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Pariste Action 
fırkası mensupları 
nümayiş yaptılar. 
yaralı var! 

Francaise 
kanlı bir 
Yüzlerce 

Iktısat Vekili Celal Beyin 
hu akşam Ankaraya dön
mesi muhtemeldir. Vakit olur 
sa diğer fabrikaları geıecek. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUi' 
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Balkan misakına Bulgaristanın da girmesi bekleniyor 
BK~ndimize mahsus Bulgaristan da Balkan 

ır program 
j F ra~sız meclisinde) 
Türk dostluğu 

Se.na • 
kik edld· Programı kabinede tet • 
li M h ıkten sonra lktısat Veki
Ana;01ınut .Celal Beyin ağzile ,;e 
ata infk Aıansı vasıtasile matbu
tık ın .

1
; al etti; yani program ar· 

bize ~ te mal oldu. Bu program 
edece:. e~ek het sene içinde takip 
dir. E1k~ız hedefi göstermekte • 
etraf darı umumiyenin program 
&ah~~ da. ıı.österdiği alaka, iktısat 
lesininn .~1 hu büyük Türk ham· 
kesin t!k~ul ve ehemmiyetini her 
dır. dır ettiğini anlatmakta • 

lktısat 
rneınJek . Programı, tu veya bu , 
Yahut t etı? kopyacılığım yapan, 
lanıp k:ıhır t~kım doktrinler-e sap 
değj) an hır kafanın mahsul u 

1 ' ıneınlek t' · • ·h · •n ayan . e ımızın ı tıyacım 
dir. Es realıst bir kafanın eseri • 
nin heraıen ismet Paşa hükumeti
hu olınusahadaki faaliyetinin •iarı 
Ya,adı. ttur • Büyük harpten beri 

lıtifad!J~:ı2 on bet aene bize tU 
1 -- lr er~leri öğretmiştir : 

Yeti hatk ıç hır memleketin vazi • 
~l\zeyeın a me1?1f'ketin vaziyetine 
ıik •İYaı\ ezh Bına.enaleyh taklitı;İ· 
ı:da olıu: h ~da ~lsun, ilctısadi sa 

teınez. B~ hr ~ılleti hedefine gö 
&anlarının b •. akikat, Avrupa li • 
~~lel ile İf ıdrınde şöyle bir darLı 
•Çın il' a e ed·ı· n· . • • aç ola ı ıyor: ır ınsan 

lıçı~ :tehird· n tey, hatka bir insan 
erın h ır. Bu b.lh • 1 

lı ik . "Yatında. ' • ı assa mı! et· 
t 1 attır. Türk ~1ogru olan bir lıa-
~ Uf Ve k 11Jk mı leti, iktısadi kur

) açlarında.n dnın1111nı kendi ihti • 

JllUflur. Sana ~hn tedbirlerde bul 
•r c" 1 Ylı>ro · 2 uın esindend· ııt"amı bu tedbir 

1· -- İkinci d ır. 
,?lde olan b· era te nassı katı ha-
İ --~dır. Şu ikt takını doktritleriıı if 
erı .refaha ö ı~a~. doktrini millet • 

~ ltını •elam gt tü~. Bu siyaset sis· 
il. "lrni•r e e ııotürür. Bunlar if-

M'll • ır. 
ı etle . 

•eceJı: h· rı refaha, selamete götü 
1J ~:ı:ır ·ı · ""er ille ı aç reçeteleri yoktur. 
tef ah" ınleket ve her millet kendi 
biiııyea ~ selametini kendi tarihine 
da ara tne, Seciyesine uygun yolla; 

l malıdır. 
ti .. Ondra ikt t k f · lfıın· ısa on eransına gıt 
ıııuın;z ı~r~arda İngiliz efkarı u • 
bııa Jesı, ~ktısatçılan ittiham al • 
ıııe a~. hır yapma muhakeme 'ile 
İlı.t fııuldu. lngilterenin belli ba~Iı 
ta~lllt~ıları hazır ilaç teklinde biı· 

ın ıktıaat nazariyelerini tatb"k 
ederek dünyayı felakete sürük! 

1 

ınekle ittiham edilmi•ler ve "m e • 
llUn" • • • az. 
tı vazıyetınde " muhakeme" .ı). 
1ı:k alın~ıtlardı. Bu yapma mu • 
hııı:;rıen~n gazetelerde çıkan za • 
ile o~glenceden ziyade istifade 
ruf ., maya layik 1 d M 
1ı·ı ı"'tııat M yazı ar ı. a-

1 hu.lundJ~ h. Salter'in de da • 
. ~tçılar gru_~ u "maznun" iktı • 

ı Yıkılmanın~un h;defi, iktısa •

1 
çtların omuzları eaulıyetini iktısat
jWk0mııziarına a':!an Politikacıla
ri 1• acılar bu d aktı. Ancak po 
n~n erj oİduk) ava.da da meslekle 

j~•Yetj olduğu arını göstererek me 
d aın memb l Yerde bıraktılar. 

1.uiunu, on1:;.:1;ın iktısatçılar ol 
~ç ha:ıırle.rn k a derde göre i • 

ralizm k" a lan ziyade kah li
eııfl~- · , iih müdahal ·1:1- k"h 
)' ""''Yon d fi. ecı IA, a 
d~n gibi n:U e. aa

1
iYon ve reflaai • 

~Yayi b arıye ere saplanarak 
dıa ett·ı u hale getirdı·kl • . .d 

B· ı er. erını ı -

" ı:ı:, hazı ·1· · 
-llltiyaca r 1 aç taraftarı değiliz. 
r~tenin v; 2anıana göre yazılan 
Sana..: aydalı olacagı" na k • • k ,. Prog anuz. 

etin hün ~1'1;11nnız böyle memle 
zılc dokt Yleıını çok İyi anlayan ha 
il.. or ar ta f d 0re Yazı) .ra ın an ihtiyaca 

'tiirk ~ıt ~ır reçetedir. 
'tacak ol rnılletıni refaha kavuftu
Yap~ ~bu hamlede devlet ne 
lıer hı· . '. fertten ne beklenecek. 
hL l'lnın • r ak d • ".'"I(? Bunı 1f ır erecesi ne ola. 
de teıb·t /r programla vazıh tekil 
~e hu i \ edilmittir. Beş sene için
ıtİlde b' er tarif ve teıbit edilen fe 
~iz hu:rrıl~caktır. Bizim bildiği 
~~İnde b~n ıbarettir. Buna iktıaat 

!fer llıutiakat a~amak beyhudedir. 
&a, "arıın .k a hır at takmak lazım 
huriyer ı hsatçılar Türkiye cüm k . ıne İ:ı:,a,f d , 
1 ır ••İm • e e erek buna da t" tayin ::;ınler. Biz bu program 
Csbit cd·ı 1 en Yolda programla 
tc~iz ı en hedefe do" .. rü • gru yu ye 

Ahmet ŞüKRU 

misakına giriyor mu? 
"Büyük devletler bu misakın aktini 

Balkan ve Avrupa sulhü nokta
sından yeni bir temel addediyorlar 

Yunan başvekili M. Çaldaris 

ATINA, 12 (A.A.) - Baıvekil M. 
Çaldaria gazetecilere vaki beyan:ıtm·. 
da Türkiye, Romanya, Yugoslavya 
ve Yunanistan arasında yapılan ko •. 
nuımaların • Balkan miaakırun imz.,. 
ıı hususunu yakın addettirmeğe kifi
celecek derecde - ilerl~mit ~ld!'ğu':'~! 
Bulgariıtanrn da bu mısaka ıttıraki u 
mit edildiğini ıöylemititr. 

M. Çaldaris hiç kinıse aleyhine 
müteveccih olmıyan, yalnız Balkan · _ 
!arda sulh halinin kuvvetlenmesi ma!c 
aadmı gözeten Balkan miaakınm ak • 
dini temin için yapılan konuşmaları 
büyük devletlerin ve Avrupa gazete
lerinin müaait surette kU'Jtlamalan -
nm büyük bir ehemmiyeti haiz oldu.,_ 
ğunu kaydetmittir. 

M. Çaldariıin beyanatı 
ATINA, 12 (Milliyet) - Son gün

lerin en Ön aafta görünen meselelerin
den biri de yakınd.a imzası beklenen 
Balkan misakıdır. Yunan Hariciye na 
zan M. Makıimos'un Paria, Roma ve 
Londrayr ziyareti bu makaada matuf 
bulunmaktadır. Bu mesele hakkında 
Baıvekil ve Hariciye nazın vekili M. 
Çaldariı gazetelere mühim beyanatta 
bulunarak, Türkiye, Yunanjstan, Ro-
manya ve Yugoslavya arasında anlat 
malann, Balkanlarda dört taraflı mi 
.. kın imzasını yakın bir tarihe ka • 
dar yaklaıtırmış olduğunu söylemi! -
tir. Yalnız misakın ne zaman imza e ... 
d!leceği henüz malıiın değildir. ~atve 
kil beyanatına ilaveten dem.ittir ki: 

- Memnuniyetimizi mucip olan 
bir cihet le bu misakın büyük devlet 
~r tarafından tas\rip edi1mit olması .. 
h~r. :.u taavibin asıl amili de misakın 
;.ç ır dev.Jete tevcih edilmif <>ima • 

asıdır. Mıaakın ye • h d f. Bal· 
kanlard h '· gane e e ı 
mek de~. sul u . yalnız muhafaza et -

, gil, aynı zamanda kuvvetlen· 
meaıne de çalı§maktır. 

Bulgaristanın vaziyeti 
ATINA, 12 (Milliyet) - Londra· 

da bulunan Hariciye nazm M. Mak
aimoa evveli. İngiliz hariciye nazın 

Sir John Simon ile görütmüıtür. Lon• 
dradan gelen telgraflara nazaran, M. 
Makaimosun bu ziyareti memnunıyet
baht netıceler vermiıtir. Müteakıben 
M. Maksimos Baıvekil M. Mac Do • 
nald tarafından kabul edilmittir. Bu 
mülakat ta uzun ve aamimi olmuttur. 
Türkiyenin Londra sefiri M. Maksimo 
aun ıerefine bir ziyafet verecek ve bu 
münasebet le Yunan Hariciye nazırı mü 
lakatlarının neticesini ıefirc bilt/,e • 
cektir. 

ATINA, 12 (Milliyet) - M. Mak
aimoa aon ıeyahatinde sadece büyük 
devletlere Balkan misakı hakkında i· 
zahat vermekJ.e kalmamakta, ayni za 
manda Bulgaristanın da bu miaka da 
bil olması için büyük devletleri ima
leye çalışmaktadır. ve S<>fya nezdinde 
nüfuz1annı istimal ebnelerini rica et
mektedir. Baıvekil M. Çaldariı Bul • 
gariatanın da miaaka iıtirakinin faya 
nı 11r ,Jduğunu aöylemittir. Baıve-

Yunan Hariciye nazırı M. Maksimoı 

kil, ayni beyanatında Bulgariatan ta• 
yet miaaka girmeği arzu etmezae, bu 
misakın Bulgaristanaız da imzalana • 
bileceğini ve ileride Bulgariatanın da 
iıtirakine daima mki.n hasıl olacağını 

• aöylemiıtir. 

Yeni senenin mesut başlangıcı 
. ATINA, 12 (Milliyet) - Atina A· 
Janaının Roma ve Londradan aldığı ha 
berlere göre, bu iki memleket matbu-. 
atı Balkan misakının tahakkukunun 
yeni aenenin mesut bir batl"'1gıç hi.
diaeai olacağını yazıyorlar. 

Atina gazeteleri ne diyor ? 
ATINA, 12 (Milliyet) - Gazete

ler Balkan miaakı hakkında. yazdıkla 
n yazılarda, Türkiye ve Yunanistıuun 
bu hususta. sarfettikleri gayreti sita -
yiıle zikretmekte, yalnız Balkanlarda, 
değil, bütün Avrupada da sulbü kuv
vetılendinnek için en 1'f vvetli amiller 
aıraıına giren iki hükıiınetin hizmet • 
]erini tebahüz ettrmektedirler. 

Dahıliye Vekili Hay darpaıa istasyonunda .. 

İki vekilimiz dün geldi 
Dahiliye vekili hususi işleri için geldi, 

bayramdan evvel dönecek 
.. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 

dun refakatinde hususi kalem müdürü 
d Ekrem J_ıe>; bulund'!ğ'! halde Ankara 
. an tehrunıze gelınııtır. Vekil Bey 
ll~aayonda vali Muhittin Beyle muavi
nı Ali Rıza, mezunen lstanbulda bu~ 
lunan Ankara valisi Nevzat Beylerle 
bazı zevat tarafından kar~ılanmış, ia-

tasronda hazır bulunan bir polis müf .. 
rezeıi tarafından aet8.mlanmıştır. Ve .. 

kil Bey Haydarpaıa iıtasyonundan 

doğruca Modadaki evlerine gitmiı ve 
öğle vakti lıtanbula geçerek TokaUi
yan otelinde bir müddet kalmııtır .. 

Vekil Bey hususi itleri için bir iki 
gün kalmak üzere lstanbula gelmiı • 
tir. Bayramdan evvel Ankaraya dö • 
necektir. 

Ayni trenle Gümrük ve inhisarlar 
vekili Ali Rana Bey de gelm't d -"k OL ı 1 Og• nıca ı amelgn.nına gitmiıtir. 

Ceuı'iyete daha şimdiden 
yüz' mebus dahiloldu 

PARlS, 12. (Milliyet) - Türk
Fransrz dostluğunun inkişafı için 
çalıJanhır he1gün bir az daha arlı· 
yor. Bunların başında M. Herriot 
gelmektedir. Şimdi Franıız mecli
sinde Fransız-Türk dostluk cemiye 
ti namı altında bir gurup kurul
maktadır. Bu gurupa ilk anda yüz
den fazla Fransız mebusu kayde
dilmi,ıir. 

M. Herriot bugün de "Türkiye ve 
Gazi,, mevzulu bir konferans ver
di. Büyük bir kalabalığa hitap eden 
ve alaka ile dinlenen bu konleran-
11nda sabık Fransız başvekili Türk 
dostluğundan ve Türk milletinin 
büyük ·şefinin müstesna faz.ilet
lerinden ve Türk inkılabının ehe
miyetind en bahsetti. 

M. Herriot ıanumi politikamızın, 
bilhassa Balkanlardaki ıiyaıi va· 
ziyetimizin çok samimi eıaslara is· 
tinat ettiğini tebarüz ettirerek, bu· 
nun FranstZlar tarafından da eyi· 
ce anla,ılmıf olduğunu söyledi. 

Celal Bey 
Bugün dönüyor 

Yukarda Fenerbahçe kalecisi bir golü kurtarırken, Ofağıda lstanbuıpor 

Fener bahçe. 2 -Beşiktaş 3 
G. Saray 3- Istanbulspor O 

Bugün imkan olursa diğer B• . . h f d k k I F 
fabrikaları gezecek ırıncı a tayın ate a e oynayan e-· 
Şehrimiz~e bet •e?elik ~nayi prog ner ikincide Tipiye mag" liip oldu 

ramının tatbıkatına aıt tetkıklerde bu-
lunan lktısat Vekili Celi.! Beyin bu • 
cün Ankarnya avdeti galip bir ihtimal 
dahilindedir. lktısat vekili Celal Bey 
dün cuma olması münaıebelile fab • 
rikaları gezmemiıler, yalnız bazı ze
vatı kabul ederek görüımüf)erdir. 

Celiıl Beyin Ankaraya giderken 
Karamiırael fabrikasını görmeleri muh 
temeldir. V elci! Bey bugüı. imkan bu· 
Juraa Beykoz, Süreyyapaıa fabrikala· 
nnı tetkik edecektir. Aldığımız ma • 
!Wnata ııöre, lktrsat vekaletinin yeni 
tetkiliıtında vazifedar kdml:ıcak bazı 
20evat ve memurlar §İmdiden taay • 
yün etmiştir. Elan tchrimizde iktraa
di vazifelerde çalıtaİı birçok zevabn 
bu meyanda isimleri aayilinaktadır. 
Bazı iıler için de ecnebi mü!ehassıa • 
!ar getirileceği aöy.lenmekte ıse de bu 
na pek te ihtimal verilmemktedir. 
Diğr taraftan Celil Beyin Ankaraya 
avdetini müteakip Karadeniz mmta
kasmda, ıehrimizde ve Eğe mıntaka· 
ıunda yeni bir tetkik seyahatine çıka· 
caklan IÖYolenmektedir. 

Dün, soğuk havaya ve kar yağaca• 
fi belli olmasma rağmen Taksim ıtadı
nm balkonu, tribünleri ve duhuliye ta· 
rafı ljjr hayli seyirci ile dolmuttu. 

Dünkü Fenerbahçe - Beıiktaı ııııa• 
çı eaki F enerbahÇe - Galatasaray maç
laruım yerine kaim olduğunu göıteri
yordu. Esasen bu maç, geçen gün de 
yazdıiımı~ gibit mevsimin en mühim 
1'k maçr idi.. 

Bu maça hakmn tayin edilmit olan 
Kemal Halim Beyin hakemliği kahul 
etmemesi üzerine uzun müddet hakenı 
arandıktan sonra nihayet Galatasaray. 
dan Sop}ü Beyin hakemliği altında ?" 
yuna baılamak üzere takımlar fU tdtll· 
de ıahaya çıktı : 

Feneri>ahçe: Hüaameltin - Ya§&f, 
Fazıl - Cevat, Eaat, Retat - Niyazi. 
Muzaffer, Zeki, Fikret, Şaban.. 

Beıiktaı: Mehmet Ali - Hüsnü, 
Adnan - Ali, Nuri, Feyzi - Hayati, 
Hakkı, Nazım, Şeref, Eıref. 

Bu maçtan eve! yazdığımız makale
de tahminlerimizi yürütürken bilhassa 
ıu noktalara ifal'et dnllftik: 

Geçen hafta lıtanbulspor maçma 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Oyundan heycanlı bir an Ayni gaye 
Romanyanın harici Stavisky rezaleti meselesi 
siyaseti değişmiyor 

BOKREŞ 12. A.A. - Başvekil M. Ta· 
ıaresco ecnebi matbuat mümeasillerini ka· 
bul ederek bükiinıetin mahiyet ve pro
gramı hakkında verdiği izahatta demit
tir ki 

Hükumet müteveffa Ducanın baıladı. 
iı eaere ayni program, ayni maksatlar, 
ayni emeller ve ayni ülkü ile devam ede 
c:ektir. Dahili ve harici ıiyasetimizin 
programı Ducanın programıdır. Bu pro-

...ı 

(Devamı 2 inci sahifede). 
~..........._· 

Kar yağdı 
Evvelki gün hafif bir tekilde batlı• 

yan kar dün de nıuhtelif faaılalarla de
nm etti. Kar dün alqam üzeri epeyce 
fazlalaıarak lapa lapa yağmıf Ye bazı 
yerlerde de tutmuttur. 

Gelen ınalumata göre hemen memle
ketin ekseri yerleründe kar Y~ 
dır. Diğer taraftan K.aradenizde pek ".ıa 
detli olmamakla beraber, bir fatına 
hüküm ıürmektedir. 

Keşide bitti 
· 16 ıncı tertip tayyare ~yanıroa.u• 
non üçüncü kelideıi dün neticelemı>Jf" 
tir. Dünkü ketidede kazanan '!umara!~ 
nn liıteai 5 inci aahifemizdedır. Kqı· 
dede amorti ra'kamlan da çekibniıtir. 
· Bu rakamlar (20) ve (41) dir. 
. Sonlan (20) ve (41) nkamlan n. 
biten numaralar yinniıer lira amorti a
lacaklardır. 

Piyango talihlileri 
BANDIRMA, 12 (Milliyet) - Tay 

yare piyangosunun bu kefidesindeki el· 
li bin liralık büyük ikramiye tehrimiz· 
de Doktor Mustafa Beye isabet etmit· 
tir. 

Muıtafa Bey, 35 ya,Iarmda, askeri 
mütekaittir. Sekiz ıene evvel Bandırma 
ya gelnıiı ev yaptırarak yerletmiıtir. 
Alacağı p~radan bir kısmını Hilaıiah· 
mCTe vereceğini vad..ım.iıtir. 

Başvekil şahıs ve aile gözetilmeksizin 
suçluların cezalandırılacağını söyledi 

PARIS, 12 
., bildiriyor: 

StaıJislty 

(A.A.) - Havas Ajan-

Baıvelril M. CJıautemps dün mebusan 
meclisinde Stavisky meselesi hakkın • 
daki istizah takrirlerine cevap vere • 
rek bu meselenin iıtiamar edilmesi 
kal'§mnda derhal izahat vermek iste· 
diğini bütün vazifesini yapmaya az .. 
meyle~iş olduğunu, ve bu hareketin, 
davet edeceği intikamlara rağmen bu 

nu yapacağını aöylemiı ve bütün ııra 
!ann tiddetli alkıtları ara11nda devri 
lip devrilmiyeceğini asla nazan -dik • 
kate almadığını ve hlç bir tahıa ve 
,aileyi müiiıhaza etmeksizin bütün ce• 
zalan tatbik eyleyeceğini beyan ey • 
lemiıtir. M. Chautemps Staviskynin 
kirli mealeğini anlatmıı dolandırıe1nın 
müstefit olduğu cemilekiırlıklan ve ti· 
caret nezareti idare kontrol heyeti • 
nin vaktile dikkat etmeıi lazım gelen 
yolauzluklannı aaymııtır. 

M. Chautemps, bütün ıube amir • 
!erinde tahkikatta kendiıine halisane 
yardım etmelerini iıtediğini aöylemitr 
popliı hidematrnı yeni battan tenaik e 
deceğini taarih emtif, Pariı polisi ii · 
ır:erinde hükUınetin nüfuzu ve niha • 
yet abli.ki islahat lüzumunu kaydede· 
re!. herhangi bir müfteriyi iftirasını 
derhal isbata mecbur kılan bir kanun 
li.yiha11 vereceğini bildirmiıtir. M. 
Chautemps bu nutkundan aonra mü • 
20akerenin devamı bugüne bırakılmıt • 
tır. 

Meclisin dünkü bu içtimaından 
uzun uzadıya lhhseden gazeteler M. 
Chautemps'nin bu nutkunun uyandır 
dığr iyi intibaı kaydediyorlar. Gazete 
)ere göre, toplantıdan evvelki asabiyet 
müzakere neticesinin ne olacağı hak
kında tahminlerde bulunulma11na im
kan vermiyordu. Halbuki bugün M. 
Cbautempın'in azimkir nutku netice .. • 
ainde hükUmetni itimat meıelesini i'e· 
ri sürdüğü vakit büyük ibr ek•eriy t 
temin edeceğine ıüphe edilemez . 

PARIS, 12 (A.A.) - Mebusnn 
meclis.inde Stavisky meselesi h:ıkkm • 
daki istizah takrirlerinin müzakere -
ai eanas.ında M. Chautemp~ efkirı u -
mumiyeyi eski sükUn ve rahat hali · 
ne kavu~turmak için sc:i, bi 'nr.tf veı 

(Devamı 2 inci sahifede) 
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Sovyet - Fransız 
Ticareti 

Borçlarını 
Vermeyenler 

- ~1 : ,... ). ~ l 1 

• 

MaksimosSimon mülakatıd 
Şükür, bunu da atlathkl iki memleket arasında 

müsait hava hasıl oldu 
PARIS, 12. A. A. - Havas ajan 

Amerika badema ma~i mü
nasebatta bulunmayacak Hariciye nazırları Türk ve Balkan 

Ruslar bizi yakalamak için hayli kova
ladılar, sonra kayboldular 

Nihayet kendimizi endah( mesa- j 
fesi haricine atacağımızı ümit edi· 
yorduk. Artık, hasım tarafından ta 
nınımş olduğumuza tüphe edile
mezdi. Zira, aydınlık her tarafı 
kaplamı~, Kafkas dağları, ufukta 
bütün azametlerile meydana çık
mıflardı. 

Fakat, Rusların bize atef etmek 
niyetleri olmaması hayretimizi mu· 
cip oluyordu. 

Sabır ve tahaınmülün bu derece
si akıl erer şey değildi. 

ı,ıe tam bu sırada bir mucize vu 
kua geldi: 

Midilli, tekrar yavat yava' doğ· 
ruluyor. Dümen suyumuz değifme 
mit. Kaim kapük dalgalarını yara 
rak ilerliyoruz. 

Her halde yaralı değiliz. Maki
neler ve diğer bütün merkezlerimiz 
emniyetle vazifelerini görüyorlar. 1 

Y almz geminin ön kıammdaki zırh 
lanna bir kaç tarapnel parçası do
kunmut-

Biribirimizin yüzüne bakıyoruz: 
- Çok tükür. , Bunu da atlat· 

tık! 

sı bildiryor: Dün saat 11 de İm· 
zalanan Fran·ız-Rus ticaret itilafı 
nın imzalanması bittikten sonra M. 
Paul Doncour gazeteci'.ere bazı be
yanatta bulunmuştur. 

M. Paul Boncour bu heyanahn· 
da bilhas~a demi$tir ki : 

-Tam manasile bir ticaret mua· 
hedesi mahiyetinde olan buitilafın 
imzası ademi tecavüz mi,akının 
t:ısdiki neticesinde siyasi havada 
husule gelen eyile,meyi ve düze
lisi P,Östermektedir. 

Ticaret nazırı M. Laurent Eynac 
da bu itilafın ticaret bakımından e
hemmiyetine dikkati çekmi~ ve fun 
ları söylemittir : 

VAŞİNGTON, 12. A.A. -A· • t" d n b h tt"l 
yan meclisi cümhuriyetçi azadan sıyase ın e a se 1 er 
M. Johnson'un verdiği bir kanun , LONDRA, 12. A.A. - M. Maksimos, hariciye nazırı Sir John Si· 11 

teklif layihasını ittifakla kabul et· mon'la bir saattan fazla görüşmüştür. Ve Türkiye ile Yunanistan arll 
mi.tir. sında husule gelen ve harp sonu haduelrinin en ehemmiye~lilerind~/I 

M. Johnson, bu kanun teklifinde biri olan samlnıi anlafma hakkında Sir John Sünon'a izahat vermlf' 
harp borçları hakkındaki taahhüt- • 

h h 
tır. 

!erini yerine getirmeyen er angi M. McıJ:rimos, Balkanlarda sulh halin kuvvetlendirmek için )'o 
nanistanın sarfettiği emekleri dahi anlc:tmı,, diğer Balkan hükume!• 
leriyle de - Türkiye ile y:ıpılan itilafa benzer - bir anlaşma temin•• k 

bir ecnebi hükumetle hususi veya 
resmi herhangi bir mali muamelede 
bulunulmamasını istemiştir. 

M. Johnson'un bu tekliften mak 
sadı taahhütlerine riayet gfüterme· 
yen memleketlere ödünç para veril 
mesinin önüne geçmek ve Ameri
ka hükiimetinin kefa'eti altında 
tedavüle çıkarılan ecnebi istikraz 
tahvilleri üzerinde federal hükU:ne· 
tin mürakabesini temin etmektir. 

ne muvaffak olunacağı ümidinde olduğunu söylemİ{"tir. 
M. Mac Donald ve Sir John Simon, Balkanlarda sulh hali11İ/I 

kuvvetlendirilmesi yolundaki düşünce ve temayülleri candan taırvip el 
mişlerdir. 

M. Maksimos, yaptığı ilk konuşmaların bütün mahlellerde hül" 
nüniyetin bolluğunu göstermİf old .ığunu söylemiştir. 

Gümrük mütarekesini tanımıyor/af : 
CENEVRE, 12. A.A. -Arnavutluk oe Portekiz 

Ruslar, acaba ne hekliyorlardı7 
Bu sırada İmparatoriçe Mariya 

ansızın dümen kırmıya bafladı. Ve 
mülhit gövdesile bize doğru cephe 
aldı. Artık, nerede ise endahta. 
Latlıyacaktı. 

imparatoriçe Mariya, doğnisu 
mükemmel endahtlar yapmı~h. 

Su içinde açılan deliklere kruva
zörümüz bir kaç defa girdi, çıktı. 

" Sipariflere ait tedivata k~ı 
ilk defa olarak petrol istihsalab te
minat gösterilmistir." 

M. Dovgalevski ba iki itilafın 
yalnız Fransız-Rus menfaatlerine 
değil, ayni zamanda dünya ıulhu 
mefaatlarma da uygun olduğunu 
ve yardım edeceğini temin etmiftir. 

ParİSte bir nümayiş Lo'!dra_da akt~ilen gümr?k.mü.tarek~ıini feshettiklerini 
mıyehne rumı surette büdırm;,Ierdır. 

lıükümctleri 
milletler er 

Heyecan içinde, dürbünlerle ,ar• 
kamız• bakıyoruz. 

Aramızdaki mesafe, henüz çok 
büyük. • • Korkunç bir de-.. gibi 
denizin üsttinde yatan gemi ile 
b-rfı kartıyayız. 

İtte, gemiden bir tİmfek çaktı. 
Bekliyoruz, heyecanla bekliyo-

ruz. 
Saniyeleri &ayıyoruz. 
Sonra dakikaları aaymıya b~lı • 

yoruz. 
F~at bu ane kadar, merminin 

isabet ettiği yerden sular fışkırma
b idi. 

Mermiler, acaba daha uzağa mı 
düftüler? , • 

Yoksa, biz endaht mesafesı harı 
cinde miyiz? 

Dikkat! ilk isabet. • Fakat bu 
isabet bize değil. Çünkü isabet sa
hası ile aramızda bin metre mesa· 
fe var. 

Müthit su sütunları, denizin üs
tünde yükseliyor. 

Azami süratimizle denizi yara
rak kaçıyoruz. 

Mermiler, gittikçe yakınımıza 
düşüyor. Fakat, aramızdaki mesa
fe y&v&f yavat uz&nur.ğ& batl&dı. 

Artık, imparatoriçe Mariyanın 
ancak üst kısmım görebiliyoruz. 

Ufak Midillinin bakalım hali 
ne olacak? 

Saniyeler geçiyor. Mermiler, bi. 
ribirini takip ediyor. Ve aağnnıza 
solumuza düterek bizi kovalıyor. 

Bir ande, gemimiz, korkunç bir 
:ure~e ~ıça doğru yattı. Midilli, 
•ankı hır su kuyusu içine dütmil•·· 
Y olaa güzel dünyaya ved& mı edi
yoruz 7 

Havaya kalkan su sütunları, gök 
gürler gibi sesler çıkarıyor, 

Ayni gaye 
{Başı l inci sahifede) 

~~ İ~tioıai. ~·~lemet ve ıiyasi ger• 
gınlıgın ızalesı fikrinden mülhem ola
rak tamamile tatbik ebnek niyetindeyiz. 
Bu ıiyaıeti katiyen aksamakıtttn takip 
edec~ğiz. Ve tehlikeil tahrikata b'.r 
fren koyacalız. Bizim ıiy .. etimiz eyni 
zamanda bir uz!atma siyaseti olackt-r. 

Bu düşünce ile hreket ederek deruhte 
ctmit olduğumuz ağır vazifede bütün vic
danların bü:e yardım ebnelerini istiy&-

Romanya bafvekili M. Tatarea"" 
ceğiz. Ayni zamanda diğer siyasi faka· 
!arla ol:ın münasebetlerimizi ahenktar 
ve mütecaniı kılmak arzusundayız..:. 

M. Talaresco, memleketin bazı mer• 
.kezlerinde ilin olunan örfi idarenin mu• 
vakkat bir tedbir olduğunu ve bunu 
İcap ettinniı olan müşkül nziyeıle bU.. 
likte onun d1 ortada kalkacağ<ru söyl&
mit ve deıruıtir ki : 
- Siyasi hayatı tahdit fikrinde değiliz. 
Jizim istedğimiz yeggane şey medeni hak 
!arı kaldınnaksızın devletin yaıamak 
h1tk!.."rtnı mü d.a Laa. etmclc ve hürriyeti 
h~&makıızın da asayişi müdafa eylemek· 
tir E'arlamenton •ç lı ş ı b'r şub-~ta kal 
mıştır. Bu tehir hadi•at'n icap ettirdiği 
bir zarurt:t o!mu~tur. Mamafih daha iyi 
§crait içinde geç-cek olan teşrii faaliye. 

Gemimiz mürettebabndan bir 
tek yaralımız yok. ! 

Fakat bu srrada arkamızda tek
rar •imtek caktı. 

Arbk toplarımızla ba sefer mey. 
dana çıkmalı ve kendimizi göster
meliviz. 

Zikzak seyr ile yolumuza devam 
edivoruz. . 

Ru,Jar, biraz sonra ate~i kesti
ler. Dümen kırıyor ve bizi son sİI• 
ratle takip ediyorlar. 

Bugün bizim için unutulmaz bir 
hatıra olarak kalacak. 

Karadeniz bu mücadele için hi
ze en güzel havasını hazırlamı~tı. 
Aktam saatlerine kadar son sı.irnt· 
le yolumuza devam ediyoruz. Rus· 
lar, bizi yakalamak için daha bir 
rııüdrlet kovalıulılar. Fakat, sonun
da gözden kayboldular, 

Nazarlanmız, bir daha Midilli' 
ye kaydı. 

Kahraman gemi! Talihin kı>lunu 
bu defa da büktün! 

Yolumuzda artık hiç bir tehlike 
yok. 

Karadeniz 'boğazı önünde dü'° 
man 71rhlılarından birine rastlıya
bilirdik. Fakat, böyle bir end;~eye 
lü7llm yokmuf. 

Geceyarısma doğru Boğazdan 
İçeri l'İriyoruz. 

Sabah. gün ağardığı zamnn. bü
yük kardetimiz Yavuz'un yamba· 
fmrlavız. 

Herkes, memnun kamal'llllına ce 
kilivor. lmo&ratori.,enin bize gön
rıerdiP; selamlan dü~ü"erek uy
kuva dalıvoruz. Nasıl olsa, gclrrek 
sef,.,.e l-ııııw1 acı~ını cıkA•'lCA;;ız. 

Midilliyi lmpıuAtorİçe l\llariya•. 
r>m atesinrlen N<klıvan talih, yarın 
da sr.,ne b'l'"'a~ımıza yl\r ve va. 
ver 'olacak. Bu"" lınanımız var! 

SON 

Stavisky rezaleti 

M. Dovıt"alevaki sözlerinin sonun 
da: " Bu hususta M. Paul Boncour 
la tamamile mutabık kaldık" de
miştir. 

MOSKOV A, 1 2. A.A. - Dün 
l'ariste imzalanan muvakkat Fran· 
sız • Sovyet ticaret itili.fnamesi iki 
kısmı ihtiva etmektedir. Birinci Ju. 
sımö iktisadidir. Ve Sovyet Rusya 
malları hakkında asgari tarifeyi ve 
muayyen bir kontenjanı derpis ey· 
)emektedir. ikinci kısım hukuki o
lup Sovyet ticaret mümessillikleri· 
nin Fransadaki hukuki vaziyetini 
tesbit etmektedir. 

Muahedenin imzaıından sonra 
her iki taraf biribirini tebrik et
mif ve bu itilafın yalnız ticari de
ğil fakat ayni zamanda siyasi bir 
ehernmiyeti olduğunu kaydevlemif· 
tir. Bu muahede FransızlSovyet 
mukarenetinde yeni bir merhale 
teskil etr.;>ektedir. 

Sovvet sefiri M. Dovgabeski, ıı:a· 
zetecilerle görüşrürken yeni ittila
fın ehemmiyet itibarile yalnız Fran
ga ile Sovyetler arasıntlaki mü
nasebatın peniflemesini dellil ayn i 
zamanda cihan sulh eseri :n tarsi· 
nine hadim olacağını söylemittir. 

Fransız meclisi açıldıktan 
sonra .• 

PARIS, 12. A.A. - Havas ajan
sı bildiriyor : Meb'usan mecli•inde 

1 
M. Fernand Bouisson. riyaset kür- ı 
aü•ünü onuncu defa olarak İfgal et· 
tikten sonra öteden beri adet oldu
ğu üzre söylediği bir nutukta, ya. 
kında mecliste yapılacak müzakere 
lerin gerek dahili ve gerek harici 
noktai nazardan haiz olacağı ehem 
miveti kaydetmiştir. 

M. Bouisson fransız siyasetinin 
sulha olan merbutiyeti, avni yolda 

(Başı 1 inci sahifede) sebat ve devamı itibarile herkes na. 
hakikati Lu.Jn. parl_~ .. ıığ. ile meyda- ı I zarında besbelli olmasına rağmen 
na ~ın;aracak bıı mu:a.aa.eıe yapnıağa. 1 

• ... • • k 'b' .. 
meclisi teıv.k e.miştir. s~!as~- ~~z~_yetın "ararsız gı ı go-

l!k aöz al :-ı s~ayalist mebua M. runclugunu teesfuflerle aalatmıt~ır. 
Lagrange yük.ek po.h ve ad.iyeme. Bu nutuk bittikten sonra mec· 
!"u~lan aleyrunde t m man-ıle bir lis istazahların müzakere edileği 
ıddıaname okuınağa koyuimu:, ıigor- tarihlerin tesbiti me~.clesini konut
~· ~wnpanyala;"~ı b.le ıuç ort.ıkl.fı mağa koyulmu,tur. 
ile .tLham ebnııtır. M h , , . . 

M. Lagrange, Staviaky me•elesine ._C aut~m~s m tal~bı üzerıne 
kan,mıt olan ve Hi ler :daresi khin· meclıs Stavıskı meselesı hakkında. 
de kalem mücadelesi ve prop,.ganda ki İ&tizah takrirlerinin müzakere. 
yapan gazeteler üzerinde ebıir icra e- sine hemen ba,lamıttır. 
den bü:ün yabancı nüfuzlan ara,tı • 
npp ortaya Ç<karmalı: lazım olduğunu 
da IÖylemittir. 

M, Laırrange'dan aonra kürsüye çı 
kan M. Monnet de milli bir m•tbuat 
ofiai tetkil edilmes' ni istemiştir. 

Tahran sefirliğinde 
Tahran sefirimiz Hüsrev Beyin refi

kalan Hanım aefarethanede musikili bir 
resmi kabul tertip ebni,tir. 

Kabul resminde Batvel{ıl, Haricive 
nazırı ve diğer hükumet erkam ile bir
likte Emniyeti umumiye müdürü Cene
ral Avrom ve Erkim Harlıiyei wnumi
Y ~isi C~eral Nahçivan, Şah Hazret 
lerının teşrifat müdürü, kor diplomatik 
ve diğer bir çok zevat hazır bulurımuı· 
!arda. 

,Maruf Viyolonist M. Bergher Sey. 
Eettın BeYin refikaları hanmıla hirl:kte 
müstesna bir konser vcnniılerdir. 

tin teksifi suretile hu teahhür telafi edi
lecektir, 

M. Ta lareıco harici ıiyaset hakkında 
da demiıtir ki : 
Romanyanın harici ıiyaseti muahede

lere ve İttifaklara riayet eıaama istinat 
eder. Bu siyaset mazideki ayni azim ve 
ınalUm olan avnj yollar liz°l'inde ıMrkedi 
ecektir.1 Bu &iyasetin azimk1ırane deva
mı hariciye nazaretinde M. Tituleıco .. 
nun bulunutu ile lemin edilmiı olmak· 
tadn-. Büvük §t riki mesaimizin ismi biz 

. ~t hatlı boşına h:r programdır, o, isim 
ki, harici ıiyaıetimiz..in parlak zaferlt.ri .. 
ne haflıd1r. 

Amerikada gümüş para 
VAINGTON, 12 (A.A.) - M. 

Rooacvelt, Reaery federal , idare m_c 
liai reisi M. B:ack ileJ. ondan ııonra 
gümüı para meseleainde vukuf ve 1&· 

lahiyt 1ahibi 1ayılan M. Leon ile gö • 
rüımüıtür. M. Roo•evelt daha aonra 
H. Morgentham ve M. Cumming ile 
konu§muştur. 

Bu konuımalarda reaerv federal teş 
kil~tının albn ve gümü~ü kıymetten 
düıJ.nnesi meı-elesi tetkik edi1mif'ir. 
Bu görü•melerin neticeleri henüz bel 
li olmndığınclan para rnese/,si hak • 
kında M, Rooaevelt'in yalanda alm '" 
muhtemel kararlar etrafında her tür
lü dedikodular dolaşmaktadır. 

-~--

Amerikanın Cenevredeki 
murahhası 

VAIŞNGTON, 1% (A.A.) - M. 
Hugh Vilıon, Amerikayı Cenevrecle 
temsil etmek ünre 17 kanunusanide 
hareket edecektir. Mumaileyh ıil&h • 
ıız!anmayı müdafaa etmek ve fakat 
Amerikanın Avrı \' ıiyuetlerine do· 
Iaımamaaı için iliı göste!'mek husu • 
sunda talimat almııtı:r. 

Bir tayyare kazası 
ROMA, 12 (A,A) - Trahlusta 

Bungen mıntakesında bir aakeri tay
yare 7 kanunuıan 'de ıiddeUi bir kum 
~ı~<Inaa~na tutularak yere dütmüt ve 
ıçındekı altı kiti ölmüı:ür. 

Yüzlerce yaralı var, 700 
kişi tevkif edildi 

PARIS, 12. A.A.-Action Fran· 
çaise fırka~ına mensup bir çok aza 
dün aktaa meb'usan meclisi bina· 
sı civarında, bilhassa Saint-Ger· 
main bulvarında iki nümayİf yap• 
mıttır. 

Nümayifçiler bu bulvardan iler· 
leyerek meclis binasına kadar var• 
mnğa birçok kereler tetebbüs et
mişler, fakat her defasında süva· 
ri polis ve muhafızların teşkil et
tikleri manialarla karfdafmı,Iar
dır. 

Nürroyi,çiler bu polis ve muha
fızların arasından zorla geçmeğe 
çalışmışlar, ağaçların gövdelerini 
koruyan demir parmaklıkları kır· 
mışlar, bazı küçük ağaçları kökle· 
rile beraber söküp devirmişler, yol 

1 üstündeki muhafız memurlara mah 
sus kulübeleri yıkıp parçalarını po
li_lerin ve muhafızların üzerine fır
latmı,Iardır. 

Süvari muhafızlardan birço"iu 
yere yuvarlanınıthr. l\'i'-ayet Zl\bı
ta nümayişçileri civardaki ıokakla
ı·a doğru sürüp dağıtmıt ve birçok 
kimseleri tevkif etmi•tir. Bu nüma
yİf esnasında birçok kimseler yara 1 
lanmıshr. 

PARIS, 12. A.A. - Dün ak. 
fam mebusan meclisi civarındaki 
nümayit ve kavgalar sırasında za
bıta 700 k;fi tevkif etmi~tir. Gerek 
nümayitçiler gerekse zabıta tara
fından yüzlerce yaralı vardır. Tev· 
kif edilen nümayitçilerin tahliyesi· 
ne dün gece yarısından itibaren bao 
lanmıştır. 

PARIS, 12. A.A. -Action Fran
çaise fırkası azasını nyeniden nü
muyi' yapacağının bildirilmesi üze. 
rine meb'usan meclisi binası civa· 
rmda ve etrafında sükıln ve intiza-
1111 muhafaza için ehemmiyetli ter· 
tibat alınmıştır. 

Eski düşmanlıklar 
unutulmalı 

LIMA, 12 (A.A,) - Montevideo 
da top.anan panamerikan konferansı 
dağıldıktan sonra cenubi Amerikada 
b:r devir seyahatine ç.kaıı Amerikan 
Hariciye nazırı M. Hu!l, Liına'da söy 
!ediği bir. nutukta medeni milletler a
ra11nda kanlı ih~aflann artık niha • 
yet bulmu.ı lazım geldiğini beyan et
miıtir. 

M. Hull, yine bu nutkunda eski düt 
manlık ve kin duygulannı unutmasını 
eoki dünyaya tavsiye etınit, Avrupa • 
ya ait meselelerin sulh ve ıükiin için• 
de halledi'"'esi gerekliğini ehemmi • 
yetle kaydeylemiıtir. 

M. Paul Boncour 
Cenevreye gelmeyor 
PARIS, 12. A.A. - Havas ajan

sından : Hariciye nazın M. Paul 
Boncour, ikinci kanunun 16 ısında 
ayan meclisinde harici aİ}•aset hak
kında yapılacak müzakereden do
layi Pariste bulunmağa mecbur ol
duğundan 17 ikinci kanundan ev
vel Cenevreye gidemeyecektir. 

Malfun olduğu üzre milletler ce
miyeti meclisi ikinci kanunun 15 in 
de toplanacaktır. 

Siyam kralı Avusturyaya 
geliyor 

BANGKOK, 12 (A.A.) - Siam 
krab ve kraliçesi yann Avrupaya gi • 
decek~erd'r. Kral dün radyo i 1e mille
te neşrettiği bir beyannamede Mira • 
!ay F apahol riyasetindeki hükiimete 
tam bir itimat beyan eln 't kte ve mil· 
!etten gaybubeti esnasında ıu1h ve 
ıükitnu muhafaza etmes!ni istemı'.!k .. 
tedir. Kral öteden beri me~rutiyc! i .. 
dare•ine taraftıır oldufunu ilave ey • 
!emektedir. 

Edirnenin su tesisatı yapılıyor 
EDiRNE, 12. A.A. - Şehrin su tecisatı bir firkete ihale eJilırılf 

tir. Font boru ile yapılacak olan tesisat bedeli 145.000 liradır. :r 

Tapu mazbutları 
Bir nevi f otoğrafi usu

lünden istifade edilecek 
ANKARA, 12 - Tapu umum mÜ• 

dürlüğü, tapu muamelibnın kolaylaıtı· 
nlması etrafında alınacak tedbir:er üze 
rinde mesalsine devam ediyor. Hiııit 
defterlerinin ortadan kaldırılmaımdan 
sonra mcı:nurları fazla meşgul eden İf" 
!erden birinin de kütükten kayıt ç.kar• 
mak olduğu teıbit olunmuıtur'. • 

Bu j! için de (Faaı~•l) d~nılen bir 
nevi fotoğraf makinclennden ıslfadc &
dilecektir. Merkezde mevcut olmıyan 
defterler bu makine ile ve kontrollu o
larak çıkorılacaktır. 

Bu nıdıı:ne sayesinde vakitten azami 
ıurette kazanıldığı gi6i, ilave ıeklinde
ki ıuüıtimalin de önünü almak mÜm· 
kün olacakbr. 

Bir kazanın, bir vilayetin tapu idare
.; yanar ve hiç bir tc•• k~rtarılamazsa, 
o vilayet veya kazaya ait kütük defter
ler üzerinden (Fataıta) ile derhal su· 
retler çrkan!arak kısa bir müddet zar
fında yanan defterlerin bir yenia.i mey. 
dana ıretirilecekL'r. 

Avrupanın bir çok yerlerinde tapu 
senedi uıulü yoktnr. Emlakin yalnız 
defterlerde kimin üzerinde olduğu ka· 
yıtlrdır. Müdüriyeti umumiyenin alaca 
ğı tedbirler arasında mal sahiplerine 
her ıeyi cami toplu bir tasarruf vesika 
11 verilmesi İ.fİ de vardır. 

ANKARA, ı2 - Tapu umum müdü 
rü Cemal Beyin riyaseti altında burada 
bir komisyon toplanmııtır. Müdürler, 
ba•müfettiıler ve lstanbul tapu müdürü 
nün itirak ettiği bu komisyon bet gün· 
denbori çalıf"'aka, tapu idaresinin en 
mühim iılerioden biriı olan taşra mü· 
nak:alele~jn ne suretle ve nerelerde ya· 
pılacağı etrafında müzakerede bulun· 
maktadır. 

Bu meyanda Viyana ad'.iye sarayi· 
nın vanma11ndan aonra (Viyana-da tapu 
itleri adliyededir) tapu a.icillinin nasıl 
teıis edildiği de tetkik olunmaktadır. 
Tapu ıicil iı'eri üzernde bu tetl<ı'.k ne
ticesi olarak hazr değiıikı:kler yapda· 
caktır. 

Sarre Almanları tazyik 
mi ediliyor? 

il SARBROK, 12. A.A. -Volff 
Ajansından : Sarre Diyet meclisi 
ve Alman cephesi teşkilatı azasın
dan M. Kiefer, meclisin dünkü 
toplantısında söz alarak bilhassa 
dem ittir ki: 

" Biz Almanlar kendi mesuliye
timizi kendi vicdanımız ~tünde ta 
9ıyoruz. 

Sarre ınmtakası için halkın re
yine müracaat meselesinden - bu 
reye i,tirak edecek biz müntahip· 
leredn başka - hiçbir kimsenin 
bahsetmeğe hakkı yoktur. 

Veraay muahedesi bizi bu yolda 
bir reye müracaat imkanları hak
kında, istemediğimiz halde, müna
ka~alar yapmağa mecbur ettiğin. 
efen hiçbir idare komisyonu reyi· 
mizi serbestçe vermekten bizi pıe
nctmeğe hakkı yoktur. Böyle oldu- · 
ğu halde Versay muahedesinin vü
cuda getirdiği idare komisyonu 
timdi bizi bu yolda hareketten alı· 
koymak mı İstiyor? 

Berlinde otomobiller 
BERLIN, 12 (A.A.) - Bugün Ber· 

!inde iıleyen otomobiller 97.945 e ba
liğ olmaktadır ki, geçen aenen'n ki. • 
nunuıaniıine niıbetle bet bin fazla • 
dır, Bu fazlalık hiç ıüphesiz hükii • 
metin otomobil aanayiini canlandır • 
mak için ittihaz ebnit olduğu tedbir· 
!erin bir neticesidir. 

Japonları himaye için 
BONGKOK, 12 (A.A.) - Fuıov

daki Japonların. dün geceki içtimaın .. 
d:ı doia,an bir rivayete göre bunları 
h:maye etmek Üzere yakında Fuşova 
Japon bahriye efradı çıkanlacaktn• .. 

Balkan habarlarl 

Yunanlılar la 
lktısadi anlaşma 

Yunan sanayi erbabı 

Atinada toplanıyor 
ATJNA, 12 (Milliyet) - Sel• 

nikten bildiriyor: Bugün ticaret "" 
dasına Milli fktısat nezaretindeıt 
bir telgraf gelmiştir. Bu t~lgrafı
yakmda Türkiye ile yapılacak İ~ 
tısadi anlatmaya esas olmak ve fı• 
kirleri alınmak üzere ıana:Yi erb"' 
bı Atinada yapılacak toplan~ 
davet edilmitlerdir. 

Suikast davası 
ATJNA, 12 (Milliyet) - MeC' r 

lis ıadliye encümenine müraca•! 
ederek, M. Venize!osa yapılan ıJll 
kast hakkında izahat vermeğe blll' 
zır olduğunu, ancak bu esnada talı 
kikab idare eden ya müdde'umıf 
mi veya müstantikin de hazır bil ' 
lunmasını rica etm'ttir. 

Sofyı Fransız ataşesi Kaza ı 
glçirdi 

SOFYA, 12 (Milliyet) - Ge' 
çen akfam saat yarımda Fran~ 
atateai M. Lanterani, Restoran Si' • 
ad lokantasından çıkarken yet' e 
dü,erek sol ayağı ile sol omuzıJ' 
nun bir kemiği kırılmıftır. 

Vaziyeti tehli~eli değildir. 

Yeni gumuş tavalar 
SOFYA, 12 (Milliyet) - Bıı~ 

garistanda 400 milyon leva yekll' 
nunda 50 ve 100 levalık gümüş P' 
ra çıkarılması hakkında yapılııJl 
münakasa bir İngiliz firması ü:ı:O' 
rinde kalmıttır. Münakasayı ka1~ 
beden Yugoslav firmasının müdı< 
rü Bofkoviç paraların bir kıamı~ 
Belgratta çıkarılması hakkında 1# 
giliz firınasile anlaşmıştır. Bu -' 
!atmaya, Bclgar Maliye nazırı Stl' 
fanov da razı olmu,tur. Gazetefet• J 
bunu Yugoslav yakınla,masına 1' 
ni bir adım telakki etmektedirlıı" 
Bulgaristanda memur adedi 

artıyor 
SOFY A, 12 (Mil!iyet) - Ref'. 

mi bir istatistiğe göre, Bu' gar•~ 
tanda 3911 den 1933 senesine._, 
dar hükUınet memurini iki mislı .,, 
mıttır. 

Bulgaristanda 1911 senesif1~ 1 
47,276 memur varken bu m;kd.,, 
1933 te 85,6S8 e baliğ olm~tııf• d 

M. Eeneş Sofyaya ge:eca~ ' 
BOKREŞ, 12 (Milliyet) - JJ; ç 

radaki gazetelerin verdikleri ~il if' ) 
lere göre, Çekoslovakya Harıc f' 
nazırı M. Bene,, yakında Sofıa, 
izyaret edecektir. Bu ziyaret, ,,ti 
çük itilaff konferansından so 
olacaktır. 

------- ,ı 1 

Amerikada altın mübaY~ r 
VAINŞGTON, 12 (A.A.) - ti - ı 

verildiğine göre altın mübaya~~! ... -' 
yaaetinin bidayetinden beri hii""'ı!ı 
memleket dahi'inden 21.760,000

0 
;/ 

larhk ve hariçten de takriben 6 
yon dolarlık altın aatın almııtıt• ı 

Bir Alman profesör geli~ 
1 

KÖNIGSBERG, 12 (A.A.) --;,11 
nigsberg iinivcrs:tcsi nebatat pr ~ 
ıörü muavini M. Holfma.~ıı l1'~ 
Ankara üniveraiteıine profeaor 0 

çağırı!mıştır. 



ICLE 
Ali Efendinin bodrumu 

b li h - Haftanın yazm -

d or or taraflarında oturan bir 
ostuınun · 

AI' yenı macerasıdır. 
n d' 1 Rıza Efendiyi yirmi bet ıe • 
de 

1~ tanırım. Mütevekkil bir a • 
0 r:kk. ~r • Hastalıktan, terfiden, te

ıöküi.:n. tutun da kundurasının 
t~- b'J•esıne kadar her feyi Allah
-· ı ır B" ı · h Si•. nu ' oy esı er yerde bulu • 

r mu? B a · · azan sorarım: 
J;ıı :::: ~asılsın Ali Efendi? 
mir tükür 1. aındolsun efendim. Allaha 

Bir bafka sefer h ta .. .. .. 
)'ıı _Al' as gorurum. 
el· n12:? a· 1 Efendi! Rahatsız mısı -

irıİ• :'. ıı•.raz h~lsiz görüyorum aizi. 
kesikli. ~kınetı hüda efendim! Bir 

irıİll Gün~111j/~'· Geçer İnfallalı .. 
1 AI' En ırınde : 

p e b' ı fendin' • • b v •rden k 1 ın yırmı et tavugu 
hÜ1' _ S 0 eraya tutulur ve ölür •• 

r ölın:~ bağ! ol Ali Efendi. Tavuk 

f di; !fendim! .Sahibi odur. iste • 
alır ... N~ Verır, istediği zaman 

eri Bil YapaJ1ın ı 
er ttiğ:::ınd,u birkaç sözünü nak -

duğu11u ~ aıııın ne zihniyette ol-
lki aüıı atabildim mi? •• 

di .. Yaıı· e~el bu zat bana gel
Gazetey~ Pe"le~be günü ... Oturdu. 
Yoklaını, ~~lınıf ve beni yerimde 
nıer~ ettj ır adanı olmadığı için 

- N ııı. .. 
Etraf':ı.0 Ali Efendi? Hayır ola? 
- lli a b~ındıktan sonra: 

dedi .. a8.~~.m .. Şimdi arzederim. 
Yı kapad tün merak ettim kapı-

ım ve d ' - Anı sor um. 
-Aff at bakalım. Derdin ne?. 

bı iç"': .. edersin "ız d d' s· . . .' ":t\iııii i . • e ı. ıze ı9ın 
hır ricam 'v:.dı anlatamam. Yalnız 

eli' = ~&lağfuı'.uuah 
• arın AL • 

nız?.. ""'araya gelir misi • 
-Ne için? 
- Ne içi~· l 

Y8;rı~ .baııa tö 0 d~ğunu sormayın, 
atinızı verir,:'~ bır, bir buçuk sa
ruın. nı:ı: minnettar olu -

- Kaçta? K .. 
- P açta olura~ 1 - ek· ~ 0 , .. _ · ı saat d" ~ •. 

nın.. orde doğru geli -
Tefekkü 

dinııı· • retti. Gitt• Al" Ef . 'Y!lzıyeti h' • ı... ı en • 
rık ediyord ila merakımı tah • 

[).. il. 
un d" 

d' Sözlettiği~~te Aksaraya gittim. 
1-!eınen kal'~ kahvede buluştuk. 
tİirdü. Lı "cık, beni aldı evine gö k" ·~ar ı Yapıla ap ve ah~p bir ev. Es-
le lutturı:~an. Eğri büğrü direkler 
Pılt ve &k lnut fahnitleri var. Çar 

Ge , Yen bir b ~betini belediyeden bekle· 
ı1 Ceb· •na •• 

anSi- lı:ardı kden koca bir anahtar çı • 
r' tin v ' ı.~Pıyı 11,çh ••• Küf kokan de· 

ye , 'eski e llaranlık bir methal •• Yerde 
0 lala 'te a,ınınıt büyük kırmızı tuğ. 

Cö r ":ı-r. lçeri doğru yürüdük: 
v zlerını karanlığa alı,tı ... Sağ dı 
arda bir basık kapıya yaklaştık .. 

'· . ~ Aman, dedi. Gürültü etme • 
sıır >•nr 

iY B 
.. el> 1 k en t~haf bir feyler oldum. Me. 
u~ 1~: dei;i'k1•te ve ne bileyim korku da 
P~:ı:C' lıia .. ' orkmarnak değil, garip bir 

kı>)' ' .. Baaılt ka • 1 
üdif ZUfllÜze &o.: açıldı. içenden JÜ• 

ını1'~ ~urum ko~ ve karanlık bir bo
da ı- ana: •u VUrdu. Ali Efendi 

u şfl' - BuYUrun d d" 
5te- B~tım B" . e • ... 

ı Ter dd • ır fey .. 
telef• l . e üt ettim .ı\l" goremiyorum. 
a f' erınde garj b: ı Efendinin göz 
• Jel' reddiidüın·· p .. ır Parıltı vardı •• T e 
ır c b· u gord" S 
dİ e •ne galdırd B ağ elini arka 

e ~ıl bir h ı:·· en daha bunun 
tirıneden ::h. e~ olabileceğini kes 

"e' nerj çılt;ı,ı'.d ın en bir elektrik fe-
~ O .. ı ve Yaktı 

' ond ·• ar•• dik. ...,. e, hen arkada .. ak . 
e Jıl d "ara 1 k uç ay ın-

·' Uruın .. Bennı ve rutubetli bir bo-slİ"' d 
. - 'i ahu' ~Yanamadım: 

JI dl 1Yoruz ·.Alı Efendi! Nereye gi 
1~1Jl' e: ... ''·•Ye sordum. Hafif ses-

tııf• d --d. Sususunz a • 
e ı. Bod • man rıca ederim •• 

a fesine do _rumun kapıya kar91 kö-
JJıl' ç';ılt veya ~':lduk.. Burası üç bu • 

lıatı" hır Yer 'd· rt metre murabbaında v..,1 ııA v · cir en tey! .. Yagıma takılıp ezi • 
;,,,.,ı olarak k:'ıden kömürlük ve odunluk 
Jıiİ, ~llıtııa, be ll~nıldığını anlıyordum 

.oııf' lllınu b. ~~rn orada ne itim oldu • 
Elektrikr f türlü. kestiremiyordum. 
lar1 "Ö enerınin istediği taraf • 
d. .. steren k d . . . 
•iı y l •tı aıresının gezin-

ınediZ:' J<~~ baktım. Birşey göre • 
dört d~ 0 tii bir surette 11vanın19 
",e tava~~rdan, Yerdeki kömürden 

JO. sıyah tozlu ·~.·~.•m salkım asılm19 

t (#' Ya&ındaıı b 0 rumcek ağları baka
Ffendi el ' 11tka bir 9ey yok.. Ali 

ı •.rO d-:varda •ndeki elektrik fenerini 
1~, dıırdu: lI gezdirdi ve sol köşede 

....- -- L•·he,Yecanla: 
,rol~ [) ~~ B 

1·.ı oğrus~ burada .. dedi .• 
Ol."' Cck a" d en kö-de bı"r ·· .. "ın an b T~. orum • 

a9ka hır fey göreme 
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Filistin bizden Birliğin 
Hayvan alıyor Dünkü kongresi 

Bir heyet Karacabey hara- Bilhassa paso meselesi mü-1 
sından damızlık aldı nakaşaları mucip oldu 
Filistin bükümeti umuru baytariye 

mü<lürü M. Samsonoff ve Filisı'in hara Bir kaç baftadanberi devam etmck-
lan mütehassısı M. Cameron ile diğer te olan Milli Türk Talebe birliği kon· 
bir memurdan mürekkep bir bey.~t gresi dün de müzakerelerine devam et-
memleketimizden hayvan satın almak u- miştir. Dünkü içtimada gelecek aene İ· 

• çin yeni idare heyetine verilecek direk· zere tehrimize göndernuıtir. 
M. SamsonoCf gazetelere vaki olan tifler ve yapılacak itler hakkında bir fa 

· .. •nk· af aliyet programı tanzimi etrafında müza beyanatında Filiıtinin zıraı 1 
' 1 ma kerat cereyan etmişt!ir. 

çok ehenuniyet verdiğini ve bu sebeple 
memleketimizden ziraat ve sağmal bay Bir çok gençler söz alank fikirlerini 
vaıu satın almağa karar verdiğini, son uzun uzadiya izah etmişlerdir. Sercledi 
zamanlarda iklim dolayıaile Filistinde len fikirlere ve tebelh1r eden ksnaatle-
bayvan nesli bozulduğundan bükiime- re göre yeni .ene faaliyet prograıru ıu 
tin hayvan yetiştiren memleketlerde tet ıuretle bülasa edilebilir: 
'-"kat İcrasına lu"zum gördu"gu""nu" söyle-"' ilk, orta ve yüksek tahsil gençliğini 
miştir. Heyet bu hususta yaptığı tetki· temsil etmek üzere rekzedilecek abide-
katan sonra 'Yerdiği rapot"da hayvan n:in hazırlanma11 için ıimdiye kadar va• 
neıliıiin ıalahı için Türkiyeden Boz cin ki olan faaliyetin bu sene zarfında mu. 
sinden hayvan satın almasına lüzum hakkak surette bitirilme.i. 
gÖstermiştir. Bu cisn hayvanlara ziraat Tramvaylarda talebeye tenzilat ya-
iılerinde kullanılacağı gibi bwılardan pılması iÇin çalışıhnaaı. Gençler bu nok 
kaaplık olarak ta istifade edilecektir. tada bilhassa hassas buJunmaktadtTlar. 

Heyet Türkiye ile Filistin arasında Üniversite talebesinden hastahanelere 
yapılan bir itilafa istitnaden Karacabey gitmek mecburiyetinde bulunanlar gün 
harasına g':tmiı ve ora<lan dam•z'ık cin de 40 • 50 kuruı tramvay parası ver• 
sinden öküz ve İnek satın almııtır. mekte olduk'anndan talebe içlin tramvay 

Heyet, Bandırma tarikile §ebrimize !arda tenzilat yapılnuumın temini bil· 
getirilen hayvanlar ile birlikte Fili.tine haııa yeni idare heyetinden istenmiştir. 
avdet edecd<tir. Talebe için ucuz pansiyon ve lokan· 

lran kontenjanı fa temini. 
TahrBndan bildiriliyor: Iran hükii- Büyük edip Namık Kemal &çin hey· 

meti harici ticareti yakından alakadar kel dikilmesi ve bu heykelin bir Türk 
eden iki mühim karar aLruıtır. ıanatkarına yaptırılmıuı ve ayni zaman 

Bunlardan !J;rinciıi: Bazı _ _maddele- da Namık Kemalin batırasmm taziZl i-
rin ithalat kontenjanlarının yuzde 100, çin bir Namık Kemal günü tayin edil-
'--lannm da yüzde 200 arttınlmıı ol- meıi. 
....,., lstanbulda Üniversiteye devam eden 
masıdrr. . . k d t ecnelfı talebe ile alakadar olunması ve 

ikinci karar İse flmdıye a ar rana bu talebenin Türk camiasına ve Türk 
sokulması memnu olan bazı mevattan harı ve medeniyetine bigiine kalmama· 
bu memnuiyet'.in kaldırılmış bulunması· !arının temini .. 
dır. Maamafih daha ziya:le sanayi mad 
delerine inhisar eden bu ~rdan mem Yüksek tahsil talebenin ınuayyen tıı:r 
leketimiz lihracatı çok az ıstifade edecek program dahilinde köycülülde meşğul 
• t olması, ve ana vatandan ayn ya§ayan 

tir. Türklerle Türklerle aranra temas eıle
Kaçakçı 

F ahrttin isminde b:ri, limana gele? 
bir ecnebi vapurundan kaçak şarap, ı
pekli çorap, ve saire alıp gizlice dışarıya 
çıkarmak ıuçundan maznunen yakala· 
narak ihtisas mahkemesine verilmİ§tİ. 

F ahreıtin efendin.in muhakemesi se
kizinci ihtisaı mhakemesinde yapılmış
tır. Muhakeme neticesinde kaçak eşya 
çıkarmak cürmü sabit olduğundan Fab
rettin efendinin bir ıene müddetle hap· 
sine karar verilmittir. Fabrettin <lendi 
hapishaneye nakledilmiıtir. 

Mimarlar dün toplandılar 
Türk mimarları dün kendi araların

da Alayköıkünde senelik kongreleri 
ni aktetmiılerdir. Yeni heyeti idare in 
tıihabı yapılmış, neticede mimar Samih, 
Zeki, Şevki, Naci, ve Sar:'py~ Efendi· 
ler idare heyetine ıeçilımılerdir. . .•. 

Jüri heyeti ve Türk mimarlar bırligı 
teşkili hususunda teıebbüslerde. bulun• 
mak üzere idare heyetine ıaJabiyet ve
rilmiştir. 

dim. O ilave etti. 
- Aman yavaş! 
Ben zaten kıpırdamıyordum. So 

kuldum! kulağına sordum. 
- Kım burada? .. Hafif "cevap 

verdi. 

- Aman gürültü etmeyin. Gör
müyor musunuz? •• 

Kö9eyi titrek bir surette aydınla 
tan ışık dairesi içinde dediğim ö
rümcek ağından başka 9ey yoktu. 

- Neyi? dedim .• 
- Örümceği ! dedi .•• Bu cevabı 

alır almaz, Ali Efendinin 9uuru 
hakkındaki itimadım birden bire 
sıfıra indi. Son bir ümit olarak aor 
dum: 

N .. .. •. h ' - e orumcegı ya u ... 
Ali Efendi sol elile kolumu tut

tu ve sıktı •• 
- Sus! dedi .. O yumuşak, mü

layim ve mütevekkil adamın ~u 
değişikliği karşısında arbk vazı. 
yetin mahiyetini tesbit ettim. Bır 
deli ile bodruma düfmüştüm, şim
di it buradan kurtulmanın yolunu 
bulmakta idi. 

Ali Efendi kolumu bırakmadan 
kulağıma söyledi: 

- Köşede yerde kazma var! O
nu al! •• 

Ne olursa olsun kazmanın, onun 
elinde olmadansa benim elimde 
olmasını daha hayırlı bulduğum i
çin kazmayı aldım. Şimdi elektrik 
fenerinin yuvarlak ı.ıık dairesi için 
de üç şey vardı: Örümcek, kazma 
ve ben ••• Ali Efendi bana seslen • 
di: 

-Vur!. 
- Nereye?. 
- ö .. ümceğin ta üstüne! .. 
Çareaiz itaat lazımdı.. Köşeye 

baktım, tozlu ağın ortasında bü • 
yük ve aiyah bir örümcek sakin ve 
batına geleceklerden bihaber ola
rak oturuyordu.. Kazmayı köşe aa 
vurdum. Ağ bozuldu ve siyah ö • 
rümcek , telaş ve acele ile dıvar • 
da sağa doğru yürümeye başladı. 
Ali Efendi bu sefer bağırdı: 

lerek vatana merbutiyetlerin.in temini. 
Dün cereyan eden uzun müzakerat

ta talebe oçin bir kxıpreratif teşkili me 
selesi de müzakere edilıniı ve tramvay 
ketin yolsuzluklanna ehemmiyet ver· 
ıirketinden paso alan bazı zevatın ıir· 
medikleriine dair bazı zevata gönderi· 
len mektup meselesi bayii münaka§ayİ 
mucip olmuştur. 

Bazı gençler bu mektupların kimler 
tarafından gönderildiğiıii ve bu mesele
nin idare heyetinin hangi içtlimaında 
müzakere edildiğin öğrenmek otemşler 
ve buna dar veriilen kararın idare heyeti 
mukarrrat defterinden okunmaarnda 11 

rar etmişlerdir. 

Galatasaray mezunları kongresi 
Galatasaray mezunlan cemiyeti •e

nel:k kongresi dün toplanmııtır. Kon. 
gre heyeti idare niporıı ve cemiyete ait 
bazı mesaili müzakere ettikten sonra 
içtimaım gelecek Cuma gününe teh:ir 
•tmiıtir. Ayni ııünde idare heyeti inti
habı yapılacaktır. 

- Vur yahu! vur!. 
. Ben faşırmıştım. Ne olduğurıu 

bılmediğim, hüviyetini bilmedi • 
ğim hu kara örümceğe kazmayı 
bir daha savurdum ••• Tutturama • 
dım •• Dıvardan biraz sıva düşti.i ... 
örüıncek istikametini değiştirdi. 
Bu sefer gerisin geriye koşmaya 
bati adı .. 

Ali E fendi bunu görünce kük • 
redi .•• 

- Kaçıracaksın yahu! Ve koştu 
bir elinde tuttuğu elektrikle, dıvar 
daki örümceği takip ederken iki 
elite kazmayı benden aldı ve elek 
triği dıvardan ayırmadan bana 
verdi ... 

- Tut dıvara ..•. Örümceğe tut .. 
Kendisini de olanca kuvvetile 

kazmayı örümceğe vurdu. Fakat 
heyecandan o da tutturamadı. Ve 
tavana doğru çıkmakta olan örüm 
ceği ezmek için kazma ile dıvara 
rastgele vurmaya başladı. Ben a • 
damın halini ve oradaki vaziyeti • 
mizi beğenemedim. Aklıma 9im~ek 
gibi bir fikir geldi .. Y aka1>11 kur
tarmak. Arkama baktım. Kapı a -
çık... Elektrik fenerini yere attım 
ve dışarı fırladım •• Arkamdan Ali 
Efendinin gürler gibi sesini işiti • 
yordum. Sokak kapısını açıp çık
tım. Bir nefeste Aksaray tramvay 
istasyonuna geldim. Orada tram
vay bekleyen bir ahbaba rastgel • 
dim. Hala yüreğim çarpıyordu. 

- Hasta mısın yahu! Nen var .. 
dedi .. 

- Y ook hasta değilim! Soğuk • 
tan belki sararmışımdır. dedim ... 
Ve tramvaya bindim • Ali Efendi • 
nin ne olduğunu hala bilmiyorum, 
Lakin dü,ündükçe timdi bile içim 
titriyor •• 

Bir taraftan da adama acıyo • 
rum. Acaba akıbeti ne oldu? •• Her 
halde ilk fırsatta Ali Efendinin sıh 
hati hakkında malumat alrnağa 
çalışacağım. Size de haber veririm. 
Şa,rl:ı.cak tey değil mi? 

FELEK 

••l•dl)'•ll• 

Elektrik sarfiyatı 
-o-

Belediye de bir istatistik 
yapmağı düşünüyor 

Belediye istatistik müdürlüğü bütün 
Türkiyedeki elektrik te:ıviratının bir 
istatistikini yapacaktır. Bu istatistikte 
Türkiyenin hangi ıebirlerinde. ve lı_an· 
gi belediye dairelerinde elek~rık tes11!· 
tı bulunduğu bunlann senelik ele!w-'J< 
iıtibsalatı, m:..ı.inelerin kudretıi gösteri
lecektir. 

Bu istatistikle Türkiyede senede ne 
kadar elektrik ıarfedildiğU anlatılabile
ceği gibi bu malumat büyük '.'ehirleri; 
mizden ve ıclalelerimizden ia11Jfade edı 
lerek yapılacak elektrik fabrikalarına 
da esas olacaktır. 

Varidats1zlık 
Bu ııene, varidatınm mühim bir ~ 

mı azaldığından belediye .1934 senesı 
için fevkalade bütçe tanzım etmekte 
müıkülata uğramaktadır. • .. 

Belediye bu seneki fevkalade bütçe
ye yeni tahsiaat k~ymiy~caktır. Anc:-1' 
geçen seneki fevkalade biit~ i~e tah.11aa 
tı konulup in§aatı ikmal ecfilmiyen ııle
rin bu sene ikmaline çalııılacaktır. Bu· 
nun ôçin 934 fevkalade bütçesi geçen 
senekinin ayni olacakttT. 

Beton yollar 
Şehrimizde betondan . bir yol yapıl· 

mak üzere çimento fabr<;kala~ tar~· 
dan belediyeye meccanen verılen çımen 
tolar ile Trabya • Hacıoıman bayırı yo 
)unun yapılmasına karar verilmiıtir. 

Çimento fab,,'.kaları, belediyeye ikin 
ci bir teberrüde bulunmağa karar ver
miıler ve yaz lot çok iılek olan cvadde
lerden birinin bu çimento!ar ile İn§& -:-
dilmesini istemiılerdir. Belediye bu Ç•· 

mentolarla da Eminönü veya Sirkeci c!· 
varındaki yollardan b:rini betona tahvıl 
edecektir. 

Hayvan hastalığı kalmadı 
Şehirde hayvan hastalığı biç kalma· 

mıı gibidir. Geçenlerde Rumeli tarafın· 
daki bir köyün koyunlamıda çiçek has
talığı bulunduğu haber alınmıısa. da 
mezbahada ya;ıılan tetkik bunun dogru 
olmadığını göstermiştir. 

Y eniıehirin muhtelif yerlerinde tek 
tük tavuk kolerası vakalarına tesadüf e 
diliyorsa da bu vakalar da ihbar edilir 
edilmez derhal tedbir almmaktadtT. 

Eski şeyhlerin tanzifat 
ve tenviratı 

Medrese ve tekkelerin kapatılması 
üzerine devlet, eski ıeyhlertln ailelerile 
beraber aç>kta kalmaması için - hayat 
larmm ıonuna kadar - tekkelerinde 
ayrılan bir yerde ikamet edebilmele,.jne 
müsaade etıniıti. Medreıe ve tekke bi· 
nalan maarife devredildiği için bu bina 
!ar, her nevi vergi ve rüıumlardan mu-
afttT. . 

Bunu nazarı dikkate alan bazı eski 
ıeybler, oturdukları teki<~ binalarını'.' 
ve?gilerin:l ve bilhass~ ~ıfat ~e ten.va 
rat rüsumunu verm~ ııtememıılerdir. 

Bunun üzerine keyfiyet alakadaı; m_a 
kamlardan sorulmuş ve bu teYhlerın 1· 
kamet ettikleri bina~nn tanzifat ve ten 
virat vergilerinin alınması bildirilmiş
ti~ 1 l 

Hamallardan şikAyet 
Baldqıazarı ve Hasır ıekelesindcki 

tüccar, hamal tarifesinin tatbik edilme
diğinden tikiyet ediyorlar. Tüccar aon 
günlerde bamalları_n nakliye. tarifel~Nni 
arttırdıklarını aöyliyorlar. Bor un tucca 
n diyor ki: • . ... d-'~ 

c- Bir çuvalı magazanın °?"!n CKJ 

arabadan mağazaya nakletmek uçın 100 
para alı~rlar. Mağazadan arabaya koy 
mak için beı kuruı istiyor. Mağazadan 
arabaya çuval koymakla, arabadan rna 
ğazaya ğazaya çuval . taşunak arasında 
zahmet itibarile biç bir fark yc ktur. Fa 
kat fiat itibarile iki misli bir fark var· 
dır. 

Hasır slcclesnden bir çuval un, Balık 
pazarına 7 kurul" nakledilirdi. Şimdi 
Jf' ...... ,. .. ıııı,. r•kb. 

1 nüt<. SA 1 .__ ___ _ 
(lı Barık .. mdan ahuan cetnlidir) 

11 Kanunusani 1934 
Alı.tam Flatları 

l•tikru• dahili 95 Tahrilit 
1933 l•tikrau 98,50 Elektrik 
Şark D. YoUarı 2.60 Tram••7 
Onitürk 27.JO TGnd 

• il 26.10 ıw.-
• 111 26,70 Anadolu 1 

Cü.mrik!•r a ,, J 11 
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•• 
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İki yalı yandı 
Ateşin nasıl çıktığı 

tahkik ediliyor 
Beylerbeyinde henüz nasıl çıktı~ı 

anla§dmıyan bir yangın çıkmı!, ve bır 
yalı tamamen ve d:ğer bir yalı da kıs
men yanmı§tır. 

Yangın Yalılar caddesinde sabık 
Moskova sefareti baıkatlbi izzettin Be
yin mlıtasarnf ve Adapazarı Bank•.•• 
hesabıcari memurlarından Cevat Bevın 
kira ile oturduğu 41 numaralı yalıdan 
çıkmııtır. 

Bu yalı tamamen yanmış ve yanında· 
ki Diyarıbckir hastahanesi baş euacm 
Kaymakam Ali Riza Beye .~t .. Y~• ?.
kısmen yandığı halde ate~ ~~~urulm_u~ 
tür. Yanan yalıların her iıkisırun sah.il>ı 
de taırada bulunmaktadırlar. 

Göğüsleme 
Kurtuluıta oturan Saadet hanım 

Kurtuluş caddesinden geçerken karııdan 
ııelen tanımadığı ~~ §ahıa Saa.det hanı 
mı göğüslemiı ve ıçınde 10,5 lira para
sı olan çantasını aldığı gib~ ka.çmı~". 

Şüphe üzerine Anclon ısmınde bınıı& 
yakalanmııtır. 

Toslaşma 
8efiktaıta Muhittin efendinin otomo 

bili ile Türk petrol tirketinin kamyonu 
toılamı§tır. 

Ka.balıatin kamyonda olduğu anla
tıldığından kamyonun toförü Sigorief 
yakalanmııtır • 

Vaktinde yetişilenler 
Londra birahanesinin kalörifer baca 

sının borulan tutuJmUfla da aöndürül-
tür. il Ayvansarayda Mustafapaıa maha e-
sinde Yel sokağında 3 numaralı bakkal 
Uzarinin ev'jnin ikinci katı tutupnuısa 
da aöndürülmüıtür . 

Alışverişte kavga 
Kadıköyünde oturan Hakkı Efendi 

isminde biri ile tütüncü T akini isoiinde 
biri ahı veri! yüzünden kavğaya tutuı
muılardır. 

Son derece hırslanan Hakkı Elend 
ellne geçirdiği bir kavanozu Takininin 
üzerine fırlatmıı, kavanoz rafta bulunan 
rakı ıiıelerinc isabet ederek 12 ıiıe ra 
kı kırılmış tır, 

Beş randevu evi 
Po!.is zabıtai ahlakiye memurları ev

velki gece Beyoğlu civarında üpbeli yer 
!erde arattırma yapmııtır. 

Bu arıqtınnada Kalyoncukolluğu d· 
varında beı randevü evi ketfedilmiı, bu 
evler kapatılmııtır. 

Sarhoş 
Melkon isminde bir adam, bundan 

iki ay kadar evvel Beyoğluncla bir kah· 
vebane kiralamıt ve iim aydanberi bura 
aıru iıletmiıtir. 

Melkun efendi her ay batmde kahve 
nin icarını sahibi olan kadma ödemek· 
tedir 

Evvelki gece Melkon Efendi ııeM 
kahvesinde çalıımcen kadının kocası 
sarhos olarak gelmif, adamcağızı kah· 
veden dı§&nya atmak istemiftir. Mel· 
kon Efendi her ay muntazaman kirayi 
verdiğini aöyleniııse de dinletememi:ı, 
sarhoş Melkon Efendiyi dövdükten son 
ra çekmecesinden konturatla bir çok 
evrakını alıp &aVUJmUftur. 

Herif çıktıktan sonra Melkon Efen• 
di polise müracaat etmiı ve bu azılı sar 

, hoıu zabıta yakalıyarak tahlı!ikata bat
Jamııtır. 

Patlıyan gaz ocağı 
Galatada Necati Bey caddesinde 19 

numaralı Cemal Vehbi ve Numan Bey
lere ait Safa rakı fabrikasında gaz oca
ğı pırtlamış, mneleden Şevket, Alaettin, 
Ahmet, Cemal Efendiler el ve ayakların 
dan hafifçe yaralanmıılardır. 

Soba torularına dikkat 
Arnavutköyünde Tramvay cacld•in 

de 91 numaralı Fuat _Beyin rellikaaı Şa 
• hanımın evindeki llObadan yangm 

;.t:.ış ise de söndürülmüıtür. 
izbede kaçak sigara kAğıdı 

lnh. 1 lstanbul fakip memurlan 
ısar ar bi . zbed D.. F tibte yangın yerinde r ı e 

~de;er kaçak ıiğara ki.ğıdı ve Un
kapanmda 500 kilo kaçak ıarap bulmut 

!ardır. • _•·•-da takibata cirit il 
Kaçakçılar .,_... .. 

ıniştir. 

İstinaf 
Komisyonları 

itirazları biran evvel 
intaca çalışacaklar 

• 

latanbulun muhtelif semt1erinde üç 
sene nvel lıe.şlıyan emlak tahririnde 
konulan kıymetlere yapılan itirazlan 
tetkik için kanunen teşkili lazım gelen 
istinaf komisyonlarının teıkiline batlan 
Dll§tır. • al 

Bu komisyonlar vali beyin riy~ııeb 
tında toplanacakları için Beyo~lunda 
te§kil edilen biı1inci istin"! komllYO'!U 

. li .. li namına beledıye memunn 
~-5d.~·~ ~v_":_:ı. ikinai iati.naf komiıyo
mu uru ..->Al.una, •• d ·· ·• 
nu resliğino de belediye hsa~İ.!,; n;u dru 
Tank Ziya Beyler tayi~I e .. L~t~r r. 

1 t' af komisyonları ıı erıru ,.. ırmez 5 ın ı ·· · den ver den evvel yeni kıymet er uz~ım .. 
• alı .1 tmek kanunen mwnkun ola· 

gı t ·~ edan komisyonlar, itirazları 
ıruyacaıs•n . . k ık 
biran evvel intaç etmek ıçın il s top 
lanacak'.ardır. . . . 

1
. d 

Komisyonlardan her bırınm e ın e 
bet b'.nden fazla evrak vardır. 

Yerli fi limlerin kontro.u 
elzemdir 

Dahiliye Vekaleti, yerli filmle· 
rin kontrolü hakkına çok isabetli 
bir tedbir ittihaz etti. Vekalete 
bundan dolayı teşekkür etmek la
zımdır. Bizde yerli film sanayii 
kurulmıya bafladığı zaman, hepi
miz pek haklı olarak bu teşebbüs
ten iyi semereler bekliyorduk; fa. 
kat hadiseler, bizim intizar ve Ü· 

mitlerimizi boşa çıkardı. 

Yerli film sanayiimiz, ses ciha
zı ve fotoğrafi, yani Avrupadan 
getirtilen makinesi itibarile hiç te 
fena değildir; fakat rejisörlük, ar· 
tistlik ve mevzu itibarile azami de
recede berbattır. Bu itte rejisöre 
terettüp eden hata, fena ve müpte· 
zel eserlri kabul etmesi ve bu arada 
kabalıklara ve mübalatsızhklara 
müsaade eylemesidir. Hele ismini 
tasrih etmek istemediğimiz aon 
filmlerden birinde aktörün don 
gömlek, arkasını halka çevirerek 
katınmaaı gibi bir hamal kahvesin 
de bile fena görülen bir sahneyi, 
mektep çocuklarından temiz aile
lere kadar binlerce insanın kartı· 
sında teşhir etmekteki sinema İn· 
celiğini ve sinema zaruretini anla 
mak hayli zor ve müşküldür. Ha
san Efendi ile Natidi "T ulôatçı,, 
ve Şehir Tiyatrosunun bazı men
suplarını "kıymetli sanatkarları
mız,, olarak tavsif etmeğe bu gibi 
eserlerden sonra hiç bir sebep kal. 
mamıştır. Şu farkla ki Hasan E· 
fendi merhumun oyununu Şehza. 
debatındaki tiyatrosunda nihayel 
mahdut bir halk sınıfı seyreder, e· 
ğer oynadığı oyunda gılzat varsa, 
tesir ve tümulü, mahdut ve mahal 
li kalırdı. Halbuki filimlerin te
sir ve 9ümwleri hiç le öyle değil
dir. Bunu bugün istikrah ile sey· 
retmemizle sanat namına irtikap 
edilen bu facia kapanmıt olmaz. 
Yarın bu film, dünya memleketle
rinde "Türk filmi,, diye gösterıldi 
ği zaman düşeceğimiz hacalet de
recesini tayin ve takdir etmek pek 
kabildir. 

Bu vesile ile tunu da söyliyeyim 
ki, geçen gün türkçe seslendil'ilen 
"King. Kong,, u seyrederken O)U• 

nun bütün zevkini kaybettim. Ve 
perdedeki ses bana, Şehir tiyatro. 

ıu ile Şehzadebaşı tiyatrolarının 
duvarlarına hakkedilmit gibı du
ran Manakyan Efendinin mezar· 
dan gelen sesini hatırlattı. Şu farL 
laki Manakyan Efendi, en nihayet 
klasik tiyatronun adamı idi; fakat 
modern geçinen Şehir Tiyatrosu 
sanatkarı için seate ve jestte Ma
nakyan Efendinin tonunu ve je~ti· 
ni veya Meddah Süruri Efendinin 
tarzını muhafaza, sadece bir nok
san değil, ayni zamanda bir geri
lik alametidir. Sahnedeki yeniliği, 

d d kor olarak kabul edenler 
aa ece e d k' "nk ı· 
d d v·ı· Bız" sahne e ı ı ı.:ı.-en egı ız. 

hı, dekorda olduğu kadar •:~t:, 
jestte ve bir kelime ile ruh degışık· 
liğinde istiyoruz. Maııaky~n, . Ha· 
san ve Hayali Salih Efendılerın m.e 
zarlarındali:i rahat uykularından ı· 
kide birde uyandırılarak yaka paıra 
ıahneye ve ekrana itilmelerin~e~ı, 
onların aziz ruhları namına tıkn
yet ediyoruz. 

Sinemacılığımız rüfeym hlllinde 
olabilir; fakat kabalık, gtl?.at ve 
mübalatsızlığa rüşeym haıinrle O• 

lan ıinemacılığımzda yer \'t im
kan vermeğe kat'iyyen mü,am l\ha 

ve müsaade edemeyiz. Bu iti~ar\a 
türkçe filmlerin, sadece basit ve 
resmi bir kontrolden değil, pek sı
kı bir süzgeçten geçmesini kat,iyet 
le isteriz. 

Salahattin ENiS 

istiklal lisesi mezunlan 
lstklal lisesinden mezun olanlar ce 

miyeti senelik kongresi dün mektebin 
Şebzadebaıındaki binasında yapılm<'tır. --------· 

Kadir gecesi 
lstanbul müftülüğünden : 
13-1-1934 cmnartesi akpmı (Pazar 

gecesi) Ramazanı ıerifin 27 nci gece
si olmakla Leylei kadir, ı7-1-ı9Z4 

çarıamba günü de Bayram olduğu İ· 
lan olunur. 

Bayram Namazı 

Zevali 
Ezani 

S D 

8 
2 

3 
57 

F1TRE 
Ala Orta Edna 

Buğdavdan 10 
Arpadan 13 

Kuru üzümden 78 
Hurmadan 208 

R t;.20 
10,200 
65 52 
ı.w o 



Bir mektup 
anlamaz; anlamak için de incelik 

Azizım, lazım. Ah! biz ne kadar ince a-
lnsan ne kadar ı;alıtsa hissine de damlarız !,, Garibi 'u ki herkes an- Rıfat Bey aparhmanın merdi· lahat Hanım dediği de ·yanındaki 

Selami 1 zzet' e 1 Kim kimi aldatıyor? 
kapılmaktan kendini kurtaramıyor. lar, hem yalnız ima ettiğin feyİ an· venlerini yavaş yavaş sayıyordu: kadın olacak. Böyle açık ve uluorta 
ikimiz de yazı ile uğratmamıza, laykıpl ustalıfğını, yal ni yazının kaça.- Bir, iki, üç.: bir lisan kullandığına göre, Meli.-
hatta• ı·kı·mı'z de mu''nekkitlik ehne- ma ı tara mı anamaz. be · ·1 hat Hanımla akrabalığı falan da Daire çıkşı akşamın saat fi ı e 
mize rağmen bedii kanaatlerimiz- Bu kadar incelik fazla, dostum; altısı arasında neler olmaz? Bir olmıyacaktı. O halde? O haldesi 
de mu .. •terek noktalar yok denec.~k. i•ine karı•mak istemem ama yine b G d · var mı? Belli ki tanıdığı kadınlar-

' _ T ' saat u! eçen ömür e yen var. 
kadar azdır. Senin kıymet verdıgın söyleyim: bir parça kaba ol. Benim dan biri .. Şimdi onun evine gide· 
muharrirler eserler hatka, benim samimiyetsizliğime, mürailiğime Rıfat Bey daha iki gün evvel ta· cekler, piyano çalacaklar, şaı kı söy 
sevip okud~klarım batkadır. O hal- kani isen açıkça yazıver. Yok, de- nıdığı ve öğrendiği hu apartıma· liyecekler, Allah bilir, içki de içile-

k d nln merdivenlerini inerken, geniş k h ı "l kl de biribirimizi tanımamamız, o u- ğilsen ima a etme. ce , ü asa eg enece er .. 
d d . F k t .. 1 nefesler alarak gayri ihtiyari sayı· mamamız icap e er ı. a a oy e Kani isen kanaatinde yanılı • Melahat Hanımın da mütebes-

1 k tek. k d 1 • yordu: Dört, bet, altı.. k d o muyor; me tep ı ar a aş ıgı- yorsun. Ben Ahmet Haşim için sim ve davetkar tavrı arşısın a 
d b k d geçtl· g·ı· d Rıfat Bey müstekim bir adamdı. k · · "b" mız, ara an u a ar sene sağlığında da kusursuz şair eme· Rıfat Beyin mu avemetı erır gı ı 

halde, bilhassa aramızdan birçok dim; zaten hiç bir şair için, hatta intizamı severdi, teşkilatçı idi. Za- olmuştu. Sonra çoktanberi uzak 
ayırıcı fikirler geçtiği halde, bugün Racine için, kusursuz demedim.Sen ten bu hasleti sayesinde kırk yaşın· kaldığı bu alemlerin hatıraları ka
ben: seni yok farzedemiyorum: ya- ve senin gibi birçok muharrirleri· da, çalıştığı sigorta tirketinde mü fasında canlanmıştı: 
zılarının hepsini değilse de bir kıs· miz onun hiç bir meziyeti olmadığı- him bir mevki de edinmişti. Sekiz, - Peki, gelirim ama, yirmi daki-
mını okuyorum. Sen de arasıra ol- nı iddiaya kadar gidiyordunuz. Siz- dokuz, on.. kadan fazla kalmam, demişti. 
sun benimle me~gul olmaktan ken· lere kartı onu değil, onun şiirinden Bu mevkii işgal etmekten de d 
dl.nı" alamıyorsun. Yedigu"n'ün 10 • Ah memnundu. Bir defa dolgun maa• - Gel he, yirmi dakika, on a· aldıg"ım zevki müdafaa ettim. • ' k ı .. .. .. .,.. l 
1 • 1934 tarı'hlı· nu"shasmda bana da alıyordu. Şirketin bütün emniyeti- ki a, ne o ur, gozun, gog un açı ır. met Hatim Türk edebiyatına bir · 
bir taf atıvermitsin. yeni eda getirdi; siz onu göremk ni kazanınış olduğu için günün bi- işte bugün de"merdivenleri saya. 

Yazılarımı okursun demiyorum; istemiyor, sadece kafiye bozukluk- rinde bir kademe daha yükselerek, rak indiği aparbman, Melahatin 
hatta okumadığına kaniim. Yoksa !arını, dilinde munis olmıyan keli- maaşını bir barem daha artırması apartımam idi. 
bana taşlarının bir çoğunu, bilhas· meleri sayıp döküyordunuz. Onun çok mümkündü. Kırk yaşında a- Sokağa çıkınca, saatine baktı. 
sa bu sonuncusunu, atmazdın. Di- eserini yalnız bu tarafından tenkit dam, çalıştığı müesseseye tam ran- Altıya yirmi var. Bu güzel havada 

k · · nl ) b · dıman verecek tecrübeli, şuurlu, ,, .. .. ·d b" yorsun ki: etme ıstıye er o unca en yıne eve kadar pek fua yüruyup gı e ı-

b .. d döneceğim ve kusurları hakkında, ihatalı bir adam sayılır. lir. Rıfat Bey ne yavaş, ne seri, orta "Nurullah Ata eye gore e, 
Yahya Kemal Avrupa' da iken Ha- inkarı zannettirecek bir inatla, su- Sonra kendisinden yirmi yaş genç, bir adımla evin yolunu tuttu. Hiç 
şim üstün bir şairdir; fakat Yahya sacağım. Fakat onun ölümünden güzel, zeki Necla isminde iftihar bir şey dütünmiyordu. Fakat yürü
Kemal lstanbul'a gelince, Yahya sonra ismi etrafında bir sükun ha- edilecek bir karısı da vardı. On dükçe sağından, solundan geçenle-
Kemal nazirsiz bir mürşittir, Ha- sıl oldu; birçok kimseler, hiç bir bir, on iki, on üç.. rin başlarını çevirip dikkatle ken-

k l d •ı·ı·rı·nı" anlamadan, onu methetmeg" e Evet Necla' kendı"sı"nı" sevı"yordu k · A şim'in çok usur arı var ır.,, ' • · disine baktıklarını far etmiştı. • 
başladılar. Artık o kabul edildi; Buna •üphe yokhı. Çünkü Rıfat b k af d b" b ukl k b" 

Sela"mı·, eskı' arkada•lı!!ımızın ha- .. 1 Y ca a ıy etin e ır oz u • ır 
T - meziyetleri gibi kusurlarını soy e- iyi bir koca sıfatile her akşam vak-

brl l· çı'n deg"ı'l, ı·nandıg"ım için söylü- k d ld• · d . l kt" d · · · düşüklük mü vardı? Bir mağazanın me sırası a ge ı. tın e evıne ge ir, va ın e ışıne gı· k d ki 
Yorum, Sen Usta bl·r muharrirsin. d d. K d . 1. k akl aynası önünden geçer en ura a-

(B 1 · • • ·· 1 · er ı. arısın an gız ı ap ı 
Fakat bu nevi ustalık bilmem iyi un arı senın ıçın soy emıyo- hiç bir şeyi yoktu. Bu intizamı ve dı; şöyle yukardan aşağı kendisini 
bir •ey midir? rum; çünkü sen, sebat zannettiğin d ti d k ı bir süzdü. Hayır, kıyafetinde hiç 

T bir inatla, OnU beğenmemekte, me- ÜrÜS üğü ile kendini e pe a a b• k 
Benl·m Ha•im için Yahya Kemal' d" sevdirmeg"e muvaffak olmu•tu. Nec ır şey yo tu. 

Y ziyetlerini tanımamakta devam e ı ' 
den üstün bir şair, Yahya Kemali- yorsun.) la ile evleneli iki sene olduğu halde Müsterihane yoluna devam etti. 
çin emsalsiz bir mürşit de~iŞi~ ~o~ Haşim' den korkmazdım, eserini ona bir gün olsun ihanet etmemit- Biraz ileride küçük bir çocuk adam 
ru· benim bunlardan bırıncısını severdim, ha.J.a da severim. Yahya ti. Böyle bir ihanet kastı bir saniye cağızın yüzüne bakarak: 
y ~hya Kemal gurbette iken, ikin- Kemal' den korkmam, eserini seve- olsun fikrinden geçmemişti. On - Bu ne koku be! Diye alay ede-
cisini de o Türkiye'ye döndükten rim; bize, yani bizim nesle ettiği dört, on beş, on altı.. rek bağırdı, yaşına bak, sürdüğün 
sonra söylediğim de doğru. Hatta mürşitliği unutmam. Hadi onlar- Ve kendisini sokakta buldu. Bul- kokuya bak.. 
şiirlerinde kusur bulduğum da doğ- dan korktuğumu farzedelim , sen- du ama, karısına da iki sene sonra Rıfat Beyin 

0 
zaman aklı başı 

~~;:·ı::~· b:e;~~e~::1;~!!:~,ı:~:~. ~~~:i;!:ik~~:kyb;°:~a~~ı~~~: ~~ı~~~liı:~:e~:ı:!' b~~~k::·v?: na geldi. Hakikaten apartımandan 
dun; çünkü bütün iddiaların doğ· d D k k ah . çıkarken, Melahat yüzüne gözüne, 
ru Olurdu. yük bir münekkit iye göstermiyo- dı. eme i Mel ' atın aparbma- üstüne bas, ına, lastik toplu şi,eden 

rum, neler ima ediyorsun. Evet, nına inip çıkmak için on altı basa
F akat satırlarm arasında okunan senden niçin korkmuyorum? Yoksa mak lazım .. Bu Melahati de nasıl fıpr mı nedir, ağır kokulu bir la-

ve senin karilerine ihsas etmek is- sen öldün de senin de, bizim de ha- tanımışb? vanta püskürtmüttü? · Melahat: 
tediğin iddia, ~imdi de doğru değil, berimiz mi yok? Daha uzun uzun Bir gün şirketten çıkıp eve gider- - Bu fıprla karışık opoponaks, 
o zaman da doğru olamaz:lı. Ben seneler ya,amanı temenni ederim; ken yolda Fikri Bey isminde tanıdı· diyordu, lstanbulda şimdi en moda 
şimdi sana iddialarını ispat et diye- çünkü, söyledim ya! bedii kanaat· ğı ahbaplardan birltıe rastlamı,tı. lavanta bu! 
mem, hatta onları bugu .. n de tama- J • • d h h h" b' b 
mile kabul ediyorum. Yine de söy- meu~ışmteırzeke noekmtaen beumluennmamıçasını~a Fikri Beyin yanında uzunca oy- Lavantaların da ne tuhaf isimleri 

lu, çok tık giyinmi•, güzel, cazibe- M l"h t R fat Beyı"n evı"ne d;t-leyı'm. · Has, im'ı'n •airlı'g" ı'nı· Yahya h b l ~ ' var. e a a , 1 ~ 
T rağmen, atta u son usta ıgına rağ li, dudağı rujlu, gözü sürmeli bir · b. · lik 

Kemal'inkine tercih ederim, Yahya b neceğini bildiği İçın ır muzıp 
men seni severim. Hem sende azı kadın vardı. Evvela selam verip · ak · · · k b k Kemal emsalsiz bir mür•ittir; her. b. mı yapın ıstemıftı, yo sa u a· 7 salah emareleri de görüyorum: ız. geçmek istemitti. Fakat Fikri Bey 

ikisinin de şiirlerinde - bence - de mu"nekkı.tlerı"n po.'hpo'·hçu·· oldu- bil kadınların nahot cilvelerinden· kendisini önlüyerek: 
kusurlar vardır. ğunu, gençr.re itibarları olmadığı- _Yok, vallahi seni bırakmam, biri mi? Rıfat Bey artık orasını 

Ne ihsas etmek İstiyorsun? Ha- nı söylüyorsun. Sen de münekkit- demitti, Melahat Hanıma gidece· düşünmüyordu. Koku için Neclaya 
tim sağken ve Yahya Kemal mem- sin; "bizde tenkit,, derken elbette ğiz, güzel bir piyano dinlenıin?.. söyliyecek bir mazeret bulmak la
tekette değilken ben dalkavuk ol- kendini de gözönüne getirirsin... Karın evden kaçmıyor ya.. Sarıl- zımdı. 
duğum, veya korktuğuın için Ha- Y clua kusurlarını farkehneğe baş- mıtsın haspaya, gözün dünyayı gör Evvela mahvolduğuna kanaat ge-
fİm'i pöhpöhlerdim; o öldü, artık ladın mı? · tirmi,.ti. Fakat yav..a yava• kendi-

mk• d k kmak mıyor.. , -, , 
ondan istifade i anı a, or Gözlerinden öperim, dostum. Rıfat Bey biran dütünmüştü. ni topladı. Mazeret uydurmak için 

Balık yağı yerine 
Çoc1>klardan zayıf olanların bir çok· 

lanna kıt mevsiminde balrkyağı içiı'ildi· 
ği malumdur. Balık yağında vücude kuv 
vet verici hassadan istif~de etmek için 
bugün pek çok büyük kimselerin de bu 
mevsimde. balıkyağı içtikleri görülmek· 
tedir. Balık yağının diğer ·bezer yağla· 
ra tercih ile iÇihnesinin en büyük sebe
bi içinde ebemıniyetli derecede vita· 
mln bulunmasından ileri gelmektedir. 
F ahat bu yağı içmeık hiç hoşlarına git
mediğinden başka suretle kuvvetlen• 
mek için bir çare bıılmasmı hekimler
den Sstedikleri her gün işitilmektedir. 
Bunun gibi çocuklardan da balık yağı
nı arzıı ile içenler pek nadir görüldü
ğünden ve dalına ·bunlara bu nahoş ko
kulu yağı pek zorla içirmek mümkün 
olduğundan bugün balıkyağırun yerine 
kaim olmak ve gıda ve kuvvet verici 
hassalan bulunmak üzere çocuklarla bü 
yüklerden muhtaç olanlara vücut ve 
bünyele.rıni sağlamlaştırmak için ayni 
derecede kuvvetli ve bitaminli feylerle 
beslendirilmesi düşünülmekte ve bunlar 
dan da en ziyade yumurta, süt, ispanak, 
havuç, domates, portakal ve emsali seb
ze ve meyvelerle, kepekli unlardan ya• 
pılnuş ekmek ve yemekler gibi gıda 
maddelerile beslendikleri halde çocuk· 
lan ve diğer balıkyağına muhtaç olanla 
rı balıkyağmı içmekten kurtarmak müm 
kün olacağı iddia edilmektedir. 

Büyükada 
Dr. ŞÜKRÜ 

l LAN '" Osmanlı Bankasının Galata, Y ·~ 
ve Beyoğlu devairi, Şeker B• i~ 
münasebetile KBııunusaninin 11. Jf 
çarşamba ve 18 ci perşembe günlet1 r 
palı bulunacaktır. 
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versin kapalı zarfla münakasaaı 5-2-934 pazarateai ~I 
saat 15 te Ankat'ada idare merkezinde yapılacaktır. Taftl~ 
Ankara, Haydarpaşa ve Mudanya veznelerinde ikiıser lir 
satdan şartnamelerde yazdıdır. (210) ~ 

Bilumum (Esnaf) ve (Küçük tacir) ve (Küçiil 
san'atkar) ların nazarı dikkatine: 

lstanbul Ticaret. ve Sanayi Odasında~ : • C 
Ticaret ve Sanayı Odaları kanun ve nızarnnamesı ve ~ 

da meclisinin umun1i kararı mucibince bilumum esnaf ve el' 
çük tacir ve küçük san'atkarlann her sene olduğu gibi bu• ti 
dahi Odaya kayıt ve tescil edilmeleri ve mukayyet olanlıı 

r yoklamaları zamanı gelmiştir. . 
1 

Alakadarların, cemiyet 'eri vasıtasile ve henüz ceııı!,~ 
leri teşekkül etmemiş olanların Murakabe Bürosuna J11ıl, j 
caatla senelik kaydiye ücretini vererek muamelei lazimeyı 
fa ettirmeleri lazımdır. 1 

Müddeti zarfında tescilini ve yoklamasını yapt~~· -,. 
lar hakkında cezalı olarak mu 1mele yap'!mak icap edeceır~J 
den şimdiden alakadarların nazarı dikkatı celbolunur. (1~ 

Ticaret Odasında intihap 
intihap Hey'etindenı 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası meclisinde mu1: 
bulunan dört azalık için mütemmim intihap icra edilece8', 
den müntahibi sani olan zeva ım 15 Kanunusani 1934 P~ 
tesi günü saat on birden bire kadar Dördüncü Vakıf I-lııl' 
ki Ticaret ve Sanayi Odası Dairesine gelerek reylerini istiııı' 
etmeleri ilan olunur. (177) el 

aebebi de kalmadı. Yahya Kemal Nurullah ATA Bu Fikri Bey bekarın biri idi. Me· daha on be• dakika vakti vardı. 
ld" Eh 1 biraz da onun k 7 lenin geçenin üstüne, sormadan, et· iken, kansı dedi ki: 

~: ~nü~üzü gün edelim, b~!1ı:
1

<l: Eh, on bet dakikada da, karısını meden lavanta fışkırtıyorlar. Hari- - Vallahi kocacığım, bu se1 
ondan geçinelim; yahut timdi de -.. aldatmaktan gelen bir koca ne ak· fi payladım ama, o da ~ırmgasını !avantacılar arbk pek küstah ol~ 
ondan korkalım. ltt • h d Mı• ııAı la uygun yalanlar bulmaz. Bunu,n boşalttı. Hem de ne pis koku 'ya· ğa baıladılar. Ellerinde bir tırJ, 

Bunları söylemiyorsun, Selami, 1 a 1 aksi timdiye kadar hiç görülınemıt· rabbi. gelenin geçenin üstüne, sorınıı. ~ 
ıöylemiyorsun ama yine söylüvor- tir Bir hayli dütündü, zihni k"rı•ık Yürürken bu cümleyi zihnen bir etmeden lavanta fıtkırtıyorlar;.,I 
sun. Açıkça yazıan belki sadece Türk Sigorta Şirketi ve çapraşık yollara daldı. Bazan kaç kere tekrar etti. Evin kapısını rifi payladım ama, o da şırınıı ,f 
omuzlarımı silkerim, belki ispat et- ak 1 1 d çalarken, söyliyeceği sözleri artık botalttı. Hem de ne pis kok~'f 
meni İsterim. Hem ne lüzumu var">. Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz en basit şeyler, en m ~ f~Y er ır. d b" B • lb' d I k b 
ı ı Rıfat Bey de böyle basıt bır maze- ezberden biliyor u. ı.. arı e ısem e e e ır .. ı 
ma kafi değil mi? ma açıkça söy- Sigortaları halle için müsait şeraiti havidir ret buldu. Karısına diyecekti ki: Kapı açılınca, karısı bermutat Rıfat Bey şaşkın bir halde tır1,, !emekten de kafi değil mi? Karile- Merkezi idaresi : Galatada Ünyon Hanında d R f B k" "k kaldı. Karısının elbisesini kolı ı 

rin: "Bak! diyecekler, ne ince a- - Canım, bu seyyar lavanta sa- boynuna sarıl ı. - 1 at ey uçu 
1 
Ş l tıJ'. 

dam ! Hiç bir fey söylemeden her 1 Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. tıcıları artık pek küstah olmağa nutkunu, tam bir soğuk kanlılıkla Tamam. ıpr a karışık opopO st' 
ıf~e~y:i~s:ö~y~lu~ .. y~o~r:·~A~m::a~b:un:::u~h:e;r:k:e:s.· ~~~::::::::~...,T~e:l~.~B;e~y~o~ğ~l;u~:~488;;;~7~.!'!!!!!!!!!~~5~;=~~~~~~~~~~~~b;a;t~l;a;d;ıl;ar;;,.;EI;l;e;r;in;d;e~b~ir~fı;r;ın;g;a;,~g;e~-~;so;'· y~l~e~m~e;k~i~ç;in~,-a~ğ~z~ı~nı!!!!!a~ç~m~a~k~u~·z~e~r~e~~!!!!!~~!"!!'!~~~~~~~o---~' 
~ "f 

intikal ettiriyordu. Ben onda gör- lunuyordu. Belli ki o bir şe~ ~I 
düğüm bu garip ve adeta hastalıklı nüyordu, onun dimağını şııl . · 
temayülü, onun behemehal ~a~am meşgul eden bir düşünce varJ•~ 
Hanriyetten bahsetmek isteyışınde bu düşünce şu dakika bile oıı" lı' [ Bir kadının 24 

Yazan; Stelan Zweig 

- Hayır, yoktur. Ben bu iki ka
dın arasında en ufak, en .zayıf bir 
fark bile bulamam. 

-öyle mi? 
Muhaveremiz onu o kadar ga· 

rip bir surette alakadar etmişti ki 
kendini zaptedemiyerek bu "öyle 
mi?,, sualini lngilizceye müracaat 
etmişti. lngiiiz kadını bahsin bu 
noktasında kısa bir tefekkür lah
zası geçirdi ve tekrar başını kaldı· 
rarak parlak nazarlarile bir kere 
daha yüzüme bakb : 

- Şayet yarın Niste dolaşırken 
bu Madam Henriette'i o genç Fran
sızla kol kola görecek olursanız 
selamlar mısınız? 

- Elbette. 
- Onunla görüşür müsünüz? 
- Elbette. 
- Evli bir adam olsaydınız, san-

ki hiç bir ~ey olmamış gibi, karını
zı ona takdim eder midiniz? 

- Elbette. 

5 

Sözlerime inanamıyormuş gibi 
bir hayret içinde, ve bu sefer ingi- I 
lizce, tekrar sordu: 

saat/ık hayatı l 
Tercüme eden: lsmail MtJŞTAK 

- Fikrinizde israr ediyor mu· 
sunuz? 

Ben de, gayri ihtiyari, İngilizce 
cevap verdim. 

- Tabii israr ediyorum. 
Kadın sustu. Derin bir tefekkü

re dalmıt gibi görünüyordu. Birden 
kendini toplıyarak gözlerini yüzü
me dikti ve bu cür'etine kendisi de 
şaşmış gibi bir tavırla! 

- Kim bili~, dedi, sizin yeriniz. 
de olsaydım belki ben de sizin gibi 
hareket ederdim. 

Bu sözü söyledikten sonra en ha 
raretli muhavereleri, hiç bir kaba
lık yapmaksızın durdurmak ilmini 
herkesten iyi bilen lngiliz milletine 
mahsus o tarif olunmaz emniyet 
nefesi ile ayağa kalktı; kuv velle 
elimi sıktı. Şimdi salona bir sü
kun gelmişti. Hepimizin kalbinde 
ona karşı bir minettarlık hissi var
dı. Onun müdahalesi sayesinde İ· 
di ki, noktai nazarlar değismemi~ 
ve fik;rler eskisi gibi yekdiğerine 
muarız kalını' olduğu h"lde, yemek 
salonunu terkederken biribirimizi 

nazikane selamlamıştık. Salonun I hareketile beni öteki misafirlerden 
muhitindeki tehlikeli gerginlik za- ayrı tuttuğunu gösteriyor, bu da 
.le olmuştu. benim için bir şeref teşkil ediyor-

* * * du. Hakikaten bu son derece muh-
Mesele tatlı ve nazik bir şekilde teriz ve ihtiyatkar kadının diğer 

kapanmış olmakla beraber nıüna· misafirler arasında bilhassa benim.
katanın hararet ve heyecanı mua- le görüşmesi hususi bir iltifat sayı
rızalarımla arama hafif bir soğuk- labilirdi. Hatta doğrusunu söyle
luk bırakmaktan ha.J.i kalmamıştı. mek lazımgelirse benimle görüt
Hele Almanla karısı bana kartı mek için 0 , adeta fırsat kolluyordu. 
büsbütün çekingen davranıyorlar- Bu, 0 kadar atikarı;lı ki e;.er yaşlı 
dı. İtalyan erkek cemilekarlığı el- ve beyaz saçlı bir kadın olmasay
den bırakmamakla beraber her te- dı onun bu halinden erkeklik gu• 
sadüfünde müstehzi bir eda ile rurumu okfıyacak fikirlere bile za· 
"sevgili Madam Hanriyet,, ten bir' hip olabilirdim. 
haber olup olmadığını soruyordu. Dikkat ettim: Ne zaman biribiri
Zahiri muamelelerimizde terbiye mize tesadüf edip görüşmeğe baf· 
ve muateret icaplarına ne kadar lasak muhaveremiz döne dolaşa 
riayetkar olursak olalım hakikatte mutlaka ilk azimet noktasına, Ma
münasebetlerimiz eski saffet ve sa- dam Hanriyet'e geliyordu. İngiliz 
mimiyetini kaybetmiş, eski vaziyet kadını, kocasına ve çocuklarına 
tamir edilmiyecek şekilde kırılmış- karşı vazifesini unutan Madam 
tı. Hanriyetin hareketini ciddiyete ve 
Mua.rızlarnnın bu soğuk ve is • ahlaka mugayir görmekte, onu bu 

tihzalı tavrı İngiliz kadınınin o hatasından dolayı suçlu çıkarmak
günden sonra bana karşı daha faz- ta adeta gizli bir zevk buluyordu. 
la hususiyet kesbeden iltifatlarile Bununla beraber benim o ince ve 
büsbütün göze çarpıyordu. Herke· zarif kadına sempatimi muhafaza
se karşı öteden beri son derece da ısrar edişimden, bu sempatinin 
muhteriz davranan, hele yemek za hiç bir tesir altında değişmeyişin
manları haricinde hiç kimse ile 1 den memnun olduğu da görünüyor
münakaşa etmeyi sevmiyen madam du. Hülasa her mülakatımızda o, 
(C ... ) o günden sonra benimle bir yolunu bularak muhavere mev
bahçede bir kaç defa konuştu. Bu 1 zuunu mutlaka Madam Hanriyete 

f d •· · bilemi haveremizin mevzuundan uıaJı1,ı ki ısrarı neye at e ecegımı • ıl , 
yordum. tırmakta idi. Bir aralık bu ş'J 

Bu hal beş altı gün kadar sürdü. lıktan kendisi de sıkılmış olll ~' 
Bu müddet zarfında ağzından me· ki, kısa bir sükôtu müteakıP• 
rakımı tenvir edecek bir söz cıkma- den elini bana uzatarak: lf 

·ı · G·· .. k" d d" 1111 ' dı. Madam Hanriyet mese esme - oruyorum ı, e ı, "i' 
neden bu kadar ehemmiyet verdi- mak İstediğim teyleri açık 5~/' 
ğini, niçin her defasında muhave- yemiyeceğim, yazıp gönder 
reyi ona intikal ettirdiğini anlamı- tercih ederim. JI 
ya yardım edecek bir tek kelime Bunu söyledi ve o vakte Jı~~i 
bile işitmedim. kendisinde hiç görmediğim tejtl' 

Nihayet bir gün işin içyüzünü an adımlarla uzaklaşarak otele ~~ıı 
lamağa muvaffak oldum: O gün Filhakika o alqam, yelll~t' 
bahçede konuşuyorduk. Ben bir a- biraz evvel, odamda bir ııı 1,ıif' 
ralık pansiyondaki ikametimin ar- buldum. Mektubun yazısı 511 ii' 

"mk" b' k ak .. stet bk nihayete erdiğini, iki gün sonra ve azı ar ır ar ter go ııı' 
burasını bırakıp gitmek mecburiye du. ötedenberi mektup saklj, t 
tinde olduğumu söylemiştim. Bu adetim değildir. Genç yatııII 1ı/ 
sözüm, üzerine İngiliz kadınının dığım mektuplan muhafaııı. gil 
haline bir değişiklik geldi, her za- sunda daima kayıtsızdım. j~ıJ' 
man sükfuı içinde duran yüzünün kadının bu mektubu da öyle Je" 
çizgileri birden gerildi, esmer de- Binaenaleyh şimdi aynen t.aiJe" 
nizmavisi rengindeki gözlerinin miyeceğim bu mektubun şıJJe" 
üstünden bir bulutun gölgesi geçer mealini anlatmakla iktifa eJıl~~ 
gibi oldu: ğim. Madam (C ..• ) bu ıııe ıı~'i 

- Ne yazık, iledi, sizinle görü· ile, kendi hayatına ait bir di~ 1 

şecek o kadar .şeylerim vardı ki... hikaye etmesine müsaade e ıJıl• , 
b miyeceg"imi benden soruyor Bu sözü söylerken sesinde ir 1" 

heyecan, halinde bir endişe hisso- (Bil 
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ISTANBULı 

t? ,30 Craınofon.. 
IS.30 F • 
11,30 S:İ~·•ıaca dera (Müptedilere m.ahıua) 
19,30 R ı·" H•"""· 
21 00 C • ık T...ı..t B . .,.. arkadaıları. 
zı:- B ra.mofon •• A.ian• baberlerl 

•ik~lrna hanuıua ittirakil. Bttda1il ...... 

12.JOANKARAı 
1&. " l3.20 Cramofon 

• 18.45 Q k • "s L • 

(J r eıtra. cnubert S7mplt.onıe 
l&.4S 20 nacbe,.e). 
20. " . Alaturka aaz, 

AJanı haberleri. ' 

"1üıatt ~~ O \'.. A 1411 m. 
18 Mua·k·ı ..ZS Şurlelj 2Ô,40 Spor haberleri, 

21 liafif 'rn,' ~~~rı1at, pli.k. 19,40 Taıannl, 20 
Slıİo.'ia eae 1u'.1 1• 22 Mü.aha.be, 22 20 Cho• 
k 1_ r erındeft ·· •-'- k • "•llO•ad . murelllUlep on•er, 23,05 
dall•i..,11.:• nalul, 24 Müıahabe, 24,05 Oa•• 

B U en. naklen dafta muıilciıi. 
IJ.OS Re~ A p E Ş T E , 550 m. 

17 Çocuk 
0 

10• konseri, 14,30 Siıan muıikiıi, 
~iitaı .. , ;~•Yatr, 18 Radyo orkestraıı, 19,15 
oıta kut ,45 Kah•elıa.fte konıeri 20,30 

C.e~en ·~ ~1~ 'ı~l .Pli.le, 21,45 Hab~rler, 22 
blU•ikiıi •ını 1 pıyeı, 23,45 Mü1ababe, Si.an 

ıı o t<: 13 Borıa R E Ş 394 m. 
17,ıs M ı h..berleri, pf&Jc haberler plak, 
•ı la • .. tep)i n • • • 

19 
"'•hnda.u k. etrıyat, 18 Sibiccano orkestra 

it ,lS Sibicea 1"ı,ık 1'onser, 19 Haberler, 
d •dyo Ü.n.ive n~ t~nunın konıere deYamı, 20 
. 1a.rı. hitabe ;~ıteıı, Z0,20 Titi Botez Pl"afın~ 
~ e 11\odeır~ ı4? .Konferanı, 21 Çift piyano 
_:-•f••a•ici ;ı1 11 • 1kı, Zl,30 Müta.hahe, 21,45 G. 

111iki1i, 22 ;a~ndan taıanai, 22,15 Şrammel 
8 it E• ab.rler1 

. 17 ö·ı S LA U 325 an. 
aıt h h:' edell , 
telif• ••ltw • 18 °•fa ~onıeri, 18,20 Almanlara 

1._..lu~tl"'ı.._bel •40 Pıyano L:onıeri, 19,05 Mub-
1 1 '1, 21 to S • 20 Milli netri1.at, HalJr. 

1
1 l•c""' i,: 

1
. aba.la, öile, akıam köyde n.a· 

er ., .. • •JTı 1 k ·· • ~tls J) ı.ıv 1 k'>f'lleri 23 Son haber· 14 .'"~ rnuaikiıi. ' 

" ıkınci kanun Pazar 
l2.30~t<:>.R.A: 

dip 8 ranıofan, 18 v· 
• • t..r-.fnd ' ıyolonsel konıeri (E"' 
la.Qa h.het'leır· •ll) • 18.40 Ala.turka ıu •• 20 A· 

h V>.R.
1

.ş 
. 17.30 Pi• OVA : 1411 m.: 
16.zo ak, 17,45 K" 1• • 

f Sa.Jon ,__ OJ' u neır17ab, 18 Kon .. 
9 1'a_11 or"-t!ıtr t '• 18,ts Po .. ••ı • 17 Çocuk neıriya• 

ılreQıh.ırııe,a. 1'.a)J Pulra Polon7a musikisi. 19 

&a~ l'&,40 T •ıa.:U~• ~eiıueur Bot-uta isimli 
..,.

1
•Le, ZO,so Pl'"L 1 P•Ya.no konseri. 20 Mü 

1 e1 ol •" 21 P ela b\ilre at-alt ka.but . raı D ııalı:len Be7nel 
L kl.ep , •d•lon ç.Jc ·L• • d ""-r .. _ ıton•er ~~ muaı-.ııın en 

-~•· N • ~ 11t· ı... '""•ik· • •ıefj l\e • UM be, 22,25 Lem .. 
•at, 24,0s D trı1ab, 2,25 Spor 23 Dan.• 

8 () ···"'· l6,4sı. ll>.PEş' 
19,20 O onıer, 18 T T .2 550 m.s 
IQ."•'•'. rk.e•lr1ıı 20 •ıanni, 18,45 Mü.aahaLe 

ıtı•t ' .SO F • 
lol\ lll\I. '_

1
22,3() H•h I 0 Ylon. , 21,20 Sisan 

''•\ı· er er 22 An. O k 8 O 11 24 C h • ,_, r eatra Sa· 
11.30 t<:ıtEa•and. 

Se~o.·ı_ltnıı,i tt.ır' Ş 394 nı.ı 
•ıt. ı· 'J'•t, 11 

14.15 Pl~ı. •it lrluıilc." , 145 Ruhi muıilcl, 12 
18 Vitoi

11 
li,Eif IQtı :~ 23 Plik, 14 Haberler, 

J.f•herıe .. ~ı t...r1 
r 1

' 
17 Köylü. p1"oıram1, 

derai, 20 '.,09,1s n.b: •ndan danı musikisi, 19 
•··· ~ Pi·• '•de O -aı" t.t'afrn 6 1l, 2o,45 •anu, 20 D.İ•ersite 
h·e.,, 1'r r d.,._ t.1 . konferans, 21 Ana•· 
f._"ltı.ıiJ • •ndall Ft-.ı aıın,, 21,zo Radyo orkeı· 
•- •t', 22 erttıa u-aır 2 k:onf \tı operası tarafından 

ıAs;u eran 2 
8 

C1•h.rJ •, 2,15 Radyo orlı:.eı-
lt " er, 23 C.. ba 

11 li '" s t A • ad. 
~. k •lk konıe~ U 3114 m.: 

an, ... , .-., 19 H b 1 
-d ı· • ıı. a er er, 19,50 Ba1alay 

• •k il ı hluı "ki • • I~ ">"' .. t• 1 
il, mu1ababe, 21 iki 

ı ...., 40 Qo•en•· • 
' lueerıı •tı Fıdelio oper .. ı, ha.her-

15 İk' •eye nuare11 dalıa tak.imatı. 

>. ıncı kan un Pazartesi 
12.Jo }~ t<: >. R A ' 

De.n "-ra.ttı.of 
~~' "''-•il.:· , on, 18 Alaturka •a.z 18 45 •rlerı 111

' l9,20 Alaturka ••z 20" "A. • 
• • )Ani 

V>.R 11,10 O Ş O VA , 1411 • 
0rkeıt ela nıuıildıi 17 40 O rn .. 
ıs~ .. ra,, larafındaa'ı. ı'·ı erı • 17,SS Cu ""' z· • 1 ıınu ·ıq 
.... tı trai tnÜıehabe 18 50 z· IJ PUp.ları, 
laa~' 19.20 H•fif ın~•ilı/ 1 .. •raat, 19 Konfe .. 
lco '20,.25 Plak 21 s ,• P.ild.n. 20 Mü••· 

"••t-' d ' en onilıır: ko 
... L 

1
" e•aau 22.so D "'er • 22,15 ... ı,._ 24 05 D• aın.• nıuıilc.i•i, 24 M .. 

' •ru.a de•am "' 
B 0 DA p EŞTE. 

18 Budapett•'da t,· . 550 rn.: 
Lane konıeri 20 M ır aezınti ' 18,30 Kalı" .. 
i1e IOQatJar ~ 30 ~~r t•rlcılarr, 21,0 Piyano 
tnu•ikiıi, ~ 40, S' a. erler. 22.SO Malar halle 
tttı. ' •ıan muıikiıi (Fa.rkaa takı. 

V 1 y AN 
ı 17,so Müı.ı,..be A 518 "'·' 
•"•ı. "-t'- , 18 ıs M h ı·ı 
ta\~•n. , .. Mr&uı.r, .. d ' ._ u te .ı memleket-

• .. •• •n 11le11d" ı· 1 
••nau o"•ert (E • ''" arile 18 50 ...... d. "1la. ICr ' • -.•••i"• ir. 19.50 O emer, 19,25 Gü..zel 
•al ' 20.:ıo il ... 20 20 s 
C 2:e~, iıifttJt ohet't Stoİ ,' . &at ayan 
hopıll'iQ 0 Peıreti., zun Mıtternachu .. 

P16Jc, •••ırleritıd• •~e 7•n-ıı •a.11• 23 
" rn·· k ., 

8 O "-re kep konser~ 23,.50 
13 li t<: il E ş 

ltad10 •Le .. Jer, ı>laıc 394 lh.ı 
Ork•ıtre.Orl.:eıttaır, 1~ lf haberler , pl&k, 18 
20145 l<.oıı, 20 Ünivet'ı"t aberler, 19,15 Radyo 
r.,..n., z rırer•nı, 21 o~ e radyosu, 20 20 pi.ilk, 
"-ıl1.t-, '.,,. l,45 ~nıe N· a. rnuıilôıi, 21,30 Kon· 
ZJ ...... ıs p· ıa Ro 

Pop··ı 'Y•no le: ırıa ta.rafından fal" .. 
b:ııttt ftıtı.\l .•kr rady0 or~nseri, 22,45 Haberler, 

•ı i1 • «estra il •· •ı tarafından R 0 .. 

17 liaıl\ E S LA U 
ltot'\ı ıE tnuıi.Jc· . 394 m . 
d Qlrla • ll1, ........ )o, .• 
•ıa Pa ç releri lS,50 netlerine kartı 

t "'ç•I ' rn "k· "-ltlı "-f . •r, 19,10 Zi Utı ıde •aheıerler· 
li "••kil ' ra.at 20 Obe 1 

beh'i 1 h•triJ'•t 2 r •tt•İt.z ak .. 
•er hir·''t, 22 Beetho, !•10 Avusturya İıim .. 

·ı ırıc• C •en in 
llılt f.(•llt ı . Dur ~nfo •~•erlerinden kon· 
~ ....... 

23 
~onıeri, 23,2o .;""'• 22,3() Senfo· 

bıuai~İı' ,..5 Beetbo,. . •berter, 23,45 Ha.
ineli. ı, 23,Jo Cec• "M.enı.rı eaerler-in.den oda 

u•ılr.iıi Baw-•e Ş 16 • • , ra lr•m· 

ı >. N ~~nci ~anun Salı 
~.Joc R.A, 

"•ırtut-e n rarnofon. 18 Orke•lr 
lt'"•l J •rıvenuto CcJI· aı Berlie.z Ou .. 
k., • to h ıne, Berne S 

•a.ı. 20 rn. eau de couperin. uita ize.il 
\r AA.,.na haberleri 

18
·45 Alatur-

h ıe.ss P· R. ş o v A • . 1411 
•b• 1Y•no ile kJ• . 11'1.ı 

t.il ' 17,40 IC a11k eıerler, 17,25 M .. 
e laıa • onfer•ns 17,55 p· "••· 

;••ırl"rin~bı, 18,20 Oda :nuıilr:iıi :•no refalca .. 
•r•n, •ı. ı 18.SO Zir .. _ alı., Reıırer'in. 

'••rr.t· • 19,20 ..... L aı muıahahe ' 18 K. "1 .. ı ~ uıuıanahe, 19ı35 _ on. 
L ~ • .,1'1lh Orkea.traıı la.raf d le LuJcıelı: caz 
n.tıt, 2t •, 21 Ve ·ı ın an onser, 20 
24 P.t~lS Verdini:ı ~ek opera hakkında iz., .. 

•ha~~ 24,0S thello operaıı pli.lır. ile 
17 .: O D A P Danı nıuıikiıi. 

P;,_n ~'•h..ho 18 E ş T E 550 m.: 
3dan ~ konserİ 21 Gençlere, 19 PJAk, ZO 20 

lllOn ' 0 V• ' 
S-et• he ••r, 2J 30 'H •Yana korosu tarafın-

Jeti111ıin le •herler, Müteak"b O 
V 1 )' On•ıııri. ı en • 

Yebl >.NA 
••rııatı." 1 s1s nı.: 

•ır •t-uı le 
onaeri. Tycha Turlita. 

ki, Ana•la Tittl, Frib Blancl, 19,0S Konf .. 
rant, 19~ Der• 20,40 N•ı•ll Mo.za.rt operala• 
nndan parçalar. 21,45 ltlU7aç zamamıula yar• 
dım i•im'll monolos , 22,30 Haberler, 22,45 
K.onferanı, 22,SS Joaef Hol~er takımı tarafıa• 
daa Aktam koa.ıeri, 

B 0 K R E Ş 394 m.: 
13 Haberler, plak , haberler, pltk, 19 R.,. 

men muıikiai, 19 Haberler, 19,15 De.Tamı, 20 
Üniversite radyoıu, 20,20 Pli.le, 20,45 Konfe• 
rant, 21 Mme Tana Nanesco tarafından t•r· 

kılar, 21,20 Senfonik kon11er, 22 Konferan•, 
22,15 Senfonik konserin de•arru, 22,45 Haber

ler. 
B R E S L }. U 394 m.: 

17 Öileden sonra konseri, 18,30 Neteli mü
ıalı.abe, 18,50 Halk tarlaları, 19,10 Müıahabe, 
20 Skeç Aodreaı, ya timdi ne olacak?, 21 Mil· 
1i neıriyat. 21'110 Haberler, 21,20 Net'eli BaY• 
yera ahvalan, 22 Beetoh•enin D· Dur ıenfo .. 
niıinden op. 36 , 22,30 Berl'vİnter Daa kıtı İ .. 
simli ıkeç . 23 Haberler, 23,35 Beethoven'in• 
e•erlerinden yayli konıer, 24,30 Balet muıi .. 

kiıi. 

17 ikinci kanun Çarşamta 
ANKARA ı 

12,30 Gramofon. 18 Orkeıtra: Veher Ou .. 
Terture Oberon Keman konseri (Ekrem Ze· 
ki B. tarafından, 18,45 Danı muıi.kiıi, 20 A· 
ja.nı haberleri. 

V A R Ş O V A : 1411 m : 

16,55 Popüler danslar plilr. ila, 17,10 Çocuk 
pro.ram11 17,40 Müıahabe, 17,55 Polonya iı .. 
tikli.line mahıuı kartet konseri , 18,55 Tenor 
mul'ann.i tarafından taıanni, 18,50 Ziraat, 19 
Konferanı, 19,20 Hafif muıiki Radyo orkeatra· 
ıs ı 20 Muhtelif müıa.habeler, 21 Popüler kon· 
ser, 21,30 Mma Hanka Ordon tarafından ta• 

ıanni , 22 Müıahabe, 22.20 Piyano ile kli.sik 
konser, 23 Dana mu•ikiai, 24 Mü•aahbe, 24,05 
Danı musikisinin de•anu. 

B 0 D A P E Ş T E 550 m.: 
17 Mü sahabe, 18,30 Müıahabe • 18 Mandit 

orkeıtraıı, 20 Amele ne1ri7ab, 20.30 Opera 
da •erilecek temsili nakil, Müteakiben Sil'an. 
musiki.si, 23,15 Pli.k. 

V 1 Y A N A 518 m.: 

17,20 Çocuk nefl"iyab, 18,05 Şimdiki A•a•· 
turya be•tekirlarını.n eıerlerinden .lı:on•er, 19 

Tıbbi müıa.habe, 19,SS Vilhelm Vacek bando 
talamı, 21,15 Aktüa.1ite, 22,45 A.lı:tam haberle
ri, 23 Esperanto netriyab, 23,20 Joıer Hol

zer radyo orkestrası. 
B0KREŞ 394 m.ı 

13 Bor•• haberleri, plak , haberler, plAk. 
18 Radyo orkeıtrası, 19 Haberler, 19,15 Rad• 
70 orkeıtraı1, 20 Oni'f'erıite radyoıu, ZO 20 

Plak 20 45 Konferans, 21 Oda muıikiıi, 21,30 . , 
Konferanı, 21,45 Mm• Franca Elda tarafın. 
dan taaanni 

1 
22,15 Mme Cella tarafından pi

yano konseri, 22,45 Habel"ler, 23 Radyo or
keıtraıı tarafınd~n Romen muıikiıi • 

B R ı;: S L A U 394 m.: 
17 Öğleden sonra konseri, milıahabe , 18,30 

Mü•ahabe, 18,50 Beethovenden An die ferne 
Geliebte Uzakta bulunan se,.cililere, iıim1i tar· 
kılı temıil, 19,10 Müsahahe, 20 Aktaın kon• 
seri, Günün .lı:ıaa haberlel"İ, 21,10 Ayhk dün
ya haberleri, 21,30 Mandolin konseri. 22 Beet• 
ho•en'in eıerlerinden Eı·Dur ıenfoniıi Erol• 
ca, 23 Haberler, 23,35 BeethoYen'in eserlerin.• 
den sonatlar, 24,30 lal'•nnili konıer, lt20 Ge• 
ce musikisi. 

18 ikinci ~a.nun Perşembe 
ANKARA: . 

12,30 Gramofon. 18 Orkeatr• : Ha"'~" Otı· 
•erture L'ile Deıert. Sa.int , Saenı, Suit. Al· 
serienne. 18,45 Alaturka MZ.. 20 Ajanı ha
herle.ri. 

V A R Ş O V A : 141t m., 
16.40 Salon orlce•trasr, 17,40 Konferan•, 

17,55 Oda muıilciıi, 18,25 Taıanni Sopran mu 
pnniyenin İftirakile t 18,50 Ziraat, 19 Müıa· 
habe ••sair lconferanılar, 21 Radyo orlc.eılraıı 
tarafından hafif muıiki, 22 Miiıababe, "22,15 
Konserin devamı , 23 Danı muıiki•İ, 23 Mü.. 

ıahabe, 24,05 Danı muıikisiıı.in de•amr • 
B 0 D A P E Ş T E 550 ın.: 

18,~ Orkeatra konıeri, 20 Ta•annili rad10 
lc.onıerı 20 30 ._, • U k 
1 

• 1 • net e ne4riyat, 22,20 Ors on .. 
erı, 23,55 Sisan nıuıiki , 

v 1 y A N A 51"8· • 
ısı v· m .• 

1 
' O ıyolonsel lconııeri 18.SO Müıahsl,e, 1:·15 K.onferanı, 19,40 s ... ~ ayan Teaairt. 

ki~ Tıyatro haberleri, , 20 Steier halk ıu ,,. 
• ••, 21 Haftanın lıaber icma.li, 21,30 Filharmo• 

nık konser Clamena Kt-au•ı idare•inde 23 Ha 
berler, 23,15 Kar haberleri. 23,30 Akt:m kon 
•eri Radyo talc.rmı, Joıef Holze1". 

B 0 K R E Ş 394 m.: 
13 Borıa haberleri, pli.k, haber1e1", pli.le, 

17,15 Çocuk neıriyat 1, 18 Din!c:o takımı tara 
fından karıtık kon•er, 19 Haberle1", 19,15 Di· 
nico takımı de•am ediyor, 20 Der•, 20,20 Kon 
feranı , 20,35 Romen operaıında verilecek 
opera temıilini nakil. 

B R E S L A U 394 m.: 
17 Hafif musikiıi, 18,30 Müaahabe, 18.50 

Sc:humann'ın fo\1"krlarrndan, 19,10 Müıahabe, 

20 Milli neıriyat , 21 Günün kııa haberleri, 
21,10 A,.uıturya isimli ncıriyat, 21,30 Mü

ıahabc, 22 Beetho•en'in 4 cü B·dur ıenfoniıi, 
22,35 muıikili ıkeç: Yukan Avuıturyada köy 
lü harbi. 23,55 Beetohven'in keman ıonatla.rı, 
24,40 cece muıikiıi. 

19 ikirıci ka!!un cuma 
ANI<:AR.Aı 

12,30 Gramofon. 18 Keman konseri (Ekrem 
Zeki B. taraF.ndan). 18,40 Franırzca derı. 
19,15 Gramofon. 20 Ajant haberleri. • 

V A R Ş O V A : 141t m.1 

16,40 köylü konıe"'İ 17,40 llı"f:t .. ,.habe , 1'7.55 
Tagannili muıiki, 18t20 MuaikiU neıriyat 
Lemheraden , 18,50 Zil"aat ve ıa.ir muaaba .. 
heler, 21,15 Filharmonik. takım tarafından sen 
fonik konıer, 23,40 Danı muı.ikiai, 24 Müıaba 
Le, 24,0S Danı muıikiıinin devam. 

B 0 O A P E Ş T E 550 m.: 
18,30 Bachmann trioıunun kah•ehane kon .. 

•eri, 19,10 Mü.ıahabe, 19,35 Radyo konsel"İ, 
20,10 Haric ıiya•et, 20,30 Operada •erilecek 
temıili na.lır.il, 23,30 Haberler, müteakiben ıi .. 
san •e danı mut!kiıi, 

V 1 Y A N A 518 m.: 
17.55 Gitar konıeri Louiıe Valker ' 18.30 

Şarkılar Emilie Bittner, Lea Roaenek 18 55 
Seyahat haberleri 19 10 Sopr 19 30' 5 ' 
be:d ' ' ı , por 
S en •poru, 19,40 Yenj lceıfedilen ıu. 19,55 
•at "Y•rı veaaire, 20,05 Aktüalite 20,20 0 1 .. 

•ald Kab 1 k ' aı a ta ımı tararından ıenfonik lcon 
•er, 21.45 Maıkara b .. M . zamanına ma ıuı muııkı 
H •1rıe Tauber, Proıki, Heinrich. Friede Joıef 

ozerChalGad" ' 
23 

'_ r Y u rıot rad70 orkeıtra•ı, 

1
!45 rnuaaha.be, 23,55 Meılıur ıanatlı:i.rlarm 

P üla.rı. 

B 0 K R E Ş 394 m.: 
13 Borsa haberleri, plik, haberler, plak 

MiLLiYET CUMARTESi 13 KANUNUSANi 1934 5 

F enerbahçe 2 -Beşiktaş 3 Tayyare piyangosu çekildi 
(Baıı 1 inci aahifede) 

F enerbahçeli futbolcüler on bet 
gün hiç çalıtmamıtlardı. Halbuki 
geçen cumadan sonra gerek cem'i 
ve gerek ferdi idmanlar yapmıt • 
!ardı. Eğer bu idmanlar bedeni ka 
biliyetlerini arttırabilirse Fener • 
bahçe hasmına nazaran daha tek
nik oynayabilecek ve netice üze • 
rinde müessir olacaktır. Diğer ta
raftan Betiktatın hücum hattı ve 
bilhassa bu hattın sol tarafı maçın 
müvazenesinde ihmal edilmiyecek 
bir ağırlık olacaktır. 

Dünkü maçın heyeti umumiyesi 
tetkik edilecek olursa bu mütale
alarımızda yanılmadığımız anla • 
tıhr. Filvaki hafta içindeki idman 
)arla bedeni kabiliyetlerini, lıtan
bulspor maçındakinden fazlaya 
çıkarabilen F enerbahçeliler ilk 
devrede teknikteki yüksekliği gös
terdiler ve yüzde seksen faik bir 
oyunla Betiktatı mütkül vaziyet • 
lere dü,ürerek iki gol çıkardılar. 
Fakat kısa ve acele idmanlarla 
ancak bu hadde katlar yükseltile • 
bilen bedeni kabiliyetler ikinci 
devrede azalmağa batlaymca, (ma 
çın müvazenesinde ihmal edilmi • 
yecek bir ağırlık olacağını) bildir 
diğimiz Betiktat hücum hattı, bil • 
hassa sol taraftfan gelen hücumla 
rile ağır bastı ve üç gol yapmağa 
muvaffak oldu. Bu suretle Fener • 
bahçe dünkü mühim maçı ilk dev
rede 2 • O galip vaziyette iken 3-2 
kaybetti. 

llk devrede F enerbahçe umu • 
miyetle ağır basan güzel bir oyun 
gösterdi. Gerek müdafaanın mu • 
kabil hücumları kesiti ve gerek mu 
hacimlerin Betiktat kalesini teh • 
dit editleri her suretle Betiktatlı
larm oyununa faikti. Betiktaş ka
lesi için ilk tehlike Zekinin uzak • 
tan çektiği güzel bir şüttü. Bunu 
Betiktat kalecisi Mehmet Ali tut • 
tu. Fakat müessir hücumlarla teh 
dit edilen Betiktaş kalesi, ilk golü 
on yedinci dakikada Fikretin aya
ğından yedi. Şabandan bir pas a
lan Fikret seri bir akışla topu ileri 
cürdü ve kartısındaki hasmı atlat
tıktan sonra sıkı bir tütle Fenerin 
i!k sayısını yaptı. Bu golden sonra 
tazyikını artıran F enerbahçe ikin-
1..1 sayısını ancak kırk ikinci daki • 
kada atabildi. Betiktaş kalesine 
yakın bir yerde geriden uzun bir 
pas salan Niyazi, evvela müdafii, 
sonra da kaleciyi atlatarak bu go· 
lü yaptı. 

ikinci devreye F enerbahçe, va· 
ziyetten emin bir halde biraz gev
tek batladı. Bunda müdafaa oyun· 
cularından bazılannda bedeni ka
biliyetin azalmağa yüz tutması da 
amil oluyordu. Betikttlılar ise bir 
az daha canlı idiler. Yedinci daki
ka dar Fener müdafii Fazılla kale
ci Hüsamettinin anlatamaması F e 
ner alt"yhine bir kornere sebep ol
du. Sol açık Etref bu korneri, rüz
garı da hesaplıyarak çok güzel çek 
ti. Hakkının f?Üzel bir kafa vuru • 
su Besiktasa ilk sayıyı tem:n etti. 
Bu gol, Betiktatı daha fazla can • 

18 Radyo orkeatruı, 19 H&berler, 19,tS 
Radyo orlc.eıtraıunın de•amr, 20 OniTerıite rad 
yoıu, 20,20 Plalı;, 20145 Kon.feranı, 21 Sen• 
fonik konıer, 22 Mütalea • 22,15 Senfonik kon. 
ıerin deTamı, 22,45 haberler, 

B R E 5 L }. U 394 m.: 
17 Hafi( muıiki, 18,30 Müıah.abe, 18.SO Şar· 

kılar, 19,10 Alman türleri, 19.35 Teknik net· 
ri7at, 20 Mart •• clanılar, 22 Beedıoven'in C· 
Mol 67 nci ••eri, 22,30 Müıahabe, 23 Ha· 
herler, 23,35 Beelhoven'in Keman sonatları, 
24,25 Gece konıeri. 

20 ikinci kAnun Cumartesi 
ANKARA: 

12,30 Gramofon. 18 Or1'estra; Mou.rt Sym .. 
phoni Solminör, 18,45 Alaturka ıat. 20 A .. 
jaııı haberleri. 

V A R Ş O V A : 1411 m.: 
~ 7, Beetoh•enin sonattan pi7ano ile, 18,SO 

Muaahabe, 19,20 Muıe,.i korosu tarafından 
konser, 20 Müsahabe, 21 Kıta mahsus 'tal'an 
nil konser, 22 Müsahabe, 22,20 Chopin'in eser .. 
}erinden mürekkep konser, 23,15 Da.n• musiki .. 

ıi, 24 Müıahabe, 24,05 Danı mu•ikisi. 

B 0 O A P E Ş T E 550 "'·' 
18,40 Macar tarkıları, 19,30 Lehar'ın ope .. 

retlerinden parçalar , 20 Viyanadan' naklen 
Franz Lehar'ın Cuiditta operaıı, 23,20 Man .. 
ditz orkeılra•ı taraf1ndan konser, 24,15 Si· 
can muıiki.ı. 

V 1 Y A N A 518 m.ı 

17,30 Koro konseri., 18,15 Müıab.abe, 18,45 
Pli.k konseri, 18 Bir aylık dünya vukuabna 
bir ha.kıt , 19,25 Aktü.allte, 19,45 Saat ayan. 
vesaire. 19,55 Guiditta iımindeki Franz Lebar 
ın yeni operası, 23,10 Aktam konıeri Radyo 
orkeıtraıı, Joıef Holzer. 

B 0 K R E Ş 394 1n.: 

)andırdı. Bu aralık kar yağmağa 
batladı ve gittikçe tiddetlendi. Bet 

on dakika içinde saba bembeyaz bu 
hal aldı ve çizgiler tamamen kay· 
boldu. Bedeni kabiliyetleri gittik· 
çe azalan Fener müdafi ve mua • 
vinleri favüllü oynamağa batladı
lar. Bu arada Betiktat muhacimle 
rinin muhakkak gol olabilecek iki 
sıkı tütü üst üate Fener kalesinin 
direğine çarptı. Yirminci dakika
da F enerbahçe aleyhine bir frikik 
cezasında Fenerliler tamamen ka • 
le önüne dizildiler ve ofsayt of • 
aayt vaziyetinde biraz geride bek
leyen Be,iktatlı Şerefi demarke 
vaziyette bıraktılar. Frikiki çeken 
Betiktath bu (demarke) vaziyet· 
teki arkadqına pas verdi, bu da 
sıkı bir tütle beraberlik sayısını 
yaptı. Artık Fenerbahçenin vazi • 
yeti tehlikeli bir hal almıftı. F ene
rin bir taraftan rüzgar ve kara 
kartı oynaması, diğer taraftan 
teknik faikiyeti devam ettireme • 
mesi Be9iktatı epeyce faal ve mü· 
essir bir hale sokmuttu. Fenerbah
çe sağaçığı Niyazinin muhakkak 
gol olabilecek bir pası, ayağı çar- ' 
parak dütmesi yüzünden kaçırması 
da Fenerde son galibiyet fırsatını
kaçırtmıt oldu .• Oyunun bitmesine 
iki dakika kala bir frikikten sonra 
bir gol daha çıkaran Betiktatlılar 
oyunu 2 • 3 kazandılar. 

tık devrede F enerbahçe, ikinci
de Betiktat güzel oynadı. Betiktaf 
lıların hasımlarından daha fazla 
idmanlı olmaları maçı kazanmala 
nnda mühim bir amil oldu. 

Bu mühim maçtan evvel yapı -
lan müsabakalarda F enerbahçe B 
taknru Betiktat B takımını 3 • 1, 
ikinci kümeden Eyüp te Kasımpa-
f&YI 3 • 1 yendi. _ 

Kadıköy Fener stadında Gala • 
tasaray • lstanbulspor takımları 
Kasımpatalı Adem Beyiin hakem
liği altında kartılaftı. Takımlar 
töyle tetekkül etmişti: 

Galatasary: Avni-Tevfik, Lut
fi - Kadri, Nihat, lbrahim. Necdet, 
Muslih, Adnan, Fazıl, Danyal. 

lstanbulspor : Lut.fi- Samih (Ha 
lit), Sabih - Sami (Hasan), Hasan 
(Sami), Aziz, Nevzat, Halit (Sa
mih), Salahattin, lsmail, Retat. 

Bet altı yüz seyircinin takip et • 
tiği bu maç umumiyetle ve tahmin 
edildiği gibi mütevazin bir şekilde 
oynandı. Ancak Galatasaraylıla • 
rın hasımlanndan fazla idmanlı 
ve nefesli olmaları, müdafilerinin 
fedakar oyunları ve bilhassa Fazıl, 
Danyal gibi genç muhacimlerinin 
daha becerikli davranıtı neticeyi 
3 • O Galatasaray lehine bitirdi. 
Geçen sene 3 - O yenildiği bir takı 
ma kartı Galatasaraym bir sene 
sonra avni netice ile mukabele et• 
mesi, Galatasaray takımında id
man ve tekil itibarile görülen sala 
hm takdire değer bir neticesidir. 

Galatasaray, gollerinden ikisi • 
ni ilk devrede, birini de ikinci dev 
rede attı. ilk devredeki gollerin i· 
kisini de Fazıl birini Necdetten al 
dığı bir pasla, diğerini bir korner
den sonra bir karıtıklık esnasında 
yaptı. ikinci devredeki gol uzun ve 
seri bir akıttan ıonra Danyal tara 
fından yapıldı. Galatasaray mü • 
dafaaıının fedakar oyunu ve lı • 
tanbulsporun mütemadiyen orta • 
dan itlemeğe çal19ması Galatasa • 
ray kalecisi Avniye mühim lf dil· 
türmedi. Buna mukabil lstanbuls • . 
por kalecisi fena ve talisiz bir gü
nünde idi. 

Galatasaray B takımı da, ls
tanbulapor B takımını 3 - O, ikinci 
kümeden Anadolu takımı Hilal ta 
kımını 2 - 1 yendi. tık devreyi 2..0 
bitiren Anadolu, ikinci devreyi on 
kitile oynadı. 

S. Galip 
H: Cümhuriyet refikimizin dün 

kü nüshasındaki (otomatik ceza 
da olamaz) yazısına yarın cevap 
vereceğim. 

S. G. 

üniversite ta.ebesi 
ve 

Asri lisanlar 
Asri dilleri liğrenoıelerini 
kolaylaşbrmak oıaksadile 

BERLİTZ Mektebi 
mlldilriyeti; Fransı:ı:ca, İng:liıce 

13 Borıa haberleri ı p1Ak, haberler, plik, 
17,15 Mektepli neıriyab, 18 Lafayet tekerci- ve Almanca beher kurı 1~ 
ainden naklen konıer, 19 Haberler , 19,15 talebeden ibaret olmak Üzere 
Konıerin devem•, 20 Dert, 20,20 Plak . 20,45 ve talebe başına ayda 3 lira· 
Konferonı, 21 Keman ile ıonotlar, Zl,30 Kon Jık bir ücret mukabilinde 6 ay• 
feranı, 21,45 Alekıin tarafından tal'nni, 22,15 J k 
Danı plaklar•, 22,45 Haberler, 23 Popüler Ro lık kura ar açmaktadır. Bu ura-
men muıiki.i. 

1

. !ara ancak hüviyet cüzdanla-
B R E s L A u 394 m.: nnı ibraz eden talebe kayde-

~7 Ha(;f muıi~•! 18~ Dört el ile piyano, clileb:l~cektir. 
Muıahabe 20 Molh netr.yat, SU:ıya muıiki· Kayıt mllddeti t ila 15 K. Sani 
ai, 21,10 Aıkeri neıriyat, 22 Müıahab 2 1 

Dünkü keşidede kazanan numaralar 
1500 lira kazanan 

7191 
600 lira kazananlar 

7521 8991 10066 12982 21618 
23037 

500 lira kazanctsılar 
2689 3314 4439 4938 9231 9302 

10032 
11924 
13544 
18232 
21399 
23966 

453 
9938 

20567 

485 
8262 

18102 
23808 

172 
1499 
2852 
3928 
5599 
7240 
8228 
9188 

10906 
12093 
13287 
15379 
17849 
19397 
22286 
22892 
24418 

10619 11057 11326 11529 11364 
12407 12510 12850 13274 13480 
13587 15636 15948 17140 17725 
18284 18627 19155 19184 20883 
21602 22875 23350 23826 23918 
24182 24345 

200 lira kazananlar 
999 1345 3260 4553 7595 

13371 13735 14214 19219 19438 
21959 23284 

100 lira kazananlar 
796 3564 4082 5176 7832 

10602 12457 13746 16985 17109 
19085 30306 20475 21100 23622 
24259 

50 lira kazananlar 
190 882 971 1123 1168 

1591 1867 1927 2234 2564 
2937 3541 3620 3653 3750 
4240 4350 4478 4872 5507 
5783 5912 6095 6353 7006 
7490 8014 8059 8110 8203 
8327 8371 8418 8924 9156 
9697 9907 10234 10287 10608 

11022 11200 11289 11814 12092 
12101 12358 12980 13131 13280 
14000 14177 14537 14651 14713 
15704 16713 17~ 17499 17533 
18139 19240 18310 18591 19353 
20042 20098 20836 20951 22025 
22537 22563 22648 22736 22889 
23092 23569 24040 24087 24238 

Tasarruf 
Bahan esile 

Kibrit şirketi Türk memur 
lara yol veriyor 

Kibrit ıirketi kanunusani İptida • 
11ndan itibaren tasarruf için Türk me 
murlardan yimıi kitinin vaz · feıine ni
hayet vermiıtir. Bu memurlar içinde 
daktilo ve katip gibi az maatlı kimseler 
bu.unduğu g.bi, ıirketin faaliyete baı 
!adığı ııünden beri ıirkete iyi surette 
hizmet ebniı bazı müfettiıler de vaı-
dır .. 

Çıkarılan memurlara bir maaf niabe 
tinde tazminat verilmekle iktifa edil· 
mittir. Şirkette ecnebi ve gayri -ı-ürk 
birçok memur bulunduğu halde, ta • 
aarrufu ileriye sürerek yalnız Türk me 
muıılann çıkarılması, haklı bir infial 
uyandırmııtır. 

Çıkarılan memurlar Cümhuriyet 
Halk fırka.ama ve ıirket komiseri Mü .. 

nir Fuat Beye müracaat ederek ui .. 
radıkları hakS1zlıktan dolayı ıikiyet 
etmitlerdir. Münir Fuat Bey bu huaua 
ta tahkikata baılaınıt ve bu memurla
rm çıkarılmasının sebeplerini ıi~ket~ 
aormuıtur. Verilen cevap, ıırketin 
Türk memurlar hakkındaki bu hare
ketini mazur gösterecek bir tekilde 
göıtermemektedir. Diier taraftan mai 
dur memurlardan bir kısmı meııeleyi 
lktısat vekiiletine arzebnek üzere An· 
karaya gitmiılrdir. 

Bu memurlar, ıirkette birçok yük 
ıek maa§'lı ve gayri Türk daktilolar ve 
aair hizmetlerde müstahdem memur -
lar bulunduğu halde tasarruf zarure
tinin icap ettirdiği tedbirlerin mün • 
haaıran Türk unsuruna menaup me • 
murlar araımda tatbik edilmeoinden 
müteeuirdirler. Kendilerile ıröriiıtüğü
müz bu memurlar, hiç birinin timdi • 
ye kadar iıtihdamlanna mani ola -
cak bir suihalleri görülmediğini ve 
hatta cümleainin firketin menafiini 
muhafaza için fAY&m takdir bir gay
retle çalııtıklarıru ve ıirket müdürlü .. 
ğüoe tayin edilmit odan M. Kinır'in 
bundan bir buçuk ay evrel İfe batla• 
mıt olduğu için memurların va.zifelo
rindeki ehliyet ve liyakatlerinin ve 
gayretlerinin derecesini öl~~~~ k.'.fa 
yet edeck bir zaman. gçmedı&'!'-1 aoy· 
lemektedirler. Filhakıka M. Kmg 20· 

25 seneden beri memleketimizde ,bul'! 
nan bir Amerikalıdır. Memleketin pı 

e tı"caret ileminde senelerce 
yaaa v 1 k bulunan ve bir it adamı o ara ta • 
nmmıt olan M. Kinır:~~ Türk memur
Jara kartı itt<haz etlıgı hattı hareket 
hayret ve tee.,.ürle karıılanmaktadır • 
Meselenin mahiyeti komiııer!ik ve Ik • 
tısat vekaleti tarafından yapılmakta 

olan tahkikat ile tavazzuh edecek • 
tir. 

Son zamanlarda tirket bazı mesaü 
hakkında hük.Uınetle müzakereye gi
riımiıtir. Bu müzakeratm cereyanı 
ve yeni muk.avelenamenin tanzimi es 
nasında bu meaelenin de ırözönünde 
bulundurulacağı anlatılmaktadır. 

Mağdur memurlar uğradıkları hak 
11z muameleden meıul olanlara kart• 
Amerika gazetelerinde neıredilmek 
üzer bir açık mktup bazıraınıılardır. 
Memurlar bu mektupta uğradıkl~n 
haksızlığı izah ederek ıirketin faab • 

ı yete geçtiği ırfuıden beri geçirdiği dev 
releri hatırlatmaktadırlar. Bu mktu • 
ba nazaran tirket zararda olduğunu 
iddia ederek memurlar araıında tenı
ıi.kata karar vermiıtir. O zaman u .. 

umi müdür bulunan M. Hoffman, 
::'u fikre taraftar olmadı~ından is~ifa 
etmiı ve yerine Mıatır Kına- gelmıt .. 
tir. Bundan sonra tensikat programı-

40 lira kazananlar 
26 97 357 379 397 438 

502 784 845 1063 1094 126') 
1284 1413 1431 1507 1531 1671 
2124 2282 2308 2313 2321 2404 
2445 2491 2518 2582 2690 2964 
3149 3250 3295 3585 4026 5010 
5259 5340 5518 5797 5860 6289 
6290 6349 6370 6507 6550 656!1 
6662 6719 6726 6812 6892 7487 
7576 7638 TT73 7909 8091 8231 
8250 8495 8515 8616 9032 9262 
9590 10001 10022 10169 10388 10657 

10796 10885 11017 11150 11213 11450 
11519 11599 11684 12009 12396 12659 
12815 13086 13320 13855 13886 13947 
13949 14101 14451 14856 15188 152'" 
15348 15457 15625 15685 15834 1644S 
16616 16795 17035 17651 17678 1783& 
18020 18188 18262 18494 18964 19140 
19168 19284 19297 19331 19561 19754 
19926 20001 20001 20134 20340 20383 
20759 20936 20942 21377 21456 21475 
21592 21901 21919 21928 22000 22065 
22095 22176 22241 22426 22524 22618 
22694 22832 23096 23205 23269 23399 
23527 23755 23900 24220 24328 24522 
2• . • o 24667 24731 24800 

20.000 liralık mükafat 111 40 nııınara 
arasında taksim edilmiıtir. 
2689 3314 4439 4958 E638 9231 
9302 10032 10619 11057 11326 11364 

11529 11924 12407 12510 12850 13274 
13480 13544 587 15636 16948 17146 

725 18232 284 627 19155 19184 
20887 21399 21602 22875 23350 8211 

918 966 24182 345 

Nihayetleri (20) ve (41) rakamla
rile biten bütiin numaralar yirmİ§"r 

lira amorti kazanmıtlardır. 

200,000 dönüm arazi 
kimin? 

ANKARA, 12 - Mü:re Ve!Wetile 
Evkaf anamda mühim bir dava vardır. 
Davanın esası tudur: 

Çorumda Koyunbabada 200,000 da 
nümlük arazi vardır. 

Bu arazinin tapu veya evkaftan han 
gisine ait olduğu bir türlü anlaıdama· 
mııtrr. 

Tapu idaresi kayıtlarına iatinaden 
kendine, evkaf ta vakfa intihalinden k .. 
dine mal etmek istemektedir. Bu miİ· 
hinı daha b.ir kaç güne kadar neticele
necek, vi.ıi arazinin kime ait olduğu aa 
laıılacaktır. 

Çok kuvvetli bir ihtimale göre arazi 
Maliye Yeki.Jetinde kalacalr:tır. Bu tak· 
dirde hazine araziyıi satarak itletecck
tir. Toprak çok münbittir. 

Himayeietfalin Alemdar 
kongresi 

Hi.mayeietfa.1 cemi:reti Alemdu 
nahiye ıubeıinin aenel ik konııreıi dün 
nahiye ıubeeinin merkezinde yapıl • 
mııtır. 

Kongreyi cemiyetin nahiye re.t.ı 
Mahfuze lbrahim Hanını açmıf ve 
konır~nin tazimatmm yüksek makam J:'"• bildirilmeıini teklif ebniıtir. Her 
1 ea •Yai'a kalkarak bu teklifi alkıt-

fıaınkıfbA!r. Bilahara konırre riyat' tine 
r a em.dar -- L • • • • 

Rıfkı ....... ıye reıaı ve aıgor .. 
tacı ı;'ey, katipliklere Sal&hat • 
tin ve Refik Beyler intih•p edildik
ten sonra, Mahfuze lbrah;.., Hanını 
nahiyenin bir .enelik meaai raporunu 
okumuttur• Rapor alkıılıu:ıa kabul .,. 
dilmittir. Hesaplarını tet~k ve .~ey~ 
ti idareyi tebriye etınek uzere \iÇ ki· 
tilik bir heyet aynl.mııtır. Bundan '."" 
ra çocuklara daha iyi yardım edebil • 
mek mak.aadüe nizamnamede yapıl • 
maaı icap eden tadilat için ait olduğu 
makaınlardan temenniyatta bulunul 
muına karar verilmittir • 

Türk mürettipleri 
kongresi 

Türle Msrettipler Cemiyetinin aene
lik kongresi dün aaat 14,S ta Cemiyetin 
merkezi ol.,. V!liyet kaqramdaki biruı 
amda yapılınıftrr. 

Konırrede bir senelik faaliyet rapo. 
ru okunmuı, yeni heyeti idare aeçilere.l< 
l<ongreye nihayet verilmlıtir. 

H•lkevlnde 

Konya, Kayseri ve Edirne 
Dün Hatkevinde Kon:ra ve Kayseri 

ve Edirne liselerinden yetiıenler cemi· 
yetinin senelik içtimalan yapılacaktı. 
Bunlardan Konya ve Kayseri liseleri ... 
den yetiıenler cemiyeti ekseriyet olma, 
dığmdan toplanınamı' ve Edime liao 
sinden yetiıenler cemiyetinin toplanmıt 
ve yeni heyet idaresini scçmittir. 

lST ANBUL BELEDiYESi 
.t:.EHIR TiYATROSU 

Bu ak,am 
saat 19,30 da 

.OKUS HAYAT 
Büyük opereti 
i azan: Ekrem 
ve Cemal Retit 

Jmuma 
121 

Baküı kimdir bilirmiıin 7 iıimli Sk 23e, HZ,30 Re· o:\fo 373 •f' 1\1 caddPs; 
berler, 23,lS Ceco muıikiol eç' a• ;..1.ılı:m•••lll•• (11861)-ı 

nın ıatb'kına batlanmıttır. Mektupta 
tensikatta adili.ne bir ııaiıbet gözetil -

mediği yÜksek maa§ alan gayri Türlı 
ler vazifelerinde ipka e:y>!ediği halde, 
çok çalıtan ve az maaı alan Türk kız.. 
arının çıkarıldığı, ıirkette mühim 
bir vazifesi olmadığı halde yükıelı 
maaılı bazı memurların, haklarında 
gösterilen himayeki.r muameleden do 
olayı, vazifeerinde bırakıdıkları, çıka • 
nlanlar arasında ehliyetli, liyakati ve 
İngilizce bilen gençler bulunduğu izah 
edimektedir. 



6 

Turgutluda manzum bir 
piyes 

TURGUTLU, (Milliyet) -
Genelik Yurdu azasından Niyazi 
l!ic;an Beyin manzum olarak yaz
mıı; olduğu (Ankaranın tatma bak) 
namındaki iki perdelik piyesi iki 
geceden beri Zafer sinemasında 
Gençlik Yurdu temsil heyeti tara- ı 
fmdan fevkalade alkışlar arasında 
temsil edilmektedir. Her i~te ol
duğu gibi temsi 1 işinde de gençle
rin memlekette gösterdikleri bu 
varlığı halkımız pek ziyade takdir 
etmiştir. Bilhassa Niyazi Hicran 
Beyin yazİnıf olduğu eseri kendi ta
rafından temsil edilmesindeki mu
vaffakıyeti cidden şayanı tebriktir. 
Temsile ittirak eden gençlerden 
Hamit, Arif, Ömer, Mustafa Şahin 
ve Mehmet Ali Beylerin rollerini 
uürüzaüz olarak yapmalan fevkala
de alkıtlanmıttır. Piyes Gazi Haz. 
retlerinin Samsuna çıktığından b8f 
lıyarak İzmirin istirdadına kadar 
geçen bazı mühim vakayii ihtiva 
etmektedir. Bu vakayi sahnede 
canlandırılmış ve seyircileri ağlat
mıthr. Memlekette gençliğin reh
beri olan Gençlik Yurdu heyeti ida 
resini ve temsil heyetini bu büvük 
muvaffakıyetlerinden dolayı tebri
ki bir vecibe bilirim. 

Arapça ezan 
BALIKESiR. - Şehrimizde A

ziziye mahallesinde oturan arzu • 
halci Kara Osman Efendi, Emina
ğa camii minasınde Arapça ezan · 
ve kıside okumak cürmile yaka • 
lanmış, ,mahkemeye verilmittir. 

~amsunda rr.erkez kaza intihabı 
SAMSUN, (Milliyet) - Samsun 

Cümhuriyet Halk fukası ocak ve 
nahıye intihaplan bitmif ve kaza 
intihabatına sıra gelmiştir. Evvel
ce yapılmıt olan listeye nazaran 27 
kanunusani 934 te yapılması karar 
laştırılmı1 olan merkez kaza heyeti 
intihabı on gün evveline alınarak 
fırka salonlarında şehir ve köy na
hiye mümessillerinin iştirakile ya
pılmıftır. Neticede evvelki heyet 
aynen şu suretle yeniden seçilmit
tir: 

lslambey zade Faruk, Çakıroğ
lu Mustafa, T ekeköylü Etem, H;.cı 
aHY,.ullah zade Salih, Krranh Te
mel, Kavaklı Hüseyin Beyler. 

Mümesailliklere de aynen evvel
kiler ve zirdekiler seçilmif olmak
tadır: 

Belediye Reisi İhsan, Hacı Hay
rullah zade Ömer, Köprülü Keffaf 
zade Hacı Sait, Kavaklı Hacı Aziz 
ve Park oteli sahibi Galip Beyler. 

Knedilerine muvaffakıyetler di
leriz. 
Saımun C. H. F ırkasr ınerkez 

kaza kongresinde Belediye Reisi 
lhaan Beye, geçen sene dilekleri
nin tamamen tatbik edilmif olması 
ve tehirdeki imar ve ümran faali
yeti dolayısile tahriren tetekkilr 
edilmesine müttefikcµı karar veril
mi,tir. 

Karacasuda hUkOmet krnagı 
KARACASU, (Milliyet) - Ta

dilen hükiımet konağı yapılması ka 
rarlattırılan debboy binasında -
Aydın vilayeti hususi bütçesinden 
bu it için ayrılan bin lira ile - fa
aliyete geçilerek İcap eden tad.liit 
yapılmakta olup bir aya kadar hü
laimet konağının yeni binaya taşı
nacağı tahmin edilmektedir. 

22 

Tarihi roman: 28 

Gazi Hz. nin Balıkesire 
armaganları 

BALIKESiR, 12 (A.A.) - Re
isicümhur Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerinin C. H. F. vilayet ida
re heyetine armağan ettikleri im
zalarını havi fotoğrafileri bugün 
saat 15 te büyük tezahürat arasın
da tazim mevkiine konulmuştur. 
Bu münasebetle fırka salonların -
da yapılan büyük içtimada vali, 
kolordu kumandanı, müdürler ve 
C. H. F. teşkilatına mensup zevat 
hazır bulunmuflardır. Bu esnada 
Fırka reisi ve Konya mebusu T ev
fik Fikret Bey büyük Liderin ha -
yatı hakkında kıymetli bir nutuk 
iyrat etmittir. Bundan sonra talik 
merasimi alkıtlar arasında fırka 
reisinin teklifile vali ve kolordu ku 
mandanı taraflarından yapılmıt - 1 
tır. 

Uşak fırka kongresi 
UŞAK, 12 (A.A.) - Cümhuri

yet Halk fırkası kongresi toplaQa
rak idare heyetini seçti ve timdiye 
kadar memleket için çok kıymet -
Ji hizmetler ifa etmiş ve etmekte 
bulunan Kütahya mebusu İbrahim 
Beyin Utak kaza ve nahiye bele -
diyelerine birer fotoğrafisinin tali 
ki teklifini ittifakla kabul ett. 

Antalyada Uç numune köyU 
ANTALYA, 12 (A.A.) -An

talya Halkevi idare heyeti bütün 
tube komitelerinin ittirakile vali 
beyin riyasetinde dün aktam top -
!anarak şubelerin mesaisi progra • 
mını tesbit etmiştir. Vilayet mer • 
kezine bağlı üç köyün nümune 
köyü İlt.hazı kararlıtttırılarak sıh
hi ve iktısadi ve zirai şeraitinin ve 
bu bakımlardan inkipfı esbabı -
mn tetkik için üçer ki~ilik heyet -
ler seçilmiştir. Heyetler cuma gü
nü i,e başlayacaktır. 

İçtimai yardım şubes:ne bağlı 
bir kadın hayu kolu teşkili ve Hal 
kevinde vazifedar olarak (ehre ge 
lecek köylüler için bir konu oda
sı tesisi im!ranını tetk ·ki kararlat
tırılmıttır. Onhet günde bir veri -
len konferans ve konserler ve tem 
sil edilecek piyeslerin intihabı ya 
pılmıttır. 

Konya Halkevinda danslı 
m1samere 

KONYA, 12 (A.A.) - Konya. 
Halkev bayramın ikinci günü ev -
de danslı bir müsamere verecektir. 
Bundan sonra on bet günde bir 
danslı ınüsamere verilmesi karar
laştrrılmıttır. Bu maksatla dört ki
tilik bir komite teşkil olunınut • 
hır. 

Konyada kar 
KONYA, 12 (A.A.) - Birkoç 

günden beri soğuklar başlamıttır. 
Şimdi Konyada kar yağmakta • 
dır. 

Vilayetlerde. tahviller kapışıldı 
DlYARIBEKIR, 12 (A.A.) -

Vilayete gönderilen 1600 istikraz 
tahvili halkın gösterdiği yüksek 
alaka ve milli hassasiyetle kii.mi -
len satılmıt ve hatta bir kısım halk 
arzusuna rağmen tahvilat edine -
memİffİr. 

KONYA, 12 (A.A.) - Ergani 
tahvilleri Konyada kii.milen satıl
mıştır. 

Güneşin Oğlu 
Mersa bir gün Ceyli.nm oğlu ile 

evde yalnız konuşurken, ihtiyar a
nası yanlanna diz çöküp olurmuf 
ve Merai'ya: 

- Kızcağızım, sen bu adamı 
ıevmiyor musun? 

Diy~ sormuştu. 
Fırat inciıi: 
- Hayır, anacığım! Ben Btaıt· 

kuşu'ndan hiç hotlanmıyorum. O, 
babamı kandırarak. Beni ondan zor 
la satın aldı. Ben ( Günef'in oğ
lu) na ıitıkım .•• Yıllardan beri gön· 
lümde onun aleti vardı. Bu leylek 
bacaklı şebeğin suratına bakmak 
istemiyorum. Zengin bir reis kansı 
olmak sevdasile yola çıkmıttım •• 
Simdi anladım ki, Batıkufu, sabi
den bataklıklarda dolatan sünepe 
bir nıahlukmuf. 
Tarzında cevap verince, Ceyla

nın anası Mersiı'nm kulağına iğil
di: 

- Sahiden reis karısı olmak is
tiyorsan, Ceylan, senin bizde bu
lunduğunu (Bara)ya haber versin. 
Onun evlenmeğe niyeti yok ama .. 

Yazan: lıkenJer FAHREDDiN 
Kim bilir? belki de seni görünce 
dayanamaz! 

Ceylan, anasının sözünü doğru
ladı: 

- (Fuat incisi)ni Bora görürse, 
umarım ki çok sevecektir. Mersi. 
hakikaten ona layık bir kız. Fakat, 
Ulun hatun, yola çıkarken oğluna : 
"Soyumuza yabancı girmeden seni 
kendi elimle evermek isterim, o
ğul !,, demişti. Türk oğlu, göçebe 
kızını kolay kolay alabilir mi ba
kalım •• ?! 

• • • 
( Bora) yı aldathlar mı? 
Ceylanın oğlu nihayet Bora'ya 

her feyİ anlatm19tı. 
O gün Batıkutu ile beraber Gü

ne9'in oğlunu görmeğe gitmişlerdi. 
Günet'in oğlu, Batıkuşu'nun Mer 

aa'yı kaçırdığına zabip olarak, bu
nu bir kahramanlık tela1'.ki etmit 
ve memnun olmuştu. 

Günet'in oğlu zaten Fıratlılarla 
döğüşmek, onlardan öç almak isti
yordu. 

MIWYET CUMARTESi 13 KANUNUSANİ 1934 

Bayram Münase e 
Açılan Umumi Meşherde Mevsimin Her Türlü 

Yeniliklerini Bulabilirsiniz. 

h • • d.d Otedenberi şehrimizin en iYi ve en Da 1 e . mallarını teşhir 
eden ve satan yegane mağazasıdır. 

Şimdi de her verden daha çok UCUZ eşya alabile. 

ceğiniz yerdir. Sizi bekliyorlar. Gördüklerinizden ve servisden 
tam manasile hoşnut olarak ayrılacaksınızJ 

Avusturya ve acaris ana mal 
ihraç edecek tacirlerin 

nazarı dikkatine: 
lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından : 

Avusturya ve Macaristan Hükfunetlerile mün'akit tica
ret uzlaşması ahkamı veçhile Avusturya ve Macaristan mem
leketlerine ihraç edilecek emtiaya ticaret odalannca kıymet 
takdir edilmesi ve şahadetname itası lazım oldduğundan mez 
kiir memleketlere lstanbuldan sevk olunacak emtianın ih
racından evvel odamıza müracaatla şahadetname alınması la
zım geleceği ve nihayet 20 Kanunusani 934 cumartesi giinün 
den sonra odaca muayene ettirilmeksizin gönderilmiş mallar 
için şahadetname itası hakkında vaki olacak müracaatları 
kat'iyen kabul edilmiyeceği ilan olunur. (173) 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünden: 
1 - Zabıta memurları için yaptırılacak 4439 adet res· 

mi elbise ve 3364 adet kaputun malzemsile dikilmesi 7·1 • 
934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapah zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Elbise ve kaputların yalnız kumaşı Umum Mü
dürlükçe temin edilecektir. 

3 - lstekliJer münakasa şartlarını Ankara'da Emniyet 
İşleri Umum Müdürlüğünden ve İstanbul Emniyet Müdürlü
ğünden öğrenebilirler. 

4 - T elilif mektuplann .Ja elbise ve kaputlann " Ca· 
ket, Pantalon ve kaputlar içi., ayrı ayrı o1mak şartile" ka· 
çar metre kumaştan yapılacağı yazılı olacaktır. 

5 - İhale 27 İkinci Kanun cumartesi günü saat on beş· 
te EIIU)i. ·~t İşleri Umum Müdürlüğü münakasa ve ihalat ko· 
misyonunda icra edileceğinden taliplerin 2000 liradan iba
ret muvakkat teminatlarile birlikte muayyen olan gün ve 
saatte Umum Müdürlük binasındaki Komisyona müracaat 
etmeleri. (130) 234 

itte güze) bir fırsat ••• 
Fıratlılar kızlarını aramağa ge

lecekler, Türk köylerine baskınlar 
yapacaklar •• Türk akıncılan da gö
çebelerle cenge tutufacaklardı. 

Batıkutu kanatları dilfük bir 
kumru gibi, ıüklüm püklüm yürü
yerek içeriye girmitti. 

Bora, arkadatını görünce yerin· 
den fırladı: 

- Şimdi gözüme girdin, Babku
fU ! Sen de dediğini yapan erler
denmitsin 1 Anlat bakalım, Mer
ıa'yı nasıl kaçırdın? 

Ceylanın oğlu Batıkutu'nun yü
züne baktı. 

Batıkutu doğruyu nasıl söy)esin-
d "? 1 • 

Mersayı kaçırarak getirmit ol
saydı, bu hareketi hakikaten bir 
kahramanlık sayılacakb. Çünkü 
F ıratlılar atıcı ve vurucu insanlar
dı. Oıılarm arasından hem de re
islerinin kızını kaçırmak her yeği. 
tin yapacağı it değildi. 

Fakat, Batıkutu hakikati söyliye
mezdi. 

Yalan söylemeğe mecburdu. 
- Onu ne kadar çok sevdiğimi 

biliyorsun Bora! - diye söze bat
ladı - bir akşam geç vakit yola çık 
tıın. Sınır gözcülerinden bir çokla
rile döğüterek Fıratlıların topra
ğına girdim •• Günlerce dağlarda, ça-

lılar arasında ve nehir boy
lannda dolaştım. Nihayet bir 
gün Meraa'yı suda yıkanırken gör
düm, kaçırdım. Petimizden gelen 
adamlarmın hepsini birer birer öl
dürdüm. Artık bizi yolda kimseler 
takip etmiyordu. Böylece onu bu
raya getirmeğe muvaffak oldum. 

Güneş'in oğlu bu heyecanlı ma
ceradan çok hotlanmıttı. 

- Dediğini yaphn •• Mersi'yı yur 
dundan bir ağaç dalı kopanr gibi, 
yakalayıp getirdin! Fakat, onunla 
evlenemiyeceksin, Batıkutu ! Onu 
evinde bir esir gibi kullanacaksın! 

Batıkutu bu sözlere kendi fikri
ne aykırı bulmamıfb. Zaten o da 
bir gece evvel kendi kendine bu 
karan vermitti. 

- Onu Sertelli'ye götüreceğim. 
Orada anamın yanında oturacak. 
Lakin, günün birinde kendisile ka
bilemizin adeti veçhile evlenirsem , 
bundan kime ne .. ? 

Bora yüksek sesle cevap verdi: 
- Sen burada yokken kurultay 

toplandı ve kanımıza yabancı kanı 
karıttırmak iatiyen kimseye ölüm 
cezası verilmesine karar verdi. E
ğer bu iti Türkün yasasına karşı 
yapacak olursan, öbür dünyaya ça
buk göç edersin, Batıkuşu ! 

Batıkutu sarsıldı: 
- On gün içinde çok teyler ·de-

(Bakar Ltd. Beyoğlu lstik14f caddesi No. 370) 
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M.i1li Müdafaa Vekaletinden: 
Gölcükde inşa edilecek liman ve tersane tesisatmm i' 

p~lacağı ~raz~ tetkikat~ v~ y~pıla~~ tetkikat ~eti~~ 
göre bu ışlenn avan ve nıhaı proJelerı ile bunlara aıt mşıı' 
resimlerini ve fenni şartnamelerini yapma İ§İ kapalı zarflı 
münakasaya konmuştur. Münakasa ancak fenni, mali, td&' 
ri kabiliyeti haiz olduklarını musaddak vesaikle isbat eJe
cek firmalar arasında yapılacaktır. 

Bu İşe talip olacakların haiz olanlan lilznngelen e~ 
saf, umumi ve fenni şartname,münakasa şartnamesi ve idat1 

ahkam deniz müsteşarlığındadır. Teklif mektuplan Tür1'çe 
yazılacaktır. Bu mektuplara iliştirilecek her nev'i vesaiki", 
Türkçe musaddak tercümeleri bulunacak ve işbu Türkçe pil 

balar muteber olacaktır. t 
Teklif mektuplarının 15 Mart Cumartesi günü -~~! 

10 a kadar Ankara'da Milli Müdafaa Vekaletinde teşe1'l'':j 
eden komisyona verilmiş olması şarttır. Bu andan sonra -verl

1 
ecek teklifler kabul edilemez.Teklif mektuplarının açıbrılJS 
na ayni gün ve saatta başlanacaktır. · 

Talip olanlann ya bizzat veya usulen Vekaletna.J1lef
1 

haiz vekilleri marifetile matbu şartname ve teferruatını 50, 
Türk lirası mukabilinde almak üzere Milli Müdafaa Vekile11 

Deniz Müsteşarlıimda Deniz lmilat Şubesine müracıt11' 
ları ilan olunur. (206) ~ 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

20 ton Motorin : Pazarlıkla 15-1-934 pazartesi günü sıııı1 
14 te. . 

50 Roda 1 BurgatahkHa!at:' Pazarlıkla 15-1-934 pazartesi 
günü saat 15 te. . 

4 Roda 6 Burgatalık : Pazarlıkla 15-1-934 pazartesi ı;il' 
nü saat 15 te. 

Yukarda cins ve mıktarı yazılı üç kalem levazım hizıJt'' 
rmda yazılı gün ve saatte pazarlıkla mübayaa edileceğinden ti 
lip olanların yevmi mezkUrda şartnamesini gönnek iste:)'eı' 
!erinde her gün Kasonpaşada kain Deniz Levazım Satırıaiıt" 
Komisyonuna müracaatları. (132) ~ 

ği9mi9 .• ölüm cezasına sen taraftar 
değildin .. ! Ur'lular ıeni ne çabuk 
kendilerine uydurmutlar? l 

Bora'nm canı sıkılmıftı. 
Yerine oturdu: 
- Ur'lular çok iyi dütünen ve 

uzağı gören, temiz yürekli insanlar
dır. Bu ceza herkese aynen tatbik 
edilecek. Yasağı dinlemezsem, 
ben de ölüm cezası göreceğim. 

Ceylanmoğlu lafı fazla uzatma
mak için, Batıkutu'nun kolundan 
çekti. • Bora'nın çadrrından çıktı
lar. 

Yolda giderken, Ceylii.nınoğlu 
arkadatına sordu: 

- Şimdi ne yapacaksın, Batı
ku9u? 

- Ne mi yapacağım?! Bora'ya 
söyledim ya. • Mersayı alıp Sertel
li'ye gideceğim. 

• • • 
Günetin oğlu, Mersa'yı bir defa 

olsun görmek merakına dütmüttü • 
Ceylaa'a gizlice haber gönderdi .• 
konuştular. 

Ceylanınoğ)u: . 
- Anam bu kızı sana layık gö

rüyor! dedi - Batıkutu onu bir ba 
taklığa götürmeden, elinden ala
lım. 

Bora sordu: 
- Çok mu güzel? Anan bura

da bana ondan münasip bir kız 

~" 

bulamamış mı? ·ı 
- Ur'lular arasında etsiz ~~ 

dilber. • insan, yüzüne baktılı J1 
gözleri kamaşıyoı-. Kurt ağ:ıtıı,;r 
kuzu yara,maz. • • Bir defa gör" 
ıen, derhal gönül vereceksin, g4' 
ra'cığım! . 

- Yalnız, görmek istiyoru"'" ~ 
Yasaya kartı gele~em. Geçe!~.J 
bir defa yüzünü göstersin, olJP'" 

mı? Je~ 
- Zaten sabahleyin erkell ~· 

senin çadırının önünden geçeCeı:;r 
ler. Mersi'ya gizlice sövleriDJ·.: ··r 
çerken yüzünü açar. • lyice gofll 
sün! 

Ceylıinmoğlu hu sözleri .ı>1!~~ 
ken, Bora cadmn büvük direı1 
dayanmış düşünüyordu. 

Ceylan sözüne devamla: ıY'. 
- Bu kız seni çok seviyor, Jl 

racığım ! Ben, bir erkeği bu k• ;P 
candan aeven ate,Ii bir kadıJlll 
defa rastlıyorum. 

" - Beni çok seviyor ha. • • .:,cı 
- Gece gündüz seni düsüııil _,.. 

"Ah, fU reisin kansı olabibe~tıiİ' 
diye mütemadiyen gözyafı dP 
yor. 

Bora birden bire kökredi: c,i' 
- O benim karım olamaZ• 

lan! Ben yasadan korkarı'11·"e ' 
(Bilrf' 

-
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İSTANBUL VE TRAKYA ŞEKER F ABRIK LAR 
Türk Anonim Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihlnden itibaren bin kilo dan az olmamak üzere her isteyen~ satılmaktadır. 
Fiatlarmuz eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolaroruzda araba veya kayıkta teslim 

~uva!~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s Sandı~a Küp Şekerin Kilosu 39,so Knru3!or. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon ba§ma beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapdacak sipar i§ler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Uepodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tal'afından müşteri hesabına si
güorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 

ra tenzilattan istifade ederler. 
Adres : lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 14 
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CENERAL MOTERS Ku~panyasının ~eni. İmalatı 

M"tnl metaneti için meşbur olmuş, daım.ı_ ~iız ~:iği içi:ı_ begen. lm·ş CENERAL 
ÜTORS kumpanyası, 1934 için bazırhd.gı ımalatını muşter lerı'le arzed.yor. nk İtııalat CENERAL MO ı ORS knmpanvan n 25 inci senei devr yesini tes'iı!eıa 

~ llrdığL ;ubu as.rhk terakk:yat n n yeni bir~r kı) ınetl !ric.ir' 
ı:ıı~ş\aııgıçh yolda gehaekte olan 1934 ŞEVROLE l<a'llyonları, CENERAL MOTORS 

Ş~tc ·ılcrine aşa~ıda'<i kaydettihimu: modeJeri müjJelıyol'. 
a:..\1JtOLE KAMYONU BUiK ( 8 silindir) 
ŞE°VROLE ( 6 silindir ) OLDSMO:öİL ( 6 silindir ) 
~ONçly AK (8 silindir ) OLDSMOBIL ( 8 silindir ) 
l~ıııda teıhir edilecek CENE~AL MOTO'{S'u".I bıı y.iksek kıvm~tlerini g6r:üğünüz 

~anıan, hayı:inizde cnlınJırm:ık isteJiğin ı oto:nobil V! kamyo u uıu evvelden 
ı , ... D ~t-m"s o1"ca1'Sr""t~. 

T0RKIYEDE.KI 
Hanif zı<le biraderler 

ANKARA 
J. V. O. Cıroll 

IZMlR 
Aldıkaçb zade Rüştü yeğenleri 

li . SAMSUN 
acı Salıh Ef. zade Ahmet Şnki YI Ş. il 

ANT Al.YA 

1\ ıo beygird 
Vdense ile •r 800 beygire kadar Exzosla çalı~•n tek silindirli 

11•1nı7. Ttirıl'~•n çift silindirli LOKOMOBILLERli\JlZ vardır. 
llU' buyuktü{' e 1 ~7 tane R. Wüı.~· 1 Of.O:llUBILI işlemektedir. 

tak IIAR l\1 ~tKI ve her şekilde KAZAN im.t ederiz. 
s"b Ye tazyik:•rleNcİ-\L!"tll.\!IZ her tarafta tanınmıştır, çok yüksek 

S[z •ygirden 300 e ımal ertllmektedir. 
ve .;· lli>.elkr;m f bevgire kadar - BUCKAVER - KOMPRF.SÖR 

se;'. tarnfrı r;~b ennı~ en modorn kavaninine göre imal edilirler 
O(• 1.hl((tllFH '.1 .~ıırmü,lordir. 

G\I\ ·ıı~ın lİı.\·ı~·l\C!Nü:'llAYSER ve her m•ddei mubrikayo uyar 
1 eı rııumı vek.ı;: Al\t 

1
11 Z .~trd<r. Teklı( ve hususi kaıal .. ~l"ımızt isıeviniz. 

&T•f Ad • . .VI!'. r HÜŞTO ZAOE MEHME r HAYRI 
resı. ~l~llAYlm IST \:>;BUL. Telefon: 2-1420 ve 24429 

"""'- .~ırıı;,,~, t\.ıit•t 

---

BAYiLERİ 
Otomobil ticar.ti T. A. Ş, 

1 tikli! cıdeeıi 239 
ISTANBUL 

Mü~tıı z. Mehm~t Hayri vo 
Alı Velı Mehmet Ali Beı 
MERSİN - GAZİANTEP 

Erzurumlu Za le Abm~t Bey 
T~ ı\ R7.0 "1 

zaman 
sorunuz 

Yapaco ~ınız ttsis ıt ne büvüklükte 
olursa olsun size kudret btihsalı iç n 
tcldiLıaa lıulunm•ğa ve pllnlan ihzara 
amad~\İZ. 

i\lühendislerimiz her türlü arıularınızı 
isaf ederler ve tesisatınıza uv<ron b.r 
ınakinayı bizde mutla ... bulursun~z. 

N~6-a-f==-i-a-=v:--:-e-k_a_l_e_t_i_n_d_e_n_: _____ .?_:_i":-a ~-:1-:ı-:~-::d;:~:e:i:::t~-
<s46>< aodooot ) adet kanormal meşe traversi ile 14 makaslık !erinde ve bunlara ait iolahat'' haklan-

17 

}' k e meşe ma s t • k daki ihtira için berat talebini rnüı'ir 3 
~ onulnı .. raver sı apah zarf usulile münakasa· Kanunsan.i 1928 tarihinde takdim edil-

h- •• uştur. Munakasa 21 1 934 tarihin' .. dif P .....,. ının ·· • - e musa a• mit olup lstanbul viliyet celilesinin 199 
llı;ı.~daaa~ 15 le. Anka~ada Nafia V ekaJ.eti Müsteşarlık evrak numarası ile mukayyet müracaatın 
l:aliplerin ,t ı~ra edılecektır. Münakasaya İştirak edecek ihtiva ettiği hukuk bu kere baıkasına 
ret odaaı v t.."?1natı. mu~~te v~ cari seneye mahsus Tica- devir veya icara verilmesi teklif edilmek· ı 
bulunın l eaı~alarıle bırlıkte aYru gün ve saatte komisyonda te olmakla bu hususta fazla malumat e- J 

k"' arı l· -rnıd T J' 1 b h dinmek isteyen zevatın lstanbut'da, Bah-
.. ra-' · "" fi < ·~ _ ır ·• a ıp er u usustaki "artnamelerı' An T H d 1-f "<l ,, V kil L "' çekapu'da aı anın a 43-48 nurnaralar-
Clfdıu- a e e~ı evazım müdürlüğünden lstanbulda da kain H. W. Stock efndiye müracaat 

Holantse 
eank-Cni N.V. 

Sabık Bahrısefit Felemenk 
Bankası 

lstanbul Şubesl 

Galata KaraköV Palas 

Meydancık Alalemcl Han. 

Her türlü Banka muamele• 

ıerl.. Kasalar icar• 

UMUMi MDDDRLDK: AMSTERDAM 
Şubeleri ı Amsterdam, euenos Alres, 

lstanbul, RIO de .Janelro, Santos, Sao PaUIO• 

'--~~~~------------------------~2~ 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERİYE 
T0RKİYE iş BANKASI tarafından tesis edilmiıtir. 

1THALAT, iHRACAT, KOMİSYON VE 
EMANET iŞLERİ YAPMAKTADIR. 

fSKENDERiYE de satılmak üzere emaneten mal 
gönderenler, hesabımıza, T0RKİYE İŞ BANKASI 

ıuhelerinden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla en aıı: masraf ve komisyonla emin bir surette 
i
1 

glirmek ist;yenlerin MISffi İŞ LIMITED'i tercih etmeleri 
kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi: MISIRİŞ • İakenderiye 
ka~i!in/ei':ı a .Liman İşleri Müdürlüğünden beser lira mu• etmeleri itan olunur. (12017) 

e arık edebilirler. (29) 145 269 •• 
1 

10 

1 

Hacı Bekir 
Zade 

Ali Muhiddin 
Dünyanın en meşhur 

Şeker ticarethanesi 
---· 785 f 20461 _. .. 

vAPURCULUt\ 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Te'.elon: 22925 -
Karadeniz yol11 
D ı vapuru 14 

Um Uplnar ikincı kAnun 

PAZAR saat 20 de GALATA 
rıhtnnından kalkarak gidiıte Zongul
dak, lnebolu, Ayancık, Samsun. Ün
ye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Görele, 
Trabzon, Rizeye. Dönüıte bun!ara i· 
liveten Of'a uğnyacaktr. 

Mersin yolu 
FIRUZAN i~~~~~A~!n 

p AZAR saat 10 da Sirkeci rıh
tmundan kalkarak gidişte: Çanak
kale, lzmir, Küllük, Bodrum, Rados, 
Mannaris, Dalya:ı, Fethiye, Kalkan, 
Kaı, Finike, Antalya, Alanya, Mer
sine. Dönüıte bunlara ili.veten Ta· 
şucu, Anamur, Kuı Adaır, Geliboluya 
ufnyacaktır • 

İzmir yolu 
TAYYAR vapuru 14 

i\..inci k~nıın 

PAZAR saat 9 da Tophane rıhtı· 
ının<!an kolkarak gidiı ve dönüşte 
m·.ıtat iskelere uğ"rıyacaktır. 

..... ııım ............. mır .. 



o MiLLiYET CUMARTESi 13 KANUNUSANi 1934 

Lezzeti ~ Kendisine Mahsus Olan; Halis 
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Ticarethanesinde bulabilirsiniz. 

Kahveyi 

Yalnız: 

Sahş yeri yalnız: 

Mısırçarşısı Kapısı Karşısı 

KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ MAHTUMLARI 

u·ç Bi 

Şüphesiz siz de 
Bayramlık ihtiyaçlarınızı 

Bu hanımlar gibi 
/7 

I 

Yerde Şubesi Yoktur. 
(12103) 

• 
lpekiş, piyasaya 
kumaş . vermiye ha 

1 - Arzu ve talep üzerine her ı çeşit 
kuınaşın her rengi işlenir ve 
süratle teslim olunur. 

2 - Memleketin her noktasından vuku 
bulacak müracaatlara derhal cevap 
verilir ve nümune gönderilir: 

Toptan satışlar için müracaat mahalli: 
lstanbul Sultanhamam., İpekiş 

Telgraf adreıi : ltsanbul İp•k;ş - Telefon 20695 

İLMİ MALİ 
ve 

MALiYE KANUNLARI 
Ayni zade Huan Tahain Bey tarafından yeni maliye kanunlarma Ye 

teıkilitma göre esaslı bir ıurette tadil ve bshih edilerek 3 ncü defa olan_k 
tab'eclilen bu mühim eaer Hukuk Fakült•"i blebeıi için buırlanmıı bir 
dera kitabı olmakla benber ihtiva eylediği bahiıler ltibaril'e biltün ma• 
liye memurlarile, bankaılar ve iktisadi müeaae•at memurfanmn btiyük bir 
ihtiyaçlarını karıılar. __ 

Fiyatı S lir•clır. 

KANAAT KOTOPHANESl c12104) 

88 

Denizyotıat1 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Karaköy Köprii~ 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürd.,V · 
Han Tel. 22740 ';,! 

AYVALI~ 

SUMER 
BANK 

Istanbul Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundanı 

sür'at yolu 
MERSlN yapuru 13 1~ 
Kanun CUMARTESi l·_.> 
Sirkeci nhhmından kalk~ 
Giditte Gelibolu, ÇanaV""p 
Bozcaada, Edremit, Ayvalılft1 
kili, lzmir'e. Dönütte Ge;) 
lu'ya uğramıyacakhr. (20 

Askeri fabrikalar ilaııl~ 
Bakırköy Barut fabri~ 

n dahilinde bu ıene biçilil'I, 
tıbğa çıkarılan (44100) ı6'. 
balye halinde kuru otuıı. ~ 
934 Perşembe gÜnÜ ale~ 
zayedesi icra edileceğiıı ı' 
lip olanların o gÜn saat :lu 
Fabrikada Satınalma ~ ;,,
yonuna müracaatları il3 (z1 
nur. (297) ~ 

Yeli il Pazarı'ndan 

Yüzde soğuğun 

197 kalem Kimya alat ve edevatı Açık azaltma ile 29 ikinci 
Kanun 934 pazartesi günü saat 14 te. 

Deniz Harp Mektebi Laboratuvarı için yukarda cins ve 
mıktarı yazılı kimya alat ve ed~vatı alınacaktır. ltaama talip 
olanların 29 İkinci Kanun 934 Pazartesi günü saat 14 te ıart 
namesini gönnek isteyenlerin her gün Kasunpaşa da kain ko-· 
misyona müracaatları. (28) ' 181 

Letafet Suyu 
kullanınız! [11637) Umumi Neşriyat ve Ya1=1
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