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Yeni 
• 

Kazanç Layihasındaki Esaslar Tesbit Edildi 
Şirketlerde 
Komiserler 

ANKARA, 5 lkincikanun 
Bizde tirketlerin mürakabesi 

makaadile ihtaa edilmit olan bir 
memuriyet vardır: Komiserlik. 
Cidden nazik ve mes'uliyetli birer 
memuriyet olan komiserlikler, -
bazıları müstesna - itiraf etmek 
lazımdır ki bugüne kadar ehemmi
yetleri ile mütenasip birer makam 
olmak kabiliyet ve istidadını gös
terememitler, ve bir sinekür olmak 
md anzarasından kurtulamamışlar-

ır. 

l ~ürkiye iktısadiyatının tetkilat
an ınlması ve "planla~tırılması 
mevz~ubahis olduğu bu sırada şir
ketlerın mürakabesi itinin de ele 
8:1ının.asını tabii addetmek lazımge
lır. Şırket Komiserliği, ekseri gün
ler bom bot duran, mükellef fakat 
atıl bir makam olmaktan çıkarıla-
caktır. • 

Son senelerde bazı çirkin hadi
ıel~r, ;n, b~tta lzmir Rıhbrn Şir
ketı hadısesı; böyle bir zarureti 

haykırmaktadır. Komiser devle
ti? mürakabe vazifesile şirket nez
~ıne tayin ettiği bir memur olduğu 
b alde, devletten aldığı tahsisattan 
b ~tka tirketten de elaltından ikinci 
b ~ •. t~hysisat alması nasıl tevil oluna-

) ıtır· • e böyle bir mürakıbın dev-
e ve arnrne f ti . . k k .. men aa erını oru-
m~. ıoyle dursun, bilakis ızrar ede
cegı anaatini vermez mi? 

Memnuniyeti h b 
k' İk e a er alıyoruz 

ı, tısat Vekaleti 
zurları izal ak . mevcut mah
ı · d • em sadıle; yeni tetki
atın a şırketleri mürakab . • b' 

b.. t , k e ıçın ır 
uro esıs etme taaavvurund d 

Bu suretle .mürakabe heyeti ~;~: 
k'.:z~e t.e~sıf olunacak ve liızum 
go~ldu!'ii ~aman hu ınürakıpler 
v_azıfe ıle ~~P eden yerlerdeki 
91rketlere aonde ·ı~ k t tk'kl . . • • ..... e ı erını 

yapa~~klardır. Böyle bir organizas
Yd?n vuc?~a getirilirken bugün ade

ı Yetmı~ı g,.,. k · l . 
ıi d . T • -,.en omıser erın hep-

"ı en ıstıfade etmek bittabi akla 
gemez. Yen' t k'J• . 
·ı k ı et ı atta vazıfe ve-

ı:;ili !erde, pek haklı olarak; meı
k • lısas aranacak, ve mevcut 
omıaerler fili bir tensika tabi tu

tulmut olacaklardır. 
••• 

lktııat Yeki.Jetinin yeni mali se
neye, zamanın ve memleketin iht'
y~ç göıte.rdiği yepyeni bir te9k~
latla dahıl olacağı anlatılıyor. Yu
karıda itaret ettiğim vaziyet bu 
t~tkilatın ancak tali, fakat faydalı 
hır cepheıi~ir. Merkezde kurula
~ olan Dıt Ticaret Ofisi,lstandar 
ızasyon ~ürosu, it ve itçiler büro

:~· i~anayı. fen heyeti, Teftiş büro
tın -~ T ~rıfeler bürosu bu tetkila

uzerınde durma• l" k b' Parra81 I k ga ayı ırer .,. o aca tır 

Bilcümle t . f ' 
Jetinin tetk'karı elerin lktııat Veka
tatbik sah 

1 
ve tasvibinden sonra 

asına g • ·ı . d tarifelerin f eçırı mesın e ve 
yet fiatleri.:rni ve bilhassa mali
eıaslara hağl z bakımından ticari 
tirnizin Yiikı krnasında, memleke
ıından zarur:t ~enfaatleri nokta· 
miyecek var _od duğunu teslim et-

""' ır? 
Mecd' • 

-::----
1 

SADRETTIN .. ---.___ 

Olçüleri k-o-n-tr_o_l 
Bütün es~f . . , 

tedarik et · Yenılerını 
ltlış oib'd' 

Y ... 1 .. .~. 6 ı ır em o çu ve uortı •ıeu . 
itibaren büyük bir dikkat.,., h~ıı:unden 
kontrol edilecektir. Bu h Ve •tina ile 
B uıuıta b"'t .. elediye §Ube merkezlerine tebl ... u un 
pılrnııtır. •gat ya 

. Yalnız mayiat ölçüleri kolay lledari 
•dılenıediğinden timdilik hunun .. k 
<~:"" vetilrniyecek, fakat Çarşamba ıç~'.' 
rıune kadar Belediyenin yardınıile b!t 
"'"~''.' ihtiyacı korunacak ondan aonr:n 
inat Ylla~ ölçüleri de tiddetle kontrol edi. 
cceı.tır, 

•1 .Ya~tı~rrnız tahkikata nazaran diğer 
:.~iil.erı P•Yaıada bütün esnaf tedarik et 
2 

•ıtır, Artık bir ölçüler buhranı mev. 
fi~~ !;."~i~ değıildir, Şimdi bütün mesele 
., ı tıkarının önüne geçmeğe kalmıı· • r. 

Haziranda tatbikına başlanacak yeni 
kaza an nundaki tadilat nedir? 

Muhtelit encümen vergi nisbetlerinin umumi vaziyete ve 
bütçe şeraitine göre indirilmesini icap ettirecek hal görmedi 

Mart içtimaında müzakere edilecek layihanın esasları 
ANKARA, S {Milliyet) - AdlUye ruz alım yapanların komisyoncu veya 

ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep mübayaacı veya memur ve müst.ahd~-
~uhtelit encümenin kazanç vergisi la- !eri delalct.ıe bu ifi temin ettiklerıne 
yihası Üzerinde yaptığı tadillerle bu hu· ve Türkiyede satııları olmadığına gö-
ıuıtaki mazbata Millet Medisi matbaa- re· bu suretle muame!e yapanların mÜ· 
aında basılmaktadır. Meclisin Mart içti- keİıefiyetleri komisyoncular veya hiz-
maında azalara '<>vzi edilerek derhal mü met erbal: gibi olacağından ve bu mad 
zakereai.'.'e. batlanacak olan hu mühim deden {alun • satım) veya (satım) ya· 
kanun la~":"':'~ aldığı son tekil elra· panların anlatılması maksut olduğun-
~:~;.;:nlennıızı !envir etmeği faydalı dan maddeye ona göre sarahat verilmiı-

Filhakika muhtel't .. 1 t!İr. 1 d ki ·· · d 1 encumen ayiha u~:hanın •istinatlar» fas ın a ev uzer&n e esaalı çalıım ~· 
tı ali.kadar eden bu 

1
.:a:e b~ ~atanda.. . sanayiinin tarif ve tavsifinin bir nizam· 

mükemmel bir eser olnıa.s un ~armasının name ile temini kararJaımııtır~ 
tir. Şöyle ki: '"" •tı:na ebnit Beyannameye tabi mükellefler 

ifade sadeleştirilnüı, u~n madde! Beyannameye tabi mükelleflerde, 
içinde hususi hükümler mevcut ise el" kir ve zarar hesabına a.:t cel'ielin tanzi 
maddelere aynbnıf, kanunun okunu:yrı minde kir hesal>ına ve zarar hesabına 
kumnaz bir mana ifadesini temin iç~ girecek ve girm.iyecek hesapların iki 
mümkün olduğu kadar diğer maddelere ayrİ gurup halinde sayılmasında ~-
atıflardan sakınılmıı, nizamnıunelik iı· zur görüldüğünden, bu cetveı;n tanzı· 
ler kanun hükümlerinden tefrik edıhniş, minde nazarı c!'.kkate alınacak huauııat 
kanunun tetkikini ve okuyanın aradığı. toplu olarak bir arada yazılmıt ve .bu ya· 
n~ çabuk bulmasını kolaylaşt!.rnıak için :r.ılanlar haricinde ve ezcümle Tıcaret 
matlaplar yapılmııtır. kanunu mucibince şirkaf.er hakkında 
Y l • b • " l • kabul olunan istianai hal haricinde ka· 

er eşmış ecne ı muessese enn lan geçen seneye ,.;t zararların kabul <; 
vergileri Muhtelit komisyona riyaset eden dilıniyeceğinin tadadı gibi hususlar ru· 

Türkiyede yerle§mif ecnebi müeue- Çorum meb'usu Münir B. zamnameye lr.rakılmııtır. 
s~lerin kazanç vergilerine dair olan Ji,. • "Çalgılı,, dan maksat . 
Yihanın ikinci maddesinde encümence seaelerın {alnn), (alım • satnn) ve Gayrisafi irat üz.,.,inden vergıye la· 

.,~":1 tadiller yapılmııtır. Bu gibi mües- {satım) yapmaları ihtimallerine v: yal- (Devamı 4 üncü sahifede) 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... ,,,,, .. ,,.,, ............... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, 

AJanalılann dün kii toplantısı 

Adananın kurtuluş günü 
Dün Halkevinde yapılan toplantıda A
danalıların sevincine herkes iştirak etti 

Dün Adananın iıgalden kurtuluıu· 
n~n 13 üncü yıldöWnü idi. Şehrimizde
ki Adaalılar da bu vatan parçaaının kur 
tulutunu her aene olduğu ııibi büyük 
tezahüral.lla te&İt etbiler. Halkevinde 
dün toplanan Adanalılann bu sevincine 
hariçten de yüzlerce kiti iıtirak etti. 

Menuim Halkevinin büyük salo
nunda saat 4 ten itibaren ha§la
dı. Göğüslerinde pamuk kozaaı taııyan 
gençler davetlileri karıılıyor ve onlann 
da göğüslerine Adanayı ihya eden bu 
mahsulün kozasını ilittiriyorlardı. Mera 
aime ıstikla.J martiJe ba§lanıldL Bahriye 
bandosunun çaldığı mart ayakta dinle
nildikten sonra, Tarıus gençler birliği 
reisi Mahmut) Bey tarafından llÇIJ nııt• 

ku söylenildi. Mahmut Bey nutkunda 
bilhaıaa S Kanunusaninin ehemmiyeti· 
ni tebarüz ettirdi ve alkıtlarla karıılan
dı. 

Mahmut Beyden sonra lllıami Bey 
(To...,.), ve (Şehit) Kerim) ıörlerini O• 

kudu. Rıi.za Beyin S Kanunusani ıöri o
kunduktan sonra Bahriye bandosu Ada 
nanın miUi §arkılarmı çaldı. 

1• Bdau arada Adana ve Dörtyol mahıu· 
·~dl. n hazıru.,.. portakallar ikram e-

• Adanalı Mahir, Şeref, Asım Beyle
nn Adana halk §arkılanndan tertip et• 
likler!. konser bilhassa çok alkıtlandı. 

Dun Halkevinde bu münasebetle A· 
·dana mamulat ve masnuatıru tethir e
den bir sergi de kurulinuıtu. 

1 Talebe Birliği hongre.i d~n ikinci celsesini aktetti. Yazısı 
iç sahilelerimizde 

İngiliz gözüyle 
Türk bilgisi 

• 
Pr. Stanley İngilteredeki 

yavaşlıktan müşteki 
Türkiy • arifıni tetkik etmek 

üzere ıehrimize gelmİf olan Mançi.s
ter Üniversitesi profesörlerinden Mis .. 
ter Stanley, buradan Ankaraya. git· 
mit ve bazı mektepleri gezdikten aon 
ra lstanbula dönmüıtür. Mister Stan
ley intibalarını ıu suretle anlatıyor: 

- Buraya, Türkiye maarifi hak .. 
kında tetkikat yapmak için geldim. 
lntibalanm çok iyidir. Bugünkü ne• 
ail dünyanın her tarafında bir buh· 
ran ııeçiriyor. Bu nesil için yeni bir 
tahsil vasıtası bulmak icap ediyor. 
Bugünkü nesle, istikbaldeki menafii 
icabı olarak, ancak sinni retitte el• 
de edümeıi kabil olan bazı malüınat 
vermek lazım geliyor. 

Türkiyede cümhuriyet idaresinin 
gençliğe okumak zevkini ve~diğini 
ııördüın. Çocuklar mektebe ~ıtmek· 
ten memnun oluyorlar. GençJık maa
rifin ehemmiyetini müdrik, çocu~la
ra kartı rnüıfik da".raı:ı~ gayretlı mu 
aJlimlerin eline verilmitlır. Bu genç 
muallimler, gelecek neslin temellerini 
kuruyorlar. .. .. . 

Yeni harflerin kabulu, Turklenn 
asırdide bir mazi ile ali.kasını kea
mittir. Bu sayede önünüzde med~· 
yete ve terakkiye doğnı, her gün ın• 
kitaf etmekte olan bir yol açılmıt-

tır. • • k 
llk tahsil çocuk için bır .. ıt . ence 

değil, bir zevk olm~ıdır. Turkırede 
çocuklann emniyetli elle~.e t.~vdı e• 
dildiğini memnuniyetle gorduın. Mu• 
allimlerin köylerdeki vazifesi daha. 
mühim ve daha gÜçtür. Bunlann köy
lerdeki faaliyet sahası daha gen.İt· 
tir. Onlar yaln;z çocukların hocası 
değildir. Türkiyede mevcu.~ diğer ye
ni ve faydalı bir tetekkul na~-:rı 
dikkatimi celbetti. Bu da haJkevıdır. 
Halkevleri memleketler için inki§&" 
fa layik v~ faydalı bir tqkilattır. 

Köylüler için en iyi ~onferaU 
aöz söyliyen gazeteler yanı ~_ın~a· 
)ardır, Köylü, akıaınlan huk~ . . ı perde uze• merkezırun manzara armı . 
. d .. •. . bilirse bılbassa bu 

rın e gorec.egını r 

köy merk \zden uza~. İ•'.'.• me.?'nu.n do
lacaktır. Resmin, koylüler uzenn e 
büyük bir cazibesi vardır. . 

Mevcut iyi teıkili.t arasında mıl· 
let mektepleri de takdire li.yiktir . 

Ankarada Gazi ve ismet Pata e.~ 
titülerini ve yüksek .ziraat mektebını 
gezdim. Bunlar diğer memleketler-

(Devamı 4 Uncü sahiftde) 
'' , , ' L' . .,,1 . ~ \j .. l" :, •; : 1!1 

Dün yapılan maçların 
neticeleri ve tafsilatı 
spor kısmımn:dadır 

• • 

. lngiliz Hariciye nazırı Ro-
mada neler görüştü? 

M. Mussolini Milletler cemiyeti teşki
latının noksanlarını anlattı 

ROMA, 5. A.A. ·· 
lstelani ajansı teb
lig ediyor : 

M. Mussolini ile 
M. Siınon arasında 

vuku· bulan iki ıizun 
mülakat esnasında 

umumi siyasetin en 
mühim meseleleri ve 
bilhassa siliılıların 

tenzil ve tahdidi me
selesiyle Milletler 
Cemiyetinin islahı 
meselesi tetkik olun

muflur. 
Birinci mesele hak 

kında M. Mussolini 
ve M. Simon müm
kün olduğu kadar kı· 
sa bir müddet için
de bir neticeye var
mak zarureti husu
sunda temaıniyle mu 
tabık kalmıtlardır.M. Musolini ve 
Bu bapta binnefis ameli ve ıeri tahak
kuk unsurlarını ihtiva etmiyen her tür
lü fikir ve teklif terkolunacak ve hedef 
olarak da beynelmilel efkarı umuıniyede 

-.-

lngiliz hariciye nazırı Sir John Simon 

1 

olgun bir hale gelmiş tel~kki edilebile
cek ve alakadar devletlerın de muvafa· 
katini bulabilecek noktala• ele alına· 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Amerika silaha sarılıyor 
Deniz, hava, kara kuvvetlerinin tahsi

satı azami miktarda artırılacak 
VAŞİNGTON, 5. A.A. - M. temiştir. 1 ılacak · 

Bu tahsisat a .Ya.p • • • yena Roosevelt, yeni harp gemileri inta· l 
11 ve elyevm yapılmakta olan harp harp gemile~~a~n;!:i~çk~s:rı;· 
gemilerinin inpıatma devam edil- lan paranın emisin-
meıı ıçın 53 milyon 819 bin dolar inşası mukarrer 32 harp g 
tahsisat verilmesini kongreden is- (Devamı 4 Uncü sahifede) 

111111111111111111111111111111 ııııııııııııınıı uıı u 111111111u 111111111111 u uııı ıım111111111m 11111111 ıı ' 

~ YENİ TEFRİKAMIZ 
= Bir kadının 24 saat/ık lıagatı 
= § Yazan 

Stelan Zweig 
Tercüme eden 
lsmail Mü1tak 

;§ "Milliyet" , son zamanlar Fransız, İngiliz, Alman ve t. 
~- talyan lisanlarında intişar eden yüksek kıymetli romanlardan = b' ilsile intihap ederek bunları peyderpey muhterem okuyu
§ :Ja:ma tefrika şeklinde, takdime karar vermiştir. Bu silsile
§ . c Viya~alı muharrirlerden ve Garp aleminin büyük şöhret 
3 k!:anmış romancıların~~n St~fa~ Zweig'in hemen bütün 
S Avrupa lisanlarına tercume edılmıt olan: = 9 il Bir kadının 24 saat/ık hayatı ~ 
~ Unvanlı eserile başlıyoruz. Bu roman hakkında bir fi~ir _ 
;::: verebil~ek için yalnız •unu söyliyelim ki meşhur (Maksım -
3 Gorki) bu kadar derin bir eser okuduğunu hatırlamadığını yaz· 

;;;ı====-=~:-' mıştır.Filhakika 150 küçük sahife içinde kadın ruhu ve aşk mef-3 bumunu aşkın hazan bir yıldırım gibi bir kadın kalbine nasıl 
çarptığı~ı öyle kudretle 0 kadar canlı ve cazibeli bir lisanla = 
tahlil ediyor ki okuyuC\:larımızın bu şaheseri büyük bir zevk _ 
ve alaka ile takip edeceklerine şüphe etmiyoruz. 

~ Dünyanın her tarafında büyük bir ala~~ uy~ndırara.k O· 

- kunmuş olan bu yüksek eserin Türkçeye terc':'~esı de aynı d~-
=ı recede yüksek ve salahiyettar bir kalem sahıbı olan İsmaıl 

· Müttak Bey tarafından yapılmışt_ı~· İsmail Mü,tak .. B~yin _ 
Türk edebiyatindaki mümta~ me~kıı, seyy~I v~ sahhar uslu~u, 
eserin asıl kıymetinden ter.c~~esınde de hıç hır şey kaybettır
miyeceğini iddia etıneğe kafıdır. 

1 Pek yakında başlıyoruz ;; 
= . 
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N R E • E 0 /o 5 faizi ile sağlam bir geliri olan istikraza iştirak 

lı;in istical editıiz. Tafsil~t ilan sahifesinde. 
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HARiCi HABERLER/ 
8 Milyar 400 M. Tataresco 

Midilli'nin Karadenizdeki akınları ,. . .. ; . 
D Te,.,üme eden: Mehmet HALiT Yazan: Bahriye birinci mülcizımı "Doniç,. 

Milyon dolar Ekseriyet bulacak 18 

Mecidiye torpile çarptı! 
ile müzakereler başladı İtalya 

Yavuz bir gemiyi, Midilli de 
hemen batırıyorlar 

Amerikanın 30 hazirana 
kadar sarfedeceği para 

öbürünü VAŞİNGTON, s. A.A. - M. 

1915 senesinin paskalyasına gir
dik. Bundan bir ıene evvelki pas
kalyayı n - güzel tesit etmittik ! 
Yavuzla Midilli hasmetlfı k..al 
hazretlerinin ref abt gemileri na
mı altında Korfo adasının önünde 
duruyorlardı. 

ıizle bildirdik: 
-Durunuz, 

man ederim! 

Roosevelt'in kongreye bütçe hakkın 
da gönderdiği beyannameden açık
ça anlafıldığma göre mü~rünileyh 
_şimdi.G:i zaman ile 30 haziranda bi-

yoksa bombardı· tecck mali senenin sonu arasında 

Her iki geminin grandi direkle
rinde, Hohenzollern hanedanının 
bayrağı dalgalanmakta idi. 

Karada, rç$mİ elbise giyinmit 
Cıir çok insanfar, resmigeçide mah· 
sus büyük Üniformayı ta9ıyan hü
kumet memurları, Kayaer terefine 
tertip edilen alaya ittirak ederek 
caddeleri dolduımutlardı. Sarayın 
balkonunda, Kayaer ve lmparatori· 
çe Augusta ile Yunan Kral ve Kra
liçesi resmigeçidi seyrediyorlardı. 

Halbuki 1915 paskalyasında, da· 
imi bir tehlike tetkil eden uzun bir 
sefere çıkmıt bulunuyorduk. Dal
galı bir deniz üstünde sallana sal
lana, meçhUI istikametlerde dola
~ıyoruz. Yavuzun dümen suyu, bi
ricik rehberimiz .• 
Tuttuğumuz istikamet timal. •• 

Doğruca Sivastopola hareket ediyo 
ruz. 

Hareketimizin ertesi sabahı, Kı
rım sahilleri önündeyiz. Ancak or
talık aydmla.,dığı zaman, dostu· 
muz Rusları görebildik- En ilerde 
iki kruvazörleri ve üç torpito muh
ripleri. . • Hamidiyenin batırdığı 
gemi, çoktan suyun dibine inmit 
bulunuyor. Bunların arkasında u
zun bir hattı itıal eden harp gemi
lerinden mürekkep filoları •• • 

Hepimizde büyük bir tecesüs 
var. Karadenizdeki Rus filosu ile 
ilk defa kartı karfıya gelmit bulu
nuyoruz. Aramızda epeyce mesafe 
olmasına rağ_men gene heyecanlı 
bir merak içindeyiz. Fakat bu me
rakımız, daha fazla devam etmedi. 

Ruslar, bütün filolarını bir anda 
tahrik ederek azami aüratlerile bi
ze doğru fayrap ettiler. 

iki duman bulutu görüldüğünü 
kuledeki tarassut postaaı bildiriyor. 

Rusların bizi ortalarına alarak 
mahvetmek istediklerini anlamıt
tık. Yavuz, derhal istikameti de
ğittirdi. Biz de onu takip etmeğe 
ba,ladık. 

Yüksek bir seyr ile ilerliyoruz. 
Uzaktan ~rasut kuJesinin gördüğü 
dum~n, bıraz daha ilerleyince avı· 
mı~ı _meydana çıkardı. ilkin, direk
lerını, sonra bacalarını gördük. Ni
hayet büsbütün kendileri meydana 
çıktılar. Bunlar iki Rus ticaret ge
misi idi. 
Doğrusu bu, fena bir fırsat değil

di. Yavuz, içlerinden birini seçti. 
Biz de hissemize düfene razı olduk. 
Ve avımıza u;ıaktan fU haberi tel-

Evvela Yavuz, sonra biz yol kes
tik. Flikaları indirerek Rus ticaret 
gemisinin mürettebatını gemimize 
aldık. Ve bu iti bitirdikten sonra, 
geminin sukesimine bir kaç mermi 
gönderdik. Evvela yana yattı, son
ra batatağı ağır ağır denizin dibi
ne gitti. 

Batırdığımız Rus gemisinin ağzı
na kadar tekerle yüklü Providans 
isminde bir gemi olduğunu öğren• 
mittik. Yavuz, kendi avını çoktan 
içine oynatmıftı. 

Olanca hızı ile bizi takip eden 
Rus filosu artık endaht mesafesine 
yaklatmıt bulunuyordu. Havada 
Rus tayyarelerinin vızıltılarını du
yuyorduk. Fakat tayyareler, bize 
taarruz etmek için değil de, sanki 
kendi gemilerinin batı9mı seyret
meğe gelmitlerdi. 

Mamafih, biz de bu anda Rus do
nanmasile çarpışacak vaziyette de
ğildik. 

Hamidiye, Mecidiye ve iki muh· 
rip Dinyester mensabı sahillerinde 
beynelmilel hukuku ( ! ) ihlale git
mitlerdi. 

Mecidiye bu arada, Odesa önle
rinde bir torpile çarparak batmıf, 
kendisini orada bırakmak mecbu
riyeti hasıl olmuftu. 

Hamidiye ile muhripler, Meci
diyenin mürettebatını kurtararak 
gövertelerine almıtlardL Bu vazi
yette Yavuza diiten vazife anava
tan yollarını himaye etmekti. Nite
kim öyle yapıldı. 

Bu esnada, üç Rus muhribi, pefi
mizden bütün hızlarile geliyor ve 
git gide bize yaklJllıyorlardı· 

Nihayet onlara doğru dümen kır
mağa mecbur kaldık. Rus gemile
ri bataryalarnnızm çaprast ateti al-
tında ••• 

ilk mermiler, mükemmelen he
define isabet ediyor. Onlar da bize 
alet ediyorlar. Kartılıklı biribirimi
ze alevler saçıyoruz. 

Muhripler, 10.S santimetrelik 
toplarile ate,e ittirak ediyorlar. Ni. 
Layet arkadan kruvazörleri de ye
ti9ti, Onlar da bombardımana bat
ladılar. 

Havada ıslık çalar gibi vızıldı
yan m~rmiler ortalığa dehfet veri
yor. Nıhayet öyle bir vaziyet hasıl 
oldu ki harp sahasından ayrılmayı 
tercih ediyoruz. Bizim asıl hedefi
miz bu değildi. Rusları, kendi ar
zumuzla arkamızdan sürüklemeğe 
başlıyoruz. Epeyi müddet, onları 
bize doğru çekmeğe muvaffak ol
duk. Öğleye doğru aramızdaki me
safe, büsbütün kısaldı. 

(Devamı var.) 

M. Hymans'ın Paris 1 Fransa-Cenubi Amerika 
mülakah hava posta yolu 

B~OKSELLES, __ s. A.~ - Kabi- PARIS, S. A.A. - Croix du Sud 
ne dun be, saat auren hır toplantı deniz tayaresinin Saint-Loui il 

MH •p· .. N se y~pmıt ve. • ymanı ın . _:ı~ıı mu- atal arasında yaptığı 19 saatlik 
kalemelerı hakkında verdıg ızaha- UÇUfun Fransa ile cenubi Amerika 
tı tasvip etmittir. Müteakiben az o- araaında hava yolile muntazam pos 
lunan memurlar meseleıini tetkik la nakliyatı yapılman nıaksadıru 
ederek vatanperver olmıyan meo gözete nbir tecrübe olduğu tasrih 
murlar meseleai hakkındaki tahki- edilmektedir. 
katın yükaelı: memurlardan mürek
kep tek bir heyet tarafından tek
rar yaı>Wnıuı ve bu heyetçe der
meyan olunacak mütala üzerine 
her nazaretin tetkilatı mücibince 
ve alakadarların rütbelerine göre 
karar verilmesi hususundaki kra· 
lın tavsiyetini kabule karar ver· 
mittir. Nihai karar kral tarafından 
tasdik olunacaktır. Binaenaleyh ka 
bine vazifesi batında kalmaktadır. 

Parayı ver, ondan sonra 
şarap gönder 

V AŞ1NGTON, 3. A.A. - Meb'u 
Sl\I\ meclisinde azadan M. Britten, 
.Fransa hakkında ağır ve hakaretli 
sözler sarfederek yaptığı beyanat
ta Fransız faraplarma ambargo 
konmasını, harp borçlarını ödeme 
si için M. Roosevelt'in F ransaya e. 
mir vermesini istemittir. , 

Bir kaza 
COLMAR, 5. A.A. - Lac noir 

gölü üzerindeki elektrik fabrikan 
bir su borusunun kopm.aııı yüzün
den su altında kalmıştır. Dokuz 
ölü vardır. Gölün ta$masmdan kor
kuluyw. 

PARIS, S. A.A. - Hava itleri 
nazırı M. Cot ile bahriye nazırı M. 
Sarraut, Natal de bulunan Croix 
du Sud tayyaresinin kumandanı 
Bonnet'ye birer telgraf göndere
rek gere kkendisinin ve gerek mü
rettebatın kazandıklarını büyük 
muvaffakiyetten dolayi tebrikle
rin bildirmittir. 

Sovyet ~ Fransız ticaret 
müzakereleri 

P ARiS, 5. A.A. - M. Aıtrovski 
Pariae geldiği 20 Ki.nunuevvelde 
tekrar ba,lamıt olan Fransız-Sov
yet ticaret müzakereleri sonlarına 
Y.aklatmıttır. Mukavelenin pazarte. 
sıye parafe edilmesi muhtemeldir 
Her iki heyeti murahhasa geçen c~ 
martesi günü mukavelenin ihtiva 
edecği bir çok maddeleri kabul et· 
mıtlerdir. 

Emeraud.Fransaya dönüyor 
SA YGON, 5. A.A. - 3 motörlü 

Emeraude tayyaresi Hindi Çini va 
liıi M. Paskuier ile Emir zabi
tini alıp çarçabuk F rans.:ıy dön. 
mek üzre bu sabah Saygondan ha
reket edecektir. 

geçecek müddet zarfında cem'an 8 
milyar 400 milyon dolarlık bir pa
ra sarfetmek niyetindedir. Sulh 
zamanında bu kadar çok masraf 
yapıldığı Amerikada t imdiye ka
dar görülmüt birtey değildir, 

Hükfunet gelecek 18 aya a it va· 
ridatm tahmininde sanay iistihsa
liıtında yüzde 34 nisbetinde bir te
zayüt husulü esasına dayanmakta
dır. 

Meb'usan reisi M. Rainey, l ·:tçe 
açığ r hakkında ileri sürdüğü müta
lealar sırasında bu açığın gerçek
ten korkunç bir halde vardığım 
söy lemittir. 

Cürnhuriyetçiler fırkasının li
derlerinden M. Snell, hükumetçe 
sarfı dütünülen paranın akıllara 
durgunluk verecek derecede yük
sek olan miktarını öğrenince uğra
dığı sarsıntının tesirlerinden bir
kaç günden evvel kurtulamayaca· 
ğını beyan etmittir. 

Demokrat ayan azasından M. 
Reed ise, memleketin 32 milyar do
lara çıkan umumi bütçe açığına 
pek ala dayanabileceği zannında 
olduğunu söylemittir, 

Şarka doğru 
BERLlN, 5. A.A. -Volff ajan

sından : Doğru malilmat almakla 
tanınmıf mahfeller , Almanyanın 
güya tarka doğru büyüyüp genitle
mek hakkındaki planlarının tatbi
kine mani olmak İçin Moskova ve 
V arfOva hükfunetlerinin bir emni
yet ve seli.met ıiıtemi vücuda ge
tirmeği dütündüklerine dair Daily 
Herald gazetesinin nepettiği bir 
haber hakkında diyor ki : 

" Bu haberin Rusya ve Lehistan
daki bazi nüfuz sahibi mahfelleıin 
dü9üncelerini aksettirmesi muhte
meldir. Batvekil M. Hitler'in ve di
ğer Alman devlet adamlarının, mü
kerrer sulhperverane beyanatına 
rağmen bu mahfeller A1manyanın 
sulh maksadım gözeten siyaseti Ü· 
zerine fÜpheyi davet etmek için 
ayni eski vesile ve bahaneleri her 
vakit ileri sürmekte devam etmekte 
d

. , , 
ır. 

MOSKOVA, 5. A.A. - Sovyet 
Rusya ile Lehistanın, Baltik dev
letlerinin hudutlarını temin eden 
ve tarkta Alman tevessü planları
na karfı tevcih olunan bir misak 
aktini dütündüklerine dair Daily 
Herald gazetesinin istihbaratı haki
kate tevafuk etmemektedir. Taı a. 
jansı bunu beyana rcezundur. 

Fransız-Amerikan ticareti 
P ARiS, S.A.A. Havas ajansın

dan: 
Amerikanın Paris elçiliği, kon• 

tenjanlar meselesinin yeni bir ni
zam ve usul altına amması hakkın
da Fransız hükfuneti nezdinde yeni 
teşebbüslerde bulunduğuna dair o
lan haberlerin asılsız olduğunu, 
fimdilik böyle bir teYin mevzuuba· 
his olmadığım beyan etmittir. 

Şimdiki halde hariciye ve tica
ret nezaretlerinin salahiyettar me
murlarile Amerikan elçiliği arasın· 
da iki tarafın rizaaile bir anlJllma 
yapılması için alelade mükiilemele 
re ba9landığı tasrih edilmektedir. 

Paris üniversitesinde bir 
tez mükafatı 

P ARiS, S • A.A. - Her sene en 
eyi bir . tez hazırlayıp müdafaa 
edecek olana verilmek üzre tahsis 
edilen 10.000 franklık mükafat Ü· 
niversite mensuplarından birçok 
güzide zatlardan mürekkep jüri 
heyeti tarafmdan madam Marie 
Jeanne Durry'ye verilmittir. 

Madam Durry, Paris edebiy;ı.t fa. 
kültesinde müdafaa ettiği Chateau 
Briand'ın ihtiyarlık zamanı tezinin 
kazandığı muvaffakiyet üzerine bu 
mükafatı elde etmittir. 

Amerikanın alacaklan 
V AŞINGTON, S ·A.A. - Ayan 

meclisi ecnebi hükUmetlerin Ameri 
kay olan borçlarının miktarım ve 
bu borçlardan ne kadarının henüz 
ödenmemit olduğunu bildirmek üz
re maliye nezareti tarafından bir 
bey.._nname netredimeşi hakkında 
M.Borah'ın teklif ettiği karar sure
tini ittifakla kabul etmiştir. 

Küçük itilaf konferansının 
tehiri münasip görüldü 
BOKREŞ, S • A.A. - Rador a

jansı bildiriyor : M. Bratiano'nun 
liberal fırkası reisliğine intihabı 
ve Tataresco hükfunetinin te,ekkü
lüne de müzaharet etmek karariy
le kuvvetli bir parlamento ekseri-

yeti temin edilmit olmaktadır. Li
beral fırkası idare komitesinde söy 
lenilen nutuklar bir kerre daha in
zibat ve çalıfmak fikrini isbat eyle. 
mittir. Sağlam ve yatayıcı bir reji
min teessüs ettiğini görmek arzu
sunda bulunan hail< bu haberi mü
sait bir tekilde alkıtlamıttı r. M. Du 
canın feci ölüm üzerine hasıl olan 
geçici buhrandan ve matemden is
tifade edebileceklerini zanneden 
bazı Pette gazeteler inin tefsirleri 
fena niyete atfedilmese bile, her 
halde vaziyeti eyi bilmediklerinden 
Jeğildir. Yeni hükfunetin azimkar 
siyaseti ve milletin asayif zihniyeti 
1>u kabil yanlıt tefsirleri suya dü
şecektir. 

M. Titulesco Belgratta 

BELGRAD, s. A.A. - Avala a
jansı bildiriyor : Hariciye nazırı 
M. Yevtiç bir kaç saat M. Titules
co ile görütmüttür. Bu mülakat 
neticesinde M. Y evtiç Çekoslovak
ya hariciye nazırı M. Benes'e bir 
telgraf göndererek Zagrep'te 8 Ka 
nunusanide toplanacak olan küçük 
itilaf konferansının tehirini iste. 
mittir. 

Fransa ve 
Silahlar 

ROMA, 5, :A.A. - Bugünlerde Romaya gelmiş olan büyük elçi 
Numan B.,in riyasetinıleki Türk heyeti murahhasasiyle ltalyan he· 
yeti Türkiye ve ltalya arasındaki ticari münasebat ait müzakerata baf · 
lamışlarclır. 

Adana dün kurtuluşıınu kut/uladı 
ADANA, 5.A.A. - Bugün Adana, kurtuluftlnun onuncu yıl dö

nümünü kutluladı. iki günclenberi yağışlı geçen hava sabahleyin bir 
bahar günü gibi ılık ve güneşli idi.Saat sekiz buçukta mutat merasim
le ve büyük halk kitlesinin önünde Adananı11 tarihi büyük bayrağı 
saat kulesiyle Ulu cami arasına çekildi. Bundan sonra bütün mektep
liler asker jandarma ve yirmi bine yakın bir halk kalabalığı merasi
min 'yapıla~ağı Cümhuriyet meydanına doğru akına başladı. Merasime 
saat on buçukta başlandı. Adananın kıymetli gençlerinden Cavit Ih
san Bey kürsüye gelerek heyecanlı bir nutuk söyledi. Müteakiben Urla 
meb'usu Ali Saip Bey kürsüye çıktı, Adanalılann büyük bayramını 
tebrik ettikten sonra gençliğe ve mektepliler hitaben, bir çok defalar 
alkışlanan ve heyecan tczahuratiyl e kesilen çok güzel bir nutuk irat 
etti. Adana mücadelesinin çok tanınmış bir siması olan ve mücadele
nin muvallakiyetincle büyük bir hissesi bulunan hatip, evvela kara 
günlerden, İmperatorluğun, saltanatın felaket el.olu iclaresincl~n ve bu 
kötü devrin kat'i neticesi olan mütareke senelerınclen bahsettıkten son 
ra sözü milli mücadeleye neklecler ek eledi ki : 

"Çocuklar, tali elenilen kuvvet daima mertlerin, civanmert İnsan· 
ların dostu, arkadaşıdır. Bu fertler için böyle olduğu gibi milletler İ· 
çin de böyledir. Eğer tali bizi bir müddet için terketmiş ve bu ayrdık 
bir kaç asır devam etmi,se, bu onun sadece kötü bir iılareye karşı küı 
günlüğünden ileri gelm iştir. işte bunun içindir ki, Türk milletinin bahtı 
da Gazi babamız c/iVzyaya cloğark_en yeniden parlamağa başlamıştır.'' 

Bundan sonra görülmemiş "c!erececle büyük bir geçit resmi ya. 
pıldı. 

• 
Avukatlar kongresi I zmirde açıldı 

IZMi R, 5 (Mil:iyet) - Türkiye Avukatlar kongresi bugün vali 
Kazım Paşanın bir nutku ile açıldı. Vali Paşa nutkunda kongreye 
iştırak edenlere beyanı hoşa mecliclen sonra kongrenin inkılap 
tarihi İçin mes'ut bir hiidise o.du ğunu adli, içli."1lai bünyemizde ci· 
hana karşı büyük &eslerini ipttirecek hatiplerini bir arada görmek
le bahtiyarlığını söyledi, 

lnkıliibın yarattığı inkıliip çocuklarını lzmirde görmenin ayrı bir 
şeref o!duğunu ilave e:l.erek sözü Suat beye bıraktı. Suat Bey yeni 
rejimin adliyeye verdiği geniş is tikliilclen bahisle bundan adliyenin 
Ulu Gaziye medyunluğunu bileli reli ve alkışlandı • 

Bundan sonra riyaset intihabına geçileli, Baromuz reisi Mustafa 
----"- Nuri Bey riyasete, lstanbul, Konya baro reisleri reis vekilliklerine, 

Almanlara gore Fransa Namık Cemal Bey (Bursa) Saliih att!n (Eskişehir) Baha N<l8uh (iz. 
rolü tersine çeviriyor mir) Beyler kci.t:pliklere seçildiler. Riyaset kürsüsüne Relen Mustafa 

Nuri Bey kongreye t"fekkür etti v e Gazi ülküsü etrafında tek bir vü
BERLIN, 5. A • A. - Volf a- cut halindt>viz dedi, dakikalarca al kışlan~ı. 

jansından: La Correspondance Po- Galia Hikmet Bey ( Ankararun) Gazı Hz. , lımet Paşa Hz. , Adli 
litique allemand gazetesi yazıyor: ye ve"'al"ı:ne tazim telgrafı teklifi alkışlandı. Birlik hakkında barolar 

" Hazırlık komisyonunda bet murahhasları alfabe sırası ile fikir lerini beyan ettiler ve celse on daki
ve silah bırakımı konferansında i- ka tat:l edileli. 
ki senelik müzakerelr esnasında ikinci ceheye Halil Hilnıi Bey riyaset etti, fikirlerin sercline de
.Fransa niyetlerinin halisane oldu- vam edildi. Müxakere kafi görülerek encümenler İntihabına geçildi. 
ğunu efal ile isbat için pek iila va- Encümenler yarın, öbürgün çalıfacaklar, pazartesi umumi heyette 
lı:it bulabilirdi. Halbuki Franıa bu müzakerat bit"rilecektir. 
1 F h ika F Gazi flazretlerine fU telgraf çekilmiştir: 0 
muttur. il ak" ransız mü- Türk avukatları araunda mesleki bir birlik kurmak için lzmirde messilleri ağır topların ve en bü-

yük tarıkların müdafaa silahları lef toplanan Türkiye baroları murahhasları kongrelerini açmadan evvel 
gönülleri ve vicdanları her zaman.ki gibi yüksek ülkünüze bağlı o/a

kil etmekte olduğunu ve bunlar- rak heykelinize &arılmıflar ve göz /erinin daima baktığınız noktaya 
dan vazgeçemiyeceklerini iddia et- müteveccih olacağı andını tekrarlamışlardır. Keyfiyeti sonsuz bağlılı
memitler midir? Ahnanya ve diğer "k k h l ·ı ı h 

g-ımızı ve yu·· rekten saygılarımızı y iı se uzur arına arzı e mü le İ· 
devletler müstakbel müzakerelere- rim Ulu Gazi haz•etleri 
lere hareket noktası olmak üzre Türk avukatları kongresi reisi Mustafa NURi 
Fransanm silahlarını bırakmamak IZMIR 5 (Mi'l"yet) _Sabah 0 nda vi~ayetlerclen ve Ankaradan ge 
arzusunu pek haklı olarak ele al- len murahh-shrı / rmir murahhas[ arı ve baromuzun bütün mensup!a
mı~lardır. Fransa fikirlerini değit- rı şehrimizde bulun:ın mebuslar cümhuriyet meydanına giderek bü
tirir ve ilerisi ~in pek mühem o- yük şefin heykeli'l.e muazzam bir çelenk koydular, vatanın her köşe
larak vadettiği- silahsızlanma ted- sinden P.elen avukatlanmız ela hey heli kucaklayarak ikinci ve canlı 
birlerin derhal tatbik ederse vazi- bir çelenk vü·uda getirdiler. 
yet temamiyle değifmİf olur ki, Çelenk konulmazclan evvel bar omuz reisi Mustafa Nuri Bey veciz 
bundan Almanya kadar memnun b:r hitabetlo bul•ınrtrnk dedi ki: Aziz arkadaşlar, Türklüğün ve bü
olacak hiç kimse yoktur • Alınan- ·tün insanlığın biivük kurtarıcı•ına tazimlerini arzeclerken Türk avu
yamn silahsızlanma uğurunda ne k-tı her zaman Gazi etrafında ve Gazi ülküsü etrafında olduğunu bir 
kad.:ır harp vasıtalarını feda etınit daha 11ö·•'emol, ve tevil etmekle mü ltehirdir. Türkün sözü en büyük 
olduğunu herkes bilir. Bu yapıla- yeminicl:r. r:özl<>rmiz:n ve vicdanımızın Ja:m~ onu., .~'!.ktığı noktaya 
1ı on 6ene olduğu halde Fransa bir m;ilPIJerrilı oltr,.;;ı .. a •Öz mii arkada~lar. Demı1 ve butun avukatlar
takım tartlara bağlı vaitlerde bu- Gnzİn:n f,,,l.tıpı hedef,, f.abarak söz diye bağırarak cümhuriyet mey 
lunmakla iktifa etti. Fransız siya- danını çı.,lalrt'ı•'arJır. Pıı-atla mü teadclit Fotoğraflar çekildikten son· 
seti daima Almanyayı tekrar si- ra merasime nihayet tJerilmiflir • 
lahlanmakla ittiham ederek rolleri '!!!!!!!""!"'!!""'"'!!""'-"'!!""'~~'!!!!!!~"!""!~!":''!!!!!!~"'!!""'~~~"'!!""'~"'!!""'~'"":'"'!!""'~~~~ 
Almanyayi tekrar silahlanmakla - Amerikada haydutlar!~-- Milyonlarca franklık 
ittiham ederek rolleri tersine çevir- mücadele suiistimal 
meğ çalıtmıttır. 

Amerikada kasırga 
PENSACOLA, (Florida). S.A.A. 

Dün burada çıkan bir kaaırga neti
cesi olarak 100 kadar ev yıkılmıf, 
birçok kimseler yaralanmıftır. 

lngilizlerin Almanyadan 
alacakları 

LONDRA, S . A.A. - Reuter A
jansının doğru haberler alan mah
fellerden edindiği malfunata göre 
lngiltere hükilmeti İngiliz alacaklı
larına verilecek faizlerin ödenme 
tarzı hakkında memnuniyeti mucip 
bir cevap alamdığı takdirde mu
kabelei bilmiıil çarelerine ba,vur
ması muhtemel olduğunu Almanya 
ya ihsas etmittir. 

Bu mukabele bilmiılin ne şekil
de yapılacağı belli edilmemiştir. 

Fransada istikraz 
P ARİS, S .A.A. - Maliye na

zırı M. Bonnet, parlamentonun da
ğılmadan evvel yapılmasına me
zuniyet verdiği istikraz tahvilleri
nin tedavüle ne suretle çıkarılaca
ğını tesbit eden kararnameyi imza
lamıstır. 

WASHiNGTON, 5 (A.A.) -Adli
ye nazm M. Cumming kongreye verdi
ği senelik raporunda adam kaçınna ve 
işkence yapma vakalanna karıı koymak 
için bükıbnetçe geç"'.' ıe~~ içid~- .al~a~ 
tedbiri tesirii tamaaiJle goıU..-dıgını bil 
climüıtir. 

M. Cumming- mtralyöz ve sair silah· 
lar alıt verinin b;r nizam altına almma
smı ve mahpusları kaçması, hapishane 
memurlanrun bu firar vakalanndki ıuç 
or!laklığı, polislere kartı cebir ve şidde
te baş vurulması, çaluunıı eşyaların bir 
hükumetten diğer hükumet toprağına 
kaçırılmaar gibi vakalar hakkında yeni 
lir kanun yapılmasını tavsiye et.mittir. 

M. Cumming altın biriktirdikleri an
laıılan 5000 kİfİnin, Adliye nezareti ta
rafından yapılan tahkikat üzerine Re
serv Federal Bankalarına 737 bin altın 
dolar ıiade etmİ§ olduklannı raporunda 
kaydetmiı, geçen sene içki yasağı tefti§ 
memurlarından 14 kişinin öldürülmüt 
olduğunu da ilave eylemiıtir. 

Müthiş bir zelzele 
FLORENZA, 5. A.A. - Prato 

rasatftanesindeki zelzele aletleri 
8200 kilometre mesafede bir saat 
süren şiddetli bir zelzele kaydet
mişlerdir. Asya.da vukuu muhtemel 
olan bu zelzele eğer. meskfın bir 
mmtakada olmu,sa çok mühim ha.. 
ıar yapmıt olabilir •. 

CENEVRE, 5 . A.A. - Tribuna 
de Geneve gazetesinin verdiği bir 
habere göre , ticaret itlerin takip 
eden Thonon adlı bir adam Bayon
ne belediye bankasının sahte bo
nolarından 20 milyon franklık bir 
kısmı bir müddet evvel Cenevrede 
sürüp satmağa çalıtmı,tır. Hatta 
son defa olarak bu adam Stavisky 
olduğu zannedilen diğer bir adam· 
la Cenevrede dola,ırken görülmüt
tür. 

Yeni bir yük vapuru 
KİEL, S.A.A. - Volff Ajansın

dan : Vilhelmsen • Oslo kumpanya
sı hesabına İnşa edilen, 10500 to
nilato hacminde ve motörle müceh· 
bez olan T oulouse adlı yük vapuru 
Baltık denizinde yapılan bir tecrÜ· 
be aefreinden sonra sahibine tes· 
lim edilmiştir. Bu tecrübe fevkala· 
de memnuniyeti mucip neticeler 
vermittir. Mütahanıslar bu yeni 
vapurun deniz in,aatı hususunda 
bir tah eser olduğunu, ticaret ge· 
miler! arasında bir eti daha bu· 
lunmadığını ittifakla söylemekte· 
dir. 

Bu vapurun yüklü olduğu halde 
azami 15 mildir. Geminin dahili 
taksimatı kullanışlılık bakımından 
bir harikadır. 



- Haftanın yazısı -

Daktilonun siniri 
Daktilo hanımlara ithal 

Bır daıre. Resmi mi hususi 
mi tayine hacet yok. Düpedüz 
bir daire .. Başkatibi, katipleri ve 
daktilosile ..• 

Gazetelerde, memurların dak
tilo öğrenip te daktilo hanımla
rın vazifesine nihayet verileceği 
hakkındaki havad.sin intişar et
tiği günlerden bir gün!.. Ve bir 
ramazan giinü .. 

Daktilo hanım o gün biraz a
sabi .. Zaten hangi gün asabi de
ğildirler ki: Kadınların zayıfla
ma modası devam ettikçe dünya
da sinir fırtınalarının arkası alın
mıyacak. Yapılan istatıstiklere 
nazaran bu zayıflık modası çıktı 
çıka.ı sinir doktorlarının adedi 
üç misli arbnıt··· Karlarına ke
sat. Kadının tinirlisi de yenir yu
tu!ur fey değildir. Pa.stırmanın si
nirlisi gene b.r işe yarar, sinirini 
ayırır, etini yersiniz. La.kin ka
dınların sinirini ayırmağa imkan 
var mı? . O sizin batınızın etini 
yer. 

Uzabnıyalım! Daktilo hanım 
~İnirli .. Uniindeki makineye piya
no çalar gibi vuruyor. Tut.ara do
kuncıuğu zaman alimallah fitek a
tar gibi çat ıyor. Elinde de uzun
ca b.r kağıt var .• Kalemde hemen 
daktilo hanımın yanı başında el
li bet altınıt yatlarında Hüseyin 
Bey isminde bir arkadatı vardır. 
Emektar bir anam. Mukayyittir. 

Yirmi ıene evvelki evrakı on
dan başka bulan yoktur. La.kin 
b iraz ağır adamdır. Eh! O kadar 
kusur kadı kızında da bulunur. 
Hüseyin Beyin bu son günlerde 
en ziyade zıddına giden şey me
murların makine ile yazı yazma
ğa mecbur edilmeleridir. Bu emir 
geldi ge.eli her gün daktilo ha
nımdan on dakika kadar ders al
maktadır .. Daktilo hanım bu yaş
lı .. tal~be.~ınde~ memnun değildir. 
Çunku soyledıklerini anlıyor .• An
la~a bir türlü, anlamasa bir tür
lü .. 

Anlasa, hanıma yol vermek 
ihtimali yaklaşacak. Anlamasa 
her gün, makineye kağrt nasıl ko
nur, satır nasıl değittirilir? Bun
ları tekrar etmek adamı patlata
cak teydir •• Daktilo hanım, dedi
ğim gibi o gün asabidir. Hava lo
dos oldu mu sinirler geriliyor ..• 
Ut teli gibi •. Utun da hava sıcak 
olunca akordu bozulmaz mı?. 
Hanımların da böyle. Hele dakti
lo hanımların .• Müdür bey, yahut 
batkatip biraz sertçe söylese, he
men mendiller ıslanır .• Ne de bol 
göz Yatları vardır yarabbi? .• 

Dünyada kadınların, hele dak
tiloların bo, yere döktükleri yat
ları toplasalar Niyagara demem 
amma büyücek bir çağbyan olur. 

Bizim daktilo hanım da biraz 
evvel başkatiple çatıfmıfbr. Fa
kat yazacak yerde fekat yazmış .• 
Batkatip Bey de : 

- Siz Ruınelilimisiniz?.. de
mi, .• 

Vay efendim! Sen misin Ru
melili diyen! Mendillerin ikisi de 
ıalandı .. Şimdi bunun neticesi ola
rkuak sinirlidir .• Ve bu sinirin ilk 

rbanı. Önündeki Remington 
makinesidir. Çata! çata! çat! 
çat! çataçat • Çin... gırr... tak .• 
ç:ata çata! Çat c;at ! çata! çat! 
çın ... gır ...• 

Ve bu tertip d 
M k . H evam 

u aYYıt üseyin B 
mıyor: ey 

ederken 
dayana-

- Fazilet hanımı B" • ll'az ya. vat yazsanız fena 1 Ç 
bdan ne kaf k 0 maz.. atır-

a aldı ne beyin? .. 
- •.•. Çata Çata 
1 ç· G Çat çat 1 Çata çat.... ın... ırr .. (Ve d h. f 

la tiddetle yazar.) a a az. 

- Fazilet hanımı S .. 
1 
.. 

yorum! Oruçlu oruç)~ bna_ ~! u
ha sokma! Ne kafa kaldnı gunba-
. h 1 ı ne e-

Yın ya u .• 
- (Bir an tevakkufta) . d . k k aız e 

kafa beyın yo sa abahat ben d 
·1 e nı.ı .•• 

- Fazilet han~~ ~iz kadınsı
nız, kadınlığınızı bılınız ! 

- T etekkür ederim. Ben de 
~endimi erkek zannedip nıüteea
ıır oluyordum •. 

- Sen beni tahkir ediyorsun! 
- Hayır! Siz beni tahkir edi. 

Yorıunuz! 

d 
- Şu daktilolara yol verseler 

e kurtulsak!. 

k 
- Gözünüz bizim bir lokma e rn .... • 
• egınıız de değil mi? 

L ·i;° Hayır! Ekmeğinizde değil! .. 
~ ı'n artık çekilmez hale geldi

nıı:. 

Uuı••nll 

Maden ihracatımız 
_.,_ 

Hükumet yeni bazı 
tedbirler aldı 

Hükümetin maden ihracatını tez
yit ve himaye için tenzili.tir ihraç 
fekli etrafında aldığı tedbirler çok 
faydalı neticeler vermiftir. 

Bu §eklin tatbik müddeti bitmİ§--
tir. l 

Aldığımız malUmata nazaran, k
tısat vekileti maden ihracatımızın 
çoğaltılması yolunda alınacak yeni 
himaye tedbirleri için bazı esailar 
hazırlamıf bulunmaktadır. Bu ifin bu
günlerde vekiller heyetinde müzake· 
resi ümit edilmektedir. 

Odunç para veren müesseseler 
Ticaret müdüriyeti §ehrimizde Ö· 

dünç para veren mües~elerin vazİ• 
yetini tetkik etmektedir. Bu i§e m.,.. 
mur olan komiser Nahit Tahsin, Mah
mut Hakkı beyler, bu müesseselerin 
ticaret müdüriyetine verdikleri be
yannameleri tetkik etmektedir. Uy
durma veya usul hilafında beyan• 
name verenler hakkında tahkikat ya
pılacaktır. 

Beyannamelerin tetkikinden son
ra latanbulda bir aene içinde ne mik. 
tar borç alındığı, bu sabada dönen 
aermaye hareketi hakkında timdiye 
kadar ya.pılınamq bir İatatiıtik mey .. 
dana çıkacakbr. 

Lastik sanayii 
Şehrimizde lastik sanayii gittik. 

çe ilerlemektedir. Eyüpte bir fahri. 
kadan baıka, bir de Bakırköyünde 
bir fabrika açılmı§tı. Şimdi bir ~i.s
t:k fabrikası daha Ayvansaraycla açıl
mak üzeredir. 

Sermayenin bu şekilde lastik sa.
nayiine akın etmesindeki ıebep, bu 
sabanın karlı olmasından ileri gel
mektedir. 

Almanyada tutun ziraati 
Bundan bir müddet evvel, Alman. 

yada tütün ziraatine verilen ehem. 
miyetten bahsetmittik. Alınan gaze
teleri, Alman tütün ziraatinden bah
sederken, fark tütünleri derecesinde 
tütün yeti§tiğini iddia ediyor. 

Son gelen Alman gazetelerinde 
Berlinde ziraat sergisindeki Alınan 
tütünleri hakkında malümat veril
mektedir. Sergide bine yakın tütün 
nümunellİ teıhir edilmittir. 

Cenubi AJmanyada istihsal art
tığı gibi, bu ıene alınan mahaulün 
de cina itibarile, geçen seneye naza
ran çok iyi olduğu bildirilmektec' i ·. 
Bavyera tütünleri açık renkli , ko
kulu ve iyi tasnif edilmittir. 

Muglada tutun satışları 
MUCl.A, 5 (A.A.) - Tütün •~ 

btlan bati bir surette devam ediyor. 
Tütün tüccarları merkezde Milas 

ve Bodrumda mübayaatta bulunuyor. 
lar. Geri tütün kumpanyası daha i
ki bin balya kadar mübayaatta bu. 
lunacaktır. 

lnhiaar idaresi piyasayı bof bı
rakmıyor. Fethiyede yalruz inhisar 
idaresi tütün alıyor. Şimdiye kadar 
vilayette bir milyon kilo kadar tütün 
ıatılmııtır. 

ederim .. 

- Ben albnıf Yatından sonra 
terbiyeyi senden öğrenecek deği
lim! .. 

- insan her ya,ta terbiye o
lur .. 

- Bazıları da hiç bir yafta 
terbiye olmaz .• 

- Sizin gibi!. 
- Senin gibi!. 
- Ben terbiyeli bir kızım! 

Lakin siz beni mecbur ediyorsu
nuz! •. 

- Merak etıneyin ! Azı gitti 
çoğu kaldı .• Şey, ters söyledim, 
çoğu gitti azı kaldı.. Yakında ar
tık istediğiniz gibi dudaklarınıza 
boya sürmeye vakit bulursunuz .• 

- Beyefendi ! Siz bana teca
vüz ediyorsunuz.. Benim dudak
larımda kırmızı yok! .. 

- Olsa ne lazım gelir efen
dim!. 

- Olsa da siz karıtamazaı
nız •. Ben sizin bir haftalık tratı· 
nıza karıtıyor mıyım?. 

- Ben erkeğim!. 
- Şu dairelerde bir ayna ol· 

aa da erkekler kendilerini görse· 
ler ..• 

- Beyenmedin mi?. 
- Aman efendim! Beyenme-

mek kabil mi?. O ne zeka! Ne 
dirayet! Ne zerafet! .• 

- Hasbinallah! •• Yarabbi sen 
bilirsin!.. 

- Sıkıtınca allaha müracaat!. 
Değil mi?. 

- Hanını hanım! Sen artık 
çok ileri gidiyorsun! Mübarek 
günde sonra senin kalbini kıra-
rım .. 

- Aman beyefendi! Titrek e
lerinizin kuvvetini deneyecek 
ba~ka yer bulamadınız da benim 
ııibi kimsesiz bir daktilonun kal-
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Hal inşaatı 

T esviyei türabiyesine 
devam ediliyor 

Belediyenin eski kereateciler ana· 
aında yaptırmakta olduğu sebze ha
line ait faaliyet pek yava§ ilerlemek
tedir. 

Hal anasının etrafı tamamen gal
vanizli saçla çevrİlmi§tir. Şimdi-tes
viyei türabiye ameliyesi yapılmakta
dır. Fakat yağıth havalardan dola
yı bu it kolay olmamaktadır. 

Esasen bu hi.l muvakkat bir f'!Y 

olacağından ve t~haiaatı da ancak 
250 bin lira olduğundan fazla bir §ey 
yapılacak değildir. latanbul tehrine 
uygun bir hal yapılmaınaaı belediye
ce istikbalin iti addedilmektedir. 

Sur haricindeki yol 
Y edikuleden Halice kadar olan 

asfalt yolun İn§asına üç gÜn evvel 
baflanmıştı. 

Bu yolun geniıliği ( 18,5) metre 
olması Ji.zma gelirken vilayet baımü
hendialiği belediye mezarlıklar mü
dürlüğüne müracaat ederek ( 40) met 
relik yer İstemiıtir. Bu talep beledi
ye ile ba§mÜhendislik arasında bir 
ihtilaf doğunnuıtur. Mezarlıklar mü
dürlüğü ( 18,5) metrelik yol için kırk 
metrelik mezarlık kaldmlmasırun 
doğru olmadığını ileri sürüyor. Ayni 
zamanda da mezarlıklar talimatna· 
h'l.eaine göre bir ölünün, mezarından 
ç.ıkanlınaaı için bir sene geçmesi ıa.
zmıdır. Bu da bir m.eaeJe olınuttur. 

Halbuki mühendislik marta kadar 
yolu ikmal etmek mecburiyetinde bu
lunduğu İçin belediye ile müteahhit 
arasında da bir ihtilaf çıkmaaı muh· 
temeldir. Aynca müzeler idaresi de 
tarihi mezarların ve alır hendekleri
nin tahrip edilmemesini iatemiıtir. 

Meselenin bir fen heyeti tarafın
dan tetkik edilip kat'i bir karar ve· 
rilmesi lüzumlu görülmüştür. 

Evkafta 

Maaş'ar hep gecikiyor 
Evkaf müdürlüğü altı yedi aydaberi 

memurlannm maapnı vaktinde verorni
yor. Bu teehhür bazı aylarda (20) gÜne 
kadar çrknuıtır. Bu ay da memurlann 
Kanunusani maaılanru ve hayrat hecJe... 
mesinin Kiunuevvel ücretlerini vereme 
mittir. Ücretlerin öümüzdeki hafta, ma 
qlan da on güne kadar verileceği söy
lenmektedir. 

lslam mUzesinde rehber 
Eıki Türk ve Islan. eşerleri müzesi· 

lliİn §İmdiye kadar bir rehberi yapılma
mııtı. Ziyaretç.iler ...., bilhassa ecnebi 
seyyahlar burada teşhir edilen eserlerin 
kimler ve hangi devirlere a.it olduktan· 
nı bilmiyorlardı. Müze müdürü lbnül· 
emin Mahmut Kemal Bey uzun bir lı.t· 
kikten sonra müze için bir rehber ha
zırlamııtır. Bu rehber yakında baı>la
caktır. 

bin de ıni deneyeceksiniz?. 
- Titrek mi? .• Titrek mi?. 
- Ne sandın ya! Pinpon! .• 
- Yakında makine ile yazma-

ya başlayınca görürsün sen pin
ponun titrek ellerini! 

Talebe birliği 
Kongresi 

-o-

Nafia fen mektebi de 
birliğe girmek istiy.or 

Milli Türk Talebe Birliği kongresi 
dün ikinci celsesini Beyoğlu. ~alke
vinde yapmı§!ır. Eski heyeti ıdare
nin faaliyeti hakkında baş.!a~ş O· 

]an müzakereye deV"am edılmış, ne .. 
ticede müzakere kafi görüle~ek. tc:f· 
tiş heyetinin raporu kabul edılmıtlır. 

Nafia fen mektebi talebesinden 
bir çok imzalarla verilen bir. t~krir ... 
de Nafia fen mektebi taJebeaının ~e 
Talebe Birliği camiaama kabu! edıl
meai talep ed•İliyordu. Bu taknr hay· 
li münakaıayi muci_P ol~u: TaJ~b.e 
B. l"... ·zaınnamesı mucıbınce bırlı-

ır ıgı nı lb ·· 
• 1 '"kaek tahsil ta e esm.n ge ya nız yu k, . 
girebileceği beyan edilere ld ~ız~d 
namede bu kayıt mevcut. o ugu ~~ • 
detçe Nafia fen mektebı talebesını_n 
birliğe girmeleri kabil olamıyacagı 
beyan edildi. 

Takrir sahiplerinden bir genç, 
taleplerini izah ederek, mensup ol
duklan mektep talebesinden gençle
rin Talebe Birliğine girmeği arzu et
tiklerini anlattı. 

Heyeti umumiye bu gençlerin bir
liğe kabul edilmelerine taraf~ar ol
makla beraber, nizamnamenın sara
hati k&r§ıaında bir ıey yapmak ka· 
bil oılamıyordu. Neticede müzakere 
ki.fi görülerek meselenin idare beye· 
tine havale edilmesi ve Nafia fen mek 
tehi yüksek mekteplet"den madut. 0~
duğu takdirde bu mektep tal~~aınt 
birliğe kabul edilmeleri takarrur e " 
ti. 

Bundan sonra birlik nizam~am~ 
sinde yapılacak tadilat meseleaı mu· 
zakere edildi. 

"b" "dare he· Nizamname mucı ınce ı 

t. b-t·• '"koek mektepler talebe· ye 11 u un yu kk la 
ai mümeui!ılerinden müre ep 0 • 

rak temsili niabi eaas üzerine teıek
kül etmektedir. Bu esasın ~uhafa-n 
zası veya nizamnaınenin tadılı hakkı 
da geç vakite kadar m_üzakerat ce
reyan etti ve müzakerenın devamı gele
cek haf'..ı;.ya kaldı. 

üniversitede lisan imtihan'arı 
üniversite tıı.lebesi tisan imtihanına 

tabi tuO~lınutpı. Maarif Vekaletinden 
Ünivenite rektörlüğüne gelen bir emir 
de, lisan imt i]ıanlanrun tekrar yapılma 
tı bildiırilmekttdir. 

r.f. Gesler 
Üniversite Edebiyat) fakültesi İçti

mai iktıaat Ordinaryusu M. Gesler Hu 
kuk fakültesi lktıaat enstitüsünde de 
denler verecektir. M. Getıler AL"'Dllnya
da i.ktıaat ı.ahaamda, en son iktıaadi ais 
temlere göre tetkikler yapmıf, bu ~a 
da beynelmilel bir şöhret kazaruruf bir 
iktıaatlçıdır. 

M. Geslerin gerek Edebiyat fakslte-
• · ... ;......;yat kürsüsü ve gerekse lktısat 

111.-- Ü . . . 
Enab"'tlüsiinde. oulu~s1, . nıver~ıte ı· 
çin bir kazanç tela~ edıl~.kt~dır: . 

M. Gesler Türkiyeye aıt ıçtımaı ik
tısat tetkikleri yapacaktır. 

Yeni asistanlar 
Üniversite Tıp fakültesi Di, tababe 

ti ıubesj Prtez zümresi a•iı.t.~nhğına 
932 senesi mezunlarından Lemi Hasan 
Bey, klinik asis~ğınal d" cta Affan Va
.,f Bey tayin eclilmi§ er '.1"• 

Teşrihhane bınası 
Eski Bekirağa böl~~ün Üzeri.nde 

pOnlan teşribhanenın m§aat vuaye
~:deki noksanlıklar evvelce bahaedil· 

Pollat• 

Kadınlaı 
Nerede? 
İki kadın on beş gündür 

kayıptır 
Halıcroğlunda iki iradının ortadıın 

kaybolduklan polise haber verilmiştir. 
Bunlardan birisi Nadire Hannn is

minde bir kadındır. Nadire Hanım bun 
dan on beş gün kadar evvel evinden ç.k 
mış ve bir daha ortada görünmemİ§Iİr. 

Diğer kayıp ca gene Halıcıoğ'.unda 
Zehra Hanon isminde bir kadındır. Zeh 
ra Hanım da on be§ gündenberi ortada 
yoktur. 

Zebra Hannnın kocası Recep Efendi 
poliae müracaat etmiştir. Polis iki ka
dını arıyor. 

Kaçak kağıtlar 
Recep ve Kenan isimlerinde iki kişi

nin Kasımpa§a civanda kaçak sigara 
kağıdı satmakta olduklan haber alımıtı 
zabıtlı bunları takibe baş!mıştır. 

Receple Kenan evvelki gece Kaınn
paaşda bir kahvede müşterilerden biri
ne ceplerinden çıkardlalan bir paketi 
verip para alırken cürmü meşhut h:ün 
de yakalanmıl§&rdır. 

Feci kaza 
J(aragümrükte oturan Nefise Hanı

mın üç yaşındaki oğlu Re~t çakı ile oy 
zıarken kaza ne\ıİceainde kendi kendisi
nin gözünü çıkarmıf, hastahaneye kaldı 
nlmışbr. 

Mangala harut atan çocuk 
Beyoğlunda Kodaman sokağında 24 

numaralı evde oturan be.rbor Mehme
clin 7 yaşındaki oğlu Kemal karyo'.a al
t\nda bulduğu bir parça av barutunu 
mangala abnış ve iştiali neticesinde yü 
zünün bir tarafı yanmı§tır. Çocuk şehir 
hastahanesine yalkrılmıftır. 

Memura hakaret 
Süleymanİyede Mimar Sinan cadde

sinde oturan Dursun v eailesi Ay§C Ha 
rum evini hacze gelen icra memurlarile 
polis lbrahim Efenruye hakarette bulun 
duğundan hakkında tahk:J<ata batlan• 
mışür. 

Tutuşan talaşlar 
Çenberlitaıta Arabacıoğlu hanı altın 

da Kirlıor Efendinin 17 numaralı ma
rangoz dükkiinında talaılar tutuımuı 
ise de aönd\jrülmüıtür. 

lzmirdeki cinayet 
IZMIR, 5- Polis memurumuzu öl

düren katillerden ötekisi htanbuUu, 
"Kaınnpaıalı kıptı Seyit Ahmet" ismin· 
de maruf bir sab..kalı olduğu anlaıılmıı· 
tır. 

mişti. Maarif Vekaleti de gene bir he
yet marifetile tietlcikat yaptımıaktadır. 

Maamafıih henüz kati safhaya varıl
mıı değildir. 

Edirne lisesinden yetişenler 
cemiyeti 

Dün aaat 14,5 ta Edime lisesin
den yetitenler cemiyeti heyeti, umu

"yeai latanbul Halkevinde toplan. 
mı bihl""d • umumi bir haa a ıçın e ge-mı:s , . 
lecek hafta yapılacak olan aenelık 
kongrenin esaslan gÖrü§ülmüıtür. 

- Hüseyin Bey! Darılmayın 
amma sizde bu istidat, bu kafa 
varken ben bur,.da ihtiyarlarım, 
siz daktilo öğrenemezs-iniz? •. 

İzmirliler bir Ege yurdu kurdular 

- •.• (Hüseyin Bey gözlerini 
döndüre döndüre etrafına baka
rak) yarabbi sen beni muhafaza 
et timdi elimden bir kaza çıka
cak! •.• (Ve o e!nada ayağım a
yağının üstüne atmak için yaptı
ğı hareketle masasının üstündeki 
hokkayı döker) ... 

Daktilo hanım bunu görünce 
bir kahkaha atar ••• Hüseyin Bey 
mürekkep üstüne dökülmesin di
ye yerinden fırlar, masanın üze· 
rinde siyah bir gölcük teşkil e
den mürekkep Hüseyin Beye doğ
ru yılankavi bir ırmak teşkil ede
rek akmaya başlar .• Hüseyin Bey 
yerinden .fırlamasını, daktilo ha
nım kendine bir tecavüz hazırlığı 
sanarak: 

- Ay! Can kurtaran yok mu! 
diye bağırır. içeri odadan batkıi
tip ve müdür fırlarlar ve sorar
lar: 

- Ne oluyor? •• 
Hüseyin Bey süklüm püklüm: 

- Hiç efendim! Mürekkep dö-
küldü de ..• Fazilet hanım korktu
lar ... 

O gün bugündür, Fazilet ha
nımla, Hüseyin Bey görütmüyor
)ar.. Bu suretle Hfüeyin Bey dak
tilo öğrenmekten, Fazilet hanım 
da itinden çıkarılma tehlikesin • 
den kurtuldular. 

FELEK 

Efl~ yurtlunun açdıf 

Şehriınizde bir Ege Yurdu tesis 

edilmİf tir. . 
ı • ·1• t• muhasebei husuaı• zmır vı aye ı . 
. . ard mı ye Jzmir liselennde 

yesının y ı bb"· il N 
• t" in teşe US e U• yetitenler cemıye ın 

. e addeainde teıiı edilen ruo&maruy c .. • • 
bu yurdun reami küşadı dun lzınırh 
gençlerin parlak tezahüratı arasında 
yapılmıtlır. 

Evveli.: lzmir .liselerinde yetiıen 
ve ıehrimizde yüksek tahsillerini ta• 
kip eden gençler hep bir ağızdan 

istiklal mar§ını okumuılardır. Ondan 
cemiyetin latanbul grupu ida· 

sonra E . b b" . h eti reisi Kemal mın ey ır 
reaıey dl ·r 
nutuk ıöylemİf ve bu yur .. u~ zmır ı 

1 arasında teaanüdu zıyadeleı
l't.enç "..~nden biribirlerini burada da· 
ırecegı • 

merasiminde bulunanlar 

ha yakından tanıyacaklanndan hah· 
aetmi§tir. 

Daha sonra cemiyetin fahri reisi 
Re§it Galip ve merkez reisi Hilmi bey• 
terden gelen telgraflar okurunu§tur. 

Bu zevat açılma meraaiminde bu· 
lunamadıklarmdan dolayı izharı te

.. tmekte ve muvaffakıyetler dieııur e 
lemektedirler. 

Yurt talebesinden Mahmut Celi.
lettin bey de bir nutuk aöyliyerek iz. 
mirin maziainden, vaziyetinden bahis 
ve yurdu tesise muvaffak olanlara 
teıekkür etmi,tir. Bu sırada gene 
gençlerin liae ıarkılan arasında ka
pıya bağlı bulunan kurdeli. kesilerek 
binaya girilmiıtir. 

Ii. pa.n 
.Alirrılere isyan! 

ilim ve fen aleminde ömürlerini 
serseri bir mikrop, esrarlı bir serum 
aramakla ge~i.en insan'ar var. V~ 
bu insanlar da bize ümit ve tesellı 
veriyorlar. . 

Edebiyatı cedide şairlı:rinden bı
ri insanları "putunu kendi y.apar' 
kendi tapar,, diye hicveder., Art~k
putların kıymeti yok. lnsan.a~ şıı:ı· 
di silahı kendileri yapıp kendıle~ı
ni öldü: üyorlar. Daha geçen .. g_u.n 
bir kimya alimi buldugu muthı~ 
bir hastalık mikrobunu radyo mev
celerile hava tabakalarına sa!dırı~ 
dünyayı aşılamak usulü~ı~ ketf,eıtı. 

llim, müspet ve menfı ık'. ~o·d~ 
şahlandı. Bir yandan tıp alımlerı 
verem ve kl.nser gibi aman~ermez 
dertlere karşı şifa arıyor. Bı. ta~af. 
tan kimya ve elektrik üstatları .ıı:~
sanları bir çırpıda temizlemek .•çın 
zehirli gazlar, bombah torpıller 
keşfediyorlar. . .. . 

İnsan bunları gordukçe ılme, 
fenne isyan edeceği geliyor. Çünk~ 
ilim ve fen artık İnsanlığa kemal, 
fazilet ve sıhhat getirmekten ziya
de ıstırap, heyecan ve felaket ver
meğe ba~ladı. 

Verem mikrobuna karşı yıllar
dan beri mücadele eden tıp ilmi he 
nüz müspet bir neticeye varmadığı 
halde harpten sonra müthit bir te· 
rakki göste. en ikmya ilmi vere
min on yılda yapamıyacağı hara
biyi bir anda yapacak menfi ketif
lerde bulundu. 

Marconi'nin medeniyet hesabına 
büyük faydalar temin eden icatları 
menfi çalı~an alimlerin elinde müt 
hiş birer silah haline geldi. 

insan etini kemiren kansere kar 
fi iki dünya alimltri nllardan be
ri tafi bir çare aramakla meşgul
dürler. Buna rağmen bu lain ha! ta 
lığın ilacını bulmak değil,. adam~· 
kıll'ı tethisini koymak bıl; ka_hıl 
değil. Alimler hala kanserın ı~si 
ve yahut sari olup olmadığında ıt· 
tifak edemiyorlar. 

Bugünlerde bir İtalyan profesÖ· 
rünün en azgın verem mikrobunu 
yenecek bir serum ke~fettiği söyle· 
nıyor. 

En hassas uzviyetleri kendisi içiı 
mahsuldar bir malikane olarak ka
bul eden veremi yenecek serum e
ğer bulunduysa bu keşif yalnız tıp 
aleminde bir hfıdise olmakla kal
maz. Medeniyet tarihinde yeni bir 
hayat uyanır. Ve artık iyilikten zi
yade fenalığa ilet olan ilme kartı 
eski hörmet ve sevgi avdet eder. 

Çünkü fen ve ilim artık insanla
rı ürkütmeğe başlıyan metafizik 
(Metapbisique) üfürük şekli almış· 
tır. 

Çünkü ~~a.kop başında insan. 
)arın derdını arayan alimlerden zi
yade kimyev~ ınaddeler arasından 
öldürücü zehırler ketfetmeğe uğ. 
ra'8Il alimler peyda olmuftur. 

ilmi tel'in etmemize ramak kal-

mıştır. I 
Alimler kendilerini ve sıfat arım 

muhakkak bir isyanın meçhul akı
betinden kurtarmalıdırlar. 

Burhan CAHlT 

1 BORSA 1 
(l ı Bankaamdan alınan cetnlidir) 

4 Kanunusani 1934 
Akt•• Flalları 

J.tikrau dalııiU 95 TaJıYilit 
1933 İ•tikrazı 98,50 Elektrik 
Ş•.rk D. J'Olları 2,.46 Tra.•••:r 
Oaitiirk 27.05 Tb.el 

" il 25.75 Rıhb• 
" ili 25,75 AnAdolu 1 

Gümrü.k!er 8 " 111 
Baidat 1, tS Kupon&U% 
T. aakerlr• 1,75 Mümeııil 

lı ıs...b&1 Ha· 
IDa 

., " Ham.:lin.e 
" » Müea•İ• 
Tram•&J' 
Anadolu Hiu.e 
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10 
10 

110 
44.50 

25 

Tefefo• 
Bomonli 
Terkoa 
Kıaponıus 
Çimento 
lıt!Uı doy. 
Sari.. Jer-

15 e.ı,. 
~O Sark"'· ecıta 
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Cf'ne•re 2.44.12 J.·2 Peıt• 
Amsterdam 1.17.76 t Bükreı 
S f ~S.84.25 J Moıko•a 0 
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1 laterlin 6,7 1 Peseta. 
1 Dolar 134 1 Mark 

20 Liret 210 1 Zelotl 
20 F. Belçika 118 )0 Lt1y 

20 Orala.mi 24 70 Di"ar 
%0 J. la.içre 818 J r•rno,iç 
ZO Le•a 2~.- l Alh" 
21 K.ur. C.lı. 118 J P.19Cicliye 

1 Florin 83 a~nkn t 

• 

~. 

17,711 
46.55 

47 

53.05 

1171 
18,40 
21.50 

il :ıs 
17,71 

·~ 1.811 
2.SI 

JS .<ı2 

4.22 
577 

1.98.57 
34.74.75 

42083 
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7' ~9 
IO!M 

Kurut 
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ıe 
49 

%4 . 
023 

45.-
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fal Cemiyetleri araımda 

paylapl&C:,,ktır. 
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r Fikirler ve insanlar 1 
Roman hakkında 

Nahit Sırrı Bey hikaye ve roman 
yazmakla iktifa etmez, sanatinin 
11rlarını, inceleklerini dü,ünmeği 
de sever, oldukça velut bir münek
lcittir. Geçen sen çıkan Edebiyat ve 
sanat bahisleri isimli kitabından 
bahsetmi,tim; bu sene Roman ve 
hikaye isimli küçük bir kitap da
ha çıkardı. (1) 

Uzun kitaplar, fiatleri bittabi 
yüksek olduğu için, çok yazık ki 
pek rağbet göremiyor; bunun için 
Nahit Sırrı Beyi böyle 64 sayıfa
lık "brochure,, ler çıkarmakta hak 
lı bu'.uyorum, yazılarında faydalı, 
hatta okunması lazım olan parça
lar vardır; bunların dikkat celbet
mesini temin için muharririn, sa
hf prtlarım düşünmesi elbette 
mefrudur ... Fakat , alı,ıklık, İnsan 
tenkit yazılarım ya gazete, mec-
mua sayıfalarında, veya hiç ol
mazsa on bet yirmi formalık kitap 
larda okumak istiyor. 

Nahit Sırrı Bey bizde elli alt
ını, seneden beri roman, hikaye, 
yazıldığı halde. " bunların mahi
yetlerini tayin ve birini ötekilerden 
ayı• an feyleri tarif için hatta kısa 
bir yazı" yazılmamıf olduğundan 
tikayet ediyor. Kendisi bu eksiği 
tamamlamak istiyor. Güzel bir ni
yet; fakat ... Nahit Sırrı Bey roma
nı , hikayeyi tarife muvaffak olama
mıt demiyorum; onun söyledikle
rini de kabul edebiliriz; yalnız ro
man ve hikaye onun tarifleri çerçe
vesinden çıkınca da yine ses çıka
ramayız. 

Şimidiye kadar böyle bir kitap 
niçin yazılmamıttır? Bu su -
alin cevabı bence gayet
le kolaydır: Yazılamaz da on
dan. Ve yahut ki böyle bir mevzu 
üzerinde - hiç bir neticeye var
mamağa katlanarak - sene lerce 
uünaka•a edi[r, herbiri kendinden 
evelkileri cerheden ciltler yazılır. 

Roman ve hikaye yoktur , ro
mancı ve hikayeci vardır. Bunlar 
biribirinden hacimleri ile de ayrıl
m=~ar. Benjamin Constant'ın A
dolphe'u gibi ufacık bir roman, A
lexandre Dumas'nın Monte.Chria
to'su gibi birkaç ciltlik hikaye var
dır. Bütün fark tasavvurdadır. Na
hit Sırrı Bey bunu İyi anlamıt, ro
manda bir devri , hiç olmazsa bü
tün bir insan hayatını görmek i~te
diğini söylüyor; bun!ara bir ihtira 
sın tahlilini de ilave etseydi esas
b. bir itirazım olmazdı. Fakat ha
~":' meselesini mevzuu behaediyor: 

Mevzu ıtte bu kadar nıühim ve ge
?it devirleri kavrayınca, romandan 
ıat~necek tartlar meyanında uzun
lugun bulunması tabiidir" diyor. 
Halbuki bir devrin havasını ver
mekten bahsedince türkçe kitaplar 
arasında hatırıma evvela Falih Rıf
kı'nın -~o?'an'ı g~liyor: hiç de u
zun degıldır. O kıtap mükemmel 
bir eser değilse bunun kabahatı ha
cimde veya ne olduğunu bir türlü 
anlıyamadığım, hiç bir tereddüt 
duymaksızın inkar ettiğim " ro
man tekniği " nde değildir· çabuk 
alelacele yazılmıf olmas~dadır.' 
Yoksa timdi ye kadar bizde yazıl
mıs olmasındadır. Yoksa timdi ye 

.. 

kadar bizde yazılmıt romanların 
en canlı11 ve en mükemmelidir. 

Roman tekniği yoktur, her ro
mancının bir tekniği vardır. Bu
nun için Nahit Sırrı Bey böyle u-
mumi mülahazalara gnı -
teceı:ıne gerek Türk, ge -
rek ecnebi bir kaç romancının bü
tün eserini tetkik etseydi, zanne
derim daha iyi bir kitap yazmıt o
lurdu. Sonra bunlardan bir neti
ce çıkarmasına elbette bir mani 
yoktu. Şimdiki hali ile kitabı bana, 
ihtiva ettiği muhtelif meseleler 
tevsi edilmeden yazılmı' bir "con
clusion" binini verdi. 

Bittabi daha alakabaht bir ki
tap da yazabilirdi: romancının 
psikologiası. Mesela François Mau 
riac'ın Le Roman'ında olduğu gi
bi. 

Nahit Sırrı Beye, müsaade eder
se, bir sual soracağım: Mehmet 
Rauf'un Eylül'ünün bititini beğen
miyor; romancının, eserini nasıl bi
tirecğini bilemediği için, Suat ile 
Necip'i bir yangında mahvettiğini, 
fakat bunun pek suni" bir netice 
olduğunu söylüyor- Bunu tasdik e
debiliriz; fakat Nahit Sırrı Bey di
yor ki : " Necip Bey yahut Sürey
ya Bey ( ... ) sık sık binecekleri 
Şirketi-Hayriye vapurlarının birin
den denize düterek, yahut ( ... ) tre
ne çiğnenerek, yahut ta sadece yol
da giderken birinden birinin batı
na yerden ( ?) ağır bir taf düşe
rek ölemezler miydi?,. Bunu tabii 
buluyor. Yangınla böyle bir kaza a 
rasında sunilikçe ne fark vardır, 
anlıyamadım. 

Nahit Sırrı Bey uzun cümleler
den de vazgeçmemi'; ne yapalım? 
huyu böyle ... Kitabı insanı birçok 
dü,üncelere sevkedi~or ve istifade 

Mecmualarım1z ve haftalık ga
zetelerimiz Türkiye haricindeki ha
diseler, fikri cereyanlarla pek meş 
.• J olmuyor; matbuatımızın bu

günkü hali ile, ecnebi dili bilmiyen 
bir Türk gencinin dünyadan haber
dar olmasına imkan yoktur. Kendi 
kendimize kalmak, nihayet kendi
mizi de anlamamamıza varır. 

Yeni adam 
lımail Hakk1 Beyin ç1kardığı 

haftalık Yeni Adam gazetesi bu 
eksiği tamamlama~ çalışıyor. Av
rupa' da olanları iki türlü takip et
mek kabildir: biri orada gördüğü
müz her şeye, tenkit etmeden, hay
ran olmak. Bir zamanlar bu yapıl
dı ve ne kadar manasız neticeler 
verdiği malfundur. 

öbür tekli, yani medeni ,ekil 
her hadiseye, her cereyana teces~ 
süs göstermek, fakat bunun için ten 
kitten, münakaşadan vazgeçme
mektir. Yeni Adam bu yolu takip 
etmek istiyor. Muhtelif mevzulara 
hasrettiği sayıfalarında karilerine 
en yeni cereyanları tenkit ederek 
anlatınak arzusundadır. Yeni A
dam bir haber gazetesi, bayır, bir 
tenkit gazetesidir. Bunun için et
rafa dikkatle bakmaktan çekinmi
yecek, fakat gördükleri arasında 
bir tercih icrasının zaruri olduğunu 
unutmıyacaktır. 

Nurullah ATA 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

H~rik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz • 
Sıgortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 
Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. 5 
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Ben Şefik Bey macerasını, hat- Sabaha kadar epeyi vakt"ım· 
R · B k' l ı7. var ta efıt ey va asını ona an atmış- dedi. ' 

t tım. .. . . . . Küçük masa benim yanıma dü-
Gd~zlerının ıçıne bclcarak cevap ,şüyordu. Şefik Beyle yüz yüze ge-

ver ım· ı· duk F k · . . . . ıyor . a at orada tamdık ve 
- . Bu tabıatın ıntıkamıdır Suat, yahut yabancı bir kimse yokmu 

dedım. Bana fenalık etmek istiyen- gibi gözlerim b ı kt d l f 
ı h · · kıb - Of u a o aşıyor 
erM.~ps.~ aBynı af 

1
ete ugr?~orlar. Tevakkuf etmeden geçiyordu. ' 

osyo eno ısı tımıza ıtıraz et- Y anmdak· k d ·· · 
t
. . ı a mı goremıyor-
ı. dum. 

- De~ikodu yok.· Haydi marf, Fransızca konuşuyorlardı. Kadın 
< k:ıdehlerın başına. Parisli tivesile konutuyordu 
< Dördüncü tite şarap bitınitti. Suat Bey ba4lıyan cazba 'd k 

M.. .. B 1 k Y n a U· osyo eno: a kabarttı: 
Artık şampanyaya ba~lıyabiliriz. - Güzel bir Rumba! 

Saat ve saadet 

Bir gün bir asabiyet havası i
çinde her tey bitti. ite asabiyet 
karışınca ortada ciddi hiç bir se
bep olmadan kim bilir ne kıymet
li dostluklar bozulmuştur, ne t.aa
det yuva!arı yıkılmıştır. 

Robert Saygonda habasile bir
likte büyük bir ticathane işletiyor
du. Mektep hatıralarını yaşamak 
ve eski arkadaşlarını tekrar göre
bilmek ümidile şöyle memleketi
ne, Parise kadar gitmek ve ora
da bir kaç ay kalmak istiyordu. 

Ve Parise gitti. Orada bir çok 
arkadaşlarını buldu. Bu ziyaret
leri e15nasında Matmazel Emilie 
isminde 'genç ve güzel bir kızla 
da tanı'tı ve bir gün nişanlandı
lar. 

Emilie ince, sarışın, tatlı ba
kışlı bir kızdı. Tek kusuru var -
dı: Kıskançtı. Robert'in vaktile 
talebe iken ya,adığı biraz gürül
tülü ve serseriyane hovardalık ha
yatının tafsilatını öteki arkadaşla
rından itittikçe, muhakkak kafa 
tutuyor, bir dırıltı çıkartıyordu. 

Buna rağmen tam bir buçuk 
ay Paris ve civarında zevk ve ne
şe içinde gezip tozdular. 

Bir gün Robert bu hiç yerin -
de bulmadığı kıskançlıktan bık -
tı, usandı. Bir rahneyi müteakip 
hiddetle oteline döndü, bavulla
rını hazırlamağa koyuldu. Kara -
rı kat'i idi. Dakika sektirmiyecek
ti. Hemen o gün iki buçukta kal
kan trene binip Marsilyaya gide
cek, ve vapura atlayıp babasının 
yanına, itinin başına dönecekti. 

Bir an durakladı. Kalbi bur
kuldu. Gözlerinde sarı saçları, 
koyu kestane rengi gözlerile ince 
bir endam belirdi. Nitanlısını ta
hayyül ediyordu. Genç kız sanki 
ona: 

- Robert gitme, ne olur git
me! Diye yalvarıyordu. 

Delikanlı kendini toplamağa 

çalıştı. Az kaldı ağ:ıyacaktı. O 
zaman kendi kendine cesaret ver
di: 

- Çocuk olma Robert. Otu -
zuna yaklatan bir ad~, senin gi
bi böyle yufka yürekli olur mu? 
Haydi bir tanesini bul. Bak, öte
kini ne çabuk unutursun. 

Saatine baktı. Daha trene yir
mi bet dakika vakti vardı. Bir o
tomobile atlayınca on dakika son
ra istasyona indi. 

Halbuki Robert müstakbel yu
vası hakkında ne hülyalar kur -
muttu. Nitanlrını Saygona götü
recek, orada babasına sürpriz ya
pacaktı. Annesi' üç sene evvel öl
düğü için, babasının bu sürpriz
den çok ho,Ianacağını, evlerinin 
İçine neşe ve güneş doğacağını 

biliyordu. Parisin yağmurlu ve 
sisli havalarından ziyade, oranın 
ılık iklimini Emilie kim bilir ne 
kadar beğenecekti. Senede bir 
F ransaya dönüp eşi, dostu ve ak
rabayi ziyaret edeceklerdi. Eğer 
icap ederse kendisi Parise gelip 
yerleşebilecek, babasının Saygon
daki ticarethanesinin Paristeki şu· 
besini idare edecekti. Fakat bun
lar istikbale ait iş'erdi. Hangisi 
muvafık görülürse onu yapacak
lardı. 

Gözünü ıztır<\pla kapadı. için
de derin bir yaranın sızladığını 
duydu. 

Tam o sırada otomobili garın 
önünde durmuştu. Derhal treni 
sordu. Fakat trenin çoktan hare
ket ettiğini söylediler. Robert sa-

- Fransızcadan -
atini çıkarıp baktı. Hala ikiyi bet 
geçiyor. 

- Hay aksi feytan, dedi, saat 
durmuş. 

O zaman şoför sordu: 
- Marsilyaya mı gidecekti -

niz? Akşam saat on birde başka 
bir tren daha var. 

- Tetekkür ederim. iyi k i ak
lıma getirdiniz. O halde t ekrar 
otele çek. 

Tam otomobil tekrar otele ha
reket etınek üzere idi ki, yanıba;ı
larında ba,ka bir otomobil daha 
durdu. Robert gayri ihtiyari bak
tı. Gelen otomobilin öte tarafın
dan açılan kapıdan inen kadına 

baktı. Fakat bu kadın Emilie'ye 
ne kadar benziyordu? Benziyor 
değil, ta kendisi ... 

Dikkat etti. Genç kızın gözle
ri ağlamaktan şişmiş, kızarmış, 

yüzü sararmıştı. Genç kız da Ro
bert'in duran otomobilinden tara
fa bakmıştı. Nipnlısını görünce, 
geniş b:r nefes alarak: 

- Aman Robert, beni çok kor
kuttunuz, ded.i. 

-Neden? 
- Neden olacak? Birdenbire 

gitmeğe karar verdiğinizi anla -
madım. Onun için ihtiyaten tre
ne gelmittim. Sizi bulamayınca, 
Pariste kaldığınızı düşünerek bi
raz ferahladım. Sonra otele koş
tum. Gittiğinizi söylediler. Telat
la buraya geldim. Çok şükür 
sizi kararınızdan dönmü~ bul -
dum. 

Bu !Özler, Roberti uyuşturma
ğa kafi gelmişti. Mütekabil mu
habbet iki nişanlıyı biribirine çek
ti ve dayanamayıp kucaklaştılar. 

Evlendikten üç ay sonra idi. 
Ancak o zaman genç Robert ni
şanlı!ına treni nasıl kaçırdığını 
anlattı. 

Saygona gitmişlerdi. Orada o
turuyorlardı. Delikanlı yazıhane

sinin bir gözünü çekerek karısına 
dedi ki: 

- Bak Emilie, mahut saat bu
rada duruyor ve hala ikiyi bet ge
çiyor. Eğer bu saat durm...,aydı, 
trene yetitmiş olacaktım ve bu -
günkü saadetimden ebediyyen 
mahrum kalacaktım. Onun için 
bu saati en aziz bir hatıra ola -
rak, böyle olduğu gibi saklıyaca
ğım. O, daima ikiyi beş geçe
cek. 

Şimoiye kadar memleketimizde 
yapılan en güzel film 
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- Havaiyen! ki yüksek bir şey değil. Belki de bir 
- Haydi Çiçek, kalkalım. vendeuse .. 
Suat Beyle kalabalık arasından 1 Memlektinin temiz kır çiçekleri-

süzüldük. 1 ni ahlaksız etmeğe çalı,anlara böy· 
Mösyö Beno ,aka ediyor: ı le Parisin kaldırım çiçekleri layık-
- Madamı buraya sağlam geti-

1 
tı. Şefik Beyefendi artık o mebzul 

ı·in ama! paralarile bu çiçeklerden istediği 
Ne oynak, ne kıvrak bir Rum- l kadar satın alabilir. 

ba. . Dansederken insan kendin- Yerlerimize otururken Mösyö 
den geçyiro. Suat Bey de çok neşe- Beno takıldı: 
li. Biribirine çarpan çiftler bile - Artık karı koca dansı yasak .. 
kahkaha atıyorlar. Şampanya faslı başladı· 

Alkışlanan cazbant Rumbayı üç Parisin şarapları zaten fampan-
defa tekrar etti. Suat Bey : yadan farksız . . Fakat şampanya-

- Artık yapamıyacağım. Bittim !arı da pek nefis. Serpantinler, tot-
vall~.hi '·· di~ordu. j kailer sağdan soldan, üstümüzden 

Dorduncu defa artık tekrar edil- , yanımızdan geçip gidiyorlar. 
medi. Bir aralık gözüm yanımızdaki 

Yerimize dönüyorduk Suat Bey masaya ilişti. 
bana yol açıyordu. 1 Şefik Bey elini dayamıt,dütünü-

Onun kolunun arasından Şefik yor. Karşısındaki sarı, boyalı kız 
Beyin yanındaki kadını gördüm. 1 suratını asnııt, ona bakıyor. 

Tahmin ettiğim gibi boyalı bir Ne oldular acaba?. 
Paris çiçeği. • Kıyafetinden belli - Kendi aleınimizde o kadar nese-

İngiliz gözüyle 
Türk bilgisi 

(Başı 1 inci sahifede) 
de eti, güc;olükle bulunabilen müesse
selerdir. 

Nazan dikkatimi celbeden bir nok· 
ta daha var: O da Türkiyede her ıe-
yin az zaman zarfında gürültüsüz, 
patırdısız yapdmıt olmasıdır. lngilte· 
rede 1924 senesinde mekteplere lise 
tahsiline ihtiyaç olmamı§ diye ameli 
bir sınıf ilave edilMek iatenmiıti. Bu· 
nun için bir heyet teıkil edildi, tet
kikat bir sene sürdü. Nihayet 1930 
da bir proje yapılarak parlamentoya 
verildi. 1934 senesi geldi. Bu iı elan 
olduğu yerde duruyor. Ve kim bilir, 
daha kaç sene proje muhterem me· 
huslanmızın ça.ntalannda uyuyup ka· 
lacak?,, 

İngiliz Hariciye 
Nazırı Romada 

(Başi 1 inci sahifede) 
caklrr. 

M . Mussolini Milletler Cemiyetinin 
maksatlarına en ziyade uyrun düşen bir 
şekilde iılemesini temin için bu is!ahatın 
hangi e•aslar dahilinde tehakkuk etme
si lizım geldiğini göıtermittir. 

M. Slmon bugün Londraya hareket 
ederk mükô.lemelerin hüküınetine bildi
recektir . 

Romada intibalar 
ROMA, 5. A.A. - Havas ajansından: 
Mussolini-Simon mülakatlarından son-

ra neırolunan tebliğ reamlni.n haııl etti .. 
ği intibaa göre, çok mütedil olan bu teb 
liğde müheyyiç ve beklenilmiyen hiç bir 
karar yoktur. ltalyan-lngiliz konu§mala
rı diğer devletlerin bir emrivaki karıı
sında bulundurmayi katiyen istihdaf et
memi§ olduğu görüldüğünden alakadar 
mahafilde bir sükünct hi11i hakim olmak-
tadır. Bilhassa milletler cemiyetinin is
lahı meselesine gelince, M. Musıolininin 
bizzat iılahattan ziyade bu islahatın han
gi esaslar dahilinde vuku bulması üze
rinde israr ettiği anlatılıyor. Esasen M. 
Musıolininin fikirleri milletler cemiyeti 
nizamnamesinin bugün çerçivesi İçinde 
tahakkuk edebileceği benzemektedir. Bey 
nelmilel efkarı umumiyeyi ve alakadar 
devletleri n muvafakati göz önünde tu-
tulmuı olması umumiyetle franıız efki
rı umumiyesinin hislerine en geniı bir 
tarzda riayet etmek arzuıu suretinde tef· 
sir olunmaktadır. 

Fı'ansa memnun görünüyor 
P ARiS, 5. A.A. - Havaa ajanıından : 
" Tempı" gazetesi Romada yapılan 

konuşmalar hakkında yürüttüğü müta
lealar arasında diyor ki : 

" Asil mühim olan cihet bu konuı
maların hakiki bir beynelmilel mesai iı
tiraki zihniyeti dairesinde iki taraflı 
temasları kolaylaıtınnağa doğrudan doğ

ruya veya dolayisile kolaylaıtırmaii"a yar
dım etmesidir!' 

Amerika silaha 
Sarılıyor 

Kazanç 
Kanununda tadilat 

(Başı 1 inci sahifede) 
hi tutulanlara ait maddede yazılı (çal
gılı) Uıbirinin (radyo ve gramofon) ça· 
lınan mahallere ıamil olmadığı ve ( ıı• 
mumhne) tabirinin de nizamnamesi 11111 

cibince umumi evler sayılan yerleri ifa
de edebileceğinin, 

Gündelik gayrisafi kazanç üzerindeıı 
vergiye tabi tutulanlara ait maddede 
göıterilen her nevi oyun heyet1erindert, 
hususi knunu mucibince memlekete gir .. 
melerine müsaade edilen bü:..t:in ecnebi 
oyun heyetleri olduğunun, 

Ki.r ve zarar heıabatının tanzirnİ 
hakkındaki madde mucibince mükelle• 
fin ki.r ve zarar hesabına kaydina müsa 
ade edilen seyahat masrafı için de mü· 
kellefin yol parasından maada se~ah•· 
tin tabii ınasraflarından sayılan otel, 
lokanta, hamal, araba ve mümasili ına• .. 
rafların dahil bulunduğu, 

Huıuhlanrun !tavzihi muvafık görül 
müıtür. 

Defterler türkçe tutulacak 
Encümen, liyihanın «hususi hükül1lı" 

len babına bazı yeni maddeler ilave eı 
miştir. Bu maddelere göre, mükellefler 
Kazanç kanunuuna göre tutacakları tel 
terleri Türkçe yazmaya mecbur olacak· 
tardır. 

Kazanç komisyon ve heyetlerinin re
iı ve azaları üçüncü dereceye kadar (Ü· 
çüncü dahil) akrabalarına taallük eden 
iılerde bulunamıyacaklardır. 

Vergi nisbetleri indirilmiyor 
Bunlardan başka, muhtelit encümen. 

bütçe ecnümeninin layihada yaptığı ta· 
dillerden §U noktalara uılirak etmemiı· 
tir: 

1 - Vergi nisbetlui, 
2 - Subest meslekler erbabının 

ayrıca maktu vergiye tôbiiyeti, 
Encümen, hükümet tarafından tek· 

lif ve lktıoat ile Maliye encümenlerinc<ı 
aynen kabul olunan verri nisebel..lerinirı 
bugünkü umumi vaziyete ve bütçe §Art 
ve hallerine göre ı.indirihnesini İcap etti 
recek bir hal gönnemittir. 

Serbest meslek erbabının 
vergileri 

Serbest meslekler erbabına ve ya
hut serbest meslekler erbabuıdan ol· 
dukları halde bu gibi iıleri görenle
re münhasır olmak üzere konan mail"' 
tu vergilere, verginin miktarını tayin 
ile mükellef tutulanların, mealektq 
lar arasında ihda& edecekleri muhte• 
mel haksı:dıklan ve ıikayetleri 
ııa:oarı dikkate alarak bunlar· 
dan alınması icap eden vergilerin 
haçırılmaaına meydan rJermiyeceh •tt· 
rette layiha?'a hükümler konmuş ve 
bunlara aıt vergi nisbetleri art"' 
tırılmak suretile ayni maksat temin 
edılmiştir. 

Vergi niabetleri 
Layihada hükümet ttbabrrun ver.r 

nisbeti siyanen yüzde bet olarak llesblt 
olunmuştur. Sinemalar gayrisafi Öratlaıı 
nın yüzde doksanını &u:zanç vergisi ola 
rak vermeğe tabi tutulmutlardır. 

Serbest meslek erbabından id..retu.-
nelerinde, muayenehanelerinde ve 
evlerinde sanat ve mealekleri • 
ni yapan diıçiler, dava vekilleri, mi
marlar, kimyagerler, bay'llarlar ve bu gi 
bi ilmi ve mesleki ihtisaalarile kazanç 
temin eden diier serbest meslekler rr
bahı gayrÜsafi iratlannın yüzde ( 45) i, 
doktorlar, avukatlar, mühendisler, mü• 
!!"'?rler, mütehauıslar, eczacılar gayıUııa· 
fı ır~tlannın yüzde (60) ı nisbetlinde 
vergıye tabi tutulmutlardır. 

Vergi karnoleri alacaklann veecekl• 
(Ba§1 1 İnci sahifede)' ri harçlar layihada tuih olunmuıtur. 

den ayrıdır. 1934 haziranında ... 
Gelecek bahriye bütçesinin masa Yeni kazanç kanununun Haziran ba 

rif faslı 288 milyon dolardır • pnda tatbikine geçilmesi mukarrerdir. 
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Geçen sene bütçesinden nakledi- Ancak 1934 mali yılı vergileri için bu ta 

lecek paralarla bu miktar 316 mil- yühanın tlarh ve tahakkukuna ait hüküm 
leri kanunun neşrini müteakip tatbik o- 5

• 

yon doları bulacaktır. lunacaktır. 19 
~ 

Bahriye efradının 79700 den #" llıııı. :f 
82500 e ve bahriye silah endazları '•. • il $ t , 2 
mevcudunun 15.000 den 16,000 e 'it 1"~t~ 
çıkarılması için de 2 milyon 700 

1 

·JS. .lJ-..,1 ~ ~- ,ıır 
bin dolar tahsisat konmuftur. -

D d Asrın umdeıi " MiLLiYET " t'ır. • eniz tayareleri bütçesin en in- • 
di:ilen 950 bin dolar nafia itleri i- 1 ABONE ÜCRETLERİ : d 

çin ayrılan 7 milyon dolardan if- 1 
Tü. kire için Hariç içi• ; 

raz ve tahsis edilen miktarla koru 1 L~ K. L
8
• K_. 

3 aylriı .. 
nacak, bu suretle 1000 deniz tay- 6 ,. 7 so 14 -

yaresi bulundurulması hakındaki 12 
" 14 - 28 -

programın muhafazası mümkün 
olacaktır. 

Kara kuvvetleri bütçesi 294 mil
yon dolar yükselmektedir. Bu mik
tarda timdiki mali senedekine na
zaran 15 milyon dolarlık bir teza
yüt vardır. 

Kara tayarelerine ait tah3isat ta 
10 milyon dolar raddesinde artırıl 

liyiz ki başkalarile meşgul olmağa 
vaktimiz yok. Hemen hiç bir dansı 
k:ı çırmıyoruz. 

Bizim dört kişilik sonfra en ka
labalık masalardan daha neşeli . • 

Kotiyonlar dağılırken kıyamet 
koptu. 

Bizim masaya kocaman bir Çin 
şapkası, bir de çok güzel yapılmış 
bir perüke geldi. Ufak tefek oyun
caklar başka. 

Mösyö Beno perükü batına geçir
di. Eski Fransız Krallarına benze
di. 

Çin ppkası bana öyle yakıştı ki 
Bir tarafa adamakıllı eğdim. Bo
yum uzun olduğu için bu yamyas
sı şapka İyi gitti. Ucunda bir de i
pek kordonu var. 

Artık şampanya hükmünü yap
mağa başladı. 

Suat Beye: 
- Ben artık içemiyeceğim, de

dim. 

Gelen evrak pr.i •erilmez.- Müdd•ti 
•eçen nüahalar 10 kuruıtur,- Ga:ıete Y• 
matbaaya ait itler için müdiriyete mü• 
racaat edilir. Caıı:etemiz il&nların meı'u• 
liyetini kabul etme:r:. • 

Ramazan: 19 
imsak iftar 
s. 
5 

D. 
39 

Mösyö Beno sordu: 
-Ne diyor? 

.s. 
16 

D. 
55 

Ona da fransızca derdimi anlat• 
tım. 

Gözlerini açtı: 
- imkanı yok. Güneş bizi sar· 

hoş bulacak. 
Güldüm: 
- Sizi belki sarhoş bulur. fa· 

kat bizi masanın altında bulursa 
ne yapalım? 

- Ben varken korkmayın . Hay• 
di yeni yılın. • 

Derneğe kalmad ı . CazbandıJl 
durmasile beraber b irden bire eie1'· 
trikler sönüverdi. 

Kadehler elimizde kalmıttı• 
Bir uğultudur bafladı. 
Ayni zamanda cazbaııdın davtl• 

lu ve piyanonun temposu ağır ağıt 
vurmağa- başladı. 

Mösyö Beno haykırdı: 
Bitm 
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l .__ __ RA_D_Y_O_PR_O_G_R_A_M_I _ı 
ISTANBUL: 

17,50 Gramofon. 
18 Franu•c.a d•r• (Müptediler• mait.aua). 
18,30 Belki& Hanım. 
"9.30 Relik Beyler ırubu. 
21 C-ramofon. 
tl,30 Belma Hanımın itlİra\t.ile Bedayii Mu

•iki Hey'eti. 

nihten. naklen pirano sonatlarından mürekkep 

1 
koaaer 19 10 Müaahabe, 20 IC.ötıi•aberı'ten 
nakle." milİi ne4riyat Se:.huhert'in eserlerinden 
mürekkep konıer, 21,20 Skeç 22,20 Dana Şarkı, .. 
ıre ıülmek, 23 Son haberler, 23,35 Cee:.e mu.
sikiıi. 

ANKARA: 
12,30 • 13.30 Gramofon. 
18. • 18.40 Keman lıı:onıeri (Ekrem Zeki 

B. tarafından). 
18.40 • 19.15 Franu:r.ca der•. 
19,lS • 20 Gramofon. 
20 Ajana haberleri. • • 

V A R Ş O V A 1411 m 
~.20 Pli.k sabah muıikiıi, 8,40 . Keza, 13,05 

p~•k, 16,40 Taıannili konıer- 17 Hafif muai
lr.ı, 17,40 Müıahabe, 17,55° Kem•n konaeri 
18.~0 Hafif havalar ve tıırkılar, 18.SO Zirai 
muıahaha, 19 Konferanı ı9 20 D .,_. 
• 20 M • • •nl' muauu• 

'
1 

' uaah~be, 21,15 Filharmon.ik Kon• 
:~"~ ~3,4d0 Dana rnuaikiai, 24,05 Dana muai
ttıaının evamı. 

13 058 U D A p E Ş T E 550 m. 
ra ' ,;•lon _talumı S~ervanı:r.ky, 17 Konre-
19 ".30' 'p· .30 Zam bal konseri lrene Bercaenyi, 

1Yano kona · M · K C ı· 20 30 O ~rı, arıa . omenso ı, k'b oerada Verılec::ek temsili nakil mÜtea• 
~ e~k' ,•tende otelinden naklen caz ;e Siıan 
... u •• '''· 

V 1 YANA 518 m 
17 Sesli (il l"kl ' 

17 50 A d m P a arı, 17,25 Kadın saati, 
fe' na oluda Aau&turyalı mühendi.ler koiı 
ıi;ag: ' 

18·~ Konaer ••ati Marie Jelmar Mar
ve •c::~İ r. Joaef Carn~aft, 18,SS Seyyah 
len haldundre le.mahsus ne4rıyat, 19,10 Kaern
&ababe 20 ~ 0~_erana, 19,30 Spor, 19,40 Mü 
~er L;a 8 ' •Y•na musikisi Josef Hol
orkeıtraaı e:1e;s Dı;;" Josef ~erıauer, Radyo 
Heiliaen İcö ! , .a~ Trıptychon ,.0 n der 
be, 22,45 Hab1''t·• uımli •l<eç, 22.20 Musaba.-

er er, 23 Akıam konser,· 
BO . 

• 13 Hah Ki R E Ş 394 m. 
er er ı· ı_ 1 -

nii. orkeat •RP •~, ıaberler, plik, 18 F&-
raaı ome ·ı_· . 

19,15 Orkeat n muaııusı, 19 Haberler, 
20,45 Konf ranın devamı, 20 Dera. 20,20 Plik 
dan taıannir~~·· 21 Mme Raduleaco taraf1n
feranı, 22 15 R ,2d0 Radyo orkeatrası, 22 Kon
ler. ' a J'O orkestrası, 22,45 Haber-

BRESLAU 325 
17 H f'E · m. 

"'1üaaha"b~ ~ıusıki, 18. S!'or haberleri, 18,30 
leri 19 25, A~İ.l·O 1 _Tabıahn mukaddes kudret
ma.n kı' · • ua ıt~, 19,45 Müsalıabe, 20 Al
f nik kfl ısmınde bır milH ne4ri1at.. 21,10 Sen-

•o onser, 22,15 Koro konaeri 2J Hah 
er 2335A 'k • er
de~. • merı ar. bestekiırlartrun eserlerin· 

7 kanunusani pazar 
12 ANKARA: 
18.:SO - 13.20 Gramofon, 

- 18.40 Viyolonsel konseri (Edip B. 
18_

40 2~arafındanJ. 
20 Alaturlır.a aaı:. 

' Ajana haberltti. 

ı6.Z: tıR ŞOVA 1411 m. 
, a on muaik' . ı105 

11e4rıyatı, 17.30 Pi.. 1
• 1, ı Neı'eli çocuk 

18 Kadıu ne . ak • 17 .45 Roman tefrik.aaı 
l.iıi, 19 Müs 'h_'Ybatc, 18,15 Polonya halk nıuai~ 
Müaahabe ~·o 

30
a e, 19,40 Tal'annili Kon sor 20 

ı. '., • M .. h h ' aaır, 20,SO li.a{i( h\ u~a.. • e, 20,45 Tiyatroy• 
ler, 22 Konfera uaıkı konseri, 21,50 Haber .. 
23,15 Spor haberi:•! 22,15 Neı'el.i netriyat 
Mtiaababe 24 05 D rı. 23,25 Dana musikisi 24 

' ' •na nıu~1ır.· • ' 
BUDAPEşyE"'· 

16,45 Radyo orkeatra.ı : 550 nı. 
18,30 Neı'eli. aö.ıler 19 5 • 17.30 Müsababe 
ı9 45 5 ' •at S ,. ... ' 1 Por haberleri, 20,20 H b ..,ayı muaik.ısı, 
YS~tr.o, 21,40 müaahabe 22 H ~.;rter, .~.35 Ti-
ırnı K.urina Siıan talı:' a ı rrıuıılıı::ı, 23.30 

•eri. ımı, 24,15 Radyo kon-

il • B 0 ~ R E Ş 394 m. 
,30 Ruhı ne4riyat 11 45 R .. 

12,05 Senronik plikla; 1 
• uhı musiki. 

liaberler , 17 Köyı·· • 13 Plak konseri. 14 
orkeatrası 19 H b u proıramı, 18 ean Mare:o 
••mı, 20 Öera 2~ 2~1Per~ 19,15 Orkeatra.n.1n de 
T •s-.nni (O ' ' la.k 20,45 Konferans 21 
l..eıtraır 22 PK•rafparçaları), 21,20 Re.do• 'or 

~ • on eranı 22 ıs R , • •ı, c;,45 Ha~ 1 • • adyo orkestra· 
ser. r er, 23 Lok.ant.dan naklen kon-

8 RE5LAU 17 Net'eli , . 325 tn. 
lr:ad " . . tnuaılu 19 V h • h 

•n uunli ne • .' • • f• •Y•a.n. hırıRı 
~alklar-ıl\ b 'k f elı bır temsil. 19tl5 Mubt 1·1 
, M etı farkıları, 20 05 M e 1 

llalk uhteli{ musahabeler ' . u•.a~ahe, 
tnuaılır.iai, 23.ZO 0 • ~1. Leıpı:ıı ten 

ana nıuaıluai. 

8 kanunusani pazartesi 
12 30 A N K A R A • 
13.' - 13.2.0 Craınofon 
ı • · - l8.45 Alaturka• 

U.45 • 19 20 O sa..a:. 
lS.20 _ 20' •na mu•ikiai. 
20 . Alaturka •az. 

' Ajana haberleri. 
V A R Ş O V A ı411 

ıs Sop ro. 
ran mul'ann.iye · t' k·ı 

L.onaer, 18 15 p· 1
•. ıra ı e to1rannili 

••habe, 19' TariJ~tno ~onıerı, 18tSQ Zjrai rnu. 
19,45 Pli.k, 20 r,1u~ablı~, 19:;20 Askeri neıriyat, 
l..on•er 22 M·· 1 le ıf rrıuıahabe 21 Ki' . ._ 
23 D ., ' usa \abe 2.2 • ası& 

. . unyanın •n i i 'ı • .20 Konserin devamı 
tınıınden nakl 1d p akları, 23 30 Ad - d ' 
24,05 Dana in ..ı.:n •na muaikiat 24 Mr~_a, L ~~~ 

B U D vaın.ı. • uıanaue 

13,05 Rad A r E Ş T E • 
, trasının ko Yo .konseri, 14,30. 5~. m. 
18.JO L . nser,, 17 le d Veıdinı•r orlıı::ea· 
ca dera o~~· Veres S.iı a 111 ••ati 18 Müaalıa.be, 
rafından l< .SO PIAk, 20 ~ ~kuıu, l?.20 Alman· 
de, 22 45 on•er Erne • t ı harnıonık takını ta
•ehane' ~·~•te hab • I D?h•n1i'nin idare&İn· 
24 fane:u~ı_kıai Artiat7k f!t'_ı, müteakiben, kah· 

B O •~o R.Siıan ta.k~::a: takuıu tarafmdan, 

181~~;rs• habertt'~ 394 °rn. 

dam Sif~ .. 0~e•traa 1 ,' ;: ~•herler, 14,15 Pli.k. 
Radyo 0 •••ar la •herler, 19,15 Ma· 

1 O kanunusani çarşamba 
ANKARA: 

12.30 • 13.20 Gramofon. 
18. 18.45 Orkestra: Doppler Ou•ertu.r• 

Die Beidin Huaarna Keman konseri 
(Ekrem Zeki B. tarafından). 

2() • Ajan& haberleri. 

V A R Ş O V A ı411 m. 
17,10 Çocuk netriyat.r. 17,SS Harfa ~oro•u• 

nun konseri, 18,20 Viyolonael konserı, 18,50 
Zirai müaah.abe, 19 Eski tiirler, 19~0 Lem· 
berı'ten naklen neteli netriyat 20 Muaaha~, 
20,25 Edebi1at, 20,40 Müaahabe, 21 Senfonık 
konser, 22 Eleıie, 22,15 Piyano·Keman koa
aerİı, 23 Eaperantoca konferana, 23,.20 Dana 
muaikiai. Müsahabe, 24,03 Daasın devamı. 

B U D A P E Ş T E : 550 m. 
13 05 Taıannil konaer, 14,30 Aakerı ,,.. .. ,.;ı,i. 

17 M.üaahabe, 18 Edebi müaahabe, 18,30 Pi
)'ano konseri, 19 ltalya~ca ders, 19,30 Kah••· 
hane kon, ri, 20,15 Musahabe, 20,50 Radyo 
konseri, Taıannıli, 21,25 Haberler, 21,40 Fe• 
lix. Veinıarı t, er'i.l idaresinde Budapeıte mu• 
aiki hey'et:n.in J..o.,aeri, 22,50 Haberl.wr, 23,45 
Taıanni Siıan muıikiaile. 

B 0 K R E Ş 394 m. 
13 Boraa haberleri, plik, 14,15 Pli.k, 18 Rad· 

10 orkealraa, 19 Haberler, 19,15 Radyo orkes
trası, 20 Üıüıreraite radyosu, 20,20 Pli.k , 20,45 
konfe!'ans, 21 Oda muıik.iai, 21,30 Konferan•, 
21,45 Robert Shilton tarafından taıanni, 22,15 
Basile Filip tarafından keman konseri. 22,45 
Haberler, 23 Popüler Romen musikiıi.. 

BRESLAU 325 m. 
17 Sen_fonik konser, 18,30 Cermenliie mah

aua ne4r17at, 18,SO Piyano keman konseri, 
19,10 Atk t•rlular,, 19 45 Muhtelif aözler 20 
K_~lonyadan milli ne1ri7;t, Radyofilmi, 21 C.ü
"!'1:' kısa h.~berleri • 21,10 Avusturya mu•İ· 
\ı:ıaınden murekkep konaer 23 S h h I 
"3 2 R h • on a er er, c , O asat aberleri 23 35 M . Al k • • 1. ..d • ' arıe. ayın ı· 
zı uım ı atu yo opera temsili 23,30 c 
••kıı.ı. • ece mu-

1 1 kAnunusani perşem~e 
ANKARA: 

12.30 - 13.20 Gramoron. 
18. • 78.45 Orkestra: Glincke Ouvertur• 

Rualand und lud mil Delibea auite 
Sylvia Strauk Valse Yuıen Liebe.. 

18.45 • 20 Alaturka ••z. 
20. Ajanı haberleri. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
-, rn 

16,40 Orkestra konseri, 17,40 Konferan~, 
17,55 Taıannili Konser, 18.20 P.iyano konserı, 
18.SO Köylü ıençlerine mahıua neıriyat, 19 
Konrerana, 19 20 Müsahabe, 20 Müaahabe, 20,25 
Konferans, 21• Hafif musiki konaeri, 22 Müaa
habe , 22,15 Konaerin devamı, 23 Dana muai
kiai, 24 Müaahabe, 24

1
05 Danı muaikiainin de• 

'Yamı. 

B U D A P E Ş T E : 550 m, 
13,05 lt•tıt muaikisi Naalar tarafından kon

ser, 14,30 Radyo konaeri, 17 Çocu\ı ne4riyab, 
18 Zirai müaahabe, 18,30 Kita.ra muaikisi, 19 
Müaahahe, 19,30 Pli.k, 20 30 Müsahabe, 21 Ma· 
car ıeceai (Muıanniye l~abel Naıy ve Joaef 
Celıenyinin ittirakile v• lmre Maıyari. takımı 
t~r~fından, 22,JO Haberler, 22,50 Caz: muai
kıaı, 23,75 Pataky orkeatraaı, 23,45 Opera or
kestra .. tarahndan konser. 

B 0 K R E Ş 394 m. 
13 Borsa haberleri, 14 Haberler, plik, 17,15 

Çocuk P•osramı, 18 Dinico orkeatraıı Karııık 
mu"il<i, 19 Haberler , 19,15 Dinico orkeatraaı. 
20 Üniversite radyoıu, 20,20 Konferans, 20,35 
komen operasında verilecek temıili nakil. 

BRESLAU 325 m. 
17 Hafif muaiki , 18,30 Taıanni üstatları, 

19,10 Adli neıriyat, 21 Günün haberleri, 21,10 
A•uaturya iaimH ne4riyat. 21,30 Ferahlı musi
kinin acı aö:ıı.leri. 22,20 Klasik operetlerden • 1 
parçalar, 23,20 Ak1a.m haberleri, 23;40 Raaa• l 
baMrleri, 24 Mün.ihten ıece konaeri. 

12 kanunusani cuma 
ANKARA: 

12.30 • 13.20 Gramofon. 
18 • 18.40 Keman konseri ( Ekreuı Zeki B. 

tara.hodan). 
18.40 .. 19.15 Franaıze:a ders. 
19.15 .. 20 Gramofon.. 
20. Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A ı411 m. . 
16,40 Pli.le 17 40 Reri 17,SS Şarkılar •• 

hafif havalar' 18:.Zo Keman 'konaeri, 18,50 Mü.
sahabe, 19 Müıahabe, 19,20 Adria danainıin.
detı naklen : Hafif musiki 20 Müıahabe, 
20,~0 Müaahahe, 20,25 MÜıahabe, 21,15 Sen• 
fo~ık konser, 23,4-0 Se:.b.midt'in p1ikları, 24 
Musahabe, 24,05 Siıan muıikiai, 

B U D A P E Ş T E : 550 m. 
13,0S Etien Berta takımı tarafından konser, 

14.30 Polia orkestrasının konseri, 17 Gençli.lr: 
neıriyatı, 18 Müaahabe, 10.JO Madam Sebök 
tarafından taıanni, 19 Müaaha.he, 19,.30 Müaa
habe, 19,30 Jean Koncz tarafında.o taıanni 
20,0S Ecnebi matbuat haberleri, 20,30 Ope: 
radarı. naklen lemail, Müteak.iben Siıan mı.ı• 
•İ.k.iai. 

B 0 K R E Ş 394 m. 
13 Haberler, plak, haberler, pli..k, 18 Rad

yo o~ealrau, 18 Haberler, 19,15 Orkestra, 
20 Ünıveraite deraleri, 20,20 Pli.k, 20,45 Kqn
feran&, _21 Senfonik lıı:onaer, 22, Mütalea, 22,lS 
Senfonık konaerin devamı, 22,45 Haberler. 

B R E S L A U 325 m. . Pl&k 20 ~~e~raıı.ı, 20 ;•!•ndan ıarlc.ıla!', 19,30 
fınd~u k.. onferan, ~ 1Y0 Ün.ivcıraiteai, 20,20 
k nıan \t • ... M: •- K . onrı:rana 21 e ~İYol e~er artell tara-
d • ,45 ... onael k · 

21 

17 Öileden •onraya mahıua kon•er, 18,30 
Ormanda bir tehir, 18,50 Münihli sanatki.r
ları. 19,25 Müaahabe, 20 Milli ııetr~yat. Hu.-
1'0 Volf ve Anton Bruckner'in eserlerinden 
konaer koro ile. 21 Günün kon.ser, 23 Son ha. 
herler, 23,30 Berlinden naklen Amerikada ne
ler konuıuluyor isimli müaahabeyi nakil. 
23,45 Gec::e konseri. 

•n taıann· 2 "'lhle Fi . onaerı1 ,30 
berler, 2:; ~~ .. ~·15 Piya:t-ık Popo•İci tarafın 

8 R E PSu ~r R.onıeno 0 n•eri. 22,45 Ha-
17 Net'eli "' . A. U 3zslTıuaik.iai. 

1 t k U&ıki,· 1 on e t. ımının ko ı 8,Jo &ı·· • 
Haberler Ve•a" "•eri, ıe 10 uaahahe, 18,50 Kar 

ıre 2 ı M:., ha 
tnUt •an'atk.Rrları~ 0 llt-Yroyt' U•a .. be, 19,25 
berleri, 21 10 A konser· la. ıohret bul-
H - · · •ustu •, 21 c·· .. 
urrıyete dair .. 

1 
rya İıinıı· Unun kıaa ha· 

9 
ı . ... •o._ f, 22,ıs M~etriyat, 21.30 

>:anunusa . •••h•h•, 23.zo 

ANKA R nı satı 
12.30. 1320 G A' 
ıs . ramor 

• " 18.45 O k on.. 
r eatra· cı 

C::f'&t M:chel' 3 • 1.te:k O 
18.45 .. 20 Alat ık rn.I! Petit \l.•e.rture AJ-
2 ,\ ur a •a • •uıt 

v. Ajana h h 1 . ı:. •· V a er erı 
Hah ı A R Ş O V A l•İ ı 

lGer •r • 23,SS Cec:e Rlı.ta&k· rn.. 
raf ,d40 Danı plaklarr, l 7 F ı. 

rn an k I ener l\t 
(Çanlı) :•r ı ar. 17,25 .Müa;a.hab ı.ıı•ntıi ta. 
Zira· • .. 8,05 Oda muaıkiai 1 •, 17,ss Pl·k 1 nıusahab ı9 • f il(Onae · a 
r?•u kon . e, ~on erarıa • 19 rı, 18.SO 
•ıli Pale •~rı, 22 Musahabe, 21 0.2.0 Datı ko. 
2-1,03 o:lrına, 2.3•'.ı~ Da.na muıikhi Per~t letn. 

0
• mu11kı11nin deYauu. ' tnu•ah.abe, 

13 058 J U D A p E Ş T E : 550 m 
17 l\lüa h0 •lıef Müller Siıan takımı, 14 °30 Pt• 
leatran: ak e, 18 .M. F. Friedl ida.resin'dek' a.lc 
OJ>tra"n~ onserı, 19 Müsahabe ı 19 30 p or .. 
lnuıa.nnil:; M·~len Ric::hard Vaıner•in Os~!e 
•ıınli opera" e.ı~~raa.e.nıer Von Nürnberı i. 

8 O k. • RmuteaL.ıben dana musikisi. 
13 Roraa 1 h E Ş 394 m. 

lı:iıi. 18,0S M:t:tleri, pl.ik 14,15 Pi.ile mu•İ· 
19 .Haberleri, 19 orkeıtraaı karıtık konser, 
Onıverıit. t'ad 

0 
,15 Orkestranın devamı, 20 

ferana 2ı •• Y •u, 20,20 Pli.k 20 45 K 
2 • ıvınıe C ı , on-

1,20 Radyo ork eorıette tarafından ta •nni 
•er• 22 Miitalea e;~~;ı ~·r~rı.dan Senfonrk ko~
ırıı, 22.45 Jlab.;!er' en onik L.onıerin deva-

B RE • 
ır Harı 5 L A U 325 ft>. 

ı ınuııkı, 18,30 Muıahabe. 18.so Mii-

13 kAnunusani cumartesi 
ANKARA: 

12.30 • 13.20 Gı·amofon. 
18. 18.45 Orkeatra: Schubert Symphonie 

(lnac.beve). 
18.45 - 20 Alaturka &a:z. 
20. Ajan• haberleri. 

VAR ŞOVA ı4Jı ın. 
Müaahabe, 20,25 Şiirleı:, 20,40 Spor hab~rleri, 

18 Muaikil netriyat, pli.k, 19,40 Taıranni, 20 
21 Hafif musiki, 22 Müaahabe, 22.20 Cho
pin'in eaerlerinden mürekkep konser, 23,05 
Krakovadan nakil, 24 Müsahahe, 24,05 Oaıe 
danainıinden naklen dana muı;ikiai. 

B U D A P E Ş T E : 55(1 m. 
13,0S Radyo konseri, 14,30 Siıan muıikiai, 

17 Cocuk ne4riyab, 18 Radyo orkeatraıı, 19,15 
Mütalea, 19,45 Kahvehane konaeri 20 30 
Posta kutusu , 21 Pli.k, 21,45 Hab~rler, 

1

22 
Ceze:n arz iaimli piyes, 23,45 Müaahabc, Siıan 
musikisi. 

B 0 K R E Ş 394 m. 
13 Boraa haberleri, pli.lıı:, haberler, pli.k, 

17,15 Mektepli netri7at, 18 Sibiccano orkeatra 
•ı tarafından karııık konıer, 19 H 11berler, 
19,15 Sibiceano takımının konsere devamı. 20 
Radyo üniversitesi, 20,.20 Titi Botez tara(ın
~an hitabe, 20,45 Konferans, 21 Çift piyano 
ıle modern musiki, 21,30 Müaahabe, 21,45 G. 
Stefanovici tarafından t.a-anni, 22.15 Şra.mnıe:I 
musikisi, 22,45 Haberler, 

BRESLAU 325 m. 
17 Öğleden sonra konseri, 18,20 Almanlar• 

ait bahisler , 18040 Piyano konaeri 19,05 Muh· 
telif müaııhaLeler , 20 Milli nc.'rİy-\t, J-f..,lk 
t•rkıları, 21,10 Sabah, ötle, akıaın kö7de na
sıl ıeç•r_, iıilnli kö,.IU kunıcri, 23 Sı>o haber• 
ler, 23,'lS {)al'& nıu•ikiıi. 

• 

• 

yeni fllpka formalanndan 

Çay saati Emzik 

Kıt günlerinde evlerimize e~ ve 
dostun ziyaretleri sıklatır. Bu zıya· 
retler ekseriya öğleden sonra ve 
aktama doğru vakidir. Akrabamı
zı ve dostlarımızı kabul etmek için 
sadece kendi ev tuvaletimiz "gayet 
sade" "yani en tık giyinit tarzı" ka 
fi değildir, Evimizin de güzelliği 
lazımdır. 

Çocuğun emziği.. lşte en ç?~ 
dikat edilecek mesele~erden bırı 
de budur. Çünkü emzık oluorta 
kullanılırsa, mikrobun m~k~mm~l 
bir nakil vasıtası olur. Gu~un bı: 
rinde ağlamasın diye çocuga ven 
len emzik ~nayı, babayr ağl~t1!": 

Emzikte bilhasaa temızlıge 
k d'kkat etmek lazrmdrr. Bu te· 

:'izli~ nasıl olur. Bir_ ~efa çacu
ğun bet altı tane emzıgı olmalı-Bu acele gelip giden ziyaretçiler 

koltuklarımıza oturup, pöti förle
rimizi yiyerek dereden tepeden ko· 
nu9urlarken, mobilyalarımızın, e
vin dötenit tarzının en küçük te
fe: ruatını bile tetkika vakit bulur· 
l~r. ~i~eklerin güzelliği ve yerleri- , 
nın ıntıhabr, servis teferruatı, pas
talarımızın veyahut sandoviçlerimi
zin iyi kalitesi, evin rahatlığı, ha
valandırılmış olması, hararet, ıfığı, 
akrabaya olsun, dosta olsun birer 
tenkit mevzuu tetkil etmemelidir
ler. 

dır. ti k Emzikler karbona r sıca su 
ile iyice yrkandrktan sonra, ke?· 
dilerine mahsus kapaklı, temız 
bir kapta ve sade su içinde yarım 
saat kaynatılmalıdır. Kabın ~apa 
ğr daima kapalı duracak.tır.İçınd.e 
ki su dökülmeden emzıkle.r da~
ma bu kapta muhafaza ed1lmelı· 
dir. Kapak ta her zaman kpalı 
durmalrdır . 

Emzik alınacağr zaman su~a 
parmakları deydirmemeli, emzik 

llk işimiz aalonun ılıklığına ve alevden geçirilmiş bir k~rkla _su
aydınlrğına dikkat etmek olmalc • yun içinden alınmalıdrr. Çocugun 
drr. Karanlık ve soğuk bir salon, emdiği kuma el ile dokunmak ka 
yahut gözleri yoracak na kafi ışık, tiyyen caiz değildir. 
servisimiz ne kadar iyi de olsa mi- Çocuğun ağzından çıkıp, her 
safirleri rahatsız eder. Bundan ıon hangi bir yere sürülmüt ol~ er;:· 
ra salondan evvelki destibül de ih- zik tekrar kaynatılmadan bır dl'· 

ha Cocug"un ag"zına verilmeme ı· mal edilmemelidir. 
Bundan sonra salondan evvelki dir. • emziksiz Fakat ke,ke çocugu 

decitbol de ihmal edilmemelidir. 
M · f · 1 - • d 1 • ı ~b~u;· y~iı~· t;,:se:;k:;·~· ;· :=:~=.'."::~::'::.~la'.'.' ısa ır erımız en çoğu sa ona gır- I • 
mezden evvel, mantolarını ve kürk- iyi cinsten bir kaç damla rom atıla-
lerini burada bırakırlar. Onun için bilir. . d 
burası dostlarımızın mantolarını Çayr yemek odasından. z~Y": e, ba 
kolayca çıkarmağa ve evden ayrı- tonda almak daha hoş bır ınt~~a .. ~· 
lırken mantolarını a:amağa mahal rakn Misafirlerin yanına .u~u 
bırakmıyacak bir •ekilde hazırlan k ·d 1 konur ve çay serv1sı bu 

T erı on ar . f l 
mıt olmalıdır. keridonlara konur. Eğer mısa ır er 
Öğleden sonraki misafirliklerde kalabalıksa, servisi kolaylaş!ırmaJ_c 

çayın saltanatı vardır. Binaenaleyh için odanın bir kenarına genış~e ~ır 
çay en iyi cinsten ve srcak olarak masa konur. Üzerine damalı hır on
hazrrlanmalıdır.. Soğumuf bir çay tü serilir. Temiz çay fincanları ve 
tekrar ısınmamalı· Çünkü koku&U pöti för tabaklarr arasına da ~çük 
gider. Onun için evlerimizde Rus elbezleri konur. Bu elbezler1 bro· 
semaverleri gitti~çe yer buluyor. de ve ajor!u fantazi şeyler olması 
Semaver suyu daıma yüz derece iyi tesir bırakır. 
de tutt?ğu i~in, .hangi saatte gelir· Salonda çiçek az olmalı, fakat 
se gelsın, mısafıre sıcak çay ikram iyi cins çiçeklen kullanma1hdır._Çd~ et~ek kolayla,ır. Eğer hava pek çiçekle süslenmit -~ir. sa on. şım ı 
soguk veya rütubetli ise, çayın içine 0 kadar moda degıldır. 

• 

bir kaç model 

Parçalan saklayınız 
F.limizde bir çok dikitlerimiz· 

den parçalar artar. Bu parçaları 
saklar. Çoğaldıkları zaman bun
ların heyeti umuıniyesiyle yeni ye 
ni daha ziyade güzel feyler vücu
de getirebiliriz. Bu günün moda
sr da az çok mozayiklı, karelidir, 
hendesi tekiller arzeder. 

Binaenlayeh dikitlerimizden ar 
tan parçalarla da modaya uym~ 

r 

.. , 

... 

' 
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Mobilyalar 
Ev dötemekte geçen bir nesil 

arasındaki değifiklıği tetkik et
mekte büyük bir ~~~k ~ar . .ı-ı:iç tüp 
he yok ki, bu degı,~klik le~ı""i.ze-
d . B. d fa eski agır ve e aerıya 

ır. ır e . · d. 
k · mobilyalar yerme t•m 1 

zev nz · 'l kaim ol insanın açım yeni bır ıtı .. • 
du. Bunlarda fazla ve luzumsuz 
tezyinat yerine, daha ziyade sade· 
lik göze çarpar. 

Eskiler bu nevi mobilyalara 
dayanıksız oldukları noktasın~~~ 
hemen itiraz ederler. Halbuki ıyı 
ağaçtan yapılınca, neden dayanık 

11 
sız olsun, anlatılmaz. • .. 

Jçi toz dolu, temizl.en~eaı gu!J 

1 
ağır perdeler yerine, f!Dldt evlen· 

1 

mizde odalara bol ziya salıveren 
hafif perdeler kulanıyoruz. 

İntihap ettiğimiz renklerde gö-

1 
1 

nül açar renkleri. Duvarlarımızda· 
ki tezyinat ta sadedir. Kocaman 
yağlı boya tablolar kullanmıyo
ruz. Evlerimizi müze olmaktan 
kurtardık. 

Salon takımlarımız, yemek salo 
numuz, her şeyimiz değitti. 

Bir çok mobilyalarımızda tah
ta yerine maden kaim oldu. Fa
kat mobilyada da sadelik, konfor, 
sıhhat her halde zevRimizdeki i• 
sa beti gösteren teylerdir • 

1 üniversite talebesi 
ve 

Asri lisanlar 
Asri dilleri öğrenmelerini 
kolaylaıtırmak maksadile 

BERLİTZ Mektebi 
mlldüriyeti; Fransııca, lng:Iiıce 

mümkündür. Yalnız bunları bir~- ve Almanca beher kurt 12 
raya egtirirken heyeti u?'umiyeıı: talebeden ibaret olmak üzere 
nin hasıl edeceği ahengın umumı ve talebe ba~ına ayda 3 lira· 
zevke uyğun olmasına dikkat et· !ık bir ücret mukabilinde 6 ay-
meliyiz. !ık kuralar açmaktedır. Bu kurs-

Yukarıki model bu parçalarla !ara ancak hüviyet cüzdanla-
'! rını ibraz eden talebe kayde· yapılabilect-k aso~ti ~ir etarp ı e dilebilecektir. 

bir el çantasını gosterıyor. Mese· Kayıt müddeti l ill 15 K. Sani 
la bir kap, bir pelePi.n, kemer, Re· oQ-lu 373 fst:klll c~dd~ıi 
yelek, kol ve yakalar da yapmak •;.-------• (llı21\
mümkündür. 

• 



Galatasaraylı Nihat bu 
cuma oynamayacak mı? 

Dünkü maçların neticeleri: Galatasaray 
2-Beykoz 1,Beşiktaş 5- Vefa kumkapıl 

Beıiktaş - Vela takımları bir CZTada 

Dün kadıköy Fenerbahçe atadın- ıBefİktaf B 10 - Vefa Kumfıapı B O 
da yapılan birinci küıne lik maçı Be- Kadıköy Fenarbahçe •l>tdında sabah 
ıiktaı - Vefa Kumkapı birinci ta- leyin B talamlan arasında yapılan maç-
kmılan araaında idi. ta Bqiktaı B taknnı başbın başa hakim 

Lik ma9lan baılayalı Beıiktaf an- bir oyunla, karımnda pek zayıf olduğu 
cak ikinci maçını yapacağı için Be- nu derhal meydana çıkaran Vefa Kuın.-
ıiktaı takımı hakkında bir fikir e- kapı B takımını ufıra karıı 10 sayı ile 
dinmek hususunda bu müsabakanın yendi. Beişkıaı faknnında ilerisi için 
bir ehemmiyeti vardı. Maamafih mev çok ümit veren futbolcular gördük. 
a:m dolayıaile Kadıköy aahau Tak- ikinci küme 
sim atadı kadar kalabalık değildi. 

Ateı • Güneıten Adil Giray be
yin hakemljği · altında yapılan maça. 
takımlar şu şekillerde çıktılar: 

Beşiktaı: Mehmet Ali - Adnan, 
Hüıınü - Feyzi, Nuri, Saim - Şe
ref, Eşref, Naznn, Hakkı Hayati. 

Vefa Kumkapı: Halük - Saim, 
Süleyman - Münir, L\ıtfi, Hüseyin -
Mustafa, Mub I ıem, Gazi, Enver, 
Muhtar. 

1 - 5 Beıiklatm ııalibiyetile ne• 
ticelenen bu maç hakkındaki fikir -
terimizi söylemeden evvel gollerin 
yapılışlannı anlatalım: .. .. .. 

ilk gölü oyunun on dorduncu d~
kikasında, muatafa, Enverden aldıgı 
bir pas üzerine Vefa Kumkapı hesa
bına yapb. 

Vefanın bu yegane golünden aon· 
ra 18 'nci dakikada bir korner esna• 
aında Nuri, 26 incı dakikada bir ka
n~ıklık eanaaında Hakkı bir bir pla
"" ile Beıikta§ lehine iki ıayı yapb· 
lar. 

ikinci devrede, sırasile Hayali, Ei
reE, Şeref birer gol yaparak Beşikt&Jın 
sayı adedini beşe çıkardılar. 

GoJI... bu Suretle ıuılqıJddı:tan SOn• 
ra oyunun cereyan tarzına geçebiliriz: 

B*ktat. iyi bir sayı farkı elde et
mesie rağmen çok güzel ve beğenilen 
bir oyun gösterdi denemez. Yalnız Be
,:ıc"1l hesabına ıayam memnuniyet ola 
rak kaydebilecek nokta, Beıif<tatlı fut· 
bolcularm birbirlenne çok iyi paal-
cak derecede aiı"1Ut olmalarıdır. Bunun 
öçindir ki, tam bir hakimiyet tesis elime 
den, büyük farkı gösterecek bir vaziye
te girmeden, yani farkına vanlmadan 
Beiıkta~ gol çıkardığı ve galip geldiği 
görülüyor. 

ilk devrenin ilk dakikalannda mü!le 
'Yazin sayılacak b:r oyundan ıonra V .la 
lılann ilk golü yapmalan Bqikta§ı ha
rekete getirdi ve calan~~· ffiuedil
miyecek bir bakimiyetle ıkıi gol çıkaran 
Bcşiktqlılar. bu i:k devrede, paslı oyun 
larile V efahlan yordular ve ikinci dev 
renin mu vaffııı.iyetli oyununu hazırla· 
mıf oıdular. 

ikinci devrede, sahanın biraz çamur 
lu olm'lsının liesirile de fazla yoru.lınuı 
görünen V elalılar haıımlarmın üç gol 
daha Yapmaıma mani olamedılr. 

Be§iktaı bütün oyununda umumiyet 
le sol tarafile oynadı Esasen hücum bat 
bnın rlalıa kuvvetli taralı da bu tarafı 
i.:ı:. Takımda en iyi oyniyanlar Şeni, 
Eırel, merkez muavin Nuri ve bilhassa 
ka!eci Mehmet Ali idi. 

Vefa takımında sol muavin Salın, sol 
açık Muhtar ve sağ iç Muhtqem istis
na ederlerse diğerleri vaaaı bir derece
de oynadılar. 

Tarihi roman : 21 

F enerbahçe stadındaki ikinci küme lik 
maçı Kaınnpaşa ile Beylerbeğİ takımla 
n arasında idi. Bu maç zevsiz oldu. 
Munl.8zam bir sistem ve taliye albnda 
olmıyarak rastgele vuru§larla geçen bu 
maçı Kaannpaatlılar ikiye kartı üçle. 
kazandılar. 

F enerbahfenin egzersizleri 
Ayni sahada Fenerbahçe takımı, ge 

lecek hafta yapacağı BePktaş maçına 

Beykoz - Galatasaray maftnJan 
bir enstantane 

hazırlık olmak üzere keneli futbolcula
nndan mürekkep bir muhtelitle bir ek
zersiz yapmıı ve 2 • 4 yenibni§tlir. Fe
nerbahçenin bir müdafii eksil< olarak 
yaptığı bu ekzennde yenilmesi gelecek 
hafta Betiktaşla yapacağı çok mühim 
.-ça ~~ İyi hazırlanmk ve o mçın .,. 
hemmıyebni benimsemek için iyi olmut 
tur. 

Galatasaray 2 - Beykoz 1 
Taksim ıtadmda birinci kümeden 

Galatasaray ve Beykoz bi.,;nci t.iılamlan 
F enerhalıçeden Cafer Beyin hakemliği 
albnda karııla§tılar. 

Talamlar §Öyle idi: 
Galatasaray: Avni - Lutfi, Tevfik 

- lbrahim, Nibaı, Kadri - Necdet, 
Musallih, Ra.;h, Fazıl, Daniyal. 

Beykoz: Kandilli - Halil!, Sedat -
Cahit, Mehmet, Behçet - Ka=n, Sait 
Mustafa, Rıd'Van, Bahadır. 

Oyun, son dakikalara kadar netice
nin iki takımdan biri lehine değiıecek 
tekilde cereyan e'lknesi dolayıaile bayii 
heyecanlı oldu. 

Galatasaray. ilk dakikadan itibaren 
iıalcim oynamasına rağmen gol çıknıbi
lecd< bir müessiriyet göateıenıedi. ilk 
devrenin ortalanna doğru bir kornerde 
merkez muhacim Raıihin srk görüJıni. 
yen gÜzel ve isabetli bir kafa vurutu 

Güneşin Oğlu 
O sene Ur ,ehrinde ilk defa 

(Toprak Bayramı) yapan halk, te· 
birdeki evlerinin kapıları önüne ta
:ze topraklar dökerek ve gece sa
bahlana kadar ıoka!tlarda me,ale
ler yakarak, tarlalarından getirdik· 
leri bu taze topraklar üstünde otu
rup eğlenmitlerdi. 

(Toprak Bayramı), o seneden 
sonra, Türklerin en büyük günü ol
m\14tu. 

Türkler (Toprak Bayramı) gü
nüne: Yoksulluktan kurtuluş günü 
diyorlardı. 

(Bora) nın adı, bu büyük bay
ram gününden sonra, yalnız iki ır
mak arasında değil, bütün dünya
da hayır ve saygı ile anılmıya bat
lamıştı. 

* • * 
Aradan aylar geçince 
Giineşin oğlu, bir sabah atına bi

n~rken, uzaktan kendi çadırına 
doğru bir genç kızın koşarak gel
diğini gördü. 

Yazan: lskenJer FAHREDDiN 
Nöbetçiler kızı kar,ıladılar. 
- Nereye gidiyorsun? 
Genç kız bağırıyordu: 
- Reisi göreceğim. • • Ona diye-

ceklerim var. Çok uzaklardan, 
düşman ilinden geliyorum. 

Bora derhal atından atladı .• 
Kızın yanına geldi. 
- Ne dedin? - dedi - Düşman i

linden mi geliyorsun? 
Genç kız çok yorgundu .. Çadırın 

önünde yıkıldı. 
- Kaç aydır Fıratlıların arasın

da idim. Kaçtım. • geldim. Neden 
timdiye kadar beni aramadınız .. ? 
Neden Fıratlıların yurtlarına hü
cum edip onları uzaklar a kaçıncı
ya kadar kovalamadınız? 

Bora şaşırmı,tı. • Kendisine yan
gın gecesi müracaat eden bir ihti
yarın ·kızı kaçırıldığını ve İsminin 
(Doğu) olduğunu hatıı-ladı. Gene 
kızın yanma eğildi: -

- Seni yangın ııecesi mi kacır
dılar? 

- Evet •. , 

Ergani tahvilleri 
Satış perşembe akşamına 

kadar devam edecek 
Geliri tamamen Ergani hatbı>a tah

ıiı edilen ikramiyeli, yüzde bet faizlıi 
933 dahili iıtikrazı B tahvillerinin aa· 
tıtlanmn bu hafta aon haftasıdır. Hükü 
metin, halkın tasarruf ettiği paraları 
karlı ve faydalı bir itte kullanmaksı i
çin verdiği bu fırsattan ancak Perıe
be akşamına kadar istifade etmek kabil 
dir. Esasen 4 milyon liralık olan bu ikin 
ci kmm tahvillerin satııı için hüküme
tin verdiği ıu bir aylık müddetin tah
villerı:n kısmı azamı sablmrı bulunmak
tadır. Binaenaleyh tahvil alacaldann 
son günlere kalmıyarak bu fırsattan is
tifade ebneleri icap etmektedir. 

Halkın parası ve Türkün bilgisile ya 
pılan Fevzipaşa - Ojyarıbelür hattının 
bu kısmı tahminden fazla bir süratle i
lerl~ktedir. Hattın 934 senesinde Er
gamyc vonr.aaı İcap ederken, alakadar
lar bugünkü vaziyete nazaran, 1 Eylül 
sonunda hattın Erganiye varmıı olaca• 
ğını fümin etmektedirler. Bu suretle se 
kiz ay kadar sonra tasarruf hareketinin 
doğurduğu bu eserin ilk parlak zaferi 
kutlulanabilecektir. 

ZONGULDAK, 5 (A.A.) - Er
gani bakır yolu istikrazından Zon
guldak _.;Jayeti bu gÜne kadar 5434 
tahvil aabn almııtır. 

Galataoaraym ilk golünü kaydeUi. 
Bu golle de hikimiyetini fazlalaşb• 

ran Galatasaray mütemadi hücumleriııo 
rağmen devre sonuna kadar gol çıkara
madı. 

Galataoarayın, bu hakim oyununu i
kin devTede daha müeML.. bir ~e so
kacağı ve bir kaç gol daha yapacağı zan 
nedilirken, Beykozlular daha caıılı oy
nmnağa bfttladılar ve ilk dalrikalann hı
zı geçtikı.lm sonra yavaı yavaş Galata
saray kalesini tehdit eden bir vazıiyet al 
dılar. Bunun neticesi olarak sağ açık
tan gelen topu, Beykoz sağ muavini 
Behçe'll ani ve sıla bir vuru~ Galataaa 
ray ağlan- tktı. 

Bu beıabeıiik sayıu Galataaarayı 
kendilline getirdi ve oyunun burulan 
sonraki kısmı Beykoz kalesini saran bir 
tazyikle geçti. Oyunun sonlanna doğru 
bir kornerden sonra bir karqıkhk ara
ımda Beykoz sağ muavini Beiıçet bu se 
fer de kendi kalesine ı:ı:.. gol yapUı. 

Bu suretle 2 • 1 Galatasaray lehine 
neticelene maçın sert bir §ekil almama
sı huausund.• hakem Caf<r Beyin hiç 
bir favüle müsanuıha .etmemeıirıin çok 
tleaiıi oldu. Maam.Jih Cafer Bey hazan 
bunda ifrata vardığı gibi lehlerine dü
dük çaldığı tarafların avantaj,ı lanm da 
göz önünde tubnadı. 

Maçm yegane hadisesi, Galatasaray 
merkez muavini Nüıadm, mütemadi iti 
razlan üzerine hakem tarafmdan saha
dan çıkanlınasıdır. • 

Bu, Galatasaray hesabına çok fena 
olmuıtur. Zira futbol heyetinin vermit 
olduğu bir k.araJ:" mucibince, hakem tara 
fından sabadan çıkanJıuı bir oyuncu, mü 
lleakip maça itcıirak ~yecektir. Hal
bo,ıki gelecd. Cuma Ç>ııl"_taaaray - lstan
bulspor maçı vardır. Nihadın oynama
ması Galata.sarayı lıt.inbulapor karıuın 
da hayli zayıflatacaktır. 

Dünkü Galata.saray • Beykoz maçın 
da fazla bir \Jekıı.ik göze çarpmakla ı
raber Galatasaray futbolcularının nefes 
hususunda çolc farkettikleri memuni
yetle kaydedilecek bir noktadır. Taknn 
da en iyÜ oyniyanlar, Rasih, Kadri ve 
bilhassa Fazıldır. 

Galatasaray B 6 - Beykoz 8 O 
Taksim otadıdaki B !lakımlan ma

çmda Galatasaraylılar güzel ve hikim 
bir oyundan sonra hasnnlan Beykozlu
lan 6 • O gilııi iyi bir farkla yendiler. 

ikinci kiline 
Ayni sahada ikinci kümeden T opb.

pı • Aadolu telmnlan karşılaşblar. Ge
çen senenin küme fampiyonu Anadolu bu 
sene lik maçlarına talisiz bir §<?kijde 
bqladı. ilk ağız.da Eyübe yenilc!&kten 
aonra dün de eksik lılr tlıknnla çıkarak 
Topkapıya O • 1 mağlup oldu. 

S. GALiP 

Seref stadında 
' Bqikt--. aahasmda: 

Şeref ' '-lmda yapılan maçlann ne
ticeleri §unlardır: 

Gençler §ampİy~mda Galatasa
ray, lstanbulspora 3 - O. Kaınnpaı;a E
yübe 1 • O galip ıelmiıJer, Anadolu ve 
Topkapı bir bire berabere kalmıılardır. 

- Senin adın Doğu mu? 
- Evet..· 
Günetin oğlu, Doğuyu kucakla-

dı, çadırına götürdü. 
- Seni nasıl kaçırdılar, yavrum? 
Doğu kısaca anlattı: 
- Reisin yeğeni beni seviyor

muş. . Ur şehrini benim için yak
mış. Atet ortalığı sarınca bir ma
ğaradan sur içine girerek evimizin 
önüne gelmiş. Ben de babamla ka
pının önünde duruyorduk. MeçhUl 
bin el birden bire boğazıma sarıldı 
ve ağzımı kapadı. Beni kucağına 
alan bu adam nehir boyuna götür
müttü. Biz sizin bira:z sonra au ke
narında dola9tığınızı gömıü9tük •• 
fakat su içinde yatıyorduk. 

Bora hayretle genç kızı dinliyor-
du. 

-Oradan nasıl kaçtınız, Doğu? 
Diye sordu. 
İhtiyarın kızı başından geçenle

ri anlatırken ağlıyordu. 
- Babamı gördünüz mü •. yaşı

yor mu? 
Bora, daha bir kaç - !riin evvel 

k 
o , 

ızın babasına yolda rastlamış, fa. 
kat dertlerini tazelememek için ken 
disile konuşmamıştı. 

-Gördüm-. Her zaman görüyo
rum. Hayattadır. 

Diye cevap verdL 
9oi:u sevindi. 

Diştabipleri ve mimarlar 
Diştabipleri dün kongrelerini aktetti

ler, mimarlar toplanamadılar 

YukCZTıJa mimCZTlar, a,ağıJa 
Dit tabipleri cemiyetinin senelik 

kon,.....i dün ElJbba odaaı aalonunda 
toplanmıfbr. 

Kongre cemiyet reiıi ve DitÇi mek 
tehi müdürü profesör doktor Ki.znn 
bey tarafından açllmıt; riyasete Zi
ya Cemal, katipliklere de Edip Zeki 
ve Hayrettin Zeki beyler intihap olun 
muılardır. 

Geçenlerde vefat eden Rıdvan 
Hakkı beyin ruhunu taziz makaadi
le iki dakika aükut edilmit ve kon
gre münasebetile makamab aliyeye 
tazim telgraflan çekilmesine karar 
v"rilmiıtir. 

idare heyetinin senelik mesai ra
ponı okunmuı, nizamnamenin tadili 
teklif edilmiıtir. Bu aırada münaka
§8 hararetlenmiı ve neticede idare 
heyet.ine bir reis vekili, bir katibi u
mumi vekili, bir de ilini raportör ila
vesi suretile nizanınamenin tadiline 
karar verilmi§tir. 

Bütün mekteplerde ve bilhassa ilk 
mekteplerde dit bakımı teıkilatı vü
cuda ııetirilmeai huauaunda Maarif 
vekiieti nezdinde teıebbüa yapılma• 
11 kararlapnııtır. Yeni idare heyeti
ne de Kazım Esat, Rifat, Osman Bur• 
hanettin, Mehmet Rıza, Suat lıımai!, 
Nihat iffet, Feyzullah Rasim, Meh
met Muammer, Halil llyas beyler se
çilerek kongreye nihayet verilmi§tir. 

MimCZTlar kongresinde ekseriyet 
olmadı 

Mimarlann senelik kongresi dün 
halkevi güzeıl sanatlar kısmının bu
lunduğu Alay köıkünde yapı!acakb. 
Fakat ekseriyet olmadığından kon
ııre gelecek cumaya bırakılmııtır. 

Hükümet, ınimarılar ve mühendis
ler kanunu layihasını tanzim eder· 
ken gerek mimarlardan, gerek ınü
hendialerden mütalea sonnuıtur· 

Mimarlar maarif mühendisler de 
nafia veka.J.etine mÜtaJealannı bildir
mİ§ler ve mealektaılan arasında İn• 
zibat, ihtisas eaaalanna göre bir oda 
letkilini iatemi§lerdi. 

Bu kanun henüz çıkmadığı İçin 
oda teıkil edilmesi de geri kalmıt· 
br. 

Mimarlar. bilhassa proje yapan 
bir mimarla müteahhitlik yapan mi-

Güne9in oğlu dütmanın içyüzü
nü öğrenmek istedi. 

- Fıratlılarm tekrar Ur tehrine 
baskın yapmağa niyeti yok mu? Bi
zim için neler düşünüyorlar? 

Doğu, Türkler hakkında çok tey
ler ititmişti. Bunların en mühimmi 
Boraya karşı hazırlanan bir tuzak
tı. 

- Fıratlılar Türklerden çok çe
kiniyorlar, dedi, fakat sizi diri ola
rak yakalamak niyetindedirler. Şe
hir haricinde bir çok yerlere tuzak 
kurdular. Siz oralardan geçerken, 
birden bire bir çukurun içine yu
varlanarak düşman eline esir dü0 

şeceksini ! Ayağınızı denk atınız! 
- Ne yapabilirim? Etrafta atla 

dolaşmamak mümkün mii? 
- Atınızın bastığı yer çalılık ol

masın.. Kum ve toprak üstünden .. .. .. .. ' yuruyunuz .. 
Bora bu habere çok sevinıni~ti. 
- Senin bu fedakarlığını ölün

ciye kadar unutınıyacağım, Doğu! 
Bana verdiğin bu değerli malfunat, 
yurduna ve kabilene beni kazan
dırdı. Çünkü ben bugün ilk defa 
ve yalnız olarak ebıaftaki u:zak köy 
leri dolatacaktım. Oralardaki hen
deklerden geçerken, çalılıkları çiğ
niyecektim .. F ıratlılarm oralarda 
beni bir Para tuzağına düşürebile
ceklerini iındj ani 0 

Jiıtabipleri dünkü içtimalarda 
mann ayn olmasını İstemektedirler. 

Bundan baıka yeni yapıılar ve yol
lar kanununun on sekizinci madde
ainde İD§aat deruhte edecek olanla; 
rm meauliyetinden bahsedilirken _mü
hendis ve mimarlar arasında kalfa
lar da zikredildiğine göre kal.faların 
sıfat ve salahiyetleri de gelecek kongre
de münakaıa edilecektir. 

lnhlearlarda 

Mamul tütün satışı 
Limited şirket teşkili 
kanunu tebliğ edildi 
Ecnebi memleketlerde tütün ve si

ğara satmak için bir limiU.t §İ.rket let· 
kili hnkkındnki kanun ıehrimizdeki ala 
katlar mclıafile gelınittir. Bu kanunla ta 
kip edilecek yeni yol iktısadi mehafilde 
bilhassa tütüncüler arasında büyük bir 
alaka ile kartılamnakta ve takip edilmek 
tledir. 

Kanuna nazaran, memleket haricin
de mamul tütün ve siğara satıfı muame 
laıile iıtıiğal etmek üzere inhisarlar, 
milli mali müesseseler ve ötedenberi ili 
tün ticaretile meıiul lan tacirlerin İ§ti 
rakile bir imitet firket· tetl<il edilecek
tir. 

Şirketin sermayesi 1 milyon lira ola
cak ve sermayenin nısfından elli bin lıl
ra fazlası inhisarlara ait olacaktır. Diğer 
kıııın sennyeyi milli müesseseler tüc
car koyacakbr. 

Sermayenin ileride bir miı'ıi arUırıl 
maaı da müınkün bulunmaktadır. 

Şirket icap ettikçe harice satacağı 
tütün ve ıigarayı inhisar idaresinden 
kredi ile alabilecektir. 

Şirkelin bütün dünyada büyük te
hirlerde aabf teıkitab olacaktır. inhisar 
idaresinin bugün hariçte mevcut tefki
lab ve tletd<J<üllerle tütün ve siğara sat 
tomak için aktettiğıi mukavelelerin ver 
diği haklar yeni ıirkete devredilecektir. 
Şirketin bütUn muamelatı inhisar tara
fından mürakabe edilecektıir. 

Aldığnnız malümata nazaran, gü
rük ve inhisarlar Vekaleti §irketin t.,. 
tekkülü için faaliyete giriıerek temas
lar yapmağa ba§lamıttir. 

- Sakın tehirden dışarııya çık
mayın! 

Bora batını salladı: . . • 
- Bir korkak tarla faresı gıbı 

sur içinde kapanıp kalamam, yav
rum! Evvela köylülere yolları te
mizleteceğim.· tuzakları aratıp içle
rini toprakla doldurtacağım. Son
ra akıncıları bi11 araya toplryarak 
düşman üzerine yürüyeceğim. Fı
ratlıları mutlaka bu havaliden çok 
u:zaklara kaçırbnak, etrafımızdan 
defetmek isterim. 

Sonra sözün gelimini deği,tire
rek: 

- Reisin kızını gördün mü, ba
kalım? Biraz da fU dünya güzelin
den bahset ...• Sahiden bu kız her· 
kesin dediği kadar güzel mi? 
Doğu yüzünü buuıtturdu: 
- Ben onu bu sefer görmedim. 

Fakat eskiden tanırım. F ıratlılarla 
, dost geçindiğimiz zamanlar, nehir 
kenarında beraber yıkanırdık. Gü
:zel kız .• Yakıcı bakı,ları her erke
ği çabuk avlıyabilir. Siz onu biç 
görmediniz mi? 

- Hayır ••• 
-Tuhaf fey. Halbuki o sizi gÖ!'" 

müş. · ve sizi seviyormuş! 
- Bu hikayeyi sen de mi duy-

dun? • 
- Herkesin ağzında. Reis aizi iş

te 

Balkan ha .. erlerl 

Atinada sıyasi vaziyet 
A flhA, ;) (lvlıl.ıyetJ - Siy•· 

si vaz,yet ı'ın:ı~a1 tcmetc,edır. .. 
liuKunıct uu· 1aratt-.n JVlösY0 

Venızeıos<1. karşı yapılan suikat1 

failteri hakkınuaki tah1<ikatm ilı· 
mal ve muhakeıne!erinin ıntacı ~ 
çin adliyeyi ta.zyik etmekte, eli· 
ğer taraftan kabineye M<i.yö J\fe
taksa~ ııı alınması suretile hük~ 
met partisinin kuvvetlendirilmetY 
ne cehtedilmektedir. 

Mösyö Metaksasm kabineY6 

alınması hükumetle milli ittihat 
arasını hiç şüphesiz vasi mikya~ 
ta açacaktır. Bu hareket MösY0 

Venizelosa kar'ı açıkÇa meydaJI 
okumak suretinde tefsir ediliyor· 

Mösyö Metaksasm kabineye ıı· 
lınacağı hakkındaki rivayetlerll 
dair fikri sorulan başvekil funlıı· 
rı söylemiştir: "Şimdilik kabine
de hiç bir tadilat yapılmıyacal<' 

. tır. Hürriyetperverler reisi Mö5b 
yö Makaimosa gelince, mumaileY 
kabine için kıymetli bir unsur tef 
kil ettiğinden, hükumetle te~rik1 

mesaisini memnuniyetle telakki e
derim.,, 

Kabinede ihtilaf mı? 
AT1NA, 5 (Milliyet) - Aıi

na tehri belediye riyasetine naııı· 
zetliğini koymak tasavvuru mü· 
nasebetile Harbiye nazırı Kondi· 
lis ile Başvekilin arasının açıldı· 
ğı ve bu yüzden kabine erkanı a· 
rasında dahili ihtilaflar bat gös· 
terdiği hakkında dönen taYiaları 
Batvekil kat'i olarak tekzip etnıif 
tir. 

M. Maksimos Romada 
ATINA, 5 (Milliyet) - Hari· 

ciye nazırı Mösyö Maksimos dilli 
tayyare ile Batvekile gönderdiii1 

bir mektupta, Pari[teki mükale· 
meleri hakkında izahat vermkete 
ve memnuniyet izhar etmektedir· 

Mösyö Maksimos Romaya var• 
mış ve Mösyö Mu~lini tarafın· 
dan kabul edilmiştir. Roma gaze• 
teleri bu mülakat dolayısile il<İ 
memleket arasındaki siyasi ve ile• 
tısadi münasebetlerin daha ziya• 
de inkişaf etmesine intizar edile• 
bilece~;ni yazmaktadırlar. 

ROMA, 5 (A.A.) - M. Mak· 
simos buraya gelmiştir. Nazır is· 
tasyonda Yunanistanın Roma se· 
firile Hariciye nezareti hususi kil' 
lem ve te4rifat müdürleri tarafın• 
dan karşdanınıttır. 

Yunan Hava nazırlığı 
AT1NA, 5 (Milliyet) - Baş· 

vekil Mösyö Çaldaris müteveffa 
Mösyö Rallisten inhilal eden J-la• 
va itleri nezaretini de deruhte et• 
mittir. 

Mösyö Çaldaris. bütün bava İf 
leri yüksek zabitlerini nezdine ça' 
ğırarak, kendilerinde"n, itaat; fe
dakarlık ve disiplin iatemit ve ha' 
va işlerinin bugünkü intizamsıı· 
lığının devamına müsaade edenıİ• 
yeceğini söylemi,tir. 

Bulgar Maliye nazırı 
Cenevreye gidiyor 

SOFYA, 5 (Milliyet) - Mali· 
ye nazırı Gospodin Stefano, bu a• 
ym 6 - 7 si arasında Milletlcf 
Cemiyeti maliyft komisyonu mü• 
zakerelerine ittirak etmek üzere 
Cenevreye gidecektir. 

Cenevrede , Bulgar hükiimeti· 
nin mali vaziyeti ile bütçesi hak· 
kında izahat verecektir. 

Gospodin Stefanov, diğer ba• 
zı Avrupa payıtahtlarını da ziY"' 
ret edecektir. 

hotetmek için ele geçirmek iatiyot• 
- Sen onların elinden nasd kaÇ' 

mağa muvaffak oldun? 

- Ben nehirden yüzerek sahile 
geçmiştim. Bir başka göçebe ka· 
bilenin eline düttüm .. Kaç aydır o~ 
larm arasında ya,ryordum. Bu ufv 
yabancı kabileden bir fenalık gör
medim. Fakat; beni serbest bırak• 
madılan • Bir ihtiyar kadının ya.• 
nına verdiler. • Göz hapsine aldı• 
lar. Benim Türk olduğumu anla• 
yınca herkesi bir korku sarmıştı• 
Hiç kimse bana el uzatamıyordıl• 
Ayni zamanda Fıratlılarla da ara.· 
ları açık olduğunu anlam19tım •. JCell 
dilerine beni Fıratlıların yeğeni ,.I· 
mak istediğini söyledim .• Bu vaZİ· 
yetten istifade etmek istediler "e 
günün bit.inde beni F ıratlılara ııııt• 
mak emelile muhafaza altında bil' 
lundurdular. Dün şiddetli bir rüt:' 
gar esmişti. • Bütün çadırlar ha.,,.. 
ya uçmuş, herkes bir tarafa yayıl·. 

b • ti' mıştı. Ben de u kargatalıktan ı• 
fa de ederek kaçtım .• Zaten yolla.ti 
biliyordum. Hiç bir dütman göı• 
cüaüne rastlamadan geldim •. yıır-
duma kavuştum. . 
Güneşin oğlu, Doğuyu, biraz dıır 

!edikten sonra, atına bindirdi .. saıt 
basının evine götürdü. 
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Kandrada iki 
Ahbap çavuşlar 

Bunlardan birini öldü zan
nedilerek tabuta koymuşlar 

KANDRA, (Milliyet) - Bugün size 
takdim etmek iıtediğim iki ki!i Kandra
nın en kıaa boylu adamı ile en uzun boy 
lu adamıdır. 

En kııa boylu adam gövdesi, ba
cakları, kafa11 hepsi dahil olduğu halde 
0.f8 sm. boyundadır. Kadranın Ahmat
lı köy ahalisinden İbrahim kahya namile 
bu muhitte tarunmış 46 yaşmda bir a· 
damdır ... Kondisinin tarlaları ve bilhassa 
koyunları vnrdır. Hali vakti yerinde ol
malda b,.aber, talıtmaktan da hiç bir 
zaman çekinmez. Çiit zamanı sapanı ile 
metgu\ olduğu gibi, müsait zamanlarda 
baltasını ve bııyvanlanm alarak yaz kıt 
omı~~ardan odun keserek mütemad.i
~n ıa.<elelere ta4ır. Ormanlar içerisinde 

Y~ı:un k•salığı dolayisile kimsenin gi
r;;~Yeceği yerler.e sokulabildiği için tak - K~. '!d~n!ar daıma fazla para eder. 

en ~sının &!>kerlikte heveai var olması• 
na ragm · d" . . en Jım ıye kadar askere gide-
mem ... tır M· k 

, 1 , " • " ... mmel surette koyun bas-
ta., "~""" bilir Tchl'k d d h ı - d · teanına cra 
mu " ~hale ederek tedaviye ba laması do-
lay ~.ııle kahyanın lı:oyunları senede he-
men hiç veFfiyat vermez. 

İki o~lu ve bir luzı vardıT. Oğullan 
kendisinden 0,90 ım. yük .. ektirler ve iki
ıidc ayni boydadırlar. Yalnrz kızı 0,72 
sın. kendinden yüksektir. Kızından, ai· 
le; inJ ' " ve büyük oğlundan fevkalade 
memnu :ıdur. Yaln z küçük oğlunu itaat
•iz\:k ettiği için pek okadar sevmemek
todir. Kendi tabiri veçbile küçük oğlun 
d_a gayretlik cevheri ve hamaratlık nefe
sıde yoktur. Bazı zaınan!arda küçük 
oglu~, dövmek ıuretile haddini bildir
mek ıca.pcttiğini ıöylcr ... 

~ahya İbrahim ağanın kendisinden f° kuzun boylu oğlunun dövmesi görü. 

h
ece leydh·. Hf,diseye ~ahit olanların 
•Yrelle tey't tt'kl . k"I 

lbrahim ağa' b'rcka,baelırı ~ne· ı ~ed .. ~~hya 
m ·ı ' · n.tı ı gor ugu za· 

•n °& unu he .. ve kend· . . nıen yanma çagı:rmakta 
ısınl kucak\ k . . ic:..p etf · ayara va~ıyet neyı 

. .r.yoı·ıa - rne l" b' .. .. 
'cya yükaek e bi se ~ • ır ma~a uıtu 
nu oi;lunun t, r. 1taş ır,ıhı ~endı boyu-

. yu l e ınuaavı cak 
hır yeri İfaret edc..e:k . yap.~ 
:nektedir B d çıkma11nı •oyle-

• un an •onra tenb "b ·ı k 
rı•ık mükemmel b" d" ı at ı e •· . ır ovme faslına . 
rı'mektedir. S k sık tekerrür eden b gıha. 
lcıafç ukd · . . . u • .. . oc :uma ıtaat edıyormuı ... Bir 
run yıne bu tekilde batlayan bir faııl 
esnaaında çocuk ka mak · . . kah ç ıatemı, ıse de 

ya bu fikri se:ı:er sezmez hemen oğlu 
~:~~a omu.zu.ı_ıa .• a~arnıı, ve zavallının ku-

nnt, yuxunu kan içinde brakmııtır. 

ldK1
.'.'

1 v~ oğulları kendiıinden çok uzun 
0 

, u,.~ku ı:dıbi karm da kendi boyunun iki 
mıs ı a .., uz bo l d • di ·e . un y u ur. Kahya efen-

} nı Yazılar çıktığı zaman b.. ..k b" 
gayretle ·· • • uyu ır 
kork k ogremncge çalışmııtır. Kendiıi 

.. 
1 

ma Ve Yorulmak bilmediğini daima 
so~t er.En olmayacak yerlere en gayri mü 
saı zıımanlard 'd E a gı er. n çok sevdiği 
fey ayn Jtyrı ve i,imlerile tanıdığı ko-
yunlıırından doğan kuzularmın adedini 
;:;i';:;'k! ~ndraıınrn duvanna doğum 

erını kaydetmek olduğu gibi Kand
~a paza~ına geldiği zamanda bütü~ ahbap 
arını zıyarct ed;p konuşmaktır. 

Ah_b~~lann1n en ehemmiyetlilerin· 
den bırm Uzun Ahmet efendidir. Ah
met efendi iki metre O.Ol ım. boyunda
dır. Aslen lıtanbulludur ... Kandrada Or
man muhafaza memurluğu ile muvaz
kaf~~- Şayanı hayret bir ıür'atle yürüme 
ab~yetine maliktir. Hayatı gayet yek

~~· geçer. Vazifesi huıusuııda bazı 
ımseleri fevical"d k 

mı, olm a. e alın seıile hqla-
aaına ra- k" . ... . 

değildir H k & ... en ımse fil<İlyetcı 
Ahmet ~fen';;; :s ken~isiıti koçancı uzun 
iki büyült h . mca dıye tanır. Hayabnda 
timdi kara • ~e ceçirmi,tir. llk defa, 
na.n Giren -ı~ udutlan dahilinde bulu· 

~~maz bü ·· k d b" ayı ile kar •la.t YU ormanın a ır 
o;. '•1ına ,!im ""llır. Vakit akf'UD üstü 
yi hi11etınit .:i::,. Ayı uzaktan Ahmet Ef 
karak tanı biz'"' ayaklan üzerine kal· 
f"'na çılavermi:~dan geçeceii anda kar 
ran ve put eibi ~Ayı bu suretle ıatı· 
k•ndan tetkik ettikt Ahmet Ef. yi ya
kürmüt ve ra.111n~ll ıonra yüzüne tÜ• 
dan ıonra her :ı_· • •Yrılnııttır. Bun-

.. ' ti UUl&de •k • • • sur a e uzaklaını ._ il 11t.ikametlerde 
B" ""'•dır. 

ır defada, bunclaıı 
kendiside naaıt old • •ekiz sene evvel 
buhrana tutulnıuft:Mu· bil'!'ediği bir 
ve nefesi dıırmu, '"' t uteakıben kalbi 
lele gelmittir .. BinaeO:j-en ölü bir ha 
fey hazırlanımı, fakat b!'hhtetfin için her 

tr oca . 
yesi veçhile vaktin ııeç olnı nın. bıvsı-
tetfin merasimi erteıi &Ünü &aı dolayiıile 
bir edilmiştir. Sabah olunc •aah t 10 da te 

• erk tağından kalkaı·ken oda tahta es Ya-
nıahfazaaının içerisinden ye..,. . kapaklı 
Ve herkesi de fevkaliide korİ.. !~mittir. 
Ş . '~ .. uştur 
~mdi 52 yafmda olmaaına raiın • 

kız ıene evvel geçirdiği bu mac en se. 
vak' • la et-a.ıını . 1t vakit hatır r ve unutulmanıaı 
~n edebilmek için bütün ahbapların':' ~e 
t 

•m
1 

•n her zaman ne olur, ne olma:ı: h a 
ır atrr. .. a .. 

rı ~ıı iki ahbap çavuşları Kandrada ay. 
ril Yrı herkes sevmekle beraber birbirle. 
p k de P,clt iyi anlaşmışlard•r. Y anlı:ı: 
g• e 

1 
?>uıteana ahval karşısında yekdi-

r erılc u 1 M ı· kah 1nıith' Yuşamaz ar.. ese a ya 
dir K.' surette sigara ve içki aleyhinde 
nı; b i,""'" uzun Ahmet efendi amca-
1-!iı· ı u ~uıdaki düımanlığı ise, Yeşil 

ccın;y t' . ıa.ınaz d e 1"•n prensiplerine yakla .. 
"Vctl; sa eTeccd olmakla pek o kadar kuv 
m; ? Yılaınavı>ca«ı anlaıılıyor. Değil ... 
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Ilgaz nasıl bir yerdir? 
Zelzele-qin günlerce sarstığı b11 kaza 

merkezimiz çok bakımsız bir haldediı 

/lgaz.ın umumi 

ÇANKIR, (MiUiyet) - Çankm
nm küçük bir kaza.sı olan lıgaz son 
günlerde devamlı zelzelelere sahne 
olmutlur. 

Nakıs 15 auhunet içinde bir kanş 
k~rla me_a:'ur olan llguıla altı gün
dur dakıkalar, •aniyeler çok heyecan 
lı geçmelrtedir s· - ı ' · tr ugu tu ve aarısmtr 
harap yuvaların yıkılıve ~. h. . . 
veriyor Zel l ha recegı ı~~·nı 
telgraf· habc""ı e. d kkında gönderilen 

r erın en il vaziyeti umunı.i . sonra ga:.t;~n 
ye•ı hakk d 1 • 

mat vermeği dütündÜm_. m a ma U• 

Ilgaz kauu, 
d Çfuankkıl nnm t~al~nde 45 kilometre 

e u an genıt bır sahaya k 1 
mut "35.000 nüfuslu bir kazadır~~= 
hası 640 kilometre murabbaıdır. 

llgaz dağ •run ulu çamlannm ko
kularını teneffüo eden llgaz, Ciimhu
riyf'llen evvel Kaıtamonunun bir na .. 
hiyeai idi. 

Cümhuriyetin ilanından sonra 
Çanlonnın vilayet olması Üzerine 11-
go.z da Çankırıya geçerek bir kaza ol 
du. Zaten Kutamonunun iken kışın 
vi!3y<'te gitmek için llgaz dağının kar 
lı, buzlu, dumanlı yollarından donma 
dan geçebilmek büyük nimetti. Bu 
yüzden o zamanlar Kaetam.onu ile ik 
!t•ııdiyahnı birleıtiremeınit olduğu i
çin fakir • • bakıınuz kalmııtı. 

ırörünilfÜ •• 

Bu eski Koçhisar bugünkü llgaz 
içtimai vaziyetinde de bir yenilik göa 
terememİf, İptidai, harap evlerinin İ· 
çine 11ğınıp kalmııtır. 

On, yirmi dükkanlık çartısı kaldı 
rmılarla döşenmit. diğer taraftarı 
bundan mahrum bırakılmııtır. 

Kııın llgazda kayıp d~emek i
çin tedbirli adımlar atmak liizımdır. 
Çok bakım&ız kalmıı, baktm3ızlığı da 
zamanla henüz telB.fi edememiıtir. 
Bunun da sebebini iktıaadi vaziyette 
aramak lizrmdır. 

llgazda aanayi ve zirai sahalarda 
faaliyet görülmüt değildir. lklinıin ao 
iuk olmaaı ayni zamanda arazinin 
dağlık bulunması hascbile bu muhit
te• ziraat iti yapılama.mı~ ve yapıla· 
İaz. Ancak şurasını kaydedelim ki, 
lgazdan ''Devrez'' çayı geçer. 

·!lgazlılar da bu sudan istifade su· 
retı -: ta~l~lannı pirinç ziraatına haa· 
rebnış gıbıdir. 

lktısadi vaziyet 
llgazda aan;'yİ hiç bir faaliyet yok 

tur. lıgaz!ılar ıptidai ticaret yapmak 
tadırlar. Harice mahsu1Jerini bizzat 
götürürler. 

lktısadi vaziyeti bu merkezde o
lan bu kaza tabiidir ki imar sahasın 
da da bir faaliyet cöateremeıniıtir. 

Elazizde bir şifa membaı: Memleket 
hastanesi büyük bir gayretle çalışıyor 

Elôziz. memleket hanalıanesi o• 

. E~ZlZ, (Milliyet) - Vilayeti
m zdekı memleket hastahanesi pek 
büyük bir gayretle çılıJmaktadır. 

Haatahane prek tehir ve gerek 
köylüler için pek faydılıd-r. Emrazı 
akliyo ve memleket ba.atahane•i ey. 

velce Amerikalılan hutahanesi olan 
iki büyük b ·nada toplanın ıtır. Mem
leket hastahaneıi 8, akli, e haataha• 
nesi 4 koğuıtan ibarettir. Evvelce 25 
yataklı olan m•mleket hastahanesi 
me;;:;Ieekt ihtiyacına kifayet etmedi
ğinden vi!&yet mec'iıi umumialnin 
himmetile geçen aene 50 yatağa çıka 
rılmıı ve ba suretle mem1eket'mizin 
bu en büyük ihtiyacı bir deraceye ka 
dar temin 'edilmiıtir. 

Viliyettın alınan mü•allde üzeri• 
ne lüzumu sıraımda fS kıı'.dar hasta 
kabul edilmektedir. Hali ha7ırd" haa 
tahanede balun"'n en 7iyade ha.-ici ve 
cer-aH kovuılrına aitt'r. Hastahane 
de bir kaç ta apan:liait h sta11 vardır. 

Yenipazarın ihtiyaçları 
YENiP AZAR, (Milliyet) - Na

hiyemiz fırka kongresi öğleden aon 
ra fırka salonunda toplandı. Kon
grede vilayet idare heyeti reis veki
li Avukat Neşet Beyle vilayet ida
re heyetinden mühendis Hıfzı a
vukat Nafiz ve Dr. Süleyman Bey
ler, Bozduğan kaza reisi İsmail 
Hakkı, kaza heyetinden Karan 
nıeı:ıderes İsmail Hakkı, Hakkı ve 
Sa!ıh Zeki Beyler de bulundular. 

d" Ocaklardan gelen ihtiyaçlar ve 
ılekler konu•uldu Nah" ··d·· r" .. H Y • ıye mu u-

I ukmluz .. ul~si Bey kongrede bu di
e er uzeııne izahat verdı" B.. . 

utçe_v_e hesap işleri de konuful-
du. Yenı ıdare heyetine Tekeli Ri-

Baıhekim Operatı;r Hamtli Bey 

Apandiıit haıtalannın bir çoğuna bat 
hekim tarafından ame'iya: yapılmıt 
ve hayatları kurtanlınııtır. Hastaha• 
D~~eki ameliyathane ye eczahane Cİ• 
c• kıannlar asri techizata maliktir. 

B~thekinı Hamdi Beyin s•yretile 
amelıyathanenin bu sene tamiratı da 
ikmal edilmiı ve istifadeli bir ıekle 
koyulmuıtur. Yen"dcn inp edilen hu 
tahane binaaı biter biızn,., yeni bina• 
ya Memleket hastahanesi taımacak 
ve ı"mıı[ki haıtahane Emrazıakliyeye 
verilecel<tlr. 

Bir aenedenberi burada vazifeaini 
pek. m"..vaffakiyetle ifa eden bazik ve 
v".'zıfe atıkı Baıhek'm Operatör Ham 
dı Bey hastahaneye cetirlen tehlike
li bir çok hastaları derhıl tedavi et
miı ve bilhaua apsndiait haıtalanna 
yapmıt olduğu pek muva!fakiyetli a
meliyat neticeıinde hep1in·n hayatı· 
nı kurtarmıştır. 

Ova nahiyesi kongresi 
AYDIN! (":filliyet) - Aydın Mer

kezov~ ~~ıyesı kongresi toplandı. Kon· 
gre reıs1'gıne Tepecik mümeaıili avukat 
Neş.et, ikinci reisliğe Şevke<ıiye mümes
sili Dr. Nafiz, katipliklere Sıralılar mü
messili Oıman ve Baltaköy mümessili 
Tahir beyler seçildiler. 

0C<'klardan ı,ıelen dilekler ve ihllİ· 
yaçlar konuıuldıı. 

1 dare heyetine: Salih Çıwuı, Balta. 
köylü Tahir efendi ve Seyfi bey, mümea· 
silliklere de: Yeniköylü Mehmet, Çeş. • 
tepeli Haydar, ve Ova Eymirli Hay
reJ:in ağalar seçilmler. 

za hoca zade Hulusi Bahçevan za
de Ali Remzi, elektrikçi Faik Bey. 
)er ve Mehmet ağa nıünıesaillikle
re Riza ve Ali Beyler seçilerek kon
ııreve nihavet vPri!di. 

Piyango talihlisi 
Çekoslovakyalı biri 2500 

lira kazandı 

Ordu vapur isteyor 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Yılba
tı tayare piyangosu ~ehrimizde pek 

Vapurların az uğraması ve hatta hiç uğ. 
ramamaları yüzünden müşkülat artıyor 

retle fuzuli masraflar ihtiyar olun· 
maktadır. 

rağbet bulmllf
tur. Pek çok kim
seler yılbaşı ge
cesini heyecan i
çinde ya~mıttır. 

Sabahleyin ku
laktan kulağa 
akseden bir ses: 

- Çankırıya 
50000 lira çıkmış 
acaba bu bilet 
kimde? 

Bilet giteıi a- l stefun Kaparoııis 
çılır açılmaz her-
kes önüne yığılmıf, çıkan numara-
yı öğrenmek istemiştir. . 

Gite 2009 numaraya 50000 !tra 
isabet ettiğini ilan etıniştir. Hay
ret edilecek tarafı bu numaralı bi
letin kime ait olduğunun deftere 
yazılmamıt olmasıdır. Tabii bayiin 
de heyecanı çok fazla idi. Bu heye
can üç dört saat devam etti ve ni
hayet bayie müracaat eden Çekos
lovakya tebaasından itçi M- lste
fan Kaparoviç isminde bir ecnebi ı 
2009 numaralı bileti ibraz etmişt;r. 
Yakında Ankaraya giderek 2500 
lira alacaktır. 

Aydında feci 
Bir cinayet 
Bir kadın, damadını balta 

ile öldürdü 
AYDIN, (Milliyet) - Kanun~ev· 

velin 28 inci çarıamM. akıanııt Söke· 
de bir facla olmut. bir kocakarı da
madını balta ile öldiirmüttür· 

Vaka Ye sebepleri hakkında aldı· 
iım malUm.atı yazıyorum. Sökenin 
Çeltikçi mahalleainde 65 • 70 yaılıı.
nnda Fatma kadm kızını arabacı Şa 
ban oflu Mestan• vermit ve Mestan 
F abna kadmm evine iç ıiiveyiıi ola
rak girmiıtir. 

Meatan aılen Sökeli değildiı·. Ara 
bacrlık yaparak kazandığı para ite 
ailesini ceçindırmcğe çalrımaktadır. 
Fakat Meatamn kazandı~• parayı 
kaynanası Fatma az görmektedir. Bu 
yüzden daima damadile kayga etmek 
te imlt· On bet gün evvel Meataııın 
kanaı elif haatalcnarak Aydm mem• 
leket haıtahaneaine ıretirilmiı. Kızı 
da evden gidince Fabna kavgayı da· 
ha ziyadeleıtirmiı. 

Vaka gecesi Meatan eve g~ldikten 
sonra bu daha kavga etmışler ve 
Meıtan odaaına çekilerek yatmıı. 

Bir aaat sonra Meatan uykuya dal 
mıı, Fatma Mestanın oda kapısına ge 
lerek yavafça kapıyı açımı ve Mesta 
nın uyuduğuna kanaat getirdikten 
sonra kendi odaama gİtmit ve daha 
evvel odasma getirdiği baltayı alarak 
tekrar Meatarun odaaına gelmitt eün 
düzün yorgunluğiyle derin bir uyku· 
ya dalan Meatanm kafasına baltayı 
vurmuş birinci darbe Mestanın kafa 
tasının 'aai tarafından derin bir yara. 
açmıf, can acuile Meıt":n uy~nmıt ve 
yatağında doğrulmak ıateırut. fakat 
Fatma baltayı ikinci bir defa daha 
vurarak kafatasının aol tarafında da 
ha derin bir yara açmıf, Mestan bu 
yaranın teairile can çekitirken gözle
rin kanlanan cadalo:ı1 karı Mestanm 
tenuül aletini ke.erek z":valluıın. ağ
zına koymuf, Mestanı ihtı~ar halmde 
bırakarak odasına çekilmıf ve yab
mıt• 

Sabahleyin Fatma jand~": ~aire 
sine cibnİ§, damadının kend!s!nı e".· 
den kovduJunu, evin kendıaıne aıt 
olduğundan Meatanm kapıdıtan atıla 
rak evinin kendisine tealimini iate• 
ınif. Kendiıine mahkemeye müracaat 

etmesi aöylenmİf, fakat bir •":•~ son• 
ra tekrar gelerek dayak yedığmden 
bahisle tikiiyet etıniı, bunun Üzerine 
kendisine bir jandarma verilmif. Fa• 
kat jandarma ile eve gelmiı, kapıyı 
çalmıılar, bir seı veren olmamıf, F.~t 
ma janda.rmaya kapıyı kınnasın.ı aoy 
lemit, vazife bilen jandanna bır tah 
harri emri olmadan ve yanında mu 
tar bulunmadan kapıyı kıramıyaca· 
ğını aöyliyerek geri dönmÜ§. 

ORDU, (Milliyet) - Seyrisefain 
idareni lô.ğvedil~lil•ten sonra lima- ı 
ntmıza uğratılan vapurlar intiza
mını kaybetti. Kıt mevsiminin fır
tınalı denizleri de bu intizamsızlı
ğı büsbütün artırdı- Halk ve ihra
cat tacirlerimiz bu vaziyetten çok 
şikayetçidirler. 

Denizyollan işletme idaresi ile 
Vapurculuk f,.irkcti, Karadenize, 
haftada dö:t vapur kaldırmakta
dır. Bunlardan yalnız ikisi lstan
buldan gelirken Ordu'ya uğruyor. 
Bazı vapurların, dönÜfte limanımı
za uğraması program dahilinde ol
duğu halde Hopa, Rize, Trabzon ve 

Giresundan yükünü tamamen ala
rak Orduya uğramaktadırlar. Bun
dan batka lstanbuldan gelen vapur 
lann daima geceyarısından sonra 
limanımıza uğraması ve iki üç sa
atten fazla kalmamaları ve hazan 
da - programa rağmen - hiç uğ
ramamaları yüzünden yük ve yol
cu itleri mütkülata marnz kalmak
tadır· Bu soğuk mev:imde geceya
rısından sonra amele, motor, kayık 
ve sair nakil vasıtalarını teda' ik et
mek, yükleme ve boşaltma i~lerini 
yapmak pek zor oluyor. Bu güçlük 
ler dolayısile ihracat tacirlerimiz 
ç"k defa mallarını yükliyememekte 

ve ba:ı:an da noksan yukliyerek taah 
hütlerini vaktii zamanile yapama
maktadırlar. Hele limanımı'?a uğ
raması beklenilen bir vapurun uğ
ramadan geçmesi halinde vl\ziyet 
bt.isbütıin herbatlaşıyor. Yükleme 
işini kolaylaştırmak için iskele Ü· 
zerine nakledilen mallar - vapu
run geçmesi rüzünden - tekrar ar 
,.liyelere nak!edilmelıtc vıı bu au· 

Orduya umumi 

Malatya • 
ıstasyona 

MALATYA, (Milliyet) - Malat 
yadan her gün •aat birde bir tren git 
mekte ve saat Üçte diğer bir tren cel 
mektedir • 

Halk bu suretle gazeteleri munta 
zam bir tekilde almakta.dır. Malatya 
istuyonu tehre bir saat -tededir. 
istasyon binası Türkiyenin .,__ be 
mmı en yeni iıtasyonu denecek dere• 

Trabzondan dönüşte Orduya peı 
,embe akf&llll uğrayan vapur yük
lerinin, lstanbulda ecnebi limanla
rı için yapılan aktarma ameliyesi
ne yeti~tirilmesi mümkünsç de ba
z:ın fırtına ve sair sebeplerle bu va· 
pura yükletilemiyen m'.lllar ecnebi 
vapurlarile sevkedilmektedir. Bu 
yüzden de milli vapurlarımız nav
lun kaybediyorlar. Bu mahzurun Ö
nüne geçmek için, T.abzoıodan dö
nÜfte cumarte<İ günleri Gireaona 
uğrayan vapurların Orduya da uğ• 
ratılması lazımJır. · 

Ordunun en islek ihracat aylan 
ağustostan mart~ kadarclır. Sene
lik ihracat tutarımız ise on bin ton
dur. Bu hali gözönüne alan ihracat 
tacirleri şehrimiz TicHet Oda~ına 
müracaat ederek nakil i~lerindeki 
bu karışık vaziyet" bir çare bulun
masını rica etmiflerdir. Ticaret O
dası, lktısat Vekaleti nezdinde yap 
tığı teşebbü.te şu dilelclerde bulun
muştur: 

1. - Ağustostan mart ayına k:ı
dar geliş ve gidişte Ordu'ya hafta
da dört vapur uğratılması. 

2. - Limana uğrıyacak vapurla
rın saat 20 - 21 de veyahut sabahle
yin 5 - 6 da gelmesi. 

3. - Hafta icinde lstanbula dö
nüt yapan vapu~lardan birisinin ls
tanbuldaki ecnehi aktarm:uına ye
tişecek surette Orduya uğratılması. 

Tacirlerimiz, bu dileklerinin her 
halde İktrsat Vekaletince nazara a· 
lınarak icap eden emirlerin verile
ceğini kuvvetle ümit etmektedirler, 

blr bali.11 

doğru büyüyecek 
cede pek güzel ve sanatkarane bir fi!', 
kilde yapılmııbr. • 

latuyon ile Malatya araomdakl 
cadde pek munta:ı:ııın bir tekilde ya• 
pılmaktadır. Malatyanın bir de iata .. 
yon tam.irlumüi vardır. J.taayonun et 
rah halkın bat - bahçelerile doh .. 
dur. J.ı:aa,._. yakın binalar yapıl· 
m.J< aurettle tehrin daha ziyade büyil 
meai temin edilmektedir. 

Biraz sonra Fatma bağırarak tek 
rar karakola celmit ve damadının öl 
dürüldüğünü söylemiş. Bunun üzeri· 
ne vaka mahalline cidilerek tahkika· 
ta baılanılmıı, biribirini tutnııy•n ifa
deleri karııamda Fatma aıkııtır.lmıt 
ve cinayetini itiraf etınİf· Şu kadar ki , 
Fatma damadının kendisine taarruz 
ettiğinden bu cinayeti itlediğini iddia 
ebniş, fakat komtulardan tereuüh e
den haberlere inanmak lizmıgelirse 
bil&kia Fatma kızını kıskanır ve da
madını kendisine yaklllftınnak ister• 
miı. Cinayetin hakiki aebebini Cüm
liuriyet Adliyesi meydana çıkarmıt
tır. 

Aydm memleket hastahaneainde 
yatan Mestanın karısı Elifle konuş
tum. Elif Hanım henüz cinayetten ha 
berdar olınaıruıtır. Koca.aile anaı.s a· 

Irfalatpa İ•la&)'Onı:t V~ Jenıiry'>lu tamirhanc$1 .• 

=r=as=ı=n=d"a=ki=. =ka=v=ıı=a~la=r=ı.,==s"eb<;=e:"bm:=. ";i==,o=r=."":"ı mek jçin navlun par :ı:nı bile ve::::di. 
dum. Koeaııı bize hiç bakmaz, hatta l:.nııtcm benı goııder i, diyc.r. 
ben fazla hastalaıunca buraya cel- o.,ııcın HiLMi 



İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesıne şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirk~i istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,ıs ~an~ık!a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kurustur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına bet lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapdacak ıipar işler bedelin yiıizde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenınek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzil3.ttan istifade ederler. i 

Adres : lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 14 

Ik • ı• o; 5 f • ı• Süleyman Nazife 1 
ramıye 1 o aız 1 Şimıeklerıe 7a;~.~::.:;~d~:ı;;~~-

Sonıuzluğu kucaklıyor kolların! 

Ergani• ı•stı•kraZIDID cennet bağmda kevsere kavuıan Şen ruhundur boralarla boğuıan! 

Türk Şiir kralı 

FILORINALI NAZIM 
Y ıpaca!ınız tesisıt ne büyüklük ti 

olursa olsun ıize kudret isti hsali iç O 
teklifaırı bulunmağı H plAnlan ibıara 
amadeyiz. "B,, tertibine ait ilin ... (~-~P_U_R_CU-L-UM--ı! Mühendislerimiz her türlü erzulırın ı ıl 
isaf ederler ve tesisatın ızı uy~un b ı 

.. makinıyı bizde mutlak bulursunuz. 

M ı • v k A ı t• d TORK ANONiM ŞiRKETi 
a ıye . e a e ın en: ısr~~1!,~~~~~~:;~~~~ı 

14-1-1933 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince ha 
Hlı F evzipaşa Diyarıbekir demir :!'\Olunun . şefk~tli iııt~ıyo
nundan sonra olan kısmının inşasına tahııs edilmek uzere 
yapılacak 12.000.000 - liralık iıtikrazmın 4.000.000 -
liralık ikinci kısmını teşkil eden B. tertibinin kayıt muame
lesine 9 Kanunuevvel 1933 de başlanılacak ve 11-1-934 alqa· 
mı bitecektir. . 

1 - Bu iıtikrazın B. tertibi de beheri yirmişer liralık ı-
tibari kıymette hamiline muharrer tahvillerle yapdacaktır. 

2 - B. tertibinin tahvilleri birden 200.000 ne kadar o· 
lan numaraları taşıyacaktır. 

3 - Bu itibarla tam tahvil (60) lira itibari kıymetinde 
olduğundan her tertibe ait yirmi liralık tahvil tam tahvilin 
üçte birini temsil eder ve ikramiyelere de o nisbette İştirak 
hakkını verir. • • . 

4 - Bu iıtikrazın A. tertibi hamıllerının sahibi bulun 
duklan tahvillerinin B. tertibine iştiraklannı temin edebil
mek üzere 9 Kanunuevvel 1933 de nl3 Kanunuevvel 1933 
tarihine kadar ki ilk beş giinlük müddet bu kabil iştirak talep 
lerine tahsis olunmuştur. 

Bu müddet zarfında A. tertibi hamilleri tahvillerini, 
evvelce tahvil aldıkları bankalara ibraz ile aynı numaralı tah 
vilin B. tertibi tahvilini talep edebileceklerdir • 

14 Kanunuevvel 1933 tarihinden itibaren satışlar 
umuma serbestçe yapılacaktır. 

5 - Bu defa kayıt muamelesine başlandan B. tertibine 
ait tahvilleri nihraç fiatı ilk kuponun tam olarak tediyesini te 
minen, 19,70 lira olarak tesbit edilmiştir. Yani yirmi liralık 
bir tahvil bu müddet zarfında on dokuz lira yetmiş kuruşa sa· 

tılacaktır. • 
6 - latikrazm faizi % S dir. Bunun için her tehvil bir 

lira kıymetinde yirmi kuponu taşıyacaktır. 
7- Faizden başka senede iki defa 16 - Nisan - ve 

16 Tcşrin!evvel tarihlerinde eyapılacak keşidelerde kazanan 
numaralara aıağıda yazılı ikramiyeler tevzi olunur. 

Türk Lirası Y ekiin 
Adet· Beheri Türk Lirası 
~-

l 30.000 30.000 
1 15.000 15.0000 
3 3.000 9.000 
6 909 5.454 

289 120 34.680 

300 94.134 

Yukarda yazılı mıktar lar tam tahvil üZ;;inden hesap 
ve teıbit edilmiş olup numarasına ikramiye isabet edecek ter· 
tiplerden her birine üçte biri tevzi edilecektir. 

Altı ayda bir yapılacak keşideler neticesinde tevzi e· 
dilecek işbu ikramiye mıktarbrmm ne suretle hesap ve teı· 
bit edilmiş olduğu ayrıca Broşiir halinde yapılan neşriyatla i
zah edilmiştir. Bu Broşürlerin kayıt muamelesini yapan ban· 
kalardan talep edilıneıi. 

8- Faiz ve ikramiyeler bu istikrazm temarnen itfa· 
sına kadar her türlü resim ve vergilerden muaftır. 

9 - Bu istikraz tahvilleri resmi devair ve müesseseler 
ce hususi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, münakıı 
aa ve mükavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerin
den başabaş kabul edilir. Bundan ba:şka hazinece satılmış ve 
satılacak olan Milli Emlak bedellerinin ödenmesinde de ba
ıa baş alınır. 

Kayıt muamelah: 
10 - Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez 

Bankası ile Ziraat, İş, Osmanlı,Emlak ve Sümer Bankaları 
nın merkez ve şubeleri tarafından her tarafta icra edilecektir. 
Bu bankalardan başka İstanbul' da Amerikan Ekspres,Doyçe 
bank Doyçe Oryant bank, Banko di Ro 
ma, Felemenk Bahri sefil, . Selaruk bankau, 
Banka Komerçiyale İtalyana, S. S. C. 1. ticareti Ha-
riciye bankası, Banko Franko Aziyatik bankalarile İzmir 
Samsun ve Mersindeki diğer bankalar tarafından da icra e
dilecektir. 

11 - Bu defa yapılacak B. tertibine ait kayıt muame 
lesi için on dokuz lira yetmiş kuruşun tediyesi mukabilinde 
yukarıda yazılı bankalar tarafından tahvillerin asılları yeu 
rine geçmek üzere yine hamiline muharrer yirmi liralık mu-

KARADENiZ YOLU 
SADIK ZADE vapuru 7 ikin

ci Kanun Pazar günü saat 20 de 
Galata rıhtımından kalkarak gi
difte Zonguldak, İnebolu, Ayan 
cık, Samsun, Ünye, Ordu, Gire
son, Tirebolu, Görele, Trab
zon, Rizeye dönü,te bunlara ila
veten Of'a uğrayacaktır. 

10 beygirden 80'.l b!ygire kadar Exzosla çal ış an tek silindirli 
Kondense ile işleyen çift silin dirli LOKOl\10 BILLERll\1 1Z vardır. 

Yalnız Türkivede 127 tane R. 'VOIX l .OKOMOBILI iş lemektedir. 
ller büyüklükte ve her şekllJe K:\ZA'.'l imtl ederiz. 
DUIIAR l\1AKL\l\LARnıız her tarafta tanınmıştır, çok yüksek 

takat V! taıyikl erle de imal eclllmektedir. . 
.8 bevgirden 300 beygire kadar - BUCKAUER - KOMPRESÖR 

SÜZ. Dizellerimiz fenni n en modorn kavaninine göre imal edili rler 
, .e her tarafta rağbet görmü ; lerdir. 

SüPEIU llTF.R, EKO. 'OMAYSER ve her mnddel mubrikayı uyar 
OCAK T E RT IBATl.\11Z vardır. Teklı f ve hususi katal u~l arımızı isteyiniz. 

Umumi vekili: AH.VmT RÜŞTÜ ZADE MEHMET HAYRI 
T elgraf Adresi: MUHAYER IST ANBUL. T elefon: 24420 ve 1!4429 
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Anadolu· da perakf ndeoi aranıyor 
8Utllı Şark umumi depozıterl 

W de TOLEOO 
11656 letanbul4 Sultan Hamam 

Hacopuıo Han No. 35 
Telefon • 20620 _,,,_ .. 

--• Dr. Nuri Fehmi 4111- ... 

Göz Hekimi 
Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2·6ya kadar. Telefon 23212 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galataıarayda Kanzük eczahanai 
karımnda Sahne sokağında 3 numa

ralı apartımanda 1 numara. 

3 

Oenizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

Ayvalık 
Sür'at yolu 

ANTALYA vapuru 6 ikinci 
Kanun CUMARTESi ı 7 de 
Sirkeci rıhtımından kalkacak. 
Gid~te Gelibolu, Çanakkale, 
Bozcaada, Edremit, Ayvalık, 
Dikili, İzmir' e. Dönütte Gelibo
lu' ya uğramıyacaktır. (44) -

Mersin yolu 
ÇANAKKALE vapuru 7 i
kinci Kanun PAZAR onda 
Sirkeci rıhtımından kalkacak. 
Giditte Çanakkale, İzmir, Kül
lük, Bodrum, Rodos, Marmariı, 
Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kat, 
Finike, Antalya, Alanya, Mer
sin' e. Dönütte bunlara ilaveten 
Tatucu, Anamur, Kutadası, Ge· 
libnlu'va uğrayacaktır. (43) 

1 DEVLET DEMlRYOI.LARI 1DARES1 lLANLARI 1 
Lokomotiflerimiz için alınacak alev ve duman boruları· 

nm kapalı zarfla münakaıası 31-1-934 Çarşamba günü saat 
15 te idare Merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer lira· 
ya satılan şartnamelerde yazı Iıdır (7173) 41 

idaremize ait 26 hurda makine ile 7 • 8 hurda vagon 27-1-
934 cumartesi günü saat 15 te bilmüzayede satılacktır. Şart -
name tedarik etmek ve izahat almak isteyenlerin Haydarpaıa 
işletme müfettişliğine müracaaları. (7069) . 37 

SATILIK SÜT 
Halkalı Ziraat Mektebi Çifliğinden: 

350 Adet sağmal koyun dan ve 14 adet inekten hasıl o· 
lacak sütler müzayede ile satılacaktır. Talip olanlar (150) 
lira teminatı muvakkate ile beraber yevmi ihale olan Kanunu 
saninin Yirmi İkinci Pazarte1i günü saat on beşte Yeşilköy 
civarında Halkalı Ziraat Mektebi Çiflik idare Heyetine mü· 
racaatları. (7136) 74 

Tatlı müshili bir kere kullanmak 
Tesirini anlamağa kifi gelir 
Tatlı : Tatlı: Tatlı: 

Müshil: Müshil: Müshil: -vakkat makbu~ ;~rilecektir. 

Tatlı: 

MUsUil: 
Tatlı: Tatlı: 

M Ushil: Müshil 
[11632] 

12 - Muvakkat makbuzların aıdlarile ne zaman de-
ğiştirileceği ayrıca ilan edilecektir. (6660) 31 

~ ....... "' 
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Istanbul Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

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

Deniz Harp Mektebi Laboratuvarı için yukarda cins ye 
mıktarı yazılı kimya alat ve ed !Vatı alınacaktır. hasma talip 
olanların 29 ikinci Kanun 934 Pazartesi günü saat 14 te şart 
namesini görmek isteyenlerin her gün Kasımpaşa da kain ko··r 
misyona müracaatları. (28) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
-., 1 - Muhafaza memurları İçin 337 adet kaput, kumaşı 
daireden verilmek, diğer malzemesi müteahhide ait olmak ü• 
zere pazarlıkla diktirilecektir. 

2 - Pazarlık 9-1-934 tarihne rastlıyan salı günü ıaat 14 
tedir. ' 

3- İstekliler biçilen bedelin yüzde 7,5 u olan muvakat 
gÜvenınelerile Daireden verilecek kumaşların kıymeti içirı 
dipozito akçelerile belli saatten evvel komisyona gelmeleri. 

4 - Tasdikli şartnameler her gÜn komisyondan alınabi• 
lir. Nümuneıi komisyonda görülebilir. (73) 

M. M. Vekaletinden: 
Bazı eşhasın nufus dairelerince mukayyet künyelerinirı 

tashihi zımnında mahkemelere müracaat ederek baba, zevç, 
veya oğullarının vefatı vuku bulmuş olduğunu isbat ve o su· 
retle nufuı kayıtlarının tashihine karar istihsal ettikten sonra 
aynı karara istinaden vefat etmiş olan şahsın şehit olduğu 
beyanile yetim maaşı tahsisini vekaletten ta· 
lep etmekte oldukları görülmekte ve- müteveffa 
nm şehit olduğuna dair vekaletçe kayıt bulunmadığı tak· 
dirde bunun ayrıca mahkemeden ilama raptı ve bu baptaki 
talep ve iddianın M. M. V. aleyhinde dermeyanı ve mahkeme 
de vekalet dairelerinin müdafaası da dinelnıneıi lazım gelmek 
te olmakla badema bu husustaki davalar:ırı 
nufus daireleri değil M. M. V. aleyhine tevcihi la• 
zım geleceği tavzih olunur. (4450 (7149) 66 

MAARİF DIV AR TAKVİMLERİ a;ı;:;:! 
Hikayeleri, Latifeleri, darbimesel ve manilerile bir sene sizi eğlendirecek (Efka~ 
ıeriyeli, saatli Maarif takviminin) ismile saat resmine dikkat etmelidir. Merkeıl 
Maarif kitaphanesidir. 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cins ve Mevkii 

Galataıara~ Merkezi altında yeni Çarşı Sokağın-

~enelik Kira 
Lira K. 

da 9 No. lu dükkan. 120 Bir Sene 
Yukarıda gösterilen yerler hizalarındaki kira ve müddetle' 

üzerinden açık arttırma usulile kiraya verileceklerinden istek 
lilerin 14-1-934pazar günü saat 14 te müracaatları. (M) 

(7059) 

Umumi Ne1riyat ve Yazı l1leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


