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Yapılan bir hesaba göre 
rtiifıısumuz 17 Milyon 

200 bin kişidir 

Ankara inkılap kürsüsünde 
gelecek haf ta derslere 

başlanıyor 
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.~nkara tiftiğinin 
geçirdiği tehlike 
Ankarada Yozgat meb'uıu Sü· 

leyman Sırrı Beyin reisliği altında 
bir tiftik cemiyeti var. Bu ce· 
miyet bir kaç sene evvel mevcu- · 

Şehir Meclisinde mühim bir takrir 

Tramvay ücretleri 
zamları indirilmeli 

diyeti tehlikeye düfmüş olan An- S } d b • • h ti • • J · 
ko.r:ı tiftiğini kurtarmak için teşek- ene er en erı yenı a ar ıçın top a-
kül et~itti. • w~ilhakika ce~i.y~!~n 030 para da faizile beraber alınmalıdır 
teıekkul ettıgı sıralarda tıfıtıgm 
kiloıu piyasada yirmi kuruşa 
kadar düşmüştü. Halbuki senede 
nihayet bir kilo t iftik veren ve 
bundan başka bir suretle sahihine 
bir hizmeti olmıyan tiftik keçisi· 
nin beheri için elli kuruş sayım 
vergisi olduğundan sürü sahipleri 
tiftikleri kesmeğe başlamışlardı. 

Bir kaç sene evvel tiftik cemi
miyetinin tetekkülünden bu sü
tunlarda bahsetmiştim. Maksadı 

ve mesaisi etrafında (V AKIT) in 
muhterem okuyucularım tenvire, 
ve nihayet orta Anadolunun en 
mühim bir servet kaynağı demek 
olan tiftiklerimizin maruz bulun
duğu tehlikeyi izaha çalışmıştım. 

O zamandanberi fırsat bulduk· 
ça tiftik cemiyetinin faaliyetleri· 
le alakadar oldum. Bu alakadar
lığın verdiği aelahiyet ile bugün 
§U neticeyi te:;b"t edebilirim ki 

r.;ehmet Asım 

zade Feridun , Ali Rıza, Necip Beyler 
müştereken vermişlerdir. 

Takriri ehemmiyeti dolayısile aynen 
yazıyoruz : 

Umumi meclis reisliğine 
Me ... cut tramvay ıebekeıine ilave O• 

larak muhtelif istikametlerde yeni hat· 
lar yapılmasına kar§ılık olmak üzere 
seyrüsefer kıt'alannm arttırılması su • 
retile bilet ücretlerine evvelce zam ya

pılmı§b. 

Teıiı olunacak hatların geçeceği yer· 
lerde icap eden istimlakatı da beledi • 
ye icra etmit bulunacaktı. Belediye 
bütçesinin vaziyeti şimdiye kadar bu iı· 
tim1akatın ifasına müsait bulunmamı! n 
bu suretle uzun zamandanberi alın • 
makta olan bilet ücretleri tramvay tir· 
ketinin kasasında birikmiştir. Belediye 

Takriri imzalayanlardan: bütçesinin bu iatimlakatı daha uzun za· 
CEVDET KERİM BEY man yapabilmesine müsait olmıyacağı • 

Ş h . ı · · · ı• Y • d.. k na göre, alınagelmekte olan bilet zam • e ır mec ısı reıs ıgıne un ço • . . y 

d"kk d ~ b" k . .1 . . T larının devamı ı~tıfaunrn dogru olmı· 
ı ate eger ır ta rır verı mıştır. e- y b d"h"d" 

1 f .. 1 . .b. .. 
1 

. yacagı e ı ı ır. 
e on ucret erı gı ı tramvay ucret erı -

nin de indirilmesini ve senelerdenberi Bugüne kadar bu yüzden toplanmış 
fazla alınan ücretlerin de iadesini isti . olan paranın faizile beraber iatirdadı 

yen bu takriri fırka vilayet idare heye-
ti reisi Cevdet Kerim Bey ile Manyasi ( l)eyanu,.2..mcl tıayfaıım 4 üncU slltimunda) 

Yugoslavya ve Balkan sulhü 

Yugoslav hariciye · nazi
rının mühim bir nutku 
M. Y evtiç Balkan misakının sulh 

yolundaki faydalarına işaret etti 

,\1. YE VT iÇ 
Belgr:ıd, 12 (A.A.) -Avala a· 

jansı bildiriyor: 
Meb'uıan meclisinde hariciye 

bütçesinin müzakeresi esnasında 
hariciye nuırı M. Yevt.iç, Yugos· 
lavyanın harici siyaseti hakkında 
mühim bir nutuk söylemiştir. 

N :>.zır Yugoslavyanın harici si· 
yasetinin sulh muahedenamelerine 

ve bunlardan mütevellit teahhütle
re istinat ve beynelmilel rabıtala· 
rın kuvvetlendirilmesi sulhun mil-

letler cemiyetine ve onun misakı .. 
na merbutiyet yolunda inki,af et
mekte bulunduğunu ehemmiyetle 

k:ıydetmiştir. Mumaileyh bu mü· 

nasebetle bazı devletlerin milletler 
cemiyetini terketmiş olduğuna, 

dörtler misakının aktinden ve Jcü .. 
çük itilaf misakının imza ve tas· 

dikinin yıldönümünden bahıetmit· 
tir. 

Nazır ezcümle demittir ki: 

- Cihandaki siyasi ve iktısadi 
mün:uebetlerde mevcut olan her• 

cümerç, ihtilal hareketleri ve ciha

m idare eder mevkide bulunan ba· 
zı milletlerin tatbik etmekte ol· 
du1darı usuller şarki Avrupanın 

küçük milletlerine yekdiğerlerini 

(Devamı 2 inci sayfanın 1 incl sütununda) 

Ayaşlı Ve Kiracıları ••• Bir Sanat Eseridir 
Dün vermeye başladığımız bu milli romanı okuyunuz. Sizi çok alakadar edecektir. Romanımızı, 
evvelki günlere ait hülasasile beraber her gün dördüncü ve beşinci sagıf amızda bulacaksınız ••• 

Yunan cümhurigetini'!_!!!!uncu yıld.önümü . inkılap 
Enstitüsü 

Sovyetlerin açacakları 
krediye dair protokol Atinaya bir tayyare 

filomuz gidecek - Yazısı 9 uncu sauıfamızda -
Kuvvetli bir membadan duyduğu • ••••••••••••••••••••••'iıılll•••••

muza göre bu yıl lstanbulda bir lnkı • 

Dost milletin bayram şenrklerine 
biz de iştirak ediyoruz 

lap enstitüsü binası İn? olunacaktır. 
Binanın Türk inkılap enstitüsüne layik 
bir §ekilde yapılması için çalışılacak • 
tır. Söylenildiğine göre bina gene ls -
tanbul tarafında ancak üniversiteden 
ayn hir nuntakada bulunacaktır. 

Çanakkale harbinde 

Türkün harikulade bir 
kahramanlık menkabesi Sultanahmette yanan Adliye sarayı· 

nm arsası, bilhassa denizden görünü, 
itibarile inkılap enstitüsü binası için çok 
muvafık görülmektedir. "Kraliçe Elizabet,,in on beş bin kurşunla dolu şarap 

. Maarif Vekili Hikmet Bey, enstitü • neli Türklerin ortasında patladı. Fakat onlardan 
bınasınm bu sene behemehal inşasına h• b• • ·ı d• ·ı ·:( d--. 
başlanacağını alakadarlara kuvvetle lÇ ırı gerı eme 1, gene 1 erı e 1 .. 
söylemiştir. 

Tasavvurlara göre, enstitü binası • 
nın beş bin kiıi istiap edecek derecede 
geniş bir salonu bulunacaktır. Salon, 
hal icabına göre, camlı bölmelerle uf al
tılabilecektir. 

Tayyare piyangosu 
Tayyare piyangosunun beıinci keti • 

TAYYAl\EL~H.1.\llZl 2': JKhl desi dün bitirilrniıtir. 
:Atina, 12 (Huıual) - Yunan h · f l d.. .. .. l"kl . . Sonları 41, 49 ile biten numaralar i-

. . .urıye. 1• yı _onumu ş. en 1 erme l§• ki,.er lira amorti alacaklardır. Otuz 
cumhuriyetının onuncu yıl dönü- t k A b f ı "' ıra ıçın tınaya ır tayayre İ O· b" r k b"I f ·· h 
münün kutlulanmaıı için burada .. . . . ın ıra azanan ı e ın uç parçası te • 

su gondermıye kar.:ır vermııtır. rirnizde, birer parçası Ankara, lzmir, 
büyiik hazırlrklar y1'..pılmaktadır. Türk tayyare filosu 22 martta Tercan, Urfa, Denizlide :satılmrt • iki 

Yunan cumhuriveti yıl dönümi- tayyare meydanına vasıl olacak- parçası sablmamıştır. 
le Yun:ın istiklali yJ dönihnü 25 tır. On bin lira kazanan biletin beş par· · Çanakkale harbini idare eden lqiliz amirallarının erkam harbiye reisi J\. • 
marta te••düf ettigvi cih~tl"!, iki Tu·· rk sef· · k f" tt y çuı tehrimizde sablmıı, birer parça • miral Rogaıkeya'in yeni neırettiği hatı.ralanndan ilkini evvelki gün yazmı•bk 

~ ırı, ey ıye en unan · ·· · - · · · · :ı ~ 
bayram birlikte kutlı..ıı.1acai;br. Tür hükUınetini resmen h'.lberdar et· ~ı. Bursa, Me:;men, Kat'ı~ aablmış, ıli. Bugu~ ayn~ ~ev;ur kuzkenl nde ~ncı yl\zımızı 7 inci aaydada bulacakslll1%. 
kj.., .... _ _...w~-tı" de Yunan cum· . t" ı parçası sa mamııtrr. untazam ı esmımız ~ana a e h~bınde sahillerimize alet eden lngiliz; toplannı 

.T""' -.un ........ .,.- Ml§ ır. te 11 inci sayıfamızdadJT. ıöıteriyor. 



SO!v HABERLER: TELGRAF - TELEFON .. 
Yugoslav hariciye nazı- ı Nüfusmuz 1 ispanyada umumi karı
rının mühim bir nutku Bir hesaba ıröre ı7mn1°0 şıklıklardan korkuluyor 

200 bindir 
~ ı.S..., .....,, ı mc.ı •rıf&lllladllı 

mütekabilen bıtmlJl:ı ve birbirleri
ne mütekabilen yardım etmiye 
811,!kebaİftlr. Kilfük itilifın tetki· 
li muvaffakiyeti elde edildikten 
IODI'& •• buawıla müvazi olarak 
w. aiyul faaliyetimizin bir mütem
mimi mahiyetinde olm* üzere 11• 

ra, balkanlarda ıullnuı tenaiki ve 
te,riki mesaide bulunması için bir 
anlqma ricada ptirmiye ıelmit
tir. Balkan ıiy:ıaetimizin ihyakir 
ıayeaini hiç bir •man ıöz önün
dea uzak tutmıyan Yaıoalavya hü
•• ili, BaHmn dnletleri uum
... • itiant havuı 1uatmak me

ıı ... m+ ve tefriki maaide bu-·••lk •• keaa ••en Dlaaiainin 
t;ıci ~Dİ ailmek içiıa •rfı ıay· 
ret e1I_. ı.hainde biç bir fır
.atı kaçırmlmqtır. Geçen ilkba
bardan beri Cenenede ve yuclan 
heri Londrada beynelmilel telak
kilerde umumi meaiye İftirak et· 
melde beraber Yunaniıtan, Tüıki-

e ve BuJıariıt lD ile, münuebet-
lerimizin daha iyi bir IUl'ette inki
taf. «meaiai ft müfterek meaimi
m Belbnlerda vaziyetin tanini 
•tkvdiyle temilı olunması im
k&ia131'1111 U'afbrcbk. 

Nadmn; Kral Aleluanclr'm ve 
Kralİ$,e Muinin Dobrice ve Kofu 
Myahatlerinia ve kral ve kraliçe
nin Sinaia, Euxinoırad ve latan
Wa.,...... otaD>uı tarihi si,.. 
reti batlr1-tan nolrtaemda bütün 
.--.;;-&.~yala bRrar-' la3lı u-
--• alcltbmatlardll'. Naar,IMa 
~ ·p hemen bir 
Lllmn itil&fı akli malcsadile met
al b~ı ati• arumda müzakere
.._ Pifaait olcluiunu beyan et-

..n. - .._ittir ki: .. 

ıizli düftinceleri atm:ık lazımdır .. 
Dostane bir 1111 ette tefıir ve iyi bir 
surette tatb• edildiji takdirde bu 
muahede Balkenlarda entirilra mü 
cadele ve sürpriz ıiyaaetine niha· 
MJet verecektir. Minkı cleiru
dan cloiraya veya dolllJl9fyle her 
hanti bir millet aleyhine mütevec· 
cih bir ittifak aktetmek dojru de
iildir. Misak daha yübek bir 
Balcan ıi~ ...... cr.a. Balkan 

Ankara, 12 (HUIUI) - Dahili· 
ye vekiletiM --..n Yill,.._. 
den plen mdbnata ıöre kanun
dan iltifad• ile ntifuta lcaJdolu· 
nanlar son ÜÇ ayda 175 bin kiıiyi 
ıeçmittir· Bu ıuretle nüfma kaJt· 
olunanla'rm Ölribailstleld af ... 
nundaı 300 bini bulacaiı tahmin 
etliliyor. 

Bir heaha ı1re bqünldi nilfu. 
mmu 17 milJon. ., bin olanık 
taLmin olun•eJctadır. 

8 .. t ·· memlekette grev yüzünd su, 
elektrik ve nakliye işleri karışb 

Madrit, 12 (Hususi) - Buaün 1 nun tasvibine arzedecektir. 
akpma kadar burada mühim bir Matbuat ıanayii bqmda olanlar 
hidiıe kaydedilmemit olmauna A. B. C. müdürünün iddialannr 
rajmen ~ziyet çok ciddidir. pyam kabul ıörmemitlerdir. lh .. 
•nlıaJar, Nimi daireler •e mü- tilif devam ~tmektedir. 
eaaeeeler, umumi yerler kuvvetli Diler waftan intaat müteahhit 
ultda llardmiv altma aJmanqtır. leri bükUmetin tekliflerini "kabul 

111P.un" •• S.Hrı'°~ iı • 
dWe1uı•11itt.WQ; ......... ibir s fy d .. • 
........ -.. h'M'll"'lt m1 .t.nek- o a a numayış 

Umumi.,.., 
....... {.lapaa,a) 12 (A. • 

)-ltftWa ..... ,... pce ,.. 
_, ın• ilan eclilmiftir. · 

.ftllılllllet.111, pz, elektrik ve 

ettiklerini bildirmiılerdir. Ba 
karar, arevci igilere bildiribıia1f, 
Hçiler pev aünleri için de ücret .. 
~ verilmeıini iıtemiılerdir. 1 .. ikan it~ ve 

1ait1a ~ birWthaaizle Üniversite hukuk talebesi Biıl ~ müzakerelere 'IMJ • 
lanac:aictn • •• ı.,..-• .., .. -.. et grev ilan tti ...... _.k · is e lillıriı· a temin isin hu"'i 

....._~ Sofya 12 (Hmml) - Umn 
u•andanberi ibüY_..ite diftllı ---· p,... -.ru 
ile hukuk talebeti arumda imli· ilin etmiftir • 
han harçlan ve imtibanlann icra SUkUnete ..,.,_ 
tarsJ WrkJnda cleftlll edeıelen :Maclrit, 12 (A.A.) -~llalli• 
ihtilif huıGn eon aafhuma dahil "'4IJo ile halka hitap.._ıa 
olmut ve hukuk taleheei pev illn llatiliflarua balledililıaek 
etmitlerdir. Adedi 2SOO olan bilclirmiP.ir. Bu-
talebelenlea ZOOO kiti peyde ela· 1lilılla , ..a.diklen 
hilclir. B6tUn ıi,..t fırkalara ••n 1 

... tekliflmiai lıüal et • 
menaup talebeler aramda imli- memetdedir. Nazır, meaelenin 
han harçları ve imtihanlarm icra hallini ümit etmemektedir. 
tam hakkmd• teaanüt vardır. Dahiliye nazın, Madrit patron 

lngllterede • 
Londra, 12 (A.A.) - •• ,..,. 

ftzi,.ıi, lqilterede ailı;lmce u. 
tan enclifelere vbep olmaktMır. 
De11 T elpafm telefonla )'&1819 
olduiu bir ıöriifniecle M. Lerroux 
kat't ıurette hiç bir ihtilaf tiehli • 
kesinin dimhuriyeti tehdit etmed~ 
lilai bildirmit Ye demiftir ki:. 

"- IBldbnet lıer ihtimale mu
kabele etılneie hazırdır. Kanuıı6 
eau·n·n mGdifaui, uayiıin m• 
hafaa.aı kanununun tatbik meGİ· 
ine konma11 proaramımısdır v• 
hiikemet müdafaa edebilecek .....,. 
ziyettedir. 

Grwcil•, ..at on birde pev teıkillb mimeuilleri ite ıBriiftii
ilin ettikten aonra T .... O.nbo- itini bildirmiftir. Bütünmajaza· 
mtel cadcleeine çdaP niimaJltler lann bpenac;apna dair bir f&fİa 
ppmala -.ı-111ardır. Micla· çdr:mqtır. Mümeuiller bu pyiayı 
hale mecbuti,elidcle kalan polis \llbip •balfler Ye lıOI&• illld''ld.-

~ ~yilold•. 
~. --J~ıa&llllUI .. 

·..: .. Dns-· 
Reldar, ..... clevuD ettill t*". 

dinle ilalftnlte,I tatil ..-..-ı 
llJ'-lttlr. 

u uzhyacak 
tak• {H.ul) - Kibrit 

fiatlarmclaki temil&t bir IÜltncla 
....,. etlil••ie .... .,'*' .• br. 

ini tarifeye ,esre bli1lk ~ 
70 ~aya, lqük kutular 60 para. 
,. aatıillCllktll'. 

Çeklule ticari anı ..... 
Ankara, 12 (H..-1) - Ç9k.... 

lovakya ile Japılaa ticari •alı ... a 
üzerjae ~~- .U-

Nuır, ........ tfMdblilt taTeiJe 
.............. bltlrmfttit. 

Bmidaa IOlll'a nam A. B. C. 
..-..i mlcl6rtinü kabul ettilhli 
........... ltlldlrmifdr • 

te karp İlyana dütürürlerae, 
he,.tl -iJ• itib.vi,ı. 
mi uaJiti •• htlkbaeti tutl-...
dır. Blnat refmıe ıe1ince, 

Gante mtithirii, ..... illaJ• cla
lril olan Ye olmıyan memurlan 

te1cr1a&PJ-.I~ i'1ıllr:7. ·~Ylıl 
mala hazır oldulunu bildirmittir. büyük elueriyeti rejimi tublJ&idaa 
Fakat memmlanm ke11cli aeçecek• d.., w rejimin ~- eadifeai ~ 
tir ve saonra nasırlar komitJODu- zaafi yoktür. , 

B yük Millet Kontenjan Jlaricı 
Meclis.· •• ~ -- k eşya 

Ankara, 12 (A.A.) - B. M. ~ 12 (H ..... t) - -..J~ 
Medlai baaia reia nkili Refet~ • yuıh etYUbD konlıelıju ~ 
JİD riyaaetiml• topl$nmqbr • memlekete girmeaine, lktuat v .. 

1933 _...."UT~ a- klletini11 tuclilr.irle miilaade e• 
miyeaine dahil daireler Mitçeleri· dilmittir: 
aQa ....ı.telif faul ft...-ddeleri.. Dahiliye Teklleti .u&fltler 

411ıiW9 ...... UUil .cıau· .a~. batatı iQiıl Almaapdan , ... .._.. 

el•~· 



iŞARETLER --------· 
Muvaffak bir eser: 

Ayın tariki 
Ayua Tarilü. sayı ltir, Dahiliye Ve

ületi Madaaat Umum Müdürlüiü ta . 
rafmdan çıkarılıyor. 320 ~ife. Dev • Adliye sar.ayı ankazının 
ı.t mata.an bunu tertemız oturaklı k 
•r eser ~?- ortaya çıkardı. ~a!ı -1 aıdırıımasına başlanıyor 
f.ıamu çevın1orum. Geçen sene ıkın • f ıtanbul adliye sarayı enkazı· 
cİltı§rİnİ11 yanımdan ıenenin ıon gü • k ld 1 · · · .. k 

, __ ..1_ _,..,n lm-k be .. 1 .• ._ d"" nın a ırı ması ifının, muna asa 
nine --r .-.- §o ıun UK un- . J b" .. h" .. · d 

--Luatı önümde bir cilt h 1. d suretıy e ır muteah ıt uzerın e ya ·- a ın e ... 
içinde yaıadıimuz, sonra arkada bı • kaldığını yazmı!tık. 
raktıjımız ~ünl~i~ aatırlar ve ıahife · ı Enk<ızın kaldırılmaıı itine bu 
ı. halindeki alm ınaana bir acayip se· bah t k" d L--1 nacaktır · "bi . sa ıaa te ız e ~ a . yahabn hatıra11 ıı ıehyor. Kendimi • . . . . • · · ~ 
aia karıtt•i• her tarihin bizim için el . Şımdikı halde bu ıtle elb ıtçı ugra· 
l,ette ki lııir yeni çetniıi vardır. Haber ıacakatır. Duvarların yıkılıp e~
luunnaa ıö1le bir bakıyorum. Kırk b~ı kazın tamamiyle kaldırılması i§ı· 
cündc neler gönnü,üz, ne dalıaJar i- nin bütün yaz ıüreceii tahmin e
çindeıı aımıtız. Ayın Tarihi sizi yalnız d'l" hir k . h ı .yor. 

ta vım •tn:a11 ile oyalamıyot·. Kar· Duvarlar, ip bailanarak çekil· 
tımu haberlenle, veaikalarile dür.va · yık I k H 
IMtl.uatındaki akiıler" ' . mek ıuretıyle ı aca tır. er 

rle ve nıhayet ı k .. .. k .. 
clüaya kültür ve fikir hareketlerile dü . baıi bir azanı~ onune geçme u· 
tiindüen objektif lıir ıentez atı . zere bazı tedbırler alınacaktır. 
Yer. Bu ar•da itiçterin batlanna made-

Bu ıentez renkıiz, manaıız ve kar . ni batlıklar geçirmeleri dütünülü· 
rna kar.tık deiildir. Bu bao.h ._,,na yor-. 
hi "bi • " . n ~ne baih olmıyan haberleri, a • 
kisler h •- tl Yıkılma ve enkazı kaldırma 1"s1". . '' areae eri bir ziya menıuru i -
çın~en ıeyrediyorıunuz • Muayyen b:r ne em1i.k müdürlügünden ve müd-
~viye var. Bu zaviye Anluıranın göni· deiumumilikten birer memur ne
t~d~r .. · Onun için ıuete ıutuıılarıncfa zarct edece}Stir. Müteahhit, en-
dılıaz, karma kantık hatti aoyıuzla! · k l 
- 1, h" · • --'-'alar h .. L . az a tından çıkacak kasaları ,e-·•• 111ıaı veren .- , er gun oır ı 

razetenU. sırtında çürüyen fikirler biri- manet dairesindeki tabanca, bı-
biri ardınca size, yana getirilmif fo . çak v. ı. yi adliyeye tealiım edecek· 
tojra!ların ıe11i2, kelimesiz mukayese tir. Bundan liatka binaya ait her 
hi11ine ltenze.r _bir hiı ve .. İyor. fey, müteahhide ait olacak ve mü· 
r Ayın Tarıhındeki en büyük muva1- teahhit, emlik müdürlüğüne be! 
-'nyel budur. . · . ..d. k . 

... * * 
Ayın Tarihinde dünya hadiıelerini 

l'&rkiye '-lnmından ıörüyoraunuz. 
~i orada ne tahrif eclilınit bir haki • 
ket , ne de yerini lleiittinniı ltir vak'a 
'"•dır. Fakat ıiz hakikati bizim sahil • 
fenlen seyrediyorsunuz. Renk, renk bay 
...W.n tafıyan ajanslann haberlerini 
~en bile.. Neacinde bizim havamı· 
21 taiıJan ltu mecmua zaman zaman -- laiiaevverleria priqaüz, kopya 
lllec:lnualarma kartı resmi fakat tıu rea
-~eti ne bir broluoainin yakası yailı 
~otu içi~ sokarak ne de geveze 
·~ lalıiına girerek hakikatleri an -
latın.:pa imkin bulabili1or. 

lser4e Tiirlü,-e, dıprda Türkiye 100 
'9.yıfa isinde hem haberler, hem vesi . 
lcalar, hem akitler suretinde anlablryor. 
&..ndan ıonn Milletler Cemiyeti ıi • 
ı· , ihttzlanma meseleleri, küçük itilü iı . 
ı..;, mualaedeler, sarp ve orta Av _ 
l'"pa cleTletleri hadiselerini, lıkandinav
Ya itleri llir baçuk ayın tarilıiai 
ı:.:e yatadıi'uuz hayatın tahlil !eklinde 
tentezini yeriyor. 

$ • 

bın lıra o ıyece tır. 

En.kazın yıkılması ve kaldırıl· 
ması iti bitince, toprak düzeltile· 
cek, bina arsasını bu vaziyete ge· 
tirdikten sonra, müteahhidin İ!i 

bitecektir. 

Cevdet Kerim Bey 
On gün evvel Ankaraya gitmi! 

olan C. H. Fırkuı vilayet idare 
heyeti reisi Cevdet Kerim Bey dün 
Jehrimize dönmüttür. Cevdet Ke
rim Bey bir muharririmize; Anka· 
raya fırka konsrelerine ait rapor
ları ıötürdüjünü, alakadar ma· 
kamlarla sör•rek yeni direktif .. 
ler aldıjını ıöylemi!tir. 

İran Şahının doğum 
yıl dönümü 

Jran hükümdarı Rıza Şah Peh· 
levinin doium yıl dönümü müna· 
sebetiyle bu ı>ertembe günü Jran 
komolosluiunda bir kabul resmi 
tertip edilecek, lran 'bat konsolosu 
lıtanbuldaki İranlıların tebrikleri
ni k3bul edecektir. 

B~ tüzel eser okuyan, yazan herke
ain kütüphanesinde yer tutmaJım. Bu 
k~d~r 1-.'ll veıika, bu kadar l»ol havadis, 
ı.. kadar derin akiıi bir cilt halinde top 
~ l'".ıümkün delildir. 

Yabıız bir temenni.. Ekmek fiyatı 
Onümcleki ayın tarihi 933 senesi ikin 1 ta..ı J D _ 1 uuu oelediyesinden: 

citeninin ortaıından 934 ikincikanu • 
rıun birinci ıününe kadar olan bidis• _ Martın on dördüncü çarıamba 
leri c.-n!atıyor. Buıün martın 13 üncü gününden itibaren ekmek yedi bu
ıüoiadür. Yani demek iıti,-orum ki, çuk Ye francala on iki kuruıtur. 
!,u p:ııel tarih 3 buçuk ay sonra orta - - .... ....,.h __ , _ __. .... uıu11 " '''",..,.,. 
lıja çPHm, lııim daha evvel baıd · raplar ıibi ıiin ıeçtikçe kıymet peyda 
&ıa, bİJ'U daha evet daiıblam. ettiiini iddia edenler de varsa da .. 

V alaa tarihin, ve•ikalann eıki ta · Sadri Etem 
~ez 

Geri verilecek paralar 
-. ,,,,..., ,_., --- ----
Bir kanun 
lizım .. 

Telefon firketinin abonelerine 
geri vereceği paralardan İstanbul· 
da yeni b:r hastane yapılması fik
rinin umumi bir tasvip ile karşı· 
!andığını görüyoruz. 

Ancak, bunun vücude gelmesi 
abonelerin terk ve feragat hakla
rını kullanmıya bağlı olmakla be· 
raber, kolay yapılır bir §ey olma· 
dığı da meydandadır. 

Bizim dütündüğümüz, bunu le· 
min için bir kanun teklif et.mektir. 

Böyle bir kanun için lüzumu oa. 
lan esbabı mucibe bu hadisede 
bütün kuvvetile mevcuttur: 

Şirketin def terleri o zaman 
kimlerden ne para almı!sa onu bir 
bir gösterebilir; fakat hakikatte 
bu faz!a paralar, onbrı geri aJmı· 
ya hak kazanmıt sayılacak abone· 
Ierin de olmıyabilir. 

Meseli umumi telefonlarla tim· 
diye kadar konu§mada· on bet ku· 
ru, ücret verenler, bu umu.mi tele
fonun bulunduğu filan veya falan 
bakkal dükkanı, manav, kahve 
değildir. Bu paraları hep konu· 
tanlar vermitlerdir ve onu fazla 
gösterildiği için fazla vemıitler· 
dir. Demek ki asıl hak, abonenin 
değil, bu aboneye konufma ücre· 
ti verenindir. Bundan başka bir 
çok aboneler bu müddet içinde 
telefonlarını ya bıı,kalafına dev· 
rederek, yahut büsbütün bıraka· 
rak nerede oldukları tayin edile
miyecek ve hakları kendilerine 
gönderilemiyecek yerlere gitmiş • 
lerdir. 

Bunun tek çaresi dediğimiz gibi 
bir kanun çıkarmaktan, "telefon 
şirketinin abonelere iade edeceği 
para verem tedavisi için Verem 
Mücadele Cemiyetine veya bele· 
diyeye, yahut arkıdatr.mız Sad~i 
Etemin dediği gibi üniversite 
gençliğine bir mahalle yapmak Ü· 

zere üniversiteye verilir,, demek~ 

ten ibarettir. O vakit ıirket defter· 
lerinin tahakkuk ettirdiği yekun 
toptan alınır ve it halledilmi! o· 
lur. 

Şahıi hakkı vikaye noktasından 
iıtenilirıe buna bir ikinci madde 
olarak "istiyenler kendi namları
na tahakkuk eden paraları bura· 
dan geri alabilirler,, diye de bir 
madde koymak mümkündür. Bit .. 
tabi böyle bir maddenin tatbikat· 
ta hiç yeri olmıyacaktır; çünkü 
kimse gidip bu parayı istemiye-
cektir. .Y. • 

zı:= __ 
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Dolandırıcı 

Zabıtaca tevkif edilen - Fransız mühendisi 
Şehrimizde F e1ikı Viktor ismin-• 

de bir Fransız mühendisinin, Fran· 
ıız hükumetinin isteği üzerine, tev· 
kif edildiğini yazmıttık. Fransada 
nafia müte:ıhhitlerinden iken \.;ar· 
tılıksız çek göıtermek suretiyle 
on beş milyon frank dolandırdık
tan sonra kaçan bu adam Fransız 
zabıtası tar:ıf ından aranılmaktay· 
dı. 

F eliks Viktor tehrimizde bir 
müddet kaldıktan ıonra baıka ye· 
re gitmeğe karar vermit, pasaport 
için emniyet müdürlüğü dördüncü 
tube müdürlüğüne müraca-ıt et· 
miş, Orada pasaportunun mun· 
tazam olm:ıdığı görülünce F ran· 
sa konsolosuna gitmesi söyle
nilmiştir. Dolandırıcı bunun üze
rine Fransız konaolosluğun:ı git
mi,, Fransa hükumetince aranıl
makta olduğu orada bilindiği için 
ismi derhal nazarı dikkati celbet
mit, kendisine sorulmuıtur. Fe
liks Viktor Fransadan kaçtığını i
tiraf etmit, fakat lıtanbula gel· 
meden evvel Amerikaya gitmit ol
duğunu inkar etmittir. Pasaportu 
tetkik edildiği vakit sahte olmadı· 
ğı, lakin içinden bir kaç y3prağı
nın koparılmıt bulunduğu görül· 
müttür. 

Franaız konsolosluğu bunun Ü· 

zerine elçilik vasıtasiyle hükumeti
mize müracaat etmİf, dolandırıcı • 
nın ıuçluları iade mukavelesi mu· 
cibince Fransayl. gönderilmesini 
iıtemİ§tİr. 

F eliks Viktor bu müracaattan 
sonra polis tarafından tevkif edil
mi§tir. Bugünlerde Fnnsaya gön· 
derilecektir. 

Istanbul Erkek lisesi 
mezunları cemiyetinde 

İstanbul Erkek lisesi mezunları 
cemiyeti bazı sebepler yüzünden 
üç mart cuma günü yapamadığı 

kongresini on altı mart cuma günü 
İstanbul Erkek lisesi salonunda y:ı 
pacaktır. Kongreye ıaat ikide baı 
)anacaktır. Cemiyet eski ve yeni 
bütün mezun arkadathrı kongre· 
ye çağırmaktadır. 

Bu münasebetle arkadqlar a· 
raaından :ıyrılan bir heyet tarafın
dan da bir konser verilecektir. 

Pr. Malş 
Üniversite ıılahat müıaviri pro

fesör M. Malı nisanda memleke
tine dönecektir. M. Maltın seya• 
batini, hoca bulunduğu lıviçre Ü· 

n;veraiteıinde bir ıomestr dersi 
vermek mecburiyetinden doğmak· 
tadır. 

SOHBETLER ................ _.... ........ . 
Bir Dava 

lstanbul darülfünunu içtimaiyat mÜ· 

derriıi lımaiJ Hakkı Bey, lıtanbul U • 
niverıiteııi içtimaiyat profesörü M. 
Ke111ler'in raporu münaaebetile, ''Yeni 
Adam,, da bir münakaıa mevzuu açtı. 
Biz burada, iki ilim adamının münaka
ıa11na kantacak değiliz. Sadece, hadi .. 
seyi kaydedeceğiz. 

M. Ke111ler, raporunda demit kit 
Umumi içt imaiyat. içt imai hayatın a

na vakıalarını öğretir. Cemaat, cemi -
yet. intibak, farklılaşma , nüfus, m illet, 
devlet g ibi içtimai ve tabii zümreleri a· 
raştınr. 

Dürkheim mektebine göre yanlış o
lan bu taınife, bu mektepten yetiımit 
olan Jımail Hakkı Bey itiraz ediyor n 
diyor ki: 

Umumi i~timaiyat profesörün zan • 
nettiği gibi "İctimai hayatın ana vakı
alarını öğretmez ..• 

Ve mütefekkirimiz, Fransız içtimai• 
yat alemine dayanarak. Alman profe • 
sörün sözlerini cerh ediyor: 

Farklılaşma ile nüfus yalnız içtimai 
morfologya mevzularıdır. 

Devlet yalnız siyasi içtimaiyat mey.o 

zuudur. 
İntibak ne hususi ne de umumi, tg • 

timai vakıa bile değildır. 
lçtimaiyatı, Dürkheim, Baugle, 8ıı 

De Creef gibi içtimaiyatçılardan olaı • 
yanların, J ımail Hakkı Beyle bemft 
kir olmalarına imkan yoktur. Bu itibuı
la M. Kesaler'in raporu, lımail H .... 
Beyin dediği gibi "ilim yanlııı...ile tlo • 
ludur. Amma, şimdiye kadar nriiı .. t ... 
ilim mevzuu gibi anlatılan Ye anlatı • 
lan cemiyet vakıa ve hadiseleri, a.ir ıf • 
yaziye düsturu gibi mi müıbettir? 

Meseli, lamail Hakkı Beyin !U iti • 
diaaını alalım. 

İntibak vakıası profes8rün zannet• 
tiği gibi bir zümre vakıası değil, yal • 
nız bir fert vakıasıdır. 

Bu iddianın doğruluğunu 2 kere 2 
nin 4 ettiği şekilde iıbat edebilir mi • 
yiz? 

Tarde'ye göre, taklit, mukavemet, 
İntibak cemiyetin menteini anlatmağa 
kafidir. Bu iddia bugün cerh ediliyor. 
Nasıl, ki Dürkheim'in "Ataviıme ıacio
logique,, tarifi de içtimai vakıaların 
menıeini izah için kafi görülmüyor. 

Dürkheim mektebi farldılaımağı, i~ 
timai morfologya mevzuu; devleti, si -
yaıi içtimaiyat mevzuu addeder. lnti .. 
bak, soıyo .. pıikolojik bir vakıadır. 

Fakat cemaat, cemiyet, intibak, fark· 
lıla,ma, nüfus, millet, devlet gibi içti • 
mai ve tabii zümreleri araıtıran, içti .. 
mai hayatın ana hatlannr öğreten bir U• 

mumi içtimaiyat ekolü yok mudur? 
Her halde M. Keıael, lımail Halda 

Beye vereceği cevapta, hanıri ekolün da· 
va11nı sürdüğünü yazacaktır. 

Bu dava, münevverlerimizi alikadar 
edecek olan çok enteresan bir dava • 
dır. M. Ke11el'in cevabı, bize bilmedi • 
timiz yeni bir içtimai ekolün mncadi
yetini öğretecek, terminolojiıini ıneycla• 
na koyacaktır. Biz, bu cevap çtlunca• 
ya kadar, profesörün raporuna ''ilüa 
yanlıtlarile dolu bir rapor,, clemiyece • 
iiz. Selamı izzet 

Hüseyin Ragıp Bey 
Moskova büyük elçimiz Hü ... 

yin Rağıp Bey dün sabah !İmendi
ferle tehrimize gelmit ve akpm 
treniyle Ankaraya gitmiftir. Hüse
yin Ragıp Bey kardeti Retit Gali· 
bin ölümü üzerine Ankarayaı izin
li gitmektedir. 

DRHRf Efendi Nasıl Görüyor? 

.•.• Bunu o vaktin hükümda- ... Fakat bir kaplumbağanın 

nna hediye etmif. P~rinç üzerine kabuğu üzerine kainatın tarihi sı· 
(Fatiha) yazıldıjını itidiriz. Buna kııtırılabileceğini bir tarihi vak'a 

bir tmeıil diyip geçeriz ..• diye kaydeden Cinlilere ne deriz? 

Dehri Efendi - Bunlara da a· 
cem mübalağasını baıt ran Çin 

mübalagası deriz aeçerız. 
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Ankara tiftiğinin 
geçirdiği tehlike 
-- (Bqmakaleden devam) 

tiftik cemiyetiıün timdİJ• kadar 1 Yenı· o"·.ıçu·· ler 
aarfettiii emekler hop ıitmemit· 
tir. lkbaat Vekileti tarafmdan K 
tatbik edilen takas usulünün fay- anuna uymıyan hareket 
dalı teaiTleri de cemiyetin makaa· dav.ası görüldü 
dmı kolaylaıtırmııtır. Bir kaç Yeniköyde kömür ve kereate 
aene evvel kilosu yirmi kuruta ka- depoau sahibi Y orgi Efendi, yeni 
dar dtitJ11üt olan tiftik flatı buıün ölçüler kanununa muhalif hareket .. 
piyuada kırk bet ile elli kuruta te bahmduju iddiaaiyle, dün la
kadar yüksehnittir. Bir çok se- tanb.ıl ikinci ceza mahkemesinde 
nelerdenberi çarıılarda, pazarlar· muhakeme edildi. 
da görünmez hale gelmit olan Danıya göre, Y orgi Efendi, ea· 
(Ankara Sofu) yeniden meydana ki batan tamir "ettirmif, yenileı· 
çrlmutbr• Nitekim geçenlerde tirmif. Kiloya tahvil v. s. yapılmıf 
Adliye Vekaleti tarafmdan resmi ancak topu ileri, ıeri sürülecek: ıe· 
surette hakimlere ve avukatlara kilde yapacakken çengelle ta· 
tavsiye bile edilmiftir. . Bir çok j lah ,.kilde yapılmq. Bu suretle 
ywli mensucat fabrikaları da kantar, bmmwaa ~ygun vaziyete 
timdiye kadar mevaddı iptidaiye ıe)memif.. Diğer taraftan, belediye 
olarak JnıllandıJdan yialere Jiiz· memurlarmca 11111ayene edilmesi 
de en aıağı otuz niıbetinde I ai lbmı ıelcliği halde, Y orgi Ef ., 
tiftik kanfhrmala munffak ol· I m~Jelleye ıötiirmeii ihmal et· 
muftur • •lf. 

Her halele bir bç aae enel ö- Mahkemede 90rpya çekilen 
liaa clereceaiDe wehnİ! olan lif- Yorsi Efendi, töYle eledi: 
tilrçilijin bu ımetle Jeniden aut• - Ben yirmi kimmuevve1de 
lanmaia yüz tutmuş olmaum cid· bntanmı kantarcılarda bir "kan
dı bir memnuniyetle karıdamak tarcıya 16tiirdüm. 260 kunqa pa· 
lazımdır. Çünkü buıün elde edil· zarlık ettik, bunu kanuni tekle 
mit olan muyaf fakıyet ile iktifa uyduracaktı. O, anlatılan muvafık 
etmiyerek f'IUl'lu bir ıa:rntle mü- olarak yapınamıı. Zaten işi çok 
sada dotnı gitmekte devuıt edi- olduğunclan, bana geç tesl~ etti. 
lirse kat'i halas neticesine Oç kanunusani alqam üzeri .. Ben 
varılacajı muhakkaktır· Ondan de aört kinun111anide, yani ertesi 
ıonra memleketimizde tiftikçilik aabah muayeneye götürecektim. 
sene eski kıJmet ve raibetini Zaman kalmadı. Memurlar geli .. 
mutlaka balacaktır. veı:diler. Sonraı ben bu kantarı 

Ancak bugüne kadar yapılan kullamnıt değilim. Bir köşede du· 
tecrübelerden anladığmııza göre ruyorc!u. 
tiftik itinde aııl istenilen :muvaf· Müddeiumumi muavini Salim 
faluyet neticesine varmak için aa• Bey, kanuna muhalif harekette bu
~ cemiyet teklinde bir teıd+ii· Junulduğu usulü dairesinde sabit 
lün faaliyet Te gayreti kifi delil- olmadığı no'ktumdan beraet ka
dir. Memleketimizde her ıene rarı iıtedi. Mahk(!ıme heyetini 
en qağı dört milyon kiloya varan teıkil eden Haydar Naki, Salap, 
tiftik iatmHlitıom bir (koopera- ve Adil ·Beyler, sözler birlikte ola• 
lif teılrili.b) ile, llu 'efkilibn da rak henet karan 'Yerdiler. 
iki üç }'iiz bin linhk bir Rnll&Je 
ile takviye •e techiz ohmman li.· Çalmak, rUtvet teklif etmeK 
zmuhr. Son günlerde Ankara va· Palto çalmak ve polise iki lira 
liai Nevw Beyin riyueti altuacJa riİfYet teklif etmekten ıuçlu görij.. 
7apduı bir toplaatınua miiuke.re- lerek lıtanbul üçüncü cezaı mah
leri de bu nelticqi ~- \ meaine verilen Todori isminde bir 

Sümerbank, Xıraat Bankası, it senç, dün muhakeme edilmiıtir. 
Bınkası gibi milli müeaeeaeleri· Todori Efendi, palto çalmadı· 
lllİ• bu fikri beaiauecli1ıderi SÜll imı söylüyor, rüıvet meselesine 
pm az bir yan:bm ile tiftik lllİİI- gelince, nezarethanede bir çok 
talnsüerini tefkilitlaM!TBlllk yankeaici arasına düıünce korktu· 
mümkün olabilir. Bu mretle ricu- iumı. yankisiıciler ç.alarlar diye 
da aelecek tetebbüı dolayııile bu· ı iki lira71 ··k••mak üzere polise 
naı y._rclmı edeiımall müeueseler vermek iıtedijiai icW.ia ediyor. 
iç.in ele istifadeler temi• edebilir• Muhakeme, ~mm öğrenilme· 

Mehmet ASIM ıi içia kallDJ!lır. 

Yazan: ..... 

1 .. ahkir davası On senelikler 
Suistimal muhakemesine 

devam edildi 
Kadayıfçı lsmail Efendi 

beraet etti 
Türk bayrağını tahkir ettiği id· On senelik maaılarm veril-

diasiyle bir kadayıfçı aleyhine açı· melde olduğu bir sırada bazı ma• 
lan davaıya dün lstanbul ikinci ce- kil gazilerin on ıeneliklerinden 

külliyetli miktarda zimmetlerine za mahkemesinde bakılmıthr. 
Dava edilen Kastamonulu lama- para geçirdikleri iddiasile tahtı 

il Efendi, Çetme meydamnd'l. ka· muhakemeye alınan Oıküder mal 
müdürü Sabri ve muhasebe katibi dayıfçılık etmektedir. iddiaya gÖ· 
Salih Beylere ait muhakemeye a· re, eski, yıpranııut bir bayrağı, 

peıtemal olarak tutunmut~ bun- ğm:eza mahkemesinde devam o • 
dan dolayı ceza kanununun 145 lunmuftur. Tahkikat evr.klanna 
inci maddesine uygun olarak mu- ve müfettit raporlarına nazaran 
hakemesi görülmek üzere mahke- bu memurların paraları 'u suretle 

zimmetlerine o-iTdikleri anlatıl· meye verilmit. e-T 

Kadayıfçı, reis vekili Haydar maktadır: 
Naki Bey tarafından aorguya çe • Bir kaç malul gazi on ıenelik-

lerini almak üzere Oıkiidar malikildi. Şunları söyledi: 
- Bayrağımızı tahkir etmek, yeaine müracaat etmifler, maliye• 

Günün siyaset.I 
__ ,_, ~ - --Rusya-Japonya 

harbi 
Nevyorktan gelen bir tel8nfname • 

ye göre Amerika ordu ve donanmasının. 
yüksek ınahafili. Japonya ile Rusya a -
raamda harp kopmasını. ancak bir za • 
man meselesi telikki ediyor. Telsraf -
name bu zamanı da az çok tayin et -
melde ve Sovyet Rusyanın Siberya hat
bm çift yapbktan, Japonyanm hava 
ve makinelepne programını tekmille -
dikten sonra harbe baılayacağını ıöy • 
lemektedir. 

Daha evvel de, ilk Rus - Japon 
harbi haldmıda buna benzer bir tah • 
min ileri sürülmüıtü. Bu tahmine göre 
o harp Japonyanm hazırlığını, Rusya -
mıı Siberya demiryolunu tekmilleme • 
si üzerine vuku bulacaktı. Nitekim Öy -

le de olmuf Ye iki taraf arasmda 1 ooı 
te harp patlarmıtı. 

O zaman Petersburea hikinı olan • 
lar, aeniflemek ve tecavüz etmek siya • 
eetini südüyorlardı. Bucün de ayni zih
niyetin Tokyoda bakim olduğu söyle· 
nebilir. 

Japonyaya göre harp sözlerinin re • 
nema aebep Sovyet .Rıuyanm propa • 
gandau ve Şarki Siberyadaki asker tah
ptleridir. Japonya Hariciye nazırı Hi • 
rota aradaki ihtilifh meselelerin halli 

aklnndan bile ~z. Belediye ce evrakı tahkikiyeleri tanzim o • 
memurlan, ruhsatiye İ!İ için geJ.. luna11q, ita emri l>ordıroau imza• 
dikleri zaman ba-1.r ,tablanm 1anmıı ted.i,e için vezneye bava• 

•. L -t .yuu~ • le edilince hualardan aekiz yüz li· için diplomasi vasıtalarına müracaat e· 
üzertngc duruyordu. Zaten ben •! . t"bL-'- _.__1 __ •• •• I deceğini söylediği halde Sovyet Rusya 
··~- l tutu T ra ıı ı ıuuu --.uuu, uc yuz ve a • . . . cak heli d' . t ki ·1 gorunlen peftema nmam. u- .. küsu i.tibkal:ı ncaluım an te t e ıcı nu u arı e 

tunacak olsam bile, batka bez mi tı yuz .. r . . olanlar~ k..-ı.rplaıbğnu iddia ediyor. 
yok?. Ben, bir Türküın. Bayra.. dört, bet yuz lıra verilmek auretı- Hakikatte bu çe§İt tehdit edici nu -

Je mütebaki istihkakları verilme .. tuklar Japon nazırlannın ağzından da ğıma aaygı gözetirim!. 
Müddeiumumi muavini Salim mekle beraber diğer paralarm ela duyulmuıtu. 

nrad !1-!--' bir emirle verile- Bunun neticesi olarak iki tarafın mü-
Bey, ,,.,. L_ -~:nı'n usulü dairesin- ao an uum;ı beti · ..:-• · ik" af 

~ llUl-.a "i bildiril-"...;...Şahitlerin getiril ~ .. en gerguuqmq; v 
1 tar ta 

de sabit olmadığı kaydiyle, bera- eıeg ~,.. d'I . ltın'bırıne kar§ı hazırlanmaga baılanuJ -
et karan iatecli. Haydar Nakı, Sa- meai için muhakeme talike ı mi§" br. 

lap ve Adil Beyler, isteğe uygun tir. Japonya Mançukoda demiryollar, 

olarak ittifakla beraet kararı ve- Beledi,e Jlllı§ı netredHdi limanlar yaparak bu memleketi~ inki • 
· · 1 . tafına çabJmakla beraber bu mpatın 

rildiğini bildirdiler. 931 senıellDe ait atanbul tebrı askeri ve sevkulcayı laymeti her ıey • 

Bir Slnger makineei çalmak• belediye yılhğı dün n~redilmif- den evvel düıünülmektedir. Japonya bu 
tan SUCjlU görUJenler tir. intaat u.yesinde, Iaznn olduğu zaman, 

Nihat, İbrahim, Süruri iıim· Çok güzel bir kap içinde 300 Sovyet Ruıyamn !İmal hattını kesmek 
lerinde üç kifi, bir "Singer,. dikit ıayf ayı dolduran bu yıllık nefe.se- ve Ruıyanm deniz üzeı·!ndeki vilayetini 

tecrit ebnektir. 
makineainin çalınmaaı itinden ıuç tine çok dikkat Ye itiın edildiği Hali hazırda Rusyamn Çita §arkına 
lu görülerek lıtan&ul ikinci ceza için biraz ıeç çıkvıhmthr. Bu· 200,000 asker ve 300 tayyare tahşit et
mulıakemeıine verilmi§lerdi. Bu nunla beraber 931 yılhiı ile 930 tiği, Mançukonuo ıimal hududu üze -
muhakemeye dün devam olunmut· yıllığı arumda çok farklar vardır. rinde siperli mevkiler hazırlaaığı söyle. 

'tur. Yeni 11llıktahermaddenin Türkçe niyor. 

Dünkü muhakemede emniyet )erile franaızcabrı da yazıldığı ıi· O halde iki taraf harbi kopacak mı 
müdürlüğü sirkat maaaaı ikinci bi ırafikler de konulmuflur. Y ılh· ve kopacaksa ne için kopacak? 

Şarki Siberya için mi? 
komieeri ve iki polis memuru fa• ğm ihtiva ettiği maddelerde de Umumi telakkiye göre Şarki Sibel'· 
hit olarak c1inlenilmiılerdir. fazlalık vardır. Yıllığı ÇJkar&11 ya büyük ve birinci ıımf bir harbe de -

~ Neticede Nihatlaı lbrahim ıer· belediye ıtatiatik ve nqriyat tu· ieri olmayan bir ülkedir. 
best bırakıhnıılar, muhakeme tah- besi düu Şehir Mecliai azal:ırı ile Onun için harp ihtimali henüz içti • 
kikabn tamamlanmuı için 'kalmıJ• Muhiddin Bey tarafından takdir naltı mümkün ohnıyan bir safhaya gir • 
tır. Zahire boraasının a~ı§ı mit sayılamaz. iki tarafm, henin sulh 

vasrtalarile aralarındaki ibtiliflan hal • MUd~faa ,ahitleri dinlenecek latanbul zahire borsası 1933 •e· letmeleri im1mn daht1indedir. 
Hamal iakeleainde Y usufun ö .. nesinde 68 bin 900 lira 97 kurut 

nüne çıkarak yirmi bet lira111nı ve varidat temin etmittir. Buna mu .. w:r.::.-==:-.::::::=::www 
be.t. liraunı ve bet paket cisaraum l kabil masrafı da 79 ~ 899. li~ 19 KURBANINIZI VE YAHUT 

ti. R. 

zorla almaktan ıudu lhıan ve Ce- kuruftur. Heaapmüfettıtlerıaın ra- PARASINI TAYYARE 
lil dün latanbul aiır ceza mahke- porile teabit edilen ba kat'i heMp, CEMiYETiNE VERiNiZ 
mesinde muhakenıe eclilmitler, lıtanhul zahire &onasmm geçen Bu paralar Tayyare. Hilaliah-
aüdafaa f&hitlerinin s-ainl&1nsı sene on bin dokuz yüz doksan se· 
için maha:keme bafka gine hıra- kiz lira 22 bnıı açık verdiiini 1 

mer ve Himayeietfal Cemiyet• 
leri arasında paylaşılacaktır. 

m_.::::::::u::::::::::::::ım=m-.:m:::::::a kıbnıtbr. göıtemıektedir. 

mandanbeı;, Mırada hizmetçilik edip ge
~iniy°'11111ı· Yisüne baktım. Bu im: kaç 
yatm4a olmalı ki bama mubacirlikt.e ko
caya da Yerm;f olsalar? Yalan sö,iüyor 
ama varım eöyleıin ! 

- Neı derde çalıftm'?. 
- Evlerde çabftrm. Muhittin Beyi ta· 

- Konu,turmazlar ya! Ben neler gör
tl1iııa. Eve evlatlık kızlar alırlar; görıen 

onlara neler y.aparlar. Ben irfan Beyin 
evinden o evlitbk kızlar yüzünden çtk
tnn. Senin kıtın aoğuk suyla hflık ıildi
ğin v• mı? 

WAKIT'tt1 EdelJt T•lk•., : 2 
Dtinkü ilk tefrikanın hülbası: 
Ankamda yeni yapılım! büylk bir 

av.ırtımamn dokuz odalı bir b61tiğtt 
Ayaıla lbrU.im Efendi bu bölüğü tut • 
-.. oda oda kiraya veriyor. Odalardan 
biriN yedqiJOrWD ve ertesi sabah, 
,_ .... kalcJ&rmaja .eücii yetmiyen. bas· 
tabklt Jrimaet~ HalWe ile koautu • 
,--um. '8-im çalqtainn bankada ça· 
irfan c.nıte ile bir odada ot•rmt1tlar 
·nlrdk tlmıı'll Camile Peyzi Beyle otu -
ruyonnq. Yetipaif kızlan ~ am· 
ıo.a, Cemileye iyi baloyormUJ··· 

zr var: Paika. Amma Faikanın kansı 
ayn bir evde oturuyor. Faika kocası 

§OiQr Fuatla dipteki odada yatıp kal -
laJor. baba da oğlile batka bir odada o· 
tanıyor. 

ıııyor muaunuz?. 
- H-.; Muftittin Bey. 
- Su tirketinde. 
- Tanımam. 
- itte onlarda dur.dam, Gayret ote· 

Halide'yi dıtardan çağırmasalar daha 
söyleyecekti. 

ıı 

Ertesi günü erken, gene bilmem niçin, 
Halide'yi ararken, mutfakta, kııaca bo,· 
lu, ... ıkça ..ti, batı yazma yemenili, ıır• 
tı örme hr+Nı. .illt.iyarca bir hanımla bz
şılattık,~llfllık. Ba lnrum, !Oför Fua
dııı anan, Faib. ffaft4Dın kaynanası im.it· 
latanbuldan, yalnız bir kaç siD İçin oilu• 
nu, gelinini gönneje gelmiı, 7iı'mi gün ol• 
mut dah:ı pdemiyormUf. Oğlu, gelini pi· 
va?IJOT, -11Te11Dek iatemiyorlarmıt· Bu 
hanımın lıtanlNlda biri ersen, öteki taze 
dul iki kızı vumq. Küçiiğü bocelak, Wi· 
yüğü daktiloluk ediyomwf. 

Beaim tpe=Mlrjlm .... ae,.i de 
tanıyor. Hastalanmq. çalııpmamıı ta 
t.ı:~ ba]muıJar. Şimdl Palka Haaımla • J 

,anmda - Hnya ~·· l 
Ayqk lbmhim Efeadi7e ......_ ili • 
)'Ot'. Babanın köydeki bmmdm bir 
oflu. Anbradaki -kansından da btr kt-

Hdmetı;i Faika İltanbulda çok 
""'=rumq. Ask Eıdrginlı. EY -
1enmif. kocası ölmil!. Muhacir 
olç lstadbala gitmiş bir top -
SU bymabmı onu yanına alDUf. Has• 
uı......ca Balideyi hastahaneye vermif
ler. Bir daha topçu kaymakamının e • 
Wıe .dömnemif. .. 

Bir ebe banna "seni 'bir kocaya 
vel'Üizn .deye bww evme götüımüş. Bir 
H•anlar da onun yanında kalmq, evlea
direcelder deye beklemif. Soma bakmıt 
ki evlendirecekleri 7ok, yalmz çalqtırı· 
yorlar; bir arkadaıı ile ıözü bir edip 
kaçmı~ 'buraya kadar gelmitler. O za-

tinde çalııtım. En iyisi aeae oteller. Ev· 
lerde çahıanık güçtiir. 

- Niçia? •. 
- Güçtür. Ne erkıeğinden rahat v..,. 

dır, ne bd••claa.. 
- Burada ~ .. ~. bmuı ft' de· 

iil mi?. 
-.Deiil 7L Bara. er mi? Ev olsun, 

llaAIBI oleua da bak! Rewm oha eeaiale 
ceJiı> konuta bilir ll1İ7İm?. 

- Hım m 111, lmkwJQl'lar dmeae ! 
- Aman kı1ka1 , ,... .da.. Hi*' ın..ı 

adam mı seninle konU!IU'ft?. 
- Demek konuıtumnzlar?. 

Bana bunları ıalattıktan .aoara. bu ba· 
nwnm )>iraz da gelinini çekittirecejini 
.uıu,ordum, yamllDlfDD 1 Gelini için tüç 
bir ~ ıöylemecti. <)nan ,.. ... .. 



Muallimler Birliği 
~~~----~--~~~~ 

Mesken bedellerinin verilmesini Şehir 
Meclisisinden temenni ediyor 

lıtanbul Muallimler birliği rei· J liğimiz, bütçe darlığının Şehir 
ıi ordinaryus profesör M. Şekip, Meclisi azalarını ne derece yakın
umumi katip HıfzITI'ahman Raşit dan alak:ıdar ettiğini görmekle he· 
muh-:ıebecı Tarık, azalardan Nev~ raber cumhuriyetin ve inkılabın 
zat Ayas, Hüseyin Bekir, doçeni hizmetinde daima ön aaft~ :er a· 
Hilmi Ziya, daçent Şevket Aziz,A lan ilk mektep muallimlerınm ka
li Rıza, Selahattin Beyler"n imza- nunun verdiği bu haktan ın'.l~rum 
sını latı~an bir temenni teskeresi 1 kalmamalarına ve bunun ta~sıt '.le 
dün Şehır Meclisi azalarına d :ığı- ödenmesine yarıyacak tedb;rlerın 
tılmıtlır. . ı bulunacağın:ı ıüphe etmemekte-

Temennı teskeresinde ezcümle dir. 
deniyor ki: 2 _ Diğer taraftan muallimle-

"- ilk mektep muallimlerinin rin kıdem zammı iç· n maarif dai
mesken bedelleri 61707 numaralı resince yeni bütçeye konulmuı o
kanunla iki sene tecil edilmitti. Bu lan tahs ·satın d 'l daimi encümen 
defa B. M. Mecliniıce kabul edi- tarafından çıkarıldığı görülmekte

len 2297 numaralı kanun 932 sene- dir. 
sine at meıken bedellerinin def· Kanunla teıpit edilen bu hak
aten kabil olmadığı takdirde üç km tahakkuk etmemesi pek tabii 
taksitte verilmeıini emretmekte- ol"'rak muallimleri maddeten ve 
dir. Öğrendifimize ıöre, viliye- manen müteessir edecek ve bu te
tin ıon senelerdeki bütçe darlığını essür çocukların yetişmeıi üzerin -
nazarı dikkate alan Maarif müdür de de akisler bırakmaktan hali 
lüğü mesken bedellerinin üçte biri kalmıyacaltbr. Muall·mler birli
ol--n 55956 lirayı 1934 bütçesine ği, bu hakkın verilmesi lüzumunu 
tekl"f etmifae de mezkur para büt- meclis "'zalarının takdir buyura· 
çe darlığı yüzünden daimi encü- caklarmdan emin olarak yardım 
mence bütceden cıkarılmıshr. Bir- ve müzaharetlerini diler.,, - -
Halkevi ı çtımai yardım ı 

balosu 
5 Nisan pertembe günü akşamı 

Parapllatta verilecektir. Bütün 

lstanbul vilayet halkının evi olan 
Halkevinin bu baloıuna ittirak e-

denler hem güzel bir gece geçir
mit, hem de büyük bir içtimai yar-

dımda bulunmak gibi, yüksek mil
li ve intani bir borcu eh ödemif o
lurlar. 

O.!ğ ştirilecek Rumen 
paraları hakkında 

Borsa ve Osmanlı Bankası komiser
liğinden: 

1 Mart 1934 tarihine kadar tedavül 
de bırakıldığı evvelce ilan olunan ma · 
vi renkteki (Bin) )eylik Rumen kağıt 
parıllanrun değİ§tİrilme müddetinin ye · 
niden bir ay daha yani 1 Nisan 1934 
tarihine kadar uzabldığı Romanya Mil· 
li Bankasından it'ar edilmiıtir. 

AlikadarJarca malUın olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 

Konferans 
Siyam Kralı 

Oniversite Hukuk fakültui "Hukuk 
Roma, 12 (A.A.) - Siyam kra· Başlangıcı ve tarihi,, ve "Hukuk felse · 

lı ve kral~eıi bu sabah San Remo· fesi,, ordinaryÜı profesörü Rihard Ho -
dan buray:ı ıelmitlerdir. ı nig 14 mart çarşamba gecesi saat 21,30 

da Alman liıesi salonunda "İstanbul, 
ı•••••••••••••IRl!orta Zamanın Büyük Kanun kitaplan-

ÖIÜ m l nın doğum yeri oıar~k., adlı bir konfe -
Bilecik meb'uau Salih Beyin r.:ıns verecektir. (Alman mektebi tale . 

valdesi uzun zamandanheri 'jbeleri cemiyeti) tarafından tertip olu -
·· t ı· Jd .. h inan bu .konferans yalnız Almanca ola • mup e a o ugu astalıktan kur-
l 1ra~ verılecektir; alakadar olanlan ce . 

tu amayıp Şiıli Sıhhat yurdunda lmıyet samimiyetle davet ediyor. Duhu · 
vefat etmittir. lliye serbesttir_._...,. __ 

Cenazesi bugün saat ikide 
Tetvikiye camiinden kaldırılıp A · .. f merıkanın nu usu 
makberi mahsusuna defnedile-
cektir. Salih Beye ve ailesine Nevyork, 12 (A.A.) - 1933 se-
ıam:mi teet1ürlerimizi bildiri • nesinde Amerika nüfuıu 797.000 

artınııtır. Fakat bu artı,, geçen 
rız. 

senelere nisbetle azdır. 

S -VAltlT 13 MART 1934 

, ~IWI ~ ~ı ı ı • •. U M,p M J 

TEŞKiLATI 
HARP1 E oı ı ınım1.111111111 .. , 

MAHSUSA ı 

Bir ses 
müheyya bir halde tutmağa haare
dilecekti. Bazan yerlerde sürüne
rek gidilecek, hazan alabildiğine 
katulacak, hazan da boylu boyu
na yere yatılarak hiç kımıldanıl
mıyacaktı. Böyle bir vaziyette i
lerlenirken yemek yemeğe imkan 
var mıydı? D"ğer taraftan mide 
boş olursa, aza da ataletle hare
ket edeceğinden yalnız kemerle· 
ri cephane ile değil, mideleri de 
hareketten evvel her :htimale kar 
şı bol ymekle doldurmak lazım 
dı. 

bağırdı 

1 ı• ı•-111001111•1 
Yazan : A. Mil 

: Kimdir o?! 
şebbüsü altüst olacaktı. Onun için 
yere yatan efrada silahlarım sesin 
geldiği tarafa çevirerek ateıe mü
heyya bir vaziyette bulunmakla 
beraber, tehlike yaklaııncıya ka
dar silah atmamalarını kat'i su
rette emretmiıti. 

Halil Efedile maiyeti bu vazi
yette bir dakika kadar bekledik
ten sonra Yunan nöbetçi bir daha 
bağırmıştı: 

- Kim var orada? 
Hiç ses yok, kimae yerinden kı· 

pırdamıyor, nöbetçinin aesi gene 
Bu it b:ttikten sonra saat on bir iki yüz metre kadar uzakt:ın geli· 

olmuştu. Halil Efendi çete efradı- yordu. Demek ki nöbetçi çetenin 
nı bir kerre daha bir araya toplı- bulunduğu noktaya doğru yürüme-
yarak takip edilecek yolu kılavuz- Halil Efendi ı mitti. Bu h2"yra alamet ediyordu. 
ların huzurunda onlara tekrar et- la ilerlemeğe muvaffak oluyor- Bir müddet daha beklenecek olur· 
tikten ve hudut geçtikten sonra Jardı. ı sa, belki nöbetçi yanıldığını anlı· 
buluşulacak noktayı ve saati ha- Bu esnada Halil Eefendi de yac"' k ve hiç sesini çıkarmıyacaktı. 
tırlattıktan sonra çeteye hareket yanında bet çeteci ve bir de kıla- Böyle olduğu takdirde bet on da· 
emrini venniıti. vuz olduğu halele hudut boyunda kika kadar bekledikten sonra yer• 

Hemen hepsi Makedonyalı ve Yunan nöbetçilerin:n bulunduğu de sürüne sürüne yola devam et• 
Trakyalı Türklerden mürekkep o- mıntakaya gelmişti. Kılavuz nö· mek ve bir kaç yüz metre daha u• 
lan bu otuz kiti tüfeklerine fi. betçilerin hangi tarafta bekledik- zaklattıkhn sonra ayağa kalkmak 
şekleri yerlettirdikten ve biribir- lerini ve dolaştıklarını bild:ğin- kabil olacaktı. 
lerile vedalaştıktan sonra önde kı· den o taraflara uzak kalan bir Halil Ef. ile arkadatlan bu ü
lavuzları olduğu halde yola çık· noktadan yolunu tutturarak Halil mit ile on bet dakika kadar yüzüs· 
mıılardı. Bunlann hepsi fedakar Efendile maiyetini dağlık arazi- tü yattıkhrı halde pek tehlikeli 
ve hepsi fedai idi. Memleketlerini deki telaki noktasına doğru gö- bir intizar devresi geçirmitlerdi. 
yabancı bir unsurun boyunduru· türmeğe batlamıftı. Fakat tesadüf Ondan sonra hiç bir ıeı ititil· 
ğundan kurtaracak ve Balkan mu· diğer gruplara olduğu kadar Ha- meyince ve Yunanlı nöbetçinin sü· 
harebeıindenberi geçen iki ıene JiI Efendi krupuna da yardım et- kunet bulduğuna kanaat getirilin· 
zarfında kendilerinin ve aileleri- memiıti. Çünkü yavaı yavaş iler- ce, Halil Efendi maiyetine yerde 
nin maruz kaldıkları bunca teca· liyerek Yunan karakollarını bir sürünerek ilerlemelerini emretmit· 
vüzlere artık bir nihayet verdire· kaç yüz metre geride bıraktıkla- ti. Bunun üzerine küçük çeteyi 
cek olan b:r harekete kendilerinin rmı zannettikleri sırada arkala- teşkil eden efrat arkabrmı Yunan 
de yardmıı dokunacağını ümit e- rından Yunanca bir aes: - Bulgar hududuna çevirerek ya• 
derek meydana atılıyorlardı. - "Kimdir o, dur?,, diye ba- vq yavq, surune ıurune, bazan 

Onun için her tetebbüslerinde ğınnı§lı. Bu ıea takriben iki yüz da koyunlama giderek tehlikeli 
mutlak surette muvaffak olmağa metre kadar geriden geliyordu. mint~adan uzaklatmıya bqla· 
ve hiç bir hareketin semereıiz kal- Halil Efendile maiyeti bu sesi mıtlardı. 
maaına azmetmiı bulunuyorlardı. işitir itilmez hemen yere yatmış· Saat on ikiye yaklqtıiı için ne• 
Bu azmin verdiği cesaretle efrat lardı. Şüphesiz Yunan karakolla- rede ise hudut nöbetçileri değite
hududa yaklaştıkları zaman, hiç rından birisi onları görmüş ve ar- fecekti. O zaman tehlikeli minta• 
korkmadan ve ürkmeden ayrı ay- kalarından "Dur!,, diye bağırmıt- kadan uzaklaımalc dah:ı zor ve 
rı noktalardan Bulgar • Yunan tı. Şimdi her an o taraftan bir si· belki de imkansız olacaktı. Halil 
hududunu atmağa batlamıılardı. lah patlıyabilirdi. Silah sesini işi- Efendiyle arkadqlan huduttan e· 
Gecenin kea:f karanlığı onlara ten nöbetçiler ve hudut müfrezesi peyce içerilere doğru aittikten son 
hem yardım ediyor, hem de müş- o tarafa doğru kotacaklar ve Ha- rJ. nöbetçilerin değittirildiiini u • 
kulit çıkanyordu. Fakat gözleri lil Efendile arkadatlarını çevire- zaklardan itilir gibi olmuılardı. 
karanlığa ah~mış olduğundan, ceklerdi. Halil Efendi böyle bir Hudut boyunda nöbetçiler parola 
geçtikleri arazi gen;liklerinde ya- vaziyete dütmeği hiç istemiyordu. verirken ye alırken çete efradı da 
ıad~kları bir muhite ait bulundu- Kimseye görünmeden hududu artık ayağa k:ılkmıılar ve kılavuz· 
ğundan ve nihayet teıebbüılerin· geçmek matlup olduğu için gürül- ların yardımiyle aerj adımlarla 
de muvaffakiyte ümidi gözlerinin tü çıkarılmaması muvaffakiyet i- karşıki dağlan tırmannuy:ı bqla· 
nurunu bir kat daha arttırdığın- çin birinci tarttı. Müsademeye tu- mıtlardı. 
dan yavaf yavat ve emin adımlar• tuşulacak olursa, bütün ketif te- (Devamı var) 

E 

çekiştirdi: Bu hanım zengin bir yağlıkçı
nın kızı, bir poliı komiserinin karısı İmiı. 
"O zamanın polis komiıerinin de adı, şa
nı v:ırdı,, diyor. Anlatılıyor ki parası da 
vannıı. Bu hanıma babasından epeyce 
kırıntı kalmıı. Bu kalan mallar arasın
da: Bir boıt:ının dörtte biri, Ayvansaray~ 
da bir çekek yerinin yarısı da varmış. 

Kadın kızlarını okutmuf, yazdırmış a
dam etmif. Oğlunu da okutmak iste_:niş 
amma Fu:lt okumamış. "Şoför olacağım,, 
diye tutturmuş. Elde ne varıa satmıs 
savmıılar, kadının gümüı zarfları, gü: 
müt kemeri, bir çift zümrüt küpesi de git
mit· B~nlarla Fuad:.ı az kullanılmış bir 
otomobıl almıılar. "Bari bir işe yarasa!,, 
iki hafta geçmeden otomobil bozulmuş. 
Hadi tamire. En sonund1 da Büyükdere 
yolunda bir hendeğe dütmüı, horda yeri
ne ıatmıtlar. O zaman Fuadın elinde fo
för kağıdı bile yokmut. Bu hanım gitmit 
e~e, dosta yalvarmış, ç~.lısmıt, kırk lira 
da para yedirmit, ~oför kağıdı almıslar. 
Sonra Fuat, "it buldum, Bahkeaire gidip 
toflr olacafmı !,, demit1, çıkmrt, gitmif. 
O Z'lman O.. hıınım çok söylem"s: "Ben 

sana ıoför kağıdını gitsin, yabanın mem
leketlerinde sürünsün diye mi aldım?,, 
demiş. Anuna Fuat dinlememiş: 

- Balıkesir yaban memleketi mi ya? 
Orası bizim değil mi? 

- Gene onlar d 1 müslüman amma İs
tanbul hiç bir yere benzemez, dedi. 

Kadın yalnız kendi oğlunun değil, hü
kumetin de lstanbulu bırakıp buralara 
gelmesine akıl erdiremiyor: 

- O canım lstanbulu bırakıp bu dağ 
b "' şlarma gelecek ne vardı, diyor, şimdi
ki zaman adamlarında da akıl kaldı mı? 
Ben şu kadın aklımla kendimi onlara de
ğişmem. Bir k :ıdınların kıyafetlerine bak
sınlar. 

- Ne var ya, kadınların kıyafetleri fe
na mı? dedim. 

- iyi mi? dedi, ben hiç birini beğen

miyorum. Zuraf a kadınlar gibi hepsi 
saçlarını kesmişler. Bizim z:ı.manımızda 
zurafa kadınlar saçlarını keserlerdi. Saç 
kadının zinetidir. Ben ona şaımıyorum: 
Bir takım benim gibi kocalrJ=.nlar da saç• 
larını kesiyorlar da ...• 

- Yok canım, siz kocakarı mmnız? 

- Kocakarı ya, baksanıza mihnet bizi 
neye döndürdü? Benim akranım hanım
ları görseniz §&şanınız. Vallahi daha ta· 
ze kız gibi duruyorlar. Rahmetli sağ ol
s:ıydı ben de böyle olmazdım ya. 

- Gene de neniz var! Biz taze hanım· 
ları da görüyoruz! 

- O tazeleri aorma. Hepsi düzgün, bo
ya güzeli. Ben genç oldum, ihtiyar oldum, 
bu yaşa kadar r:.ıatık nedir, düzgün nedir 
bilmem. Bir cahillik edip süs yapacak 
olsak, eve gelince hemen yüzümüzü, gö· 
zümüzü yıkardrk ki babamız görüp te bi
ze d~rılmasın diye. Bir kere ıevaptır di
ye sürme çekmiştim, babam rahmetli gör
müş, nur içinde yatsın, hiç böyle teyleri 
sevmezdi, hemen anneme söylem it: "Bir 
<l<lha o kılıkta kar,ıma çrkmuın,, demiş. 
Bir daha kimin h:ıttine dütmüf. Şimdiki· 
lerde o korku. o saygı da yok. 

Amma yalnız batkalannınkiler mi? 
Değil. Benimkiler de.. Bacak kadar ço
cukbra ıöz geçmiyor. Benim kızlara o 
kadar söyledim: "Şu saçlarınızı ben ölün· 
ciye kadar olsun kesmeyin,, dedim. Din· 

, letemedim. O canım ıaçlvr ıöneydiniz ! 

Oturdum, hep ağladım. Amma güzel o
luyorlar mı? Hepsi mask:ıra1a dönüyor· 
lar. Ben hiç birini beğenmiyorum! 

Allahın bildiğini kuldan ne aakbyayım. 
Bana ıorsanız, ben artık kadm kalmadı, 
diyorum. Niçin mi? Şimdiki kı1dınların 
hepsi birer erkek Fatma! Sokak bunlar 
için, kalem bunlar için, tiyatro, ıinema 

bunlann. Gitmedikleri nereıi var? Am· 
ma kabahat kimde? Gene erkeklerde. Bi· 
zim z1manımızda bir kadın dar çartafla 
ıokağa çıksa, poliıler çartafını yırtarlar· 
dı. Bir kadın, bir erkek, bir arabaya 
binemezlerdi. 

Şimdi istersen omuzuna al da ıezdir, 
polisler başını bile çevirmiyor. Böyle de 
polis olur mu? Bunları hep o hürriyet 
yaptı. Bilmem siz de hürriyetçi miıiniz? 

- Hayır, değilim, dedim. 
- Doğru, o zaman ıiz daha çoculctu· 

nuz, dedi, aman Allabım, aöneniz neler 
yaptılar. Bizim nhmetli söyledi: "Bu 
millet adam olmaz,, dedi. Bütün düveller 
ayağa kalktılar "ille hürriyet olmayacak,. 
dediler, Bulgar Ç-ıtalcaya kadar ıeldi, ıe
ne bir fey beceremediler. COeftmı ..,, 
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Şehir Me~lisinde ]-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,} 

l-/ ali, birikmiş takrirleret ·~~M~E~M~L~E~K~E~T~~H~a~b~e~r~I e~r~i~~ 
cevap verdi Kan davası Hereke fa brik ası günden 

Nezipte bir çocuk üç •• İ k • • } d • 
Sular idaresi - Hastaneler masrafı - kişiyi öldürdü gune e emmu e ıyor 

Y • J NEZlP, 9 - Nezihin Kircili kö • eni pavyon ar yünden 10 yaıında Mehmet i:ıminde bir 
. . çocuğun sekiz sene evvel babası, am . 

latanbul şehir mıı::clisi hu devre bun~ara bırer bırer cevap verdi. RaM caaı öldürülmüş, kız karde§i de dl\ğa ka! 
ı"çtun" alarmı martın 17 inci günü Sanı Yaver Hanım takririnde dilenci · 

ı · ki • d .k. dmlmıştır. 
bitirecekti. Bu itibar!a meclis erın ço. ~gun an 11 ayet ediyordu. Mthmet 16 yaşına basınca intikam 

h . ~uhıtt.ın _Be.y - Bu iıle mücadele· alma zamanının geldiğine karar vermi' eldeki i"leri çıkarmak ve azıran· d ı b . 
:r eyı:ı:. çhmnı ır vak'ndır . Esas sebep- k d. · · babasız bırakan kafileri ta· -. 

da bafhyacak olan 1934 mali se .. leri izale edilememekle beraber müca . lv~b ebn 1

1sını tır 1 

k k · · d 1 • . <ı ~ aı amı§ · neıi ;bütçesini tetki etme ıçın e eye ~evam edecegı:ı:. . B<:~ kişi Nezibe gi!lince 16 yaıın . 
her gün toplanmaktadır. . Mus.nfa Bey ve arkada~ları takrır· <laki Mehmet bir köşe başında durup 

Du .. n ·ık"ı uzun celse yapılmıo:tır . lerın<le Catnlca kazası nnhiyelerinden k ba,.lıyan bec k" . . .. . 
:ı b" · .~ . . . . o:ıuımaya )' " •tının uzerı-

tlk celıede birinci reis vekili Sa· '.rındekı dıspanacr ıhtıyacına •taret e· ne tabanc~:nnı boıaltmıştır. Kurşun . 
. . dıyorlnrdı. .k. ı .. r· -· h 

dettin f erit Bey reislik etmı~tır. M 1 .4 • , •• • • (ar ı ı <oy uyu emen yere cansız ıer· 
. . u 11.tın Bey - PeK munasıptır, pa· mi diğerleri knçmağa başlamı~lar • 

Sular ıdaresınin alım satım ra meselesidir, bütçe encümenine havc.- 1' 

işleri nasıl olacak? le edini:;:, imkôn bulurlarsa bütçeye tah· dır.r· · . et bunların pe . t-'- l 
. . . . norr.ı tıne aKI mış ve 

Bu celsede sular ıdaresm~n alr.m mat koysunlar, yapalrm! birini C::nha yolda öl<lürmüştüı·. 
satım, kira, inşaat, nakliyat i~ ve . Mus~afa .B~y ve a~kadaıla~ı ba§ka Diğerlerinin de peılerinden koşar • 
h · zmetlerinin yapılması için hazır· bır takrırlcrınc.c Çnta~cadan ıslasyona ken janclarmnlar tarafından yakalan • 1 

) • b kadar olan yolun yenıden yapılmasını t 
lannuıo olan ta ımatname ve u· . t. 1 d mı§ ır. :r ıs ıyor~r ı. _________ ,..,.. ________ ~ 
nun hakkındaki ikhsat encümeni Muhit~in Bey - Du yolun bozuk ol-
mazbata&r müzakere edilmiftir. duğunu biliyoruz. Maalesef evvelce Samsunda kadınları öJdü-

iki sene evel yanan 
baştan yapılmıştır, örücülük 

dokumacılıkta inkişaf var 

fabrika yenı 

ve 

• 

Önce iktrsat encümeni reisi Galip yapmış olduğunuz b~ş senelik yol inşa- renlerin muhakemesi 
Bahtiyar Bey izahat vererek tt!i· ntı programına dahil değilclir. Bütün 

1. · l "d yol İntaatı tahsisatımızı eski kararınız Samsun, 10 (Hususi) - 933 senesi matnamenin ilk ~ek mı su ar ı a.. 1 f 
veçitile o prograntın tahakkukuna has- af:ustosun 1a tasında Terme pazarın.ı 

reıini pek fazla kayit altına alır ve rediyoı-":Jz. gitmek üzere Çarşambadan hareket e- Nl.t. 

meı'uliyetin tecezzi etmesini İntac Çatalca yolu iki buçuk kilometre • den seyyar satıcı altmı! yaşında Hay· umumi manzarası 
eder mahiyette gördüklerini, sular dir. En az 011 üç bin lira lazım . Para riye elli ya~ında Ane ve otuz be~ ya. Hereke, (Hususi) - Hereke de· ı rada imalat §efi olan bir gençtir. 
müessesesinin ticari mahiyette yok. Şimdilik muukkat tamirine gay • şında Raifenin yolunu keserek para ve resinin sent>lerdenberi sürüldediği Karamürsel fabrikasının temel di· 

· l" ret ederiz. eşyalarını gasbettikten sonra her üçü- . L l 
idare edilebilmesi içın ta ımatna· topraklarla dolmu~ olan taş ısne e- reği mesabesinde ohn genç te He• İsmail Sıtkı Bey bir takririnde Kaz. · de bıçnkla parça parça edip ceıetle-
mede tadilat yaptıklarını söyledi. iıçeşme cinmnda deri fabrikaları çoğal- rini ormana saklıyan Termenin Gerfi nin etrafını temizlemek için bir rekede yetİ!mİştir. F esh:me fab-
Vali ve helediye reisi Muhiddin dıfından , burada kanalizasyon olma - köyünden Salih çavuş, oğlu Murat ve tarak dubası mütemadiyen çalış· ~ikasmda da bir çok Ht!rekeliler 
Bey, söz alarak talimatnamenin dığından , oradaki müessese sahipleri • hizmetçileri Ordulu Ali ve kardeşı maktadll". Bu tarak maki'le-sinin vardır. 
heyeti umumiyesi hakkında encü· nin yoırı masrafı ver.neğe hazır olduk • Mehmedin mahukemelerine bugün memlektimizcic bir misi: daha yek· Memleketimizin e~kiden beri 
menle mutabık olduğunu, ancak !arından bahcediyor, belediyenin Kazlı. Samsun ağır cezamahkemesinde bakıl- tur. Holanda tezgahlil•mda. ya• mensücat mektebi burasıdır. Bo· 

d v · · çeşmede kanalizasyon yaptırmasını iı · dı. Müdeiumumi Davut, Ali ve Meh· 
bir kaç noktaya itiraz e ecegını pılmıt olan bu c~'?V cücı!eli geminin ya ustaları hep buradan çıkmı•lar• tiyordu. medin idamlannr Salih çavuşun da tef· ,. 
ıöyledi. Muhitfoı Bey - Bir kaç yüz bin li· vikten dolayı tayini cezasını talep etti. iskC!le önündeki vaziyeti bir dril· dır. Fabrikadaki mini mini kız 

Bu abonelerden biri talimatna· ralık İ§tir, yeni tahıicat ayıramayız. u. Mahkeme müdafaa ve karar için talik navı andırmaktad; ·. ve erkeklerin arı gibi nasıl çalı§• 
menin birinci maddesindeki alım rnumi kanalizasyon iti arasında yapa • edildi. Mustafa beyin ifadesine göre tıklarım görmek milli zevkler n1• 

ıatLmın kapalı zarf usuliyle da ya· ı bilir miyiz, bilmiyorum. Tetkik ede • eğer derenin önüne bir sed yapılıp mına büyük bir temaıa sahnesi 
P lab"lecegvine dair olan kaydin ;rim. Yarı masrafı müessese sahipleri şirket mümessilleri tarafından ta bunun arkasına bir kuyu kazı· görmek kadar kıymetlidir. 1 

'hı . . • d" verse bile biz de öteki yüz binleri he • . 
tavzı ını ıste ı. tetkik olunur. Diğer hususlarda lacak olursa derenin getirecegvi Kumaşların kıymeti men venneliyiz; mahcup oluruz! 

lktrsat encümeni ve heyeti umu· İsmail Sıtkı Bey başka bir takri • Nafia Vekaletini ve mukaveleyi kum ve çakıl taşları orada toplanır Herekede yapılan kumaşların 
miye bu isteği kabul ettiler. Mad· rinde Karagümrük ve civarında su sr • alakadar eden iılerdir. ve sonra kuyunun içi temizlenir ki kıymeti Avrupa kumaşlarından a• 
de "İdare kapalı zarf usuliyle fi. kıntısı çekildiğinden, çeıme &ulannın Hastahaneler işi buradan çık::ıcak kumlar da para ş:ığı değildir. Bu kuma§larm bo-
at ve şart iıtiyerek alım ve satım boıtanlnra akıtıldığından . ~ahı~d~y~r; Maarif vekaleti belediyeye bir te:r: · eder. yaları sabit, dayanıklıkları mükem 

kl. d d v · · "ld" nkmıyan çe~melere su getırılmesını ıs · .. d k b b•·t · d h 
yapabilir,, şe ın e egıştm 1

• • d kere ıon erere u sene u çesın e u Fabrikayı ziyaret mel ve harcıalem kumaşlara ehem• 
ı 1 tıyor u. 1 ld ~ ha 

Muhiddin. Bey stanbu da mü· M h"tt" B ç ı bo tahaneler masrafının aza tı ıgını · İki sene evvel yanan fabrika şim miyet verilmedig-inden hep lükı ve u ı ın ey - eşme su arının ı ~ ·ıd· k "k" di or 
m essili bulunmıyan bazı büyük 1 ·ı . . d h l d . ber aldıgını bı ırere tı ayet e Y • d" d h ··1 l d h ( f . 11 k l '-t d M'" tan ara verı meıını er a mene erız. f k""I . . . H k" Cerrah- l a a muKeme ve a a mo· antazı ma ıır çı arı maK a ır. u ·· l · 1 d · ) . 'k Tıp a ·u tesı ıçm aıe ı ve d b muesıese erm avans a ma an sı • Sokak çeşme erı ne kadar ol:ıa mı rop. 

1
• 1 r için ern) ir ~ekilde yapılmıştır. düriyet dairesi civarmd1ki mamul 

k b l h k - d paşada yapılması azım pavyon a 
parİf a u etmediklerini ve bu • lud~r.' eı· 1;s .adgzıhnı dayayıp ora ank de tahsisat konulmasını istiyordu. Be- Müdür Reş3t beyin müsandele· anbara girdiğim zaman şafırdım. 
na mukabil teminat ta gösterme· su ıçıyor. erı e er eve su verme · · · ~ · k · ·· encü · r· ·· erin b ··h d" N.l t b D vl "b" v l · · k 

k k 1 • . b"" b .. t.. k ld ledıye reıslıgı tez ereyı butçe ı uz e aş mu en ıs ı 1a ey ag ar gı ı yıgı mış cıns cıns u• 
d "kl · · f k t b .. l ve ıo a Çe§me erını us u un a ır • . ~ . . b ale e • h . h 

ı erını, a a u muessese er sa· menınde oldugu ıçın oraya av enı aşbn ba"a gezdirerek ima• maş topları arasında kayboldum mak taıavvurundayız. · :r -

halarrnda rakipsiz oldukları için Cevdet Kerim Bey - O mıntaka . dilmek üzere meclise göndermi§lı·af d latın analarını bilfiil gösterdi. gittim ve hangisini beğeneceğimi 
bunlaTla İ§ ynpıLması mecburiyeti ların fırka kongrelerinde bu su i§i en Avni Bey hastaheneler ma••:. ın ~ öru··cu··ıu··k bilemedim. Orada fabrik:ı mamu· 

b·ı it l d - ı soyled., oldug~ unu ıöyliyerek sular idare· mühim mevzular aroıııında ve ehemmi • on paranın 1 e aza 1 ma ıgın . F b "k 
"G · k ıçecck a rı anın bir dairesinde kar· 

il.ne yu""zde otuza kadar teminatsız yetle konuşuldu. Filhakika su idareı.i eçen seneye nazaran yıyece , l ki d 
ı d ~ · · · h. f bu sene şı 1 ı okuz tezgahta ikişer hanım 

l h . · · ·ı ihtiyacı gidermeğe çalıııyor; fakat bu ucuz: a ıgı ıçın aynı ızme ın _ 
avans vermek ıe a ıyetmın verı • mesele buradaki bu beyanatla bitmi! daha az para ile yapılabilecği anlaşıl ." oturarak ve önlerindeki kumaş 
meıini istiyordu. 1 d ·· h · k Jd ı dedı. top) k d"l · d v . o masın. Muhtelif semtlerin fırka kon- ı, ona gore ta sııat onu u.,, . arını en ı erıne ogru yavaş 

Galip Bahtiyar, Mehmet Ali, grelerinde tasbit edilen ihtiyaç ve di • Cevdet Kerim Bey ayni !eyi teyit ettı, Yav°lş açarak bunları büyük bir 
Nazmi Nuri, f ortun zade Murat lleklerini makamlarına arzedeceğim, ça· kendisinin Ankaradaki tema~~~? .e~7:v~ dikkatle muayeneden geçiriyorlar 
Beyler bu teklifin aleyhinde bulun .relerine elbette tevessül ederler. sında bu hususta izahat ver ıgını ve gördükleri hataları tashih edi· 
d l M h · dd" B t kl"f · · Kemal Bey, tnkririnde Yedikule ka - etti, bu tezkerenin daha evvel yazıl • 

u ar; u 
1 ın ey e 

1 ını ıs· ı d k" d.'kk" ı ı d ı ı ~· · o·'yledi yorlardı. Memlel'elı·mı·zde henu·· .... .. . l pısı yan n a ı u an arın yo u ara • mı§ 0 maıı lazım gelecegını ı · .. ,. 
rarla mudaf aa ettı . Reye konu • tıp tehlikeli bir vaziyet has•l ettikte- y npılması istenilen pavyonlar için bilinrniyen fabrika öı-ücülüğü için 
du, kabul edilmedi. rini ı:!>ylüyor, bunların iıtimlakini iıti· ı belediye büt!fesinden ,ara ayırma~ m~m Avuaturyadan mütehassıs bir ka-· 

lktısal encümeni ,talimatname· yordu. kün o1madığını, fa!ı.ıt telefon ~ırketm· dm getirilmiş ve bir cok örücü kız· 
ye ıon bir madde koyarak burada Muhittin Bey - Pek doğrudur. An- den alınacak para belediyeye verildi · lar yetiştirilmiştir. Bu kızlar ku· 
su idaTeıinin defler tutması lüzu· cak bu seneki bütçeye bir tek k':lruş ği takdirde bu İ{e harcanması müna • maşların h;tala.rmı hiç bellisiz Ö· 

latmdan çok zarif ve çok ucuz her 
türlü battaniyeler de var idi. 

TezgAhlar ve iplikler 
Mensücat kısmındaki (101) tez .. 

gahm çıkardıkları gürültüler insa• 

mı musiki nağmelerin:len daha 
tatlı geliyor. Blzi milli gayeleri
mize y :\klaşbran bu emsalsiz sana
tın memlektimizde günden güne 
ilerlemiş ve kalplerimizde istik
bal için büyük ümitler uyandırma• 
ması itibarile bu gürültülü sesler 
bize mus"ki havaları kadar zevk munu kayı"t ve bu defter:n •eklini istimlak parası koymadık; buna bütçe sip olacağını söyledi. l 

:r • ah · rer er, ve delik deşiğini büyük bir vermektedir. tarif ediyordu. encümenı t sısat bulursa yaparız. Muhittin Bey, Bu meselenin kanuna h 1 k 
ikinci celsede uy"'un "ekilde halledilmesi için te~eb - ma aret e apatırlar. Çarşultapı· Muhiddin Bey bunun esasen ° " d k. 

0
··r·· ·· ı 

ık. · · k I b ·· 1 ·ıd·-· · b'ld" d. sın a 1 ucu er yalnız yırtılan ku· kanuni bir mecburiyet olduğunu ·ıncı reıs ve i i Necip Beyin us ere geçı ıgını ı ır ı. 1 
reisligv i nltmdaki ikincı" celsede Doktor HuJUsi Ertuğrul Bey. ve a. r • maşları örer er· Fabrika örücülü· söyliyerek maddenin lüzu.msuzlu· ı · L b k d 

ali. ve beledı" · . M h"dd" l kada~ları evvelce verdikleri takrır erın · ğü ıse ı;;am Z§ ·a ırki heni: z mcm· v k ld l ·1 · ·· d.. v ye reısı ı u ı ın . . 
1 

. d 
gunu ve a ıra masını ı erı sur u. l k . . . ide evlerdekı k&feılerın kaldırı masını .s lcketimiz e m ; lum deg~ ild;r. 
ıkt · G l" bey evve ce endısıne havale edıl· . 1 d' ııat encümenı namına a ıp temıt er ı. Gerek örücülük ve gerekse do· 
Bahtiyar Bey maddenin kalmasını miş olan takrirler cevap vermeğe Muhittin Bey - Sıhhi faydası mu - ı 
müdafaa etti. devam edecekti. hald<aktır; fakat hukuki bir ır.eselcdir. kumacılığm te tamülü ıçın ayrı 

Cevdet Keı·ı·m Bey Tramvay Meseleyi ·"ilayelin yük:ıck sıhhat mec • ayrı kurslar açılarak bir ç.ok işçi· Mehmet AH Bey, maddedeki · ·1 k b 
§1.rketı"nin senelerden berı" aldıgvı lisine ıevkedeceğiz, onlar lüzum gös • ler yetiştırı mc te ve u sanatın 

det'ter tutulması kaydinin kalma: l·ı l · ··- ·ı 
f l h kk d d" terir!erse kanun yoluna girer. bütün ince t < erı ogreh rnektedir. sını, defterin nasıl tutulacağına az a para n ın a ver ı· H ı · · E t • ı B y · zabı-

dal·r olan "ızahatın kaldırılmasını gvi takrir okundu, (Bu takrir hu· u usı r ugı·u ey - enı Fabrikada tekamüt 
tai belediye talimatnamesinde nazarı l 

teklif etti. Bu teklif kabul edildi. gün ayrı bir sütunumuzda nefre· dikkate alır.sın. Fabrikanın işçi eri sanatlarında 
Tllli;natnamelerin diner maddeleri dilmi§lir.) Muhiddin Bey bu takri· Muhittin Bey - Talimatname en · mahir ve çok kabiliyetli gençler-· 
iktııat encü.meninin ~adil ettiği §e· rin tetkik edilmek üzere kendisine l c~meni tetkik etsin, hukuk\ imkan gÖ· den ibırettir. Müdür Reşat hey 
kilde kabul olundu. 1 verilmesini istedi. Eski takrirler .. l rur.se koysun. . . 

1 
• •• bu gençleri yetiştirip diğer hbri· 

d S .h. b . k . . Ruznnmede muhtehf ış.ere aıt encu· kalara 0··ndermekle iftihar eden Takrirler~ c:evap en en: ı eyın tramvay ta rırı· 
8 

g 
. menlerden gelen mazbatalar vardı. un· k ti" b. h · tt' 

M\i:ıittin Bey, muhtelif zamanlard.ı. ne cevap verdi: lar da okunup kabul edildikten sonra 'ı ıyme 1 •1r §a sıye ır · "k f 
:necliı azası tarafından verilen takrir . - Tramvay Şirketi tarifesi geç vakit içtimaa nihayet verildi. Bu. Kayserı 1?'ensucat f~brı. ası en 
teri topla...11 rt'm-?şti. Ayağ.'l kalkarak muntazaman nafia, belediye ve gün on dörtte ıene toplanılacak. memuru ve ıtletme ,efı eskıden bu 

Memleketimizde~i dokuma ıa· 
natında bir noksanımız varsa o da 
yapacnl: bir fabrikanın bulunma· 
ması:lır. Onun için ba ipekler Av-

rupadan getirtilmektedir. Bizim 
fabrikalarımızda ancak Streih· 
garn iplikleri yapılabilmektedir. 

Memnuniyetle haber aldığıma 

göre (Sümer Bank), Bursada b;r 
Kammgnrn ipliği fabrikası yııpa
caktır. Müdür Re~at heyin bunun 
projeleriyle meşgul olduğunu söy· 
lcdiler. Bu fabrika yapıldıktan 

sonra artık Avrupadan iplik ithal 
olunmıyacaktır. Bu fabrikanın 

Bursada yapılmasının sebebi ise 
orasının (Meı·inos) koyunlarının 

minl:\kasr olmasındandır. 
Ragıp Kemal 



Çanakkale Harbinde 

Türkün gösterdiği harikulide 
kahramanlık menkabelerinden birisi 
''Kraliçe Elizabet,, 75 bin kurşunla dolu bir şarapnel attı. 

Bu Türklerin ortasında patladı. Fakat onların lıiç biri 
gerilemedi. /ngiliz kuvvetleri sahile sürüldü 

cç.nakkale harbini idare eden lngi- -~ 
}iz aınirallarının erkanı bahriye reisi A
miral Sil' Rogers Keys, evvelki gün neş
rettiğiınİZ ilk Yazısında, 18 mart vak'a 
ımı anlatmıttı. 

Dü§Olan donannıaıı bu vak'ada mağ
hibiyete uğrarnı, , üç harp gemisi bat· 
tıktan ' gemilerin dördü ite yaramıya 
cak hale geldikten sonra gerilemiftİ. 

Bunun üzerine ceneral Hamilton, 
karaya a_ıker çıkarmağa baıladı ve Ça 
nakkalemn heın denizden, hem kara 
dan zorlannıaıı kararlattmldı ve bu · 
nun tatbikine baılamldı. 23-24, 24-25 
nisan g\inferinde ihraç hareketi yapıl· 
dr. Aınİral Keyı bugünün vahametini an 
)atJYOr.) 

-2-
26 - 27 nisangecesi, Kraliçe 

Elizabet harp gemisi Seddülhahir 
cİYCU'mda demirledi ve mühimma
tini tekmilledikten aon.ra Anzak 
ıahiline doğru yürüdü ve 27 nisan 
sabahı saat sekizde oraya vardı. 

l\ahramaıı askerkrimir. Scddülbahirde düşmana hücumdan evvd 

H&.rp gemilerinin doğrudan doğ• rimizden bir kısmının üzerine yü
ruya nezareti altında bulunan sa- rüdüler, bizim askerlerimiz, dağ 
halara yaklaşmadılar. eteğinin başka bir tarafına ilerle-. 

Anzak, aahili son derece şiddet• 
le bombardıman edildi. Yalnız 
dağların arızaları yüzünden doğ
rudan doğruya ateşe maruz kala

28 nisan sabahı, deniz fırkala- mekte ve farkında değillermiş gi
rına kumanda eden ceneral dt A- bi görünmekte idiler. 

mıyordu. 

Tepeler üzerin.de patlıyan şe • 
rapneller son derece rnüz'içti. Fa• 
kat bunların çoğu denize düşmek· 
te idi. Halbuki bizim kayıkları· 
mız, gemilerimiz buralarda ileri 
geri giderek dolaşıyorlardı. Sahile 
katrrlar, toplar, mühimmat ve su 

made ile ceneral Paris.. Kraliçe Sinirlerin gerginleştiği bir da· 
Elizabetle geldiler. Ceneral kika idi. Kuvvetli teleskobumu 
d' Amade, Sir Hamiltona Kumka- Türkler üzerine diktim. Kendile· 
lenin tahliyesini haber verecek ve rini o kadar yakından goruyor· 
ric'ati istenen yerde duramadığm• dum ki bıyıklıları bıyıksızlardan, 
dan dolayı özür dileyecektir. Ce- sakallıları sakalsızlardan ayırt edi
neral Paris Bolayir tarafındaki te- yordum. 
şebbüslerini anlatacaktı. Bana', asırlar kadar uzun gelen 

Uzakta gürlemeğe b~lıyan bir zamandan sonra Kraliçe Eliza· 
harp bu konuşmaların kısa kesil· bet kaptanının bir emir verdiğini 
mesine saik oldu. duydum. Emrin verilmesi üze

çıkarıyorlardı. Saat onda harp sahilden sahile 
Bu s.on derece bayati bir ihtiyaç· kadar devam ediyordu. Askerle

lı. Çünkü tuttuğumuz sahada su rimizin çok ağır bir harbe tutut
Yok gibiydi. Saat ona doğru, bir tukları anlaşılınca Kraliçe Eliz<, 
'I'ürk gemisi, yarım adanın üzerin- bet gemisi kalktı. Garp sahiline 
den ağır mermiler abnağa başla· doğru yürüdü ve sol cenahta uğ
dı. Bu mermiler, baTp gemile· ra~an askerlerimizi korumak için 

rimizin ve nakliyelerimizin bulun· manevralar yaptı. Kraliçe Eliza• 
duğu suya düşüyordu. Hatta · betin toplarından bir kısmı şarap· 
bunların bir kaçı Kraliçe Elizabet· nel !çin saklanmıştı. Çünkü her 
gerniaine pek yakın düştü. lazım olduğu zaman şerapnel öl• 
Den·~ tayyarelerimiz Turgut ılürücü bir tesir yapıyordu. 

reis, ayın 25 inci günü de ate.ş aç· Saat hire doğru yanında bu
nıış, fakat, Triumf zırhlısı, ona lunduğum Sir Ha:Oiltonla birlik. 
karşı bilvasıta ateı ederek ve Ma- te 2000 kadar adam gönderdik. 
nik~ ~çu~ma balonlan ile onun Bunlar bizim piyadelerimize ben· 
yerını tayıne muvaffak olarak o· zemedikleri için Türk olduklarını 
nu gerilemeğe mecbur etmişti. hissettim. Bunlar muntazam bir 
Bu balon birdenbire yükselmiş ve 
Kraliçe Elizabet zırhlıama Y avu· 
zun durduğu yeri, dört köşe bir 
harita \.1zerinde göstermişti. 

surette cenuba doğru gidiyorla~ 

dı. Ric'at eden askerlerin bu şe
kilde hareket etmeleri imkansız-

dı. Bununla beraber, bu askerle
ı·in hüYiyetinden emin değildik. 
Bunlar bir kaç dakika, gemileri· 
mizin önünde görünmüş, sonra 
dönmüş ve gözden nihan olmuşlar· 
dı. 

Onların Türk olduklarına ka• 
rar vermiştik. Onlara karşı 6 ve 
15 p

0

usluk şerapnelleri kula nacak· 
tık. Fakat onların tekrar göze 

15 bin yarda menzilden ilk atı· 
]an on be9 pus1uk mermi Yavuza 
ç1>k yakın bir yere düttü. Yavuz 
da hemen yerinden hareket etti 
ve kayaların arkasında göze gÖ· 
rünrnez oldu. Bu sırada bir takım 
nakliye gemilerinin geldiği haber 
verildi ''e bunların mevkii harita 
üzerinde gösterildi. Bu nakliye 
gemilerinin en. büyüğü 8000 ton-
luktu. görünmeleri lazımdı. 

Kraliçe Elizabet tekrar ateş aç- Bir kaç dakika sonra bu iki bin 
tı. Birinci mermi boşa gitti, ikin- Türkü tekrar gördük. Tekrar, fa. 
cisi yirmi yarda uzağa düştü. O- kat biraz dağnık gidiyorlardı. 6 
ç4ncüsü isabet elti ve müşahit pusluk şerapnellerimiz ortalarına 
haber verdi. Nakliye gemisi bat- düşmüş, onlara bir hayli zayiat 
mı§h. Bunun üzerine Türk nakliye vermişti. Fakat Türklerin biri de 
gemileri uzaklaşarak kayaların gerilemedi. Gene ilerlediler. Ve 
teşkil ettiği örtü ile gizlendiler. tekrar gözden kayboldular. 

ÖğJ~uen sonra Türkler büyük Çok geçmeden bunların 200 ka· 
bir kuvvetle Hil harp gemısıne darı tekrar meydana çıktılar. Ge· 
doğru il--rlediler. Hil tahripkar bir milere karşı kaim zaviyeler halin• 
atır] açtı ve Türkler gerilerek dağ- de bir hat teşkil ediyorlardı. Baş
hır& cekddi~er. Askeri taırih şunu 1 larında bulunan kılıcı çekilmiş bir 
kay ... ~dıyor: :ı:abitin kumandası altında hareket 

"Tüıkler üç ay k ... dar .Anzak Ü· etmekteydiler. Türkler, süngüleri· 
aedııe gündüsi\n yüri~ediier. ni takmış bir ıhalde bizim askerle· 

rine on beş pusluk şerapneller a· 

tıldı. Ağır bir topun atılamaıı, ge· 
minin bacalarından duman atma• 
sına saik olur. 

Bu sırada Kraliçe Elizabetin 
en uzun bacası, öndeki köprü ile 
ayni seviyede idi. Onun için gözü· 
mün önünü, siyah ve yağlı duman 

kaplamıştı. Bu dumaın perdesinin 
arasından süngülerin her istika
mette parlaodığım görüyordum. 
Duman perdesi kalktrktan sonra 
Türk hattının berhava olduğunu 
gördüm. Türklerden birinin ha
yatta kalmadığı anlaşılıyordu. 15 
pusluk bir şerapnelin içinde 15000 
kurşun vardır. Atılan merminin 
tam yerine düştüğü anlaşılıyordu. 
Yoksa Borden alayına mensup aı· 
kerlerimiz kamilen imha edilecek· 
lerdi. 

Türklerin asıl kuvveti, Kraliçe 
Elizabetin şerapnellerinden kur· 
tulmuştu. Bu kuvvetler, bir arada 
bulundumu, be şerapnel mermile· 
rinin tesiri, şiddetli oluyordu. 

Bununla beraber askerlerimizin 
ric'at ettikleri belliydi! Hatta bizi 
yeise düşüren bir nokta sol cena .. 
hm kamilen ve son sür'atle gerile
mekte olması idi. Siı· Hamiltonun 
erkanı harbiyesinde genç bir bin
başı olan Aspinal, sahile gidip va· 
ziyet hakkında malumat vermek 
sahil boyunca kalabalıkla.şan as • 
kerleri daha fazla ric'atten alıkoy .. 
mak için müsaade istedi. 

Ayni zat, 26 nisan sabahı "Y,, 
sahilinde bulunduğumuz sırada 

buna benzeı· bir ricada bulunmuş, 
fakat ricası kabul olun.mamıştı. 

Fakat hu sefer, rica kabul edildi. 
Ben de teleskobumla onu takip et
tim. Aspinal içlerinde bir de za· 
bit bulun.an bir sürü askeri toph· 
yarak, tekrar bir kayaya doğru 
götürdü ve onları yeniden faaliye
te sürükledi. • Bu zat, sonradan 
bana, bunların alınlarını temizle-
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inkılap Tarihi Enstitüsünde 

Istiklilimizi tam istiyor
duk: Ya hep ya hiç .. 

Yüsuf Kemal Bey dün konferansına 
devam etti, kapitülasyonlardan bahsetti 

Eski Adliye Vekili Yusuf Ke
mal Bey bugün inkılap tarihi kür
süsünde konferansına devam et 
miştir. Bir muharririmizin bu 
derse ait tuttuğu notları: takdim e
diyonız: 

Malt ve iktisadi kapitüUlsyon 

"Osmanlı hükumetinin hal ve 
mevkii başkalarına ve bilhassa 
Avrupaya nazaran farklı idi. Ec
nebilerin Osmanlı memleketinde 
imtiyazları vardı Zaten bu ecnebi
lerin bu imtiyazları bütün Şarkta 
mevcuttu. Garhe ilk kapitülasyon 
1060 da Bizans imparatoru tara· 
fından verilmiş ve bu da Osman· 
lılarda adet olmuştur. Padişahlar 
bunu iktısadi ve karşılıklı bir mu· 
ahede olmak üzere değil, ancak 
bir fermanla veriyorlardı. 

Bütün Avrupalılar bunlardan 
müştereken istifade etmişlerdir . 
Bu kapitülasyonların adli değil, 
mali kısmını İzah edelim .. 

Osmanlı memleketlerinde Türk 
lerin verdiği vergiyi vermiyen ve 
her hususta kapitülasyonlardan is· 
tifade eden bir kısım ecnebi tüc
carlar vardı ki bunlara müstevli 
tüccar derlerdi. Bunlu Türkiye· 
de bir çok zamanlar istedikleri 
gibi ticaret yapmışlardır. Ayni 
imtiyaz çok zaman sonra bin bir 
rica ile yerli tüccarlara da veril • 
miştir. 

ilk zamanlarda ithalat ve ibra· 
cattan yüzde üç resim alınırdı. 
Halbuki onlar bilhassa mamul eş
yaya karşı kapılarını kapatmışlar· 
dı. 

Onlar kapılarım kapattıkları 
halde biz 1938 de ihracattan yüz
, -:ı 12, ve ithalattan ise yüzde 5 

resim alıyorduk. Buraya dikkat e· 

lecek misiniz?. 
Türkiye mürahhası lazım gelen 

cevabı vermişti. I:.ozandaı huna ait 
maddeler külliyen kaldırılmıştır. 

Kapitülasyondan başka bir de 
düyunuumumiye denilen bir mües
sese claha vardı ki bu maliye nazt• 
rınm fkirini sormana vergiler 
tarhederlerler ve masraflar ya • 
paradı. 

Bir çok devletler büyük sanayi 
devrindeyken Osmanlı sanayii ge· 
ri kalmıştı ve müıtevli tüccarların 
ucuz ve daha iyi mallaırına karşı 

duramayıp sönmeğe haşlamıştı. 
Bütçemiz daima ozuktu. Ticaret 
ve tediye müvazenesi daiına aley· 
himizde idi. Ticaret müvazenesi 
gümrük statistikleri demektir. T e.ıı 
diye müva~enesi, görünmeden ge

len varidat demektir. Mes'ut mil· 
letlerin tediye müvazenesi iyidir. 
Mesela lngilterenin ticaıret müva• 
zcnesi, aleyhinde olduğu halde te• 
diye müvazenesi lehindedir ve ln
giltere mes'ut bir devletttir. Tür· 
kiye kendi mülkü ile ödedi. Türki· 
yede hususi servet azaldı. 

Türkiye zengindi ve bu zengin
likten istifade edilmiyordu. Ecne· 
biler kendi aralarında Türkiyeyi 
taksime karar verdiler ve hepai 
kendi nüfuzlarının olduğu yerleri 
istediler. Hatta daha ileri giderek 
Türkiyeyi tamamiyle ken.di nüfuz 
larına aldılar ve hasta adamın öl· 0 

mesini beklediler. O ölClü fakat 
yerine genç Türkiye doğdu. 

l 923 te Ameı·ika üniversite pro• 
fesörlerinden Edvar emperyalir.n 
hikayeleri diye yazdığı bir kitapta 
hunları çok güzel anlatmıştır. 

Harbı umumide Osmanlılar ka· 
pitülasyonları ilga etmişlerdi • 

dersek görürüz ki ihracattan alı· Bunu müttefikleri bile reddetti. 
nan resim daha çok fazladır. Hat• 
ta Alman iktısadiyatçılarından o- Ve bu ilganın geri ahnmaımı 
lan Fredric Liest yazdığı bir kita• istediler. Yeni teşekkül eden dev
bmda bunu işaret ederek ihracat· Jetlerin ve ermenistanın da bu ka .. 
tan fazla rüsum alımak istiyenle- pitülasyonlardan istifade etmesine 
rin Osmanlılardan ders almasını çalışıldı. 
onlar bu hususta hoca olduklarını Bütün bunlan sebep Türklerin 
yazmıştı. tamamen mahvolmasının temini 

1861 de ihracattan alınan re- idi. 
sim yüzae 8 e inmiştir. Bu da Acaba Almanya bizim için ne 
ha sonra da yüzde 1 e kadar ini- düşünüyordu: 
yor. Osmanlılar bu resim mik- Ve istikbalde ne olacaktı? 
tarlarmı değiştirirken ecnebiler Golç paşanın Tanin gazeteıinin 
ile bir anlaşma yapmağa mecbur 2167 numarasında bir beyanab 
oluyorlardı. vardır. 

Bu anlaşmaların zamanı bitince Orada Fredrik Liest'in Türkiye 
kapitülasyonların nihayet buldu • hakkındaki mütaleahrından bah
ğunu söylediğimiz vakit onlar red seder. F. Liest milli iktısat aiste· 
ettaer ve fer.manian ileri sürerek mini kurandan birisidir. Aynı za
bunlar "ebedi,, dir dediler. 1907 i manda Almanya memleketleri a· 
de ithalattan alınan resmi yüzde rasınd:ı Solfrein, yani gümrükler 
lle çıkarmak için birçok münaka- ittihadını bu adam düşünmüş ve 
şalar oldu ve yapmak çin de gene ileri sürmüştür. 
onlara bir çok menfaatlar temin 1857 de dört kitabı çıkmıştır ki 
etmeğe mecbur olduk. Bütün bu- bunlar da tarih, nazariyeler, aia· 
muahedele ve protokollar neti- temler ve politikadır. Bu kitapla
ce itibariyle memleketi ileı-i rında Alm:myaya bazı öğütler ve· 
gitmekten alıkoyan bir bağdı. rır. Şimali Amerikayı gezmişti. 

Ankarada Türkiye Fransa itila- Oradaki halkın İngiliz ve Fransız• 
fı konuşulurken Franaız mürah· lardan nefret ettiğini, eğer Alman· 
hası o zaman ki Türkiy mürahha· yanın göz açıklık ederek oralarda 
sına de.mişti ki: bir konsolosluk şebekesi kuran&, 

"- Siz acaba bu adli ve ya ik- genç doktorlar buraya çalışmak Ü· 

tısadi kapitülasyonları kaldırabi· zere giderlerse, iyi bir nakliye yo
lu yapılırsa Amerikanın Alm1nya 

mek için cesaretle dövüştüklerini ile mükemmel bir pazar olduğunu 
anlattı. söyler. 

,(Devam edecek) Türkiye için <le aynı ıözlere te~ 
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HiKaYe 

Aqtin Ktitibiqken 
Bugün artık bir ayan azasının 

katibi değilim. İki ay kadar iyi 
tutumlum, sonra iş değişti. istifa 
etmeği muvafık buldum. Mesele

yi anlatayım: 
Katibi olduğum ayan azası bir 

aabah beni çağırttı. Bütçe hak
kındaki nutkuna bir iki tekerleme 
ili.ve ettikten sonra karşısına çık-

tım. 

Kıravatı çözük, saçları darma 
dağındı. Kendini güc tutuyordu. 
Elinde mektuplar vardı. 

Dedi ki: 

- Seni itimada layık bir adam 

ıanıyordum. 
- Evet efendim. 

- Nevda vilayetine bir posta-
ne yapılması için, müntehipleri-

min arzularını is'af etmek üzere 
!kurnazca bir mektup yazmanı söy 

lemiştim. Bu mektupta, postane· 
nin muhakkak lazım olmadığım 

ihsas edecektik. 

Geni§ bir nefes aldım: 
- Bunu yazdım efendim. 

- Dur öyleyse mektubunu o· 

kuyayım: 

"Yahu, orada postane açıp ta 
ne yapacaksınız? işinize yara

maz. Eğer mektup gelecek olursa 
okuyamıyacaksımz. Sizin postane 
den geçecek olan taahhütlü mek· 

tuplar da yerine varmıyacak ... 
Batımıza dert ıaçılacak. Hayır, ak .. 

hruza postane yaptırmayı koyma· 
yın. Bu delilik olur. lJiiiyorsunuz 
•İzin neye ihtiyacınız var? Büyük 

geni§ bir hapishaneye bir de mek· 
tebe. Bu iki bina hepinizin işine 

yarar. Bu iki binanın yapılmasını 
derh:ıl telklik edeceğim. 

Ayan azasından W. N namına: 

Mark Preain 

- itte yazdığınız cevap. Şimdi 
oradaki müotehiplerin, bir daha 
memleketlerine ayak basarsam, 
beni yakalayıp asacaklarını söylü· 
yorlar ••• Bunu da: yaparlar mı ya
parlar. 

ıadüf ederiz. Netice itibariyle der 
ki: 

"Türkiye zayıflıyacak ve istis· 
mar edilecektir.,, 

Zamanhr geçti ve Osmanlı im
paratorluğu öldü. Fakat millet 
sağdır ve başa Türk çocuğu geç
mittir. Gazi bu hali nutkunda 
pek güzel tarif eder. 

Y aı:ısın Türkiye ..• 

Türkiye yer yer toplandı. Sebe
bi, bir ıey istemek için değil, kur
tuluı çarelerini bulmak içindi. 

B11ndan sonra Erzurum kong
reiı, Sıvas kongresi yapıldı. Bun
lar •iyaai olduğundan diğer arka· 

dqhrım izah edeceklerdir. Fa
kat tunu da söyliyelim ki, bütün 
bunlar umumidir ve milli misakın 
6 ıncı maddesi buna misaldir. Biz 
istiklalimizi tam istiyorduk • • Ya 
hep, ya hiç ..• 

lktıaat proğrammıızı Gazinin 
nutkunda bulabiliriz. Gazi 1135 
murabhaaın ittirak ettiği Jzmir ik
tııat !kongresinde bütün iktıaadi 
proğramımızı izah etmiş ve lüzu• 
mundan b:ıhsetmiıtir. 

..... Türkiyenin başında bir 
daJ.t Yardır. G~zinin iktısadi cep
hesi, aıkeri cepheti gibi kuvvetli
d~ 

Müellifi : Mark Tvain 
- Ben ne bileyim efendim, on• 

ları ikna etmek istedim. 

- İkna etmitsin. İşte misali. 
Orada kilise hakkındaki arzuları· 
nın münasip olmadığını kendileri· 
ne anlatmak için bir mektup yaz· 
manı ıöylemittik. Bak yazdığına: 

"Kilise ile siz meşgul olunuz. 
Ayan meclisinin dinle alikaaı 

yoktur. He.m siz öyle budalasınız, 
ki dinden anlryamazsımz. İıtedi~ 
ğiniz ıeyden kendiniz utanınız. 
Benim fikrim bu ... ,, 

- Böyle bir mektup yazan 
kimsenin, bir daha intihap edil .. 
meıine imkan var mıdll'? San 
Franıiıko belediye mecliıinin bir 
teklifini verdim. Deniz kenarın· 
daki arazinin hudutları dahiline 
alınmasını istiyorlardı. Yaz ve bu 
it in olamıyacağrnı bildir, dedim. 
Bak ne yazdın: 

"Milletin babası George Va
şington öldü. Dünyaya müebbe
den gözlerini kapadı. Öldüiü ta
rih 14 Kanunuevvel 1799 dur. Bu 
gün mü bize gelip sahildeki ara• 
ziden bahsediyorsunuz? 

"Muvaffakıyet nedir? .. Bir le· 
sadüf ... İzaak Nevton cenapları, 
bir e)manın yere düıtüğünü gör· 
dü. Haddi zatinde bu keıif adi bir 
şeydi. Fakat ailesi nüfuzlu oldu· 

ğundan, bunu büyük bir meıele 

yaptılar ... Ve bu adam, göz açıp 

kapıymcıya kadar meıhur oldu! 

"Bunu da unutmayınız! 

"Maahaza mektuplarınızı eksik 
etmeyiniz .. Daima, istediğiniz za
man, sık sık yazınız .. Sık sık mek· 

tup1aımak, sıhhate pek nafidir .. 
Sık ıık mektup yazanlar hastalan 
mazlar. 

"Sizin takmanızı İ§itmekle 
bahtiyar olacağım. 

"H ünmetler]e: 

Mark Pavain 
- Bu mektup rezalet, kepaze

lik!. .. 

Şaşırdım, kızdım, mana vere
medim. 

- Anlamadım efendim. 
- Neyi anlamadın? 

- Neye kızdığınıza, bunda kı-
zacak, hiddet edecek ne var ... 

- Daha ne olsun be adam .. Bu 
ne biçim mektup! 

- Pek ala mektup efendim ... 
Sahildeki arazi meselesine temas 

eden ve bu ııın olamıyacağını 
anlatan mis gibi mektup, hal gibi 
mektup! 

- Çık buradan, defol... 

Ve ben kapıya doğru yürür -
ken, o hala haykırıyordu: 

- Mahvoldum!... Şerefim kal· 
madı .. Bu adam!ar beni bir daha 
intihap etmezler .. Bana rey ver· 
mezler ..• 

Ve pqimden koıtu: 

- Defol buradan! 

Ben fırlayıp çıktım. 

Anladım, ki beni istiskal edi· 
yor. Pek usuletle, nezaketle yol 
veriyor. İmi ile artık katipliğime 
ihtiyacı kalmadığını anlatıyordu. 

Ne yapayım, tabii yanında du
ramazdmı. 

istifamı verdim. 

Bundan sonra, bir ayan azası 

nın yanın.da katiplik etmiyeceğim. 
O adamları insan memnun e

demiyor. 
Çünkü inıan kadri bilmiyor ve 

iıten anlamıyorle.T. 

Samsunda 
üçüncü yerli mallar 

açılıyor • • 
sergısı 

Milli iktısat ve ~~ıTuf cemi
yetinden: 

Milli iktısat ve tasarruf cemiye-

Velayet, 
• 

mır as 
vesayet ve 
hukuku 

Vekiller heyetince hazırlanan yeni 
nizamnameyi aynen neşrediyoruz 

ti Samsun tubesi trafından 21 - - 4 - 1 Gayri menkµl mallar açık arttırma 
Nisan - 934 te açılacak uçun.cü Alacaklı ve borçluların verdikleri ve· ile satılır. Ancak mirasçılar uyuşur • 
yerli ma11ar sergisine ittirak için sikaların hıfzı: larsa ıatış pazarlık surctile yapılır. Di • · 
mezkur ıergi komiseri tarafından Madde 46 - llan üzerine müracaat ğer bir kau daircıi dahilinde bulunan • 

eden alacaklı ve borçluların alacak .,e gayri menkul malların o yerin adetlçri-
kabul edilen esas ıunlardır: borçları bir deftere kayıt olunarak ib • ne göre en elverişli tarzda satalmasım 

1 -Serginin müddeti 15 gün- raz ettikleri vesikalar mahkemenin kıy_ temin için satış şart ve mahal \e ıuret· 
dür .. lttirak edeceklerin üçte iki· metli evrakının mahfuz bulunduğuma _ j ıeri teıbit olunur ve gayri menkulün 
sinin talebi ve komitenin karariy· halde hıfzolunur ve kendilerine teslimi bulunduğu mahal sulh hakimine istina • 
le temdit yapılabilir. natık bir makbuz verilir. be suretile sattırıhr. 

2- F e:brikacı veya imali+.-ı ol· Defterin alakadarlara açık bulun • Terek~nin mevcudu bu suretle P.• - . 
w:r durulması: raya çevrıldikten sonra borçları ödemr., . 

duklarına dair sanayi birliklerinin Madde 47 _ Alacak ve harçların Vasiyetleri tenfiz olunur. Tasfiyeden 
veya ticaret odalarının vesikaları· kaydettirmeleri için tayin olunan ~ ~tan miktar mirasçılara hisaeleri nisbe· 
m hamil olanlar. detin inkizaunda kayıt muameleaipe ni .. tinde paylaıtırılır. 

F b . .__ ha t ·ı· Mevcudun borca yetişmemesi lia • 3 - a rıK& veya imalathane· ye vera ar. r 
k 'l Jd Yukanda yazılı esaslar dairesinde ı: 

Ierin ve 1 veya mümessili o uk- . 
1 1 

ak L-- 1 Madde 54 - Mevcudu borcuna ye • 
d tanzım o unan defter, a ac ve -ç a- . . 

larına air muteber veıika ibraz d' ti' d dd" bi enfaatı" tıınuyen terekenin, icra ve iflas lcanu • nn mevcu ıye n e ma ı r m .. . 
edenler sergiye ittirak ederler. olan variılerin, alacaklıların, lehine va • ;u hukümlerine göre ıulh hakımi tara -

4 - Serıi yerlerinin metre ka- ıiyet vaki olan kimseler aibi alikadar - ından menkul ve gayri menkul malla -
lann .. _ .. 1..!1_ ..__1 • • • v b' y rı nakte tahvil ve alacakları tahtil olu-

•. 5 lı'radır -UUK e-.-.era ı .. •n en a ... •rr ar a k 1 ~ res · ._ b 1 d 1 r s-- nara a acakldanna garameten dağıtıl • 
5 S . l . 1 kt 'k açı.. u un uru ur. . . - ergıye gelen erın e e rı D mak suretıle taıfiyesi yapılır 

ücretlerinden yüzde kırk tenzilat ruflar~fter tutma aıraaında idari tasar · YEDiNCi BA:P • 

Yapılacaktır. Madde 48 _ o~-- t tına l İNCİ FASIL -....- u muame.. . 
6 - Sergiye getirilen malların lesinin devamı müddetince tereke hak • Terekenın paylaıtınlmasından evvel 

satılanlarından iskele resmi alına• kında zararı mucip olan (miista ı ta . yapılacak muamele. 
mirat, müruru zamanı kesmek i:;n der· .Miras şirketine mümessil tayini ta • cak aatılmıyanlar hiç bir resme z d 
bal dava açmak, iflas masaıına rnüte _ lcbı ve ermeyam ta:zı: . . .. 

tabi tutulmıyacaktır. veffanın alacağını kaydettirmek, tarla _ Madde 55 - Mıraı şırketıne mu • 
1 - Vapurlardaı •imendiferler• da k 1 im' absuller biçilmek, me11il tayini talebi, ölenin ıon ikamet-

.,. ema e ge ıı m &b Ih h" k' • ifah" b' 
de geçen sene olduğu gibi bu sene çapa mevsimi ise çapalamak ve ekilen I' 

1 ·~ a unıne yazı "ey:a 1 1 ır . 
'} k l · haf t · 1 k gı" beyan ıle olur. Şifahi beyan zapta derç de tenzı at yaptırılaca tır. şey erın mu azaıı emın o unma • l 

b") 'dar" ta flar labilir' b · 0 unarak beyanda 'bulunana imza ettiri-
8 S k k • . ı ı ı sarru yapı ve u •· 1. - ergiye ittira ebne ııtı· ır 

dari tasarrufu ifaya hakim tarafından · 
Yip le yalnız e•ya göndermek arzu .. d d"I . . Defter tanzimi mümessilin mirasçı • .,. muıaa e e ı en mıraıçı temınat ver - h 
eden firmalar eıyalarını sergi mü· mez. lara esap vermesi ve malların tesli -

mi: dürlüğüne gönderebilirler. Bu eı- Defter tutma masraflan: Madd 
5 8

. d . 
yayı komite kendi mes'uliyeti talı- Madde 49 - Terekenin mevcut pa- e 6 - ır en zıyade mıraı,. "' 

deft t tına _-........L. t · d çılar tarafından müıtereken tasarruf '->-
tmdaı teıhir ve aatıf yapacak ve raaı er u ma.nuını emın e e • . 

k de d b l b ~~ lunamıyan terekeye, talep üzerıne, hi . 
h nd fi h . ce rece e u unınazıa u ma&rAA", . .. .. • · 

sergi İlamı a masra arı ıa ıp- b"l"h mah b . dil k .. kim tarafından butun mırasçılar namına 
ı a ara su u ıcra e me uzere, . . 

)erine ait olmak üzere mahallerine d ft t ,._., t 1 -ı-- . ~- terekeyı veya muayyen malları ad.re et-
e er laraku:-""r."! ba AA "'~ "'7tl&•~ .. ~ .. tnek Üzere fayin olunan iriO'rrie iTe. 

iade edecektir. Ylllll 0 a DJr, )) L~ki • d w • 

1 ma ar na m veya tayın e ecegı metrnı• • 
9 - Serginin idari inzibatı it e- AL TiNCi BAP L-·-urile · b · • 36 · · ..1 

~ ıt u nazamnaınerun ..-cı .ına~ 

ri müdürlüğe aittir. 1 İNCİ FASIL desi hükmüne göre yapılacak defter mu· 
10 - Sergiye ittirak edecekler RESMi TASFiYE cibince teslim olunur. 

raf, cam ekin ve sair ihtiyaçlarım Resmi tasfiye talebi: Mümeı.~il idareıi~e tev~i oluna~ mal . 
bizzat tedarik ve imal ettirecekler- Madde 50 _ Resmi tasfiye talebi, larm her uç ayda bar vesıkaya muste -
dir. Vesait ve malzeme bulmak· ölenin son ikametgahındaki Sulh Haki- niden hesabını mirasçılara verir ve bir 
ta komite kendilerine yM'dım ede- mine yazı ile veya ıifahi beyan ile olur. ·~retini ı~lh hakimine tevdi ~der ve. ti • 

Şifahi beyan zapta derç olunarak be • kayet halınde hesap, muhallp, ~fe • 
cektir. yanda bulunana imza ettirilir. tile gördürülerek tebeyyün edecek hale 

11 - Sergiye ittirak edecekler Yapılacak defterin muhteviyatı ~e g_öı·e vasi hakkındaki hükümler daire • 
için Samıunda her türlü teıhilata muayyen bir §ey vasiyeti halinde ihti • ıınde muamele olunur. 
mazhar olmalannı tenıin etmek yati tedbir: 1K1Nct FASI 
komiteye aittir. Madde 51 - Miraıçı mirası ret ey. PAYLAŞTIRMA 

12 _ Sergi komitesi sergideki lediği veya tutulan defter mucibince Paylaştırma talebi ve şekli: 

f · · 'f kabul etmediği surette yapılan defter Madde 57 - Mirasçılar arasında 
ihtilaflar için hakem vazi esını ı a. 

eıaı tutularak taıfiye yapılır. yazdı bir mukavele ile paylaıılaımyan 

edecektir • Alacaklannı iıtifa veya teminat iı terekenin paylaıbrılması talebi ölenin 
13 - Sergi teıhir ve ıatıf sergi- tihsal edemiyen alacaklılar kanunen ta- son ikametgahındaki Sulh Hakimin~. 

ıidir. yİn olunan müddet içinde taıfiye tale - vayzı veya tifahi beyan ile yapılır. Şi . 
k · · binde bulunduklan takdirde evvelemir fahi beyan zapta derçolunarak heyanda 

14 - Sergiye i•tirak et.me ıstı- d ı ld b 1 • .,. e (defter tutma) babaıında yazı ı o u u unana ımza ettirilir. 
yenler martın yirmisine kadar iu veçhile ölenin menkul ve gayri men· Paylaştırma davasının tebliği v:c ta-
mektup veya telgrafla müdürlü- kul mallarının vaziyet ve müfredatını pudan liste istenilmesi: 
ğe müracaat etmeli ve alelhesap ve ilanen davet üzerine vesikalarile mü- Madde 58 - Paylaıtırma davaaı bil, • 
bir miktar para çıkarınalıdır ki ~n· racaat eden alacaklılar ve borçluların tün mirasçılar ve müıtereklere teblii 

k k d l lca:rdettirdikleri alacak ve borçların mik olunur. Paylaıtırma gayri menkule ta -gaJ· e olundug" u bili nere en 1 e-
larını göıtermek üzere yapılacak def . alluk ettiği takdirde eayri menkul iize -

rin yer ayrılsın. ter esaa tutularak taıfiye yapılır. rindeki hak sahiplerinin liateıi tapudan 
Şimali Anadolumuzun bir çok ke:ıdilerine muayyen bir ıey vasi . istenir. 

vilayetlerinin en mühim bir ibra· yet edilen kimseler haklarının muha - Paylaştırma suret ve tarzının sicil 

1 · l "ktı fazaıı İrin ihtiyati tedbir talebinde bu- defterine kavdı: cat ve ithalat iıke esı o an ve ı - z ,, 

b . h 1 rt lun.duklan ıurette ihtiyati tedbir cüm • Madde 59 - Payla•bnna bitince, sadi faaliyeti büyük ır ız a a - 1 ,. 
esınden olmak üzere Sulh Hakimi vasi- hiaselerin teıkili, hisaedarlar uyuıama • 

makta bulunan bu fehirmizin mu· yet olunaıı feYİ muhafaza altına alır ve· dığı surette teşkil olunan hisselerin mi-
vaff akıyetle aç.makta bulunduğu ya yeddi adle tevdi eder. rasçılara tahsiıi, pay1a1brılma1t kabil ol 
yerli mallar sergileri milli mahıul Resmi taıfiyeyi yapmıya memur e . nuyan eıynnın hi11edarlar arasında ve
ve mamu1lerimizin orta Anadolu dilenler: ya berke~in iıtirak edeceği açık arttıi
kasabalarında tanınması ve sürü}.. Madde 52 - Reımi tasfiye, Sulh ma ile satılarak bedelinin paylaıtmlmar 

Hakimi veya rnürakabeai albnda ola . ıı, hatıra kabilinden olan eıyanın h.iıımesine pek müeaair bir vasıta ol-
rak bu vazifeyi ifaya memur edeceği kiın ıeıinden mahıubu icra olunmak Üzere 

makta bulunduğundan sanayi ve se tarafından yapılır. miruçılardan birine bırakılmaıı, iktısa· 
ziraat müesseselerimizin mezkur Malların satılması ve şekilleri: di Yahdet halinde iıletilmekte olan zi • 
ıergiye ittirakleri temenniye fa -• Madde 53 - Resmi tasfiye için ih • raate mabıuı arazi ve buna mülhak aı • 
yandır ve beklenir. zari muameleler yapıldıktan sonra tere· nai malların i§letmeye muktedir 

Bir Duşes öldü 
Roma, 12 (A.A.) - Luksordan 

Düte§ Anna d' Aoıte'un ölümü bil
dirilmektedir. 

Bu kadın, Guiıe duka11nın Ü· 

çüncü kızı idi, 1906 da doğmuı, 
1927 de Pouillea dukaıı ile evlen· 

mifti. 

ker.in mevcudu borca yetiıeceği anla. mirasçıya tahsiıi, sicil defterine 
tılırsa ölenin alacakları tahıil, menkul ve derç ve z;ri Sulh Hakimi ve katip 
mallar Sulh Hakiminin mürakabeıi al • tarafından imza olunur. Ve talep halin· 
tında ve tayin edeceği memur huzurile de alakadarlardan harcı alınarak mu • 
satılarak nakle tahvil olunur. aaddak sureti verilir. 

Bu mallar diğer kaza claire.i dahi - Madde 60 - Şurayi Devletçe ıö · 
linde olup ta reımi tasfiyenin yapıldı • rülmüı olan bu nizamnamenin mer'iy~ 
it yerde aatılmaıı daha faydalı olacak. ti neırinden bir gÜn aonra bqlar. 
sa mallar oraya celbolunur. Aksi tak • Madde 61 - lıbu nizamnamenin hu• 
dirde bulunduklan mahal hi.~mleri iı . kümlerini icraya Adliye ve D.ahiU~~ Vr, 
tinabe ettirilmek ıuretile sattmhr. killeri memurdur. 

• 
ri 

al 

•• 
eli 
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Sovyetlerin Açacakları Krediye Dair Protokol 
Sovyet Cümhuriyetleri 

ödenmek üzere 
birliği, 
bize 8 

bu mukavele mucibince, 
milyon altın dolarlık 

faiz getirmemek ve yirmi yılda 
sanayi cihazi verecektir 

Ankara, 12 (A.A.) - Türkiye çüncü maddesine tevfikan Tür 
ciimhuriyeti ile Sosyalist Sovyet hükumeti tarafından bu maksatla 
cümfturiyetleri ittihadı hükUınet .. 
leri araınıda 21 ikinci kanunu 934 
te Ankarada imza. edilen proto· 
Jırol ile munzam za.bıtanamenin 
•etinleri berveçhii.tidir : 

sureli mahsusada mezun kılınan 

leJekkü1ün siparişleri vaktinde 

vermesi şartiyle birinci maddede 
gösterile makine techizatının ta
mamen teslimi protokolun mer'i· 

yete girdiği günden itibaren dört 
senelik bir müddet zarfında yapı· 
1acaktır. 

Son siparişin yukarıda gösteri-

Bu maddenin ikinci fıkrasında 
zikredilen tediyeler Türkiye hüku
meti tarafından senede iki defa 
yani bir evvelki senenin 31 kanu· 
nuvveli tarihli ihbarnamede gös
terilen tediyeler için en geç 30 ha 
ziran tarihinde ve işliyen senenin 
30 haziran tarihli ihbarnamede 
gösterilen tediyeler için en geç 
31 kanunuevvel tarihinde icra e
dilecektir. 

"Soayalit Sovyet cümburiyetle· 
ri ittihadı hükUımeti ,Türkiye cüm 
lııuriyeti hükumetine ıanayiinin ci
haslandınlmaıı için ıekiz milyon 
Amerikan doları kıymetinde bir 
kredi açmağa muvafakat etmesi 
üzerine Türkiye cümhuriyeti hü • 
kUnıeti ve ıoıyalist Sovyet cümhu-

. . Tİyetieri ittihadı hükumeti yukarı· 
da gösterilen kredinin tahakkuku 
tlat-zmı Te !artlarını tespit maksa· 
t1• 1 • L_ 

Bu suretle tediye edilen Türk 
liralarına mukabil Sosyalist Sov· 
yet cümhuriyetleri ittihadı hüku
meti her tediyeden itibaren 14 ay 
zarfında Sosyalist Sovyel cümhu· 
riyetleri ittihadı arazisine ihraç 
riyetleri ittihadı arazisine ihraç 
edilecek Türk malları satın almağı 
taahhüt eder. 

ıy e •!uu protokolu tanzime ka -
rar "'er'lllİfler ve bu hususta murah
iftaa1an ol•rak: 

Türkiye cümhuriyeti hükUıneti; 
Hariciye Velcili ve lzmir meb

uau doktor Tevfik Rüttü Beyefen• 
diyi, 

Soıyaliıt Sovyet cömhuriyetleri 
ittihadı hükhıeti; SUrifj Yoldaf 

Sotyaliıt Sovyct cümhuriyetleri len dört senelik müddetin inkıza· 
ittihadının Turkiyede fevkalade smdan en geç. 18 ay evvel veril • 
•içi Te murahhaaı M. Jak Suriç ce- mit olması !arttır. 
!Mıpalrını tayin etmiılerdir. Sosyalist Sovyet cümhuriyetleri 

Bu mürahhaılar atideki husus • hükômeti tarafından Türkiye cüm· 
ları kararlaflrrmıtlardır: huriyeti hükumetine verilen teçhi· 

IC1'ecli ka~ senede ödenecek? 2atm listesi, kezalik "proje tan-

Derhal ödenecek kısımlar 
Madde: 6 - TesJiın edilen tec· 

hiza.tın faturaları dolar üzerinden 

yapılacak ve her fatura her defa· 
aında şu kaydi ihtiva edecektir: 

"Dolar, sterlin lirasının şu ka • 
dar eczasına muadil olup -Lon• 
dra borsasının o günkü kunu-

buna nazaran faturanın tanzimi 
günü Londra piyasasındaki fiatına 
göre şu kadar altına muadildir.,, 

İsbu protokolun yedinci mad
desinin ikinci fıkrasında zikredi -
len teahhütlere tevfikan kredilerin 

Madde: 1 - Sosyalist Sovyet zimi, makinelerin kurulması, mü· 
...:~L--' eti · "tt"h d h ödenmesi için Türk lir:ısiyle yapı-
"'..aufl\ITIY et-ı 1 1 a ı ükUmeti, tehauııların hazırlanması ilah,, 
Tü ki hük. A t" ·• • lacak tediyeler Londra, Nevyork r ye ume ıne ıanayıının gibi teknik it müıareketinin nevi 
L im 'ht' 1 • • h l'f ve İstanbul borsalarında tediye gii· "' -uru aıı ı ıyaç arı ıçın mu te ı ve ifa tarzı ve sipari§lerin muhte-
-vide makine techizatınr kredi lif kaımlannın icrasına ait müh· nünde Türk liraaın·ın dolara nisbel 

.. 

n 

ffe 'W'enneğe Ye projeler tanzimini, Jetler iki hükumet tarafından bu le vasati kursuna göre hesabedile
-.kinelerinin kurulmasını müte· maksatla sureti mahausada mezun cektir. 
lttaaııların hazırlanmuını ~e tesi· kılınan teıekküllerce bilitilaf be· Dolar ile tespit edilecek meb
._t için diğer bütün teknik iı mü- her ıipariı için ayrı ayrı hususi lağlar Londra borsasında doların 
fa!'eketini deruhte etmcğe muva.· mukaveleler akti suretiyle tayin 0 • sterlin lirasına nazaran kursuna 
fakat eyler. lunacaktır. ve yukarda mezkur faturada gös-

Yukarıda sayılı i!lerin ücretleri· Techizatın fiatları ve birinci terilen doların altın muadili esas 
hi ihtiva eden ve 11 inci madde· maddede mezkur olup her hususi tutularak Londrada aynı günkü al· 
de gösterilen masrafları ihtiva et· mukavelenin icap ettirdiği ihtiyaç- tın fiatine göre hesap edilecektir. 
hl iyen bu kredi, doların Amerika· lara göre yapılacak i§lerin şartı iki Verilecek taahhütname 
da kabul edilen altın miktarına tarafça uyutularak teabit oluna· M:ıdde 7 _Türkiye cumhuri-
aöre, ceman 8 milyon altın Ame· caktır. yeti hükumetince sureti mahsusa· 
tikan dolarına baliğ olur. "Bir do· Bu techizatın Hatları tayin edi- da irae edi]en teşekkül tarafından, 
lra, 0,900 ayarında 25,sp buğday lirken iki taraf, mümasil teknik bu protokolun beşincj maddesinin 
•ltm.,, evıafı haiz ayni cinsten techizatm birinci fıkrasında mezkur ihbarna-

Madde: 2 - Birinci maddede haılıca müstahsilleri olan diğer menin almmasınd:ın itibaren 15 
eöıterilen ve Sosyalist Sovyet memleketlerde satıldıg~ ı fiatları 

günlük bir müddet zarfında Tür • 
cömhuriyetleri ittihadı hükfimeti eaaı olarak alacaklardır lsbu ta· k 

· ~ iye hükumeti veya anın tarafın -
t.rafmdan Türkiye cümhuriyetine yin keyfiyeti İçin. yukarıda mez • d 1 ı , an bu maksat a mezun kı man 
Verilen kredi faiz aetirmiyecek ve kur ıipariş bedeline dahil olup ol· 
""" vekalet, sosyalist Sovyel cumhuri-
.ır.;v senede ödenecektir. madığı tesbit edilecek fiatlarda 

M dd 3 · 'b yetleri ittih:ıdı hükumetine veya a-a e: - Soıyaliıt Sovyet nazarı ıtı are alınacaktır. 
t.iimhuriyetleri ittihadı tarafından Tediyat nasll yapılacak? nın tarafından bu maksatla sureti 
l"üri<iye cumhuriyetine verilen Madde: 5 _Sosyalist Sovyet mahausada mezun kılınan teşek -
L d' · h k ük"' h · küle ihbarnamede gösterilen tesli-qe mın ta a kuku için iki h ·· u· cüm urıyetleri ittihadı hükumeti 
lnet huauıi te§ekküller, yani: Tür· tarafından bu maksatla sureti mata :.\İl tediyeleri icra teahhüt-
4- · h "d h namesini tevdi edecektir. •uye cüm uriyeti hükfımeti, ı are ma susada mezun teıekkül senede 
IUerkezi Ankarada bulunacak bir iki defa 30 haziran ve 31 kanunu- Bu teahhütnamenin metni Tür
Türk hükmi ıahıs ve Sosyalist evvel tarihlerinde geçmif altı ay.. kiye cumhuriyeti hükumeti veya 

, . Sovyet ittihadı hükumeti de lık müddet zarrında teslim edilen anın tarafından bu m:ıksatla sure-
İtlare merkezi Moskovada buluna.· ihh.rnamesini Türkiye cümhuri· ti mahsusada mezun kılınan bir 

•;. 1?ttk bir Sovyet hükmi ,ahu ihdas yeti hükumeti tarafından bu mak· tahJSlar Sosyalist Sovyel cumhuri· 
, "teya irae edeceklerdir. salla sureti mahsuıada mezun kı- yelleri ittihadı hükumeti veya anın 

Bu hükmi tahıslar mütekabilen Iınan te§ekkülc gönderecektir. Bu mezuniyeti üzeı-ine Sosy:llist Sov
dijer ikit taraf araziıinde kendi ihbarnamenin tarihinden itibaren yet cumhuriyetJeri ittihadının Tür
lttümesaillerini hulundurmağa se· bu ıipariılere müteaJlik 20 senelik kiyedeki ticaret mümessili taraf rn-
J&.·hiyettar olacaklardır. kredi işlemeğe ba~lıyacaktır. dan işbu protokolun meriyete gir· 

j~ Bu hükmi ıahıılar Sosyalist Türkiye cümhuriyeti hükume- diği günden itibaren iki aylık bir 

1 
•• S!>Yyet cümhuriyet}eri ittihadı hü- ti, bu protokole tevfikan yapılan müddet zarfında aktedilecek anlaş 
~n ~eti tl'rafınd~m i~'!>u protoko- muhtelif mukavelelerdeki taah· mada tespit olun:.caktır. 
~ıpt • 1

tt1l ihtiva etti1i uNumi ahkam c- hütlerini 20 sene zarfında Türk li- Madde 8 - Sosyalist Sovyet 
$ •tıatr dahilind~ Türkiye ci.i nhuri· ra.siyle tediyat yapmak suretiyle cumhuriyetleri ittihadı hükumeti 
in· · 3'ı.ti ltü1dhneti:ıe •eri!c!l ~rediye İfa edecektir. tarafından verilen teçhizat Türki-
1 • 1"--., edileı:ek muİ\telif nevi Bu tediyeler senede iki defa ve ye cumhuriyti hükumetine veya 
i . t~•a\: htakkında ara~umda hu- müsavi kııımlar halinde yapılacak Türk hükumeti tarafından bu mak 
... ~ ~ ... ~ı.ı.r iktir~, men•n o· v~ !şb.u .protokolun altıncı madde· ntla sureti mahsusada mezun kı· 

---•lllar&., ımın ıkınci fıkraa"tda mezkUr lınmıı olan teşekküle Karcıdeniz 
lu.-. 1 \t.-11aDcelf maekaveır•-=r §artlar aahilinde hesap edilecek • ı Sovyet limanlarında "fob,, teslim 
tf. l ~4'4ht 4 -'-Bu protoLo~ ·n ~ • ı tir. edilecektir. Karadeniz Sovyet li-

manmdan Türkiyede gideceği ye· 
re kadar sevk masrafı Türkiye 
cumhuriyeti hükumetine ~it olup 
Sosyalist Sovyet cumhuriyetleri 
ittihadı hükumetince açılan kredi
ye dahil değildir. 

Madde 9 - Bu protokol hüküm
leri mucibince Sovyet eşyasının tes 
limatı, kezalik bu protokolun be • 
§İnci maddesinin üçüncü fıkrası 
mucibince Türk mallarının ihrac:ı· 
tı safi muvazene haricinde icra e· 

Tevtik Rüştü l:Sey 

dilip Türkiye cumhuriyetiyle Sos· 
yalist Sovyet cumhuriyetleri ittiha· 
dı arasındaki ticari muvazenenin 
hes:ıbında nazarı itibara alınmaz. 

Madde l O - Sosyalist Sovyet 
cumhuriyetleri ittihadı hükumeti 
kredi hesabına yalnız Sosyalist 
Sovyet cumhuriyetleri ittihadında 
imal edilen teçhizatı verir. 

Türk hükumeti şu veya bu sa
nayiin kurulm:uı ihtiyaçları için 
Sovyetler tarafından verilen liste· 
ye göre Sosyalist Sovyet cumhuri
yetleri ittihadında imal edilmiyen 
teçhizat paı·çaları satın alm'.:lk ihti
yacında bulunduğu takdirde bu 
mubayaalar bizzat Türk hükume· 
iince diğer memleketlerden ve Sos 
y-:llist Sovyet cumhuriyetleri itti • 
hadı tarafından açılan kredi hari
ci olarak icra edilecektir. 

Madde 11 - iki hükumet tara· 
fından bu m:\ksatla sureti mahsu· 
;ada mezun kılınan tcsekküller a· 

rasında teknik iş müşareketi ''ta· 
harriyat işleri, makinelerin kurul· 
ması, Türkiyeye Sovyet mütehas· 
sıshrı gönderilmesi ilah,, hususun· 
da aktedilen mukavelelerin ic· 
rası için Sovyetler tarafından Türk 

arazisinde yapılan masraflar der· 
h:ıl naklen ödenecek ve Sosyalist 
Sovyet cumhuriyetleri ittihadı hü
kumeti tarafından açılan kredi 
hesabına geçirilmiyece'ktir. 

Hükmi şahıslar 
Madde 12 - Üçüncü maddede 

gösterilen hükmi şahıslar arasın· 

d:ı aktedilen mukavelelerin icrası 
sırasında hadis olabilecek ihtilaf

lar Türkiye cumhuriyeti iktısat ve· 
kaleliyle Sosyalist Sovyet cumhu
riyetleri ittihadı harici ticaret halk 

komiserliği veya işbu protokol hü
kümlerine tevfikan iki tanfca bu 
maksatla mezun kılınan şahıslar 

arasında uyuşularak tesviye edile· 
cektir. 

Madde 13 - Bu protokol hsdik 
edilecek ve her iki tarafça tasdi· 
kinden itibaren meriyete girecek· 
tir. 

Yukarıki hükümleri tasdik et· 
mek üzere aşağıdaki imza sahiple
ri bu protokolu imza ettiler ve mü
hürlerini koydubr. 

Ankarada 21 Kanunusani 1934 
tarihinde iki nüsha olarak tanzim 
edilmiştir. 

imza: Dr. Tevfik Rüştü, imza: 
J. Souritz. 

Munzam zabıtname 
8 milyon Amerikan dolarlık 

kredinin tehakkukun 'l dair Türki
ye cumhuriyeti ve Sosyalist Sov
yet ittihadı hükumetleri arasmda

·nq Pf! ua>papa uzw! nıo>ıo1oıd !>f 
klımetin aşağıya imzalarını koyan 
saliihiyett:ır murahhasları atideki
hususları kararlaştırmışlardır: 

J - Sosyalist Sovyet cumhuri· 
yeti ittihadı hükumeti tarafından 
verilen kredinin, Türkiye hükume· 
ti tarafından altı aylık taksitlerle 
Türk lirası olarak protokolun al • 
tmcı maddesinin ikinci fıkı-asma 

tevfikan hesap edilerek yapılac;ık 
tediyesi için protokolda derpiş e

dilen tarz Türk lirasının hali ha
zırdaki serbest piyasa rejimi de -
vam ettiği müddetçe meriyette ka
hcaktır. 

Hersene yapllacak muamele 
2 - Hali hazır vaziyeti değişti

ği takdirde Türk hükumeti aşağı
daki şartlar dahilinde Türk malla
rı teslimi suretiyle teahhütlerini i
fay::ı ve krediyi itfaya muvafakat 
edecektir. 

Türk mallarının teslimi proto· 
kolun beşinci maddesinin ikinci 
fıkrasına tevfikan, ve fıkradaki 
nisbetler dahilinde senede iki defa 
İcra edilecektir. Bir evvelki se· 
nenin 31 kanunuevveli tarihli ih
bam:ımede gösteriJen teslimat için 
en geç 30 haziran, ve cari se
nenin 30 haziran tarihli ihbarna
mede gösterilen tesl:mat için en 
geç 31 kanunuevvel, siparişlere 

müteallik kredinin itfası iç.in Türk 
hükumetince teslim edilen malb. -
rın listesi ve miktarı her tediye se
nesi için Sosyalist Sovyet cumhu
riyetleri ittihadının Türkiyedeki 
ticaret mümessilliğinin işareti üze
rine senenin başında ve Sosyalist 
Sovyet cumhuriyetleri ittihadı ta• 

raf mdan tediyeye tekaddüm eden 
sene z~rfında Türkiyede satın alı
nan malların listesine göre tanzim 
edilir. 

Siparişlere müteallik kredinin 
itfası için Türkiye hükumetince 
teslim edilen malların fiatleri Tür
kiye cumhuriyeti iktısat vekaletile 
Sosyalist Sovyet cumhuriyetleri it· 
tihadmın Türkiyedeki ticaret mü· 
messili :ırasında uyuşularak tespit 
olunur. Bu protokola mülhak 
bir numaralı listede gösterilen mal 
ların fiatleri dünya fiatlerinden ve 
bu protokola mülhak iki numaralı 
listede gösterilen malbrın fiatleri 
de bu malların Türkiye tarafından 
diğer her hangi üçüncü bir rnem· 
lekete satıldığı fiatlerden daha 
yüksek olmıyacaktır. 

Kredinin ödenmesi için a1ın:ın 
malların kıymetleri bunların tesli
mi gününde doların Londra bor· 
sasında sterlin lirasına nazaran 
lrnrsuna ve protokolun :ıltmcı mad 
desinde zikredilen faturada mez• 
kur doların altın muadili esas tu
tularak Londrada aynı günkü al
tın fi ;,tine göre yeniden dolar ola
rak takdir edilecektir. 

işbu zabıtname sekiz milyon 
Amerikan dolarlık kredinin le· 
hakkukuna dair protokolun mü· 
temmim cüz'ünü teşkil eder ve ay• 
m şekilde meri olacaktır. 

Ankara 21 kiınunus:mi 1934 ta· 
rihinde iki nüsha olarak tanzim 
edilmiştir. 

ici 
di 
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- Ne dersin? dedi. 
- Pir teY diyemem. Aklım ha· 

şımda değil! 
- Fıakat onun b-- hayvana ezi· 

yet ettiğini, onun ;anını yaktıjını, 
onun ıabnnı tükettiğini, nib.:ıyet ~ 
na kin güttüğünü biliyonun. Bu 
hayvan dayak yiye yiye ölecek bir 
hale gelmit ! Onun için hayvan bu 
gün onu görürgörmez kendini kay· 
betti. Akurane bir savletle intiki 
mını aldı. 

Yans, diz çökerek Raymondun 
naıbzmı eline aldı. Sonra yere eii· 
lerek yar:wnı tetkik etti. Nihayet 
baıını kaldırarak: 

- Tamamiyle ölmüftiir ! dedi. 
Köpeğin ditleri tah damarlan kes 
mi§, R.aıymondun kanı~ ael ıihi 
akmııtır. Raymond birdenbire öl· 
müf sayılabilir. 

Üniformalı bir potta kota koıa 
geliyordu. 

Markam onu durdurarak emret· 

ti: 
- Çabuk bir tedye getirtt 
Markamın aeıi de tecle~ et· 

mit bir haldeydi. 
Memur, hemen nokta )'erine ko§ 

tu. Hali ağ%1 açık, yüzü Mpa'.ln du 
ran Enrayit Markama yalda,uak 
sordu: 

- Bendenize ne emrediJona· 
nuz? 
ZavaUmı bu suali ıbir iniltiden 

farksızdı. 

Markam Van11n yüzüne ~ktı. 
Vanı ta cevap verdi: 

- Doı doğru evine git. Bu ak· 
!&Dl biraz sertçe bir içki iç. Ve bu 
ikor:kunç manzarayı gözlerinden ve 
hafızandan ıilmiye çalıt ! 

Enrayit hemen dönüp gitti. 

Vana Mark:ıma dönerek: 
- Artık gidebiliriz! dedi. Komi 

ser His İ§İn gerisini idare eder. 
Sonra Hiıe dönerek: 

- Koıniser efendi! dedi. Bix 
Arşer:n evine gidiyoruz. Siz ele 
cesedi naklettirdrkten sonra oraya 
geliniz! 

His, kafasını kaldırmadan hafı· 
nı salladı. 

Zaten Arterin evi ilri admılık 
yerdeycli. Yolda 1esimizi çık:ır· 

madan, bir tek kelime ıöylemedel> 
yürüdük. Arterin erine girerek 
doirudan doiruya kütüphane oda· 
sına ıirdik. 

Herke.ten evvel Markam aözü 
açtı: 
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almak için hayvanları alır ve onla· 
ra yapmadıklarını bırakmazlar .. 
ppılmasının 1ebehi ise orasının 
Raymondun bir köpek &"lhibi oldu· 
ğunu anlar anlamaz, onun köpeği 
ile alakadar oluıumun sebebi buy· 
du. 
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Mesut Cemil Bey tarafından çoçuklara ı 1 - u n ar, un:;;: ucıucıi 1300 + Gcncvıe 2.45:"0 • Bükrcs ;9;: l36 

dan çekmediği kalmamıştı. Bu hay masal aJ'ans habe 1 · 19 30 T"" k ·ki frank olup 4 metre a.-zı 3 metre tu • • Sofya oı.sıı!!:t • BcTgrar 34 !1375 , r en, , ur musı 
1
.. • if dad 

van eziyetin, iıkencenin her türlü· r:e~riyatı (Eftalya Sadi Hanım Sadi Bey 1 ,b~~~e, 2,90 metreT ı~t baın..1-L-! , ~e b~s· • Amstcrdartı 1.1796 • Yokoham;ı t.642!i utün hottur e11ta _,_. « l?rar, 1 , \~89 • l\loskova 1121 7; 
aünü tatmıı, bu yüzden müthit bir Refik Bey), 21 ajans haberleri ve borsa ı ı • • • • da .mu.s : 

2130 radyo orke tra tecırlere aittir. Ve derunun diledığı - E S- H- A M - ·-
surette yılm14b. Raymonddan baş- ' s sı. in~tı ,.. .. lir. Şayet 1ııir çok clüldıan ·-- -~-- - - -- -
im bir feY beklemiyordum. Bek· ANKARA: 12,30 Ankara Palastan isticar edeı-1.ne ............-.U IM;hneler h Banlc.ısı • -.oo l'er!Cos ·-,ııo 

nakil, 18 orkestra, 18,40 alaturka saz, kal.:ı'-1,_ .... :ıı:_. 2 _ ...w-••-, L-·•-- ela. * Anadolu 23".SS * Çimento as 1265 1 
inmezdi. Onun karakteri buydu ..... - n.ml'ST _ _..._ c o oo • • 20 ajans haberleri. haJiade iaticar ._ yerler metro , Reli 4.ı s oyon ey -. 1 

V•n• hem anla~r hem oda Slr. lla}rlyc -.00 ,art De:?. -,co, 
--,, .. :t"' • VARŞOVA, 1415 m. 17,55 Solist mik'U. Mll'etİle nrilir n fıyatlar y.n. r~mvav --:m H:ılya -o ! 

D1D içinde dolaııyordu. Nihayet konseri, 18,50 müsahabc. 19,20 piyano ne cön tabavril eder. Teaisatm neYi • u. sı~ona -,oo ~art m. ceza -:00 ' 
oCDnlu Te biT ıiıar~ yaktı. Sonra ile sonatlar, 19,50 plak ile hafif musiki. ne aire 175 ile 2IO fraak arumdadır. \ ~ Homootl ıs.oo Telefon - 00 

deTam etti: 20 müsahabc, 20.25 aktüalite, 20,40 Sp.lr Sta ... ıa derinliii 2' ~ ile 4 metre a- - ia"tik~~~la; ~- tahviller , 
_Her inaamn elinden bir cina· ve saire, 21,05 "Kadın dii§mant" isimli raımıılsııllr. 3 - ~ yerler, -.ı.rın 1

, _ _ _ __ _ 

Eysler'in üç perdelik operet teınsili, 23 aıpri ,,..ati a metre ariinlllMu olup 11• 193JTürl: Bor. T 211.':'5 Elektrik - .00 

yet çıkabilir. Fakat her insan iş· plak. 23,30 dans musikisi, 24 müsahabe beher -• www 25 fnmktir. Açık yerlu· • • • • IL ta,OO Tnmny - ,oo 
keaceci olamaz. Bir bayyana. ezi• 24,05 dans musikisinin dcvamI. de miideGır ...... uw kendileri m§a • .. .. 1Il 28 3; Rılıtım -.oo ı 

t ebDelden hoflanamaz H Jbu- eder ftYa _.... ia: • .. makina lstlkıfızıDalılli 1 -,•10 Anado'u ı 47 90 ı 

ki~ R d L.- ,;_,,..tte ;,_!_ ad BUDAPEŞTE, 550 m. 17 Ufactklara ycrlqtirir Fabt is'
1
·7 -.I::.-'--I.nnı Eryaol istikrazı 11'1~ .,:; Anadolu ıı 4:-,90 

:ıJJDOll ' .uu ... :r .... - uır a anı mahsus nc~riyat, 18, Telefonkcn gra· . • . .~ ~m:n .e• · ' 1928 Mü A - .oo • ~\nadolu lll -ıa.oo 
dı. Onun için zavallı lakoç köpe- :nofon platdan, 18,50 dans, 19,20 piyö1.no velemırdc ıergı .~~·~n . • tasvıbine 1 Rı~dat. - or) '' Mtlnıcssll J\ f 4 00 

ğine mülhit bir darbe indirmitti. konseri (Vladigcrov bizzat kendi eserle- a~z olunur. ~er turdlu ~ıılat ıçin Bey • ..._. - - - - -- - ...... 
rini ralaç ktı ) 19 50 - h b 20 30 oğlu Me!rutıyet ca dcı;ı 41 numara (Sa r''·lill-~111!11111!~-~-~ll!IJ!lll! ... ~ .. 

Onun batına o darbeyi indir· Pect; op: rb.' d, ::ıe a eM, ' _ bık Kabristan sokak) "Şarnbr di Ke • ı.ıı K:OR~ 
eki h b 

. .. . . :ı ra ınasm an n o:ıar . • .. u 
m e a aaebn uzenne ımzasını ..... "Figo d ~··· .. t 'li men Fransez,, cenuyetıne murr..a:ıt o • ..... ronun ugunu., opera emsı , 
koymuıtu.. müteakiben Sigan musikisi. lunur. (t43S2) 

Mu.kam ayağa kalkarak sordu: ViYANA, 507 m. 11,20 Genç kızla'a ŞARK DEMlRYOLLARI TÜRK Sadri Etemin küçük 
-Y:ıni maksadın cinayeti Ray· mahsus neşriyat, 17,40 çocuk mürebbi- ANONiM ŞIRKEn Hikayeleri 

mondun iJlediğini mi söylemek? yelerinc tavsiyeler, 18,20 halihazır A· DAVETNAME Kitap hatinde basılıyor, 
Vans kolunu kaldırdı: vusturyah bestekarlarının eserlerinden Esas mukavelenamesinin 44 ve '' yalunda çıkacakhr. 

parçalar, 19,10 gö:r; nasıl iyi muhafaza Remzi kitaph2ncsi: 50 kuruş 
- Bir 1&hze sabredin.... dedi. edilir. 20 Popüler Avusturya operaların- 45 inci maddeleri ahkimma tevfi· l•••••••••••••lilııı• .. 

AJçı Li&nı ile biraz konUJ&cağım. dan parçalar, 21,15 Paula Gro%ger kendı kan lıtanbulda Şark Demiryollan DOKTOR 
Vana, hemen Gambele baktı ve: eserlerinden, 22,30 "Beethhovcnin tcç:~ Türk Anonim Şirketi hissedarları Hafız Cemal 
_ Gambel, dedi. Çinliyi çağır! belcri .. isimli t emsil , 23 akşam haberle- Şirketin Sirkecideki merkezi ida· 
Gambel hemen aitti. Fakat onun ri, 23•15 Sen Florian kilisesinden org resinde 1934 ıeneıi martının 31 İn· 

ıeri dönmesinden evvel komiler konseri, 23'45 dans plakları. ci günü saat 11 ele alelade olarak 
His ıeldi ve odayı girdi ve anlat· BOKREŞ, 364 ve 1875 m. 13 Borsa içtima edecek olan heyeti umumi

haberleri - plak, 14 haberleri - plik, 
lJ: 18 Motoi orkcatrası tarafmdan konxr. ~eye davet olunurlar. 

Dahili hulalddarı müteh .. rsı 

Cuma ve pa:zardaa baıka günlerde 
öifeclcn sonra saat 2! den 6 ya kadar 
lıtanbulda Divanyolunda (118) nu· 
maralı hususi kabinesinde haıtftlarını 

kabul eder. 
- Mister Raymond öbniq bulu- 20 üniversite derai, 20,20 plak. 20,45 - Ruznamei müzakerat -

raf 
..ı_ 1 1933 · f d-'~· · Muayenehane telefon numarası 22398 

nayordu ... Artık kendisine her han konferans, 21 radyo orkcstran ta mu.ın - ıeneıı zar ın a.Kl tır· 
f nik R 

·· · k · d ak Kqblı ibmetgih telefonu 42519 
gi bir yardımda bulunmıy.aı imkan sen o konser. 21,45 omanya uzcnue etın i aresi h kında meclisi ida• 
Yoktu. Batka bir emriniz ~ar mı? Fransız veya Alman lisaniyle konferans, re tarafınsJan tanzim kılınan ra • P••••••••••••mllllll 

22 senfonik konserin devamr. 22,45 ha-'' Denı·zyolları 
Efendim. 1

' por· herler. ı , ' • • 
V' 

1 
2- Mürakıp komiserm raporu; i Ş L E T M E S i 

Markam cevap -.enneden aşçı 

Liang geldi. Ve kapıda durdu. 
Yanı ayağ:ı kalkarak on• doi· 

ru yürüdü. 

Siıara kutıumıu çıkararak: 
- Buyurun! Bir tane alm ! de

di. 

Çinli, Vanım yüzüne bakarak 
ıigarayı aldı. Çinli ile V anam bir
l:rirlerine lMlktıld:ın anda ikiıi ara· 
smda koll1Jfubmyan ve bafkaaı la· 
rafından anlapbmyan bir teY geç· 
ti. 

Çinli sigarayı elarak tesek'...!! • ·Kur 

etti: 
- T qekkürler, Mister Yanı! 
Çinli sigar:ıamı yaktı. 

BRESLAU, 316 m. 19 .nouartet taıa- . 1 
f d k kıl ..,

0 
"ili necriyat 

21 
3 - 1933 ıeneıı hesap annın Acenteleri ı<ar:ılıtö.v J{öprül».~1 

ın an aı şar. an, '" ını s • • • • • A ~ 
günün kısa haberleri, 21,10 umumi halk tasdıkı ve heyctı ıdare azalarının reı 42362 - <;irkecı Mühürd:ıttadr 
dansları, 22,10 'Wcrkverrat,, isimli skeç ibrası; H2n Telefon 22740 __ .. 

- haberler ve saire, 24 dans ve eğle~e. 4 - 1934 senesi için mürakip Trabzon Yolu li musiki. komiserlerin tayini ve bunlara ve-

,.. 
VAK 1 T 

GUndellk, Sl,yasl cazet.e 
fstanbut Ankara caddesi, (V AJOTl yurdu 

TELD'OK l!a-mıAı pAIAIU: 

Yuı iflerl teıeıoau: US79 

İdare telefonu : 2·1S70 
Tclgrat adresi: Istanbul - (VAKiT> 

Poet.a 1ru tuı111 N~ 46 

ABONE BEDl:LLERl: 

TUrklY• 
1400 Kr. 
'73e .. 

Ecnebi 
2700 Kr. 
1450 .. 

Jecek tahsisatın leıbiti; 
5 - Şirketin umumi idaresini 

tedviri ile mükellef bulunan mü· 
dürler ve meclisi idare azalarına 
verilecek tahsiaahn teıbiti zımnın· 
da meclisi idareye selahiyet itası; 

6 - Ticaret kanununun 323 .. 
Üneü maddesi mucibince meclisi 
idare azalarına verilecek mezuni· 
Yet. 

Eaaı mukavelenameıinin 49 un· 
cu nıaddeai ahkamına tevfikan 

ANKARA vapuru 
13 MART 

SALI 20 de Galata nbtı· 
mmdan kalkacak. Gidifte 
Zonguıdak, laebola, Sinop, 
Samsun, Fatsa, Giresun, Vak· 
fıkebir, Trabzon, Rıze'ye. 

D&olftc bunlara ill•eten 
SOrm'!ne, Oıdu'ya uirayacak· 
br. (1127) 

Ayvalık Yolu 

- Bütün bu hadiselerde, dedi, 
tuhaflık var. Ben önce, senin Do
ıbenman köpeiine kal'fı gösterdi .. 
ğin alakayı JDaı)UJZ görüyordum. 
Halbuki onunla &lika.dar olmalda 
çok haklı imifsin. Ba köpeiin Yans hemen Gambele baktı ye: 
Raymonda, ıördüjiimüz tekilde V anı anlatmıya batladı: 

Se.nellk 
e aylık 
Saylık 

ı aylılc 

'ee • 
150 .. 

heyeti umumiye gerek asaleten ve BANDIRMA vapuru 
gerek vekaleten liakal yirmi hisse 14 MART 

800 • 
soo • 

lLAJıi t10RETLER1: 
hücum etmeıi, onun -ı....~...... - Mister Liang! Son günlerde gu IUI ........ r- Ticari fül.nlarlll ilAn. E!lyıfalarJndıl s;ıQ• 

çalamuı, akıllan hayrete diifüren bu f!"f'de TUkubulan hadiselerin sizi Uml 30 kurııftan baflar. Ilk ayıtada ~ 
yaman bir bldi.e •. Sen Mister En- ne kadar mü§kül bir vaziyete dü· kuru§& kadar çıkar. • el &-1 • ..ı BUyllk, fazla, devamlı UA.n vercıılere alt 
rayiti ziyaret ettijimiz zaman ne tür üfünü ~İr etmemek müm· ayrı temfil.t vardır . 
anlaml§tın? kün değildir. Zannederim ki siz Restmll 114nlarm bir atın ıo kur1Jltur. 

Yanı cevap Ter..ıı··. de beninı bu -..niyeti iyi kanadığı· ı KtlÇtjK iLANLAR: u mr defam 30, lkl d.: .. a.sı :ıo. ile; de!ası 63, 

- Meaele gayet basitti. Mister ma 'Ye oın göre hareket ettiğime dOrt ~ası T~ ,.e on defası ıoo kurugtur. 

RaJDıondun önce bir köpek .... hı·. ıahadet edersiniz. Ben daima si· Uç aylık 111n TercıılerlD bir detua mecca· ..... nendir. Dtirt satın gec;e:n Utlnlann fazla 

bi oldupnu duyar duymaz, hayret 1 zin mütkül vaziyetinizi dü§ündüm satırıan beş kuruştan hesap edittr 

ettim. Çünkü Raymond, hayvan ve sizin hakkınızda son derece bi- ill••~••ııillll•••••••• 
sever insanlardın değildir. Ken· taraf harekete ehemmiyet verdim. 
Jisi o 'kad1.. hotperest, 0 kadar mü Siz önce çok ketüm davrandınız 
tereduit bir adamdır ki haJTBDla· :ve bize bir ,ey söylemek istemedi· 
r:L ancak ezi•et etmekten znkabr. niz. Belki haklıydmı:z. Bana ka· 
C nur:. için bu çetit adamlar ara 11• lırısı, artrk söz söylemenin, d...Jıa 
ra

1 
zulümlerini tatbik etmek, ken· doğru olacağı zaman hulul etti. 

di akranlanna kartı yapamaddda· Onun için ıizden bizi aydınlatma· 
rını aclslere yapmak, kendi f1:ki- nızı rica ediyorum. 
yetleri:ıi görmek ve bundan zeTk (De\'8MI \ "aJ') 

ZA YI - Tophaneden Tünele, 
Tünelden Harbiye ve Beşiktaıa 
kadar olan mesaıf ede içinde evrak 
ve ıenedat bulunan cüzdanımı 
kaybettim. Bulan adresime getirir· 
ıe memnun edilecektir. 

Beıiktaıta Tramvay caddesinde 
Zevkihayat kahvesinde Süleyman. 

(10789) 

senedine malik bulunan hissedar· Çarşamba 19 da Sirkeci 
lardan nıürekkeptir. rıhhmmdan k a lkacakhr.( 1155) 

Heyeti umumiyenin beher azası lil•111•••••••~••••• .. 
gerek aıa.leten ve gerek vekaleten l!I•••••••••••••• 
yirmi h:ıae için bir reye malik bu· 
lunacaktır. Maamafih 10 reyden 
fazlasını nefsinde cemedemez. 

Vapurculuk 

Reye hakkı olan azalardan isbu 
alelade içtimaa ittirak etme;ini 
arzu e~en zevatın eıaı mukavele
namesinin 54 üncü nıaddeıi muci
bince nihayet marbn 24 ne kadar 
!İrketin Sirkecideki nıerkezi ida
res:ne hisse senetlerini ve yahut 
hisse senedi yerine kainı olan mu· 
vakkat sertifikalarını tevdi etme
leri liznndır. 

ŞARK DEMİRYOLLARI 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

Mecliıi idaresı 

TUrk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentahğı 
Liman han, relefon: 22925 

--------------------------· Mudanya Yolu 
Her Pazar, Salı 
Perşembe, Cuma 
gOnleri saat 9,30 da Tophane 

rıhtımından BARTIN 
vapuru kalkar Gidıı Te dö
nü,te mutat iskelelere uirar. 



11-VAKJT H MART 1934 -, 
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Begazıtta Okçular Başında Yeni ikbal Gişesi Sahibi M. Bahri Bey ve yine Beyazıt ve Fatihteki itimat 
Bürlıanettin Gişeleri Listemizdeki Numaraların lkramiyelerini Verirler. 

::. .. • • ' ' • • • • • . . ' • 1 

No. Lira ı No. Lira No. Lira j No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira 
15 50 3407 30 89 500 993 30 12037 30 276 30 17009 50 469 50 278 50 

389 50 467 30 297 50 9012 50 55 500 409 500 60 500 586 50 378 50 
437 150 594 500 1 275 50 16 50 113 50 473 30 64 500 601 50 400 30 
469 30 597 30 342 30 178 500 194 50 1 786 50 90 50 19603 50 550 50 
726 30 1 704 30 1 387 50 295 50 224 30 792 30 138 150 667 30 576 30 
793 50 713 100 503 50 362 30 234 50 862 50 17201 50 679 30 22579 50 
848 30 776 30

1 568 50 4ô7 500 236 50 15056 30 254 30 738 30 863 30 
898 30 804 30 616 500 513 30 429 30 236 30 270 30 818 30 23125 500 

1064 30 812 150 638 50 531 50 462 30 322 500 288 50 880 50 129 30 
70 30 957 30 740 150 600 ı uo 632 30 327 50 372 30 20133 30 168 30 
78 50 4048 30 920 500 612 30 636 100 405 30 375 30 286 30 247 500 

112 30 106 30 7008 50 733 50 761 50 463 30 491 30 307 50 261 50 
243 50 197 150 10 30 746 150 761 50 472 50 493 30 405 30 299 100 
449 30 292 30 33 30 812 30 766 30 491 30 590 30 477 500 400 30 
439 100 314 500 193 30 01ıı 30 866 30 531 50 637 500 618 500 417 500 
489 100 361 50 3S3 100 181 500 866 30 550 500 697 50 618 500 430 30 
710 30 391 500 398 30 397 150 876 30 j 568 30 768 30 778 50 477 30 
723 50 481 100 616 50 403 150 13113 50 660 500 791 50 806 500 561 30 
796 30 512 30 7721 30 &0404 50 

235 50 1 673 500 839 150 963 30 574 30 1909 30 4571 30 850 100 419 30 
305 50 703 50 925 30 986 500 758 500 2014 50 642 30 933 50 435 500 
296 50

1 
740 50 18054 30 21006 30 868 30 

73 50 544 30 989 50 788 100 
305 30 786 50 69 500 56 30 902 50 

86 30 862 l G" 8042 50 1 883 100 
50 841 500 226 30 913 127 30 930 30 80 30 884 30 328 50 93 50 

171 50 943 30 92 5oo l 909 500 13354 500 887 30 361 100 21227 100 24061 30 
30 5212 50 989 30 1 360 500 926 30 385 30 231 30 73 50 386 99 100 

30 410 50 841 50 403 500 442 50 119 30 404 30 247 30 103 30 11003 
482 50 354 30 183 30 47 50 423 30 16028 500 481 30 557 50 121 30 
487 50 382 30 296 50 231 100 435 100 93 30 539 30 590 500 175 50 
785 30 387 50 343 30 300 500 sos 30 237 500 559 30 845 50 219 30 
842 30 392 30 514 30 390 30 ~ 711 30 493 30 591 50 860 30 328 500 
860 30 656 150 518 30 700 30 868 500 727 500 673 150 864 30 358 50 
879 30 797 50 542 50 759 4000 943 50 733 30 690 50 932 50 363 30 
903 300 809 30 635 50 857 30 1 959 500 841 30 893 30 945 50 574 500 

3003 30 888 500 642 50 893 30 997 30 855 30 893 30 22137 30 599 30 
164 500 905 1000 110 50 893 30 14044 30 932 50 933 50 149 500 642 500 
312 50 976 500 1 827 500 1 920 5oj 66 30 950 30 19095 30 253 30 725 500 
342 150 6032 100

1 8975 50 958 30 212 30 1 955 30 135 30 261 100 807 500 

,, .1 •' . . . ' .· -~, ..... .. ....... ~ 

•• f ı 

umandan ığı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Harbiye mektebi için id
man salonunda kullanılmak 
i.izere iki adet tahta beygirin 
pazarlığı 14 - 3 - 934 Çar
şamba günü saat 16 da icra e
dilecektir. Taliplerin belli sa
atte l\ferkez satınalma ]{o
misyonuna gelmeleri. (1120) 

~ .\': ~ 

Levazım eşya ve techizat 
anbarı için 5000 kilo anbalfıj 
ipi 14 - 3 - 934- Çarşamba 

kaputa aleni münakasasında 
talip zuhur etmediğinden pa
zarlıkla alınacaktır. Pazarlı
ğı 14/3/934 Çarşamba günü 
saat 15 de y:ıpılacaktır. Ta
liplerin helJi gün ve saatte 
l\ferkez satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (921) (1100) 

1 

Üsküdar Hukuk hakimliğinden: 
Garbiı Efendi: lcadiyede Nevci .. 

van sokağında 26 numaralı hane-
de: Terzi. 

Sürpik Hanrm tarafından aley• 
hinize açılan tescili akit davasının 
icra kılınan tahkikat ve muhake
mesi sonunda tarafeynin 332 sene
sinde akitleri icra ve halen karı 
koca olduklan bilbeyyine sabit ol· 
duğundan tatbikat kanununun 9-
uncu m::.ıddesi mucibince tar ihi 
mezkurdan itibaren beyinlerinde
ki evlil iğin mevcudiyetine ve işbu 
evlenmeden hasıl olan kızları Oj e
nin doğt•,m kütüğüne kaydına 16 
-1-933 tarihinde karar verildi&ri 
ikaınetgahınızın meçhuliyeti ha • 
sebiyle tebHğ makamına kaim ol· 
mak üzere keyfiyet gazete ile ilan 
olunur. (10788) 

Posta T. T. bina ar ve levazım 
müdürlüğünden; 

Posla T. T. Fabrikası ihtiyacı için boru •e leYha halinde 
5000 kilo hurda ~urşun aleni münakasa ile alınacaktır. Müoaka· 
sa ~4 Mart· 934 tarihine müsadıf cumartesi günü saat 14 de 
icra o unacnğınduı talip olanların f&rtnameyi öğrenmek için her 
gün ve münakasa gününde 0o 7,5 nisbetinde muvakkat teminat· 
l arı ile birJıkte Be} oğlu Posta hanesinin üçüncü katında levazım 
mübayaat lrnmisyonuna müracaatları. ı9l2) 

letenbul Belediyesi ilanları 

Kt"tif bedelı 7586 lira 61 kuruştan ibaret bu lunan Karaağaç 
mezbaha11 et satış salonu cıvarı parke ~aldırımları inşası kapalı 
ıarfJa münakasaya konu ımuştur. Ta ip olanlar keşif evrakını 
~örmek ve fartname almak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne 
müracaat etmeli. Münakasaya girmek iç.in de 569 liralık teminat 
makbuz •eya mektubu ile teklif mektupları 2/4/934 Pazartesi 
gfinü saat on beşe kadar Daimi Encümene verilmelidır. (1157) 

günü saat 15,30 da pazarlıkla 
alınacaktır. Taliplerin belli 
gün ve saatte l\ierkez kuman
danlığı satınalma komisyo
nuna müracaatları. 

l\Ierkez kumandanlığı kıt'a 
ve müessesel'-'rİ ihtiyacı icin 
6003 kilo sabun 18- 3 - 934 
Pazar günü saat 15,30 da pa
zarlıkla satın alınacaktır. Ta
liplerin belli gün ve saatte 
l\ferkez kumandanlığı satın 
alına komisyonuna gelmeleri. ~~!!:'!!!!~!:!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!~ 

Devlet Demir yolları ilanları 
(935) (1143) 

(937) (1145) 

Harp Akademisi için 4 a-
Ha~tahan~~er ihtiyacı için det Mersedes Prima 34 mo<lc-

5500 çı!t ter!ıge kaı>alı z~r~~n r partat iv yazı makinesi ile 
d~ ~~rılen fıat pahalı goruı- 1 bir adet Roto 8 modeli sehpalı 
dugunden pazarlıkla alına- teksir makinesi 15 - 3 - 934 
caktır. Pazarlıkla 14/3/9341 Perşembe günü saat 16 da 
Çarşam b ·· ·· t 14 a gunu ~aa . de pazarlıkla alınacaktır .. Talip-
y~pılacaktır. Talıplerın belli lcrin belli saatte Tophanede 
gun ve saatte Tophanede merkez satınalma komisyo
I\Ierkez satınalma komisyo- nuna gelmeleri. (942) (1161) 
nuna gelmeleri. (920) (1097) :ı :t- :t-

Askeri Baytar mektebi için 
iki adet nakliye arabası pa-
zarlıkla alınacaktır. Pazarlı
ğı 13/3/934 Salı günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Şartna
mesini göreceklerin her gün 

Harp Akademisi için nü
muneleri ve~hile 100 adet 
mekari ve 50 adet araba ör
tüsü 15 - 3 - 934 Perşembe 
günü saat 14 de pazarlıkla a-
lınacaktır. Taliı~lerin belli sa
atte Tophanede Merkez satı
nalma komisyonuna gelme-
leri. (943) (1162) 

ra Petromaks lambası 15 -
3 - 934 Perşembe giinü saat 
15,30 da pazarlıkla alınacak
tır. Taliplerin belli saatte 
Toı>hanede Me kez satmal
ma komisyonuna gelmeleri. 

(944) (1163) 

Kurban bavramı münasebetile 22/23 Mart gece yarısmdan 1/2 
Nisan gece yarısma kadar şebekede esas tarifeler i!ıerinden 
,üzde otuz ve Haydarpaşa ve Ankara garlarından 9 n 10 nu· 
ınarah katarlarla Ankara ve Haydaı paşn arasındaki istasyonlara 
l?İdecek yolculara vü:ıde kırk tenzillı yo'.cu tarifeleri tatbik edi· 
ıecektir. Bu tenzi atın banliyö, Mudanya ve Enurum hatlarına 
şumulü yoktur. c 11581 

Harp Akademisi i_in nü- -J~lill~lll~mıııııı~~~~u~ ~IJ! · illl ıllllliil! ~il mm~ı ııı 11
11 ,,~ nıı ~ıı 11'1 1

1
1111 ııı~ıırnıı~ ıııı ıı, ·ııı ~ 

muneıeri veçbile 60 adet ça- e a.A Bankası 
dır su kabı 15 - 3 - 934 Per-
şembe günü saat 15 de pazar- l'esis tarihi: 1888 
hkla alrnacaktır. Taliıllerin 
belli saatte Toı>hanede Mer- Sermayesi : 30. 000 • 000 Frank 
kez satınalma komisyonuna idare ınerkezı LSJ A {\T BUL 
gelmeleri. (945) (1164) 

1(. lf· "'· Türldyedeki Şubeleri: 
Harp Akademisi ic:in nii- __ lştanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 

muneleri veçhilc 200 adet ko- ~ ~- Samsun . Mersin . Adana 
lan ile 100 adet suluk zinciri 
15-3 - 934 Perşembe günü Vunanlstandaki Şubeleri ; taliplerin belli saatte Toı;ha

nede Merkez satın alm~ ko
misyonuna gelmeleri. 

(9191 (1098) 
saat 15,30 da pazarlıkla ah- -~~ SeU\nik . Kavala. Ati na. Pire 

:t- :r. :r. nacaktır. Taliplerin belli sa- - · 
Harp Akademisi icin nü- attc Tophanede l\ilerkez sa- ılümum B.~nka muameleleri . Kedcnektupları. Carı bir hesap 

muaeleri veçhile 25 adet 9001 tınalma komisyonuna gelme- ~ ları kuşadı. Esham ve Tabvıldt Kasalar icarı . 
numara ve 15 adet 821 numa" lcri. (946) (1165) ı -- !il! ~lllU 

. ,,. ~ 

Maltepe Lisesine ait 165 
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Nafıa Vekaletinden: 
Irmak - Fılyos hattının Irmaktan itibaren "l 86+000,, 

11228+500) uncu kilometreleri arasında bulunan Irmak 10 uncu 
kısıaJ inşaatı kap~h zarf usulı le münakasaya konulmuıtur, Mü
nalrnıa 2/4/934 tarihfoe müsadif Pazartesi günü saat 15 de An· 
karada Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamında icra edi lecektir. 
Taliplerio cari seneye mahsus Ticaret Oduı vesi kası ve teminatı 
muvakkatelP.rile birlikte aym gün ve saatte komisyonda bulun
maları lizımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri otuzar Jira 
mukabilinde Ankarada Nafıa Vekaleti L~vaıım dairesinden tc · 
Jarik edebilirler. ( 1 108) 

Holantse 
Bank-Cini N.V. 

Sabık Bahrısefit Felemenk 
Bankası 

İstanbul Şubesi 
Galata Karaköy Palas 

Meydancık Alalemcı Han 

Her türlü Banka muamele

leri. Kasalar icarı 

UMUMi MDDORLDK: AMSTERDAM 
şube ı eri : Amsterdam, Bueno• Alres, 

İstanbul, Rio de .Janelro, Santos, Sao Pauıo. 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

1 - Posta nakliyat.oda kullanılacak olan dört boyda 5869-
7369 adet bez çaot•nıD imali •e ambarda mevcut 1700 küsur 
çantımn da nürnuneıi veçbile kıyıılırımn imal ve Üzerlerinin ya
zılması kapılı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. 

2 - Mezkur çantal arın 25 - Mart - 934 tarihinde ibaleıi ya
pılacağından taliplerin ıartname almak için fİmdiden ve şartna
medeki brifat dahilinde ihzar edilecek teldifnameleri tevdi için 
de mezkür tarihe mUsadif pazar gilnü saat 14 de Beyoğlu Pos
ta Ye Telgraf bin111nın 3 üncü katında mllbayaat komiıyonuna 
müracaatlar1. (977) 

il 

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı Tertip 6 ıncı Keşide 

11 N 1 S A N 1934 tedir. 
Büyük ikramiye 200.000 Lira 

• Ayrıca: 25.000, 20.000, 15.000, 10.000, 
5.000 Liralık ikramiye ve ( 50.000) Liralık 
Mükô.f at vardır. 

latanbul Evkaf MUdUrlU§U ilanları 

Kıymeti 
mubammenesi 
Lira Kuruş 

58 50 

60 00 

200 00 

50 00 

709 50 

4920 76 

34/53 metre terbiinde bulunan Langada Kitip 
Kaaım mallesinde Sepetçi sokağında 9 No.lı ar
sanın 160/960 hissesi. (3732) 
Yenikapı Kitim Kaaım mahallesinde taşcılır cad
du'.nde eski 56 yeni 57 No,h 15 arşın miktarında 
salış. (5194) 
Üıküdarda Rum Mehmet Paıa mahallesinde A
r.~ıte sokağında 6 No.lı dükkiorn tamamı. (2171.) 
Uıküdarda Rum Mehmet Pata mahallesinde Be
desteniçi s:>kağında (J ) No.lı dükkioın tamamı((80> 
Eyüpte Dökınecilerde Biçakcılar caddesinde 
Musa Çavuş mescit ve zayiyesi. (870) 
753 metre terbiinde bulunan Çapada Tramvay 
caddesinde köşe batında kabili ifraz bir halde 
bulunan mubterik Kazasker Ahmet Ef. camiinin 
araasile beraber enkazı. 

Yukarıdaki e:nli'c satılmak üzere yirmi gün müddetle ilana 
konmuttur. ihalesi Mutan yirmi dördüncü Cumarteıi günü saat 
on beftedir. Taliplerin pey akçelerile: beraber Mahliilit Kalemine 
müracaatları. (964) 

Üıküc!arda Karaca Ahmet Mahallesinde Ahmet paşa camii 
alt.oda 376 Te 378 No. lı iki dllkkio. 

Ballda mnbarrer emllk 935 senesi Mayıı nihayetine kadar 
kiraya ••rilec"."inden müzayedeye •azolaamuıtur. Taliplerin 24-
M~rt .. 9~4 Cumırteai gilnll Aat on beıe kadar E•kaf Mlldürlil-
iüode \'akıf akarlar kalemiae m6rıcaıtl111. (948) 

Tl:JRKiVE 

llRAAT 
BAN~~5r 

DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T-l;O~J2 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

8/ 3/ 1934 vaziyeti 

A.KTIF 
Ka .. : 

Altın: safr kilogram 12.450 -3821L.17.512.495 .24 
Banknoı....................................... ., l ı.: .. ~~~.;; 
Ufaklık ........................................ _ .. ____ _ 

D•hlldekl Muhabirler : 
A. ı .. un: Sa.n I\,; ........... t 788·024X L 2515.004 -
1 ff T .158.694 57 ur:. lırısı ............... · · ;;:_" ___ _ 

Hariçteki Muhabirler : _ 
\!tın: Sın kilogram 3.745 106 ' 5.26:".80~ ~2 

·ı b'I S b d .. . 1 " 985·69· ·' 2 
.\!tına tah\• ı ika ı er est ovız er - -----

Hazine Tahvlllerl : 
Deruhte edilen eHakı naktiye i 
urşı lığı 1 L. I 58 7 48 563. -
Kanunun 6 'e 8 inci mad-
delerine te\·fikan \'aki tl'diyat ,, 8 085.563.-

Senedat CUzdanı : 
r Lızine bonoları ........... ........... 11 L. 3.874.()60 -
Ticari scnetkr ............ ....... ' .. ~ %0 ;-:;7 02 

Esham ve Tahvilat CUzdanı : 
Deruhte cdil<'n e\ rakı naktire 

., 27'.938 148 70 

PASiF 

ı Sermaye ......................................................... . 
Ihtivır akçesi ....................................................... .. 

29 ~Sil GOO 79 • 
TedavUldekı Banknotlar: 

1 Deruhte edilen evrakı naktiye r ... 158 748 563 -
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 

!l b:"3 Cı08 5:- leriııe tevfikan vaki teıliyat 8 085 563. -

Deruhte edilen e\'raıo nak tiye 
hıkıye<:i . 150 663 000 -

8 ~5J 500 24 l\arşılı,frı tamamen alan olarak 

Ura 

IS 00000000 

349.1 10.26 

tedu·ülc \'azedilen 1 • 8 688.000. - 159.351 000 00 

TUrk Lirası Mevduatı : 
Vadesiz 

150663000 - Vadeli - ........................... . 

Döviz Mevduall : 
Vadesit 
\"a<lelı 

u.8.~5.41:-.02 ._.
11
hlellf 

i 

:::::::: ..... ~ .. :: .. ·::·:·:: , 
ı 8.587. 197.37 

5.6uI.743 ss 
!l 1J7.:l.W .. 52 

ı 8.587. 197.37 

8.77908J 90 

42192827.19 

karşıltgı esham ,.e tıhvilAt 

(itibari kıymetlcl ....... · · · 
~:sham v,. Tahvillt ~ !120921865 3I.l47.lö735 

Allln ve döviz Uzerlne avan• ............. . 
Hisse derler ....................... . .. ............. .. 
Muhtelif 

Yek On 
r 

.JO 269 O.'l ' 
450000000 
9 896 365.:-2 

244.259.218 72 
Yekin 

244.259.218.72 

2 Mart 1933 bribindf\n itibaren : 
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Sahibi: MEHMET ASIM Neıriyat mqdürii: Refik Ahmet V AKIT Matbaaıı - Iıtanbul 


