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Staviski ıneselesi tahkikatı 

• s na ı 

Paris, 13 (Hususi) - Tahkikat him bir içtima yapmıştır. Bu içti
komisyonu bugün yaptığı toplantı- ma hakkında neşrolunan resmi 
da Gibu - Ribu nun istiçvnbiyle tebliğe göre toplantıda hariciye 
meşgul olmuştur. nazırı M. Bartu beynelmilel hari .. 

6 şubat ihtilali sebeplerini tet - cı sıyaset ve haysiyet hakkında. 

kik eden tahkika~ ko~isy?nu is.e izahat venmiş, kontenjan meselesi 
bugünkü içtimamda, dmlenılmesı- ı ik meşgul olacak nazırlar komitesi 
ni istiyen şoförler cemiyeti umum teşkil olunmuş, lngiltereye silahsız 
katibi Luş'ü dinlemiştir. Bu müna- ı lauma mesaili hakkında verilecek 
sebetle bir cok yeni vesikalar tet.. b b 1 h tl · ·ı · . . . ~. ceva ın aş ıca a arı çızı mış ve 
kık edılmıştır. . adliye nazırı M. Şeron mali reza- ! 
Bnyondan verılen haberlerde bir l ti t hk"k t h kk d · h . c er a ı a ı a m a ıza at 

yenilik yoktur. Po tahkıkat hakimi vermiştir. 
tarafından takibata tabi tutulan 

Paris emniyet umum müdürü 
meb'us Bonor serbest bırakılması-

işgal etmekte bulunduğu makam· 
m istemiş& de bu talebi reddeli-

. . dan kaldırılarak başka bir vazife- 1 

mıB~tır".. k b' d k l , 1 ye tayinini istida ettiğinden bu ta .. 
ugun a ır en çı arı an mu.. 1 . . , 1 d h' . 

. d" .. · d . ebı ıs af o unmuş ve a ılıye ne-
tul Prensm cese ı uzerın e yem- t" .. 1 "'d"' 1 .. w .. .. l zare ı sıcı umum mu ur ugune 
den HistoloJık araştırnna ar yapıl· akl d'l . t' B . 1. . M Kh n e ı mış ır. unun yerme va ı-
mıştır. Bu tetkıkatı · on ve l d b" t · d"l · b d 1 

d M 
er en ır ayın e ı mış ve u a 

asistanları yapmışlar ır. . Khon d h l . 'f . b 1 
l d dl

. . er a yenı vazı esme a§ amıt • 
ög"' e en sonra a ıyc sarayına gı· 

hl". 
derek yaptığı tetkikat neticesine 
dair olan raporu vermiştir. Bu 
raporda ölümün rayler le tren te
kerlekleri tarafından parçalan
mak neticesinde vaki olduğu ve 
fakat ciğerler ve böbrekler de ya· 
pılan tahillerle, maktul Prensin u• 
yutulduktan sonra raylar üzerine 
bırakddığı bildirlimektedir. 

F fansa kabinesinin 
.fe ~~iade içtimaı 

Paris, 13 (Hu~usi) - Fransız 

kabinesi bugün saat 9,30 da Cüm
hur reis M. Albert Lebru'ün riya· 
seti altında Elize sarayında mü-

Fransa ile lngiltere ara
sında gümrük meseleleri 

Paris, 13 (Hususi) - Fransa ile 
İngiltere, arasında muallakta bu • 
lunan gümrük meseleleri hakkın· 
da İngiltere hükumeti ile temasta 
bulunmağa memur edilen nazır 
M. Lamuro bu sabah saat onda 
tayyare ile Londraya hareket et -
miştir. Nazırla birlikte hariciye 
nezareti ticari münasebetler u
mum müdürü ve daha bazı zevat 
dahi Londraya gitmişlerdir. 

Amerikada altın meselesi 
Vaşington, 13 (A.A) - Hüku

metin muhalefetine rağmen, mec· 
lis, eski muhariplere verilecek iki 
bin iki yüz milyon dolar t:ızmina- 1 

tın tamamen tediyesi miızakeresi· 
ne derhal başlamağa karar vennjş
tir. 

Eski muharip!ere yardım 
Vaşington, 13 (A.A) - Altın 

• ile gümüşün nisbeti, birin on altıya 
nisbeti ob.na kadar elli milyon on
celuk gümüş madeni satın alması 
için hükumet~ salnhiyet verilmesi· 
ne dair ayandan Weyler bir kmun 
layihası vermiştir. 

Sabık nazı~ların İ(jtimaı 

Paris, 13 (A.A.) - Staviski 
meclisi tahkikat komisyonu, per
şembeden evvel meb'uıların ifade· 
lerini dinliyemiyecektir. Sabık na· 

zırlardan M. Julien Durand, M. 
Dalimier ve Andre Hesse davet o· 
lunacaktır. 

Komisyon, daha evvel, kendi 
müracatı üzerine M. Louis Proua· 
tü dinliyecektir. 

6 Şubat hadiseleri !komisyonu
na gelince bugün M. Patenotre ile 
taksi grevi komitesi katibi M. Lo
cheu dinliyecektir. 

Lise mezunu olmıyan 
hukuk talebesi 

AN KAR A, 13 (Hususi) 
Lise mezunu olmadığı halde hu
kuka kayitli ve deva.msız talebe 
hakkında profesörler meclisi eski 
karannı teyit etmİ§tİr. Bunlardan 
her hangi bir mazeretle devam ve
ya terfi edcmemit, yahut kayitleri 
yenileştirilmemiş olanlardan bu 
yıl yapılan imtihanlarda kazana· 
mıyanlarm alakaları kesilecektir. 

Kağıt fabrikası 
ANKARA, 13 (Hususi) 

Kağıt fabrikasının lzmitte inşa e· 
dilmesine karar verildiği söylenil
mektedir. 

Bir tayin 
A N KAR A, 13 (Hususi) 

Kars gümrük müdürlüğüne Trab • 
zon gümrük müdürü Hamdi Bey 
tayin edilmiştir. -----Muhafaza teşkilatı 

AN KAR A, 13 (Hususi) 
Gümrük muhafaza umum kuman· 
danlığı istihbarat teşkilatı bu yıl 
takviye edilecektir. 

Av atış yeri 
AN K ARA, 13 (Hususi) 

enstitünün de imtihanı yapılacak İnhisarlar Vekaleti Ankara istas • 
ve sertifikn: alamıyanların şehadet· yonu yanında ikıı.palı bir "Av 
nameleri verilmiyecektir. Atış Yeri,, yaptıracaktır. 
Şimdıki halde devam eden talebe-
n1n mi.ktlU"I yedi yüzdür. Enstitü- Sanayileştirme faaliyeti 
Y tanb ve ooCjrafya hocalarından A N K AR A, 13 (Hususi) -
bir rımmm da devam etmelerine Kayseri fabrikalr.r:mm inıaıı 24 
kanır v~r.P"!lli:. ve hocalaril lazı.m Martta ,Ankara atadınm inşası da 
gelGC t~l\ at yapılmıştır. 16 nisanda ihale olunacaktır. 

AF - TELEFON - RADYO 
Romadaki 

at 
Balkan misakı gibi bir 
anlaşma yapılacakmış 

Macar, Avusturya 
başvekilleri 

omada 

M. !\lU 'OLINİ 

Viyana, 13 (A.A.) - Romaya 
tayyare ile gidecek obn M. Doll· 
fuss, havanın fenalığından dohyı 
hareketini tacil etmiş vedün ak
şam saat 22 de ekispresle Viyana
dan ayrılmı§tır. 

Roma, 13 (A.A.) - Mac'lr baı
vekili M. Gömböş dün saat 20,30 
da buraya gelmiş ve istasyonda M. 
Musolini tarafından karıılanmq· 

tır. 

Mü il.kat 
Roma, 13 (Hususi) - Dün ge

ce bur.:lya vasıl olan Macar başve· 
kili bugün Panteona giderek ora· 
da Roma valisi ve yüksek rütbeli 
zabitler tarafından kabul edilmit 

Avam kamarasında izahat 

lngiliz donanmas nın bu
günkü vaziyeti nedir? 
Londra, 13 (A. A.) - Avam 

kamarasında bahriye bütçesi tah
minlerini yapan birinci bahriye 
lordu [yres Musell, batan denizal 
tı gemilerini, içindeki tayfaları 
vaktinde kurtarmak için çıkar • 
mak üzere yapılan teşebbüslerin 
hep muvaff akıyets~zlikle netice • 
lendigini söylemi§tir. Binaena • 
leyh, evvelce sadece batan deni· 
zaltı gemilerini kurtarmak üzere 
yapılmış olan tahlisiye teşkilatı· 
nm dağıtılması için bir emirname 
neıredilecektir. Bununla beraber, 
bütün denizaltı gemilerindeki tay 
falar için, batan bir denizaltı ge· 
misinden denizin üzerine çıknu .. 
ya yanyan "Davis,, aletleri verile 
cektir. 

helerinden İngiltere on bin ton 
tahdit edilen zırhlıları kabul ede
mezdi.,, 

Lord, bahriye ve havacılık için 
yapılan lüzumsuz ve fena müna .. 
kaşalardan §ikayet etti. Bunların 

her ikisi imparatorluk için b~yati 
ehemmiyeti haizdirler. Lord §UD· 

ları da ilave etti: 
"Cenevrede bütün dünyanın 

tasvibine nail olabilecek taarruzi 
silahın yegane tarifi şu olabilir: 

Her silah önünde bulunulduğu 
takdirde taarruzi bir silahtır. Ve 
arkasında bulunulduğu takdirde 
tedafüi bir silahtır. (Gülmeler) 

Lord, 1936 senesinin 12 • 31 in· 
de deniz muahedesinin hitama e

receğini ve bu tar;ht~ İngiltere-
Birinci bahriye lordu şunhırı nin, muhripler müstesna, her sı· 

da söylemiştir: nıfta muahedenin tahdit ettiği 
"Ne teknik cephesinden, ne ik- nispette gemiye sahip olacağını 

tısat, siyaset ve · sulhperverlik cep- 1 söylemiştir. 

lnkı ap kiirsüsü Grevci ta ebe! 
Derslerin radyo ile neşri Sofya<la hukuk talebesinin .. 

düşünülüyor grevi devam ediyor .· 
ANKARA, 13 (Hususi) Sofya, 13 (Hususi) - Grev ilan. etmiş 

İnkılap kürsüsü konferanslarmm bulunan Hukul: fr.lıültcsi, greve .iştirak 

h ık d'nl tt' ·ı bı'lrn · · • d ~tmemiş olan arlı:adaşlannı da kendileri. a a ı e ırı c: esı ıçın rt!. • . • • 

d 
' ı 'f d d'l . ne c,.Jbetmelc ıçın bugun toplanmı§lnrııa, ı 

yo an ıstı a e · e ı meaı, ayrıca ı,.. d b h eli el h ıu·-· • " sıra n azı a s er. %U ur c gın-

konf eransla rın toplu hır lıo.lJe Uın ı>oliı müdtıhilc etmiş1w 3ana r.mn., ,. 
neşrolunması Maarif V ckaletincc lar ile talebeler arasında vaki olan .çarpıi 

d .. ·· ülm' ektedir. ma neticesinde birkaç Jd~i yaralanmış-•"' 
uşun d . . d· -· b be br. " Pla ne,, gnzetesının ver ıgı a r .. " • 

İnhisar memurları 
hakkında •• 

lere gtrc §imdiye lmdar tevkif edilen ta· · 
Jebenır. adedi yetmişe balig olmaktadır. , · 

Ayni gazete bunlardan bir çoğunun 
dahile sürülcecklerini bildiriyor. ve meçhul askerin mezarına çe· 

knkler koymuştur. AN KARA, 13 (Hususi) 

M M 1. · b ·· ög~leden son- inhisar vekaletince hazırlanan in- Yugoslav Kra~ 
Sofyaya mı gid·yor 

. uso ını ugun ı . t f" 
t b . b kta Macar ba .. ve- hisarmemurlarının tayın, er ı, 

ra S'ln ır uçu : . .. . d k" IA 

k·ı· M G" b" k bul etıniıı.tir taltıf ve tekautlerı hakkın a ı a-
ı ı . om O§U a :r • • f 

Stef ani ajansının bir buçuk ıaat yiha ile Sıhhat Vekale~ı tara ın-
süren bu mülakat hakkında. neşret;. dan hazırlanan sü~ muayene ~atış· 
t. ~ · b. h b ·· 'k' ba•vekil .. larmı göst-:ren talımatname ak -

Sofya, 13 (Hususi) - Bulgar 
kralı Boris itimatnrunesini bir kaç 
gün evvel vermiş olan yeni Yugos· 
lavya sefiri M. Tsintsor - Mar • 
koviç'i hususi surette kabul etmiş
tir. Bura mahafili üç çeyrek sa- • · 
at devam eden bu mülakata ehem· 
miyet vermektedirler. Ricalden 
bazıları da mülakatın, Yugoslav
ya kral ve kraliçesinin Sofyayı zi· 
yarctleri meselesi ile de alakadar 
olduguniı beyan etmektedirler. 

ıgı ır a ere gore ı ı s ~· · . , • 1 
d k . t ı ok dostane ve kında vekaletlerin f1kir1erı sor.ı • 

rasın a ı em'lS ar ç 
samimi olmu§tur. 

Papa dahi bugün Macar haıve
kilini kabul etmiştir. Bu ziyaret 
esnasında Macaristmın Vatigan 
sefiri Baron Villani dahi hazır bu
lunmu~tur. 

M. Gömböş re&mi ziyaretle~d~n 
sonra Musolini müzesini gezmıştır. 

tceler 9örüşUlecek? 
Roma, 13 (A.A.) - Stefani a· 

jansı bildiriyor: Dün trenle Ro
may:ı gelen M. Gömbö§ bugün 
tayyare ile tayyare meydanına ge· 
lecek olan M. Dollfussun resmi zi· 
yaretleri münasebetleriyle, gazete· 
ler iki ba~vekili hararetle selamla· 
m:ıkta ve bu ziyaretin 1933 te ve 
bu senenin ilk ayı zarfında yapı· 
lan ltalya - Avusturya - Maca· 
ristan mülakatlarını tamamlıy:ıca· 
ğını bildirerek bu mülakatların 

yalnız üç milletin için değil aynı 

zamanda Tuna havzasınd-:ıki bü • 
tün memleketlerin iktısadi itilası 
için nafi neticeler vereceği kanaa· 
tini izhar etmektedirler. 

Tuna planı 

Roma, 13 (A.A.) - Giornale 
d'ltalb, baş makalesinde Tuna 
planının birbirine bağlı olan ve 
muhtelif memleketler arasındaki 
iktısadi münasebetlerde istikrar 

mu~tur. 

1 

Gümrüklerden kaçıruan 
şekerler 

AN KARA, 13 (Hususi) 
Muhacir malı gösterilmek suretile 
Yapılan şeker kaçakçılığı hakkın· 
da müfetti§ler:n tehk1katl niba· 
Yet bulmak üzeredir. Ktçak şe

ker geçirilmesine meydan veril-· 
menıesi için gümrüklere kat'i teb-
liğat Yapılmı§tır. ' . 

husule getirmek maksadile bu 
memleketlerin umumi münasebet· 
lerini doğrudan doğruya halleden 
iki cihetli bir itilafbr sistemi der
piş etmekte olduğunu hatırlatmak· 
tadır. 

İngiltere-Japonya ticari 
müzakereleri durmak .. 

uzere .. 
Londra, 13 (Hususi) - Bu ak

şam çıkan gazetelere göre İngilte
re ile Japonya arasında cerey~n 

etmekte olan ticari müzakerat çok 

fena bir safhaya girmiştir. Gaze· 
teler, şayet Tokyo hükumeti Ja-

Bu gazete ilave ediyor: "ltalya 
pon mürahhas heyetine, daha iti· 

ile Avusturya ve Macaristan ara· 
d k. nt_ı_ .. 

1 
.. 

1
A lafperverane hareket etmesi için 

sın a ı mı UK:Wı an aşma ıtı a· . . .. 

f d b h d'ld'"'' k" ... k talımat vennıyecek olursa muza· 
ın an a se ı ıgı zaman uçu 

itilaf veya Balkan misakı e~muze· keratın inkıtaa uğramasının mu-
• "'•e yapılmııı .. t fi b' 

1 

hakkak .bulunduğunu yazıyorlar. 
cıne goa :r uç ara ı ır 

anlaşm:ı manası kastedilmektedir. • . 

Habsburg hanedanından İtalya sefaretınden 
biri Romada evrak çalınmış 

• I 

Roma, 14 (A.A.) - Ar§idük 1 Atina, 13 (A.A) - ltalynn ~aretio· .. 
Joseph de Habsbourg, bu sabah den eiyaai evrakın çalınma11 için1yş.pıl•n 
Romaya gelmİ§tİr. M. Musolini ile ı te~e~büs hakkında, polis bir tahkikat ç- • 

bir görüşme yapacaktır. mıştır. 



ns 

iŞARETLER .... 

Liselerde Adliye sarayı 

Edebiyatta zarar 
veren muvaff a

kıyetsizlikler 
Seneler var, hep söyliyoruz: yeni kararların tat- Enkakz kalıdırılbıyoır,ydeniden 
"- Sanat sanat için sözünü arttk asa ar U UD U 

J.ırakahm, ıanat cemiyet içindir. Ce· bikine başlanıyor 
rniyetin gayeleri içindir.,, 

Ec!ebiyatın kendi içine çekilen ken· . . ' 
di hulya alemınde Y•§ryan fert· 
~i. telftkkiıi sermaye sahiplerini koman· 
dit şirket bile vücude getirmekten me-
neden Adam Smit devrinin sanatte 
Yadigarı olan estetik adam hakika· 

Liselerin on iki seneye iblağı 
tekarrür etmİ§ gibidir. Bu itibar· 
la bu sene hiç bir lise mezun ver
miyecketir. Geçen seneden ikmali 
olan talebeler ise mektep hakların
dan istifade ederek bakaloryeye 

gireceklerdir. . . 
Liselerin :>.dedçe tahdıdme ve 

Anadoludaki altı liıenin orta mek· 
tebe tahviline de karar verilmiş-

l'erı biı· mücerret mefhumundan ba,ka bir
~ey değildir. Adaın Smit'in dilinde'? 
tktısat adam naaıl kendi sahsi menfaat
leriyle iktısadi davasrnr hallederse, es
tetik adam da sadece hislerinin ve 
eatetik unsurlarının icinde onları tenef-
füs e~erek İnkişaf ~der. En güzel tir• ··d·· ı·· 

· Mesleki tedrisat umum "!llu ur u· ~serini verır deınek bir acaip fantezidir. 
* * jü teşkilatı~da bazı. tadilat yapıl.a 

Fakat efendim... cağı ıöylenılmektedır. Buna d:ı.ır 
Biı· gün elinize meıela: talimatnameler talim ve tedris en-

• "Haydi vatanda:- cüıneni tarafından hazırlanacak-
Yönü mar, nıarş~!,, tır. Duyduğumuza göre meslek 
Diye birkaç satır yazı verıeler ve ar· mektebine tahvil olun:ıcak elli or-

lc .. ınc!an da .ıi:ı:e deseler ki: d yanan adliye sarayı enkazının kaldı-
" B ta mektebin ers proğramları Al-

- U ne güzel eıer... rılması işine dün sabah başlanmıştır. 
Siz sorsanız: manya. meılek mektepleri tedrisa- Önce, müteahhit tflrafından adliye· 

"- Neresi güzel! tına uyacaktır. ye teı.lim edilecek eşyanın bulunduğu 
Cevap verseler: kısımda araştırma yapılmı§, enkaz altın· 
"-Gayesi var. Cemiyet için yazıl. Trikotaj fabrikalarında daki üç kasa meydana çıkarılmıştrr. için· 

rr.ı~~ ecnebi işçiler de birçok para ve kıymetli senetlerjn 
Ne hale girersiniz? bulunduğu kasalar daha evel bulunmu§, 
Herhalde fena ıekilde canınız sı- Trikotaj fabrikalarında usta, tali derecede ehemmiyetli olan bu kasa· 

kılır. Çünkü bu ıözün gayeli bir kanun· ustabaşı üİıvanı altında bir çok laı·m aı·a§tmlması sonraya bırakdmı§tı. 
dan. gayeli bir nizaınnameden, gayeli ecnebi iıçilerin çalııtırılmakta ol- Esasen, dün çıkarılan kasalar enkaz al
~ istidadan ne farkı vardır? duğu h:ıber alınmış ve bunun önü- bnda adeta gömülü bir vaziyette bulun· 

Mutlaka bir edebiyat kıyafetine gi- ne geçilme•i için teşebbüsata baş· duğundan, daha eve) yapılan tetkikte, 
ten ve günün gayelerini söyliyen her etraf İyice kazılmadan meydana çıkard· 
•atırr edebiyat diye kabul etmek yavaı, lanmı~tır · malan imkansız olduğu anlaıdmı§tı. 
'•va~ bana hir acaip tikıinme verme- • Dün ilk it olarak kasaların etrafı ka-
fe battadı. Alman profesörü zılmış ve bunıar, gömülü vaziyetten kur· 

Niçin? Kendimi tahlil ediyorum bu · im' l Al tarıldıktan sonra, digv er eıı.yayı araştır· \e · L ı · Şehrimiz~ ge 1§ o ln man :s 
nzeyı,te ıu ııe11ep erı buluyorum: - mağa devam olunmuıtur. Bu arada ad~ 
A) A ~ b" t k b'l' · h profesörl~rinde-n M. Ostertag yük· §&gı ar ıana a ı ıyeb ya ut liye emanet dairesinde saklanılmak Üzc-

'-.ıatnzhk içtimai bir davanın kendili· sek ziraat enıtitüsiindc konfe,rans re mahkeme kararlariyle ahkonan taban· 

:: maske ~·P~ edebiyat hududu içi· -Y~rmek üzere dün Ankaraya git· ca, bıçak v. s. bir takım suç eşyası da 
ıarınek ııtedıgınden nefret ediyorum. • t• 
'8) Sa la . . mıf ır. tekraL· ele geçmiştir. 

nat ymetim arttıran •ey her ·· ·· d · !e .ı_ .,, _...,,.., _..,..,......,, ..... ,.,,,,.ıı .. _...,. .. 11 ·--""""""1111uım Dunkü araştırma aba zıyade yan<ın 
Yvcıa eye} imandır. Dinle!en, yaıı· ler, yahut edebiyat tarihinin göıterdi- b' . kt -~ b h 

hn bü1ilk jhtiraılar gibi... Ht ···aki ği kösedir. l ınankın yangının çı ıgı mevzuu a so· 
.kend' ·~ • an ısmında yapılmıştır. Bu araştırmt• 
k ıne sosyal davalar bir maıke gibi Yaıryan sanat adamının imanı, yaşı· b dl' 1 . 
uU•narak edebiyat hududuna ayak yan sanat adammm görgüsü içinden bir yl a dirazı 8

8 
lıyc memur arı nehzafret etlmış· 

bas k . . 0 . . er . u unan eıya, mu a a;ı:a a tı:ıa rna ıstıyen eser belki biı· politika yanar dağ gibi fıtkınr. nun. cemıyetin 1 b' k b 1 k 1 ()Yunu olabilir. Fakat b!I eser san11,foı i2ah edilmemi,, ruhlarda eksik kalmı~ İ§tİ- at ınmıbalş, ~.r ı~m• .. th~~ la ar~ 0b~ukarak 
" . .. • . ' ha) • or arın uzerı mu ur enmış ve ır am-
ereceğı oz nehcelerı vermekten uzak· yaldarını anlatması armm yaprnası gı· nl dl" d . . ...... 

1 
.. .. 

ltr b' b'"dir S tkarı" • t '"lkü"I •. yo a a ıye aıresme goturu muştur. · ı ta 11 • ana n cemıye u erını .. .. 
E) K di · ·· · · d ·· ı · b"" Araştırma, geç vakte kadar surmuş· 

en m gundelık cereyanlara sa- sanat eserın e ıoy eınesı oyle olur. t .. B .. • d h t aflı 1 k d 
lı•eren ve bütün kabiliyeti sadece merak Yoksa laf olsun diye söylenen sözler sa- ulr. ukgunbı'~ ta a e rl o ara evdam 
u d k . . .. t' h o unaca , u ı§ amam anınca, sua u-

Yan rrma tan olan bır sanatsızlıgı~ n dece bır ozen ı ududunu aşamaz. 
1 

k 
1 1 

k . 
k d" · -•- · k"" ·· b' var ann yı ı masına ge ece tır. Duvaı -
en ını sanat !aı;lınde göatermeai ıanat Onutı daha otu ır tarafı vardır. Millet l '-1 rasr d d.. d d 

c · • • d' "daf d arın yııu ması sr n a, un e yaz ı-
enuyet ıçın ı:renleri daha ziyade sı~ davaıım ınu aa e er gibi ıöz söyliyen v "b. . ·ıer ha 1 d • b 

h:tr, daha ziyade hayıflandırır. sanat adamı eğer eserinde muvaffak ola- gıl kml ız gı ~· ışkç; d" ş ac1?"8 dmabe~ l a§-* * mesela b" . ı ar geçırece er ır. ıvar a u ış e a-
. . * ~ıy~ıa, . 1~ ~yatr~ oynatıy~~·, lakadar olmıyan kimseleı-in durmaaı me-

Sanat, sanat ıçın demiyoruz. Fakat bir §Ur eınetayoraa, ıkide bır çakıl çıg· d"lecek b uretle h h . b' k 
'6nat, unataızlık icin, ıanat edebiyat ner gibi hart hart kelime1eı-, fikirler ne ı .... ' u.,s . eri an,gı kır aza-
hud d · . • . pa b nın onune geçı mesıne ÇI'. ısa aca tır. 

~ u~ gıreınıyen §eyleri arka kapı· di!inı:ı:e çar rıa unun zararını anlat- · 

da~.'~~· almak için kunılmuı bir tuzak mak istenen. dava çeker. Türk-lnaiJjz Tica• 
deııldır. Kıymetsız ~in kıymetsizliği dava- ~ ~ ·- --

* "' * ya d!t ıirayet eder. Bunun için davah ret muahedesi 
Sanat eseri özlüdür. ve muvaffak eter hakikaten sanat loyme~ 
Ödü olunca o bir kültürün ifadesi- ti olan eserdir. 

dir · Kültür bir ceoıiyetin malıdır. Senatte tnuvaffakıyetsizliğin en za-
. Sanatkar cemiyetin geride kalan de· rarıızt sanat, sanat için diyenleı·in ~er

lıl, i.leriyede olan adamıdu. ileride o- lerindP. görülür. Çünkü onların eserleri 
1
1\.n adam iınanh, a,klt ve dolgun adanı· muvaffak olmamı,sa okuyan, müellif 
dır. için: • 

• : u 
Gerı kültürlü bir sanatkarda ıüp· - Beceriksiz herif, nihayet: 

lteıiz ıaııat adamıdır. Fakat gerileıniı, Jipit- der,, geçer. Fakat berikilerile· 
rolünü tamamlamı§. müstehaselcşrni~ bütün bir davayı tehzile ıebep olur. 
hir insandır. Müıtehaaelerin yeri müze- Sadri Etem 

İngiltere ile hükumetimiz ara
sında yeni bir ti<:aret muahede~i 
yapılmak üzere bugünlerde An-
1kanda müzakerelere başlanacak
tu·. İngiliz elçiliği müste~arı M. 
Morgan ile ticaret ataşesi bu mak
gatla lktısat Vekaletiyle temasta 
bulunmak için dün akş :ımki trenle 
Ankaraya gitmiştir. 
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Çok acı 
Kız lisesinde bir 
kovulma kararı 
İstanbul krz lisesi taleebs1nden 

7 hanım geçenlerde adadaki bi1· 
ınetkebin çay ziyafetine gitmişlcr
dfr. Geç vakte kadar kaldıklan 

i~in vapum kaçınm~lar Ye Adada 
bulunan tamdıklarmm evlerinde 
geceyi geçimıişlerdir. 

Mektep inzibat meclisi hı:z tale
besinin bu hareketini mektep ni
zamına muhalif bulmuş ve talebe 
yi mektepten tarda karat· vermiş
tir. 

Bu karar da talebeye tebliğ e
dilmiştil'. 

Adadaki mektebin çay ziyafeti 
nedir? Kim davet etıniı::tiı·? Bilıni-.. 
yuruz; fakat asıl vapur kaçırma 
gibi her hangi masum insanın ba· 
şına gelmesi muhtemel olan hadi 
~c yüzünden yedi kız ta le beniı1 
mektepten kovulmasını çok acı 
bulduk . Hususiyle haberin inti· 
aşnr,ıda bu krzleıin gittiği hir 
mektebin değil, talebe arkada~la· 
rmdan birinin çayı olduğu yazılı 

idi. 
Mektep müdüriyetine ınüra.cn· 

aat ettik. Müdür Sabri Bey hir mu
harriiirnize bu hususta aynen ~u 

SOHBE1LER ................................... 
Kabahat 
Yumurtada 
Biz. Muhsinin. bize ~stediğimiz ti-

yatro ve film hayatını verdiği zaman, 
Zarar yok, 27 inci yrl dönümü olsun, 
29 uncu olsun. jübilesini bir memleket 
bayramı haline gctirmeğe her an hazırız; 
fakat bugün gönlümüz kırgın ve içimi~ 

mahzun, susuyor ve bekliyoruz. 
B1.1 satırları 12 mart tarihli "Hakimı· 

yeti Milliye,, refikımızda okuyort.:m. \'a
şar Nabinin buna benzer bir iki yazısını 
daha okurr.uştam. Daha b~şka İ.I!'ızalarda 
böyle y~zıltlr y:ızdı!ar. · Darülbcd:ıyi 
inkılap ,·azifesini yapmamıştır. Ertuğ\·ul 
Muhsin, beklediğimizi vermemiştir.,, 

::: ., ~ 

Bi~, tavukiuluk yapmağa kalkan ve 
bu işir., s:ıdc para kuvvetiyle yapılabile· 

ceğini zanneden adama benziyoruz. 
Mtjkellef bir kümes, cins bir tavuk, 

rahat bir folluk... ala ... Bu cins tavuğun 
altına yumurtaları kcyar, telvuğu yatırır, 
civciv !eri f':kartırız. 

Fakat cins tavuğun altına koyduğu

muz yumurtalardan ya civciv çıkmıyor, 

yahut da, çöplük tavufru c;vcivi çıkı· 

yor ... 
Kümesin, folluğun, tavuğun ne ka

bahati \·ar bu İşte? .. ._ 
Tavuğa ne hakla kızarız? 

ııc 

ŞC'hir tiyatrosu blr lcümcs, sahnesi 
folluk \e Muhsin cins bi:" tavuktur. Na
sıl ki Muhsinin sahnemize, tiyatroya o
lan hi:c:mclini YaŞ<'r Nabi de İ!llraı· etmi
:ıor.. Kümese getirilen, folluğa konan 
yumurtalar cıll:s:.ı, a:!i t:.ıvuk yumurtası 

ise, buna Muhsin ne yapsın? 
Şehir tiyatromuza, Muhsine değil, 

luzacak:ıak, r.ıutl:ılo ::eı·zcniş edecekse~ 

kendimi:.:e k:zalım, kendimize darılalım. 
Kabahat ne kümeste, ne follukta. ne 

• ele ta"ukta. Kabahat: Yumurtada, yu-
"- Talebeler mektebin niza.. d 

~özleri söyledi: 

matına muhalif hareket etmişler-
dir. Bu sebepten haklarında tard 
kararı verilmiş ve kararın esbabı 
mufassalan Maarif Vekiletine bil· 
dirilmiştiı·. Bu hu~usta daha faz
la malumat veı-mekte mazurum .. , 

Mektep idaresi muallimler mec· 
lisinin tard hakkında vermiş oldu· 
ğu karar ile esbabımucibesini gs· 
teren rapor dün Maarif Vekaleti
ne göndeım~ştir. 

Şehrimizde yaptırılacak 
iki abide için 

Cumhuriyetin onuncu yıl dönü· 
mü münasebetile Beyazıt meyda • 
nından toprak alınmış ve bu mey
da Cumhuriyet meydanı ismi ve
rilmişti. Toprağın .:ılındığı yere 
cumhuriyet;n onuncu yılının halı· 

r~sını temsil eden bir abide yapıl
ması da tekarrür etmişti. Aldığı

mız malumata göre, belediye bu 
abide ile Şehzade bı.şmda müta
ı·ekede şehit edilen kahr.:.man 

Türk askerlerinin hatırasını yad 
için dikilecek abidelerin inşa mas· 
rafı olmak üzere bu seneki büt~e
sine elli b;n lin icadar bir tahsisat 
koymuştur. Tahsisatın kabulü Şe
hir Meclisinin bugünkü toplantı· 

smda umumi heyete arze:Hlecd-t
tir. 

murta a .•.. 

Selami izzet 

Çikolata fabrikalarının 
bugünkü vaziyeti 

lstanbuldaki çikolata fabrika· 
lanm bugünkü yaziyetin beş misli 
nishctinde imal kudreti oldukları 
tespit edilmiştir . 

İstanbul ticaı-et odası mevcut 
çikolata f ::ıbrikalarının daha fazla 
faaliyette bulunmamaları hakkın· 
da tetkikat yapmış ve bunu da bi· 
tirmiş tir. 

Oranın tetkikatını gösteren ra• 
por:ı nazaran !kakao, şeker gibi 
maddeleı-in gümrük resimleri faz· 
la olduğu için Türk çikolatalarının 
maliyet fiati fazla yekun tutmak· 
tadır. 

Çikolata tacirleri bu resimlerin 
tenzilini istemektedirler. Ticaret 
o:l:::sı hazırbdığı raporu lktısat ve· 
kalet!ne göndel'ilmiştiı·. 

Y.::ş meyvalarımız itjin 
Yaş meyva ihracatını artma• 

sı icin ~imdiden tedbider alınmak· . . 
tndıı·. 

Bilhassa son iki sene zarfınd:ı 
yapıla!l tecrübeler müspet netice 
verdiğinden alakadarlar ihracatın 
<n-tırılması için ehemmiyet veril· 
mesj icaL> eden os--:sları tespit et • 
mekte:lir. 

Efendi 
·r...:_::- . - -

DEHRi Nasıl Görüyor? 

- Dehri Efendi, Nasrettin hoca bir .. Bunu z~--a-· · ı · d b' s· k • • · d k ı ,_ ı B .ı k · d"' ··~·· ·· ·· •G.ı it • . .. . . "Alla • _ . • . .. ...... n ;,:c;;ıgan.crm on ı- • • • ır ese ıçeı·ıaıne c. -:a:ı uCıiUZ ı· • . . aca.-..an esenın uştugunu gorcn Dehri Efendi _ HerJıalde Nasartti11 
L :-en~ lce?dı~e ~oylemrmı,d: , __ li. rı 1! 1t;n"t· Hoca11 tecrübe etmeğe karar ra koyarak bir gece hocanın evinin baca· hoca bun:.ı açmış, içinde doksan dokuz hoca akıllılık etmiş. Hocayı tecrübe için 
.......... )'as lira ıalerım doksan oaıa • vermıı- d ~ t ı· 1d - ·· ·· "D k '- ..._ kaW . sın aıt aıagı a tırmıı.. ıra o ugunu gorunce:: o san doku- baca$ındnn doksan dokuz lira atan zen-

i etınem,, denttf... :ıunu veren Allah elbette biı· tanesini de gin budalaya da çok yerinde bir ders ver-
''eı·ir,, diyerek cebine atmı,. mış. 





• 
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L1MUMI 

ı TEŞKİLATI 
1.-•m ı ~ ıı 1 

. ,, '' I' il I" " I' ''I !ı r ıı 11 ı ,lılı !•, ı q: 1 ı 11 ı ,f' 

VAKIT'ın Yeni Tefrikası : 129 Yazan : A. MiL 

Bu Cuma yeni takımlarile müşkül ve 
ciddi bir imtihan geçirecekler 

Aradan yarım saat geçtikten sonra 
Bu cuına (Ünü fikiıtür mucibin· 

ce Taksinı ıtadında Galata.arayla 
BeıiJdat• Kadıköy stadında da 
F enerbahçe ile Vefa kartılaşacak· 
)ar. 

Bu kartıhınıa b'lhasıa dün bi· 
rinci, ceza kararından evvel olsay· 
dı sporcular araıında kim bilir ne 

büyük bir heyecanla karıılanırdı. 
Bu mıç bize ıamp:yonluğun kat't 
ıaf hasını itaret edecek maçtı. Va· 
ziyet vakıa bugün içinde gene ay· 
ni şek:Ided:r amma ceza kararı· 
nın bu Dıacın heyec~nını h · ç deiH· 
ıe y::zde elli azalmtıt olduğu his· , ... 
seaı ıyor. 

Halil Efendi ile maiyeti yayla
Anadolu - Kasımpata 1 inci daki telaki mahalline geldikleri 

T. ıaat 14,15 hakem Rüttü Be~. . zaman çelenin diğer efradı orada 
Galatasaray - Beıiktaı 1 ıncı toplanr.1 ·l rdı ve gec· n rl ş 

T. saat 16 hakem Almıet Bey. hırını merak içinde bekliyorlardı. 
Fenerbabçe ıahumda: Saha Çünkü Halil Efendi geçirilen hadi-

komiaeri Sait Sellhatt:n Bey. ıeden dolayı yarım ıaat kadar geç 
Fenerbahçe - Vefa· Ku.mkapı kalmıştı. Diğerlerin'n hududu geç

B. takımı, saat 11,30 hakem Halit meleri Halil Efendi ile beraber gi-
Galip Bey. denler kadar zorlu olmamıştı. 

Beylerbeyi- Eyüp 1 inci T. ıa· Otuz kiti yaylada buluştuktan 
ai 13,15 blkem Sadi Bey. sonra yapılan kısa bir istiıareyi 

Fenerbahçe - Vefa· Kumkapı müteakıp yola devam edilmiıti. 
l inci T. saat ıs hakem Suphi B. Şimdi artık ıüratle yol almak li

&o!tikta.t (Şeref) Stadında saha zım geliyordu. Çünkü ortalık ağar-
kom" eeri Necmi Bey. madan (Meata. Karasu) üzerin· 

Anadolu - Kasımpafa B. takı- deki küçük köprünün atılması ve 
mı, ıaıt 9 hakem N:hat Bey. gündüzü geçirmek üzere gizlenile 

Galatasarayın yeni takımının lıtanhulspor - Galataaaray cek yere kadar gidilmesi matlup-
Betiktatın birinci taknmna n"abe- genç takımı saat 10,15 hakem tu. 
ti ne olabilir?. Sporcuların çoğu Basri Bey· Bu yürüyüt zan ve tahmin edil· 
bu hahiı üseraıde töyle dütünü- Sümerspor - Ortaköyspor 1· diğ"nden daha kolay olmuıtu. Ge-
Yo: inci takımı aaat 11,30 hakem Eımin ce yanıından sonra dağlık arazi 

_Galatasaray yenilecek ve bu Bey. de hiç bir kimseye tesadüf edilme-
Tur.. kcnicü - Doı" ampor 1 inci · ı d • da tabild"r. •- diğinden ve cıvar köy eri aıma u· 

T• saat 13,15 hakem Adnan Bey. b ak _,_ b"' ·· d"""'ün Bununla beraber bir baıka b zaklarda ır araa urun ug • 
F eneryılmaz - Bakırköy 1 in· · b" hlik a ırm d:ı vardır. Onlar da: den çetenin yenı ır te eye m -

ci takım ıaat 15 hakem Aclnan B. h h •_1.:. 
-Kim bil'r, diyorlar. Futbol bu ruz kalması emen emen tJDAAD 

belli olmaz. Vaktiyle Galatasara· 1 • haricinde idi. Yalnız arada ıırada 
Galatasaraylı ar cemıye- ko··y hudutlarına kadar gelen çoym b · rinci takımı seyahate çık· 

mıt ve yerine ikinc.i takımla oyna- tinde toplantılar ban köpekleri uzaktan çetenin ıeç 
dık. Gene mevıimin en kuvvetli Galatasaray cemiyetinden: tiğini hiuederek ve tehlike kokuıu 
takımı olan Betiktatı yeni'Yermit- Cemiyetimiz, mektep ııralanndan alarak havlıyorlardı.Bundan b:ıtka 
ti ... Bunu da hatırlamak li.zım de· aynldıktan aonra hayabn muhtelif met· çetenin yürüyü,ünü hiç bir teY ih· 
iil mi ya?. ıalelerinia biribiriaden azaklaıbnbmt ol· lal etmiyordu. 

dutu arkadatlara, neail nesil ,..Jnıt 11• Nihayet sabahleyin saat üçe • • 
mf ll'DJf bulutanık ıöriifıa9k fll'IAbm .._.. d~ ak ·· ··ı ·· t'" DI~c: ı.~luo ... bi7 rla bn -~ıu Ü ..,. t.,_aYVlll' e~. v 15ru UZ tan çay l01'U muf U. 

•rinde kat'ı bir tahmin yürütme- ~da söriilecelc tuihleN.cemİJ'et Ortahlc .Jaeaü ~~ olmakla 
~'il doğnı olamıyacaiı kanaatini merkezinde ilk toplantılar yapalcbktan beraber, ovaya hikım olan tepeler 
tafıyoruz. Gaiatuaraym yeni sonra her nesil .. ,.. arruf kencliaiae ayın den bakıldığı zaman (Karasu) 
takımını çok atetli bir halde bul- muayyen bir giiaini intihap edecek '" o yun koyu kurtuni kıvrmtılannı tef 
duk. Eğer bu takım cuma günkü ıüncle ıençlikl~a muhtelif ~ rik etmek mümkün olabiliyordu. 
marta müdafaumı takviye edebi· Galatuarar ~:n•a '~b •• uzb. erınl .de Halil Efendi köprü mahalline 

::r beraberce seçırmıı OMUIUU" ın il' enne • • 
line güç yenilir bir takım manza· teaadüf ederek ıörüıebilmek karannı ve- bır kılometre kadar y&klatıldıiı 
raıını pekill alabilir. recelderdir. zaman o IÜD giden kılavuzların 

Her halde iki maçın da entere
ıan ola2iından ıüphe etmiyoruz. 

Ma~laran programı 

ilk içtimalar için ıu tarihleri teklif e- evveli köprüyü yalnız bqlanna 
diyoruz: geçmelerini emretmitti. Çünkü 

A) 1900 aeneainden evel mektepten köprünün nezaret altında bulun-
çıkanlar pazartesi 19 mart ... t 18. ması ihtimali vardı. Kılavuzlar 

B) 1900 - 1910 aenesinde çıkanlar 1 f 
..ıı 20 mart aaat 18 ele. kartı sahi e geçecekler, etra ı ta· lstanbul Futbol heyeti riyasetin· 

den: 
18-3-1934 C) 1910 - 1920 ......U.de pbnlar 

•. c~a gunu yapJıo Çlll1Ullha 21ınartaaat18 ele. 
rauut edecekler ve vaziyetin emin 
oldujunu haber verdikten sonra 
çete de köprüyü apcaktı. lacak resmi bırınc.lık müsab&kala• D) 1920 den sonra çalrenler .,.......... 

n: 22 mart ._t 18 de. 

T&kıim ıabumda: Saha komi· Ali.kadarlar. yeıan yeıan davetiye 
ser· ~-lihattin Bey. söndennek imkinı olmadıiı i9• arkadat-

T :.ı .:aaaray _ ll-iJctaı B. ta· I~ Y~diierlerini haberdar etmeleri "" 
~ cenu1etiınizc1e mukayyet aa olsan olma-

)a ~•!l ı hikem Kemal Halim. Sa· am c:enıiyetin Saray ainemau fevkindeki 

at 12.,30. merkezine lutfen ıeıa..ı.i rica olunur. 

ileri karakol vazif eaini gören kı· 
lavuzlar bunun üzerine çeteden 
ayrılarak ilerlemiılerdi. Onların 
avdetine kadar çete efradı da bir 
müddet istirahat etmek üzere ova· 
nm ağaçlık bir mahalline gizlen • 

mitlerdi. 
Aradan yarım ıaat geçtikten 

sonra kılavuzların biriıi geri gele· 
re yolun açık olduğunu haber ver 
meai üzerine çete hareket ederek 
köpruyü geçmiı ve ortaltk ağar

mak üzere iken ( Lisa) köyü civa· 
rında bir yere gizlenmiıti. 

Şimdi it Yunan iıtihkimlarının 
mümkün olduğu kadar yakınma 
varmak lazım geliyordu. Ertesi 
günü Halil Efendi bu maksatla ar· 
kadaılannı hakim bir noktaya 
ıevkederek orada mevzi aldırmıt· 
tı. Her türlü ihtimale kartı çete bu 

Halil Efendi bütün sün bu ıu • 
retle çalııtıktan ve zahiren mer • 
keplere odun yükler gibi görünür
ken h kikatte Yunanlıların uke
ri vaziyetleri hakkında malUnıat 

yüklendikten sonra, karanlık ba • 
ıarken o noktadan aynlmıfb. iki 
arkadat önlerinde odun yüklü °' 
lan merkeplerini sürerek memnu 
mıntaka har:cine çıkmıtlardı. Bu• 
rada Halil Efendi kıla TUZ arka· 
daşına: 

"- Haydi ağam sana ulurlar 
olsun. Bugünkü itimizi de tamam
ladık. lnpallah yakında gene gö-

noktada nöbet bekliyecekti. Bu it rütürüz !., , 

Gençtik teşkılib 
ve Halkevleri 

Spor tetekküllerinin ilğa edile
ceği haberlerinin.doğru olmadığı· 
nı yazmıtbk. Bu ıayialar kurul· 
mak üzere bulunan ıençlik tetkili· 
tı karııtırıldığı içjn çıkmq. Öjren
dijimize ıöre ıençlik teıkilltı 
tetkikleri ÇGk ilerlemiıtir. A vru • 
panın bir çok tetekkülleri tetkik 
edilmit ve Maarif Vekileti bu 
mevzu üzerinde meıgul olmak Ü• 

zere bir büro kunmya karar ver-

bittikten sonra (Lisa) köyünden 
yeni bir kılavuz getirtmiıti. Bu kı· 
lavuzla beraber Yunanlıların tah· 
kimahna kadar yaldap.caktı. Bu 
İti tam bir emniyetle yapmak için 
Halil Efendi tebdili kıyafet etmit· 
ti. Oralardaki ormanlardan odç 
keıen odunculann kıyafetine gir· 
mek çok muvafık olacaiı için ken· 
diıini oduncu kıyafetine aokmut • 
tu. Kılavuz da ayni kıyafette idi. 
Ellerindeki balta ve önlerinde ıür
dükleri iki merkeple beraber onla· 
n kim görse idi, çeteci olduklan • 
na, iıtiktaf için geldiklerine kat'· 

mittir. iyyen ihtimal vermezdi. 
Halil Efendi bu oduncu kıyafeti 

ıayesinde memnu mmtakanm en 
içeri noktasına kadar yaklaf1Daia 

Gece deniz üzerinde 
pratika işleri 

muvaffak olmuıtu. Oralan ağaç• Sıhhat ve içtimai muavenet vek!letl 
bk olduiundn kılavuzla beraber hudut ve sahiller sıhhat umum mUdürlü-

d k ... kepi ··k ğilnden: o un eamege ve mer ere yu • _ Gecel87fa .....,_
1 

pratika .._.. 

lemeie baılamıılardı. için idarelerimize müracaat eylmneleri ta-
Halil Efendi odun keserken a- limatnamcaniz muktazaaından bulunan 

rada sırada dinlenir sibi yapıyor süvarilerin, bu iıte ıemilere ait aandalla
ve en yakın bir tepeye kadar br• n kullanmalanndan, denizcilik belnmm. 
manarak etrafı tarusut ediyor v• elan, ıörülen mahzurlara hinaen: 

a d··~·· • ti · b" •-~ııt :~. Gecele,.U. deniz üzerinde pratika ftlle g r u5 u vazıye erı ır aa -e- v L,._

1 8 
.. ..::.1.d r._ 

• • meıe mezun uu anan u, .... ere " ..._.. 
rine çizerek gene apfıya ı~ıyor nakkale aahil sıhhiye idareleri hariç Cil-

ve odun kermeğe devam edıyor- mak üzere, pce pratikuı verilen dii• li· 
du. manlanmızda, acenteler badi aandalla-

Bazan bir Yunan ukeri onların riyle semiye aiderek pratika için karaya 

yanma yaklaııyor, bir müddet de- ıel~ ~lan ı~ ~~- ..ı.D llhbi· 
k ye ıdareame ptirebilecektir. reden tepeden onuıuyor ve ıene 8 .. a.L!1-.1- ..._,..-..!-. 

• • a aaulun tauaaua..., ----
çekilip ııdıyordu. kullaaealdan wadalWda acente ile lııi-

Halil Efendi onlarla konut'°" rekçilerclen bqkaamm ı.uıv.,.,,......, 
ken hiç bir teY bilmiyormut gibi Ye, pnıtika almmazden evel ıemil_.. kba
hareket ediyor, barptan, darptan tenin sdnnamaıı;..., ubhi nnmnel..W 
bahiı açıyor Bulgarların ne vazi • yapbrmak üzere semiden çıkacak IDlllliU 

' ile birlikte acent...m dahi .uil ..WU,. yet takınacaklanm 10ruyor, vel· . .;1___ • _._ __ ! olup te ... 
h• b" d h ıuan::ame 1-metrat M1D • 

buıl kendisine ıç ır teY en a• dab nutuiyle " gemi ile ibtilit 'YUku 
beri olmıyan bir köylü ıüsü veri • bulduiu takdirde mnali:ret ı.m ıiftl'I· 
yordu. lerine raci olacakbr. 

Faika bqiyle "evet,, diye itaret etti. 
Halide auratuu ekıitti: 

teY gelmit gibi bana baktı: Batı ile beni terbiyelice eelimladı. medim. Ben Fuadm yüzüne baktım. On· 
ela becerikli bir adam IUl'atı var. Açık 
ıöz bir çocuk. Çapkın delildir. Çapkm· 
bktan anl:ımaz da denilemez. 

- Dah:ı timdi temizledimdi, dedi, ben 
onu 8İtti aamyordum. Ben böyle pis adam 
ıörmeclim. 

F aikaıun kaynanası: 
- Sua, dedi. 
-- Yalan 86ylemiyorum ya, vallahi tim 

di, çikıın da ridin b:ıkm ! Geçen sabah 
hem öjürdüm, hem temizledim. 

Faikaya: 

- Kimdir bu adam? diye sord 
fik Be um. 

- Şe y, dedi, konaoloamut, timdi 
bir tefarette teıdimanlık ediyormut. 

- Niçin Halide böyle aöylüyor? 
- lbti~l~ı. lc.:ndine bakamıyor, 

banyoyu kırletıyor. Kimbilir h:latalıiı da 
mı yardır nedir! 

F aikanm kaynanası Halideye: 
_ Allahm gücüne ıider kızım, dedi 

ne oldum dememeli, ne olacağım demeli~ 
- Aman canım, onunki ihtiyarlıkt:ın 

•? Xendül pla im:ın. Ne ihtiyarlar vv. 
Ba• ilttiyar delil mi? Hasan Bey ihti· 
Jar delil mi? 

Bu liaü aöyleyince Halide aklına bir 

- Ha, ıahi, dedi. Hasan Bey ıizi tanı· 
yormuf, ıizi bekledi, uyanmadınız. onun 
da iti varmq, ıitti. Akpm:ı ıizi ıörecek. 

- Hasan Bey kimdir? diye sordum. 
Halide: 
- itte bizim bet numarada oturan, de

di, ıizin henqerinizmiı. 
- Benim hem,erim ... Nasıl adam bu? 

Uzun boylu bir ad:ım mı? 
- Evet, uzun boylu. 
- Kalın sesli. 
Faika da aöze kantb: 
- Evet, evet, güzel davudi seıi var, de-

di. 
- Ha, tanıdım. E, nerede timdi? 
- iti varnııt, gitti, akpma gelir. 
- O, bur:ıda mı oturuyor? 
- Evet, burada, bet numarada oturur. 
- Ya! Çok iyi, akpma konuıuruz. 
Biz, bunlan konuturken F aikanın oda· 

aıncl:ın on yedi, on .ekiz yqlannda sam· 
lır bir aeaç pim. Gariince, bunun toför 
Fuat oldutama anlad1111. KM& boylu, ka· 
nıı 11DI ufalc tefek, • ıh olduiu göz· 
lerinden belli bir pnç. Xaeketi elinde idi. 

Faikaya: 
- Beyiniz dejil mi? dedim. 
- Evet, eledi. 
Elimi uzattım. Fu:ıt gene terbiyelice e

limi sıktı. Sonra kanama bir teJler IÖJ· 
ledi. Faika: 

- Sahi, niçin burada oturuyoruz? O
daya buyurmaz mısmuz? dedi. 

- Yok, dedim, ben trq suyu .sramıya 

gelmiftim, hanımm tatlı sözleri beni alı· 
koydu, ayrılamadım. Bqka bir sabah 
kahvenizi içerim. 

Faika: 
- Buyurursunuz, dedi. 
- Ah, im'ln evlidı nerede olsa belli· 

dir, diye, kocakan da beni alkııladı. 
Hlide: 
- Siz kahvenizi içiniz, lrAf suyu hazır. 

Am:ı banyoda adam var, o timdi bir sa• 
aite çıkmaz. Siz odanızda traı olureunuz, 
dedi. 

- Olur, dedim. 
Fuat kanama: 
- B:ınyoda kim var? diye aordu. 
Faika ne karııhk verdi, bilmaa, dinle· 

P::ıtron otomobile binerken "Fuat Efen
di, bizi bir yere ıatür, biru etlenelim !,, 
deıe "Nereye efendim?,, diye 10rmaz; 
yalnız kapı önünde de durmaz. "Fuat E
fendi, aen bak bir teJler bulursun! Vakit 
ıeçmiyor ip •..•• ,, denil.e, gider, bir teJ• 
ler bulur, ptirir, patronu mahzun etmesi 

111 
Bur3da, bet numarada oturdulunu, 1&• 

bab erken beni ıörmek iıtediiüıi, Halide
nin Miylediii Hasan Bey, doirudur, .,._ 
nim memleketlim aayılır. En bu,ük br
detimiz Rıza Beyin de yakın arlıadqı 
idi. Biz Hasan Beyle bir tehirden delil 
isek te biribirine yakın iki tehirdmia. 

Bu adama bizim oralarda ICançİmea· 
lilerin Hasan Bey derler. Bama Karaçi
menli Apti Bey. Bunların b8,ak ~ 
nndan Haydar Bey aclnub ltiri ftl' iri, Je
ıitliii ile amhr. Kuk ah6lli ile Kı· 
nm muharebesine ıitmit, diniifte aemide 
llmüt. (Dnam .-.ı 
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Türk Musikisi 
Eski bestekarlarımızdan Denizli 
mebusu Mazhar Müfit Bey Vakıt 
muharririne düşüncelerini bildirdi 

:\ı.~ a ra, 9 Mart J934-

Ankarada Yeni bahçede güzel ı ~ark musikisi ile ben kırk seneden 
bir musiki heyeti var. Burada bir beri mefgul oluyorum ve bu naza
kaç gün evvel Denizli meb'usu riyat hakkında vükufum olduğunu 
Mazhar Müfit Beyin yeni bestele· zannediyorum. Fakat hazan öyle 
diği (Şevkefza) , (Hicazkar kür· şeylere tesadüf ediyorum ki 0 va
di) , (Hüseyni), (Nihavend) şaJ'lo kit kendimin çok cahil olduğumu 
kılarım büyük bir zevkle dinle- anlıyorum. Demek isterim ki kırk 
dim. Tesadüfen bu strada §arkıla· senelik İ§tigal bile bizim musikimi 
rın beıtekarı da yanımda bulunu- mizde insanı tamamen viıkuf sahi
yordu. Bu fırsattan istifade ederek bi yapamıyor. Zamanımızda ise 
Mazhar Müfit Beyin mHli musiki· böyle senelerce uğrafacak kimse 
miz hakkındaki mütalealarını ıor- taaavvur edemem. Buna lüzum da 
mak istedim. yoktur, çünkü insanlar için vakit 

Evvelemirde bizde bestelenmiş çok kıymetli bir şeydir. Bu cihetle 
olan eserlerin sahiplerine maddi evvelemirde musikimizin usul (me 
bir fayda temin edip etmediğini tot), vezin, ve fasıllarının kolayca 
sorarak musahabeye zemin hazır- tahsil edilebilmesi için bir şekil 
Iadıırn. Ondan sonra diğer mühim bulmak lazımdır. Zira dediğim gi· 
bazı mevzulara temas ettim. Maz- bi, ben kırk senedir ( düm tek) ile 
har Müfit Beyin benim sualleri· me§gul olduğum halde hala bilme· 
me verdiği cevapları hülisa et- diğim bir çok inceliklere rast ge
mekle milli musikimizin bugünkü liyorum. Eğer musiki tahsili koJay· 
en esaslı ihtiyaçlarını tespit etmiş laştıracak bir usul bulamazsak çok 
olacağımı zannediyorum. korkarım ki timdi söyliyeceğim 

Beıtelenmif eserlerin sahiple- bir ta:kım sebeplerin inzimamı ile 
rine ait bir hak bulunup bulunma
dığı §eklinde sorduğum suale ce
vap olarak Mazhar Müfit Bey de
diki : 

- Herhangi bir bestekar §arkı
sım bastırırsa satıfından maddi 
bir menfaat elde edebilir. Bu bir 
kanuni haktır. Fakat bu suretle 
elde edilecek menfaat bir hiçten 
ibarettir. Bestekara asıl menfaat 
temin etmesi lazım gelen cihet 
bestelediği §atkıların hanendeler 
ve sazendeler tarafından konser
lerde okunduğu ve çalındığı za· 
man onların aldıkları paTadan bir 
hiue alması suretindedir. lıte bu 
cihet bizim memleketimizde bugü· 
ne kadar kanuni bir hak olarak 
tanınmı! değildir. 

Onun için bugün, diyebilirim ki, 
bütün Türk bestekarları piraşkına 
çalıııyorlar. Kendilerine bestele· 
dikleri eserlerden hiç bir menfaat 
temin edemiyorlar. 

Benim hatırıma gelen cihet fU• 
dur: Avrupada herhangi bir belte
kirın §ark11ı konserlerde söylen· 
diği zaman hasılattan herhalde 
muayyen bir miktar para ayrılarak 
sahibine verilir. Bizde de bu usul 
kabul edilmek lazımdır. Çünkü sa· 
aatlerce kafa yorarak bestelenmit 
olan bir ıarkıyı herhangi bir ha
nendenin konserlerde tegannisi yü 
zünden o hanende veyahut sazen· 
de konser hasılatım alım da ne
den dolayı asıl bestekara bir fey 
verilmesin? 

Eğer Avrupa memleketlerin
de olduğu gibi bizde de bestekar
ların hakları verilirse, bu cihete a
it haksızlık bertaraf olunursa yal
nız bir hak meselesi yerine getiril
mit olmaz. Ayni zamanda musiki· 
mizin ilerlemesi için kuvvetli bir 
eaaı kurulmuş olur. Zira ondan 
sonra beıtekirlar daha güzel eser· 
ler beatelemek için büyük bir ıevk 
ve gayret göstermeğe haılarlar. 

Şarkı bestelemek batlı başına bir 
san' attır. Her san' at gibi bu da iler 
]emek için himayeye muhtaçtır. 

- Peki siz şarkılarınızı nasıl 
bestelersiniz? 

- Bilmem. Filin ıair na.sıl bir 
,iir söylerse tarkı bestelemek te 
öyle bir ıeydir. Bu bir ilhamdır. 
Mu•iki ile iıtigaldir. 

- Şaric musikisinin bugünkü 
vufyeti ye mikbali hakkında fik
rinbı nedir? 

- Nazariyatı ıayet derin olan 

on seneye varmaz musikimiz kay
bolmak tehlikelerine düter. 

O halde ne yapmalı? Benim 
fikrim tudur: 

1 -Tahsilde sühulet temin için 
bir usul ve §ekil bulmabdır. Yani 
teknik. 

2 - Her eline .saz alan ve iki 
buçuk farkı öğrenen şu veya bu 
kimselerin saz heyet\ .Jiye meyda
naçıkarak ,ark musikisi budur di· 
ye herzeler saçmasına meydan ver 
memelidir. Bu türlü heyetler mut· 
laka bir heyeti muallime tarafın· 
dan imtihan edilip tasdikname al
mağa mecbur edilmelidir. 

3 - Hele şu kantocu kızlara hiç 
meydan vermemelidir. Çünkü 
ıark musikisine en büyük darbeyi 
vuran onlardır. Atalım bir tek, yok 
sabaha kadar içelim, şöyle meze 
yiyelim gibi tarkılar muıikimizin 
ruhunu öldürmektedir. 

- Peki musikide bu ıslahatı 
kimler yapacaktır? 

- Hatırrına gelen şunlardır: 
Rauf Yekta Bey, Sadettin Bey 
(Abdürrahman Paıa damadı), Ri· 
fat Bey (Kadıköylü), Zekai dede 
merhumun oğlu Ahmet Bey, vesa 
ire. 

Bir de kendisine mahsus bir 
tarz ve usul icat etmiş olan (Muh· 
lia Sabahattin Bey) var ki o dahi
maye edilmelidir. Belki bugün 
Muhlis Sabahattin Beyin besteleri 
tamıı.men muvaffak olmuş sayıla
maz ise de bile fakat ne olursa ol
sun yeni bir çığırdır. Te§vik edilir· 
se tekamül edeceğinde şüphem 

yoktur. 

Hulasa bir (tark muıiki'>i aka
demisi) lazımdır. Bu na büyük bir 
para meselesi değildir. Anca!<: isim 
lerini saydığım adamları biı· yere 
toplamak meselesidir. Mesela b es
tede büyük bir tabiat gösteren ve 
muvaffak olan zavallı bi7im Tan· 
buri Salahatin, Hafız Sadettin ve 
saire gibi bir çok bestekarlar ve.r· 
dır ki bunlar himayeye muhtaçtır. 
Pek iyi bilirsiniz ki marifet iltifa· 
ta tabidir. 

- Peki siz musiki ile kırk sene· 
denberi menul olduğunuA: halde 
,ahsen niçin ortaya çıkmadınız da 
eserleriniz namımüatear ile ortaya 
koydunuz? 

- Ah azizim, bu çok garip bir 
haldir. Benim metekbi mülkiyede 
iken ilk yaptığım ıarkı o z:unanın 

... , --- _ ...... -- -

Çanakkale Harbi : 3 .... 

Bütün hasf ane gemileri dolmuş 
ve hareket etmişlerdi/ 

[Çanakkale harbine İ§tİrak e- - -.,..,...,.,.... -·~---------~-......,.,---..--
den 1 ngiliz donanma11 erkanı har-
biye reisi amiral Sir Roger Kayea 
Çanakkale harbine ait hatıraları. 
n, anlatmağa devam ediyor ve 
29 nisı:tn gününün vaziyetini anJa. 
tıyor.] 

-3-
1915 senesinin 29 nisan sabahı 

Sir Hamilton ile erkanı harbinden 
bir kısmı ve ben, Kraliçe Elizabete 
bağlı Keunet muhribine bindik ve 
"W,, noktasına çıktık. 

Deniz ve kara kuvvetleri hüm • 
malı bir faaliyetle çalşıyorlardı. 
Sahile mütemadiyen hayvan, top, 
mühimmat ve erzak çıkarıyorlardı. 
Bütün gece çah,ıldığı halde kifa .. 
yet etmemişti. Sahil boyunca. 
yaralılar görünüyordu. Bunların 

kimi sedyelerle taşınmakta, kimisi 
topallıya topallıya yürümekte, ki
mi Malta ve Mısıra. gönderilmeyi 
beklemekte, yahut Mundrostan Ö· 

tedeki hastahane gemilerine nak
ledilmekteydi. 

Hastahane gemileri, mutat o· 

lan hacimlerinden pek fazla yük 
alarak hareket etmişlerdi. Yara .. 
lıların inamlmıyacak derecede 
müthiş müküllere kartı gösterdik
leri sabır ve tahamül ve katlandık
ları istirap unutulmıyacak bir §ey
di. 
Hatırat defterimden naklettiğim 

fU satırlar, o zamanki hislerimi 
ifadeye kafidir: 

"W mmta.kasmdan Sedülbahir 
tepesine yürüdük. Burası bir mil 
kada r mesafedeydi. Fakat bu me
safe, eşine tesadüf edilmiyecek 
derecede kanlı bir mesafe idi. 

• Her taraf siperlerle, tel örgüleriy-
le örülmüştü. W orssecter alayını 
gözetliyebileceğimiz bir yere git-

musiki akademisi demek olan Ari· 
fin kıraathanesinde Karakaı, Şem
si, Tatyus ve ark:ıdaıları tarafın
dan okunduğu gün merhum Nuri 
Şeyda B. gelmiş almimdan öperek 
beni taltif etmitti. Halbuki o gü· 
nün akşamında mektebe geldiğim 
zaman o zamanın müdür ınuavini 
beni huzuruna çağırarak "sen şar· 
kı yapmışsın. Bugün de okuınuş· 

lar. Burası şarkıcı mektebi değil
dir. Şarkı yapac:ıksan Sulukule· 
ye git. Yoksa seni tardederiz.,, 
demişti. 

Ve bundan dolayı bana iki haf
ta izinsiz cezası vermişti. Ben on· 
dan aonra kaymakam oldum. Hiç 
o zaman bir kaymaka evinde saz, 

çalgı çalar ve şarkı söyliyebilir mi 
idi? Sonra mutasJ.rrıf ve vali o-

lunca bu iş daha ziyade güçleşti. 
Cumhuriyet devrine kadar şarkıcı 
kaymakam, şarkıcı mutasarrıf, J'lr 
kıcı vali gibi namlar ile herkesin 

istihzasına maruz kalmamak için 
t:-.hii namumüstear ile çalıştım. 

Çünkü musikinin bir sanat olduğu
nu maalesef o zaman takdir eden-

ler az idi. Bugün ise bu takdir 
mevcuttur. Artık saklamıya ma· 
hal yoktur. 

- Siz, bütün bu gaz heyetlerini 
çok him::.ye ediyorsunuz. Bunun 
sebebi nedir? 

- Efendim, hunların içinde çok 
istidadı olanlar vardır. Ben öyle 
kemaniler ve hanende!er gördüm 

ki, hudayi nabit, istidatları çok faz 
ladır. Fakat hepsi çok z:ıvalhdır. 

Açıkçası bunların hepsi açtır. Bu 
gihileri ancak himaye ile yetitebi-
lirler . 11 :ç. lf. 

SeddUlbahirde terketti§i 

mahfuz liman ve iskeleler 

tik. Bunlar Türk siperlerinden Fakat mevkimiz, tüneler, siperler 
bir kaç yarda uzakta idiler. Bura ve sair kazılmış yerlerle çok müh· 
dan (V) nutnakasma gittik. Dub- kem bir haldeyidi. 
li~ler, bilhassa burada müthiş za- "Ateş olmasaydı, Margate kıyı-
yıata uğramışlardı . sına yaklaşacaktık. Hava güneşli 

Bir gün evvelki vak'alardan J idi. İki, üç bin asker açıkta gezi. 
sonra bunlar bir za bit ile 300 as- yor, bir çokları yıkanıyor, diğerleri 
kere inmi şlerdi. Bir mezarlığa tepe kenarlannda dmı.ıyor, çay pi· 
vardık. !çinde 350 kişi ve daha şiı'iyol'ladr. Bunlar kendilerine 
fazlası gömülü idi. Burada bu _ şayanı hayret yollar, galeriler 
lunan 80 deniz askeıinden 65 i ya yapmışlar ,topları inanılınıyacak 
öldürülmüş, yahut yaralanmıştı . yerlere yerleştirmişler, bahtiyar 
Resmi telgraflarda bu mevki bir kanaatkar yaşamağa başlamışlar
amfi tiyatr ve sahili bir sahneye dı. 
teşbih olunuyor. 

Yerinde bir teşbih.. Sahilin bü 
tün muhiti, bir an kuvaru gibi, her 
taraf siper, mağara, tünel ve tel 
öı~güleri içinde.. (V) ınmtakast 
cepheden vuku bulacak taarruzla
ra karşı ,teshir edilmez bir halde
dir. Ona dair söylenecek ba~ka 
bir sey yo1"' ı • .,, .. ttv ...... ·.. .l\ •• , , 
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a il üzerinde geçırdiğimiz üç 
saatten sonra Kraliçe Elizabet ge
misine döndük. Asri şerait altın.da 
vuku bulan askeri hareketlerin 
korkunç mahiyeti, ordu tarafından 
ifa olunan vazifenin büyüklüğü 

kartısında, donanmanın işe ne ka
dar süeatle vaz'ıyet ederse o ka .. 
dar iyi olacağını hissettim. 

Bahri bir hücum ordunun vazi
yetini düzeltirdi. Onun için ku
ınanda eden zabitlere gemilerini 
azami derecede mahrukat, erzak 
ve mühimmat ile doldurmaları 
İçin işaret verdik. 

Muhtıra.m deva mediyor: 
"Daha sonra· Kralice Elizabet 

harp gemisi sahil boyun~ca ilerledi. 
Ateşi, bir lahza kesilmeden devanı 
ediyordu. Fakat bir kimsenin de 
ona aldımıadığı görülmekte idi. 
Sahi~le1· üzerinde faaliyet, müte -
madıyen devam ediyordu. Deniz 
kenaıına onun icin derin bir isti
~ak ~u~aktayd~m. Çünkü bir Şey 
ıstenıp ıstenmediğini merak edi 
yordum. Sir Hamilton kulağıma 
fısıldadı: 

-. K~ı·aya çıkıp vaziyeti tetkik 
etnnyelım ıni ? . 

Ara sıra, yıkananlar, çay pişi
renler zayiata. uğrryor, fakat al
dırnuyorlardı. Ceneral Brivood 
bizi siperlerin ilk hattma götürdü. 
Yolun büyük bir kısmı örtülüydü. 

Arada sıl'ada başımızı iğnıemizl 

emrolunuyor ,kurşunlar tepemiz-

den aşıyordu. Üzerimize fazla a
teş edilmesmırı ""'bebını sorduK-. 
Beyaz serpuş taşımamızdan buna 
sebep olduğunu scylediler. Onun 
için daha sonra karaya çıktıkça 
haki elbise giydim. 

Anzaklar, donanmanın faaliye. 
tinden fevkalade memnundular. 
Bilhassa Kraliçe Elizabetin attığı 

şeraprıe llerden fov kalade hoşnut 
lıtı lunuyorlard ı. A vusturalyalı bir 
miralay, 15 ın~sluk şerapnel mer
nıilerindrn hiri11ir. tütün bir Tilfk 
alayını mahvettiğbi söyledi. 

Hatlaı ıı.ııza ~·0!\~1lanlar vardı. 
Bunlar bin~l' İJÜE>r ~~akalanıyorlar · 
dı. Bir çalılık içinde 15 günlük 

erzakı, bir teneke suyu ve 1000 
kurşunu ile duran biri bulunmuş -
tu. 

Kendi askerlerimiz içinde İngi
liz ölülerinin sırtından çıkarılan 
elbiseleri giyen beş T ürk askeri 
bulduk. Bunlar da ölmüşlerdi. 
Bunlardan birinin cebinde bit' e . 
lektrik feneri ile bütün işaretleri· 
ınizi izah eden ve bunların Türk
çelerini göstel'en bir kart bulun
du. 
Akşam olmadan döndük. Bu 

gezinmeden fevkalade memnun
duk. Hava çek heyecanlı idi. H er 
tal'afüı nikbinlik ve ümit hakimdi. 
Biz de bunları koklamıştık. Sir 
Hnmiltonu siperler arasmda gör. 
mck <'ok iyi bir tesir bırakmıştı. 

(Devam edecek) 

Tabii bu teklifi kabul etmedim. 
Asıi muharebelerde baş ku

mandanın her hangi hir tehlikeye 
maruz kalması icap ediyor. Ben, 
~ahsen tamamiyle başka türlü dü
~ünüycruın . Çünkü hazan bizzat 
temas etmek ve doğrudan doğruya 
rehberlikte bulunmak bir harbin Resimli Şark 
onda dokuzunu te~kil ediyor. 39 numaralı mart nüshası üç renkli 

Gene muhtıra defterine müra• 1c üzel bir kapak içinde: Cenap Şahabetti

caat ediyorum: nin ölümü, Aramiler, Türk ve Iran ta-

rihinılcn bir levha, Afrika hayvanlan ne· 

"Colve gemisine bindik. Hare ler bilir, uyuyan krallar, bir dansözün 
ket etti. Bir mil kadar gittikten hikayesi, Edirne mezarlıklarında Pertev 

. . .• Paşa, Alanya kütüphanesi, Attım toka· 
s~.n~a bı.~· sandala geçtık. T nrkler tr, başl:kh yazılar ve şiirlerle çıkmı!tır~ 
butun gun, şerapnel atıyorlardı. Tavsiye eder iz, 



Başvekil 
N'- (IJal~a.tı 1 lncJ •Ytlada> 

Fır}.anın esas proğraınında ilk 
tahsil meıeleıinin bütün v~tr..nda 
eıulı olarak teminini belli bRşh 
hh· ~renıip sa!dığından bu prensi· 
pin naııl t-ıtbık olunduğunu göre· 
ceksinİZ· Daha İyi tatbik olunma· 

11 için fırkanın gerek mecliste bu· 
lunan grupu, gerek memlekette bu 
lunan bütün efradı nıeselenin esas· 
lr halli için bütün gayretlerini bir· 
leıtirınek vazifesi karşısında klla

caktı. 

Şiklyetler nelerdir ? 
E~ela gün meselesini arzede· 

ceğilll, bugün elimizde mevcut o
lan ınalômata göre şikayetler şun· 
lardır: 

Bir vilayette dört aylık ve iki 
vilayette üç aylık, on iki vilayette 
iki aylık, on bir vilayette bir aylık 
ilk ınektep muallimi m ~a§ı birik· 
JX1ittir. Bu suretle maatları hirik
ınif olan vilayetlerin adedi, 26 o· 
Juyor. 

Bununla beraber gayet büyük 
bir rakam ve çok büyük bir adet 
birikmif gibi bir tesir karşısında 
kalm:mnzla beraber meselenin biz 
leri ürkütecek kadar olmadığını 
timdi arzedeceğim rakam göste· 
Tecektir. Son anda birikmiş olan 
maaşlan kurut olarak, müfred:ıt 
olarak toplattırdık. 

Takriben en son malumata göre 
265 bin liralık bir borç bidkmiş o· 
luyor. Yani bu yirmi altı vilayet· 
te biriken m:ıaılann yekunu bu • 
gün iki yüz altmıt beş bin liradır. 
Sene nihayetine kadar bu rakamın 
bu hadde kalması veya takibat ile 
indirilmesi veya bir miktar .:ırtma· 

sr mümkündür. 

mesele iki aenellktir 

Bu ilk mektep maaılarmın bu 
suretle birikmeıi, baılarken dedim 
ki, ~ir iki senelik bir meseledir. Şu 
halde umumi varidatın azalmasile 
idarei huıusiyede baılıy:ın aynı 
derdin sirayeti ve tesiri sayılabilir. 
Yani idarei hususiye bütçeleri 45 • 
50 milyon liraya kadar nazarı bir 
rakam içinde ç:ılışırken üç dörtse· 
ne icinde filen istihsal ettikleri bel 
ki azami 30 milyona kadar düş· 
müttür. Tabii bu dü§menin tesiri 
idarei hususiyeye teallUk eden bil· 
tün vazifelerde tesirini göstermek 
lazımdır. 

ilk mektep bütc;esi 
Malômunuı;dur ki, ilk mektep 

bütçesinin temini idarei hususiye· 
!ere ait bir v:ı.zifedir. Onların va· 
ridatı ile teıviye olunur. 

ldarei hususiyelerin içinde bu
lunduğumuz senede ilk tahsil için 
tahsis ettikleri para 13 milyon li· 
radır. Bu noktai nazardan eğer 
bütün vilayetlerin ilk tahsil bütçe· 
sini on üç milyon lirayı ve bugün 
birikmit olan borç ol :ırak iki yüz 
aJtmıt - iki yüz yetmiş bin lirayı 
göz önüne alırsak açık nisbeti yüz.· 
de yarıma bile dü,emiyecek de
mektir. 

Mesele bu noktai nazardan da
ha ziyade intizJ.m meselesidir. 
Bir de zengin vilayetlerin kendi 
varidatile masraflarım ödiyebilen
lerle bazı vilayetlerin kendi borç
JarJnı ödiyemiyecek, nisbetsiz bir 
halde bulunmaları meselesidir. 

Her ne olursa olsun az bir mik
tar borç b kalınıt buluma velevki 
bir tek adamın alacağı olduğu hal
de üç dört aylık maaşını alamama· 
tından tikayet etmesi bizi mush· 
rip etmektedir. Ve intizam halin
de olmıyan bir müesseıenin ve bir 
lpı eemere veremiY,eceii kanaati 
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Paşa ilk tahsil meselesini izah etti 
bizi ehemmiyetle düşündürmekte· 
dir. Onun için ne vereceksek, işi 
nasıl idare edeceksek, onun mun· 
tazam olarak alakad -.ırları herhan
ği bir tereddüde düşürmiyecek sağ 
lam bir hesaba hayatını raptede
cek suıette belli olarak tediye edil
mesi muv1.ffakiyet için ve ilk tah· 
ıilden beklediğimiz semereler için 

esaatır. 

ilk tahsilde memleketin 
vaziyeti 

Şimdi size idarei hususiyelerde 
nazari olarak karşılık gösterilen 
ilk tahsilde ınemlektin vaziyetini 
bir iki rakamla söyliyeceğim. ilk 
tahsil için on üç bin iki yüz altmış 
iki muallim çalışmaktadır. Bunh
rın şehirde çalışanlan 6524 ve köy
de çalışanları 6638 kişidir. 

Bugünkü vaziyet takriben şe

hirde ve köyde hocaların yarı yarı· 

ya ayrılması gibi bir m::mzara gös· 
teriyor. Mektep, şehirde 1143, köy· 
de 5401 d ir. 6544 mektep eder. 
Talebe şehirde 257.600, köyde 
313180, hepsi 570780. tık mektep· 
lerde bulunan talebenin yekunu o
larak görülüyor. 

ilk tahsil Cjağındaki çocuk· 
lartn ne kadau okuyor? 
Bir noktayı saklamadan dikka· 

tinize arzetmek isterim: T.:ıhmin o 
lunduğuna göre bütün menıleketin 
çocukları ilk tahsile inkılap pren· 
sipJerinin arzu ettiği gibi girmi§ 
olsaydı, mekteplerimizin talebe 
mecmuunun bir buçuk milyon ol· 
ması lazım gelirdi. Şu halde 500 
küsür bin ile ilk tahsil çağında bu· 
Junan çocuklardan .:mcak bir tak· 
sim üçü okumuş bulunuyor demek· 
tir. Bu ummi bir nisbettir. 

Şüphe yoktur ki, bazı vilayet
lerde bu nisbet daha ileri ve bazı 
vilayetlerde ondan geridir. Vaıa· 
ti olarak bir ta·ksim iiçü mektepler
de bulunuyor demektir. 

Fakat şu :ıcı hakikatı söyleme· 
liyim ki, 570 bin çocuktan köy 
mekteplerinde üç sınf, şehir mek· 
teplerinde beş sınf olduğuna göre 
her sene ilk tahsili bitirip te çıkmış 
olması lazım gelen miktan evvela 
beraber arıyalım ve neticeyi göre· 
Hm. 

ne olması ıazım? 
Şehirde 257 bin çocuktan beşte 

bir olarak her sene elli bin çocuk 
çıkmaaı lazımdır. Köy mekteple·· 
rinde ise 313 bin çocuk bulundu· 
ğuna göre üç sınıf olduğu için her 
sene bu miktarın üçte biri olan yüz 
bin talehenin mektebi bitirmesi la
zımdır. Şu halde yekun bu oldu
ğuna göre her sene ilk tahsili bi· 
tirmiş olan çocuklar 150 hin olma
sı lazım gelir. Halbuki rakamla· 
ra b. .... !{acak olursak çıkan t:ılebe· 
nin yekunu 150 bin yerine bunun 
yarısını görmekteyiz. Her sene 
köy ve şehir mekteplerinden aza· 
mi yetmiş beş bin talebe çıkmış bu 
lunmaktadır. Mühim bir kısmı tah· 
silin nihayetine varma:Jan mektebi 
terketmektedirler. Bu itibarla di· 
yebiliriz ki bu ilk mekteplerde 
üçte birini okutuyoruz. F :\kat an
cak, altıda birine ilk tahsilini ta
mamlatıyoruz. 

Sarfedilen para ile 
alınan netice 

Şimdi sarf ettiğimiz parayı bu 
aldığımız netice ile mukayese ede· 
cek olursak karşısında hulun:ıcağı· 
mız hakikat dikkati celbetmiye la· 
yiktir. llk tahsil için sarf edilen on 
üç milyon lira ile 170 bin ilk tah
silini bi!irmiş çocuğu almayı düşü· 
nüraünüz, talebe ba§ına çok mu· 

raf edilmektedir. Meseleyi cesa· 
retle, hakikati olduğu gibi görerek 
mütalea etmek ve memlekete bil
dirmek vazifemizdir. 

Hepıi bütün ihtiyacı temin et· 
memekle beraber bu memleketin 
ilk tahsile tahsis ettiği par:ı. eksik 
noktai nazarından az sayılabilir. 
Aldığı netice noktai nazarından 
israf edilmiş nyılmalıdır. Bunda 
alakadar velilerin, çocuklarının 
tahsilini bitirmek için ınuntazam 
takip etmediklerini kayit edebili
riz. Onlan teşvik edersek ve bil
hassa çocuklara bhsili se~dirme· 
yi, icap eden muaBimlerin ve ida
re memurlarının iftihar edecek va· 
ziyette olmadıklarını söylemeyi va 
zifeden sayarım. 

Bnvo sesleri, alkışlar .... 
llk tahsil meselesi bu 13 milyon 

liranın ilk tahsilin hususi idarele· , 
rin tahsis ettikleri on üç milyon 
liranın hakikatte tahminden daha 
az hasılat alınan ıenelerde on üç 
milyon lir:mın tamamen istihsal 
olunacağını, daha sene başına üç 
dört ay varken keatirmek müşkül
dür. 

Miktar bundan eksik olabilir. 
Görülüyor ki bu on üç milyon Ii· 
ranın tahlilinde dokuz-milyon lira 
münhasınn maaşların karşılığı ve 
diğer geriye kalan üç - dört milyon 
lira ilk tahsilin icap ettirdiği mas· 
raflar sayılabilir. 

Bir kısım harcirah ve saire gİ· 
bi eşhas h:ıkkına taalluk eden mev 
zuları, diğer kısmı İnşaat, ders 
malzemesi gibi ilk tahsilin doğur· 
duğu masrafları icap ettirmekte· 
dir. 

ilk mektep muallimlerinin 
maaşları 

ilk muallimlerin maaşlan hak· 
kmd:ı. elimde bulunan cetvelden 

hükumetten bir çok defa ciddi ted· 
birler aldık, bir defa bir heyeti 
vekile karariyle her hangi b]r vila· 
yette idarei hususiye bütçesinden 
ilk mektep muallimlerine maaş ve· 
rilmemiş ve diğer her hangi bir 
şubeden bir maaş verilmişse bunu 
suiidare ve uuiistimal telakki ede
riz dedik. 

Bu maaşı almamış olan yerler· 
de valiler veya idare memurları 

muallimlere veı·memiş, fakat ken
dileri almış olsunlar. 

Yahut diğer şubelerine vermiş 

olsunlar. Buna ihtimal vermek 
istemem. Böyle bir halin zühur et
mesi idare başında bulunan ami -
rin doğrudan doğruya mes'uliye• 
tini icap ettirir. 

Halin intizamı dediğim zaman 
bir defa bu birik.miş maaşların 
nıuntazam tediyesini temin ede • 
cek riyazi tedbir istiyorum ve bu· 
nu murat ediyorum, biz demem· 
le ketin sarf ettiği para ile mütena
sip net:ce alınmasını istiyoruz. 

Bu sarfettiğimiz 14 milyon lira 
ile hakikaten biz çocuklarımızın 
üçte birini mi okutabiliyoruz, bir 
defa bunu tetkik edeceğiz. 

Hakikaten bunu okutabiliyor
sak bunun semeresini ta.mamlama
lıymız. Bunun yarısının semeresini 
almak için tamiri pek güç olan bir 
zarardır. 

Biz o §erait içinde yetiştirmek· 
teyiz ve memleketi öyle çetin istik
ballere hazırlamaktayız ki, bir }i .. 
radan yarım liraya değil, b ir lira
dan bir buçuk lira istifade etmek 
yolunu bulmalıyız. Fakat sarfetti· 
ğimizin yarısı alınması ve memle· 
kete bunu kabul ettirmeğe kimse· 
nin hakkı yoktur. Halin intiz~ı· 
nı temin edecek tedbirleri bul
maktır. 

ümmilikle .mücade]e etmek için te
şebüs alınmıştır. 

llk senede yüksek b ir rakam 
yani dört beş yüz bin kişinin, mü
teakip sene1erde azalmak üzere 
bugün elde bulunan statistik!ere 
göre yüz elli bine İnmiştir. Millet 
mekteplerinden, okuyup yazma 
kürsülerinden geçmiş olanların a
dedi bir milyona yakın sayılıyor. 

Bazı müşahedelere göre tahsil 
etmiş olanlardan millet mekteple
rinde okt·.muş bulunanlardan bir 
kısmı az bir müddet bu mektep
lere devam ettiği için bilahare o· 
kumadan ayrılarak öğrendikleri· 

ni unutmuş vaziyete düşmüşlerdir, 
deniliyor. 

Yüksek bir rakamdan başlayıp 
böyle tedricen azalarak dört beş 
ıene içinde 150 hin kişiye düşme• 
sinin sebebi maddi olarak izah o

lunuyor. Yani bu millet mekteple· 
rinde halka ders vermek üzere va
zife almış olan hocalann masraf· 
lannı ve maaşlarında yapılacak i
laveleri temin etmek gittikçe güç .. 
leştiği için mekteplerin ve devam 
edenlerin adedi azalmıştır denili· 
yor. 

Her ne olursa olsun meselenin İ· 
çindeki müessirleri mütalea ederek 
ilk tahsil çağı haricinde bulunan 
geçkinlerin okuyup yazmalarını 

temin için yani ümmilikle rnüca• 
dele için ittihaz olunacak tedbir • 
leri mütalea etmenizi rica ederiz. 
Meseleyi size ,ilk tahsil noktai na .. 
zarından, bugün mevcut olan vazi· 
yeti ve ihtiyaçları bir kaç kelime 
ile fakat ana hatları ile kamilen i· 
zah ettim. 

Meseleyi münhasır;tn füik\lme~
te mütalea etmeyip te fırfkay:a &eı 
tirdiğimizin esaslı sebebi şudur: 

de size malumat vermek istiyo- ilk tahsilin eksik kalan kısmı 
Görüyorsunuz ki iş mütaJea e• 

dildiği zaman tedbirleri göz önü• 
ne velevki taslak olarak alındığı 
zaman yalnız hükiımet içine giri· 
lecek bir mesele değil, fırkanın bü· 
tün gayretiyle beraber çalışacağı 

fırka prensip]erinden en esaslıla • 
ı-ının tahakkuk ettirilmesini istih· 
daf eden bir faaliyet olduğu için
dir. 

rum. 
tık mektep muallimi maaşı on 

altı dereceden başlıyor. Muallim 
16 lira maaşı asliye, yani elli iki 
liraya h:ık kazanıyor. Ve vergile· 
ri kesildikten sonra kırk üç lira e
line geçecek bir para kalıyor. De· 
mek oluyor ki, filen eline geçecek 
para, 43 liradır. 

Muallim on altı derecede ilk 
dersine başlamıştır. 

Ondan sonr:ı zamanla 15, 14, 
13 gibi muhtelif derecelere terfi e· 
diyoı·. Bu suretle 43, 46, 54, 61, 68 
78, 85, 99, 126 lira gibi eline ge· 
çecek şekilde para alıyor. 

27 sene sonunda 126 lirası eline 
geçecek hale, yani 165 lira maaşa 
istihkakı olan bir V"lzifeye giriyor. 

Halli ıazım gelen meseleler 
Şimdi fırkada ilk tahsil mesele· 

sinin halledilmek üzere mütalea 
edilerek herkesin bileceği kararla· 
ra varmak üzere mevzuu bahsede
ceğimiz nokblar şunlardır: 

Bir defa ilk tahsil olarak halin 
intizamını temin etmek lizımdır .. 
Halin intizamı şudur: 

Bugün ilk tahsilde ne çalıştırı
yorsak, kim çalışıyorsa bunların 
ma. "'.Şiarı, istihkakları, devlet büt
çesinden istihkaklarını alan me· 
murlar gibi her hangi bir intizam· 
ıızhktan masun olarak muntazam 
tediye olunmalıdır. 

Munt1zam tediye meselesini tet· 
kike başladığımız zaman her vila· 
yet üzerinde ayrı ayrı mütalea e· 
dilmesini ihmalden mütevellit ek
siklerle imkansızlıktan mütevellit 
eksiklikler üzerinde tetkiki biraz 
da uzun olsa sabetle tetkik olun • 
masmı İc!lp_ ettirir. Biz bunun için 

Muntazam tediye ve memleketin 
sarfettiği paranın karşılığı olan 
haklı neticeleri temin eden usul , 
ondan sonra arkadaşlar ilk tahsi· 
lin eksik kalan kısmı için tedbir 
dü§Ünınek mecburiyetindeyiz. 

Yani eğer elimizde bulunan ra· 
kamlar üçte birini okutuyorsa üç· 
te ikisinin okutulmamakta olması
nı görerek seyirci kaI.mak iktida· 
rımız dahilinde değildir. Bunu mü
talea etmek bir tedbire bağlamak 
veyahut memlekete açık olarak bir 
şey söylemek mecburiyetindeyiz. 

Evet bu şerait altında diğer ek· 
sik kalan çocukların tahsil ettiril· 
mesi için ve bu imkanları bekliyor 
şu ve şu tedbirleri düşünüyoruz. 

Yahut kendi halimize göre bu tah• 
siJi bu nisbette çoğaltmak müm· 
kün olduğu kadar az zaman zar • 
f ında ilk tahsili bütün memlekette 
tt>min edecek bir yolu tayin etmek 
göstermek mecburiyetinde bulu
nuyoruz. 

Demek ki ikinci büyük mesele 
elimizde bulunan rakamlara göre 
açık kalan ilk tahsilsiz çocukları 
okutm"l.k :sin ne gibi tedbirler ala
cağız. Mali tedbir, idari tedbir, 
içtimai ve milli tedbir ne ise hu· 
nu mütalea b\1yuracaksmız. 

OçUncU mesele 

On m-likle mlicadele 
Siz ve memleketteki bütün fır· 

kaümmilikle mücadele etmek için 
icap ederse kendilerine kabili tat· 
bik olacak istifadeli yolları tayin 
etmek mevkiinde bulunuyorsunuz. 
İşte bunun için bu müzakereyi 
yüksek huzurunuzda açıyoruz. 

Arkadaşlar, fikirlerini hakikat
leri gördükten sonra söliyecekler, 
ihtimal ki, heyeti celilenizin mese· 
leyi mütalea ve münakaşa ettikten 
sonra fenni olarak teferrüat üze
rinde çalışarak efkarı umumiyeye 
bu üç esaslı noktada halin intiza· 
mı için, mektebe devam edemiyen 
çocuklara gösterilecek yolları sü
kunetle, fakat isabetle tayin ede· 

ceksiniz. 
Ricam bu hususta meselenin ek· 

sik taraflarını ve acı hakikatleri 
olduğu gibi memlekete tanıtmak 

ve bunun tedavisine cesaretle gi-
rişmektir. ,, 

Bundan sonra üçüncü bir mese· Mersin Halkevinde 
le kalıyor. tık tahsil kısmında "Reşit Galip,, günü 
o da ilk tahsil çağını geçirmit bu· Mersin, 13 (A.A) - Dün aktam halk 
lunanlarm yani yaşlıların ve geç· evinde merhum Reıit Galip Beyin ha
ginlerin ümmilikten kurtarılmaııı trra11m taziz için bir ihtifal yapıldı, 
çin mücadele nHıl yapılacak ve Bütün gençlik ve kalabalık bir halk 
nasıl devam edecek. işte bunu mü· kütlesi ittirak etti. Bu toplantıda muht• 

1 b k B
. . lif hatipler söz alarak merhumun yük. 

ta ea uyuraca smız. ;,lıyorsu .. k • ti · d M · d b ı se m~zıye enn en ve er11n e u un-
nuz ki Türk harfleri kabul edildi- duğu zemana ait hatıralarından baha· 
ği vakit millet mektepler teklinde elmitlerdir. 
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Balkan Misakı 

Yunan meclisinde 
.... (Bao tıuııtJ ı inci anyıtamı:ıaa > 

bir takdirde misaktan mütevellit 

teahhütleri ifa için herhangi bü

yük bir devletler harbe giremez.,. 
Bu tebliğin okunuşundan sonra 

encümen :bariciyen nazırını pro· 
tokol hakkında izahat vermiye da· 

vet etmittir. 
M. Maksimos ipice izahat ver

mi§, fakat protokol ile dört Bal

kan hariciye nazırının müzakere 
zabıtnamelerini tebliğinden imti

na etmittir. Muvafık mebushr· 

dan M. Sliman bu meselede hükU

metin muhafaza ettiği ketumiyeti 

tenkit etmittir. 
En nihayet hariciye nazırı Bal

kan misakının müddeti yedi sene
lik olduğunu söylemiştir. 

Hariciye encümeni bugün de 

toplan:ırak misakın tasdiki lehin

deki esbabı mucibesini hazırlıya
cak ve misak bugün veyahut yarın 
tasdik edilmek için meclis heyeti 

umumiyesine sevkedilecektir. 

Atina, 13 (A.A.) -Atina ajan

sı bildiriyor: 
Hariciye nazırı M. M:ıksimos, 

dün mebusan meclisine 9 Şubat 
1934 tarihinde Yunanistan, Ro
manya, Türkiye ve Yugoslavya a
raaında Atinada. imza edilmiş olan 

Balkan anlatma misakının tasdiki

ne müteallik bir kanun layihası 
tevdi etmiştir. Bu kanun layihası· 
nın b:ış tarafında bir esbabı muci-

be layihası '1ardır. Bunda bilhas· 
sa misakın meriyet mevkiinde bu

lunan muahedelere riayet etmek 

ve BalkJLPlarJn arazi statükosunu 

muh,.faza eylemek suretiyle Bal

kanlarda sulhun tarsinini istihdaf 
etmekte olduğu beyan edilmekte

dir. 

Atina, 13 (A.A.) -Atina ajan

sı bildiriyor: 
5 ,.bahki celseden sonra topla· 

nan me'busan meclisi hariciye en· 

cürneni Balkan misakının tetkiki

ne girişmittir. 

Hariciye nazırı M. Makıimos, 
encümene misakın tasdikine müte

allik bazı izahat vermiıtir. 

Yanlış tefsirler 
Ramıı, (Taymis) - Balkan mi-

• 
sakına bağlı bir P,rotokol bulundu· 

ğunun ifta.sı, ltalya matbuatının 

yanht bir takım tefsirlerde bu
lunma-sına saik olmuıtur. Misa· 
km inızahndığı sırada, Atinada 

bir protokolun da imza edildiği 

malumdur. 

' Protokol, imza edildikten son· 

ra derhal Atinadaki lngiliz, Fran· 

aız, ltalyan mümessillerine bildi • 

rilmiı olduğu için onun tamamiyle 
"gizli,, mahiyette olduğunu söyle

mek doğru olm:ız. ltalya matbua· 

tının protokolu, 1talyaı aleyhinde 

telakk i etmeleri yanlıştır. 

hinde olmak bertar.af İtalyayı 
tatmin eden bir mahiyettedir. 

Askeri müzakereler mi? 
Dünkü "Akşam,, refikimiz ya

zıyor: 

"Atinada çıkan Elephteros An· 

thropos, Selanikte çıkan Le prog

res ve La volonte gazeteleri §U ha· 
beri neşrediyorlar: 

" Hükumetimiz çizdiği hırici 
siyaset yolunu takibe devam edi

yor. Bu siyaset şimdiye kadar 

iptida Türk - Yunan, aonra Bal-

kan misakının imzası neticesini 

vermiştir. Hükumetimiz timdi 

de bu politikanın tam-ımen tahak

kuku için Ankara ve Atinada im

zalanan muahedelerin ruhu dahi

linde çalışmaktadır. 

Bu cümleden olar.ık lbir ikaç gün 

evvel Türk büyük erkanı harbiye 

reisinin mütenekkiren Ankaradan 

Atinaya geldiğini kaydedebiliriz. 
Türk erkanı harbiye reisi aske· 

ri ricalimizle uzun mülakatlarda 
bulunmuştur. Bu mül6.kathr es· 

nasında iki dost memleketin aske~i 
teşkilatı arasındaki ahenk karar -

laştırılmıştır. 

iki erkanı harbiyenin hu suret

le mesailelerini teşrik etmeleri An· 

karad:ı İsmet Paşa ile M. Çaldaris 

arasında kararlaıtırılan siyasi ma· 

hiyette anbşmalann mabadidir. 

Bu teşriki mesai, iki hükUnıet ara· 

sındaki sa.mimi elbirliğile çahıma· 

yı teyit ettikten ba§ka müşterek aı 

keri siyaseti de tayin ediyor. Müt· 
terek askeri siyasetin tekamülü is-

tikbalde, y:ıkın şarkta bir Türk -

Yunan sulhperverane hareketinin 

esasını teşkil edecektir. 

Aldığımız haberlere göre Tür· 

kiye ile Yunanistan arasındaki as

keri mahiyette anlaşm:ıların ikinci 

merhalesi Ankarada olacaktır. 
Ağlebi ihtimal harbiye nazırımız 

M. Kondilia, Gazi Mustafa Kem:ıl 
Hazretlerinin daveti üzerine An

karaya gidecektir. 

Gene aldığımız haberlere göre 

Türkiye ile Yunanistan arasında
ki bu askeri müzakereler ileride, 

Balkan misakını imza eden diğer 
Balkan hükumetlerine de sulhper

verane mahiyette olan misakın ru· 

hu, ibüt~elerdeki ağır askeri mas· 
rafları indirmek için d:ıha sıkı bir 
surette askeri teşriki mesaiyi hedef 

tutmaktadır.,, 

V AKIT - Bu haberi veren re
fikimizin işaret ettiği gibi biiyük 
erkanı harbiye reisimiz Pa.~ Haz
retleri uzun zanıandanberi memla
ketimiz hudutları dışında bir seya
hat yapmamışlardır. Bu itibarla 
Yunan gazc.teleıinin askeri mü-
zakerelere dair verdikleri habeıin 
büyük bir ihtiyatla telakkisi la
znndır. 

Turing klüpte umumi 
heyet toplantısı 

Memleket Haberleri 
.... -
Kız kaçırma .. 

Ödemişte bir genç bu 
yüzden cinayet işledi 

16 Mart 
Şehitlerimiz • • 

ıçın 

programı 

faciası 
yapılacak ihtifal · 
hazırlandı 

Ödemiş - Ayaıu köyünden Yusuf ve Halkcvindcn : 5 Kıt t kt 1 d Ömer isminde iki genç lsmail oğullann- . . . . - aa .. ve me ep er uru§ sıra• 

d M f ğ 1_ V .1 h 16 mart şehıtlerı ıhtıfali her sene ol- ıiyle geçit resmi yapacaklardır. 
an uıta n a anın ~ızı eın e anımı ~ . . " 

1 k
.. h · · k k 'ht' 1 dugu gıbı bu sene de 16 mart cuma gunü 6 Davetlileri götürmek üzere köp zor a oy arıcıne çı arara ı ıras arına - . · 

alet etmek istemi§ler, kız buna razı olma- Eyüpte şehitlikle~~e a~ağıda 11rasiyle ya• rünün Haliç iskelesinden biri saat 13 te 
yınca biçareyi müteaddit yerlerinden ya. zıh program dahılınde yapılacaktır. ve diğeri saat 14 te iki vapur kalkacak
ralamıılardır. 1 - Merasim saat (15) te müftü efen- tır. izdihama mahal kalmamak üzere 

Mustafa kızının kaçınldığını farkedin- dinin okuyacaklnn Türkçe bir dua ve ıe- herkesin ellerindeki davetiyelerde Y.azılı 
ce hemen takibe çıkmıı, bunlara yetiş- bitlerin ruhuna ithaf olunacak fatiha ile olduğu saatteki vapura binmeleri rica o· 
rniı, fakat ömerle Yusuf kaçmı§lardır. bnşlryacaktır. lunur. 
Mustafa ağa yaralı kızını alıp ödemi§e 2 - Halk fırkası , ·e f. vi namına Naki- Halkevinden: 
hastahaneye ~ötürmüştür. ye hanım, şehir namına Galip Bahtiyar 16 martta yapılacak §ehitler ihtifalinc, 

Fakat hııdıse bu kadarla kalmamış, ve gençlik namına Türk talebe birliğin- adresleri maliim olmalığı için bu ilanrriıı
hemşiresinin kaçmldı!ını haber alarak den Zeki Beyler birer hitabe İrat edecek- zı davetiye yerine kabul buyurarak, İ s-
köye giden Mustafa aganın oğlu Mahmut !erdir. t b ld b J T .. k. B'. " k M·ıı t 

k 
.. an u a u unan ur ıye uyu ı c 

kahvede oturur en mutecavizlerden O. 3 A ı · ·k t h · · · - s cerı muzı a ına em avası ça- Meclısı azaları Beylerın ve lstanbulda 
mer gelmit ve hemen Mahmudun üzerine ı k · · · • 

M h Ö 
aca tır. mevcut hayır cemıyetlerı ıle meslekı ve 

kaldırmı§tır. n mut merin tecavüzü- B' k d d · · · • · · · • 
d d t b 

4 - ır onbaşı uman asın a bır ıçtıma. ccmıyctlerın ıdare heyetlerı aza· t 
ne mey an verme en a ancasrnı çıkar- · w • ·ı ·· d f h 

d k Ö 
. manga manevra fı§egı ı e uç e a avayn lannın ve muhterem halkımızın tcırifle-

mı§ ve ateş e ere men cansız yere ser- t d k . . d ·d· . a eş c ece tır. rini rica ederiz. 
mıf, sonra a gı ıp zabıtaya teslım ol· 
muştur. Mütecavizlerden Yusuf hali fi
rardadır. 

Kızılca köyünde bir 
tecavüz hadiseşi 

Telefon, tramvay şirket
lerinden alınacak paralar. 

Kemalpaıa 12 (Hususi) - Yukarı 
kızılca göyünde bir atk faciası oldu. Ha-
dise Yukarı Kızılca köyünde Dana Hü- .... tHa~ tarafı 3 llnco sayıf:ıda) ]mata göre tramvay şirketinin mukavelesi ~ 
seyin oğulJarından Mehmet oğlu Ali is- Bundan ba,ka cümhuriyet halk fırkası- 926 senesinde yenilenmiştir. Ve bilet üc: 
minde bir genç, ayni mahallede oturan nın bütün te§lcilal merkezlerinde de bu retlerine de 926 senesinde 20 para zam 
Rabia hanım isminde bir genç kızla uzun mektuplardan bulundurulacaktır. Abo- yapılmıştır. O znmandanberi sekiz sene 
müddettenberi tanıımakta idi. Bu genç nelerirı İmza edecekleri mektuplar toplan- geçmi~tir. lstanbul belediyesiyılhğına 
kızla Ali arasında senelerce devam eden dıktan sonra bu para belediyece §ehır ~aktık. Tramvay şirketinin senevi ta§ıdı
kuvvetli bir alakadan aonra Rabianın an- hastanelerine yeni pavyonlar ilavesine g.ı yolcu miktan 61.000.000 dur. Tramvay 
nesi kızi!le Alinin niıanlanmasına muva- aarlcdilecektir. Bilhassa bir müddet e- §ırkcti her biletten yinniıer para aldığına 
fakat ctmiıtir. Ali, niıanlandıktan son- vel doğum zamanını bekliyen kadınların göre ehir halkının verdiği fazla para va-
ra derhal evlenebileceğini zannediyor- yanyana yattıkları Haseki hastanesine aati bir hesapla senede 305.000 liradır. 
muş. Fakat Rabianın yaıı henüz on bet büyük bir pavyon ilave edile~ektir. Muka".'elc müddetinin üzerinden sekiz •e
olduğu için kanun evlenmelerine müsait Bu suretle §ehrin hastahaneler ihtiyacı ne gestiğine göre, fazla paranm yekunu 
değildi. Ali sözden anlamıyor; mütema- temin edilmiı olacağı gibi üniverıitenın 3.400.000 liraya baliğ olmaktadır. Maa- , 
diyen Rabia hannnın valdesine müracaat tıp tedrisatı da geni§ bir saha bulacaktır. mafih bu hesap tahmindir. Esaslı tetkik
ederek: Dün ilk olarak Cümhuriyet Halk Fır- ler neticesinde miktar belli olacaktır. Al-

- "Ne olur sen ra7.J ol!. EvleneJim. kası merkezi •ubeleri balkevi kendi dığımız malumata göre, §ehir mecfüi 
, 'S ' ' • 

Sonra nikahı da kıydırırız.,, diyonnu§, haklarını belediyeye devretmi§l~rdir. Ke- azaları arasında halka yegnn yegan iade· 
Rabianrn annesi ise kızının reıit olmasını za lstanbul belediyesi de hiuesini bu ite sine imkanı olmıyan bu paranın belediyc
~lemekten başka sar• görmüyormu • terketmiıtır. • şekir' mec1ıst az&ı&rın n, Ye verilmesi yolunda ir cereyan varilır. 
Fakat gözü dünyayı görlniycn, Ali ni~n- te)efo-hu o1anlar di ugiin mü}terik-ıhir Bu takdirde alın~k-para, ceşte ceste-şu .... . ..> 

lısiylc evlenebilmek için nihayet Rabiayı mazbata ile haklannı belediyeye bıraka- raya, buraya sarfedilrniyecek, ıehrin birnz. 
kırda yakalama§ ve zorla kirlebniştir. Ye- caklnrdır. dn manzarasını değittirebilecek umumi 
tiıenler kızı nişanlısının elinden kurtar- bir hizmete bir imar itine hasr ve tahsıs 
mıtlardır. Ali derhal tevkif edilmiştir. Tramvay Ücretleri edilecektir. 

Muhakemesi lzmirde, ağır ceza mahke- Dün ıehir meclisinde tramvay §irketl- tik mevzu olarak istimlak . yüzünden 
mesinde görülecektir. .. nin halktan aldığı fazal para meselesi daha senelerce neticelenmiyecek olan yeni 

Edirnenin planı 
Edirne, (Hususi) - Berlin be

diiyat mektebi alisi rektörü Profesör 
Breayans, kanalizasyon mütehassısı, 
M. Broh, inşaat mütehauısı doktor 
Kisling memleketin müstakbel imarı 
hakkında gerek §ehir dahilinde ve ge. 
rek harita üzerinde etüt yapmışlar ve 
akşam Ankaraya müteveccihen Alpu(. 
luya hareket etmiılerdir. Mütehassıs
lar Ankaradan tekrar şehrimize döne
rek ıehrin imar planını belediyeye ve
receklerdir .. Planın verilmesinden son
ra İntnata başlanacaktır. 

Profesör Breayanı şehrimiz hal,kın. 
da demiıtir ki : "Bu ıebrin arazisinde 
dünyanın en güzel sayfiye §ehirlerin
den birisi kurulabilecek kadar tabii gü
zelliğe maliktir. Yalnız bugün şehriu 
dahili ağaçsızdır, fakat az zamanda bu 
ağaçsızlık bertaraf edilebilir. 

Tarsus ovasını 
sulamak için 

Tarsus, (Hususi)° - Berdan ko· 
nalı hafriyatı için celbedilen eksoliıtör 
makinesi i§e bnılaını§br. Bu makine va 
sati olarak günde altmış metre uzun
luğunda, üç metre derinliğinde ve dört 
metre genişliğinde bir hendek kazmak· 
tadır. Bu itibarla bende kadar olan 
mahnlli nihayet iki ay içinde tamamlı· 
yacağı ümit ediliyor. 

hakkında ıehir meclisine Cevdet Kerim kapı - Unkapanı arasındaki Gazi yo
Bey ve arknda§ları tarafından bir takrir lunun açılması gelmektedir. 
verildiğini yazmı,tık. Belediye fen he- . Para artarsa mütebaki kısım ile Emin
Yeti bu hususta tetkikat yapmaktadır. önü - Eyüp yolunun açılması, Eminö-

Birkaç gün zarfında alınan paraların nünün geniş bir meydan haline getiril. 
miktarı anla§ılacaklır. Aldığımız maIU. mcsi de düşünülmektedir. 

1Matbaamıza gelen es""rler: ........................................................ !"' B ORSA Güney ll i==~---:==-:---:-=~=!I 
Mersinde bu ndla bir edebiyat mecmu- : ı ftukut- tSatl ) 

nsı ne§redilmiye baılanmıştır. Matbaa- ı .-===~-::;...;:::;;:;===-=:;.;;;===~11 
ınıza gelen ilk sayısını güzel §İirler ve ya
:z:ılarla dolu ve güzel basdmıı bulduk. Çı
ltaranlan tebrik, okuyucularımıza tavsi· 
Ye ederiz. 

Çığır 
A)·lık gençlik fikir ve sanat mecmua· 

sı "Çığır,, . ın mart sayısı çıkmıştır. için· 
de dikkat ve alakayı çekecek birçok ya
zılar vardır. Tavsiye ecleı-iz. · 

GUrbUz Türk ~ocuğu 
Hi.ınayci Etfnl Cemiyeti tarafındnn 

ne§redilen "Gürbüz Türk Çocuğu,, nun 
87 ?unıarala sayısı çıkmıştır. Tavsiye e
denz. 

İktısat vekaletinde .. 

* Lotdra 64l • \'n ana 
• Ne' yor'1 3, - * l\1a'1rlı 
• Parls 161. • Berile 
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Protokol, miaakın ne§rolunan 

maddelerinden ileri gitmiyerek 

bunları tarif ve izah ile kalmakta, 

misakın sırf Br lkz.ni mahiyette ol

duğunu gö .. l :mnektedir. Hatta 

protokola g~re §l'~et Balkanlı ol

mıyan bir devlei. Balkanlı bir d ev· Türkiye T uring ve otomobil klübün-
lete bt'§ı mütearrız vaziyetini alır, den : 

Şimdi onuncu kilometre Üzerinde 
çalrşılmnktndır ve bende kadar ancalı: 
dört kilometrelik bir mesafe kalmı§lır. 

ANKARA, 13 (Hususi) 
Ticaret odalarının harici ticaret 

ofisine bağlanacağı söyleniyor. 

Ticaret umum müdürü Nakı Beyin 

Londra ticaret mümessilliğine ta· 

yin olunacağı, Moakova gibi bazı 

büyük Avrupa şehirlerinde yeni· 

den ticaret mümessillikleri ihdas 
edileceği rivayetleri de işitilmiş-

Slr. Hayriye 
Tramny --/lO Bal)·a 

misakı imz:tlamıyan Balkanlı bir Türkiye Turing ve otomobil klübü ni-
de\ let te ona yardım e decek olur· zam:ınamesinin 6, 7, ve s inci maddele-
ıa n1itıdcı imzalıyan Balkanlı dev- ri mucibince nisanın 22 sine müsadif pa
letler, yalnız bu Balkanlı devletin zar günü öğleden sonra ı;aat 3 te Pera
taarr.ızuna k~r~ı gelmekle iktifa palasta toplaoacak senelik umumi heyeti 
edecekıerdiı: içtimıuna merkez ve mürakebc heyetine 

V Ba ıL - h • · d k" d l ti dahil olan asli nzalann ve lankal her ellı 
tt ~n arıcın c ı ev e e 1 k bel . b" ·· · 1 · 1 h tak d aza ı şu erın ırer muessıs eny e a· 

~ a r.r olmıyacaklardır. jnımefendii. r komitesi azasının te~rifleri 
Pu itlbarla protol<ol ltalya aley- rica olunı.:r. 

Su bendi Polatlı civannda yapılacak 
ve münnvebe ile 300 bin dönüm ka
dar cırazi sulanması kabil olacaktır. 

Çünkü 150 bin dönüme kışın su veri
lecek ve toprak gönen haline getirile
cektir. Aynca yazın da 150 bin dönüm 
arazi sulanacaktır. Bu sulama iılerinde 
alınacak su memleketin fabrikalann3 
değirmenlerine ve bahçelerine hiçbir 
zarar vermiyecektir. 

Kanal ikmal edildiği takdirde ayrıca 

tir. 

Tarsus - Mersin §Oscsi üzerindeki köp· 
l'Ü civannda bulunan Pirice, Mentef, 
Adalı oğlu Sapandere, Hasan ağa, Ap
tal koyusu, Çatal kelisi köylerinde de 

!
otuz bin dönüm kadar tarla sulana-· 

bilecektir. 

u. sıı:orta -,00 Şart m. ecza 
l!omonıj 18' o l'cleron 

• •93JTUr!t Bor. ı ıs 70 
• .. il '18,0 Tramvay 
• " .. llI 28 3' Rıhtım 
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Met kez kumandanlığı 
Satınalma komisyonu 

ilanları 

Merkez kumandanlığı krtta 
ve ·müesseseleri ihtiyacı icin 
6000 kilo sabun 18 - 3 - 934 
Pazar günü saat 15,30 da pa
zarlılda satın alınacaktır. Ta
liplerin belli gün ve saatte 
l\f erkez kumandanlığı satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(937) (1145) 
"' :{. '!o 

Cumhuriyet Merkez Bankası 
Müdürlüğünden: 

Zirde mıktar ve müfredatı yH1h paralar 2243 numaralı mev· 
duah koruma kanununun l 7 nd maddeıi mucibince Emniyet 
Sandığı tarafandan Maliye Vekileti Celılesi besabana bankamıza 
devredilmiştir. 

Eıbab veya varis:crinin eHerindeki evrakı müsbitelerile bir-
likte ldarei Merkeziye ve Şubelerimize müracaatla bu mebaliği 
a!malan aksi takdırde bu paraların müessesemize tevdii tarihin
den itibaren dört sene sonra Hazineye intikal edeceği ilan 
oluour. ( 1171) 

Lira Ku. İsim 

4 78 Yani Ef. 

13 60 Münibe H. 

O 56 Fatma Ihsan H. 

Şehir 

,, 

,, 

,, 

isim Harll Akademisi icin 4 a- Lira Ku. 
det Mersedes Prima 34 mode- --- ---

Şehir ADRES 
73 29 Tarzı DHber H. ,, 

7 32 M~hmet Şevket B. ,, 

]. t t• 41 63 Zekiye hanım İstanbul ı. por a ıv yazı makinesi ile Küçük Mustafapaşada Mühtü ha
mamı karşısında Kolağalığından 
mütekait hacı Ali hey baldızı. 

bır a.det Roto 8 modeli sehpalı 
teksır ınakinesi 15 - 3 - 934 
Perşeınbe günü saat 16 da 
pa~arhkla alınacaktır .. Talip
lerın belli saatte Tophanede 
merkez satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (942) {1161) 

1(. 1(. "' 

llarp Akademisi için nü
muneleri veçhile 100 adet 
ınekari ve 50 adet araba ör
tiisü 15 - 3 - 934 Perşembe 
günü saat 14 de pazarlıkla a
lınacaktır. Taliplerin belli sa
atte Tophanede l\ferkez satı
nalma komisyonuna gelme-
leri. (943) (1162) 

.y. .y. .y. 

Harp Akademisi icin nü
ınuneleri veçhile 25 ~det 900 
numara ve 15 adet 821 numa-
ra Petromaks lambası 15 -
3 - 934 Perşembe günü saat 
15,30 da pazarlıkla alınacak
tır. Taliplerin belli saatte 
Tophanede Merkez satınal
rna komisyonuna gelmeleri. 

(944) (1163) 
• J(. J(. 

Harp Akademisi icin nü
ınuneleri vechile 60 adet ca
dır su kabı ıs - 3 - 934 P~r
şembe günü saat 15 de pazar
lık~a alınacaktır. Taliplerin 
belli saatte Tophanede Mer
kez satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (945) (116!) 

:(. ~ ~ 

Harp Akademisi için nü
muncleri veçhile 200 adet ko
lan ile 100 adet suluk zinciri 
15 - 3 - 934 Perşembe günü 
saat 15,30 da pazarlıkla alı
; acaktır. Taliplerin belli sa
atte Tophanede Merkez sa
tınalma komisyonuna gelme· 
leri. (9'16) (1165) . ~ . 

Harp ~ Akadenıisi ihtiyacı 
için pazarlıkla alınacak 700 
kilo hafif benzinin pazarlığı 
18 - 3 - 934 Pazar günü sa
at 14,30 da icra edilecektir. 
Taliplerin belli saatte Mer
kez satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (932) (1140) . ,,. . 

Harbiye mektebi talebele
ri ihtiyacı için üç adet alidat 
olimetrik aletinin pazarlığı 
18 - 3 - 934 Pazar günü sa
at 15 de icra edilecektir. Şart
namesini göreceklerin her 
gün ve taliplerin muayyen 
saatinde Tophanede Merkez 
satınalma komisyonunda ha
zır bulunmaları. (933) (1141) . . ~ 

Harp Akademisi ihtiyacı 
için pazarlıkla 500 kilo gaz 
yağı alınacaktır. Pazarlığı 
18 - 3 - 934 Pazar günü sa
at 14,30 da yapılacaktır. Ta
liplerin belli saatte Tophane· 
de Merkez satınalma komis
yonuna gelmeleri. 

(934) (1142) 

5 62 Nazmiye hanım " 

14 09 Mehmet Şevki B. ,, 

3 53 Yusuf İz:ııet B. 
" 

8 33 Salih Bey 
" 

35 03 Agopyan Ef. 
" 

17 69 Mehmet Niyazi B. ,, 

5 95 Hüseyin Ef. " 

50 91 Ahmet Şevket B. ,, 

10 91 Osman Nazım B. ,, 

12 11 Hasan Lami B. 

15 21 Zeynep H. 
" 

O 63 Ahmet B. " 

O 85 Mehmet Cemil B. ,, 

1 O 46 Ali Nur ettin B. 
" 

2 40 Bahaettin B. ,, 

8 01 Sait Kadri B. 
" 

1 07 Hüseyin Hüsnü B. ,, 

2 63 Ml!hmet Ziyaetlin B. ,, 

2 69 Senai B. ,, 

6 38 Mehmet CemalettinB ,, 

Sultan hamamı Külhan sokağı 
yüzbaşı merhum Ahmet Efendi 
kerimesi. 

Katırcı oğlu hanında 55 No. da 
mukim dava vekili. 
Kadıköy Cevizlikte Ziraat mü
düriyeti umumiyesi evrak memuru 

Beyoğlu Perapalas oteli ittisalin· 
de 48 numara. 

Beyor,Iu Pangaltı vali sokağı Ba· 
bıali Na. 72 ·itapçı. 

Fındıklıda Dcreiçi mükerrer 12 
numaralı hane. 

4 55 Ali Riza B. 

1 34 Hakkı Bey 

4 48 Osman Asaf B. 

2 71 Hakkı Bey 

5 31 Madam Timok 

l 85 Fatma Nasibe H. 

6 83 Hayriye H. 

" 

" ,, 

,, 

" 

" 

" 
Sultanahmet F eruzağa mahal

lesi cadde bila numara pazar es· 
nafmdan. 171 39 Mehmet Kemal B. ,, 
Boğaziçinde F mdıkhda Ayazma 
dere caddesinde pirinç posta mü• 
dür sabıkı. 

29 37 Ohanes ağa 

Kantarcılarda Laristan otelinde 10 16 Ohanes ağa 
No. 39 

Fındıklıda Ayaızma caddesinde 
No. 51 Nafia nezareti memurların
dan. 

Bakırköy Zeytunluk caddesinde 
Şerafettin Bey:n hanesinde ordu 
muhasebecisi Ziya Beyin ha.remi. 

Rumelihisarmda hacı Kemalettin 
mahallesinde No. 1 

5 66 Hamik Efendi 

ı 

10 31 Fatma Suat H. 

25 87 Fatma H. 

30 29 Mehmet Niyazi B. 

8 43 Fatma H. 

,, 

,, 

" 

" 
,, 

" Beyazıt Em:n bey mahalles=nde 
Yahy?.pafa ıokağında No. 16 42 89 Ahmet Mümtaz B. ,, 

Fatihte Küçükotlakçı yokuşun
da No. 3 
Şehzadebaşı Molla Hüsrev mahal
lesi No. 2 
Kadıköy iskele civanndaki pansi
yor..da mekteb hukuk 1 inci sene 
hlebeıinden 268 No. lu. 

Saray cedit imamlarından. 

Fatih Kızta§ı civarında Orta çeş· 
me ıokağında 65 numara. 

12 73 Hüsey:n Efendi 

30 68 Mediha H. 

4 44 M. Niyazi B. 

119 52 Kiaeknografi Ef. 

234 28 Talat B. 

Kımhcada mukim hariciye neza• 
17 93 Emin Efendi 

reti evrak memuru. 

" 

,, 

" 
" 
,, 

,, 

11 32 Madeım Mari Ankara. Aşı memuru Hulusi Efendin in ha· 
nesinde. 1 13 Matmazel Eleni ,, 

2 85 Ahmet Nazıın B. İstanbul Fatih Karadeniz Medrese soka· 22 44 Eskinazi Ef. ,, 

1 Ali Şükrü B. ,, 

2 05 Fatma Zehra H. ,, 

7 03 Arnavutköy Sultan sara-
yında: mukim Mehmet 
Rifat Bey 

7 85 Hacı Mehmet Ef. İstanbul 

1 66 Ayfe Hanım 

35 24 Yani Efendi " 

162 99 Madam Terez İstanbul 
Comboru 

15 91 Mehmet Arif B. İstanbul 

24 08 Hilmiye H. 
" 

16 44 Feride H. 
" 

29 84 lsmail Ef. 
" 

ğmda No. 14 
Selimiye kışlasında Şimendi fer a· 4 76 Eskinazi Ef. 
lay yaveri. 

Hırkayııerif civarınd:ı Akşenıset

t:n mahalles:ncle No. 10. 

11 43 Behram Lutfi B. 

6 87 Fatma Hanım 

51 57 Raife Hanım 

9 24 Şevket fendi 
P Zfa~ahçede Köyba,ı ca::Idesinde ·-
No. 80 18 98 Şevket Efendi 

Kabataı Ömer Avni Efendi ma· 4 96 Ömer Hilmi Bey 
halles·nde Kı::raahalı sokağında 

No. 68. 1 10 M. Niyazi Bey 

Rumelihiıarında Çeşme meyda-
nında bila No. lı hanede 108 31 Esma Hanım 
Beyoğlu Ağacamii Merconofun 
hanesinde. 3 61 Veli Efendi 

Üsküdar Selimiye Namazgahta 29 25 27 Kadriye Hamm 
ncr:narada. 

Ka.raköyde V endiyana sokağında 7 17 Nedime Hanım 
21 No. lı hanede 
Aksaray Sülüklü cadde No. 9 13 82 Rüttü Aıım Bey 

Göztepe Mehmetefendi mahall .. 
ıi No. 30 

" 

" 
,, 

" 

,, 

" 

" 
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Mahmutpa§a Menekte sokağı 48 
No. h dükkanda marangoz. 

Üsküdar Valde camii Çinili ma· 
halle Külhan sokağı No. 28 

Üsküdar Kaptan camii Hamza 
Fakı mahallesinde No. 65 

Eyipıultan ltlambey mahallesi 
Bahçe ıokağı No. 5 

Küçüklanga Kürkçübatı Aktem • 
settin mahallesi kahve karııaında. 

Büyükderede Cağaloğlunda Zira· 
at ve Ticaret gazetesi idaresinde 
orman müfettişlerinden: 

• 
Bakırköy Kartaltepe No. 1 

Çırçırda Molla Zeyrek mahalleıi 
Haydar caddesinde No. 2 

Fatih Kuzulumescit Yeıil Tulum
ba sokağında No. 19 

Haydarpaşa Y eldeğirmeninde 
. Bayır sokağında No. 4 

Pangaltı Meşrutiyet mahallesi Ha
cı Mihal sokağı No. 26 

Beıiktaş Uzuncaova Kolağası Ce
mal Bey hanesi . 

Aksaray Kuğacıdere mahallesi 
Kara Mehmetpaşa sokağı No. 30 

Langada T ulu.mba meydanında 

No. 41. 

Langada Tulumba meydanında 

No. 41. 

Kumkapı Nişanca mahallesi Pa • 
pas sokağmda bila numara. 

Beyoğlu Taksiqı Sormakir mahal· 
lesi Faik Paşa konağında. 

Beylerbeyi Çamlıca caddesi. No.9 

Galata· postahanesi hademelerin· 
den. 

Sarıyer Türbe sokağı No. 15 

Beşiktaş Köyiçi cumartesi paza
rında No. 6. 

Sultanahmet Millet bahçesi karşı· 
sında bila numara. 

Kasımpaşa Tahtakadı mahallesi 
No. 14. 

Fındıklı Dereiçi mükerrer No. 12. 

Burgazadası Patrikane caddesi ıi
gorta memuru. 

Aksaray lsmailağa mahallesi Bey. 
lerbeyi sokağı No. 33. 

Fatih Sangüzel Doğramacı soka
ğında rençber. 

Kadıköy Kirilyoı ıokağı No. 8. 

Hasköy Turşucu mahallesi Halil· 
ağa kapısı sokağı No. 26. 

Hasköy Tur9ucu mahalleıi Halil
ağa kapısı İokağı No. 26. 

Eyüpsultan Sofular sokağı No. 1. 

Samatya Hacıkadın sokağı No. 9. 

Süley.maniye M'olla Hüsrev mahal
lesi Kirazlıınesçit sokağı No. 19 

Cihaniİr Kaptan sokağı No. 14 • 

Cihangir Kaptan sokağı No. 14. 

Unkapam Atmataşında gümrük 
ambar memuru. 

s :rkeci Şahinpaşa otelinde gar• 
son. 

Beşiktaş Köyiçi Kireçci sokağı 
No. 14. 

Fatih Zincirlikuyu No. 2 

Cağaloğlu Kapalıfırm sokağında 

No. 1. 

Hayda,rda Bıçakçı mahallesinde 
Hamam ıokağrnda No. 2. 

Şehzadebatı Ağayokutunda Be· 
kir sokağında No. 25. 

LUtfen sayıfayı ~evirlnlz 
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KORKU 
Sadri Etemin küçük 

Hikayeleri 
Kitap halinde basıhyor. 
yakında çıkacaktır. 

Re rnzi kit:ıohane5İ: ;50 kuru ~ 

İstanbul 6 ıncı icra Memurlu· 
ğund :ın: 

Bir borçtan dolayı mahçuz pa
raya çevrilmesine kararla§tırılan 
bir adet matbaacılığ:ı ait makine 
Cağaloğlu H~-nam sokak 10 numa 
ralı Hilal matbaasınd-ı 14 - 3 -
934 çarşamba saat 10 ile 12 ara
sında açık artırm:ı ile satılacağı i· 
lan olunur. 00802} 

••••••••1 ••• ; ••••••••••1 : ~································································· 

İ&tanbul Üçüncü icra memurlu
ğundan: Mahcuz ve sahtı tekar
rur eden muhtelifülcina Erkek ka· 
dın ve toför muıambaıı ve keten 
pardeaünün 18 - 3 - 934 pazar 
günü saat 9 ile 10 da Tarakçılarda 
Ekbcriye hanında birinci açık ar
tırma suretile ntııı icra edileceğin 
den talip olanların mahal ve yev
mi mezkurda memurine:: miiraca • 
atları rica olunur efendim. (56) 

Lira Ku. lı :m Şehir 

2 53 Ali Mazhar B. " 
18 - Feyzullah Bey ,, 
o 81 Naciye Hanım " 

1 07 Zehra Hanım " 

o 09 Leyli. Hanım " 
15 13 Mehmet Cevat Bey " 
o 79 Zehra Hanım " o 41 Necibe Hanım ,, 

26 14 Mehmet Riza Bey ,, 
• 

24 68 Vahide Hanım ,, 

1 46 Zeki Bey ,, 

19 81 Leman Hanım 
" 

32 O'i Hafize Hanım 
" 

4 33 Ayte Huriye H. " 

7 08 Yusuf Cemalettin B. ,, 

46 47 M!.hmut Vehbi B. " 

16 27 Güllü Hanım " 

8 72 Hatice Hanım " 

14 14 Hulusi Bey ,, 
28 24 M. Aziz Bey " 
3 90 M. Aziz Bey " 

o 53 Seyde Mihri H. ,, 

2 47 Abdülkadir B. ,, 

2 71 Ago? Efendi " 

1 99 Etref Sali.m Bey ,, 
1 13 Vasfiye Hanım ,, 

63 35 Kazım Bey 
" 

23 43 Filip Sabuncu 
" 

25 23 Kenan Sait Bey 
" 

ı 84 Yani Haci Efendi .. 
3 54 Mehmet Salih Ef. " 

16 03 Mösyö Vel•demir • 

ADRES 

Fatihte Yenihamamda No. 16 • 

Kadıköyünde Ermeni Kilisesi ar
kasında No. 21 . 

Betiktaf Ortabahçede binbaıı 
Hüseyin Beyin haremi. 

Kızıltoprak Kethüda mahallesi 
merhum Ferik Ali Pata kerimesi. 

Kızıltoprak camii sokağında N. 
23. 
Kadıköy Gürdere sokağı No. 3. 

Kadıköy Kutdili Çilek sokağı 

No. 1. 

Fatih Çarıamba Çeh resmi Mah • 
mu tef endi mahallesi Şerafettin 

beyin hanesinde. 

Fatih Sarıaüzel Akarsu çeımede 
No. S. 

Ayasofya 
No.S. 

Alemdar caddesi 

Aksaray Kızılminare Halit Ef. 
sokağı No. 49. 

Kumkapı Niıancaıı 

mahallesi camii ıerif 
No. 20. 

Kazancılar 
ittisalinde 

Marpuççular Tele fon kumpanya -
ıı kartıaında No. 4. 
Davutpataiıkeleıi Kaıap İlyas ma .. 
halleıi iskele karııaı No. S . 
Büyükada camii şerif kurbunda 
No.24. 

Tophane Kadiriler yoku,unda Ek
mekçibatı mahallesinde No. 3 . 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili haıtalıklar. r-- :•tehauı11 
Cuma ve pazardan baıka günlerde 

öğleden ıonra saat 2! den 6 ya kadar 
Jıtanbulda Divanyolunda (118) nu
maralı huıuıi kabinesinde baatalanru 
kabul eder. 
Muayenehane telefon numarası 22398 
Kıtlık ikametı&h telefonu 42519 

Erenköy Kazuker mahallesi Şa • · 
hin bey köşkünde. 

Aksaray Uruçgazi mahallesi İmam 
sokağı No. 2. 
Beyoğlunda Taksim civarında 
Faik Pı.ıa konağında. 

Sultanaelim Çırağıhamza mahal
lesi No. 30 . 

Kumkapı Patrikhane caddesi No. 
25 terlikçi. 

Beyoğlu Y eniçartıda No. 20 • 

Erenköy Kozyatağında sabık ib
riktar Kamil Bey köşkünde. 

Ayutafonoıda ıüvari müfettiti 
izzet P.aıa zade. 

Büyükadada Nizam caddesinde 
Ferik dupleıi otelinde fotografçı. 

Üıküdar Ahmediye Kepçedede 
mahalleıi No. 26. 

Galata Mumhane Kdıçali Pata ıı
raımcla No. 117. 

Beıiktat Haaanp&f& dereıinde. 

Panqltı cedidiye aokaiı No. 150. s.Jum: MEHMET. ASIM 

A~rıları ve so~uk-algınlı~ını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha
tırlayınız: Alacağınız mal, hakiki olmalı. 

Istanbul Akşam Kız San'at 
Mektepleri Müdürlüğünden : 

Mektebimizde Stajiyer olarak çıhşmakta olan hanımlar için 
MuaJJimlik müsabaka imtihanına 17 Mut Cumartesi gOnO Niıan 
Taıında Vali Konağı Caddesinde 41 No. lu mektebimiz Şube· 
ıinde Hat 9 da baılaoacakbr. A likadar hanımların acele idare-
~ e müracaatlan. ( 1190) 

Tl:JR.KiVE 

llRAAT 
BAN~851 

. , 

Nepi1at müdürü: Refik Ahmet YAKIT Matt.ua - Jatahl 


