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Milli bankacılık 
aleminde 

iş Bankasının 1933 senesi zar· 
fında!-:i faaliyetleri neticesini hu· 
lasa eden ve bu defaki heyeti u· 
mumiye içtim<lmda tetkik olunan 

B. M. Meclisi 7 atil Edildi 

Kazanç li.yıhasının 
müzakeresi dün bitirildi 

raporu yalnız milli bankacılık de· Tı akya umumi müfettişliği layıhasının müzakeresi 
ğil, ayni zamanda milli iktısat si- münasebetile Şükrü Kaya Bey beyanatta bulundu 
yasetimiz noktai nazarından dik· 

kat ve alaka ile okunacak bir vesi- (A A ) B M ·· alarak kah 1 edilmiıt olan Ankara, 22 . . - . . soz u • :r 

kadır. Meclisi bugün reis Kazım Pata 34 üncü maddenin bazı fıkraları· 
Her şeyden evel bankanın ra· Hazretlerinin riyasetinde toplana· nın tadili için heyeti umumiyeden 

poru bize şu müjdeyi veriyor ki rak kazanç. encümene verilmiı takrirler bu .. 
(1930) senesindenberi memleketi· --------t vergisi ka- lunduğunu fakat encümenin bu 

rnizin ~ar.~ci .~icaretinde devam . e· l nunun muh· takrirlerden bir kısmını kabul et· 
den diıAkünluk artık durak yerme mekle beraber bir kumını kabul 

:r 1 tel it encü· gelmiştir. Çünkü 1930 senesine na· ı etmediğini kaydederek daha ev· 
menden ge-

zaran 1931 de o/o 16 derecesinde, vel bu cihetleri izah etmek istedi-
len mad • 1930 ıenesine nazaran 1932 de o/o diği halde unutulınut bulunduğu· 

· h deleri üze-20,40 nıs etinde bir sukut göster- nu söylemiştir. 
mit olan harici ticaretimiz 1932 rinde mü· Mükerrem Bey (Isparta) me· 
ye nazaran 1933 senesinde ancak zakerede bu· selede usul hatası bulunduğunu 
% 5 derecesinde küçük bir gerile· lunınuş ve maddenin kabulünden evvel hu 
ıne göstermiştir. Bu vaziyete gö· kanunun hey bapta encümen tarafından izahat 

Ankara intibalıırı : 1faş' ekilimiz inkılap kürsüsünde a;ış dersini veriyor 

Maarif vekili dün de 
dersine devam etti 

Hikmet Bey Londra konferansı esna
sındaki vaziyeti anlatmış ve akşam 

re önümüzdeki senede harici tica· eti umumi .. verilmesi icap ettiğini bu itibarla 

retimizde husule gelen sukutun ta· Dahilı)c ,·ekili yesini kabul maddenin tekrar müzakeresi la· Maarif Vekili Hikmet Bey inkılap ta· Tevfik paıa itilaf hükümetlcrinden bir 
tnamen duracağına, ondan sonra ŞUkril Kııyn Bey etmiştir . zmı geleceğini ileri sürmüştür. rlhi kürsüsünde dün de dersine devam telgraf almı§br ki, bu telgrafta Londra 

trenile Ankaraya gitmiştir 

· k' f fh etmiş ve Londra konferansını anlatmış- da yapılması tekarrüı· cbnİJ olan konfe-ya vaş yavaf ın ışa sa asına gire· Maddelerin sonuna dogwru maz· 

ceğine hükmolunabilir. bata muharriri Refik Şevket Bey (Devamı ıo uncu sayfanın 1 inci ııutununda> Hikmet Bey dün dersini verdikten rilecek heyette Ankara hükumeti murııh· tır. ransa Türkler de çağrılıyorlar ve gönde-

Eğ~ihrac~mallarımızınm~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~nra~~m~eciykA~arn~haRkri~~anmn•b~un~ılbm~~~k~ 
him bir kısmının aah§ında eaaa o· 8 s 1 • k c ı k ctmi§tir. dolunuyordu. Bu latanbul hükumeti.le 
lan İngiliz liraaı ve dolar kıymetle· eş ene 1 as us U Hikmet Beyin büyük bir alakayla bir fırsat vermiı oluyordu. Murahhas 
ti bu &On sene zarfında yeniden dinlenen dersinden muharririmizin tut- göndermekte israr cdiyorl::rdı. Tevfik 
Yeniye sukutlara uğramamı§ olsay- f d b •• •• k tuğu notlar §Udur: 

Iktl·sadAı programın ransa a uyu . "27 Kanunusani 1921 de sadrazam (Dcvnmı 'j inci sayfanın 8 11ncU sUtununda) dı 1933 r-enesindeki o/o 5 nisbetin· 

deki gerileı:ıe de şüphesiz olmıya· tatbı.kı·ne başlandı bir rezalet daha .• 
~aktı; binaenaleyh harir; 4 :..-te11. 
llıızrn c!üşkunlük devreti daha sc-
n"'O baımdan itibaren nihayet :bul
muş saydabilecekti. 

Harici ticaretimize ait olarak 
llazarr dikkate alınmak icap eden 
ikind mühim nokta §udur: 

I 1933 ~en esinde ithalat ile ihra· 
<:atımız arasında fark da lehte ola· 
:rak (21) milyon (400) bin lirayı 
bulmuştur. Ayni zamanda tediye 
ınuvazeneıi unsurlarını ihtiva e· 
den kliring anlatmaları §Ümullen
lni~tir. işte hu sayede Türk para· 
•ının korunması vazifesi de 
kolayla!mıtlır. Cümhuriyet mer-
kez bankasındaki albn sto. 
kunun olduğu gibi muha· 
f azası ve hatta artması bu güzel 
tıeticenin en parlak bir delilidir. 

Memleketimizin iktraadi kurtu
lu! savaşında devlet ile beraber 
fertleı e ve milli müesseselere dü· 
ten vazifeler de var.dır. Rapor, bu 
ııoktayı tebarüz ettirdikten sonra 
hükumetçe tanzim olunan ikbıadi 
l>rogramın tatbikatı yolunda it 
baı:kasmm deruhte ettiği teşeb· 
büıler hakkında f aydah malumat 

Mehmet ASIM 
(l:>eVlftm 4 Uncu anytanm ı Incl aıütununda) 

aa. cnk Jab.l'ilc larUL.PP.oJe· 
leri haz1rlandı yakında 

Bir ....aay 9lzll deraleri:I' 
rnetlnlerlnl Almanyaya ve 

Sovyetlere aatmıt infaata batlanıyor 

Mensucat Fabrlkalanmızdan biri 

Memleket iktıaadi hayatta mühim bir 
dönüm noktası teıkil etti. Bet senelik 
ikhsadi Programın ilk aeneıine ait olan 
itlerin tatbikine batlanmıftır. 

Devletin bizzat deruhte ettiği bu sa· 
nayi Plan ve programının tatbikine me· 
mur edilmit olan Sümer Bank hiç vakit 

<Devamı 9 uncu sayfanın 2 inci &ütunundı:ı) 

Pariı, (Hususi) - Bundan iki 
ay evci Fransada çrkan ve Stavis
ki rezaleti yüzünden ikinci dere· 
cede kalan casuıluk hadisesi tek· 
rar ve tiddetle canlanmııtır. 

Casusluğun ele baıılanndan o
lup yakalanan kan koca Şvitz 
bütün bir gece iıtinta'k · edilmif, 
bundan sonra bir çok kimseler 
tevkif edilmiştir. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
"Ordu ve demokrui,, adlı ukeri 
mecmua müdürü miralay du Mou· 
lin namında birinin, erkiru harbi
ye mektebinde en mümtaz ukeri 
rical tarafından takrir olunan 
derslerin metinlerini Almanyaya 
"Ve Sovyetlere aatbğı anlqılmıt· 
tır. 

{Devamı ıo uncu Mytanm 4 Uncu sUtununda) 

Muhittin Bey 
.~nkaradan geldi 

Tramvay ücretleri mese
lesi tetkik ediliyor 

Belediyeye ait bazı İf)el" hakkında P· 

lakadar vekaletlerle görüımek üzere ge· 
çen cuma ıünü Ankaraya giden vali ve 
belediye reiıi Muhiddin Bey dün aabah 
tehrimize dönmüttür. Muhiddin Beyin 
tramvay ücretleri meseleai etrafında 

bilha11a Nafia vekili Ali Bey ile göriit· 
tüiü telgraf haberi olarak yazılmıf. Mu
hiddin Bey dün bir muharririmize Anka· 
n.•ki görüımeleri hakkında kııaca de. 
mittir ki: 

l<acYın - Naııl bu kısa saçlarımla küçü k bir kıza benzemiyor muyum~ 
t~ek - )"~ ben.~ Şu aa'sız; ba,trmla yeni doimuı bir ~ocuk ~biyim! 

"Ankarada belediyeye ait mühim İ§· 
ler etrafında adliye, nafia, dahiliye ve 
iktısat vekili beylerle görü§tüm. Adli· 
ye vekili beyle belediyeye ait mühim 
barı meseleleri hallettim. Belediye va· 
ridatr meselesi de tabiatile görü§üldil.

1 
Tramvay Ucretlcri meselesi ise tetk:k 
edilmektedir.,. 

1 

Musolininin muammaya 
benzi yen sözleri .. 

ltalya batveftili M. Musaolini· 
nin ikinci beş senelik fil§ist kong
resi münasebetiyle Opera tiyatro· 
sunda bet bin kişilik dinleyiciye 
kar§ı irat ettiği nutkun müstakbel 
İtalyan teveaaü ve inkitaf ına taal
luk eden son parçası her taraf ta a· 
lika ile kartılanmıfb. Çünkü Mus· 
solininin bu parçada söylediği 
ıözlerde fa§iıst halyanın Afrikada 
ve Asyadaki emelleri mevzuu hah-

soluyordu. 
Son gelen Avrupn ga;:c.~cbri ha 

nutkun aslını getirmiştir. Bu gazc· 
telerden nutkun son parçasını ay· 
nen atnğıya naklediyoruz: 

:\ln,.solinl bumda bugi\nkil '\"e yıvrnkl ltal
ynn ncsUlerlnin (2000) aeneılne kadar takip 
etm<'lerl lıh.ım ~elen ga3 eden bahsederek 
rsöylc diyor: 

"ltnlyı:ının tar'.lhl hedc!lerl Aııyndn ve ,\f. 

rlkndadır. haJyıı için anızı fethi değil Mdcce 

(l..Gtfen 11ıtpf1yı Ct"Tlrlıılı) 

Tayyarecilik, Casusluk 
Prusya başvekilinin başından geçen maceralar 
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Pruıya Baıvekili Ceneral Göring'in umumi harpte tayyare rnülazimt iken 
batındaa seçen f evle.ala de heyecanlı mac:eralan J'anndan itibaren naklet
miye baılıyoruz. Bu maceralarm en mühim kıımını çok heyecanlı ıve 
zevkli tayyare muharebeleri ile caıua faaliyetleri tqkil ediyor. Renni
mİ7. Cencı-al (X ipretli) arkadaılari! ~birlikte gösteriyor. 
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iş bankası umumi heyeti 1 

dün toplandı 
Temettu miktarı tayin edildi, idare 

heyeti seÇilmesi yapıldı 
Ankua, 22 (A.A.) - Türkiye tamamı ödenmiş on liralık beher 

Jş Bankası hissedarlar alelade u- hisseye yüzde sekiz hesabiyle 80 
mumt heyeti bugün saat on beşte kuruş ve beher müessis hissesine 
bank& merkezinde toplanmıştır. de on lira, dokuz numaralı ku
lçtimaa Siirt mebuı;u ve banka ida- ı ponlar mukabilinde 5 nisan 1934 
re mecliıi reisi Mahmut Bey riya- tarihinden itibaren dağıtılmıya 
set etmiftir. bo.şlnnmasına karar verilmiştir. 

Ruznameye nazaran,• okunan Bilançonun t.-.ı.sdiki münasebe-
idare meclisi ve mürakipler raporu tiyle söz alan ve hükumet komise
kabul ve 1933 senesi bilançosu tas- ri sıfotbıle içtimada hazır bulunan 
dik ve idare mecliı;i ibra edilmiş· lktısat Vekaleti şirketler müdürü 
tir. Cemal Ziya Bey, umumı heyetin 

Gene ruznameye dahil madde- 'ı tasvibine arzedilen Türkiye lş 
lerden, temettülerin taksim sure- Bankasının 1933 senesi bilançosu 
ti ve tev2i tarihi teıbit edilmiş ve üzerinde tnvakkuf ederek §Öyle 

müddeti nihayet bulan idare mec- söylemiştir. 

lisi yerine yeni idare mecliai azala
rı ve mürakipleri seçilmi~ ve 1934 

s~nesinde idare meclisi azalarına 
ve 1S33 aencsi mürnkiplerine veri
l ~ek ücret tayin edilıniş~İır. Yeni 
id re meclisi azahldnrmn eski aza· 
ll'r ve müra'kiplikle!"e d.: gene eski 

murakipler seçilmittir. içtima ade
di ne olursa olusun bir senede ida-

re meclisi azalarına verilecek üc· 
ret 1200 ü, reise verilecek ücret de 
1800 lirayı geçmiyecektir. Müra
kiplere de mesailerine mukabil iki
şer bin lira \rerilecektir. 

Banka muameleleri için 

olan bütün hususi ihtiyatlar 

dıktan sonra 616754 lirayı 

lazım 

aynl

bulan 

safi kardan yüzde yirmi hesabiyle 
120 bin lira banka sermayesine, 
yüzde altı hesabiyle birinci temet
tü hissesi lan 300 bin llralık ce-
man 420 bin lira tefrikinden sonra 
geriye kalan 196754 liradan ni-
zamname ımucibince idare meclisi 
azalarına ve memurlara tediyesi 

icap eden miktarın tefrikiyle ikin
ci temettü hiS!esi olarak hissedar
lara yüzde iki ve beher müessis 
hissesine de onar lira temettü tev
z iine ve fe~alade ihtiyat akçeai· 
ne otuz bin liranın ayrılmasına ve 
bu tevziattan artan 1544 liranın da 
gelecek seneye devrolunmasına ve 

ınııı:ımıııı~ıııııı111111ıııııııııınıımıııt1ııııınıı11.nı~·ıııııı1wmııınıı 
Jlkri 'ıı tabii bir tC\ es ü '\"c lnkl at ın ~1.uu 

bahistir. Tıı l>I Afrllm ifo Asyarıın !lcn·ı•t 
ıtH'nbal:ın 1 ı~nUobll in, \O tn ı.ı o mıntnknlar 
iltc..l"lnc medC'nl)f'tln l,>1111.lrrl 11(' rolurıııbll· 

hı ... 

1 tal ya baıvekili f eth ve istila 
için olmadıiını tasrih ettiği İtal
yan inki§af ıiyaıetini "Fikri ve ta-

- Zahiren tekle temas eder gi-
bi görünen, fakat hakikatte mü
him telakki ettiğim bir noktayi bil
hassa teb~rüz ettirmek isterim. 
Malumdur !ki bankaların bilanço
larının tam bir sıhhat ifade etmesi 
açık ve vazih olması esasını - mev
duatı koruma - kanunu bir prensip 
olarak ortaya atmış ve bunun tat
bikatına ait fonnüllerin hazırlan-

masını iktısat ve maliye vekalet· 
)erine müştereken tahmil etmiştir. 
lktısat ve maliye vekaletleri tara
fından •kanunun bu vecibesine is
tinaden hazırlanan formüller ma· 
liye vekaleti tarafından tamim o
lundu. Bundan birkaç bafta evel 
gene bu sıfatla hazır bulunduğum 
bir banka umumi toplantısında bu 
noktanın ifa edilmediğini görerek 
sebebini sormuştum. içtimada ha
zır bulunan maliye vekiıleti sala· 
hiyettar mümessili bu tamimin ye
ni ynpılmıf olması itibariyle der
hal tatbikinde bankalarca teah
hür vaki olmuşsa mazur görül
mesi lazım geleceğini söylemişti. 

Hepimizce şayanı kabul görülen 

bu mazeret sebebine rağmen Tür· 
kiye iş Bankaı;ı yeni esaslar dahi
linde ve kısa bir zamanda bilanço
lı?.rını hazırlamış ve tasvibinize ar• 
zetmiştir. Memleketimizin içinde 
ve dışında faaliyet sahası bu ka• 
dar geni~ olan Türkiye iş Banka· 
aının bu auretle devlet vecibelerini 
ifa hususunda gösterdiği bu istical 

ve hassasiyet · müvacehesinde bir 
Jnsım devlet mevduatını tatbik 
vazife iyle mükellef olan resmi ve 
vazifedar bir adam ııfatiyle bura
da alenen izhan te,ekkür etmeyi 
vazife bilirim., 

Bunun üzerine Mahmut Bey söz 

almı§ ve demiştir ki: 

bii,, tabirleri ile tavsif ediyor. 
(Fikri) kelimeıinin manası açık

tır. Acaba (tabii) tabiriyle ne ma· 
na l:astediyor? Bu nokta o kadar - Komiser beyin bu işaretleri• 
açık deAil. Yalnız ibarenin tarzı· ni ve tal<dirlerini tabii bir memnu· 
ne ve ltalyanın nüfus siyacetine niyet telakki ederiz. Bu hususta 
göre (Tabii) kelimesi ile nilfus biz sadece devletin mevcut bir ka· 
muhaceretini teıvik etmek gibi bir nununa uymuş bulunuyoruz. Mü· 
mana çıkarılabilir. Fakat bizim easesemizin en büyük dikkatini, 
en ziyade §cıyanı dikkat gördüğü- en büyük atkı kurulduğu günden 
müz diğer bir cihet var ki\..' da hal· beri kanunların ahkamı dairesinde 
ya ba§vekitinin bugün.1<ü ve yarın- yürümek olmu~tur. Bundan böyle 
ki ltalyan nesme,.ine hedef göate• de ttıbii öyle olacaktır.,, 
rirken isti~bl\lin huJudunu (2000) 
sr."lesindc !.::earniı olmaıudır. Aca- ,Me;s kaymakamı azledildi 
ba 'Ju tarzı ifade (2000) ~enesine Ka9, 22 (A.A.) - Son zarnan
kadar • :.ya ve Afrikada lta~yan larda mahalli idareye kar§ı halk 
f""kİŞhft taır •. am1anacak, o!lden tarafından gösteril\;n hoşnutsuzluk 
sClr ru Avıupa ve Ameril..a lumları- dolayısiyle ltalya h:llwmeti Meis 
na sn·a gc!eccğini göstermek için kaymakamı M. Garirnalcliyi azlet· 
nııdh? rniştir. 

. • ' • ' , ,, •.• .,._ .····; ~ .-:_ ••• 1 .t ... •• ~·.,;_,~· 

Yeni sefirler 

Münir , Fethi , Ruşen 
Eşref Beylerin tayinleri 

tasdik edildi 
Ankara, 22 (A.A.) - Vaşing

ton büyiik elçiliğine Londra büyük 
elçisi Münir, Londra büyük elçi
liğine sabık Paris büyük elçisi Fet
hi ve Tiran elçiliğine de Riyaseti 
ci.imhur umumi katibi Ruşen Eşref 
Beylerin tayinleri iıli tasdika ikti
ran eylemiştir. 

M. M.usoli
utku 

Fransada tefsirler 
devam ediyor 

Paris, 22 (A.A.) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiri· 
yor: 

Le Pöpl ga2etcsi M. Musolini· 
nin nutkundan bahsederek diyor 
ki: 

"Bunun ze:hirlerini hafifletecek 
formüller bulunabilir. Fakşat ma
na ve müeddası değiştirilemez. 
Nntuk sahibinin bütün düşüncesi· 

ni izah etmesi bakımından dene

bilir ki, ihtiı·aslarını, hareketleri· 
ni izahtan çok uzaktır. 

Fakat demek istediklerini bü· 
tün yanlış zehapları izale edecek 
bir aarahatle ifade ctmİ! olmaaı 
itibariyle değerlidir. Bu nutuk 
F ranıız hükumetinin ve yarı resmi 
matbuatın uzun zaman izah ettiği 
ümitleri kökünden silip süpür
mÜ§tÜr. 

F atizm ile anla§mak te.mayülü 
bir kete daha Fransız politikasını 
büyük bir ademi muvaffakıyete 

sürükledi. Yalnız bugün değil, 
ta Kurfo meselesinden, dörtler rrıi
sakına ve Avusturya hadisatına 
kadar 1 O seneden beri bir def aıun" 
da böyle olmuştur.,, 

Tan gazetesi de İtalyanın tari

hi hedefleri Asya ve Afrikada ol
duğ,u hakkındaki sözlerin uyandı-
racağı endiıelerden ve lngilter~ 
nin de buna kayıtsız kalamıyaca· 
ğından bahsederek aarahata ihti· 
yaç oldu~unu resmi metin diye 

neşredilen cümlelerin bazı kelime 
farklardan ba§ka bir şey ifade 
ctrnediğini ve esasın ayni kaldı
ğını yazıyor. 

Çanakkale şehitlerinin 
kabirleri 

Çanakkale, 22 (A.A.) - Ça
nakkale boğnzımn müdafaasında 
ve 18 mart 1915 de düşman do
nanmasının hücumunda cansipe

rane hareket ederek şehit düşen 
topçu zabitlerimizden Hasan ve 

Mevsuf Beylerle arkadaılarınm 

kabirleri birinci ferik Cevat Paşa 

ile e§raftan Mustafa Beyin hfon

metleriyle yeniden ve şehitlerimi· 
zin şerefleriyle mütenasip bir su" 

rette inşa edilmiştir. 

Gazi Hz. 
Iran Şahını teb

rik ettiler 
Ankara,. 22 (A.A.) - Iran Şa

hı Hazretlerinin doğumlarının yıl 
dönümü münasebetiyle Reisicüm
hur Gazi Mustafa Kemal Hazret
leriyle Pehlevi Hazretleri arasında 
atideki telgraflar teati edilmiştir: 

Alahazreti huınayun şehinşahı 
Pehlevi, 

"Zatı şchİn§ahilerini, doğumla· 
rının yıl dönümü münasebetiyle 
kutlulamnktan haz duymakta ol
duğumu ve şahsi saadetleriyle 
dost ve kardeş İran milletinin re· 
f ah ve ikbP.li hakkındaki samimi 
dileklerimi arzederim.,, 

Gazi M. Kemal 
TUrkiye Reisicümhuııı Gazi 

Mustafa Kemal Hazretlerine 
"T f · ' ara ı rıyaıetpenahilerinden 

muhabbet ile karışık tebrik ve teh· 
niyelerinden dolayı samimi ve tam 
teşekkürlerimi ve zatı devletinizin 
saadetleriyle dost ve komşu Türk 
miletinin ikbal ve terakkisini kal
ben dilerim efendim.,, 

Rıza Şah Pehlevi 

Meclis reisimiz bugün 
geliyor 

Ankara, 22 (Hususi) - B. M. 
Meclisi Reisi Kazım Pa§a Hazret
leri bu ak,amki trenle lstnnbula. 
hnreket etmi~ierdir. 

lbrahim T nli D. 
Ankara, 22 (Hususi) -Trakya 

mıntakası umumi müfettişi lbra

Beri in 
Bir caddede bomw 

ba patladı! 
Berlin, 22 (A.A.) - Havas a

jansının muhab:ri bi!diriyor: 
"Dün ( Unter den Linden) cad

des:nde bir bomba patlamıştır. 
Resmi mnhafil bu hususta çok 
ketum davranmaktadır. Dönen 
bir şayiaya göre, bunun M. Göring 

ile Berlin mil:flleri müdürü M. 
Ern.estc kargı bir suikast olduğu 
mezuu bahistir 

Fakat bu zatlar o zaman büyük 
bir gemi vincinin küşat resmmı 
yapmak iç:n Niederfinonn gitmek 
üzere yolda bulunuyorhwdı. 
Diğer taraftan hu suika.tin 

"Büyük Katerina,, lngil:z filmini 
gösteren sinemanın flnhibi Avus
ralyalı M. David BoEverc kar,ı 
yapılmış olduğu zannedilmeKte • 
dir. 

Yıldızı yahudi artisti olan .}>u 
fi'.m, daha ecnebi diplomatları 
önünde uö:oterildiği akşam Nazi
Jerin yaptığı nümayişler üzerine 
Almanyada menedilm!şti. 

Bomba parçalarından biri M. 
Boliverin otomobiline dü§müı W 

ltendisi hafif surette ynralnnmış
tır. Şoför ağır yaralıdır. Oto• 
mobil harap olmuştur. Su:kastin 
faili te!his edilmemiştir. Bir ~ok 
t~vklr-" ~·Qnılmıştır. 

ya 
hirn Tali Bey pazartesi günü bura- Japonyada 150 bin kişiyi 
ya dönecek, hazırlıklarım tamnm- b k 
Iadıktan sonra Trakyaya gidecek-
tir. 

Trenlerde bayram tarifesi 
Ankara, 22 (Hususi) - Bay

ram münasebetiyle devlet demir
yolları idaresi tenzilatlı tarifeyi 

bugünden itibaren tatbika batla• 
mıttır. On gün devam edecek o-

• 
lan tenzilat muhtelit trenlerde 
yüzde 40, Konvanıyonellerd~ 
de 30 niıbetindedir. 

Iskan layihası 

yersiz ıra h 
Tokyo, 22 (A.A.) - Hakodate 

yangını, kontrol edilemez h41le 
gelmiştir. Sabahın ilk snntlerin
den tehrin yüzde 80 i harap olmuş· 
tur. 150 bin kişi açıkta kalm:ftır. 
Halkın bir çoau limandaki gemile
re ilticn ediyorlar. Aralarında e-

lektrik istasyonları ela dahil olmak 
üzere çok mühim binalar harap ol· 

mu§ ve şehir zulmet içinde kalmıt• 
tır. Telefon, telgraf ve telsiz 

muhabereleri inkıtaa uğramı§ttr. 
Yalnız limandaki gemiler mu· 

haberede bulunmakta ve haber u· 

la§tırmaktadırlar. Zırhhlnr, fela-
ketzede ıehrin yal'dımına koşme.k· 
tadır. Fnkat fıl'tına ticaret gemi· 
ferinin şimalcleki limanları terket· 
melerine mani olmaktadır. Yiye· 

Merhum Reşit Galip beyin cek ve içe::ek su fikdamndan ba§· 

kütüphanesi im şiddetli b:r soğuk halkın istıra· 

Ankara, 22 (Huıusi) - Muvak
kat iskan encümeni iskan layihası
nı 35 inci madesine kadar tetkik 
etmiştir. Layiha encümenin yap
tığı tadillerle yeni bir şekil almıt· 
tır. 

Ankara, 22 (Hususi) - Türk b'm arttırmaktadır. 
arihi tetkik cemiyeti merhum Re- Tokyo, 22 (A.A.) - iki yü:t 
şit Galip Beyin kütüphanesini sa- bin nüfuslu olan Hakodat şehrinde 
tın almağa karar verrniştir. Maarif çıkan bir yangın §ehrin büyük bit 
vekaleti kütüphanelel' müdürü Ha- kısmım tahrip etmiştir. Bin kişinit1 
san Fehmi ve Hamit Züheyr Bey- öldüğü zannediliyor. Devam et• 
ler yarın (bugün) kütüphaneyi tet- mekte olan yangın, rüzgarın !id· 
kik edeceklerdir. detinden birkaç ba'canın düşmesi 

E b
. . k l k . sebep olduğu zannedilmektedir. 

ene ı şu et er om ıser·ı . .. 
lerinin vazifeleri Mançurı toprağına ınen 

Ankara, 22 (Hususi) - Nnfıa 
vekaleti ecnebi şirketler komiser • 

Sovyet tayyaresi 

Dünyanın en büyük vinci !erinin vazifelerine müteallik 
Berlin, 22 (A.A.) - Berlinin çok mühim bir talimatname hazır· 

Yozgat, 22 (A. A.) - 25 maıi 
ta başlayıp 31 mart aktamı bit• 
mek üzere bütün vilayet dahilirtde 
bir maarif yoklaması yapılacak ' 
hr. Bu yoklamada kasaba ve kö)" 

şimalinde yukarı Haval'i Oder'e larnaktadır. 
bağlıyan kanal üzerinde dünyanın 

en büyük vinci M. Görinı' tarafın
dan açılmı§hr. Nazır bu müna

sebetle bir nutuk iradetmişir. 

Dahili istikraz lerde ne kadar okur yazar bulult" 
Ankara, 22 (Hususi) - dahilt d~~u ve ne kadarının yüksek, or 

istikraz B tertibi tahvilerinin basıl- ı tcı ve ilk tahsil gördüğü tcsbit t' 
maaına baılanmışır. dilecektir. 



iŞARETLER ----
Bahar geldi .. 

Uk1-laar. • • Ag~çlardan, ıöze &Ö· 

·,..,. mini mini mahliklara kadar, 
· 'Calahlarcla bir kaynatma, bir kıpn • 

•ar, Talüatin üretme fabrika": 
en kilovatlık hir dinamodan al
kuveytJerle itliyor. Dinamo sü· 

ia yüaindeki paıı ıildi. Toprak nem
qu t.rakb. Deniz boyuna kıyılar.• 

atan hatari atlı.klan kurtuldu. Hafif 
lodos, tatlı bir ıiı, ıhk günleri fııddı· 

a.ı.ar ıeldi, demek, tabi.at tahlandı, 
. t yeni alemlere, yeni neıillere ka~~

-lauirS.nıyor demektir. Bunun ıçan 
111' a.iftleri inıanlara tabiatin açtıit bir 
.V. cılarıhaneei vazifesini ıörir
Ha,.vaıtlar doluyor, batereler kanat

ıhl kımıldatıyorlar. neutlar yÜTÜmek 
koınıflhak ister ,.ibi ~Janarak b.aı 
rıyor&.r. Ye!il çimen, pe."be, .~arı, 

, klmuzı çiçek, eakidea ye~ıy~ ~ IOÇ e· 
d,iiayamn yer yer açılm•t ihtılal bay. 

ı cibi dalıalanıyor. 
Tabüıtin kadroau içinde bahara en çok 

veren, onu bayatla bjr tutan in'ıan· 

. 
Çok defa milletler ilkbaharlarda ıcm· 
cleiiftlrir. Klanlar illdtaharda tate

. _...., koıarlar. 
lhtililler, kurtaluı laarpleri ilkb.har
pa~ vwrir, döiütler ilkbaharda hız. 

B,har, tabiatin bir imtihan mevıimi
. Çiirülder, yazın kaynar ıiialeriae 

ülii obnıyanlar, ıimdidea sarar· 
• lair son lııahtlr yapraiı ıihi toprakta 

Bafl.,., llu Wnada amaa11z, rnerha· 
•• ltir ınGmenizclir. Bu imtihanda 

Pllt"914P'in cezası, artık güne,i sörme· 

' • * • 
llahal', eski Ş...k i!ıkları için IHr top, 

1air ........ menimi•cli. ~elcı.. 
s,.Ulaln m.1tf9§11M1lerini menettikleri 

· aacak lorlar, au kenarları, kıyı. 
Aıa a , , , .. ,w-a11n11. 

"Kı! ıeldi, firak açmadadır, il• 

yare,, diye aöylenirlerii. 

HailMllD .... iinkü atık ıin ltunun tam 
•im 1ijli7ecelrtir. Bahar onu11 için tam 
finık demidir. Çinki bahar ve yaz 
leri artık çiftı.i çatı altınchıki, dar 

kitlerde kartdattıraınaz. Barlar, si-
r, ça7lar, hep kııın sevdalrlan sık 

karfdaıtırİ.caiı mahitlerdir. 
Han.ki, bahar seldi mi, mesela lstan
lcı .. , aÖÇ mevsimi ba!lar. Şehir, yayıl
;a ya;&1ır. 
lıtultal, ... ede ~ki deia teneffüs ha

• yapan llıir ak ciiere hennr. llk&a
da paİf •ir aefea alır. 
Ş.ıtir hoiaza, hanyolıia doıru ıeni4-

Adalar, Pen4ik, kiiçüksu, Moda, JCa. 
"va 'her köte~ mini IDİ9i, lMr aey
yeri i.,.a liirnelerini ~eker. 
So11 ...._. da ltir nefeı verir, ,.ıür 

lıtaalNd lopraldarıu doiru çekilir. 
lı~nlHıl nüluıunu MMde bir rnecf ve 
· • hdai fular. 
1'1'91 zamanı !9hir çoc11kları INrt.irleri· 

ybederfer. Cezir zamanı ltirbirleri· 
..ı.r. Bunun için "bahar,, latan· 
bir firak ... vıiınidir. 

Sadri E~eın 
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AKiSLER ... ····-···· 
Ecnebi profesörler 

Akıl hastalarını kısırlaştıralım ! 
Ankara, 22 (A.A.) - Hakimiyeti Mil

liyenin bugünkü baımakaleıinde Falila 
Rıfkı Bey, latanbul ünivenitesindeki ec
nebi profesörler hakkında yapılan dedi • 
koduları ve neşriyatı mev:zuu bahseder<~ 
diyor ki: 

söylendi. Hastaların evlendirilmemesi 
Du .. n H.a)kevinde mu··nakaşah bir konferans verildi. Akıl hastalıklarının arthğı "~ıtanbuldalk~nebi pdrofd.esködrıe1rini mli· 

teeuır eden te ın ve e ı o u arın na• 
neticesine varıldı srl ve ne için çıkanlmakta olduğunu ha· 

Doktor F ahrettin Kerim Bey 
dün akşam aaat 16 da Halkevinde 
k111rla§brma mevzuu etrafında 

münakaşalı bir konf eranı vermiş· 

tir. Fahrettin Kerim 8. Alman· 
yadaki kı11rlattll'ma kanunundan 
ve tatbikatından bahsettikten son-
ra ezcümle demittir ki: 

"- Ruhan hasta olanları ken
di ba,larma bırakmayız. Bunların 
evlenme!erine mani olunmalıdır. 
Yirminci asırda sinirler bozulmuş, 
bu yüzden de akıl haıtalıkları ço · 
ğalmıttır. Almanyada olduiu gi
bi ruban malul olanları, delileri, 
akıl haıtalarını hemen kısırlattır· 
ma'k taraftarı deiilim. Kanunlar· 
dan istifade ederek bu gibilerin 
evlenmelerine mani olunmasını 
teklif ediyoruz.,, 

F ahrettin Kerim Beyden sonra 

doktor Hü.eyin Kenan Bey söz al· 

l \ıhrc::tt n !\erim Bey kursudc 

. mış ve şunları söylemittir: 

"- Medeniyet ilerledikçe akıl 
hastalıkları artıyor. Bugün cemi· 

yetin en tehlikeli unsuru, ahlaki 
1 

cinnet kadrosu içine giren pisiko· 
patlardır. Ben cemiyet içinde ge· 

zerek cemiyetin selamet ve saade· 
tini bozanların, dejenere unsur· 
ların da kısırlaştırılmasını teklif 

ediyorum. F ah rettin Kerim Bey 

kısırlattırma zamanının gelmedi
ğini söyledi. Ben bu fikirde deği· 

lim. Memleketimizde akli hasta· 
lıklarla malul olanlarda maalesef 
eski senelere nazaran çoğalmakta, 

dır. 10 sene eve) Bakırköy hasta· 
hanesinde 300 basta varken bugün 
1700 hasta vardır.,, 

Bundan sonra hapisane doktoru 
Zati Bey ve konferansta bulunan 

doktorlar, avukatlar da söz ala· 
rak fikirlerini söylemiılerdir. Fi-

kirlerden çıkan neticeye göre mev· 
cut kanunlardan istifade ederek 

kikaten anhyamadık. Cumhuriyet hüku· 
meti Türk üniveraiteıini yeniden kurdu. 
Eski kadroyu tasfiye etti ve yeniden e
hil müderrisler aradı, buldu. 

Böyle bir 11lah teıebbüıün bir takını 

hoınutauzluklar uyandıracağına t üphc 
yoktur. Fakat bütün bu mukavemetlel" 
nihayet silinip gitmiye mahkumdurlar • 
Çünkü <'umf.uriyet hükumetinin haki\:\ 
bir ~niverıite \'Ücuda getirmek huıusun· 
daki iradesinin önüne geçmek imkanı 
yoktur. 

Artık bizim olan ecnebi profesörleri
nin çoğu memleketlerinde esasen bu rüt
beyi haiz idiler ve içlerinde Bertin üni
versitesinde fakülte reiıliği etmiı olan· 
lar da vardır. 

Bir profesörün çalışma vasıta ve saha1 

ları ıunlardır: 

1 - Takrir, 
2 - Seririyat, 
3 - Laboratuvar, 

d 1 h 1 I d 4 - Seminer . 
e ileri, akıl uta arını ev en İr· Ecnebi profesörlerine takrir husuwn-

memelidir. Kmrlaştırma zamanı da yardım edecek olanlar, bizim lisan 
ise daha gelmemiştir. bilir gençlerimizdir. 

~~----------------------------~~~~~~ Seririyat bize ait bir ittir. Laboratu· 
var ve seminer de böyledir. Bu dört 
vaııta da az çok noksan olabilir. Fakat 
bu noksanların hiç biri bugün profeıör, 
!erden hakkiyle iıtifade edilmel.İne :rnani 
olmadığı gibi, maarif vekilliği lıepıini 
mütemadiyen düzeltmek ve tamamlamak 
yolundadrr. Salihiyettar makam, bu 
ekıiklerin sene batında telafi edileceğini 
bize bildirmittir. 

Şehir içinde yolculuk 
istatistikleri 

Umumi hizmet Jirketlerinden 
bazılarının 931 seneaindeki vazi· 
yellerini gösteren iıtaliıtikleri be· 

lediye yılhiından alarak ne§ret· 
aıittik. Buıün de diğerlerini net· 

rediyoruz: 

Seyrisefain idareıi 931 de 
11562853 yoku t&fllDlf, 45862260 
lira buılat elde etmiıtir. Şirketi 
Hayriye 10072051 1olcu tqımıt 

10223143 lira gayriıafi varidat al· _...,._ 
Haliç tirketi ise 4944101 yolcu 

taıımı! 296923 lira haulat elde et· 

mi!, 330429 lira masraf yapmıt· 
tır. 924 seneıine nazaran Haliç 
tirketinin yolcu adedinde senevi 
iki buçuk milyon yolcu ekıihnittir. 

Türk - Bulgar ticaret 
mukavelesi 

Memleketimizle Buleariıtan 
aruında yeniden yapılan tica'ret 
mukaveletinin tatbikine baılan· 
mıtlır. Yeni anl&!nııya ıöre her 
iki memleketten biribirine satıla, 
cak pıaıı.r için hükiımetten mü
ıaade alınacaktır. 

Bu müsaade için de tiearet oda
lanna beyannameler verilecektir. 
Bulpriıtandan ıelen mallar için 
me1111eketİllıiz kontenjanına bir 
:ıniktar .koJMnuıtur. 

Bu miktardan fazla ithalat ya· 
pılmaıı İçin, bir ticaret odasına 
beyanname verilmit ise derhal bu 
ticaret odaar diğer odalara haber 
Yerecektir. 

Tütün kongresi hak
kında kararlar 

20 Nisanda An.karada toplana· 
cak olan tütün kongresine ittirak 
edecek murahhaslar hakkında ye· 
ni malumat gelmemiştir. 

Buna göre kongrede 36 murah· 
has bulunacaktır. Murahhasların 

13 ü vekalet müme11illeri ve mü
tehassıslar, 13 ü ekiciler ve onu 
da tütün tacirlerinden mürekkep· 
tir. 

Bunların haricinde de dinleyi· 
ciler bulunacak ve bu~lar da tahri· 
ren rapor verebileceklerdir. 

Vekalet; kongrede bütün tütün
cülerin dertlerini dinlemek ve alı· 
cı ile satıcı arasındaki münasebe· 
ti tanzim ve tesbit etmek için bü· 
tün ticaret odalarının fikirlerini 
sormuttur. 

lstanbu ticaret odasının ve di· 
lekleri tesbit etmek üzere ıeçtiği 
üç kitilik komisyon yarın toplana, 
ra.k raporunu hazırlıyacaktır. Pa· 
zar günü de lstanbuldaki bütün tü
tün tacirleri odada toplanarak İs· 
tanbul namına kongreye ittirak e· 

decek murahhaslar eveJce yazdı· 
ğımız gibi Nemli zade Mitat, Hü
seyin Sabri, Kohen, Görpin Bey· 
lerdir. 

Benzin fiyatları gene 
yükseldi 

Benzin Hatlarında kilo başına 
beş para yükseldiği hakkında ya· 
pılan ihbar üzerine İstanbul tica· 
ret mıntakası müdürlüğü tahkika
ta baılamıtlır. • 

Bir genç doktorumuzu 
kaybettik 

Erzurum askeri hastahanesi 
rontken müte-hauısı genç doktor
larımızdan Necmettin Haydar Bey 
vazife ve meslek kurbanı olarak 
bundan dokuz ay evel hükumet ta· 
rafından tedavi için gönderildiği 
Almanyada yapılan bir ameliyatı 

müteakip vefat etmittir. Merhu· 
mun son dileği veçhile cenazesi 
bugün ltmanımıza gelen Galila 
vapurundan alınarak Gümüşıuyu 

askeri hastanesine naklolunacak· 
tır. Bu fen kurbanı kolordu me .. 
lekt&§ları eski tıp ve üniversite ta, 
lebesi tarafından yapılacak mera
simle 25 mart pazar günüsaat on 
buçukta mezkur hastahaneden 
kaldırılarak Beıikt&§ta Yahya e, 
fendide ailesi yanındaki kabrine 
defnedilecektir. 

Leblebici Horhor 

Takrir husuıunda iki §ey birden oJ, 
maktadır. Bir taraftan tercümeler gün
dengüne iyileşmekte, diğer taraftan ho
calar türkçe öğrenmektedir. 

Şimdi bir bu vaziyeti muhakeme ee!i· 
niz. Bir de her hangi bir gazetede, .ec· 
nebi profesörlerden istifade edilemiyOI' 
diye ortaya bir dedikodu abhp, ıur~d• bı.ı 
rada tetvik olunan bir iki talebenin ileri 
geri iddialarına, gazete sütunlannda 
profesörlerin cevap vermiye davet edi, 
li!lerini tasavvur ediniz. Hakikaten bu 
kadan fazladır. 

Berlinde hakim var sözünü bilirsiniz, 
!unu açıkça söylemek lizımdrr: 

- Türkiyede"' mesul makamlar vardıı. 
Türkiyede inkılabın davalr.nnı güden, 
inkılabın müe11eaelerini kuran, bu dava 
ve müe11eaeleri mütemadiyen göz öniin-

İ pekfilm stüdyoıunda hazır • de bulunduran Büyük Millet Meclisi ve-
lanmı§ olan (Leblebici Horhor a- kaletleri vardır. Türkiyede hiç bir mü
ğa) opereti filmi evelki ak§am esaese yapılmak veya yıkılmak için, key
İpek sinemasında ilk olarak davet· femayefa anarıi hareketlerine ihtiyeç 
lilere gösterilmittir. me11ettirmez. 

Ertugrul Muhsin Beyin idaresi Hele bu müeaaeae ve davalarla haıie 
altında çevrilen bu filmin dün ak· bir takım arzuların istedikleri gibi oy .... 

malanna müsaade edileceğini :zannetmek 
şamdan itibaren de halka gösteril· büıbütün hatadır. 
mesine ba,lanmı§tır · Bizim lağvettiğimiz darülfünun 55 

!senelik idi. Cumhurh.etin kurmuı oldu!u 
Kaçak kağıt maddi ve manc\·i cihaz beş aydaaberi iı, 

Şehremininde oturan 42 ya.§m· l lemektedir. Sabotaj erken \a§lamııttr. 
da iki gözü kör Mustafa dün Sa· Profesörlerimize ve talebelerimize 
matyada Pertembe pazarında ka- müsterih olmalarını tavsiye ederiz. Oi· 

k • ı_~ v d k k retmek ve öğrenmekten batka hiç hir ça sıgara aagı ı satar en ya a· d.. .. . 
1 

C h . . 
.. . ıey u'unmeaın er. um unyet, kendı 

lanmıştır. Mustafanın uzermde ··e 1 · · k k d'' ltm ı.. 
• .. w mu ueıe erını oruma , uze e-, o-

175 defter kaçak aıgara kagıdı nunla bizzat alakadar olmak hususunda 
bulunmut, müsadere edilmi§tir. lüzumu kadar loskançbr. 

DEHRt Efendi Nasıl Görüyor? 

'.)ıdıri Efe .. di, Ankarada Kütahya Bundan sonra hususi otomobil- . . . Husuıi otomobillerden ağır r~- . . • Bu suretle bu İ!İn neticaiade Dehri Efendi - Belki de huıusi ot• ._ Ha• Meı.....t Beyin yeni Yerıi· krden aitr ltir reıim alınacakmıt ••• 
~ ""diii .. ,.. .. ot~iHere 

flııMlli U..1 eııllllyeı••t·-. 

ıim alınınca fÜpheaiz bir çok kimseler takıi ıahipleri kazanacak ••• 
bunları satacak, taksi otomobillere bin~-
cek .•• 

mobillerin üstlerine birer takıi i.-reti ko
nacak, mevcut kaçakçılddara hir de llu· 
ıuıi otomobil kaçakçr1ıiı ilave edilnüt 
olacak. 
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Milli bankacılık 
aleminde 

veriyor. Diicr milli bankaların 
cia iıtiı ~i ile Eskiıehirde bu ıeno 

l 
' 

-- -
··~ 

Ticaret ofisi 
-kurulan., halibazırd• Turhal'da Mıntaka müdürlüklerinden 
kurulmakta <'lan teker fabrikala· bazıları kaldırılacak 
rmdın bafka kömür •e bakır itle· 

rind~ki teıebbüıler, ıonra. gene im· 
tiyazı Sümeı· Bank ile beraber it 
bankasına verilmit olan KcçiboTlu 
kUkürt menbamm işletilmesi, tite 

Ucbnt vekaletinin Türkiye ti· 
e&ret ofiıi iımi altında hazırla .. 
makta olduiu yeni tetkLl3.t iizeri· 
ne Türkiye dahilinde çalıımakta 
olan ticaret mıntaka müdürlükle· 
rinden bazılarının lağvedileceği 
ıöylenmektedir. 

ve cam fabrikalarının açılnıaıı, ay
rıca bir Sömikok { abrikuumı ku· 
rulması gibi itler bu cümledendir. 

Bir habere ıöre ticaret mınta• 
Mahiyeti itibariyle bir nevi in· kuı müdürlüğü mikt.rı bqe indi· 

hisar telakki olunabilecek teıeb· rilecektir. 
büıler cümhuriyet devrine kadar 
yalnız ecnebi sermayelerine ve· 
rilir bir imtiyaz gibi telakki olu

nurdu. Fazla olarak bu türlü 
imtiyazları alan ecnebi 1ermaye· 
darları devlete ait hiç bir ciddi 
teftiş ve kontrol hakkı da tanımaz

Bundan maada lıtanbul ticaret 
mıntakası müdürlüğü ile diğer 
mmtak1. müdürlüklerinde çalıı· 

makta olan tirketler komiserleri 
de Ankarada toplanacaktır. 

(Şirketler mürakabe boraaaı) 

iami altında kurulacak bu yeni 
dı . t91kili.tta tirketler komiserleri va· 

iş bankası cibi milli tasarruf· zife alacaklar ve mürakaba büro· 
lan kanalize ederek milli iktrsa· ıu komiseri olarak çah!acaklar• 
diyat sahasında faal bir rol ifa. ~ dır. 
debilecek milli aermaye kuvvetleri -----------
ve kümeleri vücuda getiren mali Ekmeğe yapıştuılacak 
mUeaseaelerimiz artık bu yolda pullar yapışbnlıyor 
cümhuriyet idareıine bir yardımcı 
olacak mevkie gelmittir. Bu saye· 

de "Devletin çizdiği çerçeve için· 
de ve devletin nezaret ve muraka· 

beıi altında memleketin iktııa.dt 
kalkınma aavqında,, muvaff alu· 
yetli hamlelerle ileriye doğru ait· 

mck imkinlan haul olmuıtur. Bu 
noktai nuardan İ! Bankatınm 

gösterdiği f aaliycti ve elde ettiii 
muvnff akıyeti memnuniyetle kay
detmek la:zımdr. 

Bankanın mecliıi idare rapo· 
runda bilhu.a İ!arete lüzum ıör· 
düğümüz bir cihet daha vardır. 

Bu da 1933 ıenesi zarfmda banka 
mevduatının ( 49) milyon linyı 

bulmasıdır. G~en ıeneyc niıbet· 
le (5) milyon lira fula. olan bu ye-

kiln bir taraftan milli bankaları· 
mıza bat olan bu yegane maliye 
müessesemiz:.. muanıelitındaki 

ciddiyet Te inti:ıam ile halle uaıın· 
da ic:azandıiı teveccüh Te rağbeti 
gösterdiği gibi diğer taraftan arttk 

cihan buhranına rağmen it ha.
yatımızın iıtikr:a.r bulduğuna da 
delalet etmektedir. Nitekim bu 
iıtikT~r bu aeneki banka ikruat ve 
muaıneli.tınm geçen eenekine niı· 
betle ayni seviyeyi muhafaza et· 

mesi <le bu hakikatin açık bir deli· 
1i olarak telakki edilebilir. 

Mehmet ASIM 

Yazan; 
M. f. 

Ekmeklere pul yapıttırılmak 
ıuretiyle alınacak resmin tahsili 
için damga matbaası 680 mliyon 
pul baenıya batlamıttır. Matbaa 
günde bir buçuk milyon pul bas· 
maktadır. Pullar 20 paralık bir 
ve iki kuru§1uktur. 20 parahklar 
yarım, bir kurutluklar bir kiloluk 
ekmeklere, 2 kuruıluklar da fran• 
calalara yapııtınlacakhr. 

1 - 24 Ağuıtoıa. kadar Çe
koılovakyada açılacak Bratislav 

aergitine memleketimiz de davet 
edilmittir. 

Mühendis mektebinde 
Mühendis mektebinde 'bir a.y• 

danberi devam eden mezuniyet 

imtihanları bitmittir. Bu müna· 
ıebetle cumartesi günü son sınıf 

ıerefine mektepte bir müsamere, 
bayramın ikinci günü de Makıim
de bir çaylı danı verilecektir. 

İçtimai ilimler enstitüsü 
Hukuk fakültesine bağlı olarak 

açılacak olan iktısadi ve içtimai 
ilimler enıtitüıünün bütün hazır· 
Irkları bitirilmiıtir. Enstitü 31 
mart günü açılacaktır. Enstitüye 
hukuk, edebiyat fakülteleri profe
sörlerinden bazıları tayin edilmii· 
lerdir. 

VAKIT'ın Edebl Tefrikası : 11. 

Hanımda. 
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Polis haberleri 

Elini makineye kaptırdı 
Ayvanaaray tel fabrikasında 

çalışmakta olan ameleden Meh• 
met oğlu Ahmet, elini makineye 
kaptrrarak bir pannaiı kopmuf, 
hastaneye kaldırılmı!tır. 

iki çift ~Or•p 

Y erıiz, yurtsuz takımından 

Mahmut dün akJaaı üzeri Mah· 
mutpaıa.da seyyar çorapçı l.Aonun 
sepetinden iki çift çorap çalarken 
cürmüır.eıhut halinde yakalanmıf· 
tır. 

Yemitte yangın 
Yem itte Mehmet F aki E· 

fendinin kuru yemiı mağaza. .. 
sından yangın zuhur etmifle de 
etraf tan görülerek ıirayetine mey
dan verilmeden söndürülmüttür. 
Zabıta yangının sebebi etrafında 
tahkikat yapmaktadır. 

Akrabasımn marifeti 

Beyoğll;nda Elmadağında o· 

turan Madam Dikran Luhinin 

evine misafir gelen akrabaundan 

Vartani ev sahibinin biraz ayrıl

masını fırsat bilerek konsol gö· 

zünden bir elmas yü:ıüiünü aıır• 

mı!Sa da yakalanmıthr. 

Birdenbire dUferek 
yaralandı 

Taksim de Zeynep sokağında 
5 numaralı evde oturan 70 yat ınıo 
da Pandeli dün Yeniçarfıdan ge-

çerken birdenbire yere dütmÜf, 
başından yaralanarak Beyoğlu 
hastahanesine kaldırılmııtır. 

Bayram yardımı 
Kurban bayramı münasebetile 

kadınlar birliği atrafından 200 
fakir çocuğa dün elbise daiıtılmıı• 
tır. 
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- Haber uldığınııxa ı;öre harbiye ıııllııte-

an Mustafa. Hilmi pıı~a lttlfa ctoıemteUr. 
Mustafa mımı pap Qç aylık bir JDfllZO~t 
lta51nı talep etmiş 'c tuıu ınl\ddııt ınbt~
hğının \ Cltüll'tlc fdııret.i caiz. görlilmcmı, ol
dufundan kı ndl"lnc rncxunlyı~t \'t'rl1f'.rek 
mli..-.~arlığa reni pap. ta31n edUml tir. 

- Dün lnınilcrtn Sen11ı; ımltanl"I olmak 
mUnaısebetıylc 11Cfarc-thaneclıı sefir ttuafın· 
dan rı•snıl kabul lem Mtlhnl • ıt'fıretbane 
konııoloıJıanc memurini ne tcbaasmın trbri· ı 
kAtı kııbul cdilmi tir. 

- ,\lmaıı \ C A\U•tUQa tıaııkaian itilir 
murakn.bc ı nltında ll~batmt tasfiye Pttlk· 
ten bir ay sonnı laıııatdııcak ,.c mııamdc ~ap· 
mıyac.:ıkl:ırdır. 1 

- G~enlcrdc Sinagogda musc\i iiylıı ru· 
tıanislnl milte:lklp bazı mUphcm lfadatı mııh· 
te,1 nukut Irat eden Nesim Roııo t'fendl llıı 

beraber birkaç mtılf!!\1nln tlwkif edUdili ftl· ı 
tUml:ttlr. 

BAYRAM 
seyahatleri 

Gi.inün slyaeeti - - --. ~ .... 
Ingiltere amele 

fırkası 
l Tarihte ilk defa olarak l.,;&q 
fırkaa1, Londra belediye iRtihahabm 
zanarak, lnı-iliz muhafualı:lrbimın 
eski kalesini teshire muvaffak oWu. Hl. 

C' • • • •ı A • diıe yalnız Londra muhitini, yahut 1 
ı- ,eyzıab iZCi eri tınaya tere hududunu alakadar etmekt.n .._., 

gittiler çok miihimdir. 
Filhakika, amele fırkaımı• ...... ~ 

Bayram tatilinden istifade et· Londrıı belediye intihababnda muvafftlr 
mek için talebelerimizden bir kıs· olduktan baıka ıeçen Mne içi"de iaWJil • 
mı dahilde ve hariçte seyahatler eden mebusluklar için ıririttiii intiW 
tertip etmişlerdir. mücadelelerinde de muvaffak olmu' .,, 

F eyziati lisesinde seksen izci bu suretle lngilterede efkin .,....__.. 
bugünkü hükiimete karıı dayduiu .._., 

ve talebeden müte9ekkil bir grup nuniyetaiztiii tebarüz ettirmiıtir. 
dün, tarihi tetkiklerde bulunmak Amele hrka11 iktidar memiede 1-' 
üzere Atinaya hareket etmi,tir. lunduğu srrada bile Lond-ra "1edi 

Kafileye, mektep müdürü Hıfzı ele geçirmiye muvaffak olmadriı n IJlll' 
Tevfik Bey riyaıet etmektedir. na ancak bu sırada, muhafealırlrlann ,._ 
Seyahat bir hafta kadar sürecek- 1eriyetine dayanan milli hükhwt «le" • 

rinde rnuvaffak olduiu nazan dikkate r 
tir. Talebelerimizin Atinada Yu· lmrrsa, Jnsiliz efUn umumi,..a.m ~ 
nan cümhuriyet bayramı geçit res· günkü hiilrumete karf1 al41iı vaıi 
mine ittiraki ihtimali de vardır. manası daha açık bir ıurette anlaıılır. 

Ticaret mektebinden otuz tale· lngiltereclelri milli hülrU~ WU...t' 

be de muallimleri Saip Beyle bir· it.~~~iidi hert:~~~~h~.~~':_k 01,---' 
1.k . . . yu,;un en, 11ınn:n;;e ... ın ~· 
ı te Bandırmaya gıtmıtlerdır. Se· · 1 • •a ~'--- -'--'- ı · Y'! en yapmı,, ı~r _..., • 

yahatin hedefi garbi Anadoluda terenin dahilinde derin tesit-ler ya 

tetkikat yapmaktır. harici bi.diıeler bu tesiri kuvvetin • 
DarUttafakalllar lzmlrde mi, l>uhınuyor. 

Darü•tafaka mekte t-,_ d Bilhassa silahlan azaltma koıtf..,. 
T P -•mı a b" • • h-~--1.1 .. .. nın ır netıce vermemesı, mu -

bu sabah uç maç yapmak uzeıe iz. 1 ·ı·h1a rttı -L • • -"-.:.-a. . , . . vın ıı a rı • nn- ıçm ~-
mıre hareket edıyor. Yırmı bet giritıneleri, lnıiliz amelesini adeta 
talebeden terekküp eden kafile ~~rp tehlikesi karJmnda bulundurdu 
Semih Beyin nezareti altındadır. ıçın bunlar el \irtiğiyle harekete ~i 
ı · d ·k· · h lk · d'ğe · t Jer ve muvaffak olmatlardr. 
zmır e ı 111 a evı ı rı ıana • A 1 f k 1 b a-.L! . . .. me e ır as ntn u nnna~yet 

lar mektebı takımlarıyle uç maç lngiltere efkarı ammesinin 'bir tahaT 

yapılacaktır. lteçirdiğini apaıikar gösterdiğinden be 

Darünaf akahlara muvafakıyet de ba vaziyet yakında U1M1mi bir iat 
dileriz. bın yapıfmasrm intaç edft'. 

Bayram tatili 
Bayram münaıebetiyle bütün 

mektepler pazar günü tatil edile· 
cekler ve 31 mart cumarteıi günü 
lf•kr~r o.sr1sr.Akl:\rrhr 

Tarihi top 
Yavuz Sultan Se)yim devrinde 

Türkler tarafından yapılmış olan 

1 KONFERANSLAR j 
BeleG•Jw••• ... ~-.. ~--4 

Belediye memurları ~tifl 
fından tertip olunan lronfenm1ann ~ 
c;.İıi Martın yirmi di.-clu.ft . 

·· ü saat bqte Halkevina. ..era.cektif 
~ konferanıta ikt11at profe.öri Nö 
mark belecliye bütçaiııdcn bah~ıeeıı'I 
tir. Konferan5a herk .. ıeleba1ir. ilk yivli top deniz miaeıinde bu· 

lunmaktadır. Askeri müze idare- ( 
si bu topu iıtemi,tir. 20 ton a- K O n G R I! L E R 
ğırhğmda ve ıa.de nam· y 9fll Hllll 
ludan ibaret bulunan bu top yakın Ye~il Hilal :zençler tet!&latı k 
da askeri müzeye nakledilecek· ı bu aabah saat onda Halkevinde yapl 
tir. aktır. 

iPEK VE ELHAMRA 
Sioemalarında: Meıbur ve büyük operet 

Leblebici Horhor 
Kemali mu•affakıyetle deYam ediyor. 

REJlsôR: ERTUGRUL MUHSiN 
Oymyanlar: Bebıat, Feribı, Vasfi, Hazım • Ferdi 

Muımmer, Eftalya H. 

Buıün saat 1t de tenzillth matine - (14867) 

kiden yüzüne hiç bir şey sürmezken pud· 
ralamağa baıladı. Dudaklar, tırnaklar 
yoluna eirdi, az zamanda Faik-ı Oıkü· 
darın yoksul mahalle kızından, kendi 
cinsinde, bir 1&lon kadını ~k&rdı. Bu 
arad.i. iffet Hanım cigara içmeği de öğ
rendi. 

tirmitti. iffet kocasına dedi ki: 
- Sen onu buraya getirdin ama ra 

durmaz ki, bizi de konuşturmaz. 
- Hizmetçiyi yemek getirmeğe yol 

dım, gelinciye kadar ben bakarım. 
- Bari sen onu içerde avut! 
- Zarar yok bir şey yapmaz. 

Şimdi ıiz onun gözünü &ÇIJOrl\D1UZ, 

ya günün birinde herif bunu istemez, ya· 
hut kadın bir aykmlık eder de aralarr a
çılırsa sonra bu kadm ne yapar? 

F.:ıika duJakiarmı büktü: 
- Daha k5tüıüne mi düt~r? dedi. 

Bu gelin kaynana ellerinden gelse ka· 
dmı kocasından .. yıracaklar. Bereket 
ver1in kadın o kadar ileri gitme!: istemi
yor. Kocasmı kullanmağa, yola getir· 
meie çalJ!ıyor. 

Bu İ!ler yolunda giderken yolunda git
miyen yalnız çocuktu. Gün geçtikçe bu 
oğlan iyileteceğine daha denıiz, yaramaz 
oluyor. Her gece gece yarılarına kadar 
ağlıyor, bütün ıece anasına babasına ra• 
hat vermiyordu. Ben az zamanda. evde 
Ayaflınm kömür kokusuna, ıece yarısı 
bir çocuk ağlamasına alıştım ve rahatsız 
oldum. Çocuğa bakan hizmetçi kadın o· 
nu götürmü! bir hocaya okutmuş, teıbih· 
ten geçirmif. "Kırk güne kadar bir ıeyi 
kalmaz,, demi9ler. Altmrş aün de geçti 
gene o! 

Oğlan ilkin habuının ayakları ara 
da dururken birdenbire tütün tablala 
saldırdı. "Dur,, deyinciye kadar içi 
ne vana döktü. Babaıı hemen atıldı, 
kaladı, yerdekileri topladılar. Oğlan 
çük masanın üstünde duran ufak reı · 
ı·e gitti. Ora.dan da çektiler. Kart 
tal albümüne saldırdı. Faika: - Şimrl\ genç ıkı.zlar koca bulamıyor· 

lat, koca o kadar bol mu? dedim. 
- Varacak olduktan ıonra bol ya! 

H:A11 bt.ı "Yleei deği11 ıiz: bi!miJoraunuz ! 
3:ın aöyley~.m ! Benim kocam oba bir 
gün efor.nam. Hiz1Mtçilik ederim de 
gene c. herifi~ y~şamr.m ! Kabahat iffet 

Bir yandan da kadın kendi kıyafetini 
düzeltiyor. Bura.ya geldiği zaman uzun 
saçları vardı, bir gün Faika ile birlikte git· 
tiler saçlarını kestiler. Biraz zaman sonra, 
bazı moda gazetelerindeki kadın ba,la· 
rına döndü. Saçlar yJ.pıldı ! Korsa gey· 
di. Göğsü yukarı kalkar gibi oldu. Es· Bir gün babası F oilumın odasına gc-

- Bırakınız baluın, resimdir, di 
du. 

İffet Hamm: 
- Şimdi yırtar, dedi. 
Babası albümü almak 

mün bir say1f ası yırtıldı. 
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lnestiya Digor ki: 

lmperyalistler A vustur
ya yı yutmak istiyorlar 
Moskovada çıkan ln .. tiya ıa· 

zetesi Romca mülakatı ve k;rarlan 
hakkında yazJıjı bir batmakal .. 
de diyor ki: 

"Emperyalistlerin .Awıturyayı 
~ yulmıya matuf olan mücadeleleri 

gittikçe kuvvet peyda ediyor. Bu 
mücadeleler yalnız diplomasiye İn 
hisar etmekte delildir. Bu müca .. 
deleler Avrupa diplomasisinde 
yeni görülen bir teY değildir. Ye
nilik yalnız ıisli diplomasi faali
yetinden Avrupada nüfuz mmta· 
lnlan paylatılmaaı faaliyetine a· 
çıkça batlanmıt olduğudur. 

Yeni Avusturya cümhuriyeti • 
nin kifi derecede inkitaf etmit 
sanayii olduğu halde ziraatçiliği 
noksandır. Avusturya müzmin bir 
mali ve iktıaadi buhran içinde 
çırpmmakta ve l>u lnahran, Alman 
yaya ithak meyilleri ile kuvvet 
keıpetmektedlr. 

Maliye ve lkbaadiyat noktai 
nazanndan sayıf olan Avusturya 
yalnız büyük devletler ara11ndaki 
rekabet yüzünden müıtakil bir 
devlet olarak mevcudiyetini ida • 
me ettiriyordu. 

turya, Macariıtan ve Bulgaristan 
dahil olmalıdır. 

Muıolininin en yakın adam· 
larınıdan biri olan Giovanucci A· 
vuıturya hakkında yazdığı bir ki· 
lapta açıkça diyor ki: 

"Avuıturya hiç bir zaman Al· 
man blokunun teıir sahasına da· 
bil olmamalı ve ona tabi olmama· 
lıdır. Eğer bu vuku bulursa ilanı 
harbedilmit gibi b~r hal vaki olur. 

Küçük itilaf devletleri, Franaa 
ıiyaHti ve F ranıamn Veraay mu• 
ahedeaiyle tesis etmit olduiu vaai· 
yete hayati bir surette bajlıdırlar. 
Küçük it:laf ayni zamanda A vus
turya ve Macariıtan H&.bıburg 
hanedanını tesis etmek hususun· 
daki ltalyan planından da kork • 
maktadır. 

Çünkü bu ıuretle ve ltalyanın 
yardımiyle, küçük itilaf devletleri 
araziıinden olan topraklann iade
ıi meseleıi ortaya ablabilir.,, 

lzveatiya, makalesinin aonunda 
bu üç plandan hiç birinin tahak
kuk etmek istidadını haiz bulun
madıiım yazıyor. 

AwatarYa çalıtma sahası itiba· ------------
ri7le bUJük l>ir kıJmeti haizdir. 
Bunun için emperyaliıt çarpıtma· 
)rın hedefi olmuıtur. . 

A vustur,.._.... ııfU'pıpna mey-
danını elde edebilmeye matuf o • 
lan emperyaliıtlerin ıayretleri, 
-··'-•-ı:c ,,. __ ~---- .. ı.: ..... 1~ri al· 
tında gizlenmektedir ve bu plan
lar.,..,. 

1 -Avuıturyanın Almanyaya 
ilhakı, Franıız ve İtalyan ıerma• 
yeıinden çok daha kuvvetli olan 
Alman aermayeıine, yalnız 

orta Avrupaya ve Balkanlara de
ğil, Akdenize Ye Adriyatife hu
lül etmek imkanını da' verdi. 

Alman emperyalizmi Avustur
yayı Almanyaya ilhaka muvaffak 
olamadıjından Avuıturyada Naı· 
yonal • soıyaliznı için müaait bir 
zemin hazırlanuya ve bu suretle 
A vuaturyamn Almanya ya ram ol 
masını temine çalıtmıftır. 

Alman emper7aliıtlerin orta 
A~':upad~ki faaliyetleri ltalyada 
büyük bir endiıeyi mucip oldu. 1-
talya, orta A nupada ve Balkan· 
larda F ramanın bqlıca iatinatıl· 
hını tetkil eden triiçiik itili.f a kartı 
mukabil bir kuvvet vücuda ıetir
mek iıtemekteclir. ltalya hüldime
tinin plinına göre l>u kuvveti yal
nız gayrimemnunlar l>loku vücuda 
ıetirebilir ki, bu l>loka da Avu .. 

Konyada bir ahırda eski 
eserler bulundu 

Konya, 22 (A. A.) - Konya• 
nın Mamuriye mahallesinde bir a• 
hırm :ıemininde ıöriilen mermer 
mozayik nazarı dikkati celbetti • 

•;ndA1\.N.Joafmd_a Jıu•at yapıl
mıı ve zeminin ıokala doğru u· 

zayıp gİttiii anlaıılmıthr. Araıtır· 

ma esnaıında ufak kıt' ada dört 
köteli ve mor beyaz, tirıe, koyu 
yetil, kırmızı renkli bir çok cam 

parçaları da buh:tnmuıtur. 

Bunlar mermer zemine ait bi· 
nanın duvarlarmı ıüıliyen mozaik 
eıkil ve ınürekkebııtın ciizüleri 
olduğu zannediliyor. Hafriyat dur 
durulmuf ve maarif vekaletinden 
bir mtitehaaaıs iıtemittir. 

Nevyorkta karıııklıklar 
Nevyork, 22 (A.A.) - Dün 

akıam tiyatrolar mahaleai olan 
BrodYeyde bazı karıtıklıklar ol· 
mut tur. GrH· halinde bulunan 
takai toförleri ile poliı araeın· 
da bir kavıa çılmııttır. Beı bin 
&revci, taluile~in kapılarını kopa· 
rarak içerisindekileri dıp.rıya çı
kartmıı ve otomobilleri tahrip et· 
mittir. 

1[- UMUM/ HARPTE c m 

TEŞKİLATI MAHSUSA i 
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VAKIT'ın Yeni Tefrikası : 1S7 Yazan: A. MiL 

Eksarh ile patrik birleşmiş/erik! 
Bu bomba ıaatle iıliyordu. Ayar/ lanık sularında avlanmakta de- } lendirmiı ve Makedonya milletle

edildiği saniyede pathyarak bir vam ediyorlardı. Makedonyanın ]erinin ittihadını temin etmeğe ça 
çok kiıneelerin 6lümüne sebep olu· 1 ilk meclisi meb'usana gönderdiii lıtmıyorsunuz, diye onları yalan
yordu. Bombayı oraya bırakan çe· meb'uslar (Vlahof), (Dalçef), ve cı çrkarmağa vesile olmuıtu. 

teci iae eıeğine binerek pazar ye· Tarihi bir hAdiae Halbuki muhtariyetçilerden 
rinden çoktan beri uzaklaşmıı bu- (Paniçe Doref) ve Pavlof) idi. müte~ekkil olan federatif milH 
lunuyordu. ler. Manaıbrdan çrkan (P.anjçe fırka köylüden baılıyarak yavq 

qek suikastı Doref) doirudan doğruya ittihat yaveı senelerce çalıtmıı ve bu ça• 
Bomba patlar patlamaz, o kaaa· ve Terakki namzedi idi. Serezden lıımak sayesinde eıaılı bir ittihat 

ba.daki Türkler, Bulıarlar ve dijer intihap edilen (Dalçef) ile Seli.· vücude getirmek istiyordu. 
nuıurlar biribirlerine ı:riyorlar,Os nikten intihap olunan (Vlabof) Belgarattan, Sofyadan, Atina· 
manlı hükumeti müdahale ediya, Makedon- muhtarivet,.iler·nin ,,_ " ,. dan gelen zahiri bir ittihattan 
itin iç:ne zabıta ve asker karıııyor, nam:aedi idiler. Oskilpten meb'us hiç b:r §ey beklemiyordu. Yukan-
bir çok kimıeler ölüyor ve hldiae çıkan (Pavlof) iee Bulıar empe~ }ardan gelen emirle olan itlerin 
Avrupa matbuatına kadar akaedi· yalistlerinln &Jeti idi. çabuk alevlenip çabuk söneceli· 
yordu. Bunun üzerine Sofyadan ittihat Ye Terakki am•nınm ni biliyordu. Onun için ikinci in· 
bqlıyarak her tarafta Türk ida· ikiDci deweainde ltillf Ye HUrri- tihaptta da ittihat ve terakki fnı
reıi aleyhinde feryatlar yülueli· yet Fırkuı ile makedonyadaki kasiyle mU§tereken hareket emele 
yor, Türklerin zulmünden bahse- Bulıar, Sırp Ye Yunan tefkilitı karar vermişlerdi. 
diliyor, buna nihayet ve~ek için birleımitlerdi. O esnada habr ve Bir kere intihabatta kazandık· 
Makedonyanın Bulıaristana ilhakı hayale ıelemiyecek bir ıey zahi-
lizım ıeldiii ileri siirülüyordu. ren husule ıelmit ve Bulgar ek
Makedonya muhtariyetine çalıpn HThliğ:nde Rum patrikhanesi eski 
(Vemereo) en yakın tefkilat ola· zıddiyeti muvakkat bir zaman 
rak göz önünde bulunduğundan, için bir tarafa bırakarak intiha 
Bulgar emperyalizmine çahtan batta kazanmak için birleımi,ler 
Nerhoviıler iıe, merkezleri Sof· di. Sofyadan, Atinadan ve Bel· 
ya olmak üzere Bulgar toprakları gr:attan gelen emirler ve Hürriyet 
na iltica ettikler~nden ve eaaıen ve ltilafm da o emirlere riayet et· 
bunlar hiç bir zaman ortaya çık· meıi sayesinde intihabat için bir 
mıyarak ·bütün kabahati (V eme· anlqma yapılması mümkün ola· 

reo) taraftarlarına atfetmeğe mu 
vaff ak oldukluından, yapılan ıui 
kutların (Vemereo) atrafından 
yaprldıiı zehabı hi.ııl oluyordu. 
Bulgar emperyalizmine ve Ma
kedonyanın Bulgıaristana ilha· 

kına çalııan Nerhovistler bu sui· 
kutlar esnıasında büyük bir feda
kirlık göıtermed:klerinden ve e

ıeğin ıırtma yükledikleri bomba
ları pazar yerlerine bıraktıktan 

aonra kaçıp gittiklerinden dolayı 
Makedonya muhtariyetçileri o ıul 
kutlara, yukarda yazdığımız ıi· 
bi "etek suikaatları, ,namını ver
miılerdi. 

(V emereo) nun ıizli tetkilltı 
illnı metrutiyetten ıonra f edera
tif bir milli fırkaya münkalip olun 
ca, Kral Ferdinandın Verhovis • 
leri hemen (V ermereo) ismini 
ıubederek o nam altında eskiden 
beri tet:hit ıiyuet:ne devam et• 
mitlerdi. Makedonya muhtariye
tini ietiyen meırutl fırka intihaba 
ta ittirak ederek meb'uı çıkarıp 

lstanbula gönderirken emperya • 
listlerin eline geçen (Vemereo) 
Malcedonyanın ve Trakyanın bu· 

bilmiıti. Bu hadise büyük bir tari
hi kıymeti haizdir. Çünkü Balkan 
ittihadının ve onun neticesi olan 
Balkan muhal'ebeıinin ilk temeli 
bu suretle atılmıı oluyordu. Ga
riptir ki Hürriyet ve itilaf fırkası 
gibi bir Türk fırkaıı bu ittihadın 
husulüne yardım etmiıti. 

Bu vaziyet kartısmda Make
donya muhtariyetçilerinin federa· 
tif milli fırka11 eski hattı harketini 
hiç bozmamııb. ( Sandanaki) ve 
(Pan~çe) gibi mefkürecilerin elin· 
de olan o fırka biribirleriyle an· 
lqbiı zannolunan Bulıar, Sırp 
ve-Yunan teıekküllerinden ve 
Hürriyet ve hilaf fırkasından u· 

zak kalmııtı. i 
Makedonya muhtariyeti için 

çabt?.n bu fırka Balkanlarda bu • 
sule getirilen bu sahte ittihat hak· 
kında efkarı umumiyenin nazarı 

dikkatini celbetmek için Selan:k
te çıkan (Narodna Volye) na· 
mındaki gazetelerinde bu tehlike
leri birer birer ortaya koymu,lar
dı. 

Bu netriyat muhtariyetçilere 
muhalif olanları fena halde ı:nir· 

tan ıonra ileride ne ıuretle hare
ket edilmesi lazım ıelecejini ı• 
ne dü§üneceklerdi. 

Onlar ittihat ve Terakki ile İn• 
tihaba ıirmek için Serezden çıka• 
cak olan dört meb'ustan ikisinin 
milli federatif fırkadan olmumı 
ıart kO§muılar ve bunda muyaffak 
olmuılardı. Buynof Ye Haciyef 
Serezden ve Nikolof ta Sellnikten 
meb'us intihap edilmiılerdi. 

Y almz bu intihaplar esnasında 
değil, daha bir çok vesilelerle 
Bulgar emperyalizmi Makedo1ı7& 

muhtariyetçilerini kendisine alet 
edemiyeceğini anlamııb. Bununııı 

la beraber Bulgar emperJalizmine 
çahıan Verhoviıtler Makedonyae 
nın Bulıaristana ilhakı için ne 
yapmak lizımaa onları hiç eırip
miyorlardı . 

Birinci Balkan muharebeıinde 
onu takip eden kinci Balkan mu
harebeı" nde hep o gayeye Yuıl 
olmak için Verhovistler büyük 
roller oynamıtlardı . 

Balkan muharebeleri bittikten 
sonra Bulgar.istanda intihabat 
yapıldığı zaman mUll liberal fır. 
kaıını temsil eden Radoılavof hU
hülrilmet intihabatta kaybetmlftl. 
Bu mağl6biyet üzerine Radoala.of 
mecliıi fe3hederek yeniden intl• 
hap yapılmasına karar vermlftl. 
Bulgariıtanın Balkan muharebe· 
sinde yeni hattı hareketitçzltm 
sinde yeni zaptettili arazi birinci 
intihabata ittirak etmemİftİ. 

(Denini.,.,, 

iffet Hanım kadı: 
- E camm, ben aana söyledim. Ken• 

di çocqiunun ne mal olduiunu bilmiyor 
muıun? 

yatıyor, içinde yapraklar iki kat oluyor. 
Faika dayanamadı, kalktı çıkolata bul· 
duı 

miıin? 

Aptülkerim halının üatüııe dört ayak 
oldu, 

buna da öyle bakmalı. 
Aptülkerim ufak, içi kanlı aö•leri7le 

yüzüme bakb, ne demek ietediiimi anla• 
madı. Jffet Hanım anladı, aaluldı. O. 
"Sen ıeri kalmıı adamım, çocuğuna 1»a· 
kamıyouun,, demek dokunacajmı ~ 
mı§trm, aldanmadım. 

Faika •• çıkarmadı, olduğu yerden 
de kalkamadı ama canı sıluldı. Babuı 
elinden alır korkusuyla oğlan albümün 
üetüne yattı. Babuma kalsa bırakacak. 
Ne dejeri var! iffet Hanım kocasına ba· 
pdrı 

- Al ıunun elinden ıu albümü! Gör
müyor mueun Lüsbütün yırtılıyor. 

Aptülkerim çoc:uja eiildi: 
- Ver onu bak l&Da ciıara aiızlıjımı 

vereyim .. Hah dur bak aaati vereyim ha? 
Olur mu? Bak ama teyzen darılacak. 

Anası kendi kendine: 
- Auıan ya· abbi, ıene ağlamaja bat· 

hyacak. N~di'!" hu bcn•:n bqımın çilesi! 
diye dlll'lldanJı. 

Babası al:nak iıtedikçe oğlan üstüne 

-Turhan canım, al bak çikolata, Yer 
onu bana da reaimler bozulmum. Ya bak 
timdi Fuat amcan gelecek, seni otomobil
le ıezdirecek, hani geçen ıün naııl ıit• 
mittik! 

Oğlan kül yutmuyor. Aldırmadı. Re· 
simlerin üstünden de kalkmadı. Babaıı 
yalvarmaia baıladı: 

- Gel ıeni arkama alayım, ha? olur 
mu? Gel. Ama bak kuyu anası ıelecek 
.eni yiyecek ..• 

Çocuk kahve tekerini se•ermiı, anası 
oturduiu yerden ıeslendi: 

-Turhan baban aana teker versin. 
Hadi kendin ait söyle Halideye aana ıe· 
ker venin! 

Ohnadı baıka yapacak da kalmadı. 
- Hadi baban .eni arlc.asma alım, biner 

- Hadi gel bin, dedi. 

Faika çocuğun aldırmadıfını ıörerek 
albümü gözden çıkarmıı o!malıdır ki: 

- Bırakın canun, yırblırıa yırtılaın, 
dedi. 

Anaıı babası hazırmıtlar. hemen bıra· 
kır aibi oldular. 

Aptülkerim ayağa kalktı, 

- Zaten timdi vermez ki, dedi. 
iffet Hanım da: 

- O kadar yıldım ki, ağlamasın da, 
hiç bir ,eyi gö:ıUın görmüyor, dedi. 

Faika boynunu büktü bana hııktı. Ben 
dayanamadrm, 

- ! ne oYacak bu çocuğun sonu? diye 
M>rdum, herkes çocuğunu nasıl büyütüyor 
sa, bu zamanda çocuk nasıl balrılıyoraa 

- Ben ne yapayım, dedi, ben çocula 
dövecek olsam bu gelir elimden alır. 

Aptülkerim ne diyeceğini bilemedi sı
rıttı. 

- Bu çocuk sizin elinizde ziyan olur, 
dedim. 

Faika: 

- Onu ben de ıöyledim, dedi. 
Bis böyle konuıurken, albllmü "* ... 

mek için üstüne yatan çocuk yerden b•· 
b, albümü de unuttu, yatalm yanında 
gece mas!'! sı üıtünde duran ufak aleldrik 
limbaama aldırdı. 

(Devamı var) 
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Y alovada kış günleri 
nasıl geçer? 

Mahalleler - Çarşı - iskele -
Yalova transit şehri ..• 

Yalova, (Hututi} - Yalova 
kuabaıı eıkiden artmalı ve batak· 
lık bir yer olduiundan hiç kimıe 
buraya ehemmiyet vermemit ve 
berkeı Taqeldiii yere ev yaptırıp 
oh·cmuıtur. Bu yüzden ejri böğ- ı 

rü ve daracık aokaklar meydan al
IDlf ve fena manzaralı bir köy 
halinde aenelerce yüz üıtü kal
mıfb. 

Fakat ıu aon seneler zarfında 
buradaki dai kapbcalarmm bir 
çok hastalıklara tifa olduiu anla· 
ııldıiından bir taraftan kaplıcala· 
ra 1&ri tekiller verilmekle bqlan· 
mıt ve diier taraftan da Y alovanın 
imariyle ufratılmqtır. ICaubanm 
'bet aene evelki haliyle timdiki 
tekli arumda yüzde nubetle tarif 1 
edilemiyecek derecelerde büyük 

KAYMAKAM ŞEFiK BEY 
VE MUHABiRiMiZ 

bir deiitildik buıule aelmiıtir. lı- yojurtlar çok töhret aJmıılardır. 
keleye çıkar çıkmaz kaaabanm Bu çiftliklerin mamulatmdan olan 
methaliyle karıılatan bir insan bu- yoprt, yaj ve peynirlerle yu· 
rada bir ferahlık biueylemekte murtalar için Beyojlu ve Kadıkö· 
ve daha ileriye doiru aiderek u· yünde aabt tubeleri vardır. 
fak cadde üzerine çıktılı zaman- Böyle olmakla beraber turası 
da da büyük bir zeVk ve eevinç da iuhaftır iri o yoiurtlar buranın 
du,ma1ctadır. çarınmda aablmıyor. Ben "Yalo-

Yalovanm iç mahallelerini de vada doyasıya bir yojurt yerim!,, 
aıni ·~ ı..nzim için yapılmıt derken bir de ne bakayım?. Bir 
olan m~be' h,,.-ita tedricen tat· katile yoiurt 'bile bulduramadım .. 
hik o1unduiundan birkaç seneye Sebebini sordum: (Burada kilo· 
bdar kasabanın her tarafı url bir 
tehir halini almq olacaktır. Kua
ı. içindedaha çabuk bir terakki 
buıl olmak için burada herhangi 
büyUk bir fabrika yaparak amele 
hayabın uyandırmak lazımdır. 
Yolu& berkeain decliii aibi kua
Wa muhacir oturtmamn bir fay. 
tlaR olm1az. Çünkü onlara veri· 
lece!t arazi kalmamııtır. Fakat bu 
muhacir meseleıi köyler için çok 
faydalı olur. 

Yaao,ada h••at 
.Kıwnı Y alonda hiç hayat 

7aıktar. Etraftau ıelip siden ol· 
.. chfi ~in bura balla biribirleri· 
le ....... ,. kalırlar .. Her ne kadar 
lelul.aıdan her ı6a Yapar ıeli· 
rna ela buraya çıkan 10lcular 
lriç dannadan otobüalere aktarma 
olarak lhına7a sidiyorlar ve Bur
-- selealer de otomobillerden 
çıka., 9'-I•• •apara kOf&l'ak röz· 
.. kaJfaol11JOrlu! 
Etıım 7Ulll dllai burada üue 

4'mlDMlılmdan Ye law Taparclan 
9'•nlv J'& Bana ••ya dal bp
bcalrırma silmekte olduldarmclan 
Yalcwa ialreleai Adeta bir transit 
....... sörmelıteclir. Buradan 
MaleNe iftlenlar ıeçtikleri halde 
hiç Wr alıt Yerifte balumnadddan 
wilri ,.sinolan:la da otaruak ltir 
blı.-e 'bile içmezler. 

Onun için Yalova keyt.ımm 
..,.diti yarım aat kadar ima bir 
•-na mü•ur kalmaktadır. 

Hatta yolcalar •icara •• kmrit· 
1-ini bile latanbuldan alırlar. 
Çinldi YalMada "-lan almakla 
...,..ı o ....... oto\Weri kaçır

"p\a&,. lau'rnmak en• 
""'1wrü· 

ıunu otuz kuruta: kimıe almaz, o
nun için çiftliklerden doğruca lı· 
tanbula pnderiyorlar.) dediler. 

Yalov•d• pazar 
Buranın çok meıhur bir pazarı 

vardır ve cumartesi sünleri kuru
lur. Bu pazarda bütün kaza 
köyleri ıeldikleri gibi, lıtanbul, 
Karamünel, Orhanıazi ve Gemlik 
ten de ittirak ederler. 

Bu pazarda o bdar kalabalık 

olar iri adım atacak yer bulunmaz 
Ye omuz omuza insan dalıalann· 
dan seçilemez . 

Pazar yerinde ~n ziyade alıı ve
rit yapanlar kadınlardır. Banlar 
eiyah ÇUt&flan içinde, her birinin 
lnilnde yal ,yoturt, yumurta, fa· 
ıulye, tavuk ıit:»i bir çok yiyecek 

sepetleri ve torbalan vardır. Da· 
na etleri 20 kuMlf&, kuzular 45 e 

Ye koJUn etleri de 50 ye aatılmak· 
tadır. 

En ucuz atılan yumurtadır. 

Oileye kadar 40 paraya olan pi· 
JU& ikindiye doiru 30 paraya 
diifmektedir. Tavuldann ilbı 

kırk, elli ~dır. latanbuldan 
ceJen bir çok kimseler tavuk ve 
yumurta toplıyarak ıötürmekte

dirler. 

Bütün hafta alıt verit edemi· 
yen çartı esnafının bu pazar sün· 
lerincle yüzleri süler. 

Mahaulibm satan ktiylüler elle
rindeki parayı hu eınafa vererek 
lrir lmmı borçlanm öderler ve bir 

lolllll da kendilerine lazım olan 
ps, tu Ye buma ıibi 91yayı alıp 
ı.,.ı.;. dherler. 

R .. ıp Kemal 

Polisi 
öldürenler 
Onsekiz sene hapse 

mahkum oldular 
Geçen kanunusaninin üçüncü 

ıünü akpmı Salhane ile Bayraklı 
arasında feci bir ıurette tehit edi· 
len poliı Nuri efendinin katilleri 
Seyit Ahmet ve Cemali haklarında 
bir müddettenberi lzmir ağır ceza 
mahkemesinde devam eden muha· 
keme bitmittir. 

Ağır ceza ınahkemeai; bu hu· 
mata.ki kararını venniı ve maz· 
nunlara tefhim etmittir. 

Bu karara göre her ikisinin de 
mütterek fail addiyle T. C. K. nu· 
nun 449 uncu ınaddeıinin 2 inci 
bendine tevfikan on ıekizer sene 
alır hapıe ve müebbeden amıne 
hizmetlerinden mahrumiyetlerine 
ve mahcuriyeti kanuniye halinde 
bulundurulınalanna ve ölüm taz· 
minab olarak bin liranın kendile· 
rinden alınmasına ittifakla karar 
veri im ittir· 

Kararın tefhimini müteakip re· 
iı Suat Bey; evrakın temyiz mah· 
kemeıine gönderileceğini ve iıter· 
lerse kendilerinin ıekiz po zar· 
f mda mahkemeye birer layiha ver· 
mekte ıerbeıt bulunduklarını IÖy· 
lemiı ve ıuçlularda~ Seyit Ahmet: 
"Pek ili,, ve arkadatı Cemali de 
"Biz hakkımızı orada ararız,, di· 
yerek jandarmaların muhafazası 
albnda hapisaneye iade edilmit· 
lerdir. 

Kocaeli halk 
bankasında 

lzmit, (Husuıi) - Kocaeli 
Halk Bankaıı ıenelik heyeti umu· 
miye içtimaım aktetmiıtir. Ev· 
veli alelade içtima n.ıznameıi mu
cibince heyeti idare ve mürakıp• 
lerin raporu okun.mut ve bazı fay· 
dalı münakatalardan ıonra itti· 
fakla taıvip edilmit ve müddetleri 
hitam bulan mecliıi idare azalık· 
larma Hasan Bedreddin Raif, Sa· 
dettin Beyler ıeçilmit, geçen ıe • 
neki mürakipler aynen ipka edil· 
miıtir. 

Bunu müteakip fevkalade içti
ma ruznameıine geçilmit ve mec· 
liıi idarenin nizamnamede tadili· 
ni teklif ettiği maddeler müzake
re edilmit bu meyanda bankanın 
badema muameli.ti tüccariye ile 
ittiiali hakkındaki teklif dahi 
kabul edilmit ve sermayenin bir 
miıli tezyidi hakkındaki hi11edar
lann kanuni teklifi bilmüzakere 
ittifakla bbul edilerek içtimaa 
nihayet verilmittir. 

M. Kifre af kanunundan 
istifade edecek mi ? 
Emniyeti ıui istimal ve sahte· 

karlık maddelerinden maznun sa· 
bık lzmir nhtım ve liman tirketi 
ınüdürü M. lv Kifrenin 2330 nu• 
maralı af kanunundan iıtif ade e· 
debilmesine dair Aıliye ceza mah· 
kemesince verilen hüküm temyiz 
mahkemesince bozularak iade o· 
lunmuı üzerine tekrar yapılan du· 
rupnumda maznunun firari olma· 
dıiı anlqddıiından eski hükümde 
urar ohmmuma karar verilmittir. 

Adaııada Çanakkale 
zaferi kutlulandı 

Halkevinde yapılan topluluk 
tokla, şiirler, musiki 

nu-

Adana, 19 (Huıuıi) -Türkün 
Çanakkalede yarattığı büyük zafe
rin on dokuzuncu yıl dönümü hal· 
kevi salonunda emaalıiz ıurette 

kutlulandı. 

de, yarın da gene ıeninle berabe
riz ! dedi ve tiddetli bir ıurette al
kıılandı. 

Bundan sonra kız liaeainden le· 
lal, kız muallimden Dürdane, or-

Fırka kumandanı Keramettin ta mektepten Fatma, Aydın, er· 
kek muallimden Rıza ve Haydar paıanm ve yüzlerce zabitanın, 

mektep muallim ve talebelerinin, efendiler ve hanımlar, Çanakkale 
muhtelif ımıfa menıup kadm ve harbine ait yazılauı olan tiirleri 
erkeiin ittirakiyle yapılan bu top- güzel bir ıurette okuyarak allat· 
lanb ıimdiye kadar yapılanların landılar. 
en aüzel ve manalıııydı. Aıkeri Erkek muallimden Ratit Bey, 
bandonun çaldıiı istiklal marıı ile aöylediii hitabetini fU cümlelerle 
bat landı. ikmal etti: 

"Bazı zaferler ve müdafaalar Erkanı harp binbatw lımail 
Hakkı Bey, 18 mart :zaferini pek vardır ki, bizatihi ehemmiyetlidir. 
canlı ifadelerle anlattı. T\irkün değerlidir. Bir budun için öiün· 
büyük harpte yarattığı bu emaalıiz meie deier batlı batma bir kıymet 
zaferin kıymet ve ehemmiyeti üze- tetkU eder: itte Çan•kale aavqı •• 

DünJ1Ulm en kuvetli budunlan· rinde durdu. 
nın aavaf için toplandıiı bu yerde 

Orta mektep tarih muallimi Ö· Türk tarihi, en tanlı •vatlarmdan 
mer Kemal Bey de, Türk inkıli· biriıini kaydetti. Bizlere aomuz 
bı ve Gazi mevzuu üzerinde güzel kuvvet ve heyecan verdi. Şeref 
tahliller yapb. Türk inkılabı ve ve namut varlıiı yarattı. Şehitle
Gazinin biribirlerinden ayrılık b· rinin mezar tqlariyle serbatlere 
bul etmez tarihi bir medlul oldu· ımır çizdi. Ölümlerle etlenen, 
funu, Türk tarihinin Gazi kelime- aaldmp dönmiyen, tunç yürekli 
ıiyle batlı batına bir devrin, bir yqıyan ölülerimiz, etin, en çe
umı dönüm noktası ve if adeıi o• tin, en ıert her ,eyi tepeledi fi Ça· 
lacağmı, ümitlerin aöndüğü, iıtik· nakkale. Her teyi kemiren ve bi· 
lal ve iıtikbal mefhumlarmm hafı· tire kara lopraklarda aegu 7Vl:ilfl' 

zalardan ailindiii bir anda mille- Turk budununun asil kalbinde g8· 
tin imanlı iradesinin onda tecelli mülüıünüz. Bir budunun l>üyük• 
etttiğini, milli azmin yaratacağı lüğü, tarihte, yaratbiı vakalarla 
mucizeyi ıezdiğini, inhilal ettiği ölçülürse Çanakkale buna pzel 
zannedilen hayat ıtıklariyle bezen- bir miaaldir. 
mit meıut ve feyyaz bir hayata çı· Bu büyük varlık ulu dahinin 
kardığını anlattı ve istiklal müca· yarattığı bir tarih mucizesiyle eaa· 
dele.ı.nde Gazinin muhtelif yerler- t• y""ttı Dallar wiirii. re ın eırannı •• • # - -

de aöylemiı olduğu nutuklar üze· dü, uzaklar yakınlara geldi. Asır· 
rinde tahliller yaptı ve muasır lar yıllara aıidı.,, dedi ve alkıtlan· 
Türk cemiyetinin kurulutunu izah 
etti ve aözlerini ıu cümlelerle bi· dı. On dakika iıtirahat edildikten 

tirdi: aonra fırka kumanclanıKeramettin 
"Hulila Gazi; kendi tahıında Pata ıöz aldı. Türk ıençliiinia 

ınillet iradesini ve inkılabı tecelli orduya karıı beslemit olduğu yük· 
ettiren, Türkü hiç beklemediği sek muhabbetten memnun olduğu· 
bir iıtiklal ve istikbale götüren em· nu, Türk milletinin özünü tetllil 
aalıiz bir kahraman, e11iz bir da· eden ordunun buna her zaman hak 
hidir. kazandıjını ve kazanacağım an· 

lnkılabımızın tümul ve ehem· lattı; ve sözünü Çanakkale harbi· 
miyetini ecnebi gazet-: muhabirle- ne intikal ettirdi. Goben ve Breı· 
rinin tözlerinden, dıplomatıarm lav zırhlılarının bojaza nasıl ıel· 
ağızlarından nakletmiyeceiim: diklerini, bir torpito ile bu gemi· 
Bu inkılap bizimdir. Onu kendi ye nasıl sittilini, amiral 
saadetimiz, iıtiklil ve istikbalimiz Şosonla neler komıttuiunu 
için yapbk. Şunun bunun met· Ye lnıiliz donanmumm ya· 
biyesi bizim ezelden mevcut olan mn aaat sonra boğaza ya
iman ve atkımızı daha fazla kuv· nattıklarım, içeriye girmelerine 
vetlendiremiyeceii gibi beğenme· müaaade edilmediğini söyledi. 5 
yİtleri de bizi yolumuzdan ahko- martta lngilizlerin lzmir körfezine 
yamıyacaktır. Bugünkü Türkiye, yanattıklannı ve Türk kuvevtleri· 
dünkünden çok kuvvetli, fakat ya· nin bu cihete ıevki için bu tarzda 
nnki bqünkünden daha çok kuv· hareket ettiğini ve buradan ne 
vetli ve zinde olacaktır. Zira iman tarzda uzaklqbnldığmı izah etti. 
)ar ayni noktada temerküz etmek· Bodn.ıma yaklqmak iatiyen Fran 
te, kalpler ayni emel için çarp· ıız bandralı altı bacalı bir geminin 
maktadır. otuz martinli bir kuvvet tarafm· 

Ey Anafartalarda dünü ve bu· dan naııl uzaklqtınldığmı aöyle· 
oünü kurtaran kahraınan, hayat di ve Türk kahramanlığına ve 
;ddariyle bezenmit bir iıtikbal Türk neferinin büyüldQüne temu 
yarattığın ve bize verdiğin için eden bazı hatıraları anlattı. Türk 
aevincimize aon yoktur. Senin isa· gençlerinin yüksek n.zifelerine 
betli iraden, karanlığı aydmlatan itaret ederek nutkuna nihayet 
ıöalerin, maniaları qan, yokluk· verdi ve alkıtlandı. 
tan varlık yaratan kudretin önün· Hep birden cümhuriyet marp 
de aevinç duyarak izinden yürüyo- aöylendi ve bu güzel toplantıya 
ruz. ıelenler derin hazlar duyarak hal· 

Dün seninle beraberdik. Baaün kevinden ayrıldılar. • • 
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Suçlulann muhakemesine Belgratta başlandı. Mu
hakem~ çok alaka uyandınyor 

Y111011&\'ya dahiliye nazm Jika 
Laziç dahiliye nezareti bütçesinin 
mecliıi mebuaanda müzakeresi eı· 
naamda irat ettiği bir nutukta 
:memleket aaayiıi me.elesinden 
hamederken Makedonya ihtilal 
komitesinin faaliyeti hakkmdn 
izahat verdikten sonra "Maalesef, 
timal hudutlarımızda da rahat de
iildik. Buralarda da Hırvat fira
ri hainleri sui kutlar yapmağa te· 
tebbüı ettiler.,, demit ve kral bi
rinci Alekaandr'in 17 ki.nunuevel 
tarihinde z...rebe seyahati sıra
amda boaıba ile suikast yapıldığı 
nı söyleaıitti. 

Belırattan alınan haberlere gö
re Belgrattaki ''Devleti müdafaa 
mahkemesi,, evelisi gün hu suikast 
müteıebbiılerinin muhakemesine 
'batlamqtır. Maznunlar Miyat 0-
ret, Anton Podgoreletz ve Y ocua 
Begoviç namında üç Hırvat gen· 
cidir. 

Bükreşte de mühim bir 
muhakemeye başlandı 

Romen baıvekilini öldürenler sorguya çekiliyor 52 
mevkuf, 62 avukat, yüzlerce şahit var 

Romenya baıvekili M. Dukayı 
katledenlerin muhakemesi Bük· 
reıte ikinci ordu divanı harbinde 
bqlamıttır. Efkin umumiye bu 
ınuhakeme ile feykalide alikadar 
olmaktadır. 

Muhakeme salonuna yalnız el
lerinde hUIUll müaaacleler bulu· 
ilan az kimaeler girebilmittir. 
t.lücrimleri müdafaa edecek avu
lcatların aayııı pek çok olduğun· 
dan dinleyicilerin adedini azalt
~ meeburiyeti hasıl olmU§tur. 
t.faznunlann ıayııı 52 olup cümle· 
•i mevkuftur. 

Bunlar arasmda Gard dö fer 
letkilitı rüeıasından ÜÇ kiti var
dır. Bun!&• bqında tetkili: reisi 
ltomeliyu KoJreanu bulunmak· 
~dil'. 

Buı: lar arkadatlarrnı bdrliyen 
'kı:..cti tl&Jlqmak için mubake
lben=n h:\flr't' <Acaiı günün aktamrn
ct,1.inat::: ,.•t .. e tealim C'!rrıuılatrtl1". 
Mazununları müdafaa edecek 

'1-VAKIT 

Maarif vekili dün dersine devam etti 

Metz, 22 (A.A.) - "Güzel So
fi,, iımiyle anılan caaualuk meaele
ıinde methaldar bulunanlar bida,. 
yet mahkemesi tarafmdan verilen 
cezalar iıtinaf mahkemeıince art· 
tırılmıtlll'. Bu suretle eski tezıilı· 
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Dil ve Bilgi 
Üzerinde konuşmalar 

" Yaz a n: Edebiyat fakültesi 
profesörlerinden Ragıp Hulusi 

lmuıltk tarihinin en eaki çağların· 
dan beri az çok medeni bü\ün kavim· 
ler veya mllletlerin akıllı adamları 
cördükleri ve inandıldarı dünyadaki 
yapyıılanna ıağlamak iç.in, tabiat 
declifimi.s nrlığın kendilerini ıaran, 
ne olduldan bilinmez ve teıirlerinden 
kurtuhınmaz bir takım esrarlı kuvvet 
ve oluntulanna lcarıı, aava§a savafa 
bir takım sörıiiler elde etrniıler'(lir. 

Buııin bilsi cledifimiz ve ıerbeıt ak
lm-nııa eydıahk çerçeveıi içinde top· 
ladıionıı: bir taktm bilintil,r, iıte bu 
eaki zamanlarda, az çok dumanlı bir 
takını ıuinti ve inanlılar halinde iken, 
ıüzüle ıüzüle gittikçe müspetleien, n• 
dınlaıan ırörgülerd~n ibarettir. Bunun
la btr•ber denilebilir ki bugün bile 
bil{iaıizin ancak pek ehemmiyetsiz bir 
kumı bu eırarlı (mistik) ve tecrübe 
dııında (metaf~ik) halinden çıkabil
mit. bir dereceye kadar akıJlıhk ,.e dü· 
ıün~elik sı.zariyeler luhğınıı girabil
ıniıtir. 

Yeni zamanlara doğru ilerlendilı~e, 
bu kavimler veya milletlerin, umumi 
ya~~rıtmdaki yctirinı (iıtihıal) yaşa· 

yı~ı bakımından vardığı it bölümü de
recc .. ine gör«: el ve kafa i~çilerinin 
mt'" ~<1n• getirdiği işlencelik (ameli) 
ve söruncelik (nazari) türlü iıleme Si• 

nır1arı ara11nda. bunların en çok uğ
raıttk!an neınelere (mevzulara) gö. 
re bi:· J,ilçi bölümu meydana gclmi~t r. 
Bu sıın-tle göklPri ve yerleri, cansız VE 

canlı ı;eyleri, İn5~n1an ve bunlan Ayrı 
ve toplu haldeki dı~ ve iç yaşayı!lan· 
nı ''<' •aireyi k~ndi!erine neıne edin'"n 
bin bir tüı-lü bilgiler türemittir. Bütün 
bur.l~ \'ru-lıfın her yanını veya her nok
taı•:-.ı Hh lü bakımlardan araştırdıktan 
iç'n ~u >iı•ün varlıtı kaç yönden (ci
hett n l ç rçevelemek mümkünse, o
nun -·hniınizdeki gölgesi demek olan 
veyn olmaıı lazımgelen bütün bilgimi
zi d::> ":-..li ıüre ıınıflamak mümkündür. 
J ıte l:er bil:i adamı bu uçsuz bucaksn; 
zaman v., mekan içersinde yayılan 

varhğm bir veya birkaç noktasını araı· 
tırmakta. yani o nokta)•ı aydınlatma
ia çah,ınaktadır. 

Düne ~adarki islim u nsnıın (bil-
ıiçlerinin), yani bin kliJ.. 6enedenbe
ri, çofu Türk olan kendi atalanmızın, 
eski Yunan hükema11ndan (bilgelerin· 
den) luamen alcbklan bir eıaaa göre, 
nakil ve akıl ilimleri diye ayırdıklan 
bu ilimlerden akıl ilimlerini, bugünkü 
aarpldar, yani Avrupa ve Amerikalı-

lar • üç dört aıırdanberi yakın ve uzak 
§arlı milletlerini feraah fersah geride 
hırıdıac31ı derecede - ilerlemiılcrdir. 
Falc:nt bu frenk bilgiçleri arasmda bir 
\rlr ineafb n hakkaniyetli dütünücü
ler de vardrr ki garpblann hu ilimle
l'İ e-nekıe )'akın prldılardan yani iı-
1; ...ıa.rclu alımı olduklannı açıkça ik· 
nr etmektedirler. Netekim geçen aıır 
aonlanna doğru me§hur J. W. Dra
per, IOll zamanl r.ı;\ da G. Sarton is· 
mindeki zatlar umumiyetle Avrupa ve 
c:ınan inan Ye medeniyetine (kültürü
ne) hizrwl eden kavimler ara11nda İı· 
li.mlaı-a liyık oldukları mevkii veren 
eserler netrebniılerdir. Ancak bunla· 
nn, iılim alimleri arasında Türk ol
duklarını bilmedikleri zatlerin milliyet 
!erini tanıtmak vazifesi bize dü§mek· 
tedir. 

pışlarla bugünün akılları durdurtan 
maddelik sanat (teknik) muciıelerini 
yaratmıılardır. O kadar ki, hir uman. 
danberi islim aleminde, artık her tür
lü icatlann frenklere mahsuı oldup, 
çünkü cenabı hakkın dinlik keramet 
yani itibarlığı bizl\ ilimlik keramet ve
ya itibarhbiı iıe onlara verdiii yolun· 
da bir itikat (inantı) meydana ıelmiı· 
tir. Böyle bir inanlı aramızda bugiin 
bile yaıamakta, hatta en uyanık ba~ı 
yazıctlanmız tarafından ileri ıürül· 
mektedir. 

'A vrupahlarm en çok inıanlardan 
alw ilerlettikleri akıl bilııileri araım· 
da, dil bilgiıi de belli baıh bir yer 
tutmaktadır. Bu huıusta biainıle onlar 
arasındaki farkı görebilmek için 7alıu~ 
ıu noktayı hatırlamak yeter: Frenk· 
ler arasında, kendi kendilerinden ve 
taı ihlerinden baıka, hemen bütün dün· 
va milletlerinin olduğu gibi, hususile 
yakın ve uzak şark milletlerinin de 
dil, tarih, medeniyet, bupnkü yapyıı 
vo aairelerini, hulaaa bütün f.hvali.-i 
bilen, bilmeie çalı5an, bunlarla ujra
ıan bir takım ayn bilgi kollan meyda· 
na gelmi§tir. Bu ıre;it bilıilere toplu 
olarak Şarkiyat (Orientalisme), bun 
hırla uğratan mütehassıs, )'ıtni bilgin
lere de müsteşrik (orientaliıte) denil· 
diği halde, fl\rkh14'r huıuıile ınüılü
man milletleri arasında yalnız ~arp ya
ni Avrupa, Amerika milletleri ahv._lini 
araştıran bilgilerle uiraıır bir takım 
bilgiçler değil, belki tek bir bilgiç bile 
yetiımemi~ yahut tanınmamıJ olduğ..ı 
icin, ne bizde rıe de ba§ka miiılüman 
ellerinde tarkiyat ve müsteşrik kelime• 
lerinin karfılığı olarak garbiyat ve 
müatagrip fi'ir ve tabirleri bile doğ
mamıştır. 

O kadar ki, son zam11.nlarda ıu ib
ret verici vak'all'.Ml bile gahit olmakta
yu:ı Arahiyat yani araplar, hususile 
arapça ile ilişikli ilimlerde garp ilim
leri bu gijnün en büyiik arap ilimle. 
rinden ileri aitmiılerdir. Bugün arap· 
ların en olgun yerli alimleri Almanya-

ya ıidip, tahsil veya bilııilcrini orada 
fümal etmektedirler. Kuranı Kerimin 

en tecvitli okunuı şekli Hamburg üni
versitesi fonetik ( dilsesi bilimi) labo
ratuvarlarında, en meıhur hafızlannın 
aiı~larından alınıp husu~i surette pla"· 
lam geçirilmiştir. Bunlar en bilııilik U• 

sullerle tetkik edilmektedir. Bu suret
le tecvidin ameli bnkımdan telkiki na
zari araıtırıılar ile de tamamlanmak· 
tadır. Bu malıaatla son zamanlarda Al· 
manlar tarafından İslam tcvatürünce 
"kıraat,, yani Kur'anı Kerimi okuma 
hususunda içtihatları makbul yedi ali
min okuyuı tarzlannı toplıyan büyÜk 
bir eser elde mevcut en iyi nüshah"· 
karşılaştırılıp tasnif ve taksim edilmek 
ıurclile htanbulda tab'edilmiıtir,. 

Garp ilim dünyasında Şarkiyat sa. 
hasının da ayn ayn ihtisaı ktıımlan 
vardır. Mesela şimdi bir münasebetle 
zjkrettiuimiz arabiyat yanında türki· 
yat (Türkbilimi) lraniyat (lranbilimi) 
Hindiyat (Hintbilimi), Sıyniyat, (Çin· 
bilimi) ve saire bunlardandır. Memle· 
ketimizde, tabii her şeyden önce Tür· 
1'iyat ile uğraşılmakta, en çok bu saha 
iı!enmektedir. Fakat ondan sonra bu· 
gu"l bile dilimiz ve kültürümüzle sı'kt 

münasebetleri olan Arabiyat, Acemi· 
Dedifimiz gibi, o zamanki atalarımı- yat (lraniyat) ve snire ile daha yakm-

:ıın bilri miraaını garplı yabancılara (fon uğrasmamıa:, bu gibi nesnelerini 
kaptıran aebep veya aebeplerin ne ol- de Avrupalılar derec"sinde hatta, on· 
duiu, ümmetçe ve milletçe geçirdiği- lnrdan daha ile iye götürr.1cmiz lazım-
miz bunca felaketlerden sonra, artık dır. 
tamunile •a1-!dınııbr. Bunlar fikrim- Bunlardan başka yapacak ikinci va· 
c• ıu yolda teıbit edilebilir ( durgula· zife de, bir taraftan bu ıuretle Şarki· 
nabilir). }alam dini bize Allahın hik- yat sahasını i~lerken, bir taraftan da 
>netini karıctmnız (yani araıtmnız), garp alemi tetkikleri, yani garbiyat ile 
{•ma Jıilaaetia• karııı ayınız dediği lıal· r meşgul olmak, bu sahada klasilc filolo
de bia bu ldzlerin iki ci,inin manaılle ji (Yunaniyat ve latiniyat), Germaniı
birinciıininkini kanıtırmıı, bv suretle ı tik (Germaniyat), Slaviıtik (hlaviyat), 
a.n zamanLcra l.aclar umumiyetle hik- Romnniıtik (Romaniyat) yani yeni la· 
nl.Jt (:rw-.i felsefe) yahut hikmr.t= tabi- f tin (Fransız, ltalyan, lapanyol ve ıai· 
iye (r"l'İ bucrün~ fizi!&:) denilen simi f re) filolojileri (dil, edebiyat ve tarih· 
Ye onun ayrılmaz ar:Cadaıı olan kim- leri) ile uğraşmamız icap eder. 
Y"1I bir tarala bıraknuıtık. Universitemizin e:lebiyat fakülte· 

KaJIKıld en çok bu ilimlere kıymet •indo bu maksatlara yarıyu iki ders 
veren (Carplılar asıl bu ilimler! .. ili- grupu (disiplin) kurulmu~tur; b1.Anlar-
tildı ince dü,ünceler, buluşlar ve ya- dan birinciıi, Şark:ya~an birinci deı·e· 
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Tiflis tiyatrosu 
Moıkova, 22 (A.A.) - Tiflis· 

teki Rustavelli tiyatrosu, Ankara 

milli temsil komitesinin talebine 
binaen tiyatronun batlrca mizan· 
ıenleriyle tetkilat meselelerine 

dair bazr vesaiki komiteye &önder· 
mi~tir. 

·-··-···-------··-.. ··--··-
ccöe gelen Türkiyat veya Türk filolo
jisi; ötekisi de Garbiyattan, timdi bi
rinci derecede gelen Romaniyat veya 
Roman filolojiıidir. Bunlardan birin. 
ciıi memleketimlade türkçe yani türk 
dili ve edebiyatı hocalannı; ikinciıi de 
ıimdilik fransızca veya franıız dili va 
edebiyatı hocalarını yetiıtirecek suret· 
te idare edilmektedir. 

Bunlardan baıka, memleketimizde 
almanca ve İngilizce hocalannı da ye
tiıtirmek ihtiyacı vardır ki ıimdilik 
bunların üniversiteye baib bir nıüu· 
sise (kurultu) olarak kurulan Dilmek· 

tebi kunlariyle ıiderilmesi diitünül· 
mektedir. Fakat er geç b11 kısımların 
da Univeraitede ayn bir Gennaniyat 
kürsiisü ve onun idare edeceği dersler 
vıısıtasiyle iıletilmesi la:uındrr. 

Arap ve Acem filolojilerine gelin· 
cc: Bunlar da milli medeniyetimiz:n 
islam çerçeveıile ilitikli taraflarının •· 
raıtırılabilmesi i~in çok gerektir. Bu. 
gün yeni türkçe ile deiiıtirmek İ•tedi. 
iimiz oımanlıcn filoloji de tabiatile 
bunlara bailı bir ihtiıas meydanı ob· 
rak kalacaktır. Netekim "yeni türk~ 

çe., meydana .. clinceye kadar, miır 
tetkikler sahasında belliıiz bir müddet 
için daha çaresiz olarak bilmemiz, öğ· 
renmemiz ve araıtırmamız lazımgclen 
bu dillere, gerek liselerde ve gerek Ü· 

niversitede layık oldukları ohenuniye· 
tin verilmesi, Orta ve Yüksek tedrişnt 
i )erinde alakalı zatlar tarafından dü. 
~i nülm::ıdedir. 

Bütün bu bahsettiğimiz ilimler için 
lwllanılmakta olan bir takım beynel
milel (millctlerara11) tabirler vardır. 

Mesela umumiyetle Dil bilgisine (lin· 
guistique), ı· bilgisine (Turcolo
gic), Arap, lrnn, Hint, Çin, German, 
ıılav h'1,..ilcrine \'"';"n filologilerine A
rabistik, Iranistik, 1 ndoloji, Sinoloji, 
Romanistik, ulavist:ki aynca Yuıııan 
ve Lntin bilgilerine de kla,ik filoloti 
adlan verilmektedir. Bunlar da dili. 
rnizde, daha baıkıı milletler arası ıstı· 
lnhlnr" gil i kullanılmaktadır veya kul
lıını[r.bilir. 

Bundan ıonraki konuımalarınuzda 

bu kadar dallı budaklı bilıiler halini 
nlım umumi dil bilgisinin temel eorak• 
1:ınndan (meselelerinden) sırasile bah· 
fedeceğiz. 

Laf lafı açar.. Laf da taba· 
kayı.. Fakat bazan da, laf lafı 
açınca .ağızlarda fazla açılıyor 
ve sözden sohbet çıkacak yerde 
kavıa çıkıyor. Gevezelik ,beterin 
en zayıf tarafı olıa ıerek. Erkek· 
ler , kadınları çok ıöylemelde it· 
ham ederler. Halbuki, hiçbir ka· 
dına: '7ratçı, ,dendiii duyulma 
mııtır. Bütün tratçılar erkekler • 
den çıkar. Amma diyeceksiniz, 
ki: Barikai hakikat, müıademei 
efkardan çıkar. Sizin gibi bu
nu ıöyliyenler çok, fakat ıöyle
mokten ne çıkar?.. Çok kere, ha· 
kikat timteii çaktı mı, yıldırım 
dütüyor ve arada beli. çıkıyor. 

Derdini ıöylemiyen derman bul
maz d&> bir laftır.. Derman bula· 
Ynıı derken, inaan daha fazla 
derde ıiriyor: Kartılıklı laf der
dine uiruyor. 

Rumolililor ne kadar geveze i· 
seler, Anadoluhdar da o kadar. 
sükutidirler .. Meseli. öyle köylü

ler vardır ki, ağızlarını açmak 
onlar için büyük zahmettir. 

Siz karıısında söylersiniz söy
lersiniz de o, "Hayır,, d~pıek i· 
çin ıadece "~ıhk,, der, evet de
mek için batını sallar .. 

Hani ıu görüyorsunuz ya, 
ben de ıükUtilerdenim .. teminden 
beri laf söylemedim.. Münak~şa· 
Yl ıevmem .• 

Ha, evet, .ahi, unutuyordum. 
Ben ıize münakat•Yı ıevmem hi .. 
kayeıini anlatacaktım.. H~tn:]llt· 
ıanıp •. Si~ kartım~ P,\lt •ibi .du
rup ııJsaraanız, ben li.fın sonunu 
naııl getiririm?. 

Anlatayım. 

Anadolu ormanlarında, iki o· 
duncu, Ahmet aia ile Mehmet •· 
ğa, odun kesiyorlardı. 

Orman büyük ve 1111~ ormand•· 
Aylardanberi, Ahmet aija ile 

Mehmet ağa, bu ormanın ortasın· 
da yapayalnızdılar. 

Buna raimen, ağı:ı:h:.rım açıp 
da konuşmak ihtiyacını duymu· 
yorlardı. Biribirleriyle laf etmi· 
yorlardı. Sesaiı ıedaıız geçen gün· 
]erden sonra, geceleri biraz gü· 
rültülü geçiyordu. H-yır, gene laf 
etmiyorlardı. Gürültü horultuları 
idi. 

İtte bundan ibaret. 

Hayır, hikaye burada bitmiyor. 
Ama yaptın~z, inaaf ediniz, b 
kadar manıısız fey yazar mıymı? •. 

Evet ne diyordum, bütün gün, 
yan yana seaaiz ıedaaız çalıtıyor 
lar, odun kesiyorlar, geceleri ho 
rul horul uyuyorlardı. Konufmu· 
yorlardı. 

Bir sabah, şafakla beraber bal
talarını sırtlayıp ite ba,ladılar. Bir 
arahk, hrikulade bir şey oldu. A
ğa~ların ta öteşinde, bi cmgırak 
sesi duyuldu. 

Ahmet •ia başını kaldırdı: 
- Mehmet, duyor musun? inek 

var .. 

O aralık Mehmet ağa C\ğaç1ar• 
dan birinin altına \lzanmış dinle
niyordu. Arkadııtının a""li \ie;ı;ri· 

ne kalktı, baltasını aldı, odun kea· 
meye baıladı. 

Sanki eorulanı duymamıfh. 
Fakat ertesi gün, öğleye doğru, 

Mehmet balta-aını bıraktı, Ahme· 
de döndü: 

- inek olduğunu ne b;Jdin? 
belki de keçidir?. 

Bu sefer Ahmet cevc:\p vermedi, 
Sus pus durdu ve işine d~vam et• 
ti .. 

O gün, gene geceye dek ..konuf• 
madılar. 

Gece lok.ma ettiler, yattılar, ho• 
rul horul uyudular. 

Ertesi aabah kalktılar.~-.._ 
M~hmet, Y"'kı"ını t"opladı, 

tasını sırt a ı, ı 

Ahmet bu hale bir mana vere· 
medi. Arkada~ının pe!İ ııta Yürü. 

dü. Fa'kat baktı, ki Mehmet köyiln 
yolunu tutmut gidiyor. 

Allah allah! .. bu da ne depıek? 
- Hey Mehmet! .. 
- Ne var Ahmet?. 
- Gidi)OT mUtj\ln?. 
- Gidiyorum. 
-Neden?. 
Mehmet arkadaşını tepesin\len 

tırnağına kadar ıüzdü. Sonr~ Q • 

muz silkti: 
- Keçiydi, inekl:i diye kavga 

mı edecef ı be.. Ben çek:ımeıini 
sevmem!.. 

ea11a1ıa••••••••l•ll•••••e•a11•1••1111111811-•l,a,•c•••••acsı•Wll8•aaatııaaafal~aıaaaıııa•• 
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Merkez Kumandanlığı Satınalma 

Komisyonu ilanları 

Süvari binicilik mektebi 
hayvanatı ihth acı için miite
ahhit namı mesabına 13600 
kilo çavdar sapının pazarlığı 
1/4/934 pazar günü saat 15 
te icra edilecektir. Şartna. 
mesini göreceklerin her gün 
taliplerin belli saatte Merkez 
satın alma komisyonuna gel-
meleri. (967) (1346) 

İhalesi 9 - 4 - 934: pazarte i 
günü saat lıl de yaınlac~k
tır. Numune ve şartıtamesi• 
ni gfirec€klerin her gün ve 
taliı>lerin belli gün ve saatte11 
evvel teklif mektuplarını To .. 
pancde Merkez satınalma ko
misyonuna vermeleri. 

(928) (1117) 
* • 

:t- "' .,,. l\'lerkeze bağh kıt'at ~e 
Harita dairesine ait 50 a- müessesat ihtiyacı için 91o0 

det harita şemsiyesi pazar.. kilo taze bezelye, 15.500 kilo 
lıkla tamir ettirilecektir. Pa· semiwtu, l6.000 adet en~~+· 
zarlığı 24/3/934 <:umartesi nar, 20.900 kilo taze bak~ 
günü saat lf; te yapdacaktır. 8400 demet taze soğan, l 7.6uv 
Şartnamesini göreceklerin adet salata, 13.900 adet ın~· 
her gün ve taliplerin belli sa· rul kapalı zarfla alınacaktı~: 
atte Toı>hanede Merkez satın İhalesi 1/4/934 Pazar güıttl 
alma komisyonuna gelmeleri. saat 14 tedir. Şartnameı;i h~i 

(966) (1331) gün görülebilir. Taliple~:, 
• • • belli saatten evvel teklif IUtfP' 

Merkez kumandanlığı Tu· tııplarını Tophanede MerJce~ 
ı>ane fırını fcln 500.000 kilo satıualma komisyonuna ~et 
un kapalı zarfla alınacaktır., meleri. (922) (1099) 
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Domuz kılı buhranı! ~UNDAN BU.-.DAN. 

evyork hapisaneleri şu sırada Parise F ransada tayyarecilik aleminde inkı-
nakledilse hiç fena olmıyacak .• lcip yapacak bir proje hazırlandı 

Avnapa gazetelerinin iktisadi 
~falannda okuduğuma göre ıon 

• ~anlarda domuz kılı piyaaasın
bir tahavvül husule gelmiş ve 

muz kılının fiatı yüzde dokıan. 
de yüz kadar artmıı ! 
Bu pa&.lrlık bizi ne ali.kadar e-
ek diyeceksiniz, ama it öyle 

Böyle imtiyazh olan mevkufla· 
rın r~iıi bir zamanlar Amerikan 
etkıyasmdan Joe Rao idi. Bu da 
methur soyguncu Şultı'ün1 arkadaı 
}arından idi. Şulti bir zamanlar 
Nevyorkun ve halli bütün Ameri· 
kanın e!kıya çeteleri arasında bü· 
yük bir töhret kazanmıt ve bir 
müddet te hariçten Amerikaya 
kaçırılan ispirtolu içkileri kontrol tettijiniz 1ıibi d~ğildir. Neden 

ettiğiniz ıibi olmadığını anla· 
ll'll: etmiıti. 

Anupaya giden domuz kılları· Bu hapishanenin karJı sırasında 
vatanları Ruıya ile Çindir. Av· 57 nci sokakta Nevyorkun en mü· 

~nın bir çok memleketlerinde ı kellef aprtmanları vardır. Bu a· 
\ın kıllı domuzlar yeti,mediği partmanların pencerelerine yasla
n fırça sanayii kendisine lazım nan kızların hapishaneye doğru a· 

Fransada tayyarecilik aleminde ıterlini (Bin küsur Türk lirasını) 
bir inkılap yapacak bir proje ha· geçmiyecektir. 

zırlanmaktadır. Bu sayede tayya- Bu tayyarelerin sürati saatte 85 
recilik milyonlarca İnsan için gün· mil olacak, ve bunlar herkese sa· 

delik bir spor, bir eğlence haline tılacaktır. 

gelecektir. Halihazırda iş ba~lamış bulunu· 

Bu yeni plan, Fransa hava ne- yor. Fabrikalar her sene bu tay· 
zareti ile tayyare yapan fabrikalar yarelerden bin tane yapacaklardır. 

ve tayyare meraklıları arasında Hükumet bu tayyarelerin efrada 
ypılacak bir itilafnamedir. satılmasını kolayla§tırmak için her 

ltilafnameye göre tayyare fab- §eyi yapacak, hava nezareti bu 
rikalar1, saatte iki galon mahru· 1 tayyarelerin kimler taraf mdan 

kat istihlak eden 40 beygir kuv· kullanılacağına dair talimat çıka· 
vetinde makineli tayyareler yapa- racaktır. 
cak, bu tayyarelerin fiatı 156 Milli müdafaadan mesul olan bü· 

tün makamların yardımiyle hazır• 
lanan yeni proje, Fransız gençle
rinin azami derecede tayyareciliğe 
alışmalarını ve harp vukuu takdi· 
rinde bunlardan yardım temin o· 
lunmasını gözetiyor. 

Bu yeni makineler, icabında, 

harp tayyaresine çevrilebilecek bir 
şekilde yapılmaktadır. 

Yeni tayyareler yapıldıktan 

sonra Fransa hükumeti, gençlerin 
bu tayyareleri satın almalarını le· 
m in için lazım olan propagandayı 
yapacak, herkesin kolaylıkla isti
fade edeceği tayyare hangarJar1 
inşa edecektir. n domuz kıllarını en ziyade cıklı nazarlar fırlattıkları &Örülür. 

ıyadan ve çinden celbeder. Hauas olan bu ıkız kalpleri mah· 

Şimdi kıl fiatının hangi ıebep· p~ılarm hapis~a~ede .n~ m~kellef 
den dolayı arttığı malum değil· bır hayat aeçırdıklermı bılseler, 
. Bir kere Ruslar kendi fırça ıa- hauaıiyetlerini ve rikkatlerini 
iini de ilerleterek bizzat fırça beyhude ilraf ettiklerinden dolayı 

~aline baflamı§lardır. Onun için belki çok kızarlardı. 

imparator Vilhelm para sıkıntısı içinde 
Sakıt Alman imparatorunun o- ı bulunmuş ve son zamanlarda 

turduğu Doorn §atosunda son gün· gittikçe tiddet peyda eden mali 

rupa piyaaaaına. domuz kılı yol· Dedikoducu lerde bir aile meclisi yapılrnı§hr. muzayaka müzakere edilmiıtir. 

Bu içtimada Kayser, karısı, oğul· Almanya hükiimeti döviz ihra· 
ları ve daha bazı aile erkanı hazır cı hakkındaki memnuniyeti sakıt 

imparatorluk hanedanı azasına 

gönderilen paralara da teımil et• 
tiğinden Hohenzolern ailesi mali 

~aia mütemayil değildirler. Bir 
f bazı yerlerde yiyecek azbğm
n dolayı domuzlar pek erken ke
btekle olduğundan, kılları uza· 
~dım öbür dünyayı boylıyan bu 
h,rucuklarm kılları fırça sanayi
de Jaıllanmaia elvermemekte· 
. Çinin de büyük bir kıtlık için· 
kıvranmasından dolayı domuz
ın orada da pek erken kesildi
e §Üphe yoktur. lıte domuz kılı-
lannm yükaelmeıi bu sebep

G .. ileri geJmi! olsa gerektir. 
u tereffüün neticeıi ne olacak? 
olacak ki bcmclan eanra sabah· 

ai%ımıı.a alarak dişlerimizi te
lediğimiz d'! fıı çalarım ya va! 

fta.t daha yüksek fıatlarla ıalın 
~ala ba§lıyacaf;ız.Vcyahut tırat 
rken yüzümüzü s!\bunla:ml'lk 
kullandığımız ıabun fırçaları

iki miali fiat vermeğe mecbur 
catız. Çünkü di, f ırçuı ve sa
~ fırçaaı diye kullandığımız nes· 
le'r hep domuz kılı ile yapılır. 
"-nuz·etini ağzına alamıyan ne 
War hemtehrilerimiz vardır ki 
~uzun kıhndan yapılan fırçalar 
ditlerini temizlemekten çekin· 
ıler. Belki bunu bilmedikleri 

!imdiye kadar iğrenmiyorlar· 
f:alıat bu dedikoduyu okuduk· 
tonra di§ f ırçaıınr kullanmak· 
•az ıeçecekler ve lıraı olurken 

belki fırça kullanmayıp yüzle
i ellerile sahunlıyacaklardır. 

Nevyorkun hapiıhaneleri fU 11· 

da Pariıe nak~edilıe hiç fena 
ıyacak. Çünkü bugünlerde Sta· 
i mHeleıinden dolayı tevkife· 
rek hapiıe tıkılan F ranaız rica· 
e zenıinleri, doğruıunu .öyle • 
lizım ıeline Nevyork hapiı· 

leri ıibi hapishanelerde yat· 
a layıktırlar. 
~eyYorkun merkezinde W elfa
daıında bulunan bu hapiıha-
yükıek ıınıfa menıup olan 

puıların kendi uıakları vardır, 
nın hiç olmazıa bir receıini 
de ıeçirmeğe mezundurlar, 
i bahçeleri vardır. Orada e
r, biçerler ve masrafı kendile-
rafından verilmek üzere hüc
ne telefon bile koydurarak 

lt'~eki doıtlarlle l<c:ıu;abilirler. 
~n batka l'tlevyo' :cun en birin 
~ntalarınd~n yeuı.Jc ıetirte· 
lt'!nailer:ne mii'k4: f ziyafet-
~~rler. 

Beş senelik .. taahhütlerini yerine getirememek· 
tedirler. 

-- ctsat taralı ı inci a&.)ılada ) 

kaybetmeden faaliyete geçmiş ve ilk it!· 

netle yapılacak fabrikaların projelerini, 
planlarını hazırladığı ıibi ve bir kaç fab. 
rikasının inşaatını ihale etmiıtir. 

Karısını bin sterline satan adam ! 
lktıaadi programın ilk senesinde ve 

en bafta pamuklu mensucat sanayii gel· 
mekte olduğu için Sümer Bank ta evvela 
bu fabrikaları yaptırmıya başlamı!br. 

Bizi, her ıene harice pamuklu men· 
ıucat için milyonlarca lira vermekten 
kurtaracak olan bu fabrikalar dört tane · 

Pariste görülmekte olan bir ta- 1 
lak davası esnasında bir adamın 
karısını bin sterlin mukabilinde 
bet bin sterline sattığı ve bu para· 
mn beş ıene içinde ödenmesini ka· 
bul ettiği anlaşılmıştır. 

Tacirin kar111. bir aralık bele

diye memurunu sevmiş, bunu da 
kocasına if !& etmit. Bunun üzeri-

ne zevç bu fırsattan istifade ede· 

rek belediye memuru ile pazarlğa 

giritmiş ve 1000 aterlin mukabilin· 

de karısını satmıştır. Memur her 

vermı!, fakat sonradan vereme· 

diği için mühlet istemiş, bu mühlet 

talepleri tekrar edince tacir karısı 
aleyhine talak davası açmış ve ka· 

rısmm kendisine ihanet ettiğini id· 

dia etmiştir. 

Tahkikat neticesinde bu alış ve· 
dir. Birinciıi, ıimdiden yan yarıya jn. 
.. eiiilmiı olup haziran ve temmuzda İ ıı · 
lemiye baflıyacak olan yeni Balarlcoy 
bez fabrikasıdır ki, mevcut iki fabrikanın 
yanında kurulmaktadır. 

Bu ezvç, Fransa cenup ıehirle· 
ri birinde ticaretle meuuldü. O· 
nun karısını satın alan ise, bele· 
diye memurlarındandır. 

ay bu paranın 18 lirasını verecek· rişe müteallik vesikalar da ele geç· 

ti. Memur bir müddet bu parayı miş bulunuyor. 

1 kincisi, hütün malnmeai Sovyet Ruı· 
yadan alınmıt olan Kayseri iplik f abrİ· F d 
kuıdır. Bu fabrikanın intutı münaka- ransa a 
uya konulmuı olup nisanda yapdmıy.t 

Staviski Meselesi tahkikatı 
Paris, 22 (A. A.) - Staviski 

komisyonu M. Brustu dinlemittir. 
Mumaileyh, hakiki şahsiyetinden 

fÜphe etmeksizin tanıdığı · Sta
viıkiden ne ıahsen ve ne de cüm 
huriyet ve sanayi komitesi ıçın 

para almadığına yemin etmiştir. 

Bundan batka M. Brust, mesele
nin tenvirini komisyondan istemiş 
tir. 

Bardi ve M. Furtu ile devlet !Ura
sından M. Venson hakkında adli 

ye nazırının dikkatini celbetnıe· 
ye ittifakla karar vermiş ve ace -

le yapılması lazımgelen bazı adli 
tedbirlerin geç yapılmış ve bazı • 

larının da henüz yapılmamış ol· 
masından dolayı teessüf izhar et
miştir. 

bathyacaktır. Bütün planları Sovyct 
Ruıyadan ıelmİ!tİr. Uçüncüıü, Nazil. 
lide kurulacaktır. Nazilli fabrikası, her 
türlü pamuklu mensucat yapılabilecek 
büyük birx fabrika olacaktır. Plan \'e 
projeleri hazırlanmaktadır. Dördüncü
sü, Konya Ereiliıinde kurulacak, büyiik 
mikyaıta bir pamuklu mensucat fabrika· 
anlır ki bunun da etüt ve Projelerine ait 
luwrhldar t.itmek üzeredir. Bu sene 
zarfında, bu fabrikada teaiı edilerek 
proıramın ilk senesinde pamuklu mensu
cat sanayinin en mühim merkezleri ku
rulacak ve ll'lemleketin pamuklu istiklali 
temin edihılit olacaktır. 

Komisyon, son tahkikatta Sta- Paris 22 (A.A.) - M. Tribu· 

Proıranun ilk senesinde yapılmaı;ı 
mukarrer olan ilk büyük kiiıt fabrikaar· 
nm da bir kaç haftaya kadar inıanna 
&.ılanacaktır. Memleketin milli müda
fuıı itilaariyle de çok kıymetli olan bu 
fabrikalar, tnemleket aanayiine mo
dern teknif i ve raıyonel çal1fmayı ıeti
~n kıymetli müesseseler olacaklar. 11'

viskinin itlerine sıkı bir surette j nun tahkikatı ve yeni isticvapl~rı 
karıtmı§ oldukları anlaşılan M. 1 oyun klübü müdürünün otomobıl· 

Bir Sovyet gemisi 1 
karaya oturdu 
Honkong, 22 (A.A.) - Pek a · 

tısat proaramının ilk k11mı tatbik edil- ğır yüklü olduğu halde Leningrad-
dikten sonra, Türkiye, iktısadi bünye$İ- dan Viladivostok'a giderken Pra · 
nin yüksek kuvvetiyle tanınmıt ileri hir 

ı ._ ta kayalıklarına oturan Kunneç· 
mem eıı;et haline &'elecektir. 

Paınuklu ıanayinin diierlerine ter~:. 
hen kurulması, pamuk zurraını artıra 1 

ve köylüye de İt bulan, para kazandıran 
ıncınleketin it hacmi"i artıran me§kur 
bir faaliyet olacaktır. 

Amerikada bir casusluk 
meselesi 

lesau ismindeki motörlü Sovyet 
gemisinin vaziyeti adeta bir mu· 

amma şeklini almıştır. Geminin 

tekrar yüzdürülmesi ancak hamu

lesinin boşaltılması sayesinde 
mümkün olacaktır. Ancak kaplan 

buna muvafakat etmemekte ve 

Vatinaton, 22 (A.A.) - Paris 1 Honkong tahlisiye heyeti erkanı· 
Svitz'in caausluk i§indeki if a,atı .. 
U
"z · M Ed d H mn anbarlara yanaımasma musa· 

erıne . gar over Nev 1 · .. · ~ • 
Yo k P · ı d k" ' .. h. ade ey ememcktcdır. Soylendıgı· 

r ve enıı vanya a ı mu ım· 

Fransada mali 
kalkınma .. 

Paris, 22 (A.A.) - Pazartesi 
günü mali kalkınmanın umumi 
istimallerin önüne geçilmesi, iki 
vazifenin bir adamda tevhidinin 
ilgası ve 1934 bütçe muvazenesi 
için lazım olan dört milyarın temi· 
ni için icap eden tasarruflar hak-

kındaki tedbirleri kati surette tes· 
bite çalıtmışlardır. Bütçe muva· 

zenesine ait programın heyeti u
mumiyeıinin gelecek hafta batın· 

da nazırlar meclisine tevdi oluna· 

cağı ve kararnamelerin de nisan 
İptidasında neşredileceği anlaşıl

maktadır. 

lerinin M. Prens'in katledildiği 

gün Dijonda olamıyacağını göster

miştir. Buna mukabil, Garfunkel 

iıminde birine ait olduğu anlaşılan 
• bir otomobil tetkik için zaptedil· 

mittir. 

Paris, 22 (A.A.) - M. OTdon· 

no, tahkikat komisyonunun lale· 

bi üzerine Staviskinin cesedinin 

tekrar muayenesine karar vermit • 

tir. 

ı japonyanın teşeb· 
büsile yeni kanal 

Londra, 22 (A.A.) - Deyli 
Ekspres gazetesine göre Siyam 
hükumetinin Kraberzahında yani 
Birmanya ile Male hükumeti ara· 
smda kazdırmağa başlamış olduğu 
kanalın inşa masrafını Japonya 
deruhte edecektir. Asya kıtasının 
Kiel kanalı, Japonyaca İngiltere 

hükumetinin ik:nalini lesrie karar 
vermiş olduğu Singapur üsaülhare· 
kesine bir mukabele letkil ede
cektir. Muhafazakar gazetenin o 
havalide bulunmakta olan muha· 
biri, Japonların Siya.mı hakikt 
bir tevessü üsülharekesi c:darak 
kullanmak tasavvurunda oldukla· 

mat fabrikalarına tahkikat ıçın ne göre geminin hamule:;i bir gan· 

memur söndermiftir. Bu fabrika· bot ile bir takım otokanolar ve bir 
lardan milli müdafaayı alakadar çok makinelerden mürekep imiş ... 
eden veıikaların ıaybolduğu bil· Batka bir Sovyet gemisi, kazazede 
dirilmektedir. Filhakika Svitz geminin yanı batında bulunmakta 
A"'Jlerika zararına dA caıusluk ve üçüncü bir gemi de ~iladivos· 

S rını bildirmektedir. ovyet Rusyadan ziraat _ _ ___ .. ____ . ....,., __ _ 

yartrjmı itiraf etmİ!lİr. tok'tan gelmektedir. 

makineleri getiriliyor 
Moskova, 22 (A.A.) - Tas a· 

jansı bildiriyor: Sovyet Rusyada 
ima) e:lilen ziraat makinelerine 
kartı Türkiyede büyük bir alaka 

gösterilmekte olduğundan, Odeıa 

fabrikalarında imal edilen biçme 

ve kaymak alma ve direr ziraat 

makineleri yakında Odeıadan 

Türkiyeye gönderilecektir. 
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B. M. Meclisi tatil edildi 
~ taralı s üncn •yı.Cada) 

Hasan Fehmi B. (Gümütane) 
de ayni na.ktai nazarı müdafaa ey• 
lemi~tir. 

Makamı riyaset §İmdiye kadar 
böyle bir usul olmadığı gibi dahi
li nizamm:ı:nenin sarahati de bu -
na mani olduğunu itaret etmiı ve 
celseyi tatil eyleıniıtir. 

ikinci celse 
İkinci celse açıldığı zaman reis 

Kiızrm Paıa Hz. encümenin 
madede yapılmasını kabul etti
ği tadilat heyeti umumiyenin tas
vibine arzeylediğini, haricinde 
kalan teklifleri nazarı dikkate al
mamış bulunduğunu ıöyliyerek 

demiıtir ki: 
" Eczacılar, avukatlar, doktol"" 

lar için ileri sürülen tadiller, gene 
nazarı dikkate ahnmıyan teklifler 
arasındadır. Gene doktorlardan 
maktu vergi alınması esasma dair 
teklif de bu meyandadır., , 

Bu izahatı müteakip, mazbata 
muharriri Refik Şevket Bey mad· 
delerin sıra numaralarına ait ba
zı tashihleri kaydebnit ve kanun 
reye konularak kabul edilmi9tir. 
Muhacır ve mUltecllerln 

getirecekleri etya 
Muhacir sıf aliyle hariçten ge· 

len mülteci ve aşiret efradının 
birlikte getirecekleri e§yalan, mal· 
ları ve hayvanlarının gümrük res· 
minden hir defaya mahıus olarak 
bütün teklif ye reıimlerden mua· 
fiyetlerine dair kanun liyihaıı
,müzakereıi yapılmı§ ve kabul e

dilmittir. 
Hariçten gelen muhacirlerin 

memlekete sokacakları e,yaların 
cinsi miktarını her meslek erba· 
hının vaziyetine göre tayin ve ta'k· 
yit eden bu kanunun müzakeresi 
esasında ithali memnu eşya ıneya· 
nına kozenin de teklif edilmit ve 
kabul edilmitlir. 

Kanunun neıri tarihinde muha .. 
cir ve mülteci malı olarak ıü.m· 
rüklerdc bulunan §eker, benzin, 
petrol, ipek ve ipdcliler ve inhiıa
ra tabi maddelerle trikotajlar ma
kineleri ve kaouçuk ı~ayii ma
nuatından olan ayakkabıları ai~ 
ba§ına beı bin lirhk miktarı ma.İ· 
ların kıymeti ~mrü..kten geçtiği 
bir yer piyaıaımdaki toptan fiata 

göre tayin olunarak bir def aya 
mahsus olmak üzere ithal edilebi· 
leeeğine dair muvakkat madde
nin müzakeresinde söz alan Rütlü 
Bey (Buna) getirilmiı olan \nı 
eıyanm tüccar eıyası oldupnu ile
ri ıürerek gümrük resmine tabi tu· 
tulmaamr iıtemipir. 

Cereyan eden müzakerelerden 
sonra madde aynen kabul edilmit· 

tir. 
Tralrya umumi mUfeHlfllklerl 

Bundan aonra Trakyada teıkil 
edilen umumi müfet~ılik maa§ ve 
maarafluı hakındaki kanunun 
müzakereıine geçibnit ve aöz a· 
lan bütçe encümeni mu:bata mu
harriri Mükerrem Bey kanun la· 
yihasında yapıİan bazı tedbirler 
hakkında malfr.mat vermittir. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
bey de kanunun müzakeresi mü .. 
nasebetiyle şu beyanatta bulun· 

deıi oldukça bunu tatbik etmekte
yız. Birincisini ıarkta yapmıı

tık. 

Şarkta yaptığımız umumi mü• 
fettiılikten beklenilen bütün vazi .. 
fe ve hinnetleri azamisiyle aldık. 
Bundan sonra cesaret alarak ikin· 
ci rnüfetti~Jiği de Trakyaya has· 
rediyoruz. 

Malumunuzdur ki, Trakya bu 
Türk vatanının Türk kaniyle en 
mebzul olarak yoğrulmuş aziz bir 
parçaaıdır (Alkışlar). Trakya 
Türk medeniyetini kurunuvuata 
karanlıklarında Avrupaya götü• 
ren inki9afrmızın köprü başısı ol
muttur. 

Bu köprüyü ve bu aziz toprağı 
vatanımızın her kısmı gibi hassa· 
ıiyetle imar etrneğe ve inkitaf et· 
tirmcğe mecburuz. Bu te§ekkül 
o memlekette evveler.nirde umra .. 
nın ve nüfusun teveasüüne hizmet 
edecektir. Bu itibarla evvela 
bütçe zaruretini nazarı itibare a· 
larak yapmış olduğumuz: tetkilatı 
bili.hare bütçede azıcık bir müıa· 
it vaziyet görmekle derhal haddi 
layıkına ve icabının gösterdiği va· 
ziyete çıkarclrk. Kanunun kabulü .. 
nü rica ederim.,, 
Emin Aslan beyin sözleri 

Emin Aslan Bey söz alarak de
mittir ki : 

- T rakyada müfettiıi umumi
lik tetkili.tına dair olan bu teklif 
çok yerindedir. Yalnız Trakya
da değil diğer mıntakalar idari 
teıkilatımızda bazı gayri tabiilik· 
)er vardır. Kazaların, nahiyele· 
rin, köylerin hiç münasebeti ol· 
rnıyan vilayet ve kaza merkezeri· 
ne metbut oldukları gibi. 

Sonra muhasebei husuıiyenin 
bugünkü tetkili.tmdan beklediği • 
miz randımanı alamadığımız gi· 
bi. Bu idarei husuıiyelerde bir 
birlik dütünülüyor mu?. Böyle 
bir birlik düşüncesi var mı? Çün
kü idarei huıuıiyelcrin israfatının 
önüne geçilememektedir. Bu ida· 

rci husuıiye birliklerinin memle· 
kete daha müe.mir olacağım ümit 
etmekteyim. Trakyadan baıh· 
yarak diğer mmtakalarda da mü
f elti ti umumiliklerin tesisini dile· 
rim.,, 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B.: 
- idari taksimat her gün deği,en 

bir müesseaedi'r. Binaenaleyh yol· 
lann kabma, timendiferlerin inta 
tar:z:ına limanlann teıekkülüne 
göre daima tebeddül edecektir. 
Binaeaalerlı idari teıkilitta bir 
istikrar aramak doğru değildir. 

Müfettiti umumilik ile hususi 
idare kaldırılacak olursa vilayetin 
mi.nası kalmaz. Bu vilayetlerin 
yol, mu.rif, ihastahane gibi işler
de l>ir birlik yapmaları arıu edi
lir. Fakat bu idarei hususiyenin 
kaldırılması değildir. Böyle bir 
!CJ idarei umumiyenin de ka!dı· 
rılrnası demek olur . ., 
QörUtUlen di§er maddeler 

1933 ıenesi müvazenei umumi· 
ıine dahil daire bütçelerinin muh· 
telif faıulları arasında 164 bin 
620 liralık münakale yapılması 

ve mektep kitaplarının Maarif 
vekaletince tab'ı ~akkındaki ka· 

muftur: nunun üçüncü maddesi mucibince 
"Türkiye c.ümhuriyetinin eıer.. satılan kitapların bedellerinden 

}erinden birisi de halkçı olmuı· senesi içinde devren istimal olu· 
dır. Biz müfetlİ§İ umumildder nan 29219 lira.mm Maarif Veka
ihdas etmekle hük~metin m5ra- leli l:ütçesine munzam tahsisat 
lrabe ye hizmetini halLımızm a· olarak konulması din ve millet 
yaklarma götürüyoruz. Bu ctaıl_a bayramlan ile bunlara takaddüm 
.!lemhkette altı miifetti§İ umumı- eden arife günlerinde gönderilen 
lik olacaktır. Eii~~n·n mü&aa·. ve matbu evr~k scyılan kaıt vi-

zitlere, kartpostallara yirmi para
lık, adi mektuplara bir, taahhüt· 
lü ve kıymetli mektuplara iki bu
çuk ve telgrafna.melere be, kuruş· 
luk Hilaliahmeı· ve şefkat ve ha· 
tıra pulu yapııtırılmau hakkında
ki kanun layihaları müzakere ve 
kabul edilmiştir. 

Bundan aonra meclis 31 mart 

cumartesi gününe kadar içtimaını 
tatil etmittir. 

Münakaşalar 
Ankara, 22 (Hususi) - B. M. 

Meclisinde kazanç layihası encü· 
meninden gelen tadillerle kabul e· 
dilmiştir . Kanunun aldığı son şek
le göre su yahut rüzgar ile it liyen 
elektriksiz, turbinsiz köy değir· 
menleri vergiden müstesna tutul
mutlardır. 

Merkezleri memleketimizin dı
tında bulunan ecnebi müessesele
rin Türkiyedeki ıubelerine gönde
recekleri para lıakJnndaki madde
de tadilat yapılmıttır. Bu tadillerle 
vergi kaçakçılığına mani olacak 
tedbirler alınm11 olmakta.dır. 

Bundan başka yirmi liraya ka· 
dar olan maaşlarla yüz liraya ka
dar maatlarm ilk yinni lira11 ver
giden müstesna tutulmuşlardır. 

Serbest meslekler erbabı da 
gayriıafi iratlarının yüzde yuzu 
üzerinden vergi vereceklerdir. 
Madde aynen reye konulduğu za
man encümen mazbata muharriri 

Refik Şevket Bey, bu husustaki 
takrirden bir kısmının encümence 
niçin kabul edilmediğini izah et-

mek istediğini söyledi. Reis Paşa 
maddenin artık kabul edilmiş bu· 
lunduğunu söyliyerek Mükerrem 

Bey (Isparta) encümen esbabı mu• 
cibe mazbatasının okunmaımda 
ıarar etti. Reis Paşa bunun üzeri-
ne: 

- Encümen mazbatasını riya
sete vermi~tir. Arkadaşlar istesey
diler bunu okuturduk; istemediler. 
Madde reye arzedildi ve kabul o
lundu, dedi. Hasan Fehmi Bey 
(Gümüşane) dedi ki: 

- Encümen bütün takrirleri ka· 
bule mecbur değildir. Fakat eaabı 
müdbesini mazbata ile umumi he· 
yele arzetmesi lazımdı. Böyle ~ir 
ıey yoktur. Müzakere iade edıl
melidir. Ben reyimi verirken az 
kazananlarla çok kuananlara ay· 
ni niıbette vergi konulması fikrine 
iştirak etmedim, enniyorum, buna 
muhalifim, 

Reis Pqa - Reyinizi izhar e

dersiniz. Arkadatlarınız üzerinde 
tahakküme hakkınız yoktur. 

Refik Şevket Bey söz aldı. Şöy
le söyledi : 

- Encümen yaptığı işin adelete 
muvafık olduğunu her zaman is• 
pata hazırdır. 

Hakkı Tarık Bey (Giresun) 
söz aldı. Eski 'kanundaki müruru 
zaman müddetinin eski zamana ait 
tahakkuklarda gene cari olduğu yo 
lundaki fıkra11 hakkında bu müd
detin baılangıcı tesbitte bir 
taktik hataıı bulunduğunu söyli· 
yerek "Mebdei tayinde yeni mad
denin gösterdiği !arahat eskilere 
de teşmil olunmalıdır.,, dedi. En
cümen bu fikre iıtirak etti. 

Süleyman Sırrı Bey (Yozgat} 
kanunun alakadarlara. tamiminde 
meclis zabıtlarının da gönderilme
sini teklif etti; "mal müdürleri 
istifade ederler,, dedi. Teklif ka· 
bul edilmedi. 

Muhacir \ ' C mültecilerin güm· 
rük muafiyetleri hakkındaki liyi-

F ransada Büyük Bir 
Rezalet Daha .. 

-- (Ra, tarafı 8 ıncı 'll&;\"lfııdn ) 

Bu mühim ca.ıuıluk teıkili.tının 
bütün mensupları tevkif olunmut· 
tur. Ordu mira.laylarından birinin 
göğsünde Lejiyon dör.ör olduğu 
halde casuıluk yapması efkarı u· 
mumiye üzerinde çok elim ve ma· 
kUı teıirlerde bulunmuıtur. 

Şimdiye kadar yapılan tahki· 
kat iki istikamette inkiıaf etmiı· 
tir. Harbiye neazretinden çalı· 
nan gizli vesikalan bulmak ve di· 
ieri de bahriye nezaretinden aşı· 
rılan evrakı ar~tırmak. 

Evrak çalmak cürmünden 
profesör Marten tevkif edilmitti. 
Onun ile birlikte, caıusluk teıki
latının en azılı erkanından olan 
metresi Rus Lidiya Stal dahi ya
kalanmıft. 

Karı koca Şvitz'in evinde bir 
dolap arkasında gizli olan bir çok 
çalınmış mühim evrak bulunmuş
tur. 

Mevkuflar gayet genit bir şe· 
bekeye mensup bulunuyor, Fran
sa, İngiltere, Amerika. ve daha 
bazı memleketlerde Almanya ve 
Rusya hesabın& casusluk yapıyor

lardı. 
Karı koca Şvitzin vaki olan 

itirafatı üzerine bugün tevkif o• 

lunanlar arasında miralayı du 
Moulin bir ecnebi hükumetten ay
da 5000 frank tahsisat alıyordu. 
Bu miralay yalnız en gizli planları 
vermekle kalmıyor ,erkanı harbi -

Ye mektebinde takrir olunan gizli 

mıştır. Tahkikatı mü9tereke 
emniyeti umumiye, adliye ve a 
keri makamlar yapmaktadırlar. 

Evrakın fotoıraflarını alan v 
hunları filme çeken Romanya t 

baasından Englert adlı kadın ka 
mağa muvaffak olmuıtur. 

Tahkikat hakimlerinden 
Benon ve maiyeti miralay du M 
ulin'in evinde taharriyatta hulu 
muı ve çok mühim evrak elde 
dilmittir. 

du Moulin harpten sonra bir A 
man kadını ile evlenmiıti. Mira 
laym tevkifini müteakip bu ka 
dın Paris gazetelerinde Ertranıi 
jan'a beyanatta bulunmuı ve k 
casını casusluğundan haberi ol 
olmadığını söylemiıtir. 

Miralay du Moulin hakkınd 
verilen izahata göre hu ada 
harp esnasında büyük yararlık 
lar göstermi' ve ni~anla taltif 
lur..muftu. 

Paris gazeteleri bu son casuslu 
hadisesinin bugüne kadar Fraıt 
sada kesfedilen casuslukların 
büyüğü .olduğunu yazıyorlar. Ef 
karı umumiye büyük bir aaahiye 
içindedir ve neticeyi büyük hi 
merakla helclemektedirler. 

VAK 1 T 
Gündelik, Siyaat Gazete 

lstanbul .Ankara caddesi, (VAJUl') 1Ul41' 

'l'ELl':FON NUJılARALAJll: 

Yazı l§lcri telefonu: :?&37U 

i dare telefonu : 243i0 
derslerin metinlerini de ecnebi hü- Telgn.t adreel: tatanbuJ - <VAKiT> 

kumetlere tebliğ ediyordu. Poeta ıcutwıu Na. " 
ABONE Bl:Dl:LL~RI: 

'Bu şebekeye Nara~iç namına Tilrktye Ecnelıl 
birf Yugoslav, Reyh adlı bir ru· · n elik 1400 Kr. %'100 -· 

men, Riva Daridoviçi adlı bir ru• G uylık 7~o .. IHO • 
3 oylık 400 .. 800 • 

men ailesi dahil bulunuyordu. 1 n~ lık ı so " :soe • 
Harbiye nezareti barut ,ubeıin· JLAS UCRETLERt: 

de ralı,an Oberi namında bir mü• Ticari ilAnlarm il!n sayıtatarml!n. PJS• 
:ı- Uml 30 l<uru§t&n bqlar. llk eaytf ada 290 

hendiı vardır. Bu zata 5000, ru• kuru a kadar çıkar. 
menlere de üçer bin frank tahsi .. DUyUk, 1'&.Zla, devamlı ııan vereı:ı.Iere alt 
ıat veriliyordu. ayrı t cn z11At vardır . 

Resimli ilft.nlarm bir aatırı ıo kuruıtur• 
Oberi yakalandığı zaman ü:z:e· ıiOÇVK n.A~"LAJC: 

rinde 100 bin Fransız frangı bu· Bir defası 30, lkl dt'ut 150, u~ dcfuı 65, 
d6rt defa~ır 75 ve on deta11 100 1caraftUt• 

lunmuttur. üç nyhk tıe.n verenlerin blr doduı QMQC•' 
Romanya tebaasından iken nendir. Dört s11.tm g~n illnlarııı !W-

F ran11z tabiiyetini ihraz eden l•••ısa•"trr.ıııl!lr•ı •b93•k•u•l"Uf• ta.n• h•en• p•e•dlll• r-'J 
Rayh, Fran.uz harbiye nezaretinin 
boğucu gazlar hakkında yaptığı 
tecrübeler netayicini ecnebi bir 
devlete satıyordu. Pariste dişçilik 
ile rnetgul olan Davidoviç aileıi 
ise muhtelif nezaretlerdeki me
murlarla caauslar arasında irtibatı 
temin ediyor ve vesaik bunun e
vinde istinsah olunuyordu. 

Casutlarm evlerinde yapılan 
arattırmada harı> halinde Paris ve 
civarındaki sınai müeucsahn se· 
ferberliğinc dair olan planlar, en 
dakik teforrüat dahi dahil olmnk 
üzere bulunmu!tur. 

Casusluk hadisesinin çıktığı 
günden bugüne kndar 180 ki§i 
tevkif edilmittir. 

Fransada ve baıı ecnebi mem
lekelterinde iki yüz 'tahkikat a~ıl· 

lllllllllli ...... ltlOltttlt ........ ltl!tU.Mti .... Ulll•Q.ı ltlt 1111a1-ı11•htUPllllfllll..._ 

ha müzakere edilirken bu gibi eş
ya. arasına, köylünün yetittirdiği 
kozanın da konulmasını Rüştü Bey 
(Bursa) teklif etti, teklif kabul e· 
dildi. 

Hilaliahmer pullarının bayram
larda kart vizitlere de yapı§hrıl· 
ması hakkındaki layiha kabul o
lundu. Rüıtü Bey (Bursa) bu 
pulların bayramlardan üç gün evel 
de yapııtmlmaıını istedi, teklif 
kabul edilmedi. · 

Z A Y l 
Kır§ehir idadisinden alclıiıt' 

tahadetnamemi zayi ettim. Ye..;' 
sini alacağımdan eıkisinin hiikttla 
olmıyacağı ilan olunur. ( 45) 

Balat Mollaaıkı mahallcai Si' 
kalar yokuıu 5 numarad1 

Hulusi 
~ ALman Tiçaret ve Sen Beno~• 

liselerinden almıf olduğum tal' 
diknameler zayi olduğundan h~ 
mü yoktur. Y eniıini çıka.racaiıı'; 

• il 
Beyazıt Tiyatro caddes1 ~ 

numarada Osman Fart! 
(53) 

İstanbul be~inci noterliğind•": 
Efendim, 6 
Beyoğlunda Cuop)u hanıncı- ıı 

numarada mukim Merkada Su" 
Hanım ile ayni mahalde mulı~ 
tüccilrdan Hayım Bey, aralarıJI ~ 

aktettikleri evlenme ile birli1';, 
mallarının sureti idareıi haJdııl'.,. 
"Mal ayrılığı,, usulünü ~~bul dl' 
bu usulü 19 - 3 - 934 tarıbınde 

1 
iremde tanzim ve 3032/ l nu~ 
ile tasdik kılınan mukavele~,JI 
ile teyit ve tescil ettikleı: iıt'' 
keyfiyet talep ve ka~un mucıb ) 
ilan olunur. .Jl483.' 
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.. . 

•• 
UniveTsite Rektörlü-

ğünden: 
N ıaıı • Mıyw aylarında lıl11lip T arUaı deral•rillia kuıl 

güıılerde ve Vimler tarafından verıleceğı aıağıya duceddmittir. 
ala'<adarlara ilin o'.unnr. (1343) 

Iliaan 

1 har Y"'uf !Cemal Beyefe~cli 
2 P-..rteıi ,, tl " 

7 Cumartesi Hikmet ~yefendi 
8 Paza~ ,, ,, 
9 Pazarleıi M~tu.."t Eıal Beyefendi 

ıo s~Jr ,. ,, ,, 
ıa r..-1-• Recep S.7efendi 
14 Cumartesi 

" " 15 P..-• Yu,uf "em•l Beyefendi 
16 Puatteıi ., ,, ,, 
21 CUIMfleıi Hiklft@t Beytft41di 
:?2 Pazar ,, " 
"?3 Pazarteıi Mahmul Eıat Beyefendi 
2.-.. Salı " ,, ,, 
26 Per!emlte R~P Beyefe19df 
2' Cumarteıi ,, " 
2 Pua, Yuauf Kemal Beyefe11di 
30 Pazut•İ " ,, 

" 
T\ 711 

8 Pazar Yuııuf Kemal Beyefendi 
7 Pazarteıi , 1 ,, ,, 

12 Cumarteıi Hikmet Beyefendi 
13 Pazar " ,, 
14 Pazartesi Mahmut Eıat Beyefendi 
15 Salı ., ,, ,, 
17 PertemW Recep Be,.feadi 
19 C-*'i " ,, ao ,.., Yuıuf Kemal Beyefendi 

aı •• ı ,, ,, " 
24 ,..,. .... 
afi Caaarteeı 

fteçep Beyefendi 
,, ,, 

u Paıart .. ı Malt'i.ut Etat &.,.fendi 
• Sah " " " 

t..· v zım Müdür!ügilnde mahfuz ıırtr:am<.lere uvguo o'mak 

Ot0 re 150 ta110 yıarnı söııdilrm• i 1eti p ıırlı c a aatıQ ehaa 
C' hr. Alt!Uerıa yerı i o muı Ye M J i Mudafaa Veki etir.ce tec· 
tü1:>~ ve rape>rlara tanılm. edil111lı bulu11ma11 tarttJr. Ta 'P'•ria 
S,•~.,t:J 1f P~rte111be giloü sıat 14 de V e'ci let S.dınalrna Komis 
yo unclı llpıti yacul etmeleri ilin o qı:ıur. (1137) 

l~~ev!et Demı~ yolları ılenı•r: .. J 
,.' miı iç o p.ııar.ıkla satın alın:ıcık o!eı n kan"p! ve pcn 

c · ::r içie kola,., pıojur fU di. ) u••' ak v, t ö. t ı.ö,e çfli~. 
p f ..:i ıll t~li iki 11•kilU, ~e~evir ıp, rııftı in ~ıbi ~6 k•'o1U 
•u,teif cnı etyanın 31131934 Cumaat s g'nll sut Jl de pa· 

ı r.1~4 Jwpılıcaktır. iıt•Y•nleıi• mıı~th aaıtte 111•t•111• 1110re
cut'a ta'· r ren teklıfte bu uomalan ve mağçıa dahi in"e aıı'ı 
listede X) itaretll •alıeme l~I• 0Drnu11e geUıilmeıl •• aOmune· 
ı z teklıfıeriQ kabvl edi:mey<ceji i i o u:nır. (1351) 

I_,. ıstanbul ~•cdiYeı~u ilAnları 1 
Umumi Mecı ıı: J 

1
Mnt 9~' tara ıli ıçt m:ıuda t1eledı;e Yerı 

•"' resimlerı kanununun 28 inci nıaddu mlic' binc· Ye dubuliye 
Hf ~ nla llr•ıa tleıı, ı le •lfl•ll ••dele erden 1'11111u11 letp etlen 

iı ı A c resmi baklnacl• kabul edilen tarife •t•i•r• dercedil· 
mittir. Al& caclırlara iJAn olu ı:ı ur. ( 13~6) 

8-ı • Kilosundan 40 pırJ 
Petrol " 20 ,. 
a~la•r•-llızot ,, 20 •• 

Yalova Kaymakamlığından; 
Y ,ıowı kıı.1111111 Ak~6J "' Koru klylerlnlo bet kiiometrevi 

İf.? idat ~~-· ._ ~iv ll•Qlnı• bıt ._e mDddet!e ruhıah bulu1111 ea· 
h ıltr ıdlill kuıa •• c•kd ihraÇJb k&y ihtiyar heyetleri tarafın· 
clı.:1 aı'<tf& çıkaral•ıthr, 5 Niıı• '34 tat ine m!14(1if Perf4'11Jla~ 
ıDaO p~ıarhklı İl••I i 1•pılacai1s.tlan hrtfp!eri11 yevmi mez ~6rde 
C 1 OOJ L·ra teminat •11,u ni hamile• k••• ka1••k••lti-11dı to,.. 
)J:)acık konaiıyoaa •lraqaıJıra U.. 9ia1111r. 

latulMıl Sultanahmet betiaei 
ıulh hukuk mahlcem•inclen ı 

Akıl but&lıima müp\eli oldu .. 
iu htldın raporu ile anlatılan Ba· 

Yasıt Soiu ata mah•lltti Tavton 
tqı IClblmtla 18 D_.Nıh ovdc 
nııald111 elJ0Ym fitil Fra11111 huta• 
neıinde tedaYide bulunan Halil 

lbrahim Beye Kanlıca F•h ma· 
hallqlqde HalH Be:r 9'8tktinde 

N&ZIQi)'e haınınl• la7uıt Soiao 
al• ınah•lloai T-•ff.ntafı '4>i(aiın· 
da 18 num...-da m\lkiın Celil Be• 
yin v-.i ta7in edilmit o)dukl.n 
anezktr kanunun 371 lnei macldcal 
mucibince ilin olunur. (14137) 

.ıetanbul üniversitesi 
Mübayaat Komisyonundan : 

1 - l 8 • 3 • 934 Parar günü aleni mOnakasaya vazedilmit 
olan Fen Fakü teıiaı bağlı Eczacı mektebi tadılit •e tam·rah 
ya~'•• nalaıluaada son verileQ fiat haddi layık görülemediği 
cihetle ihaleai yapalama:nııhr. 

2 - Mezkur mekteb•a tadıllt Ye tamiratı tekrar 25 • 3 -9~4 
Pazar günll saat 14 de aleni mUaakuava vazedilmiş olduğu ılla 
oıuaur. J ılip o anlaran usulü dairesinde mOracaatları. 

1000 
150 
200 

Metro 

" 
" 

Dmi 
Paf ıka 
Kurşuni ren~te 

kumaı 
160 Adet Havlu 

Arzı 
1,43 
OJO 
1,30 

3 - Tıp F•külteti Llboratuvarlaranda kullaml:nalc üıere 
yu'·arda cins ve metro!arıle adedi yazıla dart kalem yerli malı 
CfJI 25 • 3 • ~::S4 Pazar giloü p:ııarhkla alınacağından talip!erin 
yeY.11i mez .6rda % 1,5 terniaatJırde aaat 14 te Mii!>ava•t Ko· 
miayo:ıaaada haıar bulunmaları. 

4 - Nümunelerioi görmek iıtiyenler her gün 
Komisvonuna mür ac1at edeb lirler. 

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı 1 •rtip 6 ıncı Keşide 

11 N 1 S A N 1934 tedir. 
Büyük ikramiye 200.000 Lira 
Ayrıca: a.s.ooo, 20.000, 15. ooo, 10.000, 

J.000 Liralık ikro:mige ve ( .50.000) Liralık 
Mak4fat oardır. 

U - VAKiT 13 MAJlT 1934 

Vapurculuk 
TUrk Ap(U1lltl Şirketi 

Istanbul Acentalığı 
Liman han, l'elefon: 2292~ 

MERSiN Yol;-
lnönü Vapur" 25 M•rt 

Pazar rına saat onda 

S rkec:ı rabtımıod•D kalkıc.k. 
Gıd şte Çaaalıkale, lzmir, 
Küllük, lfodrum, Rodoa, 
Marmaris, Daly•A, Fethiye, 
Kalkan. Kaı, Fınike, Aatal1•. 
Alanya, Merıin. D6pQıte ayai 
iskelelerle beraber Taıucu, 
Anamur, Kutadaıı, G~libo· 
lu'u uğ'rıyacaktır, 

Karadeniz Yolu 
Millet Vapuru 25 Mut 

pazar güali Aat 20 de 
Galata rıbbquadıa lr•llıacak, 
g;diıte: Zonguldak, laebolu. 
#\J•ncık, Sa1JJ1UD, On1e. 
Ordu, Gireıun, Tire bola, GI· 
re e. Trabıoa, Riae'1e. 
Dönüıte bunlara illveten Of 
ve Sürmene've u;rayacalctar. 

Göz Hekimi 
Süleyman Şükrü 

BabAıli Ankara caddesi No. 06 
Telefon 2256~ 

Tl:JQKiVE 

Z:IRAAT 
BANKA51 



- 12 - VAKiT 23 MART 1934 

Doyçe Bank Und Diskonto Gezelşaft 
lsta!lbul Şubesinin 

Kanunuevvel 1933 gayesi bilançosudur: 
A K T l F Türle Lirası Türk Liraıı 

B3r.knot 
Altı:ı 

Ufaklık 

Çekler 
Ecnebi paraları 
Vadeıi gelmit kuponlar 

Dah:li muhabir banke.!;; 

Harici muhabir bar:kalar . .-.......... .........__ ._ -----
Raporlnr 

f2.534.
H).75 

20~.82 

4 075.31 

2.007.77 SS.900 65 
2 7.18 

738.4 .. 2.:9 

75.864.88 

183.355.-

Bayram için--.... 
Neye ihtiyacınız varsa 

•• u Bank er 
Hız nt' bonoları 

·s~;d~ii;d;;-

Va:'e3i;-::™üç ;f' ı~!zn 
,, üç aydan fazla halan 

E3n~ m ve Tnhvi!at Cüzdr.nı 

?O 2 40 >. 4 ~ 
ı lO 76Q.56 313.171.9) 

1 Yerli Hallar Pazarında 
BULURSUNUZ Boua.d~ kote ok nlar 

Sorar.da kote olmıynnlnr 

AVANSLAR 
--:ı..-rn - Tahvilat r:1uk~bili 
tn~. ;lar 
a) Borsada kote o!anlar 
b) r-rsada kote olmıyanlar 
Emtea ve veıaik üzerine avanslar 
Sencdat üzerine avanslar 
Sr.:r miitenevvi teminat üzerine 
a~ an"lar 
B~r-l:.ı Hesabi Cariler: 

Ac ,~ kr~di 
I~cfolet mukabili kredi 
T er:ı;na.th 
S, i: muhtelif borçlar 

·ı~~e!: mı.kabili ~nılar 

Kefaletten dolayı bor;lular 
PAS l F 

SERMAYE 

Thf ;;~tlar: 
Te7::aı:."d;'ihtiyatlar 
Kan;;ıni ve nizami ihtiyatlar 
Muha\...:-:- Bankalar: 

·~·kez ve Şubeler 
Mevduat: 

Cari Hes~plcır: 

Tasarruf fevdiatı: 

Vad=;;iz 
Vadeli 
Tec ye Emirl~ri: _ ....... ·--~-:-ian· muhtelif alncaklılnr: 

Uzı::.1 yadeli :stikr;';}ar: 

l a'e!l olunmut Temettüler ve 
kupon!ar 

K-A-R: --
Kefaletten dolayı teahhüdabmız 

77.571 80 
0.50 

326 7 50.78 

-. 

5i5.8Q3.S5 
Y93 738.40 . --

Türk Lirası 

-.-
-.-

258 505.05 
-.-

-.-

-. 

77.512.30 

825.350.78 
97.914.54 

28 ı.659.81 
sı.02u.ıo 

t.559.612. 25 
f .OH.02 

• 8/306 20 

3.8Y'l ., l ı.9.J .._ 
5 ı 1 705 02 
Türk Liraıı 

ı. 100.000 -

-. 
255.'Hl.9d 

-.-
2.212.299.09 

258.50 i.0) 

2 r.G7 2.39 

14.499.52 

2 7.QQ0,()6 

3.Sll:l.51 /.ljCJ 

541. 705.02 

Doyçe Bank Und Diskonto Gezelşaft 
lıtenb•I Şubeain n 

Kfi~ıunevvel 1933 gayesi kir ve zarar hesabıdır: 
Z I M M E T Türk Liraıı Türk Lirası 

M~r-r.flar 

Mar.1at ve ücretler 
idare maırafları 
Vergi ve Harçlar 
Sair Maıraflar 
Verilen faiz 

Verilen komiıyonlar 

Muhtelif zararlar 

Amoıtiımanlar 

M;-htelif ... ka"';filiklar 
~ ~ ...,......_ 
KAR 

MATLOP 

Alıdllbı faiz ve kumuıyon 

Muhtelif Ki.rlar 
Banka hizmetleri mukabilinde 
alıll4lll ücret ve kumuayonlar 

Kam:ıiyo Karı 

lstikrulaTdan kir 
Geçen eeneden müdevver klr 

117.710.97 
41.s;s. H 
12.sos.11 
22.035.25 

Türk Üruı 

200.466. 7 ~ 
75.781.48 

J o. 1 17. 43 2 

2Q0.37 

12. J ı 5.9 7 

-. -
2 7.9QQ.Q6 

il f). -iO l.33 
~ 

Türk liraıı 

211.314.19 

2.085.17 

79.380.06 

34.022.g 1 

-.-
-. 

326.'30243 

Ucuz, Güzel, Sağlam 

• 
Çocukların Sevgilisi 

iŞ KUMBARASI 
Yavrunuza vereceğiniz en 

gUzel ve faydah 

BAYRAM 
Hediyesidir. 

• 

(f 
......... ._ ....... . 

r 
............ : ..... .. llk•aktap tarlblarl •-•wac•••••••• ... • ._ ........... ...... 

•ı 1 ~I ~4 h fi ıvıaarı1 Vekaleti 1 arafından llk.mekieplerin Dördüncü ve 
:ı :: .... 
:ı ·: 
ii 
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:ı .. .. 
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:: :: .... :: r: 
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Beşinci Sınıflarında Okutturulmak Üzere 

T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
"VAK 1 T,, müessesesi tarafından deruhte edilen 

T A R 1 H kitapları satışa çıkarılmıştır. 

Bu kitaplar, yalnız talebeleri". değil herkesin istifade edeceli biı 
surette yazılmış bir çok harıtaları ve resimlerı ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu TAR 1 HLERIN fiatları nefasetine 
ve sayıfalarının çokluğuna rağmen 16 şer kuruştur • 

Satış Ve 1 ı.ı;zi Yeri: lsicın'tul Ankara Caddesi 

v A KIT YURDU 

~ 
1 

.i 
: 
1 
i 
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Sultanahmet birinci sulh hukuk • 

mahkemeıinden: w D 8 ni%y0 11 arı 
Milli müdafaa vekaleti vekili . M !. S · 

avukat Süleyman Tevfik Beyin 1 Ş L E T . . ~.b 
•. .. Acentclcn KarakOy l\ôpru a~ı 

muddeaaleyh Hocapafada Daruı· reı 42362 _ '\iriccı Mühür d:ıı r.:ıdr 
süut caddesinde 18 numaralı ha- Han Telefon 22740 •••) 
nede mukim Namık Kemal Beyle 
Karaki Hüıeyinağa mahalleıinde 
Darü11üut sokağında 23 numaralı 
hanedemukim Kamil Bey aleyhine 

AYVALIK 
Sür'at Yolu 

açtığı 60 lira 24 kurut alacak da- ANTALYA 
vaıının muhakemesi olan 22-2-
934 tarihinde mahkemeye gelme• 
leri ilanen tebliğ edildiği halde 
gelmedikleri anla,ılmıt ve hakla· 
nnda gıyaben icrayı muhakeme 
ye karar verilmit ve müddei veki· 
li dahi bir kıt'a masarif pusulası 
ile teahhüt senedini ibraz eylemit 
olmakla 402 inci madde mucibin· 
oe muameleli gıyap kararmm na. 
nen tebliğine kaTar verilerek mu· 
hakeme liinü tayin edilen 24-3 

vapuru 24 
MART 

Cumartesi 18 de Sirkeci 

Rıhbmandao kalkacaktır.(1353) 

-934 tarihine müıadif cumartesi 
günü mahkemeye gelmeleri ve 
aksi takdirde müddeinin iddia ve 

müdafaalarını kabul etmit adde
dileceğini mübeyyin ifhu muame

leli gıyap kararı ilanen tebliğ olu· 
nur. (52). 

l L A N 

Edimekapıda Kareiatik Alipa• 
fa mahalesinin Türbe sokaiında 

kain camii ıerife ait 10 No. lı 

müezzin me§rutuı hane anası· 

nın nakit ile iıtipdali muvafık gö
rüldüğünden 112 lira bedelle Ce· 
mil efendiye tefviz edildiği lıtan· 
bul Evkaf müdüriyetinin 15-3-
934 Ta: li tezkereıi ile bildirilmit 
ise de mezkUr arsanın tasarruf 

kaydi olmadığından senetsiz ta· 
ıarrufata kiyaıen tahkikatı ma
halliye icraıı suretiyle tuarrufu 

teıbit olunmak üzere mahalline 
memur gönderileceğinden bu yere 
bathca tasarruf iddia edenler ol· 
duğu takdirde 15 ıün zarfında 
veıa:ki taıarrufiyeleriyle birlikte 
lstanbul tapu idaresine yalıut talı· 
kikat günü olan 6 4 934 saat 
10 da mahallin~ müracaatlan..{71). 


