
Digarıbekir - Fevzipaıa 
hattının son kısmı da mü
nakasaya veriliyor 

Yugoslavya, Bulgaristan 
kralları arasında yeniden 
bir mülakat oldu 

17 inci Yll Sayı: 5d05 Yazı işlen Telefonu 24379 S A L 1 , 6 MART c 3 naca ay t 1934 idare Telefonu 24370 Sayısı 5 Kuruş 

Reşit Galib'i Kaybettik 
Merhumun bıraktığı hürmet ve 

nıuhabbet hatırası daima yaşıyacaktır 
Retit Galibin öJümU ile yüreği yanan ve teselliye 
muhtaç kalan Vakıt, kederli ailesine, kardefl 
Hüseyin Ragıp Beye, Millet Meclisine, f1rka ar· 
kaclaşlauna ve millete taziyetlerini aunar. 

Ankara, 5 (Sa§ muharririmiz
den, telefonla) - Aydın mebusu 
aeşit Galip Bey öldü; ideal yolun
da aşkla, hararetle çarpan bu kıy
metli kalp durdu. Dürüstlüğü, te
mizliği, çalışkanlığı ile tamnmıf o
lan bu öz yurt çocuğu hayata göz
lerini kapadı. 

Yeni vergi 
liyihaları 

Maliye müsteşarı 
Faik Bey izahat 

• 
verıyor 

Şeker, bina, elektrik,ka
zanç vergirerinde tadiller 

Ankara, 4 (A.A.) - Maliye 
Vekaleti müsteşarı Faik Bey, yeni 
vergi Iayihalan ~traf mda şu iza
hatı vermiştir: 

"- Şeker vergiai: Eskiden ya· 
pılmıt olan fabrikalardan kiloda 

Re§it Galip Bey esasen ~iğe.rl~
:rinden bir rahatsızlık geçırmı§tı. 

Bir kaç aene evvel Avrupada bir 
aanatoryomda tedavi edilerek iyi
leşen bu hastalık geçen yaz !stan
bulda uğradığı deniz kazasından 
ıonra hafif tekilde yenilenmişti. 

1 
12 kurut, yeni yapılan fabrikalar· 

t'Yfr'."JP:*thC'N dan da kiloda 10 kuruı alınacaktır. 

Buna rağmen Reşit Galip Bey REŞiT GAUP BEY MERHUM 
kendisini geceli gündüzlü ilmi tet- . . F.lhak'k ece ya· 
k.k · · O k k. kesmıtlerdır. ı 1 a g ı ata verınıştı. adar ı, en ··ı·· h beri te-

k k d 1 k d. . . I rısından sonra acı o um a 
ya ın ar a aş arı en ısım ay ar- f b'ld. ·ı · t' Sa 

·· .. . lefonlarla etra a ı ırı mıt ır. • 
ca goremez olmutlardı. Sıhhı va- hl . "Hak. • t' M·ı1· de · · . . ha eyın ımıye ı ı ıye,, ~ıyetını bılen bazı arkadatları za- h'" d' · • ku 1 • 
_ 'h d b'l b 1 ölüm ava ısını o uyan ar 11e ... an zaman ı tar a ı e u unu· .. .. .. d · 
Y ı d Fak t t tk'k t derin teesaurlere duımutler ır. or ar ı. a onu e ı a ve .. 
mesaisinden vazaeçirmek değil, 
biraz dinlendirmek bile kabil ol
ınuyordu. Netekim &on krizden 

ün e ~clJıa t hasta Halkevi 
içtiınaına gİbnİfti ve bu tarzı ha
teketi ile son ihtiyatsızlığını yap
'-ııttı. Çünkü evine döndükten 
1onra geçirdiği grip zatürreeye 
Çevirmitti. 

Reşit Galibin hastalığı ölü
ll'ıünden bir gün evvel fenala§J11If· 
•ır. Nnbız derecesi 160 a kadar 
çıktıgı lı .. l<ıe 0 gün birdenbire 140 
a dü{•UlÜf, bu°na mukabil har:ıret 
derecesi evvelce 39 - 40 arası iken 
daha ziyade artmıştır. . 

Bugün bütün Ankara muhıtı en 
samimi bir matem içindedir. 

Retit Galip, milli inkılap dava
sını tamamen kavramı§, bu yolda 
ideale feragafta nayatmı vakfet• 
mit cumhuriyet evlitlarmdandı. 

Henüz kırk bir yaıında olduğu 
için hayatının en feyizli meyvala
rını verecek bir olgunluk çağında 
bulunuyordu. Bilhasaa Türk tarihi, 
Türk dili ve milli harı işlerinde 
en büyük bir zevk buluyordu. O
nun için bugünkü acı akibet önün
de o yolda çalıtmaktan duyduğu 
zevke haytını da feda etti deni-
lebilir. ' 

Retit Galip Bey öldü; fakat hiç 
şüphe Yok ki,bütün arkadaılarınm 
kalplerinde bıraktı&ı hürmet ve 
muhabbet hatırası daima yafıya
caktır. 

Daima hararetle birlikte yükse
len nabzının böyle makus bir şe
kilde düımesi kalpteki mukaveme
tin azaldığını göstermiştir. Bun-

dan S'Onra doktorlar ümitlerini Mehmet ASIM 
-~·~------------__:. 

Cenaze merasimi buqün 
Ankara, 5 (Hususi) - Bir Merhumun cenazesi yarın (bu-

ınıüddettenberi z:ıtürreeden rahat- gün) öğle namazınd:ın sonra Hacı 
sız ~ulunan Aydın mebusu Reşit Bayraından büyük merasimle kal· 
Galip Beyin dün gece saat iki hu- ' dırılarak Cebecide merhum maa
çukta vefat ettiği haberi tehirde rif vekili Necati Beyin kabrinin 
§ayi olunca, büyük b:r teessür U· Yanxn:ı defnolunacaktır. 
Yandırnııştır. Devamı s fncl 88.yıfanm 3 UncU Biltununıa 

Bu vergi evvelce 8 kurut idi, 2 - 4 
kuruş arasındaki farktan 1.600.000 
lira varidat tahmin edilmektedir. 

<Devamı 11 lnct sayfanın ı lnd BUtununda) 

ilaçlı yumurtalar 

Bulunan formül müsbet 
netice vermedi 

Altı aydır saklı yumurtalar dün 
muayene edilırkcn 

K:ııımpatah Hasan efendi na
mında bir zatın yumurtaları uzun 
müddet muhafaza edebilmek için 
kimyevi bir formül hazırladığı ve 
altı ay evel bir miktar Y\lmurlanm 
ticaret od:ısında bir sandık içinde 
mühi.ırl-.?ndiği yazılmııtı. Formü
lü bulan Haaan efendinin arzusu 
veçhHe tayin olunan altı aylık 
müd Jet bittiği için dün ticaret o
dasında mühürlü sandık ::ıçılmış 
yumurtalar muayene edilmiştir. 

Muayene sırasında ticaret oda
ıı idare heyeti, bu işten anlar yu
murh tüccarları hazır bulun.muı
lardır. Hasan efendi Diyarbekir 
taraflarına seyahate çıktığı ıçın 
formülünün ne netice verdiğini 

1 öğrenememiıtir. 
j Sandığın içindeki on yumurta· 
nm evvela ıtıkta muayenesi y:ıpıl· 
mış, bili.hare hep:ıi teker teker 
kırılmış ve ayrı ayrı kaplar içinde 
t~hlil edilmiştir. Neticede bir de 
rapor tanzim edilmiştir. Raporu 

1 tetkikten geçiren alakadarl:ır ve 
:şten anlıyanlar, on yumurtadan 
ikisinin çürüdüğünü, ikisinin bo· 
zulduğunu, ikisinin çok iyi oldu
ğunu ve geri kalan dört yumurta
nın da ancak p"'ıta tfinde kullanı

ı labilecek bir halde bulunduğunu 
anlamıtlardır. 

- Gazeteciler fotoğraflannı alırken bu adamlar ne için .)İUleı·.ini kapat- Netice itibariyle Hasan efendi 
lıııı'-7- formülünün menfi olduğu kanaa· 

-Açık alın ile gezmekten ıılalddda n iç.in! tine v:ırılmıthr. 

M. Çaldaris misak etra
fında beyanatta bulundu 
" Fırkalar arasında Balkan misakının 
esasları üzerinde ihtila~ yoktur ,, 

M. ÇALOARlS 

Atina, 5 (Huıuıi) - Başvekil 
M. Çaldaris dün gece gazete mu
harrirlerine Balkan misakı hak
kında şu bey:ınatta bulunmuıtur:. 

- Siyasi fırkalar reisleri ara
aında Balkan misakının esaslan 
hakkında hiç bir ihtilaf yoktur. 
Y :ılnız bazı teferruat üzerin.de ih-

r.l MAKSlMO~ 

tilaf vardır. HükUmetin Balkan 

misakının taıdiki sırasında ayan 
ve mebusan meclisinde yapacağı • 
beyan:ıt misakın ruh ve eaaaatm• 
dan mülhem olacaktır. 

(Devamı 4 tıncU llay!anın ı lncl siltununda) 

Mesele karıştırılınca 
ehemmiyeti anlaşılı yor 
Staviski'nin siyasi entrikacı olarak faaliyeti mali 

dolandıncılıklarından daha fazla imiş .• 
~~~~--'-·--~~~~-

Alman g adan 100 bin lngiliz lirası almış! 
Pariıten gelen son haberler 

Staviski hadisesinin ıon ve daha 
aydınlık bir ıafh:ıya girdiğini gös
termektedirler. Parlamenter tah· 
kikat komisyonunu teıkil eden 44 
mebusun aldıkları kat'i vaziyet 
bu büyük rezaletin aydınlaması· 

n:ı yardım edecektir, denilebilir. 
Rezaletin bu son safhaya gir

mesine yardım eden cihet, mese
le meydana çıktığı zaman devlet 
hizmetinden çıkarılan polis müfet
tiıi M. Boninin, Staviski tarafın
d:ın verilen çeklerin koçanlarını 

bu im uf o!masıdır. Dahiliye nazı· 
rı M. Saro bu son ketfin f evkali.· 
de haizi ehemmiyet olduğunu ga
zetecilere söylemiıtir. 

Koçanları mazul polis müfet
tişine veren esrarengiz adam bun· 
]arı, iki gün evel hapsedilen Sta
v:skinin hususi katibi Rom::ı.nyino
dan almııtır. Bu adam Staviski-

M .\DAl\1 STA ViSKi 

nin zevcesinin dostu idi. Madam 
Stavbld kocasının öldüğü Şa• 
monıye gitmezden evvel bunlan 
bu aile dostuna vermittir. 

(De\'amı 10 uncu sayfanın 4 UncU sütununda), 

12 M A İİRİIİITmiRiıliaiilılz•a•rt•e•si 

Ayaşlı ?! Kiracıları 
ROMANINA BAŞLIYORUZ 
~1. Ş Uey t:ırafınd:ın bilh:ıssa VA l\IT için yaıılan bu 
eserde Ank:ı rada rasrgelınen b:ııı tipler okadar canlı 
surette tahlil \'e taS\'İr edılmiştir ki bu san'at eserinin 
her salhası size ayrı bir heyecan \'erecekti r. 

Bu büyük milli roman mevsimin en büyük 

Edebi Hô.disesi 
olacaktır. 12 MART tarihini bekleyiniz 
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SON HABERLER·: TELGRAF - TELEFON - RADYO 
iki Kral ltalya, Avusturya, Macar' ~! ~;!'!:. . . Harp ! 

başvekillerinin mülikatı O~ enJan Uzak Şarkta kanlı ~ış- Yuğoslav ve B~lg~ !_Cr 
Gümruklere yeni malar devam ediyor lan arasında bır mulikat 

Romada başvekiller M. Musolini'nin 
bir projesi üzerinde görüşecekler 
Badapefte, S (.A.A.) - HiikU- { pada herkesin hakkım 11Mtf111 men 

meıtia nqiri efkin olan Faeııet· faatlerine hürmet ederek intizaım 
lemes ~ Mueolini projesi- 1 tabiye için en iyi çare, ltalya ile 
nia GUIW& ile Dollfuu'un yakın- küçük itilif arumdaki aüldbaeti 
da ~ Roma seyabatile inkitaf ettirmek ve Tuna devletle
telt· .... l&fhuma sireceiini kay rinin daimi mesailerini tanin et· 
d.._ıladir. Bu müllbtta, pren- meldir.,, 
ıip i6ari1e dm evvel kararlq- Avusturp Lejlt111lderl 
tınlmıt olan ildi.adi it beraberli- relelnln .Szlerl 
iiDia ual ve teferraab teapit ec:li- V&rfOv:ı, S (A.A.) - Pat ajan-
lec ... li•. ıı bildiriyor: 

Mmolini plinmm eeuı, İtalya- llluatrowany Kurjer Cocbien-
nm Macariltan ile AvuturJaya ny ıazetesi, ATUStmya lejitmiat· 
tercihli Pmrük tarifesi tatbiki ve lerinin reisi ıabık nazır~an 
A~ya ile Frama tarafmdan da Wieınarle bir mülakat yapmıftır. 
bu iki memleket haWonda buna Mumaileyh artidük Ottonun Viya· 
benzer tarifeler tatbikinin temini- n:ıya gitmek niyetinde olduiunu 
ne çalıpnuıdır. tekzip ederek diyor iri: 

ltalya - Avusturya - Maca- ''Lejitmistler ne ıayri metru 
riıtan iktisadi teıekJdilünüa dijer vasıtalara müracaat etmeyi, ne de 
clevletlere ve bu arada küçük iti- müttefik devletler üzerine bir taz· 
lifa da iltih.k kapıımı açık bırak- yik yapmak ıuretiyle Habsbmg 
makta olduiu kaydedilmektedir. hanedanmm iad•ini arzu ediyor· 

An9loea kartı.. lar. Bu .makaadı münhasıran da· 
Paria, 4 (AA) - Orta Ama- bili plin il-mde takip etmekte

pa ve lrilhaua Avmturya nıesele- dirler.,, 
!erine tahlis ettiii günlük yazıım· Wiesner, Avuaturya monarti· 
da "Le Tempa,, pzeteıi tunlan nin iadeli için olama hir hale ıe· 

JU!Jor: Hnce Heimwehr'in de Habıburg 
"Amchhue,, e kartı kapılan en hmedanma iltihak edeceii kana"· 

kat'i tekilde kapamak orta Avro· tinde olduiuna bilclinniftir. 

Garip bir teklif 
Andor Cümhuriyetini 
sahn almak istemişi 
......., ...... 5 (A.A.) - Dipa· 

riUuoca namında zencin bir a· 
d-, Andor c:Qmlııwiyeti üzerin· 
deki llriittsek hukuk hükümrani
ıiadea fsaptle, ba hakları ken· 
disiM detıetuawi içia Ursel pes
kopola Seo'p 400.000 pezeta tek· 
lif ettili lihi Andor allaliaine de 
muldelif malt.menfaatler teminini 
vaat .,.ı .. itlir. 

Aad.re mWet mecliai bu tek· 
lifleri reddelmiftir. 

Lonclrada iısizler yeniden 
tezabürlerde bulunduler 

Lonclra, l (A.A.) - Yürüyilf 
yapan ipblerin Yiliyet Ye Lond· 
ramn muhtelif mahallelerine men· 
sup heyetleri dün tekrar tezahürat 
J•pmı1lard1r. 

Trafalcar cac:ldeainde hatipler 
......._ liJlemiflerdir. Hiç bir 
Mdile kaydedilmemiftir. 

Berlinde tek kap 
yemek günü 

Berlin, 1 (A.A.) - Tek kap 
,...- linl, Berlinde, dün, lok&ıı· 
talar, ot.en. ft aire laeaaba dahil 
olnwhnm, yalnız evlerde 
(402.000) muk bir tuamıf temin 
etmiftir. 
Çekoslovakya Almanları 

arasında kavga 
.,...., I (HUASI) - Karlo.i Va· 

ri chmında Çdroalonkya Al· .. 
mula:mm yapbldarı bir içtimada 
...,.ı - det'alokratlar ile bunlara 
aleyhtar olanlar arumcla bir ar
bede alıimt ye ~i .. la olmak a. 
zere ,.,.. tdti pralammftır. 

Serseriler için •. 
ispanya hükumeti karar

gahlar tesis ediyor 
Madrit, S (Huaul) - Yeni ka· 

bine bqün reisiciimhur M. Alkm 
Zamoranm riyaaeti altmda top
lanmıtbr. Bu içtimada batvekil 
yeni mesai arkadatlarım takdim 
elmİftir. Bundan aonra yapılan 
bir kabine içtimaıda Banelon ha. 
diseleri tetkik olunmut ve dahili 
ve harici vaziyetin iyi bir halde 
bulundukları tethit edilmiftir. 

HükOmet Balear ve KuarJa 
adalanncla aeneriler için . karu
ıihlar tef)riline karar vermittir. 

Londrada teker kon
feransı toplanıyor 

Londra, S (Huauat) - Burada 
teker imalit ve tic:ıreti hakkın
da bir konferans toplanacaktır. 
Almanya bu konferanaa iftirak 
etmiyecejini beyan etmittir. 

Almanlara göre Fran
sanın manevrası 

Berlin, S (A.A.) - "Volf Ajan· 
ımdan,, - Lord Edenin seyahati 
neticelerini tefıir eden Berliner • 
"Almanp11 ltir bbn feda&rhk
Börıenzeitunı ıazeteai diyor ki: 
lar yapmıya .eftetmelıten ibaret 
bulunan Fransız manevruı kartı· 
ımda, lngiltere, bat'ftkil Hitleiin 
emniyet proıramnu J&lmz nihai 
bir fedalrirlık delil, fakat tecezzi 
kabul etmez bir kül talilr.ki ecle
c*tir .,, 

Bir vapur yanıyor .. 
Nevyorlc, S (A.A.) -. Havana• 

dan ~vyorb 10lcu tqlmakta ~ 
lan City dl Moaqomery yapma, 
Cha•pe• fened ~ JU
maktaclıt. 

b• • deh Moskova, S (A.A.) -Taa a· Belırat, S (A.A.) - Yqoala"P 
ır tamım yap janaı bildiriyor: Pahtiden bildirili· ya Kralı Alekaandr, Bulg•n·. hıf4 

Ankara, 5 (A.A.) -Aldığımız yor: na dönmekte olan Kral Boris'ia 
malOm•ta ıöre, kontenjan liste- Karatar Monaol heyeti, Maçu- Y qoalavya toprağından geçmr 
leri haricinde olarak gümrük ve in lutaatmm tamamen tenkili için ıinden ·bilistifade kendi.ini Mala• 
inhisarlar vekaletince verilen bazı Sinkiangçon viliyeti hükamet Ja. denovatz iataayonunda selimla• 
:nüaaadelerin sahipleri tarafından taatı kumandanına müzaharet tek· mıtbr. 
zamanındı. kullanılmadıkarJr ve lif etmiflerdir. Sinlrianı'in timali iki hükümdar, müteakip istu
müaaade tarihinden bir aene ve garbi ve merkez lmımlannm ıi- yona kadar, trenin içinde bir ara• 
hatta daha fazla bir müddet sonra çebe ahaliıi mümeuilleri de mm· da kalmıtlardır. Kral .Alebandt 
nıal getirtildiği ve gümrük idare- tska hiik6metine müzaharet et• oradan otomobille avdet etmiftir. 
)erinin de evvelce verilmit olan mele- kati olarak karar vermitler- Bu mülikatm tam•mile huauıl 
müaaadeye müsteniden ithal ama· dir. Meçuin, ricatten aoma, U· mahiyette olduğu teyit edilmekte
melesi yapmakta oldukları anla· ram. Çinin 100 kilometre cenu· dir. 
ııldrıtmdan bahiıle gümiilkler u· bundaki mldafaa meuilerincle tu· Yugoetav aJaneının tebllll 
mum müdürü bir tamim yapsrak hmmaia ~al1pDllktad1r. Belsr&t, 5 (A.A.). - AYala a• 
kontenjan liıteleri haricinde veri· Tunsanlar, Tarlan ye Kara· jamı bildiriyor: 
len bu kabil ithal müsaadeleri, ve- tar llUDtakalamrll1 ...... hslla Oplenata' da balaaaa Kral A,. 

rildikleri zamanlara ait olan ibti· aruıada .. , ....... illa etlaitler- Jekaanclr, dün Bulaariltaaa sid• 
ysçlara göre verilmiı otmalan iti· dir. Fakat, u,......._ •ite- Kral Boriıin geçmeıinden iatifade 
bariyle mevıimi geçmit ma.aade- tekkil ol:m yerli hah ~ ederek kendiıini Maladeno.ats 
)erin hükümden ıakıt olnıaaı ikti· mm&-1-- h!~•---:-e ı.........: 

UUU1 uaumvwu -. İ8taayommda ael&mlamlfbr. iki 
za edecefi, bunun için prek rea· mücadelede Tanpnlara ....... lalldimclar yakın iatuyona kadar 
mt makam ve ıerek huauat eıhas ret ebnek iıtemediiinden ıefer- it~ ..,.hat etmifler ve IOD1'& 

namlanna verilen fidan, tohum berlik muvaffakıyetli bir netice Kral Altılı • dr otomobille O.,. 
ithal müaaac:lelerinin azami ÜÇ ay vermemiıtir. lenata•a a't'det etu•ltlir. 
için ve allt ve edevat ve diier zi- Japon,a ne ,apmak Bu mülakat ta........_ ..._.. 
rai malzeme müaaadelerinin dört letlyormuf? bir mahiyeti haizdir. 
ay muteeber tutularak bu müddet· y d 
ten 10ma ıelecek malların itlW· Şanghay, S (A.A.) - Puyinin eDİ emİryo))an 
lerine miia~ olumnamuı Ye Mmçuko tahtına çıkqı iÇn, Ame-
ıimdiye kadar Yerilmit olan müa· rika ve lngi~tere ıazeteleri tara· Diyanbekir -F evzipqa 
aclelerden de ba mGdcletler zarfm· fmdan fena mütalealarla kartılan· hatbnın son kısmı da 
da iatifacle edilerek celhoLmma· mıfbr. Umumi kanast tudur ki, yapılıyor 
mıt mallar hakkmda ~ api su· Japonya Puyiyi iınp~:a,r,;a.1;...a.;.pa~· ''-"-~~~..,...""'~....,_-'-'llıırl•-
retle muamele ifası cümriiider ::tbuçl-:-1 .... ~- ded. - ara, usuıı - yan-
idarelerine lrildirilmittir. ir ettmn nıyetin ır. belcir. Fevzipqa hattmm 70 kilo-

metrelik aon kumı için bir ay zaı
fmcla münakaıu. açılmak ü
zere hazırlıklar yapılmaktadır. Bu 
hat 1938 da itlemiye açılacaktır. 

Pariste bir hikb,ı 
teakif edildi 

Paria, 5 (HUIUll) - Badn 
miidtleimmımt tarafmdan allte
rilen ._ 6zerine Orao ...... a 
bir h .. imbı ~· yapılan w.r. 
riyat bu zat hekkmda çok miihinı 
bazı veıaikin elde ediJllleSini mu· 
cip oldujundan M. Onıo tevkif e
dilmiftir. 

M. Omo bir müddet nvel, hir 
mesele hakkmda Stavdkinin ta
vauatunu rica etmit ve bu Yolda 
dolandırıcı ile araamda cereyan 
eden muhaberat evrakı elde edil-

:..: .. m..,. .... 
latintak emumda fftkalicle &• 

aabiyet ıöateren M. Urno kendiai· 
ni tazyikte devam olunduğu tak· 
dirde intihar edeceğini .CSylenüı 
ve filhakika cebinde bir kutu öldü. 
rücü bap çdôıup. 

Hariciye umumi katibi 
dönüyor 

. Ankara, S (HUSUIO - Roına. 
da ticaret müzakerelerile metpl 
olan hariciye umumi k&tibi Nü
man Rıfat Bey yalanda Ankaraya 
dönecektir. 

Hariciye tayinleri 
Ankara,, S (Huıusi) - Harici· 

y vekiletinde yeni tayinlere dair 
kararname ~ba ıünil Vekil
ler Heyetinde ıörütülcektir. 

Meclise gelen layihalar 
Ankara, S (Huıuıi) - Türki· 
- Yusoalavya araamda akte-

• t olan mutalebatm tesviyeıi· 
ne müteallik itilifname ile Türki· 
ye - Yunaniatan arasmda müna· 
kit ırbbt anlatma miaakmm tal· 
dikine ait iki kanun l&Jihuı Bü· 
yük Millet Mecliaine -yerihaiftir. 

Devlet şurasının 
bir kararı 

Maapan haczedilen me- Nafia Vek&letinin yeni 111 faa· 

k d • liJet*i aramıcla ~ • Antal· 
murlar ha kın a ıcra ,., Filyoı • Ereili batlariyı. g...ı-

ne yapacak? li ve Menin Jimulamu,v Ü(faatı 
Ankara, S (A.A) - BOrçların· bulunmaktachr. 

dan ~oı.11 -~aa, ve ücretlerinin San, at mektepleri. 
baczı tabrrur eden memurlsr bak 

kında ittihaz olunan kararlann ni istih faaliyeti 
icra dairelerince dogrudan dosru· 
ya veklletlere teblii olunmaıı kifi ~ ~ (Haauat) - Sanat 

. . • .. mekteplerını ulala komiayonu bu gelmeyıp ıcr:ı ve ıflaı kanununa .. • f • 
nazaran bu tebliiin mal memurla· ıunl maarı valletinde tekrar 

top amnqtır Laaia imdTk nyla beraber aym zamanda daire t kt • 1 • • ~on, 1 1 1 

. I . d hn 1.. 1 a:ına me ep ennın Ullhmll ftZi. 
imır erıne e yapı uı azımge • yeti etr fmd kiki akta 
diiine Ş4raynlwletçe karar ve- ~ • a tet er yaP_'D 
·1m. f ve ne ııbı aanatlarm organıze e-

n ıt ır · dilmeıi lizım ıeldijini arqtJr-

M e b US intihabah maktadır. Bu itlerin umumi btit-
çeden idare edilmeai huauauncla 

Ankara, 5 (A.A.) - Cumbari- bir cereyan mevc:utur. t 
yet halk frrkaaı umumi kitipliiia· 
den bildirilmittir: 

Münhal bet melnulak için ÖDÜ• 

müzdelci cuma ıiinü intihabat ya· 
pdacak ve fırka namzetleri çar

tamba tünü ilin edilecektir. 

Şayialar doğru deflL 
Ankara, 5 (k.A.) - idman ce

miyetleri ittifakı tetkilitınm ve 
bu meyanda spor ldüpleriain ilı:ı 
edileceiine dair nep'OIUD&D hava· 
dislerin hilifı hakikat olduiunu 
beJ&na Anaclola Ajamı mezun· 
dur. 

Ticaret ofisi 
Ankara, 5 (H-1) - Harici 

ticaret ofi.inin mart nH.ayetinde 
lstanbuldan Aiıkaraya nakledile
ceği, yedi kitilik 'bir memur anı· 
punun lıhnlndda blacaiJ, ayn· 
ca bir knım memutlarm lzmirde 
çalqacatdan, ofla miidilrü Cemal 
Beyin latanbulda blacaiı IByle· 
nilmektedir. 

Stru~rg'ta Almanyaya . 
karii bır protesto karan 

Strazburg, 5 (A.A.) - Cüm
IMarİJetçi demokrat flllaunm ata• 
iıda Ren ıubeıi k-.resi, Sarre'· 
da Japılacak arayı umumiy_. 
serbeıt, dürüst pli olman 
ve F rama ile Sar b&•z:ııı arumcla 
ticart mübadelele~;" etme
ti hakkında ve Al , harici 
Almany:ıda mukim AW.nıar p 
bi telikki eden nazi teWddlerine 
kartı protesto eden bir karar al
llllfbr. 

Konsre Almanya ile Al1111 a• 
raamcla h~1>ir t:ırih münuebetl 
olmacbtmı ve f&yet bir kültür_.. 
nuebeti varaa bu münaaeı.tlo 
nui ibtiWi ile ortadan ...... 
olcluiu tel&fddıindedir. ~ 
konan Doumersue htik8meti118 
iti~mı Ye tebrilderiai 'l:.iWJr 
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_Babama, gidip yatacak mı· Bir cün kibarca bir Hanımefendi evle-
Ali Bey: 
_ Gülderene anlattım .. Hareket eden çeteler 

dört kola aqrılmışlardı 
' necelaniı. Döne dolap bize kadar ııra 

yım.. ı· b 
- Git yat meleiİm·· Ene a e- ıelcli, aordular: 

Diye batladı. . 
Ve birdenbire, aebepııs yere 

• •. - Şemsettin Remzi BeJi tanmlDIZ· 
nı op.... ld Muharrirdir. En töbretli ıuetecidir. Her kızdı: 
Babaımm boynuna abd" ~·d gün hir yerde makalesi -ı....or, bu ut 

1 • ken 111 e an- ~ ... , · Çe 11") k içinden ıeçen en . f evlenecek, bunun hakkında bize biraz ğa muvafak olmuı ve İbrahim Be- karanlıkta gene ( pe ı öyüne 
d Ba:baama her teYI e- ma1· t • • • • bul l · d · "l .. t" 

_ Artık anlayacak yafta .. 

Karııı: 
_ Benim anlayamadığım teY· layamıyor u. r.... . b. uma venr mıııım. yin unduğu ıtrumca karargi.- gerı onu mut u. 

da edebilirdi, hatti. ıe~ ııını ı- Onlara fa cenbı ftl'dim: . hına gelmi•ti. lbrahim Bey dört Sofyad 1 . . ' erı mı .• 
Diye sözü keıti .. 1 Y ak sevkini bıle... - Taıunu,orum, böyle bir muharrir :r Bu it bittikten sonra an 

e.Ar-::- kamı kollarının ara· yok. Böyle bir imza,. aıli tesadüf etme- Türkün ölüm teblikeıine maruz getirilen bcmıbalann ve dinamit• 
ı ld 'Onun utruna her feyİ fe- dim. kaldıimı haber almca derhal lı- lerin tecrübeleri yapılmıtt. Köprü· 

ıma ah 
1
' dı Hatta gururunu bi- Kutundaki ısrar etti: trumcada bulunan çetecilerden o- lerin altm:ı konulacak olan bu di· 

Güleıeren dopuldu: 
_ Babamın hakla var ... 
Sonra yumupdı: 
_ Anneciiim, ne olıa babam ... 
Gözleri doldu. Kanıı dudakla-

daya azır · V L!- tuz k' • ek h dud kta ff k' t' .. d - ar efendim var. Dün ıece _. ıtı ıeçer u un o no - namitleri, muva a ıye ı yuz e 
le ... • . .. . yerde raıtıeldik, mqhur ıazetenin mii- ıma ıöndermitti. F ala\t bunların yüz temin etmek için bir kerre tec-

rını ııırdı. Onun için ne ııtraplar 
çekmitti. Doğum ajnlanm duydu 
da, kızına kızdı. Sahur!. Evet am
ma, ne acılar pahasına.. . 

Ve kadın, dıvanın uzennde, on• dürü - ıöylenen iami tekrar etmi10- akt B 
O b' b" . T i zamanında yetifip yetiıemi- rübe etmek llzım geliyordu. u 

!ara imreniyordu. ıç ır teY rum - bize bu meıhur zattan baheetti· ecekleri ü heli di. Belki Bul- tecrübeler de Bulsariıtan dahilin· 
hiuetmiyordu. Yavq yavq hod- Söylenen ıazetenin müdürünü ben ta41• y l t p kay d d''rt T" 

On · · rtık .. tek" d Ekil' · anla~ tip gar ar o zamana ar o o ur- de (Sidoviçe) köyünde yapılmıt 
binlqm:ıti. un ıçın a o ı yor um. t ı~ ıordum, t . • kü' .. ,d.. .. 1 caklard O ·- -.-. onlann ko .. pru""leri berbaYa et• 

d "'")d" O Mabmudun taklidi ne kadar kendıaın• o urmut o a ı. nun ı _. mevcut egı ı. nun parası ay· . .. • .. , . . .. l '-·--

M d mki Gülderene her teYI d O k l akt B benziyorsa o da pzetenin müdürüne o çın Turk çeteıı gayet ıur atlı bır mek için ite yarıyacası an &flauar 
rıy 1

·... parasız 8 mıyac ı. u- kadar benziyordu. yürüyütle hudut noktaıma gelmit tı. 
na ragmen onlan kııkandı. B·-· bu methur zattan bahsedeni il· B 1 ı h d t ku ti · · . - ve u gar ann u u vve erını 

_ Haydi git yat, dedı, çok geç tizam edeyim diye •ordum: bluk it 1 .+ 

- ae öl l. . ye .. ledik. Ben de IÖJ ıyeyun 
~y N . ·ıe ıönderdiğin mektup-
ıse.. un ı ok. Onl 1 
1 h• L.. ,__eti y . ar a . --•--• • h . t a a a ma a mr,..r. oldu. - Bu beyan ....... eaıne •118'1 gaze _. 
arın 1Ç vır -·~ -

hiç kimae tehdit edilemez Marmarann üstünde, ıece her de raatıelclinia? Bu it bittikten sonra Bulgar za· 

Mininıini kız, hiç bir !ey olma
auı iıtiyordu. Fakat hayatta çok 
feci ıeyler oluyordu. O da bunlara 
phitti. Kirli ıeylerdi bunlar .. 
Kimıenin de kabahati yoktu. Me
seli. geçen gece rahat rahat yata· 
iına yatnııt, bqını yaıbğına koy· 
mut, ıözlerini kapamıfb. Birden 
bire öteki ıeldi. Kirli ıeyler hun
lar. 

ld. Ce d' bitine haber gönderilerek hapset-andan daha süze ı. np ver ıı 
Ali Bey: - "Bizim evde Türkçe gazete okan· tiği dört Türkü derhal ıerbeıt hı-

. .. d. J ded' Ya mu! Fakat bu muharrir muhakkak her rakmaaı iıtenilmiıti. Aradan ya-Anenin ıöziınu m e, 1• -

r IÜJı JUIJOl't IÖzÜne itimat ettİfim bir a• 1IDl tat geçmeden mevkuf dört rm net' eli olman azım.. dana aö•ledi. 
P aklarmm ucuna basb fıı- ' Türkün tayin edilen mahalle gel-

arm ' Geçenlerde bir ıün Şitli sakinlerinden 
ladı: bir hanım tunları söJledi: dikleri ıörülmiif ve onlarıiı öldü· 

_Sen meı'ut olursan, ben de _ Ev.ellO aece bize Vili Nurettin rülmediii ıörülerek otuz kitilik 
nete'li olurum. Beyle Hikmet Feridun Be1 ıeldiler. Hik· Türk çetea:nin oraya beyhude git-

Bu ıözler, fikre kuvet verdi. met Be1 bir çok pzeller aöyledi. Vili mit olduiu anlatılmrfb. Bili.hare 
Ali Bey ürktü. Bey mual anla~- .A'*!' ~di JaPb· kurtulan bu Türklerin anlattıkla-
- Allah rahatlık versin minimi- Sonra da narııle ıatenz dediler. 

- Baban bahuulır lazım, fakat 
Taziyeti iyi ,armek llzım. Vazi· 
yet ümitsiz. Apartımanı, köıkü 
satmak fakirler rj_bi yaşamak Ji. .. 

Ali Bey itiraz etti: 
- ite yeniden -hatlarım. 
Gülderen illledi: 
- Bu köfkii •tacak mıyız?· 

Ali Bey kızını teselli edecek 
lruveti buldu: 

_ Daha tüzel bir kötk alu'ız 
yavrum. 

Minimini içim çekti: 
_ Amma bu kötk olmaz .. 
Ne bu kötk yerine gelirdi, ne de 

masum çocuk ıözleri .. Ortada, çe· 
kirge petinden kotan kızdan da e· 
ser kalmıyacaktı .. 

Ali Bey: 
- insan korkak olmazsa dö

Yiittir r. Dedi. 
Döritmel. 
Y qamaık ne tatlı teydi. Her ge

cenin mücadeleai, J:riitiin ömür 
müddetince devam eden mücade • 
le ... Y aıamak bu muydu 7. 

Gülaerenin ıene psleri doldu: 
Oteki, kalbini kadmlqtırmrı • 

b: 

- Anne, dedi, babama yardıın 

nim. Yarın ten ol... Gene bir tuhaflık karııamda kalcbiı· 
Kanıı homurdandı: mı anladnn. 

- lntaallah ! - "Siz bu iki muharriri tanır mıaı· 
~-...ı~:"""'~ • • .. de mz? 

....... wamı opme n: "Nud t. iki · ele Alqamda 
- Allah rahatlık versin! dedi ... • - orlar ......., 11 

J • d 1 . k d' . d :ruı PZl1' • 
çın en seçen en en ııı e an- _ "HQ.r, dedim, Vüi timdi Haber 

layamıyordu ımtainde ;ruı )'UIJOI'. 

Gürültü etmeden gitti. Saçları- - "Haber mi, bunu da timdi itittim. 
nm nurlu rııiı kayboldu. Daha dün pce Vill Bey komqtuldan· 

- Ali, o mektuplar.. mm aütunaaa JaUC8lmı aöJledi. 

- Bırak... _ "Şah.- ta1ur mıanuz? 
- Neden gönderdin? _ "Bizim alt kattakilerin oilu tanı-
- Hila kuvvetli olduiumu san· yor, o setirdi. 

mak için, ınağlubum.. Biraz daha IOl'dum. Hanımefendi ba-
H f 1 na kumral, Duilaa bıyıklı, ince belli 

- a ta ardır sana söyledim.. aportmen bir beyden bahaetti. Vüi BeJ 

- Suı. Nuri bakara ma1U1Dda ba, dedi ... 

oyun O~dı. Ben de onun gibi Sonra tiflPPt ıöbeldi. sözlildü bir 
yaptını.. Borsada oynadım. Kay· attan 1-baetti. 

bettiın. Paralan vereceiim. Halbuki ba iki arkaclq ne pul IÖJ-

- Ya biz? ...._, ne ele aCllll taklidi yaparlar. 

- Sen mi 7. • '&unlar mabarri)eria nuıl intihal edil· 
Oturdu. Surat sert. Bakıtlar dilini p.teriJor. Maaın.fib ben taklit 

dik. kihU'larm ..ı..uade taklit muharrirleri 

- Sen mi? diye tekrar etti. Sen fula bulmıJormn. Onlara ela 1löJle adam 

ne kaybediyorsun?. Ben öldükten ıerek. 
9 •onra sen zenıin olacakaın.. Her •drl Etem 

halde ismim ıeni lekelemez. 
- Senin karınım .. 
-Bu bir teY demek delildir. 

(Umum ftl') 

Dağıstan 1iirkleTinde 
aan'at 

etmek llzım... Parasız biçki ve 
Daha derin bir mubabettle sevi- dikiş dersleri 

Datııtan Türkleri arasmda 
aon samanlarda yetifen ım'atlcir
lann eaerleri Makaç • Kale teh· 
rinde te,bir edilmektedir. Bunlar 
araamda Muhiddin Cemal, Molla· 
eY, Yunus ojlu, Bekov ıibi rea· 
•~larm RnkaroY·Saricev sibi 
he,Ultraılarm eeeri vardır. Mu· 
hiddin Cemalin tabloları fevka· 
ilde bir aan'at lo,metini haiz ıö
rübnüttür. 

JOrdu. Ba muhabbeti saf ve ına. Cümhuri1et Gençler mahfelinden: 
IUlndu, fakat kadm muhabetiydi . Mabfelde yalnız hanımlara mabauı 
Dövütmete lıuırlanan erkeği ae _ paraaq (dikit. biçki, ve her nm nalat) 
Yiyordu. Betbaht olan, fakat tali- clenleri açılmııtır. Derslere 15 - Mart • 
aizlije L-.n eğmiyen babaama 934 Pertembe sünü aut 14 te bqlana-

uvTu caktır. Dersler her hafta Pertembe aiin• 
hayrand.. leri aut 14 ten 17 ye kadar mahfelin 

- Anne, babama yardım etmek Beyoiluncla Tokatliyan arkaamclaki 
l.:ı- Cümburi•et Halk Fnbu merkaindeki tlUlllD... J 

1 clairel-=-de ---=•---1..&!... Anaeai, kendine ıenç iiini ha- - ... ·-us-
tırlatan bu yeni açılmıt çiçeje Ka11t 15 Marta kadar her sin saat 
'-ta: 14 ten itibaren mahfil merkezinde ,....a. 

Güreli diline çevrilen 
operalar 

maktadır. Ana edenlerin iç kıt'a fotoi-
- Zavallı yavrum! raf ile miraaatla ka:rıtlamu J11Pbrmala- Bitliaten bildirildiiine iöre 
Ve Ali Bey, kendine itimadı n... timdiye kadar yalnız FrantD be.-

lrahn•mıt, her ikinae bakıyordu.. tek&rı Biset'nin "Karmen,, n••m-
bnanu,, her ikime bakıyordu.. Uludağda daki operası Gürcü diline çeml· 

CIDC:erelercle Marmara ıeceıi... Vali ve belediye reni Muhittin mitti. Son sünlerde V edrinin 
llap, omalarına çöktti: Beyin reiılili altmd-:ı bir kafile "Ayda,, adlı operuı da Gtırcüce-
- Yarm sabah dütünürüz. kurban bayramında BurAya side· ye pwllmiftir. Ye yakmcla Tiflit 

nna ıöre arkadatlarmdan biriıi· 
nin kaçınuı üzerine Bulgarlar o
nun vaziyeti gidip anlatacağını 

bildiklerinden geri kalan dört 
Türkü öldürmeie cesaret edeme
mitlerdi. 

Bu dört kiti kurtarıldıktan 10n
ra lbrahim Bey Türklere kartı 
mütkülit çikaran Bulıar hudut 
zabitini Sofyaya tikiyet etmit ise 
de Bulgar hükumeti o zabite kl\r
ti ihtaratta bulunmak şöyle dur· 
aun, onu yaptılı hareketten dola· 
yı nitanla taltif etmitti. 

O zamanlarda Bulıar hükU.me
tinin bize kartı olan tavır ve ha
reketi bundan qikir bir ıurette 
izah edilemezken bizim çeteler 
Bulı:ır komitelerile yaptıkları ha· 
sırlıldarı tamamladıktan aonra 
Sırbiıtan dahilinde büyük bir ha· 
rekte kıyam etmek üzere bulunu
yorlardı. 

Sırbiatanda yapd:ıcak olan bu 
büyük hareket her teyden evvel 
mühim kaprülerin berhava edil· 
meaini Utibdaf eyliyordu. Bu 
makatla lbrabim Bey maiyetile 
birlikte lıtrumcadan b:ıreketle 

Bulıar • Sırp hududundaki ( Çe
pelli) kayüııe gitmitti. Burası mer
kez ittihaz edilerek Sırp araziıinin 
krokiai çıkarılacaktı. Bu krokide 
köprülerin vaziyetleri tayin olu
nac:ık ve yapılacak hareket ona 
göre takip edilecekti. Bu it için 
Sırbiıtan dahilinden gelen kla· 
vuzlara (Çepelli) köYÜJlcle lbra· 
him Beyle maiyetini bekliyorlar• 
dı. 

Kroki almak için icap eden 
haz.lrkhr tamam olduktn sonra 
otu Jcitilik bir Türk çeteaile bera· 
ber lhrahim Bey ve maiyeti . Sırp 
hadudanu seçerek V ardar nehri 
tarafeynincleki tepelere çıkmıt ve. 
oradan taraaudata b:ıtlamıttı. 
Hudut ıece ıeçilmit, sabaha doğ· 
ru, tepelere çrkılmıt, bütün gün 
kroki çıkarılmakla vakit geçiril
mit Ye ıece oluncıy~ kadar kro-

Artık yedi yüz elli Türk ve döıt 
yüz Bulgar çeteciıinin Sırbistana 
geçerek vasi mikyasta ite batla· 
muı için qrtada hiç bir mini kal· 
m:ımıflı. 1150 kitilik bu muhtelit 
kuvvet tamamen latrumcada top
lanmıfb. Bu çetelerden eYYell iki 
yüzü Türk ve iki yüzü Bulpr ol
mak üzere bir ihtiyat kuvveti ay
nlmıtb• Geri kalan yedi yüa elli 
kiti 1330 ıeneai martmm 23 ündl 
ıeceai Bulgar • Sırp hududunu 
geçmek üzere lıtrumcadu hare
ket eylemitti. 

Daha evvel poatacılar YUda• 
ıile Sırbiıtan dahilindeki Türk 
köylülerine gönderilen haberler• 
de onların da hazır olmahn bil· 
dirilmitti. Bir gün evvel latrama.• 
ya gelen raporlardan 5D'plana 
V ardar üzerindeki köprüyü mü
dafa:l eden kuvvetlerinin bir ta• 
bur kadar oldutu ve binaenaleyh, 
yedi JÜ:I elli kitilik muhtelit Türk 
• Bulgar çetelerinin kifayet edece
ii de anlqılmıtb• 

lıtrumcadan hareket eden çe
teler dört kola :ıynhmtlardL lb
rabim Bey bunlar için dört muay
yen noktayı hedef olarak shter
mitti. Hafız Recep Efendinin Jm. 
mandaımdaki çete (V alandcwo) 
ye gidecekti. Burası buduthn İti• 
haren 9 Aat uzaktı, 8 aaat uzakta 
olan (Kaliın) mevkiine muhtelif 
reiılerin idareainde bir çete side
cekti. 

Sırplarin topçu meYldi ohap 
V ardu üzerindeki dllDiı'Jolu ldip
rüıine en yakın olan (Hodova) 
mevkiine lamail Hakla B. ile bera· 
ber Kahraman Ye Khım Beyler 
sideceklerdi. Buran hududa ye

di a:ıat mesafede idi. Nihayet 
( Graveç) mevkiine kesa muhte
lit bir kunet sidecekti. Buraaı 
da on saat uzaktı, Dört koldan 
yola çıkar bu kuYYetlerin ayni ıa• 
atte hedeflerinde bulunabilmeleri 
için lbr:ıbim Bey onlara ayrı &Jn 
hareket saatlerini tayin etmiıti. 
Bu ıuretle çeteler iki veya üç saat 
fuılalarl~ yola çıkacakhrdı. 

!.ıl.Jal...~Jllui.'.8.-..Jı.a....a....a..__ __ _. ....... ~_.ı_..L...Llll....l~--..L.--.ı...--~~~.....Lli'eıajı..,.uUıMibı ......... U!i.l.l.aı*ti0r.~~~~···--a.-Jlw.ı..a--.......hiiHiilW..-

Sırpların Vardar nehri Anhi· 
lindeki v~ziyetleri fU idi: Nehrin 
Bulgar - Sırp hududu t3ftfmdald 
sahilinde hakim bir tepede iki 
Sırp topu bulunuyordu. Bandan 
)>qka yukanda babaettiiim d&rt 
noktada muhtelif müfrezeleri yarı
dı. Fakat ud Sırp lmnet· 
leri nehrin kartı sahilinde lN· 
lunuyorclu. Vardar nehri üerin· 
den ıeçecek olan Sırp trenlerin.in 
iatikametleri bir taraftan COtkiip) 
ve dils taraftan (Klprülü) idi. ...... -





EL 
1:l,atto tadld ....... - - .._,. 

Trajedi oe dram satirik 
na ıl oiicuda ,eldi/ 
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Simaiqat 
Yazan : İ z z e t o ğ l u " . . . ,, 

~. ' . 

Üste vazife olmıyan şeylere 
karıfmak belki münasebetsizliktir. 
Amma, hoı şeydir: 

"Karıımak,, tan maksadım, ta· 

mdık olmıyan kimselerin işlerine 
burun sokmak değildir. insana a· 
ğır sözler söylerler ve bu sözlerin 
sonu neye vanr bilmem; çünkü 
ben aksi huylu bir adamım. 

Hayır, bu değil maksadım. Hoş 
olan tanımadık insanları tetkik et· 
mektir. Duruşlarından, yürüyüş

lerinden, bakı!larından, konuşuş· 
larından insanların ne çeşit insan 
olduklarını anlamağa çalışmak, 

anlamak çok hoş bir şeydir. 
Ben tramvayda iken, böyle va· 

kit geçiririm. 

- Bir tane Bayazıt ... 
- Gitmez, Taksime gider. 
-Ya! .. 
Küçük hanım, önüne çıkan ilk 

tramvaya binmişti. Gideceği ye
re kadar gidip gitmediğine bak -
madan, sormadan atlamıştı. (Ser
sem). 

Sersem, suratını ekşiterek kalk
tı. Nereye gittiğini bilmiyen bu bu· 
dala tramvaydan indi. 

Eminönünden Karaköye gelmiş
tik ... Beyhude zaman kaybetmişti. 
Ve Bayazıta gitmek için de fazla 
para verecekti.. (Acımıyorum 

miheldir ona. Bir daha aklını ba-
şına toplar. Bu kadar sersemlik in· 
sanı sinirlendiriyor). 

Hakkım değil midir bu? Hakkı ~ ~~ :f. 

JQı istimal ederim. Göze yasak ol- Üç gün sonra, Eminönünden 
ınaz. Kimıeyi rahatsız etmeden gene ben'm bulunduğum tramva • 
gönlümü eğlendiririm. Hem bu ya bindi. Yanıma oturdu. (Ne tu· 
suretle ruhiyat ta öğrenmiş oluyo- haf! Başında ayni şapka, elinde 
rum. Beni yaptığ1m da ruhiyatın ayni çanta .. Gene ayağıma bastı .. 
bir koludur: Simaiyat !.. İnsanla- Yanılmışım, sabit fikri var.) 
rın yüzlerinden huylarını anla- Bilet alacağı zaman ayni kome-
mak. j di: 

Hem insan tramvayda, bundan - Ya!.. Yanlış binmişim! .. 
daha iyi ne yapar? Ne yapabilir? ı Ve geçen seferki gibi, Karaköy-

Pencereden yayalardan birinin de indi. 

tramvayın veya otomobilin altın- O zaman işin iç yüzünü anla
da kaldığını seyretmek hoş bir 1 dım: Sersem kadın yaptığını pek 
§eY değil.. Hele ezilen' alacaklı- iyi biliyor. Parasız tramvaya bin· 
mz değilse hiç hoş değil.. Aksi gi· menin kolayını bulmuş. Eminö -
bi. Borçlu olduklarınız da ezil- nünde çalışıyor, Kadıköyünde o· 
mezl-er.. Her ne kadar bir tram· turuyor. Her akşam Taksim- Sir· 
vay veya otomobil kazası, yolcu· keci bekliyor ve Karaköye para· 
luğun yeknasaklığmı gideremezse- sız tramvayla geçiyor. (Ahlak
de, yolu kapar ve sizi hayli geç sız faka kurnı\Z. Zt:;ngin olur .. Q .. 

bırakır. nunla evlenmek isiyorum.) 
Bunun için ne oturduğum yer

den, yol arkadatlarımı tetkik e· 
derim .. Hele tetkik ettiklerim yüz
lerine bakılır gibi ise, keyfime pa· 

inkılap Enstitüsün
de ikinci ders 

yan olmaz. 
• ..... [ Başt:ırn fı 6ıncı s:ı vı'ada l 

Mes~la tam yanıma oturan şu Hak'k t ·· ı k ı; 
kü .. h ı a ı soy eme azım ge· 

çük anım.. · ı· · k IA d k "G · d 
• w ırse ın ı ap eme azı,, emek-

Geldı, ayagıma bastı ve bastığı- t ' B d ı "G · k . ır. un an eve azı,, uman-
nın farkına bı le varmadan oturdu. d d A b d "G · b • 

S. · b l an ı. rı urnun a azı,, u.un-
ımaıyata a§ ıyorum: d 1 ·1· 1 ı· ı b'I B .. .. . . 1 masay ı ngı ız er ga ıp ge e 1 ir-

- u kuçuk hanım hodbın, •· lerdi. Bu askeri bir meseledir. 
na.tçı ve savruk.. Kocasına eğer Mütarekede "Gazi,, devlet adamı, 
var veya olacaksa acırım. Tuhaf hükumet lideridir ve inkılabı hu
bir yüzü, tuhaf sivri bir bumu, tu· sule getirmiştir. inkılapta Gazi 
haf bir beresi var ... Tuhaf bir sarı· baş, halk vüvududur. 
tın kadın .. Halleri tuhaf ve terbi • 

Bu sayede kurunuvustadan asrı 
yeıiz .. Mantosu yakışmış, fakat el· hazıra atladı ve kan dökmeden 
divenlerinin iki parmağı yırtık ... hukuki içtimai teceddütler yaptık. 
Şu halde: ev kadını değil. Garip ~Gazi yani millet başı, en mühim 
§ey .. Oturalı bir dakika oldu, hala anlarda doğru yolu buldu ve delil. 
pudra ıürmedi ! Garip. Ha, işte.. Jerile gösterdi. 
çantasını açıyor. (Hoyrat) çanta· 
mn iç aıtarı biraz solmuş (şıklığa Mütarekeden sonra Türkiye 

için b ir çok yollar vardı. Ve ne
tekim de bir çok yollar takip edil
di. Fakat Gazi bunların iyisini 
düşünmüş ve bunu mütarekede ba
ğırarak söylemişti. Sakarya "Ga
zi,, siz olabilir mi idi? 

Dumlupınarı kim tahayyül ede
bilirdi? 

Reşit Galib'ide 
: kaybettik 

..... (Baş Uıruu ı lnt•I ..ayıra mı:r.aa) 

1 Bir sanatkar bugün Reşit Ga-

1 
lip Beyin yüz kalıplarını almıştır. 
Cenaze bugün Nümune hastanesi
ne nakledilmiştir. 

Bugün toplanan Büyük Millet 
Meclisinde celsenin açılm1sını 
müteakip reis Refet B. doktor Re
şit Galip Beyin vefat ettiğini heye
ti umumiyeye bildirmiş ve demiş· 

tir ki: 
"Reşit Galip Bey aramızda çok 

yüksek ve cevval zekası tatlı ve 
ateşli ifadeleriyle tanınmış kuv· 
vetli bir h:ıtip ve devlet adamı idi. 

Gerek mecliste ve gerek maarif 
vekaletinde bu millete yüksek hiz
metler ifa etti. 

Türk tarihi, Türk lisanı, Türk 
ülküsü için çok çalışanlar arasın
da bulunuyordu. 

Reşit Galip Bey hay:ıtı hususi
yede de tam manasiyle bir insanı 
kamil idi. Bu kıymetli arkadaşı· 
mızın aramızdan ebediyen ayrıl· 
ması sebebiyle :ırkadaşlarımı bir 
dakika sükUta davet ediyorum.,, 

Bir dakika sükuttan sonra reis 
ruznamede bugün için müzakere 
edilecek bir madde olmadığı ci· 
hetle içtima1 nihayet verildiğini 
ve müstaceliyetle görüşülmesi icap 
eden layihalar bulunduğundan ya· 
rın saat 15 te toplanılacağım bil
dirmiştir. 

1(. "' "' 

Türk inkılabı değerli bir ç.ocu· 
ğunu kaybetmekle bugün acı için
dedir. Aydın mebusu Dr. Reşit Ga· 
lip Bey, bir ay evvel bir gribe ya· 
kalanmıştı. lki hafta kadar Keçi· 
örende kütüphanesine konulmuş 
karyolasına esir eden hu hastalık 
iki hafta evvel artık seyr.ini geçir· 
miş, aziz doktor, kuruluşunda fır· 
ka umumi idare heyeti azası 

çalııtığı ve ilk açılış nutkunu söy
lediği Halkevlerinin 23 Şubat Cu
ma günü yapılan kutlulama mera
siminde bulunmak için, refikası ve 
yavrularile birlikte Halkevine 
gelmişti. 

Reşit Galip B. bu merasimde 
sonuna kadar kalmadan gene evi
ne dönmüş ve bir gün geçmeden, 
evvelki pazar günü, tekrar yatağa 
düşmüştü. Reşit Galibi bu sefer 

de yatıran zatürree idi. 
Anlaşılıyor ki, grip tamamile 

geçmemiş, bu Halkevi bayramın
da bulunmak heyecanının verdiği 
ihtiyatsızlık grip neticesi bir zatür-

Gazi ve 1ürk tarihi .. 
Reşit Galip Beyin güzel bir ga~ı.sı 

• • 1 

- Yirmi saatten beri çalışı· lıdır. 

Y'Or. işte Türk tarihini araştırma iti 
- Yirmi altı saatten beri çalı- de böyle başladı ve böyle devam 

şıyor. / etti. Önce yorulmadan , usanın"· 
- Otuz saatten beri çalışıyor. dan bütün muhine Türk tarihinin 
Büyük Şef başarmağı 'kurdu- ezele dayanan büyük ve necip var· 

ğu yeni bir millet işini eline '.l ldığı lığını telkin etti. Tereddüt göste • 
zaman bu cümleler muhitte sık sık renlere i.man, ispat dileyenlere ve 
dolaşır, o işin sonuna erinciye ka· sika, ç. :ılışmak istiyenlere vazife 
dar haftalarca, aylarca, yıllarc'l verdi. Böylece "Türk Tarihi Tet· 
işitilir. kik Cem:yeti,, kuruldu. 

Büyük çalışmalarında ona y:ı· Cemiyetin azası olarak hiçbi· 
kın bulunmak şeref ve saadetine rimize, hiçbir gün şunu veya bu· 
daha seyrek erebildiği.m zaman- nu yapmak için emir vermedi. 
larda bu h:ıberler hayranlık duy- Gönüllü milli çalışma işlerinde 
gularımın yanına sıhhatı endişe- emir ve icbar onun usulü değildir 
sini de katardı. İçimden tenkit e· O, öyle konuşur ki emir vermedi· 
derek: ği h:ılde dinleyen emir aldığını ru 

- Bu kadar fazla ... insan ya· hunun içinden duyar. Hiç incitme 
pısı böyle bir zorbyışa daha ne den, hatta gayret hızını son had • 
kadar dayanabilir, srhhati üzerin· dine kadar arttırarak en şidetli 
de bunca ifrat ile tasarrufa hakkı tenkitleri yapmak onun erişilmez 
var mı? derdim. Kendimce pek incelikte yüksek vasıflarından bi· 
doğru ve yerinde bulduğum bu ridir. 
dü,ünüşü ilk fırsath kendilerine Büyk Tarih kongresine kadr 
açmanın bir vazife olması l;.zım üç yıl süren birinci çahpna ve ha· 
geleceği hükmün.e varırdım. Fa- zırlanma devresinde bizi yorulmu§ 
kat otuz saatlik çalışmasının so· gördüğü zamanlarda durdurur ha 
nunda huzuruna Ç'lğırıldığım za· yatının mekteplerde okunmakla 
man onu o kadar taze, o kadar öğrenilmez tecrübelerini , her bi· 
dinç, meselelerin derinliğine, fi. ri birer yüksek ders tafıyan hatı• 
kirlerin genişliğine bizleri d~ bera· ralarını anlatrak dilendirirdi. O • 
her çekeı·ek atılmak için o kadar nun y:ınından daima ümit, kuvvet 
dinlenmiş bir kudretle istekli ve ve gayret tazeliği ile ayrılınır; ona 
hazır bulurduk ki, söylemek için ve onun eserine bir kat daha bağlı 
günlerce hazırlandığım sıhhat ten~ olarak, millete, memlekete bir kar 
kidi zihnimde kendiliğinden erir dah:ı afık olarak ayrılınır. 
giderdi. Onun dayanı'fmı pizim Meydana koyduğu tarih haki .. 
kuvvet ölçülerimizle öl-Çmeğe ça• katinin bir cümle ile hulasası şu· 
balamak boştur. dur: ''Türk milleti, bütün medeni 

Çahşmıya baılayınca pence· yellerin atasıdır. Son asırlara ge• 
relerin koyu ı storları sımsıkı iner }inceye k:ıdar insanlığa medeni • 
ve odada s:ıat bul\lndurulmaz. lh- yet rehberliği yaptı, yi1") ,,.-.pa • 

tardan hoşlanmıyan ruhu böylece ! bilir ve mutlaka yapacaktır!,, 
tabiatin ve makinenin ağzını ka- ' Bu tarih hükmü , aşıladığı V!l'" 

pamış olur. Çalıfmanın mühleti zife duygusu ve çalışma heyecanı 
s:ıatler, günler, gecelerle değil ha· ile büyük tabiat kuvvetlerini, fe • 
rik:ılı dimağının tahlil ve muhake yizli toprağa, ışık kaynağı güne • 
me pençesile yakaladığı mesele - fi andıran bir kudret hazinesidir. 
nin çözülme ve aydınlanma mey- Dr, Reşit Galip 
danında t:ım teslimiyeti ile kayıt· . "1933 Matbaat Almanmtı,,aclaa • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·:••n••u•nn•••••••h•••• ... t .. f :~kalade- ı dan Aydın mebusu olarak iltihak 
gere geçerse ve ame . 
1 ek . etti ve istiklal mahkemesınde aza" 
eşec tı. 

Öğleden sonra evine gidip refi: lık vazifesi yaptı. 
kasını gören arkadaşları onun 4C.ı Reşit Galip B. Tü~~ tarihi ~et· 
d · h k . . 1 sından kik cemiyetinde kendısıne verılen 
ereceı ararette ve aı} o.a . 

inmek gayretinde bulunduğunu vazifeyi mükemel surette takıp et· 

öğreniyorlardı. ti. 
iyi yazılarını okuyacak derece· 

İşte, zavallı doktor, bu günün 
lerde tarih tetebbüüne kuvvet ver" 

gecesi iki buçuğa kadar mukave· d' T 'h · t' · b ·· ek . k ı. arı cemıye ının ugun m • 
met edebıldi ve ne yazık, ne ço 1 d k T .. k ·h· · 

k. ..1.. R . G l'b' ..ı • 1 tep er e o unan ur tarı ınıJ1 
ree yapmıştı. yazık ı, o um eşıt a ı ı r.e a d" d'' .. 'nk ı-b 

Z . ... r' mu t d ld .... d'· or uncu, zamanımız ve ı ı a I" atürreeden sağ cıge 1 sap 1• ramız an a ı, gotur u. . . .. . . . 
Hastalık 160 a kadar çıkan na- .,. ~ 1(. mız cıldmde emegı geçmıttır. 

h • Himayeietfal cemiyetinin umu" hız, 40 buçuğa varan araretin Reşit Galip Bey 1832 de Ra .. 
mi merkez azasındandı. C. H. fır"' gösterdiği vahim bir seyr t~kip dosta doğduğuna göre, henüz 42 
kası umumi idare heyeti azalığın- ' 

ediyordu. . G 1 yaşında idi. dan Maarif Vekili olarak ayrılmıfı 
Bununla beraber Reşıt a ip B. Aı'lcsı'ne Hacı Mehmet ogwlu der-

i k vekalette iken de inkılabın bura• 
bütün havası yerinde 0 ara mu- lerdı' . Baba""ı mahkeme reislerin· 

k h "' ya verd~ği vazifeyi bütün ruhile 
kavemet gösterme te ve atta dend'ı. lzm'ır 1'dadisinden rıktıktan 

l f ;:- kavrıyarak çalışmıştı. 
kendisini hemen her saatte e ·onla sonra Tıp Fakülte~ine girmiş, ora· Reşit Galip, vazifesine, kütüp-
olsun arıyan dostlarına "Dostla- yı bı'tı'rı'nce Al.·il Muhtar Beye mu· h 

k d. anesine, ailesine bag-lı, her ıuret• rım üzülüyorlar.,, diye en ısi te- d h'l' ·· 
avin ve darüleytamm a 1 ıye mu· le iyı' ı· · b' gen t' H .. ı'llc 

pek diltkün değil) aynasiyle pud· 
ruının solda olduğunu unutmuş, 
sağda arıyor. (Hafif meşrep, la
kayt, ıabit bir fikri yok) Ayna 
kaydı, düttü .. (Eğer kırılırsa uğur
ıuzluktur) Ayna ayağımın yanma 
düıtü. Eğildim. Gözüme, mev
ıime hiç uynuyacak incecik 
iskarpinler çarptı. (Hüküm vere· 
mem, bütün !kadınlar kış günü de. 
renkli, ince iskarpin giyiyorlar. i
çimi çekiyorum) Aynayı verdim . 
Gülümsemeden güya teşekkür et· 
ti. (Hiç terbiyeıi yok.) Yüzüne 

}efor.la iyi halde olduğunu söy~et- 325 t ye ışmış ır ç ı. enuz 
C h · t" d' A d tehassıs hekimi olmuştu. e tahsil sıralarında üç te kız rocu• um urıye ı, ını ünyadan a.. melde idi. Dotkor Yusuf Hik- · I · ;:-

w 1 J J bu vazifede iken müessıs erı ara· ğu vardı. Çocuklarından birini, yırmagı e e a a nn ve gözden ge· met, Naci Beyler tedavi ediyorlar- sında bulundug-u Türkocağınm ru-
çirel:m.... kardefi Hüseyin Ragıp B. geç.en ıe 

İnkılap dernek G · d dı. d' · hunu köylü arasında yaşamak fer Moskovaya giderken yanuış azı emektir. Perşembe günü ken ısıni ziya- , . . T ı 
0 

z 
Gazi büyük adamdır v T" '-I . d f 1 k•t'b' .. R ıçın Kütahyanm avşan ı - a· almış, götürmüştü. 

. . ., ... . e urK erın ret e en ır ı;a a ı ı umumısı e- • . k" lerinde • 
yet ştırebı dıc:rı en büy"k d d B k' h Al 'l M h man - nahıyesı oy ça Milletin böyle değerli bir uzv&J• 
Gazi istikbali keşfetti u a am ır. cep ~y b es ·ı ~~ası. ~ı u .. tar lışmıya çekilmiş, buradan da Mer- na bu kadar vakitsiz kıydığı içiıı 

y ld d 1 · Beye a er ver ırmış, unun uze- si h"k'"' et hekiml'ğini alarak ölümü her zamankinden daha k•-
1 ırım or u arı baş kuman-

1 

rine pazar sabası Akil Muhtar B. n l u umh'IA 
1
. h · ··b .. dele v 

d ld - k. d 1 ayn mış ı a ıa mer mu '" a- ra, kendimizi gerç~kten tesellif' anı o ugu va ıt ma un kuman· de Ankarava gelmişti. Hastalık . . ' C ı b 
danl .. d d'-· hl' zıfelermde bulunmuştu. ocu c a- muhtac görüyoruz. 

ara gon er ıgı te ığnameler vahim idi. Eğer zaten bir sanator·l 1 k S hh . k b'l- ·sı' Do" t Bu=• rağmen, paı:ayı nasıl vere- bunu ·· t · B wr- ımı, ı atı oruma ı gı , r 
.·eğı'nı' tetkı'k edeceg"ı·m. gos erır. u teg ıgnameler- yom tedavisi görmüş olan sağ ci- l bedeni Yiye 
- de azim ile harek t d k .. azgın canavar1 nsan , • 

h b ·• . ld' e e erse muta- k 1· l . l hh~ Bolal 
Ni ayet ı.~tçı ge ı: reke şartlarının pek ala tahfif edi- çok alkıtlanmıştır. ce .. ler, Köy müal ·~ erıy e sı ı Ar..kara, 5 (Hususi) -
-- Nereye: •• lebileceğini söylüy-0rdu. Vekil Bey dün öğleden evyeJ husu- m~sahabe~e~ adlı kıtapla.rı. bu me- mebusu İsmail Hakkı Bey avcılılı 
I<adm tekrar çanta~ını ka~ıştı~- Vekil Bey, ayııen zaptedemediğimiz ,si ziyaretler knbul etmİ§tİr. Bugün An-

1 
saı de~resını~ mahsu~!~.ıdır. . hakkında Büyük Millet Meclisin' 

mafa ba§Ja~ı Sonra mce, dık hır bu kon!cransmda C"zi Hazretlerinin karaya gidecek ve üçüncü konferans : Reııt Galıp B., Buyuk Mıllet 73 maddelik bir kanun teklif et" 
.eo.Je: 1 nutuklanndan da parçalar okumu! ve lgünü tekrar gelecektir. 1 Meclisinin ikinci devresine bura· miştir. 

pudra sürüyor (Söz yOk). 

A'l"tık bu kadın beni alakadar 
ebnjyor. 

Avcılık kanunu 



iŞARETLER ................... __.. ......... 
Şair intihali 

~uharrir hırsızlığı 
l>ün gazeteler ıu haberi verdiler : 
Bir Lehli kendisine sahte 1 spanyol ıa· 

İ Ortegar süsünü vcnnih Kaliforniyalı 
"ııin Mias Fortiver'i aldatarak para 

isterken lıtanbul polisi tarafın• 
yakalanmıı tır". 

• ~ Miıı Fortiver bu adamı Fransanın ce· L: vilayetlerinde seyahat ederken gör· 
lif, ~ok güzel !ürler okuyan bu adamla 

• ,lll!nıı§, adam da kendisini ıair Ortegar 
.1e tanıbnı§ ve bu vesile ile bir hayli 
lıılennüı! 
Ru haberi sıöriince aklıma §İmdi iyice 

• lırbyamadığnn bir §tlirin batmdan ge· 
!tıs Jıi..diıe geldi. 

1, Aklımda kaldığına göre Şair " Enveri" 
~alin bir ndama rastgelmiş ve bu a· 

• . harıl harıl ıiirler okuyormu • Envc
c!in~mif ve §İİr okuyan adamı sor· 

"t: 
- Bu ıiirler kimindir? 
- Enveri'nindir. 
tnveri sormuş: 
"- Envcri kimdir? 
Adam cevap vermiş! 
- Benim! 
l::nvcri: 
"- Şiirlerin intihalini biliyor.um 
illa, ıairin intihnlini bilmiyorum,, de· 

fttriı ! 

lapanyol piri de Fransanın cenup Vİ· 
Yctlerinocn buraya kadar bir adam ta· 

• ~fını:Jan intihal edilerek onu bir firma 

E
i kullıınmıı ihtimal §Rİr büyÜk zah
Uer çekerken onun adını bir çek def· 
i ~ibi kullanan adam Ortegann bü

tı ciltlerinin kıızanamıyacağı bir scrve-
ı ~I\ üstünde tünedi. Halis §airin kırk yıl
r ~ eremediği refaha, ıalıtesi bir sözle, 
~ &ÜIÜ§le, bir taklitle erdi. 

En.eriyi çalan sadece bir budala idi. 
ı.ı bir ~~kke haline k~yı becereme-: 

' ıti. 
lialhuki dünya piyataıında !İİr bir 

- \ yaradı. O da sahteki.nn eline ıeçti. 

Polisin yakaladığı ıür hmw bir ta· 
~ .. Fücat biz her gün bu cin.ten bir 
'\ ririn ismi albnda ib"bar, batta do.t 

-ıtbaplar temin edenleri görüyOl'UZ4 

Son iki sene içinde kafam ne kadar 
~ tııuharrir hayalleri ile çalkandı dur-

'· 
lıir gün Taksim Abidesinden ilerde 

~ta.n bir Hanımefendinin evinde ich"lı. 
'rı.ırnc· ıdi bize birini tanıttı: 

lıı "Ak taçlı genç kısın muharriri Mah
lıt Bey .• Bey güzel romanlar yazıyor •. 
Bize takclinı edilen zat benim bildiğim 

~'1\mut Yasari değildi .• ince uzun boy
\ aarqın, mavi gözlü, favorili bir deli· 
"-1ı1ı idi. Bu çocuk Zigoto falan clarda 

• 'bizim Mahmat asla! 
liannnefendi utanmuın diye yavaı· 

~: 

"-Müıerref oldum, dedim. 
I Delikanh hafif tertip kızardı. Delikan· 
t. &ittikten sonra Hanımefendiye dedim 
'ti : 

- . - "Mahmut Y eaari bu değildir .• 
liannnefendi hiddetlendi: 

,,, ~ - AUam allah, ben tanımax nuynrı 
Ç'!? 

Ak Saçlı genç kızı o yazdı, Çulluğu 
"' ' d ., • )~dr, Bağrı Yanık Ömeri o yaz ı. t rı 

Sadri Etem 

ütununda) 

' - Dehri Ef. hiç ıüp'he yok ki 

'~ôrun her nevinde kendime gö· 
.\ ıt,r._· ,,. zevk vardır ... 

Gençlik teşkilah 
Alman teşkilab ikinci 
reisi memleketimizde 
Almanya gençlik teşkilatı ikin

ci re-isi Her Karl Nabesberg dün 
şehrimize gelmiş, akşamki tren
le Ankaraya gitmiştir. 

Her N abesberg bir muharriri
mize şunları söylemiştir: 

"- Memleketinizi ziyaretten 
m:ıksadım Türle ve Alman gençle· 
ri arasında münasebat tesisi im
kanlarım aTaştırmaktır. Bunun 
için Ankaraya gidiyorum, Türk ri .. 
caliyle bu hususta görü§eceğim .• 
Dönüşte İsllnbulda da birkaç gün 
kalarak tetkikatta bulunmak fik
rindeyim. 

Dünyanın en genit gençlik teş· 
kilatı Almanyadadır. Beş milyon 
azası vardır. Almany~da bütün 
gcn;lik Hitlerizm prensiplerini ka· 
bul etmiştir ve o yolda yürümek
tedir.,, 

Her N abesberg beraberinde bir 
de nazi bayrağı getinniştir; bunu 
lsta.nbuldaki Alman kolonisine Ye· 
recektir. 

Mekteplerde yangına 
karşı tetbir 

Ma:ırif ımüdürlüğü, bütün ilk 
mekteple e gönderdiği bir taminı· 
de, mekteplerin yangından mu· 
haf aza edilmeleri için ne gibi ve· 
sa ite. lüzum oldu~.nun,tesbiti ve 
müdüf'lüğe bitdirilmesi istenilmek
tedir. Maarif müdürlüğü, ' istek· 
le?"i aüratle yerine getirecektri. 

İlk muallimler kursu 
eni terbiye ve tedris usulleri· 

ni öğretmek fu:ere bu sene tatil 
aylarmcla ilk mektep muallimleri· 
ne bir 1mn açrlacaktır. Bu kursa 
bütün ilk mektep muallimleri de· 
nm edece'kleTdir. 

On beş kuruşa bir çay 
ziyafeti 

Belediye meınu!ları ıkooperati• 
fi senelik lconıreai 21 mart çar· 
şaµlba günG toplanacüttr. Kon· 
grede nizamnamenin bazı madde· 
leri tadil edileceii gibi geçen senıe· 
iki hesaplar da tetkik edilecektir. 

tir. Kooperatif tehrin muhtelif 
yerlerinde ko11ılacak ufak mikyas· 
ta ki kooperatiflere manevi ve 
ımaddi yardınıda. bulunacaktır. 

Perşembe günü saat ·beıte de 
kooper:ıtif azaları §erefine bir çay 
ziyafeti 'Verilecektir. Ziyafete ge· 
lecek azalardan JS !er lkunıt alı
nacaktır. 

Kooperatif idare meclisi, aza· 
ları ve ~Helerini biribirine lamş· 
ltr:-~k is:n ara sıra. böyle topl~ntı· 
lar Yapmıya karar vermi9tir. 

Bir facia 
Doksan yaşında 
bir kadın tutu
şarak yandı 

Küçükpazarda dün bir facia 
olmuştur: Küçükpazarda cami ıo· 
kağında 8 numaralı evde oturan 
müddeiumumi ınuavinlerinden A· 
li Rıza Beyin 90 yaşındaki valdesi 

Zeyneti hanım ha.ta olarak ya· 
tağında yatarken manglldan sıç· 
rryan kıvılcımdan yorgan tutuş· 

muştur. Zeyneti hanım kıvılcımı 
görme.ine rağınen yerinden kalkıp 
söndürememi,, yorgan yandık • 
tan sonr:ı kendisinin de vücudu ya
n beline kadar yanmıştır. Duman
lı:ırı komşusu sepetçi İhsan efendi 
görmü•, kapıyı kırarak içeri gir
miş, ihtiyar hamını daha fazla 
yanmaktan kurtarmıştır. Zeyteni 
hamm Haseki hastanesine kaldı· 
rılmışlır. 

Eski ve yeni taksi 
Şoförlerin teklifinde tat
bik kabiliyeti gürülmedi 
Buı §oförler, taksilerden a· 

hnmakta olan belediye resminin 
taksilerin eskiliğine ve yeniliğine 

göre bir tasnife tabi tutular:ık a· 
lınmasını istemiıler ve belediyeye 

müracaat etmiflerdi. Belediye 
keyfiyeti dahiliye vekaletinden 

sormuş, vekalet de toförlerin tek
lif ettikleri şeklin tatbiki kabil ol
madığını bildirmiştir. 

Belediyede maaş 
Belediyede maaş ibu ay, geçen 

aya nazaran biraz daha geç veri
lecektir. Maatın verilmesi ayın 

on beıini bulacağı tahmin edil· 
mektedir. 

Turlng klUbUn dansh Cjayı 
Türkiye Turing ve otomobil 

klübü Türk - İtalyan !Uhesi 11 

matt pazar günü Tepebatında Ka
za ltalyada bir danslı ç.ay ter
tip etmittir. 

Tetkikten dönüş 
Yirmi gündenberi Atina, Pire, 

Roma, Viyana, Ronıanyada tet
kikatta bulunan belediye fen he· 
yeti müdürü Ziya Beyle Qrkadaş· 
ları dün lstan:bula gelmi§lerdir. 

Profesör Marks 
Konservatuvar mütehassı&1 pro·· 

fesör M:ırlua belediyedenbirmek· 
tup yazılarak nisan sonl~rma doğ
ru İstanbula gelmesi bildirilmİ§tir. 
Profesör lstanbulda konservatu
var imtihanlarınd:ı bulunacaktır. 

Dünkü hava 
Yeniden kar yağması 

ihtimali var 
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SOHBE1LER .................................. 
Yol açıldı .• 

Dün akşam geç \'akit, bir okuyanım
dan mektup nldım. Mürekkep yruamıı, 
kalem tutmuş bir znt olduğu belli. iki kı· 
sımdan ibaret mektubunun, yalnız birin· 
ci lasmınn ccvnp istiyor • .Evvel& mektu· 
bunun bu p~rçasıru yazayım: 

* 
Hava iki gündenberi bozuk git· "Azizim Selami Bey, 

mektedir. Dün de sabahtan akşa- "Dünkü sohbetinizi okudum. Size ,hak 
ma kadar fasılalı bir surette hafif vermedim dersem, doğruyu aöylemiı ol-

1 marn. Hak verdim, verdim amma, size yağmur serpe emiştir. Akşama 

doğru boğaza &İs de çökmüştü. 
de §U mektubu yollamaktan kendimi ala. 
madım. Diyorsunuz ki: .... On be sene 

Rüzgar poyrazdan saniyede 14 zarfında, ayda kırk para vcrmii olsaydık 
metre süratle esmiştir. Hararet sı· mükemmel bir hastahane yapılırdı ... 
frr dereceye k:ı.dar düşmüştür. "Doğru azizim, fikrinizi kabul ettiği-

Dün fırtına yüzünden Mecidiye mi tekrarlıyorum. Fakat f atanbul halkı· 
köyünde taş ocağında taşçı Ahmet nın günde kırk pnra verdiği halde, bir 

fendinin ür katlı e · "'k· türlü yaphrnmadığı bir şeyi unutuyorau· e :r vı ansızın ço ~·ı . ., ,.. __ . k" .. 
·· t "' N·'f b" . l nuz. Anladınız dcgı mı.... u.uı opt11· 

muş ur. u usça ır zayıat o mo.· .. d bah d" B" k · · sun en :ıe ıyonım. ız, e ıenmız 
mı!tır. günde, hatta bir kaç günde kırk para 

Unkapanı köprüsünün bazı zİn· verdik; senelcrdenberi bu parayı veriyo
cirlerinden birk ::ı.çı da kopmuş, he· ruz, amma lakin meydanda kö:>rüye ben· 
men ta.mir edilmiştir. Rüzgar ak· :ıer bir §eyler yok. Arada ıırada ismi du
sama doğru şiddetini biraz kay· yutuyor: Zümrüt Anka gibi." 

betmiştir. Karadenizdeki fırtına· * * 0 

nın da biraz hafiflediği haberi a- Bu ıayğı değer okuyanımn §Unu söyli· 

fındığı için iki gündenberi liin:ın- yeyim ki, köprünün yapdamrunasında bir 
çok ıebep vnr. İdari ve kanuni bir çok 

ela bekliyen gemiler dün gece ha- maniler kar§ısmda kalınıyor. Fııka.t me-

reket etmi§lerdir. rak edilmesin, köprü yapılacaktır. Hem 
Hava bugün düne nazaran bir de bu köprüyü kim yapacaktır bilir misi

az daha soğuyacak, kapalı ve ha· niz? Tramvay Şirketi. 
fif yağmurlu geçecektir. Soğuk de- Neden yapmasın sanki?.. Müıtcrile
vam ederse havanın kara çevirme· rinden fazla para alan şirket yalnız Tele
si de nıuhtemel görülmektedir. fon tirlı:eti midir? Tramvay ücretlerinin 

fabiı olduğunu her fınatta yazıyoruz. 

Es t k Şehir Meclisinde ayni şey söylenildi. 
peran O qngresi Tramvay ıirketi, şu köprüyü yapbraa ne 

Mayıs başında Viyanada espe- olur? ... Ortada örnek te vnr. Telefon Üc· 
ranto kongresi toplanncaktn·. rctlerindcn bir hastahane, tramvay Üc· 

Esperanto lisanı ile yakından rctlerinden bir köprü.... Bu yol açddı 

alakadar olanlar bu dilin ticaret arhk .•. 

lisanı olarak kabulü için uğra§· 
maktadırlar. Bu kongrede de bu 
mevzuu bahsolacak ve bunu tat· 
biki görü§ülecektri. 

Bu kongreye Türk ticaret oda· 
ları namına İstanbul ticaret odası 
davet edilmi!lir. İstanbul ticaret 
oda11 bu kongrede Viyana ticaret 
odasının memleketimizi temsil et· 
mesini rica etmiştir. 

Yeni gelen sayyahlar 
Empres Of Avusturalya va· 

puru ite §ehrimize 300 kad~r lngi· 
liz seyyahı gelmiştir. Gelecek 
p:ızara da Potsdam vapuru Al· 
man seyyahları getirecektir. 

Havasız ve karanlık 
yerlerde çalışanlar 
Yakında, mecliste, iş kanunu 

hakkında müzakereler yapılacağı 
ve kanunun çrkacağı malumdur. 

Tuhafiye ve manifaturacılar ce· 
miyeti reisi Salahattin N:ıil bey, 
Büyük Millet Meclisine müracaat 
ederek birçok tuhafiyeci ve ma· 
nifaturacılann çalıştıkları hava· 
sız ve k:ıranlık yerler bulunduğu· 

Selimi izzet 

Dün akşamki ~ay ziyafeti 
H:ılk fırkası Beyoğlu kaza mer

kezi Firuzağa nahiye ocağı tara
fından dün akşam fırkanın Beyoğ .. 
lu şubesinde bir çay ziyafeti veril· 
mİ§tİr. 

Akın piyesi 
9 Mart 934 Cuma giinü saat 20,30 da 

Gülhanc parla methıılinde AlaykÖ§kÜn· 
deki Evimiz Temsil §ubesindc Faruk Na
fiz Beyin (Akın) piyesi temsil edilecek· 
tir. 

Arzu edenler her gün 17 den şonra 
Alayköıkü idare memurluğundan daveti• 
ye nlnbilirler. Çocuk kabul edilmez. 

Gençlik ve kültür 
Tıp Fakültesi Talebe Cemiyetindent 

Cemiyetimizin tertip ettiği konferan5 
serisinden olmak üzere 7 • Mart • 934 
Çariamba günü saat ( 18) Halkevi kon
feı·ans snlonundn Üniversite rektörü Or· 
dinaryüz Pr. Dr. Neşet Ömer Beyefendi 
tarafından (Gençlik ve Kültür) mevzuu 
ile bir konferans verilecektir. Konferan1e 
tan sonra bir de konser vnr<lır. 

Evlenme 
nu bildirmiş, esasen bütün İ§çiler Suat Derviş H:mnnla Nizamet· 
icin' alınacak olan sıhhi tedbirler tin Nazif Beyin evlenmeleri dün 
~asında bu esnaf ve işçiler hak- Beyoğlu evlenıne memurluğunda 
kında 

1

da nazarı dikk~ti celbet· '! tescil edilmiştir. Tebrik eder, dir· 
!l'li~tir. · lik düzenlik dileriz. 

• 
DEHRt Efendi .. Nasıl Gorüyor? 

. Fakat Fenerbahçeliler ile 

Galatasaraylılar •. ; 

. · . Kavgaya tutu§!Dalarmdan 

• Karşı karııya geçip te tatlı bir §ey anlamıyorum. Acaba kav· 

tatlı futbol oynarlarken .. : gt.ıda dahi bir zevk mi · var diye 
dü§ünüyorum. 

Dehri Efendi - Her halde futbol oyutıu 
oynamaktan fazla bir zevk olacak ki, ne 
vakit Galataaaraylı!ar ile Fenerbahçeli· 
fer oyuna baılarlnr ise oyunu bırakıp 
dayak, tekme, tokat faslına giri!iyorlaTl 
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SPOR 

Kıikoşusu 
Liaeliler arasındaki koşu 

bu Cuma yapılıyor 
Itır koıuau tertip heyetinden: 
1 - Evvelce tamim edilen Iiae

ler araamdaki tarla kotuıu 9 Mart 
Cuma günü yapılacaktır. 

2 - Miil&baka Şitli tramvay 
depoawadan ·batlıyacak • Hüniyet 
•diye t.epuin• kadar &idilenk 
aynı yoldan gelinecektir .. 

3 - Tam aaat 10 da bqlıyacak 
müaabakaya i§lira:k edecek atlet
ler. aaat dokuzda Galataaaray klü· 
bürıde baaar bulunmut olcaklar
d11r. 

4 - Müabakayı aayı lae•biı. 
banan talama 8-lın spor kupa
aı; dördüncüye kadar derece alan
lara madalye verilecektir. 

5 - Takımlarında tadilat ya

panlar l*felnbe alqenama. kadar 
Bahçekapı Ertufnil matuaamcla 
Besim ıpora müracaat edebilirler. 

Serbest yüzme dünya 
rekoru kırıldı 

Nevaven, 5 (A.A.) - 57 ~ 
m,. 4/16 ile WeİllmulleV •ait o
Jam 100 ... Mrbeit 16-e dün
ya rekonmu Ameriblı Perw Fiatt 
S6 saniye 8/10 ile ltnlblfht. 

Balıkçı ığın 
ink·şafı 

Haber &ldıjmııza göre iktısat 
vekaleti, ·balıkçılığın terakki ve 
inkipf ı için yeni bazı eaaılar 
teebit etmeje b""tlamıtbr. Ancak 
Türk balıkçılığına verilecek iıtika
met hakkında alakadarlann fikir
lerine müracaat edilmesi de mu• 
vafık görülmüttür. 

Bu maka Jtla deniz ticaret mü· 
diirlüğüne de tehi' gat yapılmıt ve 
Jatanbul balıkçılığı hakkında ma• 
IUınat iıtenmitt:r. Deniz ticaret 
müdürlüğü de balıkçılar cemiye· 
tinden balıkçılık hakkmd:ıki dü • 
tüncelerini .ormuıtur. 

Cemiyet idare heyeti toplana· 
rak be.lıkçdık hakkındaki dütün· 
celerini hazırladıktan .onra neti· 
ceyi bir rapor teklinde deniz tic:ı· 
ret müdürlüğü •uıt:aıiyJe iktııat 

vekiletine bildirecektir. 

Bat çubuklan 
Zir:ıat vekaletinden Ege mnıta· 

ber :ıiraat mUdUtllifihie gelen bir 
tahriratta; ini ıene lzmire celbe
dlleeelr bağ çubuklan hakkında 

~Dft,.lllhlll•I 

M. Çaldarıs• mısa· k bazı llıuameleler yapılmaım:ı lü· 
zum göaterilmiıtir. Memlekete 

hakkında b girecek bağ çubuklan, tıpkı kü· eya- küttlerin memlekete ginnesi ıart· 
natta bulundu ıarma 111run oıacaımr. 

.... ıasat &arab a 1ac1 •Jlfada> Bai çubafd ptümek ietiyen· 
Atina, 5 (HU1111i) _Dün T&w ~ ~ mtntaka zinat mUdür· 

ıkiye. Yupla-.ya. ve Romanya ae- illide mUtkaat ecl«ek liayrtlan· 
firlerinin YUlllüi hariciye nasın * J&~ar; ondan sonra zi· 
ile yaptildan mülik:ıttan edindik· M:ıt veldletf bağ Ç"Dbuk!annm it
leri intibe Yaaan hük6metiain haltne ilrihaade ~ktır. 
lelkln ıat~almmaJıeitaallfi bir ... Soğukçeşme kapısı mu
bıf t~iitte bal~ . vakkaten kapahldı 
haldmıda peırlimeıllo humudclil s.Dı8.linin Soğuk çepne tara
yapacağı beyanabn s:ıthi ollidlr fmcla'ki kapıaı uzun zamandanberi 
ve bu beyanatta milaknı ruh ve Jupah dururken emniyet m.üdüri· 
ahki.mnu tadil etmiyeeeli merke- yeti baric:Ye murahhaslık binuma 
*ıdt9dlr. tatmdrktan ıonra bu kapı açılmıt 

.Atina, 5 (Huauai) - Alman ve üzerine bir levha asılarak em• 
malOmat:ı. ,Öre Yunan lıükGmeti, DiJ'et midüriyeti k~pııı olarak 
siyaai fırkalar reislerinin içtimai&· llbllaıu1mai& bqlanınıfb. O zerin
:rlllda lairarlattmlan ... lud:uı deki tezyinat ve mimari noktasm
aynldıli takdirde mulaafıf füfialar dan aanu atikadan obn bu kapı· 
M. Venireloe tarafmdaa o i~ma- nm aon za.m•nlarda yıkılma tehli
larda izah edilmit olan hattı ·hare- keıi"aösterdiii görübnüftür. 
kati takip edecelder,. Ja.ni miaaık Hem llamya meyd:ın Yenne
ay&Jtmecli8i huzurunda. müz*ere mek..., hem de kıymetli eserin za· 
Ye tuclik edilirken Yunanfftan Ji olmamumı temin etmek için 
yabus ltidJaYa kartı delil.- fakat kapmm tamirine karar verilmit· 
hethmSI b8,Uk bir ~ 1r.irtl tir.. ıra... için emıiyet müdürlü
lnrp etm• taahhUdüttden mı:iid'e p ını.. ve nöbetçi polm de ka· 
tutan bit lratat ili•e edeceldercllr. prclm fııalchr.ınrlı kapı kapablmıt-

Atina, S (Hususi) - Muhalif' tar. Tamim bittikten sonra kapı 
gazetelerd• 1ıual-.ı, Balk:uı mi· illuwı- llfllaoldır. 
sakını müzaktn ,. imsalamıt o- Belgrat ormanı 
1- llariciye aazm M. M.uimo- "~-L .. mmbul ·ı ... etı• . ı~ . . L--! • ınuunlUll'llD ı: VI ay 
... ııt ... etıaetiDI, .....-ıc:aye ne- d-~'incl k ·ı . . . 

• • •• ..._ 1-!1ı f-L-- um e 3faç esı meaının menı 
z:ıl'etını ya muauuua er u--.ı re- • _......._.kta 
• . M M - ·L-.... _ yahut esbak ı..,. fıakkmdaki kanun Çuuı n sonra 
111 • et ..... m &.-:1 anların ·· 
• • M M.h llllmpal DC gnd: omı m numune or-
ncıye nazın • ı •----G1111l hal. k 1 k ı deruh . • ta1e ecli,.Jar. manı ıne onu ara o suret e 

te etmelini p 
1 1 

• idare- edilmeai kuvvetle muhte• 
Yunan gazeteler n n meldir. 

netrlyab K ~..:.L· L:a___· 
Atine, 5 (A.A.) - Atina sjanr ~ ~ıuı~. ımnıbüldan 

bild. • aPÇ kenhnıJeceıı cthetle odunun 
11 iM-~:!: ele B--- :.:. ve otlan ldknürünün fiatlanması 

uu.--.u ıazet r, ....-. , .. , .litimal" ,__ A cak 
1.!!f • =:= ba L-.E.a- zarfında ı ı ÇOıu.ur, n bunama· 
... ı ••mum wus. hal ...ı •-ı . . 1"' beraJI a..dik ~ _..,.:uı ft me,. ... an ... maması ~n a· 
mec:lbleble ten1• etılilı ibd .,. zım gelen tedbirler ~hl!ıacak, ma• 
zı,oı4ar ~ bu ece ü•lieı• dm ocaldımmızdan fazla istihsal 

1 • d · ,....__ ~ ıuetiyle kolı kömürü istihlaki ço· 
er eanaautı a mıaa11111 ,_..- w .,.. al ___ , __ 

h el • • d ·1...!-~- _ ___L i bla«;a1ura-. 
u atre1111 e IJll""' ~ Jllll"'-l'lllS ....._.... "'"' ""' ............ ..... ,..._." . ...........,..." .... '"'"'"" 

Yunanbtaimr Balkan bar.et iJııı' ''Mitak ud fimdi ve ~ıma edil· 
hükOmete kartı bir hane ıürüJile. mit olduiu tekilde bütün efkarı 
nemiyeceiini bildirecektir. mnumiyenin: takdirine ve muh-..b-

E;linild gazetesi,~ aanı- betine mahar olmuştur.,, 
miyenia pek mMdd diplomatitt PNia ,..tesi de sen giinlerde
meteleleri 1111" llJra :ıta,etle hallet· lft mii•llerelerin nmalnn kıymeti
mit olan M. Makaimoa mi..mettar Dl uttımuı oldu{tumı yazmakta ve 
o1au1amı yazmaktadır. h!ç kimsenin bu miaakm tadilini 

Kat&imerini ga.ıet&i diyor ki: düfiinmemit olduğunu kaydetmek 

1Gflnün sıyasetl 
., ~ .. - ,.._,3-:1" ...... 

Bir kumar 
davası •. 

Potta llabetleri 

Mançuriden sonr 
Monğolistan 

Man"1riden gelen haberlere göre 
Alacak yüzünden iki ni lm~tar Pu-yj'nin cüluıundan 
kanlı hadise daha ra M~':'8oliı.tan prenslerinde~ tiir kaçt 

kendııme biat edip Mbngoliıtanm 
Kügilk pazarda Osman ile İne· kat ve merbutiyetini Uzedec:elderdir. 

"On beş kuı uşuna altmış bolulu Yunus 70 kuriıt k:ıdar bir Bu hareket. Japonyanın, Mançuri 

altı oynayorduk f alacak yü.Unden ka•ıa etınitler, IOIU'8 Mongoliıtana uuninak, oraya 
" Oıman, Yunueu bacatınclan •itr nüfuzunu yaymak isteaiğlnin en a. • 

Sultan•hmet ikinci sulh ceaa eurette yaralıyarak k~pıtfttt. Yu- delillerinden biri aayıln-. Eeaaen M 
m:ıh'lremeainde dün bir kumar oy• C rrah-- Jiutaneaı-- k l· rinin daha ileriye ablıiıak ve daha 

nua e ~ uus a lara h 14 1 k · · har k · • namak ve oynatmak dav&llda b... d im u u etme ıçın e et ıp 
ın 1~ . • • • kullamlacağnu bilmiyen yok gibi 

kılmıttır. Afen?darda lcab•eci Gabril ıle Plan eeneletce evvel haımlanmıtb• 
lbrahim efendinin kah.eıinde Obınia de bq kunit ,.U.Unden pon Baıvekillerinden Baron Tanaka 

kumar oynannuı... iddiaya ıöre, kavga etm.ltler, Ohanis tandalya eli 1ene evvel yazıp Mikadoya takdini 
mütterilerden Kenn.1.I efendi ile ile Gibrili bapdan yarahımaıfbr. tiii raporda Ja.ponyamn Aıya kita 

Köroğlu - efendi yahut aja - OtolllOllllle ••iNi ~arpıftl airip .Y~eımesi w •• orada bükmüran 
maıa batına ıeçip on bet kurutu• • 111811 ıpn tutaca11 yol ve atacaiı a 
na altmıı altı OYDamıılar. Kahve· Samaty."Jda Merhaba caddeeın· n mufaaaal bir surette anlatmııtı. 
ci lbrahim Ef. de bu de tofötı: IC&IOIWl 1937 nmnaralı o- Japonya bu adımlan abnak sayesin 

oyuna aöz tomobili ile 103 numaralı tramvay Asyada yeni bir "Cengiz" aaltanatinı 
yummuf. moabuı ~ıfiiirtlatdtr. Otöinobo- sis edecektir. 

Önce kahveci sorguya çekildi. Un 9....nıurluğu parçalanmıttır. Mongolistan, Aıyanın en iyi yün 

Altmı§ bet Y~mda olduiunu Kumar oynarlarken tiıtiren ıahalanndan biri olmaeı Japon 
söyliyen lbrahim efendi, 'kahve- tut ld I nm oraya göz dikmesinin en belli 
ıinde kumar OJnandıiınıdan ken.- u U ar sebeplerinden biridir. 
disinin haberi olmadıjını iddia et>- Kunapqada Alil\in kaahveıin- Japonya, ATUaturalyadaa yün 

de Şaban ile Ali kumar oynarlar- ta olduğu için MongoH•tana hulul e • 
ti. ken yakalilnmltlardrr. takdirde bu ihtiyaçtan kurtulacakbr. 

Kemal efendiye plince, 01 
inkar etmiyor, u"ıtelı·k k:ıhvecinin Bir kadına taarruz Mongolistan Prenslerinin, lmpara 

Pu-yi'ye biat etmelerit Mongolistana d 
de bu iti bildiğ:ni ilave ediyordu: Şehremininde lbrahim 9M°UI ra vukubulaeak akinın batlangıcı sa 

- Köroğlu ile kartılıklı, bir mahallesiııde tUtbe sokafmda ye- 1111ı1ı1a hata eclilmit olmaz. 
maıa batına geçmiıtUc. On bet di numaralı evde oturan Omıan Buliin Japonyayı ba yolda aer 
laırtıfQna altaıı-ltı 01Jıuyorduk. f d. . ---!.... Vahd!.M.ı- • . JUriimekta alılioymaya imil, :r- e en ının c•ıue trQ.UI ısnun· kol"kmurm. 
Yıl batı geceai olduju için... Yıl de biriai ginnit Te Sabiha hanıma Japonya bö kata he taral 
ı.. ... ı -ref· ' ·-ı V hd--· ı· · ,.. ~ "°' ~ me. t~ etmı, .. r. a ..... ın p;o ıaı ipn hini Jüml çtılifiy•" 1936 elti 

Derken, ben, oytmda Kör* de tahkir ettiğinden yakalanmıt- baıün aaevcıat olü diniiı mualieael · 
Iunu yendim. On betkurutu ~ br. hitam bulduğu ıırada, her buhran ile 

tedim. Vermedi. "~n, adNM •t tlllMn• ile tlfek 11laııınafa hazırlamyot. ~tiricle. 
par:ı mı veririm?,, diye kavp çı• Kotemıt ıimiilinde demirtoUari uza 
kardı. yakama ıanldı, ceketimi Calatada Mlnerva hanında Tahkimat yapryor ve bütün ıevku 
yırttı. Jıte; bakın, ceketim yırtık· kapıcı Petroııun odaımd:ı arafbr· ıftintakalara azami kuvtell veriyor. 

tır! 
·ma yapılmıf, iki tabanca ile fitek Uiiilı Şarlita, erg~ tiir lıldiee 
bulumDUfbır. Pettô · yakal&IUllq· cak ve o zaman Uzak Şarkın mukad 

ı'llıti ~ .. ....,,,, - Kahveci aiziD altaut altu 
1 

tır. 
oynadığınızı biliyor mu idi 

N ı b.,__ L-"-'..ı· 1 Tahmil ve tahli•e. 
- MI ...... , enmuım J Evkaf memurlarının ma 

Gözünün önünde altını• altı atıyor- işleri haklcında 
duk. Hem o kahvede her zaman lktiaat v~letl, lmiir, lttanbul, latanbul evkaf müdürlüğü 
kumar oynanır. Hertürlüaü •••• po- Mertlıı, Samtun ve Trabson li· aydan beri muntazaman maat.., 
ker, otuz bir, pastıra filin..... manlarmda tahmil ve tahRye, ro- rememektedir. Evkaf memurlad 

Köroğlu m-.ıhkemede yoktu. moırklr ••dil* w.iti n:ıklire maatl:mnı ancak her ayın yin11İ' 
Kahveci, bu ifadeye itiraz etti. i§leriyle huni_.. tarifeleri hak- ade veya daha 90Dl'a alın 
Hakim Salihe.ttln BeY, §llliitlerbı kında bir talimatname ha:arla- bittabi ıılöntt çelltlıektedirler. 
çaiıttlmuı için muh~ on maktadır. Bu talimatn-.ımeYe eıaı Aylardanberi tevali eden bd 
dört mart ÇIR'tlllD'ba giittüM lK- olmak üzere bir proje hazırlan- intizaınıızlılı ea:ıılı tekilde halle 
rı,;ktı. mlft aureti ticaret odaıma ıönde- mek makaadiyle evkaf umum m' 
tfllkiiate llV9'1" ol..,.• rilerek mütalea iatemiftir. dürü Rüttü Bey şehrimize gelm' 

llmUhaber vermek lcNl•.U.ıpll!!!!!!ıı!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!'!!!!!~~ıl tir. Bu maat iti ile bizzat al"' 
d b. · · · dar olacak ve kurban bayr:l.!D 

İbrahim efendi i-İ• e ınsmı B O R S A • · ~---~ h kadar hayrat hademesi ile mem yol paruından ıaırau- için a· 
kikat& UYIPID olmıy•D ilmühaber ır=~~~~~~~~~~~~ maatlarınm verilıneıini, bad 

pol H da maaılann her ayın ilk haftaı 
verdilıleri iddiuiyle İ$ amdi * Londrw 6H>. -· • vıuııı ~:-. -

~.u 1 * Nevvort , ..... , _ da muntazamın tediy.eıini temi 
ve Milrmet efendiler, IHlft atan· p rl r.-,, * Mat.lrtt 18'. -

• a 1 169. - • euua ~o. - edecektir. 
bul ajır cez:ı mabJteıınetİpde mu- * Mlllno 2tt. - * Vaşon cı.ı.. - · y • 1 l k 
·hakeme edilmitlerdir. * Brutsel 11'9- • Blıtepe;tt 30. enı memur ar a ınaca 

. * AtlH 25, - • Bltreı ~~. -
Kendileri, b3yle bır ter mevzuu • Cenene 820, - • Bılgru c+. - letanbul vilayet tefkilatmd• 

bahia olmadığnıı aöylemitler, •Sofu ?fi,-· • Yoıotıatnı 37, - ıon zamanlarda me.mur adedi ~ 
•&eti • -~ • Amsterdam N. - *Altın 9!7, - l :.t muhakeme bazı cı enn umıa· zalb ........ -• vi ivetle Beledt.uen.,.. • Praıt 107. * Meddlye :16, _ .tuu~ J r 

ki için baıka gilıie bıralnlmı§ttr. • c:rntfın'm :14 - ~ R· nlı:nor t3~. - temidinden sonra ibtJ.a. ohui,d 
Adliye sarayı yangını Çekler (kap. 9a. 18) nahiye müdürlüklerine bir çok..,,. 

muhakemesi •Londra 1141, • Stokholm :-ı.oal~ zaif verildiği halde bu müdürliilr 
• Nevyon 079 .o • Vftana 4,4700 ler ·kadrolarma ki.tip konulmadı' 

ı.tanbal adliye tar:ı)'llDD J'IBI"' •Patis r2:0& • !'vtadrtt s.~;o ~ından işler tehire ug"ramrtb. H•' 
h- 1-----·ne v --- • MflAuo 9. 07 • • AerfHı ı,ooı' • .,. 

maaı mu -çııaa-. ' yana~ ber aldıg"'mııza n'lzaran vı"la~yel bk • Jfrtiksel 3.40'i0 • Vat$OYI 4.ll06 ı 
eli ağır cea ma emeainde batla· • Atta -. · • Bed.,.... S.90-W 934 bütçeaiııde kadron yeııi mi' 
acaktn' * ~enene 2'.4~67 • Rlftr~ ~.MiS n • .... ,...... murlar ilavesini iıtiyecektir. 

Bu b:ıdiaeden dolawr muhakeme * Sofya 64 3!t' • netır• ~·"""" f 
J• • Amsttnfam l.f79q .- MtlftilM• 9•64" l.it: Mart ı·hti. aıı· 

edilenlerden mevbf bulunan ve.- 41 Prn '"·•~ .. Moskovı ıoas 2; JV .1. 

tiyer Et~ oclal-- Mehmet ve lıtanbulun İfpl faciaamda 117 

._,, E ,.-M martta. Şehad-"'-·- imi\nt. W-' 
kapıcı Ahmet efendiler, bir müd- ,ll=:ıı::i::ıı;:ım=ı=========r.=m=======•ill vvca,s 

ı lı Bankast l'erıı:os ·-, ıo 1 kohüida ,ehit olan kahraman ,.~ 
det evel zmite sönderilmi,lerdi. Adlldoh fl.60 • c:ınıento as 12 •o , # 

Mevkuf olmıyarak muhakemeye Rcft - :•O Onyoıı Ocv -.Ot kerleria hatıralarını tui• i~in Y' 
dahil olan levazım mümeyyizi , sır Hayrtv" · - oo •k ı~ -.oe pılacak mn~imin bu sene dab' 
Tevf:k Bey de muhakemede hazır ı Tramvay -·.~ Ralya :.~ 1 favbli.de Bir tekilde yapılma.ti 

U. 5t~orta -.on 'Irk m. ecza _ .. ı lm-'- d 
wlunmak üzere bugün 1211ı:te ıi• Pomontl 18'•!0 relelon - 00 I iÇİD !rAAlfl -;ıata lr. 

decekt~r. -, 16 mart ihtifalinln 1*lt een.e t' 
.......... , __ ,_____ '911krazlar ftllİIVlller hadet mahalli olan Letafet a,_ı!' 

191 Tart &r. ı &~ F.Jelrtrlk -.oo 1 mam önündeki meydan açıtar:JC tedir. 
E!cfthron Vim'1 gazetesi de Yu· 

1 
nan efkan umumiyeainin ıiyaıi l 
fırka1ar arumda hueule gelm·t o- ı 
lan bu iti' aftan dolayı ıükUnet bul· 
duğunu yazıyor. 

• • • 11 480 Tramvav -,oıı orada yapdmaR diifünülniekte-idi• 
• " .. m 2ss; Rıhtım -.<ıo ~ 

lıttblltllafılftl -. knıfofu -tıtoı; Fakat meyden ~ılamadıjm 
Erııanl ıstlkra.zı iN .7ll • Aıtadnto ı ı 480 iht:fal bu ıene de Eyüpte- tehit 9' 

·~::d:ö A _·: • ~1na~~!~111~ S!'.:ı kerler·n kabirleri batında yapıl•" 
L. .. caktır. 



Yeni vergi li yıhaları Denizyolları 

11-VAKIT G MART 1934 

Meıkez kumandanlığı ·---------... 
S~tınalma komisyonu Vapurculuk 

.... (Baf tarafı 1 ınaı ııaytfamada) 

Bina vergisinde bir tadil yapıl· 
mıttır. Halen meri olan şekle gö· 

re 25 liraya kadar iradı gayri sa· 
fisi olan binalar vergiden tama· 
men, 60 liraya kadar olanların 
da 25 lirası muaf tutulmakta idi. 

Teklif edilen tadil ile 25 liradan 
fazla iradı gayri safisi olan bina
lar vergiye tabi tutulacaklardı .. 
Bundan 250.000 lira kadar bir faz
lai varidat temin edilmektedir. 

Elektrik sarfiyatı evvelce fatu
ra üzerinden almrı ve fatura bede
line yüzde 5 vergi olarak ili.ve e-

dilirdi. Bu tarz elektrik kilovatı 
· daha yüksek fiatle satılan yerlerde 
daha fazla vergiyi istilzam eder ve 
vergide müsavatsızlık yaratırdı. 

Bu defa verilen layiha ile vergi 
· !kilovata istinat ettirilmit ve her 

kilovattan 2 kuruş vergi alınma· 
sı teklif edilmiştir. Aynı zaman· 
da elektrik istihlak eden sanayi 
müesseselerinden beher kilovattan 
bir kuruş vergi alınmak esaaı kon
muttur. Türkiyede 110 milyon ki
lovat elektrik sarfedilmekte ve 
bunun 35 ımilyonunu tenviratta 
mütebakisi sanayi ve cerde kulla
nılmaktadır. 

Eski resme nazaran bu yenisile 
evvelki varidata nisbetle 650 bin 
liralık fazla bir gelir elde edilece· 
ği tahmin edilmektedir. 

Havagazı beher metre mikabı 
bir kurut olarak tespit edilmiştir. 
Evvelce bu da fatura bedelinden 

alınmakta ve fatura bedelinin yüz
de betini tetkil ebnekteydi. _ 

Muamele vergisinde yapılması 
teklif edilen tadile gelince, evvel
ce aanayi müesseseleri lObin liraya 
kadar cirolardan istisna edilmitti. 
Bu büyük sanayiin aleyhine •bazı 

neticeler tevlit ettiğinden teklif 

edilen layihada bu ciro muafiyeti 
kaldırılmakta olduğu gibi i}' ve İp· 
lik gibi mevaddın muamele vergi
si muafiyeti de kaldınlmaktadır .. 
Bu vergiden 2.300.000 liralık bir 
v.uidat tahmin edilmektedir. 

Ham petrol ve müştekatının in· 
hisar altına alınması hakkındaki 
kanun layihası ile petrole inhisar 
resmi namile hiç bir şey ilave edil
memektedir. Evvelce petroldan a· 
lınmakta olan ve 1,46 - 1,50 san· 
tim arasında dcğ:şcn bir madde 
vergisi yerine 1,50 santim ve ham 
petrolden de 5 kuruşluk bir inhisar 
resmi alınacaktır. Mazota da ay· 
rıca 80 santim kadar bir zam ya· 
pı!mıştır. Bundan da tahmin et· 
tiğimi:z varidat 900.000 liradır. 

Kaza·nç vergisi kanunu bazı 
tadi:ata tabi tutulmaktadır. Bu ta
dilat neliceainde 2,5 milyon lira 
kadar !bir fazlai varidat tahmin e
dilmektedir. Bu kanun layihasın
da takdir usulü knldırıl01akta, ka
rinelere istinat etmekte, icar tak
dirini ltaldırmatak, gayri safi irat 
esası konulması ve ınükellefiyet 
tahmili esasları kabul olunmııkta
dır. 

Memur ve müstahdemler eski 
nisbetler.de vergiye tabidirier. Ka
.ıanç vergisine munzam iktısadi 
buhran vergisi memurlara §amil 
değildir. Çünkü memurlar yüzde 
10 12 16 24 e kadar ibir buhran , , , 
vergisine tabidir. Bu defaki zam 

Tahsilattaki bakaya için de ba· 
net a§arı ve mahsulatı arziye ver· 

iŞLETMESi 
Acenteleri Karakoy Köprübaşı 

İ l a n l ar 1 TUrk Anonim Şirketi 

• j Is tan bul Acentalığı reı . 42362 - 'iirltecı Mühürdaı zadr-
gisi bakayasmın çifçiyi himayeten I•-- Haıı Telefon 22740 

terkin edilmesi teklif edilmektedir. 

Bundan bir çok karıtıklığı mucip Trabzon Yolu 

Harbiye ve merbutu mek-
tepler hayvanatı için 30 ton _:ı_m_•_n_h_a_n_, _ı_·e_ıe_fo_o_:_2_2_9_2_5--11 
arpa 7 - 3 / 934 Çarşamba 
günü saat 14 de pazarlıkla a
Jınacaktır. Taliplerin belli 
gün ve saatinde Tophanede 
Merkez Satınalma Komisyo
nuna gelmeleri. (894) (862) 

ve tatbik kabiliyeti olmadığı anla· EGE Vapuru 6 Mart 

şılan maktu vergi ile harp senele- SALI 20 de Galata rıhtı· 
rinde ihdaa edilen harp vergisi de mından kalkacak. Gidişte Zon· 
tamamen terkin edilmektedir. gu'dak, İnebolu, Sinop,Samsuo, 

Bakaya görülen bazı vergilerin Fatsa, Giresun, Vakhkebir, 
aslını tediye edenlerden cezalan- Trabzon, Rıze'ye, Dönüşte 
mn terkini kabul edilmiıtir. bunlara ilaveten Sürmene, 

1923 senesine kadar ara.zi ve Ordu'ya uğray&caktır. (102ı) 

bina vergileri bakayası tam~en A J k } 
terkin edilmi§tir. ~~23 senesınden 1 yva 1 yo U 
sonraki bakaya, mükel~ef 1934 ~: BANDIRMA V .tpuru 
nesinde tamamen tesvıye ettıgı 7 M A R T 

60 kadar, bin~ ve diğ~r vergil.~rde Çarşamba ı 9 da Sirkecı 
takdirde arazı vergesmde yuzde rıntamıodan kalkacaktır.(10261 
yüzde 50 kadar tenzili.ta tabi tu- ı•--------------ı 
tulacaklardır. Levazım anbarı haricinde bi· 

Bazı vergilerde vardn ki me- rikmiş olan hurda demir, tahta 
ıela kazanç ve diğer muhtelif ver- ve kablolar pazarlık suretiye &&· 

gjlerde miadında verilmediği tak- blacaktır. 
dirde yüzde 10 zam yapılırdı. Şim Pazarlık 7 - 3 - 934 Çar
di bu zam bütün vergilere teftDil ıamba günüsaat 10 da yapıla· 
ediliyor. Yalnız !buna mukabil tak· caktır. Şeraiti öğrenmek üzere 
aitini daha evvel verenlere yüzde her gün idaremiz levazım §efli-
5 nisbetinde bir tenzilat yapılacak· ğine müracaat olunabilir. (930) 

tır.,, 

ŞARK MERKEZ ECZA TÜRK 
ANONiM ŞiRKETiNDEN 

DAVET ILA.Nl 
Ticaret kanai'!Unun 361 inci 

maddesile dahili nizamnamenin 
ahkamı mahıuaalarına tevfikan 
tark merkez ecza Türk anonim ıir
keti hinedaran heyeti umumi· 
yesi aşağıda yazılı ruzname muci
bince müzakeratta bulunmak üze· 
re 25 Mart 1934 pazar günü saat 
11 de Si~kecide Horaıanciyan ha
mnda kain tirketin merkez idare· 
sinde sureti adiyede ittima edece
ğinden alakadar. yirmi beş hisse 
senedine sahip olanların hamil ol
dukları hisse senedatını yahut mü· 
esse&atı maliye tarafından bu hu
susta verilmit vesikaları Ticaret 
kanununun 371 inci maddesi mu
cibince içtima gününden laakal 
bir hafta evvel şirketin idare mer
kezine tevdi eylemeleri rica . olu-
nur. 

MÜZAKERAT RUZNAMESi 

1 - 1933 senesine ait meclisi 
idare Ve murakıp raporlarının kı
raat Ve ıınüzakeresi. 

İstanbul 6 ıncı icra Memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze 
alınıp paraya çevrilmesi tekarrür 

ede: Şehzae ba!ında Türk liÜ· 
sinde mevcut muallim oda takım
ları, fizik alalı, 30 adet tek ık~§ilik 
karyola, bir adet 1208 numaralı 
hususi büyük markalı otomobil 

7 - 3 - 934 tarihine müsadif çar· 
§amba günü saat 10 dan 12 ye ka· 
dar paraya çevrileceğinden talip· 
lerin mezkur günde ve mahallinde 
hazır bulunmaları ilan olunur e-
dim. (10709) 

Gaitada Voyvoda caddesinde 
Voyvoda hanında 18/ 19 numaralı 
Türk senayi ticarethanesinde mu· 

kim iken halen ikametgahı meç· 
hul bulunan Serdar zade Hüseyin 
Beye. 

lstanbul 3 üncü İcra memurlu
ğundan: 

(Holandae Bank Üni N. V.) nin 
lstanbul mahke01ei asliye birinci 
ticaret mahkemesinin 932/ 240 ve 

15 - 10 - 932 tarihli ilama isti
naden 2015 ve 150 lira vekalet üc-

• • • 

Mudanya Yolu 
Her Pazar, Salı, 
Perşembe, Cuma 
günlerı saat 9.30 da Tophane 

l\1altepe Askeri Lisesine rıbtımmdan Bartın vapuru 
ait 1200 ~ift köhne potin, 3 a- kalkar. Gidit ve dönüıtc mu-
det dış ve 3 adet ic otobüs tat iıkelelere uğrar. 
lastiğinin 28 - 3 --934 Çar- , .. _________ _ 

şamba günü saat 15 de aleni 
müzayedesi yapılacaktır. Ta
liplerin belli gün ve saatte 
l\lerkez kumandanlığı satın 
alma komisyonuna müraca-
atları. (908) (1031) 

Askeri Baytar mektebine 
ait 20 adet eğe, 5 adet yarım 
yuvarlak eğe, 4 adet tırnak 
törpüsü, 3 adet gemici f e
n eri, 1 adet ııülverizatör 
arkahktan ibaret beş kalem 
malzemenin 28 Mart 934 Çar
şamba günü saat 14,30 da ale
ni müzayedesi yapılacaktır. 
Taliplerin belli gün ve saatte 
:Merkez kumandanlığı satın 
alma komisyonuna müraca-
atları. (907) (1032) 

.y ••• 

Topçu atış mektebine ait 
marangoz, tahkim, inşaat 
malzemeleri1e sandalya masa 
gi~i 123 kalem köhne malze
me ve eşya aleni müzayede 
ile satılacaktır. Müzayedesi 
28 - 3 - 934 Çarşamba günü 
saat 15,30 da yapılacaktır. 
Taliplerin belli gün ve saatte 
Merkez kumandanlığı satın 
alma komisyonuna müraca-
atları. (906) (1033) 

Harbiye ve merbutu mek
tepler için 12.000 kilo bulgu
run münakasasında verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 
pazarlıkla satın alırtacaktır. 
Pazarlığı 11 - 3 - 934 Pazar 
günü saat 15 de yapılacaktır. 
Taliplerin belli saatinde l\f er
k ez kumandanlığı satınalma 
komisyonunda hazır bulun-
maları. (913) (1034) 

• 

Beyoğlu birinci ıulh hukuk ha
kimliğinden: 

Y atua efendinin Kaumpaıada 
Bedrettin mahallesinde tekke ar· 
kası sokağında 2/ 4 numaralı hane· 
de sakine Y ~fa Hayim hanım a• 
ley hine ikame eylediği mezkUr em• 
lak üzeri~ vazedilen vefaen mef. 
ruğ kaydının terkini davasının ca
ri mahkemesinde müddeinin mu
tasarrıf olduğu mezkUr haneyi 
müddeaaleyh:ıya ipotek ettiklerini 
ve bedelini dahi verdikleri cihetle 
mezkur kayclm terkinini talep ve 
tediyeyi ispattan izharı acizle ye· 
min teklif etmit ve bundan bahisle 
25 gün müddetle müddea aleyhi
may:ı gıyap kararının tebliğine ka· 
rar verilerek emri muhakemesi 
22 • 3 • 934 saat l 1 e talik kıhnmıf 
olduğundan itirazen yevmi mez
kUrda ispatı vücut edilmediği tak
dirde yeminden imtina etmi§ ad
diyle muhakemenin inbç edileceği 
tebliğ makamına kaim olmak tize· 
re ilan olunur. (14080) 

---------~----------
Kadıköy ikinci sulh hukuk ha

k:mliğinden: 

Mahkememizce terekesi yazı· 

lan müteveffa Arif pa§ay:ı ait 13 
ad~t Klrım ve Holanda cinsinden 
sütlü inek ve dana 18/ 3/ 934 tari· 
hine müsaclif pazar günü aa:ıt 9 
da açık arttırma :ıuretiyle Üskü
dar Atpazannda. aatılac:ığından 

talip olanların mezkur gün ve sa· 
atte mahallinde hazır bulunm~ları 
ilan olunur. (14079) 

Üniversite 
Rektörlüğünden; 

Evvelce ilan edilen Türk inkı
labı tarihi derslerine bundan son-

2 - 1933 senesinin 31 B. Ka
nun tarihinde katedilen hesabatm 
(Bilanço, kar ve zarar ve mevcu· 
dat hesabı) tastiki ile meclisi ida
renin ibrası. 

ra gene aynı günlerde ve saat 
reti ki cem'an 2165 lirannı 25 Teı· Levazım eşya ve techizat 17,30 da başlanacaktır. (1023) 
rinievvel 930 tarihinden itibaren anbarı için mevcut numunesi 
yüzde beş faiz ve yüzde bet avu- veçhile 3500 kilo balya çen-

3 - Meclisi idareye münhal bu
lunan iki azanın intihabı. 

4 - 1934 senesi için murakıp 
intihabı ve mumaileyhe verilecek 
Ücretin tesbiti. 

5 - Meclisi idareye verilecek 
hakkı huzur mıktarının tesbiti. 

6 - Şirketin umumi idaresile 
mükellef umumi müdüre verilecek 
ücretin ve tahsisatın tesbiti husu· 
sunda meclisi idareye salahiyet 
itası. 

7 - Meclisi idare azalarına tir· 
ketle muamelei ticariyede bulun
maları hakkında salahiyet itası. 

DOKTOR 

Hafız Cemal 

beri aleni münakasa ile a
katlık ücreti ve masarifi muhake- lınacaktır • l\Uinakasası 27 
me ile birlikte tahsili talebini ha
vi ilamın infazı sırasında 17 _ 2 - 3 - 934 Salı günü saat 15 

de yapılalaktır. Numune ve 
- 934 tarihinde adresinize gönde- şartnamesini görecek erin 
rilen ödeme emrine müba§iri tara· her gün ve talipl~rin belli sa
fından verilen meşrubata nazaran atinde Tophanede Merkez sa
mezkUr adreste bulunmadığınız tınalma komisyonuna gelme-
anlatılarak ilanen tebliğat icrası- )eri. (912) (1027) 
na karar verilmi§tir. Tarihi ilan- .y. lf. .y. 

lstanbul 6 ıncı icra Memurlu-
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahçuz pa
raya çevrilmesine kararlaştırılan 
karyolalar, dolaplar, maroken ta
kımları ve saire 7 - 3 - 934 çar
şamba saat 10 ile 12 arasında Şeh
zade ba§ında Türk lisesinde ikin· 
ci aç.ık artırma ile satılacağı ilan 
olunur. (10710) 

dan itibaren yukarıda gösterilen Kuleli Lisesinde mevcut 
borç ve masrafları bir ay zarfında 2 3 ·rt • hh 14,30 da yapılacaktır. Şartna· 

d . 63 çı potın taa üdünü m•sı"nı· go··receklerı·n her gu··n ö emenız lazımdır. Tetkik mer·· d • 't' 

d ifa e emıyen müteahhit na- ve taıı·" .. lerı·n bellı" saatte Top-ciin en temyiz veya iadei muhake- h b ' "' 
mu esa ına fıleni müzayede haı1ede l\,ferkez satınalma ko-me yolu ile ait olduğu mahkeme- ·ı t 1 1 t Ih l · 28 n 
ı e sa 1 aca c ır. a e.~1 .• - , misyonuna gelmeleri. (910) den icranın geri bırakılması hak- 3 _ 934 Çarşamba gunu saat 

kında bir karar getirnıiyecek olur- 16 rla yapılacaktır. Taliplerin (1029) 
sanız icra kanununun sarahatı da- belli saatinde Tophanede 4 • .y. 

iresinde icraya devam olunacağı Merkez satınalma kornisyo
bu müddet içinde 934/ 175 numa- nuna gelmeleri. (911) (1028) 
ralı dosya (74) üncü madde .y. .Y. ~ 

diğer kazanç erbabına kazanç ver flahili hastalıklar ,... "•tt-hasaısı muc'bince mal beyanında bu!un-- Olçme taburu ihtiyacı için 
manız ve bulunmazsanız hapsen 2236 kilo hafif ben~n, 324 ki
tazyik olunacağınız hakıkata mu· Io valvalin, 225 kilo ham pet
halif beyanda bulunursanız hapis- rol ve 537 k"!o (B) marka l\'Io
le cezalandırılaceğmız mezki'i~ ic- biloil yağı fileni nıii akasa 
ra emrinin tebli~i makamına ı ..t.111 ile alınacaktır. l\tünakasası 
olmak üzere ilna olur. ' 27 - 3 - 934 Salı günü saat 

Tophane fırınında tera
küm eden "1200,, kilo ekmek 
kırıntısı aleni müzayede ile 
satılacaktır. l\lüzayedesi 28 
- 3 - 934 Çarşamba günU 
saat 14 de yapılacaktır. Talip
lerin belli gün ve saatin· 
de l\ierkez kumandanlığı 
satınalrna komisyonuna mü-

gilerinin beşte biri nisbetinde bir Cuma ve pazardan baıka günlerde 
buhran vergisine tabi tutulması §ek öğleden ıonra saat 2! den 6 ya kadar 
!indedir. Bundan da bir buçuk Istnnbulda Divanyolunda (118) nu-

marnh hususi kabinesinde hastalar1nı 
milyon lira varidat tahmin edil- kabul eder. 
zı esaslar teldif olunmuştur. Ema· Mua:r~nehnne t~lcfon numaraaı 22398 

nıektedir. Kıtlık ikametgih telefonu 42519 racaatlan. (909) (1030) 



Kaledeki ken 
an' atlar Lisesi için 

Muallim Aranıyor: 
AııJkerl Fabrikalar Umam lldd&rllllaclea : 
1 - Allreif Saa'at liaelinde Saa'at tlenleriacl• INIPa mala-

~-- ....., ___ ........................ . 
2 - a. ._lli.Uldere Maarif liaeletiDtl• muallimlik yap

::·~· •111u ıabat baraatlanaa amna okutmak 1ellhiJetiai •e 
-.- .....,. laais muallimler almacakbr. 

S - Abaaealr muUimiD haftada en u OD bef, • çok Jir
.t 1aat •eıaekat ... mecburidir. 

C ...,. lilfp Olanlma ••••ıab adreslerim haYi fatlc1.ı.rn. 
fit •• UI terclmeleriai 15 • Mut • 934 tarihine kad• Ankaracla 
Askeri liHJer alfettiflifiae pndeımeleri lbımcbr. 

5 - Tarha ..uıecek Muallimlere kıdemlerine Te okutacak· 
im et.. 11--.e ,ere ayda 98 liradan 150 liraya kadar ile· 
.. nıileeektir. 

' - '8 --~ İÇİll aynca 126 lira Dcretle hir doktora 
illılir-. -..... 'hlip olulum bir istida we tercllmei balleril" bir-
... ............ (742) 
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Bankası 
Teala tarihi ı 1888 

--~ : SO. 000. 000. Frank 
tdBte merlcezi : ISIANBUL 

Tlrlı"8dekl e IJelerl ı 
-•bal ( Galata ve lltantial ) tamir 

Samsan • Menin • Adana 
Yananl&tandakl Şubeleri: 

8e k • Kayada. Atbta. Pire 

J , Devlet Demir yolları llAnla.n "' 

alO llaclea dinfi kapalı arfJa •IDık .. 111 24· 3.934 _. 
-' - •at 15 te Aalraracla idare lria...,da ~ • 
F .. _...at Aakara. Ha,daıpap. Eüiphtr ve Kaperi nz· 
..._.. bl'ret lirllJ& ahlan pttDameJ•de nrclar. (997} 

Piyan 

1934 tedir. 
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