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1 ürk inkılabının Mecliste ı· 
mini ve mahiqeti Kazanç layihası 

bugün de görüYeni Üniversitenin inkılap 
kürıiısünde vazife alan profesör· 
ler 11ra ile derslerine devam ede .... 
lerken Ankarada da ismet Pqa 
Hz. )erinin güzel bir konf eranıı 
ile ayni derslere batlannuıtır. İn· 
kılip küraüıünde -verilen bu derı· 
lerden ma1uat büyük Türk kurtu· 
luı ve yükaelit hareketinin mana 
ve mahiyetini bugünkü ve yarınki 
nesillerin ruhlarına tamamiy:le 
Yerleıtirmektir. Çünkü Türk İnla· 
libmm mana ve mahiyeti iyice an· 
laıdmadıkça bugünkü cümhuriyet 
idareıini alamak mümkün olmadı· 
iı gibi cümhuriyeti kuran Türk in· 
kılipçılarının istikbale ait hedef
lerini görmek de kabil olamaz. 

Batvekil Pı. konferammm da· 
ha iptidumda bilhuaa bir nokta 
üzerinde 11rar etmittir: Türk in
kılitiı Oımanh devleti zamanıiıda 
baılamıt olan ıslahat ve hatti. ib· 
tilal hareketlerinin de.,.amı -ve te
kamülü değildir, demittir. 

Ba ifadenin Lir minur da 9Q• 

dur ki waml harp dalplan plip 
Otmanlı imp..-atorlaiuna çarp 
mamıf ve bu imparatorluiu yık· 
mamıf olaaydı o devirde bqlıyan 
idari ıslahat hareketleri hiç l»ir 
:vakit Türk milletini kurtaratnu-

•ı. 

yor ar n mı etinin l»ütüit fe
laketi sadece umumi harbe ı""ır· 
mekten çılmutbr. Bu zan Ye fi· 
kirde olanlara söre ejer Türkiye 
harbe ginnemit olaaıydı mailQp ol
nııyacaktı, mailup olmayınca ko-
ca j."l:ı:.aratorluk inkıru açunımu
ııa yuvarlanJDıyacaktır. Türk mil· 
leti de büyük milli fekikete uğra
~ .ı..ıunacaktı. 

Hiç 9üpheıiz Osmanlı hüktinie
tinin büyük harbe vakitaiz ve he
sapsız girmit olmuı, bahuaua har
bi fena idare etmesi Türk milleti
ne çok pahalıya malolmuttur. 
Fakat §unu da unutmamak lizım. 
dır ki unumi harbe hiç airmemek 
nıümkün olsaydı ıene Türk milleti 
İçin tehlike muhakkaktı. 

Çünkü Osmanlı imparatorluju· 
nun bünyesinde bir delil, bir çok 
öldürücü haatalıklar eauen at•· 
lanmıı ve kök aalmıt bU· 
lunuyordu. lmparatorlupn di· 
nt aaltanat teoıeli üzerine 
kurulnnıt o!muı, bütün memle
kette milll ablliyetlerin kök aala-

rak ecnebi kanallar ile rabıtalar 
teıiı etınit bulunması, nihayet ec· 
nebi kapitüli.ayonların hem devle
ti ve hem aııl milleti ölüm bağları 
ile kımıldanamaz bir hale getirmit 
olması -imparatorluk umumi 
harbe kanflll&mlf olsa bile- mü· 
temadiyen memleketi zehirlemek· 
te, bütün varlığını kemirmekte 
devam edecekti. Bu ıuretle 
Türk milleti tedrici ıurette ölüm 
akıbetine doinı ıürüklenip gide
cekti. ve bu tarzda bir ölümden 
IODra Türk milletini- yeniden di· 
riltmek imkanı bulunamıyacaktı. 

lıte bizim kanaatimizce Türk 
inkılabının en büyük ehemmiyeti 
buradadır. Türk inkılabı Avrupa 
diplomatlarının (huta adam) li-

şülecek 
Ankara, 21 (A.A.) - B. M. 

mecliıi buıün reiı vekili Hasan 
Beyin riyaıetinde toplanarak Jca,. 
zanç vergisi kanun liythuı üze
rinde müzakereye devam etmit ve 
heyeti umuırniyesinin müzakereıi· 
ni bitirmittir. Kanunun tadil 
edilmek üzere encümene verilen 
maddeleri yarınki içtimada görü

Dün nbah Amenb bandıralı Aquitania tranaatli.ntlğiyle §ehrimize sekiz. yiı 
Amerikalı seyyah gclmi§tir. Nevyorktan bathyarak bir dünya seyahatine ç 
mıt olan seyyahlar bugün saat on dörtte aynı vapurla Radoaa har ·:et edeceld 
dir. 

Aquitania, dünyanın en büyük transatl&ntilderinden biri ve 47 bfn ton ha 
mindedir. Vapur büyüklük itibarile bütün dünyada ikinci gelınektedir. 

Reamimiz bu vapuru yanından geç,.rı Kadıköy vapurile birlikte gösteriyor. §ülecektir. 
Mecliı bundan aonra evkaf u-ı--------------------------1 

mum müdürlüiünce bazı intut lnkılô.p Tarihi Enstitüsünde 
için taahhüt akti mezuniyetine 
dair kanun layihuma müzeyyel 
layihayı müzakere ederek kabul 
etmi,tir. 
EncUmende yapllan ttdlller 

kabmı koyduldan Osmanlı impa· 

Mustafa Sagir Ankaray 
niçin gönderilmişti? 

ratorluiu yıkıldıktan tonra Türk Ankara, 21 (HU1u11) - Mediı 
milletini y.Inız (Sevr) idam ıeh- <Devamı • Uncu aaytaıım ı 1ncı ııUtunund&> Sovyellerle do•tlu§umuz naatl batladı - Çl~erlnln tekllfl 
pumdan kuratrmakla kalmamıf, ,. __________ _..~ Bir kartt TUrk topraiı verllemez-GUrcUler ve Yunanltlar 
aJDi zamanda Omıanlı impara- BUGÜN letanbul hUkQmetlnln gUIUnCj rolleri 
torlujundan miru kalmıt olan her 
türlü hutalık tohmnlanm da or

tadan kaldmnııtır. 

·Memlekette ecnebi apitüli .. 
yonlarını ilıa eden ·Türk iııkilibı· 
nm kUrduiu :reni nizam ~ye.in· 
dedir ki hatiin DrfDDIU bir İktı• 
tıMdf buhra.- ~ılmica. teclllir alabi· 
lipnm. Memlelaıtia 9Ulayİlefnie

Yt"-•· A.t.&11 
~iihadeleei utôliyle ak&lli,.eder 
rejimine nihayet Yermek aayain
cledir iri Türkiye ile Yunaıİiatan 
arumda en .... imı bir uı....a 
teaiıine imkan balabiliJOl'QZ. Diıo 

nl •ltanat eeur yerine liyik cüm
lnuiyet prenıiplerinin bhulü sa· 
J•inclecUr ki busün artık memle
kette müıhet ilimlerin her aabade 
tatbiki çarelerini düıünebiliyoruz. 
Huliaa Türk milletinin kurtulat 
ve yükaelit Yolunda önüne çıkabi
cek her türlü enaelleri bertarü 
olmut prüyoruz. 

Tiirk inkılabı tam•men yeni bir 
milli Y&l'lık Jaratmıfbr. Türk in· 
kdabı Türk milletine tamamen 
yeni bir tarih ıafhuı açmııtır. Bü
yük Türk iııkdibı yer yüzünde ia
tilii haıtalıklar ile mal61 olan bat
ka menıleket ve milletlere kurtu· 
lut ve yüluelit yolunu röıtererek 
cihanıümul bir mahiyet ve kıymet 
almıftır. Günef kadar açık olan 
bu hakikatler kart11ıncla füphe Te 

tereddüt eden bir fert var mıdır ? 

Mehmet ASIM 

16 Sayıla 
a a 

Her Pazartesi 

Bit Hediye 
Gue_. lter Puartui SÜDil arı. 

........... llj'tt ............... ... 

hikiye •era bir roman hediye etmi
re karar vermİftho. Bu Puartai ~e· 
receiimiz ilk aerin adı: "Napoleo
mna lazbrdeti aüa1 Pa•linamn atk 

mac:eralan,, dır. 

* Kanser ve tedavi 
8 inci uyıfumzda 

Amanullah Hanın kızı 
evlenmiyor 

..................... Efsaa ...... 
AammlWa Hanın h•aıi kibm AWiiJ.. 
fettah Tarzi Han pederi ile a& iipnek 
üzere Rcımadan tehrimize plmiftir. 

Maarif vekili dün dersine devam etti 
Maarif vekili Hikmet Bey dün 

inkılip künüıündeki derslerine 
devam etmiıtir. Hikmet Bey bu 
deninde Türklüiün, B. M. Mec· 
ini hüktimetinia ve onun bqı olan 
Mutafa Kemalin idaresinde yük· 
eelifıni ve Lozanda liaJdnnı tamb· 
tmı anlatmq ve fÖyle demifttf: 

"- B. M. Mecliıi hüktmetiniıı 
faaliyetini~ devreye ayıracajız: 

1 - Lozandan evel, · 
2- Lozan, 
3 - Lozandan tonra. 

Toprak 

Lozandan evel: Sevr muabed 
ıine ıelmeden evel demittim ki 
Türk hükUmeti S mayısta ilk top 
Jantııını yaptıktan ıonra bolte'Yik 
lerle temu aramağı kendisine va 
zife bilmit ve Ruıyaya murahhas 
lar göndennitti. Bekir Sami .,. 

ulilf K•ll"IWJler, 19 ma 
y~la ç$mnfardı. Rualarla dot 
luk tetkili mühim ve esaslı bir i, · 
Son üç uırda çarlık Ruayuı Te 

(Devamı s' inci sayfada) 

Bayramı 
Nevruz dolayisile dün sabah İran konsoloa

lujunda da. merasim yapıldi 
'i 

- ---------·--- . ~-~---..... ...,,.,..,,........,~ ......... 

Düıikü IQlllmda Amanallah Hanın 
kızının bir yahudi talebe ile nlenec:eii• 
ne dair buı rinyetlerclen hahaeden bir 
telsraf neıretmittik. Dün mat!r 'M 

selen Abdülfettah Tarzi Han h ..... 
rin katiyen aah olmadıiını, Ammnallah 
Hanın kmiun beniz nlenecek :ratta 
bulunmadıfı •• bö1le halierleain A..... 
nullalı Hanın dütmanlan tarUmc1aa ~ 
danahmkta balandufuma ipret etti. 

Oirendiiimize söre Amanallah H ... 
yalanda çoculdamu sörmek üzere ı .. 
viçreye sidecektir. 

933 Yılında 
iş Bankası 

lş Bankası hissedarlar u 
mumi heyeti bugün saat on 
beşte Ankarada toplanacaktır. 
Bu münasebetle bu mühim milli 
müessesenin 933 senesindeki - Din tıapnk ~ Ba miinue- Rıza Bey ile Zlnat mUihl ,.... • 
faaliyetini hulasa eden idare ~::::: ~ mera- Zinet <Nan mlan aöae pa..,.-. 
meclisi raporunu bugün 12 inci mn ~ıtır. dantli oJan. Cifti" kö)'lllenlen Wr .._ • .......;. 

- IJ-a ilık, F...., .... lıinz yardan elüwaui iıter milin?.. lar .......,_ tnnle Y~ oradan me ~ Sut ll,I ta mekte. 
_..._,;._.lir ......., lıu whta r deliinden iki kitinin lııiNitn ........_ •Yifamrzda karilerimize tak- Ja...S ......... melrtehe aitmitler • Wn konferans ..ı..anc1a aon lllllf' tar.. 

....... , .. 'ili. diın edi:yorqz. dir 11 helerinin ıö,.Jedlderi iatildll JW tÜJle 
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Balkan 
.Misakı 

1Siaviskinin1 Ekmekten 
• 

resım 1 Romadaki 1 Avusturya
cesedi ... 

Protokolun esasları 
nelermiş ? Mezardan çıkarıla~ak tek-

rar muayene eddecek 
Atina, 21 (Hususi) - Yunan 

ayan meclisi yarın (perıembe gü
nü) Balkan misakını müzakereye 
bathyacaktır. Misakın mazbata 
muharrirliğine sabrk hariciye na
zırı M. Mihalakopulos tayin edil
miştir. Bu hal, misaka atfedilen 
büyük ehemmiyeti gösteriyor. A
yan meclisinin de yarın misakı 

müttefikan tasdik edceği muhak
kak görülmektedir. 

Protokolun metni mi ? 

Atina, 21 (Apoyev Matini) -
Sofyadan Atina gazetelerine 
bildirildiğine göre nim resmi Bul
gar Zora gazetesi, Balkan misa
kına muadil olduğu kaydiyle 
bir protokol neıretmittir. Atina
da çıkan Elefteron Vima gazetesi, 
Bulgar ıazetesinden naklen bu 
proto~tolun metnini ne§rediyor. 
Protokola göre, Londracla müte
cavizin tarifi hakkında imzalanan 
itilafnamede yazılı §eyleri yapan 
bir devlet, mütearrız devlet o
la.rak telakki edilmektedir. Eğer 
misakı imzalamıt olan devletler
den biri, Balkan harici bir devl~
tin tecavüzüne uğrar ve bu tecavü-
2e ayni zamanda veyahut daha 
sonra bir Balkan devleti igtirak e· 
derse, miıak ahkamı, bu Balkan 
devletine kartı meri olacaktır. A
kitler altı ay zarfında misakın he
deflerine muvafık muahedeler im· 
zalar.ıağa mecburdurlar. 

Bundan b&§ka ikit devletler 
Balkan devletleri arasında müna· 
!kit ve meri olan muahedelere ria
yet edeceklerdir. Bugün Balkan
larCI.~ mevcut olan statukonun 
muhafazası akit devletler için ka
tidir. En nihayet protokolda mi
sakın müddeti yedi senelik olarak 
tayin edilmektedir. 

Süreyya opereti Atinada 
Atina, 21 (Hususi) - Buraya 

ıelen Süreyya opereti büyük bir 
kalabalık karıısında temsillerine 
bqlamııtır. Halk Türk artistleri• 
ni büyük bir hararetle alkıılamıt· 
tır. 

lbrahim Tali Bey 
Ankara, 21 (Huıuıi) - Trakya 

mmtakaaı umumi müfettiti ibra· 
him Tali Bey bayramdan evel lı
tanbula, oradan da Edirneye ha
reket edecektir. 

meraaime batlanmıf, talebeden bir e· 
fendi ile ziraatçılardan Nasip Bey birer 
nutuk aöylemitlerdir. Sonra latanbul· 
dan aiden davetlilerle köylülere bahçe
de kuzu ve helva ziyafeti verilmiı, ayran 
ikram eclilmiıtir. Yemekten ıonra mek

tep dershaneleri, bahçeleri, laboratuvar
lan sailmiftir. 

.. evruz bayramı 
Dün •JIU zamanda ilkbahann birin

ci poü olmuı dolayısiyle lranblann 
Ne'vroz bayramına tesadüf ediyordu. 
Bu münasebetle dün aabah saat onla on 
iki aruında lran konsolosluğunda m e
~iın yapılmıı, davetlilere çay ve Nev
ruziye ikram edilmiıtir. 

Paris, 21 (A.A.) - Staviski 
meselesi hakkında tahkikat icra
sına memur parlamento komisyo
nu dün fevkalade olarak toplan· 
mış ve stavlskinin ölümünden bir 
az evel Şamuiks'te çevrilmig olan 
üç filmin gösterilmesinde hazır bu
lunmuştur. 

Komisyon azası Staviskinin ce
sedinin yeniden muayenesi ve mü
teveffanın ne gibi ıerait altında 

ölmüş olduğunun tesbiti i~in adli
ye nazınna müracaat edilmesi hu
saıunda mutabık kalmışlardır. Fil
vaki bazı delail emniyeti umumi· 
yenin natamam olduğu zannolu· 
nan raporu ile mütenakiz bulun
maktadır. 

6 Şubat hldisesi 

Pariı, 21 (A.A.) - 6 Şubat tari· 
hindeki kanlı vakayi hakkında 
tahkikat icrasına memur olan ko
misyon birçok nümayişçileri din-

lemiştir. Bunlar zabıtanın ate
şine maruz kalmış ve evelce ihtar· 
da bulunmaksızın ate§ etmig oldu
ğunu söylemiglerdir. 

Silah · mubayaası 
meselesi 

Paris, 21 (A.A.) - Staviski ko
misyonu, bilhaaaa eski harbiye 
müsteşarı M. Hulini dinlemiıtir. 
mumaileyh Aleksandra bir çok de-

falar tesadüf etmit olduğunu ve 
Aleksandrın mali mütaviri olduğu 

otomobil cemiyetinin ıilah müba
yaa.sını teıhil etmek ıöyle dunun 
mezkUr cemiyetin matlup ıeraiti 
cami olmamasına binaen onun 
projelerine muhalefet etmiş oldu
ğunu söylem ittir. 

M. Prensin katli tahkikat. 
Paris, 21 (A.A.) - M. Tribu· 

nun tahkikatı ve yeni iıticvapları 

oyun klübü müdürünün otomobil
lerinin M. Prinsin katledildiği gün 

Dijonda olamıyacaiını göıtenniı
tir. Buna mukabil Garfunkel is
minde birine ait olduiu anlqılan 
bir otomobil tetkik için zaptedil
miftir. 

maznunlar Parlste ... 
Paris, 21 (A.A.) - Bayon ad· 

liyesi Staviıki İ§İni Sen adliyesine 
devrettiği için Bayon maznunları 
bu ıabah Parite gelmi,lerdir. 

113 yaşında ölmüş •. 
Grodno, 21 (A.A.) - Pat ajan

sı bildiriyor: . 
Burada 1863 Lebiıtan isyanına 

nefer olarak ittirak etmit 113 ya· 
tında bir adam ölmiiftür. Bu a· 

dam daha geçen teıriniaanide mil· 
li bayrama atla ittirak etmiıtir. 

Kendisi askeri merasimle defne
dilmittir. 

Yunan ikhsat nazın 

Reaimlerimizdcn yukanki toprak 
.. yraım mü.naacbetiyle Halkalı melde
Mnde verilen kır ziyafetinde, aıağıdaki 
Nevruz bayramı münasebetiyle Iran 
ltorısoloı:~:ığunda yapılan merasimde 
ahnmıthr. 

Atina, 21 (A.A.) - Jktııat na
n~.zırı Pezmrzoğlu muvaıalat et· 
m:§tİr. Naı:ır beyanatına kar§ı 

-olan ve veni bir ticaret itilafının 
akdine imkan veren iyi tema~ 
latmdan dolayı pek ziyade mem
n un olduğunu bildirmi9tir: 

Fırka grupu bu mesele 
üzerinde karar verdi 
Ankara, 20 (A.A.) - C. H. F. 

grupu idare heyeti reiıliğinden: 
C. H. F. grupu bugün öğleden 

evvel reis vekili Cemil Beyin riya
setinde toplandı Fırka grupu en· 
cünieninde tetkik edilmekte olan 
varidat teklifleri meyanında un
dan ve hükumetten meclise gelip 
il:tısat encümeninde bulunan layi
hada ise ekmekten resim alınması 
hakkındaki teklifler müzakere e
dilerek resmin ekmekten alınması 
esası tasvip edilmittir. 

Ticaret ofisi 

Yeni teşkilat kadrosu 
hazırlandı 

Ankara, 21 (Hususi) - Hari
ci ticaret of iıi teıkilatı kadrosu
nun ilk kısmı çıkmıttır. Türk tica
ret ofisi reisliğine sabık Londra ti
caret mümessili Kurt oğlu Faik B. 
getirilmittir. Muavinliklere tica
ret mümessillerinden Necdet, Ali, 
Muhtar, Haluk Beyler tayin olun
mu§lardır. Ba§lıca şefler Mümtaz, 
Mahmut, Eervet, Melih, Zeki, 
Beylerdir. 

Eski ofis müdürü Cemal Bey 
iki memurla ofisin latanbul şube
sinde kalacaktır. Ticaret mümes· 
silleri, hariçteki Türk ticaret oda
ları, iç ticaret odaları, borsalar o· 
fise bağlı kalacaktır. 

Gizli nüfus bir 
buçuk milyon 

Ankara, 21 - Af kanunu çık· 
tıklan sonra gizli nüfustan ikinci 
teşrin içinde 18514, biri~i kinun· 
da 72699, ikinci kanunda 84355, 
§ubat içinde 113203 nüfus kayde
dilmiıtir. 

Dahiliye vekaletinin aldığı ter· 
tibat sayesinde martınbirinci haf· 
tasında 113406, ikinci haftasında 
260280 kiti olmak üzere bugüne 
kadar 662.657 gizli nüfus kayde
dilmittir. 

Her tarafta gizli nüfuı kaydına 
hararetle devam ediliyor. Alaka
dar makamların aldığı neticeye 
göre mayısın sonuna kadar kayıt 
itleri bitecektir. Gizli nüfus mik
tarının bir buçuk milyonu tutacağı 
tahmin ediliyor. 

Slnopta yazllanlar 
Sinop, 21 (A.A.) - 2330 nu

maralı af konununun şümulü da
hilinde Martın 17 inci gününe ka
dar 1893 evlenme ve 5867 kayıt

sız doğum vukuatı teS'bit ve tecsil 
edilmittir. 

Meclis Reisimiz yarın 
lstanbulda 

Ankara, 21 (Huıusi) - B. M. 
Meclisi reisi Kazım Pata Hazret
leri yarın (bugün) lıtanbula hare· 
ket edeceklerdir. 

Eski Galatasaray müdürü 
Fethi Bey 

Ankara, 21 (A.A.) - Davut
pqa orta mektebi Franıızca mual
limi Fethi Bey maarif müfettitliii· 
ne, Gelibolu orta mektebi müdürü 
Cemal Bey Eliziz maarif müdür· 
lüğüne tayin edilraitlerdir. 

anlaşma dabirhadise 
Tirolda Valiyi 
dövmüşler! 

Balkan misakını imzalı
yanlar a karşı bir ittifaktır 

Paris, 21 (A.A.) - Hususi 
muhabirimiz bildiriyor: 

Fransız matbuatı Roma anlaı
maıı M. Musolininin nutku etra
fında sert tenkitlerinde devam e
diyorlar. Bunlar arasında Fran
sanm nasıl aldatıldığını gösteren 
Ekodöparinin makalesi bilhaua 
dikkate değer. 

Viyana, 21 (A.A.) - Dün 
Jnsburk meclisinde Haymverler 
kıtaatı kumandanı yeni Tirol vi· 
liyeti hükUınetine hiriatiyan sos· 
yalist partisine mensup Gamberin 
dahil olmasını tiddetle proteıto et· 
mi! ve derhal azlini istemiıtir. Hü· 
kumet konağında intizamın muha
f azaıı için ittihaz edilen tedbirler, 
M. Gamberle kumandan araıında 

Pertinax bu yazıda diyor ki: hadiseler çıkmasına mani olama· 
"Fransa hükumeti Roma konfe- mıı ve zabitlerden biri mumai· 

ransından bir kaç gün evvel itila
fa kar,ı bir İtalya - Macar- A
vusturya blokunun Tuna üzerin
de pancermanizme mukavemet e
dici kuvvetlerin inkısamı demek 
olacağına ve bugünün mahzurla· 
rına M. Musolininin dikkatini celj 
için Romadaki sefirine talimat 
verdi. 

Barthonun korktuğu. bugün 
emri vaki olmuıtur. Protokolla 
nutukatn sonra İtalyanın Macar 
müddeiyatını okıamak için küçük 
itilafı kırdığına hükmedilebilir. 
Binnetice bu üç memleket Alman 
antlut tehlikesinden çok daha ya
kın bir Macar tehlikesine kartı 
cephe yapmağa tabiatiyle meyle
decektir. 

Alman neıriyatı da zaten bu 
huıuıta rolünü oynamakta devam 
edivor. ı:' .. nsa hükW...~Ll l\uı.ı.. .. 
da neler hazırlanmakta olduğuna 
dair doğru malumat edinmemittir. 
Meı'uliyetin büyük bir k11mı Kont 
Chambruna racidir. Zira geçen haf 
ta Pariıe geliginde İtalya- Fran• 
ıa küçük itilaf arasında anlatma· 
nın mevcut sayılabileceğini her 
rast geldiğine söyleyip duruyor· 
du. 

Bir sefirin kendi mütahede sa
haıına dahil itler üzerinde haki· 
ki vukuftan ve anlayııtan bu ka
dar mahrum oluıu kabili müıama
ha değildir. 

Mühim ve kat'i bir vaziyette 
kendi nazınıu hataya ıevkeden 
f ransız sefiri harpte yenilmit bir 
ceneral ile mukayese edilebilir. 
Kont Chamhrun eğer kendi iıti· 
datları aleyhine dönen hadisenin 
hakiki ehemmiyetini batka türlü 
göstermeğe kalkııma'k ·tecrübesin
de bulunursa bir dügman politika
sının propagandacısı vaziyetine 
dügerıe yaptığı hatalara daha ye
nisini ilave etmit olacaktır . ., 

Muharrir bu tarzdaki bir kaç 
gazete haberinin Fransanm Roma 
sefaretinden mülhem olmadığını 
zannetmek itiyor. Ntkun ve 
protokolların sarih olduğunu 
söylüyor. 

Bu yazı evvelce bildirdiğim 
muhtemel Fransız anlagnıasının iç 
yüzünü, ayni zamanda protokolun 
Pariste nuıl bir sürpriz tesiri yap
tığını ve uyandırdığını, inkiıar ve 
hiddetin derecesini göaterınekte
dir. 

leyhi dövmüftür. ihtilaf bugün 
daha had bir devrededir. 

Askeri kumandan taleplerinde 
ısrar ederek M. Gamberin azlini 
istemekte ve bu yapılmadığı tak· 
dirde Hay:mver mümeuilliğinden 

hiç birinin hükumet aırasında yer 
alaımyacaklannı bildirmektedir. 
Bu hal Tirol vilayeti hükumeti ile 
Haymver araaındaki butün müna
sebetlerin inkitaı demektir. 

İyi havadis alan menbalar bu 
ihtilafı halletmek için M. Dolfüıün 
bütün ıeli.hiyetini kullanmıya lü· 
zum olduğunu söylemektedirler. 

Diğer taraftan bu hadiıe vatan• 
pe"erler ittihadının muhtelif te
tekküllerine de sirayet etmittir. 
Bunlar Gamberi iltizam etmekte
airl~r. Mumaileyhe dayak atan 
~ \.:1- mahkeme tarafmaan üv ~ 
hapse mahkum edilmiıtir. 

Sovyet akademisinde 
Türkiyeye dair tetkikler 

Moskova, 21 (A.A.) - Ulfım 
akademisinin ıark enıtitüıünde 
Türkiyeye ait tetkikatı yapacak 
bir cemiyet vücude getirilmittir. 
Bu te§kilata, tabii ve içtimai 
ilimler saha11nda Türkiye hakkın• 
da tetkikat yapan 25 alim dahildir. 
Akademi azasından M. Marr, fah· 
ri reia intihap edilmittir. Önü• 

müzdeki mayıı ayında cemiyet ilk 
içtima devresini açacak ve Türki· 

yenin iktıaadiyatı. tarihi edebiyat 
ve lisanı hakkındaki raporları din· 
liyecektir. 
•ııttUHUlfttl•dllll l lllllfllH_...Ml_,.l..,.MWttt• llQllftlUIHtlllll ..... 11.__.. 

den en kuvvetliıi ltalyaya faik 

nüfuz temin ettiğini küçük itilafa 
ve Balkan misakını imzala.mı§ o

lanlara müteveccih bir ittifak ol
duğunu yazıyor. 

Bu gazete nutkun Almanya 

''C Macaristana ait kısımlarım da 
gözden geçirerek bu nutkun ve ·ı .. 
talya polit:kaıının harpten evvelki 
ittifakı müsellese müncer olduğu· 
nu bir farkla ki Beri inin yerine 
Romanın ıeçtiğini ileri ıünnekte
d ir. M&tia gazeteıi yazısmJll 

sonunda Romada Avusturya~ 

Macaristana yapılan ki.rh vaitlr 
rin tercihli tariklerin bu iki .medl" 

leketin ıiyaıetlerinde ağır bar 
mak için kifayetsiz ve bayal1 

mükafatlar olduğunu yazarak di· 
yor ki: 

Radikallerin gazetesi protokol 
ilzerinde tahlil yaparak bunun "Merkezi Avrupanm karıtd< 
bilhassa iıtiıareye ve bütün me- manzaruı önünde antlm fikri ._ .. 
selelerde teıriki mesaiye ait hü • yıflamak fÖyle dunun biliki• İll" 
kümleriyle Avrupa siyasetine kuv. kitaf edecektir. M. Muaollninl" 
vetle tesir yapmak ihtirasında bir ~öz!eri bu tehlikeyi kat'ileftir111İt
üç.ler miıakı olduğunu ve akitler- ! tir. 
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ismet Papnm dersi 
TWı "jiminlw lac-uiyeti: y.,...._ 
.- ...... ,..,...._ ..... anlatmak. n,:.~•me vazı·yeti· 
Gui 711Pliktall .... li.,rW. ~· 

Gui .........., Pbek devlet ve 
fikir .w.ı lamet Pata ..... i timdi an
latıyor. 

......... inlnlip ldinütihMle ilk 

914 ve 934 seneleri 
arasmdaki fark 

ct.r.W ftrirtlen eseri kana _......, lıtan'bal ticaret oclumm ~ 
.... ,........... biri,.& 

ladıtı aeçinme inclebine .wa- 914 
ıw-..,. Mitin ..,._hiı. -.11Li ...... '" 

Tirit wma ....... Witaa mnWri kesi.· birinci alb aJDMla 100 kmut olan 
__. fİat 1934 iki-: LA--·_s_ )087 m 

len .. dar halimle ...,._ flktL - aaauaua 

lwt ,...... w,.Mea -·-- nqtur. Bu heaaü ... altJll para• 
sesi tarihi :rmnm ._ tarihi yapan. ya söre yüzde 111 f,apık fazlahk 
lama enejeri n ~ Ufaklardan vardır. 

ufukJera -'detti. Yiyecek v. tt--ıe gelince, 
T.nhi ,......... ,....... U'UUI· 1914 ....-ae.All kuruta tedarik 

daki farla ...... ı...ı.;...- aeaini -.- edilen ..a..-. 1934 aeneıincle 
laınek ''ı•mdw • ...- Afttlmn dili ol-

3822 
.__ yakma ve aydmlat-

aun ve Jıeylwtli~ ~....., • 
Bila ~ Wlmiyea öirenir. ma macl~elerı 103 kunıttan 1277 
Bea 1111,.... Rirulaiunu 30 Mart ~ sırecek e,ya Ye ey et,._ 

alc~ Jiıt;~ daha anladlm. Bileabr 3M ~tan 2850 ve ev kirası ela 
y.ptılw,. ,.....ıar en aiaeliei •· l50 kmuttan 2500 kunqa,. muhteıı 
...... lif maddelerle tuarnlf Ye ıiıorta 

• • • "' JP.ra1an ela 140 ~ 1375 ve 
i*-t Pap 1cu ............... 89 elan 7G fJarup fırlaınl!hr. 

Wlet .-., Mlet ... .,...,_ as.; Bu hefaplara ıöre 1912 aene-
.,. fikiı- .._.,. ıinde 1157 kunııa tedarik edilen 

ıa. ::-.::;;:~ #~""":.!: zaruri ihti1eçlan 1934 Wleainde 
Pap, fllcir .....r hp, aym öl· ıiderm~k için 12587 kuriq lizım· 
çihle, .,_ ..... lf.~i;P tnla•dlr. On .n dır. 
'tia ..__ ••ı'tı ıa. fldr adamı aym 
clava~ .,.. ftSahla, aynı adakatle 
iuh •• !:.., .... 

JJtırptıe miicaclele, ıulhte -~ 
re. ve ailia:ret bütia ....._. lıifr·---91, 
hu ka.ntitlir -. Qiifıııf ... - • Mahittin Bey halin tehrimize ıe-
doilu,. •t.lıılf. _. • ....,.... lecek, yarın olm•aa cumartesi 

• IÜDÜ Banaya ıicl-*tir. 
• • 1 

Davama lıiılk ..... Gui ,.;imilli 
•labrken Türk inkrM• .. taı'ilale oı.. 
mii...-tinİ ilk cü~ anlab· 
yor. Onun Dk cümleleri yai rejimin 
O..•Jı ldiltir ve Osmaah .. nzimet 
hareketlerine nazaran topoirafik lllU• 

Zlll'aunı tahUI ediyor. Oımanb tarihi, . 

Mahkemelerin ta,ınma 
iıleri 

A.Uiyeain tqınma iti, ıimdiki 
halde durmuftur. Postalianenin 
adliyeye tahaiı edilen kımnma ta• 

4aireler ,i;.\ı )Q,mpda Wıu· 

Teşrih Enstitü
sünde açış dersi 
lımin Şarktan doğması 
zamanı gelmiıtirl,, 

Prnte ör dersini ,erirken ve dinliyen· 
!erden bir grup 

Oniverıitede yeni yapdan let' 
rih deralıaiaeainde emrazı umumi-

ye profeaörü M. Obendofer düa 
aaat on ikide açıt denini vermit
tir. Denle üniverıite rektörü 
Net' et Ömer, Bolu mebuıu Cevat 
Aıbbaı Beylerle tıp ve edebiyat 
fakülteleri dekanları, profesörler, 
haatahane mütehauıı hekimleri, 
talehe buu ulw11'1'utlarıbr • 

Profeeör alkıtlar araımda kür· 
ıüye ıelmiı, kamerin batlanııc., 
nı, morfolojik bünyeıini, tahri • 
batını, ve tedaviıini ,tecrübelerine 
iıtinat ederek, an)atmıfbr. Pro
feaör; yeni ünivenitenin Gazi Hz. 
tarafından gençliie bir hediye 
oldujunu talebenin ve lıoca1arm 

çok çabtmalan icap ettiiini, arbk 
ilmin etkili ıibi tarktan cloimuı 
zamanı ıeldiiini aöylemif, çok al• 
kıtlanmıftır. 

SOHBETLER 
...... 1 __ _._..... .. ._ 

Güzellik 
Kraliçeleri 

Ecnebi profesorler bir~= ::::::.~ıe;:: 
Profesör Malt'ın dikkate 

dejer sözleri 

makaadiyle ortaya atbklan: "GGzellik 
laü9'liii misaMklılur.. evwlki ..... 
denlteri, eski hızım ve eski. raibetini ... 
betti. 

Ahlak aki&Weri aailam olan ..... 
ler, 1111 ifia mazarratnu ...._ .......... 
hachatlan dahilinde, mü .... bhn ...,. 
nettiler. 

Genç ....... f- bir mi..ı ohmk ... 
tidadml aöatermeie ......,... .......... 
heblan biz de Ol'bHlma bhlırdık. Bw 

"-KM'f olar-L •=•--- ~ı:.. ---~~-- .............. sirenWrbc •mw•• 

Oniveniteye ıetirilen ecnebi 
profeelrler için ortaya atılan huı 
dedikoclular hakkmcla ulahat mü
taYİri Prof..ar Malt beyanatta bu
lamnat ..rn•• 111 aö.ı.i eöyle • 
mittir: 

yebilirim ki, lıtanbul ünivertite. Nılaima sel• ,...._. dittiikleri ,... 
ıine yeni ıetirile.n profeaörlerin aldı ftZiyet, laize bir intiha derai oLta.ı 
her hanai birinclen bir --bi ilmı" Türk lmlanmn, tu veya iN tarzda lef" 

-- hir edilmeleri clolra defilcU. 
veya Diitehaauea bahaeclecek o- Fakat iN it lrökinclen h.t'Wilmif 
lurl&DIZ ıiae bu zatın iaminin, ........... Bu ..... .,.. ..... illlli ~ 
memup olduiu ilim tubeaine teref ~ _.... daimleri .tara,. ... a. ı.. 
Yerdiii cenbmı verecektir. ..... ••hın. Mil .W.. ele ..... 

Bu ~feeörlerden yqı elliye :vor: KraJiçelerbbizi ıwimlerl. 
y•k1•tmlf olanlar umumiyetle Yalanda selen~ m' as .. ıdc 

le ...... çarpb. Sebk ..... , ....... 
beynelmilel hir töbrete aahiptir • _,,." camekinlanncla, 1awm ....m; 
ler.,, maaa lrartpostallan, iiwiadeı ....,_ 

Benim kart Mmefha tadar ki ..--- katla ol--.. cümlesi.. 

fatanl;ıid ~n ilmt 11ie- 81r ttıtYike kapduU,. pıip Wr ..... 
aaine Mı ............ filen itti- ............. cer.,.... ablaralr, .... 
r.ıı etmit olmaları üniversite i.oin saWalva sirmit ...._ ..... 

·:r l'ftimleriai. öt:Wcinin betAWa 
büyük bir kunet ve kıymettir. Bu 
zatlar Türldyeye imkan bulmlar- tim alet etmi:re ... .,..._ ...... , ... 

,. ~ ... H•tler ifa ..l-"--'Ller. Eler mGııa..kalu.ta 
mL.'.' '_ utJ.Ualll' Jok iclİJW. Deden 'Y f y_. W. 
.DUiia ı.imea aon zam•nlarcla ...... laUl lmlanmm ...... ~ae..r, 

bu pıofeeirfenlen bazı1arma br- Bence, ı. kartlan9 " resinlmt. 
fi yapılan DefriJ'aı Ye alır hücum- menedilmesi, toplatllitlwwr l&u ... 
lan okudum: şalaaı bir taba ,.. Sellml ı.
beplerin tahb tesirinde yapdln11 
olmaları imJrlnı da mevcut olan Beınel•I.. Ticaret ocl•ına 
bu tealıiirlere fazla l»ir kıymet lttfrak l~ln hazırlddar 
atfetmek doinı delilclir. Merkezi Pariate ot. beynelmi• 

Bazı tenkitler hana çocukça lel ticaret oda91D& dahil oım.IC 
teJler ıöranclü. Eauen en tiddetli için aeçilen milli komite bepel
tenlritler Yak'alarla tekzip edildi. milel ticaret ocluma ittirak için 
Mueli tıp falmlteei profeelrleri İcap eden faaliyette bulunmak '(e 
alqbincleki hfianlara müaltet bu huauata ijr de uiıamn&\me lia. 
makahelede hulunmalt dam ı. zırlamak~ bir koJ;DİtJOlt:.&'!t 
lay olduiu -İçin vak' alar hakikati JD'IDlfb. 
ortaya lıopaakta lfJCİ)anedi. Komiayon dünkü içtimamda m. 

Ancak, tarifri ... dlrt ayı unm•meyi tetkik etmif Ye latan
ıeçmiyen üaiftrtite küniilerine bul Yil&;vetine mW.CUt edtrelC 
kartı bu lana ve ümit lmıcı hü • ~Jetler ni_,,..esi maciW.. 
cumlarm mahiJetiaj ~amadı· cebin almaia -.Z ,, ........ 
irmı .CSylemek mednıriyetind .. 
yim. Giriıilen tetebhiilte mUftffa· Deniz tarife komt.,onundaa 
kıyet zamanmm yerfJımetini dile- Deaia tarife ~ ~ 
rim.,, 

S•~nu 9azlnuun• 
tallpfOk 

lstanbul Adliye encümeni Belediye~ ı•zinon-
toplanıyor DU kiraJa .. k ÜRre müzayedeye, 

öileden IOlll'& deniz tİc:uıeJ llall • 
dürliiiüncle ~. ~ 
toplanbda lıtanhul lima..,..ta p;.; 
btmılcta olaa Warelerin W&nçoı. 
n tedrlc edilecektir. 

çıkannqtı. Miita~e •l•ıte 
İatanbul adliye encümeni, bu· ıirmemiftir. Anl*tıfljor ld ~!'-1 

tin illeden aonra poıtahanenin 

adliyeye ait lmmında toplanacakııı 
br. 

Dünkü toplantıda münhal bu· 
lunan te'fkifhane müdürlüjü için 
yapılan müracaatlar ve zabıt ki· 
tiplili için müracaat edenlerin 
imtihan neticeler ıözden ıeçirile
cektir. 

Nasıl 

burnu etki ratl»ethd brbetmiftir. 
Etki mflstecir Dervlt zade lbrahim 
Bey hubi bfr teklif yapmlf, OD 

•ne.adcletle..._..~ 
yeni~~- ve~ ...... . "'~ ........ . .. ...... 
edi.__iftir. Bebek .... i ele 
birkaç süne kadar müzayedeye çı· 
kanlacakbr. 

i ...... 71'•
lstaiıbul müftii1üğünden: 
25-Mart-934~tl

nü Zilhiccenin dokcauna ....._ 
dif oJduPın-.n Anfe, ~ 
ıi aüull. 4• (KurlUJ laafru* 
o1ctal'I - bhıda'r. 

.,.... 'Nlllblı 

Saat Dakika 
8 33 

ız 03 
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Yunanistan da 

Cümhuriyet 
bayramı 

Bir Tayyare fılomuz dün 
Atinaya gitti 

Atina, 21 (Hususi) - Yunan 
cümburiyet bayrammın ıenlikleri 
cumartesi, pazar ve pazartesi oJ.. 
mak üzere üç gün sürecektir. Bu 
fenliklere bütün esnaf cemiyetle
riyle te,ekküllerin iıtirak etmesi 
hakkında büyük bir f aa1iyet sarf· 
edilmektedir. 

Atina, 21 (Hususi) - Yunan 
cümhuriyetin;n onuncu yıl dönü· 
mü merasimine ittirak edecek o
lan Türk tayyarelerinin yann bu· 
raya varmaları beklenmektedir. 

Türk tayyareleri tayYare 
meydanına inecekler gerek Atina 
halkı ve gerek Yunan tayyarecile· 
ri braf ından hararetle kartı lana .. 
caklardır. 

Yunan ıazeteleri ,Yunan cüm
huriyetinin onuncu yıldönümü 
merasimine ittirak etmek için bir 
tayyare filosu göndermek suretile 
dost Türkiye hüldimetinin ıöster· 
diii necibane hareketi hararetle 
alkıılıyor ve bunu iki milleti yek· 
dijerine bağlıyan sıkı bir dostlu· 
ğun yeni bir delili olarak itaret 
ediyorlar. 

Tayyareterlmlz hareket etti 
Jzmir, 21 (A.A.) - Yunan 

cümhuriyetinin yıl dönümünü tes· 
it etmek üzere bu sabah saat seki
zi elli geçe Seydiköyden bet tay· 
yarreden mürekkep bir filomuz 
Atinaya gitmek üzere uçmuıtur. 

Mecliste 
ı u:ış t:ı rafı ı ır.cı 11ayıtamadaJ 

enciimeni, kazanç kanun liyihaaı· 
nın umumi heyetçe verilen mad· 
deleri üzerinde tetkikat yapmıf, 

karannı vermiJtir. Bu karara ıöre 
motonuz, türbinıiz, dinamo1UZ 
dejirmenler vergiden müstesna 
olacaktır. Vergi bçalrçıhiı ya .. 

panlar verginin dört miıline kadar 
ceza ve vergiden batka üç aydan 
üç seneye kadar hapis cezası ıö· 
receklerdir. 

Kanunun netri tarihinden evvel 
vergileri tahakkuk ettirilmit olan 
müteahhitler,mültezimlerle tetTiki 
aan&Jİ dolayııiyle muaf oldukları 
için vergi vermi1en müeueseler 
kanundan en-elki uman verıiJe. 
rinden muaf tutulacaklardır. 

Fatih kazası Hlllllahmerlnde 

Beledıye memurları koo
peratifinde toplanh 

Belediye memurları kooperatifi 
dün ıaat 16 da lokanta binasının 
üzerindeki salonda senelik kong· 

reıini yapmıı tır. Kongreye koo· 
peratif mecliıi idare reisi Hamit 

Bey riyaset etmif, kooperatifin bir 
senelik hesapları tetkik edilmİ§, 
idare meclisi raporu okunmu§tur. 

Rapora göre 933 senesi zarfında 
kooperatif lokantasında 74444 ki-

bise almmıttır. 

Kooperatif bir sene zarfında 

450 lira ıafi kar temin etmiıtir. 

Bu para ihtiyat akçesi olarak ay
rılmııtır. Raporun okunmasını 

müteakip bilanço tasdik edilmit 
ve eski meclisi idare azaları aynen 
ibka olunarak toplantıya nihayet 
verilmittir. 

ihtisas mahkemelerinin 
vazifeleri ayrıldı 

Poııs haberlerı 

Çocuk düşüren bir 
kadın öldü 

Çocuk dütürdüğü için Beyoğlu 
hastahanesine kaldırılan Kasım• 
paıada Abacı Halim sokağında o

turan Halit Efendinin zevceıi Mü
nire Hanım dün hastahanede ve• 

fat etmittir. Cesedi zabıta dokto• 
ru Hamdi Bey tarafından göıteri· 
len lüzum üzerine 111orga kaldın!· 

• Londra (,4~ ••• 

. * Ncv~·or 121, -
* Pcıris 170. 00 

* Mll.\no ~18, -· 
* Brük•tl •17. -. 
• Atlna ~s. -

1 

• ( CDC\'U t-17. -
• Sofya ?i, - · 
• Arnsıerdan F4, -

* Prag ro,6 
* Sıol:ho'm .l~. -

Çekler (kap. aa. 18) 

Vekaletten gelen bir emir üze- • t ondra 64:?.:0 * Stokholm 
rine dünden itibaren 8 inci ve 9. i • l\'cv)ork o.79·U • Viyana 

3.016:1 
4,3151 
S.82'2~ 

~.ooa ı 
• Paıts 12.06- • Madrlt 

uncu ibtiıu mahkemelerinin vazi· ; • Mll.tno 9.~4~~ • Berlln 
feHri aynlmrftrr. [' • Brnı:scı 3.40?\ • \

1
aoou 

• Atla' =1,3 ı ~~ • Bqdapc$tc 

Evvelce iki mahkemede bütün ı * Cenevre 2.4589 • Bükrc~ * Sofra l4,f.OS • Dclgrat 
kaçakçılık itleri ile meuul oluyor- · • Amsttrdam 1.ti'!H • Yokohamı 
du. Vekalet gümrüklerde çalıt • i • Praı: ı 1.0:9s • t\losıcova 

4,2(5 
;t,885 

i' 9,58!ılS 
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kemeıinde bundan sonra yalnız -.110 

giimrük kaçakçılığına ait davala· 
nn bakılmasını bildirmiftİr. 
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earar ıibi maddelerin kaçakçıhğx· 
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-.oo • • ,. 11 ~8,33 Tram,•ıv 
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Harp esnasında zarar 
gören Amerikalılar 

Umumi harp eanaıında Ameri• 
ka birle,ik hükUmetleri va· 
tandqlarından malları zapt ve iş· 
gal edilen veya hasara uğnyan 
kimıelerin zararlarını tesbit 

maksadiyle dün muhtelit mübade
le komiıyonunda, haf mürahha· 
sımız Şevki Beyin reisliğinde bir 
toplantı yapılmıtlır. Toplantıya 

Amerika namına hukukçulardan 
mürekkep ve Mösyö Fred K. Ni-

elsen'in riyasetindeki heyet iştirak 
etmittir. 

İçtimada, bu mesele hakkında 
Amerika sef aretiyle hariciye veka .. 
Jeti arasında cereyan eden mu· 

haberelere ait evrak ve notalar 
tetkik edilmi§, esaslar üzerinde 
bazı müzakereler ol.mu§tur. İçti
malara devam edilecektir. 

rtoksan öl~U kullananlar 

Noksan ve ebik ölçü kullandık· 

!arından dolayı bazı esnaf hakkın· 

da tutulan ~abıt..Y.atakalarm.m öl, 
çüler müf~ttiılijiıı~ • cönclP.rildiği 
anlqdmtJlır. Bu gibi zabıtların 

doğrudan doğruya müddeiumumi· 
)iğe gönderilmesi belediye ıubele· 
rine bildirilmittir. 

Leblebici 
HORHOR 
REJi: _____ _ 

Ertuğrul Mulısin 
OYNIYANLAR: 

BEHZAT • VASFI • 
HAZIM • FERDi • 

MUAMMER • MAHMUT • 
FERiHA 

Hugüo matinelerden i ıibarcn 

. . 

.....__ -

Gümrüklere 
bir tamim 

Ankara, 21 (A.A.) - 1 nisan 
1934 tarihinden itibaren mer'iyete 
girecek olan kontenjan lmrarna • 
mesinin altıncı maddesi umumi 
kontenjan listelerinde yazılı bu• 
lunan bazı tarife numaralarmll 
dahil e§yanın klering anl&§maıı 

mevcut memleketlerden getirildiği 

takdirde serbestçe ithal edilebile· 
ceğini bildirdiğinden kontenjan 
listesinde tahdit ile ithaline müaa· 
ade edilmi! tarife pozisyonlarının 

serbest ithal müıaadesindcn ayni 
tahdit ile istifade ettirilmek lazım 
geldiği gümrükler umum müdür -
lüğüne tamim edilmi§tir. 

Her beyannamenin verilen 
kontenjandan istifade etmesini te· 
mine matuf olarak kontenjan 
kararnameleriyle altıda bir usulü 
vaz'edilmi! ve bu suretle meım. • 
lekettc pahalılığı tevlit edecek hu· 
suslarm ve fili inhiıar teıebbüs • 
lerinin önüne geçilmit olmak iti· 
bariyle kontenjan mahsubu yapıl· 
dıktan ıonra e§ya sahiplerinin ma• 
lını istediği zaman gümrükten lml· 
dırma11na müsaade olunması ve 
fakat bu takdirde geçen günler 
için her halde ardiye ücreti ara· 
n:l!Jlaaı, altıda bir mikyası dahi· 
linde beyannamelere taksim olu
nan kontenjanların azlığı dolayı· 

siyle gümrükten çekilmeai ıecik· 
tirilen e~yalara a it kontenjanlar, 
beyannamelerden tenzili ve güm· 
rükler umum müdürlüğüne iade o
lunmıyarak bir beyanname üze· 

rinde yapılan mahsubun ayneı> 
bırakılması ve bu suretle o beyan 
namenin hisseaine daha sonra İsa· 
'bet eden kontenjanların da mah' 
&UDU i l o boyannnmP. m11htev;1,,,ı,.. 

nm kısmen veya tamamen gümrü1' 
ten çekilebilecek bir hale gelmesi· 
ne müsaade olunması gümrüklere 
tamim edilmitti. 

Bu kabil mahsubu yapılaP 
kontenjanların, mnhsup edildi~i 
devre hitam bulıa: dahi istirdadı 
cihetine gitmek doğru olmıyaca" 
ğından tatbikatta ona göre mua· 
mele ifası gümrükler umum mü• 
dürlüğüne yeniden tamim edil· 
rniJtİr. 

lstlkrAııl>ablll I -,oo • Anadolu ı 48 4~ 
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/PEK ve 
ELHAMRA, 

Hayvan tedavisinde 
uyuşturucu maddeler 
Hayvan sahiplerinin is:ni ve ad• 

resi sarahaten reçe telere yazılmak 
ve bizzat baytar tarafından hay
van verilmek şa.rtiyle tedavisi za· 
ruri görülen hayvanlara beşeri ta· 
babet için tayin edilen miktardan 
fazla uyuıturucu madde verilece
ğinin yüksek sıhhat ~iirasınca ka· 
bul edildiği sıhhat vekaletince ta· 
:nim edilmiştir. 

si Rnelik konıreıini cuma günü kaçakçıar Knldiron ve arkadaşla- l9?8 l\tli " - .Ol) ,\ nadoıu 11t .ıs ıo 
Rı~da~ - oo * ~lllmmll .4. ~4.9S 

ıaat 13 te Şehzadebqmda Letafet rınm dava11 da 9 uncu ihtisas 1L.a;ı11;;...--;o;..;;:;;;;;;,;;,;;;;;---;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii0iiiii• - Sinemalarında -14810 
apartmanında yapacaktır. mahkemesine devredilecektir. 
E 
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- Dövdü ama iki ıözüm öyle dayağa 
canım kurban. Sen dayafr kat kıt hak .. 
ettın. 

- Niçin? 
- Zav::ıllı :kızın hakkını ne yedin? 
- Getirsin çoraplarımı, paraımı vere· . ' 

yım. 

- Örtüye ne dersin? 
- Onun getirdiii örtü yanıktı. 
F aikanm kaynanaa kanıtı: 
- Aaaa, dedi, Alhhtan lcork, yep 

yeni örtü idi, biz burada 1-ktık, itte Fa· 
ika da burada. Öyle değil mi aöylesene ! 

- Eskiydi ben bilmez miyim. 
Bu sözleri aöyliyen ve dinliyen biı· ada· 

mın ince ince para, k.:ımbiyo, kun he· 
sapları yapmasına ıiz §aşmaz mısınız? 

vıı 

Apartmanımızın sekiz numarasında bir 
ufak çocukları ile genç bir karı koca otu· 
ruyorlar. Erkek: Aptülkerim Bey, alç.a· 
rak boylu esmerce, mogolsu suratlı, 
güler yüzlü bir achm. Karısı iffet Ha· 
nmı: latanbullu bir kız. lstanbulun Üs· 
kildarmdan imi!, rengi solukça, zayıfca. 
bir kadın. Çirkin değil, amma nasıl de· 

meli, zavallı ıuratlı. istersiniz de ona 
bir mevki veremezıiniz. Onunla konuta· 
bilmek için, onu sevebilmek için değc:-
ıiz tutmağa çahf rrsınız. Belki akılıız. 
Bizim kom§ular bu kadmı güzel buluyor· 
lardı. 

Aptülkerim Buharalı imif, çok küçük 
yaflarmd:ı lıtanbula ıelmif, orada oku· 
muf, Harbiye mektebinden çıkını§, bi· 
raz hizmetten ıonra çürüğe çıkmıf, teka· 
üt olmut, o zamandan beri burada odun· 
culuk, kömürcülük ediyormuf. Harbiye· 
den ~ıkıp da ~ht veriıte bir it bec:erebi· 
lenler azdır. Aptülkerim de babasından, 
dedesinden aelme bir istidat olsa gerek! 
Ayaılının sözüne bakılırsa iti yolunda 
imit, bet on parası d:ı varmış. 

iffet Hanım ÜÇ çocuk doğurmuf, hun· 
lardan ilk ikisi Y&f&JD&mı§ ö)müt, üçüncü 
çocuklan, Turhan Mukimüddin e.dmda, 
haıb suratlı, ağlamıf suratlı bir oğlan 

:: 

ıağ, yanlarında. Ağlamadığı, huysuz· 
luk etmediği saat yoktur. 

Bu ana baba, çocuk büyütmek, ter· 
biye etmek nedir hiç bilm!yorhr: Rahat· 
sız, çelimsiz, keyifsiz olan çocuğu büs
bütün densiz, huyıuz edecek ne varsa 
hepsini yapıyorlar. Anası çocuğa darıl· 
sa babası oktuyor, an~sı çocuğa kızares 
babaaına çatıyor, babasına kızınca çocu· 
ğunu dövüyor. Bu yüzden çocuk, an.>•1 

babası için çekilmez bir ağrı, sancı, bir 
hastalık, bir baş belaaı olmuş kalını'· 
ikisi de çocuktan korkuyorlar. Oğlan .:ıi .. 
lamağa bqlayınca anasının eli ayğı ıo· 
ğuyor, sinirleri çekiliyor, o d:ı ağlaınıı· 
ğa ba!lıyor. 

Kadın yalnız çocuğundan değil koca· 
ıından da bezmit: 

- Koca iıterler, kocaya varırbr, an· 
lasam bu koca neye yarar, diyor, bir ge• 
çinmek değil mi? Adam çama~ır yık:~r 
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Bayramda Ankara 
takımlan şehrimizde 

Haber ftrilcliline söre ba1• 
ram sUnierWe Aakaralı fathol "' 
culan, sahamızda ı&mi7e indrln 
bulacatız. Mmtallalanmu uum· 
da temular o kadar az ki ba haber 
bizi çok ...,mdirdi. 

haller doldurmak auretile fQ tekil· J.' emereo fedaisi ıŞini görmüştü •• 

Şehriadsde ~ yapmuı bek
lenen Ankara talandan Ankara 
fUllpi~ en kunetli ild 
nemsMi bahman "Anlcarqtici,, 
ile 4'Ço'-p,, dır. "Çanb.,a,, ~ 
Jar .,.,........ ikinci ıünü F.....
bahse talamiyle kartılataıcaklar-

•• 
Ankaraaücü epolCUlan ile ... 

ıiktat ve Gal•tHV&J tıJnmlen 
ile kartılqacakbr. Ba 1111•'-"•· 
lar da TabU. .a.clıada ,apılacak-
tır. 

de eeçilmlftir: 
Reit Atım Tursut Bey, birinci B11DUD üzeriDe Makedonya J lif namlar altında çalıpn ittihat kanın reialeri (Sandwki), ( 

reis wldli .._ Rilttii, ikinci mubtariyetine taraftar olanlar ba Ye Terakki c.emiJeti hemen be- nopeef), (Kantuciyef), (Y 
reis Tekili Dr. Demir Turpt, ü- kanlı mücadelelerin cleYam ocllp _.. '6Mlln ,.'ltancı ll&lı,.du. (Rizof) ,illi Makedoa7 ......... 

~ rell wldli Le1ll Aaan Tur- aıideceiini ve Sofp aararmm _. O clnirde ff.bm Abdillhamiclm Bu fırka yeniden lıapt bala 
pt H-, •alld kltip Fuat trikalanna mab'bele edi....,_. iltibdNmr cleYirmeye çalıtan it· manlı devletinin huchıclti daldliJ 
Rflttl, .-ta•tip Kemal, lza Dr. olurHı Makeclon,ada Yatıran mU. tihat ve Terakkinin Vemereo ile de Makedonyanm muhtariyeti 
~· .fhaltei Be,lerdir. Jetlerin yavq :ravat mabvolaca • al&bıı yoktu. Fakat metrutiye- bütün Balkan milletlerinin lltllll(I 

Xo:atpe, R.Wctimhar Gui iını anlayınca Verho'f'iltlerin hat'. tin HAmna tU:addUm ed.en son za· için mücadele eclecektL 
~. bap&il lamet Te lıca Mlamlanm aratbnmtlar Ye .anlarcla Vemereo ittihat Ye Te· (Vemereo) bu suretle 
Mnlet mecU.i refti Kimn, M,ik bunların içinde en ileri aelalerin ıükl ile t .. iai mana.ebet eyle• ken, o unada kral olan F'.wcıllııllll 
erklnı hK'bi1e reiti Feftl ,...ta- ve Fwinandın emperyaliet alya· mit hahmu,ordu. Makedonya ko- dm aJanlan da "Meıratif.t 
ra, Halk fırlruı .... ı llitibi setine en siyade ilet olaalarm ndteti ittilHlat id&Ntlne &ir niha· leri,, namı altında zalılrt Wr 
Recep Be,.ıenctiJe, Wmalt cemi- Sarafof ile Gardanof o~ yet ., .. ek için ittihat •e Terakki ricude ıetlrmitti. H•llııakl 
7etJeri itlifaJa riJuetlne, denizci· kaMat ıetirmiflerdi. Binaeaal.,la ile brplıldı ~lflD&JI kabul et• fırka beynelmilel eflrlrı .._..., 
ilk ,...,_,_.. reiai Mehmet Ali bunların Weutları111 ortadm bJ. mlttL Çtbddi mııtıtariyetçiler met- yi aldatmak içindi. H.Y.et1 
Pap,., ..ti Muhiddin ve mıntalra dmmya karar vermitlenli. Siroz ndlyet llln eclllecek olursa Ma• de Nerhcmıder o....aJr -
Nlli Arahim Kemal 'beylere birer pupu o iki verhomtin idamnaa ~ Ttlıi: kalllllhl' eta• yetine kartı itillf kaW 

8U ......... ........ taıim telaraflan çelaniftir. hükmetmifti. llalaln .... ,.. ... claha wltett bir dtipnan halinde 1ea1ı•• 
t _ ., ... 11•ıı••= w. komi- Güretçileri davet ~emereo reialerindeo .. !aaip JatıJal>ilecetcl.nnı Umit ediyor· Çünkü metrutiyet M,&aallll 

.n Mu•..,.. im 12,30 da Vefa. T. l. C. t. Güreş federasyonun- bu ıdam cezuını mevkiı ıcraJ'& ludı. lBununla beraber bü,Uk ve Tralcyanm BW,ariataaıırflı 
1'•11 hJlt - itle......,.. B. talnmlı- At.il koyma71 üzerine almıftı· Banan ,._lftı•-•...:n LJt..IJ!l-e para -·ka· nı ıüpheye dfltllre&Uircll. 
n, ....... JaetMaJüttinB.1a1t 14,llh dan!! llN't ATrqPJ Jiiret birinci- • rkad 1 da lan' ~ IKlvaı Xv71W~a una 
a.,t.M,i _Hilal ı inci talnmlan,.... ~ ~ takı • içın a &f ar arum a ~· bilincle parça parça ıatılmuı ve halde Nerhoviatler az z,ama• 
._ Emin B., ... t t8 ela v.ı.. S.... etiPll• ~lan 1:1 ~eaine h~~ ~ b1mam• ~ lo IUretle elcle ecldea sermayeler ra yiisleriııden .,_lerbd 
kapı - lataa1nalspor ı inci a ' n' it iDllt ah ı&na aaat 13 teıı 14,30a Panıça kencblıiınden ortaya atıla· ile 1'170k ~lk tahlplerintn mem 111ikut politilralarma dn • 
h-.. AJunet a.,. kadar deYana edecektir. Tolerana rak .. 0 iti .Y~lnız batına yapacalı· leketl tan1.Jifettlrmeleri esaama ie bqlamıflaidı. lftip, MI• 

2 - ~ ........ ııt rr•: s.lat hir lRıçak kilodur. 111 ~yl~iftı. • • llliltenit olan zirai politikaya Radoviç, Sellnik, Dotıaa 
~8ıiJLım -:= :t :.• = • • • Filbakib bu 'V_--;reo feda:; ittihat •• 1'eraMdnbı ,anqmak ir _..ilerde kral F•.....,... 

..... ıil ._,. Bet, ._. 13,41 • Ka- T. t. C. l. Güreş federasyo. ~erhal Sofyaya .ııbnlf .,.~- iaı.aifeeeiini Matıetloaya muh- janlan b:rafıilclan .-a ,. ... 
i ıüı .,. - T......_ ı a.cl ..._,..... nandan: Romada ,-pılacak olan ıle ~~~fu hır arada 7_..,.,... t.iJetçileri hil~dı. Fakat lranlr hadiıeler henls hıam .... 
W&em c.ı.. a.,., .- Jl,30 da &.tik· Anupa liret hirim:llikferlne itti· :rek ıkıımı de revalverle yere ser- dır. 
~!.:-.Be,koz,. t laci tünnlan, Wctm rak edecek olan ..a-- takımmııza meye muvaffak olmufta. Bu iti onlann muhtariyet programlarina 
-.- •··~ becerdikten ıonra da yaka11 ele wlnn &DUD'l1l itinde hiç'bir fark 

3 - Befiktat Şeref ........ , a.. refakat etmek iltiyen H't'&bn seıı vermeden Bulıaristanclan kaç • rlzetll..... Tilrklerin de hulu• 
ha komia.-i Necmi leyı Sut ı da a.,. yM.&t tenltbıi anlamak iltiyenler mq ve arkadqlanna ilti1la1c 8'1t- waimclaa dola~,. iir alin ıelip 
lerı.,i - Hilil B. ta1cnnJan, laabm Cai•loilanda C. H. F. binam- mitti. Bu hadiıe 1907 aenetinde lttilsat ve Teraktıi ile bu hatu1ta 
HaUt Galip Bey, saat 10,11 de Vela - ~"fecleru~merı::!. ı::: vaJPı... ıelmifti. anla1111ıya muvaffak olacaklanm 

un , 1Ut U,30 .ı. Simer s. - ~ o zam·-1-! .. ur·· k -.--...1.ı-- • _.iJ'Ol')arclı. 
racaat etiDeleri bildinlir. aaaı •· ~11~-· .. 

Doiaa S. ı inci talnmlm; Wcem Ad- çin yürütülen ı,g kanlı daftlara (Sarafof) ile (Ganlanof) öl-

~ T":J...:=' ı1t1! =~--n, ~~ Vole,bol 111-b•~ları kartı Pariate ve Selinikte malate- dlrllldtdmm IOlll'& ıerek onlan 
--- -- lstqnbul Voleybol heyetinden: ... _ ..... _.. ........ ··-· .. IWiiNa (Panis;a), aerebe o katil 

Sadi Bq, .-
11 

.. ICancimriilr - 23 3 9M tarilainde Galat.. ıelinecektir. Yürünecek )'Ohm Wil•i turine (Vemereo) nan me1dana çıkmqtı. Mı•IA 
::,.~'"'1 ı inci tabnlan. hale- Sacli 1&ra1 lobJillJde yapılacak Yoley· munluiu 15 kilometredir. ikinci halcild maklltlannı anlatmak için Nertso.ıst çeteli Lir ....... J& 

fsta bul 1 bol maslan: y\irüJÜf 6 niaandadır. .._._ Sofya tnildimetine aö• latlfOftla. Çetecilde Wrilıi 
n SU spor arı !'fıılrapı-Fene?Jılmaz, ... Sipahi ocatında cl•ilen iki mektulnı imzalıyan lü kıyafetine ıiriycmlu. 

klübiinde at JI • Mkem; Ekrem ae,.. Sipalıi ocaiı memlekette atlı (Sandanski) (KudarciJef) (Boy lntincle .._o .... ...._ 
ka•W au ıporlan JdülRinibl J......,. _Vefa - Kum· sporun teraJdri ve inkiplını temin f) (Skr•'-tn) Bulpr maJı.. ferine ıidiJcmlu. Oracla 

...-ı* müeaisler toplantın k10· Jrapı l8,30blkem Tal&t Bey. için ihtiyaca klfi at aatuı almıt k ~ ~- pyahen topnıldadoWarclah,çatQtll 
\ün Modadaki merkezinde yapıl- M.çlara Taktinden bet dakika ameli ve nazari binicı1ik dersleri .:-.. edilmitlerdi. O hadise • telin ımmdan indiri~ " 
mııtrr. lef kalan takmalar hükmen mai- ~. . •erit yapan balE ile -.. ... 

Klübiin idare .heyetinin idari l6p olurlar. Tedriaat ilerledikçe at p•iaıt- meıdm çıbu~ dıt4:'. (~~ meydanın bir tarafım. 
'!e fenni aporlarile h...p ınlf• D .. alık ve ,urucUIUk !eri de yapılac:aktır. O..ler ..,_ ~~Jan ıse 81 111 il 1 du. itte 0 Ç8ft11arc1u 
titl·ırinia mali raporu okun.,... ldlbtlnde aün saat 17 d• 20 7• lraclar p4!ilc ..... .... 1

• ifincle mtidait Mr t.omk ._. 
hbıl edhait Te lrlti1'8n llir ...- Datcıbk ve ,.ürtly6cid6k ldGbü miilait terait tahtında Sipahi oca· 1JGl. ~ ilin eclildi· C..... 
lik faaliteti talnlir Te idue 1161.ai iftdtahu mnaiımine mahsua olmak imda devw. etnreldedir. ii um• lt••last& .... eti ---------~ 
tôrllt edilmittir. tizere her hafa JiirU1ifler tertip MuUlimlipi Franl&llQ! (lo- ~ilı sallfan Ye (J)elçef) in llalefle-

JmnllaJ Yali maaYiai Mi ıı-. etmeldeclir. ille Jlrii:ritii 30 mür) binicilik mektelrinda ... ri olaa Makedonyahlar ile Sof ya 
laehdıJ-e rm maa.mi Hl sit Ye lllart cama ... ,....,..JCtır. Yii· sun müteha1111 Behçet Bey c1eı• l&ftJI meneapları ıen.e biribirleri· 
l'ıtwif velr&leti um_, ..ofettit- rib'Gte ittird edecekler aaı.ta clo- te eylemiftir. Atlı ıabitiler (Şu ne zıt fikirlerle ...... çıkım•· 
leriacleD Selim Sun ..,.., .. fala- ..-"ta ... ldiip binamda top- aJmr) ilkbaharda bat&,acald1r • larclr. v-ereo cılar ailltı1armı br· 
rt iza olarak iatihahı 'it.ti&lda lanac:ıklar, otolriiale Büyükdere- Sipahi ocalı ama ....... ratraıU .. :~lf ilti-
kcbal edilmitf,ir. de a......-a,. JOhmqn bqmcla byit için her aün ocaia mili•ıı• W&ttf millf 
~~ ıı..,.ti 'bazı mii1l- Bentlere bdu 1ilrü,.erek aidilip ecle'bilecelderini MlcliriJor. W ftlk htll ıllillflenli. Ba fır· 

- - - -- - - - - ~ -- ----
, ... 111elı&J H1f ohnaaa ~ deiar· 
m.ıdiUa&lailtiıdw. 

iffet e ... telraiit oı... &ir küçük 
• ..,. km bidf. Dalta ~ dNtil• 
Celı ~:ıtmda "Kılllleti Çlldr., clemitler ha 
adama ftrlllitler. Gelin ohqalr liialen· 
mele kaclmlan awtur. aa..ı- ~ine~ 
iffet Hama iPn ...._in bir tek iJili· 
-ttıu.hir. o .ta aeçimaek! 

:etıtdR .. ad:ua, demit-
.... iris 'l:w .._Dik aranma, lıuJU aü· 

zel .... ıhı ..... . -s..-....... . 
- Ab .. - •-• .l:ımiıler. 
Koc:uı '~ ...... tilıİ; Wr·.:~P 

lir kere .... .... 1 .... !il> ... 1'111.e 

iJa. •ocalıiua hir .tleac..ı ~ ı.-.. 
dikt• ~ aı m aebe oldaiumı m• 
,... ,M,i aılık - eoaak clohfmut. 
~ ~ ...u.n ,.. ,. ....... 

P:.Wl!l!l!h" ---~rr ~ ifkence• 

lere kat•-.11~ 
Araciuı ~ay ıeçtİkten IODl'A ikİD• 

ci~· Aaaw• sütü yok. inek aütü, 
.... Çocak halta. Hekimler bealiye
miyor1UDuz diycrlar. Nasıl 'beılemeli. 
Çocuk da o kldar ısevimlİz ki anumın 
bile ıörecek gözü :yok. Ne olacak? Oç 

ayblc ~ da ölüyor. Bir aa! 
Koca11111 • er hatta -buluyorlar, bakı· 
JWl&r, ilAç abJor. Hastalık nedir? 
BilmiJor. Biraz tonra bu üçüncü çocuk 
dojuyor. 11&-.a admı Tmt.an M-...ücl· 
clia ~· lrll' ıüt ana tutu10rlar. Bir 
~ ~. Cocup. biiJiitüyor. lıtan· 
~a ..,llllll evinde ilren biraz daha 
~. Bura,.a seJip Wr odaya ~!iii· 
lanca ollan çekilmez Wr bel& oluyor. 

Kadma yeaiiea pbe kaldm deHler, 
IJle .._hr ki ~--. kedini ~H· 
.......... ~· O fradar lrorkuyor. 
Kot:aama ~ flıilY•r. Herk~ y)fl pı{-

dir? ·---edem,,..... kendi· 
sini dtitGair. lff.a ...... .... 
maclaa l!OhJ.,, IOlmlınu,or, asald~, 
ka•p ~r, Faika ile kape•ır Ala 
iffet Hannın~ .. ,,.... ..... _.. 
zünü açıyorlardı. Ben, ...... ,. ıefcJlden 
t.iraz ....., sGndüz ,.np ~•· a. 
mak i,in Wr hi..,.tp. btbd41u. Her aiiQ 
odalarmı lhlW.,. ._isletip toplatma· 
ta bqlaclrlar. B11t•e -.1 lff.t Hwa 
kendisi toplllJOl'm1119 Ufet H.....,. o
damua ~ pWliiai Halitle· 
den dW...ıi. Hslide, eöylenir, töylen 
ma, b. teJi bana anlatıyor. Bir gün 
cleclim ld: 

ki: 
- Bu la.el-.~ •Yllliyor, 

aıeciiii lsiq. ~- k:-ıt~ 
(IJminı ftll') 
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~ M~emleket Haberleri ( 
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Eskiden etrafına hayat Salihlide Adliye yangını davası 
ve bolluk saçan Menderesi Kooperatif heyeti umu

miye içtimaı yapıldı 

Bugün sıtma ve ölüm dağıtıyor, bu 
işin ehemmiyetle tetkiki lazımdır 

Salihli, (Hususi) - Salihli zi· 
raat kredi koop~ratifi senelik 
kongresini yapmıştır. Kongreye 

1 bütün ortaklar işirak emiş ve epey 
ha- kalabalık olmuşur. Çanakkale vilayetinin en ıirin 

kaza merkezi Bayramiçtir. Tabi
atin bütün güzelliğini yaşatan 

Bayramiç kasabası ıanatoryom 

olmağa layık bir havaya maliktir. 
Kazd:ığmın eteklerinde Çamlrklar 
içine gömülmü! Bayramiçin çok 
guzel bir hastanesi vardır, kesif 
agaçlrkların içinden akan Mende· 
res çayının kıyılan baharın doyul· 
m.'lZ kır kokularına, yazm koyu 
gölgeleriyle etine az raslanır bir 
tenezzüh yeridir. 

yı son senelerde etrafa 11tma, 
taklık, yoksulluk dağıtıyor. Evvela; eski heyetin senelik 

Bayramiç kazaıınm faaulya, 
börülce, biber gibi mahsulleri 
vardır. 

Yoksulluğa rağmen çok çalıtan 
k za belediyeıi, kasabaya yeni· 
den ıu getirmittir. Elektrik İ§İ bir 
müteahhide veril mittir; yeni ya· 
pılan fenni mezbaha ve kaldırılın 
mezarlık, kasabanın girim .yerin· 
deki ıose memlekette imar faali· 
yeti olduğunu göstermektedir. 

Kazdağı, yazın buz gibi ıula· 
riyle, temiz havuiyle çok gü7.e) 
ve ucuz bir kamp yeri olabilir. 

Gök yüzüne doğnı yüklf!len a
~ au kaynaklan göranme!e 
le er manzaraları dağ •p"runa· 
nıüsait yerleri ile Kazdafr bir sey· 
yam memleketi olabilir. 

Bayramiç kazasının büyük ve 
mamur köyleri vardır, bilbusa 
(Türlanenli) köyü halkı münev· 
ver, çah!kan büyük ve güzel bir 
lcöydür. 

Kazanan telefon tebekeai de mti· 
mmeldir. Cumartesi günü ku· 

-(SII pazan çok kalabalık olmak· 
tadır. 

Pazarda 'bilhassa fuulya, bö· 
rOlce ve hububat üzerine çak it 
yapılmaktadır. Orman mıntaka· 
amda olan kasabada akar sulardan 
istifade edilerek güzel bir keres· 
le ve katran fabrikası yapmak 111-

rttiyle dUl'gUD olan hayata bir ha· 
reket verm• kabil olacaktrr. Fab
rikalarm açılmaıiyle kasabada bir 
J&pım ve medeniyet varlığı dola· 

caktır. 
Orman, toprak, su .zenginliii 

aihi tabiatin üç büyük can daman· 
na malik Bayramiçin ya.km bir a· 
tide layık olduğu mevkiye eritmesi 
temenniye fayandır. 

Dünya harbinden eve\ Mende
rea çayından istifade edilerek Kaz· 
dağından pek çok kereste Kumka· 
leye sevkolunarak Kumkaleden 
lskenderiyeye ıevkolunur ve bu 
yoldan memlet<ete çok para gİrM· 

mİf. 
Nehirde yapılan nakliyat dola· 

yıaiyie çayın yatağından akan ye
rine kadar temizlenmekte imit, 
nakliyat durunca çay1n yatağı da 
dolduğundan kııın sular çoğalıp 

mağa ve etraftaki araziyi ıu al-

tında bırakmağa başlamıı. Bilbaı
aa nehrin Kumkaleya akan yerin
de toplanan birikinti yüzünden 

tiıen sular KumkaJenin çok mün
bit ovaınu büyük bir bataklık ha· 

Nehrin ağzı derhal temizlene
rek akım iti tanzim edilirte c;ok 
faydalı olacaktır. Nafıa vekaleti· 
nin su mühendisleri taraf mdan 
umumi ahvali tetkik ve teıbit edi· 
len Menderes çayından çıkım yer• 
lerine yakın olan mahallerinde su
lama ve bir çok yerlerin de deiil'-

menlere su alma suretiyle istifade 
edilmektedir. Bayramiçin evleri· 
nin yanından geçen ve daimi au• 
rette akan bu sudan her halde sı· 
nal aahalarda ittifade etmek ka
bildir. 

Münevver bir gençlik kütleıine 
malik Bayramiç kuabuı yarmm 
büyük bir ıınai ,ehri olmağa mü· 
ıaittir. 

Muhterem iktıat vekilimiz Ce· 
li.1 Beyefendinin bu müterakki Ye 
mühim kuabamrz üzerine yüksek 
ve vukuflu bakımlamu dileriz. 

Kasabanın imarında çok çalı· 

pn kumandan lamail Hakkı ku· 
mandan Zeki, belediye reisi Y ah· 
ya Beyleri kalpten tebrik ebnek 
bi1- tM>rçtur. 

Cemal Hamdi 

Barhndaki yangın kulesi! 
Bartmda belediyenin bir yansm 

töndürme kulesi nrdı. Bu kulenin 

önünde bir bina yapılmıı, bina ima 
leyi tamamiyle kapabnıfbr. Şimdi 

yangın kulesinden hiçbir yel' aö· 
rülmemektedir. 

Bunun üzerine belediye yangın 
kulesini brn1nnaia mecbur olmu•· 
tur. 

Şimdiki halde, minarelerden 
aoıva ,ehrin en yükaek hinur yu· 

kan Ç&J1ıdaki Zırtlı oilu Mehmet 

efendinin hinuı olduiundan, be
lediye, müatecirlle mutalnk kala· 
rak, yaqm ı&zetleme yerini ba 
hinanm tarmçaama naJdetmlttlr. 
Buradan tehrin 1Mımen 'her tarafı 
ıarümnekteclir. 

Denizlideki bekarlar 
Denizli viliyetinde 23,237 be

kir mevcut olduiu whit edilmit 
ve dahiliye vekiletine sönderil. 
mittir. Yalnız Deİlislideki belrir 
a~edi 5667 dir. 

Yeni Edime hapisa
nesinde tesisat 

Edimede modem bir tekilde 
yapılan yeni hapiahanenbı iDfUı 
bittiğini yazmqtık. Şimdi binada 
elektrik ve kalörif er teıiu.tmm 

yapılması itiyle mC!ıul olunmak
tadır. · 

Hapishane binası yanında yapı· 
lan müdürlük binasının inıa11, da• 
ha bitmemittir. 

line koymu,tur. S:melerce uıuhiti
ne sularla tqıdıjı kereatel~ )'Ü· 

Manisada bir panayır 
Mniu., 21 (A.A.) -15 gün de

vam edecek olan Manin. macwı 
panayırı busiJn açıldı. Hal civarın-

mesai raporu okunmuş, istenilen 
izahattan sonra aynen kabul olun• 
muf, heyete tefekkür edilmittir. 

Bundan sonra C. H. Fırkası 
reisi Necmi Bey kooperatiflerin 
iyiliklerini ve memlekete olan 
faydalannı güzel bir ifade ile an· 
)atmıfbr. 

Sabık heyetin itleri şu suretle 
huli.ıa edilmi!tir. Bu sene koope• 
ratifin ikrazatı ( 46597) lira olup 
bunun (22909) lirası tahsil edil
miıtir. 

Geçen sene 87 olan hissedar bu 
sene 121 e baliğ olmu!, bu ortak· 
lann taahhüt ettikler 9240 lira 
sermayenin 6514 lirası tahsil edil
miıtir. 

Kooperatif bu sene Ziraat Ban-
kasından 25650 lira almıt ve bu• 
nun 15173 lirasını tediye etmif, 
10477 lirası kalmıştır. 

1 

Bundan sonra idare heyeti in· 
tihabına geçilmiş ve neticede sa
bık malmüdürü Osman, Ortaköylü 

Muıtaf aı, C. H. fırkası heyetinden 
Ali, Galip ve Hasan Hakkı Beyler 
mürakaba. heyetine de fırka reisi 
Mevlut Necmi, Ahmet Hamdi, Aba 
met Faik Beyler ıeçilmitlerdir. 

Geçen ıene heyeti umumiye 
idarenin masrafına yüzde dört 
sarfiyata müsaade vermit ise de 
bunu idare meclisi yüzde birle te
min edebilmiıtir. Yeni heyete 
muvaffakıyetler temenni ederiz. 

Ridvan Talat 

13 kişi zehirlendi 
Suaığırlıkta 13 kitinin hayatını 

tehlikeye koyan bir zehirlenme fa• 
ciası olmuttur. 

Kebapçı Hasan Efendinin ya.,. 
mıı olduğu taze peynirden kendi· 
ıl baıta olduğu halde mahkeme 
bqkitibi Hüınü bey, fırıncı lı· 
mail usta ve ailesi efradı iki as-
ker vardır. ' 

Zehirlenenler, askeri doktorla• 
rmdan Necati ·Beyin çok büyük 
gayretiyle muhakkak bir ölümden 
kurtulmuılardır. Maamaflh cüm· 
leıi ağır hu tadır. 

Peynirin Avrupa mayasının ze
hirli olmasından ve yahut ta bakır 

kapta fazla müddet bırakılmasın· 
dan zehirlendiği tahmin edilmek
tedir. Adliye tahkikata batlamıt· 
trr. 

Hapisaneden kaçan katil 
yakalandı · 

Terme de katil mahkumu iken 
iki sene evvel hapishaneden ka

çan Akçay köylü topal hacılardan 
Hüseyin oğlu Hasan jandarma 
baıçavutu Dürrü ve on başı Mu .. 

lafa Efendiler tarafından alınan 
tedbirler sayesinde saklandıiı 
yerde sağ olarak yakalanmış, ha
pi•haneye iade edilmi§tir. 

·--... --. -.. ·--·· ... ··-·---·-······-da eınaf tarafmdan süslü baraka· 
lar yapılmı§ vesaiti nakliyede U• 

cuzluk temin edilmittir. 

Şahitlerin ve suçluların sözlerinde 
· dikkate değer noktalar var 

Jzmit, (Huıuıi) ..:.. İstanbul ad· 
liye aarayı yanamı muhakemesine 
bugün saat 14 te ağır ceza mah· 
kemesinde devam edi!di. Muha
keme heyeti reiıi Nail, iza Mu~ta
f a:, Selihattin Beylerden teıekkül 
etmiıti. iddia makamında Hamdi 
Bey bulunuyordu. 

Suçlu Etemin vekili Hikmet, 
batodacı Mehmet, Ahmedin veki· 
li Nuri Beyler de gelmitlerdi. 
Gayri mevkuf olarak çağrılan le
vazım müm•yyizi Tevfik Bey de 
suçlu mevkHnde oturmuıtu. Mah
keme salonu bir mahıer ıibi kala· 
balıktı. 

Dıt ıalonlar, merdivenler tıklım 
bklım dolmuıtu. Bu arada mektep 
muallimleri, talebeler de göze çar· 
pıyordu. 25 §ahitten 23 ü dinle
nebildi .• s .. t 20 ye kadar devam 
eden muhakeme heyecanlı safha· 
Jar geçiriyor, dikkate değer sözler 
söyleniyordu. 

Şahitlerin sorguya çekilmesin -
den çıkan netice çok hazindi. Kos
koca bir deYlet müeueteıi bir hiç 
yüzünden, ihmal ve likaydiden 
mahvolmuf, yüz binlerce lira ca• 
yır cayır yanıp, kül olmuıtu. 

Odacılardan hiçbiri okuyup yaz
maı bilmiyurdu. Y a:nwmhaktun41a 
en jptidai malômattan "bile liabe1._ 

siz olan bu zavallı1arın ömür· 
]erinde bir defa olswı telefonla • 
konutmak akıllanna gelmemitti. 
Ve yangın bqlarken: 

- Milletin malı yanıyor!. 
Diye feryadı bumaktan ba,ka 

çare bulamamıtlardı. Şahitlerin 
büyi.lk bir kısmı ıuçu, vestiyer [. 
temin ve kapıcı Ahnıedin üzerine 
atıyordu. Suçlular bunları birer 
birer redediıor, yalan söylüyor, 
iftira ediyor, reis bey diye haykırı-. 
yorladı. 

Fatih itfaiyeıi arup amiri lsma
il Efendi, yanıını aaat 8,40 ta ha
ber alarak 8,45 le facia yerine 
geldiği vakit sol taraf l>inanın ta• 
mamiyle yanmak üzere olduiu ve 
ateıin binanın merdiven altından 
çıktığını görmediiini aöylüyor; 

"Atef bacayı ıannııtı, a6ndünnek 
imkanı yoktu,, diyordu. 

' Bu arada suçlu kapıcı Ahme-. .. 
din sesi yükselmıttı: 

- Efendim, diyordu, İsmail e
fendi bir aralık eyvah su kalmadı 
deyince: "iki ıarnıÇ var, içerlerin
de bol bol su var,, dedimde, de
diki; "on iki bin liralık makineyi 
kıramam!.,, 

Amir efendi bu sözler karıısın-

da sustu. 
Makine mühendisi Nusret Bey 

dikkate değer cevaplar veriyordu: 

- Ben yangına saat dokuzda 
geldim ,dedi. Sol taraf bina alev

ler içindeydi. Yangının sağ tarafa 
geçmemesi için çalıprak bir çok 
doıyalar kurtardık. Bu dosyalar 
için itfaiye müdürü lhıan Bey, 
müddeiumumiye tebliğatta bulun· 
du. Yakında bulunan benzin de
posunun yanmamuı için, vali Mu· 
hiddin ,Emniyet müdürü Fehmi ve 
Kenan Beyler telita düttüler ve 
itf ai1e kuvvetlerini bu, depo üze-

rine çevirdiler. Halbuki bu, bina
nın yanması ihtimali yoktu. Bunu 
kendilerine izah ettiğim halde din-

lemediler. Adliye sarayı içindeki 
kapıların yangına kar§ı çok daya· 
nıklıydı. Ben, bunların kapanma· 
ıı için söylemittim. Dikkate alan 
olmadı. Bu kapılar kapanmıt ol
saydı, bu feci akibet muhakkak ki 
olmıyacaktı, dedi. 

Vezne odacı11 Mehmedin yan
dığını kimseler görmemitti. Kalö· 
riferci Şerafettin isminde bir t•· 
hit, bir aralık Mehmet Efendiyi 
hayal meyal görür gibi olduğunu, 

75 yatında gözleri görmez bir a· 
dam olan odacı Mustafa da ferya• 
dını itittiğini söyledi. Vakit ıeç 
olduğundan muhakeme ertesi tü
ne kaldı. 

Yangın davasına bugün de devam 
edildi Şahitlerin sorguları nihayet 

lendkiten sonra suçluların vekil .. 
Jeri müekkillerinin kefaletle teJ\o 

best bırakılmasını istediler. Mah· 
keme bu isteği reddetti ve müda· 

f aanın dinlenmesi 9 Nisan tarihine 
bırakıldı. 

Zonguldaktaki facia 
kurbanları 

Bundan bir müddet evvel Zon· 
guldakta Kandilli ocaklarmda 'bir 

grizu faciası olmuş, on bir amele 
feci bir surette ölmü!lerdi. 

Kazayı müteakip, ocakları itle
ten tirket, on bir facia kurbanmın 
varisleri ile müzakereye giritmit 

ve altısının varisleriyle anlqarak 
kendilerine altıtar yüz lira tazmi
nat vermek suretiyle iti aulhan 
halletmittir. Fakat, diier beı 
kur'banm varisleri, tirketin -.erdi-

ği tazminatı az bularak mahkeme
ye müracaat etmi,lerdir. 

Bu muhakeme nihayet netice
lenmiş ve Zonguldak asliye hukuk 
mahkemeıi, kaza kurbanlanndan 

Aligöz oğlu Huan, Hızır oilu 
Mehmet, Himmet oğlu Mehmet 

Alinin varislerine tirketin 1200 er 
lira tazminat vermesine hükmet • 
mi,tir. 

Denizden bir ceset çıkh 
lzmirde Şehitlerde Taıiıkele ya

kınında denizde bir ceset ıörül
müt ve polise haber verilerek de-

nizden çıkarılmııtır. Evveli cete· 
din, fırtınadan Bostanlı yakmmda 
batan kayıktan denize diifen ve 

boğulan Karaburunlu Mutafa ol· 
d~ğu zannedilmiı iıe de yapılan 
Bayram Efendi iaminde biri· 

oğlu Bayram Efendi isminde biri· 
ıine ait bulunduğu anlatılmıtbr. 

Bayram Efendi Şehitlerde otuna
yordu. Dört tane çocuğu vardır. 
Geçen sene lzmirde bekçilik edi· 
yordu. 

Cesedin üzerinde hiçbir ewak 
ve saire görülmemi,tir. Evvelki 

gece Bayram Efendiyi fevkali.de 
ıarhoı vaziyette dolatırken ıö

renler vardır. Denize nasıl dü, .. 
tüiü hakkında malOınat 1.oktur., 
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EskiYunanfilJafrosunda Necil Kazım Bey Ertuğrul Muhsin'in 
b • h 1 Musikjşinas gencimizin 
ına ve sa neıer büyük muvaffakiyeti 25 inci · san'at yılı 

Yunan tiyatroıunun cansız malzeme
si içinde en evvel tiyatro binalanm tet
kik etmek icap eder. Trajedinin en 
güzel eserlerine betik olmuı olan bu bi
nalar !İmdiki salonlardan çok ba~ka L~r 
ıekilde, daha büyük, daha muhtetem 
idiler. 

Unutıoamak li.zımgelir ki tiyatro 
doiutunda dinle alakadar olduğu gibi 
gene uzun bir müddet te dini bir var• 
Irk ıeklini muhafaza etmitti· Bu ıu· 
retle eıki Yunanistandaki tiyatro bina· 
Jarı eilence yeri olduiu kadar bir ma· 
bet cephesi de arzediyor. Her .ene 
nisan ayında yapılan büyük Dionizi bay· 
ramlannın aahneleri bu binalardı .... Da· 
ha sonralan Trajedi aııl teklini alarak 
Baküsten uzak1-tbiı zaman müstakil 
bir mevcudiyet aldı ..• Bu tarihten ıonra 
yapıt.n binalarda "Tiınele,, denilen 
Diyonizoe nıibrabı yoktur ... 

dilmiıtir .... Oreıtle kardeti Elekra o· 
mezar batında buluıurlar, tanıtırlar .• 

Dikkat ederıek Yunanlılar tiyatro 
sanatının yalnız eserlerinde dejil, aynı 
zamanda temıil k11mında da büyük bir 
kudret ve incelik göstermiılerdir. Böy· 
le iken otuz bin seyircinin heyecanları 
üzerinden ıoğuk bir hava gibi ıeçecek 
olan bu ilmi dekor ilavesini her halde 
dütünmÜ§ler ve muhakkak ki seyirci-· 
lerle oyuncular arasına bir perde koyma 
yı ihmal etmemiıle:dir ... 

Gene kuvvetle muhtemeldir ki i~k 
kısım bittikten tonra perde kapanır ve 
koro heyeti yukarda söylediğimiz sah· 
ne ve orkestrayı birleştiren yollarda:ı 

orkestraya İnerek orada teganni ve rak· 
sederler, bu ıuretJe halkın heyec:anmı 
idame ettirirler ki, arkada dekor deiİ· 
~ırdi. 1\ECIL KAZIM BF.Y 

Değerli ıahne ıan'atkarımız \ korlar, yeni kostümlerle ve yeni 
Ertuğrul Muhsin Beyin tiyatro ha.. mizansenle oynanacaktır. 
yatının yirmi beşinci yıl dönümü- Prens Hamlet rolü Ertuğrul Muh
nü doldurması münasebetiyle ıin Bey tarafından yapılacaktır • 
meras;m yapılması ve san'atkarın Kral rolünü Raşit Rıza Bey, kra· 
ıerefine b;r müsamere verilmesi liçeyi Neyyire Neyyir Hanım, ma· 
kararlaştırıldığını yazmıştık. Er- beyinci Polonyüı rolünü 1. Galip 
tuğrul Muhsin jübilesi evvelce de Bey, mabeyincinin kızı güzel Q. 

yazdığımız gibi 29 mart per§embe felyayı Cahide Hanım temsil ede
akşamı Tepebatı tiyatrosunda ve· cektir. Eaerde bu artistlerden 
rilecektir. Bu İf için vali ve be· baıka Hüıeyin Kemal, Vaıfi Ri
lediye reiai Muhiddin Beyin reis· za, Hazrm, Emin Beliğ, Mahmut 
liği altında te§ekkül eden Beylerin ve Seniha Hanımın rolle
tertip heyeti, hazırlıklarını hemen ri vardır. 
hemen bitirmit ıibidir. Bu ıan- Hamletten sonra İpıenin Per 
at hi.diıesi, Muhiddin Bey tarafın· Günt isimli eserinden ve Cemal 

dan yazılan mektuplarla bir sok Reşit, Ekrem Reşit Beylerin Lü-
Viyana muıiki ve san'atlar aka.de· zevata ve müesseselere bildiril· küs Hayat isimli operetlerinden 
miıinde çalıştığından vaktiyle o· mittir. Muhtelif tetekküllere, mü· birer perde oynanacaktır. 
kuyucularımıza bahsettiğimiz e11eıeler ve bir çok zevat jübile- Ertuğrul Muhıin Beyin ıan'at 
Türk genci Necil Kazım, yüksek ye iştirak edeceklerdir. hayatının yirmi bqinci yıl dönü· 
kompoz:syon tahsilini göğüs ka - Önce tertip heyeti namına bir mü lstanbul Halkevi temıil ıubeai 

Bunt.nn inıa11nda tabiatin arızala· 
nndan iıtifade edilmi .. ve çok kalabalılı 
olan ıeyircilere ıahne tamamen göıte· 
rilebilmek için oturacaktan yerlerin be· 
aarnak .Aaatn&k yapdmuı düıünülmüı 
ve bu binalar tepelerin ıathı mailine 
infa edilıniıti... . 

bartan bir muvaffakıyetle bitir· kaç söz ıöylenilecek, ondan aonra tarafından da kutllıle.nacaktır. dekor 
• t' üç güzel piyeıten birer perde oy· Halkevi temsil •ubeai martın 

Ru 1cko,.lar c::edere ıhtitar:.1 v~:ecck 
derer.ede idiler. Mevzuun ihtiyacına 
göre saraylar, clağlar, kayalar yapılır, 
eğer t11bii bir ıahneyi söıteriyona ar
kalanna bu uhneyi kuvvetlendirecek 
metafeter, manzal'alan havi fonlar k.)
nulurdu. 

·Bu suretle Yunan tiyatrosu 
hususunda timdiki tiyatrodan 
değildi. 

Burilarm en büyüğü ve belki de en aıaiı mıt ır. ::r 

Necil Kazım bu akademiden nanacaktır. Bu eserlerden biri otuzuncu cuma günü Alayköıkün· emıi Atinadaki Diyonizoı tiyatrosu 
idi. Bu Akropol tepeai eteklerine in~ı 
edilmit ve otuz bin kiti alacak büyük
lükteydi. 

Bina bir n111f daire ıeklinde olun 
muhitini seyircilerin yerleri teıkil edi
yordu. Bunlar ta!tan ve mermerdı:.ı 

idiler. Bu dairelerin kutrunu tetkil e
den kısmı be sahne ve sanatknrlar i • 
cia lNAn olan -..ealan ~tW• ediyor • ,au. 

Nıııf daire !eklinde aıkı ile aahnc 
kıar..ımn arasına iınbet eden yer düzel
tilmiı olup burada koro heyeti danıc· 
derdi. 

"Orkeıtra,, denilen müstevinin tam 
orta11na İM 11Diyonizoı mihrabı 
r:-ı'?le,, bulunurdu ..... Buraıı bu mabu
de ait addedilir ve kurbanlar önünd~ 
ketilirdi.. O ıırada koro heyeti orkest
rada 11çnyarak danaederler, kasideler, 
ilahiler terennüm ederlerdi ... 

Orkestranın arkaınıa "Preıkenyon , 
denilen sahne isabet ederdi.. Artiıtl .er 
"Skene,, denilen ufak binada ıiyindik
ten sonra buraya ~ıkarlar ve temıile 
baffarlardı ... 

Bu ıahnenin iki tarfında orkeatray11 
kadar uzaaan iki yol vardı. 

Koro heyeti bu yollar vaaılaıiyle 
orlıeıtra araırnda ıidip selirlerdi. 

Meçhul olan bir teY varaa, o da se· 
yircilerle oyunculan ayıran bir perde 
mevcut olup olmadıfldır. Bütün ta· 
hamyat bunun leh ve aleyhinde bir 
neticeye varaınamıthr. 

Birazdan bahıedecetimiz sibi eser
ler (triloji) üç parçadan mürekkep tra. 
jecli olup bunlar biribiri arkasından 
vazıtahne iclilirdi.. V aloa kmmlar ara. 
aında bot bir zaman vardı. Fakat bu 2'!· 
man koro heyeti tarafından yapılan 
danslar ve tarlalarla kapatılırdı. 

Buna rağmen trilojinin her ktımr 

için ayn birer dekora ihtiyaç vardı. Fa. 
k•t bunlar naııl deiittiriliyordu. Per
de olmadıiını kabul edersek halkın ıö
zü önünde yapılmıt olması lunn gelir .. 
Bu da tabiidir ki eıerin kuvvetini mü
him miktarda ekıiltir. 

Trilojilerde manzara deiiıtiii ke~
retle vakiydi .. Bunun için de bir mil Ü· 

:ı;erinde devreden dekorlar kullanılır, bu 
suretle trilojinin bir kısmında da oha 
dört bet manzara defittİrilebilirdi. 

Bu tiyatro ıeanılannm senede bir 
olduğu nazarı dikkate alınırsa Yunan· 
hların bu dekorları hazırlamak için kA· 
fi vakitleri olduğu ~lır. Fakat bi· 
raz sonra söylıyecegımız 11ıı.ı ,umeyc 
çıkan ve grupların ıittikleri yerler.ı 
dekorlannı da beraber götürüp götür· 
medikleri ve ıötürmiyorlaraa oralarda 
naııl oyun verdikleri meçhuldür. Da
ha sonralan türneler inkiıaf ettiği za. 
man trupların dekor ve dekoratörleriyle 
beraber gezdikleri muhakkakbr. 

Aırımızda bile müellifler tiyatro e
at>ri yazarlarken bazı teYlerin vazısah· 
ne odilip edilemiyeceğini dütiinürler ... 

Halbuki Yunan ıairleri bu ciheti dü
ıünm~den Yaztnıılardı ... Zaten o zaman 
tiındi vakaLlrda ve inıan rohunda ..ı· 
ranılan fevkaladeliklerden tabiata da 
büyük bir ktırm aynlıyordu. Bu ıu
retle vazııahnede mühim bir kudrete 
ihtiyaç vardı. 

Yunanlılar tiyatro tekniiinde bu 
kuclıeti röstermiılerdir.. Temıillerdııı 
fırtınalar, ıimıekler, ıaraylann yıkdma
ıı, dağların devrilmesi ve saire gibi 
büYiik bir maharet aarfedilmiıtir ••. 

Meaeli "Promete,, de mabut ( Oke
anoı) uçan bir ejder üzerinde sahney~ 
reliyordu. Onun elli kızı olan 
"Okeonit,, ler havai arab3.larla görü ıii
yorlardı .• 

Orcstin üçüncü kısmında vicdan •· 
zabı melekleri olan "Or.:ıenit,, ler uç:ı· 
rak Oreıti kovalıyorlardı. 

Ariatofanrn bazı eıerlerinde inaanlııı 
kutlar gibi havalamyorlardı. Bunlann 
naıd bir vasıta ile yapıldığı malum d.t· 
iildir. Tahmin ile havaya serilen kuv
vetli teller üzerinde hareket ettirildik-
leri anlatılıyor. 

Tarz ve şekil nasıl olursa olıun bu 
Yunan tiyatrosu için büyük bir muvaf· 
fakiyetti · Sadan Salih 

diploma aldıktan ve bir mÜddet (Hamlet) tir. Şekapirin büyük e· de Ertuğrul Muhsin Bey şerefine 
akademinin yükıek kompozisyon 1 seri Türk ıahneainde yepyeni de· bir çay ziyafeti evrecektir. 

mektebine devam ettikten aonra, 
Avrupanın ıayılı konservatuvarla .. 
rından biri olan Prağ devlet muii· 
ki konservatuvarına g:tmif, bu -
nun yüksek kompozisyon pıekte • 
bi11c ve methur kompozisyon 
profeıörü doktor Jozef Sukanın 
sınıfına asli talebe olarak devama 
ba§la.mıftı. 

Necil Kazım geçen ayın on be· 
tinde, memnuniyetle öğrendik ki, 
buradan da reımi diplomasını al .. 
mıf ve o yüksek musiki san'atı 
diyarında parmakla gösterilir bir 
g~nç olmuttur. 

Kendiıinin ıon imtihanı üzeri· 
nıe verilen ve reımi diplomaya 
dercedilen rapordan §U satırlan o· 
kuyucularımızı sevindirmek için 
alıyoruz: 

"Necil Kazım bey, fevkalade 
bir orijinaliteye ve büyük bir ve· 
hidiyete delalet eden ve teknik j .. 

tibariyle şayanı hayret meharetİ· 
ni ispat eden eserler telif etmit· 
tir. 

Burada okuduğu müddet zar· 
fında Necil Kazım bey, Türk taih 
rinin güftesi üzerine (Mete) ope· 
raaını tanzim ve bu operanın bi
rinci kısmını fevkalade bir §ekil· 
de orkeıtra ettiği gibi spiritüel bir 
eser olan "Senfonik dans Grc 
teıku i telif etmiştir. 

Necil Kazım beyi ilmi üslup· 
taki asaleti ve san'attaki umu.mi 
zeki11 dolayıııyle pek ziyade tak
dir ediyorum. Siyinin memleketi· 
nin kültür hayatına hizmet ve bu· 

Ertuörul Muhsin Bey Alun piyesinde istemi Han rolünde 

Erlu§rul Muhsin Bey Katll piyesinde 
·••••p••··················································································· 

Balzag'ın ölümünden 7 4 yıl sonra .• 

Belki tiyatronun ilk doğut senelerin
de buna ihtiyaç ıöıterilmemiıti, çünkü 
o daha J'fyade dini bir bayram ıeklinde 

nunla müessesemizin de iftihar 
Karikatür sergisi edeceğini ümit ederim.,, 

Halkevinden: 23-3-1934 

Meıhur Fransız .muharriri Hen· 
ri de Balzak ölümünden uzun bir 
7aman sonra edebi bir mükafat 

ti bu sene verdiği bu mükafata, 

bugün hayatta olan muharrirler i· 
çin:le bir kimse bulmadığı için, 
bu şekilde baTekete mecbur ol
muştur. 

idi. fakat daha •onralan trajediler cuma ıünü ıaat (17) de Gülhane 
bat! Jıiı zaman muhakkak ki aeyircil.er parkı methalinde Alaykötkündeki 
ile aktörleri birbirinden ayırmak l&znn Güzel San'atlar ıubeımizde Cemal 
geldi. Nadir Beyin karikatür ıerıiıinin 

Mesela Etilin "Oreıtler,, eMrinin açılma meraıimi yapılacak ve ser. 
birinci "Aga Memnon,, kıınıında tahne si 24--3-1934 cumartesi günün· 
Aga Memnonun aaraylan önünde göı- b 
tlırilirdi. Vakat burad:t ıeçer, kral hu den iti aren her gün ıaat 10 dan 
_..,.da btJedlllrdl. 19 a kadar açık bulunacaktır. 

Udnd lnlllllda rene aynı uny eep· Duhliye yoktur. Arzu edenin bu 
hosi dekoru tetkil eder, fakat buraya l ıaatler d~hilinde ıergİyi gezebilir· 
bi. de Aga Memnonun mezarı ilave o? ler. 

Daha yirmi dört yaşını bitir· 
miyen genç musikiıinasmnzın bu 
muvaff akıyetini tebrik ederiz. 

Necil Ki.zrm ailesine gelen ma· 
lumata göre ağustoı ba§larına ka· 
dar oralarda kalacak, sonra mem· 
lekete dönecektir. Ş'mdi, (Gazi) 
adıyla büyük bir ~enfoni orkestra· 
eseri hazırlamtk niyetindedir. 

Martın 26 ncı pazartesi günü 
aktamı 18,50 • 19, 15 arasında 

kazanmıt bulunuyor. Mükafat, 
naklidir. Fransız edipleri cemiye-

Prag radyoıu!lda Necil Kazımın 
üç tıı.ırkııı okunacaktır. O akşam . 

diğer hanım kızımız radyoda en· 

ternasyonal bir farkı akşamı ver· 
m ekte v~ faylı sazlar kuvarteti re 

fa.katiyle olan bu üç ~arkıyı da 
Vahdet Nuri hanım söylemekte • 
dir. 

Pariste Balzak evi adını taıı· 
yan ve bu muharrire ait olan bir 
ev vardır. 

Büyük muharririn bu mükafatı 
kıı.!Zandığı da bu evin içinde göıte· 
rilecel tir. Balzak 1850 ıeneıiade 
vefat ettiğine göre 125 iıterlin tu .. 
tan bu mükafat 74 yıl ıonra ka-· 

zammı oluyor. 
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( Tıp Aleminde ) Çanakkale Harbinde : 8 
~- ~ - ~ ~ ~ ~ ,,_,~ 

Tuzağa düşen lngiliz denizaltı 
akıbeti • gem ısının • • 

Kanser hastalığı 
tedavi usulleri 

ve 

İngiliz amirali Sir Corç Gora'un denleri durdurmak istiyordu. gitmiş ve sahilde ufak tefek nakli- Paris Tıp fakültesi profesörle· 
rinden Dr. Kan ti muhtelif hasta
lıklar ve Kanser haatalığı hakkın-

hatıralarından: Kendisi, rayların denize yakın ye vasıtalarının altında patlamış· 
Kumandan Nasmith'in 1915 yı· olduğu yerden denize atılarak dö- tı. 

lının 13 eylülünde Marmaradan necekti. Bunun üzerine Nasmith tahtel- da dikkate şayan bir makele yaz .. 
bahirinin preskopunu göstererek mıştlr. dönüşü, içinde yaşadığım men· Hughs buradan denize atladı. 

fur havayı temizliyen bir hadise Geçeceği mesafe üç çeyrek mil 
idi. Kendisi gene E 11 le lstanbu- kadar vardı. E 11 onu beklemekte 
la gitmit ve yüklü bir vapuru tor• idi. 

takip edilmesini kolaylaştırmıı, sa- Centpre11e neşriyat ajanaı ta
hildeki küçük muhafız harp gemi- rafından neşrolunan bu makalede 
leri onu takibe çıkıp ele geçirmek deniliyor ki: 

pillemit ve vapur batmıfh. 

Bu ıırada ltalyan sefarethanesi 
henüz lstanbulda bulunduğu için 
bu hamulenin tafsilatını alabilmiş
tik. 

Bu vapurun karadenizden 3000 
ton kömürle henüz geldiği anla~ı
)ıyordu. Vapurun, muvasalatı u
mumi bir memnuniyetle kartılan· 

mııtı. Resmi memurlardan müte
tekkil bir komite vapurun içinde 
idi. Haydarpa§&dan biraz mesa
fede duran geminin içinde çalııan 
bu heyet kömürün nasıl dağıtıla

cağını düfilnüyordu. Demir yolla
rının, gemilerin, un değirmenle
rinin, elektrik, ve ıairenin itle
mesi Karadenizden gelecek kö
müre bağlı idi. Komite heyeti, 
meseleyi görütüyorken gemi tor· 
pillenmit ve onlann gözü önünde 
berliava olmuştur. 

Kumandan Boyle 12 ağustosta 
Marmarayı bırakınca yerini ku
mandan Stoks'a bırakmıttı. Stoka 
E 2 tahtelbahirinde idi. Kendisi 
azimkar ve h\.~.:erli bir tahtelbahir· 
ci idi. Harpten evel de töhret ka
zanmıştı. 

B·· ·~et demiryolu üzerinde, iz· 
mit !.:. . fozinin medbaline yakm 
yerde bir köprü vardır, Naamith 
ile Stoks bu köprüyü 'birlikte bom· 
bardıman etmiıler, Türkler, onları 
kovmak için buraya toplar getir· 
mitlerdi. 

Bunun üzerine karanlık bir ge· 
ce, ay saat 2 de battıktan sonra, 
Numith'in maiyetindeki mülizim 
Hughs, elbisesini tqıyarak ve ya· 
nına bir rovelver, son derece kes

kin bir süngü ve büyük bir bomba 
ile elbisesini alarak ve bir tahta 
parçasını sürüklüyerek denizde 
yüzdü. Maksadı köprüyü berhava 
etmekti. 

Hughs, köprüden bir mil öte
de karaya çıkacaktı, çıktı ve köp- · 
rüye doiru yol aldı. Kendisi, kü
çük 'bir ırmağın üzerindeki köprü• 
cük altında ateı yakmıt oturan üç 
ukerin eline dü§lllek üzere idi. 
Huıhs bu askerlerden 150 yarda 
me$&fede idi. 

Hughs geri dönerek ve bir tur 
yaparak bir çiftliğe düttü, Köpek· 
ler, tavuklar uyannuf, fakat çift· 
lik sahibi uyanmamıılardı. Kendi
si köprüye varmakla beraber ora
da bir sürü adamların çalıttıkları
nı ve ateıin tahribatını tamir et· 
tiklerini, sonra bir makinenin bu
har saçbğını gördü. 

Hugha, köprüye yaklaımanın 
imkansız olduğunu anladı. Hat ü
zerinden dönerek bat'ka bir nokta 
bulmak istedi, fakat üç askerin 
muhafaza ettikleri kemere varm
cıya kadar bir teY bulamadı 
ve bombayı kemerin altına koyma
yı dütündü. 

Gece ıon derece sakindi. Hughs 
bombayı yerlettirerek vaktiyle a· 
le§ini vererek kaçtı. Üç asker ye
rinden ııçrıyarak üzerine yürüdü
ler. Hughs hat üzerinde koftu. 
ikide bir geri bakarak rovelveri ile 
ateı ediyor ve kendisini takip e-

Hughs'in suya atılması üzerine 
müthit bir infilak duyuldu ve in
f ili.kın serpintileri tahtelbahirin 
etrafına düttü. 

Hughs 400, 500 metre ilerledik· 
ten sonra sahil boyunca gitti ve 
kah iki.h ıslık çalarak kendini 
göstermek istedi. Bu sırada, onun 
üzerine mütemadiyen ateş edili· 
'Yordu. 

istedikleri zaman derine dalmış, "Tababet büyük bir terakkiye 
sonra etrafı boşalan levazım ge- mazhar olmuş bulunma·kla bera
milerinin altına gelerek hunlardan her beıeriyet daha uzun zaman 
ikisini torpilemiş ve ikisini batır- muhtelif hastalıklara katlanmak 
mitti. mecburiyetindedir. 

Nasmith bu işi de bitirdikten Son seneler zarfında doktor-
sonra boğazı seksen kadem dipten luk bir çok hastalıkların tesirleri· 
giderek geçmek istemiş, kuleye ni azaltmııtır ve yahut bir çokla· 
Hughs'i koymuş, ikisi de boğaz- rını tamamen tesirsiz bırakmıştır. 

k Nitekim bugün difteri eski za• 
daki torpil şebe esini keşfe çalış-

manlarda olduğu gibi tehlikeli 
mıtlardı. 

Naamith, ateşleri duyuyor, fa- bir hastalık değildir, hele kızaını· 
kat 11lıkları işitmiyordu. Onun Nasmith döndükten sonra onun ğın hiç bir tehlikesi kalmamıttır. 
· · h lb h' · · · yerini Cochran aldı. Maksadı Is· Bu hastahg'" ın seyrı· huzurla takip ıçın ta te a ırı yavaş yavaş ıçerı , 
aldı. Bu sırada her taraf harekete tanbul Haliçine girmek ve orada olunabilir. . 

. b l d ş f k .. k tahribat yapmaktı. Bugün tababeti en çok iıgal eo 
geçmı§ u unuyor u. a a ao • 
mekte idi. Hugha yaklqtığı bu- Cochran, hareketinden evel bu den haatalrklar ihtiyarllk zama• 
runda dinlendikten sonra tekrar planını benimle birlikte görüttü. nında husule gelen hastalıklardır. 

Hastalıklann bir çoğu ihtiyarlık 
yüzmeğe başladı ve bir Türk Fakat Cochran'ın idare ettiği E 7 

za.manında zühur etmekte ve in· 
kayığı zannettiği şeyin tahtelbahir şebekeye takddr. Bu yükden per· san vücudünün hayatiyet kuvve• 
olduğunu görerek içine girdi. vane muattal kalmış ve tahtelba· 

Biraz sonra ortalık daha iyi gö
ründüğünden tahtelbahir de hare
ket etti. 

tini kaybetmit olduğunu göster· 
hir yüz kadem derinliğinde tuzağa mektedirler. 

düımüştü. Damarlardaki tahavvüller ve 
Cochran 12 aaat kadar uğratıp hafif kalp arızaları ihtiyarlığın 

,,. 11- "" didi§erek kurtulmak istemit, ta- yaklaımakta olduğuna alamet 
Bu uralarda tayyarelerimiz, savvur edilecek her şeyi yapmış, tetkil etmektedir. Fakat böyle 

Akba.t limanında dört Ievazır- 1 
bir aralık 240 kadem kadar diple· normal bir devreye mahsus olmı· 

gemisinin bulunduğunu ve anla . ~ inmiş ve bu yüzden gemiye su yan bir hastalık ta kanserdir. 
lan buraya levazım çıkardığını ha- Jızmııtı. Nihayet gemiye pek ya- insanlar bu hastalıktan çok 
her verdi. Akbaf limanı Türk km bir yerde bir infilak olmuş, korkmaktadırlar. Bu korku ne· 
ordusunun en belli bqlı deposu bu yüzden onun bütün elelffiik 'den ileri geliyof? B.l"TioY.lt.u ' ·Hllı;. 

0 b 1...:.. ~ d a • ' talıg'"ın tannnn}ll~ı&U)CLU W'C U ; '4AAGll'ft idi. Bunun üzerine Nasmith'e ita· terıt atı oozuımuş, o a enız 

km b k ı Pek ani olarak ortaya çıkmasın• ret vererek, bu işaretle onu tehli- üstüne çı aga mec ur a mıştr. 
dan ileri gelmektedir. insanlar, 

keli vaziyete attığımızı biliyorduk. Bu suretle tayfanın kaçmasını te- h 
ba•langıç halinde kamerin da a 

min etmek istedi. Cochran bunu ~ Fakat onun hünerine çok güveni· 
yorduk. Naamith sabah yedide 
vararak gemilerin muhafaza altın

da bulunduğunu görmü§, onun 
attığı torpil, bir gambotun altına 

kolayca tedavi ed:ldiğini bilseler 
yaptıktan sonra tahtelbahiri ba- her halde daha az korkarlardı. 
tırdı. Kendisiyle arkadaşları esir İngiliz tababet cemiyeti kan· 
alınmışlardı. ıer hastalığının seyri hakkında bir 

son film yapmıttır. Bu filmde hastalı .. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ğ ın bütün saf haları gösterilmek· 

KURBANINIZI 
Yahut 

PARASINI 

TAYY ARE 
CEMiYETiNE 
VER iN 

,.~ 

~~~~~~gj 
KARDEŞLER;GÖklerimiz pek çok tayyare isteyor. Bu iş bu 
gün hiç parci etmeyen deri ve bağırsakrarla başa çıkarılamaı 
Kurbanlarımızı canholarak yahut kurban alacağımı! parayı 
tayyareye vermeliyiz. Eğer basit başımıza bunu veremelsek bir 
kaçrmız toplanıp bu isi yapmalıyız • f 

YURT BUNU Bi~E: EMRf DiYOR. 

tedir. Bu film gösterildiği zaman 
sahnelerden bazıları izah olun· 
maktadır. Fakat halk gene bu 
haatalrktan ıükunetle bahsetmek· 
ten henüz çok uzaktır. Bundan 30 
sene evvel frengi ve veremden 
kimse bahsetmeğe cesaret edemi· 
yordu; bugün de kanserden bah· 
sedikmiyor. 

Hali hazırda kanser noktai na• 
zarından halli ve a.ydınlanıması 
icap eden iki mesele vardır. Bun· 
hırdan biri hastalığın espabını 
tetkik, ikincisi de tedavisi çarele-

ridir. 
Tedavi çareleri meselesi efkarı 

umum iyeyi alakadar edemez; 
çünkü bir ilim ve ihtisas işidir. 
Bu bapta en lazım olan teY has.. 
talığın sık sık ve daha derin bir 
surette muayenesi imkanını bah
ıedecek hastahaneler tesisidir. 

Hastalığın mentei noktai na· 
zarından halkın iki noktayı bilme
si lazımdır. Bir aile efradından 
birinin kansere yakalanması di-
ğer aile efradının da yakalanma• 
ıı tehlikesini mucip olduğu anla· 
§ılmamalıdır. Ayni veçhile hasta· 
lığın bazı yemeklerden ve içkiler· 
den ileri geldiği hakkındaki iddi
a dahi doğru değildir. Kanser, 
muasır medeniyetin icabatından 
değildir. Çünkü çok zaman evvel 

1 
mevcuttu. Halkın bilhassa bilme· 
si icap eden şeylerden biri de 

hastalığın arazıdır. Meseli, dilde 
tümör'ler hastalığın vücudünü 
gösterir. Fakat hastalığın vakit 
ve zamanile tedavisi çarelerine 
tevessül olunursa kolayca teda· 
visi kabildir. 

Romatizma hakkında da bir 
çok efsaneler vardır. Romatizma 
bir tek hastalık değildir. Arazı, 
mafsallarda ve adalelerde ağrılar 
auretinde ortaya çrkan bu hasta• 
lığın bir çok şebekeleri vardır. 
Bu da muasır medeniyet hastalık· 
larından addolunuyor. Halbuki 
tarihten evvel ya§ıyan hayvanla• 
rın kemiklerinde b~le romatizma 
izlerine tesadüf olunuyor. Roma• 
tizmanm sebeplerini tayine çalı .. 
şanlardan biri Dr. Strangvey'dir. 
Buna göre henüz ölen bir adamm 
kemiklerindeki romatimıa ölüm• 
den sonra da inkitaf edebilmek· 
le ve bunu filme çekmek kabil 
bulunmaktadır. 

Son zamanlarda bir çok hutaıa 
Irklar şiddet peyda ettikleri gibi 
bir çokları da tiddetlerini kaybet• 
mitlerdir ve yahut hafif bir ıekil 
almışlardır. Nitekim frengi bun
dan yüz sene evvel yaptığı tahri• 
batı yapamamaktadır. Zamam. 
mızda çiçeğe adeti tesadüf olun
muyor. Zamanımızda insanlarm 
yemeğe ve içkiye tahsis edebil· 
dikleri para az olduğundan art:re
tizm azalıyor. Rachitis son za• 
manlarda en kolaylıkla tedavi e• 
debildiğimiz hastalrktır. Bu hasta• 
bk kaybolacak hastalıklardan bi· 
tidir~ 

V .ıL~,1 1..--!::&- - cır .... l." -.:t
roplarm mucip olduktan hasta• 
hklarm sür'atle tedavisi kabildir, 
denilebilir. Bugün tedavi usulle· 
ri fevkalade mükemmel bir hale 
gelmittir. Yalnız muhtelif tedavi 
usullerinden hangisinin intihabı 
lazım geldiği işi ile halk kat'iy· 
yen meşgul olmamalıdır. Bunu 
doktorlar ve tedavi müesseseleri 
yapmalıdırlar. 

lstanbul asliye birinci hukuk 
mahkemesinden: 

Müddei Pangaltıda Altın Bak· 
kalda 133 numarada mukim late
pan Mikailyan efendi ile müddea· 
aleyh müteveffa Nerseı Neraesyan 
efendi mirasçıları Kirkor Neraea· 
yan efendi karısı madam Nuvart 
ve amca kızları Kumkapıda Ara· 
yıcı sokağında 24 numaralı hane· 
de Aznif, Osanna ve Agavni ha· 
nımlar arasında mütekevvin meni 
müdahale davasının icra kılman 
muhakemesi neticesinde mütevef· 
fa Nerses Nersesyan efendinin mu
tasarrıf olduğu lstanbulda Fincan· 
cılar caddesinde tomruk sokağın
da kain 23 numaralı hanedeki nı

sıf hissesini 10 teşrinievel 931 tari· 
hinden beş sene müddetle müdde· 
İye kiralayıp kira bedelini aldığı 

aabit olduğundan mezkur icar 
müddetinin hitamına kadar vere· 
senin mezkur hane ve kirasına mü
dahale ve muarazanın menine ve 
bu hususta bidayeten verilen itbu 
hükmün iktıaabı katiyetine değin 
tedbiri ihtiyati kararmm devamı· 
na 24-2-934 tarihinde karar veril
diği bu bapta 34/ 33 No au tahtın· 
da sadır olan ilamın ikametgahı 

hazıraları meçhul olan müddeaa• 
leyhlerden Oaanna ve Agavni ha· 
mmlara tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilin olunur. .(37) 
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Bir Düşüncesizliktir Etmiş 1 

- necdete u DU9Uncen, beni aevmek midir, yok· 
aa •ahiden aevlyor muaun ?n dedim, Bana ne cevap 
verse bejenlraln ? 

- ne dedi? •• 
- Daha dU9Unmeje zaman bulamadım. ÇUnkU 

seni tjlldırasıya aevlyorum ,, dedi 1 . 
..... - ,,_,_ 

• • • Unutulan Şeqler •.. 
Tanıpnıılar, ıeviımiıler, ni

f&Dılanmıya karar vermitlerdi. Ni
tanlanmanm arkaaıduuı da ni· 
kihlanma selecekti. Düğün, der
nek filin ... F ab.t, uıl mühim o
lan, bundan ıonruı idi. Kmduk
Jan yuvanın, kendilerine aükGn 
ve huzur içinde saadet temin e .. 
mesini gözetiyorlardı. Pek tabii o· 
)arak.. bunu kim gözetmez? .. Ve 
~ kiai..aöze\tiii te7İ temin ade
bilir?. 

Kurdukları yuvanın bir aaadet 
yuvası olmasını gözeten Leyli ile 
Ferdi, evlendikten aonraı aralann
da anlqamamazlık vaki olmaması 
için, biribir)erinin huylarını öğ

renmek huauıunda karıılıklı ara!· 
tırmalar yapIJorlar, bütün teferru 
ata kadar yapbkları bu &raıtırma• 
larda biribirlerine akla güç ıe -
lir ıualler aoruyorlar, karııhldı 
olaırak bütün zaaflarını anlamak, 
itiyatlannı apaçık ortaya koymak 
iıtiyorlardı. 

Bir gün Leyli, Ferdiye .c>yle 
ıordu: 

- Ferdi, senin en çok hotlan· - 1-- - -

Hedefi Şaşırmış ! 
Acemi bir avcmm kanıı, bir 

rün kocası avdan dönünce, müs· 
tehzi bir rülümaeyiıle, sordu: 

- Bu ıefer bir ~Y vurabildin 
mi bari? 

Avcı,taadik yollu batını salladı. 
F.:ıkat, memnun söriinmüyordu. 
Kanıı, vurduğuna inanmadı: 

_ Gene eli bot döndün de uta-

nıyorıun ! 
_ Bili.kiı, bu ıef er vurdum! 
- Sahi mi? ... Av, nerede?. Mut

fağa mı götürdüler? 
Acemi avcı, içini çekti: 
_Hayır, hastahaneye! 

Zarardan Kar/ 
_ Nuıl, itler yolunda mı? 
- Eh, oldukça! .. Vereıiye alıt 

er:ı eden bir kaç mütterim iflia 
tti ! 

- Bu, kar mı yiJ.?.. Zarardasın 
emek! 
- Zarar da değil kfardayım. Ev· 

elce borçlarını ödiyemiyorlardı. 

im~ alıı •erit edemi'-orlar ! ...... 

dıiın ıey nedir?. Doğruıunu ıöy. 
le! 

- Semin, ıevıilim. Yalnız ıen ! 
Bunda ıüphen mi var?. 

- O b&fkaı ıey, canım! Ben, ne 
d "'I' k'' eg11m ı ... . 

- Ne? •• 
- Hila ne diyonun! Ben, ki-

mim! 
- Sen .... benim aevıili Leyli! 1 

- Of, JM demek iatediiimi bir 
türlü anlamadm. Sana iimden en 
çok hqlandıimı aormadım, ne • 
den en çok hqlandrimı aoruyo
rum ! 

- Ha,.. Şöyle desene! Kelime 
oyunu yaptm da! 

- Onu yapan ben değilim sen-

. ' ıın • . 
Arada, münak&fa bile değil, tat 

lı tatlı ıitem dolu bir konuıma. 
Sonra hafif bir öpüfJM ile bant· 
ma! 

_ Şimdi söyle bakalım. En çok 
neden hoılanıyorıun?. 

_ Bilirsin, ki tatranç oynamak· 
tan" aonıuz zevk duyarım. 

- Demek en çok hotlandığm 
9e:J:bu? .. 

:._ Evet ... Hatta o derecede, ki 
ptraDÇ oynamıya daldım mı, ye• 
mek yeıneği bile unuturum. Bu 
halimden dolayı annem, ötedenbe· 
ri bana Çlkıtır ! 

Leyli, sevinçle ellerini çırptı: 
- Oh, ne iyi .. Sen, tam benim

le anlatabilecek adamıın, Ferdi! 
- Şatranç oynamaktan iptila 

derecesinde hoılandığımdan do • 
layı mı?. 

- Evet bu cihetten de .. 
~ , 
_ Demek ıatranç oynamıya da 

lıp da yemek yemeği unuttuğum 

zaman, ann~.m gibi bana çıkıtmı· 
yarakıın?. 

- Ne gezer. Bilakiı, memnun 
olurum! 

Ferdi, bu cevaba 9a91p kaldı: 
- Bu kadar memnun olmana 

da aklım ermedi doğruıu~ Leyli! 
Deliımen Leyli, çıtır pıtır izah 

etti: 
- Buna akıl erdiremiyecek ne 

var, cicim? Sen ıatrınç ovnarken 
Y' rwıek yemf'iU unuttufundan bah
ıetfiyoraun. Ben de briç oyna~uya 
~~~]adım mı, yemek piıinneyi u· 
nuturum! 

1\vukat 
V E !!!!!!!!!!!!!!! 

Karllst 
Tanınm;t bir avukat, yemek 

beğenmek huıuıunda çok titiz bir 
adamdı. Zengin adamın mutfağm· 
da Bolulu mahir bir aşçı vardı. 
Mükemmel yemek pitiriyordu. Bu· 
na rağmen, avukat, her yemeğe bir 
kuıur bulduğu için, iyi bir ev kadı· 
m olan karısı, gününün büyük bir 
kr:ammı mutfakta geçirir, aşçıya 

nezaret ederdi. Kadıncağız, koca • 
ımı memnun görmek iıterdi ! 

Bir gün, kocuınm en çok sevdi· 
ği bir yemek, çerkeı tavuğu pifirt
miı, bunun pek iyi ve lezzetli ol
maaım temin makaadile, atçmın 

batından aynlm.amı9tı. Ve çerkeı 
tavuğu da iıtediii gibi olmUflu ! 
Akıam, sofraya oturdular. Çer· 

keİ tavuğu getirilirken, kadm, ko· 
cuma §Öyle söyledi: 

- Bu sefer piten çerkes tavuğu· 
na kusur bulamıyacakım. Ben, at· 

1111-ıııııınnımımı--ınımıwıııııınmınııı--

Acımak! 

- DUn ak9amkl baloda 
hem9lremle dana etmene 
~ok memnun oldum. Te-
9ekkUr ederim ... 

- Rica ederim. Pek ta· 
blf dejll mi ? dUn ak9am· 
ki balo, zaten hayır l9le· 
mek makaadlle tertip o· 
lunmu9tu 1 
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... Karşılıklı Resimler ... 

Emel, kendiıiyle evlenmeden 
uzun uzadıya dütünüp tatınılma
ıı icap eden kızlardandı. Pek ıer· 
beıt, pek hoppa yetitmitti. Bugün 
bu genci, yarın ıu genci ıever, ça· 
lıkutu gibi daldan dala atlar, hula ... 
sa hiçbir dalda karar ~tmezdi. 

Hatta kendiıi bu tabiatte bir kız 
olduğuna göre, ıevdiğinden bah· 
ıetmek, pek o kadar yerinde ol· 
masa gerek .. Sevmek değil, fÖyle 
hafif tertip hoılanmak gibi bir 
~y ... 

Bununla beraber, o, taruıtıiı 

ve hoılandığı her gençte, derin 
ve ıonıuz sevgi bealediği hi11ini 
uyandınnıttı. Hepıiyle bat haıa 
verip evlenme projeleri hazırla
mıtlar, yalnız bu projeleri hiçbi· 
risiyle tatbik edememitlerdi. Ko-

rü delikanlı fotoğrafı! .. Ne anyor 
bunlar senin albümünde?. 

- Ş:mdi hiçbir şey aramıyor• 

lar. Aradıklarını bulamayınca, 

her biri bir tarafa gitti! 
- Şu halde bunlar? .. 
- Bunlar, zaman zaman hotu· 

ma giden gençlerin reıimleri .. 
Hepsiyle de evlenecektim, hiç bi
riıiyle evlenmedim! 

- Demek böyle, ha! .. Demek 
ben ilk ıevdiğin deiilim?. Oıte· 
lik, bu gençlerin reıimleri bulu• 
nan her sayıf anm kartı aayıfaım
da ıenin reımin var? .• Niçin? .. 

Emel, hoppa bir tavırla, kendi
ıini tezlonga atarak, mmldandı: 

- Onları büıbütün unutmadım 
da.. Albümü kapatmca resimleri· 
miz öpüfüyor ! 

laylıkla sevilebilecek tirin bir kız 
1
.--._ _ _._ ... __________________________ • 

olan Emel, ciddi ıurette sevmek 
kabiliyetinden mahrumdu! 

Emel, fotoğraf çekmekten pek 
hazzederdi. Küçücük makineıiyle 
pozlu ve eatantane reıimler çe
ker, bunları bir & 1lbüme yapıftırır· 
dı. Bu albümlerinden birinde, ge• 
çirdiii maceralan habrlatan re • 
ıimler vardı. Albüm, bqtan bata 
böyle reıimlerle dolu .. Bir aaıyıf a
da tanı§bğı gençlerden biriıinin 

resmi, bu sayıfanm karıııındaki 
aayıfada o genç tarafından çeki· 
len kendisinin resmi.. Bütün ıayı• 
faılar böyle tertip edilmiıti ! 

Şevket, Emelin en ıon tanıttığı, 
hof landığı bir delikanlı .. O da kızı 
bütün gelip geçmi! gençler ıibi, 
sabiden 1eviyor. Kız, onunla da 
bq bqa verip, evlenme projeıini 
hazırlamaktaı yeni itıkmı te,vik 
ediyor. Fakat, günün birinde onı
dan da yüz çevireceği, Şevketin 
reımini de gelip geçmit olanlar 
kollebiyonuna ili. ve edeceği he • 
men hemen muhakkak! 

Emel tamımakta olduğu genç .. 
lerden bu albümü saklardı. Ukin, 
bir gün nasılsa yazıhanesinin ü .. 
tünde unuttu. Gece, yazıhanenin 
gözünden çıkarmı§, reıimlere bak· 
mıf, maziyi safha safha habrla· 
mıf tı. Sonra da uykuıu gelmit, 
yatınııtı! 

- Bunlar kim, Emel?.. Bir ıü-

Sabıkalıya Göre •• 
Bir türlü tek durnuyan, matı. 

kUmiyet müddetini bitirip te h:ı· 
piıhaneden çıku çıkmaz IUÇ itli• 
yerek tekrar yakalanan bir ıabı• 

kalıyı gene karııımda ıören hi· 
kim, dayanam'l.dı: 

- Sen, dedi, bu kadar •* mali· 
kemeye gelip gibMkten utanmı

yor muaun? 
· Sabıkalı, pitkinlikle omuz lcal

dırdı: 

- Mahkemeye gelip gitmek &• 

yıp mı?. Siz buraya, tatil günlerin· 
den batka, her gün gelip ridiyor• 
ıunuz! 

Ceza Az Bile l 
Araları açık olan komtuyu za• 

r.:ıra uğratmak makaadile, onun 
bahçeıini kendi bahçeıinden ayı
ran çıtı boydan boya kırdıiı için, 
ceza olarak komtuauna on lira öde 
meaine karar verilen ad:una, hl· 
kim, kararı bildirdikten aonra, 
ıöyle dedi: 

- Karar budur. isterseniz tein· 
yiz edebilirsiniz! 

Cezaya mahkCim edilen, hiç M 
oralı değildi: 

-Yok, efendim, yok... Ben ""' 
receiim paranm d:ıha fazla olma• 
ımdan korkuyordum! 
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çının batından aynlmadım ! 
Fakat, avukat, bir parça yedik· 

ten ıonra, yüzünü ek9itti: 
- Gene ne vu? .. 
- iyi piımemit! 
Kar111, bu mülahaza üzerine a

damakıllı kızdı, avukata fÖyle çı· 

kıttı: 
- Ne anlatılmaz adamım ıen ! 

Mahkeme de en kanlı katil müek· 
kilini müdafaa edeI"ken bile, onun 
en uf ak bir ıuçu olmadığını ileri 
ıürdüğün halde, karını ve &JÇmı 

hep kabahatli buluyorsun! 

Garsondan Şikayet! 
- Şu garsondan tikayetçiyim. 

Terbiyeıizlik etti! 

Lokanta a~hibi, mırıldandı: 
- Böyle olduğuna memnun ol· 

dum! 
- Ne? .. Nasıl?.. Memnun mu 

oldunuz? ••• 

-Affedersiniz. Müıterilerin ço· 
iu yemeklerden tikayet ederler 
de! 

Gıyabında Sövüp Saymış 1 

Herif, yar1 yolda otomobilden inince tepem at• 
tı. Adam akllh kızdım. Bastem kUfUrU .... A§zıma , .. 
lenl aövledim 1 

- Ya o ne yaptı ? •. Ses ~ıkarmadı mı? 
- Çıkarmadı tabii. Bindtjl tramvay, çoktan har.e-

ket etmııuı 
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inkılap Enstitüsünde Hikmet Beyin Dersi 
.... (Baf tarafı 1 lncl aayıfadn) 

Osmanlı hükumeti biribirinin a
man11z düşmanı olmuşlardı. Os
manldara en büyük darbeyi Rus 

vardı. Murahhaslarımız Moako
vaya temmuz sonlarında vardılar. 
Rusya ile muahedemiz 16 martta· 
dır, bu teehhürün ruhi amili fU" 
dur: Rus ricali (Lenin ve Stalin) 

ordumuz hazır bir tekilde orada mit onlara tiddetli bir ültimatom 
bulundu. vermittir. Ardahanın ve Batu· 

Ciürcü ve Ermeniler mun bize teslimini istemittik. Bir 
Olti, ermeniler Batum Gürcü- kaç gün nota teatisiyle geçmit 

ler tarafından İ§gal edilmiıti, Biz • sonra isteği.miz kabul edilmiıti. 
bunu da protesto etmiştik, büyük ı Fakat Gürcüler Batuma muvak .. 
harp esnasında Ruslarla bir mua· katen girmemizi istiyorlardı.Bunu 
hede aktedilmİ§tİ; Karı, Ardahan, kabul edemezdik. Batumu filen 

esirlerini asacaktık. idam durdu. 
ikinci vaka; Mustafa Sagir is

minde bir Hintlinin Ankaraya gel· 
mit olmasıydı. Mustafa Kemal Pa
şa bunu &örünce derhal casuılu· 
ğuna hükmetmit ve zabıta müta
yakkız olmuttur. Neticede evrak 
ve vesaiki tutulmuıtur. 

hükUmeti vurmuıtu.. Ananevi 
dü§manlık bir dostluğa inkılap e· 
decekti. Bu zahiren kolay görü

nür. Falfat gayet güç olmuştur. Ve, 
gayet de sağlam olmuştur. O va· 
kitten beri bolşevik Rusya ve cüm-

huriyetçi Türkiye arasında bir 
güçenme bile geçmemiş, dostluk 
hergün gittikçe kuvvetlenmiştir. 

• :ihayet anlamışlardı ki, ermenı 
dostluğu güderek gaı·pte kazana· 
caklan menfaatle, Türk dostluğu 
ile kazanacakları menfaat arasın· 

da nisbet yoktur. Ve, fırkalarını 

bizimle dostluk yoluna sevketmit· 
lerdi. 

Batum bize iade edilecekti. ve kendi hesabımıza iHal ettik . Ankarada ne olup bittiğini ha· 
ber veren bu adam, guya Hint 

Bu suretle Gürcü meselesi hal· müılümanları tarafından Ankara 

· Gürcüleri çıkardık. Gürci ve ermeni hükumctleriylc 
mütarekeden biraz evel bir mua· 
hede aktetmiştik. 

Sovyet ihtilAli nasll 
olmu,tu? •• 

Kafkasya ve iran 
Kafkasya ve lran kimilen düt· 

manlarımızın idaresinde bulunu· 
yordu. Murc-.hahslarımız Ruıyaya 

güçlükle gitmi§lerdir. Oımanlı 
hükumeti tarafından idama mah· 
kfun edilen Ankara ricalinin bu 
devletler eline geçmesi ve Osman
lı hükumetine teslimi tehlikesi 
vardı. 

Rus hükfuneti ile Ermeniıtan 

arasında bir muahede imzalanmıt· 
lı. Ruslar, bir kuım yerleri erCenuptan da §İmalden de birer 

b&!ka ordu Moskovayı tehdit al- menilere bırakmıılardı. Bu yüzden 
Rusla ile Türkiye arasında her türtmda hıralmıııtı. 

O sıralarda bizim vaziyetimiz 
malumdu. Rusyanın vaziyetine 
gelince, Rusyada bolşevikler üç 
büyük tehlikeyi bertaraf ebnişler
di. Biri, Sibiryadan gelen Pol· 
çak ordusu idi. Kolçak, Siberya
da hükUmet ){urmuş, bir zaman· 
lar Moskovayı tehdit etmişti. 

lü münakale miinkati olmuttu. 
1920 ilk baharında Sovyetler Bu vaziyette i_ıe batlandı. Mu-

tehlikeyi defetmişlerdi. Buna mu· rahhaslarımı.:.:: ilk olarak bumuahe 
kabil Lehistana girmişler V arşova- deden şikayet etmişler ve yolu 
yı tehdit etmişler, fakut ağır mağ· müştereken açmayı teklif etmİ§ler· 
lubiyetJe gerilemişlerdi.. Netice· di. "Ermenistan üzerine yü..~lene• 
de, ne bolşevilder mevkilerini !im, yolu açalım, demitlerdi. Rus· 
kaybet.mi§, ne de bolşevikliği ci- Iaı- garı>teki fırka reislerine propa
hana yayabilmişlerdi. gan da silaliı vermekten korkmut· 

Henüz birçok garplılar ve garp lardı. 

Ermenilerin Oltiye, Gürcilerin 
Batuma girmesini protesto ettik. 
Ermeniler Oltiyi aldıktan sonra 

gene rahat durmadılar. Fakat ln
gilizlerin çekilmiı olması bize 
meydan bırakmıı oluyordu. 

Ermenilerle harbimiz, 24 eylul· 
de bi~ ermeni baskıniyle ba§ladı. 
Ermenil~r çarçabuk yenildiler. 30 
eylulde Sarıkamıı düştü. Askeri 
harekat dahilde Celalettin Arif 
meselesi yüzünden bir ay kadar 
gevşedi. Sonra tekrar baıladı. 

30 Teşrinievelde Karsı aldık. 
Artık herkes de gönnüıtü ki er

menilerin bizden ye~ almaları İm· 
kam yoktur. P~k az sonra, Güm· 
rü düşmii§tÜ. Artık Ermenistan 
yere aerilmi§ demekti. Esasen 
Kars alınır alınmaz ermenilere 

sulh teklif edilmitti. Onlardan ye· 
gine istediğimiz ıey, garp dev
letlerine alet olmamaları idi. Er-

menilerin, yer yüzüne dağılmıı 
millettaılarını bir yere iskan için 
istedikleri arazi talepleri reddedil-

miJ, bilahare Gümrü muahedesi 

ledilmit oldu. ' hükumetine yardıma gelmitti. Ez· 

Ruılarla müzakerahmıza av- cümle, Mustafa Kemal Pataya, 
det edeyim: 1920 başlnrmd& biz ltalyada bir kiıanenin ve büyük 
Ermeni harbi yaparken, ilk Rus bir paranın emrine hazır olduğunu 

sefiri ~ark cephesi "karargahına bildirmi§ti. 
gelmiştir. . Bu zat Gürcü sefiri· Bu basit bir kurnazlıktı. Demek 
nin kardeıiydi. İki kardeşten istiyordu ki, "Sen idama mahkUın

Rus sefiri Bolşevik, Gürcü ıefiri 
Minş~vikti. 

Rus sefirinin tavasautiyle Moı· 
kovaya yeniden bir heyet gönde -

rildi. Ali Fuat Pa,a, Riza Nur 
ve Yusuf Kemal Beyler heyette i
zaydılar. 

Müzakeratın aon safhası iki bu
çuk ay sürımüt ve güç ol mut tur. 

Ruslardan ilk istediğimiz teY miJ .. 
li misakımızın tanınması olmuttu. 

Müzakerat çetin bir surette iki 
bu~uk ay sürmüş, 16 martta Rus· 

]arla bir dostluk muahedeıi imza
lanmış, kuvvetli ve sıkı bir dostluk 
temeli ablmııtır. Muahedenin a

raziye ait metnin başlıcaları fU
dur: 

93 seferiyle kaybettiğimiz yer· 
leri ve lğdırr geri alıyorduk. Buna 

mukabil Batumu, bizim için ser· 
best bir ]iman olmak şartiyle hı -
rakıyordu. 

sun. F &kat korkma, çekilecek ye-
rin vardu-. Kendini biraz ııkıntı
da hiıaedersen gel bize! ... ,, 

Bu zatm oteldeki efyuında 
gizli mürekkeple yazılmış birçok 
talimat bulunmuıtur: Efganistan· 
la, Ruslarla olan münasebetin de
recesi nedir? Mustafa Kemalin 
hizmetine ne suretle adam ahtır? 
Yediği yemek doktor tarafından 
muayene edilir mi? Otomobili ça
buk mu, yavaş mı gider? Felsefe 
doktoru olan bu adam idam edil· 
mişti. 

İdamdan bir gece evel, Hintli· 
nin bırakılması yolunda lngilizleı 
tarafından telgraflar gönderilmit 
ti. 

Birinci lnönU muvaffakıye1' 

Yunan tahtına Kostaminin çık• 
muımn ne ıuretle olduğu hakknt· 
da birçok dedikodular geçmiıtir: 

ricali, Rusyada bolşevikliği orta· 24 Ağustosta yolu açmak, fakat 
dan kaldırmak ümidini kaybetmiş· bize muavenette bulunmak üzere 
lcrdi. Ve faaliyetlerine devam e· Rus ve Tüı~k murahhasları arasın· 
diyorlardı. Bolşevikler de ümitle- da bir muahede imza edilmitti. Bu 
rini kaybetmi~ değillerdi. İki ta· muahede, her iki tarafın biribiri
raflı mücadele artık son safhala- ne müzaharetini temin ediyordu. 
rmda idi. Sovyet hükumetin1n e· 1 Murahhaslarımız Anknraya gel· 
l1nde iki mühim koz vardı: Bun· mezden bir gece evel, Çiçerinle 

imznlanmıfh. Gümrü muahedesi· 

nin araziye ait k11ımları baki kal· 
mıf, Moakova ve Kars muahede
leri iki aksamını istimlak etmiıtir. Sovyet Ruaya ile muahede 

Guya, harbe Venizelos kadar 

tiddetle devam ederte tahta çıka.. ı 
nlaca kendisine vadedltmf !._ 

Kostantin tahta çıktıktan on 'bej 
gün sonra, Yunan orduıu iki fır
ka ile Eıkitehire baıkm yapmııtı. 
Kı9 ortaıında, birinci lnönü mu• 
harebeıi olmuıtu. Muharebe pek 
Çetin geç.mi!, neticede Yunan 
ordusu ricat etmiıti. Yunan ka· 
rargahı, bu ricati "Mağrurane bir 
ricat !,, diye tavsif ve ilin -ediyor· 
du. 

brc'fon biri, garp me:nlekctlerinde· 

ki ameleydi. Sa.vyet hül:umcti 
b:.ınlzo.rdan bir 'bol§cvik hükumeti 

murahhsalarmıız arasında bir mü-
lakat oldu. Çiçerin: "Vaziyeti gö
rüyorsunuz, bilmecburiye Erme· 
nistana arazi verdik, Erzurum, 
Van Bitiis havalisinde siz de er· 
rnenilere yer veriniz!,, dedi. Yu· 
suf Kemal Bey bin bir mütkülatla 
Knradenizi geçerek teklifi hüku
mete bildirdi. 

Bolıevik ve Türk arazileri Sver muahedesini garp devlet· 
arasında iltisak husul bulmuıtu • leri cebren 'bize kabul ettirmek 

kurma.larım ve kendileriyle birleş
meledni bekliyordu. füinci koz, 
şr.rktaki müstemleke halk1ydı. 

Bunlardan beklenen de, ı~endile· 
rini esaret altında tutı:.n devletleri 
koı·r.ıaları idi. Her hükumet düş· 
manlarına azami derecede müşkü
lat çıkartmak istediği için Sovyct 
hükumeti de o vakit düşmanı olan 

garba kartı bu iki silahi kullanı
yordu. 

Boltevik ve Minseıv;k .. 
rekabeti 

Garp amelesi, ekaeriyet itiba· 
riyle, sosyal demokrat denilen 
fırkaların elinde idi. Bu fırkalar 

da aosyalisttiler. Mülkiyeti şahsi· 
yelerin kaldırılması, fakat bunla-
rın zorla yapılmaması taraftarıdı· 
lar. 

Türkiye o anda f ngilizlerle, 
Fransızlarla, Yunanlılarla çarpı

şır vaziyette idi. Kamilen çenil· 
mit bulunuyordu. Kafkas ve lran 
hudutları da düımanlarm ellerin

deydi. Bütiin hu çemberi kırmak 
ve düımanlık alemine kartı koy
mak için bir tek dost akla geliyor
du: Bolveıik Rusya. O da ayni 
dütmanlal'la çarpıtmakta idi. 

Mustafa Kemal Pa9anın 
hakh mUdahalesi 

Mesele çok mühim ve nazikti. 
Ankara da birçok zevat: "Bütün 
cihan harbi göze aldı. Silahlan· 

Biz artık tamamiyle çember için
de değildik. 

Yunan taarrnzu 
Haziran 1925 te Yunanlılar bir 

taarruza geçmiıler ve Uıaka ka
dar gelmiılerdi. Yunan taarruzu, 
arazi kazanmaktan ibaret kalınıt • 

tır. Şarkta gayet büyük muvaf
fakıyet kazanmıf, Ermeniıtanı 
yenmittik. Garple hali harpte o· 

lan iki devlet TÜrkiye ve Rusya, 
yekdiğeriyle birleımişlerdi. Biri
birlerine dayanabiliyorlardı. Bu
nun neticesi, Damat F eridin düt ~ 
meti olmuttur. 

Kuvayi inzibatiye dağıl.mı§h. 
Damat Ferit propagandacıları A
nadoluda. birer birer tutulup idam 

edilmişti. Damat Ferit tabii ola
rak vazifesini görememiş ve düş
müıtü. ikinci bir tesir, Gürcülerin 
bize olan tavnnı değittirmiş olma· 

Bolıevikİer amele ihtilalini zor- 1 mız~n büyük bir kıımı düşmana sıdır. 
la, Ml'n•evikler ı'ntı'hapta kazan· teslım edilmiştir. Hariçten bir l 1 ...,. Gürcü hükumeti Ermeni er e 
ma.k suretiyle yapmak isterlerdi. müzaharete ihtiya~ vardır. Müma- harp ederken bize kartı küstahane 

Ruıyadaki bolıevik hükumeti, ıat etmeli, Rusların istediği §e· tavırlar takınırdı. Ruslarla anla -
kilde ermenilere arazi vermeliyiz,, 

memleketlerdeki ıosyaliıt fırkala· ımca bize sefir gönderdi, müzake-
dediler. Mustafa Kemal Patanın 

rı içindeki bolıevikleri çoğaltmak, rata girİ§mek istedi. Gürcü sefiri, 
hakb müdahalesiyle bunun önüne 

Mintevikleri .zayıflatmak, isti· Ankaraya gele~, ilk itimatmıme 
d A d k. M ki geçildi. veren sefirdir. yor u. vrupa a ı inşevi er Millet Meclisi "Bir karış Türk 

arumda 'ermenilerin mevkii kuv- G·· .. f' . b 1 k d 
toprağım kims.eye veremeyiz,, de- • urcu ıe ırın aş ıca ma sa ı 

vetliydi. Ermeniler onlarca maz- Ruslarla aramıza nifak sokmnk-
di. Bu cevap Moskovada bulunan 

lum milettiler. Harbi umumide murahhasnnız Bekir Sami B. e bil- tan ibaretti. Gürcü hükumeti, 
Osmanlı devletinin ermenilere dirildi. Kafkasyada Bolşeviklik aleyhtar-
karıı takip ettiği siyaset, propa- İngiliz orduları Kafkasyadan lığının merkeziydi. 

aanda sahasındaki beceriksizliği- çekilmeden Ermenistana hücum Ruslarla Gürcüler arasında 
miz dolay11iyle garpte istismar e- etsek İngilizler ermenilere derhal harp batlayınca, Türkiycdeki 
dilnıitti. Sosyal fırkalar ermeni yardıma kalkışırlardı. Kartımız- Gürcü sefiri derhal mümaşata 
dostu, Türle dü§manı idiler. da hem İngiliz, hem ermeni ordu· başlamıttı. 

Türk - Rus r1ostluğu daha te· larmı bulurdpk. Batuma glrit 
şekkül etmeden bu müşkül karşı· Şe!rkta :ıcferberlik yaptık. foıi· Mustafa Kemal Pa~n bunun Ü• 

ıındaydı. B~nu yenmek zarurdi liz orduları çekilinciye kadar bir zeriııe sefiri huzuruna kabul et· 

istiyorlardı. Biz bunu kı.bul et• 

medikçe Rusya da kabul etmiye • 
cekti. Rusyanın kabul etmediği 

muahedeleri de biz kabul etmiye· 
cektik. RuG hükUmeti misakı 
milliyi bütün şümuliyle tanımıştı. 

Rusya kapitülasyonlardan ve.z 
ge~mişti. Çarlık hükUmetinin biz· 

den alacağı olan paralardan vaz 
geçmişti. Türkiyenin ve lıtan
bulun emniyetini ki.fil bir şekil
dairesinde Karadenize mücavir 
devletlerle konuımağı her iki dev· 
Jet yekdiğerlerine karşı taahhüt 
etn1işlerdi G" ··ıd·· ... " h·ı · oru ugu veç ı e 
bu muahedeyle Türk hükUmeti 
par!ak bir zafer kazanmı,tır. 

Sovyetlere gelince; bu muahe
deyle, en hassas noktaları olan 

K:ıfkasyada doıt bir devlet ka-
7anmı§ oluyordu. Türk murahhas• 

Jarr, Moekovada iken, istiklalini 
yeni kazanmıt olan Efgan hüku· 
metiyle de bir muahede aktetmiı· 
fordir. 

lstanbuldaki divanıharp ve 
Mnstafa Sag·r meselesi 
Bu arada iki vakayı zikretmek 

isterim: Bunlardan biri, Türkler· 
den esir edilip muhtelif yerlere 
sürülenlere yapılan muameledir. 

O vakit lstanbulda bir divanı 
harp vardı. Mustafa paşa reisiy
di. Bu, birçok vatandaşlarımızı 

idam eder dururdu. 
İngiliz, Fransız divanı harple

ri de, padişaha hainlik etti baha
nesiyle birçok vatanda§ımızı asar· 
dı. 

Biz de bir teklif yaptık: Bir 
Türk idam edildiği takdirde eli· 
mizde bulunan lngiliz ve Fransız 

lnönünde Yunanlılar ilk muvaf· 
f akıyetsi.zliğe uğramıılardı. "Ana
doluda tenezzüh yapıyoruz!,, diye 
iküstahane övünen Yunanlılar da, 
diğer diişman devletler de anla
mışlardı ki kuvvetli bir Türk ordu
su te!ekkül etmittir. 

25 kanunusanide Pariıte topla· 
nan müttefikler konferansı, bir 
Londra konferan111 yapmaia karar 
vermiılerdi, konferanaa, lstan
bul hükUınetinin murahhaıların· 
dan batka, Ankara murahhasları 
da iştirak edeceklerdi. 

Denimin devanimda, Londra· 
daki konferanıın mahiyetini anla
tacağım.,, 

lngiltere Çini 
protesto etti 

Londra, 21 (A.A.) - Çindckl 
lngiliz sefiri 2 martta Kitıerde 
lngiliz konaoloshanesine yapıla11 
taarruzdan dolayı Çin hükumeti 
nezdinde protestoda bulunmut ve 
konsolosluğun himayesi için der
hal tedbirler ittihazını istemif• 
tir. 

Kendisine verilen cevapta Çiıı 
hükumetin:n vakadan müteeııif 
olduğu ve fakat Sinkiap ile JDU· 

haberenin bir müddettenberi ke" 
ıik olduğundan bu huauata nıalO• 
mat alınmamakta olduğu bildiril" 
mittir. 
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Bir Amerikalının 
kurnazlığı 

.A.merikada çok zengin bir ıa· 
leteci var1nıf. Bundan elli sene 
enel Y&fJY&n bu gazeteci .Ameri· 
kaıım en çok aatan ıazetelerinden 
10 ıan-inin sahibiymif. 
Amerikalı zenaini heT sün bin-

Yazısız Hikaye : 
1 

1934 Gürbüz 
Çocuk Müsabakası 
MUaabakamız devam e,diyor. 
Yavrular1nızın fot0Araflar1nı 

gönderiniz •• 
Güzel ve gürbüz çocuk müaabakam•ı. 

çok rağbet kazandı. Okuyuculanmız 

bize sevgili yaçrulannın fotoğraflanm 
mütemadiyen gönderiyorlar. Elimizde 

lerce phıs ziyaret eder, arzuları· Cabi Efendinin başından geçenler ili .c;yler, bazısı para ister, it İs· _______________________________________ ...... ___ ...._, _____ ._ _______ ....,. _____________ ._ _ _.. ________ _ 
basılmak için sırasını bekliyen bir çok 
fotoiraf var. 

• 
termit· KUçUk M••al: Bu fotoğrafların hepsini gazet•izde 

Amerikalı bu ıelen ziyaretçi· 
&erden o kadar brkmıt ki, nihayet 
-klına bir tef ıelmit d~rhal vah· 
ti hayvanlar bahçesine giderek, 
lıorkunç Kinı • kong g • bi bir o-

SİHİRLİ KUTU 
ne§redeceğiz. Ondan sonra fotoğrafla· 
n neıredilen çocuklar arasında müsaba· 
lıamızı tertip edeceğiz. 

Mü .. baka fU'llamu daha ileride • 
zun u~dıya yazac:ağız. 

Evvel z1ı111&n için, kalbur aa· 
man içinde hin bir harpte kahra· 
manlıfıyle tanmmıt Koca Ali var
dı. 

Koca Ali artık ihtiyarlamıf, 
eon ıünlerini köyündeki hrlum· 

1 da çift sürmekle, ekin ekmekle, 
l buğday biçmekle, harman yap-
1 malda ıeçiriyordu. 

Alqamlen eTiDe d&l8nce, CM\a· 
ama ~ir, çalNiuma yxar ve 

' 1.a- siden miıifirleriyle hoı va· 
kit seçirirdi. 

almq. 

Koca Ali çok zenıin değildi. 
Ki1meye de ihtiyacı yoktu. Fakat 
iman oilu hemen zenıin olmak 
'Ye milyonlarca servete kavutmak 
Yter .. 

Koc:ı Ali de elindeki, evinde· 
ki *'"etle iktifa edenlerden de
lildi. O da binlerce altm liraya 
sa1aip olmak ve bütün dünyayı al· 
mak istiyordu. ._.._.._. ......... ~ .......... ~~ 

• • • •örenleT hemen bçıp aichrmif. 
B:Z.az daha cetUI' olanlar Oran
ıot• nın önünden ıeçip içeriye ai
l'etlemait ....., paeteci muradına 
•rmit· Gelenlerin milr.tıan ualmıf. 

Fakat ıünler ıeçtikçe herkeı 

Oranıotana alıtmıt ıelenler aene 
çojalmıt. Gazeteci bu aefer büyük 
bir camekan içine kaplan koydur
ınut. Tavan.1 da bir papağan aı
ııuf. 

Gelen adam oturur oturmaz 
b~ lanı ıörür, lcorkmıya hatlar· 
IDıf. Korkmayanlar olur ve lif 
eöylemeıkte ıarar ederlene o za

man papaianın ıeai duyulurmıJ!: 
- Efendi.. efendi. Çok konut· 

tun. Artık ıit balcalmı .. 
Gelen de gidenni9. Na11I aktUı . . ., 

ıtı mı •. 

Koca Ali ııcak bir yu ıünü tar· 
lumda oturuyordu. Tırpanı omu· 
zunda Afma ve aoluna t>akmadan • 
ilerliyor, k1faıı içinden: 

- Ah .• diyordu. Zeqin olmak 
için ne yapaJDD? • 

O kadar clalpndı ki.. .Yanma 
ıelen ihtiyar bir kadını görmedi 
bile. Kadm, bu memleketin yab1n· 
cı111dı. 

Koca Aliden yol aonıyordu: 
- Evllt.. Aldcoyunlar kariyesi· 

ne nereden gidilir? 
- Akkoyunlar kariyeıi bizim 

köy, valide .. 

- Ya · . Öyle mi ojlum.. Ben 
yabancıyım. Bural:u-ı bilmiyorum. 
Benim biiyijk babam çok okumut 

bir adanıdt. Bana Akkoyunlar 
kariyeıinde ıül tarhR yanında el· 
ri bir kara aiaç yardır. Kara a· 

ğacın ortaıınc:la bir delik vardır. O 
.:ığacı bul... Demitti de .. Onu ara· 
mıya geldir. 

- lıte buraıı gül tarla11. Şu a
iaç ta kara ağaç .. 

ihtiyar k:ıdm: 
- Ya .. Öyle mi yavrum.. Sen 

bana bunu göıterdin.. Ben de sa· 
na bir iyilik etmek isterim. Sen 
ne kadar olsa erkeksin. Şu ağau 
çık. Delikten •tai• in. Orada bü· 
yük bir hazine vardır. 

Koca Ali ıbunu duyar duymaz 
dü,üp bayılacaktı. Demek biraz 
sonra hazineye kavu§&Caktı. Daha 
fazla sormadan (peki) dedi ve he
men ağaca ııçramak istedi. Fakat 
ihtiyar kulın: 

- Yavrum .. dedi. Delikten içe .. 
ri ıirecekıin. Orada büyük iki ka· 
pı vardır. Kapının biri açık diie· 
ri kapalıdır. Kapalı kspıyı açar· 
ım. içeriye pince karıma büyük 
Wr lrepek ~ıbcak. le6peiin ajzı 
karadır. Gözleri çan:dc kadar bü· 
yüktür. Yanında bir kutu vardır. 
Bu kutuyu aç içinde et vardır. Bu 
eti köpeğin önüne koy ve ileriye 
aeç. Orada iki oda ıörecekain. .. 
Biri altm .. Diğeri ıümü§ odasıdır. 
istediğini al.. 

Koca Ali bunları duyunca çıl· 
dıracak gibi oluyordu .. Ooo .. Oob .. 
Artık Koca Ali de zengin olacaktı. 
Namı dillerde dolat:ıcaktı Koca 
Ali çok memnundu. ihtiyar kadı· 
nın kendiıine yaptıiı iyilik kartı· 
eında onu da dütündü. 

- Nine .. Peki, ben ıana ne iyi· 
Jile: edeyim .. 

- Oilum .. Ben çok bir teY iıte· 
mem. Orada ı:ırı altın odaamda 
ufak bir teneke kutu vardır. Oku· 
tuyu al gel.. Batka bir teY iıte· 

mem .. 
Koca Ali (peki) dedi ve delik· 

ten içeriye ıirdi. Hakikaten kadı· 
nın dediii doiruydu . 

Kapıyı buldu, köpeii gördü. Al· 
bn od~11na ıirdi. Gümüt odasına 
airdi. 

F abt ne yazık ki .• Cepleri pek 
azdı. Pek çok altın almıyordu. A· 
lebildiji kadar doldurdu. Dıtarı 
çıkarken teneke kutuyu almağı d:ı 
unutmadı. 

Cepleri atız ağzına dolduğu 
halde dıprı çıktı. 

ihtiyar kadm orada uyuyordu. 
Günet batmak üzereydi. ihtiyar ka 
dmın yüzüne daha dikatli baktı. 
Baktı.. Onun hm bir büyücü, ıi· 
hirbaz oldujunu anladı. Teneke
ye baktı. Bu tam bir sihirbaz te
nekeıiydi. 

• • 
Koca Ali cebindeki paraları 

saydı. S:ıydı. Ooooh.. Oooooh .•. 
Ne kadar çok .• 

• • • 
Biraz sonra ihtiyar kadm uyan· 

dı. Koca Aliyi ıörünce yüzü gül· 
dü: 

Perihan Şevki H. 2,S yatında 

~imdiden okuyucularımızdan ıanu 
rica ediyoruz: 

1 - Yavrularınızın kartpostal bi
yüklüiünde çekilmiı fotoğraflarını bize 
aönderiniz. 

2 - F otojrahn arkasına yavnınuzaa 
ismini, adresinizi yazmağı unutmayı

nız. 

3 - Bu fotoğrafları (Vakıt çocuk 
- Aldıjın aan liralar senin ol· aa,fuı muharririne) gönderiniz. 

sun, teneke kutuyu bma ver .• de· Efendim, 

di. Fakat Koca Ali ıihirbaza tene· -
ke kutuyu vermek iıtemiyordu .. 
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ihtiyar kadm bunu anlaymca 
kendi kendine bir ıeyler söyledi. 
Sonra: 

- Cebindeki lirahr hep fındık 
olsun .• dedi. Koca Ali (Aman 
sus .. ) clemiye kalmadan elini ce· 
bine ıoktu. Hakikaten biraz evelki 
sarı altmlarm hepai birer fındık 
olmut ve ihtiyu kadın da ortadan 
kaybolmuftu. 

• • • 
Koca Ali kendi kendine güldü. 

Fındıkları yiyerek köyüne doğru 

yürümiye bqladı. 
M•ulcı 

Mübalaga !,. 
Küçük Ailiye anneıi daima D8ıt 

zik olmasını tenbih ederdi. Bir 
gün Ali miıafirlikte idi. Önüne 
konan tatlıyı yerken evin hannm 
sordu: 

- Küçük Ali .. Nasıl tatlıyı be-
i ncl• .., 

e ın mı •. 

- Çok ıüzel hanımefendi, bi
rinci defa yediğim için çok tatb 
geldi. 

-Ya .... 
- Evet bundan enelki yediltt 

lerim bu kadar tatlı değildi. Kutuplardaki ayılar 
neden be gazdır! 

Tabiat her hayvam bulunduiu 
ınmtakaJ'fl ,... bazırlamıttır. 

Kqlan otlana aralarm.da clolat
biı için çizailere malilctir. 

---ftllna11 ı maı• 
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Soğanlar* acı / .. 

aDlaınlıjı ile metbur Ali Beyi 
tanımu11nız. Bir ıün evde otar· 
lnUf kitap okuyordu • 

Hizmetçi kız kapıdan içeri le • 
litla ı;rdi. Gözlerinden ya! a-

kıyordu. Dalıın Ali Bey hizmetç:. 
ıinin atladığını ıörünee: 

- Ayfe, dedi, ne için ajlıyor· 
ıun kızım .. 

- Efendim, aoian keserken 
aö:derim yafarıyOr da •• 

- a Vh, zaftlb, vah •.. Sojanla· 
ra bu kadar acıyonan ne yapalım, 

Kutuph.rda J&t&JAD ha)'ftDia· _k_es_m_e_hui_·_, _o_lm_u __ m_ı"_· • ____ _ 

11 dl. tabiat diifmanlanna kartı 
•uhafua için beyaz renkte ya· ......... 

çabuk farkedilecekti. 
Belki ıörmüpünüzdür. Yap· 

raklu üzerinde hir çok bOceld.. 
vardft'. Bunlar J•tH renktedir. 
Ve derttal farbdibnez. 

Cevap! .. 
Coğrafya muallimi talebeyi ta· 

ıırtmr.k için sordu: 
- Porsuk suyu lstanbuldan 

geçerken kac ımetre ıeniıliktedir? 
Akıllı talebe muallimin alay el· 

tiğ:ni derhal farketti. Şu cevabı 

verdi: 
- Porıuk çayı mı, muallim 

bey .. lıtanbul boğazının Eski!e· 
birden ıeçerkenki genjıJiği ka· 
dar. 

Dil ne istiyor ? 
Doktor - Müh~m bir teY değil 

hanr'31efendi .. Biraz istirahat edi-
nız •. 
Hanım - Yalnız o kadar mı? 

Doktor bey... Şu dilime bakın, 
ne vaziyette .•• 

Doktor - EY.et hanımefendi, 
dilinizin iatirahata ihtiyacı oldu
iunu ıö,.lüyonmı. 

150 okuyucumuza hediye veriyoruz 
Bu haftaki bil· 

mecemiz çok ko·· 
laydır. Gördüiü· 
nüz reaimdeki 
noktalı yerleri h· 
ralayınız. Ortaya 
çıkan tekli bi· 
ze sönderiniz. En 
ıüzel yapan 150 
oku yu cu mu aa 

muhtelif hediye • 
ler vereceiiz. He· 
diyelerimiz için • 
de aaat, bİlküvi, 
çikolata, kitap, 
kartpoatal Ye sa • 
ire vardır. 

isimlerinizi ve 
adreslerinizi oku
naklı olarak ,... 
zınız. (VAKiT çocuk ıayıfaaı muharririne) ıönderiniz. 
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!Hikaye 
1 

Vişne likörlü fondaıı!. 
YAZAN: İzzet oğlu 

ipek yatağın içinde, ipek çar· ı çiden evvel o ko§tu, açtı. Sacide: 
şc:Iarın arasında, ipek pijamalı, Gözleri mahmurdu. Ayakta sal
İpck saçlı, ipek gibi yuınupk bir lamyordu. Dudağının boyası bir 
kc.ciın doğruldu. Aynanın önünde taraftan yanağına kadar uzamış, 
g5yinen erkeğe derin derin baktı. saçları dağılmıştır. 
U:zun uzun gerinirken nazlı nazlı - Bu ne hal kuzum Sacide? ••• 

yalvardı: Kelimeleri yaya yaya konuıu· 
- Fuat .. Daha erken ama .. git- yor, ağzından lavanta ile karışık 

me !.. Ne olur F uatçığım !.. Gitme, iapirto kokusu yükseliyordu .. 
y:ırım aaı.t daha .. Yarım saatçik - Ne hal ola-:ak? .. Hiç! .. Hiç!. 
dah'1.. $elmalara rasgeldim. Beni zorla 

Fuat: evlerine götürdüler. Akşam ye-
- OJma.z tekerim. Saat gece- meğiııe alıkoydular .. 

nin ikiıi .. Gi'ıneliyim.. _ Peki, bana telefon etmek 
İpek yatağın içinde, ipek çar- k ? yo mu •. 

şa.flann arasındaki ipek pijamalı, _ Unuttum. 
İpek ıarb, ipek gibi yumu·-L elle M )1 h t :r t-a - aşa .a ... 
uzandı. Kübik etajerin üıtünden Yatak odasına girmİ§lerdi. 

iş Bankasının faaliyeti 
Bu milli müessese 933 yılında 

614,754 lira safi kir temin etmiştir 
• idare meclisi raporunu aynen verıyoruz : 

ıs Bankasının hissedarlar umu
mi heyeti bugün Ankarada topla
nacaktır. Bankanın idare meclisi 
raporiyle 933 bilançosu umumi he
yet.o verilmek üzere basılmıştır. 
933 senesinde 616.754 lira safi 
kar temin eden bu milli müessese· 
mızın muvaffakıyet derecesini 
gösteren idare meclisi raporunu 
aynen neşrediyomz: 

"Bankanızın 1933 senesindeki faali
yetilc aldığı neticeleri gösteren raporu. 
muzu, bilanço ve kann zarar hesabi1e 
birlikte tetkik ve tasvibinize arzediyo-

Sene 
1930 
1931 
1932 
1933 

lthalit 
147.550.000 
126.700.000 
85.900.000 
74.700.000 

lhrr.cat 
151.450.000 
127.300.000 
1o1 .300.000 

96.100.000 
Fark 
+ 3.900.000 

600.000 
+ 15.400.000 
";-21.400.000 

Bu tablonun tetkikinden anla§ıhyor 
ki: 

etrafınd:ı i!du,adi seferberliğe davet 
edilmiJtir. Milli iksııadın finansmatı 

iılerinde, milli bankalarn pek mübiJ11 
bir vazife düştüğü içindir ki, bankamııl 
devletin çizdiği çerçeve içinde ve de~· 
Jetin nezaret ve mürakabesi altınd'' 
memleket.in iktısadi kalkınma aavaıın• 

da - diğer b:ınkalanmız gibi - mü • 
hirn vazifeler almış bulunmakla iftihar• 
eder. 

MiLLi SANA Yl 

b!r sigara aldı. Dudakları arasına 
srkııtırdı. 

- Peki yemek saat ikiye ka· ruz. 

1930 seneıine nazaran 1931 de yüz
de 16, 1931 seneaine nazaran 1932 de 
yüzde 20,'40 sukut göstermiı olan ha•,. 
rici ticaretimiz, 1932 ye nazaran 193:> 
aenesinde ancak yüzde 5 nisbetinde kü
çük bir gerileme &'Öateriyor. Bu itibar· 
la hükümetimizin ticaret politikası teh· 
likeli aukutu durdurmuı sayılabilir. 0-
nümüzdeki yıllar için ümit verici olan 
bu müabet neticenin; ihracat malları • 
mızın mühim bir kınnının aatqında eau 
olan 1 ngiliz lirası ve dolar lnymetinin 
dii§mcıine rağmen elde edilişi de, ayrıca 

dikkate Jayandır. 

Pek kuvvetli siyasi ve ikbsadi zaru• 
Jetler, memlekette maili sanayiimi:tİ 
kurmayı emretmektedir. Memleketi • 
mizi ham maddecilikten, müıtemlel<• 
iktisadından kurtararak ahenkli bir ilc
tisat sistemi kurmak mecburiyetinde • 
yiz. Kat'i olan bu mecburiyet, memle
ketin mali ve ikbaadi bütün kuvvet ,.d 
teıekküllerine olduğu gibi, 'bilhaua 
milli bankamıza da mühim vazife v• 
hizmetler yüklctmittir. 

Kırmızı dudakları arasındaki u· 
cu yaldızlı ıigara bir erkek kalbi 
g:bi yandı. Fuat ıiyinmiıti. 

dar mı ıiirdü?, Kanaatimizçe 1933 yılının en ziyade 
· · dikkate değer husutiyeti ıuradadır: 

Genç kadın tatlı tatlı gülümse· 
Her mem!elıet bu yılı kendi iktıaaJi 

di: ve içtimai bünyesinin bütün unsarlan· 

İpek yataktaki ipek kadına 
yaklatb. Sigara artık kendisinden 
b:kılınıt bir sevıili gibi tablaya 
atıldı. Dört dudağın kopçaıı tat
lı bir muıiki ile birleıti. Erkek 
boyun atkısını doladıktan sonra 
dıprr çıktı.. Kendi kendine aöy· 
leniyordu: 

- Şimdi Parmakkapıya kadar 
yürümeli .. Oradaki Ruı pastaha • 
neti ıabaha kadn açıktır. Kanma 
viıne likörlü hndan almalı ... 
Yoksa hu kadar geç kalmayı af· 
f ettiremem .. 

- Yemekten sonra da çan çan 
çan derken bir de baktık saat iki 

Böyle söyliyerek kocasının ya• 
nına yakla§h: 

- Şeker:m .. Bana kızma. Ben· 
sıma vişne likörlü fundan aldım .. 
Sen. de bana alırdın ya .. 

Fundan kutusunu masanın üstü
ne koydu. Soyundu: 

- Aman ne yorgunum!.. diye 
uzun uzun gerindikten sonra ya· 
tağa girdi. Gece lambasının düğ
meıini çevirdi. 

Zı.ten ne zaman geç kalsa. hep T ~ K V j M 
böyle yapardı. Sacidenin Vİ§ne Ji. r ' 
körlü fundanlara dehtetli bir zaa· .A. 
fı var~ı. Fuat eve geç döndüğü T 
za.:nan ne kadar kızsa, ne kadar Gun do•u~· 

Ç:ırs:ımba Perşembe 
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küplere binse kocası: 

- Karıcığım .. Sana vitne li· 
körlü fundan getirdim! .. deyince 
yelken!er ıuya inerdi .. 

Anahtarla kapıyı açtı .. Ayakla· 
rının ucuna basarak İçeri girdi. 
Fakat - allah müıtahaldmw ver· 
ıin - yatak odumda bir ıigara 
muaıını devirdi. Sacide yataimm 
içinde doğruldu: 

- Matallah beyefendi .. 
- Ah teker kancığım .• Muhtar 

beye raıgeldiın. Israr etti. Beni 
yemeie alıkoydu. Sonra çan, 
çan derken bdrtım. Saat üç ol
muf. Sana viıne likör, fundan a
lacağını diye ta Pamıakkapıya ka
da,. yaya yürüdüm. 

Sacide bir §ey söylemeden kutu 
nun yaldızlı ipini kopardı. Yata· 
ğın içinde likörlü fundanları ye· 
meğe bqladı .. 

Fuat soyundu, dökündü; 
- Aman ne yorıunum! •. diye 

gerine gerine yatağa. ıirdi. Gece 
lam}>aıınm düğmeıine baatı .. 

"' :,. ~ 

§imdiye kadar h:ç böyle olma• 
mıftı. Fuat Sacidenin ıeç kalma· 
ıına hiçbir manaı veremiyordu ... 
Gecenin ıaat bir buçuğuna kadar 
bir ıenç kadın nerelerde kalırdı. 
Yatağm içinde dört dönüyor, bir 
türlü buna ne mans. vereceiini 
keıtiremiyordu. 

Birden o günkj vak' alar ıözü· 
nıün önünde udandı. Sacide yeni 
mantoaunu ıi11ritti. Onun aandık· 
tan ipekli çamqırlarını da çıkar
dığmı aörmü§tü. Fuat bunlan ha· 
hrladıktan ıonra büsbütün midesi 
balandı .• Bu 11rada sof a<laki saat 
iki kere çaldı .. 

- Sııat iki.. Ne cldu buna .. 
Nihayet kapı çalındı .. Hizmet· 

Giin auş 

~:bak namu 
Ofle oamaıı 
lttndl namuı 
"\:'smnımızı 
\'atsı ı11ma1.' 

imsak 
\"ılın :ıcçı:n 1ünle11 
\'ılıotalaıı .. 
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22 ara programı, 23 gece konseri (Leip· 
:;ig) den nakil. 

ISTANBUL: 18 Pllk neşriyatı, 19 
Selim Sırrı Bey konferansı ve ajans ha· 
berleri, 19,30 Türk muaiki ne§riyatı, 21 
Muhtelif nqriyat, ajana haberleri, 21,30 ı 
radyo orkestrası tarafmdan dans musi· 
kiai. 

VARŞOVA 1415 m. 20,02 musiki 
tefrikası, 2Q,,t5 orkestra konseri, 

22 danı musikisi. 

BUDAPEŞTE 550 m. 19,1 5 Harp ile 
konser, 19,50 haberler, 20,15 opera 
orkestraar, 21,35 konferans, 22,40 Çı

•an mu:sikaıı. 

VlYANA 507 m. 19 Konser, 21 kon· 
ferans, 21,50 akşam haberleri, 22,20 
aqam konseri. 

BUKREŞ 364 ve 1875 m. 19,30 R:.ı· 
men operasından nakil. 

B~ESLAU 316 m. 19 (Schubert) in 
eserleri, 20 haberler, 20,30 orkcst~ 

konGeıi, 22,15 ara program, 23 (Stutt· 
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Umuma 

nı ve hususiyetlerini göz önünde bulun· 
durarak dünyanın yeni ıartlarma uygun 
yeni tedbirler almakla geçirmittir. Mil· 
Jetler nraırndaki mübadele ve ticaretin, 
bütün memleketlere ıanıil umumi ve 
mutlak fonn"llerle halledilemiyeceği 
her tarafça anlaJılmı§ bulunduğu için, 
beynelmilel umumi anlaşmalardan ev· 
vel, dahn realist bir haZJrlık devresi 
başlamıt demektir. 

Şu kadar ki, menfaatlerin bir birine 
aykırı olması milletlerin siyasi, İçti • 
mai ve iktısadi bünyelerinin bir birine 
benzememesi yüzünden alınan milli kal
kınma tedbirlerinde pek büyük farklar 
göze çal'pmaktadır. 

Bilhassa para mevzuunda bir birine 
uymıyan telakki ve ihtilaflar, dünyadaki 
istikt'azsızhğı bir dere«. daha çoğalt • 
mışbr. Filhakika, milletler araımdaki 
mübadeleye vasıta olan - Ingiliz lirası 
ve dolar gibi - mühim bir kısnn pal'a 
kıymetlerinin düşmesi ve hali. oynak 
bir seyir tnkip etmesi milletler arasm -
daki ticari münasebetlerde iatilcranız • 
lık ve emniyetsizliğin en mühim amille
rindendir. 

MilletJcr arasındaki mübadeleyi da
raltan cngelleı-i hangi tedbirlerle kal • 
dırmak mümkündür? 

Londra konferansı toplanmadan ev· 
vcl, hükumetimizin tatbika hatladığı 'e 
konferansta müdafaa ettiği "ticari ye 

iktıaadi politika,, esadan, deııile'bilir 
ki, bu engellerin kaldınlmuı yolunda, 
ilk ve mü:b:t tedbir olarak, hemen her 
tarafta tllkdir edilmiye batlanmıftır .. 
iki taraflı ve kar§ılıklı menfaatlere d::· 
yanan ticari anlaımalann gün geçtikçe 
ıümullaıması da bu hakikatı teyit cdi· 
yor. 

Ağır gümrük resimleri, kontenjan 
tahditleri, munzam kambiyo resimleri, 
lisans usulleri ve bunlara benzer birçok 
engeller, meml~ketler arasındaki recip
rocite mütekabiliyet esasından mülhem 
direkt müzakerelerle asgari hadlere 
indirilmekte ve bu suretle kartılık!ı, 

milli menfaatlerin korunması saycsin;le 
hem ihracat, hem de ithalatın arttınl • 
nuısı kabil olmaktadır. Beynelmil~l 

ticaret ve mübadeledeki engelleri, tedi
ye muvazenesi unsurlarını da içine 3• 

lan kliring anlaımalariyle ortadan kal· 
dınnak mümkün olduiunu, daha Lond· 
ra konferansından evvel ortaya koymu, 
olan hükümetimizin bu noktai nazannın 
nrtık münakaın götürmez bir prcnıip 

haline geldiğini görmekteyiz. 

Aynı zamanda memnuniyetle görü
yoruz ki bu prcnıip dahilinde yürüyen 
hükumetimizin, kliring mukavcleleriy!e 
anlaştığı memleketlerle aramızdaki ti • 
cari münasebetleri inki!af ettirmek ve 
mevcut engelleri asgari hadlere indir· 
mck mümkün olmuıtur. 

HARiCi TiCARETiMiZ 
Buhrcnın memleketimize sirayet et• 

tiği tarih::!n 1933 yılına kadar harici 
ticaretimiz, bilhas~ kıymet· jtibariyl#., 
cndi! e veren bir gidiıle düıijyordu. Şu· 
rada yaptığımız kü!:ük bir ta'blo üzenn· 
d~ vaziyeti do.ha iyi tetkik etmek müm
kiindür. 

1933 yılmda bir taraftan ihracat ilf' 
ithalatımız araamdaki farkın lehte ola
rak 21.400.000 lirayı bulması, diieT ta· 
raftan tediye muvazenesi unsurlannı 

ihtiva eden kliring anlatmalarının fÜ • 

mullenmesi sayesinde Türk parasını ko
rumak nzifesi de kolaylatmı' oluyor. 
1932 ve 1933 bilançolannm tetkik.inden 
memnuniyetle ıörüyoruz ki, Cumhuri
yet Merkez Bankamız stokunu muhafa
zaya muvaffak olmuttur. 

TÜRK PARASININ KIYMETi 
Devaluation •ve moruaaie dir~,ai · 

mevzuların muhtelif memleketlerde bii· 
yük tatbikat tecrübeleri geçİrdiii b~r 
yılda hükumetimiz en aalihiyettar 
bir dil ile, Baıvekilimizin beyanatiyle, 
noktai azarını kati bir §ekilde ilade 
etmişt Eaaeen milli tasarrufu teıvik 
eden bu milli ve mali kudreti mcmlcke· 
tin kallanma ve kurtaJut savatında en 
cıaılı bir amil telakki eden ve halkımızı 
bir düziye teıvik suretiyle milli 
tasarrufun birikmesine çalıtan hüku -
metimi~n böyle bir hattı hareket takip 
etmesi pek yerindedir. Her halde biz 
ele, baaı telakki ve iddialara raimen, 
harici ticeretimizin inkiıafı için Türk 
PAraıırun C1üıürülmeaini zaruri nyma • 
Yoruz. Bu inkitaftn lıusulünü, birinci 
derecede iıtihcaif erimizin maliyet fiat
lerini düıiinnelcte ve hükumetin sirdiği 
ticaret politika11 yolunda devamda bul
maktayız. 

lŞ PAZARLARIMIZ 
Raporumuzun 'baılansıcında da ar • 

:ıettiğimiz: gibi her &abada almacak ted· 
birler, anuk her milletin ve memleke
tin ikt11adi bünyeaine ve huausiyetleri· 
ne söre tayin olunaltilir. Geçen 1933 
yılının dikkatle tahlile deier bir hussu
ıiyeti de, milli pazarlarının, iç pazarla
rımn lta.lkmmasına, milli enerjileri
nin hudutları icinde azami f uliyet göt · 
tcnnesine beı· ~illetin verdiği ebeınm:. 
yettir. Bu bakımdnn hükumetimiz de, 
bir taraftan ihracatımızın artmasını t c.
min edecek m&llarunızın rekabet kllbi)j. 
yetlcrini a:-ttırac:ak imkanları hazırlar. j 
keaı diğer t' -af tan da iç pa:::~rlarımm 1 
canlandıracak y~ni iı· : ' 'e faaliyet mev
zulan yaratmağa ~alıımıttır. Milli 
pazarlan teeaaüs etmemi§ milletlerin 
muvazeneli, nbenkli iktısadi bir . amil 
olarak, b~ynelınilel mübadeled<;l yer :ıl
maları, müfit olmalan mümkün değil
dir. Bu sibi geri mcmlek..:tler ile ileri 
teknikli memleketler arasındaki ticari 
ve iktısadi münasebet ancı:.k müsteml'!· 
ke ile müstemleke sahibi devletler ara
sındaki münaaebetler mahiyetinde bir 
ıey olur. Siyasi, ikbsadi ve u:numi 
o!ar.ık me::leni alemde layik olduğu ye-· 
re çı'-mak kararmda olan Cumhuriyet 
Türkiyeıi, beynelmilel te~riki mesaiye 
böyle dar '\•ir zaviyeden bakamaz. 

81.ıgünkü Türkiye devleti, bütün ida
re ve enerjisini, ,.ürüyen müsb~t bir 
proğntn üzerinde toplaınıt bulunuyor. 
Memlel;:tin bütün ikt::adi ku,-vetleri, 
iktııad : unsurları bu yapıcı proirnımn 

Bankamız bu itibarla memleketi" 
ıanayileıme hareketinde mühim vazife• 
ler almıı, mühim teıebbüılere giriınıif 
bulunuyor. Giritliğimiz bütün itlerde 
zaruıi olan bütün emniyet §artlarını da• 
ima göz önünden ayınnadığımızı ayrıca 
izaha lüzum gönniyoı-uz. 

Müe11eaemizin eskicienberi alikadar 
olduğu ve giri§tiği sınai faaliyet; nor • 
mal seyrini takip etmektedir. Eskite• 
hirdc kurulacağını geçen ıeneki raporu• 
muzda arzettiğimiz ıeker fabrikası, tarı1 
zamanında i~letilmiye muvaffakiyet el· 
venniıtir. Bundan batka aym cesamet 
ve kabiliyette yeni bir fabrikanın da 
Turhalda kurulm:ıııına başlanmı§bt• 

Turhal fabrika•ımn 1934 !ljllneaİ. -nla 
)arına doğru işleıniye ba!lıyacağını he • 
sap ediyoruz. Bu suretle kurulntUŞ 
olan milli teker fabrikalarının:, menıle· 
ketin §eker ihtiyacını katılamıya kafi 
gelecek ve bundan böyle hariçten şe • 
ker getirtmek zarureti kalmıyacaktır· 
Bundan üç aene evvel Büyük Gazi ta• 
rafından verilmiı olan kat'i direktif üze· 
rine bu mühim sanayi ~ubesinin meınle· 
kette lrunılmuf bulunmasını, iktısadi 
hayatımız bakımından memnuniyete 
değer bir hadise olaı-ak telakki buyura· 
cağınızdan emin bulunuyoruz. 

Kömiir madcnlcı·indeki i'tihsal kabi• 
liyetimiz, her sene biraz daha artmak· 
ta ve memleket haricine olan Hb§ımıt 
aynız nisbet dahilinde çoğalmaktadır. 

Bu müsbet neticeyi, tcsisatmuzda, çil· 
hıma usullerimizde teknik eaaılara bağ• 
h bulunmnmıza medyun olduğumuzu 

bilhaua ilaveye lüzum ~örüyoruz. 1934 
senesinde istihsal ve ihraç faaliyetimi • 
zin daha ziyade artması için esaslı ted· 
birler ahnr§ bulunuyoruz. 

Hükumet tarafından ihraç edilen ve 
halkımız tarafından rağbetle karıılanan 
Ergani istikrazı eyesindc, önümüzde· 
ki sen::: demir yolu Erganiye varmı§ o

lacaktır. imtiyazı '·aktilc hükUmet ta· 
rafından ltibari Milli Bankasına verilen 
ve bu müest escnin br.nk:ı.mızfa birle§ .. 
meıi neticesinde işti&nlc hi:ısesi bize in -
tikal eden Ergani ~iı·kotinin faaliyete 
geçmesiyle, memleketin büyük servet 
l;:ayna!darından biri dahn i şlemiye baş· 

lıyııcakbr. Bu itibarla Ergani bakır 
mııde:ıinin bira::ı evvel İ§lctilmcsine yal· 
nız müe11esemiz menfaati noktasından 
deiil, milli ikbsat ve mer:ılekct alaka&• 
b<ıktr.undnn dn ehemmiyet vermekte• 
yiz. 

lmtiyuı Sumer Bankla beraber ban· 
kamıza verilmiş obn "Keçi Borlu,, kü• 
lriirt menbaının tesisat ve işletilmeıiı.e 
önümüzdeki sene bıışinnacltır. Dahi• 
ld~ oldukça geniş bir i:stibl5.k saha~1 

bulacak olan bu madenin vereceği ne•İ· 
celcrin de memnuniyetli olacağını umu• 
yoruz. 

Hükümctçe tatbik ve tahakkukun• 
karar verik:l memleketin be~ senelilı 
aanayileşmc proğramında, bankamızır1 

da \'azifeler :ıldığını iftiharla arzediyO" 
ruz: 

Memleketin pek mühim bir i&tiblak 
rnad:!t::i olan ~ işi' re c~m ihtiyacını da• 

(Dev mı 14 üncü sayfada) 
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,._VAK 1 T ' Selinik Bankası 

Merdiven başında 
Gündelik, Slyaeı Gazete 

btacbul ADkara caddeıl. (\.'AK11') yurdu 

Tf;LEFO:\ ~"UMARALARI: 

FEVKALADE HEYETi UMUMiYE 1ÇT1M.A,. 
lKINCI DAVETNAME 

İKiNCİ İLAN 

bir macera 
Yaı.ı l§ler1 tele.fonu: 2U'JU 

ldare telefonu : 243711 
Tc!grat ııdrest : Istanbul ~ (\.'AKIT) 

t>orta "utuau No. •fi 

ADO?ot"ı: BED~l..LERI: 

SeJinik bankası Türk anonim ı yeti arazisi haricinde bulunan ba 
!irketi hissedaranı 26 Şubat 1934 ka şubelerinin faaliyetlerini icray 
pazartesi günü saat on birde Ga· muktezi sermaye mikta 
latadaki bankanın merkezi idare· hariç olarak şirket sermayeıi ta: 
sinde feykalade içtimaa dovet e· mnmınm Türk lirasına tahvili . 

yarabbi, .. "Aman kapının 

' var.,, 
önünde 

Senelik 
6 U)'lık 
S aylık 
l n311k 

TUrklyc 
1400 ıu. 

7:10 .. 

Bcnebl 
ı~oo Kr, 

bir deli 400 

160 

lfllO 
800 dilmi!ler ise de ruzname hakkın· 5 - Sermayenin baıka bir para 

.. 
" 

Bürhan Bey Cuma gecesini Be· 
yoğlunda bir barda. geçirdikten ve 
kafayı da iyice tütsüledikten s.onra 
saat iki buçuğa doğru apartman 
kapısını açtırarak içeriye girmİ§ 
ve yavaş yavaş merdivenleri çık· 
mağa hatlamıfb. O apartmana ta· 
şmalı iki gün oluyordu. Merdiven· 
leri çıkarken her taraf kendisine 
yabancı geliyordu. 

Merdiveni tenvir eden otoma
tik elektrik ziyası birden bire aön· 
mü§tü. Her taraf karanlık içinde 
kalmıştı. Bürhan Bey sağını, ıo· 
lunu şaşırdığı için elektrik düiuıe· 
sini aı·amağa batlnmııtı. Bir müd· 
det elleriyle ikinci katın elektrik 
düğmeıini aradıktan ıonra nihayet 
bir düğme yakahynrak hemen ona 
basmııtı. O anda apartmanın de
rin ıükuncti ıert bir çmguak ıa· 
daıile ihlal edilmitti. Bürhan Bey: 

- "Hay Allah beliıını versin! 
Komıunun kapısını çaldım!,, de· 
mitti. O aralık duvarda bqka bir 
düğme bulmuf ve ona batınca mer 
divenler aydınlanmıftı. Şimdi Bür
hl\n Bey kapının önünde duruyor 
ve çıngırağ1n duyulup duyulmadı
ğını anlamak için içerisini dinliyor 
du. Kendi kendine: 

- "Komıulardan af talep etme· 
liyim !,, diye düşünüyordu. itte bu 
dü~ünce!ıine sarhoşlukla lüzumun· 
dan fazla ehemmiyet verdiği için 
l:apınm çıngırağını bir kere daha 
çalmışb. Bir dakika sonra içerden 
bir s~: 

- "Kimdir o, ne var?,, diye ıor· 
mu~tu. Bürhan Bey heyecan ve le· 
laş içinde: 

- "Biraz cvYel kapınızı çalmış
tım, çolc mahcubum.,, cevabını 
vermişti. f çerdeki ses ise sert bir 
tavırla: 

- "Biraz evvel değil, şimdi çal· 
dmız !., demişti. 

- "Hayır, şimdi değil, biraz ev· 
vol çalmıştım da ... ,, 

"H d. · B" ~· - &yır, ıyorum ııze. ır-

cvvel hiç bir şey İJitmeelim, timdi 
çaldınız.,, 

- "Evet ben de size onu anlat· 
' mak İS"dyordum. Biraz evvel çal-

dığımciın dolayı af talep etmek 
için şimdi tekrar çaldım.,, 

- "Aman yarabbi, kapının ö
nünde bir deli var!,, 

Bürhan Bey kartı kapıyı açarak 
apartmanına girmek üzere iken 
komşusunun bu tahkirimiz IÖzünü 
işitince geri dönerek kendi kendi· 
ne demitti ki: 

Bürhan Bey: "Bira:.t evvel kapı· 
nızı çaldığımdan dolayı kusuru
mun affmı çok rica ederim. F ev· 
kalide mahcubum. Fakat bana ha-

300 . 
lLAN UCRETLElll: 

Ticart llA.nların illn s:ıyrfalanndl\ &an· 
Un:ıl SO kuruştan baJlar. nk suyıfada 2.iO 
kuruşa kadar çrltar. 

Blll11k, fııı.lıı, dcva.mtı ilin \•erenlere ıı.lt 

da icrayı müzakere için, ticaret ka· ya kalbi hakkında alman kara 
nununun 386 ıncı maddesi mucibin ların neticesi olarak hisse senet( 
ce mukta:zi niıabın teıekkül e· rinin mübadele veya damgala11 
deınemesine binaen, maddei mez· 1 ması. 
kure ahkamına tevfikan, aynı ruz· 6 - Balada münderiç mevad 
name hakkmda müzakeratta hu· binaen, altıncı maddesinin berveç 
lunmak için, hissedaran ikinci de· hiati tadili: 

ayrı tenzlltıt vnrdır • 
karet ettiğinizden dolayı pek miı· Reaımıı ııtnlarm bir ntm ıo kuru~tur. 
teessir oldum. Sözünüzü geri al· ınlçt)'K JLA?ıöLAR: 
manız lizımdrr. Bana deli dediniz Hır defııaı ıo, iki dc'ası oo, Uo deta:ıı 45, 

dört detasr 7~ \"C on defam 100 kuroştur. 
Ben deli değilim. Şayet beni ma· Uc; aylık UM verenlerin b1r defası ınecca-
halleye deli diye tnnılacak olursa· ocndtr. OOrt sa.tın geçen lllnlann ful& 

satrrlıırı bq kuruıtan hesap edilir 

fa olarak 8 Nisan 1934 Pazar gü· Şirket sermayesi beheri 8,2 
nü aaat on birde bankanın Gala· Türk liralık 200.000 hisse senedi 
tadaki idare merkezinde fevkala· ne münkasim olarak 1 .658. 

nız, iıtikbalimi mahvedersiniz, son •••••••••••••illi de heyeti umumiye içtimaına da.· Türk liraaı olarak tesbit edilrni§tİ 

ra ben ne yaparım?" İstanbul asliye mahkemesi Ü· vet olunurlar. Bu hisse senetleri (A) tertibi hiı 

- "Pek ili, pek ala. Saat ikı çüncü hukuk dairesinden: 
buçukta komtuıunun kapısını ç.a· Bcşiktaı Cihannüma (Abas a· 
lıp biraz evvel ayni kapıyı çaldı· ğa) mahallesinde Kapanca soka• 
ğından dolayı af talep etmek isti· ğında 34 numaralı hanede mukim 
yen bir adam herhalde ne yaptığı- Şakir efendinin ayni hanede ika· 
nı bilen hiriıidir. Bu sözüm kafı met etmekte iken elyevm nerede 

Bu heyeti umumiyede hazır bu· se senetleri ünvanım haiz olup o/ 
lunmak veya kendilerini diğer bir 1 5 kümülatif bir ilk ihasei temettü 
hi11edar tarafından temsil ettir· şirketin infisahı halinde, sermaye 
mek iıtiyenler, hisse senetl · i, nin iadesine, esas mukavelenin 
heyeti umumiyenin içtimaından ve 33 üncü maddelerinde muıar 
laakal bir hafta evvel, yani niha· rah bulunan hissei temcttüe müsta 

'? 
mı·,, olduğu meçhul bulunan kar11r Ha· yet 1 Nisan 1934 tarihinde: hik olacaktırlar. 

- "Kafi efendim. lıtediğimden fize hanım aleyhine ikame eyledi tSTANBUL' da: Merkezi İdare· Kümülatif ilk temettü hisset 

f azla ıöylemi~ oldunuz. o halde ci ihtar ve boıanma dava11ndan ye tevdi etmelidirler, 
Allah rahatlık versin. 1nıallah ya- dolayı arzuhal sureti müddeaaley· Hisaedarlar, kezalik, hisse se· 
kında mü!erref oluruz!,, haya tebliğ edilmek üzere ikamet· ! netlerini, heyeti umumiyenin içti· 

Bürhan Bey memnun bir halde gahına gönderilmiı ise de muma· maından on bet gün evvel, yani 
komfuıunun kapısından uzaklaş • ileyhanın mezkur haneden çıkıp nihayet 24 Mart 1934 tarihinde: 

· · h ı SELANlK'te: Selanik Bankası· mak üzere iken tanımadığı koınıu· gıttıği ve a en nerede olduğu ma· 
ıu karısı ile fısıldıyarak konuşur· lum olmadığı meft.-uhatiy)e müba- na, Paris'te: 43, Rue Cambon: 
lardı. Kocası diyordu ki: §İri tarafından iade edilmit ve za• CREDIT FONClER D' ALGERIE 

- "Gördün rnü, itte gitti. Böyle 
delilerin suyunca gitmek lazımdır 
O vakit sükunet bulurlar.,, 

Bürhan Bey evinin kapısını aça· 
rak içeriye girmek üzere iken sar
hotlukla alslına bir şey daha gel· 
mitti. Onun için gidip dördüncü 
defa olarak komJu kapısını çalmış 
ve dem it ti ki: 

- "Affedeniniz, deminden be· 
ri konuıuyoruz da kendtmi takdim 
etmek aklıma. gelmedi. İsmim Bür· 
handır. İki gün evvel yanımzdakı 

bıta tahkikatı da bu ciheti müeyyit ET DE TUNISIE'ye. 
bulmu~ olduğundan arzuhal sure• Pariı'te: Boulevard Hauumann 
tine tarihi ilandan itibaren on beş No: 29 da 
gün zarfında cevap vermek üzere SOCIETE GENERALE' e tevdi 
ili.nen tebligat ifasına ve tahkika· edebilirler. 
tın 22 nisan 934 pazar günü saat Ticaret kanununun 385 inci 
11 de icrasına karar verilmiş ol· maddesi mucibince ,tek bir hisse 
rnakla müdeaaleyhanın mahke· sahibi, heyeti umumiye mü2'!akera· 
me koridorundaki levhaya asılan tına itlirak etmek hakkına malik· 
arzuhal suretine on be§ gün zarfın· tir. 
da cevap vermesi ve muayyen gün MÜZAKERAT RUZNAMESi 
de mahkemeye gelmesi lüzumu 1 - 21 Tctrinievcl 1933 tari· 
ili.nen tebliğ olunur. (35) hinde toplanan heyeti umumiye ta 

daireye taıınclım. Sizin gibi kom· •••••••••••••-
~ulara malik olduğumdan dolayı Göz Hekimi 

rafından tadil ve TÜRKiYE CÜM 
HURIYETI tarafından tasdik bu· 
yurulan eıaı mukavelenameıinin 

altıncı maddesine tevfikanJ 30 
milyon Franaız frangı olan bugün· 
kü sermayenin, yarı yarıya (A) 
tertibi hiıae senetlerine ve ( B) ter· 
tibi temettü senetlerine kalbi; 

çok bahtiyarım.,, Dr. Süleyman Şükrü 

ll:ıbAıli Ankara caddesi No. 06 
Tdcfon . 2256'l 

ZAY1 

Kapının aı-kaundaki ses: "Ben 
de çok memnun oldum, efendim. 
Fakat bu a.ktam için artık me&ele 
kalmadı, kapımızı çalmıyacaksı· 
nız, değil mi?,, 

- "Tabii, tabii, bugünlük bu Ziraat bankasının 3629 numa· 
kadar ki.fi. Fakat yarın müsaade ralı cüzdanında ve bu numaralı 
ederaeniz, gelip bizzat arzı tizi· hesabımdaki tatbik mührümü za.· 

ed yi ettim. Y eniıini yaptırdıimı için lnat eceiim ! ,, 
eskisinin hükmü olmadıiını ilin 

lçerdeki ıeı f11ıldıyarak: "Be· ederim. 
li.mızı bulduk, böyle delilerle mu· 
ha vereye airitilirae, itin ıonu bu- Bakırköy Kurt çimento fabrika· 

aında işçi Hüseyin oğlu Hüsnü. 
dur. (Yüksek ıeıle) çok memnun (ı.f) 
olurum efendim!,, 

- "Çok teıek:kür ederim efen· 
dim, ıeceniz hayır ol1Un !,, 

Bürhan Bey dairesinden içeriye 
ıirmitti. Şimdi komı uıu olan karı 
koca kapının arkasında ahfıyor· 
lardı: 

- "Heriften kurtulamıyacağız. 
Yeni bir apartman aramalı, ba,ka . _J_' 
çaretı ya.;.,, 

- "Kabahat kimde? Her vakit 
örinüp durursun, insanları tanıdı· 
imdan bahsedersin! Delilerin hu· 
yunca ritmelidir diyen sen değil 
miydin?,, 

belaya. ça.tacağımızı iki sene evvel 
düşünmem lazımdı ... Hakkm 
var!,, 

- "Şirndi de benimle alay edi
yorsun, öyle mi? Ben ne bedbaht 
kadın imitim !,, 

- "Hah, tamam oldu! Bir ıöz 

yaıları eksikti! Bırak §u çocuklu· 
ğu da yarın heriften kurtulacağı· 

mızı düşünelim. Nasıl olsa, uyku· 
muz kaçtı.,, 

2 - (B) tertibi temettü senet· 
lerine kalbedilen hiue senetleri 
bedellerinin ciheti tahıiıi hakkın· 
da idare mecliıinin teklifi; 

3 - htirak edecek hissedarlara 
tevzi olunmak üzere ve ayni mfü· 
tarda (B) tertibi senetleri ihdas 
edilmek kaydiyle (A) tertibinden 
hiue senetleri çıkarılarak şirket 
sermayesinin be§ milyon Fransız 

farnııı tezyidi. Hissedarlar kanu· 
nun kendilerine bah§ettiği iştirak 
hakkından fariğ bulunduldarı cİ· 

hetle, bu tezyidi ıermaye hakkın· 
da icabı ifa için idnre mecfüine sa· 
llhiyet ita11; 

4 - Yukarıdaki mevaddm tat· 
bikinden sonra Türkiye cümhuri· 
yeti hükUmeti tarafından 2243 nu· 
mara tahtında ve 5 Harizan 1933 
tarihinde netredilen kanuna tev· 
fikan maliye veki.letinin inzimamı 
munf akatiyJe Türkiye Cümhuri· 

tabirinden: Senei hesabiye temet 
tüatı mukannen % 5 in tevziin 
kafi gelmediği takdirde, bunun 
müteakip hesap senelerin temettü 
atından ayrılarak alınmak sureti 
le yapılacağı anlaşılrnalıdır. 

Bundan maada biç bir kıym 
ti itibariyesi olmıyan ve miktar 
(A) tertibi hisse senetlerine müıa 
vi bulunan temettü senetleri ibda 
edilmittir. Bu senetlerin, esas mu 
kavelenamesinin 29 ve 33 üne· 
maddelerinde musarrahkirlar 
münkasır olan bir temettü hisse 
sine hakları olacaktır. Türkiy 
Cümhuriyeti ticaret Kanununu 
1749 numaralı 22 Şubat 1931 ta 
rihli kanunla tadil edilen 386 mc 
maddesi hükümlerine tevfika 
toplanmı§ olan heyeti umumiye 
şirket sermayesini bir veya birka 
def ada tezyid edebilir veya tenzi 
lini kararl~trrabilir. Heyeti umu 
miye, sermayenin tezyit veya ten 
kisi suret ve tekillerini tesbit ey 
ler. 

Sermayenin her hangi bir tez 

yidi (A) tertibi hisse senetleri çı· 
karılması yolu ile vaki olur. 

(A) Tertibinden hisse ıened.,. 

lı çıkararak sermayenin tezyidine 
karar verecek olan heyeti umumi· 
ye, tezyidi sermayeye ittirak eden· 
lcre, tayin edeceği nisbet dahilin· 
de (13) tertibi temettü senetlerini 
tevcih edebilir. 

(B) Tertibi te..YJıettü senetleri 
sahipleri şirket mua.melitma mü· 
dahalc edemezler. Heyeti umumi· 
yelerde reye iştil'ak hakları yok
tur. Şu kadar var ki, heyeti umu· 
miyenin temettü senetleri sahiple· 
rinin hukukunu muhil mahiyetteki 
kararları mezkur temettü senet1e· 
ri sahiplerinin aktedecekleri hu
susi heyeti umumiyede tasvip edil· 
medikçe nafiz olamaz. Bu bu· 
suıta heyeti umumiyelerde temet· 
tü senetleri sahiplerinin nııfıntn 
huzuru şarttır. Kararlar hazır o
lanların ekseriyetiyle verilir. 

Mecliıi ldae 

- "işte inıanlar böyledir. Yan· 
Iııhk1a kapılanm çaldıfnndan do· 
layı hissettiğim müthit azap içinde 
af talep etınek için bir kere daha 
çalıyorum, bu herif ise beni tahkir 
edi7er. Ben bu hakarete tahammül 
edemem. Onun İçin kapıyı bir da· 
ha 99layım da fikrimi herife anla· 
tay::;ı. Yoksa bu gece rahat uyuya· 
maın.,, 

Bunun üzerine Bürban Bey gi· 
dip kı:ıpıyı bir daha çalmı§tı. tçer· 
den hir fısıltı: 

- "Kabahat bende değil, her· 
halde ıende. Çünkü kapı çalındığı 
zaman 1rit bak diyen sen değil miy 
din?,, 

- "Aklıma. bir ıey geldi: Hani· 
ya Eı-enköyünde bir sayfiye ara.· 
mağa gidecektik, ama bir türlü er· 
ken kalkamıyorduk. Köprüden sa· 
at altıdn hareket eden ilk vapurla 
Haydarpaşaya geçelim ve Erenkö· 
yüne gidelim!,, 

Tahlisiye Umum Mü.dürlüğünden; 
Keıif bedeli 2648 liradan ibuct ol:ın ş:ıe tahlisiye istaayo· 

nuodan ıoscye kader imtidat eden sahada \ol ve ib•t• duYan 
inıası ile kttif bedeli 1660 liraya balig olan Rumelide Kum1'3· 
yündeki he!A!arın inşa ve tadili ayrı ayrı o?arak kapalı urf usu· 
lile münakasaya konulmu,tur, 2 Nıı:ın 934 tarihine müaadif 
Pazartesi günü saat 14 de her ikisinin ihaleleri icra kılınacıim· 
dan talipln~n bu baptaki proje Ye l<cşif celYellerini gZSrmek 
llure G$' 1 ada Cini'i rıhtım hanmdıki idarei mcrke:ıiyeye mi· 

- "Daha kapınm önünde duru· 
yor, gitmemi§, ıırııklam deli! 
(Yüksek seıle) gene kapıyı çaldı

nız. Artrk bu kapıyı çalmaktan vaz 
geçseniz de gidip rahat rahat yat• 
sanız nasıl olur?,, 

- "Ya bu apartmanı beğenen 
kimdi? Ben istemediğim halde zor 
la buraya taıınan da ben mı 
idim?., 

- "Hayır sen değildin, bendim! 
Gece yarıaından sonra böyle bir 

- "Çok iyi akıl ettin, karıcığım. 
Cuma günümüzü bu sayede köyde 
gezerek geçirmit oluı·uz. Havalar· 
da çok iyi gidiyor, fırsatı kaçınnı· 
yalım!,, 

Dedikoducu racıatları. \ 1 133) 
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iş Bankasının faaliyeti Merkez kumandanlığı 
Satınalma komisyonu 

ilanları (Baş tarafı 12 ınci sayfada) 

nilden tedarik için, bankamıza imtiyazt 
veı il•niş olan fabrikanın 19Jıı &eneıi nİ· 
hayeti"'lde bitebileceğini ummaktayız. 

kir: 616.754.66 lirayı bulmaktadır. Tev· ziata esas olan iN miktar üzerinden .ı .. ____________ _. 

Bankamıun aldığı vazifell'r arasında 
memlck.:tte bir sömikok fabr.ik-ı,ının 

tr~i·i ~e vardır. Me-.-.:ut bü)::!c Himür 
maden!crimize ve ehemmiyetli kömiır 

ı ihsalatnnıza rağmen seneJerdenbcri 
hariçten "e mühim nı\?ctardıı kok ı,ômür 
ıtha! ı .. devam •.:uiyoruz. Milli para• 
nı.aı ve tİCl\rct muvl\u:remizi IJ.: ktdar 
hauasiyt ı'e göz önvnde b':llnnduı·du • 
ı:uınuz lir sırada, tM·m1ek"t dahilinde 
iıtihsali mümkün olan bir maddeyi bun· 
dan böyle de hariçten getirtmekte de
vam etmek doğru olamazdı. 

Bu itibarla ıömikok fabrikasının te· 
s11 karannı pek muıip bulmaktayız. u. 
mit ediyoruz ki, gelecek sene içinde ku0 

rulacak olan yeni fabrikalarla hem bu 
ıhtiyaçlanmız dahilde temin edilmiı, 

hem de binlence vatandaıa yeni çalııma 
Te geçinme sahaları açıhnıı olacaktır. 

PJY ASA VE BANKAMIZIN 
MUAMELELER1 

Geçen ıeneki raporumuzda yüluek 
heyelinize arzetrniş olduğumuz gibi 
tj ari ı;iyasalarımızda ba§lıyan iıtikrar 
1933 senesinde de devam etmiıtir. Bu 
htik,.ar sayesinde muamele ve ikrazJa. 
nmızın - geçen yıla göre - aynı nia
betleri muhafaza etmeleri mümkün ol • 
muştur. Buhran dolayısile, piyasada 

ıu nizamnamemizin hükümlerine göre 
eneli: yüzde 20 heeabiyle, ihtiyat ak· 
çesi olaralu 120.000 lira, S.000.000 lira 
sermayemize yüzde 6 heıabiyle, birinci 
temettü hi1&esi olarak: 300.000 lira ki 
ceman 420.000 lira, tefrikmden &anra 
geriye lcalan 196.754.66 liradan nizam. 
namemia bülriimlerine söre idare mecli· 
ıimiz azalarrna ve memurlara tediyeai 
İcap eden miktarın tefrikile ikinci temet 
tü hissesi olarak hissedarlara yüzde iki 
ve beher müessis hiuesine de 10 ar lira 
temettü tevziini, fevkalide ihtiyat ak
çesine 30.000 liranm a)Tllmuını taıvibi 
alinize arzederiz. Bu tevziattan arbn 

1.544.65 Jira iıe gelecek seneye devro
lunacakbr. Arzettiiimiı: kinn tevzi 
fekli kabul ve tasdik buyurduğu tak· 
dirde tamamı öclenmiı, 1 O lirabk beher 
hisseye yüzde 8 heaahiyle 80 kurut ·we 
beher mü~uiı hissesine de 10 lira, 9 nu· 
maralı kuponlar mukabilinde, 15 nisan 
1934 tarihinden itibaren dağalmıya baı· 
lanacaktır. Kuponlann tediyesinde ka· 
nuni verai tevkil edilecektir. 

5 Şubat 1931 tarihli alelade umum' 
• e uhtemize tevdi buyu!'Ulmuı o • 

Jan are vazileıi bu aene hitam bal • 
mu§tur. Yeni idare heyetinin ve yeni 
sene mürakiplerinin İntibabiyle kendi· 
lerine verilecek ücretin teıhitini rica e
diyona.,, 

Kuleli lisesi için pazarlık· 
la alınacak 14 ka1em evrakı 
matbuaya taliı> çıkmadığın
dan tekrar pazarlığa 22/3/ 
934 perşembe günii saat 14 te 
yapılacaktır. Taliplerin Top. 
hanede l\ferkez satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

(965) (1314) 
"' "' q. 

Sıhhiye dairesi için nümu
neleri veçhile 75 kilo renkli 
bükme, 750 kilo anbalaj kağı. 
dı, 300 kilo kese kağıdı, 200 
kilo elvan kağıdı aleni müna
kasa ile alınacaktır. Müna
kasası 8 - 4 - 934 pazar gÜ· 
nü saat 15 de yapılacaktır. 
Sartnarne ve nümunaleri· 
ni göreceklerin her gün 
ve taliplerin belli sa -
a tte Toı>hanede l\ferkez sa
tmalma komisyonuna gelme-
leri. (939) (1139) .. :(.:,. 

Harita dairesine ait 50 a· 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
LiburatuYarlarımız içia alit ve edcYat aatın alınacaktır. Talip· 

lcrio doıyada meYcut ~ataloi meıruhabna gördükten ıoarı pa
zarhğa iıtirak etmek llzere 31/3/934 Cumartcıi gilnü aaıt 15 de 
% 7,5 teaainıtlariJe beraber Galata'da Alim Satım Komisyonuna 
mtırıuatları. (1277) 

1 Biri 500 diğeri 1000 kilolu" "Avri,, marka basıaa iki 
b11k&l 4/4/1934 Çarıamba ~ünü saat 14. 

2 Şartnamesi diireminde 5_Q 11ntilitrelik şi§elere mabıua 
2000 adet içki aandıiının imaline muktaıi 34,584 metre 
mik'abı kercıtc 7/4/934 Cum1rlHİ saat 14. 

Satan ahaacak mcıkur iki malzemeyi vermek isteyealeria, ke
restenin ıartnameaini gördiikten ıonrı, paıarhğa ittirak ede· 
bilmek lıere her birinin hizasında gösterilen gün ve ıaatte 
% 1,5 teminatlarilc beraber G•latada Alım, Şatım Komisyonuna 
müracaatları. . ( ı 150) 

latanbul Beledlyeaı 116nları 1 o 

Beykoı Kaymakamlığı ve Belediye Şubesinden: Kanhca'da 
vapur iskelcai cıvarıada Ekmekci Hımdi Efendi Teresesine ait 
3 numaralı abt•P boı fmn bin111aın maili inhidam ve IOD derec:. 
harıp olduğu bilrnuayeoc anlaşılmııtır. Hcdimle def'i mahzur 
ipn Yereaedeo adresi malüm olanlmra ayrı ayrı tebligatı tab
ririyc icra cdilmit· iıc de halen asker ol•n hiHedar lbrahim E
fendinin adresi meçhul bulunduiundan Yapı Ye YolJar Kanuaa
nun 44 üncü maddesine tevfikan tarihi ilandan iti~aren on bq 
gün zarfında def'i malaıura teve11Ul edilmediği takdirde Beledi
yece hedmedileceii malüm olmak ve tebligatı tabririye maka· 
'mına kaim bulunmak üzere illa olunur. (1330) 

basıl olan istiknır11zlığm btı suretle zail •, -----------... , det harita şemsiyesi pazar· 
olması, yalnız plaamanlamnızm em • Va p u re u 1 u k lıkla tamir ettirilecektir. Pa· lıtanbul altıncı icra memurlu· ye kanepe ve kazan buz dolabı ve 
niyeti noktasından değil, memleket Pt• zarlığı 24/3/934 CUmarteSİ ğundan: sair e§yamn birinci açık artbrmaaı 
yasaıında emniyet ve istikrar tekevvün TUrk Anonim Şirketi gu .. nü saat 15 te yapılacaktır. 2ıt.3·934 cumarteıi aünü aaat 16 

• bakmu d d · J b 1 A Bir borrtan dolayı mahcuz ve etmesı n an a memnunıyete fa- stan u c~ntalıgı"' Şartnamesini göreceklerin 3' ve 18 e kadar icra edilecetiııden 
yandır. Yeni sene içinde de aynı em· 1. ıatılmaaı mUkarrer Beyoğlunda Te 
niyetle çalııabileceiimize ve emin plas- Liman h~o, felefon: 22925 her gün ve ta ıplerin belli sa- talip olanların yevm ve vakti mez. 

tte T Phanede M k tin peba,mda Şehir tiyatrosu kartı· ku"rda mahallı'nde bulunacak me· manlar bulacağımıu kani bulunmakta· - a o er ez sa 
1•z. MERSiN yolu aıma komisyonuna gelmeleri. unda ss numaralı mahallebici muruna müracaat edilmesi ilin o· 

1933 senesindeki mevduatmmın (966) (1331) dükkanında mevcut masa, sandal· lunur. (38) 
miktar yeniden artmıf ve yalainu -i.9 JnÖnÜ Vapuni 25 Mut ---------------------------------------
milyon lirayı bulmuıtur. Geçen ıeneye 
niıbetle bet milyon liradan ziyade bir Pazar ıhi uat onda 
Ulalık arzeden mevduatımızın bu ka· Sirkeci rıbtımmdaa kalkacak. 

dar yükıeJmesini iılerimizdelri dikkat, 
ciddiyet ve intizam kadar halkımızın bu Gidi9te Çuakkale, bmir, 
milli mU.ıseseye, kendi müe11eselerine KllllOk, Bodrum, Rodo., 
kaJ'lı o~n yüksek teveccüh ve itimadın Marmariı, Dalyaa, F etbiye, 
açık bir ifadesidir. Bu emniyet ve te • Kalkaa. Kat, Fiaike, Aatal7a, 
veccübten dolayı yüksek haJknnıza en Alaaya, Meraia. D6nütt• ayni 
derin minnetlerimizi bu vesile ile ıun- iıkelelerle beraber T••acu, 
mayı yüluek bir borç saymaktayız. .,. 

Şubelerimizin faaliyeti, 1933 ıene· Aaamar, KqadHı, Gelibo-
ainde normal bir ıurette devam etmiıtir. lu'ya uğrıyacakbr. 
Sam!wn ~ubcmizde krize takaddü:n •---------------• 

den zamanda tütün faaliy\!:tinde Karadeniz Yolu 
:Japılan emtia avanı heaaplarmrn mer-
).unatmı teılül eden tütünlerin satılma· Millet Vapuru 25 Mart 

ve bedellerinin tahsiline 1933 ıe • 
inde mavaffak.iyet hasıl olmuıtur. pazar giiali Hıt 20 de 
Halkımızın muhitlerinden aynlma • Galata nbtamıadan kalkacak, 

dan banka hizmetlerinden kolaylıkla 
11tifadesini temin içhı latanbulda tali gidi9te: Zoaıuldak, laebolu, 
pbeler açnuya karar verdik. Bu ıube· Ayancık, Samaun, Ünye, 
leri aıgari bir kadro ile açarken, büyilk Ordu, Gireaua, Tirebolu, G~-
Avrupa bankalannın mühim §ehirlerde rele. Trabıoa, Rize'ye. 
brduldan teıkilitı eıas ittihaz etmit Dönüıte bUDJara illweten Of 
IMalunuyoruz. Kadıköy ve Uıküdarda 
mçbinnız tili ıubelerden _ tam sene- ve Sllrmeae'ye ajTayacakbr. 
Jile bir faaliyette bulunmamıı olmalarına ----------·---

raimen - ümit verici neticeler a•m· Imroz Yolu 
mrıtır. 

Buaünkü ıartlaı-n ve "rnumi bayabn Her Perşembe glDll 
1C91>1anna uygun olmak üzere memur- Galata rıhhmından aaat 18de 
lumuz için bir tekaüt sandığı tesisini 'T' 
~enberi düıünüyorduk. Ecnebi ve .1. ayyar vapuru lralkar. 
,..ıi müesseselerin nizamnameleri üze. Gidiş YC d6aUftc mutat iıke· 
~ yapılan tetkiklerden edindiğimiz lelere utrar. 
"-ıecrubelerden mülhem olarak vücuda 

~bu nizamname 1934 senesi baılan·ı============ 
.-:nadan itibaren meriyete gİrmİftir. 
~ bii.yük inkitaf ve ilerJeyi. 
'tinde takdir ve ıükranlara liyik dene. 
4e hizmet ve muvaffakiyet gösteren 
.........,lamnızrn iıtikballerini bu yolda 
)ıÜIJz onlara iyilik etmiı def11, aynı 
.amnanda müesseseye olan merbatiyetle
ırini kuvvetlendirmek suretiyle bkzat 
~ı tckviye ebniı oluyoruz. Te
:lraudiye aidatından ıündiye kadar tera. 

im eden mebaliğin tahsisi ile "tesis,, 
;teklinde vücuda getirdiğimiz ve banka. 
.imzan da muavenetiyle yaptacağınuz 

IMı baya.'• teıebbüıün yüksek heyetiniz. 
tıe de memnuniyetle tasvip buyunrlaca. 
iına kani bulunmaktayız. 

KAR VE ZARAR HESABI 
Bu sene meriyete giren mevduatı 

lmnuna kanununa tevfikan tanzim e • 
i1ilmİf olan bilanço ve karu zarar he • 

AKDA 
Aakanda A K 8 A kitap 

ewinia birinci tubeai modern 
bir ıelıilcle Maarif Veklleti 
karflllada apl..,tır. A K B A 
kit•p eYleri her dilde kit•p, 
mecmua, ~azete ihtiyaçlarına 
cevap •ermektedirler. Gerek 
kitaplarımzı ıerek kutuiye· 
nizi en ucuz olarak A K B A 
kitap e•leri11den tedarik ede· 
b11iniaiz. Devlet Matbaası 
kitaplan ve VAKIT'ın nqri
yahnın Ankarada ••hı yeri 
A K 8 A kitap eyJeridir. 

•plamnızın tetkikinden anlaırlacafı Ü· AKBA Mertezt Tetdon 
.are muamelelerimiz için lizım oİan b6- Birinci Şube ., 

: J37? 
: Jt61 

tün hususi ihtiyatlar, her sene olduğu Jkioci Şube : Saman Puan • 

.. Di, aynldık~n ıonra elde edilen saliı••••••••••••••r 

Tl:JQKiVE 

llRAAT 
BAN~8$1 

·DAoA 
·B iR iKTiREN 
'21\~T-~Q:l 
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Kütüphanesi Kitap Lis 

o 

1 
..... - ---.Ba= - - ,,_.,,......, .._, ~ --

G AZ ETE - Memleketin iç ve dışından 
gelen bütün haberleri muntazam surette ve ga • 
yet çabuk olarak verir. Her gün, 12 - 16 sayıfa 
olarak çıkar, haftada bir defa aynca 
16 sayıfalık muhtelif bahislere taalluk eden 
yazılan ve _hazan bütün bir hikayeyi ihtiva 
~den ilavesı vardır . Memleketin iç ve 
dışındaki muhabirlerinin gönderdikleri mek -
tupları muntazaman neşreder. Mühim vakayi va 
hadisatı en çabuk vasıtalarla okuyucularına ye • 
tiştirir. 

MAT B AA - Temiz, ucuz ve seri iş yap • 

tırmak için matbaamıza müracaat ediniz. Basıla

cak kitaplannızr, yapılacak cetvel işlerinizi, mak

buzlarınızı, faturalarınızı ve baskıya ait her işi -

nizi •'V A K 1 T Y U R D U" her yerden çok u

cuz yapmaktadır. Siparişlerde bulunmazdan 

evvel ınatbaamızdan işlerimiz hakkında fiat al -

mak al&kadarlann menfaatleri icabrdır. 

K OT O P A N E - Maarif Vekaletinin; 
bütün ilmi ve edebi neşriyatı, Lise, Orta mektep 
kitaplarile ilk mekteplerin tarihleri ve diğ~r mü -
elliflerin eserleri kütüpanemizde satılmaktadır. 

Mektep kitaplarına ait listeyi evvelce fiat
lariyle neşretıniştik. Bugün diğer eserleri kari -
!erimize bildiriyoruz. Vilayet merkezlerinden 
arzu edenler oradaki bayilerimiz. vasrtasiyle ka
zalar ve nahiyelerde bulunanlar da doğrudan 
doğruya müracaatla bu kitapları tedarik edebi • 
lirler. 

Kitabın adJ MUeUU Flatl 

A 
Adem otıu aueen Eıret .ıı~ 

Aklı Selim AbdDllah Cevdet 18 

Armoni Oevat Memclub IS\. 

Atık Garip Hf. Veklletl .U,G 

Aıık Kerem ili. VekAJetl 12,IS 
~vnıpa Cotrafyu& Macıı 1'7:1 

lYrupa coJralyuı Macft 111J 
Avrupa Edebiyatı Tarihi Yusuf Şerif 43 

AhlAk Terbiyeel Hüseyin Cahlt l50 

B 
Be~I Şairleri Sa4dettln Nü.met 156 

Beyaz zambaklar 

memleketlncle Ali Haydar M 

m~ Allftetat 25 
Bagttakll Almanya 8eUm 8ırn (O 

Bulgarbtanda Maarif Ali Baydar 100 

8üyU.k Türk Lbptl clltll ı Bfiee. 

ylıa KAzım 'JOO 
llUyW< TUrk L6ptl OUUI 1 Bliscı • 

yln KAzan MO 

Uüylkk Ttırk Lap.ti CDW 2 Btue-

yta KAmn 'JOO 

llilyUk TUrk Lfıgatl 2 Hllaeyln Ki· 

- 1589 c 
lhan TarBd Vela 

Cihan tarihi (bez) 1 

Cl.laan tarihi (metin) 1 

Cihan tarihi S 

Cihan tarihi (bez!! 

Cihan tarihi (metin) 2 

Cihan tarihi 3 

\ 'lbıan tarihi (bez) s 
Cihan tarihi (Olefin 1 

ç 

veı. 

Ve.la 

Vela 

Vela 

Vels 

\'ela 

Vela 

Vela 

1'70 

ıoıs 

:?%5 
1'70 

205 

2%5 
185 

2215 

240 

çocuk bakımı Dr. Reşit Galip 12.ll 

ç.>cuk baknnı İbrahim Allettlo ıoo 
Çocuklar hakkında 

.2rt fikirler RllseJ1n Cahlt g:ı 

ç.ocuton beden1 terbiyeel Ali Baydar300 

llkmektep 
4 Uncu sınıf 

- -- - ----
Çocufu.a J>8lkolojlıl BDaıeyln Oabtt 14:1 
ocıuk ruhu 1. Al&eddln 1315 
Çocuklara t.egaruıt derıılerl Zeki 'O 

D 
Dr. Galip Ata M 

FaUh Rıfkı !10 
Divanı Yahya Yalıya ıo 

DUstumamel Enverl 1 Mllkrlmln 

Bam 100 

Dtlvelt lııl&mt1e TarUl.I lla!O l!letbem MO 

E 
El1tleı1 nbberl laman Hakkı 80 

Epope Ali Oıı.nJp 23 

l!:VUye Çelebi ııeyahatnameaı f:SO 

Evliya Çelebi Seyahatname 

Vnt Klllall Rlfat '40 

F 
Franm edebiyatı Antolojisi ı Re-

pt Nul"l 50 

ll'ransm cdebl~tı AntoloJlel 2 Re • 

tat Nuri 'Jl5 

Fransız edebiyatı, AntoloJlal 3 Re • 

ıat Nuri 80 

l'a,.r IOO 

H -----Balk tflrlerlnln şekli 

ve nevf TalAt '5 

Hakikat romanı .Reşat Nurt 200 

MOelW 

Rammer tarihi vm Ata 

Bllrr1yet Bllaeytn Cablt 

Fi.atı 

ııo 

100 

1 
tkl Can yoldafı 

ilmin klymett 

nım ve tanuiye 

imi& L~ptl 
nım ve aııu1 
nım ve din 

Kaptan Mago 

Kayseri ~hrı 
l{ltabeler 

K 

Metlıaret NamıJ 65 

Sall!ı Zeki 80 

Sallb Zeki M 

Mt. Vek&lctt 110 

SaUh Zeki 95 

Rlüıeybı Cahlt 123 

Mustafa 80 

Halil Etem 110 

teman Bakla aao 

- == =========--~ . 
Kitabı Deda Korkut Muallim RJfat 10 

Kumlarda oc~ oyunlan BJlml SO 

KUı;tlk Erkekler 

Klllbaııl Edipler 

&:lltabya şehri 

L 

M 
Metre aeulll 

MlkelanJ 

Mimar Sinan 

Mufassal mwılld 

MeJharet Nazmi 1115 

Fazlı N eclp 83 

bmall Hakkı '60 

Ahmet Refik 

Dr. Refet 12 

N amıJc lmıa.U 120 

Ahmet Refik '7,4 

nazarıyatı A.hnJet Muhtar ıoo 

Muhammedin hayatı Reşat Nuri 180 

Muharebe gulan Dr. Refet 10 

Menakıbı Bllnerveran lbnWem1n M. 

Kemal '70 

Mimari tarihi 1 OeW Eaat 100 

Mufanal Türk tarihi 1 Şem!ettln 110 

Mutueal Türk tarihi V !jemsettln 150 

Mmlld tarihi V A. Muhtar 1811 

Muslkl tarihi D A. Muhtar ZOO 

N 
Ali Ekreru SO 

Rqen Etref 220 

İbrahim Hakkı 118 

Namık Kemal 

Napaıq

Nebatlar Alemi 

Nlmıl Ulvi OelDLtl 

Notlar ve Kütüphaneler CeW Esat llJ 

o 
Otelle Dr. Refet 83 

Oamanlı tarihi M. Art1 ve N. Aınn 100 

p 
Dr. Calip Ata IO 

Pedagoji tarihi 

Peatalozzt 

PtterlkWtll:r 

R 
Betdmll llarltahk 

BealmU Haritalı 

s 

Nafi Atuf 70 

Dr. Halli Fikret ZO 

Dr. İlıAD Bllml 220 

Saraylarda mccnonlar Faılı Necip 80 

Seçme yaZllar Ml. VekAletı 110 

s:~: ~:~ iL Nafiz ve t. ::a~: ı: 1 
Kitabın adı Mllelllf .FlatJ 

ş 

,. Şarkm Maaal Analan Samih Rtfat 10 

T 
.. Terbiyevi oyunlar KAznnNaml H 

.. Tetrl.b ve Ftz11ol0Jt Banın Beflt 100 

.. 'l'lmW'Wl Tüz&Ok&tı Muıtafa Balıınl 10 

Tıılafel battaUn lbnttlenılo M. KemaJ 400 

Türk tarihi . D • 1M 

Türk tarlhlll Blza NIII' tSıJ 

_ Türk ellrlerl Cllz:t Mahmut Kemali 120 

.. Tllrk ŞUrlerl CUz: ll Malıma& 

Kemali 120 

.. Türk Şiirleri Cüz: m Mahmut 

Kemali 120 

~ TUrk Medeniyet Tarihi (Cilt) 1 

Ziya Gök Alp 170 

~ Törk Edebiyatı tarlhl Fuat lllO 

• TUrı, (lltln) .Moıol ta.r11ı1 vm 
Masta.fa 8Pmt 100 

Türk Tababet tarihi Oamua Şevki ü 

Tllrk htndAI MUaabltlerl 

Cevdet Kerim '5 

Terbiye ye Tedrl.a tarihi 1 Dr. Ba1U 

Fikret w 
_ Terbiye ve tedria tarlht 2 Dr. Balll 

Fikre& 80 

, Tttrk edebiyatı Antolojisi AJI Canip ZOO 

Türk plrlerl ctlz: ı Mahmut Kemali 120 

Tlirk fnirlerl cllı:: 2 Mahmut Kcm:ıU 120 

Türk plrlerl ollz: 8 Mahmut Kemali 120 

TUrkJ;ye iktisat tarihi Mehmet Zlya 85 

Tarihi tsllm l"l HUseylo Catıt 100 

Tarihi İsld.m Vll Hüat'yln CuhJt 100 

Tarihi lsl!lm Vll1 HU.eyin Cablt 100 

Tarihi telA.m ı· : 
Tarihi Iıslflm 

v 
vıctor H\lgo lbrab.1m Al&ettln 

y 
Yunan edı-blyatı ta • 

rlhl .hmaU Bakla 

z 
Zeybek Ulvi Cemal 

Haydar Rıfat Beyin 
eserlerj 

Ayni Haklar 

Miras MeseleJerf 

Şerbll borÇlar kanunn 

Bol~vtk IUemt 

Sovyetlzm 

Bol§evtkllk, dö Monzl 

Hllkttmdıır, Makya\·el 

Venay, ~bur tarihçi Ltı(l\1g 

Blamıırk Naall düııtü f 

Temmuz 191' 

Mmıollnl 

Stalln 

ilk Aısk, Turgellfef 

Duman 

tkllmler, A. Moruva 

Budda 
, 

Tarih fclııefesl, Guııtllv 16 Don 

Bambadelmevt, Tol8toy 

OIWcr evtnbı batıratarı, Daltayevahı 

Hep Vatan için! 

Hep Millet lçlnt 

Cinayet ve Cem 
Lcnlnln hayatı 

sermaye, K. Marksda.n telhis 
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Sınıflara göre tasnif 
7 (Orta ve Lise 2) 

Sınıf /ara qöre f asnif Sınıflara 
.. 

gore tasnif 

Kurut :Biyoloji 1: Müellifi Maarif 85 
Çocllklat1a taıanni dersleri Mü· Vekaleti· 65 

90 
Ahlak: Müellifi Mustafa Namık 90 

9 (Lise 1) 
Cebir 1: Müellifi I. Hikmet 

11 (Lise S) 

Medeni bilgiler il 
Fizik 1: Müellifi Kemal Zaim 

gc 
ellifi Zeki 40 Edebi kıraat nümuneleri il: Aniyon ve katiyon: Müellifi Na- Metinlerle muasır Türk ede-
Tarih 1: Maarif Vekileti ıs Müellifi Halit Fahri 55 Ha"Yvani teırih: Müellifi Sera- kiddin 90 biyat tarihi: 1 Müellifi M. Nihat 165 

Ev idaresi: Müellifi 1. Hilmi 40 Fen bilgisi IJ: Müellifi Maa- ceddin lOO Cebir 1: Müe1lifi M. Halit 145 Metinlerle muasır Türk edebi-
S inci sınıf rif Vekileti Hendese 1: Müellifi Nazım ve N 

Tarih il: Müellifi Maarif Ve- 50 Hilmi Cebir 11: Müellifi M. Halit 150 yat tarihi il Müellifi M. ihat 13[ 
k8leti ıs Medeni bilailer 1 Müellifi Afet 50 90 Cebir ili: Müellifi 1 Hikmet 170 Metafizik: Müellifi Suut Kema· 

Ortamektep tarihi il (Basılmak. N b tA t 'h M'" ll'fi H · 75 Muallim Mektepleri tadır) e a 1 eın ue 1 ayrı Edebi yeniliğimiz 1: Müellifi lettin 

10 Uncu Sınıf Tarih: Müellifi Türk Tarihi lsmail Habip 120 Mihanik dersleri: Müellifi Hay· Riyaziye dersleri il: Müellifi 
Beden terbiyesi: Müellifi Selim Maarif Vekaleti 55 Tetkik Cemiyeti 140 Edebi yeniliğimiz il: Müellifi ri ve Nazmi 

s.-.:a ı2o s "'l .. ., Sınıflara göre tasnif lımail Habip 185 Müsellesat: Müellifi Ali Yar 
Çocuk ruhu: MüeJJifi İbrahim ınıJı ara gore tasnz Estetik: Müellifi Suut Kema- Tarih llJ: Müellifi Türk Tari· 
Alaeddin 135 8 (Orta ve Lise S) 10 (Lise 2) Jettin 25 hi Tetklk Cemiyeti 

Sınıflara göre t~sni,ç Biyoloji: Müellifi Maarif Vdra- Büyük Devletleı- Coğrafyası Fizik: Müellifi Kemal Zaim 125 Tarih iV: Müellifi Türk Tarihi 
Ot J ~ ~ 

8 ( r a ve Lise 1) Müellifi Behçet ve Faik Sabri 225 Fizik (Edebiyat ıubeai için) Tetkik Cemiyeti 12t 
d bA krr t nüm ı · ı Edebi kmıat nümuneleri ili: 1 .... e 1 aa une erı : Mü- Cebir il: Müellifi Hikmet 75 Mu"_ .. Jlifı" Kemal Zaim 75 · k h d 

ellifi Halit Fahri 45 Müellifi Halit Fahri 70 Tersımi ve ter imi en eıe 

Fen bl·ı ... ·,1••• Mu··ellifi' Maarif Fizik il: Müellifi Kemal Zaim 125 Hendese Hl: Müellifi Nazmi dersleri Müellifi: Lutfi ~ Fen bilgisi 111: Müellifi Maa-
Vekaleti 50 rif vekaleti 50 Hendese il: Müellifi Nazmi ve ve Hilmi 65 Türk edebiyab antolojisi: Mü-

Medeni bilsiler 1: Müellifi Medeni bilgiler 11 : Müellifi Hilmi GS içtimaiyat 75 ellifi Ali Canip 2(){ 

Afet 50 Recep Jeoloji: Müellifi 1. Tevfik ve Kimya 111: Müellifi Nilkiddin 120 Umumi filozofi: Müellifi Zeke· 
Ortamektep tarihi 1: (Basıl- 50 

Ortamektep tarihi 111 Malik 125 Kozmoğrafyr.: Müellifi Ali Yar 125 riya ve Hatemi 
maktadır) 

~ ;::~uw~-~~·&~~ 
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Çocukların Sevgilisi 

i KUMB 1 
Yavrunuza verece§inlz en 

gUzel ve faydah 

BAYRAM 
Hediyesidir. 

1 Nisan 193 ten 
BAŞLIYARAK 

eni Kibr · t Fia arı 

Büyük Kutu : 70 PARA 

Küçük Kutu : 60 PARA 

1 - Halen 100 paraya satılmakta olan büyük kutu kib'ritlerin 

1 nisandan itibaren 70 paraya, ve halen 2 kurut aatılmakta olan 
küçük kutu kibritlerin de 60par:ıya satılacağı muhterem halka 

ilan ve fazla talep eden satıcıların derhal tirkete veya acentala· 

rına ihbar edilmeleri rica olunur. 

2 - Acentalar peraken .. decilerin yedlerindeki kibritleri 31 

mart 1934 tarihine kadar geri alacaklarındsn muhterem balkın 

kibritsiz kalmamalan için birkç günlük ihtiyaçlarını timdiden 

temin etmeleri mercudur. 

TÜRKiYE KiBRiT VE ÇAKMAK iNHiSARI 

Nafıa Vekiletinden: 
Irmak - Fılyos hathaın Irmaktan itibaren "186+ooo,, 

•'228+500.)Uncu kilometreleri ara11ada bulanan Irmak lOuncu 
kısım inşaatı kapJ1b zarf usulıle münakasaya konulmuıtur, Mü
nakasa 2/4/934 tıuibine müsadjf Pazartesi günü saat 15 de An· 
karada Nafıa Vekiteti Müsletarlık makamında icra edilecektir. 
Taliplerin cari seneye mahıus Ticaret Odası veıika11 ve teminatı 
muvakkatelr.rile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulun
maları Jizımdsr. Talipler bu buıustaki ıartnameleri otuzar lira 
mukabilinde Ankarada Nafıa Veklleti Levazım dairesinden te· 
darik edebilirler, (1108) 

_._ • ..,. Bayramda Yalınız ~--

H i J 3 J i ah m er 
Gazetesi Çıkiıcakbr. 

Hilaliahmer Cemiyeti Istanbul Bürosundan: 
illnlar1oııı Hillliabmer Garetesine •ermekle hem ticaretba

neniz için bUyOk bir faide temin etmiı ve bem de Hıllliahmere 
yardım etmiı olursunuz. 

Sı~timi son ~ahifede 30, sondan evvelki sıhifede 40 kuruştur 

illnlar1nız ic;ln fU adreslere müracaat ediniz. 

lstanbul'da Yenipostane karıısınde Hililiabmer 
Sabı 80ro111. Telefon: 2285.6 

lıtanbul Ankara Caddesinde 
illncılık T. L. Ş. Telefon: 20095 

~---------------------Nafıa \., ekilet!nden: 
3000 ton katran yağı kapah zarf uıulile mUnakasaya konul

muıtur. Münakasa S/41934 tarihine milsadif Pertembe günü saat 
15 de Aokara'da Nafıa Veki eti Müıteıarlık makamınada ya
pılacaktır. Bu yağ 30/6/934 taribınde tesliın edilmek tartile 
kliriog yapılmıı veya kliring yapmak teabbüdiyle kliriog esası 
üzerine maYakkat itilaf yapılllllf memleketlerden getirilmek şar
tiyle sabn abnacaktır. taliplerin temiaah m11Yakkate ve c:ari se· 
neye mabıuı Ticaret Odası •eaikalarile birlikte aynı gün ve 
eaatte Komiayoaa mlracaat etmeleri ilamdır. Talipler bu bu
.astaki şartnameleri onar lira mukabilinde Ankara'da Nafıa 
Veklleti Levazım dairesinden ve 1ıtanbul'da Haydarpıta'da da 
Lima• itleri MOcl&rlllifiadaD tedarik etlebllirler. (1280) 

Deniz:yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri ı<araltöy • Köprübaşı 
rel.42362 - Sirkeci Mühürdarıadt

.. __ Han Telefon 22740 --•I 
TRABZON 

Sür'at Yolu 
CUMHURİYET vapuru 

22 Mart 

Perşembe 20 de Galata 

Rıhtımından kalkacak. Gidiı· 
te lnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize, Ho 
pa'ya. Dönüşte bun ara illve
ten Pazar, Of, Pulatbane'ye 
uirayacakhr. (1303) 

MERSiN 
Sür'at Yolu 

KONYA vapuru 23 
MART 

CUMA 11 de Sirkeci rıh· 
limandan kalkacak. Gidişte 
lzmir, Antalya, Mersin, Payasa. 
Dönüıte bunlara ilaveten A· 
laoya, Küllilk, Çanakkale'ye 
uirayacaktır. (1304) 

Bartın Yolu 
8 U R S A Yapuru 22 

MART 

Perşembe ı 9 da Sirkeci rıh· 
bmından kalkacakhr. (1305) 

Betiktaı icra dairesinden: 
Mahpus olup paraya çevrilmesi 

kararlatbrılan bir adet İngiltere 
mamulatı kristal büfe ve bir adet 
müdevver orta masaaınm dellaliye 
ve ihale pul resimleri mütterisine 
ait olmak üzere 2-4·934 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat 
10 dan 12 ye kadar Betiktat Katha 
ne Cd. si 52 numaralı apartman Ö· 

nünde satılacağından talip olanla· 
rın o gün ve o saatte hazır buluna· 
cak olan memuruna müracaatları 
ilan olunur. (36) 

KOR~ 
Sadri Etemin küçük 

Hikayeleri 
Kitap halinde basılıyor, 
yakında çıkacakhr. 

Remzi kitaohanesi: 50 kuruş 

Dr. ihsan Sami 

BAKTERİYOLOJİ 
LABORATUVARI 

Umumi kan tahliU.tı. Frengi no ktaı 

nazarından ( Fasserman ve Kıhn tca· 
müUcri) Kan küreyvau sayılması, ti· 
fo ve ısıtma hastalıktan teşhisi. idrar, 
balg:ım, cerahat, kazurat .,.e su tahlilin 
ültra mikroskopi, hususi aşdar istihzan 
Kanda üre şeker. Klorür kollesterin. 
miktarlarının tayini. Divanyolu No. 

189. Tel. : 20981 ---------13835-
Sahibi: MEHMET ASIM 

Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 
VAKiT Matbaası - latanbul 

ISTANBUL 
Kibrit Satıcılarına 
1 - Nisan 1934 ten itibaren halka BÜYÜK KUTU KiBRiT 

LER 70 PARAYA, KÜÇÜK KUTU KiBRiTLER 60 PARAYA 

satılacaktır. 

2 - Ellerinde eski fiyattan kibriti bulunan satıcılar 28 ve 29 
m3rt tarihlerinde kibritlerini atağıda gösterilen mahallere iade 
edeceklerdir. Bu tarihlerden sonra vuku bulacak herhangi bir 
talep veya müddeiyat katiyyen naz:ırı itibara alınmryacaktrr. 

3 - 1 Nisandan itibaren perakendecilere terkolun:ıcak beyiye 
ve ikramiyeler aşağıda gösterilmiı tir. 

BÜYÜK KUTULAR: o/o 4 (Yüzde dört) beyiye 

KÜÇÜK KUTULAR lÇlN: o/o 4 (Yüzde dört beyiye ve o/() 4 
ikramiye ki ceman o/o 8 (Yüzde sekiz) 

TÜRKlYE KIBRlT VE ÇAKMAK INHl
- SARI ISTANBUL ACENT ALl~l 

Tahir 
Tahmis sokak No. 52 

MUracaat mahalleri 

lıtanbul Mehmet Ali Ef. Aksaray Ordu Cad. 202 N. tütüncü 
lıtanbul Ali ,, Fatih Atp:ızarı Cad. 2 N. bakkalrye M. 
Bakırköy Bedros ,, İstanbul Cad. kuru kahveci 
Beyoğlu Pangaltı Kurtuluş Cad. 33N. kurukahveci 
Beyoğlu Ali ,, istiklal Cad. Ağ:ıcami karşısı 163 N. 
Beyoğlu Sadık ,, Kalyoncu Kulluk 2·24 N. tütüncü 
Gal~ta Moia ,, Kürekçiler 
Beıiktaı Abbas ,, Ihlamur Küçük Hamam 26 N. tütüncü 
Üsküdar Ali ,, Horhor çeıme karsısı 40 N ,, 
Kadıköy Hayd:ır ,, Kilise meydanı ~ 38 N. ,, 
Ortaköy malul İbrahim Uncu aokak 26 N. 
Büyükdere lbad ,, Piyasa caddesi 64 N. 
Beykoz Nihat ,, iskele karşısı 70 N. 
Büyükada Macar caddesi 14 N. 

UMUM KiBRi 
Acentalarına 

,, 

" 

" 

1 - 1 Nisan 1934 tarihinden itibaren perakende olarak halka 
beher BüYOK KUTU KiBRiT 70 PARAYA ve beher KOÇOK 

KUTU KlBRIT 60 PARAYA satılacaktır. 

2 - Acenteler, 31 mart 1934 tarihinde, gerek ellerinde bulu

nan ve gerek satılmak üzereperakendecilere verip de henüz sa· 
tılmamıt olan kibribleri zikrolunan tarihte merkezlerinde toph
yank mikdarlarını aıağıda yazılı tekilde tesbit ettirmek mecbu· 
riyetindedirler. 

3 - Acentalar, perakendecilerden geri alacakları kibritler 
için perakendecilerin evvelce vermi~ oldukları bedeli hesap ede
cek ve mezkur bedel mukabilinde 1 niaan 1934 ten itiberen yeni 
satı! fiatı, yeni beyiye ve ikramiyeleri hesap etmek suretiyle kib· 
rit vereceklerdir. 

4 - Acentanın gerek kendi deposunda bulunan ve gerebe 
perakendecilerden geri abcakları kibritler 31 mart 1934 tarihin
de mahallt malmemuru, malmemuru bulunmıyan mahallerde 
mahalli mülkiye memuru huzurunda tad :ıt edilerek 4 nusba za· 
bıt varakası Yapılacak ve bu zabıtlar m ::dmemuru ve acenta ta
rafından imza edilecektir. Zabıt varakalarından bir nüshası mal· 
memurund:ı, bir nüshası acentada kalacak ve diğer iki nüsha· 
sını da acenta derhal taahhütlü olar:.\k şirkete gönderecektir. 

5 - Acentalar yukar{daki maddeye tevfikan 31 mart 1934 ta· 
rihinde henüz satılmamı! olan bütün kibritleri 'toplıyacaklarm
dan, ond:ın sonra kimin tarafından ve her hangi sebebe müste· 
nit olursa olsun hiç bir talep ve iddia nazara almmıyacaktır. 

6 - Acentalann, gerek perakendecilerden 31 m:.ut tarihine 
kadar geri alacakları kibritler bedeli mukabilinde 1 nisandan 
itibaren verecekleri kibritler için ve gerekse 1 nis::mdan itibaren 
satacakları kibritler için perakendecilere verecekleri beyiye ve 
ikramiyeler aıağıda gösterilmi§tİr: 

BÜYÜK KUTU KiBRiTLER lÇlN o/o 4 (Yüzde dört) 

KÜÇÜK KUTU KiBRiTLER tÇIN o/o 8 (Yüzde sekiz) 

(bunun yüzde dördü beyiye ve yüzde dördü ikramiyedir.) 

7 - Acentalarm i§bu mu:uneleden mütevellit hesaplan zabıt 
varakalarındaki mevcutlarına nazaran tirketçe tesviye edilecek· 
tir. 

TÜRKiYE KiBRiT VE ÇAKMAK iNHiSARI 

latanbul Evkaf MUdUrlUAU lllnları ( 

E•kaftan maaş alan mütekait ve evtam ve eramil üç aylık maatlırı 
:ıirdeki tarihlerde •erılecektir. A ikadaranıa bizzat mOracaatlan. 

(1321) 
1 - 100 

101 - ill 
22n/934 Perıembe 
24/3/934 Cumutffi 


