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Vicdani bir vazi.f e 
Kadro ve inkılaptaki esaslar, Komünist 

esaslardan alınmıştır. 

1 M. V enizelos~a yeni bir 
suikast mı hazırlandı? 

Yalnız vicdani değil, milli bir 
vazife ile de karşılatmıt bulunuyo
rum. Hayatta öyle anlar var ki, bi
linen bazı hakikatlerin aydınlatıl
maması, efkarıumumiyenin önüne 
serilmemesi sadece bir kusur de
ğil adeta milli bir günah olur: 

Geçen ay, muhterem batvekili
mizin: "Fırkamızın devletçilik 
vasfı,, baflığı altında özlü, değerli 
bir yazısını hepimiz seve seve oku
mustuk. Bu yazıda kanaatlerime, 
bilıitlerime aykırı telakki ettiğim 
hususi bir noktainazar yoktu. Esa
sen muhterem ismet Paşa da, bu 
mekaleıile ortaya yeni bir tez koy
mak iddiasında bulunmamıttı. Bu 
yazıda, kurulduğu günden beri ge· 
rek ne9riyat sahasında, gerek ba
na gösterilmit olan batka çalışma 
yollarında - prensiplerine candan 
inanan sadık bir amele gibi - mü
dafaa ettiğim fırkamm "devletçi
lik vasfı,, izah buyurulmuftu. Bu 
yazıyı tetrih eden bir mekalemde, 
ba9vekilimizin bu izahı, memleke
timizde muayyen bir aistem dahi· 

linde yapılan ve her tarafta fena te
ıirler uyandıran menfi bazı ne9riyatı 
önliyecek kadar kuvvetli, vazıh ol
duğunu anlatıru,tım. Bundan baş· 
ka, (orijinal ve Türk milletine has) 
diye ileri sürülen bazı tezlerin; 
kommünizm ve boltevizm neşriya
bndan ve prensiplerinden yalnız 
mülhem olduğunu değil, intihal su-

retile aynen alındığını da bu münase 
betle ilave etmiatim.Bu ifadem umu 

mi idi. Doğruda{:. doğruya Kadroyu 
ve Kadro' cuları iıtihtaf etmit de
ğildim. Halbuki, Cümhuriyet Halk 
Fırkası meb'uslarından a up 

Kadri Beyin sahihi bulunduğu 
Kadro mecmuası bu sözlerimden 
alınınıf, anlattığım o hususiyetleri 
kendisine matuf telakki ederek 
tahsıma hital:-en açık bir mektup 
neşretmi~tir. 

Kadro'cular hu açık mektupla
rında - kendi ifadelerile - "Bir 
inanın; sistemleştirilmiıı, tebellür 
etmia bir suurun ifadesi bulunan 
bu c~hitle;ini,, mesela İnkılap ve 
Kadronun, "Milli kurtuluş hareket
lerimizin bize ve ba9kalarına göre 
telakki tarzı,, bahsinde maddeler 
ve formüller haline koyduklarını 
söylüyorlar, beni de bu madde ve 
formüllerin kommünist neşriyat 
ve prensiplerinden alındığını ispa
ta davet ediyorlar. Bu acil ve vic
dani vazifemi geciktirmememi de 
ayrıca hatırlatıyorlar.· . 

Hakları vardır: Halk Fırkasının 
devletçilik vasfını Başvekil Paşa
nın anlayış ve anlatış tarzile, Kad
rocuların anlatmak ve yaymak İs· 
tedikleri devletçilik sisteminin bi
ribirine taban tabana zıt olduğunu 
göstermek; benim gibi eski bir fır
ka azası için en tabii bir vazife ol
maz mı? 

Halk fırkasının devletçiliği; fır· 
ka programımızın ruhunda, esasın· 
da mevcuttur. Halk Fırkasının 
devletçiliği; kommünist bir rejimin 
ideolojisini müdafaa edenlerin 
elinde, memleketin içtimai nizamı 
aleyhinde kullanılacak bit- vasıta, 
bir silah olamaz. Buna meydan 
veremeyiz. Devletçiliğimiz; ko
münist bir cemiyete tekaddüm 
eden "intikal devresine,, has bir 
devletçilik, bir devlet sermayedar
lığı değildir. Bütün kararlarımız, 
hareketlerimiz, teşebbüslerimiz 
yalnız ve yalnız fırka programının 
prenaiplerine istinat edebilir ... 

••• 
Kadro' cularm müdafaa ettikleri 

devletçiliğin mahiyetini, gene ken
di yazılarile ve temayüllerinin, 
ülkülerinin membalarından alaca· 
ğım vesikalarla göstereceğim. O 
vakit bu yazılarımı okuyan bütün 
vatandaşlar; Başvekil Paşanın -
Halk Fırkasının program ve umde
lerine tamamen uygun olan - di
rektifini büsbütün aykırı mahiyet
te alan ve adeta öteden beri kendi 
tezleri imiş gibi göstermeğe yelte
nen hürmetsizlerin kimlerden iba
ret olduğunu görüp anlıyacaklar
dır. 

Neşriyat hayatında tevazudan 
ayrıldığımı hiç hatırlamam. İspat 
edemiyeceğim bir davayı ortaya 
atmak adetim değildir. Kadro'cu
ların müdafaa ettiği belli başlı 
e•aslarda bize aykırı -0lan bir reji
min prensiplerinden çıkarılan kop
ya fikirleri, intihalleri de - asılla
rile beraber - bu sütunlarda gös
tererek iddiamı tevsik edeceğim. 

Bu suretle, yalnız yabancı vesika
lar veyahut intihallerle milli tezler 
müdafaasına çalıtanlar değil "mil
li tez şeklinde süslenmiş yabancı 

tezlerle, gene yabancı tezler mü
dafasına yeltenenler,, de meydana 
çıkacaktır. 

• • • 
Kadro'cular açık mektuplarında 

bana; fırkama, fırkanın tefleri
ne ve prensiplerine hürmet tavsiye 
ediyor ve disiplin dersi veriyorlar: 

Ben, Ba9vekil Patanın mekalesi
ni tefsir ve tenkit etmitim; halbu
ki direktifler yalnız alınır, müna
kafa ve tefsir edilmez! Ben, tenkit 
ve tefsirlerimi, yevmi bir gazetede, 
"Milliyet,, te yapmışıin; halbuki, 
bunları ancak Hakimiyeti Milliye'
de yazabilirmişim ! Ben, İsmet Pa
fanın mekalesini bile bile aynen 
Milliyet'e almamışım; çünkü kana
atlerime uymaz! Mekalenin çıktı
ğı mecmuanın İsmini söylememi
tim; çünkü ko)"kuyorum, işime gel
mez! .. Buna benzer hükümlere ce
vap bile vermeyi lüzumsuz saya
rım. Bence hürmetsizliğin en hü· 
yüğü; ismet Paşanııı - tıpkı eski 
sadrazamlar gibi - böyle sözler
den ve muaemelelerden ho,laoa
cağını sanmaktır. Anlaşılıyor ki, 
Kadro'cular; muhterem başvekilin 
Hakimiyeti Milliye gazetesi durur
ken, "Devletçilik,, mekalesini niçin 
Kadro'ya verdiklerini anlamamış
lar. Eğer fırkamızın reisi; fırkasına 
yeni bir direktif vermek fikrinde 
bulunsaydı, böyle direktif • meka
lenin İntişar yeri ancak Hakimiye
ti Milliye olurdu. Devletçilik me
kalesinin Kadro' da inti~arını iste
mesi; bu mecmuanın sütunlarında 
öteden beri fırkamızın devletçilik 
vasfının pek aykırı, fırkamızın esas 
programında mevcut olmıyan hü
kümlere istinaden anlatıldığını 
görmüş olmasındandır. İsmet Pa
tanın har'eketi doğrudur; fakat 
bundaki espriyi de anlamak ister! 
Muhterem başvekilin mekalesinde. 
ki esas noktalarla, Kadro mecmu
asında öteden beri izah ve müda
faa edilen esaslar arasındaki tezat 
ve aykırılıkları da - icap ederse 
- ayrıca tebarüz ettireceğim. 

Daha bir kaç ay evveline gelin- ' 
ceye kadar, içinde çahşanları.nm 
belli hashları fırkamızın kadrosu 
haricinde bulunan Kadro mecmua
sı; fırkaya ve şeflere karşı bana 
saygı ve disiplin dersi veriyor. Bir 
nevi megalomaniye tutulmusların 
buna benzer hareketleı ine yalnız 
gülünmez, acınır. Fırkaya, şefleri
ne ve onun müesseselerine, mua
rızlarımın ne kadar saygı besledik
lerini göstermek icap edince, onu 
yalnız sözle değil, kendi hareket 
ve yazılarile tevsik etmek ve hatır
latmak her vakit elimdedir. Bu im
kandan - lüzum görürsem - isti
fade edeceğim tabiidir. Fırkama, 
şeflerine ve onun prensiplerine 
olan bağlılığımı anlatmak yolunda 
bir müdafaayı ise; sadece lüzum
suz görmüt olmakla kalmam; onu, 
kendi nefsime karşı pek ağır bir 
hareket telakki ederim. Fırkacılık 
ve fırka prensiplerine saygı bakı
mından, herkes, hakkımda vere
ceği hükümde serbesttir. Ben, ge
lecek yazılarımda, Kadro'cuların 
benden istediği ve dileklerinin çok 
yerinde olduğunu burada itirafa 
mecbur olduğum "vicdani vazife" 
nin, yani Kadro ve lnkılaptaki 
esasların kommünizm esaslardan 
nasıl kopya edildiğini göstermekle 
iktifa edeceğim. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Eski suikast mürettiplerinin bir gazetesi 
"Venizelos'u öldürmeli" diye bağırıyor 

ATINA, 29 
(Milliyet) - Za • 
bıta kumandanı ta• 
rafından verilen e• 
mir üzerine, dün 
gece Mösyö Veni .. 
zelosun evini mu• 
hafaza etmek üze• 
re fevkalade ted• 
birler alınmıştır. E
vi yüz kadar za ı1. 

bit ve nefer kuşat• 
!nı§ bulunuyordu. 
Bu tedbir bittabi 
efkan umumiyede M. ve Mm. Veni.zelos 
endi§eyi mucip olmu§tur. 

Zabıta, Mösyö Venizelos .. n evi· 
ne gece bir taarruz vuku bulacağını 
haber aldığı cihetle böyle bir tedbi· 

re lüzum gÖrüldÜğÜnÜ , Mösyö Veni
zelosa kar§ı en ufak teferrüatına ka· 
dar tesbit edilmit yeni bir suikast ter-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Patlayan çürük havagazı 
borusu kapatıldı 

Kordon kaldırıldı.Boğulmak tehlikesin-
den kurtulanlar şirketi dava ediyorlar 

Tophanede geçen gece ha-
va gazından vuku bulduğunu dünkü 
nüshamızda yazdığımız te.semmüın 
hidisesi etrafın .. 
daki tahkikata dün 
de devam edilmi§
tir. Tahkikata va
ziyet eden müd .. 
deiumumi muavin ... 
!erinden Feri dun B. 
dün de Tophaneye 
giderek mahallen 
tetkikatta bulun. 
muıtur. Dünkü nüs
hamızda ne§retti
gımız zabıta ra .. 
porundan da anla
§ılacağı Üzere, te

Kegork t:f. 

semınüm hadisesinin , bakka.1 Ke
gork Efendinin dükkanı önünde, tram
vay caddesinde yer altından geçen hava 

1 
1 

1 

1 

gazı ana borularından birinin patlaman 
neticesinde vukua geldiği teshil edil
ınişir. Bu arıza, evvelki gece boru kapa 
tılarak muvakkat ıurelte izale edilmiş 
ve 'dün çalı§ınlan amele tarafından esas 
lı tamirat yapılmıştır. Bunun üzerine ge 

'"Ee, Necati Bey caddesinin Bogazkesen 
köşesinden Knsaplar sokağına kadar o
lan adanın ı· '••afı tahliye ettirlerek 
bu kısmı zabıtaca kordon altına alınmış 
ise de. yapılan tamirat neticesinde bu 
kordon kaldırılmışrr. 

Hadisede, Havagazı ş,irketfoin ihma
li ve tekisülü olup olmadığı tetkik edil
mekt.,dir. Boğulmak tehlikesinden kur
tulanlardan fotoğrafçı Mustafa Efendi 
ve bazı arkadaşları, şirketin aleyhine 
tazminat davası açmağa karar vermitler 
ıdir. 

Boğulmak tehlikesi geçirip hastahane 
ye kaldırılanlardan meyhaneci Hilmi E-

(Devamı 5 inci sahifede) 

• Dün Fenerbahçeyle karşılaşan lstanbulspor takımı 

iki senenin Türkiye birin-
cileri karşıkarŞıya ! 

Fe~erbahçe yorgun bir oyun oynadı ve 
Istanbulsporu 1-0 güçlükle yendi 

Dün yapılan futbol lik maçları i-
çinde en mühim addedilebilecek ola· 
nı, hiç §Üphesiz, Taksim stadında bu 
senenin Türkiye birincisi Fenerbah .. 
çe ile geçen senenin Türkiye birin· 
cisi htanbulpsor arasında yapılan maç 
tı. 

Bu maç, sağ tribüne F enerbahçe· 
yi tııtan F enerbahç<;.li ve taraftarları· 
nı, sol tribüne de latanbursporu tu
tan İstanbul lisesi talebesile Galata• 
saray ve Betikta§lılan toplamııtr. 

Balkonda da en mühim ve kretili 
zamanlarda. tuttukları klüpler hesa
bına hassasiyetlerini izhar eden muh· 
telif klüplerin idjlre heyeti mensup· 
ları göze çarpıyordu. 

F enerbahçe B - lstanbulspor B 
Taksinı stadında ilk maç, öğleden 

evvel, F enerbahçe ve İstanbulspor B 
takımları aruında oynandı . Çok ha
kim ve güzel bir oyun neticesinde F.,.. 
nerbabçeliler maçı 8 - O kazand;. 
!ar. · 

ikinci küme 
Öğleden sonra, ikinci kümede sinı· 

(Devamı 5 inci sahiiede) Maçtan bir enstantane 

Etıbbo odası kongresine dun iştirak eden doJı!ortar 

Doktorlar dün toplandılar 
Bütçe, mesleki haysiyete uymayan lev -

halar ve kazanç vergisi görüşüldü 
Etıbba Odası heyeti umumiyesi, dün 

oda binasından reis Niyazi ismet Beyin 
Tİyasetinde toplanmıştır. Evveli odanın 
1931 senesi bütçesi görüşülmüttür. Büt
çeye nazaran, Etıbba odasının senelik 
varidatı 43 bin 68, sarfiyatı ise 31 bin 
521 lira idi. 

Tevfik Salim Pa§B, Fahrettin Kerim, 
Nabi, Neıet Osman, SüreyYa Hidayet, 
Omer Lıitfi, Murat )braim, Talat, Ih
san Beyler bütçe münaaebetile ıöz söyle 
mitlerdir. Neticede bütçe kabul ediltn:ı
tir. 

Müteakiben Tevfik Salim Paıa, E
tıbba odası azasından bazılarının mesle
ki bayıiyete uygun olmıyacak ıekilde 
levha ast.klarını mevzuu babsetıniştir. 
Esasen, kanuna nazaıan doktor tabela
ları, caddeye amut vaziyette olmıyacak, 
üzerinde sadece doktorun ismi, ihtisası 

1 ve muayene saatleri yapılacaktır. Oda 
idare heyetinin, gazetelere verilen bazı 
uyğunsuz reklamlarla ciddi suretle ala· 
kadar olması kararlaştrnldıktan sonra, 
doktorların kazanç vergisi meselesi mev 
zuu bahsedilmiştir. Yeni kazanç layiha· 
sının Meclise sevkedildiği ve Mecliain 
1 mart perşembe giinkü içlimaında 
müzakere olunacağı gazetelerde ya• 
zılmııtı. 

İdare heyeti, layihada doktorları 
alakadar edecek yeni bir vaziyet olup 
olmadığını öğrenecek ve icap eden 
teıebbüılerde bulunacaktır. 

Etıbba Muhaılenet cemiyeti heyeti 
umumiyesi .. 

Etıbba Muhadenet Cemiyeti, he
yeti umuıniyesi, dün Etıbba odası sa• 

(Devamı 7 inci sahifede) 

M. Molotoff dostluğumuz 
bir kere daha teyit etti 

Sovyet- Türk dostluğunun her inkişaf 
hamlesi sulha doğru bir adımdır 

MOSKOV A, 29. A. A. - Sovyet Rus· 
ya merkezi icra komitesinin adi içtima 
devresinin küşadından sonra M. Molo
toff milli ikısadiyal•n planını çizen bir 
nutuk söylemiştir. Bu fırsattan bilistifa· 
de mümaileyh beynelmilel vaziyetten 
babıetmiş ve Sovyet Rusya ile birleşik 
Amerika arasında diploması münasebet .. 
terinin teeasüs etmesinin Sovyet diplo
masisi için büyük bir muvaffakiyet teş• . 
kil etmekte. olduğunu beyan etmiştir. : 

Mümaileyh sözüne devamla demiştir 
ki : 

Biz daima umumi sulhun tarsini dava 
sı için mücadele ettik. Silahları bırakma 
konferansında bütün memleketlere mü- • 
tecaviz memlekete karşı bir misak akdı 
teklifinde bulunduk. Malumuunz oldu· 
ğu veçhile konferans, bu meselenin halli· 
ni tehir etti. Fakat bu tehir keyfiyeti bi
zim mütecavizin tarifine dair olan bir 
mukavelenameyi Lehistan,F enlandiya, Eo 
tonya, Lituvaoya, Letonya, Romanya, Çe 
koslovokya, Türkiye, lran, Afganistan ile 
imzalamamıza mani olamadı. 

Sovyet Ruıya bütün memleketlerle 
muslihane teıriki mesai siyaseti takip et• 
mektedir. Bu siyasetin en parlak misali 
Türkye ile o1an münasebetlerimizde gö
rülen inkişaftır. Türkiye Cümhuriyetinin l 
onuncu yıl dönümü münasebetile ce· 
neral Voroşilofun riyasetindeki Sov
yet heyetinin Türkiyeyi ziyareti ve dost 

M. Molotof: 
memlekette heyete karşı gösterilen tev 
kalade giizel kabul Türk-Rus münasc 
batının salabetini ve siyasi mana ve e 
hemmiyetini gösterir. 

Son - dakika 
• 

Romanya Başvekili M. 
Duca öldürüldü 

1 •••••• ' 

Katil bir Üniversite talebesidir. 
Bir meb'us ağır yaralı 

Dün gece geç Yakit aldığımız ha
bere nazaran Prag' dan Bükreşe 
gelmekte olan Romen Başvekili 
M. Duca tren Sinaya istasyonunda 
iken bir üniversite talebesi tarafın 
dan öldürülmüştür. Talebe M. Du
ca'ya dört kurşun atmış ve kurşun
lar Basvekilin derhal ölümünü İn· 
taç et~iştir. Katilin üzerine atıl
mak isteyen M. Duca'nın yanında 
bulunan Romen meb'uslarından 
M. Constantinesco da bir kurşun 
yiyerek yere düşmüştür. Zabıta der 
hal katil Üniversite talebesini ya· 
kalamıştır. Katil cinayetin siyasi 

sebepler istinat ettiğini itiraf et 
miştir. 

M. Constantinesco'nun vaziye 
ti ümitsizdir. 

Romanyada milli köylü fırkası 
na istinat eden Vaida hükumet 
meclisin ekseriyetini haiz olduğ 
halde geçen ay ansızın istifa etme 
si üzerine M. Ducanın liberal hü 
kumeti mevkii iktidara gelmişti 
Liberal fırkası geçen hafta yapı 
lan intihapda kabir bir ekseriye 
kazanmıştı. Bu şekilde Duca kabi 
nesinin uzun ömürlü olabilece~i 
tahmin ediliyordu. 
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Düşman tuzağından 
kurtuluş! 

1 

Batmamak için yapılacak ilk iş kaç
maktı, Midilli de onu yapıyordu 

Tehlike büyüktü. Avlanalım der· 1 
ken mülhit ve cehennemden bir hı
zağm içine dütmüttük. Ba~ımızda.n 
a,ağı alev ve mermi yağmuru yağ· 
dıran dütman gemilerini göremi· 
yorduk. 

Sazan havada yirmi otuz tarap
nel birden dağılıyordu· Ben orta gö 
verteden projektörlerin bulunduğu 
yere gidiyordum. Bir an önümden 
geçen bir merminin alevinden kav· 
ruluyorum sandım. Midillinin üs
tünden, köprüler arasmdan, direk· 
ler ve bacaların üzerinden mermi
ler vızır vızır uçuyor, başımıza a
deta ate' yağmuru yağıyordu. 

Bin bir mü,külatla karanhğm İ· 
çinden seçebildik: Dütmanm bet 
hattıharp gemisi çok çok bin metre 
ilerimizdeydi. Tam bir isabet bizi 
mahvedebilirdi. Yapılacak tek 1ey 
kaçmaktı. Biz de onu yaptık. lki 
makine de azami kuvvetile çalıtı· 
yor, son süratle ileriye gidiyorduk. 

Midilli yekpare bir vücut gibi 
suyun içine gömülmüf, dehtetli bir 
sarsıntı içinde ve otuz altı bin bey· 
g>f kuvvetini ihsas ede ede gidiyor
cla. 
• Uç dakika zarfında on be, mil
den yirmi yedi mi1e çrkmıftık ! 
Açıkgöz ve gayyur atetçimiz için 

üç defa (Yata!) sadalan yükseli
: -nr ! 

Bu suretle bir bomba seyri ve gÜ· 
rültüsü ile sis tabakalan arasın
dan geçiyorduk. 

Ayni zamanda en mütkül an da 
hulul etmitti. Kısa endabtlıir o ka
dar yakınımızda duruyordu ki, su 
sütunları geminin üstünden geçiyor 
ve göverteyi rlatıyordu. Ve elan 
bir isabet vukubulmuyordu. 

Bu esnada b:Z, güzel ve uzun bir 
vakit, iyi bir hedef veriyorduk.Biz 
her dört istasyondan birden liyen
kati bir telsiz yağmuru gibi konu
,uyor, ve kuvvetli seyirden dolayı 
Grandi direklerinde et ve gemi ü
zerinde bir atef örtüsü gibi duran 

Yeni Adliye sarayı 
Bir Alman grupunun 
teklifi tetkik ediliyor 

Yeni adliye sarayının nerede ve ne ıu.
'etle' yapılabilaceği meıeleıi zihinleri it· 
gal e\mekte berdevamdır. Fakat daha ev· 
ve! yanan adliye dairelerinin o zamaha 
kadar rahat çalııabilmelerinin temini ile 
i,tigal edilmektedir. 

Postahane binaıının bir kıımınm mah.
kemeiere tı.hıiıi müıkül göriinmekte
dir. Posta.hanenin batka bir yere nakle
dilerek, mahkemelerin bu binaya nakli 
iıe büıbütün müıtepat ırörülmektedir. 
Çünkü oradaki mevcut techizaba baıka 
bir yere nakli , yer albndaa ıreçea büyük 
kabloların baıka bir yere nakli en az bir 
milyon lıraya mütevakkıf olduğu kadar 
sekiz, on ayılk bir zamana da ihtiyaç gös
termektedir. 

Diğer taraftan verilen malü.mata göre, 
bir alman ırrupu altı yedi ay içined ikmal 
erlilmek Üzre adliye sarayını İnfa etmek 
İçin bir teklifte bulunmuıtur. Şündiki 
halde bu teklif Üzerinde tetkikat yapıl· 
maktadır. 

Yılbaşı 
•-O-

Barlar sabaha kadar 
açık kalabilecek mi? 
Y ann gece, yılhaıı geceaidir. Bar. 

lann yann ırece sabaha kadar açık 
dunnaaı için yapılan t"febbüı, bugün 
bir karara bağlanacaktır. 

Belediye dalmi encümeninin, bu"' 
günkü tep!anttsında, bu huauıta ve
rilecek karar derhal ali.kadarlara teb 
liğ edilecektir. Barların, yük.sek re
sim mukabilinde yılbatı gecesi aaba
ha kadar açık bulunınalarma müsaa• 
de edileceği anlaıılmaktadır. 

Bir layemut daha ölüyor 
PARIS, 29. A.A. - Muharrirlerden ve 

Frnnıız akademisi azasından Pierre De-
lagorce ihtizar halindedir. Kendisi 88 ya· 
ımdadır. 

İtalya kralının büyük 
kızının çocuğu öldü 

mermileri arkamıza doğru çekiyor· 
du. 

Umumiyetle parlıyan mermilerin 
adedi azalıyor, havadaki ceherıne
mi gürültü ve ulrk sesleri susuyor
du. 

Bunlara rağmen etrafımızda ha
vayinesimi hala ayni gürültüleri ya 
fıyordu. Biz bir büyücü kuvvetile 
önümüze doğru seyrediyorduk. 

Kuvvetli ve sert hareketimizle 
mukabil rüzgar direklere ıslık ça· 
larak çarpıyor, her tey çarpıyor, 
gemi sallanıyor, kaptan köprüsü tit 
riyor: Gem!&niz fimdi, kendi hü· 
cum ,arkısını teganni ediyordu. 

Tarassut kulesinden hala bizi a· 
rayan muhripleri görüyoruz. Fakat 
bir kaç ıaat sonra onlar da gözden 
kayboluyor, ve biz gene yalnız ba
tımıza kalıyoruz. 

Artık tekrar eski İstikamet seyri
miz üzerine avdet ettiğimiz zaman 
süratimizi biraz azaltıyoruz. Ve ni 
bayet geçirdiğimiz vakayr ciddiyet
le dütünmeğe vakit buluyoruz. 

Biz, makinelerimize medyunu 
fÜkran olduğumuzda müttehidülef
kirdık. 

Biz, Ruslara karfI hakiki ve ya
kın bir kapan içine doğru kofmu.
tuk. Onlar bizim seyrimizi yakala. 
malıydılar. Her halde daha evvel
den Kırım sahilinde karadan görül 
müt olmalıydık ki Ruslar bütün fi. 
lolarile dıtarı çıkmıf, ve bizim Bo
ğaziçine doğru giden yolumuzu 
kesmek istemitlerdi. Bilahare ıis 
arasında bulu,tuğumuz vakit, muh
ripler bizi görümtler, annzın atefe 
bllflamtflar, arkasmdan da hattı. 
harp gemilerinin ağır hücumuna 
uğramıttık. 

Neyse ki, karanlık, Rusların çıl
gınca atefi, ıüratimiz, mütemadi 
hedef değiftirmemiz bizi en küçük 
bir tehlikeden bile korumut ve tek
rar Karadenizde hürriyetimize ka
VUfmUftuk ! 

( Deuamı uar) 

Amerikada soğuklar 
NEWYORK, 29 (A.A.) - Amerika 

nm büyük b'r kısmında ıiddetli ıoğuk 
hüküm sürmektedir. 

Minneaata Te Vermont'un bazı yer• 
!erinde sıfır albnda 47 ve 30 dereceye 
kadar kaydedilmiıtir. 

OTTAVA, 29, (A.A.) - Kanadada 
dahi ıiddetli bir soğuk vardır. Doğru· 
dan doğruya soğuktan bir çok k:imaele
rin öldüğünü bildiriyor. 

Kalın bir kar tabakası trenlerin se
ferlerini güçleıtirmekt-edir. 

ikinci beş senelik planın 
ikinci senesi 

MOSKOVA, 29. A.A. - M, Kalenine, 
M. Staline, M. Molotof, M. Kaganovitch 
ve MaskoT&run amele teşkili.tlannın mü· 
mesailleri hazır oduğu bade merkezi ic
ra komitesinin adi içtima devresini aç• 
mııtır. Bu merasimde sefirler heyeti, Sov 
yet ve ecnebi matbuatı mümenilleri ha
zır bulunmuşlardır. M. Molotol ilcinci 
b"f senelik plan devresinin ikinci senesi 
olan ı934 ıenesimn milli iktiaadiyatıa 
at geniı bir plan okuınut ve etraflı izahat 
venniıtir. 

Pariste grev 
PARIS, 29 (A.A.) - Rıhtım itçileri 

federaayonu 24 saatlik bir grev yapılma 
ııru emretmi§tir. 

Emir Saint Nazaire'de tamam..n, Bor 
deau ve Dunkerque'de kısmen tatbik e
dilmiş, Le Havre, Ccherbourg, Sete ve 
Dieppe de biç tatbik edilmemiıtir. 

Fazla okumuş Silah isteyen 
İstemeyorlar Almanya 
Almanyada ortamektep 
mezunları çırak olacak 
BERLIN, 29.A.A. - Volff ajansından 

Dahiliye nazm bir kararname neıret· 
mittir. 

Bu karanameye göre kız ve erkek, or• 
ta tahıillerin bitirmit olan talebeden 
1934 senesi için yüksek tah•illerini yap. 
mak isteyenlerin sayı11 ıs,OOO olarak tea· 
bit edilmiıtir. 

Üniversite ve yüksek mekteplerde kız 
talebenin sayı1t teıbit edilmemiıtir. Fa
kat erkek talebe sayısının yüzde onunu 
ıreçmeyecektir. 

Yüksek tahsil yapmağa mahdut mik· 
tarda gencin alınması ki.rart ile beraber 
alınmayacak ırençlerin pratik mesleklere 
girmelerini temin için yardım ve gavret 
ler de yapılacaktır. Bu gençler hiçbir 
veçhile ötekilerden aıağı telak-.; edilme
melidir. Bütün iktiaadi maha' ' , gele
cek baharda orta mekteperd';..l diplo
ma alacak ırençleri iktisadi hayata hazır· 
lamak üzre çıraklık vazifeler hazırlama· 
ları için müracaat edilmiştir. Bu tedbiz-. 
)erden maksat yüksek tahıil müessesele
rinin fazla )'iiklü olmasına mani olmak· 
tır. 

Roosevelt' e ·göre sulh 
VAŞiNGTON, 29. A.A. - M. Rooa· 

velt, söylemiı olduğu bir nutukta dünya 
ıekenesinin yüzde dolnanının arazi. hu· 
dutlanndaıı memnun olduğunu ıreri ka· 

lan yüzde onunun iıe arazisini gen'tfetmek 
gayeıini takip etmesinden endİfe edil
mekte bulunduğunu ve hatta bu yüzde O• 

nun diğer milletelr silablannı tahdit et• 
ıeler bile tahdide mütemayil olmadığını 
ve cihanda luııkiki sulha kavu§tDak için 
bunlan teemmüle davet etmek ve hayal 
ı>eıinde koımamağa ikna etmek lhmı 
ıreleceğini söylemiıtir. 

Tokyo bayram yapıyor 
TOKYO, 29.A.A. - imparatoriçenin 

dünyanın getirmit olduğu erkek çocu· 
ğuna T sugunomiya akihite ismi veril
miştir. Bu münasebetle muazzam mera .. 
sim yapılmıttır. Kara ve deniz kuvvetle
ri bu merasimi top atmak ıuretile ıe
lamlamı,tır. Bütün millet, tenlik yapı· 
yor. Tokyonun cadde ve sokaklarıbay
raldarla donablmıfbr. Büyük fenerleri 
hamil olan alayar fevç fevç İmparatorun 
sarayına doğru ıritmektedir. 

Tren kazasında ölenlerin 
cenaze merasimi 

PARIS, 29. A.A. -A.A. - Laırny 
kurbanlarının cenaze merasim Pariı ve 
vilayetlerde bilhassa flll'k rruatak.aım· 
da büyük tezahüratla yapılmııtır. 

Bir çok halk cenazeleri t:alUp e®rek 
mili matemi teyit etmiıerdirl. 

Muhteif }'erlerde cenazelere nahiyeler 
toplu olarak iıtirak etmiterdir. 

---o-- ". 
Bingazide kablettarih 

medeniyet eserleri 
ROMA, 29.A.A. - Alman pl'Ofesörle· 

rinden Frobeniuı bir gazete muhabirine 
Bingazide Kablettarih bir medeniyete ait 
mühim bakaya keıfetmiş olduğu suretin. 
de beyanatta bulunmaaı Üzerine ltalyan 
alimlerinden ve Bingazi ltalyan heyeti a· 
zasındaıı Camporiacco gazetelere bir 
mektup göndererek bu keşfi ltalyan he
yetinin yapnuı ve heyetin alman profe
söründen yedi ay evvel Auenat mevkiin. 
de muvaffakiyetli keıiflerde bulunmuı 
olduğunu ve bulunan aaarın ltalyaya 
nakledilmiı bulunduğunu ve hali haz.,.. 
da F orensadiki antrepoloji müzesinde 
olduğunu bildirmiıtir. 

Cenubi Amerikada 
rahatlık yok 

BUENOS AIRES, ıs. A.A. - Lana. 
cion pzetesi, polisin bir isyan hazırla
maya çalııan altmıt kad&l' tahıi tevkif et 
miı olduğunu bildirmektedir. Rosarioda 
bir takım ka.._Jık çıkaran gruplar bah· 
riye prefektürlüğü binası ile süari polis 
kı1la11nı ele ıreçinneye teıebbüs etmiı· 
ferdir. Zabıta arbedenin Önüne ıreçmiı ve 
bu esnad bir kaç kiti maktul düımüştür. 

fspanyol Cezairi 
TETOUAN, 29. A.A. - lıpanyol ce

zairinin yükıek komiseri İstifa etmittir, 
Sebep ı934 senesinin ilk 3 ayi bütçeıi
n!n lıpanoyl cezairinin iktisadiyab i
çın zararlı olacağı ve istenilen kredile
rin uzun bir müddet sonra verilecğinin 
bildirmiı olmasıdır. 

Leh Hariciye nazın vazi
yeti nasıl görüyor? 

PARIS, 29. A.A. - Paul Boncour Leh 
hariciye nazın M. Beckden ıu telgrafı 
almııtır : 

Berlinde yeniden silahlanma hususu 
münakaşa edilirken Cenevrede silahların 
tahdidi hususunun müzakeresi bittabi 
mümkün olamazdı.Böyle bir bal Alman· 
yanın yeniden silahlanması ile doğrudan 
doğruya veya dolayisıle ali.kadar olan 
bütün deYletlerin siahlan b:rakma kon• 
feransından çekimelerin muh..k gösterir· 
di . Romada ve belki de oLndrada Al· 
manyarun kısmen silahlanması ve F ran• 
sanın kısmen silahlarını bırakması ıek
lide bir uzlatma sureti derpiı edilmit ol· 
maaı muhtemeldir. Bu suretle ordu mev· 
cudu ve harp malzemesi miktarında zahiri 
müvazene vücuda getirilerek Almanya
run teslihat müsavab prensipi tatmin e
dilmiı olur. Fransa hükumeti Avrupa• 
nın emniyeti için tehlikeli olabilecek o
lan vaziyeti tenvir arzusunu izhar etmit 
tir, Franaa, gizliden gizliye beynelmi
tel ukut luafa silablanmayi bir emriva
la gibi kabul etmek niyetinde değildir. 

PARIS. 29.A.A. - M. Paul Boncour 
dün Fraıuarun Berlin sefir M. Françoiı 
Poncet' yi kabul etmiıtir. 

M. Bonnet bir nutuk 
söyleyecek 

PARIS, 29.A.A. - M. Bonnet 2·1-34 
de Dordogne radikal komiteleri tarafın· 
dan verilecek ziyafette mali vaziyet hak· 
kında bir nutuk söyleyecektir. 

Mütareke suya mı düşüyor? 
MONTEVIDEO, 29. A.A. - Paragua 

yın Boli .. ya ile mütarekeyi temditten İm· 
tina etmiı olduğu söylenmektedir. Bo
livya , yann müddeti bitecek olan bu 
mütarekeyi 14 Kinunuaaniye kadar tem 
dide muvafakat etmiı idi. 

İngiltere nota göndermiyor 
LONDRA, 29. A.A. - lngiltere hü-

kı'.imetinin silahlan bırakma müzake· 
releri hakkında Almanyaya bir nota göq 
dereceğine dair Pariıte çıkan pyia, ıa· 
Iahiyettar bir membadan t<ıkzip edilmek 
tedir. 

Sir John Simonun seyahati 
ROMA, 29. A.A. - İngiliz sefiri M. 

Drummondun bu akıam Capriden bura• 
ya gelmesi beklenilmektedir. Bazı ıayi
lar hilafına olarak M. Drummond Sir 
John Sünona M. Muuoininin bir mek· 
tubunu götürmüı değildir. 

M. Musoliniye teşekkür 
ROMA, 29. A.A. - Faıist fırkası mil· 

li direktörleri, Duceye bir telgraf gönde
rerek fqiat fırkasının merkezini yeni İm· 
paratorluk caddesine naldettinnek ve bu 
suretle eski Romanın ıerefli abidelerinin 
yanı batında faşist medeniyetinin yeni 
budunu tecelli ettinnek için vermit oldu
ğu karardan dolayi hararetle teşekkür et 
mittir. --Fransa - Belçika ticareti 

P ARlS, 29 (A.A.) - iM Lauren~ 
Eynac dün M, Hymans ile Fransa • Bel 
çika iktıaadi münasebetleri hakkında u· 
zun uzun aörüımüılerdir 

Bu ırörüımede Belçikanın Paris sefi 
ri de bulunmu§tur. 

Bundan sonra Belçika ticaret heyeti 
muralıhaaı ile Fransa: mümuıilleri ara 
sında bir ilk temas yapılmıfln'. 

Bu ırün ırörüımeye devam edilecek
tir. 

Almanyanın kaderini 
tayin eden sene 

BERLIN. 29. A.A. - Volff Ajanını· 
dan : " Milletin kaderin tayin eden se
ne" isimli bir m:ı.kalede milli soıyaliıt fır 
kası matbuat bürosu reisi M. Dietrich 
"Beobachter " ırazeteıinde geçen sene
nin siyasi inkiıafmı hüaıa etmekte va 
milli ıosyaliıtlerin iktidan ele aldıkan 
30-1 tarihinin milletni büyük uyanışının 
baılanırıcına iıaret ettiğini söylemekte• 
dir. 

12-11 tarihinde yapılan reyiamma mü· 
racaat büyük dahili kurtuluı eserini tet
viç etmektedir. Milli sosyalist Alman
ya, !tayan faşizminin vücuda getirmek 
için senelerce çalıımıı olduğu eseri 
birkaç ayda yapmııtır. 

Romanyada ayan intihabı 
BOKREŞ, 29. A.A. - Komun ve de

partman kollejleri bükü.met fırka11ndan 
65 ve muhalefet fırkasından 6, ayan aza
sı intihap etmişlerdir. Muhaliflerden üçü 
müstakil muhafazakarlardan, üçü de mil· 
li çifçi fırkasındadır. Kolleje dahil olan 
müntahiperin eski bükü.met zemanında 
inthap edilmit olduğu ve yen bükü.metin 
katiyen bu kollejleri feshetmek yoluna 
gitmemi, bulunduğunu ehemmiyetle kay 
dedilmcktedir. 

Beynelmilel üniversite 
federasyonu kongresi 

P ARiS, 29, (A.A.) - Milletler Ce
miyeti için beynelmilel Oni .. eraite fedo 
raayonu onuncu kongresi dün Sorbonne 
da açılmıt ve harici siyaset meselelerini 
tetlı: k için bi~ komisyon teşkil etmittir. 

Kongre Yugoslavya murahhası M. 
Vorkapitcb'in Balkanlardaki vaziyet ve 
Balkan devletlerinin sulhen tesisi ve lef 
kili İçin gayretleri hak!<ındaki raporunu 
dinlemiıtir. 

TORINO. 29. A.A. - Kont Palvi 
ve Kont Berırolonun köıkünde Kraliçe, 
veliaht ve prenıeı de Savoie hazır oldu· 
ğu halde lıalya Kralının büyük kızı Kon· 
tes Jolande'in yeni dünyaya celen oğlu 
Pierre Françoiı Calvin·n vaftiz mf'rasimi 
yapılmııtır. Küçüğü vaftiz anneliğini 
prenses Marie yapmıftır. . Dün to,,lanan 6"Rf tıbbiyelihr cıe bir Birlik )'Clpmak İşteyen Niğdeli talebeler 

Öğleden sonra Paris Belediyesinde 
bir kabul resmi yapılmrıtır. 

D 
Meclis • • • 

reısımız bugün geliyor 
ANKARA, 29 (Milliyet) - Büyük Millet Meclisi reisi Kazım 

Paşa hazretleri lstanbula hareket etti. istasyonda cıekiller ve bir çok 
mebuslar tarafından teşyi edildi. Meclisin tatil kararı vermesi üze· 
rine bir kısım mebuslar da ayni trenle hcveket ettiler. 

Serseri bir hoca mı, yoksa ... 
IZMIT, 29 (Milliyet) - Burada topal Muharrem isminde bira

dam emniyet müdürlüğü tarafından yakalanmıştır. 
Kendisibazı delilik alametleri göstermektedir. Hakikaten deli 

olup olmadığı anltıfılmak üzere Muharrem, lstanbul Tıp Adliye:ıi 
ne gönderilecektir. 

Bu Muharrem denilen adamın serseri bir hoca olduğu söyleni-
yor. 

Bir deveci soğuktan dondu 
KUŞADASl, 29 A.A - Şiddetli soğuklar decıam etmektedir. Bir 

deueci soğuktan donmuştur 

Soğuklar gittikçe şiddetleniyor 
SAHiLi, 29. A.A. - Kasabamızda soğuklar bütün fİddetiyle de

vam ~tmektedir. Salihliye gelen beş yolcu soğuktan yolda donmuş· 
tur. Bu müthif soğukların deuamı fakir uatanda~ları pek müşkül va· 
ziyete düfürmüştür. Himayeietfal cemiyeti 60 fakir ailenin beş günlük 
itıfeaini temin etmiştir. Yakında fakirlere kömür dağıtılacaktır. 

Balkan haberleri 

M. Maksimos'un temasları 
Fransız politika adamları ile bilhassa 

Balkanlardaki son vaziyeti görüştü 
ATINA, 29. (Milliyet) - Paris

ten Atina ajansına gelen maluma
ta göre, Yunan hariciye nazırı M. 
Maksimoı, Fransrz Ba,vekili M. 
Chautempı, harbiye nazın M. Da· 
ladier ile görüşmüttür. Bu temas· 
larda umumi sifasi vaziyet, bilhas
sa Balkan işleri etrafında fikir tea· 
ti edilmiştir· Yunaniıtanın fransız 
hamillerine olan borçlarında. ayrı
ca. temas e.dilmiftir. 

Yunanistanda belediye 
intihapları 

ATINA, 29. (Milliyet) - Da.
vekil M. Çaldaris belediye intiha· 
batının tehirine ansızın ikinci ka
nunun 18 inde yapılacağını bil
dirmi,tir. 

Bulgar kralı rahatsız 
SOFY A, 29 (Milliyet) - Bulgar 

kralı, bir kaç gündenberi rahat11zdı. 
Hut&hğı hafif olduğundan doktorlar, 
yalnız İ•tirahat etmesini tavsiye et· 
mifolerdir. 

Bulgaristanda arıcılık 
SOFY A, 29 (Milliyet) - Mebu· 

san meclisine verilen bir li.yihaya ırö
re, Bulgaristanda kovan baıma arı• 
cılara 5 kilo ıeker verilecektir. 

Bununla beraber ancılar, beledi
ye vergilerinden muaf tutulacaklar· 
dır. 

Bir Bulgar mektebinde grev 
SOFY A, 29 (Milliyet) - Pernik 

lisesinin on ve on birinci ıınıfları ırrey 
ili.n etmiılerdir. 

Talebeler, mektepteki takait ve Üc· 
retlerin indirilmesini ve üç muallimin 
do azledi.lıneıini iatemektedirler. o;,. 

ğer sınıflarm da grev ili.n etmele:i 
muhtemeldir. 

Mektep idaresi, grevin yatııbnl. 
maaı için zabıtayı çağırmıı ve bir kaç 
talebe tevkif edilmittir. 

Bunun Üzerine talebeler, bahçede 
toplanarak tahriki.miz nutuklar aöy
lemiılerdir. Bunlann arasından bir 
üniveraite talebesi çıkarak yiiluek tak 
aitlerle maarif kanunu aleyhinde bir 
nutuk irat etmiıtir. 

Hadise mahalline yetiıen polwer, 
havaya bir kaç el sili.h bopltmak IU· 

retile nümayitçileri dağıtabilmi§lel' 
dir. 

Yunan Hava nazırı çekiliyor 
ATINA, 29 (Milliyet) - Hava it

leri nazın MJ'isyö Rallis rf,zaretten is
tifa ederek, önümiizdeki belediye in· 
tibababnda Atina belediye reisliği i
çin namzetliğini koyacağını söylemif· 
tir. 

Yugoslavya - Bulgaristan 
ticaret müzakereleri 

BELGRAT, 29 (Milliyet) - Bul
garistanla ticari müzakerelere ki.nu
nusaninin 11 inde batlanacaktır. 

Murahhaslar, Belgrat ve Sofya de
miryollan idareleri müdüriyetlerinden 
intihap edileceklerdir. Toplanb da 
burada olacaktır. Bulcarlan, demir. 
yollan ıeflerinden iv. Tilkov temıil 
edecektir. 

Bulgar operasının 25 inci 
yıldönUmU 

SOFY A, 29 (Milliyet) - Şubat 
ayında Bulgar operasının 25 inci yıl. 
dönümü tes'it edilecektir. 

Bu ıebeple milli tiyatroda büyük 
f"nlikler yapılacaktır. 

Be!ırrat opera müdürü Hriatiç te 
buraya gelerek tenlildere iıtirak ede>
cektir. 

Vaşington elçimiz 100 senelik sergide 

Vaşington Büyük Elçimiz Ahmet Muhtar Bey geçen T eırind'e 
Vasingtondaki " Bir asıı·lık beynelmilel ierakki" sergisini ziyaret et· 
miitir. Elçimiz sergiye geldiği zaman askeri merasimle karşılanmıf· 
tır. Muhtar Bey, kendisine serginin resmi madalyesini ueren reis 
M. Rulus C. Dawcs'u insan elinden çıkabilecek eaerlerin en mükem· 
mel nümunelerini gösteren böyle bir serginin vücude getirilmesi mu 
ualfakiyetinden dolayı tebrik etmiştir. -



Her akşamki melodram! 
- Haftanın ya.zıaı -

Y e§ilay Cemiyetine ithaf 
ln!an oğlu her zorluğa taham· 

mül etmeyi öğrenmelidir. Büyük 
aöz söylemeğe gelmez. Lakin be
nim zayıf bir tarafım va11. Dün
yada ıarhot laübaliliğine taham
mül edemem. Zorla değil ya! .• 
Niçin tahammül edemem? Orası
nı bilmiyorum. Fakat imkanı yok. 
Sarhot cilvelerine dayanamam .. 
Bilmem , hiç aarhoş, amma bil
diğimiz alaturka kli.aik sarhot 
meclisinde bulundunuz mu? Alla. 
hım biribirlerine ne soğukluklar 
yaparlar.. Rakrnın ilk kadehler
de verdiği nezaket, incelik ve mü
rayilikten mürekkep bir cila var
dır. Hele o devrede ayık bir a
dam bunları seyrederken deli o
olur alimallah .• 

Farzedelim ki: 
A, B, C Beyler akşamları bir 

kaç kadeh parlatmağa gidiyor
lar .. Daha meyhaneye gitmeden 
evvel sululuğu batlar .• 

A - Ee söyle bakalım C Bey! 
Bu akfam Ata beydeyiz ha! .. (A
ta, atmak mastarından bir soğuk 
li.fıbr.) 

C - Eyvallah tabım!. Koca 
şükür! (Bu sözlerin de manası 
yoktur. Heyeti umumiyesi giiya 
hayat felsefet.inden bir parça ifa
de eder) 

B - Gene Yankoya mı gidi
yoruz? .. 

A - Hayır! Ben Balıkpaza
rında bir ufak meyhane ketfet
tim. Duble rakı 12 kuruta. Meze 
istediğin kadar. Kılıç balığına ka
dar veriyoxı herif! Bu akşam sizi 
oraya götüreyim .. 

C - Tapon bir feY olmasın? .. 
Ben kötü rakı içmem. Midemi 
bozar (sanki iyisi bozmazınıf gi
bi!) 

üç kafadar, Balıkpazarmın, 
balıklıane taraflarında kılıf gibi 
dar ve uzun bir meyhaneye gider
ler.. Daha saat altıda içerisi do
ludur. Ağır bi.ıt ana.son, sarım
sak, ispirto ve tütün kokusundan 
yayılan sinekler kendilerini rast 
gele her meze tabağına atmakta
dırlar. lçeriıi siste Halicin man
zarasını veriyor. Düdük çalm~ 
dan girenin müsademe tehlikesi 
var. 

Bizim üç arkadaş Hiristonun 
meyhanesine girerler. 

- Buyurun paaam ... (Bu söz 
klasik meyhaneci sözüdür) •• 

A - Hiriato oğlum! Bize fÖY· 
le bir köşe! .. 

Hiriıto - Ameaoı beyim! .• 
(Çırağına) Diınitri! ki taksa töv
beyi! 

Uzatmıyalım, yerleşirler ... 
Bet dakikalık bir münakaşa: 

Bilecik, Büyükada, Kooperatif, 
Dimitrakopulo zıkkımla.rmdan 
hangiai daha iyidir?. Bu münaka
tada ki.h birinin, kah ötekinin 
keyfi daha parlak olduğu, kah 
mideye dokunmadığı söylenmek
tedir ... 

Kadehler gelir .. 
A- Şerefe!. 
B - Afiyet teker olsun ... 
C- Nur ol! .• 
Bu fözler her klasik rakı masa

aının muayyen klişeleridir .. 
A - (Mezeden bir lokma al

dıktan sonra) Hiristo! Sen bizi 
unuttun! Şöyle biraz meze getir 
bakalım .• 

Hiristo - Simdi pasam, sım
di ! Kılıç getireceğim ... 

İkinci ve üçüncü kadehlere ka
dar görüşülen :sözler, meyhanenin 
ucuzluğu, rakının iyiliği ve niha
yet tabii hayatın meyhane köşesi
ne aksetmit talisiz bazı sahneleri
dir .. Üçüncüden sonra: 

A - (Paketi B ye uzatarak ve 
dilini üst dudağile ditleri arasına 
sokarak) namusum hakkiçin se
verim .. Camını feda ederim. ikini
ze de. 

B - Var ol! Kalp kalbe kar
tıdır.. Dünyada insan arkadaş fa· 
bibi olmalı ... 

C - Birer tane daha! Arka
datlık terefine ... 

Ç(\kerler .. 
A - Hiristo, pedimu!. Me

kapses !. Hani bizim mezeler? .. 
B - Dünyada ne vardır?. 
C - Kerem et!. Dünya ve ma

fiha !. 
A - O başka!. O batka! Ma

fiha baska. Lakin bu dünyanın 
üstü va;sa altı da vardır .. 

B - Altı kere altı kemeraltı .. 
C - (Kahkaha ile güler) kah! 

kah! kah. 
A - Y ooo ! Rica ederim. 

Muhabbet malum ya!.. Alay da o
IW' .. Lakin .. 

C - Alay da olur kalay da ... 
B - Rica ederim.. Müsaade 
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ŞEHiR 

Yeni ölçülerin 
Tatbikatı --Pazartesinden itibaren 

tatbikata başlanıyor 
Yeni ayar ve ölçüler kanununun tat

bikabna Pazartesi gününden itibaren 
baılanacakbr. Evvelki gün yapılan içti
mada kabul ed:Ien ölçüler fiatleri Bele
diyece alikadarana resmen tebliğ edil
miı tir. Dünkü nüshamızda yazılı olan 
bu fiatlerden fazla iıtiyen ölçü amilleri 
haklarında kanuni takibat yapılacaktır. 
Belediye, hu fi.etleri azami had oalrak 
kabul ettiğinden imiller'.n itlerine ge
lenlerin daha ucuz satıı yapmamalarına 
mahal yoktur. 

Yeni ölçü fiatlerinin tesbiti için ev
velki gün yapılan içtimaa İ§tirak eden 
lktısat Vekilet• müste§Bl't Hüsnü Be
yin bugÜn Ankaraya avdeti muhtemel
dir. 

Fabrikalarda tetkikat 
l ktısat 'Vekil eti ticaret müstqarı 

Hüsnü Bey iki gündenberi tehrimi:.de 
bulunmaktadır. Hüsnü Bey, sanayi pro
gramı hakkında burada fabrikalar ve a
lakadar yerlerle temas ederek bazı yeni 
malumat ahnaktadtr. Hüsnü Bey Cumar 
teıi günü Ankaraya gidecektir. 

Mısırda konserve sanayii 
Mmrda sebze ve balık konoerveıi sa 

nayÜ baılamıştır. hkenderiyede büyük 
bir fabrika kuruhnuıtur. Şimdilik yalnız 
domates konservesi yapacak, bu fabrika 
iler;de sardalya balığı konserveleri dahi 
yapacaktır. 

Mmr sebzelerini konserve halinde ih 
raca hazırlanıyor. 

Beyaz kömür 
lktısat vekaleti yeni teşkilatında 

elektrik umum müdürlüğü ihdas edi
lecekir. Bu müdürlüğe lstanbul sanayi 
müdürü Refik Beyin tayini mukarrer
dir, 

Hükı'.imet yeni aanayi programın· 
da elektrik itine de büyük bir ehem
miyet verecektir. Bu münasebetle A· 
nadolunun muhtlif yerlerindeki akar 
sulardan, ıellalelerin ummni vaziyeti 
ve hunlardan ne dereceye kadar isti
fade edileceği tetkik edilecktir. 

Yeni fahd<alann bu gibi ıu kuv
vetleri yanında kurulacağı aöylenmek
tedir. Ankarada aanayi müdüriyetin
de elektrik mühendislerinden mürek
kep bir grup, aanayİ programımn elek 
trikleıme kısmıru tetkik e-ektedir
ler. 

buyurun .. Arzedeyim .. 
A - Kerem et!. Kardetim ! 

Ben terbiy~zliğe dayanamam .• 
Bunun burası ... 

C - Bili.der! Sen rakıyı ağzı
na içıniyorsun !. 

A - Yumruğunu masaya vu
rarak) bunun buraaı, azizim, edep 
sofrasıdır. Ben adamın geçmişi-
ni ..... 

C - Ulan Bomonti kabadayı
sı!... Ne çabuk matiz oldun .. 

B - Durun yahu! 
A - Y ooo ! Rica edeı:im. Her

kesin namusu var. Azizim. insa
nın, rica ederim, kulağından çıka
nı ağzı işitmeli.. Anlaşıldı mı?. 
Ben anlamıyana anlatırım... . 

C - Atma! Camlar beylik.. 
A-Ayağa kalkar, C de kalkar. 

B ikisinin arasında kavgaya mani 
olmak ister.. Meyhaneci ve çıra
ğı üç müşteriyi teskine uğraşırlar .. 
Saat sekize gelmiştir. Biribirine 
kaleme gelmez bir hayli söz aöy
leıler.. Paralarını verirler. ·Her 
biri bir liradan fazla verir .. 

A nın cebinde seksen beş, B 
ninkinde otuz iki ve C nin kese
sinde altmış yedi kuruş kalınıt· 
tır ... 

Balık pazarının arkasından 
Kantarcılara oradan da Beyazıt 
tarikile evlerine giderler. Bütün 
bu yollardan, çamw, küfür ve gö
renlerin alaylarına bulaşmıf ola
rak geçerler. 

Evde her birinde birer, ikiter 
çocuk gözleri korku ile rica ara; 
sında bu sarhoş babayı beklerler .• 
Genç ana mütevekkil ve müşteki
dir ... 

Sofraya gelen kah patates, kah 
kuru fasulye ve hazan da tahin 
pekmezi . Balıkpazarında kamı
nı doyuran sarhot yemez, beğen
mez, küfür eder ve zıbarır. 

Ertesi günü, bu meyhane ya
rani biribirlerini selamlarlar ve: 

- Dün akşam biraz keyif ol
duk amma, iyi eğlendik .. derler .• 

O gün bunlardan kimisine bir 
icra ihbarnamesi, kimisine bir el
bise taksiti makbuzu, kimisine ço
cuğunun mektep kitapalrının fa. 
turası gelir.. Amma .. Ceplerinde
ki paraların miktarını size söyle
dim ... Veremezler .. Onlar dün ak
şam keyif tiler, malum ya! ... 

İşte bizde ekseri eğlencelerin 
klasik tipi budur. 

FELEK 

••l•dly•d• 

Terkos için 
Yeni borular 

Sekiz vapur boru geldi 
daha da gelecek 

Beled'yenin, Terkos ıu miktıannı ço 
ğalbnak için A vrupaya sipariş ettiği bo 
rulardan ıekiz vapur dolusu celmittir. 
Daha üç vapur boru gelecektir. Gelen 
borular 10 aanl'imetreden 90 ıantimetre 
kutruna kadardır. Bunarla 70 kilunetre 
tik b" r sahada tesisat değiştirilecektir. 

Borulardan bir kısmı ana tesisat için 
clir. Borular Karaağaç mezbahasının ar 
ka11ndaki b'r arsaya depo edilmiıti~. Ha 
valar iyileşince işe başlanacaktrr. 

Kapanma saatinden sonra 
B'.rabane ve meyhanelerin geceleri 

kapanma saatleri zabıtaca tesbit edilip 
kendilerine bildirildiği halde ötede beri 
de bazı meyhanelerin bu aaatfer haric:n 
de içki sattıkları anlaşılmıştır. 

Bu gibi meyhaneler kapanma saati 
gelince dükkinm kepenklerini kapaya
rak gizlice içeriye müşteileri alıp geç 
vakitlere kadar içki içinnektedirler. 

Zabıta bunun önüne geçmek üzere 
yeniden sıkı tertibat almıştır. 

Maha'le işleri 
Mahalle muhtarları yarın alqamdan 

itibaren tar:he karışacaktır. Pazartesi 
gününden itibaren bu hususaki kanun 
meriyete girecektir. Kaymakamlar bu 
gün de Belediye reiıi muavini Nuri Be 
yin nezdinde toplanarak kanunun tatbi
kabna ai~ izalıaınenin tesbitini ikmal e
deceklerdir. 

Mahrukat fiatları 
Belediye mahrukat miktarını ve fiat 

terini yeniden tetk k ettinniştir. On bet, 
yirmi gündenberi meşe ve gürgen odun 
lannın fiatleri arasında bir farlı: kalma
mııtır. Odunun çekisi iskelede 360, 
mahalle aralrında 380 • 400 kuruş ara· 
amdadır. Bundan başka bir aydanberi 
tehr'mize hiç odun gehnediği için piya 
sacla birinci nevi kuru odun bulmak pek 
güçtür. 

Onümüzde kııın bitmesine epeyi za• 
man olduğu halde fatlerin bu kadar yük 
....Imesi, kış sonuna doğru fiatlerin daha 
ziyade artacağını &Öıteriyor. 

Fakir halktan çoğu, ısınmak için an
cak gündelik odununu tedarik edecek 
vaziyettedir. Belediyenin kışm ekmek 
kadar mühim olan odun, kömür ilerile 
daha yakında alakadar olmasını temen
ni ederiz. 

Oyun kağıtları 
Hilaliahmer, oyun kicıtları fiatferin

den bir miktar tenzilat yapmııa. 

Yugoslav tayyarecileri 
müsabakadan vazgeçtiler 

Mısırda yapılacak beynelmilel tay
yare müsabakasına qtirak e-ek ü
zere Kahireye gitmiı olan Yugoalav 
tayyarecileri, mü.saba.kaya i§ılirak et
mekten vazgeçerek dün alqam Ha
lep tarikile Y eşilköye gelmiılerdir. 

Yugoalavya tayyare heyeti hav" 
ıubesi müdürü umumisi ve Yugoalav
ya Aero klübü ikinci reisi Mösyö 
Tadia Sondermeyer baımühendia Pra 
ga Smeikal, §ef plot, Vladimir Slri
zen~k.i , Aero klüp umumi kAtibi Du
ıen Markoviç, Yugo&lavya hava ş:.
keti müdürü Mösyö Radi§& Nişaviç, 
ten ibarettir. Heyet üç motörlü bir 
tayyare ile oeyahat etmektedir. Bu
radan Belgrada gideceklerdir. 

_,,_ 

Batan vapurlar 
Viyanada bulunan Hans Mayer

hofer iuninde bir müesaese lktısat 
vekiletine müracaat ederek, aene]e.,_ 
denberi kaza, fırtına ve aair aebepler ... 
le sahillerimizde batan gemilerin bir 
listesini istemİ§tİr. 

1 BORSA 1 --·---(lı Bankasmdan alınan cetvelidir} 

28 Kanunuevvel 1933 
Akta m Fiatları 

lıtikrar.ı dahili 95 Tahvilat 
1933 l•tilıı:rıuı 97,50 Elektrik ~ 

r;rk D. yollar• 2,45 Traıa•ay 
~-nitürk 26,~5 Tünel ~ 

• il 26 Rdııtım 17,71 
• ili ZG,60 Anadolu 1 '46.35 

Gümrükler 8 • ili 47 
B.idat e,rı kupon•u...: 
T. a•lteı"iJ• 1,75 Mü"'eııil 52.90 

ESHAM 
ı, Baab•ı Na· Tel•foa 'I 11.71 
ma ıo Bomont.i 18,40 

,, ., Hamiline ıo 
Terkoa 2ı.5o 

Kuponsux 
" " l\!üesais 110 Çimento 11.65 
Tram .. ay 44.50 lttfloaı doy, 17,711 

Anadolu Hi••• 27.!!0 Sark dey .. t.-
~ir. Hayriye ıs Balya 1.811 
Reji 390 Sarlıt m. ec.aa 2,8' 

ÇEK FIATLARJ 
Pul• 12.oe ı Prai ı5.ıı2 
Londra 691 Viyana 4.22 
Nüyork 74 Madrit 5.77 

Mil&no 901 Berfin 1.97.75 
Brükael 3.40 Bel ar ad 34.74.7S 
Atina 82,70 Zloti 42083 
CeneTre 2,44,875 Peıt• 3.57S 
Am•terdam 1.17,60 Bük ret 7959 
Sof ya ss.84.25 Mo•ko•a ı0.94 

NUKUT (Sat11} 
Kuruı IC.uruı 

20 F. FrAn••Z 167 ı ~ille. Ay, 24.50 
l 1 sterlin 691.50 l Peıı:eta ıs 
1 Dolar ı34 l Mark 49 

20 Liret 219 1 Zeloti 24.-
20 F. B.lç'ka 118 20 Ley 023 
20 Dralu11i 24 20 DinaJ' 46.-
%0 r. r •• içra 818 l Cerno•iı -.-
20 l.a•a 25.- l Altın 9,33 
21 Kur. C•k. tlR J Mc-cidiye 0.34 

1 Floria. 83 B nknot 2.28 

Meaı-lft• 

Türkistandan 
Ankara ya 
Üç genç, 86 günde, tahsil 

için geldiler 
Şam Türlôtmıdan kalkarak Hindis 

tan dağlarını qıp 86 gÜnde Ankaraya 
gelen üç kardq Türk yavrusu on gün
denberi Ankaracia bulunmaktadırlar. 

Bunlardan en büyüğü 18 yaılannda 
Rifat, ortancası 14 yaşında Cevdet ve 
küçüğü de 10 yaşında F erdustur. 

Rifat0 çok düzğün bir Türkçe ile, bü 
tün Türkiıtanın meftun olduğu Gazi 
Mustafa Kemal Hazretlerinin ve ismet 
Pa~nın bulundukları merkezden feyiz 
almak ve bu ilhamla yetişmek ve kendi. 
sile kardeşi Cevdetin aıkeri mektebe 
girmek iıtedihlerini ve kız kardeıleri 
Ferduıun doktor olmak e.nelinde bulun 
duğunu, babalarının ve annelerinin Tür 
kistanda i"kmektep hocalığı yaptığını 
söyliyerek demittir ki: 

• - Babama: Ahmet Ferit Efendi bi 
zi Ankaraya kadar gönderebilecek ser· 
veti yoktur. Biz, Türkiılandan üç atla 
yola çıktık. Babam, fazla ev eşyasını sa 
tıp, pahada ağırca ıeylerini rehine ko
yup bize bu üç atı tedarik etmiıti. Hare 
ket etiğimiz gün yalnız üç günlük ekme 
ğimiz vardı. Yola çıkarken arkamızdan 
babam, annem ve kardeşlerim: clnıal· 
lah sizleri <ıkumut> büyük adam olarak 
memlekete dönmii1 cörürün diye bağırı· 
yorlardı. Yolda ilk tevakkuf ettğimiz yer, 
Kepnir oldu ve oradan hayvanla 45 kün 
de Fitaver'e geldik. AdarntUZJ 150 ruh 
leye, Türkiye parasile 75 • 100 liraya 
aattık. Fişaver' den dört günde trenle 
Karaşiye, oradan da beş günde vapurla 
Basraya geldik. Tren, bizi Buradan üç 
günde Bağdada, otomob"lle de üç günde 
Bağdatan Muıula geı:ird.L Musulda pa
ramız bitti, yüksek makamlardan yar
dım istedik. Bizi Zahoya gönderdiler. O 
radan Türkiye hududuna geçtik. Hudut 
karakou bizi misafir etti. Yemek verdi. 
Bir gayretle Çizlayı tuttuk ve oradan da 
döıt günde hayvanla Mardine, sonra 
Adanaya, oradan Kayseriye geçtik ve 
Kayseriden An'karaya geldik. 

Ankarada indiğimiz ot~de b'zi zabı 
taya çağırdılar. Yanımızda Gazi Hazret 
lerile 1 amet Paşa ya ve Maarif Vekili 
Hikmet Beye yazılmıı mektuplar vardı. 
Söyledik, bizi otele iade ettiler. Ertesi 
günü Maarif Vekili Bey tarafından ka
bul ve Gazi Enıtitüıüne misafir edil
dik.» 

Rifat Efendi ı «Yolda kar§llarına bir 
haydut çıksa be yapacaktınız?» sualine 
hayret ederek f(jyle mukabele etmiıtir: 

« - En korkunç ve ıuız yerleri ak
lımıza böyle bir ihtimal gelmeden geç· 
tik. He.n bizim blraflarda böyle hır11z
lık, ıakavet olmaz, kimsenin panuma 
kimıe dokunamaz. Para kanunla alınır». 

Galatasaray bankacılık 
mezunları kongresi 

Galatasaray Ticaret ve Bankacılık fU 
beıi mezunları cemiyeti kongresi dün 
cemiyetin Beyoğfundaki merkezinde top 
lanmııtır. lstanbulda bulunan azanın 
mühim bir kramı içimada hazır bulun
muşlardır. idare heyeti namına umumi 
katip Faruk Bey Birlik faaliyeti hakkın 
da izahat vermiş ve verilen izahat kafi 
görülerek idare heyetini kıymetli icra
atından dolayı tebrik edilıniıir. 

Bundan sonra yeni idare heyeti inti
hap edilmiştir. Reiıliğe Narin zade Fa
tin, ikinci reiıliğe Arif, umumi katipliğe 
de Mecdi Beyler intihap edilmişlerdir. 

Niğdeli talebe birlik yapıyor 
Oniversİl'C ve yüks<k mekteplel'Cle o

kuyan Niğdeli gençler, dün Halkevinde 
bir toplantı yapmılar ve bir birlik tesisi
ni gÖrÜfmÜ~lerdir. Birlik, Niğdeli genç 
)erin tanışmalarına, aralarında tesanüt 
teminine ve Niğde milli havalarını top· 
lamağa çalııacaktır. 

Erzurum lisesi mezunları 
Erzurum lisesi mezunlan, dün gece 

Halkcvinde •enelik kongrelerini aktet
mişlerdir. 

Tıp talebe cemiyeti kongresi 
Tıp Talebe Cem:iyeti ıenelik kongre 

si, dün Halkevi aalonunda cemiyet reisi 
Feruzan Bey tarafından açılmııtır. 

Feruzan Bey, bu ıene Tıbbiyye gire 
rek tıp ıı'.lesine dahil olan ilk ımıfl111ri ar 
kadaşlannı tebrik ederek kendilerine mu 
vaffakiyet temenni eımit. müteakiben 
kongre divanı inihabı yapılmııır. R;ya
sete Suat, ikinci reisliğe llhami, katip· 
liklere Zihni ve Atıf Beyler seçildikten 
tonra idare heyetinin senelik raporu o
kunmuş ve mütıeaddit hatipler tarafın. 
elan &Öz aöylenerek neticede rapor al
kışlarla uvip olumnuıtur. 

Bundan sonra mürakabe heyeti rapo 
ru okunarak tasvip edilmiı ve müteaki 
ben önümüzdeki aene faaliyeti mevzuu
bahis olmuıtur. 

Azadan bazıları bu busuıta söz söyle 
mişlerdir. Neticede, bu faaliyetin esas 
bulutu esbi edilmi§ ve yeni idare beyei 
seçilerek içtimaa nihayet verilmiştir. 

intihap neticesinde idare heyetine 
F eruzan, Mahmut, l!bami, Hakkı, Suat, 
Namık, Rüknü, Galip, Kemal, Cavit ve 
lsmail Beyler seçilmişlerdir. 

Mürakabe heyetine Mutemet, Hüs
nü, Ali Riza, Yuıuf, Muatafa Beyler in 
tihap edilmiştir. 

Nizamname encümen.ine de Celal, 
Tah•in, Hikmet ve Muıtafa Beyler inti 
hap olunmuıtur, 

• 

Pell•te 

Denizde 
Bir ceset bulıındu 

On beş gün evvel boğulan 
Agop olduğu anlaşıldı 

Dün sabah Samatyada Kazlı Çeı· 
mede deniz kenarında bir ceıet bu
lunmu§tur. Sırtında ceket, pantalon, 
ve ayağında yün beyaz çorap bulu
nan bu cesedin 15 gün evvel Samat
yada denizde boğulan balıkçı Ago
bun cesedi olduğu anlaıılmııtır. 

Kulübede esrarkeşler 
Davutpa§A civarında lbrahim ig.. 

minde bir adamın boı arsalardan bi
rine küçük bir kulübe yaparak bura• 
da esrarkqleri topladığı haber aJın
DUf, polis memurları evvelki gece 
kulübeyi gözetlemiılerdir. 

Gece yansından sonra bir kaç ki
ti kulübeye girmi§ler, biraz aonra da 
polisler gitmiılerdir. 

Memurlar içeriye girince lbrahim 
ile diğer üç kitinin kulübede kabak
la esrar içmekte olduklarını görmüş
lerdir. Esrarketler kaçmak istemiş
lerse de hepıi- de yakalanmıtlardır. 

Kabak ve kulübede bulunan bir 
kaç paket earar müsadere edilmif, 
eararkeıler adliyeye verilmiılerdir. 

Han odasında kumarbazlar 
Süleyman isminde birinin bir han

da bir oda kiralayarak burada kumar 
oynatmakta olduğu haber alınmış, z;o.· 
bıta burasını tarassut altına almıtlır. 

Evvelki gece geç vakit şüpheli 
bazı kimseler hu odaya toplanmışlar
dır. Bir müddet sonra poU.ler de o
daya girmi!.1erdir. 

Odada Süleyman, Ali, Seyit, Is.
mail, Satılmıt ve Yusuf iaimlerinde 
altı kişi kumar oynarlarken cürmü 
meshut halinde yakalanmışlardır. 

Masanın üzerinde kumar paralan 
da bulunınustur. Odada yapılan a
ra,;tırmada bir dolabtn icinde k&~ıt, 
nılet, zar ve saire g•bi bir cok ku
mar alet]Prİ bnlunmuıtur. Bunlar mü .. 
sadere edilmiştir, 

Çarpan otomobil 
Fenerde oturan Koço, Pangaltı

dan geçerken Limonciyan efendinin 
idaresindeki 451 numaralı bususi o
tomobilin aadameaine uğramıı ve sol 
ayağından yaralanmıştır. 

Tramvaydan düşan kaçakçı 
Fatihte Şekerci hanında oturan 

Sal&hattin oğlu Hüsnü, Fatihte tram· 
vaydan düımüı, ve üzeri aramnca 
20 paket köylü sigaraaı bulunmuş
tur. 

Gökten düşen sıva parçası 
Edimekapıda alır haricine çıkıla

cak kapının yanında tramvay bekli
yen bir muallimin başına, oradaki 
lstirati efendinin bakkal dükkanının 
üstündeki ki.rgir binadan büyük bir 
aıva parçaaı dü~mÜ§tür. Ağır surette 
yaralanan muallim, haataneye kaJdı
nlmı§br. 

Hamile kadın dövUIUr mu? 
Beyoğlunda Mektep sokağında lo· 

turan Dikran efendi, hamile olan ki
racısı Madam Rozayi dövmüı ve der
dest edilmqtir. 

OUmı-Okleı-de 

Yolcu eşyası 
Türk limanlarından gelerek Karaköy 

ve Sirkeci rıhtnnJarına yanaıan vapur .. 
!ardan, yolcu etyaları şimdiye kadar bir 
int;zam dahilinde olmaksızın, bir çok ha 
mallar tarafrndan çıkarılıyordu. Bu ha
malların hüviyetleri malum olmdığı i
çin, bir çok eşyalar kayboluyor ve sık 
sık şikayetlere yol açıyordu. 

Bu vaziyeti göz önünde tutan yolcu 
salonu müdürlüğü, bu vapurlardan ba
gaj çıkaracak hamalları teabit etmiş ve 
yefmasak gömlekt ... giydirerek, seyyar 
hamal ismi altında kendilerine birer nu
mara vermiştir. Bundan sonra salona ka 
yıtlı bulunmıyan hamallar, limanlarımız 
dan gelen yolcu vapurlarından, eşya çı· 
karamıyacaklardır. 

Aç kalan koyunlar 
Sırbistandan 1950 damızlık koyunla 

lngiliz bandıralı Niaka ismindeki vapur 
la geçen Pazartesi günü htanbula ge
len 20 muhacir ailesinin vapurun rıhtı
ma yana§lınMınr.uı ve koyunlardan güm 
rük resmi alınıp alınamıyacağı anlaıılm 
caya kadar vakit geçmesi yüzünden 
dört kere karaya çıkardıkları, bu yüz
den hayvanlardan bazılarının açlıktan 
telef oldukları haber verilmektıedir. 

Diğer koyunlar, gümrük resmi meoe 
lesi anlaıılmcayı kadar· muhafaza altın 
da Okmeydaruna göoclerilmi§tir. 

llahkemeleıod• 

Müddeiumumi Kenan Bey 
Ankaraclan avdet eden lstanbul mÜ· 

de;i umumiıi Kenan Bey, bugün müdde 
iumumilik makamına giderek vazifesine 
clevam edeclrtir. 

Neşriyat davaları 
Bugün Oçüncüceza mahkemeıinde 

(Cereyan) gazeteıi aleyhindeki müıteh 
cen karikatür davası rüyet edeeekir. 

Din ve milliyet 
Bir kariimiz geçen gün (Noel) 

hakkında kaydettiğim fikirleri tak
dir ettikten sonra merakla soruyor: 

- "Merak ett>im. Makalen'.zde 
niçin hıristiyanlardan bahsederken 
mukabilinde Türkler kelimesi kul
lanıyor, niçin müslümanlar demi-

? yorsunuz . ,, 
Bu kari suali doğrudan doğruya 

bana değil de (zülfüyar) davasını 
halleden arkadaşım ve adaşım (Fe
lek) e soruyor· Hani resmi daire
lerde bir (aidiyeti cihetile kaleme, 
muhasebeye) diye bazı havaleler 
yaparlar. Felek te aidiyeti cihetile 
mektubu bana verdi. 

Görütelim. 
Bu nazik meseleyi kendime gö

re münakaşa ederken pefin olarak 
hemen kaydedeyim ki fikirlerim 
sırf kendime aittir. Ne tetkilatıesa· 
siye kanunu, ne de onun hududuna 
giren fer' halindeki kanunlarla ve 
hatta örf ve adetle münasebeti yok
tur. 

Ben siyasi teşekkülleri yalnız 
milli manada kabul ederim ve fer
de kıymet izafe etmem. idare kitap 
!arının devlet alet midir, gayet mi
dir? diye gevelediği felsefe ile ve
yahut bir zamanlar hakimane bir 
düstur gibi tekrar edilen (hükiıme 
ti me~ruai metruta) gibi hezeyan
larla ülfetim yoktur .. Bir devlet 
bünyesini teşkil eden bir tek unsu
run malıdır. Vatandaş kelimesini 
bile yalnız devlete adını veren un
sura hasretmeyi doğru bulurum.Va· 
tandaşın müradifini ırki evsafını 
muhafaza eden unsurdan başkasile 
ifade edemem. 

Arz üzerinde bir Fransa Devleti 
vardır. Bu bir uzviyettir ki F ran
aız kanı ile yaşar. Paristeki Notre 
dame de Par is ile alakası yoktur. 
Londranın methur (Katedral) 

inde her pazar sabahı orglar pro
testan dininin musikisini söyler. 
Ayni saatlerde Berlin kiliseleri ay
ni havayı terennüm eder. Fakat 
Kral Corç Hazretleri Hitler Cenap· 
)arının tebaası değildir. 

Mançsterde kafi miktarda Erme 
ni ırkı mevcuttur. Pariste, Marsil
yada bütün fehir varoşları bu un
surun ekseriyeti ile doludur. Fakat 
layik Fransa Cümhuriyetinin onla
ra verdiği sıfat protege' dir· 

Türkiyede deryada katre ınisali 
bazı Türkten gayri unsurlar vardır. 
Türkiye Cünıhuriyeti onları kendi 
tebaası tanıınıfbr. Fakat onlar111 
Türk evsafını haiz olmadıklarını 
aöylemeğe kimse lüzum görmez. 
Denize niçin aulusun? demek ki
ınin aklına gelir!. 

Müslüman kelimesini niçin kul
lanmadığıma gelince ... Ben milli da 
valardan bahsederken dini tabirle 
ri lüzumsuz telakki ederim. Layik 

Türkiyenin bu yoldaki mütaleası da 
kanunlarla ifade edilmiştir. Fakat 
ben ona temas etmiyerek fikrimi i
zah edeyim. Değil cemiyetlerirt vio 
dani telakkileri, hatta fertlerin a
kide ve kanaatleri hakkında müna
kaşa etmeyi doğru bulmam. Yal
nız bazı merasime, zevahire ait di
ni telakkiler zamanla örf ve adet 
teklini alınış, manasını bile deği.
tirmiştir. Dini , tarihi günler halk 
kitlesinin ruhuna adeta yemek, iç
mek gibi zaruretler halinde itle
miştir. Ben Türk cemiyetini hıris
tiyanlık aleminin bu şekildeki tesir 
!erinden uzak görmek isterim. (N0o 
el) in bazı öz Türk yuvalarında, 
Avrupai bir adet halinde telakki 
edilitini manasız ve çirkin buldu
ğum için bahsi açtım. 
Açtım ve bugün de din ve milli

yet farkları hakkındaki ~ahsi kana. 
atlerimi izah ederek kapryorum. 

Burhan CAHIT 

vııa,..u. 

Suçlu memurlar 
T ercddüt edilen noktalar 

hakkında bir tamim 
Af kanununun ıuçlu memurlara tat• 

bikincle bazı noktalarda tereddüt edildi 
ği nazarı dikkate alınarak Dahiliye Ve
kiiletince bir hunim hazırlanmış V!ı bu 
tamim vilayetlere tebliğ edilmİfİr. 

l dare heyetince birinci derecede hu· 
kuku imme davasının ortadan lcalktığı· 
na dair ittihaz olunan meni muhakeım 
mahiyetindeki kararların ikinci derece
de tatbike tabi tutulup tutulmıyacağı 
noktasında tereddüt edilmeden karar ve· 
rilecek ve ıuçluya uıulen tebligat yapıl
dıktan sonra idare heyetinin verdiği ka 
rar, ikinci derecede tetkike arzolunacaı. 
tır. 

Beyanname: er 
Şehrimiz maliye şubelerinde, ha· 

kikata uyup uymadıkları henüz tel· 
kik edilmiyen beyannamelerin adedi 

1 
on bini geçmek!cdir. 

Zekat ve Fıtrenizi 1 Müruru zamana uğrayarak haz>. 
lngilterenin yeni Ankara sefiri s:r T c nenin 7.arara girmesine meydan ,•eril ayyare emiyetine Percy Lorraine'in kinunu~anirıin 15 memeıi için, bu beyannnmeJerin l!Ü· 

veya 16 ınnda tehrimize gelme"i bek Veriniz ratle tetkik ve intaç ~rlilmcai, bütün 
lenmektedir. • • l •eE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==ı• maliye şube'. erine lehli· edilmiştir. 

Yeni İngiliz sefiri 
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Fikirler ve insanlar ) 
Ahmet Haşim'in şiirleri 

s:u........ \LSIHHf.._.--li 
........ ._.,. •• ; l·.:_:_=öeUTLES 

Kuş hastalığı.. -
HİKAYE 

Seneııin tiir neşriyatı Ahmet. Ha- ı· 
'im'in kitabı ile kapanıyor. Suh~
let kütüphanesi onun iki küçük kı
tabında, Göl saatleri ile Piyale' de 
bulunan veya bulunmıyan manzu
melerinin hepsini (bunlardan ha,
ka varsa ben de bilmiyorum), itina 
ile basılmıt bir kitapta topla
rnıf (1). Demek ki tair Ahmet Ha
s im bundan, bu 150 sayıfadan iba
~et ! Edebiyat tarihimize karıtan 
Ahmet Hatim de daha fa~la bir teY 
değil: nesirleri, Gurabahanei lakla
kan, Bize göre ve F ranklurt seya
hatnnmesi, gazete sütunlarında kal
ını' öbür yazıları ile beraber lop· 
lansa, belki böyle iki cilt daha tu
tar. Fakat bizim tanıdığımız Ah
met Hatim daha vardı ki o, hatıra
ların yeni hadiselere tahammül e
debildiği nisbette, bizim hafızamız
da yaşıyacak ve bizimle beraber Ö· 

lecektir. 
Onun, yani adam Hatim'in şair 

veya nasir Haşim'den daha ehem
miyetli, daha değerli olduğunu id
dia etmiyorum. Vakıa hemen he
men her sanatkarın yapmak istedi
ği yapabildiğinden üstündür; fakat 
kuvvede kalan şeyin etraf için bir 
kıymeti yoktur- Her sanatkarın, 
M.allarme'nin "Tel qu'en lui-meme 
enfin l'eternite le change,, mısraı 
ile gösterdiği hali, eserinin arasın· 
dan gözüken çehresidir. Asıl Ah
met Hatim de, şiirlerinin ve nesir
lerinin içindeki, onlara karıtmış o
lan Ahmet Hatim'dir. Bizim tanı
dığımız adam' dan ne kadar bahset
sek nafiledir; hatta bu biraz da 
tehlikelidir, çünkü onun eserinde 
tahakkuk ettiremediği arzularını 
anlatmağa kalkınca onları kendimi 
ze göre tefsir etmemiz zaruridir, 
onlara kendi aczimizi de ilave ede
riz ve böylece, onun hakkında son 
hükmü verecek olan yarınki adam
ları şaşırtmıt oluruz. 

Kendisini tanımış olanların, biz
lerin onun hakkındaki hükümleri
miz makbul olamaz; çünkü biz O• 

nun kitaplarını okurken karşımız
da yalnız bir manzume, bir fıkra 
veya bir makale yoktur, dostları ve 
düşmanları ile, muhabbetleri ve öf
keleri ile Ahmet Hatim vardır. En 
sevdiğim tiirlerini, mesela "Parıl
tı,, yı veya "Hazanda bülbül" Ü o
kurken onlar hakkında edilen mü
nakaşaları, kavgaları, yani o fİİr
lerden hariç olan feyleri hatırlama
mak, sırf manzumelerden aldığım 
heyecana o münakaşaların, kavga
ların heyecanını karıştırmamak be
nim için mümkün müdür? 

Ahmet Hamdi'nin anlattığına gö 
re Ahmet Haşim bir gün, kendisi
ni öldüren hastalığın humması ile 
dalarl:en: 

Şairlerin en garibi öldü 
'emiş. "Şairlerin en garibi .•• ,, Ah
met Haşim garip bir tair, garip bir 
adam oldu!;una kani idi; bunu et
rafına, bilhassa sevmediği adam
lara kabul ettirmeğe de muvaffak 
olmuştu. Anlaşılmaz, hatta mana
dan kurtulmut şiirler ya;ı:mak iddi
asında idi. Halbuki iki manzume
si, "Yarı yol,, ile "Bir günün sonun
da arzu,, bir tarafa bırakılacak o
lursa anlatılmaz hiç bir manzume
si yoktur. 

Ahmet Hatim bir symbolist de
ğildir; daha doğrusu bir Mallarme, 
hatta bir Valery gibi değil, ancak 

Moreaa veya M. Henri de Regnier 
gibi bir aymbolisttir. Bu iki Fran
sız 'airi ilk marı::umelerinde adeta 
zorla anlatılmaz tiirler yazmağa 
çalıtmıtlardır. (Bunu, bilhassa Mo
reas için evvela Anatole F rance 
far ketti) ; sonra ikisi de asıl yolla· 
rını bulunca gayet vazıh manzume
ler yazdılar. 

Ahmet Haşim onlar kadar da 
"obacur,, olamadı. Zaten asıl sym
bolistlerin, anlatılmaz manzumeler 
yazanların bunu mahsus yapmayıp 
tabiatlerinin ihtiyaçlarına, herke
sinkine benzemiyen kendi vuzuhla
rına tabi olduklarına kaniim. On
ların eserinde zulmet, öğle vakti 
siyah perdelerle elde edilen değil, 
hakiki gecedir. Ozenme yoktur. 
Onlar eıerleri ile, tabii bir surette, 
yeni bir üslup yaratmıtlardır ve ba
zı sairler de onları taklide kalkmıs-
lardır· · 

Ahmet Hatim'in, bu yeni kita
bında mukaddime teşkil eden "Şi
ir hakkında bazı mülahazalar,, ı İ· 
le şiirleri arasında bir münasebet 
yoktur. Orada tasvir ettiği gibi bir 
tair olmak isterdi, fakat bütün la· 
biati buna mani idi. Belki hulyaaı 
ile tabiati arasındaki bu muhalefe
ti mütemadiyen büyültmeğe çalıt
masa idi daha büyük bi, eser hıra· 
kabilirdi. "Şairlerin en garibi .•. ,, 
Hiç garip değildi: herkes gibi ya-

lardı, zamanının modasına uyardı. şte ilk tiirleri: onların yazıldığı 
zaman dilde Edebiyatı - cedide es
tetiği hükümran olduğu için artık 
lugata bakmadan anlıyamadığımız 
arapça, acemce kelimelerle dolu
dur. Onlar, konuşma diline harp 
olan yazı, tiir dili ile, suni bir dille 
yazılmıştır. Fakat dil sadeliğe doğ 
ru gittikçe Ahmet Hatim de, zama
nına uyarak, ilk şiirlerinin kelime
lerinden vazgeçti, son zamanların· 
da "Ağaç,, ı, "Süvari,, yi yazdı. 
Bunlarda munis olmıyan bir tek ke
lime, ecnebi kaidelerle yapılmış bir 
tek terkip yoktur. Vakıa aruzu bı
rakıp hece ile yazmadı; fakat bu 
zamanının hükümlerine kar,ı koy
duğundan değildir: kafası, ahenkli 
söz söylemek isteyince , aruz terti
bine uymağa alıtmıştı. O hiç ga
rip bir adam değildi; tahsiyet sahi
bi idi ve tahıiyetini etrafına uyar· 
ken de yine gösteriyordu. Bittabi 
tahsiyeti olan bir adam, zamanına 
ne kadar tabi olursa olsun, yine 
herkese benzemez: Ahmet Hatim' 
in garabeti bundan ibarettir. 

Fakat garip olduğuna kani idi, 
başkalarını da kandırırdı; hunun 
için eseri, berrak şiirleri ve nesirle
ri, çoğu kimseyi korkuttu, okunma· 
dı ve yahut ki "anlatılmaz,, peşin 
hükmü ile okundu. Bir petinhükme 
dayanacak hiç bir vuzuh yoktur. 

Onun hastalığında, bilhassa öl
dükten sonra etrafındaki ihtiraslar 
sükun buldu. Şimdi onun kitabını 
açac,ak olanlar, hiç bir peşinhüküm
le hareket etmezlerse, eminim ki 
kolaylıkla anlıyacaklardır. Belki 
ilk manzumeler, yabancı kelime
lerle dolu olduğu için, zor gelecek
tir. Halbuki on beş sene evelki 
münakaşalarda onlar gayet vazıh 
sayılıyordu. 

Nurullah ATA 

(1)- Sühulet kütüphanesi, 100 
kuruş. 

Milliyet'in edebi romanı: 84 --
.. . "' . 
-~:KIR (l(lC.-

;----------B UR HAN CAHlT 
llnluli.p Komanıı 

içinde yere devirir misin .. Bir eli
me geçsen o kıvırcık siyah saçları
m kökünden yolacağım.. Yezit kız. 
Sen çiçek değil zakkumsun .. Ama 
alacağınız olsun. Size haberiniz ol
madan bir tey yapacağım .. Şafa
ı:akıınız. Otomobildeki resminize 
bayıldım·. Kafir öyle de güzelleş· 
tin ki. Baktıkça ağabeyime hak ve
riyorum ... Seni ağabeyimden fazla 
sevmesem, kıskanacağım .. Gözüm
de tütüyorsun . 
Burnumda kokuyorsun güzel Çi
çek. . . Her akşam babamla sizi ko
nuşuyoruz. Kıt geliyor. Yalının 
pencereleri kapanıyor. Bu kı'ı yal
nız nasıl geçireceğim bilmem. Sana 
Y eniköyden sandal dolusu sevgi .. ,, 

"Narin,, her zamankinden daha 
çok hırçın.. Burada onu öyle arıyo
rum ki ! O bana çok yakın bir arka
da~ olı:ııu~tu. . Ona çocukluk sev
gisinden kalan o temiz ve içli İna
nış ve sokuluşla bağlanmı,tım ... Su
at Bey çok iyi bir koca. Seven ve 

sevgisini daima ayni hararette mu
hafaza edebilen bir erkek. • Bana 
o kadar bağlı ki hayatına benden 
başka bir kadın hayali karıtacağı
nı zannetmem. . • Belki de şimdi 
aldanıyorum .. Fakat bu bir düşü
nüş ve seciye mesele si. Onun öyle 
gövenilir bir karakteri var ki hisle
rine tahakküm etmesini biliyor. 
Heyecanını israf etmiyor. 

Buraya geldik geleli, yalnızlık. 
Ev hayatı bizi biribirimize daha 
iyi kayna,tırdı. Evlilik yükü git
tikçe benim omuzlarıma yükleni
yor· • Suat Bey muntazam, vazife
yi zevkine tercih eden mazbut in
sanlar giJ:ıi, Kuvvetli bir emniyetle 
her feyi bana bıraktı ve bırakıyor. 

O sevgisini, yemeğini, mütaleası· 
nı ve i,ini gününün muayyen saat
lerine ayıran bir insan olarak haki
ki çehresile meydana çıktı. Onu 
burada daha iyi tanıdım. Hislerini 
ve temayüllerini kavradım ve ona 
göre de vaziyet aldım. O aradığı 

Tıp kamusunda yeri var mı, bil
mem. Fakat kuş hastalığına tutu
lan pek çok insan tanıdığım İçin 
ben, bu hastalığın vücuıluna inan· 
mamazlık edemiyorum. 

Kut hastası bir arkadaşımın ge
çen gün evine gitmiştim. Daha 
merdiven başından, bir cıvıltıdır 
basladı. Duvarda, tavanda, sofa· 
da; yatakodasında, hatta mutfakta 

kuı· .. 
spinoz, saka, kanarya, kırmızı. 

baş, papağan, muhabbetkuşu .• 
Sonra bunlardan her birinin envaı. 

Kuşlar ötü,tü, biz söyleştik. Biz 
söyleştik, kutlar ötüştüler. 

Bir aralık, kendisine sordum: 
- Yahu, bu ne merak böyle? 

Sen adeta kuşlarla bozmuşsun. 
Başını salladı: 
- Ne yapayım. , ku,Iarımdan 

vazg~emiyorum. Daha üç gün ev
vel çiftini yirmi sekiz liraya bir çift 
İrlanda kanaryası aldım. 

- Demek varını yoğunu kuşlara 
yediriyorsun? 

- Hemen de öyle ••• 
Sonra başını salladı: 
- Malum ya, serde bekarlık 

var. Kuşlarımla vakit geçiriyorum. 
- Peki ama, dedim, neden ev

lenmiyorsun? Kendine münasip bir 
eş bulsan olmaz mı? 

Güldü: 
- işte onu yapamam. , 
- Niçin? •. 
- Bak! .. 
Elite sarı telli bir kafesi göster

eli: 
-Çiftleşenlerin hepsini birer bi

rer şu daracık kafesin içine soku
yorum .• 

Sonra, geniş yerlerinde serazat 
uçufanları işaret etti: 

- Bunlar da daha dünya evine 
girmiyenler .•• 

Gözümün içine bakarak ilave 
etti: 

- Sorarım sana, hangisi rahat? 
Kafese girenler mi, yoksa serbestçe 
dolaşanlar mı? 

M. SALAHADDiN 

1 iş ve işçi 1 
Milıiyet bu aütunda İf ve ifçi isti. 
yenlere tavassut edİJIQT. lı ve İffİ 
iatiyenler bir mektupla lı büro
muza müracaat etmelidirler. 

İş aranıyor 
ismim irfan 1 7 ya~mdayim okur 

yazarım ticarethanelerde veya avu
kat yazıhanelerinde ayda on veya on 
bet lira mukabilinde çalı~abilirim. 

Adres Milliyet gazetesinde lrfan 
Pendik. 

Goze 
Yasak 
Olmaz! 
Bu o demektir ki gllz, 

dilediği glizle bakar ... 

Yalnız 

Beıir Kemal letafet ıuyu altında 

inkişaf eden güzelliklerde başka 

bir cazibe bulunduğunu da unut-

Romatizmaya yakalanma
maya çalışmalı 

Bizim memleketin hayabna mahsus 
dertlerden biri de romatizmadır. Bura· 

Makbule geçti 
da romatizmadan murat ettiğim:z ma· Mahalleye yeni ta§ınmı~tık. Serde 

d - 'ld' delikanlılık ta var. Yer]e§tiğimizin er· na nöbetli hat romatizma egı ır. 
Bu şekli, ateıli ve en ziyade çocuklara teai günü kar§ı evlerin pencerelerini 
musallat olan romatizma sıkıntılı haa- tarassuda başladım. Olur a, belki bir 

gönül eğlencesi çıkar. Filhakika erte
talıktır. Bizim bahsetmek istediğimiz si gün tam karıımızdaki evin pencere
romatizma pek çok tekilleri olan ve a- sinde bir genç kız hayaleti belirdi. Göz 
lil ve sakatlıklar yapan, adale roma· !erimin bütün dikkatini oraya çevir· 
tizması~ adale iltihabı ve müzmin m.İftim. O da beni gördü mü, görmedi 
mafsal iltihabı isimlerile bilinen roma• mi, bilmiyorum. Fakat her halde gör· 
tizmadır. d d" '-mÜ§ olacak. Neden anla ın? ıyecea· 

Lombau, siyatik, ve sinir iltihabı de· siniz, Çünkü beni görmemi§ gibi dav· 
nilen rahatsızlıklar da ayni cinsten ranıyor, hiç benim tarafa bakmıyor 
hastalıklardır. itte sakat ve maluliyet ve kendi odasında yalruzmıt gibi bir 
!er yapan ve yüzlerce binlerce k:mse· gidiyor, bir geliyor, ev kıyafeti ile 
!erin hayatlarını zehirliyen, yaıamak gençliğinin bütün taravetini ve caz'.be 
zevkinden mahrum eden, İ§ ve hızme- sini bir büzme halinde benim pencere--
tin ifasını meneden bu menhus rahat· ye doğru gönderiyordu. 
sızlıktrr. Bulunduğumuz memleket.J>u Artık, aklım, fikrim oraya takılmı§· 
hastalığı hasıl eden sebeplerden oldukı• tı. Yavll§ yavll§ anladım ki kız evin 
ça soğuk ve rütubetli olduğu için bu içinde bile ailesinin sıkı taraHut ve te• 
ıekil rahatsızlıklara çok tesad .. r edil· yakkuz çemberi içinde bulunuyor. Bil· 
mektedir, hassa karıı eve taıınan ailede benim 

Diğer taraftan ziyade etli yemekler• gibi bir delikanlİ olduğunu öğrendik· 
le beslenmek te bu hastalıklara istidat ten sonra .. , 
verdiği için az et yiyen köylülerden zi· Günlerden bir gün genç kızla göz-
yade ıehirlilerde fazla olduğu görül- !erimiz takıldı, güliiınaedim, kızmadı, 
mektedir. hatta pencereden çekilmedi. Ben de 

Bununla beraber bu hastalığa en cesareti ele alarak elimle itaretlr yap· 
çok müstait kılan müzmin zehirlenme· tım. Ne i§'U"eti yaptım, hatırlamıyorum, 
ler olduğu, bunlar da çürük diılerden genç kız gülümsedi, perdeyi kapatıp 
iltihaplanmıf bademciklerden ve ha• çekildi, gitti. 
ğırsak durgunluklanndan ileri geldiği Artık bu kız bana iyiden iyiye me
maamafih bu sebepler ortadan kalkın rak olmuıtu. Araaıra annesinin aıağr· 
ca hastalık ta bertaraf olduğu görül- dan yukanya doğru bağırdığını ititir
mektedir. Ancak bazı romatizmalılar- dim: 
da yukanda gösterilen beslenme tar- _ Makbule, ne yapıyorsun yukan-
zı ve rülubetli ıoğuk gibi sebepler bu· da? Gelsene aıağıya. , 
lunmaıdğı halde hastalıklan için bat· _ Makbule, haydi sofrayı hazırla, 
ka bir sebep te bulmak mümkün ola• k h yeme azır ... 
mıyor. Çok geçmeden itaretlerimiz aldı, 

Romatizmalarının ııtıraplan biraz yürüdü. Aylar var ki, pencereden 
hafifliyen hastalan sularında radyo- pencereye el, göz, kafa iıa.retlerile 
aktivite bulunan ılıcalara göndermek konuıuyoruz. Bir türlü dııarıda fÖY· 
çok defa onlar için istifadeli olur. Fa· le buluıup ta konutmak imkanı yok. 
kat bugün reyyon tesir ettirerek sula- Kız annesinden ve babasından fena 
n radyoaktiv yapmak mümkün oldu· halde korkuyor. Onun için pencero
ğundan eli altında her hangi bir suya den pencereye günün bazı zaman.lannradyo aktivite veren alet bulunan kim 
ae kendi evinde bu türlü sun'i ıur'ette da devam eden tatlı pandomimalan

mızda son derecede müteyakkız dav· 
hazırlannuf sudan istifade edebilir. 

Ancak hemen mem.leekt içinde de- ranıyoruz. Ben de hem kendi evimde-
nilebilecek kadar yakın bulunan ve su kilere belli etmemeğe, hem de kıza 
lanndaki radyoaktivite hassalan biri· bir tYler olmasın diye bu iti ailesine 
birlerile rekabet edecek derecede mü- çaktırmamağa dikkat ediyordum. Fa
keınmel olan ve her türlü konforu ve kat, bu böyle uzayıp gidecek miydi 7. 
güzelliklerile beraber batta bulunan Bir gün ıöyle yüz yüze gelip te konu
y alova ile Bursa ve Armutlu sularmo taınıyacak mıydık? Ah, ona söyliye· 
dan i•tifade etmiyenler sıhhatleri için cck ne çok §eylerim vardı. Fakat bun 
büyük faydaları ihmal etıniı sayılırlar. lan, kalbimden ve kafamdan geçenle-

ri el, göz, kafa iıaretleı ile anlatın.ağa 
Büyükada imkô.n var mıydı? Bir gün mektup ya· 
Dr. ŞÜKRÜ zayıın, dedim: 

---F·RA-•N•s•ı•z•T-IY-A•T•R-O•S•U---•ı Pencereden iki elini havaya kaldır-
dı, korkak bir tavırla: 

Viyana Operet heyetinin veda gala - Kat'iyyen. . . diye itiraz etti. 
müsamereleri. Bu aktam ıaat 20,46 te - ı - Mektubumun evdekilerin ellerino 
birer perdelik 2 operet Skeç • Bütün ar• geçmesinden son derece korkuyordu. 
tistler tarafından şarkılar ve balet eğlen- Eh, böyle ne olacak? Mektup yaz• 
celerini havi Soiree de cafe chantant. Pa- ma, dıtarıda bir yerde buluıup konut 

ma ••• 
zar ve pazartesi günleri veda iki matine Bir gün gene bir pencere muhabe-
Birinciıi saat 15,30 te ikincisi saat 18,30 resindeydik. Makbule gene el iıaret-
te. !erile giyinip dııanya çıkacağını ve 

Asrın umdesi " MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 •1hi• 
6 • 

12 

Türkiye içiD 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hari.ç için 
L. K. 
8-
ı4 -
28 -

kendisini sokağın alt kö§eoinde bekle 
memi anlattr. O anda aevincimi tasav 
vur edin. Derhal giyindim. Sokağın 
alt köşesinde beklemeğe başladım. 5 
dakika, on dakika, bir çeyrek, yarım 
saat, ne gelen var, ne gideni. Belki 
bir manii çıkmıştır da gecikmiıtir di
ye yanın saat daha bekledim. Artık Ü· 
mit kalmayınca boynumu bükerek, cad 
deye çıktını, 

Nereye gideyim? Arkadaıların top-

.. 

!andığı bir kahvehane var. Oraya doii'
ru yürüdüm. Bir manavın önünde~ 
geçiyordum. iri iri elmalar gözüme ı· 
liıti. Yarım okka aldım ve kahv~Ye, 
girdim. Baktım, arkadaılardan Hılmı 
ve Ferit oturuyorlar. 

Beni görünce sevindiler. Hele elma• 
ları görünce daha :sevindiler. Bir taraf 
tan dereden tepeden konuşuyoruz, bir 
taraftan da elmaları aoyup atrıtırıyo· 
ruz. Bir aralık Hilmi dedi ki: 

- Doğrusu, elmalar enfeı ... 
Yarım dakika sonra da Ferit ilave 

etti: 
- Makbule geçti .• 
Kafam kartı evin genç kızı ile iıba 

halinde mi idi, neydi? Bu &Özü iıitince 
hemen yerimden doğruldum, sokağa 
baktım. 

Ne göreyim 7 Hakikaten Makbule 
geçmiyor mu? 

Siz isterseniz buna teıadüf deyiniz
F akat beni artık orada kim tutar: 

- Çocuklar , dedim, ben şimdi §ÖY· 
le bir yere kadar uğnyacağım, hemen 
gelirim. 

Kendimi sokağa darattım. Az sonra 
Makbule ile yan yana yürüyorduk. Bi 
dayette onda da, bende de bir tered· 
düt vardı. Fakat ben derhal muhave· 
reye yol açtım: 

- Böyle nereye Makbule Hannn?. 
-Aman auı, evden izin kopanncı• 

ya kadar akla karayı seçtim. Mektep 
arkadaılarımdan Selime Hanım var. 
Ailesile de tanışınz. Oraya gitmek İ• 
çin bir ıaat izin aldım. 

- Hakikaten timdi oraya mı gidi· 
yoraunuz? 

- Tabii.. 
- Kuzum, Makbule Hanım, bet 

dakikanızı bana hasredemez misiniz? 
Size o kadar çok, o kadar çok söyliye
cek §eylerim var ki .. 

Makbule Hanım biraz düıündü, te· 
reddüt etti: 

-Neler söyliyeceksiniz 7 dedL 
- Böyle sokakta nasıl analtayım? 

Hiç olmazsa kuytu bir pastahaneye gl· 
relim. 

- Çok kalmamak ıartile peki, dedi. 
Böyle aylarca hayali edinilmlı bir 

kızla on, on bet dakika beraber kala• 
bilmek fırsatı ele geçince, ondan tek· 
rar aylarca uzak kalmak enditesile, 
her feyİ birden söyledim. 

- Seni seviyorum Makbule, dediın. 
ya sen? .• 

Gözlerini masaya indirdi, hiç bir ıe1 
söylemedi. Bu sükiitta bir itiraf vardı. 

Ogünden sonra ailelerimiz arasında 
ııidiıler, geliıler oldu. 

Pandomimaya nihayet verdik, ev• 
lendik. Fakat bu kadar çabuk ve bi
ribirjmizi anlamadan evlendiğimiz İ .. 
çin, iıi drama dölmıüıtük. 
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ve beklediği feylerin zevkine göre 
hazırlanmış olduklarını gördükçe 
bana itimadı artıyor. Bütün zevkle
rini en ince kötelerine kadar tahlil 
ettiğim için rahat. . endişesiz. , Ar
tık onun sigarlarını bile ben alıyo
rum. 

Daha on yedi yaşındnyım. Yeni 
yıla bir ay var. On sekize girece
ğim. Fakat bu yaşta baJımdan öy
le garibeler, hadiseler geçti ki ha
yatın içyüzünü vaktinden evvel 
kavradım. Biraz gurur ve biraz da 
tecrübenin kuvveti beni yaşımdan 
evvel tecrübe sahibi etti. 

Evlilik hayatında iki taraftan 
biri daima hisleri ve fikirlerile öte 
tarafa hükmediyor. Buna bir çok 
ailelerde şahit olmak mümkün ... 
Fakat ben Suat Beyi böyle bulma
dım. O bir çatı altında hatbaşa ve
ren kadınla erkeği vazifelerine bağ 
h olarak görmek istiyor. Buna da· 
ha ziyade İngiliz, İsveç aile hayat
larında tesadüf edilir. Bunu ben 
de pek doğru buluyorum ... Çünkü 
iki taraf ta ailedeki vazifelerini 
yaptıkları zaman "irkin, tahammül 
edilmez münakatalar ortadan kal
kıyor. 

Suat Bey kadının kabul ettiği va· 
zifeye mukabil g_eniş rnikyastaki 
salahiyetlerini lastik ediyor. Mese
la gezme programlarının tanzimini 

bile bana bırakıyor. 
Evini alakadar eden her fey hak 

kında benim fikrimi almadan ka
rarını ve,.miyor. Ve bunda isabet 
ettiğini anladıkça bana daha çok 
bağle.nıyor. 

Ben her şeye tahammül ederim. 
Hi-ımetçisiz kalayım. Yoksuzluğa 
kt.ı.tlanayım. Bütün mahrumiyetle-

re göğsümü gererim. Fakat kocamın 
gururumu iİıcitmesine tahammül e
demem. Bu noktadan Suat Beye 
çok göveniyorum ..• Kadının tam 
manasile bir hayat ve fikir arkada
fi olduğuna İman etmiş bir genç. 

Havalar kıfladı. 
Her sabah sis ve duman içinde 

uyanıyoruz .• Fakat burası o kadar 
temiz bir yer ki kar olmadıkça her 
taraf yemyetil. 

Geceleri vadiye dökülen suların 
tarıltısını dinlerken hep çocukluğu
mu hatırlıyorum. Kaç gece uyan· 
dığım zaman balkona çıkıp bu ıeıl 
daha yakından dinledim .. Sovuk ci
ğerlerime kadar İfledi .. Fakat hu 
ses hayatımın kapadığım acı sayı
falarındaki ıstırapları bana tama
mile unutturdu. 

Suat Bey benim çocukluk hisle
rime çok hürmet ediyor. öyle his
sediyorum ki o, beni ilk defa belki 
güzel bulduğu için sevdi. Ahlakı 
düzgün bir fakir kız diye aldı .. Fa· 

kat geçen her gün beni ona daha 
iyi tanıtıyor .. 

Ben zaten çılgın, fırtına gibi sev
giden korkarım. 

Böyle sevgiler sar' a nöbeti gibi 
geçiyor ve insanı harap ediyor. Fa
kat sakin ve içli aevgilerin yakı gi
bi öyle bir itleyişi var ki! 

• • • 
Bütün şehir Noel ve yılbaşı için 

hazırlanıyor. 
Confederation caddesi sabahtan 

aktama kadar hıncahınç. Şehrin 
bütün büyük ve me9hur mağazala
r:ı da· burada. 

Bir hafta sonra Noel ve arkasın· 
dan yılbaşı geliyor. Bir çokları •im 
diden dağ seyahatlerine, bazıları 
da Fransaya geçmeğe hazırlanıyor
lar. Tanıştığımız bir eski Fransız 
ailesi yılbatını Pariste geçirecekle
rini söylediler. Bunlar eski krallık 
devrinden beri lsviçrede yerle9mit 
asil bir aile. . • Kızları var. Güzel 
tenis oynuyorlar. 

Tanıdığımız bazı ecnebi konso
los aileleri de var. Alman Konso
losu ve genç karısı bizi bir akşam 
yemeğe (Residance) a davet etti
ler. Şirin, sevimli bir kadın.. Ba
bası Büyük harpte Türkiyede çok 
bulunmuş. Bizi çok seviyorlar .• On
lar da Noeli ve yılbaşını (Leipzig) 
te geçirecekler- Bizi de davet etti-- - - - _ \ 

ler. 
Henüz hiç bir kararımız yok. 
Suat Bey bir otomobil gezintiıi 

yapmak fikrinde ... Bunu ben de iı· 
tiyorum. Çünkü burada hemen or· 
ta halli ailelerin bile küçük bir o
tomobili var. Pazar günleri tehir· 
den şehre, huduttan hududa gezip 
duruyorlar. 

Bana bir seyahat programı hazır· 
lamamı söyledi. 

Şehirde bir (Turing Klüp) var. 
Bir gün bilhassa bunun için klü

be uğradım. 
Bana bir çok tarifeler, planlar 

gösterdiler. 

Evvela otomobil için bir beynel· 
miJel plaka aldım ... Seyahat prog• 
ramları o kadar çok ki insan han· 
gisini tercih edeceğini bilemiyor. 

Bütün İsviçreyi otomobille dolat 
mak mümkün. Avusturyaya geç· 
mek, Viyanayı görmek kabil. Al· 
manyaya gitmek pek muvafık. ltal 
yaya İtalyan sahillerine inmek, bir 
az deniz havası almak daha güzel· 

Daha neler neler ... Ve yollar 
o kadar mükemmel ki, hiç bir yer· 
de sıkıntı çekmezsiniz diyorlar. Bü· 
tün bu programlar arasında bir ta• 
nesinde aklım takıldı: 

- Paris sevahati ... 
(Bitmedi) 



Hergün bir yazı -
Oyuncaklar pahalıdır! 

Bu gidişle çocuklarımız oyuncağı, yalnız 
mağaza camekanlarında seyredecekleır 

Bir oyuncahçt dühhanı 

Senebaşına yaklaşıyoruz. Kenar·/ için camekana büyük harflerle ten 
'da, köşede kalmıt ne kadar oyun- zilat o/o 30 diye yazmağa ne lüzum 
cak varsa, hepsi tozlu raflardan var? 
birer birer indirilerek camekanlara Pazarlık denilen üç atağı bet 
yerleştirildi. yukarı çekişmek le ayni neticeyi 

Beyoğlunun hangi mağazası- nasıl olsa temin ediyor. 
na girseniz, ilk gözünüze çar- Ak sakallı Noel babalar bile, bu 
pan oyuncak olur. Ama, ne oyun- tenzilata içlerinden gülüyor gibi 
caklar •• Ne oyuncaklar •.• Surah ye- idiler· 
şil, vücudu boz renkte ayılar, ip - Ya, şu küçük karyola? 
üstünde atlıyan kuyruksuz may· - iki buçuk liraya •• 
munlar, elektrik kuvvetile arkasın- Kendi kendime dütündüm: 
daki vagonları sürükleyip götüren - Üzerine sekiz lira koyunca 
trenler ••• Batlarını sağa sola salh· çocuğun içinde rahat rahat uyuya. 
yan kuzular. Karnına dokununca cağı sahici bir karyola alırım. 
ağrısı tutmuf gibi, ciyak ciyak ba- Boynu çıngıraklı bir köpek • a· 
ğıran bebekler.. ma, ne kadar, parmak büyük!Uğün· 

Gözlerini açıp kapıyarak aya- de • yetmit beş kuruş .. Halbuki, bir 
ğıle yere vura vura danseden pal- buçuk liraya bu parasızlıkta şimdi 
yaçolar, bisiklete binmiş köpekler, kanarya satıyorlar. 
yavrularını kucağındaki ~esede ta- İki oyuncak köpek yerine, şakır 
fıyan kangurular .. Kuyrugunun al- şakır öten bir kanarya daha boşa 
tına. ı'lokununca acı acı mıyavlal'._an gider bir hediye değil midir? 
kedıler •. : Şapkasını çıkarıp sela~ • Oyuncakçı dükkanında yaptığım 
adlan esl~ı za_mab~ konkıtları kıynkafe;ın- kısa tetkikten çıkardığım netice 

e ece acayıp ır ta m ma en er, şu oldu: 
yatağında kendi kendine ninni söy- O ki k h 1 d 1 
l . k ı b b ki - yunca ar, ço pa a ı ır . 
ıyere uyuyan ya ancı e e er... B b lk" .. ük" f k d 

B 1 · · d .. ı 1 · k' k u e ı gumr ar ın an un arın ıçın e oy e erı var ı ar- b Ik· k t · d · 1 · l · ' 
şılarona geçip tatlı tatlı seyretmek Fek\ cm e~ıan an j erı b ge -~~~." 
için cocuk olmağa hiçte ihtiyaç da ab .. nte !o udrsab' o sun, ugkuf ul 

k 
• ar u çe er e ır oyunca as ı 

y:> • k . k' k 
M l• k'" .. 1 I açma ım anı yo . ese a şu asma opru er a tın-

dan salma salına geçen on vagon- Oyunca~ ~o!'uğun en tabii hak
lu lokomotif Sirkeciye gelen Avru· larından bırıdır. Bundan onu mah
pa ekspresi~den muhakkak ki da- rum etmek doğru olamaz. 
ha enteresan!.. Akla gelen şey, oyuncakların 

Şu uzun boyunlu devekuşu, ge- yerlisi'!i vücuda geti.rip, ucuza mal 
veze ve tatsız bir ahbaptan daha ~t?1ektır. Fakat yerlı oyuncaklar 
ince, daha nazik ve daha saygılı.. ıçınde ~e. ucuzu pek az. 
l-iic olmazsa susmasını biliyor. Bu gıdışle çocuklar oyuncağı, 

Su daldan dala athyan maymu- yalnız mağaza camekanlarında 
nuiı sahicisini, bin bir tehlikeye seyredecekler ' galiba .• 
sahne olan Afrika ormanlarında M. SALAHADDiN 
görebilirsiniz. Halbuki, oyuncak 
maymun, ne sevimli, ne güzel.. Ve 
bundan başka, hiç te tehlikeli de
ğil ! 

Karanlık bir methalden geçerek 
ilerledim. Oyuncakçı mağazası, bu
rada bir kaç misli birden genişliyor. 
Her adımda, bin bir çeşit oyuncak .• 
Burası, adeta,, mahlukları oyun
caklardan ibaret olan yepyeni bir 
alem! 

Bu oyuncakları uzaktan tetkik 
etmek bir çoklarına daha mülayim 
geliyor. Çünkü yaklaııp ta fiat sor
dunuz mu, hayretten ağzınızın bir 
karıt açık kalacağına şüphe etme
yin. Adi tüylü bir kumattan yapı
lıp içi kırpıntı ile doldurulmuş sarı 
bir buldok köpeği, tamam yedi bu
çuk lira! .••. 

Canlr av köpeğini de bazı yerler
de aşağı yukarı bu fiate verirler. 

Ben işin inceliğin bildiği~için 
böyle yerlerde fiat sormağı en son
raya bırakırım. .._ 

Bir kötede baktım: küçük bir fil. 
Üzerindeki etikette 35 kuruş yazı
yor. Sonr!l yanı başında bir kurba
ğa, üç lira •. · 

Fil, 35 kuruta satılırken, patlak 
gözlü kurbağaya üç lirayı kim ve
rir, diyemezsiniz. 

Oyuncak bu .. Hem kurbağanın 
aramızda az sevdalrları mı vardı 
bir zamanlar .• Hatta, en büyük içli 
şairimiz Ahmet Haşim'in kurbağa
ya aşık olduğu söylenip durmaz mı 
idi? 

Oyuncaklar arasında mavi şap
kah bir bebep hoşuma gitti. Bu be
beğin yeşil, açık çini yeşili gözleri 
vardı. Sordum: 

- Bunun için kaç kuruş verece
ğiz? 
Kuruş kelimesini ağzına almak 

istemedi: 
- Sekiz buçuk lira idi. Son ten

zilatla altı buçuk lira oldu! 
Tenzilat lafına fena halde sinir

lenirim, insanı göz göre aldatmak 

M Venizelosa yeni 
Bir suikast mı ? 

(Başı 1 
tibatı meydana 
nıiştir. 

inci sahifede) 
çıkarıldığını söyle· 

. L~kin muhalif gazeteler, bu ted
bırlerın Mösyö ·v enizelos ile ev hal· 
kını tedhişe ve eski Başvekili siyasi 
sahneden çekilerek Yunanistanı ter
ke icbar ebneğe matuf olduğunu ya. 
zıyorlar. 

Eshisuihast mürettipleri 
serbest dolasıyor •• 

ATINA, 29 (Milli~et) - Mö~yö 
V ~ni.zelos ile zevcesine karşı yapılaıı 
suıkast teıebbüsünün mürettebi ola
rak Singros hapishanesinde mevkuf 
bulunan sabık emniyeti umumiye mü
dürü Polihronopulos'un hapishane• 
den çıka~ak . serbest §ehirde dolat· 
ması vazıyetin ne kadar karışık ol
duğunu göstermeğe kafidir. 

Polihronopulos dört gün evvel ha
pishaneden çıkıp otomobille şehrin 
muhtelif ııokaklarında dolaşrnııtır. 

Dün mevduatı bulunan bankaya 
gittiği anlaşılmıştır. Bankadan ken
disini tanıyanlar bu vaziyet karş:ı .m
da hayret içinde kalmışlardır. Poli.Jı.. 
ronopulos kendisinin de alakadar ol
duğu Laikos Agon mecmuasına uğ
ramı§tır. Bu mecmua "Yunanistanın 
rahat edebilmesi için Mösyö Venize
dosun öldürülmesi., lazım geldiği yo
lunda mütemadiyen neıriyatta bulun• 
maktadl1'. 

Eshi müstantik tebdilini 
protesto ediyor •• 

ATINA, 29 (Mİiiiyet) - Şimdi
ye kadar suikast tahkikatını idare 
etmiş olan müstantik Corcaki tebdil 
edilmesini protesto etmek üzere ad-
i
. • 
ıye vek&!etinin verdiği 25 ı:-iinlük me 

zuniyete rağmen, istifa edeceğini bil
dirmiştir. 

Mevkuf hava zabitleri serbest 
bırahıldılar .• 

ATlNA, 29 (Milliyet) - Dün 
Baıvekil Çııldaris, Harbiye nazırı 
M. Kondilis, hava İşleri nazırı M'. 
Rallia aras:nda tevkif edilen hava za• 
bitleri meoelesi görüşülmüıtür. Bu 
t'zamını kaybetmiştir. Mevkufların 
tahliyelerine karar verilmi tir 

MiLLiYET CUMARTESi 30 KANUNUEVVF.!... 1933 

C RADYO PROGRAMI 1 
ISTANBUL: 

17,30 Cramofon. 
18,30 Franaızc• ders (Müptedilere mahıuı) 
18,30 Belkiı Ha.nrm. 
19,30 Refik Bey Hey'eti. 
21 Gramofon 
21,30 Belma Hanımın iıtirakiyle bedayii mu• 

aiki hey' eti. 
ANKARA: 

12.30 - 13ı30 Gramofon. 18 Orkcııtra: Bet
hoven Symphonie Paatorale. 18145 Alaturka 
aaz. 20 Ajans haberleri. 

V A R Ş O VA 1411 m. 
18 Solist konseri, 18,50 Müıahabe, 19,20 

Koro konıeri, 20 Müaahabe, 21,05 Hafif ınu
•iki tagannili, Müıahabe, 22,20 Polonya mu
sikisinden mürekkep konser, 23 Dana muai
kiai, Müıahabe, 24 Viya.nadan naki.l. 

B U D A P E Ş T E 550 m. 
13,05 Radyo konteri, 14,30 Salon tak.mı ta 

rafından .konser, 18,20 Pl&k 19 Müsah.abe, 
19,40 Emil Rosa salon takımı, 20,30 Müıaha
he, 21 H•ydn isimli bir skeç, 22,30 Haberler, 
22,50 Bela Rac.ı: ıigan takımı, 23,50 Ludvig 
Ratjer idareaindek1 opera orkeatraaının kon-
seri. 

B Ü K R E Ş 394 m. 
13 Borsa habe'S'leri, plilc:, 14 Haberler, 14,lS 

Pl&k, 17,15 Mektepli netriyab, 18 Lafayet pns 
tacı.sından naklen hafif musiki, 19 Haberler, 
19,15 Hafif muıikinin deva.mı, 20 Üniverıite 
radyoıu, 20,20 Pl&k , 20,45 konferans, 21 Jea.n 
Nieuleıco tarafından taeanni, 21,20 Radyo or
keatraıı, 22 Amatör saati, 22,15 Radyo or
ke~tra. 22,45 Haberler, 23 Romen musikisi. 

l!RESLAU 394 m. 
17 Halk musikisi tagannili, 18,30 Müsababe 

18,50, Gitar ve piyano konseri, 19,10 Kilise 
ç•nlal-ı, 20 BerHnden Beethoven, Sclıumann, 
Brabms'ın eaerlerinden mürekkep büyük ko"l
ser, 21 Haberler , 21,10 Ruhu habi• isimli 
musikili bir radyo temsili, 23 Haberler, 23,35 
Gece m.uıikisi Radyo orkestrası. 

V I Y A N A 518 m. 
17,25 Koro konaeri Viyana Erkek taganni 

koroau heyeti, erd.inand Gro:sma.nn, Doktor 
Reinhold Schmid, 18 Muaahabe, 18,25 Pli.k 
hafif muaiki, 19,30 Aktualite, 20 Radyo orkes
trası, Holı:er'in idareıinde , 21 Nasihat, 21,05 
Verdinin eserlerinden Aşk ve ~ıkançlık ha..,a
ları Cari Alvin, Roıe Merker, Koloman von 
Pataky, Dr. Emil Schipper, Viyana Senfonik 
heyeti, 22,45 Akıam haberleri. 23 Akıam lon
aeri. 

31 kanunuevvel pazar 
ANKARA: 

12,30 • 13,30 Gramofon. 18 Orkeıtra: Ve
ber Ouverture Precİoü, Veber Fantaisie Bal
maaque, Straua Valae Yusen Llebe. 18,45 
Alaturka saz. 20 Ajanı habe!ırleri. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
17,30 San'•tkirane pliklar, 19,SO Müsaha• 

be, 18 Kadın saati 18,15 Polonya musikisi, 
19 Müsahabe1 19,40 Pli.k, 20 Ertesi günün 
programı va. 2Q,SO Tagannili konser, 21,50 mU 
ıahabe, 22,15 Net'eli neıriyat, 23,15 Spor ha 
berleri, 23,25 Dnı musikisi, 24 Mü.sahabe, 
24,05 Dana musikisi, 24,50 Hususi neıriyat, 
1.05 Yılbaıına giriı Avrupada aut 24. 

B U D A P E Ş T E 550 m. 
16,45 EEujen Pertiı Sigan takımr, 17,30 mek 

tep radyosu, 19 Şiirler, 191!0 Piyano konse
ri, 19,45 Konferans. 20ı"'30 Uç perdelik Johnn 
Strauss'un Fledermaus Gece kutu opereti o
peradan naklen, 23,30 Ydbaşı ne,riyab. (Bu 
neıriyat sabaha karıı 3 çe kadar aürecektir. 

V 1 Y A N A 518 m. 
18 Plak hafif musiki, 19,30 Elegi, 20 Pi· 

yano musikisi, 20,40 Saat ayarı ve$ire, 20,50 
Ormanlı mahllt'ırde Noel. 21,05 Tritscb-Tratach 
isimli temsil. 22,30 Son bberler vesaire, 22,45 
Büyük muaiki salonundan naklen yılbafı mü· 
saınereai. Müteakiben sabaha üçe kadar Josef 
Holzer takımı tarafından neı'e1i muaikb 

BÜKREŞ 394 m. 
11,30 Ruhi ne;riyat, 11,45 Ruht musiki, 12 

Plak, 13 Pl.ik, 14 Haberler, 17 Köylü net
riYat{....18 Radyo orL.estraaı, 19 Haberler, 19,15 
Radyo orkestrası, 20 Üniversite radyosu, 
20,30 Pli.k, 20,45 Konferans, 21 Çift piyano 
ile caz , 21,30 Konferans, 21,45 Muhtelif, 
22,15 Dana plikları, 22,45 Haberler, 23 PopÜ· 
Jer radyo orkestrasr 

B R E S L A U 325 m. 
17 Haf!f musiki, 19 Müsahabe, 19,40 Eskl 

senelere ait danalar, 21 Silisyada y:ılbaır, 21,40 
Yılba.ıı münaaebeti.!e konser. 22 Avusturya, 
isimli ne,riyat, 22,20 Büyük çocuklara mah· 
aua neşriyat, l Bando muzika, 1,30 Yılbatı 
ınünaaebetile karışık musiki, ıaat sabah dörde 
kadar devam ediyor. 

1 kanunusani pazartesi 
ANKARA: 

12,30 • 13.30 Gramofon. 
18. - 18.45 Alaturka saz. 
18.45 • 19,20 Dans musikisi. 
.20 • 20 Alaturka aaz 
20 Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
17,30 Pl.ik, 17,45 Mizahi neıriyat, 18 Kon

feranı, 18,15 Dana ve şarkılı bir popüler tem 
ail Siliaya döğüuü, 19,40 Tagannili kon:!er, 20 
Müaaha.be, 20,20 Pli.k 20,40 Müaaahbe, 21 Sen
fonik konser , 23 Spor haberleri, 23,15 Senfo• 
nik konser, 23 Spor haberleri, 23,15 Danı mu• 
sikisi, müsahahe, 24105 Dans musik.iainin de-
\'amc. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
17,30 Plak, 17,45 Mi3h't38B? 
15 Lajos Kiı Sigan takımı, 16,15 Gençlik 

neıriyab, 16,45 lıai:a:: musiki tinaalar heyeti
nin konseri, 18,10 Noel tarkıları, 19 Konfe
rana, 19,30 Odeon ve Parlopobn pl&kları. 21 
Bob Hercea Prens Bob isimli operet temaili 
Eugen Huazkanın eserlerinden, 23 Spor ha
berleri, Şandor Farkas Sigan musikisi, 24,15 
Danı muıikiai. 

V 1 Y A N A 518 m. 
17,35 Bando mu.zika, 19 Hertz hakkında kon· 

ferans, 19,10 Müıahabe. 19,40 Schubert'in e• 
aerlerinden konser Hana Duhan, Cabrles Cer• 
ne, 20,40 Saat ayarı va. 20,50 Viyana operet· 
ferinden parçalar Joıef Hob:er1 Maria Rei
ning, lgo Guttm.a.nn, Radyo orkestrası, .!3 
Oaae barından naklen Bar musikisi. 

BÜ KREŞ 394 m. 
13 Plik konseri, 14 Haberler, 14,15 Pli.k 

18 Ghinda. caz takımı, 19 Haberler 19 15 
Gihnda caz takımı devam ediyor, 20 Ôniver

1

•i
te radyosu, 20,20 Plilc:, 20,45 Konferans, 21 
Jeanette'in döğünü. isimli opera temsili ile 
Mozart'ın Neı'eli flüt jaimli operet temsille
ri Stüdyodan. 

BRESLAU 325 m. 
17 Hafif musikisi, 19 Yeni zamana yürÜyÜf 

20.30 Aktüalite, 21 Sevilen operalardan par• 
çalar~ 23 Haberler, 23~0 Haberler 23,35 
Leipzigten Gece musikisi, 24,25 Dans ~usikiıi. 
24..25 Dan• m uaik1.ıi. 

2 kanunusani salı 
ANKARA: 

12,30 - 13.30 Gramofon. 
18. • 18,45 Orkestra : Doppler Ouverture 

lika, Rubinatain Melodie, Roıaini 
FantaiıJıİı.i, Guillaume teli. 

18.45.20 Alaturka aaz. 
20 Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
16:~ Piyano keman koruıeri aonatla.r, 17,25 

M~usaha~e: 17,40 Mektep neıriyab, 17,SS 
Hafi.f ınuaık.i, 18,50 Zirai musahabe, 18 Eski 
Yunanlılara dair neıriyat, 19,20 Muaikili mu .. 
•ahabe, 19,35 Senfonik ı:nusiki plakları, 20 
Muaalıahe, 21,05 Çardaı isimli Kalman'ın o
pereti , 23 Danı musikisi, 24,05 Dana musi• 
kisi. 

B U D A P E Ş T E 550 m. 
17 tc;adın ne,riyah, 18,30 Viyolonsel piyano 

konserı. 19,10 De-rs. 19,40 Piyano refakatile 
taıanni konseri, 20,20 Konferans, 20,SO Ste
fan Berta aalon takımı, 22,30 Lokantadan 
naklen hafif musiki, 23,JS Sahibinin ıeıl 
pli.klan, 24,15 Dona Paluta otelindea nak
len caz musikisi. 

V 1 Y A N A 518 m. 
18,05 Spor haberleri, 18,25 Yeni bir heyet 

Anny Gregoric, Max Kundegraber, Juliua Ka
lay, 19105 Yeni sene mt'ıktupları, 19,30 Fr. 
~era1 .20 Charlea .. Veinberger'in konseri, Radyo 
ıcm 1 

orkeatraaı, Josef , Holzer, 21 Haftanın haber 
teri, Kari Auderieth takımı,. 23,15: Akıam. 
konser, Plıik. 

B Ü K R E Ş 394 m. 
13 Haberdar, Plak, Müıababe, Pl&k, 18 

Karıiık orkestra musikisi, 19 Haberler, 19,15 
Konserin deva.mı, 20 Üniversite radyosu, 20.ZO 
PIB.k, 20,45 Konferans, 21 Bat muganni Ni
colesco tarafından ıa.rkılar, 21,20 Senfonik 
konser, 22 Konferans, 22,15 Konserin maba .. 

BRESLAU 325 m. 
17 Hafif musikiai, 18,30 nıüaahabe, 18,SO 

Stefan George hakkında neıriyat, 19,10 
Halk takvim.i, 19,30 Muhtelif , 20 Berlinden 
Eb~di aene isimli neıriyat ,21,10 Haberler, 
21,20 Operet ve Valslardan mürekkep parça• 
lar, 23 Akşam haberleri, 23,20 Rasathane ha
berleri, 23,35 Ors konseri, 24 Sansaouci, ismi 
verilen konser, 1,30 Carusonun en İyi plakla
rından , 2,30 Neı'eli konser. 

3 kAnunusani çarşamba 
ANKARA: 

12,30 - 13.30 Gramofon. 
18. • 18.45 Orkestra ~ Vagner Ouvertu· 

re Metr Şantör Keman konseri 
Ekrem Zeki B. tarafından. 

18,45 - 20 Dana musikisi. 
20 Ajana haberleri. 

VAR ŞOVA ·1411 m. 
17,55 Oda Kuartet musik.iıi, 18,30 Taganni

li konser. 18,50 Zirai müsahabe, 19 Tarihi la• 
bii, üzerine konferans, 19.20 Piyano ile ca..z, 
19,40 Piyano refakatile tasanni, muhtelif mÜ· 
sahabeler, 21 Pi.yana kenan konseri, 2.1,45 ı:ni.i
aahabe, 22.05 Marcievicı: suvaresi, 23 Neı'eli 
neıriyat 1 müaahabe, dans muaikiai. 

B U D A P E Ş T E 550 m. 
18 Salon muaikiıi, 19,10 Ders, 19,40 Rad10 

konseri, 20,15 Konferana, 20,45 Plak ile kon• 
ferans, 21 150 Opera orkeıtraamın konseri Mo
zart, Mendelasohn, Schubert, 23,20 Trio kon
aer Simplon kahvehanesinden, 24,15 Arpad 
T oll Sigan takımı. 

V I Y A N A 518 m. 
17 Konser saati V. Spitzmüller, Sandy Roa? 

dol, Otto Sclıullıof, 17 ,35 Gençlere mah.aus 
neıriyat, 18 Mülıasabe, 19,10 Tibbi neıriyat, 
19,35 Ka:r..aya ınaruz kalanlara tavsiyeler, 
20 Aktüalite~ 20.15 Saat ayarı va. 20,25 Ope
t-•da verilecek temsili nakil, 23,05 Resmi ta
mimler, 23,10 Esperanto 1.iaanilo neıriyat, 
23105 Palmhof kahvesinden : Dans musikisi. 

B Ü K R E Ş 394 m. 
13 Borsa haberleri, plııik 1 haberler, pli.k. 18 

Radyo orkestrası, 19 Radyo haberleri, 1ı9,15 
Radyo orkestrası, 20 Üniversite ra.dyoau, 
20120 Pti..k, 20,45 konferans, 21 Teodoreaco 
Kuarteti, 21,30 Konferans, 2.1,45 D.imitrie Gal· 
man tarahndan •arkı:lar, 2,15 Piyano musi
kisi • 22,4S Haberler, 23 Popüler Romen mu• 
sikiıi. 

B R E S L A U 325 m. 
17 Hafif musiki, 18,30 Eski Saksonya tarih 

Ye kültürü, 18,50 Brahmı'in eaerlerinden ı•r
lalar, 19,10 Haberler va. 19,30 Piyano lıon• 
ıeri, 19,45 Müaahabe, 20 Rieaensebirs-'deki 
rubla.r , isimli muaikil hayali temsil, 21 Haber 
ler, 21,10 Neı'eli sat , 22 Halk muliikiai, ·23 
Son haberler, 23,35 Gece mu•ikisi. 

4 kanunusani perşembe 
ANKARA: 

12,30 - 13.30 · Gramôfon. 
18. • JS.45 Orkestra: Reyer Ouverture Si-

gurd Paul Llnçke Revue, Urba.eh fnı 
terme:r.:r.o Nahtlinche Runde. 

18.45 • 20 Alaturka saz , 
20 Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
17~5 Piyano konaeri, 18,45 Plak, 19 Kon• 

ferana, 19,20 Muaikil neıriyat • 20 Ertesi sü
nün programı •eaaire, 21 Hafif musiki, 22 Mü 
sahabe, 22,15 Konıerin dev11.rru, 23 Dana mu
liikisi. 

B U D A P E Ş T E 550 m, 
14,30 Sergej Sm.irnoff Balalayka takımı, 17 

Masallar, 18,30 Macar halk ıarkıları, 19,30 
İngilizce ders, 20 Radyo konseri, 20,40 kon• 
ferana , 21,tS Columbia plakları, 22 Haberler, 
22,20 Temsil Stüdyo dahilinde, 23,10 Son ha
beı·ler müteakiben Siaan muıikisj İsimli maı· 
yari takımı, 24,15 Giovann.i dell'Agnola tara
fından piyano muıikjsi. 

V 1 Y A N A 518 m. 
17,05 Plak ile operalar, 17,50 Müsalıah.e, 

18,05 Ucuz hamur itleri nasıl yapılır, 18,30 
Harriet Hendera tarafından ıarkılar ve hafif 
havalar. 19,10 Müaahabe, 19,40 Gran Cbaco• 
dan ıahneler, 20 Josef Holzer radyo orkest
rası Hafif mu•ikiıi, 21,15 Büyük ıebir hava.aı 
isimli temaiJ 23,30 Dana plAkla.rı. 

BÜ KREŞ 394 m. 
13 Borsa haberleri, pl&k, haberler, pl&k, 

17,15 Çocuklara, 18 Dinico orkestraıı , 19 ha
berler, 19,15 D.i.nico orkestrasının devamı, 20 
Derı, 20,20 Konferans 20 35 Gi.illerin aÜya
risi isimli J. Strauaa'u~ o~era temsili Romen 
operasından naklen. 

. BRESLAU 325 m. 
Öğleden sonra konseri 18 30 Konferans 

1~,5? Yeni ,arlular, 19,10 ffalk
1 

ve familiya i: 
aımla konferans, 20 Milli netriyat tarihi musi
ki aletlerinden mürekkep takım, 21 Mü.nluı
be, 21,10 Avusturya, isimli ne,riyat, 21,lO Şi
mal memleketlere mabıut tiirler 22 20 Şimal 
b~stelerinden parçalar, 23,20 Ak~am

1 

haberle• 
rı, 23,55 Dana ve neı'eli musiki 

5 kanunusani cuma 
ANKARA: 

12,30 • 13.30 Gramofon. 
18. - 18.45 Orkeıtra: Schumann. 3me 

Symphonie. 
18.45 • 20 Alaturka saz. 
12,30 • 13.30 Gramofon. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
17 Çocuk ne,riyatı, 17,.30 Vala danalan 

pli.k, 18 Müaahabe, 18 15 Polonya muıiki•İ, 
18,40 J:lalk ·~~.kıları, İ9,40 Tacannili piyano 
konserı, 20 A.uaahabe, 20,30 Pl3.k, müaahabe, 
21 Pragdan naklen, Çek musikisi 22 Chopin•io 
eıerlerinden mürekkep konser. ' 

BUDAPEŞTE 550 m. 
16,30 Koro konaeri, müsabaheler, 18,30 

Bachanann Salon triosu, müaahabe 20 Ke%a 
20,30 Stüdyo dahilinden bir temsil, 

1 

21,20 E.~ 
ki danalardan mürekkep konaer, 2,40 Son ha
berler, 23 R~y:9'1. otelinden naklen Georc Ca
ray caz mu&ıkııı, 23,50 Berci Olah aipn ta
kımı. 

V 1 Y A N A 518 m. 
17,30 Bosna tehirleri, 18 Hafif musiki Rad

yo orkestrası, Joaef Holzer, 19,35 R. A. ScbrÖ· 
der. ke~di eıerlerinden, 20,05 Viyolonsel kon
•erı .. Pıyano refakatile, 21 Nasihat, 21105 
Populer opera ve operetlerden parçal•r Vik
tor Hruby idaresinde ve Yanda Acbsel, Mas· 
da Schvelle, Kari Zieıler, Artb.ur Fleiacher, 
Gustav Vogelhut ve Büyük opera korosu İt· 
tirakile, 22,40 Akıa.m haberleri, 22,SS Akıa.ın 
konseri Radyo orke•trası, Josef Holzer. 

BÜKREŞ394m. 
13 Haberler, pi.ile, haberler, pl.ik , 18 Coro

logoa ca2:r1 19 Haberler, 19,15 Coroloso• 
cazbandınrn devamı, 20 Ders, Z0,45 konferans 
21 Viyolonsel konseri, 21,30 Radyo poatatr,

1 

21,45 Grota t.arafından taıanni , 22,15 Sesli 
filmlerden parçaJa.r, 22,45 Haberler, 23 Po
püler Romen musikisi. 

BRESLAU 325 m. 
17 Senfonik konser, 18,30 Alman bahisleri 

18,SO Cita.r konseri, 19,10 Kilise çanları, 2Ö 
Alman ıarkıları, 21 Üç kral isimli. neıriyat, 22 
Halk hayaları, 23,35 Dans musikisi 1 Gece 
musikisi, ' 

6 kAnunusani cumartesi 
ANKARA: 

12,30 • 13.30 Gramofon. 
18. • 18.40 Kem.an konserj (Ekrem Zeki 

B. tarafından), 
18.40 • 19.15 Fran.aızca dcıra, 
19,15 - 20 Gramofon. 
20 Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
~,20 Plak sabah .~usikisi, 8,40 Keza. 13,0S 

Plak, 16,40 Tagann1h konser, 17 Hafif muaİ• 
ki, 17,4() ~üsahabe, 17~55 Keman konseri, 

5 
• 
iki senenin Türkiye birin-

cileri karşıkarşıya! 
(Başı ı inci sahifede) hiç bir zaman tehlike olamazdı · 

~il'.e kada~ .Yaptığı .?'açları daima. !'a- Halbuki ikinci devrede fırs~t 
libıyetle bıtıren Eyup takımı, Hılal "ınk' d · • d ·· dük" 
takımile karşılaıtı. Bu maç cidden gü ve ı an aıresın e topu sur • 
zel ve heyecanlı oldu. lki taraf ta ten sonra ortalayışları daha mü-
§uurlu oynadı. Fakat Eyüp muha.- essirdi. Şunu da Lebip lehine ila-
cim.lerinin daha Jı!>cerikli ve müteca- ve ehnek lazımdır ki Fikret en 
nis olması oyunun neticesini 1 - 3 mühim fırsatları en güzel pasla. 
Eyüp lehine çevirdi. rı heder edecek kadar halsizlik ve 

Fenerbahçe - lstanbulspor yorgunluk gösterdi. 
lstanbulsporlular, başta kaleci 

olmak üzere hemen istisnasız gü
zel ve canlı oynadılar. Kendileri• 
ni takdir bir vazifedir. 

Birinci takımlar arasında ve 
Beşiktaştan Rüştü Beyin hakem
liği altında yapılan bu maça ta
krmlar şöyle çıkmıştı: 

lstanbulspor: 
Liitfi 

Halit Sabih 
Sami 

Nuri Samih 
Hasan 
Sa!ahattin 

Aziz 
lsmail 
Re~at 

,F enerbahçe: 
Hüsamettin 

Fazıl Yatar 
Reıat Eııat Cevat 

Lebip Fikrat Zeki Muzaffer 
Niyazi 

Fenerbahçe takımında yapılan 
değişiklik sol açıkta Şabanın yeri
ne B takımından Lebibin konmut 
olmasından ibaretti. 

Oyunun tarzı cereyanı kısaca 
şudur: llk dakikalarda F enerbah
çenin oldukça güzel hücumları, 
ve Fikretin çok güzel vaziyetler
de iki gol kaçırması ... Bundan soq
ra lstanbulsporun on dakika de
vam eden hücum ve hakimiyetle
ri, F enerbahçenin bocalaması .• 
Daha sonra lstanbulspor ve Fener
bahçe müdafaalarmda kırılan mü
tekabil akınlar... En nihayet sa· 
yısız biten ve :sayısrz bittiği için 
lııtanbulsporluları olduğu kadar 
taraftarlarım da,, hatta hakemi de 
ikinci devrede fazla canlandıran 
bir ilk devre .•• 

İkinci devrenin ba,langıcınd~ 
F enerbahçe aleyhine hakemin gök 
ten zenbille indirdiği bir penaltı 
ve bu penaltının intakı hak kabi
linden Hüsamettin tarafından kur
tarıhşı, balkondakilerden büyük 
bir ekseriyetin fenalıklar geçırı
şi ... 

Bundan sonra lstanbulsporun 
cidden fedakar ve candan bir oyu
nu, F enerbahçe müdafaasından 
kurtuldukça Fener hücum hattına 
gelen top peşinde muhaciınlerin 
gelişi güzel çırpınıtları, yalnız a
ra sıra oyuncak lokomotifler gi· 
bi belli olmadan mütemadiyen 
koşan ve ortalığı alt üst eden Ni
yazinin şaşılacak sürati... İstan· 
bulsporun kırılan bir kaç hücu
mu ..• Fenerbahçenin kaçırdığı ve
ya lstanbulspo11 kalecisinin maha
retle defettiği bir kaç gol fusa· 
ll ... 

Oyunun bitmesine on dakika 
kala Fener sol açığı Lebibin avut 
çizgisine yakın bir yerde kaleye 
akışı, şütu, F enerbahçenin ilk ve 
yegane golü .• 

Fener bahçenin açılışı ..• Tevali 
eden hücumlar .•. Bir dakika kala 
müdalii maharetle atlayan Zeki
nin dört metreden kalecinin eline 
attığı top... Düdük.... F enerbahçe 
liler memnun .... Zira güzel ve can
lı oynayan lstanbulsporu ancak ve 
güçlükle O - 1 yendiler amma, 
üç puvan matli'ıplanna geçti. İşin 
esası da bu idi. 

Oyun nasıl oldu ? 
Diyebiliriz ki F enerbahçe Iik 

maçları başladı başlayalı, en fe
na demiyelim, fakat en bezgin 
ve en yorgun oyununu oynadı .. 

Takıma yeni alman Lebip fe
na olmamakla beraber, ilk devre
deki tarzı, yani topu aldığı yerden 
hemen ortalayışı ve bu ortalayıf
ların kısa olması karşı taraf için 

müsalıabe, 19 Konferans. 19,20 Dan• muaild· 
ai , 20 Muaah•be, 21,15 Filharmonik Kon· 
ser, 23,40 Dana musikisi, 24,05 Dana musi
kisin.in devaınc. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
13,05 Salon takımı S:r.ervant2:ky, 17 Konf,... 

rana , 18,30 Zimbal konseri İrene Be.rcıenyi, 
19,30 Piyano konseri, Maria K. Comenaoli, 
20,.30 Operada veri.lecek temsili nakil, mütea
kiben Oıtende otelinden naklen ca;ıı: ve SiıaQ 
muaikisi. 

V 1 Y A N A 518 m. 
17 Seali film plakları, 17,25 Kadın aaati, 

17,50 Anadoluda Asuıturyalı mühendisler kon 
ferana , 18,20 Konser ıaati Marie Jelmar Mar
ııit Sturm, Dr. Joaef Garnhaft, 18,55 Seyyah 
ve ;cnebilere tnahaua netrjyat, 19,10 Kaern• 
ten lıakkında konferans, 19,.30 Spor, 19,40 Mü 
sahabe, 20,05 Viyana musikisi Josef Hol
zer, Lya Beyer, Dr. Joıef Bersauer, Radyo 
orkeıh:atı, 21,35 Daa Triptychon vorı der 
Heilisen Könisin, isimli skeç, 22~0 Mu.saha• 
be, 22,45 Haberler, 23 Akıam konseri. 

BÜKREŞ 394 m. 
13 Haberler, plak, haberler, pli..k. 18 F•

nii. orkeatraaı Romen muıikiıi, 19 Haberler, 
19,15 Orkeatran1n devamı, 20 Ders, 20,20 Pli.k 
20,45 KonfeTans~ 21 Mm.e Radu1esco tarafın
dan taganni, 21,20 Radyo orkestrası, 22 Kon• 
ferana, 22,15 Radyo orkeıtra.ıı, 22,45 Haber• 
Jet. 

B R E S L A U 325 m. 
17 Hafif musiki, 18 Spor haberleri, 18,30 

Müsahahe, 19,10 Tabiatin mukaddes kudret
leri, 19,25 Aktüalite, 19,45 Müsahabe, 20 Al· 
ma~ kı,ı isminde bir milli neşriyat. 21,10 Sen
fonık konser. 22,lS Koro konseri, 23 Haber• 
ler, 23,35 Amerikan heatekirlarının eıerlerin-

Hakem, ikinci devrede oyun
cuları sinirlendiren bir dikkatsiz
lik gösterdi. 

Kadıköy Fener stadında 
Kadıköy F enerbahçe stadında 

Beykoz ve Süleymaniye birinci ta
kımları şu şekillerde karşılattılar. 

Beykoz: 
Kandilli 

Sedat 
Cahit Mehmet 

Halit 
Behçet 
Rıdvan Kazım Sait Mustafa 

Bahadit 

Ruhi 
Burhan Sabri Tana; 

Raif Danit Remzi Davut Nuri 
Fenerbahçeye O - 1 yenilmit 

olan Beykoz, Gaaltasaraya O - 3 
yenilmit olan Süleymaniyeyi 3--l 
mağlup etti. 

Oyun na::ıl oldu? 
Beşinci dakikada ani ve seri 

bir hücum yapan Süleymaniye ilk 
golünü yaptı, fakat bunun sonu 
gelmedi. 

Daha hakim oynayan Beykoz 
on dördüncü dakikada Beykozdan 
Must,fa beraberlik sayısmı yap
h. 33 üncü dakikada da Rıdvan 
Süleymaniye aleyhine ikinci sayr
yı çıkarmağa muvaffak oldu. 

lki\.ci devrede de hakim oyna· 
yan ve bir hayli gol frrsatı kaç« 
ran Beykoz, Mustafanın bir şutile 
üçüncü golü yaptı. Ve oyun bu 
netice ile bitti. 

Oteki maçlar 
Fenerbahçe stadında j1eykoz 

B takrmı, Süleymaniye B takımını 
O - 5 yendi. ikinci kümeden Al
tınordu ve T opkapı takımları 3-J 
berabere kaldılar. 

Şeref stadında 
Şeref stadında yapdan maç· 

!ar : 
Eyüp B 1 - Hilal B 1, Süley

maniye gençleri 2 - Eyüp genç· 
!eri 2, Be,iktat gençleri 2 - A. 
nadolu gençleri O, Fenerbahçe 
gençleri 3 - Vefa gençleri O. 

S. Galip 

Ateş-Guneşlilerin yılbaşı eğlentis 
Yeni bint'}arının tefrişini tama. 

men bitirmemit olmakla beraber, 
mensuplarına ve dostlarına eğlen• 
celi bir gece geçirtmek istiyen A
teş - Güneşliler yılbatı gecesı ı
çin hususi mahiyette bir eğlene& 
tertip etmişlerdir. 

Sıraservilerdeki klüp binau, , 
bu eğlenceyi kusursuz başarabile
cek bir tekle sokulmuştur. 

Klüp reisi Bolu mebusu Cevat 
Abbas Beyin riyasetindeki faal 
komite, on bef yirmi gündenberi 
devam eden bir çalışma ile yılba
tı gecesini davetlilerine hot geçirt. 
mek için bütün tedbirelri almıtlar• 
dm. \ • 

Patlı yan çürük 
Havagazı borusu 

(Başı 1 inci sahifede) 
fendi ile Suphi Efendinin Beyoğlu zi
kur, Demir Efendinin ltalyan ve çı· 
rak Arna vu~ Şahabed dinin Alman has 
tahanelerinde tedavil<"rine devam edil
mektedir. Diğerleri dün hasah~neler• 
den çılanışlar<lır. 'Mehme~ Efendiden 
başka ölen yoktur. 

Evvelki gece vaziyeti mahallinde tetld 
ke giden Müddeiumumi muavini Feri. 
dun Ben de, dükkB.nlara girip çıkarken 
rahaaızlanma ali.mi göatennit iae de der 
hal tedavi edilmiştir. Feridun Bey, bü· 
tün bir semti muhakkak bir tehlikeye 
düşüren bu hadiseden dolayı Havagazr 
direktörü M. Arjelles ile katibi umumi 
Cevat Beyin ve o semlin ustabapları
nın ifadelerini tesbit etmiştir. 

M. Arjelles diyor ki: 
- Böyle hadiseler Avrupada çok o

lur. Geçen sene lngilterede bütün bir so 
kak tutuştu. Şişlide Ahmet Bey cadde
sinde de böyle bir hadise olmuştu. Fakat 
vaktinde haber verildiği için önü alındı. 
Ana borular çok eskidir ve asgari (70) 
santim yer altma gömülmesi lazım geliı 
ken altında lağım olduğu için boru da· 
ha üstte kalmıştır. Havagazı olan yerler 
de lağımların çok sağlam olması 18.zım· 
dır. Şiddetli yağmurlar ve kar neticeoin 
de toprak çok ıslandığı için boru lağım 
üstüne hasmı§ ve altı bot kalınca da ıid 
detli tazyik neticesinde iltisak noktası a) 
nlmıştır. işte gazın buradan kaçmıı ol• . " 
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lzmirden 
Üzüm ihracatı 

-o--

Tüccar, satış usullerini 
tanzime karar verdi 
IZMIR (Milliyet) - Eğe mnıtaka· 

anıda yetiıen iracat mıııbauUeri arumda 
kıymet itibarile llütiiııden sonra en mü 
him mevkii iizüm ifgal eder. Umumi 
Harpten evvel bu mmtaka vaaa.ti olarak 
kırk milyon kilo kunı üzüm istihaaal e
diyordu. lıtihaalattan sonra bağların hu 
dudu l'enitlemi§ ve bağ yetittinneie mü 
ıait arazide yeniden yü.zlerce dönüm 
bağ vücude getirilmi§olir. Bu mesai ne
ticesi olarak son ..,.,elerdeki kunı ii
züın rekolteai 6 O- 65 milyon kiloya b&
liğ olmuı ve ihracat kynnet& 1927 se
nesinde 20 milyon lirayı bulmuttur. 

Umumi buhranın tesirleri memleke
timize siraye\I ettikten sonra hariç mem 
)eketlere gönderdiğimiz üzümlerin kıy
meti yarı yan ya tenezzül eylenittir. 
Hele 1933 ıeneıindeki fiatler o clerece 
sükut etn:Ltı!ir ki, müstahsilin yaptığr 
masrafları bile etmeaine imkan görül
memekteda. Bundan dolayı lzmirdeld 
ihracat tacirleri ..., bilahare mutavu
aıtlık rolünü yapan düccar müteaddit iç 
timalar aktederek üzüm ticaretini lan· 
zim çanlcrini taharri ve araların-fa bir 
birlik teşkilini derpif eylemitlerdir. ~ 
&hailin aleyhine olmamak prtlyle vü,. 
cude getirilecek olan bu birliklerden 
iıtifade temin edilueği tabii addolun
maktadır. 

Raloip memleketlerdeki müstahail
ler, ihracat dacMeri bir 9'ık senel...&:n
beri bu itleri mükemmelen yoluna koy
duktan halde tüccarımızın buna ehem
miyet vermemeleri iktisadiyatmın için 
büı•ük bor noksanhk tetl<il ediyordu. 
Filhakika cihan krizi, rakip memleketle
rin üferteleri, alıcı memleketlerddri yir 
mi milyona yaldatan ltçi adedi ile vasat 
tabaka ailelerdeki lıtira kabiliyetinin 
~k azalması yüzünden diğer mahsuller 
de olduğu gibi üzüm fiatlerinde de na• 
zan dikkati celbedecek derecede dü§ük 
lük hasıl olmuıtur. 

Buna bir de teı!<il&taızlık yÜZÜnden 
memleketimizde henüz yeni hayata atı• 
lan bazı tacirlerin bili lüzum yaptıldan 
fiat tekrfleri il&ve ediline üzüm ticare
tindeki kararsızlıiın sebepleri yeknazar 
da anlatılır. Bu mlinaaebetle ticaretin 
bütün incel:lderine vakıf tecrübeli tüc
carırıuzuı aralarmda bir birlik yaparak 
İşe baılamalarıru memleket için çok fay
dalı buluruz. 

lzmir üzüm ihracat tacirlerinin ıiJn 
diye kadarki toplantılarda ,.öriiftillderi 
meseleler ıu suretle hüliba olunabilir: 

1 - Şimdiye kadar her tüccar ken
di finnasına &'Öre üzüm tipi ham-lıyw 
ve ecnebi piyaaalanna yullayordu. Bun 
dan böyle bu tipler bir - clabi[nde 
tanzim edilecek ve her firma bu tipler 
Laıücinde üzüm yollayacaktır. 

2 - Hiç bir Mi>ep olmadıfı. balde 
fiatler dilıürübniye<.-ektir. 

3 - Memleketten stok kalan üzüm
ler ılıııiıitde sarfolıınac:ork, ekmeklere ii
ıriim katılacak ve buna benzer iıtihlik 
çareleri aranacaktır. • 

4 - Ozümlerjn kısmen Yat halinde 
lhr•catını temin için de çareler arana
caktır. 

1 bracat tacirlerimôzin bu hareketini 
memleket iktisadlyatı için çok hayırlı 
&'Örüyoruz. incir acirleriuıiziıı de bu 
tarzda hareket etmelerini aörmelıı: iste-

A. ABiDiN 

Köylerde yatı mektepleri 
GiRESUN, 29 (A.A.) - Seyhi 

köyünde altı dershaneli , iki muallim 
odumı Ye bir müzeyi ihtiva eden yet
mi4 yataklı köy yatı mektebinin açıl
ma 1"•rasimi on iki köyden gelen ih
t '"~ yetl~rinin, fırka ye ocak he
yetlerile, maarif erkinmm ve köylü.
terin huzunında yapılmııtır. 

Merasimde 200 talebe iatiklal mar
tını .öylemiftir. Köyün muhtan açıl· 
ma reominde bulunanlara köy namı
na bir ziyafet vermiıtlr. 

Tarihi roman: 14 

MiT tlYET CUMARTESi 30 KANUNUEVVEL 1933 

~~ 

EML 
_s:::;::--

Malatya imar ediliyor 
~~----.._--~~ 

J3u tarihi şehir gün geçtikçe en güzel 
kasabalarımızdan olacak 

Bu cesedi ağaca kim astı? 
Bartin gazetesioden : Müddei Umumi

lik garip e esrarlı bir hadiıe haber almış 
ve tahkikata batlamııtır. Hadise tudur: 

Kurucaıilenin Sarıdere köyünde Kadı 
oilu Ahmet kansı Ayte iaminde bir ka
dın, köy mezarlığında bir ağaçta aaılı 
olarak bulunmuıtur. Ceset, otopsi yap
tırılmak üzere Müddei Umumilikçe mer 
kez celbettirilmiı ve hastanede yapılan 
otopaide, kadının asılmak suretiyle d,gil, 
ber hangi bir uzvi hastalık neticesinde 
öldüğü ve ağaca sonradan asıldığı tes
bit olunmuıtur. 

Hastalktan ölmüı bir insanın canaız 
cesedini ağaca aaarak ite bir intihar ıek 
li verdirmek, her halde bir maksada ma
tuf olacağı için Müddei Umumilik bu işi 
bir iotihar tekli verd:rmek, her haTde bir 
maksad matuf olacağı için, Müddei U
mumilik bu iti yapan adamı bulmak Ü· 
zere tahkikata devam etmektedir. 

----
Sııltanhisar incir müstahsilleri 
SULTANHİSAR, (Milliyet) -

Dün fırka salonunda incir müstah
sillerimiz bir toplantı yaptılar, top
lantıya nahiye fırka idare heyetin
den Ali Zühtü Bey açtı. Ve toplan
tıdan maksadı anlattı. Ayni zaman
da incirin yarınını korumak için 
müstahsilerin tefkilatlanması zaru
ri olduğunu aöyliyerek Aydında fır 
ka salonunda yapılan toplantıdan 
bahsetti. Toplantıda bulunan müs
tahsiller, teşkilatlanma lüzumunda 
ittifak ettiler. 

Halkevierinde konferanslar 
INEBOLU, 29. A.A. - Halkevndei 

Türk tarhiinde Çanakkale müdafaaları" 
mevzuunda br konferans verilmittr. Bu 
konferanstan sonra eve mensup gençler 
ilkbaharda Çanakkale ıehitlilderini ziya
rete karar vermiılerdir. 

GlRESUN, 29 .A.A. - Halkevinde 
dün akf'UD bir toplantı yapılmıf ve bu 
toplantıda Halkavi azasından Necati B. 
tarafından herkesi alakadar eden bir kon 
ferans verilmi§tir. Konferansı müteakip 
halk türküleri söylemiıtir. Toplantılar 
çok rağbet gördüğünden banara her 
perıembe akıamı devam olunacaktır. 

Bir kızcağız keyf kurşununa 
kurban gitti 

Geçen perıembe günü Bartın tabi Kıt· 
la köyünde hazin bir facia olmuı, 9 ya· 
tında bir kız çocuğu kurıunla vurulup 
ölmüıtür. 

Hadise ıudur : 
Karainlcr köyünden lsmail kızı 9 ya

tında Kezban, arkadqlariyle ve diğer ka 
dınlarla beraber yakındaki Kıtla köyün
de yapılan düğüne giımi§ler Ayni köy· 
den Gebeı oğullarından Ahmet oğlu Ki. 
mil de, diğer köy delikanlılariyfe beraber 
düğüne gitmİf, Düğün evinin önündeki 
kaabalığı içioe karışa Ki.mil, birdebire 
cuıa gelmiı ve tabancasını çıkararak bir 
el atq eımiıtir. Fakat kurıun havaya 
gideceği yerde düğün evinin merdiven 
tarafına gitmiş, tahta perdeyi delerek i
çeride, kadınlarla beraber merJiven ba· 
tında duran küçük Kezbarun tam ıaka
ğıa iıahet etmiştir. Kızcağız, bir kelime 
bile söyliyemeden merdivenden atağı 
yuvarlamıf, ini surette öhnii§lÜr. 

Yeni Malatya Valisi • başladı ışe 

Yukanda Mal~a elektrik 

MALATYA, (M>lliyet) - Malat.. 
ya kunılut itibarile epeyce eskidir. 
Son zamanlarda tehirde bir çok ııü· 
zel eserlere tesadüf edilmekte ve her 
tarafında bir umran faaliyeti göze 
çarpmaktadır. 

Aaıl Malatya ıimdiki Maiatyaya 
iki aaat kadar uzak bir mahaldedir. 
Hicretten evvel Yunanlılardan (Ma, 
latiyüz) iıminde birisi tarafmdan bu
rui tesis ve inıa olunmuf ve 933 se
nesinde ıimdiki MaJatyaya naklolun
muıtur. Şimdiki Malatya CTVelcc ea
ki Malatyada bulunan kimselerin say 
fiyea.i ittihaz olunmut ve sonralan 
eaki Ma!atyadaki büyük binaJarın en· 
kazı buraya getirtilmek auretile ku
rulmuıtur. 

Malatyanın her evinde bir bahçe 
olmakla beraber tehrin etrafı da ta. 
mamen bağ ve bahçelerle çevrilidir. 
Buranın baılıca ihracatını meyve t8f 
kil etmektedir. Bilhaaaa kayıi, tefta· 
li, elma, arm11t, kıulcık külliyetle h&
ul ve bunlardan pek çok istifade o
lunmaktadır. 

Malatyada son seneler içinde viİ· 
cude getirilen eserler araaında Hal· 
kevi, sinema, iıtuyon binaları, iııe 
bilha11a zikre fByandır. Şehrin hÜ· 
tün evılerinde eletrik tesiaab vardır. 
Su ile iıliyen elektrik fabrikaaı ıehre 
bir buçuk saat mesafededir. Şirket 
elektriğin beher kilovatı için 16 ku. 
ruı almaktadır. 

Malatyada sıhhi müeueselerden 
em yataklı bir haatahane, bir trahum 
hastahane ve dispanseri, bir dofum 
evi mevcuttur. 

Malatyada yeni ite baılıyan V ati 
Etem Beyin ıehrin daha ziyade gÜzel 
lepııcsi için büyÜk gayretler aarfede
ce~i anlatılmaktadır. 

Malatyada haftada iki defa ç.ıJr,. 
mak üzere Fırat aazeteai, ieminde 
bir gazete intiıar ebnektedir. Bu ga
zetenin daha mükemmel bir tekilde 
yevmi olarak çıkması için çalıtılmak
tadır. 

Maiatyada geceelri geç Yakte ka-

santralı, "§ağıda eski Malatya 

dar dükkanlar açıktır. Şehirde eğlen 
me mahaJli olarak çalgılı, çal11sız 
bir çok kahvehane ve bir de ainema
Yardır. Fakat sinem& her gün çalıt
mamaktadır. 

Gönderdiğim resimlerde eaki Ma• 
latyanın umumi manzarası ve elek• 
trik fabrikaımın dahili vaziyeti ile 
Malatyarun bir manzarası görülmek
tedir. 

Zonguldakta bir amele 
kudurarak · öldü 

Zonguldaktan, aralarında bir dok
tor, yedi polia ve komiaer ile iki Fran
aız bulunan 30 kitilik bir kafile ıeh· 
rimize gelmiı ve Darürkelp tedaviha· 
neaince kısmen ayakta, kısmen yab
nlan tedavi albna almmıılardır. 

Bôıılar, kudurmut bir adam tara
fından kısmen elleri ııırılan , kıamen 
yilılerine tükürülen ve onunla muh
telif veailelerde temaata bulunan kim· 
aelerdir. 

Kuduran adamın i.uni Ahmettir. 
35 YaJlanndadır. Ereğli ıirketinin 
Gelik ocaklarmda amele olan bu a• 
dam, bir kaç ay evvel bir köpek ta
rafından ıarnlmıt ise de ehemmiyet 
nrmemit. 20 ırlln evvel ötekine beri
kine aaldmnata ba9lanııt ve tirketin 
Zonauldak haatanealne gönderilmit • 
tir. 

Ahmet, hastaneden don ve gömı
lekle kaçmıf ... e Zonguldakta Erei!U 
ıirketlnin e...leri bu1unan mahaUeaİn• 
de aaJ.Ue in<;" caddede ba!mt> ça. 
fırmağa ve evltrl tulamala ba,la:
~br. Bidayette deli aanılan b11 » 
dam. gilç halle lakele karakoluna gll
tllrlilmil' la• de, tekrar kurtularalıi 
karakolun ""'m1annı ktnnıt. tekrar 
YakAlanarafıt ııeldz ı.t.lnln yardımlle 
bir otomobile luınul.up hastaneye kal
dmlmatır. 

Kudu.-dulu orada le&blf edilen 
bfcllre Ahmet, t!I oallt oonra hasta• 
nede feci surette &lmlhtür. 

MALATYA, (Milliyet) - Yeni 
Valimiz lbrahim Etem Bey buraya 
gelir gelmez meaai arkadaJ!arına bir 
tamim gönderınittir. Diğer taraftan 
Liae, Halk evi ve hastahane
lerle bütün hükômet devairini teftiı 
ve ziyaret ebnit ve dairelerin faali
yet, ve it esaalan üzerinde uzun ko .. 
nuşmalar yapmıfbr. Daire amirleri 
tarafından verilen izahatı d.inlemi§ 
ve yapılmaaı acele itler üzerinde not 
lar aimııtır. 

Şehrimiz Milli iktisat ve tasarruf 
cemiyeti reisi lamail Hakkı Bey vila
yet makamına istifasını vermİftir. 
Vilayet makamı cemiyet aza.lan ara 
smda yeni blir ite iotihap edilinceye 
kadar Taaarruf haftasının yaklll§mB· 
sı münasebetile Maarif müdürli Lüt
fullah Beyi reis vekilliğioe teıuip et• 
miıtir. Tasarruf haftası bugün. Hal· 
kevinde Lise Türkçe muallimi Mela
hat hanımın bir konferana;ıe batlan
mıtbr. Aynca Halkeviode bir yerli 
mallar sergi&İ açı.lıruttır. Vitrin miiaa 
bakası yapılacaktır. Sinemada wı Ji. 
aede müsamereler verilecektir. Biltün 

kahve "e gazioolarla ıehtin muhtelli 
semtlerinde yerli mahauliıt ve yerli mal 
lar ile istikrazı dahili B. tahvilleri ve 
faydalan Üzeriode konferaıular ve
rilmiıtir. Aynca da bütün ça;tıda yer 
li mallar, kahve ve gaziooda yerli 
mahauller verilmekte ve aatılmakta
dır. Diğer taraftanHalkcvi konser he 
yeti tarafından konaerler verilmekte 
dir. 

Şehrimiz sporcu gençlerinden bir 
kısmı birleterek ''Frat Spor'' adlı bir 
kulüp açmağa karar vermiıler ve ku· 
lüp için Kıtla caddesinde bir bina tut 
muı1ar ve viliyete de reamen müsaa .. 
de için müracaat ebni§lerdir. 

Bet ay evvel Mahasebei hususiye 
yi tefti§ eden müfetti4 Hikmet Bey 
tarafından zimmetinden dolayı itten 
el çektirilen mahasebei husuaiye tah 
ıildarlanndan Nuri ve aHkkı Efendi• 
!er hakkında adli tahkikat bitmiıtir. 
Tahkikat sonunda Hanefi efendi ile 
Nuri efendiler mevkufen muhakeme 
ye aevkedilmiılerdir. Karan müteakip 
her iki tahsildar da hapaedilmitlerdir. 

Ma!atyadan bir manzara, •olda yeni Vali lbrahim Etem Bey .• 

Güneşin Oğlu 
mif. • onların atbklan oklar zehir-ı ınkla'ndım. Merd. gözümün önün· ı tu? Görüyorum ki için yanıktır •• ! 
lidir • ., diye bağrıfblar. Diltman de soyundu. • Bir gövercin yavru- Mersayı çok seviyorsun. , Ona ka
bizl arkamızdan kovalıyordu. Kar· •u gibi suyun içine daldı •• Uzun vutmalısın ••• ! 
detimln cesedini oradaki köylüle- saçlarını ve beyaz vücudunu gör- * • * 
re bırakarak kaçbm. düm, Boracığım ! (Ur) tehrinin yüksek sınırları u-

- O halde bizim yapacağımız Günetin oğlu, arkada,ınm yüzü- zaktan ı:örünmüttü. 
llk if, onlar uyurken baskın yap- ne bakarak: Bir saat sonra tehre ulaşacaklar· 

- Onu tuzağa dütürüp yakalı
ralım. Bat giderse, gövdenin de
leri kalmaz •• , 

Diyordu. 
Akıncdar araımda, Boranın çok 

gövendiği bir arkadatı vardı. 
Su boyundan konutarak gidiyor

lardı: 
-· Sen geçen ~l Fıratlılarla ko

nutmağa gitmittin. • Onların adet
lerini herkesten iyi bilinin! Gece
leri erken mi yatarlar, sabahları ne 
vakit kalkarlar? Anlat bakalım! 

(Batıkutu) atının dizginlerini 
çekmitti. 

Yavatladılar •• 
- Fırat kabilesi günet batınca 

yatar ve sabahleyin ortalık ağarma
dan kıır.lkarlar. Besledikleri köpek
ler, uzaktan dütmanın geldiğini · 
sezerler ve havlamağa ba,larlar. 
Attıkları okların uçları zehirlidir •• 
"'-n~uk kardetim geçen yd böyle bir 
zehirli oktan yaralanıp ölmüftü. 

- Bunların oklarından sakın
mak kabil değil mi? 

Yazan: lskender FAHREDDiN 

-- F ıratlılar evvela atlıların ah· 
na nitan alırlar •• Atından sonra da 
binidsini öldürmeğe sav.,ırlar. 

Bora, dudaklarının arasında bir 
köy türküıünün anlaşılmaz sinleri
ni mırıldanırken, Batıkuşu anlatı
yordu: 

-F ıratlıların attıkları oklar hiç 
bir milletin okuna benzemez. Uçla
n çok sivri ve boyları küçüktür •• 
Bu oklardan biri kardetimin ense
sine !aplanmıttı •• Ben yanında gi
diyordum .• Hemen yetittim, oku 
çektim. Kardetimin canı bile yan
mamıfh. Gülüyordu. Okun ucu 
yarım parmak etin içine batmıştır. 
Bu kadar ufak bir yaradan küçü
cük bir gövercin bile ölmezdi. Fa
kat, zavallı kardeşim bir saat son
ra atın üstünden yere devrildi •• 
Vücudu simsiyah olmuştu. Etrafı
mıza toplanan köylüler kardeşimin 
zehirlendiği anladılar ve: "Fıratlı
larla dövütmütsünüz. • Yiğitin ya
raaı neresinde?.. diye şoruyorlar
dı. Ensesini gösterdim: "Zehirlen· 

maldır. - Sık sık içini çekiyorsun, dedi, dı. 
- Ben de bundan batka türlü yoksa (Fırat incisi) ne ıönül mü Günetin oğlu, Batıkutu ile en ön-

dütünmedim. Fıratlılar gece bu- verdin? de gidiyordu. 
kınından çok yılarlar. Babkutu elini yüzüne götürdü: Akıncıların atları açlıktan kişne. 

Bora, arkadatını denemek için - O günden beri gözlerimin ya- meğe başlamıştı. 
sordu: tını içime akıtıyorum, Bora! Ben. Ur önünde konaklıyacaklardı.A-

- Reisin kızına (D>inya güzeli) Mersayı çok seviyorum. Onu bir kıncılar, sabahın gün doğutundan 
diyorlar. • O kadar çok mu güzel defa daha suda tenha yıkanırken beri at üstünden inmemitlerdi. 
bu kız ••• ? görsem. • • Günetin batmasına üç saat kal-

Batıkuşu içini çekti: - Onu elde etmek senin için Dllftı. • 
-Mersayı mı soruyorsun? dedi. güç bir iş değil! Bu aırada, Batıkutu arkadan hır 

Ben Fırat kıyılarında on yıldır do- - Nasıl...? acı ses ititti: 
Ia,tığım halde, onun kadar güzel - Mersayı babası bir Türk deli- - Ahhhhh.. • • yaralandım •.• 
bir kıza rastlamadım. , , kanlısı ile evlendirmek istiyor. • Dizginlerini çektiler.. Atlarını 

- Yakından gördün mü? Batıkuşu biraz yürüdükten ıon- durdurdular. Ve arkalarına bak-
- İki defa.. Hem de yıkanır- ra: tılar. 

ke!'I • • - Fakat, ben onunla evlenmem, Yirmi bet yaşlarında bir delikan-
- Babası yüzünü kapatıyormuş.. Bora! dedi, kabilem beni lafla öl- lınm ensesinden kanlar akıyordu. 

Kızını yerlilerden birine kaptırmak dürür. • • Bizim eoyumuza timdiye Akıncılar yol üstünde durmuşlar-
istemiyormuş. • doğru mu? kadar yabancı kanı karıtmadı.Mer- dı. 

-- Doğru. • Ben Mersayı suda d., yurtsuz, ve bize düşman bir ka- Yaralanan delikanlı biraz sonra 
yıkanırken gördüm. Yolda gidip bile reisinin kızıdır. Halbuki be- attan yere yuvarlandı .• 
gelirken yüzü daima kapalı idi. nim atalarım (Altındağ) yamaçla- Delikanlının batına üşüşürlerken 
"Buraya kadar gelmişken, bu atif. rında büyük bir yurt kurnıut kahra- biraz öteden bir ses daha .• 
terıır yüzünü görmeden bir yere manlardır. Ben soyumun kanını kir - Ahhhhh. • vuruldum.·· 
gidemem!., dedim. Su kenarına )etmekten korkarım· Alageyiklerden bir akıncının fer 
ine<:~ği bir gün, sazlıkların arasına - Gönül dert dinler mi, Batıku- yadı herkesi faşırtmışh 

Aydın 7 Eylfıl 
Mektebinde 
Çocuk ana ve babalarına 

bir müsamere verildi 
AYDIN, (Milliyet) - Şehrimiz 

Yedi Eylıll ilk mekllebiod• çocuk ana· 
bahara.la çok parlak bir müsamere ye· 
rildi. Müsamereye mektepte yazılı ta· 
!ebelerin ana ve ha.balarının hepsi gel 
mitlerdi. 

Baımuallim Sabri Bey, toplantı ae• 
beplerini anlatırken muateret eaaaları 
na geçti ve çocukların bedeni, fikri 
ilerlemeleri ve iyi muam~atla tecviz 
edilerek yurda faydalı birer unsur ola· 
rak yetiıtirilmeleri için mektep ve a• 
ilenin müstakil vazifelerini anlattı ve 
çocuğun bq saatin mektepte geçirdi· 
ği halde 19 saatini aile bucağında ya· 
fBdığı .öyliyerek çocuia mekepte ya• 
pılan telkinlerin evde tahkim edilme
ai lüzümunu, ve bunda himaye çocuk· 
lannm oynadığı mühim rolü izah et• 
ti: 

Himaye heyetine: 
Merzuka Necip Hanım, Tevfik H., 

Suat Akıl Hanım, Kaymakam Rasiın, 
Binba§ı Remzi, Hakim Cevdet, Avu· 
kat Süleyman Sırrı, Avukat Ahmet Ne 
sip Beyler aeçildiler. 

intihaptan sonra yavruların müaa• 
mereleri baıladı. Çocuklannın parlak 
muavaffakiyetlerinden haklı gurur 
duyan ana ve babalar bu muvaffaki· 
yetlerin ba§lıca &ınileri olan hocaları· 
na takdir ve t"§Ckkürlerini aundular. 
Ve geç vakit irfan yurdundan ayrıldı• 
tar. 

Ben bu vesile ile bir noktaya temas 
edeceğim. Eski devirde ana ve baba 
!arımız bizleri mektebe verirken 
calanmıza eti aenin kemiği beniın 

diye teslim ederler, çocuklannın mek 
tepteki hallerini tetkik etmeği hoca!& 
ra kartı itimatsızlık ve l&Yl'lllzlık ıa• 
yarlardı. Bunun mahzurlanru çok acı 
tecrübelerle gördük, öğrendik. Bunıı 
takdir ed«n Cümhuriyot idaremiz, en 
methur terbiye ilimlerini getirerek fi 
kirlerini anladı. Ve en medeni millet
lerin trbiye uaııllannı kabul ederek 
on sene gibi kısa bir zamanda maari• 
fimizde büyÜk bir inkıli.p yaptı. 

Cümhuriyet hocaları çocuklan ev· 
)erinde de tak.ip ederek aua ve baba· 
lanndan muntazam notılar alıyorlar, 
d ... yalanıu yapryorlar Ye çocukların 
mektep vaziyetleri hakkında onları 
daima aydınlatıyorlar. Güdecekleri 
yollu göateriyorlar. lıte himaye cemi· 
yelleri de muallimle velin.in beraber• 
ce çalıpnalan ve yürümeleri için ku· 
rulmuıtur. 

Bapnuallim Sabri Bey, .özleri ara 
aında ıeçen seneki toplanbda çocuk· 
larm iyi su lçmel.ezi için bir hayır sa· 
bibi babanın mektebe bir merkep al· 
dığmı, faakt mektep ldareainin bıı 
merkebi kullanacak adamın ücretile 
merkebin iaıeaini temin için çok aıkın 
tı çektiğini anlattı. Gene öğrendik ki, 
ıeçen seneki himaye heyeti o top.lan· 
bdan dağıldıktan sonra Üzerlerine al• 
dıklan bu lıle hiç ali.kadar olmamı§• 
!ar. Bunun yalnız Yedi Eylül mekte• 
binde değil, her mektepte böyle oldu 
funu bir çok muailimlerlmizin çok 
haklı §İkayelllerinden öğrendim. 

Bu her yerde ve her mekteple bö:Y' 
ledir, demiyonım, fakat her mekteple 
böyle olmamaamı temenni ettiğimden 
bu noktaya dokundum ve dün akıaııı 
reyimi verirken çok titiz davrandıDl• 

Umum Türkiye mektepleri hima· 
ye cemiyetlerine muvaffakiyetler ve 
Yedi Eylül himaye heyetinin, mek• 
tep idaree.inin mektebe bir kütüpha• 
ne kazandırmalan hususunda temen • 
nisi çabuk yerine getirmelerini diliyo• 
nım. 

Bundan sonra ayni sesler sık sık 
i9itilmeğe başladı. Ardı ıua sekiz 
delikanlı, nerden geldiği belli ol
mıyan oklarla yaralanıp yere yu· 
varlanıyorlardı. 

İki tarafı ağaçlık bir yolun üıtüıı 
deydiler. 

Bora etrafına bakınırken, uzun 
yapraklı (Cozi) ağaçlarının üstün· 
de baykut gibi ıinmiş olan Fıratlı· 
lardan bir kaçını görmüttü. 
Düşmanın ini taarruzuna uğra· 

yan ve sekiz kurban veren Türk a
kıncıları (Cozi) ağaçlarını tutuf· 
turmağa başlamıtlardı. 

Bu meş'um ağaçların yaprakları, 
arasında bir kaç insan saklanacak 
kadar sık ve büyüktü. Fıratlılar, 
Türklerin h.: yoldan geçeceklerini 
evvelce tahmin ederek ağaçların üs 
tüne saklanmışlardı. 
Güneşin oğlu: 

- Bütün ağaçları yakınız! 
Diye bağırıyordu. 
F ıratlılar, ağaçların yakılacağını 

düşünmemişlerdi. Mütemadiyen 
Türklere ok atıyorlardı. 

Batıkuşu, ağaca saklananlardan 
birini yaralıyarak yere düşürmüştü· 
Yanına sokuldu •• Fıratlının yara· 

11 çok ağırdı.. Başı ucunda duran 
Türk akıncısını tanıdı: 

(Bitmedi) 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER F ABRİKALA 
Şirketinden: 

1 
. 

Fabrikamızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarunız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarnnızda araba veya kayıkta tealim 

~uvalda Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s Sandıt!a Küp Şekerin Kilosu 39,so Knrustor. 
Ancak en az beş vagon şek2ri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapdacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri heaabma sİ· 
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon ıiparig ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına bq 
lira tenzilattan istifade ederler. i 

K•rl flkAyetıerl 

Sur taşlarından evler yapılıyor 
Bir okuyucumuz yazıyM: lstanbulu 

ve b]vesile siirları ziyaret edecek se~
yahlann temiz n rahat bir yolda gezı
ncb' lmelerin.i temin malaaılile, btanbul 
Belediyesinin sur haricindeki yolu ~~: 
falt olarak inıa ettinneğe karar verdıgı 
ni ve bu kararın da yalanda icra edil: 
c< ğini gazetelerde büyük b'.r memnum· 
yctle okumuıtum. . • 

Dünyada halen mevcut olan tar~ı 
surlann, biç ıüphesi;ı; ki, en mülıimlenn 
den birini teıkil eden lsl":~ulu.n. bu ka 
diın surlannm uamet tanhıyesı ile sah 
ne olduğu vakayii azime düşü~.ülece~-~· 
)ursa bi;ı;İm bunlara kartı gosterıligı
ıniz ilimaı ve lakaydinin de cidden bü· 
y~k olduğu derhal a~'!.phr. . . 

Tar:hin birer yadıgarı olmaları ıtıba 
r:le bu gibi hal'Jratı tarihiye, mevcut ol 
<'-,ğu yerlerde ciddi bir dikkat ile muha 
fa;z;a edilmektedir. Ezcümle Paris surla
ri Paris Beled:yesi tarafından büyük 
bi

0

r itina ile muhafaza edilmekte olup ye 
re düşen bir l'&ftnın bile yizaına meydan 
verilmemektedir. Halbuki; geçenlerde 
Mevlevibanekapı civarında inşatta kul
lıınılmak üzere surlanlan araba araba 
taı çıkartılarak ı...ıınınış olduğu halde, 
buna hiç bir kimse ses çıkarmamqtı. 

Dünyanın dört köıesinden masraf ih 
tiyar ed~ bu surları görmek için gelen 
seyyahlan dütünürsek, şehrin zeyneti 
tarihiyesine karşı gösterdiğimiz bu ala· 
kasızhk, hiç t<e kabili af değildir. 

Bu surları, kıymeti taribiyelerini ih
lal etıneden tam' r emek, bugün ve ya
rın ç.in belki mümkün olmıya~.tır· .. ~~
kat· bu imki.nsızlık, onları büsbulun 
ha..;.beye terketmeğe de bir sebep eş~il 
etmez. Hiç olmazsa bugünkü hallenle 
bakasına çalıımak ta bir hizmet ve bir 
himmet olur. 

Belediyenin yaptır"cağı bu yol vesi
lesile hatıra gelen bir noktayı itaret et· 
mek istiyorum: 

Şehri dairenmadar ihata eden deniz 
ve kara sUrlarının en mühim noktaıı ve 
ıehrin tarihinde en büyük hatırayı b· 
unmıt olan kısmı, Topl<apı ile E~~e
kapı arası yani Bayrampaıa Dere11 ki • 
namı kadimiyle cK.ilou vaddidir. • 
1453 te Türkler tarafından yapılan mu 
hasara, bu kısımda son ve kati bir mü
cadele ile hitam bularak şehre ilk defa 
buradan girilmi~ir. Esasen buranın bu 
ranın bugünkü vaziyeti hile, o ;ı;aman o
rada cereyan eden mücadelenin ne ka· 
dar çetin ve gere:k mahsum ve gerekse 
muhasirinin ne büyük kahramanlıklar 
ve fedakarlıklar braz elm't olduklanna 
ıehadet etmekedir. Sur, burada hemen 
hemen arnamile kaybolarak zemin ile 
bir seviyeye inınif{ir. 

Belediyenin yaptıracağı yolun hini 
inıasında, surun bu küçük kısmı, naza
ra pek çirkin görünen tenekeden yapıl· 
mıı bir iki l'&De kulübe kaldırılmak ve 
zemin biraz tesviye e~lmek suretile te
mizlendirilip küçük bir meydan haline 
konuldukan sonra, h'r levha üzerine 
tehrin tarihi ;ı;aptı ile, ilk noktai duhu
lün orası olduğu kaydettirilenk, o mey 
dancığa dikilecek olursa, hem surun o 
kısmının büıbüün harap olmamaıınt\ ve 
binnetice ıelırin tarihine bir ruz:met e
dilmiı ve hem de kara surunun takriben 
vasati olma11 tı"barile yazın cidden çöl 
denilecek kadar sıcak olan o yerlerde, 
bu kısmın kar1111na isabet eden Beyler
bey çeşmesi yanındaki yanmdaki saye. 
dar ağaçlar ile süolenmit küçük bir kır 
kahvesi de seyahin i~in bir vaha teşkil 
etmiş olur. 

Mercii aidinin nazarı chKkatini celbe 
dereğinizi ümit ederm. 

Boş duran bir deri fabrikası 
lnkiıaf eden sanayiiınizden biri· 

si de ıüphesiz ki, dericiliktir. Derici· 
lik deyince; hepimizin batırma bil. 
nazarda Beykoz fabrikası gelir. 

Bu fabrika milli servetle yapıl
mı~tır. ~n zamanlarda Sümer Ban .. 
kın buraya verdiği hususi ehemmiyet 
dolayıslle bu fabrika bira>: daha m
kişaf etmiş ve yeni makineler getiril
mek suretile modem bir fabrika ha
line gelmiıtir. 

lnkiıaf etmit olan bu oanayiimi~ 
ve dolaynlle Beykoz, Y edikule fabri
kaları bütün ihtiyaçlarımıza cevap 
verebiliyor mu? 

Bu noktayı biraz tahlil ederek (ı. 
zerinde durmak lazımdır. Gerçi bu
gün bu fabrikalanmız Avrupa de~e
c.esinde çok zarif ve ince i~ler çıl,a
rıyor. Lakin iktısattaki yendi ken.:li
tnize yetıne ıiya21etini nazara alırsalt 
bu saydığımız fabrikalarla kendi ken
dimize yetme siyasetine varmaktan 
biraz uzak bu 'unuyoru:z. 

Gene lc:öselemizin bir kısmını hn .. 
riçten getirtmeğe ve harice bu yüz .. 
den avuçlarla para vermeğc mecbur 
kalmııktayız. 

Ne zaman ki, h!'lriçten kôsf'!le ve 
deri ithal etmeZA""k bu ı;anayiimi.zin 
tam manasi)e inkişaf ettiğine o zzı
man kani olabilir~z. 

Bunun temini ise ancak bugünkü 
ileri fabrikası k•drosunn Beykoz dcı·e 
t-e~i"de bir f;ııbrika ili.ve etmekle 

, kabil olducu ıribi, o zaman Halep va· 

Adres: Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf 
0

Han. No. 40-30. Telgraf 9:116 

Eskişehir eker Fabrikası~ 
Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

Fiatlarımız: Fabrikada teslim şartiyle sandıkta küp şekerin 
kilosu 40, çuvalda kristal toz şekerin kilosu 37 kuruştur. 

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

En az beş vagon veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. 

ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 

lnhlaarıard• 

Sami Bey Ankarada 
Uyutturucu maddeler inhioan müdü 

rii Ali Sami Bey evvelki gün Ankaraya 
gitmitt•r. Sene bqından itibaren, idare 
daha geniı bir faaliyet sahasına girece
ği için. Ali Sami Bey bu hususta lkluat 
V ekil«inden yeni emir alacak, bir iki 
gün sonra tekrar tehrimize gelecektir. 

8 kuruşluk sigaralar 
Şebrmizde 20 adet sigarayı ihtiva e

decek paketi ·s kuruta satılmak üzere 
Halk sigarası satışına Fırka gurupunca 
karar verilmesi, lstaı:l.ulda büyiik _.. 
nuniyetle kartılanmıttır. Evvelki gün 
Ankaradan avdet eden inhisarlar umum 
müdürü Hüınü Bey, ucuz sigaraların 
biran evvel piyasaya çıkarılması iç n la
zım gelen emirleri verecektir. 

Avukatlar birliği kongresi 
lzmirden yazılıyor : Türkiye avukat· 

lan birliği kongresi hazırlıklan devam 
etınektedir. lzmir barosundan bütün ba
rolara vaki olan davet Üzerine ıimdive 
kadar Odemiş, Adapazarı, Afyonkarahi· 
sar, Bursa, Edime, Manisa, Ordu, Aydın, 
Tire, Niğde, Antalya, Trabzon, Mersin, 
Edremit, Düzce. Adana, Kocaeli , Ber· 
gama, Ankara, Konya, Eıkiıehir barola
n kongreye iştirak edeceklerini bildir
mişlerdir. Diğer barolann da bugünlerde 
ittirak eevabı vermeleri beklenmektedir. 

Konrge ruznamesi ve programı tabi ve 
bütün barolara tevzi edilmiıtir. Ruzna· 
menn ibaşlıca maddelrin (birlik teşkili 
kararı), (birlik nizamnamesinin ilızar ve 
kabulü) Ye (beynelmilel avukatlar itti
hadına iştirak meselesi) teşkil etmekte
dir. 

Bittabi bunlar kabul edildiği takdirde 
İcap eden ntihabat yapılacak ve gelecek 
sene mesaisi ve kongresi hakkında karar
lar alınacaktır. 

Harp malulleri takvim 
çıkarmış değildir 

Harp malı'.Uleri birliği, 934 aene
ai takvim ve muhtll"asını çıkarmaia 
karar vermediği halde, bazı yerler· 
de harp malulleri namına takvim ve 
muhtıra satıldığı görülmüıtür. 

Birlik, müt~sirler hakkında ta
kibat icrası için zabıtaya müı·acaat 

etmittir. 

r Şark otelleri 
Merkezi: Aqkara Caddesi Aşır 
Efendi sokak Yeni poctahane 
arkasında. Şubesi: Ebuısuut 

Caddeıi. Telgraf: Şark Oteli, 

Te'efo-ı: 21695. [115211 ...................... 
s1tasile Suriyeye az miktarda ihraç. 
ta mümkün olacaktır. 

Geçen gün gazetenin birinde oku
dum. Bilmem kendi hesabıma çok 
müteessir oldum!. 

Anlatıldığına göre, Beykoz deı-e
cesınde ve hatta daha geniı teşkilat· 
lı büyük bir deri fabrikası y::di •e· 
nedir Y a.lvaçta yapılmış, sermayesiz· 
likten duruyormuş. 

Bugün sanayie verdiğimiz ehem~ 
miyeti nazara aldım da doğ-ruıu bir 
müdde~ inanamadım!. Bu fabrikayı 
İfletmek bugün milli sanayi ve ikt•· 
:"at noktasından ehemmiyeti haizdir. 
Böyle bir kurulmu, düzenin ihmalini 
tehlikeli bulur, ve alakadarlann dik· 
kat nazarlarını celbetmeği mil.!i sa· 
nayi ve iktısat namına borç hilirin1. 

Okuyucunıu: Enııer 

Oturan vapur 
Kurtarıldı 

iki yelkenlınin parçalan
dığı haberi geldi 

Ayvalık civannda karaya oturup 
kurtarılan Bandırma vapuru limanı
mıza gelmittir. Karadenizde aükii .. 
net hÜkiim sürmektedir. 

Fırtına esnasında denizlerde vuku 
bu1an kazalara dair Jiınan idaresine 
gelen mütemmim malUınata göre, lğ. 
neadadan kömür yiikile lstanbula ha
reket eden Ywuf kaptanın idareıün
deki ( Deryakuşu) adlı büyük yel
kenli Karaburun civannda karaya 
düıerek parçalaruruı, hamulesini teı
kil eden 40 bin kilo kömür denize 
döküimüttür. 

70 çeki odun hamulesile Ali kap· 
tanın idaresinde yola çıkan (Hüdaya 
Emanet) motörü de Hopa sahilinde 
karaya düşüp parçalanmıı ve müret• 
tebatı kurtarılmııtır. 

inhidam tehlikesi 
Evvelki gün Ayvansarayda yıkı

lan Halim efendiye ait evin yanında• 
ki bina da, yıkılma tehlikesi göoter
diğinden botaltılmııtır. 

Evvelki gece Vezir hanının iç du
varlanndan biri de kısmen çökmüt
tür. 

Kıbrıata da bir vapur oturdu 
On gün evvel lzmirden mal alan 

ve tütün kumpanyalarının külliyetli 
miktarda tütünlerini yiikliyerek Ame
rikaya müteveccihen hareket eden 
Amerika bandıralı Eksarch vapuru 
Kıbns açıklannda karaya oturmuş• 
tur. 

Bu hadiseden son derece mütees
sir olan geminin aüvariai ölmüıtür. 

Suvari Bahr:muhiti Atlasiyi tay• 
yare ile ilk defa geçmeye muvaffak 
olan Amerikalı tayyareci Lindberg 
in bir mürebbiyesi ile nişanlı bulun• 
ınakta idi. 

Doktorlar dün 
Toplandılar 

(Başı 1 inci sahifede) 
!onunda doktor Neıet Osman Beyin 
riyasetinde toplanmıştır. 

Deniz 
Seferleri 
Yeni bütçe pazartesinden 

itibaren tatbik ediliyor 
Büyük Millet Meclisi bütçe, iktı

sat ve divanı muhasebat encümenle
rinden mürekkep heyeti umunüyede 
kabul edilen Devlet Denizyo!lan, 
Akay, fabrika ve havuzlar idarel.,.. 
rinin yeni bütçeleri pazartesi günün
den itibaren tatbike baılanacaktır. 
Her üç idarenin Ankarada bulunan 
müdürleri evvelki gün avdet etmiı· 
!erdir. , 

Devlet Denizyollan idaresi büt- • 
çesinde ve memur ücretlerinde es... 1 
it değiıiklı1ı: yoktur. lakenderiye ııe
ferleri de timdl!ik 15 günde bir ya
pılacaktır. 

Münakalatın ihtiyaca uygun ıe· 
kilde temini için tedbirler alınacak<
tır. Halen idare, Türk vapurculuk a
nonim 'irketile yapılan hat taksima
tında hissesine düıen seferleri, kira 
ile vapur tutarak temin edebilmek
tedir. 

Bu vapurların sahipleri tarafın
dan dıt hatlara ııeferler yapılması 
dütünülüyor. Bu tasavvur, kuvveden 
file çıkınca bittabi vapurlarını çeke
ceklerdir. O zaman idare, hl11esine 
düşen seferleri yapmakta müıkülata 
uğrayacağından timdiden yeni va
purlar mübayaası zarureti karşmn• 
dadır. 

Akay idaresi de, bu sene iki ye
ni vapur, Y alovada 150 yataklı asri 
bir otel yaptıracak, köprünün Kadı· 
köy iskelesini de yeniden İn§& etti
recektir. 

Otel için açılan müsabakaya itti• 
rak eden Türk mimarlan, yann ak
aıma kadar prıoje1erini idareye vere
ceklerdir. Köprünün yeni Kadıköy 
iskelesi, gene dubalar üzerinde inta 
ettirilecektir. idare, duba yerine be· 
ton temel fikrini tetkik ettirmekte• 
dir. 

şayanı kayıt olan müracaat, imam 
Yahya Efendi tarafından Yemene 
Türk doktonı gönderilmesi hakkın
dadır. içtimada bu hususta talip o· 
tanların ceııllyete müracaatları için 
gazetelere ilan verilmesi kararlaıtı· 
nlmııtır. 

Gedikpaşada Jandarma 
Sa tınalma Komisyonundan: 

212 kalem tıbbi ecza ve malzeme 14 Kanunusani 934 Pa 
zar günü saat on beşte kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
Talipler şeraiti anlamak İçin İstedikleri vakit kapalı zarf 
münakasasma İştirak için gösterilen gün ve saatte ilk temi· 
nat makbuzu ve teklifnamelerile Komisyonwnuza müracaat· 
ları, (7023) 9740 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 
( 4500) adet yerli ma mulatı hayvan tnnar fırçası 

kapalı zarf usulile satın alma cak ve kapalı zarf münakasası 
4 • 2. Kanun 934 perşembe gÜ nü saat on birde yapılacaktır. 
Talipler nümune ve şartname yi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak İçin mezkUr günün muayyen saatinde ilk 
teminat makbuzile Komisyonumuza müracaatları. (6889) 

9479 

1STANBUL TRAMVAY ŞiRKET! EVKAT TARlFESt 
1933 aenesi birinci Kanunun 28 inden itibaren il.V.. ahire kadar miiteberdir. 

No, Hadat 
ilk s •• 

Hareket Fa•ıla H•reket H•rek ol - -- Saat Saat 

10 ŞiŞLi • TÜNEL ( Şif 1 iden • Tü.nele 3• 7• 6.10 23.40 
• { Tünelde. - Şi1li7e 6.30 24.00 

12 HARBiYE-FATiH f Harbireden. • Fati.U 5' 10' 7.04 23.45 - Fatibten - Harbi1• 6.20 23.00 

"' ı.ı 15 TAKSIM • SiRKECi { Taksimdeta - SirkeeİJ• 8' 7.30 19.00 

~ 
( Sirkeciden - Taka.ime 9" 7.50 19.25 

111 16 MAÇKA • BEYAZIT ( Maçka.dan - Beyazıt. il. 13' 6.15 23.17 

= ( Be1azıttaa .. Ma,ka7a Zt' 6.57 24.00 

ı.ı - MAÇKA • E. ÖNO [ Mablcadan .. E. Öeiln• 9' 7.10 19.4~ 

"' 
E. nünden .. Maçb,.a 19" 6.40 20.lS 

• ı1 ŞiŞLi • SiRKECi . f Siıliden • SirkM.İT• r 7.04 19.31 - Sirkecidea ... Şiıliye 9" 7.36 20.03 
..:ı , TAKSIM . AKSARAY { Taksimden .. Akaarap 12' 7.00 19.10 .,,. -- { Alıı;ıara7dao .. Ta.lıı:t.U.e 25' 7.37 19.47 .,,. 19 KURTULUŞ-BEYAZIT { Kurtuluıtaa • Be7uıta r ıs· 6.00 23.08 

( Beyaadlt-a .. K urtuluıa 21' 6.45 23.48 

- KURTULUŞ • E. ÖNÜ 
~ Kartuluıtan .. E. ÖnQne 10' 7.05 19.30 

E.Önünden .. Kurtuhııa 21' 6.30 20.02 

~ 

22 BEBEK . EMiNÖNÜ 
~ B. Taıtan • B•bıti• 6.08 -.-

" E. Önü.ne 8' 6.20 ~ 
( Bebekten w 16" 6.30 23.10 
( Emirıönü.ndea - BeLei• 25' 6.40 23.48 
(Bebekten - B. T •t• -.- 24.25 Cemiyete yeniden yazılmak için 

müracaat eden 5 doktorun müracaat· 
1: ları kabul edildikten sonra Etıbba n• 

dası binası dahilinde kiralanan oda-

Yerli müıtahuırlar sergisi .,. 
Etıbba odası binasında Selami lb- t 

rahim Bey tarafından Türk müstah· A 

23 ORTAKÖY ·AKSARAY ( Ortakörden - Aktara7a il' 6.30 19.10 

ı1 nm tefrişi görüşülmüıtür. 
Müteakiben biri hariçten, dii;eri 

;;; 
zirlerini tanıtma tqkilitı bürosu va· ı.ı 
sıtasile Etıbba odasındaki kongre mü- oQ 

nasebetile doktorlara yerli ilaçlarımı-

J4 BEŞiKTAŞ • FATiH 

( Akaaraydaa - Ortakö7e 

( Be,ilıı..tattaa - Fatihe 
( Fatihten. • 8. Taıa 

15' 7.14 19.54 

8' 14 7.00 19.38 
17' 7.42 20.20 

r 6.05 
1 dahilden vaki olan iki müracaat mev· 

"1..ıu bahsolmuıtur. Hariçten vaki ve zı gösteren bir sergi açılmııtrr. 

İstanbul Barosu Reisliğinden: 

( 
( 
( 

-en 32 TOPKAPl-SIRKECI 

~ 

Ak•araydan .. Topkapıya ~-
T opkapıdan - Sirkeciye 14' 6.20 23.00 
Sirkecidıtn - Topka.pıya 20· 6.51 23.30 

Aıağıda yazılı ruznamenin müzakeresi için 25 Birinci kanun 933 tarihinde 
adiyen içtima edecek olan heyeti umumiye ekseriyet hasıl olamaması hasehile 
içtima 30 Birinci Kanun tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 e talik edilmi§· 
tir. Nizamnamei dahilinin on dördüncü maddesi mucibince birinci içtimam deva. 
mı olan işbu içtimada ekseriyet aranılmaksızın müzakere icra ve karar ittihaz edi
leceği cihetle mezkür gün ve saatte riifekanın lstanbul Halkevi salonunda ha
zır bu1unmaları rica olunur. 

Ruzname: 

1 - idari raporun okunması, 

2 - Hesaplara ait raporların okunması 

3 - 934 senesi bütçesinin tetkik ve tasdiki 

4 - Türkiye Avukatlar Birliği teıkili için 5. 1-)3.; tarihinde lzınirde akde 

dilecek konııreye bir murahhas izamı ve lzmiı· Buosundan gelen tahrirat bak· 
kında rüfekarun mütalealarının alınması. (11445} 9784 
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33 YEDIKULE-SIRKECI 

( 

( 
( 
( 

37 EDIRNEKAPl-SIRKECl 

( 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı· 

T opkapıdan - Akıaraya -~ 24.00 

Akaaraydaa - Y ed.ilmleJ'• 7' 5.56 -~ 
Yedikulıeden - Sirkeciye 14' 6.15 23.01 
Sirkecidea. • Yedilculey• 21" 6.48 23.35 
Yedikuledea ... Akıaraya -.- 24.05 

Alcıarayd.a - Ediraelcap17a 6" 5.52 ~ 
Edirnekapu:laa • Sirlı:eci7e 12' 6.15 23.12 
Sirkec:::len - Edirnek:apıya 19' 6.44 23.40 
Edirnekaptdan. • Ak•ara7a -.- 24.08 

' 'r- Göz Hekimi -
Calatasarayda Kanzük eeuhanesi 1 

Dr. Süleyman Şükrü 
Birinci sınıf mütehas'1s 

(Babıali) Ankara caddesi No. 60 karımnda Sahne sokağında 3 numa· 
ralı apartımanda 1 numara. 

--·ı 
:.. ............ 111119, .. 

9003 l .'sooı 



• 
10 beygirden 800 beygire kadar Exzosla çalışan tek silindirli 

Kondense ile işleyen çift silindirli LOKOMOBlLLERlMIZ vardır. 
Yalnız Türklyede 127 ıane R. WOLF f.OKOMOBILI ltlemektedir. 
Her büyüklükte ve her şekilde KAZAN imli ederiz. 
IlUHAR MAK.INALARJMIZ her tartfıa ıuınmıştır, çok yüksek 

takat ve ıazyikl erle de imal eıtllmektedir. 
.8 bevgirden 300 beygire kadar - BUCKAUER - KOMPRESÖR 

SÜZ. Dizellerimiz fennin en modorn kavaninine göre imal edilirler 
ve her ıarafıa rağbet görmüşlerdir. 

SÜPEl-lHITF.R, EKONOMAYSER n her madde! muhrikaya uyar 
OCAK TERTIBATJMIZ vardır. Teklif ve hususi k11aluJtlınmızı lsceylnlz. 

Umumi vekili: AHMET RÜŞTÜ ZADE MEHMET HAYRI 
'felgraf Adresi: MUHAYER lSTANBUL. Telefon: 24420 ve 2'6U9 

Sirkeci Mitıt Pasa 11~" ıı.: .. . : L .... .... ~ ..... 

Y ıpacağınız ıesisat ne büyüklükte 
olursa olsun ılze kudret istihsali için 
ıeklifatta bulunmağı n plAnlan ihzara 
amadeyiz. 

Mühendislerimiz her türlü arzularınızı 
isal ederler ve tesisannıza uy~un bir 
makina yı bizde mutlak bulursunuz. 

Ankara Şehir Bahçesi 

Yılbaşı 

Hediyelerinizi 
Sumer Bank 

Yerli 
Mallar 

Pazarından 
alınız 

Her ne isterseniz 
bulursunıız 

13 üncü kolordu ilanları 1 

ZÜMRE ZADE A. ŞAKIR MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi : 100,000 Tüı k Liraaı 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÜRKiYE iŞ BANKASI tarafından te•i• edllmiıtlr. 

Kl~LIK SALONU , 
Ankaranın en temiz ve konforlu ye- 1 

K, O. Kıt'aları ihtiyacı için 
açık münakasa ile 280,000 ki
lo odun satın alınacaktır. İha
lesi 15-1-934 pazartesi günü 
sat 14 tedir. Taliplerin §artna
meyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya İştirak için de 
o gün ve vaktinde teminatla
riyle birlikte Fındıklıda K. O. 
Satmalma komisyonuna mü
racaatları. (542) (6974) 

Tıirk Sanayii Harbiye ve Madeniye Fabrikası 
Haliç - Karaağaç Tel. 4321 • Telıı" İstanbul Zümre 

DAMGALANMIŞ ÖLÇÜLER 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

' 
ISKENDERlYE de •atılmak llzere emaneten mal 
g6nderealer, he•ab1D1Jza, TORKIYE fş BANKASI 

ıubelerlndea avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en aı masraf ve komiıyonla emin bir ıurette 
it gl>rmek isteyenlerin MISIR iş LlMlTED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adreal: MISIRlş - l•keaderiye 

9012 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Usküdarda SolakSinan mahallesinde Tophaneli oğlu 

sokağında bahçe ve 2 oda vem üştemilatı saireyi havi 31 No. lu 
hanenin 48 de 36 hissesi muhammen 450 lira üzerinden Peşin 
para veya mübadil hoonsu ile 1 Kanunusani 934 Pazartesi 
günü saat 14 te satılacaktır. Taliplerin müracaatları. B. 

(7126) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cins ve mevkii Muhammen bedeli 

Kumkapı : Cadırcı Ahmet 
Çelebi mahallesinde bakkal 
sokağında bahçe ve müşte-
milatı saireyi havi (3) oda 
ve (3) sofası bulunan 5 v& 
15 No. lu hanenin 8 de 3 
hissesi. 

Osküdarda : Yeni mahallede 
Nuh kuyusu caddesinde (3) 
oda ve bahçe ile müştemila· 
tı bulunan 129-179 numa-
ralı hane. 

Lira 
938 peşin para ile 

480 pe§in para ile 

Yukarıda cins ve mevkileri yazıli mahaller hizalarındaki 
kıymetler üzerinden temdiden hilmüzayede 1 Kammsani 934 

Pazartesi günü saat 14 te satılacaktır. Taliplerin müracaatla 
rı. (M.) (7116) 

1 lST. MR. KUMANDANLICI SA.AL. KO. tLANLARd 

Maltepe Askeri Lisesi talebe j yonunda hazır bulunmaları 
leri ihtiyacı için 800 çift dahili (723) (71SO) 
potin 800 çift harici potin * * • 
21-1-934 pazar günü saat 14 Maltepe Askeri lisesi ihti -
le kapalı zarfla satın alınacak- · yacı için 500 çeki odun 2-1-

lır. Şartnamesini göreceklerin 934 salı günü saat 14,30 da pa 
her gün ve münakasasına gi- zarlıkla satın alılnacaktır. Ta
receklerin teklif mektuplarını liplerin belli gün ve saatinde 
belli gün ve saatinden evvel Merkez kumandanlığı satmal
Merkez Kumandanlığı Satmal ma komisyonunda hazır hulun 
ına Komisyonuna vermeleri. maları. (720) (7123) 
.(696) (7032) 9692 9830 

.. * * * * * 
Harbiye Mektebi ihtiyacı 

için 287 ,500 kilo odun 2-1-934 
salı günü saat 14 te pazarlık
la alınacaktır. İsteklilerin belli 
gün ve saatinde Merkez Satın
alma komisyonunda hazır bu
lunmaları. (722) (7125) 

gAne salonudur. Mükemmel ince saz, 
mutena içki ve mezeler, temiz servis 
Ailelere mahsus balkon. (11270~ 

9749 
Hali Tasfiyede 

(Duban) Türk 
Anonim Şirketi 
Hali Taıfiyede ''Duban" Türk Anonim 

Şirketi hiuedarlar.- 2 Kinunsani 1934 
tarihiden itibaren tediye etmit oldukla· 
rı ıe.,,.yenin yÜzde 22 sine tekabül e
den meblağın yani beher bi1'1ik hiue ıe· 
nedi için 1,10 T. lirası tediyeıine baıla 
mlacaktır. 

Hi11edarlar malik buludukları senetle
ri numaralannı havi bir bordro ile bir
likte Selanik Bankası gişelerine göıtere 
cekler ve bankaca tediye edilecek meb
lağ, ibraz edilen hisse senetleri üzerine 
bir damga ile teapit edilecekt,ir. 

Ecnebi memleketlerde ikamet eden 
hissedarlar, hisse senetlerini bir bordro 
ile beraber, Paris'te Cambon sokağında 
43 numeroda "Credit Fonc:.i-;ı: d'Algerie 
et de T uniıie" ban kasma jlıraz ederek 
damgalatabileceklerdir. 

Ecnebi memlektelerde ikamet eden his 
ıedarlara tediye edilmesi lazımgelen me
baliğ kambiyo mezuniyeti iıtihsaline inti
zaren, bilahara kendilerine verilmek üz
re, lıtanbu'da Selinik Bankası nezdin
de Türk Lira11 olarak açılacak bloke bir 
heıapta her bir hıiııedann matlubuna 
kaydedilecektir. 
(11531) Taafiye memurları 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci ~ühürdanade 

Han Tel. 22740 

Karadeniz yolu 
GULCEMAL vapuru 30 Bi
rinci Kanun CUMARTESİ 
20 de Galata rıhtımından kalka
cak. Gidişte lnebolu, Sinop, 
Samsun, Giresun, Trabzon, Ri
ze, Hopa'ya. Dönüşte bunlara i
laveten Pazar, Sürmene, Fatsa, 
Unye'ye uğrayacaktır. (7155). 

Ayvalık sürat yolu 
ANTALYA vapuru 30 Birin
ci Kanun CUMARTESİ 17 
de Sirkeci rıhtımından kalka
rak giditte Gelibolu, Çanakka
le, Bozcaada, Edremit, Ayvalık, 
Dikili, İzmir'e · Pönütte Gelibo
lu'ya uğramıyacaktır. ( 7156) 

Bartın yolu 
SEYYAR vapuru 30 Birinci 
Kanun CUMARTESİ 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak gİ 
ditte ve dönütte Ereğli, Zongul
dak, Bartin, Amasraya uğraya-
caktır. (7157) ·I 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıtaat ve müessesat ihti
yacı için 3000 kilo üzüm sirke
si 31-12-933 pazar günü saat 
15,30 da pazarlıkla satm alına 
caktır. Taliplerin belli gün ve 
saatinde Merkez Kumandan -
lığı Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (717) (7101) 

9825 Fen Tatbika; Mektebi ih- Mersin yolu 
tiyacı için 14 metre mik'ahı ADANA vapuru 31 Birinci 

9831 

* * * Deniz Yollama Müdürlüğü 
emrindeki 12 No, lu mavuna 
nın açık müzayedesinde talip 
zuhur etmediğinden 2-1-934 
salı günü saat 15 te pazarlıkla 
satılacaktır. İsteklilerin belli 
gün ve saatinde Merkez Ku
mandanlığı Satınalma Komiı-

köprücülük kerestesi 31-12- Kanun PAZAR 10 da Sirkeci 
933 .. rıhtımından kalkarak gidişte 

pazar gunü saat 14,30 da Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod-
pazarhkla satın alınacaktır. Pa rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
zarlıgına İştirak edeceklerin Fathiye, Kalkan, Kaş, Finike, 
belli gün ve saatinde Meı-kez Antalya, Alanya, Mersin'e.DÖ-
K1;1mandanlığı Satınalma Ko nüşte bunlara ilaveten Taşucu, 
mısoynunda hazır hulunmala- Anamur, Kuşadası, Gelibolu'ya 
rı. (724) ( 7151) , .. u•ğ•ra0y.ac•a•k•tır•.Iİı(7•1•58ııııİ)m ___ • 

9614 

••• 
Eskişehir Askeri SA. AL. 

KO. dan: 
Müteahhidi nam ve hesabı

na 765,150 kilo meşe odunu 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. ihalesi 16-1-934 sa
lı günü saat 15 tedir. Taliple- I 
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak 
için de o gün ve vakinde tek
lif ve teminat mektuplarile Es
kişehirde K. O. SA. AL. KO. 
na müracaatları. (3439) 
(7056) 9738 

"' * " 
Haydarpaşa hastahanesi 

damının akmakta olan yerleri 
nin tamiri ve kiremitlerinin ak 
tarılması pazarlıkla yaptırıla - i 
caktır. ihalesi 2-1-934 salı gü ı 
nü saat 15,30 dadır. Taliple -
rin tamiratı yapabilecek ehli. 
yeti haiz ve hunun için bir ve
sika ihraz etmeleri mecburi -
dir. Bu vesikayı hamil olan ta
liplerin pazarlık gÜn ve saatin 
de Fındıklıda Kolordu satınal 
ma komisyonuna müracaatla -
rı. (544) · (7054) 9821 

• * * 
Haydarpaşa Hastanesi ih

tiyacı için pazarlıkla bir adet 
·ı' cenaz~ arabası yaptırılacaktır. 
İhalesı 2-1-934 Salı günü saat 

1 15tedir. Taliplerin evsaf ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa ittirak için de 
o gün ve vaktinde Fındıklıda 
K. O. Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (553) ,(7148) 

••• 
Çorlu Askeri Satmalma Ko 

misyonundan : · 
Tekirdağındaki kıt'at ihti

yacı için açık münakasaya ko
nulan 10,000 kilo çekirdeksiz 
kuru üzüme talip çıkmadığın
dan ihalesi 2-1-934 salı günü 
saat 10 na t_ehir edilmiştir. Ta
liplerin tayin edilen gün ve 
saatte Çorluda Askeri Satınal
ma Komisyonuna müracaatla
rı. (4454) (7147) 

••• 

20 100 
10 - 2o - 50 iOO - 200 - 500 Gramlık nkiz 

P'arçadan mürekkep pirinç takımler prakende olarek 
Ko.tusuz 200 Kutu ile 220 kuruıa 

l Kg. pirinç tarh 95 kuruı 

Maden dökümü tartılar: 
112 Kg. 25 kuruı 10 Kr, 280 kuruı 
1 .. 40.. 20., 525 .. 
2 ,, 7S ,, 50 ., 13SO ,. 
5 ., lSO .. Yessı tabta metre 80 .. 
Satıı mağazaları: lıtanbal, Galatı, Tünel caddesi 36 No, 

., ., Mahmudiye caddeıi 51 No. 
,. Sirkeci Liman kooperatifi 

Kadıköyde tali ıubeler açılmak liıeredir 
t•fsilat için fabrikaya müracaat. 

TAYYARE YILBAŞI 
PiYANGOSU 

Çocu lar için en iyi Yılbaşı hediyesi bir 
Tayyare Yılbaşı biletidir. Çocuk bununla 

binlerce lira kazanabilir. 

Büyük ikramiye yarım 
Milyon Liradır. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

.,. ' ' Mektepçe lüzumu olan (1500) kilo marmelatm pazar
lığında verilen fiatlar fazla görülmüş olduğundan 3-1-934 ta 
rihine müsadif çarşamba günü saat 14 te tekrar pazarlığının 
yapılacağı ilan olunur. (7134) 

1 lST ANBUL BELEDlYESl lLANLARI 1 
İstanbul Belediyesinden : 

Yeni Ölçüler kanun ve nizamnamesine göre hu senenin 
31 Kanunuevvelinden sonra kanunun men ettiği ölçülerin 
kullanılması yasaktır. Bütün esnaf ve alakadarların şimdi
den metre, Kilo gram ve litre esası üzerine ölçüler tedarik et
mesi lazımdır. 1 Kanunusani 934 tarihinden itibaren kulla
nıldığı görülen yasak ölçüler müsadere edilecek ve kullanan
lar kanuna tevfikan cezalandırılacaktır. Halkımızın hu yüz 
den zarar görmemesi için biran evvel yeni ölçü tedarik etme 
leri lazımdır. Fazla izahat almak isteyenler yeni postaha
ne arkasında Beyker hanında İstanbul mıntakası ölçüler 
ve ayar baş müfettişliğine müracaat edebilirler. (7065) 

9800 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
828 meşe makas traversinin kapalı zarfla münakasaaı 

13-1-934 cumartesi günü saat 15 te Ankarada idare binasın 
da yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarp~a veznele 
rinde beşer liraya satılan tartnamelerde yazılıdır. (7025) 

Çorlu Askeri Satınalma Ko- 9696 
misyonundan : ___ Z_a_h_i_r_e_n_a_kl-iy_a_t_m_a_m_a_h_su_s_2_0_t_e_mm __ u_z_1_9_3_0_ta_r_i_h_li_v_e_9 

Tekirdağı kıt'ah ihtiyacı i- numaralı hususi tenzilli tarife ile zeyilleri 25 Kanunusani 
çin 60,000 ve Çorlu kıt'atı için 1934 tarihinden itibaren lağvedilerek yerine diğer bir tari 
45,000 kilo Bulgura pazarlık fe ikame olunacaktır. Yeni tarife mucibince alınacak ücretler 
gününde teklif edilen fiat pa- A haremine nazaran yüzde elli zamlıdır. Ecnebi Memleketle
halı görüldüğünden ihalesi re ihracat yapacaklara ve memleket dahilinde en aşağı 30,000 
2-1-934 salı günü sat 16 ya bı- ton zahire nakledeceklere alınan Ücretlerin üçte biri Nİm ola 
rakılmıştır. Taliplerin pazarlı- rak iade edilecektir. 
ğa İştirak için o gün ve vaktin- Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi mercu 
de Çorluda Askeri Satınalma dur. (7083) 9780 
Komisyonuna müracaatları. Umumi Neıriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
(4455) (7146) · Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

• 


