. 

Oturdukları ev vaki!Jile kilise evi imif. B O K R E Ş. 364 •• 1875 m. 
Mahzenleri var, konuıtukç:a çın çm ötü... 1.3: Boraa. - Plilc. 14: Haberler. - P.ilk. 
yor. Eıkiden papaı oturunnuı. Kendile.. 18: Radyo orkeıtraıı. 19: Habeırler. 19,15: Or· 
ri de pek kimıe ile konuımazlar. Eğey keıtra. 20: Oniver•ite dersi. 20,20: Pli.le. 20,4.Bı 
bizde zor edip konuımaıak tamamile bir Mme. Rita Şatern tarafından taıanni. 22,lSt 
rahip ve rahibe hayatı geçirecekler. Oda musikisi. 22,45: Haberler. 23: Ciı:aa lokan.-

Bazı ak.Jamlar biz kanınla gidiyonn. tasından nalJen konser. 
Türlü hikayeler ve masallarla evi doldu- B R E S L A U 316 m.: 
ruyoruz onları geç vakitlere kadar uyku- 18 ç.,. musikiıi, ıs Mi~ah 19 Müsahabe, 

suz bırakıyorduk. 20 Saar •razi•ine dair konferans, 21 Mü_ı~l1 •: 
iki kardet bafbaıa çıkarıımı' ağrRn· be T• Olıı:yanoılar al"aıında zick-:r.ack, uıınh 

diıman fotoğrafilerini dıvara asmıılardı. temıil. 23 Mü•ahal:teı 23.35 Hafi.f parçalar v~ 1 

Onu biz ıeyerettiğimiz gibi bazı gece danı ınuıiki•L 

GABY MORLAY il\ 

O ~a ~ir zamanmışl 
filmiade (13808) 

işçi kadınlara konferans 
Kadınlar birliği, iıçi kadınlar için 

konferanslar vermeğe karar vermiıtir. 
llk konferans cuma günü saat 4 te Şeb· 
reminiııdeki fırka binasında verilecek· 
tir. Konferansları Tıp fakültesi doçent• 
!eri idare edecektir. 

IST ANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu 

Bu akşam 
saat 19,30 da 

rsTANBUL 
EFENDiSi 

Yazan Müsahib zadı 
Celal 

Umuma. 
1155 

5 Mart Pazartesi ve 8 Mart P erıembd 
günleri matine saat 18 de 

FRANSIZ 1'.lYATROSUNDA 
Methur ama piyanist 

IMRE UNGAR 
ta~afmdan iki konser verilecektir. Mıa• 
fassal programları tiyatro ciıesine taa .. 
!ık edilmiı ve gişeler bilet satıfına bat· 
lamııtır. \ 

Asrın umdesi "MiLLiYET " tir. 

evlerine gelen kağıtçı, kunduracı, tellal, e - k f 1 
dükkancı filan gibi adamlar da seyrcdi- Selim Sırrı eyın on eransı •---....;;.---------• 
yorlardı. Böyle dedikoducu bir muhitte l tanbul Radyosunda Selim Sırrı Beyin 
yapılan bu serl.estliğe ben hayret ediyor; y;ın ak!ıun saat 7 de. ver~eği ko~e- ı 
fakat kendilerine bir ıey söylemiyordum. ransın mevzu~ : (Eskı Turklerde ıd- . 

Gelen eYrak pri 't'erilmea.- Müddeti 
ıeçen n\iıhalar 10 kuruıtur.- Caz.el• !.• 
matbaaya ait iı1er için müdiriyete 111ır 
raca.at edilir. Gazetemi& ili.nların meı'ıı
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liyetini kabul etmez. ' 
Bir gün çarııda bir kahvede oturum~ man) dır. Selım Sırrı Bey bu müsaha

dedikoducu kasablılardan birile ıuradıın besinde Okçulukdan ve Pehlivanlıktan 

buradan konuıuyordum. Laf açıldı Ja -..bah-"'o"ed"'ec"""e'"k'"ti'"
0

r".""""""'""'""'.,_..., __ .,.. ... _ -.,...,...,....,,...,..,.....,.,..""'"""._..,.,,,..""'....,/ ... 
o adam dedi ki: , , 

- Seninkiler o ıısız yerde oturuyorlar, d"' d k k ? E T"' t.le• ? Onlar muhacirdir. ren uıman an or ar mı. saı u...,.. J' 

korlanıyorlar mı, köpekleri falan var mdı. _ Ben·. · k --'- b d ani :-o• anın a rın on<usundan ütün Üfm ar ıu .. 
Ben, her gidiıimde kapının Ylı ak N ·· b d "b" ·· ·· b k bar -·"'~ horozun (kut kut) ettiğini habr yar - e munase et.. er gı ı yuzune a bizlen ıfık oldu. Şimdi düımaıu--

ak 
. ~:- tun. O zaman yerinden yurdundan ayni- yok. Neden korkacağız ki .• 

İp alaya vunn ısteouu: K"" k azif • ba lk t '' - Köpekleri yok arnB·• ope ':' esı manın acısını tatmıt ya ncı mem e • Muhacir Salim ağanın mantıkına b..,•~ 
1 var Kim gel )erde y••ayan bu adam •unlan söyledi: d" d 

w·· e büyük bir horoz an • • ~ • ver ım. Ve eben hanunın neden kan .ar n . ı - Onlar memleketkrinden çıkarken 1 • 
se onlara hebar verır · al analarını babalarını Yunan keıti. Kesti nefret ettiğini anladım. Ve iyi ahbaP a· 

Beriloi gülmek isterken kay ar muha· d • ""ld"" d""I rımın serbestliklerı"n"ın de bu mantılı:l'I .• • ··t d t ld ama onlar a iki Yunan askerı o ur u er, . ciri bakkal Salim aıa 0 e en a 1 ı: d · zenne kuruldugu· na kanaat ettim -O· . 
_ Neye korksunlar be beyim .. Dedi intikamlanru aldılar. Hiç düıman öl İl· 

yoktan bir gaile .. 
Ben, kötkte daha fazla duramaz

dcm; müddeiumumi nerede ise ge
lecek, beni çağıracaklardı. fak:'t 
evvela silah sesini, sonra polıs, 
bekçi düdüklerini, kotu,malar'I 
duyarak bağ yerine dolan komtulal"' 
birer ikiser bahçeye, kötkün önüne 
toı:ılanıy;,rlardı. 

i' aciayı, Netidenin duF.am~s!, 
hiasetmemeai imkan haneme gtrı
yordu, komt';'1a~dan ~irini.n bilmi· 
yerek, ha.tti ıhtımal bıle bıle geve· 
zelik edeceği muhakkaktı. 

Beni dü,ündüren cihet, vak'ayı 
Netidenin hiç bilmemesi, .?.nd~ ta 
mamile saklayabilmek degıldı. Bu, 
çocukça bir endi,e, bir tedbir .olur· 
du. Lakin ona, ihs~a etmenın e!1 
münasip, en muvafıkını bulmak 1• 

cap ediyordu. • . . 
Netideyi, arkadatlarıle bırlıkte 

bizim köşke göndermek t.e aklım
dan geçiyordu. Buna, hır sebep, 
bir bahane bulunabilirdi. Yalnız, 
müddeiumumi, acaba, tahkikatı 
derinle,tirmek için Netidenin ifa
desini almağa lüzum görecek mi 

idi? • . 
Eğer hakikatte maktul bır. hail· 

çavan çırağı, yahut ba,ka btr ya
bancı olsaydı, genç kızın ifadesini 
aTmak akla bile gelmezdi. 

Fakat ölen, Neşidenin nişanlısı· 

"d" 1 1 J. 

Katili değilse bile, ele geçirme• 
ğe yaracayak bir ip ucu yakalan~ı
ğma dair de bir haber yoktu. Katıl 
bulun•a da bulunmasa da, müddei , . 1 
umuminin maktulün nıtan ısını 
görmek v; tahkikatıı;ı ~ldığı}e~~e 
göre sualler sormak ıstıyecegı fUP· 

hesizdi. l 1. Bunları düşüne dütüne so e •· 
min bat ve tahadet parmaklarile 
sol katımı büküyor, kanttırıyor, 
katıyordum· Netidenin, kulağıma 
fıaıldadığını duydum: 

_Doktor Bey, gene kat falına 
yattı! Bu, hiç hapa alamet değil. 
dir, doktorcuğum! 

Ona cevap vermek için başımı 
kaldırıyordum, dıtarıdan kalın bir 
erkek sesi, beni çağırıyordu: 

- Müddeiumumi Bey geldi .• 
Doktor Nüzhet Beyi bekliyor! 

Ne,ide, hayatında hiç bir güna
hın gölgesi aksetmemiş koyu ela 
gözleıini açarak duralamıttı: 

- Sen zabıtai adliye doktoru
musunuz? Niçin sizi müddeiumumi 
çağırıyor? 

Fakat niçin, öbür genç kızlar, 
kadınlar, Neşide kadar hassas de
ğillerdi. Acaba bu, seven, biribiri
ne bağlı kalpler arasında bir tele
uati mi? 

Görüyor musunuz, Hüsrev Bey; 

vak'alar, hadiseler, benliğimize;· 
hakküm ediyorlar, bir fen ada 11 nın hile mantıkı bocalıyor. zatetJ 
herhangi bir şeye hisaiyat katt 
mı fen, mantık iflas ediyor. • 

Ben, Netidenin bu his uyan~1~ 
hakkındaki dü,üncemden utall -~~

d"'fıl" mı, sanıyorsunuz? Hayır, ıı 
düm ve hali da dütünüyoruın- ııt 

Büsbütün ihtiyarlaraaın, • ~aı 
yatamak denilen dert h.e~ı ~ı"i 
daha ihtiyarlatıraa, kim bılrr,lki ele 
rüyalaıoa da inanacağım. Be claıt• 
rüyalardan, köpek ulurna•°Jeee
göz seyremesinden tete'üın. e 

ğim. ! k i•• 
Netidenin çenesini oktaına 

tedim: tdıl' 
- ilk muayene eden, beı:ı 0 

ğum için, tafsilat alacakl~r.. dO-
. JınııJl 

Genç kız, çenesıne .. e . 
kunmasından ür~m~şt_u: • ıık, doli· 

- Eliniz, demır gıbı sog 

B 1 ,.. 
tor ey. . ediniz, ." 1· 

Hüsrev Bey, dıkkat eY' o 
dimde duruyorum, siz}i h~~ 'aıeytı·, 
duğu gibi yazıyorum. • at ~ddiit e 
hime bile olsa, gene bıç ter . 

mi yorum. keııdiı1'1 ' 
O dakikaya kadar ben, ku""et· 

hayata insanlaı a karşı çok • . d 1 ., 
li oz:>nnedıvor um· (Bitlfleı/ı 



Şehir tiyatrosuna 
Kablo 
. İstanbul radyosu Şehir tiyatrosu 
ıle stüdyo araDındaki nakil kablo
aunun imaline haftalardan beri 
hummalı bir faaliyetle devam et
tııekte idi. Nihayet bir kaç gün ev
\"el tesisat tmamile ikmal edilmit 
bulunuyor. 

Bununla, evvelce mahdut bir 
halk tarafından d:Jılenilen Türk 
t~yatro san'ati timdi radyo va.srt&
&ıle binlerce kilometre dahilindeki 
kimseler tarafından dinlenecek ve 
lakdir edilecektir. Bu sayede ya
bancılar b ~lr kere daha buııünkü sa
llat hayatımızın terakkişine ,ahit 
olacaklardır. 

Bu keyfiyetin fstanbul radyomu· 
zun manevi ,ahsiyeti üzerinde oy
tı.ıyacağı rol de ayrıca bir muvaffa
kıyettir. Bir radyo netriyatını zen
ııinlettiren en mühim program kı
'Unlarının san'ati ihtiva eden kı
&ımlar olduğu mallımdur. Bunların 
batında gelenlerden en esaslısı 
fÜphesiz tiyatro san'atıdır. Tiyatro 
lletriyatının bizdeki ayrı bir huıu
&iyeti de Anadolunun her tarafın
da tiyatromuzun bulunmamasıdır. 
lı.u vesile i'le bütün radyosu olan 
&air vilayetlerimizdeki dinleyiciler 
'ı n İyi tiyatromuzu dinlemit olacak
ardır. 
Öğrendiğimize göre İstanbul Tel 

&iz Telefon Şi~keti her temsili rad
l'oda muhtelif defalar naklen nef
tedecektir. Mesela bir ay devam e
den temsiller ikifer defa, daha faı
la sürecek olanlar da üç kere nak
ledileceklerdir. Böylelikle her han
lıi bir mazeretten dolayı temsilin 
llefri aktamı dinliyemiyen bir kim
'ı'Ye ikinci nakilde ayni temsili din
emek fırsatı verilmit olacaktır. 
~ Karilerimize memnuniyetle da
rıa bir yeniilk müjdelemek isteriz. 
Geçenlerde daha bazı nakillerin 
l'apılacağını bildirmittik. Bugün
!erde tesisine b~lanılmıf olan ve 
ılerliyen bir kablo da Taksimde 
Sıra Servilerdeki ATEŞ - GONEŞ 
flü?ü ile lıtanbul stüdyosunu bir
'.~tırm;-ktedir. Tesisatın bir kaç 
~une kad:ır bitmesi muhtemeldir. 
d Uradan da bir çok _müsamere ve 
dİııs mus'ıkiıi ile hitabeler nakle-

tl\ek imkanı veriliyor. Radyomu
jtın. muh~elif yerler ile evimizi bir
eftırmemle emin olmalıdır ki halk 
"~.asında radyoya merak günden 
ııune artacaktır. 

Turgut MITHAT 

F6ME Li BlLGiLERI 
··superheterodın ,, ler buyuk 
tacizata maruz kalırlar mı? 
1932 senesi sonundan beri en 

~üke~el b!r imal tarzı olarak ka
f·lll edılen ve dünyanın tanınmıt 
~tmaları ve en ileri giden bütün 
lı iman ve Amerikan fabrikalarının 
il sistemde imal ettikleri makina

'1ra "Aletlerin Kralı., ismi veril
~İftir. Süperheterodyne aletleri
~ııı. bilhassa yüksek tekerrür devre-
kısmı harikulade emin ve has
~ çalışmaktadır. Bu sistem aletler 
~~ en gayri müsait havalarda b 'le 
~neticeler ahnnnlctadrr. Büyük 
~ izata maruz kalınan mahallerde 
1 aletleri kullananlar ara ura hun 
~~n tacizattan fazla müteeeasir 
~~uklarından bahsederler. Yüksek 
1 errürünün gayet kuvvetli olma
ıi labiidir ki sada yüksekliği nisbe
llltıde bi rparazit netreder. Fakat 
İl rıı.11 muhakkaktır ki adi bir alet 
) e .hu hassasiyet ve ayırma kabili
ı:1ıııin temin edilmek imkanı yok-

t. 

~ lı.ıı alet diğer sistemlerdeki alet
~ ile yanına varıl~yan b~tün 
ı/1f merkezleri alabılır. Tacızatın 
I· zla bulunduğu semtlerde fazla 
~halı bir taperheterodyn siste
~~llde alet tercih edilmelidi~. Çü_?-
14 'adayı en son hadde çevırmege 
~:llııı kalmadan bulunan merkezi 
ı,:arlörde yükseltir. Halbuki az 
bir halı adi sistemlerde imal edilen 
İ~İıı 11\akina ile ayni merkezi ~~mak 
bit lada düğmesinin en yuksek 
te);tı()ktasına kadar kıvırmak lazım 
le<l l'. Şimdi de son gayretini sar
~Olt ~~ hu alet her halde parazitleri, 
lıi,ll aha fazla netreder ve ötekine 
lır. eten gürültüler daha fazlala-

in· -o-

191liz radyolarında tasarruf 
k 11ıın· . ı:te ız radyolarının varıdatı es· 
~oal:t tıazaran biraz dü,tüğünden 
~rtuf P~o~ramdan bu nispette ta
" "" du,unülmektedir. Bu husust·· '"()p , Ore U.ar W · reles gazetesine 
ı.. _·, tnu-·k· " 
.-".'artuf ·'' ı programı haricinde bir 
tı bild· ~I~ mevzuu bahis olabilece-

trı •Yor. 

l atanbul radyosunun masal nerriJlahnı dikkatle dinleyen küçükler ... 

Belçikada radyo nümayişçileri 
Luceme kongresi üzerine Belçi

kada radyo istasyonları da bu ka
rarname mucibince tadilat yapma
ğa mecbur kaldığından bazı istas
yonların neşriyatını tatil etmişti. 
Bundan memnun olmayan dinleyi
ciler Mans fehrinde 6000 kitilik 
biı> kafile halinde sokaklarda nü
mayitler yapmı,lardır. Diğer Bel
çika şehirlerinden de buna benzer 
demonstrasyonlar yapılmıttır. 

Çek Cumhur reisinin 
doğduğu gun 

Martın 7 nci çar~ba akşamı Çe 
koslovakya Cümhurreisi Mazarik' 
in doğum günü olduğundan Varşo
va radyo istasyonu o akşam Prag 
operasında verilecek Sinetana'nın 
"iki dul,, operasını naklen bütün 
Leh radyo merkezlerinde netredi
lecektir. - • . A. 

Bir mektep 
Zürihte halka radyo tekniğini 

öğretmek için 9 9ubatta bir mek
tep tesis olunmu.tur. Bu mektebe 
devam eden alakadarlar' ve radyo 
dinleyicilerö yüz saatlik bir tahsil 
devresinde radyo tekniğine talluk 
eden bütün meseleleri öğrenmit o
lacaklardır. 

Amerika radyosu bir tiyatro 
kiraladı 

" Kolumbİyl\ Broadca5ting " A
merikan radyo ~irketi Nevyorktaki 
Hudaon tiyatrosunu kiralamıttır. 
Tiyatronun sahnesinde radyo ne•ri
yatı için tadilat yapılmaktadırı. Bu 
tadilat bitince tiyatro sahnesi din
leyicilerden bir kalın cam perde ile 
sada geçmiyecek surette ayrılmı~ 
olacaktır. Radyo tirketi radyo ne,
r~yatınd,'.'- onnanan piyeslerin git
tıkçe ragbet bulmasından ve dinle
yicilerin tiyatro temsillerini daha 
ziyade tercih etmelerinden dolayı 
bu tiyatroyu bu hale koymaya ka
rar vermiştir. Tiyatroda netriyat 
yapılırken 1100 kiti istiap eden ti
yatroya istasyonlar meccanen gire 
bileceklerdir. 

Lehar ve Tal!ber konseri 
Viyana radyosunda 15 gün ev

velki pertembe ak,amı Lehar'ın i
daresinde ve güzide muganni Tau
be~ ile muganniye Janina Novotna' 
nın iştiraklerile Lehar'ın kendi e
serlerinden vücuda getirilmi• bir 
radyo popurisi verilecekti. Viyana
nın kar19masından dolayı yüksek 
sanatkarların bu güzel konserinden 
mahrum kalmı9tık. Haberaldığımı
za göre bu aıtistler ayni konseri 
Viyana Filharmonik heyetinin iş
tirakile 7 mart, yani gelecek hafta
ki çarşamba akşamı saat 20.30 da 
vereceklerdir. 

Meclis zabıtları ve radyo 
Bir kaç akşam evvel Berlin rad

yosunda enteresan bir program iti
tilmittir. Netriyatta geçen senelere 
ait Reichstag Meclisinde bazı ko
münist mebuslar ile Hitler taraftar
ları ve bizzat Hitler arasında vuku
bulmu, ve plaklara geçirilen müna
kaşalar Hitlerin iktidar mevkiine 
geçtiğinin yıldönümü münasebetile 
tekrar radyo vasıtasile halka dinle
tilmi9tiı·. Bu münasebetle yapılan 
geçit resimleri vesair şenlikler rad
yo ile tamamile nakledilmiftİr. 

MUnih - Laypzig - Breslau 
mıışterek neşriyatı kaldırılıyor 

Öteden beri Münib, Laypzig ve 
Breslau merkezleri programlarını 
Liribirlerinden nakil suretile ve da
ima üçünün de programı ayni ola
r"\I· net r iyatta bulunurlardı. 18 fU• 

' :tJn itibaren bu usule nihayet ve· 
ı ' t-rek her üçmerkez ayrı ayrı müs
• •, ilen tanzim ettikleri program 
ı . ! .retmektedirler. 

Viy~na radyosunda aziller 
Avusturya belediye ve sair yerle

r ' ıde istihdam edilen bütün Sosyal 
demokrat fırkasına mensup memur 
!arın vazifelerine nihayet verildiği 
gibi Viyana radyo şirketinde de 
ayni fırka mensuplarının çıkarılma 
sı tebeyyün etınittir. Radyoda çalı
~ve çıkarılacak büyük memurla
~nm. adedi onu bulmuttur. Yerle
rıne Hıristiyan sosyalist fırkası 
menauplanndan yeni memurlar ta
yin edilmesi münasip görülmüştür. 
Bir rivayete göre radyodaki sosya
litsler haber neşriyatında hüklıme
tin vaziyetini olduğuncı,,.n daha za
yıf göstermeğe sebebiyet vermitler 
dir. - ' ' 

!Oda musikisi 
Cemiyeti ve radyo 

Haber cıldığunıza göre yeni te
fekkül eden oda musikisi cemiyeti 
pek yakında Saray sinemcıııında 
konserlerine bctflıyacaktır. Garp 
klO.iklerinin bilhcısııa yaylı sazlar 
orkestrcıııı için yazılmtf en ırüzel e· 
ııerlerini bu konserlerde dinlemek 
mümkün olacaktır. San' at ve musi
ki hareketi olarak yegiine olan bu 
tefebbüse bir çok ünlü ııan'atkarla
rımızdan maada lstıınbul Konser
vatuvan mucıllimlerden biı' çoğa 
iştirak edecek ve konserleri Cemal 
Reşit Bey idare edecektir. lstanbul 
radyosunun konserleri yakınlığı i
tibarile yeni stüdyosundan naklen 
ne~edeceğini memnuniyetle öğren
dik. 

1 Kısa dalgalar 

Alman kısa dalgaları 
neşriyat saatleri 

Mart bidayetinden itibaren Al
man kısa dalgalı merkezinin Asya· 
ya göre müteveccih anten ile ça
lışmasr saatleri değİftİrilecektir. 1 
Mrattan itibaren buradan en iyi 
dinlnebilecek kısa dalgalı Alman 
merkezleri fU surette çalıfaca1dar
dır. 7,35 ten 9,za kadar " DlB., işa
retli (19,73 metre) merkez sabah 
netriyatında bulunacaktır. 13,45 
ten 16,45 te kadar 31 ,38 metreli 
'~DlA,, ipretli me;kez çalıtacak
tır. Şimali Amerikadan işitilmek 
üzere icra edilen neşriyat saatleri 
de, ,öyle tanzim olunmaktadır. 
19,73 metrelik posta 13,45, ile 16, 
45 arasında 25 metrelik "DIC,, pos 
tau da 3 ila sabah 6 arasında iti
tilecektir. 

Rusyada radyo ile sesli film 
Bazı radyo programlarında aesli 

filmle:ôn radyo ile neşredildiğini 
görüyoruz. Bunlar, bildiğimiz sine
malara vazedilen bir mikrofon va
sıtaşile filmin yalnız sesini ve mu
sikisini radyo merkezine naklede
rek mevzu ile musikisini netreder. 
Cisimlerin görülmeksizin yalnız 
söz ve farkıları işitilen filmler mü
sait olduğu takdirde radyo ile nak
ledilebilir. Ruslar bu nevi nakillere 
ehemmiyet vererek radyo ile nakle 
müsait ıeali filmlerden 20 tane ha
zırlamakta ve hunları netretmek i
çin Leningratta yeni bir merkez 
imal etmektedirler. 

lngilterede ihracat faaliyeti 
lngiltere şimdiye kadar radyo 

malzemesi üzerine pek az ihracat 
muamelesi yapmakta idi. Yapılan 
istatistiklere göre İngiltere 933 se
nesinin tetrinievvel ayı içinde 40 
bin İngiliz liralık radyoya taallfık 
eden alat ve edevat ihraç etmittir. 
Buna mukabil 1932 senesinin ayni 
ayındaki harice sevkedilen radyo 
alet ve malzemesinin mikdarı 10 
bin Sterlin ~ını güç bulmuttu 

-

Avusturya Başvekili M. Dollfuss 
mikrofon başında .• 

18 Şubatta Avusturya Başvekili 
Dr. Dollfuss Viyana radyosundan 
mühim bir konferans vermit ve 100 
den fazla Amerikan merkezi tara
fından nakledilmittir. Nakle itti
rak eden istasyonların çoğunu Ce
nubi Amerikadaki Amerikalılara 
hitap ettiği teşkil ediyordu. Dol
lfussun konferansının mevzuu son 
Avusturyada vukua gelen hadi-

Rusyada bir ejder merkezi daha/ 
Son istatistiklerden anlatıldığına 

göre Sovyet Rusya' da 2 milyon rad 
yo abonesi vardır. Büyük racl.vo tef 
kilatına ve diğer memleketlere nia
beten bu miktar gayet az sayılır. 
Rusya yeni yaptığı bir plan dahilin 
de çalışarak dinleyicilerin bir sene 
zarfında daha bir milyon arttırmak 
teşebbüsünde bulunmaktadır. Ye
ni d·ınleyidlerin çoğunu köylülerin 
tetkil edeceği zannediliyor. Bu se
neki radyo masrafları için Halk 
Komi,serliği 65 milyon Ruble ayır
mıştır. Bu para ile biri 500 kilovat 
anten kudrefnde olma ktartile ye
ni bi rkaç merkezin imaline karar 
verilmiftİr. Büyük ejder postasının 
farki Sibiryadaki Chabarovsk şeh
rinde intuı münaııip görülmüştür. 
B umerkezlerin civarındaki halka 
180000 radyo aleti dağıtılacaktır. 

Belgrat radyosu 
Belgrat radyosu 24 'ubat akfa

mı neşriyatı.na nihayet vermittir. 
Belgrat 15 gün kadar durduktaI? 
sonra Makis'teki (Belgrattan 10 kı
lometre mesafede) daimi çalışa
cak olduğu yeni stüdyosunda tek
rar netriyatına ha,lıyacaktrr. 

Bu yeni stüdyodan maada Bel
grat merkezine Eyfel kulesi b·çi
minde iki yeni demir kule de yapıl
mıttır. Gerek 100 er metrelik iki 
kule ve gerek stüdyonun 'ehir gü
rültülerinden uzak bulunması eski
sine nazaran uzaklardan daha iyi 
di'ıtlenmeııine yardım edecektir. 

Yen -stüdyodan yapılacak netri
yatın ne netice verec~ğinin Belgrat 
radyo müdürlüğüne bildirilmesi i
lan edilmittir. 

--o- -
Almanyada abone mikdarı 
Almanyada abone miktarı fU su

retle ilan edilmittir: Bu senenin 
ilk ayında 221469 yeni abone kay
doliınmuttur· Ve bütün abonelerin 
adedi 5274076 ya baliğ olmuştur. 
Bu hesaba göre geçen senenin son 
ayı nihayetine göre aboneler bir ay 
içinde o/o4 nisbetinde artınıttır. Ye
ni senenin her gününde Almanya
da günde 7144 yeni abone kaydol
ması keyfiyeti pek enteresandır. 
Veyahut eyyamı resmiye de dahil 
olarak her saat batında 300 yeni a
bone kaydolunmut bulunması mü
him bir yürüyü,tür. 

sata ait idi. Avusturyada henüz 
Okyanos atırı i'itilecek kısa dalga
lı istasyon olmadığı için hitabenin 
nakline Cemiyeti Akvam tavassut 
ederek kablo ile naklettiği Viyana 
radyosunun netriyatını Amerikaya 
itittirmişti r. Amerikanın heT tara
(ına naklen merkezde Nevyorkta • 
ki Colimbia Broadca~teing radyo 
'irketidir. ,,.-

Nevyork taksilerinde radyo 
Kanunuevvel ortalarına doğru 

Nevyork Polis Müdürü seyrüaefer• 
de musiki dinlemekte iken bir teh
likeye maruz kalınmaması için tak. 
si otomobillerindeki radyo aletle
r in ·1n çalınmasını menetmitti. Di
ğer taraftan otomobilde konser 
dinlemeğe alıtmıt olan bir çok mu• 
siki meraklılarının fikirlerinden an 
!atılmıştır ki otomobilde dinlenen 
musiki adamı tatırtınaktan ziyade 
ne9elendirerek asabına daha ha
k im olduğundan kazalara ihtimal 
verilmek imkanı daha azdır. Bu. 
nun üzerine 15 gü naonra meınnu-
iyete nihayet verilmittir. ' 

Makul bir fikir 
Sabık lngiliz radyoları b&fmÜ-. 

hendisi Mr. Eckeraley bundan 5 
sene evvelki dalga planalrı kongre
lerine işfırak etınit olduğundan bu 
hususta ihtııası olduğundan Lü
cerne planında tespit edilen dalga. 
lar hakkında kendisinin fikri sorul• 
muttur. Eckersley Lücerne plf.~. 
nın en büyük bir muvaffakıyetsiz• 
lik addettiğini açıkça söylemiltıir. 
Mumaileyh bu hususta demittir ki:' 
"Ben kral olsaydım radyolan 300 
metreden 3000 metre arasında 30 
merkezin işleınesine müsaade eder 
dim. Bununla her biri bü-er ejder 
kudretile çalıttıkları takdirde, ara. 
larında 20 kilohertzlik büyük bir 
mesafe olacağın-!.,.n biribirlerini 
taciz etmek hatırdan bile geçemez• 
di. Bu şartla her Avrupa milleti 
kendin~ arzu ettiği kudrette bir telC 
merkez ayıra bilir ve her taraftan 
gündüzleri bile dinlenmek kabil o
lurdu.,, 

Fransada kaçak amatör 
merkezleri 

Amerikada da 500 kilovatlık 
bir posta 

'Normandi radyosunun neşriyatı 

F ransada kaçak l"tldyo mürsile- · 
leri gittikçe çoğalmaktadır. Malumı 
dur ki bir amatör radyo merkezinin 
imali bir ahize imali kadar basit 
olduğundan bu merak Avrupalı rad 
yo meraklılarını pek fazla sarmıt
tır. Böyle birı merkez ile dünyanın 
dedikodusu yapılabileceği cihetle 
her memlekette hususi amatör mer• 
kezlerinin itletilmeıi bir çok kayıt 
ve tarta tabidir. Müsadesiz mürıi
le itletmek ağır cezalara tabi bu
lunmakta ise de meraklıları kaçak 
olarak aralarında neşriyat yapan 
F~ansız amatörlerinin adedi 410 o
larak tespit edilmittir. Bunlardan 
19 u malum olanlardır. 60 adedinin 
kimler olduğu bilinmemekte fakat 
hangi tehirde olduğu tahmin edil
mektedir. 18 i vilayetlerde ve 13 ü
nün istikameti henüz tespit edilmit 
tir. Diğer 300 ü de tamamile meç
hul semtlerdedir. 

Birinci ve sonuncu olarak tiındi
ye kadar yalnız Ruslar tarafından 
500 kilovatlık bir istasyon imal e
dilmiştir. Bu kuvvet rekoru Ame
riaklılar tarafından kıakanılmıf o
lacaktır ki Ohio' daki Cincinatti.' de 
a!ni kudrette bir istasyonun in9aaı 
hıtam bul'!1uştur. WLW işaretli 
bu posta şımdi tecrübeten program 
neşr~tmektedir. Merkez İstanbul 
saatıle ~abah ~ ile 13 arasmda işle
mekte~ır. Es~ıden bu istasyonun 
kudretı 50 kılovat iken 500 kilo
vata çıkarılması için 400000 Dol
lar sarfedilmİftİr. Merkezin ante
ni içerden telli ve 250 metre yük
sekl i ğindedir. Merkezin munta:ı:a
man program neşrine ne zaman 
başlıyacaih henüz malum deiildir. 

1 
1 

Varıoııa mrrke>:inin oda musiki konseri ver ilmeğe mahsus stücl.vo dairesi ... J 

1 O kilovat kudretinde çalışan tİ· 
mali Fransanın Normandi;ra mer
kezi sabahın 4 üne kadar tlstaııbul 
saatile 6) inkıta etmeden çalıfml\k
ta ve 3 saatlik bir istirahatten son
ra gene başlamaktadırı. 

Almanyada bir merkez inşası 
Almanyanın Koblenz tehrinde 

b ir merkez inşası için lazım gelen 
planlar epeyce bir zamandan beri 
hazırlanmıf, fakat inşaat bir müd
det için teahhür etınifti. Merkezin 
inşasına mü:ıaade edilmit oldu
ğundan 6ay sonra ne,riyata bafla
nrlmak üzere intaata ba,lanmıştır. 
Merkez 2 k1lovatlık son 11istem bir 
merkez olacak ve takriben 300000 
Marka (150000 Türk lirasına) mal 
olacaktır. 

Çekoslovakyada yeni iki merkez. 
iki Çek merkilzİ 100 kilovata 

yük<ıeltilmeğe karar verilmittir. ! 
Bunlardan birisi Bratislavanın 50 ı 
kilometre şimali garbisinde ve tim 
diki 12 kilovatlık Bratislava mer
kezi yerine, diğeri de şimd'ki Brü~ 
nan merkezinin yüz kilovata yük
~eltilmesile vücuda getirilecektir. 
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Ballıan Haharleri 

Yunanistanda fırkalar lider
leri toplandılar 

Bombacılar dün tevkif edildiler Bir formül 
Bulunabildi mi? 

ATINA, 7 (Milliyet) - Fırkalar 
reialeri dün Hariciye nezaretinde top 
landılar. içtimada münakatalar oldu
ğu tahmin ediliyor. Ancak toplantıya 
ittirak eden liderlerden hiç biri beya 
• utta bulunmak İıtememiılerdir. Ga
zetelerin neşriyatına nazaran, Harici
ye nazırı M. Maxim ... içtimada Bal • 
kan miaakı etrafında beyanatta bulun 
mUf ve miaakm akdi için son zam.an • 
]arda her tarafla muahedelerin tadili 
için göaterilen temayülü aebep ola • 
rak zikretmiıtir. M. Maximoa Paria, 
Londra ·we Roma aeyahatlerinden bah
oetmif ve Romada iken ltalya tarafın· 
.lan misak aleyhine hiç lift. kaydi ihti
r.tzi dermeyan edilmemif olduğunu, 
lr giliz hükümetinin iae Bulgariıtanm 
da miaaka dahil olı:ruuı ar:zuaunu iz • 
har eylediğini aöylemiftir. M. Maxi • 
ma. Belgrad müzakerelerinden de 
bahaederek, miaakm aakeri biç bir kay 
dı ihtiva etmediğini de ilave eylemiş
tir. 

ATINA, 27 (Milliyet) - Siyaai 
fırklar liderleri içtimamda Balkan mi 
aalu etrafındaki münakatalann bu • 
giin nihayet bulacağı tahmin edil • 
mektedir. 

Yunanistana iltica 
SOFY A, 27 (Milliyet) - Nevrekop 

k"zaaının Velkoael köyünden IS aile 
b:r gece zarfında hududu geçip Yu
n.ı nistana iltica etmiılerdir. Bu iltica 
h ',diaeai, bu havalide hüküm ıüren aa 
kcri idare ve huıusi rejimle izah edil
n:ektedir. 

Romanyada bir mebus 
öldUrUldU 

BÜKREŞ, 27 (A.A.) - Liberal me
b· s M. Euıebiu, odaaııu ıoyarlarken 
ü:..erlerine gittiği brrsızlar tarafından, 
7Cvceıinin gözleri önünde rovelverle 
öIJürülmüıtür. 

f cra memur lan 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Me

nı·ıriyete mani olacak surette Yeya İn 
zibati bir ceza ile cezalandınlmı§ o
lan icra memurlarının hikimler ka -
nununun muvakkat 36 ıncı maddesi
ne göre imtihana alınıp aJınmıyacak· 
larmın tefıiren tayinini hükUmct bir 
tezkere ile Mecliaten istemi§tir. 

--o-

Hilaliahmer pulları 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Din 

ve millet bayramlarile bunlara ta • 
kaddüm eden arefe günlerinde ırön
derilen ve matbu evrak ıeyılan kart 
dövizitlere Hilaliahmer pulu yapıttı· 
rılması icap edip etmiyeceğinin tefsir 
yolile tayini hakkmda hükfunet bir 
tezkere ile Meclise müracaatta bulun-
muştur. 

-o--

!'f apu işleri 
ANKARA, 27 {Telefonla) - Ka -

ostroıu henüz yapılmayan mahaller
de yeni tapu kütüklerinin tesioi hak -
kında hükıimet Mecliae bir layiha ıev 
lcetmiıtir. -·-
Meddah Süruri Ef. öldü 

BURSA, 27 (Milliyet) - Meddah 
Süruri Efendi kalp ıektesinden ıehri
mizde ölmüttür. 

Tahsildarların elbiseleri 
ANKARA, 27 (A.A.) - Köyler~e 

dolqan Te halkla daimi temas halm
de bulunan taluildarlann ayni örnek 
te elbise giymeleri halk üze
rinde iyi bir teıir yapacağı düıünül 
mÜ§ ve tahaildarlann açık gri renk • 
te yerli kumaıtan ve çorap yerine de 
ayni kumaştan dolak ve elbiselerin kol 
kapakları üzerine vişne çürüğü ren -
ginde terit konulmak snttıtiyle yekne 
aak elbiae yaptırmaları bildirilmiıti. 
Bu gri elbiaeler poÜı ellıiaelerine ben
zediğinden halen yenilerinin tebdilin
de acele edilmiyerek bundan aonra 
yaptınlac&ldann gene ayni tekilde ve 
fakat koyu kahve rengi yerli kumat • 
tan obna11 Maliye vekUetinden ta • 
mim edilmiıtir. 

tE 

Tarihi roman: 71 -------

(Bv,,ı 1 inci sahifede) 
.zabür etmittir. Yani Cevat efendi Ar
tin Tüleky~ tirbtincl. bodilcrine 
hizmet eden Mapavrili M.bmetı.ı dört 
tane bombe tedarik etmesiai iatiyerek 
Artin Tülekyan efendiye bir oyun oy
nayacaklarını, ileride bu hizmetine mu
kabil de kendioine büyük hizmet ede -
ceklerini söylemiılerdir. Mapavrili 
Mehmet te Sarıre,de oturan Rizeli Ha
hz Mehmet Ragsp efendiye ıritmit, do
muz avmda kullarulacağıru ııöyliyerek 
ondan dört bomba iıtemiJ, o da 30 li
ra mukabilinde iki dolu, iki bot bomba 
Yennİf tir. 

Mapavrili Mehmet bnnlan yazshane
ye getirmit, Cevat efendi bir mektup 
yazmıt. bn mektupla beraber bunlan 
bir bavula yerleıtirmit. gene Mapavri
li Mehmet bu bavula götürüp tramvay 
arabaımm içine IHrakmııtır. 

Zabıta bu tekildeki tahkikatını bir 
fezleke halinde ve ıuçlularm itirafları 
müvacebeleri, tehdit edilenin ifadeıi ve 
aair bütün delillerle birlikte ve auçlu • 
larla beraber dün adliyeye tevdi etmit
tir. 

Suçlular müdüriyetten bir otomobi
le bindirilmitler ve taharri memurları 
refakatinde müddeiumumiliğe gönderil
mitlerdir. Taharri memtlrlan ıuçlula
n yanlıflıkla evveli tevkifhaneye gö • 
tümıütlerdir. Fakat tevkif müzekkere
leri olmadığı için suçlular tevkifhanede 
kabul edilmemişler n saat 16,30 da 
müddeiumumiliğe götürülmütlerdir. 

Suçluları evveli bizzat müddeiumu
mi Kenan Bey iıticvap etmiıtir. Bun
dan ıonra vakit geç olduğu için ıuçlu
lar Sultanahmet birinci ıulh ceza ha
kimi Refit Beyin huzuruna çskanlmıı
larchr. 

Fotoğraf çektirmekten fevkalade iç
tinap eden suçlular hakiın huzurunda 
yüzlerini fapka ile örterek durmuılar
chr. Bunun üzerine hak.im Retit Bey 
gazete foto muhabirlerine mahkemede 
fotoğraf çekmemelerini söylemif, fotoğ
rafçdar da: 

- Eaaıen fotoğraf çekmiyoruz efen
dim denıi~lerdir. Fakat maznunlardan 
Hafız Mehmet Rağıp efendi isticvap 
lıitinceye kadar yüzü ıapka ile örtülü 
olarak durmuıtur. 

Hakim evveli maznunlara bomba ta
JlllU'ktan ve iftira etmekten suçlu ol • 
dukla.nru söylem.it, sonra uıulen hüvi
yetlerini tensip etmiıtir. ilk evvel hü
viyeti ıorulan CeTat efendi lbrahim be
yin katibi olduğuna, 1 ıtanbulda doğ • 
dufunu ve üç çocuk babau olduğunu 
ııöylemiıtir. 

Ömer Oğlu Mehmet tütün ticareti 
yaptığını, evli olduğunu' okuma yazma 
bilme~iğiııi ve . Mapavride doğduğunu, 
lbrahım Efendı tütün ticareti yaptığım 
Bafrada doğdufunu, 7 çocuk baba11 oı.' 
duğunu, pek az okuyup yazması oldu
ğunu aöylemiştir. 

Mehmet Rağsp Efendi de Ri.zede 
doğduğunu, İn§&Bt müteahhitliği yap. 
tıfıru, 3 çocuk baba11 olduğunu aöyle
mittir. 

Cevat Elendi ne diyor? 
Bundan aonra hikiın Bey tekrar Ce

Tat efendiden haılayarak ne diyecekle
rini aonnu1tur. Cevat efendi demiıtir 
ki: 

- Cuma günü polialer ıreldiler, e
vi aradılar. Bir ıey bulamadılar, ıonra 
lıana perteml>e günü nerede olduğumu 
aordular, ben de anlattnn. Bir afyon 
İli vardı, onun pqinde idim, Erzurum 
ambarına ıandık götürmüıtüm, hepsini 
anlattım. Sonra beni polis müdürlüğü
ne götürdüler. Orada bu bomba mese
lesine muttali oldum, fakat benim bu 
iıte kat'iyen alakam yok ve bundan ha
berdar değilim. 

lbrahim efendi de ayni şekilde evi 
arandığım ve polis1er eve geldiği za .. 
man benÜz yatağmda bulunduğunu ıöy
ledikten aonra: 

- Evi aradılar, bir teY bulamaym. 
c:a beraber yazıhaneye gelcliler, kasayı, 
dolapları ve ıair yerleri aradılar, bir 
teY bulamadılar. K.iitibisı çekmecesi ki
litli idi. Açmamı söylediler, anahtann 
Cevat efendide olduğunu ve Cevat efen
diyi evinden çağırmalanru söyledim. 

- V aktimi:z yok dediler. 
- Öyleyıe kırm, dedim, kırchlar. 

Orada da bir §CY bulamadılar n beni 
merkeze , merkezden de müdüriyete gö
türdüler. Bomba bidiaeıini orada öğ
rendim. Hiç bir feyden haberim yok 
clemiıtir. 

Mapavrili Mehmet : 
- Hiç bir fey bilmiyorum. Ne yaz

dılaraa İmza koydum, demiıtir. 
Hafız Mehmet Ragıp Efendi ise: 

Güneşin .Oğlu 
" Orada da babalar Kalun üze- 1 

rinde anlattıktan sonra, güveyi, ak
rabasından mürekkep bir kafile kı
zın evine gider; kafile kızın evine 
yaklatbğı zaman evin da~ı üzerin
de duran birisi göğe hıtaben fU 
sözleri söylerdi: 

(Kızı verdim insan olaun, hay
van verdim dirlik olsun, a~ef ve_r
dim yurt aydınlansın.) Kafı~e evın 
içine girerken herkes sıra ıle. yer 
tutar, ba,ta bilginler oturur; nı~:ın· 
lılar ise karfı kartıya ve fakat yuz
lerini dıvara doğru çevirerek ayak
ta dururlar .• Dua hatlar ve hazırun 
da sütten beyaz tat üzerinde otu
ran mabut namına manzumeler 
terennüm ederler ve üç kere göğe 
Kımız bardaklarını bo..-ltırlar; 
bundan sonra gelin ocağının yanı
na gelir, diz çöker ve üç parça yağ 
ile üç çırayı ocağa ~~r ve ocak 
parlayıncaya kadar ufler; .sonra 
kızın baban kızının batına hır •ar
ma atar ve oğlana teslim ederdi.,. 
Kalım evladın pahası demek de-

Yaw.l't: lskenJer FAHREDDiN 

jildi. Kız babası bunula kızı üzerin 
deki velayetini kızının kocasına 
vermit oluyordu. Bu velayet baba 
dan zevce intikal ettikten sonra, 
kız, bütün manbile kocasının 
malı olur ve yalnız kocasına itaat 
ederdi. 

Bu intikalin remzi ve alameti, 
baba tarafından kızların batına a
blan aa:m1adırki Türkler ona daha 
sonralan duvak demitlerdi. 
Ocağa gelince, her iki aile mu

hitinde de ocağa hususi bir kıymet 
verilirdi. Ocakta parlıyan alev, her 
iki muhit için ceddin ruhuhnu tem
sil eder ve mukaddes sayılırdı. 

Fırat ha valisindeki yerliler ara
sında bir kız erkek evine gittiği za
man, babasının yenınden alıp gö
türdüğü e'yaya tasarruf edemez 
ve yeni ginllğ{ a.ile içinde hükmü 
ve nüfuzu yoktu. Halbuki Türkler
de bir kız, babasının yanından ge
tirdiği efya ve mücevherata istedi
ği gibi tasarruf eder, bunlardan ar· 
zu ettiğni hizmetçilerine ve komfU· 

- Beni müdüriyete götürdüler, mü
dilr beyin karıısına çıkardılar, müdür ....... 

- Dört bomba vermiısin. 
Dedi. 
- Hayır. 
Dedim. Kime verdimse gelsin, yü

züme kartı söyle•in. Bu Mehmedi ge
tirdiler. 

- Söyle, 
Dediler. Bir ıey demedi. 
- Söylemiyor, alın götürün. 
Dediler. Biraz sonra gene getir .. 

diler, 
- Söyle dediler. 
- Evet dedi, o zaman bana: 
- Bir şey diyecek misin, yoksa i-

çeri gidecek misin dediler. 
- Bir ıey demedim. Siz yazın. 
Dedim. 
- Olmaz sen yazıp, ıen imza ko-

yacaksın. 
Dediler. 
- Ne iıtergeniz yazın. 
Dedim, onlar yazchlar, ben de kor

karak imzaladsm. 
Mehmet efendinin verdi~i bu ifa -

deden sonra bakiın kencliaine: 
- Peki amma ıenin evini aradık

tan zaman 110 bomba kapsülü bul -
muılar demİf, Mehmet efendi buna da 
§U cevabı venniıtir: 

- Evet buldular, fakat ben milli 
mücadelede teıkilatı mahsusa reisi i -
elim. O zamandan kalnuı çürük kap • 
ıüllerdir. 

H&kün bundan sonra tekrar Cevat 
efendiye teveccüh etmİ§: 

- Mektubu sizin yazdığıruz anlatı· 
byor, sizin yazmszla mektubu ehli bib
reye vermişler, ehli hibre iki yazuun da 
yekdiğerinin ayni olduğunu söylemiı, 
demiı, Cevat efendi: 

- Hayır, kat'iyen cevabını vermiı
tir. 

Hakim Mapavrili Mehmeb efendiye 
teveccüh etmi1, ona da: 

- Sen bunları Hafız Mehmet Efen
diden 30 liraya aldnn demiııin. 

Diye sormuıtur. 
Mapavrili Mehmet efendi de sade-

ce: 
- Hayır cevabmı nnniı, bakim: 
- ı,te poliıte öyle söylemiııin. 
Diyince: 
- Ben okuyup yazmak bilmem, 

yalruz bankalarda imza koymak için 
imza atmasını öğrendim. 

- imzala! dediler, imzaladım ceva
bım verrniıtir. 

Hakim en aon tekrar fbrabipı Efen
diye dönmüş: 

- lbrabim Efendi sen burada inkar 
ediyorsun amma poliste bütün aöyle
nilenleri kabul etmişıin diye sormuı • 
tur, fbrahim efendi : 

- Hayır kabul etmedim. Tülekyan 
Efendi ile aranuzda buıumet yoktur. 
Kendiıinden alacağım da yoktur. Ev
velce ortaktık. bilahara ayrıldılc, besap
lattılr. demitm• Bµndan aonra hakim 
kararuu vermiştir. Kararda •ynen ıöy
le denilmektedir: 

- "Cevat, Mehmet, lbralaim, Meh
met Ragıp efendilere isnat edilen ıuç 
memleketin aaayişini bozan ıuçlardan 
olduğundan usulün 104 ünCil madcleıi 
mucibince haklannda tevkif üzekke -
resi kesilmesine ve evrakın müddeiumu .. 
miliğe iadesine karar verildi.!; 

Mevkuflar akıam geç vakit tevkif
haneye nakledilmiılerdir. Müddeiumu
milik bugün evraln ve ıuçluları iıtin -
tak hİlk.imliğine sevkedecektir. 

Maarif müfettişliği 
ANKARA, 27 (A.A.) - Maarif 

nk&Jeti ilk tedriaat dairesi tube mü -
dürü Osman Bey üçüncü a1111f Maarif 
müfettiıliğine tayin edilmiıtir. 

Sipahi ocağında dersler açıldı 
Sipahi Ocağı memlekette atlı ıpo

run terakki ve inkitafmı temin için ih
tiyaca kafi at satm almıı ameli ve na· 
zari binicilik dersleri açım ıtır. 

T edriaat ilerledikçe at gezintileri de 
yapslacaktır. Derıler her gün aaat 17 
den 20 ye kadar pek mü,,_jt fel'&İl tah
bnda Sipahi Ocağmda devam etmekte
dir. 

Muallimliu:ru Framanm (Somür) 
binicilik mektebinden me:zun mütehu • 
uı Behçet Bey deruhte eylemi§tir. Atlı 
ııezintiler (Şu .ı.ur) ilkt.ah-.da bat
byacaJrtır. 

larma hediye olarak '\'erebilirdi. 
Bundan bafka, o Imı:, yani intisap 
ettiği aile muhitinde büküm ve nü
fuza da malikti. Mesela kocumm 
tehlikeli itlere ahlmuına nza ve 
müvafakati yokken, koca11 zevce
ıini dinlemez de lelebbüı ettiği 
yapmağa kalkarsa, zevceıi kocuı
nm babaama tikiyet eder Te bu 
ıuretle o zararlı itin veya tehlike
nin önüne geçebilir ve bu yüzden 
zeTç karıaını mes'ul tutmazdL 

Ur tehrinde yerleten Türkler 
diğer kabilelere nazaran, yerliler
le daha fazla temasta bulunduk
larından, onların bazı adetlerini ev
lerinde tatbik etmek iıterlerdi. 

ltte, madencilik yüzünden gittik
çe büyüyen ve kalabalıklafaD (Ur) 
tebrindeki aile ihtilafları en ziyade 
bu yüzden çıkıyordu. 

Güne,'in oğlu, aile geçimini te
min etmek makaadile, kızın, baba
sından getirdiği e9ya ve cihazın 
kendi malı olduğunu ilan etmif ve 
ardı arası keailmiyen ihtilaflara 
bu tiddetli kanunla nihayet Ter
mek iıtemitti· 

Günet'in oğlu, akıncılar Ur civa
rında be' on gün istirahate çekil
diği için, ,ebirde yeni nizam1ar i
lan ediyor ve Türkleri daima toplu 
tutacak tetkilatlar yapıyordu. 

Ur' da, gayrı menkul mirastn yal-

(Ba§ı 1 inci sahifede) _ 
dünkü müzakerat esnasında Fransa hu· 
kumetince nazarı itibara alınmak ka· 
biliyetini haiz, mahdut ve liki.n ıarih 
teklifler hazırlannuş olduğu rivayet e
dilmektedir • 

M. Muıaolini ile Lord Edenin muta
bık kalchklan baflıca nolıtalann ıun • 1 
!ar oldukları tahmin ediliyor: 

Müselli.b devletler için Statukonun 

r.uhafazası, bütün milletlerin kimyevi 
arpten vazgeçmeıi, A!=myanm la~

men ıililılanmast ve mudafaasım temın 
huıuıunda büınü niyetini göıterebil • 
mek için müsait bir zemin hazırlanma
sını temin edecek beynelmilel mukar
rerat ittihazı, aıkerc yarchmcı tefek • 
küller baklanda huıuıi bir itilaf akti. 

Bu ıon noktayi kolayl&§tıran bilbas
aa lord Edenin Berlinde vaki olan mü
k&lemeleri olmu!tur. 

ROMA, 27 (A.A.) - Stefani ajan
" bildiriyor: Hükfunet reiıi !ün öğ
leden aonra M. Edeni kabul etmittir. 
lngili.z nazsn Paris ve Berline yapml' 
olduğu konuımalan M. Muıaoliniye bil
dirmittir. 

M. Edenin verdiği malıimat eaaa da
hilinde halyan ve lncili.z muhtırala· 
rı yeniden tatbik olunmut ve iki dev
let adamı verilecek hedef Te bilhaasa 
11111wni bir anlatma eaa11 bulmak ihti
mali hususunda mutabık kalmıtlardrr. 
------~o 

Meclis açılıyor 
(Ba§İ 1 inci sahifede) •. 

lan ticaret mallanndan taaliye barics 
kalanlardan ( 10) bin liraya ka~ar. olan 
mallarım gümrük vermeden Turkiyeye 
getirebileceklerdir. 

Şeker, benzin, petrol, ipek ve İpek
liler ve inhisara tabi maddeler bu 
muafiyetten istifade edemiyecektir. 

-o-

Trolsky affediliyor mu? 
SOFYA, 27 (Milliyet) - Mosko -

vadan bildiriliyor: T roçki batta olmak 
üzere bütün taraftarlanrun genit bir affs 
umumiye tibi tutulmalan fikri, resmi 
mahafilde gittikçe kuvvetlenmektedir. 

Ağsr halta olan Rakoviakinin bu • 
günlerde Moıkovaya getirilip bir baıta
haneye yatınlacağı söylenmektedir. 

Gençlik teşkilatı 
(Başi 1 inci sahifede) 

yük bir alaka ile karıılandıiıru gör • 
düm. Mekteplerde bu teıkilata men
aup i..za aidat olmak Ü.zere ayda bet 
kurut nreceklerdir. Mekteplerin ted 
ris müddeti senede dokuz ay olduğu 
için aenevi aidat 4S kw-uttur. Çocuk
ları lctkilattan mahrum brrakmamak 
için daha az aidt verenler de kabul 
olunacak ve hatta hiç vermiyecek ka
dar fakir talebe de teıkilata alma -
rak fili hizmetlerinden istifade edile 
cektir. lstanbul mekteplerindeki tale
belerden mürekkep olmak Üzere bir 
çok kollar teıkil edilmiıtir. Bu kollar
la teşkilatın heyeti merkeziyesi ara11n 
da muhabere mütkül olduğundan bu 
kollardan 10 veya IS kolu bir araya 
getirerek bir dernek yapılmııtır. la -
tanbulda bu tekilde 20 kadar dernek 
ıubesi yapılacağmı ümit ecliyonmı. 

Halen on dernek ıubesi teıkil edil
mittir. Teşkil edilen dernekler tunlar 
dır: Kıunnpaşa, Beyoğlu, Sanyer, Fa 
tiJı, Eyüp, Şehremini, Betik.ta§, Kar • 
tal Beykoz, Üsküdar kaza ve nahiye 
m:rkezleri . Daha tetkil edilmeai mu 
karrer olan 1 O dernek ıubemiz de te
tekkül ettikten aonra gençlik Salibi 
Ahmer tqkiliitında olduğu gibi mek
tepler araaında muhabere temin edi
lecek ve bu muhabereler merkez he
yeti vaaıtuile yapılacakt'!:. M'!htelit 
ecnebi memleektte teJCkkiil elmıf olan 
gençlik Salibiahmerine mensup mek
teplerle muhabere edilerek ~e. b~ynel 
milel kardeılik ve dostluk hi_ssının ~
kişafına, takviyesine ve malumat ın:u
badel.,.ine çok hizmet edecekhr. 
Gençlik tefkilatma menat~'> azalara 
birer de rozet tevzi edilecektir. B':./0 

zetin ~!erinin teabiti ile uı~lfU".ll!. 
Tetkilat namma heyeti ~tezı1ye tka
rafmda nbir de mecuıua ,,_an .aca : 
tır. T..,kil&tm daha jyi çalqabilm~11 
için talimatnamenin ~~lm"!"~~elBen -
nin tadın- lüzum goru UJ•u.r· u • 

·çm· y-•--da .Ankarada toplana• 
DllDI ,.....,. k • d b• 

k lan Hilaliahıner ongreım e ır :ruf' ypılacaktır· Gençlik Hilaliahmer 

ruz erkek evlada münlıaaır kalma
ıı esasını ilk önce ilin eden Günet
in oğlu olmUftu. Kız evladın bu mi
nuıtan biaıe alam•m•11 anacak endi 
teainden. ocağı yılflltmak kaygu
ıundan doğmUftu. Kız eTlat aile
nin haricine çıkabilir, bqka yerde 
yurt kurar; fakat, erkek evladı ol
mıyanların da ocağı sönebilirdi. Bu 
iae Türkler için bir felaketti. Kız
lar bu aebeple aile muhiti haricinde 
ocak kurmak aevdaama düfmezler
di. Erkek evlada bu imtiyazın ve
rilmesile Türk ailesi çok sağlam 
temeller üzerinde kurulmut olu
yordu. Günet'in oğlu bunun k~ v_e 
zararım tetkik etmİf, herhangı hır 
ocağın aönmemeıi için, erkek evli.
da bu imtiyazı vermeğe mecbur ol-
muttu. • 

Yerlilerde aile te9kılab çok bo-
zuktu. Günet'in oğlu yerlilerde.n 
kız almayı da 9iddetle yaaak e~ıt
ti. yerlilerin kızlan ~ürk ~vler.ıne 
ancak itçi ve hizmetçı sıfatıle gıre
biliyordu. 

Bir akaam, Günet'in oğlu akın
cıların b~unduğu karargahtan dö
nerken, kar•nma genç bir Türk 
kadını çıkmıth· 

Bora. abnın dizginlerini çekti 
ve yolun kenarından seslenen genç 
kaduun yanına yaklattı. 

Dertli kadın, birletik Türk kabi-

Diinyada neler oluyor? 

ltalya Hartcıye nazın M. 5uvich sofi Avusturya hadiıeler:nin lerdasıfl.'. 
da Pqte oe Viyanayı ziyaret ederek Macar ve Avuıturya nazırlarile go 
riiftü. Bu ziyaretten sonra her iki memleket Başoekillerinin bizzat Jtfh 
Muuolini ile göriifmek iaere bu yakınlarda Romaya gelmeleri de mrı 
temeldir. Yukariki re.im M. Suvich'in Pe1tede Macar Başvekiil Jtf. 

Goembos ile beraber alınmıftır. 

Ingilteretle işsizler geçenlerde Londraya doğru bir açlık yürüyilşü yap· 
tılar lngilterenin her tarafından kütle kütle toplanan bu işsizler Lo11· 
dra'ya vardıkları zaman muazzam nümayişler yaptılar ve yeni iş ka11ıJ· 
nunu protesto ettiler. Yukariki resim sırtlannda nevale çantalannı ta· 

şıyan işsiz kadınların yiiTiiyüşünü gösteriyor .• 

:Avusturya hududa bilhassa bugünlerde son Jerece teyakkuz içinfetf: 
Çünkü Avu.rtuTya Nazilerinin Alm anyada bulunan şeli bundan bır /J#ı 
ta ecıvel Münih radyorund~ Avuıtu rya Başve_kilini ~ehdit et~_;,.,_ Şıt ;le 
ıonuna kadar Milli Sosyalıstlerle anltlfmadıgı tahclirde bu hukumetf , 
nn daha pddetle harekete geçeceğini büdirmiftİ. Yukariki reıim hll 

duttaki mahlı nö betçüeri gösteriyor. _./' 

-~~l.iıtınm merkezi Ankaradır. He - hiye müdürü Şuayip Bey, Hilali•~ 
yeti merkeziyesinde bundan bll§ka t>• neıriyat müdürü Fazlı Beyler de•" 
Iim ve terbiye azaaından Haydar Bey, dır. t)t• 
Maarif müfettiıi umuıniıi CeüJ Bel;'.• Rahmi Bey bugün Kadıköy ve •Je' 
Muaveneti içtimaiye müdürü ~u~~: küdar cihetlerindeki mekteplere I' W 
ıi Faruk Bey, ulıhiye neıriyat muduru rek bu kazalar dahilindeki mektel' 
Zeki Naaır Bey, Ankara Yilayet aıh- rin muamelatını teftit edeceklİI'• ,,,,. 

leleri reisine fU sözleri ıöylemitti: li içilirken, timdi her ta~aft~;, 
_Kocamla evlenirken, babamın içiyorlar ve bu yüzden bir ço~ ,,_

yurdundan yüz koyun ve ybirm; sı- seler karılarının getirdikleri cıb 
gwır getirmittim. Kocam . unka~ı güvenerek çalıtmıyorlardı. t)r 

Ş. d. hır te ı- G · •· 1 d hal yavaf yavaf sattı. ım ı ime' ın oğ u o gün er •ıJetl 
negwimiz kaldı •. Onu da elden çı~ar· muhafızı vasıtaaile tehirde yeIJJ .. ., 

ki ·k· çocugu- - ıı• mak istiyor. Hal bu ı 1 afyon yasağı ilan etti ve akfa- ı~ıı 
K d . · ve çocukları- · ııe ~ muz var·. en ımız . tü afyon çekmek üzere evıne .rıl' 

b · egw in süt ile beslenıyoruz. aJcal•r 
mız u ın . . t b w genç kadının kocasını Y 
Kocama naslı söz geçınp : u sag- . 

, kendi dairesine getirttı. Jil malı elden çıkarmamalı... • ,UÇ 
k d k Bu adam otuz ya9lar~n~a. •ı,etl ' "-net'ı·n ogwlu ge.nr. a .ma. ç.o. • 1· b. d ııı IJO ~ "' ve gösterıt ı ır ma en ıfÇ ııı•· acımıştı •• Abndan ındı.. Dızgınını •onra afyon içmeg" e alıtarak ıftl· 

1. e alarak kadınla beraber şehre ~ 1_.., 
e ın k ld. denlerde çalıtmamağa bat-: 1! kadar yürüyere ge ı. kı , .• 

Bora genç kadının evine yakla- Hazır yemeğe ne dayanır • ğıf' 
,ınca, komtularından kacası hak- Uç yıl içinde koyunlar ve 5~;ıı.· 
kında mal\imat topladı. lar bitmiş. Satım sırası .Y~yrıJ 

Kadının komtuları, kocası hak- !arı besliyen sığıra gelmıştı. . ı~I 
1 RpW kında tU mal\imatı vermİf erdi: Günes'in oğlu, afyon mu Jı:•rf1 

- Biz de senin gibi bu kadın- olan ma'den itçisine, ya saf ac•ğıtlı 
cağıza acıyoruz.. Uç yıl önce çok gelen kimsenin cezalandırı a .ıı O" 

zengin idiler •• Kadın babasının yur söyledi ve elinde kansının ~iıtl'e' 
dundan fazla mal ve cihaz getir- 1 larak kalan biricik sığırının. 
mitti. Kocası çok tenbel bir erkek İ ye satılmamasını tenbih et~ı- ıJ•ıı'' 
Oldugwundan koyunları ve sığırları . . . d"k k falı bır • 

d k d Maden ıtçııı ı a 
birer birer elden çıkar ı ve a ı- d 
nın bütün cihazını afyonla müba- r.R . .,e . ·ı· eıse: _,. '. 
dele etti. Biz onu bu afyon ıptı a- 1<arıı...- 1v 

_ Benim malıma, Jıteo sından vaz geçiremedik.. k a:z 
Bora bu izahatı alınca, o gün keyfime kimse arıt'.11 .• 

alqama kadar ~ebrin izbe yerleri- ğim gibi hareket e~ersrn··· 
ni dolaştı.· Afyon yuağını herk_es Diye cevap verdı· (Bitmeıfl/ 
unutmu$ ıı:ibi idi •• Evvelce çok (iZ-
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MEMLEKET 
HABERLElli 

1 A•k•rf telııllOl•r 1 ' 
ı---
Deniz sınıfına mensup ümera 

ve zabitana 

Elazizde spor hayatı Elbistanda 
İmar işleri 

Elektrik f~ikası kurmak Halkevi açıl~~k!an s_onra spor hayatına 
için bir şirket yapıldı daha buyuk hır hız gel~cek 

Beyoğlu Aakerlik ıubcainden : Şu
bemizde mukayyet Deniz -.nıfına men• 
sup bilumum ihtiyat Ümera ve zabita· 
nın sınıfları lesbit edilmek üzere 8-3-934 
akıamına kadar ıubeye behemehal mÜ· 
racaatdan ilin olunur. 

MalOI mütekaitlere ve Şehit 
yetimlerine 

ELBiSTAN, (Milliyet) - Elbistan 
bu kazama giizel Ceyhanın kaynağı n 
daha bir çok ırmakların geçtiği geniı 
bir ova üzerindedir. Feyizli toprağı her 
ınahıulü vermeye müsaittir. Asırlardan 
beri ihmal edilen bu ıehirde Cümhuriy.,. 
tin her tarafta göze çarpan canlı faaliyet· 
lerinin ıahidi oluyoruz. Kazaya Gerede
den nald.!n yeni gelen kaymakam cid· 
den yorulmak bilmez bir faaliyetle çalıı· 
tnaktadır. Her türlü medeni vasıtalardan 
tnahrum olan bu yerde yeni bir hayat u· 
Yandrnnafa çalıırlıyor. Evveli orlamek· 
tebe bu .tene kavuıan ıehre bir ortaınck· 
lep binaaı yaptırmak için faaliyete bat· 
ladı, uyandı: ahalisinin bu gibi teıebbü•· 
ferde fedakarlıktan geri kalrnıyac:ağı fÜP· 
hesizdi. Nild<im de öyle oldu. Her perıen 
be günü kaymakamlık ocla•ında içtima 
•den oırt.amektep komiıyonu mektebin 
İnıaab için lüzumu olan malzemeyi !İm• 
diden tedarike çalıııyor. Havalann 
&çrlmaamı müteakip intaat baflıyauk· 
lır, Yeni açılan ortamektep muntazam 
hir ıuretle faaliyetine devam ediyor. 
Mektepteki teşekküller (kooperatif, ıpor, 
Yardım, ve kütüphane) heyetleri büyük 
bir varlr.lıı: ıöıtermektedir. 60 lira ile iıe 
atılan talebe kooperatifi talebe tarafından 
tniı"lcesmael bir ouretle idare edilmek
tedir. Y ardmı heyeti bir çok fakir tal.,. 
henin kitap n sair ihtiyaçlarını gider· 
mittir. Spor kısmı burada spor hayalını 
<anlandrnnıık iıtiyor. 

Ceyhanm beyhude yere akıp aiderek 
Yolu üzerinde kerpiçten yaprlmıf ufak 
'le idi bir kaç değirmeni çeYinnekten 
ba,ka bir fayda vermediğini aören müte
•ebbis idare amiri halkı memurin kulü
bünde toplıyarak sermayelerini aizli 
dehlirlerde sakiayacaklarına önlerinde 
"a•i bir .....,,et menbaı olan Ceyhandan 
i•tifade ederek bir un fabrikası ve elek
trik iıtilual edecek bir fabrikanın tesi•İ· 
ne ait bir fİrket letkiline lqvik etti. Ve 
bunun neticesi olmak üzere kazanın ı:en· 
ıı:in lıalkı derakap anılarında 60 bin lira· 
lık bir tirl<etin esasmı kurdular. ilk it 
olmak üzere bir su mühendi•inin celbine 
karar verildi. Ve bu mühendisin harcrra· 
hı için 250 lira derhal toplandı. 

Şehirde kadm hayab pek seridir. Hiili. 
•ski itiyatlarm tesiri al:nndadırlar. Torba 
ç~aflarla geziyorlar. Ortam•kt:ep bin&· 
~ında bir çay ziyafeti tertip ed!Jercl< 
ılk eYYel memur harumların yeni bayatta 
~•hrin hanımlarına rdıberlik etmek üze· 
te adetleri mahdut olan mantolu hanım• 
la.ra iştirak etmek Üzere umumi tK>plan .. 
lıya davete karar verildi. 
. Burada uyanık gençlerden mürekkep 

hır ıençler e .. i var, ıuurlu bir surette 
gendiği ve memleketi ilerletmeğe çahşı· 
Yor has•lı bir kerpiç yığınından ibret olan 
hu yerde medeni hayatın nurlu izleri Üze-
ri_nde yüriinülüyor. Cüınhuriyet idareıİ· 
llln •sırlan sene yapan mucizevi faıli .. 
Yetinin borada parlak eıerler .-.aratma· 
•ı ne saadet, ne bahtryarlt.k .. 

ihtiyar bir kadın Ciri diri yandı 
KANDRA, (Milliyet) - Ak

ça Ova nah"yeıine tabi Kadıköy 
ahalisinden altını~ Yatlarında bir 
köylü kadın yanarak ölmüttür. 

Vaka fU tekilde olmuttur: 
Kadıköyünde iki kat . ı genit bir 

C\>de Fatma Haıum oğulları ve to
t~nlarile birlikte ikamet etmekte
dir. Yaka gecesi aile efradından 
her biri evden ayrılmıf, kadınlar 
llıiıafirliğe, erkekler kahveye git
lııittir .. Bu ınıretle evde yalnız ka
lan Fatma Hanım oturduğu oda
daki ocak atetini düzeltmek icin 
h.vat yavaf yerinden kalkmıt "ve 
lıcak yanına gitmitt"r •• Aradan bir 
lııiiddet geçince ocağın sıcaklığı 
kendisine iyi gelmit ve hemen ora 
tıkta uyuklamağa batlam19tır. 

Bu esnada büyük talvarı tutu. 
tan Fatına Hanım neden sonra 
)anmakta olduğunun farkına var
~ ise de, faz!a ihtiyar ve hasta 

tr kadın olması dolayıaile çabuk 
Çabuk aöndürmeğe muvaffak ola
llıaınıt ve alevler bütün vücudünü 
kapladığı halde it itimdat için sofa 
~a çıkmak istemıttir... Fakat oca
~ın tam kartısında bulunan kapı 
tçılınca ocağa hava hücum etınit, 
k atnıa Hanım bu cereyana maruz 
alınakla beraber kapı etiğine de 
~kılarak dütmüttür .• Aradan epe 
h bir zaman geçtikten sonra ev. 
;ela komsudan avdet eden kadın. 
an Ye bilahara kahveden gelen 

~~~ekler Fatma Hanımı yanmıt et 
ltlçesi halinde bulmuşlardır. 

- o-

Kardeş katili 
la SA.NKIRI (Milliyet) - "Yan· 

r köyünde bir cinayet olmuştur. 
•i .l~.i kardeşten küçüğü ağabeyi
ll tıı oldürmüştür. Hadisede kadın 
,~ağı olduğu anlatılmakta ve 

) e ıöylenmektedir: 
lerı n~Y'Üğün ailes :le küçüğü birbir 
eyd nı se..,iyorlarmış. ikisi de bir 
talı e oturmakta i .eler de iki a~ık 
~İi at .. edememitler. Nihayet bir 
lann kuçüi:ii ahırın arkasına sak· 
inei:j1• 0 k'ldın kocasPtı "ahırdaki 
lııı ere hakmağa gel" diye çae ır
ka~ Ye <\damcağı7 ahıra r<ri'lce 
~İik ıkark, sr_nda saklı bulun-ı.n k ü-
1)11·· .~r, • ı kama ile büyüğünü öl 

t11:1u,t ·· 

·-·· - ,.._ 
Beyoğlu Askerlik ıubesinden: 
Şubemizde mukayyet ve Beyoğlu 

Malmüdürlüğünden maat almakta bulu· 
nan malul mütekaiclini askeriye ile ha· 
len maaı almakta bulunan ıehit yetiın
lerinden geçmiş senelere ait Tütün ikra· 
miyeıi almayanlann 15 Nisan 934 ak· 
§amına kadar lrayıtlanru yapbnnalan i
çin ıubeye müracaatları. 

YENi NEŞRiYAT 

Holivut 
Holivut'un 28 Şubat nuıılıası cüze! re· 

•simler ve sin- banclislenni haYi ola· 
ralc intitar etmiJtir. 

Elôziz Ortame ktep sporculan .• 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

El.AZIZ, (Milliyet) - Mem
leketimizde ıpor hayatı iki sene
denberi pek aönük gid :yordu. Fa. 
kat epeyce zamanlar Ortamektep 
gençleri spor sahasında büyük var 
lıklar göstermeğe b~lamıtlardır. 

ETI'elce spor faaliyeti için en 
mühim uzuTlara malik olan klüp 
Muallim Mektebi Spor klübü idi. 
Mektebin Spor klübü dört futbol, 
seki:;ı: Toleybol, atletizm, basket
bol takıın!arından mürekkepti. 

Bu irfan müessesesinin lağvı 
ıpor için büyük bir ziya te,kil et· 
mi,tir. Muallim mektebinin bir kı
sım ra>or malzemesi Ortamektebe 
kalmıtbr. 

Hali hazırda tehirde müteaddit 
takımlar mevcut olmadığından ta 
kımlar arasında yapılan maçlar 
mahduttur. Y alruz Ortamektep 
gençleri aralarında ekzenizler 
yapmaktadır. 

Orta.mektebe bu sene yeni tayin 
olunan Jimnastik Muallimi Riza 
Nadir Bey Ortamektehin spor sa
hasında da canlanması için büyük 

bir gayret ve faaliyetle çalıtmak
tadır. Riza Nad.r Beyin gayretiyle 
mektepte izci ve spor tetkilatı ya. 
pılmıttır. 

Galatuarayda Kaaziik eczahanesi 
karfıamda Saluıe ııobiında 3 numa· 

ralı al>lll'lımanda 1 numara. 

631 
Senebatmda mektepte bir Spor 

klübü ve idare heyeti intihabı ya· 

pıl~rak faaliyete geçilmit.tir. ~üm- - Göz Hekimi -
hurıyet bayramında resmı geç t ve ~ 
yapılan spor oyunlarında Orta- ı Dr. Süleyman Şükrü 
mektep sporcuları büyük bir mu· Birinci ımıf mlitehassıs 
v~ffakiyet göstermitlerdir. O va- i (Blbıali) Ankara caddesi No. 60 
kıt Halkevi tarafından Ortamek- -
tep Spor klübüne 25 lira hediye e-
dilmitti. 632 

Ortamektepte bu sene Voley. ZA Yl - Yol vergisine ait 971134 nu• 
bol, futbol, basketbol, atletizm ta. maralı ve 9-12-933 tanhli makbuzu za. 
kımları teşkil olunmuttur. Bu ta. yi ettim. Hükmü yoktur. 
kunlar arasında voleybol, ba·ı-et. it Ban.kaoı Pul Müfettiıi 

il< ALİ SALİM 
bol ekzersi:;ı:leri de yapılmaktadır. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah· Ortamektep gençlerinin son za. 
mantardaki faaliyeti ve Jimnastik 
mual'imi Riza Nadir Beyin gayre· kemesinden: 
ti cidden 'ayam tebrik ve takdir- Cihangirde saat ıokağında 13 nuına· 

dir. 
Halkevimiz 23 Şubatta açıla

caktır. Bu tarihten sonra Halkevi 
Spor klübünün de faaliyeti munta 
zam bir tekle girmif olacaktır. 

ralı Süleyman Faik bey apartmanının 1 
No.lu dairesinde sakin iken 21-1-934 tari· 
hinde vefat eden Yorgi Tayonç efendi

nin terekesine malılı:emeee Taziyet edil· 
miştir: ilan tarihlnden itibaren alac•klı 

KUtahyaya temiz su getiriliyor, Tokatta yeni bina1ar ve elektrik 
ve verecddilerin bir ay ve mirucılann 

üç ay İr~~ tt-voii-lu dnrdüncü ıulh hu· 
kuk mahkemesine müracaatları lüzumu mezbaha yapılıyor 

KOTAHYA, (Milliyet) - Be. 
lediye M~liıi geçen hafta toplan· 
tılanna nihayet verdi. 

Gün geçtikçe kalabalıklatan 
Kütahyaya demir borularla fenni 
şu akıblması i'tine önümü:;ı:deki 
ilkbaharda ba,lanacaktır. 

Suyu çok bol olan tehirde bu· 
gün 20 kadar menbadan yüzlerce 
çefme akmakta iıe de bunların 
toprak künklerle yapılmıt eaki te· 
ıiıler olması ve bu günün sıhhi te
raitine uymaması dolayııiyle me
aelesi, tehrin birinci ııra ihtiyaçla· 
n arasında yer almı,tır. 

Geçen üç yıl içinde 50.000 li-t\• 
lık yeni bir teıiıle kuvvetlendiri· 
len elektrik santralının taksıtıer.ni 
bitiren Belediye bu yıldan itibaren 
bütün varlığını au ibt .yacınrn temi 
nine hasredecektir. 

Oç kısım üzerine hazırlanmak. 
ta olan su projelerinden birincisi
nin 934 içinde tatbik edileceğini 
ve 935 bidayetinde tebre su akıtrl 
uııt olacağını, diğer iki projedeki 
tevziat itinin müteakip senelerde 
yapılarak tesisabn üç yıl içinde 
uıükemmel bir bal alacağını sala
hiyettar zevattan öğrendik. Bele
diye reiıimin Etem. ~eyin~~u iti de 
muvaffakiyetle bıtırecegınden e
min"2. Gene bu yıl ilkbaharda .ya
pılacak fenni uıezbahanın pro1ele 
ri hazırlanmıştır. 

-o-

KUtUge geçmeyen nUfus kağıtları 
KOTAHYA, (Mi1 '.yet) - Nü· 

fua kütüğüne geçmemit olan do
ğum, ölüm ve nikahların cezasız 
kütüğe geçiriluıesi işine çok bü· 
yük bir ehemmiyet ve emek veril· 
mektedir. Merkezde baflıyan bu 
çalıtma, yakında bütün vil5.yete 
teşmil edilecek ve b"r ay içinde vi· 
layetimizde yazı!madık kim:e kal 
mıyacaktır. 

Halk, cezasız, pulsuz, külfetsiz 
olarak yapılan bu tescillerden 
memnundur ve seve seve müraca
at ediyor. 

Bazı nahiyelerde yapılan tahrir 
ve yoklama neticesinde uüfusün 
yüzde 21 nisbetinde kabardığı gö 
rülmüştür. Bu hesap ve nisbete gö 
re bugün 330 bini aşkın olan vila 
yet nüfusü, 400 bini bulacakbr. 

Bu günlerde vilayetimize ilha
kı üzerinde muamele •::ereyan eden 
bazı nahiyeler de iltihak ettiği 
takdirde nüfus ve mesaha it'bar"y 
le daha ziyade geni,liyecektir. j 

TOKAT (Milliyet)-(262,622) 
nüfusu hu'unan yetil Tokatımız 
arazisi münbit ve mahsüldar oldu
ğu gibi, gayyur ve genç valimiz 
Recai Beyin himmet ve gayretleri 
le bazı binalar iıtimlik edilmek 
ı:ıuretile bir çok mektep binalarile 
ve hükUınet binasının kartıaında 
metrük bir halde bulunan bir çok 
mezar!ıklar kaldırılarak yerine ge 
nit bir cadde açılması için faaliye
te batlanmıttır. Vali konagı ile tay 
yare tubesi ve Tokadımız en bava 
dar yerine (100) yataklık bir mem 

leket haatahaneıi binası intasına 
da çalıtıyor. Bu meyanda körfez 
yolları umumi yola kalbedilmittir. 

Tokatta elektrik bir seneden· 
beri şirketin elinde iken elektrik 
fabrikası bu defa belediyeye ter· 
kedilerek Tokat belediyesi şehri· 
mizin daha mükemmel ve daha iyi 
bir şekilde aydınlanması için ls
tanbuldan (100) beygirlik bir mo 
tör 70 kilovat üzerine 3.000 volt
luk bir dinamo getirtınittir. 

Fatma nenenin paraları 
AYDIN, (Milliyet) - Aydının 

methur dilencilerinden Orta ma
halleli Fatma nene üç ay evvel Zi· 
raat Banka·ıına haf vurarak 103 lİ· 
ralık nikel paralannı teslim ediyor 
ve bir cüzdan alıyor. 

Fatma nene Ziraat Bankasına 
tekrar müracaat ederek 103 lirası 
nı faiziyle beraber almıt ve kendi 
sine verilen on tane onluk ve üç ta 
ne de birer liralığı teker teker mu 
ayene ederek koynuna koymuştur. 
Fatma nene bozuk paralarım bü· 
tün yapmak için böyle hareket et· 
tiğini söyliyor.Çünkü iki sene evvel 
başına gelen bir hadise yükte ağır 
pahada hafif para saklamanın 
mahzurlarını gösterm' 'tir. 

Fatma nenenin kızları ve torun 
lan vardır. iki sene evvel bir da
madının yol parası vergi borcunu 
vermek için yirmi beş liralık para 
yı hafitlerinden birinin sırtına ~er 

. mit ve beraber damadının evıne 
götürürken iki sabıkalı torbayı ha 
fidinin elinden kaparak kaçmıştı. 
Zabıta Fatma nenenin parasını bir 
iki saat içinde bulmuş ve kendisi
ne teslim etmişti. 

O zamandanberi Fatma nene 
nervet"ni yükte hafif pahada ağır 
olarak saklamağr itiyat edinmit· 
tir. 

ilan olunur. (13776) 

lstanbul 5 nci icra ınemurluğundan : 

Galatada Okçumusa Laleliçeşme 1 No.lu 

hanenin 2 nci kahnda iki odada mükim 

iken halihazır ikametgahı meçhul Sofok· 

li Sideridiı efendiye. Mihal Dalitotorida 

efendiden 1 Ki.nunuaani 1933 tarihli mu· 

kavele ile isticar eylediğniz mezkur ha· 

nenin mukavelenamenin hitamına binaen 

25-1-.34 tarihinde tabiiyeti utenmiı ol· 
makla namınıza icra ve iflu kanunun 
ahkamı maddesi mucibince tanzim olu· 
nan tahliye emri ikametgihmızm meç· 
huliyellİ lıasebile bili tebliğ iade kılın· 

dığı mübasiri tarafından verilen ıerhten 
anlaıı!ınakla ve "zabita tahkikab da bu 
hali müeyyit bulunmakla tahliye emrinin 

tarafınız~ t"""'";;. "'~k'lm'na kaim olmak 
üzre tıebliğatm ilanen icrasına karar v.,. 
rildiğinden tarihi ilandan itibaren 15 

gün zarfında bir itirazınız me•cutaa dai. 
remizin 9M-643 nwnaraırna bildirilmesi 

aksi takfu.de itiraz ebneınit adolunaca• 
ğuın ilanen tebliğ olunur ( 13777) 

lotanbul aıliye mahkemesi üçüncü hu· 
kulı: dairesinden : 

Madam Anna Gobnih trafından kocası 
Beyoğlunda Hamalbatı caddeoinde 36 
numaralı lyonidi apartmanında Beneva• 
lo efendi hanesinde mükim iken ikamet 
gilu meçhul bulunduğu anlaıdan Vaıil 
Afanasi Gobnih aleyhine açılan ihtar da· 
vasrndan dolayi mahkemeden sadir olan 
ve mümaileyh V asil efendinin bir ay zar
hnda hanei zevciyete dönmesi !uzumu• 
nun ihtanna mütedair bulunan 17-2-934 
Larih ve 934-126 numaralı ilamın ili.nen 
tebliği tensip lulınmrı ve tebliğ makamı· 
na kaim olmak üzere ilimln bir sureti
nin mahkeme divanbaneaine talik kim• 
mıı olduğu ilan olunur. (13809) 

lstanbul beıinci icra 
dan: 

memurluğun • 

Bir borcun temini için ihtiyaten hac~ 
edilen ve mütesaribülfeıat olması hase· 

bile paraya çevrilmesine karar verilen 
85 sandık laz elmaaı 3 Mart 934 tarihi
ne müıadif cumartesi günü saat 12 den 
itibaren meyva hoş Yusuf Bey mağazası 

önünde paraya çevrileceğinden taliplerin 

yevm ve mahalli mezkurda hazır bufu. 
nacak memurine müracaatJan lüzuın ilin 

olunur. (13799) 

lngınzc ~ , .1-\ ,macc ı . l.p .. ı.yo ca. l aya cı v, 9 . 

BERLİTZ 
YENi KURSLAR AÇILIYOR 

husu!İ dersler • M~murin, muallim ve zabitana mahsu5 
KA YiT BAŞLAMIŞTIR • MECCANi BfR TECRÜBE 

DERSi ALiNiZ 

Sınıf ve 
tarife, 

Ankara 
Konya radd~si 

İstanbul 
373 htiklil 

• - .,. . ·. • • ,_ - ""' • • • --t • • • 

Heyeti Umumiyeyi Davet : 
BREZiL YA KAHVESi 

TURK ANONiM ŞiRKE· 
TiNDEN: 

I v APU KCULUk 

Brezilya KahYeıi Türk Anonim Şirke- , 
ti Hiaoedaran heyeti umumiyeıi 20 Mart 
1934 tarihine müsadil &alı günü saat 
15,30 (orıbet buçuk) la htanbul'da Bah· 
çekapu'da 4 ncü Vakıf Hanında kiin Şir
ketin merkezi idaresinde sureti adiyede 

1 
içtima edeceğinden ıirket esaı mukave
lesi mucibince heyeti umumiyeye iıtirak 
edecek olan hiuedarlarm hamil bulun· 1 
daklan h;sse ııenetl..,.ini veya bunu müs· 
ptt vesaiki içtima gününden bir h,fta n. 

vel ıirket merlr:ezine veya Türkiye it 
Bankası lstanbul ıubesine tevdı eaer~ı. 
mukabilinde hi11e oenetlerinln adet ve 

1 
numaralannı mübeyyin birer dühuliye 
kartı almaları rica olunur. 

RuznaıneiMüzakerat: 

1 - Meclisi idare ve Murakıp rapor
larınm okunması, 

2 - 933 aenesi bilanço ve kiru zarar 
hesabile ıenei hesabiye muaınelib neta· 
yicinin tasdiki ve Meclisi idarenin ibra
sı, 

3 - lotila eden Meclisi idare azasm• 
dan birinin yerine kaim olmak: üzre lda· 
re meclisince muvakkaten intihap edilen 
:reni Mecliai idare azaımın taıdiki intİ· 
babı, 

4 - Meclioi idare azaıma verilecek 
hakkı hazunm tayini, 

5 - 934 senesi için Murakıp intiha
bı Ye tahsisatının tayini 

6 - Meclisi 1 dare azasının Ticaret ka 
nununun 323 ncü maddesi mucibince ge
rdı: kendi ve gerekse eşhası aalise namı· 
na bizzat veya bilvasıta ıirketle muame· 
leye mezun kılmması. 
(13797) Meclisi idare 

Hali Taıfiyede bulunan 
AV VE REVOLVER FiŞEKLERi 

inhisarı T. A. Şirketinden : 
Hali ta.sfiyede bulunan Av ve Revol

ver Fitelderi inhisarı Türk A. Şirketi· 
n.in heyeti umumiyesi 1934 senesi Mart 
ayının 15 nci per!em;,o günü saat 11 de 
Şirketin Calatada Baht;yar Hanındaki 

merkezinde adi surette toplanacaktır. 

Muhterem hissedarların bilisale veya bil· 
vekile hamil ve sahip bulundukları se· 
netleri içtima gününden en az bir hafta 
evveline kadar ıirket tasfiye heyetine tev 
di ederek dühuliy.? nrakası almalan ve 
muayyen gün ve saatte içtimada hazır 
bulunmalan rica olunur. 

Ruzname: 
1 - Tasfiye m.emurlarının ve Mura• 

kıplerin heyeti umumiyeye raporlan. 
2 - 31-12-1933 tarihindeki bilanço

nun tetkik n tasdiki 
3 - 28 Şubat 1934 tan1ıinde tasfiye 

hesapları vaziyeti 
4 - Tasfiye meıı:urlan ve Murakıple· 

riıı ibrası, 
5 - Tasfiye müddetinin temdidi ve 

Tasfiye memurları mıkdanrun tenkisi ve 
ücretlerinin tayini 

6 - Muralaplerin tayini ve ücretleri
nin tesbiti 

7 - Munıkıpliğe t.ayin edilen Metr 
Henri Rocber'nin Ücret haklundaki tale
binin tetkiki. ( 13782) 

lııtanbul 
UMUM SiGORTA 

Şirketi hiHedaranı 1934 senesi Mart 
aymın 31 nci cumartesi günü saat 17 de 
Şirketin Galatada SiGORTA hanında 
ki.in idare merkezinde adi surette içti· 
ma edecek olan umumi heyetine davet 
olunurlar. 

Ruzname: 
1 - idare Mecliıi Raporu 
2 - Muraluplerin raporu 
3 - a .- 1933 oenesi hesaplanrun lra· 

bul ve tasdiki ve idare Meclisi heyeti
nin ibrası, 

b - Temettülerin taksimi, 
4 - Memuriyetleri hitam bulan aza. 

nın yerine yeni aza intihabı 

5 - Azalara verilecek hakla huzurun 
tayini 

6 - Ticaret kanununun 323 ncü mad
desi: mucibince Şirketle muamele icra11 
çin idare Meclisi azalarına mezuniyet i· 
tası, 

7 - 1934 senesi murakıplerinin intİ· 
habı ve tahsisatlarının tayini, 

8 - Aynen veya paraya tahvil sur.,. 
tile tenmiye edilebilecek olan esham ve 
tahvilatın tasrihi, 

Gerek a.saleten gerek vekaleten §İrk.,. 
tin en az otuz (30) hisse senedine m•· 
lik olan ve hisse senelılerini ticaret ka
nunun 371 nci maddesi mucibince içtima 
gününden nihayet bir hafta evel !rikc
tin idare merkez.ine yahut Osmanlı Ban· 
kası ldareaine tevdi eden hiHedaran İŞ· 
bu utnumi heyete iıtirak hakkını haiz. 
dirler. 

1 da re Meclisi 
(13801) 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
lST ANBUL ACENT ALICI 

Liman Han, Talelon: 22925 

Karabiga yolu 
Her CUMARTESi ve ÇAR· 
ŞAMBA günleri saat 20 de Tophan< 
nhtım1ndan GERZE vapuru kal
kar. Gidiı ve dönüıte mutat iskelele
re uğrar. 

İmroz yolu 
Her PERŞ.EMBE günü ~

la nhtımmdan saat 18 de TAY· 
YAR vapuru kalkar. Gidit ve dö
oüıte mutat iskelelere uğrar. 

..... - .............. mi 
Hali tasfiyede bulunan 

Barut ve mevaddı lnfilikiye 
inhisarı T. A. Şirketinden: 
Hali taofiyede Barut ve Mevaddı lnfi. 

lüiye inhisarı T. A. Şirketinin heyeti 
umumiyesi 1934 ıeneai Mart ayının 15 
inci Pertembe günü saat 10 da Şirketin 
Galata'4a Bahtiyar Hanmdaki merkezir> 
de adi suretle toplanacaktır. Muhterem 
hiuedarlann bilisale veya bilYekile ha· 
mil ve oalıip bulunduldan senetleri içti· 
ma gününden en az bir hafta evveline 
kadar ıirket taot'iye heyetine tevdi ede
rek dühul varakası almalan ve muayyen 
gün ve saatte içtimada hazır bulunmala· 
rı rica olunur. 

Ruzname: 
1 - Tasfiye memurlarmın Ye Mura

laplerin heyeti umumiye raporlan 
2 - 31-12-1933 tarihindeki bilanço

nun tetkik ve tasdiki 
3 - 28 Şubat 1934 tarihinde tasfiye 

hesapları vaziyeti 
4 - Ta•fİ)'e memurlan ve murak•ple

rin ibrası, 
5 - Tasfiye müddetinin temdidi ve 

taofiye memurlan mıkdannın t enkisi ve 
ücretlerinin tayini 

6 - Murakıplerin tayini ve ücretleri• 
nin tesbiti. 

1 - Muralapliğe tayin edilen Mrtr 
Henri Rocber'nin ücret hakkmdal<l tale· 
binin tetkiki. (13781 ) 

Hali tasfiyede 

SANA Yii ZEYTIYE 
VE KlMYEVIYE 

Türk Anonim Şirketinden : 
Ticaret kanununun 361 nci ve ıirlı.et 

nizamname.inin 27 nci maddeıi ahki.
m!"a ~evfikan, Hio_oedaran heyeti U'I" U• 
mıyesı, meYaddı abyenin müzakereıi zm 
nında 28 Mart 1934 tarihine müıadif çar' 
ıamba günü oaat 11 de Şirketin Maçka'. 
da, Teıvikiye caddesinde No. 47 kain 
merkez idareıinde akdi içtimaa davet .,. 
lunur. 

Hissedaran mütesarnf oldukları hisse 
senetlerini tarihi içtimaa takaddüm e
den 10 gün zarfında, Şirketin mukezi 
idaresine teslim etmeleri elzemdir. 

Müzakerat Ruznamesi : 
1 - Tasfiye memurlan raporu ile 

Murakıp raporunun kıraati, 
2 - 1933 aeneıi hesabatmın tudiki 

ve Meclisi idarenin tebriyei zimmeti, 
3 - Aza tayini, 
4 - Murakrp tayini ve ücretinin teı

piti, 
5 - Azaların hakkı huzuru tespi :i, 

(13787) 
. 

lstanbul İcra hakimliğinden : 
Taıfiye halinde olup evvelce konkor

dato için mühlet verilmiı olan (Türk 
Ticaret ve sanayi bankaoı) hakkındaki 
mercii karannı müteakip yapılan muha· 
kemeler neticeıinde sadır olan temyiz 
mahkemesi icra ve iflas dairesinin 13-11 
933 tarih ve 5284-5466 esas karar No.lı 
ilamı hükmüne göre ( alacaklrlann ek•e· 
riyeti tarafından tetkik mcrcünin neza· 
retıi altında umumun menfaatlerine uy· 
gun ve mütedil ücet mukabilinde tasfi
ye "e idare ile konkordato şart ve hü
kümlerini yerine getirmek iç.in memur in 
tihap ve tayin ettirilmeıi) Jizım gel
mekte olduğundan bu muamelenin ifau 
için mezkur Banka alacaklrlarınm 1934 
senei Mart ayının 11 inci pazar günü 
saat tam 14 buçukta (14,3~) Karaköydo 
Ziraat b~nkası binuı kabul salonund"' 
hazır bulurumılan ilan olunur. 

1 ayıu olunan ıaatl<!n sonra gelenler 
sureti katiyede müzakereye ittirak etti
rilmeyecektir. 

Tayin edilecek memura temyiz kara· 
nnda gösterildiği veçhile mütedil gö
rülen ayda maktuan yüz lira ücret itası 
tensip olunınuıtur. 

Bu içtimada yapılacak işler : 
1 - icra hakiminin nezareti altında 

iki alacaklıdan mürekkep bir tasnif bü· 
rosu teıkili. 

2 - Alacaklılar tarafından namzetiıı 

gösterilmesi 
3 - intihap. (13813) 

, 



RADYOLIN Emniyet 
Bankasından: 

NAN TORKIYE TOTONLERI 
MOŞTEREKOLMENF AA REJi 

ŞiRKETi 

Diş macunu 
işte böyle 
hazırlanır. 

Her tübü 
ayrı ayrı 

mikroskop 
altında 

böyle mua. 
yene edilir. 

• 

Onu gelişi 
güzel bir 

diş macunu 
sanmayınız. 

Adapazan Emniyet Bankası Türk A
nonim Şirketi hissedarları heyeti umu· 
miyeıi 24 Şubat 34 cumartesi günü saat 
14 le Adapazannd~ Belediye Oteli itti
ıalindeki salonda i ktisat vekaleti komi· ı 
seri ıirketler müdürü Remzi Saka Beye
fendinin huzuru meclis reisi Cevat Beyin 
riyaseti altında senelik alelade içtimaı
nı akdederek idare meclisi Muralupler 
raporu, Bil3nço, ve kar zarar heaap:arı
ru tetkik ve ittifakla tasvip ederek Mec
lisi idare ve murakıplerle müdürleri ib
ra ve hissedarana vergi tenzilinden son
ra net olarak yüzde on temettü tevzi ve 
1 Nbandan itibaren tediyata başlanma· 
sma müddetleri biten aza Cafer ve Yu
suf Beylerin tekrar azalığa müddetleri 
biten Murakıp Rağıp ve Mustafa Şükrü 
Beylerin yerlerine Emlak ve E ytam Ban· 
kaıı Müdürü umumi ml!avini Y uıuf Zi
ya Bey efendiyi ittifakla intihap etmi1-
tir. (13798) 

l LAN 
Tasfiye halinde bulunan T ürkiye Tü

tünleri Müşterekülmenfaa Reji Şirketi 

hiuedarlan 2'.! Mart rn31 tarihinde öğ

leden evvel saat 11 de Istanbulda, Be
yoğlunda, Tünel meydanında, Metro 
Hanında toplanacfilc olan umumi h eyete 
tasfiye ı::ıemurları tarafından daveb olu
nurlar. 

MUZAKERAT RUZNAMESı: 

1 - 1933 senesi içindeki tasfiye İş· 
!eri hakkında tasfiyedarlar tarafından 

verilen raporla murakıp raporunun o
kunması; 31 kanunuevvel 1933 tarihin

de ke.il~n hesaplarla bilançonun tıakdim 
ve tasd:kı, 

2 - 31 kanunuevvel 1933 tarihine 
kadar olan zamana ait idarelerinden 
dolayı tasfiyedarlann ibrası, 

Umumi heyette bulunabilmek için en 
az 30 hissesi olan hissedarlann nihayet 
11 Mart 1934 tarihine kadar hi11e ıe

netlerini : 
IST ANBULDA Osmanlı Bankası 

merkezine. 

LONDRADA 26 Throı:ımorton so
kağında Oıunanl Banka&ı ıubeaine. 

PAR! TE 7 Meycrbeer ıokağında Os
manlı L~•.ka&ı fubesine. 

6-8 Hauumann Bulvarında Unyon 
Parisien Bankasına. 

RADYOLIN 
BERLINDE Behrenıtr. 63 &Okağında 

Möıyö S. Bleicbröedere. 
VIY ANADA 1 Am. of Hof. 6, ıo

kağmda Oesterreichische Creditanatalt 
faer Hande! und Gewerbeye. 

Kimya feıminia l»ir harikasıdır Ne zaman civciv çıkarmalı 
ne yedirmeli 

Denizyolları 1 " ~!aJ; ~t!.~tik l ~ı~N !ar;. 
ve nasıl bUyDtmeli? 

Tevdi etmeleri lizım gelir. lstanbul
daki hiuedarlar için hisse senetlerinin 
tevdi mühleti Türkiye kanunu mucibin
ce nihayet 14 Mart 1934 tarihine kadar 

uzatılmıt tır. 

iŞLETMESi 
Acenteleri ı Karaköy Kiiprillıap 

Tel 42362 - Sirkeci MilaürılanUe 
Haa Tel. 22740 

TRABZON 1 

sür'at yolu 
GOLCEMAL vapuru ı Mart 
PERŞEMBE 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Giditte 
lnebolu, S-.aun, Ordu, Gire
aon, Trabzon, Rize, Hopa'ya. 
Dönütte bunlara ilaveten Pa
zar, Of, Pulatane'ye uğrayacak
tır. (933) 

Bartın yolu 
B U R S A vapuru 1 Mart 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (931) 

Mersin sür' at yolu 
lNEBOLU vapuru 2 Mart 
CUMA 11 de Sirkeci nhbmın
dan kalkacak gidifte lzmir, 
Antalya, MeNin, Payas'a. Dö
nüfte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğraya
caktır. (932) 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 28 Şu
bat CARSAMBA 19 da Sir
keci nhbmından kalkacaktır. 

(924) 

Cildiye ve ıtıhreTiye lltıtebaHııı 

Dr. NURi OSMAN 
HHeki bHtanesi cildiye ıefi 

Dcyo&lu Elbamra apar tımam 3 ünca kat 
:\o. 3 Telefo n: 42885 • ( 13471) 
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Devredilecek ihtira beratı 
" Humbara lapasına mahsus emniyet 

tertibatı " hakkında ihtira için istihsal 

edilmit olan 18 Şubat 1930 tarih ve 

1545 numaralı ihtira beratının ihtiva 

ettiği hukuk bu kere baıkaaına devir 
't'eyahut icara ve,.;lmesi teklif edilmekte 
olduğundan bu buıusta fazla malUınat 
edinmek iıteyen zevatın Istanbul'da, 
Bahçekapu' da T aı hanında 43-48 nu
naralarda mükim vekili H. W. Stock 
Efendiye müracaat etmeleri ilan olu
nur. ( 13577) 

Umumi Neıriyal ııe Yazı l,leri 
Müdürü ETEM iZZET 

1 
ye" hakkında İ&tihsa l olunan 1 Mart 
1932 tarih Ye 1319 numaralı ihtira 
beratı bu defa mevt.il fiile lrcmmak ü-

Cafer Fahri Beyin bu Qç iuale cevap 
veren rHimli mühim eHri çıktı. 

Müyezzilerden arayınız 
Fiatı 5 kuruştur 

(13360) Akıam Kltaphaneıi 

Hine senetlerini tevdi edenlere bir 
makbuz verilecek ve bu makbuzun gÖs· 
tıerilmesile umumi heyete girilebilecek-
tir. (13703) 

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 Mükifatlı 
1 Nisan kurasına ithal edileceklerdir 

1 

1 

Asipin Kenan 
Bat ve diş ağrıları , nezle, grip, ıoiuk 

alğınlığı gibi l; astalıkların en iyi ilac ı dır. 
İımir, Paris, Bari sergilerinden büyük mü· 
kafat ve altın madalya kiıa~dı. ismine <1ik-
kat buyurulması. (13398) 
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Satılık Çiftlik 
Bursa Ziraat Bankasından: 
Bursanın garbında Karacabeyin şarkında 

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

923 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI ' 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Tekaüt, yetim ve dulların Haziran, T emınuz ve Ağustos 

934 maaşatmın iskontosu Mal Müdürlükleri tarafından Mart 
Maaşının tediyesinde başlanıldığı günden itibaren yapılaca
ğından O tarihten evvel müracaat edilmemesi rica olunur. 

(895) 1142 

inhisarlar U. Müdürlüğünden 

Memur aranıyor 
inhisarlar Umum Müdürlüğünün Galata'daki merke· 

· de ayda 100 lira ücretle istihdam edilmek üzere grafik, ha· 
~a ve istatistik işlerinde vukuf ve mümarese sahibi bir me· 
mur alınacaktır. Arana evsaf hakkında malU.ınat almak iste· 
yenlerin Şubatın 26 smdan itibaren öğleden sonra saat 2 den 
4 e kadar Galata' da Assikürasyone Jenerale Hanının üst ka· 
tmda inhisarlar Umum Müdürlüğü istatistik ve Neşriyat Şu 
besine müracaatlan. (889) .. 

"500" ton ince Bandrol kağıdı satın alınacaktır. Ta· 
liplerin numuneyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek 
Üzere yüzde 7 5 teminatlarile beraber 7 -3-934 Çarşamba 
günü saat 14 t~ Galata'da Mubayaa Komisyonuna müracaat• 
ları. (850) 

Gedikpaşada Jandarma Satınalm• 
Komisyonu Riyasetinden: 

Jandarma kıt'atı için elli adet mahruti çadır kapalı 
zarf usulile satın alınacak ve kapalı zarf münakasası 20·~· 
934 salı günü saat on beşte yapılacaktır. Talipler şartname~~ 
görmek için her gün münakasaya iıtirak için de mezk\ır gıı· 
nün muayyen saatinde ilk teminat makbuzla Komisyonunıu· 
za müracaatları. (928) 

İSTANBUL VE TRAKYA ŞEKER FABRİKALARI 
Türk Anonim Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkanİmağa ~aşlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak Üzere her isteyene satılmaktadır. · 
F ıatlarımız eskisi gibidir. Yani Is tanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,ıs San~ıtta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden ~~anlara vagon b~~ ına .b~ş lira indirilir. Istanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı .. ha: 
:nule senedi mukabilinde ödenmek uzere derhal gondenlır. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından muşterı 
hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon ha· 
~ma beş lira tenzilattan istifade ederler. 

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