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Dün Avrupa devletlerinin Ame
rikaya olan borç taksitlerinin va· 
desi gene geldi. Beklenildiği ııibi, 
Fransa, Belçika ve Lehistan, tak
aitin hiç bir kısmını tediye etme
diler. lngiltere ve İtalya "Sanki 
verdim,, ismi altında ufak bir pa
ra ödedi. Yalnız küçük Fenlan
diya, taksiti tam olarak tediye et
ıni,tir. Fransız grupu üçüncü de
fadır ki tediyeden istinkaf edi
yor. lngiltere 1932 kanunuevvel 
taksitini tam olarak ödemişti. On
dan sonra geçen yaz taksitile 
dünkü taksiti "Sanki verdim,, şek
linde ödemit, yani ödememittir. 
Binaenaleyh dünyanın en büyük 
ve en zengin devletlerinin borç
larını tediyeden istinkaf etmele
ri, beynelmilel alacak vıorecek it· 
!erini bir defa daha günün mese
lesi haline koymaktadır. 

Amerikaya borçlu olan 'dev
letler, devletin devlete olan bor
cu ile devletin tahıslara olan bor
cu arasında fark gözetiyorlar. 

Filhakika bu, doğrudur. Fa
kat hakikatin tamamı değildir. Ba
zı devletlerin borçları yalnız ken
di tebaalarına değil, yabancı dev
let tebaalarınadır. Bu vaziyette 
borç, devletin devlete olan bor
cundan farksızdır. Çünkü bugün
kü tartlar albnda borçların tedi
Yesini müşküllettiren mesele pa
ra ihraç edilememesidir. Bir dev
let diğer devlete, yahut ta diğer 
devletler tebaasına olan borçları
nı üç tekilde tediye edebilir: 

1 - Para ile, 2 - Mal ile, 3 -
Hizmet ile. 

Geçen asırların kapitalist siste
Dıinde İngiltere gibi alacaklı dev
letler, ikraz ettikleri para muka
bilinde mal alırlardı. İngiltere 
zengin bir rantiyer vaziyetinde 
dünyaya paralarını ikraz etmif, 
her m emleket çalışır, mahsulünü 
yetiştirir, yetittirdiği mahsulün en 
iyisini lngiltereye yollar, lngiliz
ler de tenis ve golf oynarlar, av
lanırlar, eğlenirler ve yafMlardı. 
Bu sistemin devamını temin et
mek için de aldıkları paranın bir 
kısmını sarfederek donanma inta 
ederler ve hangi memleket borcu
nu tediye etmek istemezse, donan· 
maya tahsildarlık vazifesini gör
dürürlerdi. 

Hu ıistemi alt üst eden Ameri
ka oldu. Amerika harpten evvel 
borçlu memleket idi. Diğer borç
lu memleketler gibi çalıfır, mal 
ihraç eder, para alır ve ngiltere
ye tediye ederdi. Büyük harp A
merikayı borçlu bir devlet halin
den çıkardı, alacaklı hale koydu. 
Fakat Amerikalıların borçlu mil
let olmak baleti ruhiyesi değişme
di. İngilizler gibi oturup ta ran
tiyerlik etmek istemediler. Hem 
hariçe ikraz ettikleri on milyar ka
dar doların faizlerini para olarak 
istediler; hem de ziraat ve sana
yi ıahasında çok çahprak ihra
catçı bir memleket sıfatile memle
ketlerine para ithal etmek istedi
ler. Bu şartlar albnda borçlu o
lan memleketler borçlarını tediye 
edemez hale geldiler ve sistem yı
kıldı. 15 kanunuevvel 1932 bu sis
temin yıkıldığı gündür. 

Bu tarihtenberi geçen bir se
ne göstermıştir ki bugünkü prt
lar altında bır devletin diğer dev
lete yahut ta diğer devlet tebaa
sına olan borcunu tediye etmesi 
maddeten imkansızdır. Bu imkan
ıızlık ta alacaklı memleketlerin 
borçlu memleketler etyasına kar91 
kapılarını kapamalarından ileri 
gehyor. Devletin devlete olsun, 
devletin yabancı bir devlet tebaa
ıına olsun, bir memleketten diğer 
memlekete para çıkarılmasını is
tilzam edecek bir borcun tediyesi 
isteniliyorsa, imkan temin etmek 
lazımdır. Bu imkan da ticaret mü
vazenesinde o memleket lehine hiç 
olmazsa borcu nispetinde bir faz. 
!alık temin edecek formüller bul
makla kabildir. Halbuki bugün
kü vaziyet nedir? Her devlet, yük -
ıek gümrük tarifeleri, kontenjan, 
takas ve daha bir çok tahdidat 
ile memlekete mal ithalini menet
meğe çahşıyor. Borçlu memle
ketler için böyle bir siyasetin ta
kibi zaruridir. Fakat alacaklı 
memleketler ya ticaret müvazene
lerinin kendi aleyhlerinde olması-

1 k tıs adın başı her varlık- Beş senelik 
Program 

tan verimini almaktır 
Ziraat Vekili Muhlis Bey radyoda 

mühim bir nutuk söyledi 
Gayelerimiz neler olmalıdır? 

ANKARA, ıs. A. A. - lktisat ta 
aaruf haftasının dördüncü yıldönümü 
münasebeti e Ziraat Vekili Muhlis Bey 
bu akıam radyoda ıu nuı!ku söylemişler• 
dir : 

" Vatandatlar : 
'' lktiıat ve tasarruf cemiyetinden bir 

mektup aldım. Bunda tasarruf haftasın• 
da benim de radyo ile bir konferans ver· 
mekliğim isteniliyordu. Azasından bu
lunmakla iftihar duyduğum cemiyetin vt 
onun derin aaygılarlala bağlı bulundu
ium yüksek tefinin emirlerini yerine 
getirmek benim için zevkli bir vazife
dir. Ve bu münasebetle aziz vatandaıla
nmla hasbihalde bulunabilmek le büyük 
bir ıereftlı-. Bu telakkilerledir ki, istifa· 
deli bir şey söylemek, söyliyebilmek id
diası o'madan, huzurunuza çıkınıı bulu-
nuyorum. 

Parola 
" Aziz dinleyicilerim, 
" iktisat ve tasarruf cemiyetinin bir 

çok hizmetleri arasında ve başmd" -
par biriktir ,yerli ına1ı kullan parolaları 
altındaki aavaılan büyük muvaffakiyet
lerle iler'edi ve ilerlemekte ..• 

Bu muvaffakiyetleri ve bunun feyiz
li tesirlerini kendimizde, muhitimizde, a
detlerimizde, düşünüt ve görüılerimizde 
kuvvetli izler halinde görmekte ve duy
makdayız. 

Para biriktirmek itiyadmın çocukla· 
nmda ve hizmetcilerimde bile nasıl kök
Ieıtiğini ve art!İğını ıevinçle görmekte
yim. Yerli malı da artık zoraki değil, a· 
ranılarak, sevilerek, iftihar edilerek kul
lanılmaktadır. 

Onun için cemiyetin hizmetlerini, mu 
vaffakiyet'.erini, onun feyzini görmüı fay 
daaını görmüı bir vatandat sıfatile say 
a:ı minnetle anmağı, tekrarlamayı bir 
borç nyarnn. 

Her varlıktan istifade 
Aiıcak bu muvafık bir batlangıçtır. 

T ... ruf ve iktisat - m daha derin ve §Ü 

müllü manası üzerinde itlenecek, yürü
necek daha bir çok iılerimiz vardır. Be
nim kavrayıı ve anlayııuna göre taıar
ruf ve iktindın batı hatta bizzat ken· 
disi her kuvvetten her varlıktan son ve· 
rimin almaktır, alabilmektir, kafa, kol, 
toprak su, istidat!, kabi iyet, zaman, ze
ki daha bilmem ne !anlar kuvvet ve var
lık varsa bunların hepsinin iyi kullant• 
labilmesi, iyi iıletilebilmesi tasarruf ve 
iktisadın emeli ruhundadır. 
Toprağın iyi iıleyebilip, İyi iılemesini 

bilip onun verebi!eceğini tam alabilen 
bir çiftçi, kafaaının öj1renme kabiliyetin
den en fazla iıtifade edebilen bir mek-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Ziraat Vekili Muhlis B· 

Haftanın 
Dördüncü günü 

Dün hava yağmurlu oldu
ğundan istenildiği gibi 
geçiş resmi yapılamadı 

Dün tasarruf haftasının dördüncü 
günü idi. Eğer hava giizel olsa idi 
dün hazret ve yerli mallar için haki
katen parlak bir gün olacaktı. Fakat 
havanın hemen hiç müsaade etmeden 
mütemadiyen yağması buna imkan bı· 
rakın adı. 

Garip bir tesadüftür ki dört ae, 
nedenberi taaamıf haftalarının her 
cuma11 yağmurlu veya karlı olmakta
dır. Dün bir reklam geçişi yapılacak
tı. Vakıa bu geçiı kıamen yapıldı, am
ma istenildiği gibi değil .• 

Dün tayyareden ıehrin muhtelif 
yerlerine hediyeler atılacaktı. Bu ta
biatile yapılamadı. Vecihi Bey de 
tayyare ile havada taaamıfa ve yer
li malına ait dumanla yazılar yaza
caktı. Bu da olamadı. 

Bütün bunlara rağmen dün de 
yerli malı ve tasarruf hareketi için 
boş bir giin oJarak geçmedi. Bu hare. 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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Dün karııl'lfan iki takım 

Fener bahçe 4, V ef alılar;J:VO 
Kadıköyde maç yapılmadı 

Eyüp takımı Beylerbeyini yendi 
Dünkü nüshamızda demiıtik ki, e

ğer yağmur devam etmez veya sahaları 
oynanıruyacak bir hale sokmazsa ..• 

Yine dünkü yaznruzda demlıtik ki, 
Galatasaray ve Beykozun ııkı müdafaa 
tarzları karıısında bu takımları ancak 
birer sayile mağlup eden F enerbahçe 
önünde, Fenerin oyun tarzına yakın bir 

rından vazge~melidirler. Esasen 
ticaret müvazenesinin kendi aleyh

lerinde olması demek, umumi he
sap müvazenesinin de açık olma
sı demek değildir. Ticaret müva
zenelerinde açık kalan nispet, a-
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tarz kullanan Vefa - Kumkapı takımı 
Galatasaray ve Beykozun gol yaptımıa 
mak sistemini yapamıyacağı için, F e
nerbahçe hücum hattı biraz da deplas
manlı oynarsa alacağı netice daha yük 
ıek olabilir ... 

Yazdıklarımız çıktı: Gerek evvelki 
( Devamı 7 inci sahilede ) 

cakları para ile daima telafi edile
bilir. Yani alacaklı olanlar, vak
tile lngiiterenin yaptığı gibi, aza
cık rantiyer hayatını yaşamalı. 
Beynelmilel borçların tediye edi
lebilmesi için başka çare yoktur. 

et U RtJ 

Vekiller Heyeti bugün 
müzakereye başlıyor 

ANKARA, ıs. (Telefonla) - iktisat 
veki.letinin uzun müddettenheri üzerin .. 
ele çalıımakta olduğu bet • ..,elik ikti
ndi programın yarın Heyeti vekilede 
müzakereıine baılanacaktır. Program 
ayni zamanda llrtlısat vekaletinin bu· 
günkü ihtiyaç ve zaruretlere göre teı• 
kilatlandırılmasını istihdaf etmekte ve 
beı sene zarfında devlet ve fert'erin ıi
nai işlerini teıpit ebnİf bulunmakta
dır. lktısat vekaletli yapacağı sinai iıler 
için hükumetten bet sene müddetle mik 
tan otuz milyona varan bir kredi iste• 
mektedir. Milli ·bankalar da bu program 
da mühim vazifeler alacaklardır. 

M. Benes Paris'te 
Fransız hariciye nazırı ile 
umumi vaziyeti görüştü 
P ARI 5, ıs. A.A. - Havas ajansından: 

Çel<os~ovakya hariciye nazırı M. Benes 
istasyona geldiği zaman M. Paul Bon
cour'un mümessillerile Çekoslovakya 
elçiliği yüksek memurları, birçok parla
mento azalan ve Çekoslovak tebaasın• 
dan müteaddit yüksek tahıiyetler tara
f mdan kartılanıp ıe'imlanmııtır. 

'M. Benes aaat 17 de hariciye nezare-

, 

M. Bene• 
tine gelmiı, M. Pau! Boncour tarafın
dan kabul edilmiıtir. 

M. Benes kendisini Parise a:etiren tre 
nin içinde lntranıia:eant gazetesinin bu· 
ıusi muhabirinin ıorduğu suallere ver. 
diği cevapta Fransa hükumeti tarafın· 

dan hem küçük itilô.f daimi meclisinin 
ıahik reisi, hem de silahlan azaltma kon-

1 

feransı umumi komisyonunun mazbata 
muharriri sıfatile Fransaya davet edil-

( Devamı 7 inci sahıfede ) 

Yugoslavya kralının 
doğum günü 

l 
BELGRAT, ıs. A.A. - Kral, bu se

ne, doğduğu günün yıl.dönümünü Zağ
rep'e tesit edecektir. Efkarı umumiye bu 
hadiseye bir ehemmiyet atfeylemekte-
dir. 

••• 
Yarın Yugoslavya kralı Alexan 

dre hazretlerinin doğumunun yıl. 
dönümü olduğundan Galatada SL 
Georges katolik kilisesinde saat 

9,30 da biı ayini ruhani yapıla
caktır. 

Sonra Yugoslavya konsolosha
nesinde Ortodoks ayini üzere ikin
ci bir dua okunacakbr. Duadan 
sonra konsoloahanede bir resmi 
kabul yapılacaktır. 

Reichstag'ı 
Yakanlar 
Müddeiumumi iki kişinin 

idamını istedi 
LElPZIG, 15 A. A. - Reichs

tag yangını muha 
kemesi dolayisi
le müddei umumi 
maznunlar
dan Van Der 
Lubbe ile T orgler 
hakkında idam 
cezası hükmedil
mesını, diğer 3 
Bulgar maznun 
hakkında da be
raat kararı veril

mesini istemiştir. \1 an der Luobe 

Ordu önünde batan Sovyetlerin Gelincik vapuru ve kurtarılanlar 

Balkanlarda şiddetli kar 
fırtınası hüküm sürüyor 

" Gelincik ,, ismindeki Sovyet vapuru 
nasıl battı, mürettebatı nasıl kurtarıldı? 

Balkanlarda ıiddetli kar fırtınaları hü
küm sürmektedir. Bulgaristanda kar 
yağmaktadır, bu sebeple her gün nat 
8 de Sirkeciye gelmekte olan ekspres tre 
ni dün beı nat teehbürle ancak saat 
ıJ t!e vaaıl olmuıtur. 

Karadeniztle fırtına hafifledi 
Gelen malıimata göre Karadenizde 

fırtına hafiflenıni§tir. Bu son fırtına da 
büyük bir kaza olmadan atlatılmııtır. 

Y alruz dün Bandirmada ıehrimize gel
mekte olan Güzel 1 zmir çektirmesi la- J 
dosun tesirile batmak tehlikesi kartı· 
smda yükün beı yüz çuval kepeği de- . 
nize atarak kurtulmuttur. J 

Ordu önünde batan vapur 
ORDU, (Mi!Jyet) - Bu civarda otu21 

senedenberi görülmemi§ olan korkunç de 
niz fırtınası, bir çok canlan aza:m dal
a:aları arasında yok ettikten sonra süku
net buldu. Fırtına, bütün Karadeniz sa
hilinde olduğu gibi Orduda da epeyce 
zararlar yapl~. Yük ve yolcu iskeleleriy
le sahil parlmnızı harap etti. Denize dö 
külen lağım mecralarını yıktı, tıkadı. Be· 
lediyemizin bu yüzden uğradığı zarar on 
bin liraya yakındır. 

Batumdan Samsuna gitmekte olan Rus 
bandıralı "Gelincik" vapurunun ıiddetli 

Fırtınadan sonra Ordu yolcu 
iskelesi 

dalgaların sevkiyle sahilimizde karaya 
oturduğunu te1grafla haber vermiştim. 
Geminin yıkık teknesi, dalgaların müte
madi tazyik altında kuma gömülmüşfür. 
Yirmi kiıilik mürettebatından on dördü 
kurtulmuı ise de bunlardan birisi son-

(Devamı 5 inci sahifede) 

, llH 11111111111111111111 Rlll il lll l il il lll il lll llll U 11111111111111111111111111111 l lll nı ın 1111111111111111111\t 

E Bütii.n okuyucularımızın büyük bir alaka ve merakla takip edecekleri E 
1§ yenY.rihi tefrikamızaJ'azar giinü baılı)',el'ağız. E 

i . GUNEŞIN ~ 
- -- -- -= Bu romanda: Yazan: lSKENDER FAHREDDiN = - -
:'. Türkler Orta As· ,. Yeni tefrikamız.dan bazı parçala" 

~ yadan nereye göç " ... Kıratlı bir delikanlı kalabalı- = 
f,; ettiler?. Dicle Fi- ğın arasından bağırdı: _ 
- - Biz, taçlı baıa boyun eğmeyiz... = = rat kıyılarına na• Bizim reisimizin baımda güneıin ren _ 
E sıl yerleştiler ? • gi var. Türk, ondan değerli taç tanı • ;;;;;; 

maz. Yere vurun o gum" Ü§ ve zebercet ~ = = __ Garba nasıl dağıl- parçalarını .• ve aııannız onıarı çiğne· -
~ sin ...• ili.h" 
;;;; dılar? • { Babil ) . • . • . • . • • , . . -= 11ebrı·nı· ı·lk defa · · ' · · ' · · ' · ' · ~ " .•• Alageyiklerin reiai, Asu'yu 
s kimler kurdu ? • çağırdı .. Güneıin oğlu, ihtiyarı dinli-
- yordu: - Oğul, sen gelecek av bay. 
E Tarihi devirler • ramına kadar at üstünde gezeceksin.. = 

· Ve bir kadın çobanın peıine düıecek- = 
den evvelki Me- sin! Onu çok seveceksin! Fakat, o 
deniyetler. Saray• seninle döğüımek isteyen kinci bir 

kadındır... Seni yenmeğe çalııacak 
lar • Mabetler • ve kolay kolay senin koynuna girmi· 

yecek !... ilah" -
Köprüler • Yüksek . • , . , • , . . • . • -
kuleler • Firat dil- · · • · · · · · · · · · " , .• Hitay, Fıratm biricik incisiy.. -
her leri • Sirtella di. Güneşin oğlu, birgün dağda ge • 

zerken, onun sürülerini kııkırttı .. it· -
§ bağları ve bütün te, genç kız, o günden beri, daima = 
§_ du" nyayı saran bir baıı yukarıda gezen bu delikanlıdan Öç 

alınak istiiyordu ... ilah " 

~Millet... _ 
İ Aşk, gurur, heyecan dolu bu yeni tefrikamızı _ 
= PAZAR günü bekleyiniz! 
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Hergün bir yazı 
-

Sürekli yağmurlar başladı· 
İstanbulun ıslak ve 

den bir kaç 
soğuk günlerin
sahne •... 

Sürekli yağmur mevsimi batladı. 
Yan beline kadar zifosa bulan· 

madan evlerine dönebilenlere ; in· 
sanın: 

-Tayyare ile mi geldiniz? diye 
soracağı geliyor. • 

Ben, kendi hesabıma yolumun 
üstünde bir otomobil gördüm mü, 
ifrit görmÜJ gibi kaçıyonım. Çün
kü küçük bir dalgınlıkla çamurdan 
bir mahluk haline gelmek itten de
ğil. 

Dün, sokağa çıktığım zaman, bir 
müddet saçak altından ayrılama
dım. 

Rüzgar altında serseri serseri fU· 
raya buraya savrulan yağmur tane
leri, yapıfkan tahtakurulan gibi, ıs
lak ıslak ensemde gezindikçe, tu· 
haf bir gıcıklanma duyuyorum. 

Sirkecinin dörtyol ağzında kolu
na yirmi kadar felllSiye asan ihti
yar bir Yahudi yolumu kesti: 

- Al efendi .... Y ağmm için bun· 
lar .•• 

Az ileride bir portakalcı ile bu-
run buruna geldik: fi 

- Alaiye şekeri!·. Dördü bir çey 
rek ... 

Bir mütteri çıktı: 
-Tanesini kırk paraya verirsen 

alayım!. 

Saçaklardan dökülen sularla ıs· 
)anan yüzünü kırmızı mendiline sil
di: 

- Al, efendi... Al. •• Yağmurda 
beklemiyelim ... 

Mü,teri, satıcıda bu aşağıdan al-
mayı görünce sordu: 

- Ekti değil ya .• : 

- Sonra geliriz. , • diye dönü
yorlar· 

Dışarıda camları kamçılayan yağ 

mur altında, yırtık pabuçlu bir a
dam, gözünü pencere camına daya
mıf, lastiklere bakıyor . 

Bu bakışta aç bir adamın, mü
kelJef bir sofra karfısında duyduğu 
imrenme hali var . Başkaları, sağ
lam ayakkabılarının üstüne birer 
lastik geçirirken, onun içine su do· 
lan yırtık pabuçlarile dolaşması, ne 
acıklı şey ! .. 

Yeni postahanenin merdivenleri 
üstünde, minareden sela verir gibi 
bir ses: 

- Aymtabın kilim. , • ı 7 liraya 
Aymtabın! .• 

Üzerine akan sular, zavallı ki 

• 

HARiCi HABERLER 
Amerikanın 
Tarife siyaseti 

Bir rapora göre bazı 
değişiklikler lazım 

VAŞiNGTON, ıs .A.A. - M. Yalla· 
ce, M. Roosevelt'e verdiği senelik rapo 
runcla deyor ki : 

" Amerikaya tarife siyasetinde deği
şiklik yapmalı, yahu~ hariçte tuttuğu pi 
yasalardan bir çoğunu elinden çıkarma• 
ğa razi olma· ıdır. 

" En eyi usul gümrük tarifelerini ye• 
ni şeraite uydurmak ve ecnebi memle .. 
k~tlere yapılmıı ikraz murunelelerini i· 
cabmda tazelemek ıuretile ecnebi mem
leketlerin satın alma kudretin artırmağa 
çalışmaktır. Hatta ödünç o'arak verilen 
paralara mukabil ecnebi eşyası almağa 
hazır bulunduğu bile bildirilmelidr. 

Bu raporun son kısmında §U mütalea 
yürütüluyor : 

" Ecnebi memleketlerle tk ·~tin A· 
ınerikan ziraati için hayati bir eLemmiye 
ti ha.iz o'makta devam edeceği JÜphesiz
dir. 

Goebbcls bir nutuk 
daha siiyledi 

BERLIN, IS. A.A. - Volff Ajansı 
bildiriyor : 

Propaganda nazırı M. Goebbels çoğu 
bilhassa yüksek tahsil talebesinden mü· 
rekkep bir toplantıda marksizmi neden 
mehvetmek lazım ge'dlğin anlatımı ve 
demittir ki : 

" Vals'ın ikinci entcrr.asyonal kong
resinde sosyalistleri Almanya kartı açık 
tan açığa harbe kışkutmıuı, Breits
cheid'in büCUn milletleri, insanlık namı· 
na, Almanyayi istilaya davet ehneıi AL 
manyaya karıı en çjrkin ve utandırıcı bir 

hiyanetten batka birteY değildir. 
Biz, iktidar mevkine ge· diğimiz gün 

marluizmi kökünden koparıp atacağum· 
u her zaman söyledik durduk. 

iktisadi bir çılkmJığm kurbanlarını 
milletin gözü önünden abp saklamak için 
hastahaneler, darülacezeler kurmamız 
!azını değildir. 

Fransa 
İstikraz yapıyor 

r 

Borcu ödemek için Fransa 
yeni borca giriyor 

PARIS, ıs. A.A. - Echo de Pa· 
ris gazetesinde Marcel Hutin M. 
Bonnte'nin 1 şubat 1934 tarihinden 
sonra on milyarlık bir istikraz 
aktedeceğini ve bu istikrazm S mil 
yarın ın dalgalı borçların daimi 
borçlara tahviline hasredileceğini 
yazmaktadır. 

Hitler kuvvetleri kuman
danı Romada 

ROMA, lS.A.A. - Hitlerci mi· 
lis kuvvetleri kumandanı ceneral 
Fon Roehm hava yolile Littorio 
tayyare limanına gelmittir. Ceperal 
Alman elçisi ve elçilik yüksek me
murları tarafından karfdanmıştır. 

İtalyadaki Çin heyeti 
LlVURNE, ıs. A.A. - ltalya

da bulunmakta olan Çin askeri he
yeti Romadan Livurn•a gelmit, de
niz mektebini, askeri müesseseleri 
ve limandaki harp gemilerini ge
zip görmüttür. 

İngiliz hava nazın ltalyada 
MlLANO, ıs. A.A. - lngiliz 

lıava işleri nazırı Lord Londonber
ry hava yolile Milanoya gelmiftİr. 
Lord, şehrin muhtelif yerlerini ge
zip gördükten sonra Brindizi'ye 
gitmiştir. Oradan Mısıra gidecek 
ve tayyare meydanlarını teftiş ede 
cektir. 

Sir John Simon Romaya 
gidiyor 

. .. ' .. .. ... 
. ' ı . . • .. 

D.AK.i 
• 

Gazi Hz. nin lzmire armağanları 
. !ZMI~, 15 ( A.A) - Reisicümhur hazretlerinin C. H. F. lzmir 

vUay~t • ıda~~ ~eyetıl': .halkevine hediye buyurdukları lotoğrallart 
gelmıştır. Buyuk Gazının bu çok kıymetli armağanları layık birer 
çerçeve yaptırılacaktır. Çerçeveler bittikten sonra resimler merasim· 
le mahallerine talik edUecektir. 

Tokat; Başvekili istikbale 
hazırlanıyor 

T~KAT, 15 (Milliyet) - Başvekü ismet Pcqa Hz. nin son seya· 
hatlen esnasında Tokadı teşrii buyuracahlan haberi herkeste derin 
bir memnuniyet uyandırmıştır. Belediye ve Halkevi. aziz mi.safirler İ· 
çin şimdiden hazırlıklara başlamıştır. 

Başvekilin teşekkürleri 
ANKARA, 15 ( A.A.) - Başvekil ismet Paşa hazretleri mUli iktı· 

sat ve yerli malı kullanmak ülküsünü kuvvetlendiren dördüncü ta
sarruf haftasının btlflaması münasebetUe memleketin her tarafıııdan 
cemiyetler ve müesseseler bir çok zevattan aldıkları tebrik telgraf· 
Zarına ayrı ayrı cevap vermek imkansızlığı karşısında tesekkürleri· 
nin iblağma Anadolu ajansını tavsit buyurmuşlardır. , 

Adana Halkevinde merasim 
ADA/VA, 15 ( A.A.) - Büyük Gazinin cümhuriyetin onuncu yıl

döniimü münasebetile vilayetimiz Cümlıuriyet Halk Fırkası idare he· 
yetıle halkevine imzalariie arına ğan buyurdukları değerli lotoğra· 
lileri bugün saat 16 da vali vekili, belediye reisi, bütün resmi ve hu
susi deva~r ve müessesat müdür ve memurları, banka müdürleri, Halk 
Fırkası vılayet kaza ve mahalle ocak idare heyetleri, ticaret, ziraat 
odaları, borsa, Çiftçiler Birliği ve çok kalabalık bir halk kütlesi ha· 
zır bulunduğu halde fırka reisi Ak saray meb'usu Süreyya Beyin çok 
değerli ve lıeyecanlı ve şiddetle alkı,lanan nutuklarUe bütün orada 
hazır bulunanların canclan kopan sevgi ve alkışltırı arasında salonun 
en mutena bir yerine asılmış ve nutkun hitamında orada hazır bulunan 
lar büyük milletimizin kudretli iradesinin mÜfahhisi ve büyük tinua
li olan Gazimizin başlar üstünde asılı bulunan aziz gölgesi önünde 
ve ayakta bir kaç dakika eğümek suretUe Büyük Gaziye olan sevgi 
hürmet, tazim ve şükran borcunu ifa etmiştir. 

Merasim bittikten sonra hazır bulunanlara incir, üzüm ve şeker 
ikram edilmiştir. 

• 
lngiltere 7,5 milyon dolar verdi 
V AŞINGTON, 15 ( A.A.) - fngiltere hükUmeti Amerikaya o· 

lan harp borçlarına mahsuben 15 birincikiinun tahııiti olarak 7 ,5 mil
yon dolarlık kuımi tediyede bulunmuştur. 

- Şekker nasıl öyle • .., 
- Ya ekti çıkarsa? 

Ek .ık ''b 1 

Biz bu gibi kurbanlar çıkmasına mey
dan vermeyecek bir iktisadi teıki'at vü
cuda eetinnek iıleyoruz. Bundan baı· 
ka bize bahse mevzu olan asd iı ferdi 
devletin muntazam ve makul nizam1 içi
ne almaktır. 

" Biz Alman milletinn topraklannda 
müşterek ve müsavi haklara malik bir 
millete ıahip olmak isteyoruz. 

LONDRA, lS. A. A. - Gazete
ler, Sir John Simonun Noel tatil· 
lerini Romada geçileceğin yazmak
ta ve bu esnada M. Mussolini ile 
beynelmilel meseleler hakkında gö 
rilfeceğini ilave etmektedirler. 

• 
Rus-ita/yan anlaşması merigete gird· 

- tı ç arsa sov ana .•.• 
Elleri temsiyeli iki adam, konu· 

>ja konuşa önümden geçtiler: 

- Puufff ... Ne hava yahu •.• 
- Uzun etme, tam havası ... 

- Doğru .• Bugün öğle yemeğin-
de seninle ka.J'!dıklı ~r tek çeke
lim ! ... 

Biz kaldırımdan ötekine geçer· 
ken genç bir hamalın ayağı kaydı, 
küfesi bir tarafa, kendisi bir tara· 
fa ... 

Berber çıraktan gülilftiiler: 
- Kürklü paltosunu süpürün 

beyin ... 

• • • • • • • • • • 

timin renklerini biribirine karıştır
mıf. Böyle bir iki saat, yağmur al
tında beklerse kilimin nere malı ol
duğu güç anlaşılacak!. 

- Mupmba verelim ... Mufamba 
verelim ... 1 l liraya bıraktık musam-
ba... " 

Y enicami avlusunda dehtetli bir 
faaliyet var: 

- lslandığına değmez efendi!. • 
On bir liraya gamsela satıyoruz .. 

Yolculardan yüz görmeyince: 
- Ona bu gamsela ! .. . 
Ve git gide fiat dütürerek: 

Feci bir kaza 
VAR.ŞOVA, IS. A.A. - Bu sabah 

Poznan civarında iki yo'cu treni çarpıı
nuı ve iki vagon devrilmiıtir. Y olcula
rm ekseriyetin mektepliler teılcil ediyor• 
du. Sekiz kiti ölmüt ve 20 kiıi de ağır 
sur ette yaralanmıttır • 

M. Avenol dönüyor 
LONDRA, ıs. A.A. - Yarın Londra 

dan ayrılacak olan M. Avenol bugün 
öğle yemeğini M. Grandi ile birlikte ye
miştir. M. Aveno1., M. Henderson ve 
M. Baldvin ile de görüşmüştür. M. Ave 
nol, yarın Londradan hareket et.Jneden 
evvel öğle yemeğini M. Auıtin Chamber 
lain' in evinde yiy-ecektir. Bir lastikçi dü.kkinmda siyah, 

sivrı .&kallı bir mütteri, mest pa
buç üstüne giydiği yeni lastiklerin 
tecrübesini yaparken bir taraftan 
da kalçasını elite göstererek anla
tıyor: 

- Yedi kağıda dedik hacı efen
di ... İçi yün, dıtı parlak rugan .. Bir 
bak ta gene alma. .. 

Dolara istikrar verilecek mi 

- Aman efendim-.. Nah turadan 
bir sızıdır kopuyor, batlıyor ayağa 
doğru yürümeğe. • Gele gele, 'u 
b~parmağmım orta kemiğine da
yanıyor. Merhem, kifuri ruhu, ya
kı, dahilden envai ilaç ... Bana mı
sın demiyor. Hele rütubetli hava
larda, ağrısına can olsun da dayan-
sın .... 

"Sabahleyin yağmuru görünce 
darattım kendimi dükkana. Lastik 

olmasa, haraptır halim. .. 

Dükkanda müfteriler o kadar cok 
ki, beklemeğe vakti olmıyanlar, ka
pıdan başlarını uzatıp: 

Derken karşıdan bir deve. kerva
nı söktü. Önde kuyruksuz bir eşek, 
kervana yol gösteriyor. 

Develer, kömür yüklü ... Sırtı a
balı bir adam iki adımda bir durup 
bağırıyor: 

- Siyah elmas satıyorum. Bet 
buçuk kurup siyah elmas. .. 

Kömürleri, okkaya vursan, ya
rıdan fazlası su çıkacak ama, deve· 
ci tam mevsimini bulmuf. 

Kervanın etrafı çok geçmeden 
çepçevre kuşatıldı. Islak siyah el
masın okkasını beş buçuk kuruttan 
yarım saatin içinde kapıftılar,_ 

M. SALAHADDlN 

Teşrihhane binası çürü.k 
Daha tesisatı ikmal edilmeden binada 

çöküntüler va yıkıntılar başlamış 
O niversite bahçesinde bir ay gibi 

kısa bir müddet içinde k<n koca bir 
bina yükseldi. Eski Bekirağa bölüğü.
nün yerinde timdi bütün asri vuaiti
le muazzam bir teşrihhane binası 

var. 

bir taraftan da mühendis mektebi pro 
feskrlerinden mürekkep bir fen he
yeti bu iti tetkike memur edilmittir. 

Heyet meaa.iaini bitirmİf ve İntaa
tın matluba muvafık olmadığını, bi
nanın bir çok yerlerinin çatladığını 
tesbit etmiıtir. 

Hatta daha ileri gidilerek bir teh
likeden de bahsedilmektedir. 

M~ele timdilik adliyeye intikal 
etmiıtir. 

Bu bina hakikaten Türk üniversi
tesi için iftihar edilecek bir azamet
tedir. Fakat, anlaıdaıı. içi görünÜ§Ü 
gibi olmamalı ki tetbihhane binaaı· 
nın inta•ı iti bugün adliyeye intikal 
etmit bulunmaktadır. 

Bize varilcn malumata göre, ev· YURTTAŞ ! , 
velce yarnn milyon liraya çıkacağı 111 

VAŞiNGTON, ıs (A.A.) - Dolar 
lnyme..nin yakında istikrar ettirileceği 
baklanda borsa mehafiainde beşe l<arıı 
yedi nisbetinde bahse tutuıulmakta ise 
de M. Morgenthau dolar fiatinin müsta 
kar b-r hale getlirilmes.i meselesinin ko 
nU1Ulduğuna dair ortada dolaşan şayia 
!arı tekzip etmiıtir. 

Sanki ödedim 
LONDRA, IS (A.A.) - lngiltere 

hükumeti Ame!'ikaya olan harp borçla
rım mesel<>din kati lfr hal suretine bağ
lanacağı zamana kadar tanımakta oldu· 
ğunu göstermek üzere es.anki ödedim» 
kabilinden olarak bu-gün Amerika bUlru 
metine Amerikan parasile 7,5 milyon 
dolar tediye edecektir. 

Bir kaza 
DRESD, ıs (A.A.) - Volff Ajan

ıs;1ndan: 
Buz tutmuı bir yoldan geçerken ya

na doğru <kayan bir omn "büs tramvay di 
reklerinden birine ç.arpmuıtr.r. 

Bu kaza neticesinde dördü ağ,.. ol· 
mak ÜZeTe 11 k"p yaralanmışbr. 

İtalyan parlamentosunda 
Noel tatili 

ROMA,15. A.A. - Mebusan 
meclisi birçok kanun 18.yihalarını 
kabul ettikten sonra Noel yortusu 
nun yakla,ması münasebetile mü· 
:zakerelerini tatil etmiştir. Meclis 
arşamba günü tekrar toplanmağa 
baıılayacaktıt. 

--< 

İngilterede işsizlik 
LONDRA, IS. A.A. - Avam ka 

marası hala itsizlik meselesini mü· 
zakere etmektedir. Bu müzakere 
22 satten fazla bir müddetten be
ri devam etmektedir. 

tahmin edil.ıon teırihhane binası aon- Bu gün Cumartesi; dünden 
radan 320 bln liraya ihale edilmit ve kumbarana attığın paraya bu .Bir trene taarruz 
bina da bir ay zarfında meydana gün de biraz daha kat, HARBİN ıs A A çıkmıttır. Şayet kumbaran yokııa der· ' · · · - Maverayi 

F k hal kumbar~ al. 1 Siberya şimendiferi yoldan çıkmıf· 
a at •Öylendiğine göre, binanın K I tn. Bu katara haydutlar gece ya-

öteainde berisinde d ha §İmdiden çö- Zira ikramiye günü yakla- rısı Tsitiskarda hücüm etmitlerdir. 
küııtüler, yıkrnblar baılamrtbr. Bu ı şıyor. 1 Japon kıtaatı mitralyozlarla hay. 
vaziyet e Oniveraite müteahhide para MHli lkıi .. ı •• T.,uruf C•miroti dutları dagvıtmıfhr. Bu arada ufak 
smı tamamen vermemek)~ beraber., \ll',;;;5!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ıı;;;;;;;;;o;;;;;;;;;;fıııİİliİa~~ - ı tefek müsademe olmutluı-. 

Sovyetler ve Litüvanya 
MOSKOVA, ı5 .A.A. - M. Lit

vinof ile Lituvanya orta elçisi mü
tearızın tarifine dair olan mukave
lenamenin musaddak suretlerini 
teati etmiflerdir. 

Tarihi bir kilise yandı 
HANDSHUT, {Bavyerada) lS 

A.A. - Jesuites kiliselerinden bi
rinde bir yangın çıkmıştır. 17 inci 
asırda yapılmıt olan kilise binası i
le yine ayni asra ait eserlerden o
lan methur bir ergamn tamamile 
yanmıştır. 

Bir nehir dondu 
TRIER, IS. A. A. - Volff a

jansından : Moselle nehrinin alt .. 
mıt kilometrelik bir kısmı buz tut
muttur-

Amerika ordusu 
V AŞ1NGTON, 15. A.A. - Har

biye nezareti orduyu makinelesti· 
rilmesin temin için 7700 den f~a 
otomobil almağı düfünmektedir. 

Amerikada içki 
V AŞlNGTON, 15. A. A. - ls. 

pirtolu içkiler kanununun tatbikına 
nezarete memur edilen M. Choate, 
gelecek dört ay içinde Kanadanın 
Amerikaya 5.580.S90 galon ispirto. 
lu içki ithal etmesine müsaade e
dildiğini bildirmittir• 

Bu miktarın 2.869.840 galonu ol
duğu gibi saldığa ~ıkarılacaktır. 

Geriye kalan kısmının Amerika· 
da yapılmış veya yapılacak ispir
tolu içkiler karıttırılacağı zanne
dilmektedir. 

--o--

Şap denizinde araştırmalar 
TARANTO, lS. A. A. -Ammi

ragljo l\(anaghi ismindeki hidroğ
rafi vaı/uru Şap denizine sahil ita). 
yan müstemlekelerinde yapılacak 
araştırmalarda bulunmak üzre 
mezkur denize mütevecihen hare
ket etmiştir. 

Yeni Leh teşkilatı 
esasiye kanunu 

V ARŞOVA, IS (A.A.) - Hü
kiimet bloku teşkilatı esasiye ka· 
nununun ba,lıca maddelerinin de • 
ği,tirilmesine karar vermiştir, 

Teklife nazaran, cümhur roisi 
icrai, tetrii, ve adli kuvvetlerin 
fevkindedir. Cümhur reisi yedi se
ne müddetle intihap edilir. Meb'• 
usan meclisi gizli reyiam usulile 
ve be' sene müddetle intihap edi· 
lir. 

Cümhur reisi meb'usan mecli· 
sini feshedebilir. 120 kitilik ayan 
meclisi azasından kırkı cümhur re
isi tarafından intihap edilir. 

MOSKOV A, 15 ( A.A.) - Geçen eylUlde RomaJa Sovyet Rusya 
ile ltalya arasında imzalanan dostluk, ademi tecavüz ve bitaraflık mi
sakının tasdiknameleri bugün Moskovada M. Litvinol ile ltalya sefiri 
arasında teati edilmiştir. Misak bugün mer'iyete girecektir. 

Balkan haberleri 

Plevnede bir yıldönümü 
Şehrin Türklerden alındığı günün 

52 nci senesi tesit edildi 
SOFY A, lS (Milliyet) - Plev- ı 

nenin S2 sene evvel Türklerden 
alınıtının yıldönümü bayramı ya
pılmıştır • 

Şehrin muhasarasına iştirak 
edip te ölenler ve bu muharebe
den sağ kalan maluller için, bü· 
yük bir ayin yapdmıtlır. 

Merasim ve fenliklere, Plevne 
belediye reisi G. Popov; vali, N. 
Şumelov, ordu namına ceneral 
f"ilipov ile kız ve erkek liseleri 
müdürleri ve muallimleri, asker 
ve halk ittirak etmişlerdir. Hara· 
retli nutuklar söylenmi,tir. Akta· 
mına talebe menfaatine büyük bir 
müsamere verilmiştir. 

Dostlugumuıdan hoşlanmıyan 
bir Bulgar ceneralı 

SOFY A, IS (Milliyet) - Mir 
gazetesinde ihtiyat cenerali Va
zov Türkiye ile dostluk imkansız
lığı iddiasile Türkiye aleyhinde 
tiddetli bir makale yazmıttır. 

Bulgar köylerinde kıtlık 
SOFYA, lS (Milliyet) - Na

zırlar meclisi 56 köye meccanen 
buğday ve zahire gönderilmesine 
karar vermiftir. 

En :ziyade açlığa maruz kalıp 
ta yardım edilen köyler fUnlar
dır: 

Harmanlı kazasında: Hlebo
vo köyüne 20,000 kg., Bulgar O• 

vası köyüne lS,000 kg. buğday. 
Hasköy kazasında: Nadejda kö· 
yüne S,000 kg., Uzuncaova köyü
ne de 6 000 kg. buğday, Borisov
grad k~zasında 3 köye, Yeni Zağ. 
ra 4 köye; Loveç kazasında 
ıs köye; Elhovo kazasında da 
17 köye meccanen zahire verile· 
cektir. 

Tehdit eden gazete 
ATlNA, 15 (Milliyet) - Mev

kuf bulunan sabık Atina polis 
müdürü Polençirenopulosun net • 
rine hatladığı Laikos Agon is· 
mindeki gazetenin bugün ikinci 
sayısı çıkmıttır. 

Bu sayısında da ilk sayısında 
oldu2u gibi Venizelist alemine 

karşı tehditkar yazılar netretmek
tedir. Efkarı umumiye bu tehdit· 
lere k~ı hükiimetin sükutunu 
hayretle kartılıyor. 

Bu gazete Venizeloaa yapılan 
suikaslten prens Nikola, Ba9veki· 
lin refikası Madam Lina ve mec
lis reisi Mösyö Vo:ııikinin kerime
sinin maznun tutplmaları lazıın 
geldiğini yazıyor. 

Liyapçev'in servAti 
SOFYA, 15 (Milliyet) - Sa

bık Bulgar Batvekili müt~veffa 
Liyapçev'in vasiyetnamsei açılmış 
tır. 

Vasiyetnamede bir ev ile hir 
arsası ve biraz istikraz tahvilatı 
bulunduğu ve 800 bin leva İpotek 
borcu olduğu anla,ılmıftır. 

Yunan- Bulgar müzakereleri 
durdu 

ATlNA, lS (Milliyet) - Yu
nan murahhaslarının uyuşmak i
çin gösterdikleri müsaadekiir va
ziyete rağmen, Yunan - Bulgar 
müzakereleri hiç ilerlememiştir. 

Salahiyettar mahafil müzake
ratı münkati addetmektedir. Bul
garlar taleplerinde musirdirler. 

M. Maksimos çarşambaya 
gidiyor 

ATINA, IS (Milliyet) - Pa· 
ııis ve Romaya gideceğini bildir
diğim Hariciye nazırı Mösyö Mak 
simoa çarşamba günü hareket ede 

cektir. 
Mösyö Maksimos evvela Pari· 

ıe, avdetinde Mösyö Mussolini il 
görüfmek üzere Romaya gidecek· 

tir • 
Atina muzesinde hırsızlık 
ATINA, lS (Milliyet) - Ati 

na müzesinde vukua gelen bir hıı 
sızhk efkarı umumiyeyi heyecan 
içinde bırakmıştır. Çalınan şey· 
ler müzenin en kıymetli eserlerin· 
dendir. Polisin sıkı arattırmalan· 
na rai!men hırsızlar bulunamamı 
tı~ 



Hoş beş! 
- Haftanın yazısı -

Hukuk mektebini birlikte bi
tirdikten sonra en aşağı 15 sene 
biribirini görmemiş iki arkadaş 
bunlardan birisi adliye mesleği
ne girm!İş senelerce müddeiumu
tni muavinliği, mahkeme azalığı, 
lıatta reisliği etmiş. Nihayet do
laşmaktan yorulmuş, lstanbula 
ıı:elmiş, bir yazıhane açmış, avu
katlık ediyor, Süleymaniyede o
turuyor. Adı da Süleyman Bey. 
Evlidir, Kangal eşrafından biri
nin kıziyle. 

Diğer arkadaşı doğru dürüst 
bir iş tutmuş değildir. Şirketler
de müşavirlik, meclisi idare aza
lığı, kançilarlık gibi şeyler yap
ını,, Avrupada dolaşmış.. Şimdi 
lstanbuldadrr. Galiba zengin bir 
Yaşlı dul ile evlenmiş rahat edi
Yor. Bunun da ismi Cemil Bey. 

Geçende bunlar biribirlerini 
görüyorlar, tanışıyor, öpüşüyor

lar. Pek iyi arkadaşbrlar. Cemil, 
Süleymanı sever. Çünkü Süley
ınan zeki, nüktedan bir adamdır. 

Bir aksam Cemil Bey, Süley
ınan Beyi• sinemaya götürüyor .• 
Süleyman Bey böyle eğlencelere 
filan gider takımdan değildir. O 
harıl harıl hukuk kitapları okur .• 

Sinemada görütüyorlar: 
Cemil Bey başlıyor. 
- Süleyman, sinemayı sever 

inisin?. 
- Küçük mahtumu daha ziya

ı de severim. 
Gülüştüler. 
Cemil, Süleymana musallat: 

- Joan Crawford'u nasıl bulur
sun! 
-Tanımam ..• 
- Al. Tanımam deme, ayıp-

larlar. Sinema Vödetleri içinde 
en fazla Sex • Oppeal (seksepil 
okumalı) sahibi odur. 

- Allah allah? ! 
- ••.• Bilhassa mimiklerine 

hak! .• 
- Görmedim .• Nereainde? •• 
- Yüzünde yahu! 
- Ya! Öyle söylesene!. 
- Efendim, bu kadm ..• 
- Hangi kadın?. 
- Canım sinema Vödet'i •• 
- Sinema müddeti dıye bir 

feY bilmıyorum. 
- Joan l:rawford dedim ya! 
- Ha! Şu mana! Llemek bu 

hir kacıındrr .• 
- Ayol, demindenberi ekran· 

da oynayan .•. 
- .l:.kran da neresi?·• 
- Perde, perde ..• 
- Anlaşıldı .. Şımdi sor .• 
- Nasıl hoşuna gidiyor mu?. 
- fena değil .• 
- fena degil mi?. Ayol o dün-

yanın en elegan kadınıdır. 
- Ya!.. Garip şey .• 
- Garip şey mı? .. Enfes . fey 

desene! 
Biraz sustular .• 
Süleyman Bey başladı •• 
- lsot bögürümae bir ağrı 

var .. Netes aıırken rahatsız ecıı
yor. 

- Nevralji olmasın .• 
- Bilmem!. Yeni bir haatalık 

1111 o? •• 
- Muhakkak Nevraljidir. Bir 

komprime atofan al •• 
-Ya! ..• 
- Ne düşünüyorsun, yoksa 

ıende ipokonderi mi başladı? •• 
- Bılmem .. 
- Dıkkat et, önce ipokonde-

ri teklinde başlar, sonra melanko
liye çevirir, manyak olursun! 

-Ölürüm ha? 
- Tabii ölürsün! Çok çalışı-

yor musun? 
- Eh, biraz .• 
- öyle ise sen surmene (sür-

ınöne) sin .. Dikkat et! •• 
d . ? - Nereme dikkat e eyım. 

H . ? - er yerme ... 
- Bu sürmöne dediğin kaza 

değil midir?. 
- Hayrr!. Kaza filan değil •• 

Hastalıktır. Hastalık ta değildir. 
Senin anlayacağın fatique (fa
tig) •.. 

- Evet! •• 
- Onun için sen adamakıllı 

bir cure (kür) yapmalısın .• 
- Ya! .. Ne ile yapılır o? .• 
- Ne ile mi? Para ile .. Hayat 

bu yahu!.. Şimdi ekonominin sı
rası mı? .• 

- Hayır, kim söylemiş sırası 
diye .. 

- Yemeklerin nasıl? .. 
-Alaturka ... 
- Hayır hayır, nasıl yiyor-

sun? .. 
- Catal ile yiyorum. 
- Canım iştahın nasıl demek 

istiyorum. · 
- .. ...1 
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Portakallarımız Sanat mektepleri Ruhsatsız inşaat --Sovyetlerin ahşa başlama- Islah edilmeleri için Veka- Binayı yapan mühendisler 
malan fiata tesir ediyor Jet tetkikat yapıyor mesuı tutulacak 

Başlıca ihraç eşyalarımızdan 
olan ve memlekete her sene bü
yük bir gelir temin eden portakal
larımızın ihraç vaziyeti bu sene 
çok düşündürücü bir haldedir. 

Portakallarımızın başlıca alı
cısı Rusyadır. Eski idare zama· 
nında Anadolunun cenup vilayet
lerinde yetişen nefis portakal ve 

mandarinlerin zararına olarak Ya
fa portakallarına temin edilen 
şöhret senelerce çalıtarak atıl
mış ve Türk portakalları cihan 
pazarlarında tanıtılmıştır. Fakat 
Rusya asıl Türk portakallarının 
alıcısı mevkiinde bulunmaktadır. 
Bu sene Rusyanın mevsimin hay
li ilerlemiş olmasına rağmen he
nüz alıcı mevkiine geçememesi por 
taka! yetiştirenleri ve ihracatçıla
rı büyük bir endişeye düşürmÜf· 
tür. 

Dörtyol ve Karadeniz sahille
rinden gelen maliimatta portakal
ların çürümek tehlikesi geçirdiği 
bildirilmektedir. Portakal fiyatla -
rı her sandık başında daha şim
diden yarı yarıya düşmüştür. 

Verilen malumata göre bu se
neki vaziyetin başlıca sebebi ge
çen sene tabiatin bir cilvesi ola
rak portakallarımızın ekşi olma
sıdır. Halbuki bu sene yetişen por 
takallar fevkalade tatlıdır. En u
fakları bile çok tatlı çıkmaktadır. 

Hükumetin bu hususta icap e
den tedbirleri alacağı ve başlıca 
gelir vasıtalarımızdan olan porta
kalların çürümesine meydan veril
miyeceği muhakkak görülmekte
dir. 

Uskumru bollaşıyor 
Mevsimi geçtiği İçin son gün

lerde torik balığı Boğazda ve 
Marmarada çıkınamağa başlamış
br. Yalnız Adalar önünde tek tük 
bulunuyor. Şimdi uskumru mevsi
mi başlamışhr. 

Ve ilk çıkışta balıkçıların yü
zünü güldürecek kadar meb;zul
dür. Bundan bu sene uskumrunun 
çok olacağı istidlal ediliyor. Şim
diki halde toptan kilosu 20 ku
ruş kadardır. , , 

Muğladan ihracat 
MUGLA, 15 (A.A.) - ikinci 

teşrin ayı içinde vilayetin Küllük, 
Bodrum, Marmaris limanlarından 
yabancı memleketlere 367 aığır, 
375 keçi, 790 koyun, 3 kısrak, 
327 kümes hayvanı, 720 kilo de
ri, 680 kilo sünger ve 49,000 kilo 
gübre ihraç edilmiştir. 

1 BORSA 1 ----Ot Bankaamdan alınan cetvelidir) 

14 Kanunuevvel 1933 
Akıam l'iatları 

l•tikrazı dahili 95.25 Tahvilit 
1933 latikrazı 97,50 El•ktrik 
Sark D. 70Ua.n 2.45 T raın••)' 
Ünitürk 27.SO Tiinel 
Anadolu il 46.35 Rı.bbm 

,.. IJI !!6,70 Anadolu 1 
Gümrükler 8 ,, 111 
Baidat 9, '5 kupon•u:r: 
T. aslteriye 9,75 Müme•sil 

ESHAM 
lı Banh•ı Na- Telefon .... 9.75 Bomouti 

0 ., Hamiline 9,85 Terko• 
" ,. Müessis ıoG Çimento 
Tramvay 4,.0 l'!'I) lıb°hat doy. 

Anadolu Hjsıe 27.SO Şark dey .. 
Şir. Hayri)'e Jo Balya 
Reji 4.07 1-2 Sark m. ecsa 

ÇEK FlATLARI 
Paria 12.061 Prai 
Londra 695.75 Viyana 
Nüyork 73 Madrit 
Milano 9 ı.2 Berli.n 
Brükıel 3.39 Bel.-rat 
Atiaa 82.7935 Zloti 
CeneYre 2.44 Peıte 
Amaterdam 1,17,40 Bükreı 

Sof ya 65,0ti25 Mosko•a 

NUKUT (Sabı) 

Kuruı 

--
20 f. Franııa lt:6 1-2 ı şm •. A•. 

t !aterlin 692 1 Pezeta 
1 Dolar • ıJS 1 Mark 

20 Liret 223 l Zeloti 
:ıo f. Belçil<.o 117 20 Ley 
20 Drahmi 24 20 Dinar 
%0 I. l•vİçr• sıa 1 Çerno ... ta 
20 Le..-a 25.- 1 Alhn 
21 Kur. Cak. 118 t Mecldi1• 

1 Florin 83 Banknot 

ufak aperitif al. 
- Kaç numara? .• 

-.-
-.-
17,71 
46,40 

47 

52.75 

11.7!1 
18,40 

28 
11..SO 
17,70 , __ 
ı.85 
2,85 

15.88.50 
4Z9 

5.765 
1.97.87 

34.7475 
4.2083 
3.575 

80.075 
ı0.94 

Kuruı -24.50 
18 
49 

24.-
0.23 

46.-
-.-

9-33 
0.34 
2.25 

- Numara ile değil, 9öyle az 
bir şey. 

- Sinemadan çıkıp ayrılırken 
Cemil: 

- Gene görü~elim Süleyman 
kardefim !. Hoş beş ederiz. 

- Görü9elim ya! Lakin ben 
birlikte bir tercüman getireyim .. 

Ameli hayata ve iş sahasına 
genç elemanlar yetiştiren memle
ketın muhtelif vılayetlerindeki ti
caret, san'at, ameli hayat ve zi. 
raat mektepleri hakkında Maarif 
Vekili Hıkmet Bey esaslı tetkika
ta girişmiştir. 

Ankarada yeni açılan muhte
lif iş ve san' at ustaları yetiştiren 
mekteple, terzilik mektebi tetkik 
mev:zuunu teşkil eden müessese
ler meyanındadır. Maarif vekale
ti pratik İf adamı yetiştiren bu 
müesseseleri esaslı surette ıslah 
etmek kararındadır. 

Faziıet mükafatı 
Her sene olduğu gibi bu se

ne cıe iık, orta ve yüksek zümre
lere mensup üç muauıme tazuet 
mukitau verııecekbr. Milkatat 
sene başıncıa, en fazıletli üç mu
aılime üniversitede merasimle tev 
zi olunacaktır. 

En çok tazilet aahibi üç mual
limi seçmek ü:zere intihaplar ya
pumaktacıır. Orta tedrisat zümre
sine aıt intihap bitmi9 ve Kaba
taş lisesi tabiiye muallimi Sara
cettin Bey kazanmı9br. Yüksek 
tedrisat zümresinden de Köprülü 
zade Fuat Beyin kazanacağı tah
min edilmektedir. 

Farmakolog tale.e birliği 
Geçen pazartesi günü ekseriyet 

olmadığından tehir edilen Farma
kolog · ı alebe Birliği kongresi bu 
pazartesi günü saat 14 te halke
vinde yapılacaktır. 

Taıebe llirıiğı top;anamadı 
Talebe Birliği senelik kongre

si dün halkevinde yapılacaktı. Fa
kat ekseriyet olmadığından kon
gre gelecek cuma günü saat 13,5 
da yapılmak üzere tehir edilmiş-
tir. 

Namık Kemal ihtifali 
Talebe Birliği büyük Türk va

tanperveri şair Namık Kemal için 
bir ihtfial tertip etmiştir. Bu ih
tifal 2 kanunusanide yapılacak
br. İhtifal programı tesbit edil
mektedir. 

Çanakkale şehitler abidesi 
Talebe Birliğinin Çanakkale 

şehitleri için yapmağı dütündüğü 
abide meselesi yeni bir safhaya 
girmiştir. 

Vilayet bu abide için teberrü 
kabul edilmesi ve teşebbüsata gi
risilmesi i9İn şahsen bir zabn ta
ahhütte bulunması lazım geldiğini 
bildirmiştir. Tal ebe Birliğinin ye
ni gelecek heyeti idaresi bu husus
ta teşebbüsatta bulunacaktır. 

Türkçe isim 
Talebe Brliğinde bir çok mües

. seaelerden ve ticarethanelerden 
isim bulmak için bir takım mü
racaatlar vaki olmaktadır. 

Bu müracaatlarda birliğin bu 
müesseselerin taşıdıkları ecnebi 
isimler yerine Türkçe isimler bu
lunması istenmektedir. Talebe Bir
liği bu hususta tetkikat yapmak
tadır. 

Bakır Çelebi 
Halep eşrafından Bakır Çelebi 

şehrimize gelmiş ve bir müddet 
kaldıktan sonra dün akşamki tren
le Ankaraya gitmiştir. Bakır Çe
lebi Türk tebaasındandır. Anka
rada hülciimetle temaa ettikten 
sonra Halebe gidecektir. 

--o--
Yangından sonra 

Tevkifhane binasında faaliyette 
bulunan müstantikler, müddei
umumiliğe müracat ederek af 
kanununun şümulü tarihinden son 
ra olan vukuabn eaaı fezlekeleri
nin polisten getirtilmesini istemit
lerdir. 

Müddeiumumilik bu fezlekele
rin çıkarılması için zabıtaya mü
racaat etmi9tir. 

Bunlar arasında beşinci istintak 
dairesi tarafından tahkikatına 
vazıyet edilmiş olan Beyoğlunda
ki rüşvet hadisesi de vardır. Buna 
ait Beyoğlu merkezinde ve polis 
ikinci şube müdiriyetinde bulunan 
fezlekelerin tanzimine başlawnış
tır. Fezlekeler tanzim edildikten 
sonra müddeiumumiliğe verile
cektir. 

Bundan baıka tevkifhanede bu
lunan mevkufİardan ikisi sirkat ve 
ikisi hakaret cürümlerinden dört 

Kanuna muhalıt olarak inşa e
dilen oazı evıerın yıktırılmasına 
karar verıldiğım yazmıştık. 

Helecııye 'inşaatın yıkılacak 
derecede ııerılemesıne musaade 
eaen alakadarların mes'ul olması 
lii:!un gelecegini düşünmüş ve ken 
cıi şubeıerine tebligatta bulunmuş
tur. l:Su teblıgata göre her semtın 
mühendisleri, beledıye amir ve 
memurları ve zabıta, belediyeden 
ruhsat almaksızın bir binanın in
§asına müsaade ettikleri takdirde 
mes'ul olacaklardır. 

Bu suretle halkın bilerek bil
miyerek inşa ettirdiği bir bina
nın yıkılmasına imkan verilmiye
cektir. 

Bır mahalle lamba istayor 
Şehzadebaşında Kemal Paşa 

mahallesi halkı, kendi aralarında 
bir mazbata tanzim ederek bele
diyeye vermişlerdir. Bu mazbata
da mahalleye yeni yem aparb
man ve evler yapıldığı halde, se
nelerdenberi bu sokaklara bir 
lamba asılmadığından şikayet e
dilmektedir. 

beıeoiye talimatnamesinde 
taai ıaı yapılacak 

Şehir meclisinin şubat içtima
ında yeni belediye zabıtası tali
matnamesinin müzakere edilmesi 
için muhtelit bir encümen tara
fından tetkikine karar verilmişti. 
Encümen talimatname üzerinde 
tetkikabna başlamıştır. 

Yeni talimatnamede mevcut 
ahkam hakkında alakadar mü
dürlerin mütaleası sorulmuştur. 
Bu mütalealar alındıktan sonra 
encümen, kararım verecektir. 

Eski şarkılar 
Konservatuvarda eski ve tari

hi eserleri toplamakla meşgul o
lan heyet mesaisini bitirmek üze
redir. 

Toplanan eserler geçen ve ev-
velki asra ait Türk musi -
ki parçalarıdır. Konservatu
var Ramazanın ilk gecele • 
rinden birinde T epebaşı ti
yatrosunda halka mahsus bir kon
ser tertip etmiştir. Bu konserde 
bugün tanınan en büyük musiki 
üstatları bu bir, iki asrrlık ömrü 
olan şarkıları halka arzedecekler
dir. 

Konseri muallim Halil Nuri B. 
idare edecektir. 

Reşat Bey kemanile, Dürrü B. 
tanburile ve Sedat Bey uluyla kon
sere iştirak edeceklerdir. Konser
de Hafız Y apr Bey sola olarak 
eski şarkıları okuyacaktrr. 

-
Bir Alman tayyaresi 

geldi, gitti 
Mısıra gitmekte olan bir Al

man tayyaresi evvelki gün Ber
linden Y eşilköye gelmif, ve dün 
öğleden sonra Eakişehire gitmiş

tir. 
Tayyarenin rakibi bir kadın 

olmak üzere iki ki,iden ibaret
tir. 

Costes pazartesi geliyor 
Şehrimize geleceğini yazdığı

mız Fransız tayyarecisi Costes'in 
pazartesi günü gelmesi beklenmek 
tedir. Costes şarkta bir propagan
da seyahatine çıkmıştır. Bindiği 
tayyare son sistem olup, gene son 
sistem alat ve edevat ile techiz e
dilmi,tir. 

Atinadan gelen bir habere ğö
re, Costes Atinaya vasıl olmut ve 
Yunan tayyarecileri tarafından 
samimi surette kartılanmıştır. 

YURTTAŞ! 

Ayıntabm fıstığı, l:zmirin Ü· 

zümü 
Büyük yurdunun kuvvetli ve gı 

dalı yemişleridir. Bu gün ııe bu 
gece Ayıntap fıstık, /zmir üzüm 
gün ve gecen olsun. Bunları al, il il ye ve sevdiklerine ikram et. L Mlllt lkti•at •• Ta•arruf Cem;yel; 1 

sebeplere istinaden bunların tah · 
liyelerini istemitlerdir. Dört mev
kufun tahliyelerinde kanuni mah
zur olmadığı görüldüğünden bun-.. . . 

Pollat!I 

Esrarkeşler 

Bir kulübede dört 
esrarkeş yakalandı 

Y enikapı civarındaki bostan kulübe
ler<induı birisine akşamları bazı ıüpheli 
adamlann toplanme.kta oldukları ve 
bunların sabaha kadar kapıyı kapayıp 
kulübede kaldıkları polis·n nazarı dik· 
katini celbebnit ve burasını gözetleme
ğe baılamıştır. 

Evvelki gece gene kulübeye dört ki
şi girmiş, bir müddet sonra da polisler 
gidlereK arqtırma yapmışlardır. Bu a
raştırmada kulübede Haydar, Hakkı, 
Abdullah ve Muharrem isimlerinde dört 
kişi kabakla esrar içerlerken cürmü meş 
but halinde yakalanmışlardır. 

Bunlardan Mubarremt.'ıı hoJ bir ku
lübeyi tamir ederek enar tddresi hali
ne get'.rdiği M!laşılrnqtır. Kulübede es
rar paketleri de bulunarak müsadere e
dilnVştir. Esrarl<!?§ler Adliyeye teslim e 
dilecddedir. 

Zavallı bir yavrucak 
Aksarayda Davutpa§B cam.ii karşısın 

da tah.taperde kenarına henüz iki yaşla 
nnda el ve ayaklarmdan sakat bir kız 
çocuğu bırakıbmştır. 

Polis devriye memtrrlan bu çocuğu 
Darülacezeye göndermişler<ılir. 

Bu kış kıyamette .. 
Kasnnpaşa Cam.iikebir civarında Ke 

penelı:çıler sokağında oturan Lilt!tye 
Hanım polise müracaat ederek iki sene 
denberi beraber yaşadıgı arabacı Kürt 
Muıııtafamn yatak, yorğan ve battaniye 
çalarak kagtığını iddia ebniştir. Kürt 
Mustafa yakalaruruştır. 

Çalınmış eşya deposu 
Üsküdar polis met<keZi b"r hır11z çe

tes.i yakalamıştır. Memurlar hurda ha
linde gramofon ve dikiş makintleri sa
tan sabkalı hırsızlardan Salahattir:ıin va
ziyetintl:en şüphelenmi§ler, üç gün ev
vel sabaha karşı ansızın evini sarm.ıtlar 
dır. 

Salahatıtin evvela uzun zamandan. 
beri hırsızlık yapmadığım, koltukçuluk 
yaparak geçindiğmi söyleınİJ, fakat bir 
az sı:kıştnlmca evinde bulunan eşyala
n öteden beriden çahnı§ olduğunu IÖ~ 
miştir. Tahkikat neticesinde Salalıatti
lliin Bekir ve Şükrü isminde ilô arkada 
şı dalın olduğu anlaşılmış ve bunlar ela 
yakalamnı§lardır. 

Bu üç kafadar son b'r ay zarfında 
Kadıköyde ve UsküdaNla 20 den fazla 
ev ve düliin soymuşlardır. 

Oç hırsız 
Zabıta lbrahim, keçi Nuri ve Meh

met is.imlerinde üç hırsız yakalamtştır. 
Hırsızlar elhirliğile çalı§'U"ak Küçükpa-
7.&r, Unkapan ve Cibali taraflarında bir 
çok evler soymuşlardrr. 

Polis merkezinin takibi neticeslncle 
üç hırsız yine bir evi soymak isterler
ken cürmü ıne§hııt hallide yakalanmıı
lardır. 

Bir hamal ağırca yaralandı 
Yeni postahane arkasında Basiret 

Ha:nımn akmclıakll lastik mağazasından 
hamal Mehmet Antalya anbanna götür
mek üzere bir sandık ililsti.k yüklenmiş
tir~ 

Tam Yama Hanının yanından Anka 
ra caddesine saparken §Oför lmıailin i
ılareoinddri 2817 numaralı otomob"I ile 
toslamış, sandık bir tarafa hamal l:fır ta 
rafa yıkılmıttır. Otomobil kaçmışsa ela 
Türbede yakalanmftır. Hamal Mehmet 
ağr surette mecruh olduğundan hasta
haneye kaldırılmqtır. 

Hırsız hizmetçi 
Kadıköy Riza Paşa Bostan sokak 

17 numarada oturan lıfan Hanımın 117 
lirasmı hizmetçisi lıtavri oğlu Sava çal 
Jl11§5a er.. derhal yaka)anm.ştır. 

Çaydanlık meraklısı 
Sabıkalı Hasan Uzunçarııda kahveci 

Şabanın d1ikkanma gehnİŞ\ h:r bardak 
çay içmi§, parasını vererek çıkını§, o
nunla bentber Ik de güzel çaydanlık 
giımqtir .. 

lş:iın pdı: çabuk farkına varan kahve
ci hemen hırsızı yakalamıt polise tes
lim ebni§tir. 

Memnu silahlar 
Zabıta muhtelif semtlerde ıiiphell 

kimseler üzrinde araıtırma yapmıştır. 
Bu arqtıntıaıla Ali ismlinde birinin üze 
r:nde bir tabanca ve fişekler, Salih, Ah 
met, Hasan, Mehmet, Abdullah, On-
ve Nazmi isimle~inde yedi kişide birer 
büyÜk bıçak, Cemal, Ahmet ve Abdul
lah is mlerincle üç kitide de çift ağızlı 
ı.a-er büyük kama bulunmuştur. 

Bıçak ve tabancalar müsadere edil
miştir. Sahipleri müsaadesiz s.ilih taşı
mak cürmünden Adliyeye verilmlişler
clir. 

Bir kadın ortada yek 
Defterdarda oturan Mustafa Efendi

nin karısı Hayriye Hanım, bundan on 
gün evvel evden çılanış ve bir daha dön 
mem'-§tir. 

Mustafa Efendi, bulunma11 muhte
mel olan bir çok yerleri aramrfSA da on 
gündenberi yapılan araştırmalar l:ııir ne· 
tice vermemişt kadının izi bulunama 
nuştır. 

Mustafa Efendi, bu vaziyet ka11ısm
da zabıtaya müracaata mecbur kalmış· 
tır. 

Hayriye Hanımın bir kazaya kurban 
gitııııiş olması da muhtemeldir. Her ta
rafta araştırma yapılması için bütün po· 
lis merkezlerine b:ldirilmiııir. Tahkikat 
devam ediyor. 

Azılı hırsız 
Zabıta miiteadit defalar yakalanıp ·-·--·- - ·-

Ah Pierre Loti ah! 
Yeni türeyen Fransız kadın ro

mancılardan aslı Yahudi bir ma
dam var. Bir Fransız heykeltraşla 
evlendiği için kocasının tabiiyetine 
girmiş ve Madam Myriam Harry 
olmuştur. 

Bu zeki kadın bir iki yıl evvel ls
tanbula da geldi. Madam Myriam 
Marry güzel bir kadındır. Ve veni 
romancılar gibi mütemadiyen seya· 
hat eder. Müşahedelerini roman 
şeklinde yazar. Fakat mesela bu u
sulü ilk defa ve muvaffakıyetle tat 
bik eden Blasco lbanez gibi gör
düklerini ilmi ve tarihi bilgisine ka
tarak yazmaz; uydurur. 

itte bu Madam Myriam Harry 
Fransız karilerin pek hoşuna giden 
~arka ait hikayeleri tam manasile 
masal haline getirmekte büyük ma. 
rifet gösteriyor. 

Bu madam son defa Suriye, Jran 
ve Türkiyede yaptığı seyahatten 
dönüşte bazı mekaleler de yazdı. 
Bir refikimizin Paris muhabiri bu 
yazıları merakla takip etmiş. 

Madam Myriam Harry Türkiye. 
de olan biten şeyleri sanki görme
miş gibi hala Pierre Loti gibi nar
gileli, haremli, selamlıklı alemler
den bahsediyor. Çarfaflı kadınla
rın cami kapılarında gövercinlere 
darı attıklarını söylüyor. Hatta biı 
yazısında Boğazda yaptığı bir ge
zintide bindiği sirket vapurunun 
Dolmabahçe iskelesine uğradığını ~ 
kaydediyor. 

Çarşaflı kadınları, nargileli ha
rem alemlerini uyduran madam ce
napları hiç yoktan bir de iskele kuı 
mu~ ve Dolmabahçeye çıkmış! 

Bütün bu kuruntu ve masalların 
nereden geldiğini söyliyelim. Avru· 
palı muharrirler ve romancılar 
memleketimize gelmiyor değil, ge
liyorlar; inkılabın neler yaptığını 
görmüyor değil, görüyorlar. Fakat 
oıılara bu ciddi hareketler ( entere· 
san) gelmiyor. Onlar karilerinin 
merakım uyandrracak garpte olım
yan garip binbir gece masallarını 

. hatırlatacak şeyler istiyorlar. Bunu 
bulamayınca uyduruyorlar. 

Bundan bir kaç yıl evvel lstan
bula bir çok Amerikan gazeteleri
nin muhabiri olduğunu iddia eden 
Mis Rosly isminde bir genç kız gel
mi~ti. Bir tesadüfle bu Mis' e İstan· 
bulu gezdirmek işi bana düştü. 

Mis cenapları galiba lstanhula 
gelirken (Pierre Loti) den bir kaç 
şey okumuş. Mütemadiyen Eyüp 
mezarlığını, Kapalıçarşıyı gezmek 
için ısrar etti. Beyazıt avlusunda 
nargile içmek için bir kaç kere be-
ni zorladı. lstanbulun Adalar, Bo
ğaziçi gibi güzel yerlerini, müzele-
ri gezdirdim. Fakat lstanbula gel
diğinden beri günde üç paket yeni 
ce cigarası içmeğe başlıyan bu Mis 

1 buralardan hiç memnun kal- · 
madı. İnkılabımızdan, med-
reselerin kalkmasından fes 
kad , ' 1 

ın meselelerinden hah • 
settim. Ehemmiyet bile verme. 
di· Uzun ağızlığında yenicesini tüt 
türerek: 

- Buıılar sizin için belki de im
portant mühim, fakat azizim bana 
interessant feyler lazıin, dedi. 

Anlaşılıyor ki Türkiyeye gelen 
muharrirleri ve romancıları ihmal 
etmeğe gelmiyecek. Daha şehre a
yak baaar basmaz abluka etmeli ve 
onları yeni Türkiyeye ait eserler içi· 
ne sokmalı. Bütün bu (Azbiyade) 
artıklarını gördükçe "ilahi Pierre 
Loti, sen Türkiyeye gelmez olay
dın!,, diyeceğim geliyor. 

Burhan CAHIT 
.=:---::------<>----· Ylllyette 

Fuhuş mıntakası 
-o-

Gala.tada inzıbati ve sıhhi 
tedbirler alınacak 

Galata civarında tesis edilecek 
fuhuş mmtakasmı tayin için sıh
hiye müdürü Ali Rıza Beyin riya
setindeki komisyon faaliyete baş
lamıştır. 

Yeni fuhut mıotakasınm tesi
si sırasında inzibat ve asayişe la· 
allllk eden tedbirler alınacağı gi
bi bilhassa sıhhi tedbir1er de itti· 
baz edilecektir. Hıfzıssıhha ve b ... 
la.şık hastalıklar kanunlarile ni
zamnamelerinde bu hususa dair 
mevcut ahkam tamamen tatbik e
dilecektir. 

vazgeçmiyen bir sabıkalıyı evvelki gec• 
cürmü mşhut halinde yakal&nlfhr. 

Osman isminde olan b uadam Yeşil· 
direk civarında bir çok han ve dükkan· 
ları soymuştur. Osmanın şimdiye kad"ar 
elliden fazla sabıkası vardır. Osman ev
velki gece Yeşild4-ek civarında gene bir 
dükkanı soymağa çalışırken cürmiimeş 
but halinde yakalanmıştır. 

Azılı hırsız derhal evrak"le birJ;J<te 
Adliyeye teslim olunmuş ve tevkif edil. 
-ı: •• :-. 
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( Fikirler ve insanlar ] L------
Edebi mükafat 

Paris'ten gelen son haftalık gaze- 1 de bu manada "ısmarlama" eser 
teler mükafat kazanan kitapların yazmazlar mıydı?} 

Tasarruf haftası 
Ve sanayi HİKAYE 

- .• . . 
Kız 

tem em. 
Kısa boylu genç yalvar4ı: 
- Bir bira iç .. 
- istemem, üzerime varmayın. 
Çağıran. bu istiğnaya rağmen, garso· 

Kari ,ıkly•ll•rl 

Bir durak yeri IAzım 
B. 'ir kariimiz yazıyor: Bilmem ki, 

Şehremini tarafını kıt geldikten 
sonra bir kere gezip gördünüz mü! Bu
ra halkı hemen kimilen denilecek de
recede esnaf ve amele sınıfıdır. 

Bunlar akıam ve sabahlan iıler-'~ 
den dönerken tramvaya binmek veya ın· 
mek mecburiyetindedirler. Halbuki Çapa 
ve Şehemininde bir isl\ısyon bile yoktur. 

Tramvay şirketinin nazan &:kkatinİ 
celbetmeniz.i: rica ederiza 

bahs~ ile dolu: dört mükafat, dört Bir nevi cezbeye tutularak yazı 
roman Dördü de bir iki ay müna- yazan, resim yapan, çalgı çalan 
kata, dedikodu mevzuu olacak, sanatkara tapınmakta? a.rtık . vaz
binlerce basılıp satılacak, muhar- g~çmeli_!iz. Elbette k~ h~ç kımse, 
rirlerini az çok tanıtacak, onların içınde lazımgelen atefı hıs.setme~en 
_ varsa _ bafka kitaplarının da bir sanatkar olmak hev.esıne duf-
okunmasını temin edecek. . • memiştir; o mesleği İnt~ha? etmek-

Tasarruf haftasının rolü !iktısat hayMı 
mızda çok ehemmiyetlidir. Hareketi~ bi
rinci gayesi halkımızın tasarruf faalıye
tini tahrik etmek ve memleketimizin da
hilinde sermayeleri topl:ı.makt.r. Fakat ta 
sarufun manası yanlı! anlaıılmamalıdır. 
Zira bu, istihlaksız ve para sarfetmeye
rek çekmecelerde para biri~tirm~k dem~k 
değildir. Böy'e bir hareketın muspet hıç 
bir kıymeti olmadığı gi6i , milli iktısadi
yatımıza da çok zararlıdır. Bu itibarla 
her vatandaşa düşen vazife çekmecelerin· 
de kasalarında paralarını uyutturmamak 
00:,kalara tevdi etmektir ki, küçük kü
çük tasarruflarla biriken büyük sermaye
ler bu müeıeıeler vasıtasi'e faydalı ola
bilsin. Zira kuruılar, paralar, 1iralar bi .. 
rer birer foplana toplana milyonlar vücu
de getirir, memleketimizin dahilinde İ§ 
imkanlarını arttırır ve büyük inkişaflar 
yaratır. 

Yanında kısa boylu bir genç vardı. Lo
kantadan içeriye, korkuyormuı gibi, etra
fına bakına bakına girdi. Kapıya yakın 
masalardan birine oturacaklardL Niha
yette kö,edeki masada oturan iki arka· 
daıt<an biri elile iıaret etti: 

- Buraya gel.. 
na: ı--

Bir~:;tg~:~=~i~:d.::.dar konuştlılar. Ya· ŞIK SINEMAD A 
. . . le bir şeyler söylemek ihtıyacında 

l~ıra~. e?eyım kı uzun.za~.an e- olduğunu göstermiştir. Fakat bun
debı mu~af~tları tamamıle !uzum- dan sonrası için çalıfması pek ili 
auz, hatta bıraz da m.uzur sa~dım. mesleğinin zaruretleri iktizasıdır· 
Onları veren heyetlerın ek~erı~a !a Muvaffak olabiliyor, yani kendini 
nıldıkları muhakkaktır, degerlı ~ır dinletecek adam buluyor, bir men
k~tap bulu~ çıkardıkları .!1e_!c nadır- feat görüyorsa devam edecek, yok
dır. Mesela Goncourt mukafatı ~a: sa kendine ba,ka bir İf arıyacakhr. 
kıa Ma~cel. Proust, Duhamel gı~ı Bizde kaç senedir ne kadar rnu
ço_k ~egerlı romancılara. da verıl- harrir sırf rağbet görmemek yü
mıflır ama buna mukabıl kaç tane zünden edebiyatı bırakmıtlır! 
değersizin de şöhret kazanmasın~ Sanatkarın devam etınek için 
sebep olmuştur. Güzel o~~an kı- rağbet görmeğe ihtiyacı vardır. lt
tapların satılması da karıle~ın ~e.v· le edebi mükafatlar onun itini bir 
kini bozabileceği için tehlıkelıdır. dereceye kadar kolaylaştırmı' olu-

Dönüp baktılar. Ka, ıöyle, bir g(;zat
tL Gözatması ile kaglarını kaldmp indir
mesi bir oldu. Omuzlarını sinir'i sinirli 
oynattı. Dudakları gülümseme başlangı· 
cı ile ağlama nihayeti gibi biribirini tut· 
mayan bükülüılerle ezilip büzüldü. Kısa 
boylu genç koluna ııirdi: 

ni üç erkek konuıtu. Kız, mütemadiyen, Tıırkçe f .lmierin eu güzeli 

somurtuyordu.. ı so·· z BiR 
Dikkatle ona bakıyordum. Boyuna kı· 

sa denmezdi. Renksiz, kemikli yüzü, gÜ· ALLAH BiR 
zel denmezdi. Ne yakıp yandırıyor, ne 

Bu düşünce yanlıt olmamakla yor. Ama mükafatı daima en Hya
beraber yalnız bir taraflı bir görüt katli muharrir alamıyormuf ... 
üzerine kurulmuştur .. Ben böyl~ dii Fakat değerliler de yine az çok 
şünürken ancak eserın kıymetıne, istifade ediyor. Fransa'daki hal bu
z~manındak~ ~e zam~ından sonra- na çok iyi bir misaldir. Her sene, 
kı hayatına ıtıbar edıyordum. El- mükafatlar mevsimi yaklatınca, 
bette ki bir eserin. kıymeti az veya kitapçılar birçok yeni roman bası
çok kari bulması ıle, şu veya ~u yorlar; gençlerin birçoğunun eser
münekkidin, şu veya bu heyetın !erini "ne olur, ne olmaz!,. diye 
dikkatini celbetmiş olmakla i;ilçüle- geri çeviremiyorlar. Bittabi birçok 
mez. Zamanl~rın~~ kıyı:ı_ıetı. he- entrikalar da oluyor. Fakat bunla
men hemen hıç bılınmemıt. ıns~~ rın hepsi edebiyat aleminin daima 
kafasının büyük zaferlerinden hırı canlı kalmasını temin ediyor. Bir
olduğu. so.nradan anl~~ılmı.' es;rle_r çok manasız kitaplar satılıyor; fa. 
az değıl~ıı:_· Bunun ıçın !1•ç. b~r kı- kat bunların içine pek nadiren de 
tabın mukafat kazanmaga ıhtıyacı olsa, iyileri de karışıyor. 

yoktur. . . ., . . Okumak istiyen adam tunu iyice 
Ya muhar~ırın. O?un da ıhtıyacı aklına koymalıdır: Kitap dünyanın 

Y?k mu? ... Bı~takım ıns_:ınlar ".ardır en pahalı matalarından biridir. On 
kı sanat esen yaratmaga, tabıatle- tane fındıktan dokuzu çürük c;ıkar
ri iktizası, adeti mahkfundur. Rağ- sa müsterinin itiraza hakkı vardır; 
bet görmemek onların umurunda fakat ·aldığı on kitabın ancak bir 
değildir. Bunlar ~asıl .. olsa !azar-. tanesi yarı iyi çıkan mütteri "kir 
lar. Fakat yazmagı boyle şıddetlı ettim! diye sevinmelidir. Bir mil
bir ihtiyaç halinde duyanlar mu- !et bir'~sırda on tane ölmez eser 
hakkak iyi veya muhakkak fena vücude getirebilirse bahtiyar, hem 
muharirler midir? Hayır. Meseli de çok büyük bir millettir. Okuma
bizde Filorinalı Nazım Bey böyle ğı seven adam bunları düşünmeli
bir adamdır. Böyle şairlerin edebi dir ve: "Ben paramı ancak güzel, 
mükafatn, takdir, teşvik görmeğe faydalı kitaplara veririm!,, deme· 
ihtiyaçları yoktur. Onlar eserleri- nin ne muazzam bir hezeyan oldu
ni yazacaklardır, bir değerleri var- ğunu anlamalıdır. Yoksa ne kitap 
sa nihayet tanılır, ölümlerinden okuyabilir, ne de kendisi için kitap 
sonra bile yine umdukları şana eri- yazan çıkar. 
şirler. B~~lar, F~a.nsız 1,airi Georges Mükafat veren heyetler bunu 
Chennevıere gıbı; ~e parle au pek ala anlamıflardır ve kırk yıl
nom de ceux quı me lıront plus da bir defa iyi bir muharrir keşfe
tard" (1} derler. debilirlerse vazifelerini yapmış o-

F akat her muharrir böyle değil- !urlar. 
~ir. Hem içlerinde şiddetli bir ih- Belki büyük mükafatların bir 
tıyaç du~ad.an ya~anlar ~r~.sında hizmeti yoktur: mesela bir muhar
da çok degerlı, hatta çok buyuk mu- rire ancak eserini bitirdikten son
harrirler çıkmı,tır. Bunlar edebi- ra, öleceğine yakın verilen şu meş
yatı kendilerine bir meslek diye in- hur Nobel mükafatı. Hem onu ve
tihap etmit adamlardır. Kafaları ren heyet yanıldığı zaman - ki bu 
herhangi bir mesele üzerinde düşün k k b ı· h ' b" • al H , pe sı aşına ge ıyor - ıç ır 
mege ıfmıştır. atta yazıyı ıs- f d ktu ·· k ·· · t 
marlama olarak yazarlar. Paul Va- k~azbe~e gı e. yto .kr;dçe~ı~I u ~evreafılı: 
ı · ·· 1 1 d b. . . ar ır encı etvı g , T 

L
ery

0
en gu~e. Y1~zdı. ar

1 
ın an b~~ınl 1• bir çalışma hayatını "tetviç" iddi-

a anse ısım ı ıa ogasını oy e d 
yazdığını itiraf eder. asın a ... 

Huıusi cepheden, gene bu taıarruf 
propagandası sayesinde halkımızın kısmı 
azamiıi herhangi bir gelirinden toplıya· 
cağı tasarrufu ile ıahıi refahını temin e .. 
debilecektir. Ayni zamanda vukua ge
lebilecek fena günleri nispeten dahil ha
fif kartılıyabilmek için de timdiden ted· 
bir almıı olacaktır. Mali cepheden ban· 
ka'arımıza düşen vazife bu biriken para· 
!arı bilhassa erken meyve verebilecek 
it sahalarına beklettinneden dökmektir. 

Tasarruf hafUasının ikinci mühim ga· 
yesi hiç ıüpheıiz yerli malın iıtihlakini 
arbrmaktır. Zira bunlara sarfedeceğimiz 
paralar artık harice gibniyecektir . Çün
kü milli bir sanayi vücude gelmittir. Ve 
onu terakki ettirmeliyiz ki, mevcut iın
kin' ann azamisini iıtibıal ve ıanayiimi
zi yüzde yüz tevıi ve ikmal edebilelim. 
Sanayiimiz inkiıaf ettikçe, dahilde yeti
ten ham maddeleri kalite ve maliyet iti
barile harici piyasalarda rağbet görmese 
bile, dahilde yüksek fiatlarla aarfodilme
sini temin edecektir. Fakat nasayiimizin 
bazı tube'ui memleketimizde daha henüz 
yetişmiyen bir takım ham maddeleri kul· 
)anmaktadır. Lakin bir tarafüın sanayii· 
miz terakki ettikçe, diğer taraftan da 
memleketimizin gayet müsait ve muhte
lif iklimlere malik olabilmesi yüzünden 
yeni yeni sanayi ıubeleri kuruldukça. zi
raatimizin baıka baıka sahalarda inkişa
fına hizmet edecektir. Böyle kendi top
rak mahau·ümüze uygun bir sanayi yarat) 
mağa çahtmamızla en iyi ve en emin bir 
ikbaadi istikbale namzet bir memleketin 
vaziyetine artık girmit oluyoruz. 

Şu da var ki, hükUınetimizin umumi ha
yatımızın terakki ve istikrarını korumak 
için, bütün güçlüklere, zorluklara rağ
men büyük bir enerji ile paramızın kıy
metini tutabilmesi sayesinde halkımızın 
tasarrufa kartı femayülü kabil o'abiliyor. 
Sonra gene devletimizin bir çok propa· 
ganda tetkilatları vasıtasile halkımrza 
tasarrufun meziyetini anlatırması dolayı
siledir ki, bu~ün memleketimizin "umu .. 
mi refahının" yükselmesine bir adım da
ha ab'mıı olunuyor. Bizlere terakkiyi 
böyle yürüyüılerle gösteren hükUınetl
mizin bu teıvikine yardım etmek her va
tandaıın borcudur. 

Kumaş sanayici 
Dipl. Kfm. Hayri SOREYY A 

lazım gelen müesseseler vardır. Bun 
lar eser vücude gelmeden sahibini 
teşvik eder. Onlar eseri değil, sa
natkarı yetittirir. Yüz sanatkar i
çinden de bir tanesi iyi çıkarsa ka
fidir. 

Bizde de edebi mükafatlar tesis 
edilirse hiç şüphesiz ki onları da
ğıtmağa memur heyetler sıkaık ya
nılacaktır. Ne zararı var? Doğru
nun yolu ekseriya yanlıttan geçer. 

Nurullah ATA 

- Haydi oraya gide"im. 
O, kolunu çekti, silkindi, ayak diredi: 
- Hayır, orası pek kuytu ... 
- Çağırdılar, gitmezsek ayıp olur. 
Kız, sol topuğunu yere vurdu: 
- Burada oturalım. ; 
- Ayıptır, gidelim, biraz otluralım, kal 

karız. 

- lstemiyorum.. 
- Neden? 
- lstemiyoruın .. 
Çağıran da inatçı imiı, elini aallıyor, 

ısrar ediyordu: 
- Tenezzülen teırif buyurulmv. mı? 
Kısa boy~ genç kulaklarına kadar 

kızannııtı. Alnı terliyordu: 
- Ayağını öpeyim. Beni rezil etme. 

Çağıran adam lıatırından çıkamıyacağun 
bir arkadaıtır. 

- Ne diye alemin masasında oturalun? 
- Bir dakika oturur, hemen kalkarl7. 
- lstemiyorum. 
- Senin hiç böyle inadın tutmazdı. 
- laoemiyorum. 
Fakat çağıran ondan daha inatçı çık· 

mıştı. Ayağa kalktı. Onlara doğru yürü
dü. Kaın önünde boyun kırdı: 

- Hanımefendi, lütfen masamızı şe
reflendirmezler mi? 

Kız, selam verir gibi mi, yoks3. sinir
den mi, pek te bel'i olmıyan , aynt edile
miyen bir tavırla batını sallıyor, dudak
larında gülümseme taklidi yapıyordu. 

- Estafirullah efendim .• 
Fakat ses tatlı sertti. Bu söyleyiııt.ı i

çinden gelen savtın ektiliii, ıuveri, kas· 
ti, zahiri nezaketin tatlı~ığı ile karışmıı, 
acayip bir ahenk vardı. 

Ka, ayaklan geri geri giderek masa· 
ya yaklaıtı, gösterilen bir ıandalyaya O• 

turdu. iki elile dizferinin üstünde çanta· 
11nı sıkı sıkı t\ıluyordu. Kaşları vakit va· 
kit çatılıyordu. Elleri bağlıymıı ta yüı.ü
ne konan sineği kovanuyormuı gibi, yüzü 
kırışıp açılıyordu. 

Kııa boylu genç te oturmuıtu. Garso
nu çağırdı, kıza sordu: 

- Ne emredersiniz? 
Kızın başı bir elektrik cereyanına tu

tulmuı gibi titredi: 
- Hayır .. te1ekkür ederim, bir §ey İs· 

temem. 

Çağıran müthiı inatçı· 

- Bir bira, filan •• 
Batl!a ayni titreyit: 
- Hayır teıekkür ederim, bir §ey is-

de gönül bulandırıyordu. Dudak'arında 
karmen, yanaklarında allık, gözlerinde 
sürme yoktu. Masum denebilirdi. Fakat 
gözlerinden çıkan ıtıklarda bütün o renk
ler, kızıltılar vardı. 

Kısa boylu genç bira kadehini uzattı: 
- Haydi iç .•• 
- Hayır, istemem, içm.iyeceğim ..• 
Çağıran inatçı ya: 
- Hatırım için efendim, ~ok rica ede-

rim. 
- Estafirufah, tetekkür ederim, iç

miyeceğim. içki beni rahatsız ediyor. 
Çağıranın arkadaıı hiç konuımuyordu, 

kendi ileminde idi. Kısa boylu genç yal· 
vardı: 

- Ne olur, kırma bizi, iç, zehir clPğil 
ya.• 

- Üzerime varmayın, içmiyeceğim. 
Çağıran insafa gelmiıti: 
- Israr kafi. , Bir kadına fazla nrar 

edilmez. 
Kız batını doğrultmuştu. Gözleri, dev· 

var bilyalar gibi fırıl fırıl dönüyordu. Se
ıi bir diken gibi batıyordu: 

- Lütfen sözünüzü tashih ediniz, ka-
dın değilim, kızun .• 

Çağıran, çok nazikmiı, özür diledi: 
- Affedersiniz hanunefendi. 
Kısa birsükut oldu. Ka, iskarpininin 

ucu ile kısa boylu gencin ayağını dürtü· 
yordu. 

Kız süraclle ayağa kalktı, eteğini dü
zeltti, çantasını koluna sıkııtırdı: 

- Müsadenizle beyler .. 
Kısa boy!u genç te naçar kalkmııtı, el

ler sıkıldı, kız yalnız çağıranın elini sık
tı, kapıya doğru yürüdü. 

Onlar lokantadan çıkarken, çaiıran a• 
dam arkadaıına dedi ki: 

- Sahi, bir pot kırdık. Kıza kadın de
nilir mi? Yaman ıeymit doğruıu. • Nasıl 
da yüzüme çarptı. 
Arkadaıı tastik etti: 
- Evet, çok büyük hafa ettin. 

kadın denilir mi? 
Krza. 

-- Peki ama, bir ıey merak oldu. Gi-
derken neye senin elini sıkmadı? 

- Geldiği zaman selim vermiı miydi? 
- Sen bu kızı tanıyorsun galiba? 
- Tanıdıtım için kızdır, diyorum ya.. 
- Kimin kızı? 
- Anasının kızı •• 
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BEKARLAR 
Yazan L. F ulda 

'!akil edenler Na• 
bi M. Kemal 

4 perde komedi 
Halk gecesi 

LÜKS HAYAT operetinin biletleri 
timdiden giıede satılmaktadır. 
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Bu akıam saat 21,30 ela 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Richart Tavber'in Parteneri Ml. Mai& 
Rajik Franz Lehar'ın operetlerinden 
Au payı du sourire (Tebessüm diyarın
da) operetli oynanacaktır. 

• • • 
Yann 

panyı du 
saat on yedide matine Au 
souı-Ore.. Akşam (Havay Çi· 

çeği) .. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cuma pazardan batka günlerde sa • 
bahleyin (9 - 11) Beyoğlu • Taksim • 
Altın bakkal No. 2 Telefon 42519. Ogle
den sonra (2 30 - 6) lstanbul Divanyo
lu No. 118 Telefon 2239.'l 

Perıembe giinleri ıaiıahleyin Beyoi• 
!undaki kışlık ikametgi.hta fukara mec• 
canen. 9134 

=-Göz Hekimi 

1 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 

(Babıali) Ankara caddesi No. 60 
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Asrın umdesi " MILL(YET " tir. 

ABONE 

3 aylıiı 

6 " 
12 •• 

ÜCRETLERi: 
Türkiye için 

L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç içiA 
L. K. 
8-

14 -
28 -

Cıı;len eYrak seri Yerilmez.- Müddeti 
seçen nüshalar 10 lı:uruıtur.- Gaz.ete •• 
matbaaya ait iı1er için müdiri7et. mü• 
ra.caat edilir. Gazetemiz i1i.nların meı'u• 
livt"tini kabul t>lmez. 

(Bittabi "ısmarlama" derken bu 
kelimeyi, bizde verilen kötü mana 
ile kullanmıyorum. Mubarire fikir
leri, kanati değil, ancak mevzuu 
hariçten verilmittir; o da hariçten 
verilen bu mevzu üzerinde dü~ün
meğe, samimi, hatta original fikir
ler edinmeğe hazırdır. Zaten hiç 
bir tragedialarının mevzuunu ica
da mezun olmıyan Yunan şairleri 

Münekkit ancak güzel eserlerin 
bir kıymeti olup öbürlerinin kuru 
kalabalık olduğunu iddiaya mec
burdur. Çünkü o eserin nasıl vücu
de geldiğini değil, kemale ermiş 
şeklini düşünür. O, insafsızdır ve 
müsamaha göstermeğe kalkıştığı 
zamanlar münekkitlikten çıkıyor 
demektir. Edebi mükafatları sev-

ittihadı Milli 
9003 [ 

(1) "Ben, beni sonradan okuya
caklar namına söz söylüyorum." 

mez, sevemez. 
Fakat yegane doğru olan vazi

yet onunki değildir. Keyfiyetin de 
kemiyetten çıkacağını dütünmesi 

Milliyet'in edebi romanı: 72 

(.KIR ( 1( li.İ 
" BUR HAN CAHIT 

(lııl<ılip Komanıı 

gördüğüm zaman seni tecrübe et
mek istedim. Onu sana kar,ı ser
best bıraktım. Onun temayüllerini 
nasıl kartılayacağını anlamak hak
kında vereceğim karara esas ola
<"aktı. 

Şefik Beyin, herhangi bir genç 
kızı kolaylıkla maksadına ram e
decek teklifini bana açman ve se
ni kararında serbest bıraktığım hal 
de reddetmen hakkındaki dütün
celerimi kuvvetlendirdi. Artık ka
rarımı vermiştim. Seni bir zaman 
daha yetittirdikten sonra .•. 

Re!it Bey bana doğru iğilmi!tİ. 
Masanın altında ayaklarımı arar 
gibi iskarpinlerinin çoraplarıma 
deydiğini hissediyordum. Gözlerin
de erkeklerin hep kendilerini dü
şündükleri zamana mahsus o zalim 
parıltılar belirmitti. 

Adeta dişlerini gıcırdatarak tek-

Masadan biraz geriye çekildim. 
0 fUUrullU kaybetınif adeta ıstı

rap içinde kalmıt gibi gözlerini yü
zümden ayırmıyarak ditlerini gı
cırdatıyordu. 

Bu gülünç ve hatta iğrenç hare
ketler sinirime dokunuyordu. Pek 
hürmet ettiğim bu adamın karşım
da bildiğimden çok batka görünü
şü bütün, emniyetimi, hürmetimi 
sildi, süpürdü. 

Ayaklarımı geri çekerek kaJları
mı çattım: 

- Retit Beyefendi, dedim. Sizi 
sayarım. Yaptığınız iylikleri unu
tamam. Bu yatıma kadar bana 
dost ve hami diye ellerini uzatan
lar içinde en şerefli ve temkinli o
larak sizi tanımı,tım. Bu kanaati
mi deği4tirmeyiniz. Bırakınız ha
yatımda yaptığı iyliğe kar41 ben
den bir 4ey istemiyen hakiki bir in-

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eylerİJ 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Ünyon Hanında 
Acenta11 bulunmayan ıehirlerde acenta aranmaktadır. 

yor, hatta arasıra bir bahane ile i
ğilip bacaklarıma bakıyor, sonra: 

- Bu kadar düzgün bacak az 
bulunur, doğrusu enfes. Hem düz 
ve hem uzun. Tam artist bacağı. 
Zaten vücudun bir harika .• Estetik 
kaideler bütün ölçülerini senin vü
cudundan almıtlar gibi.. Görünü
yor... Gürbüz biçimli bir vücut. 
Belden •tağısi daha uzun, ve o
muzlar genif. Sonra Allahım bu 
kitmiri kat göz ... 

Yerdeki çakıl taşlarını iskarpini
min ucile karıttırıyordum. O kadar 
sinirliyim ki bir şeye karar veı·emi
yorum· 

Reşit Bey, o kadar küçülmü,, 
bitınitti ki artık ona sokakta sar
kıntılık eden bir sarhot gözile ba
kıyordum. Sandalyesine yer değiş
tirip bana yaklaşmağa çalıtıyor : 

- Suat Beyle nİJanlanırsın ha!, 
Bravo .. Bana haber vermeden, giz
lice .. Adeta kız kaçırır gibi bir fey. 
Vaktinde haber alsaydım o çapkı
nı yazıhaneye, sokar miydim ben. 

Artık tahammül edemiyordum. 
Ne olacaksa olacaktı. Batımı kal
dırdım: 

- Hakaret etıneğe hakkınız yok
tur. Retit Beyefendi dedim. Ol-

4887. 9007 

lan söyliyerek aldatmıt böyle bir 
yere getirmif değildir. Eğer orta
da ayıplanacak bir fey varsa o da 
sizin bugünkü hareketinizdir. Çok 
teessüf ederim ki bu yalana tenez
zül ettiniz. Hem rica ederim. Ma
dam ki vekaleti alınacak kimse yok. 
Bana müsaade ediniz, gideyim. 

Bu sert mukabele onu ric'at et
tirmeğe ki.fi geldi. 
Dediğimi yapabileceğimden şüp

he edemezdi, çantamı, eldivenleri
mi alıyordum. Elimi tuttu, birden
bire değişen yumutak, sakin bir ses 
le: 

- Acele etme yavrum, dedi. Be
raber gideriz. Yabancı bir yerdir. 
Zahmet çekersin. Daha vakit var. 

Etrafıma baktım. Gazinoda kala
balık yok. Çamlar arasına doğru 
uzanan yollarda çiftler, gruplar, 
arabalar dolaşıyor. 

Retit Bey: 
- Hazır buraya gelmitken bir 

de büyük tur yapalım! Dedi. 
Ben kaçmak istiyordum. 
- Ancak son vapur var, ona da 

vaktimiz çok! dedi. 
Sulh olmuştuk. Çok iyiliğini gör

düğüm bu adamdan acı bir hatıra 
ile ayrılmak istemiyordum. Zaten 

Nafıa Vekaletinden: 
Münakasası 13-12-933 tarihinde icra kılınan 100000 

kayın normal ve 1560 adet kayın makas traversi için tek 
lif edilen fiatlar haddi layiki nde görülmediğinden bu tra· 
versler ayni şerait altında 21-12-933 tarihinde ve saat 
15 te pazarhkla satın alınacağı ilan olunur. (6891) 

raba bekliyordu. 
Bindik. Reşit Bey: 
- Eski bağlara, dedi. 
Araba meydanlığın solundan 

çamların İçine daldı. 
- Son vapur kaçta? dedim. 
-Yedide. 
Retit Beye hiç belli etmeden ko

lumdaki saate baktım. Bet buçuk
tu. 

Retit Bey: 
- Adanın asıl bu tarafları gü

zeldir. Bak fU manzaraya. diyordu. 
Hava güzel, yer güzel, manzara 

güzel, fakat içimde öyle bir iizün
tü var ki! 

Sanki hiç bir yer gezmeden iske
leye dönüp vapur beklesek daha 
memnun olacağım. 

Sinirlerim bozuk· Bir haftanın 
hadiseleri ve bu son dakikanın sı
kıntıları beni o kadar sarsl;ı ki etraf
la bile mefgul olamıyorum. 

Ne garip çilem var. Mes'ut oldu
ğuma inandığım dakikada umma
dık bir hadise ile karşı kartıya ge
liyorum. 

Reşit Bey mütemadiyen etrafı 
gösteriyor: 

- İzmit körfezi. Bir mavi bu
lut gibi. . • Karşı mor dağları görü-

c. 

Araba yolu bozuk. Sarsılıyoruz. 
Sol tarafımızda bağlar var. Be

nim olduğum taraf denize kadar u· 
çurum gibi iniyor. Deniz mavi bir 
ipek kumat gibi. 

Araba bir ağaçlığa girdi. Deniz 
tarafı set, set masalar, san dalyalar 
var. Ve bir küçük kır gazinosu. Bir 
kaç kiti de var-

Retit Bey: 
- Burası enfestir. Doğrusu fU• 

rada bir bira İçmeden gitıniyelim, 
dedi. 

- Geç kalmıyalnn beyefendi, 
dedim. 

- Ne münasebet a canım. Ara
ba olduktan sonra ••• 

Gazino aşağıda. Arabadan in
dikten sonra epeyce yürüdük. Re· 
şit Bey birden bire geri döndü. 

- Kafir teytan. Arabada, pardö 
sünün cebinde cigara paketimi u
nuttum. 

- Arabacıya seslenin, getirsin. 
- İhtiyar adamı yormıyalım. 

Gider alırım. Sen şu ikinci setteki 
masaya git. 

İnce, kumlu yoldan yava' yavaf 
yürüdüm. 

Daha alt setlerden birinde bir çift 
haşhaşa vermişler, denizi seyredi
w.-. 1- c ... 1..ı_ ! 1--!..ı _ , __ ,_ı._,_,_ 
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ilo tagaJ1.ni, 23,20 F emina kabaresinden dan• 
muaikiai, mÜ•ahahe dana musikisi. 

Balkanlarda 
Şiddetli kar 

ISTANBUL ' 
17.30 Gramofon. 
18 Frana1zca ders (Müptedilere mahsus.) 
18,30 T aıarruf hak landa konferans. 
18,45 Mahmure Handan Hanım , 
19,30 Refik Talat Bey ve ark.adaşlarL 
21 Gramofon. . 
2t,30 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, Saat 

ayarı. 

A N K A R A, ·li38 m. 
12,30 - 13,30: Gramofon. 18: Orkestra, 18,45 

~laturka aaz. 19130: Dana musikisi. 20: J\
~na haberleri. 

V A R Ş O V A, 1411 m. 
18: Slav musikisi, 18,50: Müaahahe. 19,25: Po
lonya halk muaikiıi. 21,05: Hafif musiki. 22,05: 
Müaababe. 22,20: Chopinin eserlerinden kon
•eı-. 23,05: İngil izce "Bir Avusturyalı göz.üyle 
~olonya,, isimli konferanıı. 23,20.: .~ana mu· 
•ıkiai. - Müaahabe. - Dans musıkiaı. 

B U D A p E Ş T E, 550 m. 
17,05: Masal saati. 18,05: Karııık J'letriyatı. 
21,0S: Viyana'dan nakil (Lehar'ın eıerlerinden 
tnürekkep konser:) 22,35: Son haberler. 22,55: 
Pl.ik ile ıarkılar. 23,15: Raaat haberleri. 23,50: 
Arpat ve T oll Sigan takımları tarafından Si
la.n muaikiıile Macar ıarkıları. 

V 1 Y A N A. 518 m. 
17: Mandolin koııaeri. 17,45; Noel ıarkıları 
18: Hafif konıer (Pl&.k.) 18,40: Norveç halk 
Laik tarkıları (ldar Trana; Ericlı Meller.) 19, 
10: Cenubi Slavların aık ıehirlerile düğünü 
i.detleri. 19,40: Ayltk haberler icmalı. 20,05: 
Koro koıııeri. 20,50: Haberler. 21: Franz 
leher'in idaresinde RADYO POPURISt 
(Leher; Wanda Ac.hael; Adele kern, Ricahrd 
Tauber; Ernat Tautenhe70, Radyo orkeatraıı 
'fe koro iıtiri.kilo.) 22,,,_50: Konser. 

MILANO - TORINO • FLORANSA • 
TRIYESTE ' -

18 Kadtn aaab, oda muaiki•i, 20,30 plik, 
lı..berler, 21,05 plak, 21,35 Müıah.abe, tem•il 
Dan• muıikiıi. 

ROMA • NAPOLI • BARI ı 
18,15 Radyo orke•traaı, haberler, 20.20 Ke

ınu konseri, 21,05 Haberler, 21,40 Ruınun
lcho iıimli musikili tenııil. 

B E L G R AT, 430 m. 
17,4~: Radyo orkeatras1. 20,0Sı Müıahabe 

20,35: Pl&k. 21,0S: Zaırepten nakil. 23: Mü
•ahabe. 24: Otoınobil kulübünden nalden dana 
lnuıikiıi. 
B0KREŞ,394m. 

13: Borıa. - Plak. - Haberler - Pli.k. 17, 
10: Mektepli programı. 18,05: Ghjnd& c&& takı 
lnı. 19,0S: Haberler. 19,20J Ghinda caz takı
Dlı. 20.,05: Üniveraite radyosu. 20,25: Plak. 
20~: Konferans. 21,0S: Cerman koroau tara• 
fından koro konaeri. 

B R E S L A U, 325 m. 
17: Kanıık tagannili konser. 18,30: Müıalıabe. 
18,SO: ÇenbaJ aletile muıiki. 19,10: ))) 19,20; 
Ormanımın toıekkür ıarkııı. 19,50: Erte•İ 
aünün proırr•mı. 201 Millt Dıll!:friyat. (Beetho
,.en'in •!'erlerinden konser.) 211 Haberler. 21, 
10: Karıtık muıiki. 23: Haberler. 23,30: Muh
telif aözler. 24: Gec.e musikiai. 

17 kAnunuevvel pazar 
ANKARA. ~ 
12,30 • 13,30: Gramofon. 18ı Orkestra, 18,45: 

Alaturka aaz:. 20: Ajana haberleri. 
V ARŞOV A, 1411 m. 
16,20: Orkestra ile halk korueri., 17: Çoçuk 

programı. 17,30: Edebiyat. 18: Müu.hab61 l815: 
Silisya ıukılarından mürekkep bir popuri. 19: 
Beynelmilel neıriyat. 19,40: Hafif musiki plak· 
ları. 20: Mutheüf .sözler. 20,SOı Taaannili kon· 
ıer. 21,50: Müıahabe, 22,15: Lemberg'ten nak 
len: Neıeli neıriyat. 23,15: Spor. 23,25: Cas• 
tronomya kahvesinden.: Danı muıikiıi. - Mü· 
sahabe - Dansın. devanu • 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
lö,50: Orke•tra konseri., 17130: Koııfera:ııı. 

19105: Şandor Bura Sigan ı.lamı. 20,15: .L.un .. 
feranı. 20,50: Spor ahberleri. 21,05: Stüdyodan 
bir temsil. 23: Haberler. 23.20: Emil Rooa ta· 
kımı (Nevyork kahveıinden naklen), 24,20: 
Pertiı Sigan- takımı. 

V 1 Y A N A, 518 m. 
18: Max Schönherr Radyo orkestra•ı. 19,40: 

Erika Mitterer (kendi eserlerinden). 20,40: 
S&at ayarı v. •· 20,55: Ser&e Bortkeiwiez blra
fından piyano konıeri. Zl,35: "Avuıturya - Fe
lemenk,. iamı verilen Feleroen&e ait ne4riyat 
(Sefir Hoorn'un konferansı. - Müteakiben 
Vi7ana musikiıi; Max Schönerr; Marie Gerahrt 
Viyana senfonik. takımı. Felemenkteki Avustur
J'& konaoloaunun konforan•q Felemenk ntuai· 
kiı-i.J 23,.lO: Akıam haberleri, 23,35:Dan• m.u• 
aikiai (Plak). 
MILANV • TORlNO • FLORANSA • -

TRiYESTE. 
18 Bando mu•ik}r 19 Haberler, 20,15 Plik. 

20,SO Haberler, plak, 20J40 Opera temsilini 
nakil. 

PRAG,488m. 
17: Haberleı- - Müıah11.be. 18,35: YuRosla"T 

popüler ıarkıları. - Pli.k. 19: Almanca netri
) at. 20,10: Bahkçılık net riyali. 20,50: Cazbant. 
21,30: Edebi müıaahbe. 21,45: Yueo•Jav ıaiır
lerinin güttelerinden besteler. 22: Müsahabe. 
22.,ZOı Brunadan naklen: Radyo orkestrası. 
2.1,25: Çek bestelerinden mürekkep donalar. 

ROMA - NAPVLI - BARI. 
17 Çocuk prog-r-amı, plik, 18 Tagannili kon 

aer, 21,45 Varney'in eserlerinden Fanfanla 
T ulipe isimli opera temajli. 

B O K R E Ş, 394 m. 
10: Ruhi nejrİyat. 11,30: Keza. 11,45: Ruhi 

muıiki. 12: Pli.k ile senfonik musiki. 13: Pli.k 
k.onıeri', 1~: Radyo haberleri. 14,15: Plik (Ha
fıf musılu). 17: Köylü programı. 18: Jean 
Marco takımı (Karııık muıilci). 19: Haberler, 
1~,15: Jean Marco orkeatra•ı (konser.in deva• 
mı). 20: Universite radyosu. 20,20: Pli.k, 20,45: 
Haftanın kroniği. 21,05: Bariton muganni 
Sbilton laraftudan tagauni (orkestra -r-efakatİ· 
le). 21r20: Rad,.o orkestrası. 22: Konfeı-ana 
2~.20: Radyo orkeatraaı. ZZ,45: Haberler. 23; 
Lokanta musikiai. 

B R E S L A U, 325 m , 
16,30: Çocuk radyosu. 17: Hafif va neteli 

muıiki. (Radyo orkestrası tarafından). 19: 
Noel hikiyeıi. 19,30: Kartet konseri. 20,10: 
Ert~~i ei.inün programı. 20,15: Spor. 20>30: 
İnsilız denizci farkılarr. 21: Münih'ten na.Jden 
Naayonal • Sosyalist •enfonik takımı lar•fın
d•n konser. 22,15: Noelden az evele mahsus 
aa.z ve sö2leı-. 23: Haberler. 23,40: Teknik. rad
yo. 24: Miinithen: Geco musikisi. 

18 kanunuevvel pazartesi 
ANKARA. 
12,30 • 13,30: Gramofon. 18: Alaturkll aaL 

JB,45: Dana mu.sikiai. 19,20: Alaturka ıaz, 2:0: 
Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
17 Piyano parçaları, 17.,40 Müıah.a.bt•., 18 

Keman konseri piyano refakatile 18,30 Ha
fif ıarlular, Zirai. müaa.liıabe, 191Q5 MU•aha· 
he, 19,20 Askeri neıriyat, 19,45 Plik operet 
20 Muhtelif müaahabeler, 21

1
05 Senfonik 

akıam konseri, 22,05 Müsaahbe 22 15 Olaf 
Trı«vaıon isimli musikili pİyea C.rieg:.i.n muai
.lıı:iai, 23.05 Oaıe D•n•inginden naklen dans 
mu•iki•i, rnüaahabe, Dana muıikiainio.' deva .. 
m~ 

BU DAP EŞTE 550m. 
14,30 Maudits Salon takımı, 17 Kadın ıaa• 

h, 18 Polydor pli'.ikları, müsahahe, 19,30 Sa
letron kiliıeıinden naklen ruhi musiki, 20,35. 
Budapeıte operasından naklen Üç perJ~lik 
Tenor ismindeki Dohnanyi'nin eserlerınde.n 
opera temsili, müteakiben danı musikisi. 

V l Y A N A 5ı8 m. 
18.2$ Piyano musikisi, 19 güzel ıan'atlar 

hayatın~. ~;8-İr• 19,20 kitaplar, 19,25 İngl. derş, 
19,55 Buyuk operadan naklen Richard Va&
~a~'i~ Tannhaeuıer Tanhoyzer operası temai• 
lt ıahrahatlerde müsahabeler, 24 Danı plJ.k
larL 
ıuILANO - TORINO • FLORANSA • 

TRIYESTE. 

1 
18,10 Bando muzika, haberler 20 30 pl.1.k 

n~b~ler, 21 plik haberler, 21 14Ô Od: musiki: 
' 1 pıyano-Keman, 23,30 Bando orkestra tara
fn1dan danı mU!!İkisi .. 

P R A !'.: 488 m. 
17 Konıer, çocuk ne,riyab, 18,l!S plilk, 

18,35 .~ers, 18,50 PJ.ô.k 19,05 Zirai neıriyat. 

opera5t, 22,05 Müı•habe, 23,35 Son haberler, 
23,55 Almanca haberler. 

ROMA • NAPOLI • BARI. 
18,30 Piyano konseri, 20,0 Pl&k3, haberler, 

pl&ıc:; 21,40 Hafif musiki, 23 Oda mu&ikiıi, 
Müteakiben dans musildai. 

BÜKREŞ 394 m. 
13 Borsa. haberleri, pli.k, 14,15 pl&k, 18 

radyo orkestra11, 19,05 haberler., 19,20 Radyo 
orkestraaı, 20 Oniverıite radyoau, 20,20 Pli.k. 
20,45 Konferans, 21,.05 Sarva• Karteli oda mu 
siki•, 21,35 Konferan• 21,45 Madam Silve Se
coıanu Humita tarafmdan ıarkılar Mn7.ort, 
Brahma, Belibes, 22,15 Melle İlly Veclu,lel' 
tarafından piyano konseri, 22145 Habe1·ler, 
23 Oinino orkestrası Romen muaikiıi. 

BRESLAU 325 m. J 
17 Hafif musiki, 18,30 Eczacılara mah.sus 

neıriyat, 18,50 Küçük piyano konseri Brahma 
Reger, 19,10 Zirai musahabe, 19,30 Aktüali
te, 19,50 Ertesi günün programı, 20 Milli 
neıriyat: Deniz Üzerinde bulut isimli musikili 
temsil, 21,10 Avusturya isimli neşriyat, 21,30 
KabPre ue cfans ne..;rİyah, 23.20 Son haber .. 
ler, 24 Münih' ten Gece muı~kiıi. 

1 ::r Ka1H111l180ı;1 sıh 
ANKARA. 
12,30 · 13130: ~ramofon. 18: Orkeıtra.18,45: 

Alaturka ıaz. 20: Ajana haberleri. 
V A R Ş O V A 1411 m. 

17,55 lstik18.l ıark1lar11 ZSrai müıalmbe, 
19,35 Taganni piyano refakatile ve Madam M. 
Roııaka tarafından, 20 Muthelif müsahabeler 
21,05 Genç Kral İsimli Emmericlı Kıt.imanın 
eserlerinden üç perdelik operet, 23,30 (#ast.-o 
mamya Kahvesinden dan• muaikiı, 24,0S mü
aahabe, dana muaikiıi. 

BUDAPEŞTE 550m. 
13,10 Sigan musikisi, 14,30 Kartel konıeri, 

E.,. k.adıru~ 18 müsalıabe, 18,30 Fr. der•, 20,05 
Odeon ve P•rlofon pli.kları, 20,30 konferanı, 
21,05 Piyano müsamereıi Melle LiJi Herz ta· 
rafından ve Glazunov ve Cbopin'in eıerleri.n 
den, 21,45 HaberlerJ 22105 Erneıt Dohnanyi 
nin idareainde opera. takımı tarafından kon• 
aer, 23,45 Jancıi Rigo Siaan takımı. 

V 1 Y A N A 5ı8 m. 
18,20 Keman muıikiai İaro Sc.hmied, Leo 

Roıenek, 19105 Müaahabe. 19,40 Derı 20,05 
iktisadi neıriyat hava haberlerı, 20.30 k ıİ 
koro musikisi (Katolik akad~ıniıinden nak
len). 21,35 Yu&'o•lav musikisi Belırattan n.a.k
len. 22,35 Bu:r. ohkey oyununu nakil, 22,55 
Son haberler, 23,05 Avusturya ahkkında kon~ 
Cerana, 23,05 Akıam konseri radyo orkestraşı 
Max Schönherr. ' 

MILANO - TORINO • FLORANSA • 
TRIYESTE. 

18,10 Dans rnuaikiıi, 20,50 Haberler, plik 
haberler, 21.,40 FJütçü'nün Hanı'ı iıimli ope• 
ret temsili. 

PRAC. 488 m. 
17,05 Orkestra konıerı, Gençlik netriyatı 

18,25 Plik, 18,50 Pli.k, 19,05, Müıaha.be, 19,15 
Almanc~ neıriyat1 19,.30 AJmanca neıriyat, 
20,15 Fılharmonik konser 22 05 Müıababe 
23,20 Pli.k konseri. 

1 
ı ' 

ROMA • NAPOLI - BARI. 
18,10 Konser radyo orkeatraaı, Haberler. 

21 Haberler, plik, 21 140 karııık kon.ser, Pa. 
ganini, .~Iaz.ounovJ Müte ... akihen (A•iyaya ha· 
reket) ıaımh &keç. 23 Plak konseri, 23,30 Dana 
muaikiai. 

B0KREŞ 394 m. 
13 Borsa, plik, 14 Haberler, pl&k, lS Gica 

loneıco orkeatraır, karııık konıer1 19 Haber
elr, 19115 Orkeıtraaı?-1n devamı, 20 OniTersi· 
le radyosu, 20,20 Plak 20,45 konferan.. 21 
Taganni Madam Stefaneıco b.rafından ve 
Pucc.ininin, Maıaenet1 Mıascagni, G. Stofa
n~aco, Caudela'nin eıerlerinden, 21,.20 Senf0 .. 

nık konaer radyo orkeatraıı. 22 konferans 
22,20 Senfonik konserin devamı1 22,45 Ha: 
herler, 

BRESLAU 325 m. 
17 Hafif 1?uıiki Münihten müsahabe, 18,50 

Adolf Vogelın 60 ci doğduğu günün devir' ıe
neıi münaaebetile mümaileyhin eıerlerindeıı 
taııannili kon•er, 19,10 Zirai neıriyat, 20 Frank 
furt'tan nakle n milli neıriyat: musikidı1ı ıa
da re••amlığı, isimli musikili neıriyat,. 21 
BerJinden., Siyasi müaahabe, 21 10 Haberler 
21,20 Jphigenie Tuurus'ta iaimİi Göthenin e: 
ıe_rlerinden piyea, 22110 Meıhur opera beate• 
karı !dascagnynin 70 c.1 doğum günü müna
aebotıle kendi musikiıinden parçalar, .2J,20 
Haberler, 23,35 Neı'eJi konser. 

20 kAnunuevvel çarşamba 
ANKARA, 
12,30 • ~3!3.0: Gramofon. 18: Orkeıtra.18,45: 

Danı muııkıaı.20: Ajana haberleri. 
V A R Ş O V A 1411 m. 

16,4?, Keman konıeri, 17,15 Çocuk progra• 
mr. Mu•nhabe, l 7155 Caz muıiki.i, 18,50 Mil· 
sa.ahbe, 19,20 Gastronomja kahvesinden Sa
lon muaiki•i, 20 Muhtelif müsahabeler 21 05 
Oda musikisi,_ Lembergten, 224 05 Mü~ahabe, 
22,15 Tagannı, 23,05 Z!emianska kabvesınden 
Dana musikisi müsahabe1 dana musikisi. 

BUDAPEŞTE 550m. 
14,30 Oıkar Şvaytıer salon takımı, 17 Ma

sal ıatt, 18 Sky sporuna hazırlık 18 30 Jdari 
net konseri, piyano refakatile, 19,Ö5 ltaJ. dera 
lb9,30 Bela. Racz Sigan takımı, 20,35 mUsl\ha-

•· 
, V 1 YA N A 518 m. 
17 konaer, Margarite Ga51ner, Rita Löbisch 

A Ro•e, 17,35 Mü.ahabe, Çocuk neıriyab 
18~5 Şi~diki Avuaturya sanatki.rlarının e&e~ 
lerınde~ konser. !oh. Müller Hermann Sed
lak, Vınkler Kateti, Enith Sz.anto, Panl U
lanovıky, 19,15 Zjrai: neıriyat, 19,35 Amele 
ve memurlara ma.haua neır;yat 20 K . . 

1
. k , ış zama-

nı ısım ı onser radyo orkeatrau. r. .'? 

Pntschart, Max Schönherr1 20,55 Müaahabo 
21,05 Senfoni~ konser, Ü5va,I~ .lCaba.l<&, .... ~ 
dolf Buıch, Vıyana Senfonik heyeti, 2J,~& 
Sdon haberler, 23,50 Palmhof kahvehaneıin-

en naklen : Dana musikisi , 
MlLANO • TORINO • FLORANSA • 

TRIYESTE. 
18 Taganni, haberler 20 30 Pl.ik h b 1 

Mü h b 21 4 p • • ı a er er, . sa a e, , O İyes 23 Plak k . 23 30 
Danı muaikiai. • onaerı., ı 

PRAl'.:488m 
~7 M. Oatravadan rady; orkestrası 18~ 

PI!'k• 18,45 müaahabe, 18,55 Plik İ9,0o Zi
raı nıuaahab:, 19,15 Amel neıri,.ah, l!>,25 Al
manca neırı}'.:ah, 20,05 müsahabe 20 25 Slo 
~en hal~ farluları, 20,40 müıahab~, 2i,os Fil: 
h arbmo1 nık koaıer, 22,05 Müıa.habe, 23 Son 

• er er, Fran•ızca netriyat. 
ROMA • NAPOLI • BARI 

lB,10 Radyo orkestrası 20 3o PJ~ı. ha 
herler 21 H h 1 1 ' • ~ • • , • er er. P 3..k, müsahabe, 21,45 Ci-
mar.osa nın eserlerinden Ci:ı:li Teehhül . . • 
dekı opera temsiU. •smın 

BÜKREŞ 394 rn 

1 ~~ ~~';;•:lak, 14 Haberler·, pl&.k. 14,20 f • • adyo orkestraır Mozart, C • 
b. ~tr.ıi.usa, SaintSaenı, Chıck-Motte, 19 rH:: rk e'J) 19~? ~ad;ro orkeatraaı Nottara Dvo-
ra .. ' rai'oJ, O Un.iveraite radyosu , 20 20 
plak, 20,45 konferans, 21 4S p,·,.,,. T' . R' 

1 k . · K • ı, rıo o-
ga • ı pJyano, oganoff kema L . 
lonıel, 21,30 Konferan• 21 50"• M upu vNı~o
A ı· ' ' me ına 

ure ına tar~fnıdan taganni, 2,lS Nicolo Chilf 
tarafınde.n pıyano konseri" Gluck B h 
Ch · Ch'lf H b 1 • - ra m•, opın, ı ' a er er, 23 Dinico ork t 
tarafından romen musikisi. es rası 

llRESLAU 325 m. 
17 Hafif musiki , 18 30 Şimal kült .. " k 

le 18,5 l ' · uru, on• 
. r:'n•, O .ohann Adolff Hassen.in eserle-

bınaen tagannıl'i konser, 19,10 Ziı-ai ınüsah 
t e, 19,30 Mü•ahabe, 20 Berlinden nakJ 3 n A: 
~.n B~uc.knerin eserlerinden konıer, 21 'Gü

nun'l ıc;,~a ahb~rl.eı-i, 21,10 Şarkılar 22,20 Ta• 
=~:rle~r ~~·ı~ ~o.~uriıi Münih'ten1 23 Son 

' ' eı e ı geco muaikiıi • 

21 kanunuevvel perşembe 
ANKARA, 1 
12 30 •. 13,30: Gramofon. 18: Alaturka. •az. 

18,45: VıyoJonıel konseri (Edip B.) 19 20• 
Alaturka aaz. 20: Ajanı haberleri. • • 

V A R Ş O V A 1411 m 
l~,40 ~az. o~ke4:~raaı, 17,40 mi.is~hahe l,'" 55 

Solı•tlerın lflıı-akıle tagann ' I" k ' K• 
k d . 1 ·ı ı ı onser ra-

ova :J'1 na tı ı 18,55 Müaalıabe 19 05 k ı 
·- - - .. - ,. . 1

0 
ı • OIHe• 

BUDAPEŞTE 550m. 
13,05 radyo konseri, 14.,30 A•keri musiki, 

17,05 müsahabe. 18 Zirai tnÜ•ahabe, 18,35 Oı·
kestra, 19,30 der1- lntl. 20 Paul Györy tara• 
fından ıarkılar Piyano refakatile, 20,40 Ame• 
le aati, 21,10 Odeon ve Parlofon plikları, 
22,05 Diyalog, 22,35 Lajoı Vere• Sign.n ta• 
kımı, 24.0S 24 Macar ıarkıır isimli Almanca 
konferans müteakiben Georg Gutenbcrg Caz· 
bandi. 

V 1 Y A N A 518 m. 
18,25 Piyano konseri, Tılıy Viederkerh, Mü .. 

sahabe, 20,10 Tirola ait Noel rnuaiki&.İy 20,55 
Saat ayarı va. 21,05 Alfred Valheim kendi e· 
ıerlerinden, 21,35 Bir ahlk ve onun Viyanasc 
İ&mindeki muıikiH neıriyat geç.idi, 22,50 Son 
haberler, 23,05 Avusturyaya dair ecnebi li$a
nile neıriyat, 23,15 Pliik akıam musikisi. 
MILANO • TOJIJNO • FLORANSA • 

TRIYESTE. 
18,10 pl&.k oda musikisi, 18,55 HBberler, 

plik, haberler, 21,40 Atk içkiei ismindeki Do· 
ni2etti'nin eserlerinr.~n opera temı.ili • 

PRAC488m. 
17 ,Brünodan naklen kadyo orkeıtraır, 19,20 

Almanca neıriyat, 20120 Amalar musiki tale
be birliğinin konseri, 21 Müsahabe, 21..20 
Moravaka Oatrava radyo orkestrası, 22,05 
Çek eaerlerinden h•fif musiki, 23,05, hlUhte
lif, 23,.20 muaaahbe, 23,25 Senfonik musiki. 

ROMA - NAPOLI - BARI. 
18 Taganni, ahberler, 20,30 Pliik, baberler, 

21 Haberler, plik, 21,45 Evim isimli Pietri'nin 
eıerlerind"n operet temsil!. 

BÜKREŞ 394 m. 
13,Borsa, pl5.k, haber.ier, plak, 1,715 Çocuk 

programı, 18 Dinico orkeatraın tarafından 
ka.rııık musiki, 19 Haberler, 19,15 Diniko Ol'• 
kestraıının devamı, 20 Oniverıito dersi, 20,20 
konferans, 2014Ô Pli..k ile opera tem•ili, ha.
herler, 

BRESLAU 325 m. 
17 Neı'eli hafif musiki, müıahabe, 18,50 

Eski Noel ıarkıları, 19,10 Ziraat veıaire,19,40 
Noel kitaplarına da.ir1 20 Berlinden naklen, 
Zam.ana ait musikiden mürekkep tagannili kon 
ser, 21 Haberler, 21,10 Avusturya isimli net· 
riyat, 21,30 musikili amele neıriyatı1 22,20 
Fauıt'un parçalarından terekküp eden bir sen
foni, 23 Haberler, 23,30 müıahabe., 23,35 Ban
do muaika tarafından Serenatlar, 24,05 Hafif 
va dans muaikiai. 

22 kanunuevvel cuma 
ANK~ RA, -
12,30 - 13,30: Gramofon. 18: Keman konıe

ri (Ekrem Zeki B.) 18,40: Fraoın:ca ders. 
la,15: Gramofon. 20: Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
Orkestra konaeri, 17,45 Müıahabe, 17,55 

Şarkılar, 18,10 Keman ve piyano ile aonat;ar, 
18,55 Müsa.habe, 19,05 konferanı, 19.20 Mu
ganniye Mme Ole-a Ladanın iıtirakile trio 
caz musikisi, 20 Muhtelif m.üıahabeler, 21,20 
Filhaı:_monik konser, 23,45 Sigan muıi.kiıi., 
24,0S Müıahabe, sİfifan muaikiainin devı:ı.ını. 

BUDAPEŞTE 550m. 
13,05 Pl&k, 14,30 Sownka ılgan muıi.ki ta

kımı, 17 Müaahabe, 18 konferans, 18.,30 Mel 
İlonka tarafından taza_nni piyano refakatile, 
19,10 Stenografi dersi, 19,40 Trio konseri,20,1-0 
Harici ıiyaıete bir bakıı, 20,35 Operadaıı nak
len opera temtili müteakiben tagannil aiıı:an 
muaikiai . 

V 1 Y A N A 518 m. 
18,20 Hafif muslki, miiıahabe, 19,15 Spor, 

19,30 haftanın beden sporuna dair ve sair mü 
saahbeler, 20,35 Haft.oıılık ha.her icmali, 21 05 
Puccini'nin 75 ci doiduiu ııünün aenei de~ri
yeai münasebetile kendi eıerlerinden mürek .. 
kep konter (Oıvald Kabosta, Vera Sçh,.·arz 
Jo•ef Schmidt, Dr. Ernat Decaey, Viyan~ 
opera orkeıtraı!,) 22,40 Son haberler, 22,50 
Ambaıador ote!Jnden naklen akşam konseri. 
MILANO - TORlNO - FLORANSA • 

TRIYESTE. 
!8,10 Oda muaikiıi, 20,40 Plak, haberler,21 

Plak haberler, 21,40 Daniel Amfitheatrof'un 
i .t>\ı-eainde ıenfonik konser, 23 Danı muaiki-
"ai. • 

PRAC488m. 
17 konser, 18,10 l\.artet takımı tarafından 

kona.er, 19,05 Zirai müaaahbe, 19,30 Alın.anca 
ne,rıya.t., 22,53 agannili konser, 23 Musaııhbe 
veaair haberlerT. 

ROMA • NAPOLI • SARI. 
18 Keman konaeri, Haberler., 20,30 Plik 

haberler, 21 Haberler, plilk, 21,40 Gizli teeh· 
hül isiml i Cimtıroıa'nın opera temaiU. 

BÜKREŞ 394 m. 
13 Borsa, pl&k, haberler, plak, 18 Radyo 

orkestrau Mendelaohn, Berlioz, Sibelino, 
Grieg, Valdtenfel, 19 Radyo haberleri, lS,15 
Radyo orkestrası, 20 Üniversite haberleri 
20,20 Plik 20,45 konferans, 21 Senfonilc kon~ 
aer Filharmonik takım tarafından ve f. Per
lea'?ın. idaresinde, 21.50 Mütalea, 22,05 kon· 
.serın devamı, Haberler • 

BRESLAU, 325 m. 
~ 7 Neı'~li muaiki, 18130 Müıahabe, 18,50 

M.~t~nevvı aonatlar, 19,10 Amele neıriyal1, 20 
Konıgıbergten Beethoven'in eaerlerindeıı kon 
ıer,. 21 Haberler va. 21,10 Bralau Dom kili
aeıınden naklen koro konseri, 22 Silisya dai· 
la.rında Noel isimli Noel temsili, 23 Son ha
berler, 23,35 Noel zamanına ait musiki. 

23 kanunuevvel cumartesi 
ANKARA, 
12,30 • 13,30: Gramofoıı. 18: Orkeıtra.18,45: 

Alaturk~ •az. 19130: Dans muıiki•i. 20 Ajana 
haberlen • . _. • 

V A R Ş O V A ı411 m. 
16,30 Piyano ile parçalar, müaahahe 17 05 

Ha~talar teselli netriyah, 17,45 EU5 ab;t kili
seaınden naklen Org Konseri, 21,30 mtiaalıa
be, .22,50 Gregor!en koro tarafından koro kon 
aera, 23,30 Noel müaahabeıi, 24~05 Müsaha
be, 24,05 P l&k. 

BUDAPEŞTE 550m. 
13,05 Balalayka orkeatraaı, 14,JO l'oiita me· 

ınurJarından ınüteıekkil heyetin konseri, 17 
MaaaJlar, 18 Noele a~t müaahabe 18 35 Ka
naı-ya nasıl yetittirilir? konferan:, 19 

4 

Stt'phan 
~ertha ·~lon. takımı, 20 Müsahabe., 20,25 Pa
lım. Pertıs ~ıgan takımı, 21,20 Aktarn haber 
lerı, 21,35 Bırer perdelik üç stüdyo akeçi, 23 30 
Hava raporu, 23,40 S.,.hihinin seıi plakları.' 

V l Y A N A 5ı8 m. 
17 Çocuk korosu iıti.rakile Noel havaları, 

B":_ytüllah.imda Noel, 18125 En yeni &ramofon 
pla~larr, Mü.sahabe, 20,05 Halk muıikiıi Max 
Sc.honherr , Dario Medina, Pepi Vichart, rad
yo ork!•.tra~t, }ıtirahatlerde haberler v•. 21,10 
Avdet ısımh pıyeı, 21,50 Jo.aeph Haas Noel 
gecesi Ferdinand Habel, Erika. Rotik.a ;s, Vi
yana. •enfonik takımı, 23,20 Son ha.herler 
23,35 Bar muıikiıi Oaıe banndan ' 

MlLANO - TORINO - FLORANSA -
TRlYESTE. 

18 Kadın netriyatı, Oda musikisi plak. il 
!8 Pl&k, 20,40 Pli..k, ~~b.e:Je~, 21,0S Pl&k, h:: 
r.erier! 21,40 Aşk ıçkııı ııımh Donizetti'niı:ıı e• 
serlerınden opera temsili. 

PRAl'.:488m. 
~7,05 Konser:_, 17,50 Mektep ne,riyab, 18,35 

plak, 18,5~ Plak, 19,10 Z.irai müaahabe, A
n:ıele ne~ı-ıyatı, almanca !:letriyatr, 21,05 Bra
lııla':a, hy:'"trost;ından naklen: ebesıümler mern· 
leketı ıamındeki romantik operet temsili. 

ROMA - NAPOLl • BARI. 
18 Orkestra konseri, 20,30 Plak lıabeı-ler 

21 J:Ia?er~er, pl.a~, .2~,45 Plik lıı:on~eri, 22,1Ö 
~a.kımın ıle.-Jeyışı1 ııımli piyes, 22,50 Muhte
Jıf aletler ve taganni konseri. 

BÜKREŞ 394 m. 
1~ Bora . .a, plik, haberler, plak, 17,20 Mek· 

leph nefrıya.tı, 18 Lafa.yette ıekercisinden 
nakl~n_ musiki, 19, Haberler, 19,15 konser 
nakhnın devamı, 20 Oniveraite radyosu 21,.20 
Pl&.k 20,45 konferanı, 21,05 Oanceanir.' ida
reıınde muallimler korosunun kon•er.i. 

BRESLAU, 325 m. 
1 Ka~7ışık hafif havalar, 17,15 Noel Mü· 

aaha.b~sı, 1~,10 N~ı'eli musiki, 18,30 Kahra
ma.nlıga daır netrıyat, 18,50 Noelo mahsus 
ıa~atki.rane şar~.ıa.r, ~,20 Aktualite, 19,50 
Musahabe, 20 Munıhten Mitli ne4riyat Haen
ısel operete! ismindeki Humperdinckin es rl • 
rin~~n. küsüklere mah1-u5 b~ı- opera te.:ıiİi ----···· ......... ~- .. 

(Başi 1 inci sahüede )' 
radan ölmÜ§tÜr. Hadiseyi yakından tet• 
kik ve tahkik etmek üzere Sovyet va
purlarının yakın ıark umumi acantası 
M. Karinski lstanbuldan ıehrimize gel
miştir. 

" Gelincik" romörkörünün süvarisi 
Baramiçe Nikolai kapOan, kaza hakkın
daki raporunu tanzim ederek, vekili a
vukat Vahap Süreyya B. vasıtasiy'e Or
du hukuk hakimliğine takdim etmi~tir. 
Hakim Cevdet Bey, Deniz ticareti ka
nunumuzun hükümlerine göre yapbğı 
tetkik ve tahkikler neticesinde kaptanın 
raporunu doğru bulmu1 ve tutulan za· 
bıtnamenin tasdikli bir sureti, talebine 
binaen, kaptana verilmiştir. 

Baramiçe N ikolai kaptan raporunda 
hadiseyi şöyle anlatmaktadır : 

Gaz ve benzin yüklü 200 toni1atoluk 
''Anakria" yolken gemisini cerrederek 
27-11-933 tarihinde Samsuna müteveççi
hen Ba~um limanından hareket ettim. 
Vona burnu açıklarında bulunduğumuz 
bir sırada 29-1-933 sabahı saat 5 bir· 
denbire fırtına patladı. Rüzgarın kuvve
ti 3 derece idi. Saat 8 raddelerinde ha· 
va poyrazdan ( N) esmeye başladL Yağ
mur, kar ve rüzgflrın kuvveti 7, dalga .. 
!ar 4-5 derece idi. Rüzgarın bizi sahile 
doğru sürüklemekte olduğunu görerek 
denize doğru ve rüzgar üzerinde açdma .. 
ğa karar verdim ve lizım gelen manevra
ları yaptım. Saat 10 raddelerinde ha
va (NW) istikametini almıştır. Dalga
lar gittikçe büyüyor, korkuçla§ıyordu .. ) 

Kaptan, mülhit dalgalarla nasıl çarpıt· 
tığı anlattıktan sonra diyor ki : 

Anakria gemisinin vaziyeti vahim. Sü· 
varisi bize işaret etti ve halatı denize at
mamızı söyledi. Mürettebatla istiıare et~ 
tim. Ha'atı denize attık. Bu suretle cer 
ameliyatı nihayete erdi.) 

Vona limanına girmek için nasıl çaba
ladıklarını acıklı bir surette anlatan 
kaptan, kudurmut dalgalar nihaye~ ge· 
minin içerisine girerek makina dairesi
nin bütün aksamını suların kapladığını 
ve vapurun iskeleye doğru 8-10 derece 
meyil gösterdiğini ıöyliyor ve şöy!ece 
devam ediyor : 

Bu vaziyette makinaları muntazam ça
lıştırmanın imkansız olduğunu anladun. 
Vapurun açıkta batmasına mani olarak 
mürettebatı kurtarmaktan baıka dütün 
cem kalınamı_1tı. Ordu limanındaki kum
luk üzerine vapuru bat~ kara etmeğe 
karar verdim. Mütemadiyen tehlike dü
düğünü çekiyordum. 

Son istimden istifade ederek vapuru 
tam ıüratle Ordu limanının ıııkları üze
rine çevirdim. Saat beş radde'erinde ge 
mi karaya oturdu. Birdenbire cesim dal
galar vapura hücum ettiler. Kumandan 
köprüsü çöktü ve gemi, az bir müddet 
içinde yalnız bacası ve manikalar dışar
da kalmak suretiyle suların altına gö
müldü. Bütün müreOtebat geminin su
lar üstünde kalan aksamına yapıştık. Ar· 
tık başka bir ümidimiz kalmadığından 
gemiyi terketmeğe karar verdik. San. 
daları denize atma1arı için emir verdim. 
İskele sandalı indirilmek üzere iken dal· 
galar kaptı ve sahile doğru sürükledi. 
Sancak tarafındaki sandalı da sular dol
durmuştu. Bir müddet sonra onu da <lal 
galar koparıp attı. Mürettehantan bir kıs
mı donize atladı'ar. Bir kısmını da dev 
gibi dalgalar kaptı götürdü. Ben dört 
ateşçi ile vapurda kalmıştnn. Bu e'snada 
mÜthİ§ bir dalga beni de aldı. Soğuk su 
!ara karıştnn ... 

Kaptan, kendilerinin dalgalar arasın
dan kurtarılması ve sahile çıktıkllan son
ra donmamaları için yapı'an gayret ve 
tedaviyi raporunda derin ıükran ve ınin· 
net duygularile anmakta ve hayatlarını 
Ordunun yüksek seciyeli halkına borç
lu bulunduklarını ve bu iyiliği hiçbir 
zaman unutamiyacaklarını söylemekte .. 
dir. Kurtarılan 13 kişiye Belediye tara• 
fmdan derhal yardım edilmiı ve hepsi 
tepeden tı:rnağa kadar yeniden geydiril
mi§tir. Karınlarını doyurmak ve yatmak 
için kendilerine lokanta ve otel gösteril
miş, ayrıca harçlık ta verilmiştir. 

M. Karinski , kazazedelere kartı gÖs• 
terilen bu yüksek alaka dolayisiy le Be
lediye Reisi Doktor İbrahim Namık Be
ye hararet~e teıekkür etmittir. 

Antalya ve Bodrum önünde 
Son fırtınalarda Antalyanın Necatı 

Bahri motörü Nihat adası arkasında de
mirlemeye mecbur kalmı§tır. Şiddetli 
dalgalar mollirün bağlı bulunduğu halat 
demirlerini koparmıı ve tayfalar geminin 
hamulesi olan 1500 teneke gaz, 100 te
neke benzin, 500 teneke motörin, 93 te
neke mazot ve 30 varil gres yağını de
nize atarak gemiyi batmaktan kurtar• 
mıılardır. • 

Bodrumdan fırbnadan evvel çıkan ve 
battığı zannedilen lsa kaptanın idaresin 
deki Yelkenli kayık limanımıza gelmiş· 
ltr. Kaptanın anlattığına göre gemideki 
!er on beı gün dalgalarla pençeleşmiı
ler ve ö üın tehlikesi geçirmiılerdir. 

Yunanistanda 
ATINA, 15. ( Milliyetı) - Şimali 

Yunanistanda gelen müstacel telgrafla· 
ra göre bu havalide yağmurlar afet ha· 
!ini almıı ve mühim hasarata sebebiyet 
vermiıtir .. 

İzmirde geçim vaziyeti 
1ZM1R, 15 (A.A) - Hayat pa

halılığı derecesi hakkında tehri
miz ticaret odası tarafından bir 
rapor hazırlanmışbr. Bu rapora 
göre, muhtelif yaşta üç çocuklu 
ana ve babadan mürekkep bir ai· 
lenin orta halde geçinebilmesi ve 
bütün ihtiyaçlarını temin etmesi 
için ayda 94 lira 64 kuruşa malik 
olması lazımdır. 

1914 senesine nazaran ev ki
raları yüzde 19, mahrukat' yüzde 
13, yiyecek ve içecek fiyatları da 

- . . . -

·s 
,, 
Ziraat Vekilinin 
Nutku 1 

Haftanın 
Dördüncü günü 

(~aşı l ~ci. sahücde~ 1 (Başı l inci sahüede) 
kette en zıyade ~stıfa~~ edılecek o- tepli, kolunu, kudretinin imkan ve vÜı• ~ 
l~n genç mekteplıler d~n semt, semt, ati nisbetinde işletebilen bir amele, .,. 
hır ara_ya gel.e~ek .eııerınde ta~arruf kumada, çalışmada hatta eğ "encede za• 
ve yerlı malı ıçın lavhalar oldugu hal- manmı en iyi kullanabilen bir fert tasar• 
de caddeleri gezdiler ve bu gayenin ruf ve iktisatta şahsına ve memleketine 
propagandasını yaptılar. karşı vazifesi en iyi yapmıı demektir, 

Bug\İn de bütün mektepliler ban· Para biriktirmek, kazancından bir şey 
kalara giderek kumbaralarındaki pa• ayırmak - yukarda arzettim _ çok 
ralarını yatıracaklardır. Yeniden kum- esaslı, çok !üzümlüdür. 
bara almak istiyen talebe de hep be- Bunun faydası ve lüzumu inkar götür 
raber yeniden kumpara almak için mez ve saymakla bitmez. Fakat yalnız 
müracaat ebnİ§lerdir. Bunlarla kum- para biriktllrmek ile ifade edilen veya an 
bara piyangosuna iştirak edecekler- !aşılan _ tasarruf ve iktisat _ çok nok 
dir. san olur. 

Yerli malı günü Para biriktirmek hevesi, kazancı artır 
Oniveraite talebesi bu senenin son mak gayretiyle beraber o'maz, beraber 

gününü yerli malı günü addetmişler- yürümezse tesiri mahdut olur. Fazla pa· 
dir. Üniversite gençliği o gün için ra biriktirebilmek imkanları, fazla kazaı 
büyük bir program hazırlamışlardır. mak yolunda aramak lazımdır. Yoksa 
O gün yerli malların ve Türk iktiaa· yiyeceğinden, giyeceğinden, hatta fay. 
diyatınm kalkınmasında en büyük a· dalı ve lüzumlu had dahilinde eğlenişin-
mil olacak olan Türk sanayii etra• den daima biraz kesmek, biraz kısmak 
fında tezahürat yapılacaktır. yolu i"e yapılan tasarrufun - hele bu 

31 kanunuevvel günü bütün Ünİ· para rasyonel bir tarzda iıletilmezse -
versite hocaları ve talebesi üniversi- umumi iktisadiyadta ve hayatt a durdu-
te konferans salonunda toplanacak· rucu ve bizzat kendisiıtln çalışma kuv-
tır. Bu toplantıda muhtelif hatipler vet ve kudreti üzerinde uyuşturucu bir 
söz söyliyecek, yerli mallar etrafın· tesir yapmasından korkarım. Elbette bet 
da yapılan hareketten kazanılan ne- kazanıp dört yiyen, bir kazanıp yarım 
tice milli sanayün inkişafı hakkında yiyenden daha ziyade tasarruf ve iktisa-
malıimat verilecektir. da hizmet eder. Hayat ve umumi ikti-

0 gün için şimdiden bir broıür ha- sadiyat her gün çoğalan, çeıitlenen bin 
zırlanmaktadır. Buradaki merasim bit bir ihtiyaç karı111nda fazla sarfı amir. 
tikten sonra talebe hep birlikte tram· dir. Marifet masraftan kesınkte değil, 
vay caddesini takiben Taksime ka· kazanmayı artırmaktadır. 
dar gideceklerdir. Bu sözlerimden umanın ki, aziz din-

Taksimde Cüınburiyet abidesine leyicilerim benim kazandığım tamamile 
talebe milli iktısat hareketini yara• sarfetmeyi hatta yarınının kazancına 
tanlara minnet ve şükranlarım ifade mahsuben bugünden harcanmayı caiz gÖI 
için abideye bir çelenk koyacaklar- düğüınü ıanmaz!ar. Bu israftır ve yuk• 
dır. daki teze muvafık bir ifade ile basiret 

Taksime gidiı ve gelişte talebe ve ihtiyatlta tasarrufsuzluktur. Ayağını 
yollarda nutuklar söyliyecek ve yer- yorganına göre uzat derler. Fakat ben-
li malı propagandası yapacaklardır. ce asıl marifet ayağı kısmak değil yor• 

44 üncü ilkmektepte müıumere ganı uzatabilmektir. Uzatabilmektedir. 
Tasarruf Haftası münasebetiyle dün Bugün ayağını yorganına göre kıssan 

lstanbul 44 üncü ilkmektepte bir müsa bile bu onu daima ve daha fazla kısmak 
mere verilmiştir. için değil, yarın yorganını uzatabilmeye 

Bütün talebe velileıfuin bulundulda kuvvet toplamak için olmalıdır. Onu 
n bu müsamerede, nrektep müdürü Ta- uzatmaya ça'ıı, kafandaki, kolundaki 
rik Bey, mektepliler arasında tasarruf kuvvet ve kudret onun imkô.nlarını mu. 
fikrinin 'llMı] gittikçe kökleştiğini anla- hakkak bulacak ve yaratacalrt>ır. 
tan küçük bir hasbihal yapmııtır. F zt k 

lstanbuJda Hilalliahmer gençlik teş- a a azanı; 
lcilatını birinci defa olarak tatbika baı· Ne kadar kazanıyorsun? daha fazla 
l.ıyan 44 üncü illanekteptir. Hilaliah· kazanamazmısın? ıuali ne kadar para 
mer riyaletıind'e, bu münasebetle mek- biriktiriyorsun ? daha fazla biriktire
tep müdürlüğüne bir takdirname göı>- mezmisin? sualinden daha evvel gelir, 
dertilnittir. bunu doğuran odur. Para harcanmakta 

Vilayetlerde israf elbette fena feydir. Fakat taaarruf 
MU~LA, 15 (A.A.) _ Dün §-ehri- kve İmsak ile de yaıanılabiliyor, deye iki 

mizin bütün mektep talebeleri ellerin- azanacak yerde bir i'e kalmak daha 
de tasarrufa ait levhalar olduğu halde ta çok fenadır. Çünkü bunda yaratan ve 
sarruf ve yerli mallarına dair şarkılar yapan kuvvetten tam verim alınmamak 
söyliyerek şehri dolaıtılar. Bundan son- onu israf etmek vardır. 
ra kulüp sineınasmıl'a müsamere verdi- Her s~f memlekette bir hareket ya
ler. Muallim Şaban Bey tarahndan iktı- par. ~e?'şle~en istihsalimiz ilerileyeıı 
sadi blir konferans verildi. Bu gün Hal- ·~~ayının:, yükselen hayatnnız her gün 
kevinde yerli malları ve Muğlada çıkan dunden daha fazla hareket istemektedir 
eşyadan bir sergi açıldı. Halk aergiyi zi Öyle ise kazançtan bir mıktar ayınnak

0 

yaret ediyor. esası batta kalmalı: ıartile fazla kazanç, 
SAMSUN, 15 (A.A.) - Tasarruf oçk sarf •• 

ve iktısat haftasının ikUnci günü alqa- Her kesin kazancından harcanaca. 
mı Halk FJl'kasında Ticaret odas başka nacagının mıktarı kadar belki ondan da 
tibi tarafndan istihsal ve kredi koopera h:' _fazla harcanmanın tarzı, tekil ve çe· 
ıtifleri hakkında mühlim bir konferans şıdı tasarruf ve iktisat noktasından e• 
verilmiştir. bemmiyeti vardır. Her vatanda1m ka· 

Bu konferans memlekette kooperatif zanmada vazüe ve hizmetleri olduğu tu 
çilik baklanda bazı cereyanlar tevlit et- dar harcanmada da vazife ve hizmetleri 
miştılr. Halkevi müntesibini için bir iı vardır. Öyle sarflar vardır ki memleke
tihlak kooperatifi mevzuu bahsedilmiş tin, iktisadiyatıımzın nefi üzerinde t<sİ· 
ve nizamnamesinin yapılması oda başka ri hiçtir. Ve belki de menfidir. Asıl ta-
tilılinden istenilmiştir. sarruf edilecek para bu masraflardan. 

Nazillide halta dır. Buna kartı öyle sarflar vardır ki 
NAZiLLi, 15 (A.A.) - Her yerde memlekette iktisadi bir harekell uyandı-

olduğu gibi evvelki günden itibaren rır. Feyizli bir istihsal veya imalı 
Nazillide de Tasarruf haftası başlamıı· canlandırır. Kazanç vasıta ve imkanları 
tır. Haftanın canlı surette geçmesi içiln açar. Bizzat kendinin daha fazla kaza. 
bütün tedbirler alı~ır. Oramektep ta nabilmek, hatta bugünkü kazancını dü-
lebeleri dün gece Halkevinde Tasarruf şürmemek için sarfiyatta bunu daima gö 
mevzuu üzerinde piyesler temsil etmiı- zünün önünde tutmaya mecbursun, Men 
!erdir. Memleket Sinemasında ayrıca lekette sat\lmayıp kalan bir mahsul 
tekrar edilecektir. ilk mkteplerde de ke müşteri bekleyen bir mamul yalnız .,. 
za ayni mevzu üzerinde müsamereler nu yetiıtiren ve yapanı değil alacak 0 _ 

verihnekteılir. Bugün büyilk bir geçit lanı, alması lazım geleni de ergeç, uzak 
resmi yapılarak halk hareketleı-0. vücu- veya yakından ezer ve sıkar. 
de getiııilmiıtir. Onun için yerli malı yemek ve kul-

Alehonum kahvehanelerde ve evler- !anmak !al~ memlekete, iktisadiyatı-
de haftanın devamı müddtince incir, Ü· mıza değil bızzat kendi ıahsına kendi ne 
züın, portakal, kostane gibi yerli yemiş fi.'ne hizmettir. Sözü bitirirken bir iki ke-
ler verilmektedir • lim d • ~ e tasarruf edilen para için söyleye 

'Ankarada tasarruf mitingi cegım : 
ANKARA, lg (A.A.) - Milli lktı- . Mese!e para biriktirmek değil, biri.kti-

sat ve Tasarruf Cemiyetinin tertip etti- rılen parayı en eyi, en iktisadi en fe-
ği miting bugün öğleden sonra Hakimi ~izi~ yerlerde kullanmak kullanıİabilmeL 
yeti Milliye meydanında mektepliler, ımkanmı vermek ve bulmaktır. Bu im-
esnaf teıekkülleri ve halkın iıtirakiıyle kan.sa bugün hem şahsa en emin ve kar-
yapılımştır. Havanın yağmurlu olması- lı hır menfaat temin etmek hem meın 
na rağmen büyük bir halk kütlesi Ga.ıi lekete büyük ve şerefli bir hizmet ol. 
heykelinin etrafını d<ıldurmuıtu. Mera- mak itibari 'e §İmendüfer istikrazile ben. 
sim mekteplilerin onuncu Cümhuriyet ce has~dır .. Milli emek, milli sermaye ile 
mar§İle başlanmıştır. Erganıye gıdecek olan ıimendifer ora. 

iffet Halim Hanımla demirciler kalı· dan memlekete ve millete servet getir• 
yası Sabri Bey tarafından milli iktısat cek ve taııyacaktır. 
ülküsüne ve i.ktısat ıeferberliğine dair 
nutuklar söyleruni~tir . .Şalir Behçet Ke
mal Bey d'e bu mevzua dair hazırladığı 
yeni bor şiirini okumu§ur. 

Bugün Halkevi ille Gazi Enstitüsün 
de orta ve ilk mekteplerde temsiller ve 
müsamerler verilmektedir. 

lzmirde büyük alaka .. 
IZMIR, 15 (A.A.) - Yerli malı ve 

Tasarruf haftası bugün saat 11 de Cüm 
huriyet meydanında parlak merasimle 
tesit olunmuştur. 

Hazırlanan prgorama göre lzmirde 
mevcut lilk mekteylerin son sınıf talebe 
!erile diğer bilumum mektepler talebesi 
tıekküller ve cemiyetler mensuplan ve 
kalabalık halk Cümhuriyet meydanında 
Gazi Heykeli etrafında toplanmı§tır. Bu 
toplamda Vali muavini Saip, C. H. F. 
Vilayet idare heyeti reisi Hacim Mu
hittin, Beled'iye Reisi Behçet Salih ve 
Emniyet müdiirü Feyzi Beylerle bilu
mum erkan ve rüesayi memurin, matbu 
at mümessilleri bulunmuşlardır. Mera
sime lstikli.l marıı ile başlanmıştır. 

C. H. F .namına v.ilayet meclisi aza 
sından Avukat Ekrem Bey iktısat ve ta 
sarruf savatının lüzumu hakkında çok 
veciz bir nutuk irat eyleınittir Bu nut· 
kun hemen her cümlesi alkıılanmıştır. 
Bundan sora lktısat ve Tasarruf Cemi
yeti azasıdan Fahri Bey de yine ayni 

-'-·-' _._ verli malı ile Ergani İs·_ 

İrticaı tel'in için ..• 
İZM!R, ıs (A.A.) - 23 birinci Ka

nun 1933 günü Menemen irtical hadise 
sin~ dördüncü !ıldönümü olması müase 
~tıyle yapıl81ak ihtifal için C. H. F. 
ıdare heyeti reisi Hacim Muhittin Be
yin reisliği altında bir toplantı yapıl. 
ıı:ııştır. Bu ~o~lantıda o gün yapılacak ib 
tıfal merasımınin esaslı maddeleri halc
kında bir program tanzim edilmiştir. 

Adanada yağmurlar 
ADANA, 14. A.A. - Gelen ma

lun;ata göre vilayetin bir çok yer
Je;·ıne faydalı yağmurlar yağmak· 
tadır. Ş~hrimiz ve civarına da iki 
gündenberi fasılalı ve faydalı yağ
murlar devam etmektedir. 

ti!rrazma rağbet olunması hakkında bir 
hıtabede bulunmuştur. , 

Nutuklar m~teaki!' geçit resmi ya. 
pılmış ve merasıme mhayet verilmi§tir. 

.. MiLAS lf! (Milliyet) - Bugün bii 
tun talebe ellerinde şiarlar yazılı levha
lar!a şehrin caddelerini dolaıtılar. Mu. 
al hm Mahir Kemal Bey tasarruf hak· 
kında heyecanlı bir nutuk söyledi. Ta. 
sarruf Haftası coşkun bir surette ıreçti. 
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Mudanyada 
Kuduzla mücadele 

--o-

Köpekleri kuyruksuz bırak 
mak kafi gelir mi? 

MUDANYA, (Milliyet) - Bir kaç 
sene evvelisine kadar Dahiliye Vekiılc
tinin bir tamimi üzerine memleketin 
her tarafında kuduza karşı müthiş 
bir mücadeleye başlandığı görülmüş· 
tü. Bursa belediyesi buradaki köpek
lerin ıt1afı iç.in bır çok çarelere baı
vurmuş, hatta bu yüzden bir takım 
hadiaeler de vukua gelmişti. Buna 
rağmen, gene ötede beride bazı aahip 
söz köpeklerin türediği görülüyordu. 
Günün birinde bu işe kat'i bir nihayet 
vermek azmile işe sanlan belediye
nin garip bir ilanı görüldü. Belediye 
bu ilani 'e bir könek kuyruğu getirene 
on kuruş mükafat vadediyordu. 
llanın tesiri görülmü§. Belediyeye 
deste deste kuyruk gelmeğe başladı. 
Gene o sıralarda bir gün bir ış ıçm 
belediyeye uğramıftım. Orada, getir
dikleri kuyrukların bedelini almak ü
zere belde§<'n adamlar arasında ge
~en konutmalara kulak miufiri olmu§ 
tum. Bunlardan biri on kuruşluk bir 
kuyruğun paraamı alabilmek için sa• 
ntlerce bekletildiğinden arkadaşına 
tiki.yet ediyorken bu arada köpeği 
öldürmeyip kuyrukıuz bırak.tığmJan 
memnuniyet beyan ediyordu. Böyle ol 
duğu halde Bursa Belediyeıı< bu türlü 
vesaite müracaat suretile isteğini ye
rine getirmiş, buradaki ıeraeri köpek .. 
!erin ortadan ka!dtrılmaıına muvaffak 
olmuştu. 

Mudanyadaki köpeklerin bura hal
kına adeta harp ilan eder tekilde az
~ · nlık gootermeleri bana, bır kaç ay 
evvelki bu hadiaeyi hatırlattı. Bursa· 
onn Mudanyaya gidenler, Mudanya 
tosesinin her iki tarafındaki zeytin a· 
ğaçlan arasına bir gözatacak olurlar
aa burada grup halinde bir takım kö· 
peklerin dol&§bğını görecek ve hep
ıinin de hemen ayni renkte bulunma
ıına, benim gibi, onlar da hayret edc
tek!erdir Ben, ilk göriitle bu1'ların 
ynkm köylerin malı olduğunu zannet· 
miıtim. Fakat, Mudanyada bu itin 
içyüzünü anlattıkları zaman kendimi 
bir maaa.l dinliyor aandım. Mesele §U· 

dur: Bir kaç ay evvel civar köylerden 
gelen bir takım köpekler buradakiler· 
le birle§<'rek balkı taciz etmeğe bııt· 
lamq, mütemadi av•avelerile gece uy· 
kularma dahi mani oluyorlannq. Böy 
le olduğu halde her hangi bir ananeye 
tebaan bunların imhaaı cihetine gidil
nıiyormuı. Günün birinde ufak tefek 
bazı kuduz hadiaeleri bauöıtermeğe 
batlaymCl& Mudanya Belediyesi der
hal kaaaba dahilinde dolatan bu kö
pekleri imhaya karar vermiı Ye zehir
leme faaliyetine batlamıı. Zehirlenen 
bu köpeklerin aokak ortalarında can· 
çekiıtiğini gören diğer köpekler bu İt· 
ten kuıkulanmışlar, belediye memı:rla 
nnın attığı zehiri yemez olmutlar .. Fa
kat, bunların kökünü kurutmak azmi
le ite aanlan belediye, bu defa da ıi
lah istimaline mecbur kalmıf. Ama 
timdi de ortalıkta öldürecek köpek 
bulamaz olmuş. Çünkü ; bunların 
topu birden kaaaba haricine hicret e
derek geniş zeytinliklerin rölgelikle
rini mesken edinmişler. Bu köpekleri 
burada avlamak için bir kaç tabur 
memur dahi kifayet etmiyonnut. 

Buranın özü aözü doğru maruf tah· 
ıiyetlerinden bir arkadatım bana; aa
rı renkte bir finoyu göıt1erdi. Ve güle· 
rek anlatmağa baıladı: 

- Bunu görüyor muaun? iki kere 
zehirden, bir defa da kurtundan kur
tulmut bir zavallıdır. Köpeklerin do
kuz canlı olduklarını aöyledikleri za
man ir..anmıyordum. Fakat bunu gör
dükten aonra artık inanmamak kabil 
değil.. 

Bu küçük aan köpek ayni zamanda 
çok hi..ıi bir hayvanmıt ta .• Köpekleri 
itlaf itile uğratan belediye memurla
nnı, jandarma.lan ta kaqıdan tanır 
hemen ııvıtıP kaçarmq. Onüne çıkan 
yolcuları hayvanlarından indirecek 
derecede azgınlık göıteren bu köpek
ler, mezbahada kesilen hayvan kanla
n buradaki askerlerin döküntüleri ile 
be,.Jeniyorlannıt. lıte; buranın her 
gün bir vakası anlatmakla bitirilemi· 
yen mC§hur köpek hikayesônin gülünç 
tarafı bu kadar .•. Yalnız ; Mudanyalı
ların bir alay mevzuu yapmak iıte
dikleri bu itin ileride daha feci hadi
aelere sebebiyet vermiyeceii ne ma .. 
lWıı 7. Bugün, zeytinlikler araaında a
deta devriyeler halinde grup, grup 
dolafAD ve bir takım yolcuların yolu· 
nu keaecek kadar azgınlık göıterdiği 
kat'i olarak bilinen ve görülen bu 
hayvanlardan biri günün birinde ku
duracak oluna ne olacak? .. Ve bu
nun önüne nasıl geçilecek?. Bence; 
Mudanya Belediyesi bu azılı hayvan· 
!arı bir an evvel tepelemk husuıunda 
faaliyete geçecek olursa bu kaza hal· 
kı heıabına büyük bir İyilik yapmıt 
olacaktır. • 

Bafrada kış geceleri 
BAFRA, (Milliyet) - Halkevi 

gençleri kıt geceleri için faaliyetle 
çalışmaktadırlar. 

Bu hafta içinde Bafra Spor klübü 
hususi bir balo tertip edecektir. Ya
kmda miisamereler ve eğlenceli zen· 
gin programlar hazırlanmaktadır. 

Bafra sporda çok ehemmiyet ver· 
miş, HaJkcvinin himayeıinde bir kaç 
ıpor klübü teıekkül etmittir. 

1. K. 

.. " 
MiLLiYET CUMARTESi 16 KANUNU2VVFt 1933 
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EML 
Karacabeyin ihtiyaçları. 

Az zamanda güzelleşen bir kasabanın 
bir ır Qoktep ve temiz suya ihtiyacı var 

Karacabey Postahanui .. 

KARACABEY, (Milliyet) - Bir 
kaç gün evvel Karacabeye gitmittim. 

Vil&yetimizin en 
zengin anbarla
rmdan biri olan 
bu feyyaz mem
leket parçasının 

yalnız ziraat itiba 
rile değil, umran 
aahaaında da ileri 
hamlelerde bu
lunduğuna ıahit 

oldum. Dört bet 
sene evvelisine ka 
dar her tarafı bir 

"Karacabey mek- harabeyi andıran 
tebi müdürü Karacabey, çalıt

Suphi Bey kan halkının yıl-
mıyan gayret vo 

fa.a!iyetilc bugün en mamur bir hale 
getirilmiıtir. O derecede ki, evvelki 
haliyle bugünkü vaziyet.ini mükaye
ıe etmek mümkün olmıyor. Bet sene 
e'n'el baykuılann öttüiü bu yanık 
yurtla bugün bülbüllerin terennümü 
ifitiliyor .• Halkın ve köylünün aonauz 
gayreti ile ıirin Karacabey daha tim 
diden parlak bir istikbalin namzedi 
bulunmaktadır. 

Bu giditimde Karacabeyin her t& 
rafını gezdim. Az. zamanda meydana 
getirilen asan, yenilikleri birer birer 
gördüm. Bunlar araaında en ziyade 
göze çarpan Belediye binaaıdır. Asri 
ve modern bir §<'kilde yapılmıf olan 
bu bina geçen ıene ikmal edilmİf .. 
Şimdi de yeni hükUmetin tamamlan
maıına çalııılıyor. 

Burada, en ziyade iftiharla anıla
cak bir müeseae daha vardır. Poıta
hane ..• Evvelce iki odalı harap bir 
haneye sığınmıt olan Karacabey poı 
tahanesi bugün kasaba merkezinde 
güzel bir binaya. tatınmış. Seaaiz fe· 
ragatkar, fakat çok muntazam bir ıe 
kilde çalışmasına. devam ediyor. 

Karacabey halkı her huauıla vazi 
fesini bilen ve anlayan bu müeıaeden 
çok memnundur. Telefonundan iıte
nildiği ıekilde istifade ediliyor. Tel -
graf servialeri de intizamındadır. Nok 
ıan olan yalnız bir ıey göze çarpıyor. 
O da memurlarının azlığı.. Karaca· 
bey gibi nüfus keaafeti ve it fazlalığı 
olan bir kazanın bir müdür ve bir me 
murla idare edilınesindeki müşküla
tın dereceıini takdir etmek için faz· 
la dütünmeğe bile lüzum kalmıyor. 

Karacabeyde Maarife verilen e
hemmiyetin derecesini anlıyabilmek 
için de bu kaza köylerini ziyaret et
mek icap ediyor. Ben yetmit köyden 
ibaret olan Karacabeyin bazı köyleri
ne uğradım. Her gittiğim köyde yeni 
yapılmıf mektepler gözüme ilitti• Bu 
mektepler yakın köylerden gelen ta
lebe mevcudu ile dop dolu bir vazi
yette idi. T a.lebeden batka bu köyler 
halkında. da sonıuz bir okuma ve öğ
renme merakı Yar. Eıkiden olduğu 
gibi hariçten gelen her hangi bir ev
rakını okuyup anlıyabilmek ;çin ar
bk tercümana. Jü.zum kalmamııtır. 
Çünkü kendileri okuyup cevabını da 
yazıyorlar. Köylülerimiz; cümhuri-

Remi oyunu 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Bir müd 

dettenberi sari bir tekil teıkil eden 
(Remi) oyunu genç ve kıymetli Jan
darma kumandanımız Calip Bey ta
rafından tiddetle menedilmiştir. Bu 
bale kahvecilerden batka bütün hal
kımız çok memnun olmuştur. 

Köşk incirlerinin toplantısı 
KOŞK, (Milliyet) - Dün Fırka 

aalonunda nahiyem.izin üzüm, incir 
müstahsilleri bir toplantı yaptılar. 

Fırkamız nahiye reis vekili lbra
him Etem Bey, toplantıdan maksadı 
izah ederek, mütqebbis müstahsille
rin geçenlerde vilayet fırka salonun· 
da yaptıkları toplantıya ve orada ko 
nuşulan itleri anlattı. Neticede Türk 
incirliğinin &tisini kurtarmak için ye 
gane çarenin müstahsilin tetkilatlan· 
maaı olduğunu, ve bunun için en iyi 
çarenin de Fırkamız preaiplerinden 
yer alan kopcratiAer kurmak o'du
ğunu söyledi. Müstahsiller kooperati 
fi kurmağı hep birden kabul ettiler 
ve yaşasın kooperatif diyerek toplan 
tıya aon •erdiler. 

yetin en büyük nimetlerinden biri o
lan bu okuma ve öğrenme iıinden duy 
dukları haz ve memnuniyeti anlat
makla bitiremiyorlardı ... Karacabey 
köylerine ait görüı ve öğreni9leriıni 
kaydederken bir parça da kaza mer
kez mektebinden bahsedeceğim. Bu 
kasa.banın tam göbeğinde güzel bir 
ilkmektep binası var. Beşi hanım, üçü 
erkek öğreticisi olan bu mektebin ça
lıttınna ve öğretme itlerinde büyük 
bir ilerleyit göze çarpıyor. Yalnız, 
binanın bugünkü vaziyeti mevcut ta· 
!ebe fazlalığına kartı büyük bir sıkın
b husule getirmekte, hatta bu yüzden 
talebece yapılan bir çok müracaatlar 
da kabul edilmemektedir. Mektebin 
ihtiyaca kafi teneffüshanesi olmadığı 
gibi, yemekbaneıi de yoktur. Talebe
nin bilhassa kıt günleri mektebe gele
bilmeleri için dört kilometrelik bir 
yolu yürümeleri icap ediyormuş ... Ta
lebenin maruz kadıkları bu zorlul<la· 

~--

l\.aracabey Mektebi muallimlerlnden 
bir gurup 

nn önüne geçebilmek için ber halde 
ikinci bir mektep intasına ihtiyaç var
mıf. Zaten nüfus fazlalığı olan ve ge• 
niı muhitli bulunan bu kaıabaya bir 
mektebin kafi gelmiyeceği ilk bakışta 
anlaşılan bir meaeledir. Buranın ileri 
gelenlerinden bazıları, Karacabeyin 
ıimal ve cenup mıntakalannda her 
halde üçer amıflı daha iki mektebe 
kat'i ihtiyag elduğunu bu iıin tahak
kuku için de halkın azami yardımını 
esirgemiyeceğini aöylediler. 

Karacabey halkının en mühim ve 
hayati dertlerinden biri de ıu mesele 
•İdir. Bura halla içecek suyunu (Ha
nife) deresi tabir edilen bir çaydan 
tedarik ediyor. Bu su içmeğe elverit
li olmadığından bilhaaaa çocukların 
aıhha.ti üzerinde müthit tahribat hu
ıule get.iriyonnut.. Mahalli belediye
nin her §Cyden evvel bu iıle alakadar 
olmaaı Karacabeylilerin belli batlı te 
mennilerinden birini teıkil etmekte
dir. 

DERViŞ 

Bafra tütuncUlerine yardım 
BAFRA, (Milliyet) - Bu aene es 

ki aenelere nisbeten az ve fakat ran
dman itibariyle en iyi tütün yetiıti• 
ren Baframız Alaçam dahil olduğu 
halde 3.200.000 kilo mahsul aldı. 
Eaki ıencler mahıulünden hemen hiç 
bir §CY kalmamıt olınaama rağmen 
zürra yine tütünlerini işletecek ve de 
met haline koyacak sermayeye ma
lik değildi. Bu !ekil dahilinde tütün
lerimize lazım gelen mü,teriyi bul
mak ihtimali ortadan kalkmıt bir ha 
le geldiği zamanda Türkiye lt Ban• 
kasının Bafra ıubeıi müdürü Saracet 
tin Beyin faaliyeti ve te§ebbüıleri 
züraın hızır gibi muavenetine yetiş .. 
ti. Banka zürra demet yapmak ıarti
le para vermeğe batladı ve bir nis
bet daireainde verdiği para ile tütün
cülüğümüze mühim muavenet etmİ§ 
oldu. Elan bu ikrazata devam etmek 
tedir. 

Bir taraftan da inhisarlar idaresi 
avans vermektedir. Doların düıüklü
ğü aatıılara teair etmiı, Amerikalı iki 
mühim tirket aair aeneJere niabeten 
piyaaamızda henüz iyi bir alıcı aıfa
tını alamamıılardır. Bu hal karııaın-

Bir haftada 
İzmitte olanlar 

-o--

İzmit vilayetinin ismi 
Sakarya mı olacak? 
JZMlT, (Milliyet) - Günlerden• 

beri devam. eden aert ve asabi rüzg&r, 
fırtına, soğuk diner gibi olunca, aı·ka 
undan bol bol yağmur yağmıya baı
ladı. Sokaklar, yollar, büyük cadde
ler geçilemez bir çamur deryaaı halin 
de ..• 

lzmitin belde itlerinden fırsat bu· 
lup gelşi güzel dem vurdukça genç 
biı arkadaı yanuna aokulur: 

- Yahu, Cevdet, der, tu, yollan 
hiç gÖrmiyor musun? .• 

Her gün paçalarıırun türlü türlü 
çarliston figürleri yaparak yüzdüğü 
yolları hiç görmez olur muyum.. iti
raf edilmeli ki, tehrin yol.Iarı dar, 
ge~ilemez ve bu günkü ileri gidi§iyle 
ölçülemiyecck kadar bozuktur. Bu· 
nunla beraber şehir yollannın ihma
le uğramasının bir aebebi de vardır ı 
Kanalizosyon .•• 

Evet, bu yetil ve güzel beldede 
bu İ§ batarılıncaya kadar yol yapıla· 
mıyacak, çakır çukur kalacakhr. 

Sakarya vilayeti 
Adapazarlılar aağa, aola telgraf

lar, aporculan mıntaka umum mıerke 
zine yığm yığm mektuplar yazadur
aun, lzmitte büyük ve sıhhatli bir ha 
ber ağızdan ağıza yayıldı. İzmitin is
mi Sakarya vilayeti oluyor, Bolu, Bi
lecik buraya bağlanıyor, ıiıe, kağıt 
fabrikalAn açılıyor, rıhtım yapılıyor, 
yannın Hamburg'u oluyor. 

lzmitıe kaynıyan emelleri bir lah
za anında birer birer tahakkukuna 
inanmak bütün İzmitlilerin engin bir 
deniz gibi dalga dalga coşturup ka
bartırken; içinde Gazi Heykeli, Gazi 
Suyu, Gazi Mektebi olan Jzmitin ia
mi Sakarya. olması büyük bir ıeref ol 
makla beraber ona daha yakııan tek 
bir iıim var: Gazi Vilayeti •.. 

Ouüba:ırinin aile geceleri 
Salı giinü akıamluı Ossübalıri 

kumandaclık binanının geniı ve aıcak 
aalonunda samimi, eğlenceli bir aile 
toplantısı oluyor, bu, kıt gecelerinde 
tehrin tanılan aileleri haftada bir ge 
celerini burada muhtelif eğlenceler a 
raaında ~eçiriyorlar .. 

lzmitin içtimai bünyesine büyük 
iyilikler yapan kumandan Mehmet A 
li P aıayı takrur ve tebrik etmemek 
elden gelmez ... 

Deniz Yoları idareai Milliyet'in 
netriyatını nazarı dikkate aldı .• 

İzmit, körfezine iıliyen vapurun 
ihtiyaca cevap vermekten çok uzak 
olduğunu yazmııtım. "Milliyet" teki 
bu, dileği dikkate alan Denizyollan 
idaresi bu haftadan baJlıyarak Ko
caeli vapurunu Körfez habna itlet
miye baflamıtbr. Evvelki gün bura.
ya ilk aeferini yapan bu güzel ve me 
deni bir inaanın aeyahat edebileceği 
vapuru tehrin bir çok ileri gelen §ah
ıiyetleri gezmit, gördükleri temizlik· 
ten, garaonlann kibar hareketlerin
den çok mütehaaaiı olmuşlardır. 

Kocaeli vapurunun yalnız. tecrübe 
için bir hafta iletileceği de tevatüren 
aöylenmektedir ki, bu takdirde Kör
fez halkı güzel bir riiya görmüş, uya 
nııları çok acı ve tahammülsüz ola• 
caktır. 

lzmit'te radyolar 
Bu yıl burada radyolar çoğaldı. 

Evvelce pek mahdut yerlerde alan 
radyolar timdi her tarafta var. Bizim 
k?mşu da bir radyo almıt.. Jyi, hot 
hır t"Y··· Yalnız ahlı, vahlı, medetli 
olmasa ..• 

Cevdet Y AKUP 

Aydın verem mucadele 
cemiyetinde 

AYDIN, (Milliyet) - Kuruldu
ğunu yazdı.ğım Aydın verem mü· 
cadele cemiyeti reisliğine seçilen 
Dr. Naci Sait Bey cemiyetin riyase
tinden istifa etmittir. Cemiyet mer
kez hey'eti dünkü toplanhsında is
tifayı kabul etmittir. Merkez he
y'eti bugünlerde tekrar toplana
rak reis seçecektir. 

Verem mücadele cemiyeti men~ 
faatma bu ayın 21 inde bir müsa
mere verecektir. Müsamere için bir 
tertip bey' eti ayrılmıf ve hazırlık
lara batlamıttır. 

Kumar yuzunden 
BAFRA, (Milliyet) - Bu hafta 

içinde kumar yüzünden kasabamız
da feci bir cinayet olmuıtur. 

Tenekeci Sabri namında. sabıkalı 
birisi Belediye civarındaki kumarha
ne addolunabilecek kahvelerden bi
risinde kumar oynamakta olan aabık 
Belediye zabıta memuru Süleyman e 
fendinin bulunduğu masaya gelerek 
kumara dahil olmuı ve oyun esnasın
da Sabri Süleyman Efendiye çatmış 
ve kamasını çıkararak Üzerine hü. 
cum etmit. Süleyman Efendi kendiıi 
ni ölümle kartı karııya gorunce ta
bancaaını çekerek Sabriye alet etmit. 
Sabri de cansız orada yıkılmııtır. 

Memurini adliye İte vaziyet ede
rek tahkikata batlamıt ve fail yaka
lanarak hapse atılmıtlır. _,,,-------·-------·=·-------
da banknaın yardımı neticesi olarak 
zürra malını demet yapmağa çalışa· 
rak iatikbale daha emin bir nazarla 
bakmaktadır 

Bugünkü, yarınki Çankırı 
Memlekette imar işleri ilerledikçe ya· 
rınki Çankırı güzel bir şehir olacak 

Yıktınlan ve bngün güzel bir park 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Tarihte Çan
kırı çok eski bir şehir olarak göateril

Çankırı Valisi 
Hazım Bey 

idi. 

mektedir 1000 sene
lik bir zamandan beri 
Türkler ve Müalüman 
!ar elinde bulunmak
tadır. Çankırının ta· 
rihi kıymetini biraz 
araştıracak olursak 
çok eski zamanlarda 
merkezi bir vilayet ol 
duğu açığa çıkar. 
Paflayanya mınta-
kasından, yani Kara .. 
denizden Ankara ya· 
kınlarına kadar imti
dat eden yerlerde 
''Sümerler,, aakin ve 
merkezleri Çankırı 

Ahmet Kemal Beyin "Çan.kın tarihi,, 
nin aydınlattığı tvaflardan biri de : 
Hıristiyanlığm ne.tir ve tamimi için 
bütün papazların toplanıp içtama akdet
tiği mahallin Çankırı. olması itibarile o 
zaman Çankırının dini bir merkez ittihaz 
edilmesidir. 

Fakat bu büyük ve merkezi bir vilayet 
olan Çankırı tarihinde geçirdiği uzun is
tihaleler nel.İceainde eskimi§, küçülmüt 
ve nihayet Oamanh imparatorluğunun 
idareoinde Kastomoninin kazası olarak 
kalmııtı. 

lıtikl81 aavaıında sonra Cümhuriyetin 
ilanile Kaatamoninin kiızalığmdan kur
tularak müstakilen bir vilayet olmuıtur. 

iki kazadan ibaret olan Çankırı teh· 
rin her yokluğunu aezmiı ve bakım11z 
kalan bu köıenin terakki ve inkitafı 
zaruri ihtiyaçları, dar bir bütçe içinde 
yapılmak istenmiıtir. 

Fakat devam eden kuraklık köylüyü 
ve halkı uyandıramaınıtbr. Kendinden 
batka memleketine bakmasına mecal 
bırakmamııtır. Bir lıaç ıene bu yokaul
luktan sonra yani tu bir kaç aene zarfın 
da tehrin mühim ihtiyaçlarını temine 
çalıımıt ve çalıımaktadır. 

Harap ve haraplığı kadar da bakımsız 
kalan Çankınnın iktiaadiyatı Irmak • E
reğli hattınm in1a1ile düzelmeğe baıla
mıı ve ıimendiferin Çankmya gelmeıile 
memlekette yeni bir uyanıklık görülmüı-

haline gelen eski dükkanlar 

tür. Sınai, ticari iıler biraz yoluna gir
miıtir. Yeni yeni evler yapıldığı göriil• 
mektedir. Şehrin karıı tarafında ve isı.•· 
yonun üstünde biç yoktan her türlü kon· 
loru havi binalar yapılarak bir mahal!• 
vücuda geldi. Şehir içinde beton arııı• 
evlerle belediyenin yardımı ile bir çarı• 
yapıldı. Fakat bu inıaat gün aşırı Çank• 
rıyı bir aa.lgm hastalık gibi alıp iler~er
ken itiraf etmeliyiz ki senelerdenberi be· 
lediye fChre lakayit kalınıt ve ıehrin ih• 
tiyaçlanna gözünü kapamıştır. Bugiin 
en baıit olarak telakki edilen itleri bele
diye bir dev kadar büyük ve mühim gör• 
müştür. Bundan dolayıdır ki ıehir ne bir 
güzel cadde; ne çarşıya, ne meydanlığa 
parka nail olamamııtır. 

Yeni gelen kıymetli valimiz Hazan 
Bey zaten Ankara Vali muavini iken 
belediye itlerine bakmış, ıehircilik nok• 
tasından kıymetli fikir ve tecriı1>eleri 
ıayesinde Çankınya gelir gelmez ıchrin 
mühim ihtiyaç ve nokaanlarını, aezoıİ§ 
bu uğurda büyük faaliyete geçmİ§ gibi• 
dir. ilk it olarak belediyenin varidatını 
leıpit, alacaklarını tahıil buıuaunda icaP 
eden çareleri göıtermiıtir. Hükümet bah 
ç"liğini umumi bir park haline getinnif 
,tehrin büyük ve güzel bir abideai olan 
Mimar Sinan eseri büyük camiin etrafı
nı abluka ede.n yıkık bir halde bulunan 
evkafıa dükkanlarını belediyeye istinı· 
lak ettirmek suretile yıktınnı§ cami et• 
rafı geniı bir meydanlık haline gelerek 
çartanba pazarı burada kurulmuıtur. 
Buhale nazaran Vali Beyin bir kaç aylık 
meaaiıi daha batka itlerden de gösteri· 
yor ki Çankın bundan sonra bu gidişle 
terakki ve inkitaf huıuswida çok ileti 
gidecektir. Yarınki Çankırı tüphesiz ki 
modem bir tehir olmakla beraber bağlar• 
bahçeleri içinde bir safiye tehri haline 
gelecektir. Şunu kaydedelim ki çalııkan 
nlimizin bundan aonra bir kaç aenelik 
faaliyetine salıtkan bir belediye i;i;;.eıi 
yer bulursa yarınki Çankırı umduğumu• 
dan daha ziyade terakki ve inkitaf yolun• 
da ilerliyecektir. 

Pınarbaşı köyünde • • 
ıncır kooperatifi 

Kooperatifin azaları 

AYDIN, (Milliyet) - Pınarbatı 
köyünde sekiz mütetebbis müstah· 
silin tetebbüsleri ile bir incir satıf 
kooperatifi kurulduğunu ve koope
ratifin esas nizamnamesinin vekil
ler heyetince evvelce lastik olun
duğunu evvelce bildirmittim. Koo
peratif umumi heyeti dün 8 mües
sis azanın ittirakile toplandı. Top
lantıda Aydın C. H. F. vilayet ida
re heyetinden avukat Neşet, Zi
raat Bankası müdiri Mustafa Ne
dim ve ticaret odası başkatibi Maz 
har beylerle bir çok müstahsiller
de hazır bulundular. Yapılan İnti
hapta reisliğe Doktor Sabri, aza
lıklara: Hikmet, Mehmet, Cansız 
Hüseyin, Reşat ve Hakkı efendi
ler. Mürakipliklere de: Aydın be· 

lediyeıi hasap itleri müdiri Osmaı. 
Beyle Nabiye fırka reisi Mustafa 
Enver B "!er seçildiler. Koopera· 
tifin bugünkü sermayesi 500 lira
drr. Fakat yazılmağa hazır 250 
ortak vardır. Bundan batka Ger· 
menciktede bir şube açmak için 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

Pınarbatı Zirai kredi kooperati
finin batında bulunan Doktor Sah· 
ri Bey ve arkadaşlannı bu koope
ratifi az zamanda ulaftırdıkları 
mevki ve temin ettikleri inkisaf 
göz önüne alınırsa yeni doğan .ve 
muhitin büyük bir ihtiyacın.\ cevap 
verecek olan bu teşekkülüde tez 
zamanda yükselteceklerine ve iter· 
ledeceklrine füph ebneYİ.z. 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda cıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlaruruz eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolaronızda araba veya kayıkta teslim 

. ~uvalda Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s landık!a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuru~tur. 
1 Ancak en az beş vagon şekeribirden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 

senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteri ye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tanuunını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : Telefon No. 24470. 9)16 

Eskişehir eker F ahrikası 
fabrikamızın şekerleri kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

fabrika deposundan itibaren bütün mesarif ve sigorta ve mes'uliyet münhasiren müşteriye aittir. Nakliye 
fabrikamızca yapılabilir. Gönderilecek mal fabrika tarafından müşteri hesabına sigorta etlirilir. Bedelin 
yüzde yirmi beşi siparişle peşinen ve mütebaki yüzde yetmiş beşi ile mesarif hamule senedi mukabilinde 
ödenmek üzere siparişler derhal gönderilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyaridir. 

En az beş vagon veya daha fazla müşterilere tenzilat 
adresi : Eskişehir ŞEKER 

mikdarda alan 
Fabrikası. Telgraf ADRES: Eskişehir Şeker 

yapılır. 

Fener bahçe 4, Vefalılar O 1 M. ~~nes 
(Başı ı inci sahifede) . . vat,_ E".'t, Reşat - Niyazi, Muzaffer, p arJS te 

gün, gerel< dün ıabah yağan ııcMetlı Zeki, Fıkret Şa~.. (Başi ı inci sahifede) 
yağmurlar Feneri>ahçe ıtadını oynanmı . R~dın . muavın .. haıt~na.. almarak mesinden mt:mnun oıdugunu s ... yıemit ve 
yacak hale g<ll:ircliğinden oradaki b~- Fikretin aoliçe .. c~lmeoı uabe~ ol· dcmiıtir ki : 
tün maçlar ve bu arada Galatasaray •· ~uş!"'o Reşat, dun bir kere ~a goatı;r " Bu auretle Fransa diğer büyük 
çin ikinci bir ııeefıt başı olarak ııördüğü dı ~ h~.e tam formunu bulchıgu ta~dir devletlerle baılamağa liizwn ve imkan 
ınüz Galatasaray - Beı;ktaı maçı te• de bı~. hucum 0 >'.uncuau .0~ta_n zıya- &Ördüğü müzakerelerden müttefihlerıni 
bir edildi. dole .mük~dl bi_:-_~avınldir. Fdikrah et te ve doıtlarını haberdar ebnek iıtediğini 

. kı .. daf , s ıç m"""""' e .....- can 1 ve a mu 1 d . ba" t • 1 ., Vela takrmı ıse, o sı mu aa oyu- aff k "b" .. erdi on arın nazarın a 11 • e ıruı o uyor. 
nunu yapamadığı, Fenerbahçe deplas- v a a oyun gost · .. M. Benea hariciye nezaretinden çıka· 
rnanlı oynadığı için Fenerin karıısında Vefa - Kumkayı takımı ıoyle çık· cağı sırada gazeecilerin sorduğu aüalle-

Tarsus Mal 
Müdürlüğünden: 

Kıymeti Cinsi Dönüm Sahibi Mahallesi 
Lira K. 
10400 00 Bahçe 137 Mümtaz Musalla 

Bey zev· 
ceıi Düri. 

ye H. 

Tapunun tarih ve Nô 

Haziran 
322 

27/ 29 

4 • o mağlüp oldu.
1 

tı: re fU cevabı vermekle iktifa ebniıtir: 
• • • Haluk - Süleyman, Saim - Enver, " Franıa ile Çekoslovakya arasında • 

Lutfi, Namık - Muhteş.em, Anaıtas, cereyan eden konuımaları saran samimi 
Hududu: ~arken Celal ettin Bey bahçesi ve tarik gar

ben Kamil Paşa bahçesi şima len Safiye H. bahçesi cenı'.iben 
tarik. 

Taksim Stadr daha müsalit o&duğu, 
yağmurdan oluklanan ve çamurlanan 
yerlerine de kum ve kömür tozu dökül· 
düğü için orada, sabahki F enerbahçe 
ve Vefa - Kumkapı B takımlarının ma 
çı müstesna olmak ü:tere, öğleden son .. 
ki diğer iki maç, yani ikinci kümenin 
Eyüp - Beylerbe)'li ve birinci kümenin 
F enerbahçe - Vefa - Kumkapt maç• 
ları yapıldı. 

ikinci kümede Eyüp 
Lik maçlannm baıındanberi en kuv 

vetli rakipleri Anadolu ve Topkap• 

• 

Maçta heyecanlı bir •ahne 

güzel neticelerle yenıneğe muv!fak olan 
Eyüp takımı, ikinci kümede cıdden en 
kuvvetli ve mütecanis bir takım olarak 
göze çarpmaktadır. Dün de Beylerbeyi 
takımı karı11mda bu kabJiyetini göster 
di. Nisbeten zayıf hasmı önünde bilhas
sa hücum hattı güzel paslarla, Tasarruf 
haftası olmaıına r-.ğmen müsrif davra .. 
narak, yedi gol çıkardı. 

Bu maçı 7 • O kazanan Eyüp takımı 
daima ayni !"kli muhafaza eder ve ta· 
kip ettiği komh.ine tarzı t<l<emmül etti· 
rirıe hem Gicinci kümenin en kuvvetli 
takımı olacak hem de birinci kümeye 
terfie tayik bir hal a1acaktır. 

Maça takımlar, lstanbuhpordan 
Adnan Beyin hakemliği altında şöyle 
çıkmıştı: 

Eyüp: Haaan - Seyfi, Neıet - Re 
fet, Neşet, Zekai - Ferit, Alaett.in, Ad 
nan, Şükrü, Haydar. 

Beylerbeyi: Şeref - Pavll, Maz
har - Hikmet, Hüseyin, Stavri - Fah 
ri, Sulhi, Seyfi Hüsamettin .. 

Fenerbatç9 - Vefa 
Fen....bahçe - Vefa maçına. Fener. 

bahçe takımı hücwn ve mu. vi hatla
rında ufak ı!eğiıikliklerle çıktı: 

1 
Gazi, Ka.O, Mustafa. lik ve huıuailik havuma nazaran size bir 

Fenerbahçenin daha muntazam a- tebliğ vermeğe bizim için imkan yoktur. 
1 kmlamıa rağmen, ilk yirmi dakika mü. Size yalnız ıunu söyleyebilirim : 

tevazin geçt; denilebilir. Fakat hafı..... " Bu konutıtıa esnaımda umumi sİ· 
ğıçtan itiibaren clakii<alar geçtikçe F e- yasete eliıiği olan ve her iki memlek•ti 
nerbahçenin tazyiki artar gibi oluyol'- alakadar eden bütün meıe'eleri gözden 
du. Huausiyle Fener hücum hatbncla geçirdik. Konuımalara yarın - Duıs;un 
Şabanla Fikretin, Muzafferle de Niya· - devam edeceğiz. 
zinin deplasmanlı oyunları Fenerbalıçe- PARIS, 15. A.A. - M: Benı bu sabah 
..in nihayet bir netice alacağım ııösteri- M. Daladier'i ziyaret edecek ve öğle ye-
yordu. meğin M. Chautem~ı ve M. Paul Bon• 

ilk srol 
Nitekim yinni bir.inci dakikada, sa· 

hanın ortalarında aol açık Şahan sol iç 
F ikrete bir pas verdi, Fikret topu süre 
rck aol açık mevkiine geçti ve oradan 
en münasip bir zamanda topu ortaladı. 
Zeki, esasen oldukça yüksekten geçtıi
ği için pe4< yet:şemiyeceği topa kafa 
vuracakmı:ı gibi sıçradı, Vefa müdafii 
Zekiye doğru atıldı ve top ta marke va 
;z;jyette kalan Muzafferin önüne dü,tü. 
Muzaffer topu biraz sağa doğru sürdük 
ten sonra ııla bir şütle sol zaviyeden 
ilk golü yaptı. 

Artık F enerhalıçenin bikimiyeti ka
ti bir ıekil almı:ıtt. V efanm bazı muka· 
bil hücumlanna rağmen Fener hücum 
hattı daha ağa basıyorc!u. 

ikinci gol 
Otuz beıincii dakibda Şabanın yi

ne yüksekten ortaladığı topu, sağ iç Mu 
zaffer yakaladı ve aynen ilk golde ol· 
duğu cibi biraz sağa sürdü ve yine aol 
köşeye doğru ııkı bir tüt çekti. Dire
ğe çarparak b:raz ilcı •J düıen topu, o 11 

rada nereden çıktığı ve naıd yetittiği 
belli olmıyan Niyazi ağlara taktı. 

ilk devre 2 • O Fener lehine bitti. 

ikinci devre 
lkinoi devrede bir kaç hücumden 

sonra Fenerbahçe gevşedi. Fenerin mer 
kez muavini Esat yorulmut görünüyor
du. Bunun neticesi olarak muavin hat
tı, hücum hattmı layil.ciyle besliyemi 
yor, gGttikçe ağır basmağa başlıyan Ve
fanın hücumlerini muavin hattında an
cak Reşat, müdafaada da çok girgin oy 
11iyan Yaıar kesmeğe muvaffak oluyor
du. 

Uçüncü gol 
Bir aralık tekrar canlanan F enet'bah 

çe yine yirmi bi~inci dak'kada üçüncü 
golünü yapt. Bu gol mükemmel bir 
kombinezonla ve sırf Niyazinin sürat 
ve isabeti sayeılinde oldu. Merkez mua· 
vin Esat topu merkez muhacim Zekiye 
verdi. Zek'.nin sol içe verdiğji pası Fik
retin geri çekilmesiyle 101 açığa kadar 
uzadı. Sol açık Ş ban ortaladı. Topu 
yakalayan Muzaffer önündeki Vefahyı 
ufak bir çalımla atlattıktan aonra topu 
sağ açığa verdi. Sağ aç:k Niyazi müt
hiş bir süratle ilerledi ve çok bpalı bir 
zaviyeden ııkı bir şütle üçüncü golü 
yaptı. 

Dördüncü gol 

cour ile birlikte Çekoslovak sefaretane• 
sin do yiyecektir. M. Ben es saa~ 17,30 
da M. Boncour ile birlikte yeniden bir 
mülakatta bulunacaktır. Üçüncü bir mü 
likat yapılması icap edeceği zanno'un· 
maktadır. GörütJDeler neticesinde bir 
tebliğ neıredilecektir. M. Benes pazarte 
si Praga dönmek niyetindedir. 

guna düşürmedi. Beı dakika sonra Ve
fa kalesi önlerinde Fikrete yapılan bir 
favülde verilen frikiki Zek.i isabetli bir 
1ütle gole çevirdi. 

Bundan sonra sıkı Wr yağmur başla 
dı ve nrblı: ze.ki kaçan oyun 4 • O F ene 
rin galibiyetile bitti. 

Fenerin müdafaasmcfa Y aıar büyük 
bir varlık_. Muavin hattında Rqat ye
rini bulmuıtur. Esat lilk devrede mükem 
meldi.. lk:.nci devrenin ilk yinni daki· 
kasında biraz aksadı. Fikret ve Muzaf. 
fer müffit oldular. Niyazinin ıürati ve 
fırsatçılığı daima tehlike teıkil etmek· 
te ve akanma çok faydalı olmakadır. Fe 
ner hücum hattı, daha iyi bir sol açık 
bulursa çok kazanır. 

Vefalılar canöan Ye gönülden oyna· 
dılar. Muhteşem ve Gazinin çektikleri 
sıkı ve tehlike~ birer tüt zikre değer. 

Seref stadında 
' 

Beıiktaı Şeref stadında, havanın ya-
ğışlı olmaıma rağmen, küçükler ıampiyo 
nasına pek müsait şerait altında devam e
dildi. Sahada hini mütecaviz seyirci var· 
dı . Alınan neticeler ıunlardır : 

Fenerhahçe 2, Süleymaniye O. 
Beıiktaı 0, lstanbulıpor O. 
Anadolu 3, Eyüp 1. 

Sadun GALiP 

Hangi Kemal Bey 
lzmire (Fenerbahçeli Kemal) imza

aile yazılan mektup F encrbahçe idare
cilerinden ( Con Kemal Bey) namile ma 
ruf arkadaşımıza atfedilmekte im!iı. Bu 
zat bize böyle b'.r ıeyi lı:atiyetle tekzip 
cbnemizi rica etti. Bu arkadaınnızın · 
böyle bir ıey yapmıyacağını katiyetle 
bilmekle beraber lüzumunu gördüğü
müz bu tekzibi yazıyoruz. 

Su sporları kulUbUnlln suvaresi 

Yukarda evsafı ve sairesi muharrer emvali gayri 
menkule sahibinin hazineye olan 382 lira 59 kuruş vergi 
borcundan dolayı 9-12-933 tarihinden itibaren müzayede
ye konulmuştur. 30 Kanunuevvel ~33 tarihine müsadif 
Cumartesi günü saat 15 te ihaleyi evveliyesi ve on gün 
sonrada ihaleyi katiyesi İcra kdmacağmdan talip olanla
rın yüzde 7,5 pey akçesini mü stahseben Tarsus ldare Heye· 
tine müracatları. ilan olunur. (6858) 

lstanhul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Kaclıköyünde Zühtü paşa mahallesinin Fener soka

ğında 50 No. lu Gazino bir se ne müddet ve senevi (240) li
ra kira üzerinden 18 Kanunu evvel 933 pazartesi günü saat 
12 buçukta acık arttırma usu lile kiraya verilecektir. istekli 
lerin pey akçelerile müracatla rı. (6548) -
1 3 üncü KO ORDU İLANLARI 1 ______________ , 
Çotlu Askeri SA. AL. KO. I Çarşamba günü saat 14,30 a 

dan : I tehir edilmiştir. Taliplerin pa 
Çorludaki kıt'at hayvanatı zarlığa iştirak için o gün ve 

ihtıyacı için münakasaya ko- vaktinde Fındıklıda 3. K. O. 
nulan 1601000 kilo Yulafa tek SA. AL. KO. na müracaatları. 
lif edilen fiat pahalı görüldü- (531) (6905) 
ğünden pazarlığa konmuş
tur. ihalesi 18-12-933 pazar 
tesi günü saat l O dadır. Talip
lerin pazarlık için tayin edilen 
gün ve saatte Corluda F rrka 
SA. AL. KO. n; müracaatları. 
(3426) (6906) 

• * * 
Çorlu Askeri SA. AL. KO. 

dan: 
Tekirdağmdaki kıt'at hayva 

natı ihtiyacı için münakasaya 
konulan 60,000 kilo arpaya 
teklif edilen fiat pahalı görül
düğünden pazarlıkla almacak
br. İhalesi 20-12-933 çarşam 
ba günü saat ıs tedir. Taliple
rin pazarlığa iştirak için o gün 
ve vaktinde Çorluda Askeri 
SA. AL. KO. na müracaatla-
rı. (3428) (6907) 

• • • 

*** 
K. O. ya bağlı kıt'alar ih-

tiyacı için pazarlığa konulan 
76,000 kilo hamam odununa 
talip çıkmadığından ihalesi 
18-12-933 pazartesi günü saat 
14,30 a bırakılmıştır. Taliple
rin pazarlrğa iştirak için o gün 
ve vaktinde Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. KO. na müracaat-
lan. (533) (6903) 

••• 
K. O. ya bağlı kıt'alar ihti

yacı için pazarlığa konulan 35 
ton lavamarin ve 35 ton Kırip-
1e kömürüne talip çıkmadığın
dan ihalesi 18-12-933 pazar
tesi günü saat l 5 e bırakılmış
hr. Taliplerin pazarlığa iştirak 
için o gün ve vaktinde Fındıklı 
da 3. K. O. SA. KO. na mü 
racatlan. (534) (6903) 

• • • 
Çorlu Askeri Sa. Al. Ko. 

dan: 

Yeni model Allegro 

~ VCJlll I• Y'(zl• blC---:a 
eWT,. ta91 •Or11Ni • 
b.ckta k•" oı.rtıı:ıa• 
trdtırod "'"a)tt ... 
ey1 tınt olabJIRMıt •• 
~ 1ıdtlaa auama. • 
MCllalaı ••>en.O'·• ~ 
H..,..e uıtta.t. 

u-- llC.taı.n. 

_,, üaaı·•- .... 
a.aı.1.a-11.amltU' 

!~~~~'~.~- ;.~~'.~,~ ~~.~j: 1 
Kıdıkov Ravramveri <okak :'\o 2.l 

------· ( 10997) 1- 9461 

1 

çin 45,000 ve T ekirdağmdaki 
~s'at ihtiyacı için de 60,000 
kilo bulgur kapalı zarfla müna 

1 kasaya konmuştur. İhalesi 18-
12-933 Pazartesi günü saat 
14 tedir. Taliplerin nümune 
ve şartnameyi görmek üzere 
her gÜn ve münakasaya işti
rak için de o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mek
tuplariyle Çorluda Askt'.ri Sa. 
Al. Ko.no müracaatları. 
(3403) (6433) 9081 

••• 
Çorlu Askeri SA. AL. KO. 

dan: 
Tekirdağmdaki kıt'at ihti

yacı için 10,000 ve Çorludaki 
kıt'at ihtiyacı için de 10 000 
kil ' o çekirdeksiz üzüm açık mü 
nakasa ile satın alınacaktır." t
halesi 24-12-933 pazar günü 
saat 15 tedir. Taliplerin şart 
nameyi görmek üzere her güıı 
ve münakasaya iştirak için de 
o gÜn ve vaktinden evvel Cor
luda Askeri SA. AL. Ko: na 
müracaatlan. (3406) (6518) 

ı:o:ıs 

• • 
Çorlu Askeri SA. AL. KO • 

dan: 
Tekirdagmdaki kıt'at ihti

yacı için yerli ve yeni sene ma&. 
sulünden 32,500 kilo ve Cor
ludaki kıt'at ihtiyacı icin - de 
30,000 kilo pirine ka~alı zarf. 
la münakasaya k~nm~ştur. i
halesi 24-12-933 pazar 
günü saat 10 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek Üzere heı 
g_ün ve münakasaya iştirak i 
çın de o gün ve vaktinden ev
vel. teklif ve teminat mektup
lanle Çorluda Askeri SA. Al 
KO. na müracaatları. (3407) 

(6519) 90!lli 

* * • 
Çorlu Askeri Satınalma 

Komisyonundan : 
Çorludaki kıt'at ihtiyacı 

için 20,000 kilo ve T ekirdağu 
daki kıt'atı için de 28,000 ki
lo Nohut açık münakasa ile a
lınacaktır. ihalesi 28-12-933 
Perşembe günü saat 14 tedir. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
Üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve saatin 
de Çorluda Askeri Satmalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(2412) (6629) 9149 .. . . 

Çorlu Askeri Satınalma ko 
misyonundan: 

·· · - Y ar. Fazıl - Ce-
Bu üçüncü gol Fener in gal;biyeılini 

tahkim etmekle beraber Vefalıları boz. 

Yeni tetekkül eden lstanbul ıu spor
ları kulübü dün gece Perapalasta par· 
lak bir suvare vermiıtir. Şehrin en gü
zide ıimalanmn, b11 meyanda kolordu 
Kumandanı Şükrü Naili Paıanın bulun
duğu bu toplan''' cidden nezih ve çok ei· 
lenceli olmuıtur. 

Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı 
için açık münakasaya konu
lan 12,000 kilo Mercimeğe 
teklif edilen fiat pahalı görül
düğünden ihalesi 20-12-933 Çorludaki kıt'at ihtiyacı İ· , 

' 

Çorludaki kıtaat için 6,ooo· 
ve T ekirdağmdaki kıtaat için 
de 8500 kilo mercimek açık 
münakasaya konmuştur. Iha· 
lesi 30-12-933 cumartesi gü. 
nü saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
~n ve münakasaya iştira!; 
ıçın de o gün ve saatinde Çor 
luda Askeri Satmalma komis• 
yonuna müracaatları. 

'3416) (6667) 9184 
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MISIR iŞ Limitet VAPURCULUK 

Sermayesi: 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÖRKİYE İŞ BANKASI tarafından teıiı edilmiıtlr. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERİYE de ıatılmak Uzere emaneten mal 
gönderenler, heıabımıza, TÖRKİYE iş BANKASI 

ıubelerinden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
it görmek isteyenlerin MISIR fş LIMITED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf adresi: MISIRfŞ • fakenderiye 

9012 

Abonelerin dikkatine 
İstanbul Belediyesi Sular idaresinden: 

TURK ANONiM ŞiRKETi 
İST ANBUL ACENT ALICI 

liman Han, Telelon: 22925 

BARTIN YOLU 
BARTIN vapuru 16 Birinci 

Kanun cumartesi saat 19 da Sir
keci rıhtımından kalkarak gi
dit ve dönütte Ereğli, Zongul
dak, Bartin, Amasraya uğraya
caktır. 

MERSiN YOLU 
DUMLUPINAR vapuru 17 

Birinci Kanun Pazar günü saat 
10 da Sirkeci rıhtımından kal
karak gidişte Çanakkale, İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Mar
maris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, 
Kat, Finike, Antalya, Alanya, 
Mersine. Dönüfte bunlara ila
veten Tatucu, Anamur, Kuşa
dau, Geliboluya uğrayacaktır. 

KARADENiZ YOLU 
SAKARYA vapuru 17 Birin

ci Kanun Pazar günü saat 20 de 
Kıf geldi: Souk, au saatlerini dondurur. Bunun tamiri güç, Galata rıhtımından kalkarak gi 

masrafı fazla ve abonelere aittir, Muhterem abonelerimizin saat- dişte Zonguldak, lnebolu, Ayan 
lerini clonmaktan korumalarını ehemmiyetle dileriz. (6877) 9454

1 
cik, Samsun, Unye, Ordu, Gire-

• son, Tirebolu, Görele, Trabzon, 
Rizeye. Dönütte bunlara ilave-

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET J ten Ofa uğrayacaktır. 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. J __ , _________ ııi 

'. . ç . . . ,. 

1 Tasarruf haftası, 
• 
iş kumbarası haftası 

Kumbaranızı 
içinde kaç kuruş bulunursa burunsun, 

mutlaka bu hafta içinde, iŞ BANKASINA 
gidip boşaltınız.. Milli serveti yükseltmiş 
olacaksınız L.. 

Kumbaranız yoksa ... 
Bu hafta içinde muhakkak bir kumbara 
alarak para biriktirmeye baılayınız .. 

Gelecek sene tasarruf haltası zama
nında sizin de kUçUk bir sermayeniz 
birikmiş olur. 

-

• 

94Hı 

.~ . · .•. > ... -. . . ~ ;:.; ' 

Her zaman oenizyottarı 
b• İŞLETMESİ 
ıze sorunuz I Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 

1 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
.__., Han Tel. 22740 

yapacağınız tesisat ne bü-
yüklükte olursa olsun size Karadeniz yolu 
kudret istihsali için teklifat- VAT AN vapuru 16 Birinci 
ta bulunınağa ve planları ih- Kanun CUMARTESİ 20 de 
zara amadeyiz. j Galata Rıhtımından kalkacak 

Mühendislerimiz her türlü giditte İnebolu, Sinop, Samsun, 
arzularınızı isaf ederler ve Gireson, Trabzon, Rize, Hopa' 
tesisatmıza uygun bir maki- ya. Dönü9te bunlara ilaveten 
nayı bizde mutlak bulursu- Pazar, Sürmene, Fatsa, Onye'ye 

Umum vekili : 

AHMEr R0ŞT0 ZAOe 

l~~ :.:,~~A:R~S::! 
'l'"ttleton ; 24420 \te 2•429 

(Slrkec~ Mltaı Po,a Han )kinci kat' 

nuz. 
10 beygirden 800 beygire 

kadar Exzosla çalışan tek si
lindirli Kondense ile işleyen 
çift silindirli LOKOMO
BlLLERlM1Z vardır. 1 

Yalnız Türkiyede 127 ta· 
ne R. WOLF LOKOMOB1- ' 
Ll işlemektedir. 

Her büyüklükte ve her 
şekilde KAZAN imal ede· . 
rız. 

BUHAR MAK1NALARI· / 
MIZ her tarafta tanınmış
tır, çok yüksek takat ve l 
tazyikler le de imal edilmek- ' 
teclirler. 

8 beygirden 300 beygire 
kadar - BUCKAUER - 1 
KOMPRESORSOZ. Dizel- ı 
lerimiz fennin en modern 1 

kavaninine göre imal edilir- / 
ler ve her tarafta rağbet 
görmüşlerdir. 
SOPERHlTER, EKONO

MA YSER ve her maddei 
muhrikaya uyar OCAK 
TERTlBA TiMiZ vardır. 

Teklif ve hususi 

teyiniz. 
kataloğlarmuzı ıs· '5.wi~ 

MASCHINENFABRIK BUCKAU R.WOLF A-G 
· '· · · ,.,... • . · . - ·,- .' .:•·. MAGDEBURG 

ı 9017 

1934 MUHTIRA defterlerinizi ve duvar TAKViM lerinizi 
Yenipostane cad. A. Memduh ticarethaneainden alınız. 11024 

ltsT. MR. KUMANDANLIGI SA.AL. KO. lLANLARıl 
Merkez Kumandanlığına alına Komisyonuna gelmeleri. 

merbut kıt'at ve müessesat ih- 1_.. ,(665) (6853). 9438 

tiyacı için alınacak olan 6000 "' * "' 
kilo beyaz Peynire verilen fiat Kuleli lisesi için alınacak o-

lan 3451 adet yün fanileye ve
pahalı görüldüğünden 17-12· rilen fiat pahalı görülerek 
933 pazar günü saat f4;3o da 17-12-933 pazar günü saat 
pazarlıkla satın alınacaktır. 14 te pazarlıkla alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her Taliplerin belli saatinde terni
gün ve pazarlığına gireceklerin nalları ile Merkez Kuman
belli saatinde Merkez Kuman· lığı Satınalma Komisyonuna 
danlığı Satınalına Komisyo· gelmeleri. ,(666) .(6854) 
nunda hazır bulunmaları. ~ ·ı -- 9439 
(661). .(6838) 9397 "' • • 

*** 
Kuleli Lisesi için alınacak 

olan 2450 çift tire çoraba ale
ni münakasasında verilen fiat 
pahalı görüldüğünden 17 -12-
933 Pazar günü saat 15 te pa 
zarlıkla alınacaktır. Taliple
rin belli saatinde teminatlarile 
Merkez Kumandanlığı Satın 

Merkez Kumandanlığına 
merbut lat'at ve müessesat ih
tiyacı için alınacak olan 
31,000 kilo bulgurun beher ki 
losu 9 kuruş 74 santimde talibi 
üstündedir. Daha aşağı talibi 
varsa 16-12-933 cumartesi 
gijnü saat - 15,30 da Merkez 
Kumandanlığı Satınalma Ko 

uğrayacaktır. (6879) 9456 

AYVALIK 
süra't yolu 

BANDIRMA vapuru 16 Bi
rinci Kanun CUMARTESİ 
17 de Sirkeci Rıhtımından kal
kacak. Gidişte Gelibolu, Çanak
kale, Bozcaada, Edremit, Ayva
lık, Dikili, İzmir' e. Dönü,te Ge
libolu'ya uğramıyacaktır. 

(6908) 

Karabiga yolu 
NİLÜFER vapuru 16 Bi
rinci Ktnun CUMARTESİ 
20 de Sirkeci rıhtımından kal
kacak. Giditte Tekirdağ, Mar
mara, Erdek, Karabiga'ya. Dö
nütte Mürefte, Tekirdağ'a uğra 
yacktır- (6909) --Meşhnr misaldir: 

Acı acıya ıu ıancıya. Der
ler. İçimi acı olan kına kına da 
size hayatı ıı:ehlr eden yorgun· 
lukların panzehiridir .. 

Bu kuvvetli ıllihın karıı
smda hiçbir ııtma 1algını da
yanamaz; zayıf dOıen vDcudll
nllıU kınakına ile mOıtahkem 
bir bale getiriniz .. 

1 Beşir Kemal 

KINAKINA 
Hülasası 

(10534) 

misyonunda hazır bulunamala 
rı. ,(673) (6873) 9444 

* * * 
Harbiye Mektebi ihtiyacı i

çin alınacak olan 12,000 kilo 
Bulgur 9 kuruş 86 santimde 
talibi üstündedir. Daha aşağı 
talip olanların 16-12-933 cu
martesi günü saat 15 te Mer 
kez Kumandanlığı Satına! 
ma Komisyonunda hazır bulu 
namaları. _(671). ,(6870) 

9442 
ıt: * • 

Harbiye Mektebi ihtiyacı i-
çin alınacak olan 12,000 kilo 
nohut 10 kuruşta talibi üstiin
dedir. Daha aşağı talibi varsa 
16-12-933 cumartesi gunu 
saat 16 da Merkez Kumandan 
lığı satınalma Komisyonun
da hazır bulunmaları. (672) 

,(6871), 9443 


