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FIA Ti 5 KURUŞTUR 

İngiltere - Rusya 
Sovyet Rusya ile lnğiltere, arala • 

nndMri ticaret münasebetlerini tanzim 
etmek için yeni bir mukavele imzala • 
nu§lardır. Geçen ay imzalanan bu mu· 
kaveleye ııöre, bundan sonra Ruslar 
lngilizlerden ne kadaı· alıyorlarsa, on
lar da lngilizlere o lrudar satabilecekler, 
daha fazla satarruyacaldardır. Yani ye
ni Rus • lnııiliz ticaret mukavelesi iki 
n-.lekete eıya ihraç "" ithalinde mi:· 
savat esasını kabul etmektedir. 

lngiltere ile Rurga araamdak.i ti • 
caret münasebetleri harptenberi karar· 
sız , iniıli çıkıılı ve zikzaklı bir yol ta· 
kip ehnit bazen de büsbütün inkitaa 
uğramııtır. ilk merhale, 1921 senesin· 
de Sovyet Rusyada yeni iktuadi siya • 
set devrile baılar. Buna tekaddüm e
den harp komürrizması devrinde ilô 
memleket ara11nda ticaret münasebeti 
inkita halinde idi. lnglitere Rusyada
ki rejimin yıkılmasını bekliyordu. Le • 
nin'in ric'at kararile 1921 martında bir 
mukavele imzalanıyor. 1923, senesinde 
Rusya ile lngiltere ara11ndaki siyasi 
münasebetler gergin bir safhaya girin· 
ce, ticaret münasebetleri de müteesair 
oluyor . Erteıi sene Rusya yeni iktida· 
ra geçen mesai hükıimeti tarafından 
resmen tanınıyor. Mac Donald bir de 
ticaret mukavelesi yapmağa çalı§ıyor. 
Fakat Zinoviyef mektubu hadisesi bu 
teşebbüsü yanda bırakıyor. Me&ai hü
kumetini takip eden muhafazakar hü • 
kümeli zamanında ıiyaıi münasebetler 
çok gergindir. KraNin Londradan ge
ri çağrılıyor. 1926 grevinde Mosko • 
vanın İngiliz grevcüerine yardımı in .. 
gilizleri büsbütün hiddetlendiriyor. Er
tesi sene Sovyet ticaret mümessilliği 
polis tarafından taharri ediliyor. 1929 
senesinde mesai hükumeti tekrar ikti • 
dara geçtiği zamandO" ki münasebetler 
biraz düzeliyor. Henderson ile Dovga• 
leııki arasında bir protokol imzalanıyor. 
Bunu 1930 muvakkat ticaret muka· 
velesinin imzası takip ediyor. Ancak bu 
da bilhassa Kanada'nm 11rarile Ottava 
kon~ransmdan sonra ingi1izler tara .. 
fmdan feshediliyor. 

Görülüyor ki lngiltere ile Rusya a· 
rasmdaki ticaret münasebetleri çok !e
tin safhalardan geçmittir. İngilizlerin 
en büyük tikayetleri, ilci ıistem ara • 
omdaki ticaret usullerinin telif edile· 
nıeneai ve bu yüzden de lngilizlerin 
Ruıyadan çok mal satm almaları, buna 
~!ı da Rusyaya çok az mal satmaları 
ıdı. Filhakika 1924 seneıindenberi ti • 
caret müvazenesi daima lngi]tcrenin 
~ılfıine olmuıtur. Rakamlara bakalım: 

Sen., lnıilteredea Ruı· Ruıyadan in-

-1eu 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

.... ..... . . .. . . . . . . . . .... .... . . . . .... . . .. 

yaya ıilterf'ye 

11 Mlly-
19 .. 
14 " 
11 .. 

4 .. 
6 .. 
9 .. 
9 .. 

10 .. 
4 .. 

19 Milyon 
25 .. 
·24 .. 
21 ,, 
21 ,. 
26 " 
34 .. 
32 .. 
19 .. 
17 .. 

Görülüyor ki geçen sene Ruslar ln
gilizlerden bir alıyoıiar, onlar lngiliz. 
lere dört satıyorlardı. Bir bakıma gö
re Ruslar zararlı bir ticaret mukavele
si aktediyorlar. Fakat Rusların bu ha
relretlerini İyi anlam'* için lngilizler
den aldıklan "görümniyen,, menfaatle ... 
re bakmalıdır. Bun1ar nedir? Bu men ... 
faader kredi ile makine almakla hüla
aa edilebilir. Malômdur ki Ruslar ikin
ci be§ senelik sanayi planlarile sanayi 
tesisine girişiyorlar. Bu tesisat için 
makineye ihtiyaçlan vardır. Şimdiye 
kadar Ruslara makine veren memleket 
Almanya idi. Bundan böyle Ruslar Al
"'..nyadan ziyade lngiltereden makine 
•la.'-c..lt.lr~,.rur. 

Ruı.~2..l'~ .. t\hna.n makinelerinden çev
rilerdı '"Aif < makinelerine dömneleri, 
İfSizlik içinde bv,._n Almanya için 
felô.ket ve gene ipizlik içinde kıvranan 
lngiltere için de nimettir. Böylece Al· 
manya, Ruslara en fazla ithalat yapan 
Dıemleket olmaktan çıluyor ve bu ye· 
tini lngiltereye bırakıyor. Rusyanın tek· 
nıil memleketlerle yaptığı ticarette 
ba1 safta gelen Ahnanyarun ikinci ve
Ya üçüncü safa düşmesi, b~günkü AJ. 
nıan milli iktısadiyatımn en mühim me
selesidir. 

Yeni Rus • lngiliz ticaret mukavele
ıine göre, bu ticaretin yarısına kadar 
olan bir niabetini lngiliz geınileri taşıya
caktır. Bu suretle Rus • lngiliz müna
&ebeti çok samimile§İyor. Şimdiye ka
dar lngiliz • Rus münasebetleri yuka
'1da i§aret ettiğimiz gibi, çok karar • 
•ız bir yol takip etmi§tİ. Bunun bir se
bebi , lngiiiz muhafazakirlannm Sov
ht Rusyadan korkmalan. Bir sebe. 
lıi ele Sovyet Rusyamn elinde lnııilte • 
•eden başka makine satın alacak bir Al
~an piyasası buhınması idi. Şimdi va
"1yet değişmiştir. Bir defa Sovyet 
ll.ıuya garbi A VTUpa devletlerile bir 
lı:dapna siyaseti takip ediyor. Mosko
~a hükumeti ihtilalci bir hükumet ol
Dıaktan çıktı. Fransa kadar Statuquo 
laraEtaııdır. Sonra Hitler hükumetinin 
::"İp ettiği Sovyet aleyhtarlığı, Mos • 
?"a hükiımetini korkubnuş ve gücen

dırıniştir. Alınanyanın tarkta bir te • 
"""Ü siyaseti takip etmeğe hazırlan • 
DtaJcta olduğu ısrarla söyleniyor. Al • 
llıanYanın Dançig koridorunu, Çek Al
llıanları meselesini halletmeğe çalış • 
illa., da tarkta serbest olmak maksadı
":> nıatuf bir takun hazırlıklar cümle • 
;"•den telakki ediliyor. Londra'da gc· 
~en Yaz Hugenberg tarafından konfe • 
t> 8"•a tevdi edilen ve adeta Rus yanın 
.:;çalanmasıru istihdaf eden proje Al· 
d .. O.Yanın teami noktai nazarı olma -
b~ııı bil.dirilmekle beraber, her halde 
le~"" ızleri baki kalmıştır. Sonra Hit
llı .. ın Şarktan kuvvet atarak garp ile 

llcadeJ · • k · · ı · eye gırışme aıyasetı ma um ... 
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Liderler arasında ihtilô.f 

M. Venizelos hükumete 
yeni bir proje verdi 

Hükumet bunun da misakın esasını 
değiştireceği kanaatindedir 

ATINA, 9 (Milliyet) - M. Çalda· 
risin riyaseti altında hariciye neza. 
retinde yapılan içtimada hükllmetin, 
Balkan misakı meselesi etrafında mec 
liste yapacağı tefsiri beyanatın tek· 
li tanz.im olunmuştur. 

Bu içtimaa M. Metaluas, M. Kon
dilis ve M. Maksimos ta ittirak etmiı· 
lerdir. Müzakere bittikten sonra Mös· 
yö Makıimos M. Venizelosu ziyaret e· 
derek bu beyanatın yeni ıeklini ken
disine bildirmiştir. 

' ' 

Trakyada 
Komitacıların 
Faaliyetleri 

A N K A R A 9 (Milli
yet) - Sofyadan gelen ha
berlere göre "Bulgar • Trak 
ya Komıteıi Yüksek icra 
Heyetinin verdiği karar Ü· 
zerine 26 Mart günü "Trak
ya günü olarak tes'it edile
cektir. O gün mitingler ve 
tezahürler yapılacak, gene 
Trakyanm şarki ve garbi 
l\.1akedonyanın Bulgariata
na iltihakları istenecektir. 
Ve Trakyanın Bulgarisfana 
iltihakı mücadelelerinde 
kurban gidenlerin istirahati 
ruhu için dini ayinler yapı
lacaktır. 

Yeni meb'uslar 
Münhal meb'uslukıaı· 

M. Venizelos bu şekli de sarih bu • 
lamadığından bu defa da kat'i bir ne
tice hasıl olamamı;trr. Alqam üstü çift. 
çi ve iıçi fırkası lideri M. Papanastas
yu iki tarafın anlaşmasına teşebbüs fik 
ri ile baıvekil M. Çaldarisi ve haridye 
nazın M. Maksimosu ziyaret etmiı • 
tir. Her ikisi de M. Venizelos proje
sini kabuJ etmenin gayri mümkün ol
duğunu söylemişler ve sebep olarak ta 
eğer bu kabul edilirse misakın mana
sında bir değiıiklik olacağını ve bu
nun hüki'ımetin ıerefine halel verece
ğini bildirmitlerdir. 

1 için dün intihap yapıldı 
KOT AHY A, 9. ~.A. - Bu~n 1 

Bundan S<>DTa M. Papanastasyu, 
M. V enizelosu ziyaret ederek hükumet 
nezdindelri temaalan hakkında kendi· 
ıine malllnıat vermiştir. M. Venize
los hükUrnetin iddialarım reddetmiı 
fakat aynca M. Papanastasyuya yeni 
tekilde bir proje vermiştir. 

Çiftçi ve i şçi fırkası lideri bu pro
jeyi M. Makafoıosa göndenniıtir. M. 
Maksimoş projeyi baıvekil ile birlik
te tetkik edeceğini bildirmit ve he • 
men cevap vermekten istinkaf etmiş· 
tir. HükUmet mahafili verilecek beya· 
nat etrahnda bir anlaşma hasıl ola· 
cağı nokta11nda çok bedbi d" ç··nk" 
M .. .. V . n ır. u u 

osyo enızelos tarafından istenilen 
beyanat teldi miaalan esaamı ve ma • 
nasını değiştirecek mahiyettedir. 

ATINA, 9 (Milliyet) - Mösyö Ve
nizelos taraftarlarının verdikleri ma • 
lilınata nazaran hükilmetle muhalefet 
rüesası arasında bir ar.laıma olmadığı 

liderler ara.ındaki iht:lalı hallet-
meğe çalışan M. Papanaatasiu 

takdirde Mösyö Venizelos liderlerin a
rasmdaki ihtilafın eaasllın hakkında 
gazetelerde makaleler neşredecektir. 

ATINA, 9 (Milliyet) - Hürriyet • 
perver fırkanın reisi M. Metaksaı ge
ce ınatbuat mümessillerine beyanatta 
bulunarak ·hükumetin tefsiri beyanat 
tekli meselesinin hallolunmuş adde • 
dile!>ileceğini ıöylemiıtir. 

Yalnız hiikumet kendisinin muva
fakat ettiği teklin haricinde beyanat 
yaparsa o zaman kendisinin de muhalif 
olacağını ilave ehniştir. 

ATINA, 9 (Milliyet) - Başvekil 
M. Çaldaris bugün reisicümhur M. Za•· 
miıi ziyaret edecek ve kendiıine mu .. 
halefet rüesa.sile yapılan mü~akereler 
hakkında malllmat verecektir. 

Silahsızlanma mes'elesi 

M. John 
sefiri 

Simon Alman 
ile konuştu 

Almanlar 
Fransızlar 

Versaille muahedesini 
ihlal ediyor. diyorlar 

Belçika Hariciye 
Nazırı beyanatını 
Te'vil etmektedir 

LONDRA, 9. A.A. - M. John Simon 
bu sabah M. Yon Hösch'u kabul temit· 
tir. M. Hösch yalanda Berline gidecek· 
tir. 

Bu mülakat esnasında sefir siljhsızlM· 
ma müzakerelerinin vaziyeti hakkında ma 
lümat almııtır. 

Selabiyettar mahafil, Sir John Simon' 
Un yeni hiç bir teklifte bulunmadığını tc· 
min ediyorlar. 

Almanların noktai nazarı 
b"BERLIN, 9. A.A. - Almah istihbarat 

urosu bildiriyor : · 

dur. Bunun içindir ki Sovyet Rusya 
Almanyayı terketmiı ve yeni piyasalar 
ar":r~en l.ngilizlerle anlaşarak sipariş • 
lennın mı~verini Almanyadan lngilte
reye t~vıl etmi§tir. 

Bu. tı~ret an1atmasırun şümul ve e
hem'?ıyetı meydandadır. Eğer anlaş
ma. tı~aret sahasından siyaset sahasına 
da ıntıkal edecek olursa 0 zaman Av· . . . 
rupanın s1yası manzarası büsbütün de ... 
ği!ccektir. lnıı:iltere ile Rusya Avru • 
pada beynelmilel muvazenenin en c ... 
hemmiyctli iki ağrrlığıdır. Filhakik" lngil 

tere ile Rusya arasında bir J.ttifak mevzuu 

Berlindeki Alman sefiri M. Hösch 
ve Sir John Simon 

Fransız matbuatı sili.bsızlanma mesele ... 
si h11kkında ezcümle, Almanyanın Ver ... 
say muahedesinin beşinci faslını hakiki 
vaziyeti inkar edecek surette ihlal efuıek
te olduğunu yazmaktadır. 

Almanya silahsızlanmasını ikmal sl!!'e-

(Devamı 2 inci sahifede) 

bahis değildir. Bu, lngiltere hariciyesi
nin harptenberi takip ettiği istikame· 
te uygun bir hareket olmaz. Bununla 
beraber, lngiltcrenin giriştiği taahhüt
lerin hükmen gevıek olmasına kanına· 
malı. 1 ngilterenin harpten evvelki mü
nasebetleri göstermi~tir ki lngilizler 
hükmen gevşek bağlanırlar. Fakat bu 
bağlar filiyatta sağlamlaşır. Rusya ile 
aralarındaki 1907 itilafı da öyle olmuş
tu. s;naenaleylı bu mahiyette bir an. 
laşmn bile A vrupanın manzarasını de ... 
ği~tinneğe ki.fidir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

merkezde ve mül-
hakatta yapılan İn· ;;:-ı 
tihap neticesinde 
Cümhuriyet Halk 
fırkası namzedi Na 
tit Hakkı Bey müt
tefikan Kütahya 
mebusluğuna se 
çilmittir. 
UŞAK, 9.A. A.-

215 müntehibi sa. 
niden 191 mevcut 
C. H. F. namzedi Nasit Hakkı B. 
N&fit Hakkı Beye . 
rey vererek mebus intihap etti
ler. 

Muhtar Bey 
İnebolu 9 (A.A.) - Bugün ya 

pılan mebus infhabrnda C. H. 
Fırkas .namzedi Muhtar Bey itti
fakla seçildi. 

Yahya Kemal Bey 
YOZGAT, 9 (A.A.) - Mün

hal mebusluk için yapılan seçme
de C. H. Fırkası namzedi Yahya 
Kemal Bey ittifakla kazanmıfbr. 

Dolfuss'un 
Roma seyahati 

VIY ANA, 9. A.A. - Batvekil Don. 
fus salı ııünü Roınaya gidecektir. 

Avusturya ticaret heyeti reisi nazO" 
Scbuller ltalyan murahbaalan ve Roma• 
da bulunan Macar nazın M. F ercnzy i
le iptidai müzakerelerde bulunmak üzere 
Romaya hareket etmİf ve oraya vasıl ol
muştur. 

Von Papenin seyyahatı 
BERLIN, 9. A.A. - (Alman istihba

rat bürosundan): 
Ecnebi matbuatının bafvekil muavini 

Von Papen'in Avusturya ba!vekili M .• 
Dollfuu ile Romada bulutacağına dair 
neıriyatı asılsızdır. 

ilk tahsil 
ANKARA, 8. A.A. - C. H. fırkasın· 

dan tebliğ olunmuıtur : Bu akşam top· 
)anan C. H. Fırkası divanı ilk tahsil . 
meselelerini esaslı olarak tetkik etmit ve 
müzakerelerin fırkanın meclis grupuna 
nakledilmesine karar verilmiştir. 

İngiltere de 
--<>-

Belediye intihabatında 
amele partisi kazanıyor . 

LONDRA, 9 .A.A. - Dünkü beledi
ye intihabatı, amele fırkası için bir -.fer 
teıkil etmektedir. 

Gece yftrısı i]in edilen netice : 32 mu
hafuakar, 54 amele fırka11 mensubu. Li
bernllerdcn intihap edilen yok\~r. 

Muhafazakarlar 20 azalık gaybetmişler 
amele 24 azalık kazanmıılaı ve libenlller 
iıe ellerindeki dört azalığı gaybetmitler· 
dir. 

Bu suretle dünyanın en büyük tehrf 
sosyalistlerin eline g~~f bulunuyor. • 

Bunu, belediye mecluı amele grupu reı 
si M. Morisson ıöy )emiş ve fırkasının ka 
zanmış olduğu zaferi, İngiltere tarihin
de yegane bir hadise olarak l'elakki et
mekte olduğunu ilave etmiıtir .Bu neti· 
cenin ehen1miyeti, galipler tarafından te... 
bari.iz ettir;Jmekten ve mağlupler tarafın
dan itir"'"· uğramaktan hali kalmıyacak
tır. 

LONDRA, 9 .A.A. - Londra" Kont· 
Juğu ,, belediye inl%abatının kat'i neti
cesi !udur : 

Muhafazakarlar 55, itçiler 69, liberal-
ler sıfır. 

Çorcil, Almanya bir avuç 
otokratların elindedir, diyor 
ve ıilahlanma mcs' elesin de 
korkusunu izhar ediyor. 

Tel • ( Müdü.r: 2"318, Ya11 iıleri müdürü; 24319. 
• idare Te Matbaa : 2.C310. 

Yukarda Galatasaray • Süleymaniye maçından bir intiba. A,ağıd" 
Mektepliler arasında yapılan Kır kofUsu .• 

Dünkü maçlar 
bire Galatasaray S~legmaniyegi 

karşı üçle, Istanbulspor da 
Beykozu sıfıra karşı yedi ile gendi 
Cezalı futbolcular ayrıldıktan son 

ra ııeçen hafta F enerbahçenin yen! 
takımını görmüttük. Bu aefer de aynı 
sahada, yani Kadıköy F enerbahçe ıta· 
dmda Galat .. saray takımının yeni ıek 
)ini görecektik. 

Bu sene birinci kümede Süleyma· 
niye en zayıf görünen takım olduğu 
için, Galatasaray yeni takımı ilk tec
riibeaini nisbeten kolay bir takıma 
kal'§ı yapacaktı. 

Diğer taraftan her halde Süleyma 
niyeliler de GaJataaaray takımının 

uğradığı değiıiklilı:ten istifede ede
rek bir galibiyet almağı ümit ediyor 
!ardı. 

Takanlar aahaya çıktığı zanıan 

1 

Galatasaray takımmm §Öyle yapıl• 
mrf olduğunu gördük: 

Ruim - Burhan, Osman - Su.,. 
vi, Fahir, Mustafa - Danyal, Sala
hattin, Rasih, Doğan, Muslih. 

Süleymaniye takunında da bazı 
değişiklikler yapılmıı ve bilbaua son 
müdafaa hattına genç oyuneular ge. 
tirilmiıti: 

Nuri - Necdet, Sabri - Burhan. 
Bülent, TallaJ - Nuri, Hakkı, Ali, 
lskender, Danış. 

Maç umumiyet itibariyle, bil
husa ikinci devrede :zevksiz bil! 
cereyan gösterdi. ihtimal bu hal, 
Galatasaray takımının ilk yedi da 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Galatasarayın yeni tcrlunı .• 

• ittihat ve Teralflfi 
-o--

Bahaeddin Şakir Beyin vesikaları 

Pek yakında Milliyet sütunlarında 

Bu vesikalar: 

İttihat ve T e
rakki Fırkası
nın birçok gizli 
noktalarını ay-
dınlatacaktır 
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Bu vesikaları herkesin 1 Ali Kemalin yaptığı 
merak ve heyecanla şantajlara ait ço'ı: 
okuyacağı şüphesizdir mühim bir vesika .. 

il Yakında başlıyoruz: -It:t:ilıat: ve Terakki 
1 - ıı 



Hergün bir gazı 

Bizim caddenin hali! .. 
Manzarası her saat değişen Ankara 

caddesinde gün nasıl geçer? 
Geçen gün, 'u bizim caddeyi 

.etkik etmek aklımdan geçti. Eski 
Babıili, yeni Ankara caddeıinden 
babıediyorum. Sabahın çok erken 
lıir saatinde evden çıkmıtbm. Ke
penkleri inik dükkanların önünde 
süprüntü toplıyan ilci çöpçü ile, 
Cağaloğlundaki yokutun b~ıoı tu
•an Arnavut saleptçiden batka 
meydanda kimseler yoktu. Ortalık 
ağardddan sonra, birer ikifer mek
tepliler sökün etmeğe b-.ladı. iç· 
!erinde pek küçükleri de var. Mini 
mini adımlarla yokutu çıkarken a
rada bir, durup konuşuyorlar: 

- Biz, bugün elmayı tetkik et· 
lik ! 

MuaUim Bey dedi ki-. Geç kalan
la~ın kameıine itaret edeceğim 
dedi. 

- Siz neyi tetkik ettiniz? 
- Portakalla limonu .• 
- A. Biz onların tetkikini çok· 

tan bitirdik .• 
- Yarın ne yapacaksınız? 

Mahalleyi tetkik edeceğiz! .. 
Evlerin, dükkanların numaralarım 
y ,tzacağız: ! 

-- Çıkarmada hiç yanlıfım çık
madı! 

- Ben mümesail oldum! 
-Bizim mektepte gençlik tefkİ· 

latı yapıldı .. 
-Biz de de .. 
- Akuvaryum nedir, bil baka-

yım? 
- ....... . 
- Balık havuzu ... Nasıl ... bile

medin itte ... 
- Biz daha oralara gelmedik? 
- Nevin bu sene de sınıfta ka-

l ~cak, biç çalıfmıyor .. 
Derken, köşe b~larmdan,ekmek 

1 
ilerin önlerinde, efekleri, zarza
ıatçıların, sırtlarında küfeleri, elle
rinde terazilerile caddeye dökü1ü
fÜ: 

- · Kamıtlı pra.-.. sa ! 
-Teze pahla, pahla!~ 
- Maydanoz var, kereviz ırar •.• 

Havuç var .. 
- Lahana.-. Lahana.. 
Kitapçı dükkanlarının kepenk 

gürültülerini ve uykulu gözlerle do 
lqan çırakların ka11ıki acem çay
cıdan tiparİfleri: 

- iki çay gönder! ... fyi demlen 
mi' olsun! • 

Kaldmm üstünde kitaplarını is
tif eden seyyar ıergicinin tonu hiç 
değitmiyen seıi: 

- On kurut··· On Jruru, ... 
Hamalların Meserret kıııaatha

neıi önünde her zamanki yerlerini 
alarak, ~uburat mü,teri bekleyitle
ri; 

Caddenin yavaf yavaf, kalaba
lıklatması .•. otomobillerin, biribiri 
arkaııodan karnelerini öttürerek, 
geçitleri... 

Ve henüz saat dokuz: buçuğa gel· 
meden acı musluk sokağının ba,,m· 
dan mü.thit bir vaveyla: 

- Aktam .. Var! Akşam.. Ak
pm havadislerini yazıyor alqam-. 

Saatlerine bakmağı unutanların, 
hayreti: 

- Şu lstanbulda günler amma 
çabuk geçiyor! Sabah olmadan 
akşam oldu! .. 

Kanaat kütüphanesi sahibi llyas 
Beyin, atinalarını selamlıyarak kü· 
tüphaneye giriti.. · 

Sühuletçi Semih Lütfü Beyin, 
kitapları arasına gömülerek, ucu 
yaldızlı cigarasıru foaurdatıın.Halk 
kütüphanesi sahibi Abdülii.z'zi Be· 
yin, elinde tespih, okuyup üfliyerek 
kapı önünde &fağı yukarı gezini,i. 

Ve bir gazeteci ahbaba rastlayın
ca, yolundan çeviriti: 

- Yahu! Allah a9kınL. Şu ç~ 
menin halini yaz gazeteye! .. Bir dir 
hem ıu için millet biribirini yiyor! 
Haftada bir gün akarsa, altı gün 
•lmı•z .. lsmiii.zam hakkı için, ken· 
dimi Kerbelada sanıyorum .• ima
mı Şafü rahmetullahi aleyh, der ki .• 

Berber Yani Efendinin elinde 
çantası kim bilir, kimi trat etmek 
için tin tin yokuta tırmamfı.. • 

Maarif kütüphanesi ıabibi Naci 
Kasım Beyin, köteıinde, çalıfkan 
kızı Menije Hanıma günün heıap
larmı tetkik ettirişi .. 

Ankara caddesinin yerlilerini 
bir müddet meydanda göremedim. 
Yemek zamanı yaklqmca tekrar 
bir kaynatma oldu. Lokantalaıı, llf" 
çı dükkanları, dolup dolup bota· 
lıyor. Konya lezzet lokantasının, 
methur ihtiyarı. kürsüsünden gire
ni selamlıyor, çıkanı selii.mlıyor: 

- Buyursunlar anam babam ... 
- Afiyet olsun tekerim .. 
- Gene buyur arslanım. .• 
I,kembecinin kafa ııitiren satı

rı, durmadan işliyor,: 
-Tak tak .• Tak tak.. Tak tak .. 
- Şoförlerin, kome çalarak it-

kembeciye seslen itleri: 
- iki yumurtalı yap! .. Oç tane 

tuzlama!-. 
Köşe hatlarında çığırtkanlar: 
- Dönerim pişkindir efendim .• 
- Yukarıda yerimiz var, Beye-

fen.Ji ..• 
Nihayet, bu faaliyetin de sonu 

geldi. Köfteci, piyazcı, itkembeci, 
tavukçu dükkii.nlar • dan elayak çe
kildi. Evli evine, köylü köyüne dön
dü. 

Caddenin alqama yakın manza
ı.<ası tekrar değitmitti. 

Bakınız, talebe akını bqladı. 
Kıvırcık genç kız başlarının; ki· 

tapçı cameki.nlan önünde toplanıf· 
lan .. Yeni çıkmıt bir romanı, biri· 
birlerine göıtererek çekine çekine 
fi at aorutları .. 

Bu arada, üstadların telikiıi: 
- Nasılım üstat? '•. 
- Eyvallah üstadım ... 
- Nereye böyle üıtad '? 
- Hiç üstadım, dolqıyorum. ....... 
- Yahu, bizim üstada, hiç raıt 

gelmiyonım. 

- Hangi üıtat? 
- Bizim üıtat canun •• 
- Ha.. Anladım. Bir haftadan 

beri evinden çıkmıyor. ..... 
- Vay üstat! .• 

\ 
- Vay üstat! .. 
Şimdi herkesin üıtat olduğu bu 

caddede vaktile bir tek üstat var· 
dı: 

Ostadı ekrem.. Merhum acaba 
sağ olsaydı, bu üstat bolluğunu gö
rünce ne yapardı? 

Artık ortalık iyiden iyi karardı. 
Kitapçılarda kepenkler iniyor, ışık
l&r\ sönüyor ve buna mukabil, mat
baalarda hareket bqlıyor. Cadde, 
büsbütün biı:im oldu. 
Saat dokuz... Otomobiller içinde, 

-tekerleme kestiren 'oförlerin ho
rultusu .•. 

Matbaalardan son çıkan akfam· 
cı muharrirlerin köte batlannda 
grup grup toplamtlan: 

- Çocuklar, bu akşam nerede 
İçeceğiz? 

Bir kere vakit akşam değil, gece. 
Sonra da içlt>rinde çocuk olan yok!. 
Fakat muharririn akşamı, bu saat
te ba,lar. Ve o ruhunun temizliği 
ile her zaman için çocuk sayılır. 

M. SALAHATTIN 

Fırkalar rüesası hala görüşmede .•• 
M. Papanastasiu paktın Yunan meclisinde 

tas dikını temine çalışmaktadır 
ATINA, 9 (A.A.) - Fıri<alar rüe

•&11 ara11nda hükumet tarafından Bal· 
kan misakının tefsirine mütedair ola• 
rak yapılacak beyanat lıaklanda nok· 
tai ıuıur teatisine devam eclilmekl• 
dir. 

M. Papanaıtaıyu, fırkalar arasmda 
bir itilif husuliyle parlanento müzake
rah esnasında paktin tasdiki için müt 
tehi! bir cephe arzetnıelerini temine 
çalışm&ktadır. 

Aneluartitos gazetui M. Papanas· 
ta•yunun bir makalesini nC1retmekte
dir. Mamaileyh bu makalesinde BaJ. 
kan miHetlerinin miiatakbel menafii na· 
mına bütün frrkalann hu miıaiu. miiza· 
heret mcleri lazım geldiğini yaz .. 
ınalcta n bu milletleri kurtarmak ve is
tikbalen bir ittihada sevkedebilmek için 
bu yolda hareketin zaruri oldufrunu 
k:• cietm*teclir. 

M. Papanastasyu makalesinck, Bal
kan harici bir hükUınetin bir Balkan 
hükümetine hücumu neticesi olarak di
ğerlerinin de harbe riirüldemel • ihı·-
mal

. • . en ı 
ının varıt olmadığını söyl<mektedir. 

'.f ~rlıt .. • _Yunan İtilan ıöstermittir ki 
bu ikı bükıımet muahedelerin yeniden 
gözden geçirilmeıi.ne aleyhwdır. Ev. 
veleuıirde lam bir itimat hava • 
1r tel.İs edilerek harp ırayri ka • 
bil bir hale ıretirilmedikçe ve millet· 
ler ancak müıterd< hedeflere gö~ 11-
lo bir mesai birliği ile yüriimeğe bat· 
lamadıkça kendi metalibatına karşı her 
hMgİ bir su~tle serfüru edilme • 
yeceğini Bulıaristan iyice anlayama
mııtır. 

M. Papanaılasyu bütün Balkan mil
letleri için bu itimat havasının teessü
sünü temenni edere!< moıkaleıine niha
yet vernıeldeclir. 
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HARiC"i-HABERLEıi 
Çorçil diyor ki 

-o--

Almanyayı bir 
Avuç otokrat 
İdare ediyor 

LONDRA, 9. A.A~ Avam kamara· 
11nda hava bütçesi müzakeresi esnasın· 
da M. Çorçil demittir ki: 

- Harici bir tazyik altında bulun
~k~ kendimizi korumalıyız. Emniyeti· 
mız ıçın F ranaa havacılığına bağlı olma
malıyız. Almanya süratle ıilablanmakta
dır. Kimse onu bundan menetmiyecekllir. 
Ve kimse "ihtiyati" bir harp teklif et
memckt.,dir. Almanya bugün bir avuç 
''otokrat" tarafından idare edilmektedir. 
Bunlar hu kuvvetli milletin mutlak ha· 
kimleridirler. Belkj uzak olmıyan belki 
de on iki veya on sekiz ay sonra gel~ 
cek ve Almanyayi bugün idare edenlerin 
lngiltere İmparatorluğunu kalbinden leh· 
dit edecekleri günden çelciniyoruın. Bu· 
nunla beraber o gün daha geJmem4tir 
ve icap eden tedbirleri alacak vaktimiz° 
var. 

Fransanın harici siyaseti 
PARIS, 9. A.A. - Kahine dün sabah 

toµ'..ınmııtır. lçtimaın mühim bir kıımı 
M. Barthou tarafından harici vaziyetin i
zahı~ tM.•'.~ edilmiştir. Müzakereye pa· 
zarte11 gunu yapılacak kahine içtimaın· 
da devam edilecektir. 

l~timada M. Cennain Martin de mali 
vaziyet hakkında bazı malUmat vermiı
tir. 

Fransa - İngiltere ticareti 
LONDRA, 9. A.A. - Frans17. hüku

meti, 14 martlla Londrada -yeni ticaret 
muahedesi için müzakereye baılanma11· 
nı lngiliz hükumetine teklif ebniıtir. 

Japon yada 

Bir sanayiciye 
Karşı suikast 
KAMAKURA, 9. A. A. - Büyük 

Japon aanay;İcilerinden Sanji Muıo 
evinden çıkarlıten bir genç tarafından 
atılan kurfUll darbeleriyle yaralan· 
mıflır. Doktorlar, yaralarının ümitsiz 
derecede ağır olduğunu bildirmiı· 

!erdir. Mütoııun yanında bulunan ve 
efendiaini kurtannağa tetd>büs eden 
uıaiı ölmüııür. Miite&JTİz intihar el· 
mittir. Cinayetin sebebinin aiyaai ol
duğu zanedilmdı:tedir. Mecliı azasın
dan olan Muta sanayide mühim meır
kilere maliktir. Miim.aileyhio. Japon 
çelik kumpanyalarmm ahiren yapılan 
t.irlettirilıneainde bazı rezaletler me1· 
dana çtkarnut olduiu bildirilmekte
dir. 

Amerika da 

Rosveltin istediği 
Selahiyet 

VASHINGTON,9. A. A..:. M. Roose· 
velı tarafından tarifeler hakkında isten· 
ıniı olan salatıiyet konırre IBrafmdaıı 
kendisine, tatil edeceği tarihten ev· 
vel veri1ecektira Konere mayısın on be-
şine doğru tatil yapacaktır. 

Harp bor~ları meselesi ile Amerikanın 
beynelmilel adalet divanına dahil olma• 
sı iti gayri muayyen bir müddet için te
hir edilect:k\Mr. 

Beynelmilel vagon birliği 
NAPOLI. 9 .A.A.- Beynelmilel n· 

ıoıt birliği komiteıinin 14 cü konfenn. 
sı 14 devletin ittirakiyle dün burada a
çılmıştır. Konferans Avrupa milletlerinin 
timendifer ıebekeleri vagonlarının sey. 
rüıefcrine müteallik meıeleleri tetkik e
decektir. 

Bahri şenHkler 
!'OLA, 9 .A.A. - Beşinci deniz filosu 

Tarantodan buraya gelmiştir. Filo, Fiu· 
m~'nin ilhakmm onuncu yıl dönümü ten· 
likler1lerine itıirak edecekfir. 

Japon parasının vaziyeti 
TOKYO, 9. A.A.- Mecliı hükumete 

itiaıat reyi vermiştir. 
Altın satın almmaıuna dair kanun li.yi· 

hasımn miiLalı:ereıi eanasmda maliye na· 
zırı, biikUmetin altın üzerinde bir devlet 
kontrolu tesia ve yenin kambiyo niıbeti
ni koruma maksadile bir altın stfoku kul
lanmak niyetinde olmadığını bildinniı ve 
~unları ilave etmiftir : 

- Yenin kıymetten düıürülmeıi için 
daha evvel yeni bir altın esası taoavvur 
etmek lazımdır. Fakat Japonya benü-. 
yenin kıymetinden düşürülmesini icap et
tirecek vaziyete ıelmemiıtir. 

İşsi:r:likle mücadele 
BERLIN, 9.A.A. - Alman istabbarat 

bürosundan : Kq mevsimi için İfsİzlik· 
le mücadele ıubat ayı için memnuniyet 
verici neticeler vermiftir. 

Şubat ayı sonunda iısfzleriD aayı11 
3.374.000 idi. Bu c:akam kanunusani ..,.. 
nundaki miktardan 400,000 eksiktir • Ve 
geçen &enenin en müsait niıhetinden 
341.000 azdrr. 

Fransa meclisinde 
~ARI S, 9. A~. - "'!eclis pazartesi gÜ

nune kadar bugclay pıyuasının tanzimi 
İçin yapılan kanun liyihamun müzakere
si ile meşgul olacağından ancak gelecek 
hafta sonlanna doğru tatil edilebilecektir. 
O zamana kadar bu ve laatka layibaların 
ayan tarafından tastikini beklemek liizmı 
a;elecelı.ti'r. 

Hazer denizinde 
-o--

Buzlar arasında 
Kalan balıkçıların 
Tahlis ameliyesi 

ASTRAKAN, 9. A.A. - Tayyare ile 
Astrakan'a gelen tayyareci Sakarof, U
ritzki limanuun 100 kilometre simalin
de yüzen bir buz parçası üzerinde 20 
günden beri bulunmakta olan 35 balık· 
çıyı atlariyle birlikte gördüklerini bildir
mi~tir, Tayyareci balıkçdara yiyecek ve 
ilaç alınış ve Molodetz vapuruna Stalin 
buzJ,ıranına eriı:mek üzre yoluna devam 
chni§tir. Tayyare 50 kilometre mesafede 
bulunan buzkırana yaklaşınca buz parça 
sına yeti1mesini vapura bildinniıJr. 
Kurtarmak için çalışan vapurların süva .. 
rilttinden alınan malumata göre, balık· 
çılar bu!!Ün vapura alınmışlardır. 

KABAROVSK, 9. A.A. - Çelyosldn 
(eıaJı:etzed.,leri kampına uçuf yapan ve 
kadınlarla çocukları kurtaran Liapidevs• 
k~ seyahati baklanda tahil'it vermiştir. 
5 mart uçuı;unda. soğuk o kadar şiddetli 
olmuıtur kl tayyareci yüznü kürkle ka· 
pamak mecburiyetinde kalmııtır. Tayya· 
reci diyor ki : 

" Bu bir ııözlüksüz seyahatli. Çün
kü, •oğuk gözlük camlanru huğu içeri· 
sinde hıraluyordu. Kampa inerken, init 
oahaaırun çok küçük olduğunu gördüm. 
Buna rağmen inmeite karar verdim. Ge-
c-eden evvel dönebilmek için tahmili •Ü· 
ratle yapbm. Selıemidt kampında mükem 
mel bir inzibat ve t.ietkilit mevcuttur. 

Vallen burnunda nhbma toplanan halle 
kadınları ve çoculdan tayyareden inor
ken hararetle alkııladdar. 

ASTRAKAN, 9 .A.A. - Hazer deni
zinde buzlar üzerinde kalan 84 balıkçı 
henüz bulunamamııtır. Altı tayyare ile 
beş vapur arqtrrmalara devam etmek
tedir. 

Danzikte 

Yeni agır 
Kanunlar 

DANZIG, 9. A.A. - Ayan, ceza ka
nununa yenı maddeler ilavesini kabul ~i
miştir. Bunlar arasında tenaıüli fesada 
uğrıunııların akim edilmeleri hakkında 

bir madde ile umumi asayiş yüzünden i· 
dareten ve ihtiyaten tevkif edilenlerin 
mcvkufiyetlerinin gayri muayyen bir za
mana kadar uzatılabileceğine dair bir 
madde vardır. 

Danimarka kıralı 
MILANO, 9. A.A. - Bir kaç zaman. 

dan beri mütenekkiren Liırure' ele ika
met eden D~ Knü ve Kraliçe• 
Iİ dün Milanoya gelmiıler de lsviçreye 
doğru seyalıallerine devam ebnitlerdir. 

Almanya dövizleTi 

Mösyö Şahtın 
Beyanatı 

BERLIN, 9 .A.A. - Alman istihbarat 
bürosundan : 
Reichıhank heyeti umumiyesi huzu

runda söz oöyliyen M. Schacht, Almanyn 
dövizlerinin memnuniyet verici bir şekil
de olrnamaımın sebebini Almanyanın ya .. 
rııından fazlasının V enay muahedesi 
neticesinde harice borçlanmasına atfet
mektedir. 

M. Schacht d-.iıtir ki 
Dünya iktısadiyabnın faaliyete ıeç· 

mesi için en birinci fart, hu borçlanma· 
run nisbet d~ireıinde tenzilidir. 

Ankaz alhnda kalan 
amele 

BEUTHEN 9. A.A. - Karaten cen
tum madenind~ çarpunba ırünü vukua 
gclon inhidam neticeıinde enkaz altında 
kalmıt olan amelenin henüz kurtar:~a11 
mümkün olınamııtır. Mamaf'ıh tahlmye 
takımları, bazı seıler i!ibnektedirler. 
Bundan enkaz altındakilerin hepsinin.de
ğ-it e de bazılarının henüz berhayat ol
dukları ıuıl.aııhnaktadır. 

Amerikada işsizliğe karşı 
mücadele 

V ASHINGTON, 9. A.A. - Mister 
Johnston, sanayi erbahmı mesai müdde
tini yüzde 10 nisbetinde indirilmesine ve 
kongreden geçmeksizin icra kuvvetin.in 
karariyle ücretlerin bu nisbe~ dahilinde 
arttJrılmasına muvafakat etmelerini te .. 
min için çok uğra!"'ıftır. 

Mister Johnıton, büyiik sanayi erbabı
nın muvafakatlannı elde etmek için hazi
ne ile birlikte ihdası mutasavver yeni 
kredi müesseseler grupu Yulıaıiyle beş 
sene veya fazla11 için uzun vadeli krediler 
açmak imkanlarını tetkik ebnekredir. 

Patinaj şampiyonluğu 
l.ENINGRAD, 9. A. A~ Dünya.

nm en eyi patinajcılanndan Stack· 
rund ile Enııt-tangen buraya gelmiı· 
)erdir. Bugün Sovyet patinajcılariyle 
müsabakaya ittirak ebnek üzere Mos· 
kovaya hareket edeceklerdir. 

MOSKOV A, 9. A. A. - Sovyet Rua 
ya patinaj müsa.ba.kalarmda Jajac· 
queı fMDpiyonluğu kazanmıtbr. Mü
maileyh 1500 metre mesafeyi 2 daki
ka 28-6 saniyede, 10000 metreyi 18 
dakika 35 saniyede ka.tetmitlir. 

Madam Mironova da 500 metreyi 
55..S saniyede, 1000 metreyi bir d,_. 
kika 52 saniye-de katederek kadın 
şampiyonu olm~tur. 

Tolon'da ltalyanca 
TOUl.OUSE, 9. A. A. - Onivenile· 

de ılalyanca küraüıü aı;tlmı~. - -

'"!.. .. ~ ... • • ;..-... ~ •• ;:~:. • • ~ • J. 

D 
Paris hadiseleri dolagısile 

M. F .. ott'un divanı aliye 
sevki isteniyor 

PARIS, 9. A.A. - Le Soir gazetesi M. Chiapp'ın tahkikat ko
mi•yonu tarafından istimaından ııonra avukat f.1. le Granı:l'ın tavas· 
sutu ile müddei taralı te,kil etmİf olan 6 fUbat kurbanlan namına mü
maileyhin M. Fıott'un divanı aliye sevki için komisyon reisi M. Btm
nevay'a bir istida vermi, olduğunu yazmaktadır. 

Staviskinin avukatı 
PARIS, 9. A.A. - Staviskinin avukatı Raymon Hubert kendini 

Sen nehrine atmış fakat nehir muhafaza memuru tarafından biraz son
ra boğulmadan kurtarılmıştır. 

BAYONNE, 9 ( A.A.) - M. Daladier ile M. Julien Durand bıı 
sabah muayyen ıuratte Adliye dairesinde isbatı vücut etmemi, olduk
larından M· Uhat, M. Lapeyre bir telgraf çekerek iki eıki nazın Ba
yonne' e davet etmesini istemiştir. 

Anla/yada muhtar kursları 
'(t!fT ALYA, 9. A.A. - Vilayetimizde açılan muhtar kurıların

d'?n vıl~yet merkezindeki kurs bugün bitmiştir. Bu münaıebetle Halke 
vınde bır sazlı çay ziyafeti verilm'.ştir. Vali Bey devair müdürleri mües 
sesat mümessilleri ve tüccardan bir çok zevat çayda bulunmus ve kövlu 
ile konufmalar yapılmıştır. 

Samsunda ağaç bagrumı 
SAMSUN, 9. A.A. - Bugün Halkevi köycüler ve neşriyat şube

leri tarafından ihzar edilen ağaç bayramı merasimi evin bütün şubele 
rinden birçok zevatın iştirakile derecik köyünde evvelce hazırlanan 500 
akasyayı dikmek suretiyle yapılmıftır. Bu merasime Derecik köyünü 
ihtıyar ve genç umum ehaliıi iştirak etmiş ve ağaç dikmenin hitamında 
ı•e ondan evvel Halkevi bandosu tarafından milli havalar çalınmıştır. 
.'tferasiminde ağaç dikmenin faydaları ve fenni usulleri hakkında köy
lüye izahat verümiş ve dikilen ağaçların muhafazası temin edilmiftİr. 

Dil, edebiyat ve tarih fllbesi umumi toplantı yaparak önümüzde
ki ıeneye ait çalışma programının !1Pçen seneye nisbetle daha şumullü 
olmcuuıı temin ctmiftİr. Yine köycüler şubesi bir tavukçuluk ve arıcı

lık lefekkülü ya;::mıştır. 

Yeni ziraat kursları 
IZMIR, 9. A.A. - Bornova ziraat nümune mektebinde açılan 

kur1ta yarından itibaren derslere ba1lanacaktır· Kur ... ta ziraat vekale
tinin ecnebi mutahassısları tarafından dersler verilecektir. Mütahassıı 
profe•örlerle kursa iştirak edecek ziraat memurları şehrimize Relmis-
lerdİt'. Kurs 25 gün devam edecektir. , 

Alpullu /abrikasının muvaf f akigeti 
EDiRNE, 9.A.A. - Alpullu şeker fabrikası bugüne hatlar 295 

bin ton pancar işlemiftir. Bu pancarlardan 36 bin ton şeker istimal e· 
dilmiftir. Fabrika daha 4() gün çalışaetıktır. Buna nazaran bu seneki fe 
ker i•tihsalcitı 4() bin tonu geçecektir. Senevi iııtih.sal kabiliyeti 140 bin 
ton olan Alpullu feker fabrikasının üç. kampanyayı bir seneye sık11tır· 
ma.sı dünya şeker •anayii tarihinde goriilmemiş bir hadi.sedir. Alpullu, 
gittikçe büyümekle ve güzelleşmektetlir. Yeni ve modern bir çarıı ile 
amele koğufları ve lokantaları yapılmaktadır. Diğer taraftan tam tefki· 
Uitlı bir ilkmektep binasının İllfast da bitmİJtİr. 

Fabrika bu seneki ekim miktarını yüzde 35 nispetinde indirmİf· 
tir. 

M. John Sim on Alman sefiri ile görüştü 
(Başı 1 inci aabifedc) 

tiyle bu beşinci fasıl hükumlerini tema• 
men tatbik etıniıtir· Fakat Almanyaru.n 

b 'I' L ı---•aı Veroay muahede11· 
U il ;mSIZ ~u- ' 'l'LJı '\I ıl t . h . cı· faalında s& an mı e er ara; .. 

nın eşın b'k d'lınem' 
f d ı,· bir zaman tat ı c ı ış o-
ın an ıç d , . 

lan se'cizinci madde e Ya.A 1 umumı sı ... 
lihsızİanmaYa llağlı _bulunmakta idi. Al· 
manya 1 ~nu?us~nı .1921 de kara ordu
sunu 100 bı~ ınd_ını_ııı ve harp malzeme
ıi bakkındakı be!<ncı faslı 1922 nihaye
tinde hava hakkındaki kısmını 1921 ma
yısında we. diğer. kı~mını da 1924 eylü· 
!ünde tatbik elmiıtır. Eğer bundan son· 
ra diğer devletler sekizinci rnaddoyi lal· 
bika tevessül ebnemitlerse Yenay mua· 
hedesini ihlal edenler bu devletlerdir. 
Fakat Fransa burulan başka, Versay mua· 
hedesinin tatbikinden, M. Heriyonun 
1932 teşrinievvelinde ıilihsızlanma kon· 
feransına yaptığı tekliflerle de aynlmıı· 
tır. Bu teklifler Almanyanın uzun hiz· 
metli muntazam orduıunu kısa hizmetli 
bir milise tahvil ebnesini istiyordu. Bi· 
naenaleyh V ttaay muahedesinin tadiline 
tevessül eden Fransadır. Bunu Alm•n 
muntazam ordusunun tensikine dair olan 
18 haziran 1933 tarihli Mac Donald pro
jesi takibetmiııir. Bunun için Alınan tek 
liOeri do Venay muahedes:nden ayrıla· 
rak bet büyük devlet Uırafından yapı· 

lan bcy:ı.nnamede tanınmıı olan huku~ 
müaavah prensipine istinat edebilir. Sı· 
!ahların çoğalmasmm Almanya ta~fın· 
dan tahrik edileceğini söylemek dogru• 
dan doğ-ruya hakikati tahrif etmek olur. 

Almanya, müıtacel emniyet lüzumunu 
düıünerek yalnız ölçülü tek~~er yapmıı· 
tır. Silahların çoğalması sılab~:zl~ 
yolunda Almanyayı takibebnek ıstemıyen 
diğer devlet~er ıarafınd'.''! tahrif edileb!· 
lir F ranıa tıırafından ıili.h yarıtı tahdı· 
di ·Almanyarun sil.ah veyahut emniyet mü 
savatının tehakkukrınıı ~ ':'~ Vt!• 
yahut lngiltere ve lıalya uzenne bır ıaz. 
yik yapmak pyesini istihdaf edebilir. 
Belçika başvekili, parlamentodaki nut
kunda, her hangi bir tehaffuzi harp fik. 
rini redederek, harp ihtimalini ~rtarf e
den silihsızlanma mukaveleleri, lüzumu· 
na kani olduğunu bildinniıtir. Ahnanya 
da meselenin yalıw: mukavelelerle bale· 
dilebileceğine kani olmuştur. Mukave
lder fikrine. ~el~. bi~ ·~~ite il~ak su
retiyle samımı husnumyet ıroııtennek 
timdi Fransaya terettüp etmektedir. 
Belçika hariciye nazırı ne diyor? 

BRUKSFJ., 9.A.A. - M. Hymanı. 
alan meclisinde beyanatta bulunarak ıi· 
!ahlan bırakma meselesi hakkında başve
kil tarafından yapılan beyanat ile kendi· 
sinin aöylemiı olduğu nutuk üzerine bir 
takım yanlıı müt*lealu serdedilmit ol· 

duğunu sölemiıtir. Mümaileyh demiıtir 
ki : 

-:- Belçika _milletinin aklı aelinıine gü
venıyoruz. Eger Almanyanm yeniden · 
lahlarunasını kabul etıniı olsaydık hiç ki;.. 
se buna inanmaz:dL Ve inanmamakta bak· 
lı olurdu. Biz hiç bir zaman böyle bir JCY 
söylemedik. Almanyanın Veraay muahe· 
denamesinin tayin etmiş olduğu hudutlar 
dahilinde teslihabnı bıralunağa icbar e· 
dilmesinden bahsediliyor. Fakat büyük 
milletler, bu budutlann hali hazırdaki 
vaziyete intibak ettirilmesi lizungeldiği
ni kabul etmişlerdir. 
Şu h~lde onlar böyle ıöylerken biz bat· 

ka hava çalamayız. Ve itilafgirizlilrte io
rar edemeyiz. Fransa ile Be:çika arasın
da, lıer hangi bir barbe müncer olacak 
ccbrü şiddete müıteıı.it her türlü hal su· 
r?t!ni .defetmek ve Almımyaya ihtiyatla 
çızılmış hudutlar dahilinde ve müe11ir 
bir konlrola tabi teılihata malik olmak 
bakkrnı vennek huıusunda nokw naza· 
ra mütahakati vardır. 

Her iki memleket, kabul edilmiş kaide 
le~ karşı vuku bula--'- h t··..ı·· uha· 

f 
.. ıc-..:eTuum 

le et ıçın müeyyideler kabul ebnek ve 
her h"lde ~lmanyarun gayri meJru bi.r 
surette yenıden silahlanmasına mani ola· 
cak mütesanit bir harekette bulunmak h" 
susunda mutabıktırlar. 

M. Barthou'un Bruxelles ıeyyahatı 
.. 1' ARiS, 9. A.A. - M. BarlRıou tahsen 

go~.eceği M. Hymans'ı ziyaret maksadile 
Brüksele yapacağı seyahatı kabinenin 
1~-3 de toplanmasma karar verilmesi yii· 
zunden tehir etm.iıtir. 

Lorcl Eden'in ıeyyahatı 
LONDRA, 9 .A.A. - Avan kamara• 

•rnda hava bütçesi müzakereleri eınasın· 
da M. Baldvin demittir ki : 

- Şimdilik Loed Eden'in seyahaıiniıı 
muvaffakiyetsizlikle nihayeılendiğini k• 
bul ebnem. Bu seyahat henii.~ aemeresi· 
ni vermemiıtir. 

Franııanın müdafaası 
PARIS, 9 .A.A. - Bir yükıek milli 

müdafaa kon.oeyi toplamak için 
hazırlık olmak üzere M. Doumergue'in 
riyaseti ııltında bir komiı.., dün, haricİY' 
nezaretinde toplanmııtır. 

Bu konsey yalanda lngiliz notaıına v• 
rilecek olan cevap için bazı unsurlar ve
recektir. 

M. B•rthou'dan hafka hu komite içti· 
maına üç milli müdafaa nazırı, erki"' 
harbiye, kara, deniz ve hava ordulal'1 
kumandanları da iştirak etmittir. 
Eden lngiliz Kralının huzurunda 

LONDRA, 9.A.A. - Kral bu sab~ 
M. Edcn'i kabul etmit ve mümaileyh hu 
kıimdara Pariı, Berlin ve Roma ıe1ıJıatı 
hakkındı. mali.mat arzetmiıtir, 
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Sahte asistan 
- Haftanın yazısı -

Avrupa tehirlerinden birinde 
~yle bir vak'a olmuf. 

Bir doktor.Maruf bir adam.Evli
dir.Kansı,çoluğu, çocuğu var.Güzel 
bir evi ve muhiti var. Lakin bir de 
gizli hayatı var. Ah bu gizli ha
Yat!. Bu gizli hayatta bu adam ne 
Yapıyor? Orası pek belli değil. 
Metresi mi var? Ba,ka bir İptilası 
llıı var? Karışık itlerle mi me,ğul? 
Yoksa (Darülbedayi) in mahut 
(Karanlıkkuyu) piyesinde olduğu 
gibi iki yüzlü bir hayat mı sürü
Yor? Malum değil. Zaten bilinme 
ıine hacet yok!. İnsanların içinde 
bir yüzlü hayat süren kaç kişi var 
d!r ki .• Kiminin ya,ayış tarzında, 
luminin dütünüt tarzında ve kimi
sinin söyelyif tarzında bir ikilik 
Yardır. 

Bunu insanların mütenazır ya
ratılmıs olmasına mı atfetmeli? 
Yoksa tabiatin canlı feylere verdi
iii zamana ve mevsime uymak has 
!etine mi atfetmeli? Orasını bi!
IDem. Ağaç bile yazın çiçek, yap
rak açıyor; kışın büzülüyor ve bü
tün hayatını gizliyor. Demek onun 
da çifte hayatı var. 

Pek fdaefeye girmeyelim de 
Yakayı anlatalım. .• 

Dedik ya! Bu maruf doktorun 
bir gizli hayatı var. Doktorun evin 
den ayrı ve uzak bir semtteki ka
binesi her gün mütterilerle dolup 
hofalıyor .• 

Bu kabinede doktorun evine 
götürmediği bir takım e,yalar, pa 
ralar ve gizli hayatının idamesine 
Yarayan teyleri var. iki kiti, iki 
hırsız bunun farkındadır. Bir ge
ce aabaha kartı doktorun kabine
ıine giriyorlar. Arıyorlar, tarıyor
iv. Aradıklarını belki buluyorlar, 
belki bulamıyorlar. Fakat muhak
kak bir şey varsa orada aabahlı
Yorla •• Dalğınlıkla o kadar geçiki
Yorlar ki; akılları batlanna geldi
ği zaman gün başlamış oluyor. Bu 
iki kiti alelade hırsız değildir. Ka 
bineden çıkmak için koridorların 
sessizlenmesini beklerlerken kapı 
çalmıyor. Delikten bakıyorlar, ha
line nazaran bir ha.sta kadın. He
ınen bunlardan birisi doktorun 
beyaz gömleğini giyiyor, diğeri ka 
1>1)'1 llÇıyor •• 

- Buyurun Madam .• 
Kadın aoruyor: 
- Doktor X burada mı?. 

• 

- Madam, doktor acele bir has 
taya gitti. Lakin asistanı Doktor Z. 
burada. 

Ve hastayı içeri alıyorlar •• 
Doktor taklidi lirruz soruyor: 
- Neniz var, Madam •• 
Kadın midesinden tikiyet edi

)'or ve hastalığını anlatıyor... Bir 
reçete yazıp veriyor. Kadından 
100 frank ücret alıyor •• 

ikinci, üçüncü derken muayene 
hanenin bekleme ııalonu doluyor. 
Bu vaziyette kabineden çıkmağa 
imkan yok. Muayene devanı edi
yor. 

Hastalar reçetelerini alıp çıkı
yorlar. Bu arada asıl doktorun ev
Yelden gördüğü hastalar da geli
yorlar .• Sahte asistan onlara dai
ına eski reçeteyi tekrarlatıyor •• 

Diyeceksiniz ki; Doktor nere
de? 

Hah! itte itin tuhaf tarafı bu
t~da. Doktor o gün söylediğimiz 
Ri'di hayatı icabı olarak kabineye 
telemiyecektir. Hastabakıcısına da 
o gün bir hastaya gideceği için 
kabineye geleıniyeceğini söyle
llıittir. Hastahalucı kız bu fırsat
tan istifade etnı · f, muayenehane
)'e gitmemit, sineınaya gitmittir. 
Belki de hırmzlar Doktorun ogün 
telemiyeceği hakkında ondan ma
IGmat almıtlardır. Orası pek ma
IWıı değil... Lakin akt•ma doğru 
mütteriler yavat yava, çekirrken 
kapı çalmıyor ve Doktor X kabine 
sine giriyor •• 

Doktor, ansızın hadiselere alıt
kın bir adam haliyle kabinesinde
ki kalabalığa bakıyor, bir hasta gi 
hi intizar odasında bekliyor ve •ı
I"aaı gelince muayene odasına giri
Yor •• Sahte asistan Doktoru tanı. 
Yor. Ve Doktor söze hatlıyor: 

- Kolay gele aziz meslekd04. 
- Oo! Affedersiniz doktor. 

Zaruret böyle icap etti. 
I Ve hırsızlar vaziyeti anlatıyo~
b~r .•. Doktorun gizli hayatına daır 

ldıklerini r.öyliyorlar. Hastalar
dan o gün alınan paranın mecmuu 
olan 4200 frangı ikiye ayırıp yan
~ı~ı doktora veriyor ve doktortan 
ltın alıp gidiyorlar. 
ırı İtin tuhafı hastalardan bir kıs
d 1

• sahte asistanın verdiği ilaçlar
l! an_ pek memnun görünüyorlar. 
F u ış böylece kapanıp g · decekti. 

11 
akat günün birinde sahte asista

dı tm doktorun muayenehanesin
i k ulunduğu gün ba,ka bir hırsız 
d.,;'e katil ile itham ettiler. A-

cağız nihayet o gün, o saatte 
llıaruf doktorun kabinesinde bu-

EKONOMi 

Bir haftada 
Satılan mallar 

\ 

'- . ~ 
Geçen hafta ne kadar mal 

vardı, kaça satıldı? 
Ticaret borsası son haftanın piyasa 

hareketlerini ıu tekilde te•pit etmiıtir: 
Yemlik arpa fiatlarında gayet az bir 

•aliıh vardrr. Bu hafta Borsada kiloıu 2 
kuruş 27 santim orta fiatla 85 bin kilo 
arpa aatılmışlır. Dahilden 261 ton gel
mit harice de 325 ton arpa ihraç edil
miştir. Geçen sene ayni müddetler zar· 
fmda yapılan ihracat 3907 tondu. 

lstanbulda 200 ton arpa fatoku vardır. 
Yumuıak buğday fiatlarında küçük 

bir yükseliş vardır. Geçen haftanın 4 
kuru~ 29 sanl'iın orta fiatına mukabil bu 
hafta Borsada 4 kuruş 46 ıantimden 
806000 kilo yumuşak buğday aatılmıttır. 

Sert buğday fiatlannda ise 5 santim 
kadar düşüklük kaydedilmiıtir. Geçen 
hafta bu cins buğdaylar İstanbul borsa-
11nda 3 kuru, 40 santim orta fiatla mua· 
mele gönnüıken bu hafta kiloıu 3 kuru§ 
35 santimden 956000 kilo sert buğday 
satılmıı&r. 

Kızılca fiatlan hiç bir değifiklik gös
termemiftir. 3 kuru§ 71 santim orta fiat
le 367000 kiloluk muamele kaydedilmiı
tir. 

Son hafta zarfında dahilden 3200 ton 
buğday ıelmit 441 ton ela ecnebi m<;nı· 
leketlere gönderiJmittir. lhracat va:ı:ıye
timiz ıeçen senekinden çok iyidir. 

Mnsim baflanğıc.ından buıfuıe kadar 
ttnebi memleketlere 2372 ton buğday 
gönderdik. Geçen sene ayni müddetler
de gönderilen buğday ancak 330 tonluk 
bir yekün tutuyordu. latanbulun un ve 
buğday istoku bu hafta 32222 tondu. 
. iç hndıklar kilosu 44 kurut 96 ıan· 

ttmden mu.aınele görmektedir. 
Bu haftanın ı 15 tonluk Mısır ihracatı, 

ve geeçn haftaların ayni ve daha çok 
yekunlarda olan ihracat bu malın oene 
sonuna kadar durmadan brice göndenle
ceğini ümit ettinnekt'edir . Fiatlannda 
da küçük bir yüksehne kaydedilmittir. 
Geçen hafta 2 kuruş 31 santimden mua
mele gören San Mısır bu hafta 2 kur~ş 
55 santim orta fiatla Borsaya kaydetti· 
ribnlttir. 

Tiftik üzerin e bu hafta bir muamele 
kayt edilmemiıtir. Mevsim baflanğıcm· 
danberi harice 3447 t'ion Tiftik gönde
rilmittir. Geçen sene ayni müddetlerle 
yapılan ihracat 3836 tondu. 

Yapak ihracatı İse geçen seneye ona
ran fazlalık göstermektedir. Anadolu 
kırlmnlarından bu hafta borsada 34 ku
rut 70 santimden 14000 kilo yapak aa
tılmıt ; 15 ton da ihraç edilmiıtir. Mev· 
ıim batlanğıcmdan bu güne kadar olan 
ihracat 2989 tondur. Geçen sene ayni 
müddet zarfında harice gönderilmiıı olan 
yapak 2059 tondu. 

Yeni ofis teşkila.tındı tayinler 
Gelen ınaliimata nazaran yeni tef 

kil edilen Ticaret ofİ•İne ait tayin.. 
ler tahakkuk etmiıtir. Yeni vazifele
rin bu giin alakadarlara bildirilmesi 
muhtea-neldiı-. 

Elma ihracatı 
ihracat ofioi elma ihracat~ yapan 

müeııseseler nezclincle bıhkikat yapmıf, 
ilıracabn hangi ıenit içinde cereY:an. et
tiğine dJ.ir bir np<>r hazırlıyarak ıktisat 
vekaletine göndenmttir. 

Macaristanlı ticaret 
Yakında Türkiye ile Macariatan 

ara11nda aktedilec:ek ticaret m71ahe· 
desi müzakeratına baılanacakt .• Bu 
ınak-tla Budapeıteden bir heyet ge 
!erek Ankaraya ıidecektir. 

Ege mıntıkası dışındı zeytin 
rekoltesi 

Ticaret ocla11 Ege mıntakuı haricinde 
zeytinyağı iıtihsal eden maı..ııenı-
933-934 oenesi zeytin rekolteıi haldoncla 
alikada< ~caret odalarından ınaliimat ia
temit tir. 

Alınan cevaplan göre Gemlik kazaaı. 
nın zeytinyağı rekoltesi 550 bin kilo, 
Orhangazinin 400 bin, Mudanyarun da 
250 bin kilo olduğu anlaplmqtır. 

Ticarf't odasının tanzim ettiii bir ia
taıistiğe nuaran lzınir m-. daha ol
mak üzere bütün Ege mmtakası aalıille
rinden 1933 ıeneııi zarfında muhtelif ec
nebi mrmleketlerine 3,015,000 lira kıy
metinde 13 milyon 247,000 kilo zeytin
yağı ihnç edildiği anlaşıhnııtır. 

Elektrik, su ve havagazi 
saatleri 

Yeni ölçüler nizamnameııine göre ha
riçten getirilecek elektrik, su, hav~l!'a~ı 
oaatleri ile taksimetrelerin tiplen ıçın 
lktı•at V ekialetinden müoaade alounası 
icap elmektedir. 

Ni:camnamenin tatbikinden sonn güm 
rüğ~ yüzlerce ölçü taati gehnit• fakat 
he"üz bu gekilde müsaadeleri alınma 
dtğı için çıkanlmalanna müsaade edil
me:ıniıtir. 

Tipler taıtik edildikten sonra, ölçiı1er 
müfeıtişliği bunlan kontrol ve ayardan 
geçirecektir. Son zamanlarda bilhassa cİ· 
var memleketlerden mühim miktarı!& bu 
kü! getirilmiş, fakat yapılan muayenede 
ço.?u~uo yanlıı ve bozuk olduğu görül
muılur. 

lunduğunu söylem~ğe mecbur ol
du. Ve buna doktor fehadet etme 
diyse de hastafordan asistanı tanı
yanlar bulundu. 

Bu hadiseden sonra doktorun 
kabinesi yavaş yavat tenhalaşma
ğa başladı ve günün birinde büs
bütün kapandı •. 

Doktor acaba ne oldu?. Galiba 
bir eroin itinde ismi geçti .. Sonra
dan o omemleketten çıktı gitti ve 
adı unutuldu. 

FELEK. 

' İnkıiabımızın 

Dün ilalkeoinde fehrinr:zde bulrınan gençler toplanarak kendi arala
nnda hasbihaller yapmı,lar ve gençliği alakadar eden meseleler 
hakkında görüpnü"erdir. Bu münasebetle toplanan gençlerin grup 

lıalinde birer reanini dercediyoraz •• 

Verem hastanesi 
Başka bir 
Şirket yok 
Mevhum bir şirkete izafe 

edilen 300,000 
lira hikayesi asılsızdır. 

~emen bütün ııelıir halkı telefon ıir
keönden ıteri alrnacaiı: fazla telefon Üe· 
retlerile bir verem ha.tanesi yapılma-
11 hakkındaki teklif eb'ıdında birleıi • 
yar. Yaptığmın: tema.alanlan anlayoruz 
ki telefon fİri<etinİn kasalannda du • 
ran bu paranm, doğrudan doğruya bir 
aanatoryom yapdmuı için, verem mÜr 
ca~e cemiyeti enırine verilmeıine İ· 
tiraz edecek kimse yoktur. 

Yalnız fert olan telefon abonelm 
değil, büyük müeıısesat ta ba ~ 
ıimcliden teri<e rJ2a göstermişlerdir. 

Bugün de telel-on tirl<etinclen ala -
caldan paraların verem hastanesine 
t..ım.ine muvafakat eden zevatm, an 
ad...,. ve telefon n-.alannı neıre de· 
....... ediyoruz: 

Milli Sanayi Birliğ; 22JS9, avukat 
Nazmi Nuri Bey Şiıli Halaskar Gazi 
caddesi 44451, Naznıi Nuri ve Kadri 
Nuri Beyler 22220, Nll2;JJIİ. Nuri ve 
Kadri Nuri Beyler Bebek 360024, mü
derris Hakkı Nezihi Bey, K&dıköy iske
le meydanı 60476, ticaret komiseri Bah
ri Doğan Bey Suadiye Taılıtarla, To • 
nozlu sokak 52217, Tqçılarda faydalı 
mağaza ıahibi Anaryiros Katraniı e • 
fendi, 21652, Beyoğlunda Kalfada! za. 
de Rna ve mahtUIDll lsmail yazıhılDelai 
43331, Beylerbeyinde Kalfaclat zade Rı
za bey 3889, Arnavudıöyünde Kalfadat 
zade lbra.him Bey 3681, Heybeli adada 
Kalfadat zade lomail Bey 56444, Hey
heli adada Kaıap Ooman efendi 56460, 
lftanhul llinat odası oalıibi Fazıl Ze
ki Bey 20085. 

Di?er taraftan tic.et ve sanayi o
cla11 ıdare heyeti ele bu haftaki içtima
mcla fazla telefon iic:retini veran has
tanesi inıaoına tahsis etmek için karar 
alacaktır. 

Herkes hakkını 
Terke hazır 
Telefon şirketinden alınacak 
haklarını hastahaneye terken

denlerin isimlerini neşrediyoruz 

Dünkü gazetelerden biri Ticaret mü
dürlüğü tarafından lstanbulda bulu -
nan ıin<etlerden birinin vaziyetinin tet
kik ve hesaplarının tetkiki neticesin· 
de müıterilerinden fazla pan alındı
ğının meydana çdanıı olduğunu ve bu 
fazla paranın 300 bin lira raddesinde 
olduğu tahmin edildiğini yazmakta i • 
di. 

Dün yaptığımız tahkikat bu habe
rin asılıız olduğunu meydana çıkar • 
nuıtır. Kendisile görüıtüğümüz ticaret 
müdürü Muhsin Bey demiıtir ki: 

"- Müdürlüğ;imüz tarafından ya
pılnut ne böyle bir tetkik vardır, ne 
de meydana çıkarılmış bir fazla para 
Bu haberin nerede çıktığını doğrusu 

anlayamadım.,. 

Diğer taraftan böyle bir haberin 
nereden çıkabileceğini tetkik ettik, ve 
ıu neticeye vanhk: Bu tetkikat ~irket
ler ~omiıerlerinden Bahri Bey tarafın
dan ve sırf h111usi mahiyette y3pılmış
tır. Balıri Bey dün bir muharririmi
ze bu hususta demiıtir ki: 

"- Ben ?fıaen, böyle bir tetkik 
yapmaktaynn. Henüz aldığım bir neti
ce filan yok. Yaptığım tetkikatm ti
caret müdürlliğile de alikuı yoktur. 
Kim bilir bence belki mü.bet çıkar.,, 

Samatya nahiye şube
sinde konferanslar 

Dün aktam C. H. F. Smnatya nahi
yesi tarafından Koca Mustafapaşa ilk
mektebi salonunun ''Caz.i Gecesi" ÜnYa
nı alt~nda bir müsamere verilmiftir. Bu 
gece fevkalade parlak olmuıtur. 

-----------------------, 
Biz böyle düşünüyoruz, 

Siz acaba ne dersiniz? 
Yaz. mevsimi geliyor-. Nerede 

İse bademler, erikler çiçek aça
cak ve her taraf YeJilliklerle süs
lenecek. 

Yaz. mevsimi, sebze ve mey
ve mevsimi Jemektir. Bizi klfın 
karulanılyesinJen, patateıin
den, nohaJrmJan azade eden 
yazdır- Yakında YCfİl sebuleri
mize, tatlı kokulu meyvelerimi
ze kavu,acağu:.. Tiirkiye zaten 
meyvelerinin lezzeti ve neıaleti
le meşhur bir memleket değil 
midir? Bursanın feftalisi, lzmi
rin üzümü, Kırkağacın kavunu
nu kim tanımaz ve bilmez? 

Ancak memleketimizin ba 
güzel servetinden utilade etme
sini bilmemiz lazımdır. Bugün 
bu mahsuller Türkiye halkının 
ihtiyacından çok fazladır. Onan 
için liatler istihsal zamanlan 
hadden QfıTı düfmekte ve mah· 
sulümüzün mühim bir kısmı ser
gilerde çürümektedir. Yumurta 
kapıya gelmeden bu işi düfiin
mek lazımdır. Bizde bazı kimse
lerde garip bir zihniyet vardır: 

Kar yolları kapamadan kar 
makinesinin olup olmadığı a
TQftırılmaz. Maazallah bir zelze
le olmadan sismograf ôletinin 

yerine konup konmadığı düfü
nülmez ..• 

Binaenaleyh bu ıefer öyle 
yapmamalı ve yaz gelmeden 
bütün bütün me;yııelerimiz IO

kaklara dökülmeden bunların 
ihracı çarelerini aramalıyız. Fil
hakika iki ıenedir Ticaret ofi.i 
bunlann ihracı muelesiyle uğ
r'lfmıfhr. Fakat İf iften geçtik
ten aonra... Kavunlarımız ve 
feltalilerimiz, elmalanmız, ar
mut/arımız çürüdükten ve mevsi 
mi geçtikten sanra .. -

Halbuki me;yııelerimiz harici 
ticaretimiz için mühim bir 1 
mevzudur. Bugün lspan -
ya, Yunanistan bununla ser
vet yapmaktadır. Tasavvur 
edin ki, Avrupada bilha$sa fi
mal memleketlerinde evsafı 
Kırkağaç kavunundan çok Qfağı 
bir kavunun tanesi 3 - 4 lira ara
sındadır- Halbuki bilmem yerin
de arabası bu kadar eder mi? •• 

Elimizde bu servet varken 
niçin bundan istifade edemiyo
ruz. Bugün Kanada elmalan, 
Kalilorniya üzümleri Avrupada 
kapışa kapıfa alınıyor. Ticaret 
ofisi bunu İf edinmeli ve fimdi
den faaliyete geçmelidir. Sonra 
bu sene de i~ iften geçmiş olur. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

" 

Adli cephesi 
-o-

Mahmut Esat Bey bugün 
dersine devam edecek 

Eski Adliye Vekili Mahmut Esat 
Bey bugün de Ünivenite lrkrliıp kürsü 
&ünde inkıliburuzın hukuki ve adli kt5·• 
ıwna ait dersine devam edecektir. Mah 
mut Esat Bey bugünkü dersine Perşem· 
be günü kaldığı kısımdan ittbaren de· 
vam edecektir. 

Perşembe günü ders esnasında yük
sek !Jlhsil mekteplerinden diğer talebe
den mühim bir kısmının kapıda mevcut 
zabıta kordonuna rağmen ı.alona ginnelo 
ri son sınıflardaki arkada~lannın bir kıs 
mını salonun dıfrnda bırakmıştı. Bugün 
ıalon dışında daha fazla inzibati tedbir
ler almacak ve a.on sınıflar talebesinin 
dersi din1emeleri temin edilecektir. 

INHISARLARDA 

Rakı ve konyak 

Rakı imalatı fazlalaşıyor, 
konyak azalıyor 

inhisar idaresinin 933 senesi son üç 
ayına ait iıtatistilderine göre bu müd
det zarfında 1,597,317 litre rakı i -
mal edilmittir. 

Halbuki 932 senesinin ayni aylan 
zarfında 1,581,683 litre imal edilmi•
tir. Şu halde iki sene ara11ncla 15,634 
litrelik bir fazWık vardır. 

Buna mukabil konyak imelô.tı azal
mııtır. 933 senesi 500 üç ayı ar -
hnda 79,032 litre konyak imal edil -
mittir. 932 ıenesinin ayni aylan!>da i
se 106,650 litre konyak imal edilmiş
ti. Demek 27,528 litre bir noluanlık 
vardır. 

Tutun satışları 
inhisarlar müdüriyeti taralmdan a · 

iman haberlere göre, ıimdiye kadıı.r 
Ege mıntakaaında zürra tarabnclan tüc 
car ve kumpanyalara 14 milyon 300 
bin kilo tütün satılıruıtır. Satıtlar de
vanı etmektedir. Bu pidişle Ege mm
lakaıında aatılmıt tütlın lı>.lnuyacağı 
ümit ediliyor. 

Bursa mmtakasrncla da vaıiyet iyi • 
dir. inhisar idaresi de mübayaaya baı· 
lamıttır. 

Samsun mmtakaımda tüccar ve 
kumpanyalar bu ay içinde 455 bin ki
lo tütün ahnrtlır. B&frada oatılan 
tütün miktarı 549 bin kiroyu bulmak
tadır. 

Gaziantep tütünleri de büyük nğ
bet gömıektedir. 

Üç aylıklar 
Malmüdürlükleri bugün 

tevziata baılıyorlar 
Mütekaitlerle, dul ve yetimlerin fç 

aylık 1118&§lanna lıaıün batlanacaktır. 
Malmüdürlülderine bağlı tediyat gİfe • 
teri bu sabah ıaat 9 dan itibaren maaf 
vereceklerdir. 

Maaı verimi 14 giin clenm edt.cek 
ve 24 mart af&JIU nihayet bulacak
tır. Tediyat gi§derindc kala!Wık ol • 
maması için her gün muhtelif gitelerde 
hangi numaralı cüzdanlara m:ıat veri
lebileceği tesbit edilmiıtir. Bunun ha
ricindeki numaralar maaılarmı almak 
İçin 11ralannı bekliyecel<lcrdir. 

Bugün muhtelif nunıaralann maaı 
alal>ileceği gİ§eleri ve num .. n adetli
ni aşağıda yazıyoruz. 

Eminönü malm~rlüğü: Sirkeci E
mirler caınıii malmüdürlüğü bina11nda 
askeri yetİm)er - 200 , mülkiye ye
timleri 1 - 150, 

Beyoğlu mahnüdürlüğü: Birinci gi
ıe, Galatasaray ...ı.eri yetimler 1 - 175, 
ikinci tube Kaımıpap asker yetimleri 
4001 - 4200, Üsküdar malmüdürlüğü; 
pqabpısında birinci gİ§e asker yetim
leri 2001 - 2200, ikinci cite mülkiye 
yetimleri soOl - 5100, B'-tiktaı mal • 
müdürlüğü binas.,..ıa; ilniye 1 - 20, 
askeri yetimler 1 - 250, r .. ı;.ıı malmü
dürlüğü; Samatya giıeo1, Samatyada bi
rinci gişe; 1 - 250, ikinci gİJe 1147 -
1400, Eyüp giıesi 1943 - 2250, Ka
chköy malmüdiirlüğü: Kadıköy halin
de; birinci site 3001 - 3250 , ikinci ti
§• J - 150. 

Her maaı sahibinin beraberinde nü· 
fuıu, hüviyet cüzdanı, resmi senet, ma
lul olanlann raporları gibi vesikaları 
hamil olarak müracaatı mecburidir. 

Farmakologlar birliğinde 
konferanslar 

Pratik fıumalı:oloğlar birliğ; heyeti i
daresi Martın l 3 üncü Sah günü akta
nu saat 22 de mutat içtimamı yapacak
tır. 

Bu toplantıda azalara ders şeldindc 
verilecek konferanolann mevzuları da 
görüşülecektir. 

Konferanslar ayda iki defa olarak 
Halkevinde ve ıabık Darülfünun müder 
rislerinden Musl'afa Nevzat Bey tarafm 
dan verilecektir. 

Adliyede odacı ve gece 
nöbetçileri 

Adliyede münhal bazı ka-
tiplik, gardiyanlık ve mübaıir • 
lilder vardır. Bu münhallere 
yenileri tayin edilmiı ve bazı nakiller de 
yapılmııtır. 

Adliye Vekiıleti yanğından sonra müd 
deiumumilikten ne kadar odacı ve gece 
bekçisi !Bzım olduğunu sormuıtu. On 
beş kadar odacı ile on oekiz kadar gece 
bekçisine ihtiyaç göıterilmittir. Bu me· 
murivetler için üç JÜz talep vaki olmuı
lur. 

- Mevzuun dört ana çizgisi: 
1 - İstanbul Telefon Şirketi a

bonelerinden her nasılsa fazla al
dığı paraları geri veriyor. 

2 - Aboneler bu parayı bir has
tahane yapılmak için beled:yeye 
bırakıyor. 

3 - İstanbul sinemacısı bilet 
b~ına belediyeye verdiği bet ku
ruşun yedi buçuğa çıkarılma'.ı ta
savvuruna kar~ı sızlanıyor. 

4 - İçerde dolan yalelli ve dı
şardan gelen mandolinli plaklar 
tam b:r hürriyetle dönüyor. 

Şimdi bunların üzer"ne konuşa
cağım, beni dinle: 

1 - İstanbul T e!efon Şirketi 
hiç bir zorluk ve engel çıkarma
dan parayı geri vereceği için ken
disine ho,nutluğumuzu bildireb li
riz. 

2'- Parayı bir hastahane için 
belediyeye bırakan abonelerin gös
terdikleri yüksek insanlık ve tefkat 
duygularına kartı gönüllerimizin 
en derin saygı ve teşekkürler;ni 
sunarız. 

3 - Yeni bir istatistiğe göre (") 
lıtanbulda 35 sinema vardır. Bun
lara sığan mü.ıerilerin sayısı 
24040 tır. Tabii her vakit dolmaz. 
Yan yarıya alalım, 12020 eder. 
Fakat günde ortalama iki ceferi, 
fevkalade matineleri hesaba katar
sak yekiin gene 24040 çıkar. Yı'da 
altı ay çalıtbklarını farzedelim. 
180 gün içinde 4 milyon 327 bin 
200 buluruz. Belediye yedi buçu
ğunun yüz parasını buna vurursak 
ne eder? 10 milyon 808 bin kurut 
yani 108 bin seksen lira. 

Telefondaki ile beraber ilk yılda 
208 bin 80 liramız olur. 

4 - Yılda en az 200 bin plaktan 
belediye onar kurut alsa 20 bin lira 
alır. En az bin gramofoni!an beter 
lira alsa ikisi 25 bin olur. 

Şimdi üçünü toplıyalım 233 bin 
80 eder mi? Bu ilk yıl tesisatı 
içindir. 

ikinci yıldan itibaren hastahane
nin her yıllık hazır gel:ri 133 bin 
80 liradır. 

Bu hastahanenin adına da tele
fon, .:nema, plak kelimelerinin 
baş harflerini alır T. S. P haslaha-

1 
uı;si denin. 

1 

N&!lll fikrimi hesabımı beğendin 
mi? 

Bunları bana söyliyen zata b 

cevabı verdim: 
- Fikrinizi ywnufakça buldum. 

Hesaba aklım hiç ermediği için o 
yana bir "'Y ıöyliyemiyeceğim. Sa
dece bu "1iylediklerinizi olduğu ~i
bi yaz:u-ım. 

Aka GNDVZ 
1 

(*) Türkiyede sinema ve tesirleri. 
Yazan H:Jmi A. Malac Bey. Basan "Ki
tap yazanlar kooperatifi,, 1933 

Şehrimizdeki Alman genç
lerine gamalı bayrak 
Alman Hitler Gençlik teıkilitı rei•~ 

oanisi M. Nabersberg dün ak tam T eutonı~ 
Alman klübünde tehrimizdeki Alma:ı 
gençlerile temas etmiı ve kendilerin~ 
Almanyadan getirdiği Gamalı Hitler 
bayrağını teTdi etmiıtir. Bu vesile ile 
klüple meruim yaprlmı' ve M. Nab•rs· 
berar ..-çlere hitaben bir nutuk söyliye 
rek Hitleriam'in gaye ve maksadını izah 
rtmittir. 

1 BORSA 1 
(lı Bankasmclan alman cetHlclir) 

8 Mart 1934 
Akıam Fiyatları 

Ltikradar i T ahrili t 
l•tikraım dahili M T. a•k•rİJ'• t.79 
1933 lotil<ran 98,75 El k ilı 
Sarlır D. Y .Ja.n 2..90 • tr --
Onitürk 28.85 Tra•Tay --

" il 28.35 l Tiiael -.-
" ili 28,35 llıbb• 17.75 

Chn4kler 1 M"" ·ı 55 
Bajdat U,7• umeaaı 
Türkiye Cüml:.üri " il 47,!:0 
yet Bankaaı 63 ,, ) 11 49 

EjffAM 
it Baabıı Naaa 10 T.ı.roa 

••Hamili•• 10 T•rlır•• 

.. • Miaıai• 
Çimento 

Tr••..,•Y - htih•t d•J'· 
Anadolu Hiıı• 25.60 Ş•rk de7, 

~lr. Hayri7e 15 Balya 

Reji 4,15 Şark ....... 

ÇEK FIATLARI 

Parİ• 
Londra 
Nü7ork 
Milano 
Atina 

Cene•re 
Brükıel 

Amıterdam 
Sof ya 

12,05 1 ·2 f Pr•i 
641 3-4 1 Viyana 
79,30,14 Bertin 
9.23,15 Madrit 

83,23 Belırrat 

2,45,60 
3.40,68 
1,17,89 

64,84,57 

Zloti 
Penıo 
Bükre9t 
Mo11ko.-a 

NUKUT (5atıt) 

K.•nı 

20 F. Fran&ı:ır: 16) 1 Sille. A-.. 
1 Dolar 124 l P•••l• 
1 lsterlin 641 1 Mark 

20 Liret 213 1 Zc-loti 
20 F. Belçika 115 20 Ley 
ZO Oral.mi %4 20 Dinar 

20 I. l••lçr• ili 1 Çerao•lt 

Ilı L••• 24 l Albn 
21 Kar. Çok. 106 1 Mecidiye 

1 f'leria 83 Bankaol 

iZ 
il Sil 
1255 
19.25 

1,75 
1.55 
2.SS 

19oı.12 
4 43,21 

2,00,29 
5,8.!.47 

J.4, •2,29 
4.20.79 
3,86,75 

79,37,75 
10.119.50 

• 
Kvra\ 

24 
18 
49 

2:ı.so 
ıı 

53 
-.-

gJ2 
35 1 2 

237 
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( Fikirler ve insanlar "' 1 
Münevverlere dair 

lzmir'de çıkan Fikirler mecmu- ı 
ası, bir zamanlar bize yeni şairler, 
hikayeciler de tanıtıyordu; edebi
yata ayırdığı sayılar günden güne 
azaldı, şimdi de bütün mecmua ter 
biyeye tahs · s edilmiş. Belki o, 
edebiyattan büsbütün ayrıldığı i
çindir ki yine İzmir' de Kültür is
minde bir mecmua daha çıkmağa 
başladı. Onda da şimdiye kadar 
şiir göremedim; fakat h:kayeler, 
tercümeler var. 

Fikirler için söylediklerim bir 
sitem değild · r; fakat lzmir' de e
debiyatla da uğr~an bir mecmua
nın çıkmasına sevindik. Kültür 9 
uncu numara11 Asım ismet Beyin 
"Münevverlerin vazifesi,, isimli 
bir müsahabesi ile başlıyor; Asım 
ismet Bey - hep'miz gibi - biz
de kitabın, mecmuanın satılama
masından şikayet ettikten sonra mü 
nevverlerimizi, Yugoslavya mü
nevverlerinin yaptığı gibi, etrafla
rında bir okuma propagandası 
yapmağa davet ediyor. 
Asım ismet Beyin fÜphesiz hak

kı vardır; fakat "münevver., der
ken kimleri kastett' ğini söylemi
yor. Bir lise tahsili veya yüksek 
bir tahsil görmüş herkesi "münev
verler., zümresine ithal ediyor 
mu? Kendilerinden propaganda 
h"zmetini beklediği kimselere ba
karsak her okur . yazarı münevver 
addediyor. Bence bu bir hatadır 
ve memleketimizde, tam olsun, 
yarım olsun, münevver pek azdır. 

Bizde tahsil, öteden beri, ancak 
bir merJek edinmek için arzu edilen 
bir feydir. itte bakın: avukatları
mızın, doktorlarımızın, mühendis
lerim'zin hatta muallimlerimizin 
çoğu - mesleklerine ait olanlar
dan başka - kitap okumazlar; he
le roman, hikaye, şiir gibi şeylere 
kartı yenilmez bir istihfaf hirleri 
vardır. Onlar okudukları mektep
te, mesleklerini icra için lazım 
gelen ma!Umatı, müsaadeyi elde 
etmişlerdir; bu, onlar için kafidir. 
Asım İsmet Bey bu kim5elere: "Ki
taplar, mecmualar için niçin pro
paganda yapmıyorsunuz?,, diye bi-
1'r mi? 

Derhal kaydedeyim ki bu kim
selere okumanın lüzumsuzluğunu 
;ddia etmek şöyle dursun, bilakis 
faydalarından bahsederler. Fakat 
sözlerinin tesiri yoktur; çünkü o
kumağa davet ettikleri kim eler de 
onların evlerinde bir kütüphanele
ri olmad ı ğını, hiç bir mecmuaya 
para vermedikler;ni bilirler. 

Avukat lar, doktorlar, mühendis
ler, muall imler dedim; bu sözle
rimle hiç bir meslek erbabına ta
rizde bulunmak istemiyorum; çün
kü mesleklerine ait en yeni eserle
ri olduğu gibi yeni edebiyat, felse
fe kitaplarını da okuyan, fikir ce
reyanlarına alaka gösteren doktor
larımız, a ~ukatlarımız, fen adam· 
larımız, muallimlerimiz vardır. On· 
lar hiç şüphesiz ki sözlerimde bir 
tariz görmiyecektir, zaten onlar 
da bu halden benim kadar müşte
kidir. 

herhalde yüksek tahsil görmemiş
ti; fakat Numan Usta okuyan, fi. 
kir itlerine alakadar olan, muhar-
rirlerimizin çoğu hakkında hüküm
ler veren bir adamdı. 

Hayır, her tahsil gören bir int.?1-
lektuel değidilr. lntellektuel fikir 
işlerine merakı olan, onları takip 
eden adamdır; o kitap alır, okur, 
beğenir veya beğenmez ama mu
harrir hakkında bir fikir edinmek 
ister. Kitapsız yaşıyamaz; okuya
mıyacağı, okumağa vakit bulamı
yacağı kitaplan, mecmuaları da a
lır. Çünkü o, kendisi yazmasa bile 
neşriyat haya.tının bir adamıdır; 
k;tabın satılmak fartile çıkabilece
ğini bilir. Onun için kitap zaruri 
ihtiyaçlardandır; hem de muhak
kak istifade etmek, yani i,ine ya
rıyacak bir tey öğrenmek için o
kumaz. Sırf okumak, insanlar hak
kında malumat edinmek için, te
cessüsü saikasile okur. 

İntellektuel bilgi ihtiyacını du
yan adamdır ve bilginin de, yalnız 
hayatı veya mesleğim!zi kolaylaş
tırmak için okumadığını bilir. Yal
nız mesleğine ait eserler okuyan 
adam - mesleği ne olursa ol
sun - bir münevver değildir. 

Bizde itte böyle adamlar azdır. 
Ne,riyat hayatı bunun için ilerle
miyor. 

Ya yazı yazanlarımızın hepsi in
tellektuel sayılmağa layık mıdır? 
İtin en acıklı tarafı da itte budur. 
Hepimiz yazılarımızın, kitapları
mızın okunmamuından ,ikayet e
deriz. Ya biz okur muyuz? Çoğu
muz birib'.rimizin yalnız ismini bi
liriz. 

Hepimiz kendimize hayranız; 
yazdıkalrnmzın birer harika oldu
ğundan ne kadar emin isek öbür 
muharrirlerimizin yazdıklarının 
değers"zliğinden de o kadar emi
nizdir. Kaç muharir tanırım ki 
kendi eserlerinin okunmamasını 
affedilmez İçtimai bir cürüm say
dıkları halde kendileri yeni türkçe 
kitapların hiç birini okumamıtlar
dır. 

Kaç defa batıına geldi: bana 
küçük veya büyük bir kitabını ge
tirip makale istiyen genç veya or
ta - yafta bir muharrir: "Makale
niz hangi gün çıkacak? O gün a
lıp da okuyayım!..,, O bana ehem
miyet vermiyecek, benim yazıları
mı takip etmiyecek; fakat ben o
nun kitabını okuyacağım ve başka
larına okumasını tavsiye edece
ğim. . . Ben de, kariler im de, onu 
tanımağa mecburuz!. Niçin? Çün
kü o büyük bir adamdır, hem de 
küçükler arasında büyük bir adam, 
Lilluput'lular arasına düfen Gulli· 
ver ... 

Ama bu kabahat hangimizde 
yok? Kendini bu kadar beğennen
lere ilk taşı, muharrirlerimiz ara. 
amda, dört beş kitinin olsun bütün 
eserlerini okumuş olan bir adam 
atsın. 

Ben atamam; bilmem Asım J.,. 
met Bey atabilir mi? 

1 Nurullah ATA 
Kültür, lzmir, nüshası 10 kurut; 

abonesi 240 kuruf. 
Gerze'de Sami Beye. - Sualle

riniz:n hepsine cevap veremiyece
ğim; bazıları hakkında hususi bir 
mektupla cevap vereceğim. - N.A. 

Münevver, yani intellektuel kim
dir? Hiç şüphesiz okuması yazma
sı olan herkes değil; yüksek tahs;I 
görmeği icap ettiren mesleklerin 
adam!-arı da değil. Böyle ohaydı 
yüksek tahsile ihtiyaç göstermiyen 
meslekler erbabını fikir işlerinden 
muhakkak surette uzak durmağa 
mecbur saymak lazım gelmez miy
di? Ölümüne hala inanmak iste
mediğim Numan Usta - yazık ki 
onu ancak son senelerinde tanıya
bildim - amelelikten yetitmitti; 

ı•- Dr. IHSAN SAMl --. 
Tifo ve Paratifo Atı•ı 

Tifo ve Paralifo hastalıklarına ıu tul· 
mamak için tesiri çok kat'! muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. F.rzı depolarında 

• ---bulunur. - ' IJ894) ı 
lJlti 

Milliyet'in edebi tefrikası: 17 

KANLI SIR 
Evet! Mesture, bunu, ne münase-ı 

betle sorar? 
Fakat benim maksadım aşikar .. 

Mesturenin annesinin fikrini öğre
neceğim, vaziyetin müsait olup ol
madığını anladıktan sonra anneme 
açılacağım. 

Tevil etmek lazım! Mesture, be
nim hasis maksadımı hissedecek 
olursa daha ayıp, daha çirkin. 

- Beni dinle, Mesture .. Annen· 
le oturuyor, kon\14uyorsunuz. Kötk 
!erden, kom,ulardan bahsaçılıyor.· 
Burasını, artık sen idare edecek
sin .. Bizden de bahsediliyor. işte 
aen, lakırdı arasında annenin, bi
zim hakkımızdaki fikrini anlaya
caksın .. Görüyorsun ya, pek te zor 
bir şey değil.. Küçük bir uyanık
lık . kafi! 

Mesture düşünüyor: 
- Bu, tehlikeli bir oyun, Hüsrev! 
- Bunun tehlike, neresinde? 
- Annem, benim de sizinle bir-

i i!c olduğumu sı::zerse, bittik, de
mektir. Binde bir, gönlü va:Ga, ra-

Yazan: Mahmut YESARi 

zı olmaz. Büsbütün zıttına hareket 
eder. Ben annemi bilirim! 

Bu ümit kapısı da kapandı·.! 

-Mayu 14-
H~lim Siret, Mesturenin köşküne 

g~l~ı. Bugün de tık, bugün de dan
dını ... 

Bu ÇOcuk, eskiden de bu kadar 
s?ğu~,y~pmacık sahte midi? Yoksa 
tımdı mı benim sinirlerime doku
nuyor? 

Pancorların aralığından bakıy0• 
rum. Halim Siret, elleri pantalo
nunun cepleıfode, bahçede dolatı· 
yor. . Halinde sükıin ve emniyet 
var olmasın mı? \.•aziyetinden e-
mın ... 

Şüphesiz ki hislerimize tabi o· 
larak görüyor, düfünüyor, muhake 
me ediyor ve karar veriyorur. 

Halim Sirete baktıkça, tırnakla
rımı avuçlarıma batırıyor: 

- Bu mu? diyorum- Mestureyİ 
alacak adam, bu mu? 

Biran için, kendimi topladım; 
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HİKAYE 
Liranın üstü 

Harbiye - Fatih tramvayı Tak
sime geliyordu. Ta Eminönünden 
bural&ra kadar tramvayla gelmek 
gibi büyük bir cesaret gösterıni~ o 
!anlardan bir yolcu iki defa F ati. 
he yaya gidip gelmi' kadar yorul 
muttu. Genit mendiliyle terini sil
di, sedendi: 

- Biletçi ben ineceğim, fU pa-
ranın üstünü ver. 

Biletçi hayretle yaklattı: 
- Hangi paranın üstü? 
Yolcu kızmağa başlamıttı: 
- Canım liranın üstünü. 
Biletçi de kızar gibiydi: 
- Hangi liranın üstünden hah 

sediyorsun beyim? 
Yolcunua hiddeti artıyordu: 
- Canım bir lira verdim, bile

tin üstüne 100 yazdm. "Bozukluk 
yok, birazdan toplanır, veririm" 
dedin, gittin. bir daha uğramadın. 

Biletçinin de hiddeti artıyordu: 
- Bakayım biletinize? 
Biletçi uzatılan bileti eline aldı, 

evirdi, çevirdi, yazı kendi yazısı i
di: 

- Beyefendi, ben bu parayı 
verdim. Dalgayla parayı verdikten 
sonra karalamağı unubnuşum. 

Bu söz yolcuyu çileden çıkar
mıttı. Hiddetinden kuduracaktı: 

- Sözünü hesap et. Ben dolan 
dırıcı değilim. 

Biletç;'ııin de hiddeti ötekinden 
aşağı değildi: 

- Ben de enayi değilim, yalan 
cı hiç! .. Akşama kadar ayak üatün 
de uğr~, didif. Bin zahmetle üç 
kurut kazan. Sonra açıkgözlere 
~ kuru' kaptır. Öyle yağma yok 
babam! .• 

Yolcunun hiddeti tarif oluna. 
maz dereceyi bulmuttu. Elleri tit
r;yor, ağzı titriyor, gözleri vahtile
şiyordu: 

- Efendi, kartındakine iyi 
bak! Ben üç buçuk kuru' için ya
lan söylemeğe tenezzül etmem. 

Biletçi: 
- Biz kül yubnıyoruz. O ağız

lara kayık yanatmıyor fimdi. Sen 
tavlıyacak mütteri ara! 

O aralık ortalık karıştı. Yolcu 
bir tokat vur~u. Biletçi toplandı, 
mukabele ettı. Tramvay durdu. A
hali birbirine girdi. Kimi ayırma
ğa uğraşıyor, kimi bu tokat ve sil
le yağmurundan şöyle sıyırılmağa 
bakıyordu. 

Kalabalıkta kaybett\_gim Cahi-
di yanımda gördüm: · 

- Haydi, dedi, kafi miktarda 
varyete c.eyrettik. Artık inelim. Po 
!isler gelir, tahit yazar, nemize la-

ı 
Bir gün o arka kapıdan diploma 
aldı. Biz kaldık. Zaman zaman 
tesadüflerimde onu hep değitik 
kisvelerde ve muhtelif phsiyetler
de görürdüm. Bir gün asker, batka 
bir gün memur, bir defasında tüc
car, daha bir sefer komisyoncu .• 

Ben mektepten çıktım, aradan 
epeyi zaman geçti. Onu görmemit
tim. Bugün Eminönünden Taksime 
kadar tramvay seyahati yapmak 
cesaretinde bulunanlar arasında 
tesadüfen ikimiz de bulunuyor
duk. ininceye kadar itilmekten, 
kakılmaktan, kendimizi korumaya 
çalışmaktan konuşmağa vakit bu
lamamıttık. Şimdi kol kola yürü
yorduk. 

- Ne dersin bu ite? Kim hak
sız? 

- Vallahi aklım ermedi, anla
yamadım. 

- Hakkın var, akim ermez, e
· remez de .. 

Biraz sustuktan ıonra devam 
etti: 

- Ben aana söyliyeyim. Bu itte 
biletçi de haklı, yolcu da.. 

Şatırmıttım. O, devam ediyor
du: 

- Biletçi haklı, çünkü hakika. 
ten söylediği gibi liranın üıtünü 
verdi. Yolcu da haksız değil. Çün
kü o da iddia ettiği gibi papelciği
nm üstünü alamadı. 

- Nasıl olur? Dedim. 
Gülümsedi. Gayet tabii bir tey

den bahsediyormuf gibi: 
- Fakirin yeni mesleği bu! De 

di. Başım dıı:rda kalınca kalaba
lık bir tramvaya biniyorum. Böyle 
tramvaylarda hemen hemen her 
zaman biletçi bütün lira veren Uç 
dört yolcuya bozuk para yetittire
miyor. Biletlerin arkasına 100 ya 
zıp geçiyor. Tramvay tenhalattı 
mı, işaretli bilet sahiplerine para
larının üstünü veriyor. O aralık 
ben de faaliyete geçiyorum. Bilet
çilerin boyalı kalemlerinden ben 
de bir adet edindim. Biletçi o ka
labalıkta borçlandığı kimselerin 
yüzlerini pek iyi hatırlıyamıyor. 
Ben de biraz sonra bittabi diğer 
alacaklılardan evvel arkasına 100 
yazılı b!leti uzatıyorum: 

"- Efendi, diyorum, ineceğim, 
paranın üstünü? .. 

"Biletçi biletimi alıyor. Paranın 
üstünü tıkır tıkır sayıyor, ben de 
tıkır şıkır alıyorum. Sonra alacak
lılardan en Qeçe kalan yolcunun 
acıklı hali gözümün önüne geliyor, 
dayanamıyorum, tramvaydan ini-
yorum. 

* * * Bunu dinledikten sonra arkada 
tımın kolu kolumda ağırlaştı. Bir 
bahane bularak hemen ayrıldım. 
Bir daha raşt(arsam, görmemez. 

arkadaştık. likten geleceğim. 

• 
ittihadı Milli 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acenta11 bulunmayan !ehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887 ...... 1213 

bitaraf bir gözle bakmak istedim. 
Halim Siret, belki görünütte zarar
sız bir genç. Fakat iç yüzü?. O iğ-

• •• •• 1 renç ıç yuzu ... 
Mademki muvaffak oluyor .• Ma. 

demki muvaffak olmanın slrlarını 
yollarım biliyor, fazla söylemek 
neye yarar? . . . . . . . . . . . . 

Gece, deniz kenarında, kumlar 
üzerinde, omuz omuza vermit otu
rurken Mesture, gizli sıtma ürpe
ri,lerile titriyordu. 

- Hasta mısın, çocuğum? 
Mesture, cevap vermiyor. 
- Otüyor musun? Ceketimi ve

reyim mi? 
- Hayır·. Ütümüyorum. 
Ve karar vermit gibi b.lşmı ba-

na döndürüyor: 
- Annen hala gelmedi ..• 
- Bu hafta gelecek, Mesture ! 
Mesturenin sesi yorgunlatıp sö-

nüyor: 
- Artık gelse de, pek ümit yok! 
Bütün vücudum titr;yor: 
- Sus ... Bu kabil değil..
Mesture, başını önüne eğerek 

hıçkırır gibi gülüyor: 
- Bizimkiler, karar verdiler, 

Hüsrev! 
Hangi ümide, hangi ihtimale 

güveniyorum; hangi meçhul imdat
çı kuvvetlere bel bağlıyorum? Bil-

miyorum. Kuvvetle söylüyorum: 
- Karar:larından dönerler! 
- Onu, hiç zannetmiyorum. 
- Yarın, annem, bu meseleyi 

halledecektir. 
Mesture, acır gibi bakıyor: 
- Vakit geçirmeğe gelmez, de

mittim sana, Hüsrev! 
Sersem sersem duruyorum. 
Mesturenin hakkı var. Ben, te

reddüdüm.le yalnız kendime değil, 
etrafıma da fenalık ediyoııum. 

içimde, isyan halinde bir uyan
mak, kımıldanmak arzusu var. La
kin bu, iıyan halindeki arzu, he
ves, hareket teklinde sinirlerimi, 
damarlarımı kaphyamıyor. 

Kendimi ne kadar rüyaya, hül
yaya kapttrmıttım ! Aylardanberi 
bi;ı 'iir, bir hayal aleminde yaşıyo
rdum ! Gül dallarında bağrını 
yırta yırta çileyen bülbüller, ben· 
den daha az gafildi ! . 

Dünyaya, hayata, hakikata göz
lerimi kapamıştım. Gündüzleri gök 
yüzünde günet varken, Mesture, 
benim mehtabımdı ! Mehtaplı ge
celerde, o, benim günefimdi ! Çi
çeklerin renklerini, kokularını in
karı ettimdi. 

Hakikatin, bir balyoz gibi bey
nimi dağıtıp parçalamasını bekle
mi,im ! 

Halim Sirete nicin kabahat bu-

( Ecnebi gazetelerinden ) 

Arabistanda sulh 
• • 
lbnissuut ile imam Yahya 
arasındaki müzakerat 

lngiliz heyetinin Sana'da bulunuşu imam Yahyanın 
verdiği kararda müessir oldu mu? 

"Near East and lndia,, dan: 
Geçen hafta Arabistanda, ıimdiye 

kadar mevcut olandan daha devamlı 
bir esasa istinat eden bir sulhun teıi .. 
si için iki mühim adım atılmıştır. Sudi 
Arabistanla Yemen arasında uzun za
mandanberi mevcut olan gergin vaziyet, 
ilci hükümdar arasında telsiz telgrafla 
cereyan ettiği bildirilen müzakereler • 
den sonra bir anlaşma ile neticelen.rniı
tir. 

Yemen ve kral lbnisuut kuvvetleri 
arasınd": muhasematın batladığına dair 
arada bır çdcan havadislere rağmen ilci 
ta rafın kuvvetleri münakaıayi mucip 
olan arazideki vaziyetlerini muhafaza 
eım_ekte bulundukl11r1 esnada hiç bir 
basımane blll'eket olmadığı anlaplmak
tadır. Bu suretle Vahabi hükömdan, 
dootane bir anlapnaya vüsul ııayeıile 
yaptığı teıebbüsatmda sebat ebneğe 
muvaffak olmuş, ve fakat ayni zaman
da da son çare olarak haı:i>e müracaat 
kararmı vermeğe tamamile müheyya 
olduğu hususunda imam Y ahyayi tama· 
mile ikna ebni1 olsa gerektir. 

Aden protektorasınm hudutlarını 
müzakere e~ üzere Sanada bulunan 
İngiliz heyetinin mevcudiyeti lbnisuu • 
dun prtlarmı kabul etmek hususunda 

Nufus siyaseti 

Almanyada bir 
Ayda 30.000 
Kişi evleniyor 

Almanyada ..tenecek cılaD tiftlae 
hükümetin vermekte olduğu n..ı.ti mua• 
venet için vaki talepler o kadar fazla 
obnuttur ki, maliye nezareti bir be
yanname netred~rek namzetlere sabırlı 
olmalarını tanıyeye mecbur olmut • 
tur. 

Geçen haziranda, kabine tarafından 
kabul edilen kanun, ayda yirmi bin ki
şiye nakti mükafat itasını tahtı temine 
almıştı. Fakat ağustos ve k&nunuıani 
ayları arasında evlenenlerin adodi ay· 
da vasati 30,500 ü bulmuş, ve 1ubatm 
ilk on günü zarfında tahminen 10,000 
kişiye nakli mükafat verilmiştir. Bin ... 
netice, bu maksat için bekirlardan 
tahsil edilen paralar elyevm tükenmit 
olup, nüfusu arttırma siyasetinin bu şu .. 
besinde 31 marta kadar bir tatil yapıl
ması zarureti hasıl o1muştur. Bu ta .. 
rihten sonra, senede 250,000 çifte na.k· 
ti mük3fat verilmesi mümkün olacağı 
ümit ediliyor. 

Hükümetin, nüfuıun tezyidi husu
sunda açi:ığı mücacrele amele ve aıağı 
orta tabakaları arasında fevkalade şa· 
yanı hayret bir surette rağbet ve mu .. 
kabele ııönnüıtür. 

Bu sınıflarda dört çocuklu aileler 
taammÜm etmekte ve moda olmakta • 
dır. Zengin s~fı .. ay.~ ha?iti ıı.öster • 
miyorlarsa da, '?mı~.~ "!alı sen~ 
zarfmda icra edileceg-ı tlan edılen vergı 
ıslahatının onları da bu yola sevkede
ceği ümit edilmektedir. 

Dahi san'atkir, meşhur 
Viyolcıniat 

ERİCA MORINI 
14 Mart Çar,amba alqamı 

SARAY ( Eski Glorya)da 
Büyük Bir Konser 

1 

imam Y ahyanm verdiği kararda mües· 
sir olup olmadığı tahmin edilemez İ• 
se de, mumaileyhin eski tavır ve va· 
ziyetini, gerek şimal gerek cenup bu• 
dutları hakkında daha makul bir battı 
h:ıreketle tebdil ebniş olma11 kendi le
hıne kaydolunacak bir noktadır. 

Yemen ile Aden protektorası ara • 
sındaki hudut ıneoeleıinde bir anlatma 
yapılmasını müteakip ıubatın on bi • 
rinde Zaidi imame ile lngiltere ara • 
sında bir dostluk muahedesi imzalan • 
ımıtır. Bundan dört gün evvel de İ• 
marn ve kral lbnisuut müıterek hudut• 
lanru müzakere ıuretile tayin etmek. 
ve yirmi sene muteber olmak üzere bit 
dostluk muahedesi aktetmelt ve Td
de kalmak hakkını artık ebediyen kay• 
betmiı gibi gözüken ldrisinin ve ailesi· 
nin iskiln edi1"c:eği mahallin intiluıbı 
hakkında bir karar ittihaz eylemek, ,,. 
nihayet müna=ayi mucip olan Najran 
araziaincWci kabileler meselesini bal· 
!etmek hususunda anlatmı,lardı. 

Anlaf111anın teferrüatıru mevkii ı.t• 
bike koymak üzere bit- komisyon ta• 
yin edilmiı olup yakında Abha'da mii
zakerata batlamaları muhtemel addedil
mei<teılir. 

Yafa portakalları ---
Avrupaya iki 
Milyon sandıktan 
Fazla ihracat 

3 ıub.ta ı...ı.r Yafad1111 t...,ı_..,. 
doğrudan doğruya 1,531,000 ve ftsr 
ti Avrupaya 785,000 ki cem'an ye ,. 
kiin 2,316,000 ıandık portakal ihraç e
dihni! olup, bilvasıta ihraç edilen mil<• 
tan da ilave etmek lazımdır. 

Geçen sene ayni müddet zarfmd• 
lngiltereye yapılan ihracat miktan 1,723. 
000 sandık idi ise . ere, şu sıralarda ln· 
giltereye külliyetli miktarda mal ıev• 

kedilmekte olduğundan, bu sene ihra• 
catınm netice itibarile geçen seneded 
faı:la olacağı anla~rlmakta.dır. 

Şayanı memnuniyet olan cihet, yafa 
portakallarınm A VTUpa piyasasını mÜ· 

tezayit bir surette istila etmittir. Ge
çen seneki ihracat miktarı 661,000 • 
1931 • 32 de ioe 394,000 sandtk idi· 
Bundan da görüleceği veçhile Yafa P"" 
takallan lngiltere haricinde de esa•· 
lı surette rağbete mazhar olmaktadır• 

Bu ay iptidasında henüz topla.....-· 
mıı olanlar da dahil olmak üzere, bd 
sene mahauliln tahmin edilen miktartl 
eriteceği, yani 5 milyon sandığı bul•'" 
cağı anlatılmaktadır. 

Asnn umdeıi " MiLLiYET" tir· 
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luyorum? O olmasa, başka biri _çı· 
kacaktı· Evet! Bütün kuvvetlerıne 
muhtaç olduğu bir zamanda, ke_n: 
dini bir rüyaya terketmiyen hırı ' 
çıkacaktı!. 

Anneme söylemekten korkmuş
tum. Çünkü onun kısa bir tereddü
dü, beni can evimden yaralaya. 
caktı! . 

Annem; peki! demıf, Meıtuııe-
yi istemeğe git~it o~~ay~!,' muvaf
fakiyet yüzde yuz muydu · 

Mesturenin babasile konuşup 
anlaşmak ihtimali de yoktu. O, ka
rısının sözünden dıtarı çıkmayan 
uysal koyun ruhlu bir adamdı. Bi~ 
kendi kendimize gelin güveyi ola-' 
caktık, o kadar ... 

Aylardanberi, o halde, ne bek
lemiştim? Mesturenin bir feda
karlık yapmasını mı istiyordum? 
Ne gibi fedakarlık? Bu zavallı kı
zın elinden ne gelirdi? 

- Benimle kaçar mısın, Meıtu-
r ıe? ' •ı 

Mesture, başını kaldırdı, uzun 
uzun baktı: 

- Nereye? 
. . 

- Nereye istersen? Neresini 
gözümüz keser, canımız isterse, 
oraya ... Sen, yainız muvafakat et .• 

Mesture, ellerini kilitledi, içini 
çekti: 

. -. - Kaçamayız, J:lüsrev ! 

--· 
- Neden? 

. - Nasıl kaçarız? Nereye kaÇ~' 
rız? Nerıelerde barınırız? Menıurı• 
Yelten istifa etmemif olsaydın .. 

Devam etmedi, sesi burkUl.'!;ı 
yordu. · • ı , · ılll' 

Bu incecik kız, benden 'd~ 
doğru düşünüyor, daha iyi gö~: 
yor. Ben, ebedi bir cennete d0,.ıı 
muşum gibi, hakiki ha.yatla ol r 
bütün bağları kesmi,, koparıJlı i• 
tım. Annemin yanında, hayat 1"1 
lesi, endişesi .;,.kmeksizin, rab"' 
düşüncesiz yaşıyordum. . 

M . . . b'ıt ıf - emuı ıyete gırenm, 

tutarım. 

- Bunlar, z:ı:n'lnı> muhtıı:ç! Je 
- Değil. .. Bir kııç gün ıçifl 

hepsi olur, biter. 
Mesture, ellerimden tutt.u: ~,.I· 
- Hüsrev, senin çok iyı Jı 

bin var. Fakat ne yazık ki Ç°J<1~ 
gibiEin· .. Evet, bir çocuktan far 1'i· 
yok ... Dalıyorsun, ı·üyalara ~ıt~ 
kattan fazla inanıyorsun.: ı.Jefe 
daha ileri gideyim, hakıka 
hiç inanmıyormusun... ıl•• 

Kalbim, bir nitterle yarılsaJıııı· 
belki '3u kadar acı duynı~Z ·di1 
Bunu, ~öyleyen Mesture nıı 1 ııı' 
Bu ağır hükmü, onu.1 ağzındatı 
işidecektim? 

• • • • • 



) 
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[ RADYO PROGRAMI 
1 STA.NBUL, 

18· Pi"' · d 19. · a-. netrıyab. 18.30: Fransızca era. 
,;.. · E,ref Şefik Bey tarafından konferans, •
(Ü~· hahe_rleri. 19,..10: Türk muaiki ne4riyetı.. 
r: h.1 Ref1k Bey, Tanburi Refik B. Kemençe 
, 11: ıre H. Muranni R.ifat Bey.) 20,lS: ı:_v".e~i 
td trupuna mucanni (Safi.ye) Ha.nım ı1ttrü 
1 ~cektir. 21: Ajana haberlrri ve borıa haber· 
r"rr" 21,30: Necip Yakup Be1 orkeatraaı ta

l '~dan muht"lif eıerler. 
12 N KARA: 

1& .30: Anka1'apalaata.n nakil. 18: Orkestra. 
zo:~. Alaturka aaz. 19,25: Dana musikisi. 

\, J&na haberleri. 
A R Ş O V A, 1415 m. 

~ l6,40: Plılk. _ Müaahab~. 17.SS: Popüler 

1 
or:ıaer, 18,50: Zirai haberler. 19: Reporbj. 

~.2o: Ka.h,..ehane musikisi. - Muhtelif müaa• 

C 
btıler. 21: Hafif musiki. 22: Müaah...be. 22,20: 

bop;•• l'd .. ,, L 2l n ın eser erın en murl!Ktıı:ep ıı;onaer. 

{) ·Os: Krako•a'dan nakil. 24: Müaababe. 24,05: 
•rta. 

il U D A p E Ş T E, 550 m. 

l l7: Çocuk ma•allan. 18: IT-cilere ait sözler. 
9

: A.ıııatör ••ati. 19,30! Budapefte mu•iki he· :•ti le.l"afından konaer. 20,30: Stüdyodan bir 
~tQ•il, 22: Haberler. 22,15: Opera orke•tra•ı. 
f .2s: Ha•a haberleri. 23,30: Odeon ve Parlo
Ort PIÜı:ları. 
V l Y A N A, 507 m. 

l.. 18: Hafif maaiki. 19.20: Aktüalite. 20: Sa1-
l.r. 20,40: Haberler. !f: "Der Schühenlie•1,. 

~-ll Eyaln'in operet temsili. 13,15: HabeT· 
· 23.30: Dan• mıuikiai. 

• il 0 1C R E Ş, 364 m. ' 

17
13: Borsa. - Plak. 14: Haberler. - Plak. 

• 015: Mektepli netriyatı, 18: Radyo orkestra

~ 19: Haberler, 19,15: Orkestraıua devamı. 
\. : Ün.iYersite der.teri. 20,20: Plak. - Kopfe
'I. ~t. 21: Mme. OctaYie tarafından taıanni. 
~ . .30: Radyo amaötrleri •aati. 21,SO: Meli. 
~ld.a Crauer'in iıti.raklle piyano lconseri. 
bi,ılS: Mell. Victorica Vrioni tarafnıdan taı•n· 

il I!. E S L A U, 311 m. 

-._ •1: HaRf mu•iki. - Mü•alıabe. 20: Milli 
ı..._,'"•Jat. 21,10: E..lci Viya-ya ait mizahi ,..r. 
~t. 24: Berlla."'dett. naklen: Dan• musikisi. 

1 1 Mart Pazar 
ISTANBUL: 

ı-!&c Pl&k n .. ri.yab. 19: Muhtel~f .•etri7~t, •· 
{ t laaberl•rİ, 19,30: Türk muaıki netrıyatı. 
bi~1'1ani Retal Bey tanhuri Metot B•y. ICanu· 
~l V ecille H. Muuffer B. ~ ecüa Riza H;)• 
'it..~: Ajans .,.. bor•.a ba.berlerL 21,30:. ~edr17e 

•un Hanımın ittirAlcile dan.a muıilutı. 
.\NKARA, 

~ 12.30: Ankarapalaatan nakit lBt Viyolonıel 
.:l\~ri. (Edip B, ta.rafından) 18,40: Alaturka 

a. 20: Ajan• haberleri. 
\1 A R Ş O V A, 1415 m. 

\.a 17: Çocuk neıri7alL 17.30: Pli.k. -:- .".'-Ü•a· 
'-f~· 18,15: Popüler Polonya mutilc.ı~ı. 19: 
lı •tllh..be, 19,40: Piyano konıeri. - Muı•ah;
~ 9 • 20,40: Ti7at .. o laa•adisleri. 20,50: Senfonık 
lanıer. 21,50: Haberler. 22: Föyton. 22,15: 
embeı'ten nalclen neıeli netri1at. 23,15: Spor 

l.berleri. 23,ZS: Dan.s musilciıi. 24: Masahabe. 
~05. D .,_. · · d • • anı mu•ı .. ııın111 e•aını. 

B,U DAP EŞTE, 550 m. 
l 18: Çirt piyano refakatila Macar farkıları. 
s''~ 1 Konferanı. 19,10: Far\ı.:aı Slıan takımL• 
f Por haberleri. 20, 15: Dr. Ba.noczy rejiıi tara· 
n.ıdla k. . . h L n rıtık bır aktam hetrıyatı. - Spor 
aoerler' 2 · ı •- ·ı ·ı· 1ı. 1• 2125: fıyano re a•ah e taıannı ı 

arııer. 23ı CaE muıib.isi. 24: Trio kahvehane 
t\t1ıiki i. 

\1 l Y A l'I A, 507 m. 

1. l8: P18k, - Müsahrabe, 20: Şarkılar Ye ha· 
~ .. •L ( • <: USULJ. parça arı. 20,55: Saat ayarı veıaıre. 
l,IO: Göthre'nin eıerlf'rindel\ "T orquillto T ••· 
~ .. iıimli lemıil. 23,10: Akıam haberleri. 23,35 

of.zer takımt tarafından akıam lı:onserl. 
il 0 K 1!. E Ş, ;wı •• ı875 m. 

" • · 11 45 Ruhi 'k" 
1 

.... ,:ıo: Ru!:.ı n-e;rıy•t. , : muıı ı. 

2~ Pi.il:, 13: Pli.k. 1·1: liaLcrler, 14,20: Pl;i.k. 

: 7
t Köylü neıriyah. 18: Sib!ceano orkeıtrası. 

u~. Hah.rler. 19.15: OrkeıtranıQ de•amı. 20: 
._ "••er•ito dersleri. 20,:?0: Pli.k. 20,45: Konfe· 

·~·· 21: Melle. Valatin Cretoiu tarafından ı•r
~ r. 21,20: Radyo orkettraaı. 2.2: K.onf'eran•. 

.lS: Radyo orkeatrası. 22,45: Son laberl.!r. 
il R E S L A U. 316 m. 
17: Hafif mu.iki. - Mü .. habe. 19: ''Schnee~

t'°\ı.tnballade., iıimli. bir ıkf'ç, 19.40: H~herler. 
~.30: Berlin'den naklea A~usturya haklund.., 
tı,iitenevvi muaikili neıriyat. ( lstirahatlerdoe 

...,'-sahabeler.) 

12 Mart Pazartesi 
lSTANBUL' 

19~8 : Pli.k netriyah. 18,30~ Fransızca. ders. 
ıııı;.;, Suat lımail Bey tarafından konferans, ve. 
(t~ haberleri., 19,30: Türk muıiki netriyah 
~~f 'll~tn. B. Ruıen B. Cevdet 8. Saim B. Se· 
A.;., '8elma H, Vecihe H . Nedime H.) 21,20: 
l\~ 11

' Ve borsa haberleri. 21,30: Necip Yakup 
JA.ol"ktelrası tarafından muhtelif eserler, 
l NKARA: 

't. 2..l(): Ank.arapalAıtan nak:l. 18: Alaturka 
~:f. 18,45, Dan• nıuaikiıi. 19 20: Alaturka taz. 

1I Aians haberleri. 
>. R Ş O V A, 1415 m. 

17
16,SS: Caz orke trası, 17,40: Franuzca ders. 

~ ~S: Taıannili konser, 18.30: Pl.ik ile Gitar, 
•ıı f 'k' . l 0 on Ye ors muu 111• 18,SO: Mü.sahabe. 

ı:..20: Oda mu•ikiıi. 20: Müsaha.be. 21,05: Ho· 
~~d. .. eserlerinden mürekkep •enfonik konıer. 
,. · Pt<tüsahaba.. 22,15: Orkeıtra ile hafif mu· 
~1 ki, 2.J: Pl9k. 23,20ı Dan• muıikisi 24: Müsa-
4.f:ıe_ 24,0St Dans muıilı.iain!n deYamı. 

il U D A P E Ş T E, 550 m. 

17: Kadın neıri7atı, 18: Keman konse_ · 
ı. •- ro. 
-..O: Almanca derı. 19,10: Sahibinin Seıi 

•likI .. rı, 20: Neteli müıalaabe. 20.30: Filhar
~0tı.ik ta!;.ım tarafında• bUyük konıer. 23110: 
~ ... Maayari Siıan takımı. 24: Mandi.ts caz 

'<ı...., •. 
V l y A N A. 507 m. 

~ 17,SS: Bertha Panitschelıt tarafından piyano 

~0~•el"i. 18,10: Tiyatro kr!.ti.kleri. 18,40: Mub
,.11.f SÖ~ler •• dor•ler. 19,2.S: "Nürnebrıli mu-
1~t " • t ·r · \ı· '-•t•d1 itimli Waıner in opera em•• 1Q1 ,, " 'll• Operasından nakil. 
il 0 K R E ş, 364 •• 1875 m. 

~~~: Borıa haberleri. - Plik. 14: Haberler. • 
~· · 18: Mtl:ner kuartet takımr. 18,30: Melle. 

ti~~ lıy tarafından tacanoi (Çek! Yuıoılav, 
ı..,.«•r \te Romen mu•ikisi). 19: Pıyano kon· 
~~ 19,45: Hitabe. 20: Ünjyer•İte radyoıu. 
~~.O: Pl&.k. 20,45: Konf•r•n•. 21: Radyo or• 

~.-ı~~•ı. 21,15: Konferaıtıı. 22: Rardyo ork. 

lı · •on haberler. 

1/1. t S L A U. 3ı6 m. , 
lıt, • l-lafjf musiki. 19: Müsahabe. 20: Brahma 
'-\ ~•t:tJeı-inden baannili. konser. 21: Günün kı· 
L tah., .. 1 • · \k k • -"la.f:ı erı. 21,30; Sıtnfonık ha onıerı. 

~l"ll!r, 2 h Dans parçaları ve hafif mu&iki. 

13 Mart Salı 
ı!, 5pT.A N BUL: 

~'"•Ftrıd ~·•k. netriyatr. 19: l\.feıut Cemil Ber 
S9.JO: "tün çocuk.la;a ma.•al. Aianı habeı"~erı. 
2 'ı:li e, R rl. musıkı neıriyatı (Eftalya Sadı H . 

l,3-0. 'tı. eFık B.) 21: Aj.ı.ns haberleri ve borıa. . .,,.d >. ~ K fa orkeıtraaı • 
12,Jo. A R A : 
~: ACnkarap.llastan n kil. ıs~ Orkeıtra. 

turka aaz. 20: Alan• haberleri... 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
17,55: Solist kon•er.i. 18,50: Mü.aha.be. 19,20: 

Piyano ile sonatlar. 19,50: Plik ile hafif muıi.
ki. 20: Müaahabe. 20,25: Aktüalite. 20,40: Spor 
veıaire. 21,05: "Kadın düımanı,, isimli Eysler' 
İn Üç perdelik operet temıili. 23: Pli.lr.. 23,30: 
Dana musikisi. 24: Müsababe. 24,a5: Dans 
muıikiıinin devamı. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 

17: Ufacıklara mahsuı netri.7at. 18: Te1efun· 
le.en ıramofon pli.kları. 18,SO: Der•. 19,20: Pi· 
yano konseri (Vladiıero• bizzat kendi eserle
rini çalacaktır). 19,50: Müıahabe. 20,301 Peı· 
le opera binasından naklen Mozart'uı "FlGO
RONUN 00~0NO,, opera temıili. Müteakiben 
Sipn muıikisi. 

V l Y A N A, 507 m. 

17,.20: Genç kıl:lara mahsus netriyat. 17,40ı 
Çocuk mürebbiyelerine tayaİyeler. 18,20: Hali 
hazır A-.uıturyalı bast~i.rlann.rn e•erlerinden 
parçalar, 19,10: Cös naaıl İ7İ muhafaza. edilir. 
20: Popüler AYustur7a Operalarından parçalar. 
21,15: Paula Grozıer kendi e•erlerinden. 22,30: 
''Beethoven'in tecrübeleri" İ•imli temıil. 23: 
Aktam haberleri. 23,15: Sen Floria.n lıtilisesin
den orı kon•eri. 23,45: Dans pli.klarL 

B 0 K R E Ş, 364 ve 1875 m. 

13: Borıa habarleri. - Pli.k. 14: Haberler.· 
Pl.i.k. 18: Motoi orke•tra•ı tarafından lıtonser. 
20: OQiYerıite dersi, 20,20: Plak. 20

1
45: Kon• 

feranı. 21: Radyo orkstrau tarafından senfo
nik konıer. 21,45: Romanya üzerine Fransu: 
Yeya Alman liaanile konferan•. 22: Senfonilc 
konıerin deYam1. 22,45: Haberi.er. 

a R E 5 L A U. 3!6 m. 
19: Kuartet tarafından atk tark.rlan. 20: Ma

li netriyat. 21: Güniln kıta haberlerl 21,10: 
Umumi balk dansları. 22,10: "W erk•enat,. i
ıimli skeç. - Haberler •e ıaire. 24: Dana T• 

eilenceli muıiki. __ 

14 Mart Çarşamba 
lSTANBUL' 

18: Pl&k netri7atı. 18,30: Frap.ıu:ea d~·· 
19: Monoloi Muammer Bey tarafından, AJans 
haberleri. 19,30: Türk muıiki. netri7atl. (Ek
rem B. ltuten B. CeYdet B. Kemani Ce...det B. 
Şeref B. Semiha H. V ~ihe H. Ser•et H .. J 
(.Ş.bir tiyatro•u Yerilir•e yalnız ajana ilah.er: 
leri •• pllk. Zl.20: Ajanı •• borsa. haberlerı. 
21,30: Necip Yakup Bey orke•traıı tarahndan 
muit.telif eserler. 

ANKARA, 
12,30: Ankarapalaatan nakil. 18: Orkettra. 

refakatinde keman konseri. 18,40: Dana muıi· 
kiıi. 19,15: Gramofon. 20: Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A, 141S m • 

16,40: Piyano konıeri. 17,10: Çocuk netri
Jah. 17,40: Müaahabe. 17,55: Popüler Polonya 
mu•İkiai. 18,50: Müıahabe, 19~0: Hafif muıİ· 
ki. - Müsahabe. 21,05: Kli.•ik konıer. 21,45; 
Fö7ton. 22,05: Vilna'dan nakil. 23: Pl&k (Salon 

muıtki.i). 24,05: Dans musikisi. 
B U D A P E Ş T E, 550 m. 

18: Keman kon•eri. 18,40: ltalyanca dera. 
19,10: Odeon •• Parlophon pli.kları. 20,30: 
11Kartlıaao harabelerinde" Ünyanlı tarihi kon• 
ferans. 21: Gül:el sanatlar aktam1. 22,30: Hari 
ce bir bakıt. 22,45: Haberler. 23: Taaannili 
si .. an muıikiıi. 

VlYANA,507m. 
18,20 ~ Taıannili ~onaer. 19,40: Tarihi konfe· 

rana. 19,35: Fr. ders. 20: Eıki •e yeıtıi dans 

parçaları. (Holzer, Carli Gaudrio takımı). 22: 

Haftanın haberler icmali. 22,30: Şarkılar ve ha
fif haYalar. 23: Aktam haberleri. 23,15: Or· 
ke•tra konıeri. 

8 0 K R E Ş, 364 ve 187S m. 
13: Borıa haberleri. - Plik. 14: Haberler.• 

Plik. 18: Rad,.o ol"kestrası. 19: Haberler. 19,20 
Radyo orkestra11nın devamı. 20: Üniversit~ 

der•İ. 20,20: Pliık. 20,40: Mu•iki hakkınd• kon
feranı. 21: Madam AurcHe Cionco Pipof tara
fmdan pi7ano kouteri. 21,45: Konferan•. 22; 

Serhan Taısian tarafından tar\ular. 22,20: Ke· 
man konseri. 22145: Haberler, 24: Cina lokan· 

taaından: Hafif musili. 
B R E S L A U, 316 m • 

20: Taıannili konser. 21: Alman halk tarkı
ları. 23: Haberler vesaire. 24: Gece musikiıi. 

15 Mart Perşembe 
ISTANBUL' 

18: Pl&k netriyab. 19: Selim Sırrı Bey tara· 
fından konferanı, ajanı haberler&. 19,30: Türk 
muıiki netrİyatı (Kemal Ni7azi 8. Hayriye 
1'!· Mabir .B. Müzeyyen f\-;) 21: Mulıtelif net· 
rıyat Ye •Jans haberleri, 21,30: Radyo orkest• 
rast taraFından dan• muıikisi. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 

16,40: PIAk. - Müıahabe. 17,55: Polonya 
klıisik muaikiıinden mürekkep lır.onaer. 18,SO. 
Müsahabe. 19: Konferans. 19,20: Vilna'dan 
nakil, - ~füsahabeler. 21,05: Hafif ol"lıteatra 
musikisi . 21,40: Müsahabe. 22,05: MlLANO'da 
Skala operaundan naklen "Palestrina" 0Fera-
11ndan sahnelerden ib~ret konser. Müteakıben 
müıahabe, 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 

17: Huh.y ••rayından nakil. - Müıahabe. 
19; Bela Recz Siaan takımı. 20,10: Konferans 
2C,30: Operadan naklen ranz Erkel'in eserle· 
rinden ''HUNY ADI LASZLO" ismindeki ope· 
ra temsili. Müteakıben lıafif ve müntchap bir 

konter. 
y t y A N A, 507 m. 

17040: Kadına ait netriyat. 18: Teknik net~i

yat. 18,15: Pi7ano konseri. 18,35: ~rkdar ıle 
h f ·ı I 19 05· İktisadi netrıyat. 20,05: a ı parça ar. , · 
Radyo orkestrası tarafından hafif m~tiki. 22: 
Mil.ino'dan naklen Palestrina konserı. 23,45: 
Aktam haberleri. 24: Kar haberleri. 24,15: 

Plol.k lcon•eri. 
B 0 K R E Ş, 364 ve 1875 m. 
13: Borsa. - Plik. 14: Haberler. • Plik. 

17,lS: Çocuk netr!yah. 18: Dinico orkestraıı. 
19: Haberler. 19,20: Ojnico takımının konsere 1 
devamı. 19,SO: Üniversite radyoıu. 20,10: Kon• 1 

feı-an,. 20ı3'): Romen operaıından naklen tem· 
•İl. 

B R E S L A U. 316 m. 

20: Flüt musikiıi. 21: Günün kısa haberleri. 
21110: Karııık netriyat, 23: Haberler. - Karııık 
neıriyatın deYamı. 

16 Mart C11ma 
V A I!. Ş O V A, 1415 m. ...._ 

17,40: Müıahabe. 17,SS: Caz orke•tra•ı ta· 
rafından konser. 18,50: Zirai müıahabe. 19: 
Mektepli İçin konferanı. 19,20: Tarannili kon• 
ser. 19,40: Pli.k (Hafif mu•İki). 20: Muhtelif 
mü.sahabeler. 21,0S: Senfonik konser, 21,lSı 
Vartova filharmonik heyeti tarafından büyük 
kon•er. 23,40: Dans rnu•ikiai. 24: Müıahabe. 
24,05: Danı muıikisinin devamı. 

B U D A P E Ş T E, sso m. 

18: Konıer. 18,30: Konferan•. 19: Len BakeT 
ca7.ı. 19,30: Steno dersi. 19,SS: Spor. 20,10: 
Karıtık konser ve mü•amereler. 22 30: Buda· 
pe1to musiki heyeti tarafında.n kon:er. (Operet 
parçaları). 2·1: Siıan tnusikiıi, 

V 1 Y A N A, 507 m. 

18,05: Kadın ••ati. 18,30: Piyano parçaları. 
l~'.05: Seyahat ve ecnebi netriyatı. 19,20: Haf· 
ta sporları, 19,30: Konferanslar. 20,05: 111..ba

har zamanlarına ait ıar1ular. 21,15: Haberler. 

- ~ - . -- - - ·- - - - - - - -

MiLLiYET CUMARTESİ 10 MART 1934 

Dünkü maçlar· 

=-"'--
Spar li•anslan 

(Başı 1 inci sayıfada) 
kikada iki gol çıkarmasından ile
ri geldi. Bir taraftan rüzgi.r altı· 
na düfmÜf bulunan Süleymaniye
liler, diğer taraftan böyle yedi da 
kikada iki yol yemeden mütevel
lit bir kırgınlığa uğradılar. 

Galata.saray ilk golünü müdafi 
Burhanın ayağiyle ve frikikten ü
çüncü dakikada yaptı. Yedinci 
dakikada Doğanın hafif bir tütü 
Galata.araya ikinci golü kazandır 
dı. İlk devre O • 2 Süleymaniyenin 
aleyhine bitti. 

İkinci devrede oyunun daha ha 
raretli bir fekil alacağı zannedilir
ken zoraki r.eyredilen isteksiz ve 
zevksiz bir tekilde devam etti. Bu 
devrenin yirminci dakikasında 
Muslihin direğe çarpan bir topa 
vaktinde yetiterek gol yapması, 
Süleymaniyenin de maçın nihaye
tine doğru penaltıdan bir gol çı
karmaaı üüzerine oyun 3 - 1 Gala
tasarayın lehine neticelendi. 

Galatasaray takımında Osman 
ve Mustafa hayli: aksadılar. Diğer 
leri S;ileymaniyenin nisbeten za
yıf t:ıknnı kar,ısında vazifelerin
de muvaffak oldular. Süleymaniye 
kalecisi ve müdafi hatları muvaf
fakiyetaizdi. Alinin iltihakı, hücum 
hattına en ufak bir canlılık ilave 
edem<?mişti. 

G "!;:.tasaray - Sü!eymaniye ma 
çmdan evvel yapılan Anadolu - Al 
tmordu maçını 3 - O Anadolu ka
zanlı. 

S-ılr~leyin oyniyan B takımla
nnd~n Galawaray. Süleymaniye
yi çok faik bir oyundan sonra O -
6 yendi. 

* * * 
Tak ıİm Stadında, İstanbul-

spor - Beykoz takımları kar{.ılattı
lar. Her iki taraf ta her zamanki 
kadroarlının tam şekliyle çıkmıt
lardı. 

latanbulspor, oyuna çok canlı 
batladı ve dün bu mevsim gördü
ğümüz oyunlarının en güzelini oy 
nadı. lstanbulsporun dünkü oyun 
tarzını seyretmekten büyük bir 
zevk duyduğumuzu söylersek mü. 
balağa etmiş olmayız. Genç ele
manlardan müteşekkil bulunan 
bu takımın her zaman böyle oyna 
masmı temenni ederiz. Eğer buna 
muvaffak olursa lstanbulun dai
ma zevkle seyredilmek istenecek 
bir takımı olacaktır. 

İstanbulspor ilk golünü hemen 
oyunun ilk dakikalarında çok gü
zel bir akın neticesi yaptı. Muavi 
ninden pas alan sol açık Retat ge 
riye doğru merkez muhacime mü
kemmel bir pas verdi. Merkez 
muhacim bekletmeden nefis bir 
şutla topu ağlara taktı. Beykozlu-

-

tevzi eJlilrken .• 

!ar bu golden tatırınamakla bera
ber ancak çabuk kırılan akınlar 
yapıyorlar ve İatanbulsporun taz
yikinden kurtulamıyorlardı. Çok 
geçmeden Beykoz klübü önüne ka 
dar inen lstanbulspor müdafilerin· 
den biri yirmi metrede yakaladığı 
topu güzel bir şütla ikinci defa 
Beykoz kaelsine soktu. 

Kısa bir zamanda bu iki go
lün yapılması ve l8tanbulsporlula 
rın mutadın fevkinde güzel oyna
maları, Beykozun mühim bir sayı 
farkiyle yenileceğini gösteriyordu. 
Netekim İstanbulsporlular gittikçe 
oyuna hakim olarak bet gol daha 
çıkardılar ve maçı 7 - O kazandı
lar. 

Bu sene az çok muvaffakiyetli 
maçlar yapan ve en kuvvetli ta
kımlarla ya berabere kalan veya 
az bir farkla mağlup olan Beykoz 
ilk defa çok büyük bir farkla latan 
bulspor, mağlup oldu. 

Bu maçtan evvel karşıalşan 
Topkapı • Hilal B takımları maçı 
iki tarafın li'Ürekli bir mücadelesin 
den sonra O - 1 Hilal lehine netice 
leı\di. 

S. G. 

İzmirde spor faaliyeti 
IZMIR, 9 (A.A.) - Mmtaka lik 

maçlarına bugün devam edildi. Hava 
tam bir bahar ve futbol havası idi. 

Sabahleyin karşılaf&D Buca - Şark· 
spor takımları arasındaki müsabaka 
4 - O Bucantn lehine neticelendi. 

ikinci karşılaşmayı yapan lzmir -
spor - Türkspor takımları maçı 2--0 lz
mirıporun galibiyetile neticelendi. 

Öğleden sonra yapılan Altay • Kar
şıyaka spor klübü maçı, oldukça he
yecanlı oldu. Altay bu müsabakayi 
2 - 1 k:ıza lnı!tır. 

Bu maçtan sonra sıra, günün en mü
miihim maçı olan sonuncu maça gelmişti. 
Bu maç, ıampiyona peşinde kotan ta· 
kıı.>lardan olan Altunordu ile oldukça 
kuvvetli bir eki malik bulunan Gözte
p~ arasında yal'ılacaktır. Her iki talum 
d~ en kuvvefü kadrolan ile halkın sÜ· 
r~~di alkı,lan arasında sahaya çıktılar. 
H ~kem Karşıyakadan E•at Beydi. Birin· 
ci <'evrede İyi bir oyun oynıyarak 3·2 ga. 
tip çıkan Gödepe, ikinci devrede müda
faa v~zi}-etine geçerek Altunordunun gol 
yapm:uuna mani olmuş ve elde el1tiği 
3-2 galibiy€l vaziyetini oyunun sonuna 
kadar muhafaza etmiştir. 

Maamafih, Altmordu, ikinci d.ev· 
rede ekseriyetle hakim bir oyun oy
namıştır. 

Ankarada: Maçlar 
ANKARA, 9 (A.A.) - Bugün ya 

pılması mukarrer birinci takanlar ma 
çı tehir edilmiş, yalnız ikinci takan
lardan Çankaya - Ankaragücü ta
kımları oynamışlardır. 
• Kalabalık bir seyirci tarafından 
seyredilen bu maçı Ankaragüçlüler 
sıfıra karşı bir sayı ile kazanmışlar
dır. Seyirci..,r arasında Adliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü Bey de bulunuyoı 
du. 

ikinci kümeler arcm.nJaki maç •• 

21,30: Aktüalite. 21,45: Aıkeri konser. 22..SO: 
Akıam haber1eri. 23,0S: Akıam konıeri. 

2Parafio RcŞHfE P63.n4 cm vb cm f•lt•b"f' 
B 0 K R E Ş, 364 •• 1875 m. 
13: Borıa. -Pl8.k. 14: Haberler, 14,.20: Pli.k 

18: Radyo orkestrası. 19: Haberler. 19,20: Ha
berle-r, 20: Oniver•ite derıleri. 20,20: Pli.k, 

20.45: Mütalea. 21: Filharmonik ta~ımı tara· 
hndan ıenfonik konser. 22: Mütalea. 22,15: 
Senfonik konserin devamı. 22,45: Haberler. 

17 Mart Cumartesi 
V A R Ş O V A, 1415 m. 
17,55: Pariı ıarkıları. 18~50: Zirai müıahabe.-

19,20: Smıetana'nın eıerlerinden trio piyano 
konseri , 20: Mubtel.if s&zler •e konferanslar. 
21,JO: Piyano refakatile tenor muıanni d'Aıoı· 
tino Ca•a•ecci tarafından ıarkı)ar (opera ha· 
Yaları). 22,20: Chopio'in eserlerinden mürek· 
krp konıer. 23: Tıbbi franıızca lconferana. 

23,15: Daot musikiı.i, 24; ~Ü•a~be. - Danı 

muıikitKıin de•amı. 
BUDAPEŞTE,SSOm. 

17: Çocuk maıalları. 18: ltadyo konseri (ta· 
pnnili). 1~: Amatör netriyab. 18,50: Opera 
orlcestrası tarafından konser. 20,15: Stüd7odan 
tiyatro parçaları~ 21: Tiyatrodan naklen bir 
temsil. 22: Haberler. 22,.20: Askeri konıer, 

23,40: Bel& R.acx SigaQ takımı, 

V 1 Y A N A, 507 m. 

18: Hafif ıenfonik mutiki. 18.50: Konferanı, 
19,40: Spor reportajı. 20: Beetboyen'in eıerle· 
rinden popüler piyano ıonatları. 20,4S: Küçük 
haberler. 21,05: 1'Her tarafa •f!'Jahat,. iıimli 
dört sahneli bir skeç. 22,30: Son haberler. 
22,45: Aktarn konıeri. 

B 0 K R E Ş, 364 ve 1875 "'· 
13: Borıa. - Plik. 14: Haberler. 14,20: Plak. 

17,15: Çocuk neıriyatı. 18: Rad70 orkettraaı. 

19: Haberler. 19,20: Radyo orkestraıı. 20: 0-
ni-,.~raite derai. 20,20: Pl&k. 20,45: Plak. -Kon.

feraa.s. 21• Varto•a'dan naJcil, 

Kömürden benzin 
--·--

İngiliz hava müsteşarının 
meclisteki beyanatı 

Kömürden istihsal edilen benzinin 
tayyarelerde kullanılması 1 ngilterede 
günden güne taammüm etmektedir. 

lngiliz hava müsteşarı Sir Flipiı 
Sason avam kamarasında bu hususta 
§&yanı dikkat beyanatta bulunmuş ve 
eczümle demiştir ki: 

"Geçen sene bu benzinle uçan tay· 
yareler bir bölük idi. Bu sene 17 ı.ö
lük bu benzinle uçacaktır. Kömür -
den istihsal edilen benzinin fiyatı ha -
riçten ithal edil n benzinin fiyabn1n 
aynidir. Yalnız kömür benzinlerinden 
vergi aJınmadığı için hariçten gelen 
benzinlerle fiyat hususunda rekab"t e
dilebilmektedir. 

Gerek hava nezaretinin teşviki ve 
gerek bu benzinlerin tayyarelerdc V1'r
diği fevkalade neticeler sayesinde 1 n
gilterede bu nevi benzin istihsa.latı 
günden güne tezayüt ebnektedir. Ha
va nezaretile yapılım mukavele bir mil-

galondur. Bunun. istihıali için 
300,000 ton kömür iıleneceklir. Bu ye
kıin İngiltere umum kuvvayi havai
yesinin dörtte bir ihtiyacını temme ki.
fi gelecektir. 

Hava nezareti bu siyasetine devam 
edecek olursa yalan istikbalde lnp
lere umum tayyarelerin.in ihtiyacım 
hariçten !ı"lecek benzine lüzum göster
meden temin etmit olacaktır. 

Benzin istihsal edilirken kalan kö
mür aksamından diğer surotlerle istifa· 
ele olunmaktadır. Bunların mühim 
bir kısmından ağır yağlar çıkmakta -
dır. 

Bunu lngiltere bahriyesi almakta -
dır. Mevaddı kimyeviyesinin miilnm 
bir kısmı ise ziraatte istimal edilmek
tedir. Kömürden iıtihsal olunan ben
zinler gayet ai.f olduğu i9in çok iyi ne
ticeler vermektedir.,. 

Çok pyanı dikkat bir tesadüftür ki 
hükumetimiz de bu esnada kömür mesele 
sini milli bir mesele edinmit ve bu hu· 
susta tetkikatta bulunmak Üzere Av· 
rupaya bir heyet göndennitti. Eğer 
kömürlerden benzin İstihsali meınle -
ketimizde de tahakkuk edecek olu"a 
hakikaten bu iktısadiyatımız için çok 
ınühim bir hizmet olacaktır. 

Çünkü Türkiye bir kömür ınemleke
tidir. Bu sayede gerek bahriyemizin, 
gerek havacılığımızın ihtiyaçları için 
li.znn gelen benzini hariçten ithal et
meğe lüzum kalmaz. 

Bekarlık 
Vergisi mi? 
Vekaletin bir suali böyle 

bir tefsire yol açtı 
Dahiliye vekaleti vilayetlere gön 

derdiği bir tamimde nüfuı kütüğün
de kayıtlı bekarların miktarını sor
muştur. Bu taminı kazalara da gönde
rilmiştir. V ek8.let miktarını sorduğu 
bekarların yaşlarını 20 - 25 Y•t• ile 
25 - 60 yaş arasında olmak üzere i
ki kısma ayırmaktadır. 

Vilayetler toplıyacakları istatistik
leri vekalete göndereceklerdir. Bu ta· 
mim üzerine, sorulan sualin bekarlık 
vergisi kanunu ile aJakadar olduğunu 
tahmin edenler de yok değildir. 

Kanlı müsademe 
Şerirler üç kişiyi öldürdü

ler, reisleri gebertildi 
Nezipten bildiriliyor: Nezipte Bitam

lı köyünde eşkiya ile jandarma ara -
sında bir müsademe olmu§tur. Oç 
dört senedenberi bu civarda faka -
vet yapan Kürdo isminde birinin çe
tesi ile vukua gelen müsademede Kür 
do öldüriilmÜ§tÜ. 

Bu çeteden kaçanlar Ahmet ismin
de birinin reisliği altında şekavete çık
mıtlardı. Takipte bulunan jandannalar 
çetenin Bitamlı köyünde olduğunu 
haber almış ve terirlerin bulundukla
n evde sıkııtmlmışlardlT". Fakat tes
lim olmak İstemedikleri için evin ah1-
nndan ve damından jandarmaya ateş 
açmı,lardır. Bu müsademede köy muh
tarı Hüseyin efendi ile köy b<Kçisi 
Süleyman takilerin attıkları kurıun· 
lardan ölmüşlerdir. 

Bir jandarma neferimizi de §ehit et
mişlerdir. Nihayet müsademede çete 
reisi Ahmet öldürülmü, ise de, di -
ğerleri gecenin karanlığmdan İstifade 
ederek kaçmıılardır. 

Dört yeni zirai kanun 
layiha si 

ANKARA, 10 - Ziraat Vekileti 
Meclisin bu içtima devresinden çıkanl
mak üzere mütedavil sermaye, 
nebatları koruma, pirinç ziraati, ipek 
böcekçiliği hakkında dört kanun li.yihuı 
hazırlaıruıtır. Dördü de bir haftaya ka
dar Meclise sevkedilecektir. 

Mütedavil sermaye kanunu Üretme 
çiftlikleri ile fidanldc müesseselerine pa
ra verecektir. Nebalqan konıma kanunu 
hastalıklarla mücadeleyi tevsi ile esas· 
land•racak ve liman ve hudut ıümrükle
rinde nebatları kontrol ve temizleme mü 
esseseleri kuracaktır. 

Çeltik kanunu pirinç ziraatini ıslah 
ile ilerletecektir. Böcekçilik kanunu bu 
sanatin ilerlemesini yeni esaslara ve bu 
günkü ihtiyaca göre temin etmektedir. 

--o-

Himayeietfalin balosu 
EDiRNE 9 (A.A.) - Edirne Hi

mayeietfali;in Anneler Birliği tara
fından bu alqam, Şehir klübü salon
larında ilk defa olmak Üzere koatüm 
Jü bir balo verilmiştir. Başta Vali Be
yin refikaları Hannnefendi ve Bele
diye Reiai Ekrem Bey olmak Üzere bir 
çok münevver hannn ve bey milli kı· 
yafetlerle bolada hazır buluıunuılar
dır. 

( 
5 

L ÇOCUK 1 ·------• Yılan ve ınsan 
Çok eski zamanlarda idi, fakat 

ne zamanlarda olduğunu kimse 
bilmiyor. Dağların birinde bir a
dam yaşıyordu. Adına Misa derler
di. Olgünt adında bir de çok güzel 
karısı vardı. Onlar da her kesin ya
,adığı gibi ya~ıyorlardı. Tam ma. 
nasile mes'ut olacaklardı, eğer 
dertleri olmasaydı .. 

Dert ise çok büyüktü. 
Çocuk olmıyan bir ailede saadet 

olamaz. Karı koca bir erkek ço
cukları olmasını çok istiyorlardı. 
Güzel Olgünt gözleri daima yat 
dolu, bir erkek çocuk vermesi için 
gizli gizli Tanrıye yalvarırdı. 

tanrı merhamet etti ve Olgünt 
bir oğlan doğurdu. ismini Vural 
koydular. 

Çocuk büyüyordu. Günden güne 
kuvvetleniyordu. Ana ve babasınm 
da ırönülleri ferahlandıkça ferahla. 
ruyordu· Fakat insanın bir gün ne
reye varacağını kim bilir? Yarın
dan kim haber verebilir? Günetli 
bir günden sonra hava kararabilir, 
kara bulutlardan sonra da güneşi 
görebiliriz. 

Bir gün güzel Olgünt soğuk al
dı ve öldü. Misa'nm kulübesi botal 
dı. Fakat teessüre kapılmak erkek 
iti değildir. Teessürünü yenen Mi
sa gene ağır itine girişti. Fenası 
fU idi ki Miaa. i•ine giderken, evde. 
ki çocuğunu yalnız bırakmağa mec> 
bur oluyordu. 

Fakat evde çoktandır canlı yara. 
dılmıt bir batka mahllık daha vaıı
dı. Misa ve karısı bu mahllıku sa.• 
verlerdi. Kimsesizlikleri zamanın-. 
da ona aileden biri gibi bakarlaı-.. 
dı. 

Bu mahllık bir yılandı. Vural\ 
çok sevmitti. Arkadatcasına bera. 
ber oynuyorlardı. Misa da hiç kor\ı 
madan oğlunu yılanın himayesine 
brrakır, giderdi. 

Günler gelip geçiyordu. Vura\ 
'da büyüyordu. Bir gün Misa gene 
evden çıkarken, her zaman yaptı. 
ğı gibi halıyı serdi, oğlunu oturtm 
ve önüne de bir kase süt bıraktı, 
itine gitti. 

Aktam eve dönüp te kapıyı aç

tığı zaman, birden geriledi, saçları 

dimdik oldu, gözleri büyüdü. Boğa 
zından kısık bir sayha çıktı. 

Oğlunun ruhsuz cesedi halı üze
rinde uzanmı9, yatıyordu. Misa oğ
luna k ... tu, onu kuca·ğına aldı, sar
saladı, boğuk sesile adını çağırdı: 

Vural, Vural! 
Fakat çocuk babasına cevap ver· 

miyordu. Misa halıya baktı. Ne gör
dü? Halı tersine çevrilmif, süt ka
bı dökülmüş, bir ekmek bıçağı ve 
yılan kuyruğunun kesilmit ucu .. 

Vural'a döndü. Ancak o zaman 
çocuğunun boynunda siyah bir şe
rit gördü ve ancak o zaman oğlu. 
nun ölümündeki sırrı anladı. 

Anladı mı, hayır! Anlamağa ça-
1ı,tı. Çok düşündü, en sonunda 
buldu. 

Yılan süt içmek için Vural'a yak
latmıştı, o da bıçakla oynarken , 
bilmiyerek, istemiyerek, nasılsa 
elindeki bıçağı vurmut yılanın 
kuyruğunu kesmi9ti. Yılan da, ı> 
hiddetle çocuğu boğmu~tu. 

• • • 
Günler günleri, yıllar yıllart 

takip ediyordu. Zaman ne büyülı 
kuvvettir, insana en büyük kede. 
rini bile unutturuyor. 

Misa'nın da derdi geçti. Fakak 
Misa bir ~ye alıtamıyordu; ya\. 
nızlık onu içinden kemiriyordu. 
Eski dostu yılanı aramağa karar 
verdi. Evin içini dolatıyor ve yıla
nı çağırıyordu. Kederi kalmadığı
na and içiyordu. Bütün suçunu ba
ğıtladığını, yalnız eski dostluğu 
hatırladığını söyliyordu. 

Yılan ise cevap vermiyordu. Mi
sa bir çok defalar hep böyle yılanı 
aradı. Bir gün, çağırıtına bir ses 
cevap verdi: 

- insan, sen ne istiyorsun? 
Misa sevinçle cevap verdi: 
- Oh, nihayet seni buldum. Ba

na gel, yapayalnızım. inan ki yap
tığın fenalığı çoktan unuttum. Gel 
yanıma, beraber yaşarız, gene 
dost oluruz. 

Ses cevap verdi: 

- Olan oldu, ben de bu itten 
kederliyim. Senin yalnızlığından 
çok kederleniyorum. Fakat dönüp 
gene seninle beraber yafıyamıya
cağım. Doğru söyle, bana bakar
ken boğduğum oğlunun hayali göz
lerinde canlanmıyacak mı? Ben de 
oğlunun kestiği kuyruğumu hiç u
nutmıyacağım. Allaha ısmarladık 
Misa ve beni bir daha çağırma .. 
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e• ' Dilsizler arasındaki geçimsizlik 

MUTEFERRIK HABERLER 1 Tevkifhaneden de ölümle 1 

1--------------------------------------------------------------------BELF.:DlYEDE 

Malzeme hazır 1 ;;;T;içek, İki böcek tehdit ediyorlarmış .. 
İzmirdeki mevkuf dilsizler tehdide de· 
vam ettikleri için tahliye edilmediler 

-o-

T erkos tesisatının tevsiine 
bu yaz başlanıyor 

• 

l Belediye bu yaz bilhaHa tehrin 
au İ§leri ile me§ğul olacaktır. Avrupa 
da muhtelif §ehirlerde ıu te•ioatmı \ 
tetkikten dönen hy-et raporunu hazır 
lamaktadır. • 

Bu ıene hilhall$a Terkoaun su ven 
ci kabiliyetinin arttırılması mevzuu 
bahiıtir. Şehre fazla su vennek için 
mevcut tazyik arttırılacak, diğer ta
raftan lstanbulun hiç ou bulunmıyan 
aemtlerine borular döşenecektir. 

Evvela Terkos gölünden fehre · ge 
fon ana boruda bazı ıslahat yapıla
caktır. işe başlıyacak kafi derecede 
malzeme, boru ve sair vesait geldiği 
için, bir aya kadar büyük mikyasta 
inşaata baflarJ11ası mümkün olacak .. 
tır. 

Kapı kontrolu 
Dün Belediye bütün tramvay §"" 

bekesi Üzerinde tramvay kapılannın 
tramvay arabaları hareket halinde i· 
ken kapatılıp kapatılmadığını kon· 
trol etmittir. Tramvay hattı Üzerinde 
ki bütün polis memurları dün tram· 
vaylan kontrol etmitlerdir. Kapm a 
çık bulunan, buamaldannda yolcu 
bulunan tramvayla.nn nuınaralan •"' 
lmmııtır. 

Hasla hayvanlar 
Fatihte Belediye dairesi arkaam· 

daki hayvan haotah.ınıeaine bu sene 
çok hasta hayvan getiriliyor. Hasta· 
haneye getirilen hayvanat araunda 
her nevi hastalar, hatta kutlar bile 
vardır. 

Yalnız bir ay içinde yİnnİ kuJ te• 
davi edilmiştir. En çok tedui edilen 
ler kedi ve köpeklerdir. 

Şoförlerden bir çok evsaf 

aranacak 
Otomibil, otobüs ve sair nakliye 

vuıtalan hakkında hükümet tara
fından bir seyrüsefer kanunu hazır· 
!andığı yırzılmıştı. 

Dahiliye Vekaleti otomobil ve oto 
tübüs kazalarına nihayet vennek üze 
re, kan!'n layihuma çok esaslı kayıt 
lar koymuıtur. 

Diğer taraftan Belediye de bir sey 
rüsefer talimatnamesi hazırl~tır. 
Talimatname daha ziyade lstanbulun 
huauaiyeti nazarı dikkate alınarak 
tanzim edilmittir. Bu talimatname, 
hükumetin hazırladığı kamın layiha 
aının e/'8.slan dütiiııülerek tanzim e· 
dildiği için kanun ile beraber kolay
ca tatbik edilecektir. 

Yeni talimatname Şehir Meclisi
nin. Ni&a.n içtima devresinde müzake
re edilecektir. 

Gerek kanun, gerek talimatname 
toförlüğÜ mühim kayıtlara tabi tu
muştur, 

· Şoförlük mesleğine intisap edecek 
)erde bir çok evsaf aranacaktır. 

15 metreden yUksek binalar 
Yeni Yollar ve yapılar kanunu 

· mucibince fehrimizde yapılacak apar 
tnnanlann en fazla 15 metre yüksek 
likte olmaaı lazımdır. Kanunda "kat" 
nazarı itibare alınmaktadır. Son za· 
manlarda bazı iD§aat sahiplerinin al 
tı kat apartonan yaptıktan, halbuki 
altı katın 15 metre irtifaı tecavüz et 
tiği anlatılmıştır. . 

Belediye reisliği bu itle ehemmı· 
yetli surette meığul olmaktadır. 

Koyun ve keçi sattırılmıyor 
Belediye zabıtası memurları, koyun 

ve keçi sahiplerini satıştan menetmek
tedirler. Çarşamba günleri Fatih ca
mii avlusunda kurulmakta olan ko • 
yun, keçi, tavuk, hindi ve saire paza· 
nnda iki haftadan beri satı§ yaptınl
mamaktadır. 

Bu memnuiyet için ileri sürülen se
bep et kaçakçılığuun önüne geçmek
tir. Halbuki sütlii koyun ve keçiler 
de sattmlmadığı için, bunların sahip
leri mağdur olduklarını söylemekte ve 
bu yuağm tahdit edilmesini istemek
tedirler. 

Tarihi roman : 81 

Zehirli gazlara karşı çare! 
ANKARA, (Hususi) - lzmirde zehirli gazlere ke.rşı maske

den :ınaada yeni bir çare bulduğuna dair konferanslar veren Kimya
ger Abdüsselam Bey vaki davet üzerine Ankaraya gelmiştir. 

Sıhhat Enstitüsünde asker ve sivil muhtelif doktor ve kimyager
lerden mürekke.p b;r komisyon Abdüsselam Beyin iddiasını tetkik 
etmişelrdir 

Neticede bunun imkansız ve varit olmadığı görülmüttür. Bunun 
üzerine tecrübeleri de yapılmı• ve bu tecrüber de ayni! neti.ceyi vermi~ 
t:r. Tecrübe için en az tesiri olan ve yalnız gözyaşı tevlit eden Klör 
Aseton gazı kullandmıttır. 

Abdüııselam Beyin bulduğunu iddia ettiği çare buna bile tetir 
edememi,, hatta kendi ilacından bir pamuk üzerine dam1atarak bur
nuna tuttuğu halde Klör Aseton içinden göz ya.şiarı aka aka kaçmış
tır. 

MAARiFTE MAHKEMELERDE 

Beden terbiyesi Adam kaçakçılığı 
Musikiye istidatlan olanlar Firari bir rumu Midilliden 

teşvik edilecek buraya kaçırmışlar 
Lise ve orta mekteplerde beden ter- Sultanahmet sullı birinci ceza mah-

biyesi ve musiki derslerinin program kemesi bir insan kaçakçıhğı dava11na 
hanci bırakılarak ihtiyari bir tekle ko- bakmışbr. Davanın suçlulan Madam 
nuJmaıı hakkındaki haber dün tehri • Eleni, Yorgi, Yani ve Tevfik efendi is-
mizde muallimler ve talebe muhitinde minde dört kitidir. Pavarun mevzuu 
ehemmiyetli bir tesir yapmışbr. şudur: 

Şimdi orta mektepler ve liselerde her Pangaltı<la . oturan Yorgi isminde 
sınıfta haftada bir gün musiki ve bir tüccarın Yani adlı bir kardeşi var-
beden terbiyesi vardır. Beden terbiyesi dır. Yani firari Rwnlardandır ve mem~ 
ve mu ıiki muallimlerinin adedi de elli )ek etimize giremez. Y orgi efendi r.ii· 
kadardır. dillide oturan kardeşini lstanbula ge· 

Aldığnmz malumata göre yeni I" • tirtmek için bir hayli uira§mış ve ni-
kilde muallimlerin vaziyetinde değişik- hayet Beyoğlunda oturan Madam E • 
lik olmıyacaktır. Talebenin bedeni inki leniye baı vurmuştur. 
!aflarına ve mu•ikideki ilerleyişlerine Madam Eteni bu işi 3()0 tin.ya yapa· 
büyük bir elıenmıiyet verilmekle bera- bileceğini söylemiş ve paraları almış-
ber talebenin derslere devamı ihtiyari tır. Bunun üzerine bir plan kurulmuş , 
olacaktır. Bölha""a mu•il<İye istidadı ve bu plina göre Tevfik efendi bir mo-
olan talebe musiki dersleri almağa teş· törle Mi<lilliye gitmiştir. t. Oradan Ya· 
Tile edilecektir. niyi motöre almıt ve Çanakkale ci .. 

Burdurlu gençler birliği varında Ezineye çıkarnıı§tıı'. Yani cı-
Burdurlular birliği namına yeni bir radan bir vasıta buhıp ht~ula gel • 

birlik teıkiline karar veren Burdurlu miştir · 
yüksek m'*tepler talebesi dün sabah Mahkeme, suç Ezinede Jşlendiği i-

saat 10 da halkev1nde umumi bir top· ~a':.ınp"':li';~ u!::,~:n~~i~:~h~;e: 
lantı yapmıı.iar v'e evvelce bir heyet ti dahili!Kle bulunduğunu ileri süre. 
tarafından tanzim edilen nizamname- rek Madam Eleni ile Y orginin tabii-
nin maddeleri üzerinde münakaflllarda yelerine, Tevfiık efenclinin tevlmine ve 
bulunmuılardır. Midilliden kaçak olarak gelen Yaninin 

da hakkında bir karar verilmek üzere 
Nizamname bazı tadilat yapıldık • polise iadesine karar vemıİ§tir. 

t~'! sonra kabul edilmiş ve yeni heye- Tevfik efendi evli olduğu halde 
ti ıdare intihabına geçilerek riyasete Madam Eleninin kızı ile de nişanlan • 
Burhan Bey, katibi umumiliae Alaet • 

D nuıtır. Hidöın bunu da kendisinden 
tin Bey, neşriyat ve propaganda mü • sordu: T ev6k efendi: 
dürlüğüne Sıtkı Bey, yardımcı müdür
lüğe Galip Bey, veznedar ve muhase
beciliğe Rifat Bey, mürakipliğe de Meh
met, Mustafa ve Hüsnü Beyler seçil • 
nıişlenlir. 

Hukuk fakültesi istihlak 

kooperatifi 
Hukuk fakültesi talebeıi arasın· 

da yapılacak iatihlak kooperatifi ni
zamnamesi Ticaret nıüdüriyeti tn.w
fından tetkik edilmektedir. 

Fazilet mükafatı 
Bu sene verilecek fazilet mükafa 

tı içinde muallimler araamda yapılan 
intihapta edebiyat fakültesi coğraf · 
ya profeaörü İbrahim Hakkı Beyin 

- Karımla geçinemiyoruz. Ayrıl • 
mak için müracaat ettim. Aynldıktan 
ıonra da bu kızla evleneceğim dedi. 
Yorgi geç vakit polise , Tevfik efendi 
de tevkifhaneye gönderildiler. 

Alay köşkünde müsamere 
Dün ak§'lm oaat 20,5 ta Alayköşkün

de Halkevi Temsil ıubesi sanatkarları 
tarafmdan bir müoamere verilmiştir. Bu 
müsamerede Faruk Nafiz Beyin "Alan'' 
piyesi temsil edilmiıtir. 

namzet göaterilmesi ittifakla. ıcarar. 
laıtınlmıtbr. 

lhrahim Bey Almanya.da ve laviç
rede tahail etm.İ§ kıymetli bir mual
limdir. 

Günesin Oğlu 
cak yirmi üç bahar gördükten son
ra kapandı. Ke9ke ben ölaeydim de, 
o yafBSaydı. i&.lı... 
Yağmur tamamile dinmitti. •! 

Bora: 
- Baykut yaşıyor •• ölmedi. 
Diyerek genç kızın alrunden oJC-

Çoban kızı dermansız elini al
nında gezdirdi: 

- Çok ı~lanmıtız .•• 
- Ziyanı yok. Şimdi hava açar .• 

Güneş çıkar •• Kurunuruz. 
Bora, kucağında ölmek üzere 

bulunan çoban kızının yavat yavaş 
canlandığını ve korkulu rüyasından 
ayılarak konufmağa başladığını 
görünce sevindi: 

- Bir yerinde sızı var mı, Hit~y? 
Çoban kızının ölgün çehresım 

de tatlı bir tebessüm belirdi: 
Ve eğilerek bacağına baktı: 
- Yağmur yaramı yıkamış .• 

Kanlı baldırım tertemiz olmuş. 
Yağmur suları çoban kızının ya

rasındaki sargıyı çözüp atmış ve 
yıkamıştı. 

Bora, çoban kızının bacağındaki 
yarayı tetkik etti.. Ve genç kızın 
yüzüne bakarak: 

- Beni dinle, Hitay ! Dedi, seni 
Gök Tan. ı kurtardı. Bir gün ben 
küçükken, babamla beraber ava 
gitmiştik. Hava çok sıcaktı- Babam 

Ycuo:ıı: lskenıler FAHREDDiN 
bir kayanın kanenna uzanmıttı. 
Ben de oralarda ufak kutlann pe
'inde kotuyor, oynuyordum. Bu sı
rada babamın elini bir akrep sok
muştu. Babam bağırarak uyandı •• 
Akrebi aradık, bulamadık. Fakat 
'ehre dönerken mevsimsiz bir yağ
n_ıura tutulduk. Babam yolda ge
~ırken mütemadiyen yağmur suyu 
ıle yarasını yıkıyordu .• "Ben zehir
~endim, oğul •• Şehre kadar sağ ka
ırsa?' ne mutlu!,. riyordu. Şehre 

geldik .. Babam hiç bir ilaç yapma
dan iyile~ti. Sonradan anladık ki 
bu mevsimde yağan yağmur suyu' 
en şiddetli zehirleıi bile tesirsiz b;. 
rakır ve bu sırada zehirlenenleri 
öldürmezmi,. Seni de yolda bir ak
rep sokmu,tu .• Yağmur yağdı·. Ya
ran yıkandı .. Gözlerin açıldı .• Kur
tuldun! 

- Mabut Baal, Baykut gibi bir 
kurban alır da beni kurtarmaz mı? 

Ve !<atlarını çatarak kendi kendi 
ne: 

- Zavallı genç! dedi, gözleri an· 

~dı. 
Ve ilaYe etti: - " 
- Onunn yerine bir bllfkası kur-

ban gitti. 
Hitay gülümsedi: • ,.,.,, .. ,. 

- Beni aldatmıyoııaun, değil mi? 
- Günef'in oğlu yalan söyler-

mi? ! 

Uzaktan sesler işitilmeğe batla
dı. Suların içinden sırtlan gibi ho
murdanarak silkinip kalkan dev 
cüsseli bir adam etrafı araştırıyor
du. 

Bora elile göster.di: 
- itte o ..• Hiç şüphesiz bizi an. 

yor- Arslan yavrusu. Ne mert, ne 
sevimli çocuk.. 

Hitay delikanlının mertliğini kar 
şılıksız bırakmak istemiyordu. 

Bacağında sızıdan eser yoktu. 
Çalıların üstüne oturdu •• 
Ve cansız bir sesle bağırdı: 
- Baykut .•• Baykut ••• 
Delikanlı etrafına bakındı. 
Ayakta durduğu yer-de dizlerine 

kadar au birikmişti.. Bir kaç adım 

Kadın yüzünden feci bir 
cinayet oldu 

Fatih Nişancasında Nadire ve kızı 

Mükerrem hanımlar oturmaktadır. 
Mükerrem hanımın dört beş sene • 

denberi beraber yaşadığı bahriyeli na
mile maruf Salim isminde bir dostu 
vardır. Son zamanlarda '\alim ile Mü· 
kerremin arası aç1.ln11ştır. Bunun Ü -

zerine Mükerrem o c-ivar:l..ı oturan sa
bıkalılardan Ziy~ nam•nd• birıSJle gö • 
rüşmeğe başlamıştır. 

Bu yeni münasebP.ti 1>İlahara haber 
alan Salim bir kaç defa Mükerreıne 

demiş ki: "Senin Ziya ile konuştuğunu 
haber alıyorum. Bir daha konu~tuğunu 
gönneyinı.,, 

Fakat buna Mükerrem ehemmiyet 
vermemiş ve her defas,mda: "istediğim 
erkekle görüşebilirim.. SeTI bana tahak
küm edemezsin,, diytl mukabciede bu· 
lumnuştur. 

Bundan bir kaç gün evvel Salim Mü
kerrem.in oturduğu eve gitmiş, kapıyı 
kmnak suretile içeri girerek, Müker
remin yüzünü iki tarafından jilet üs
turasile keımiştir. Aynen Mükerre
min annesinin diılerini de kırarak ev• 
den kaçmıştır. 

Salim araıunasına rağmon buluna • 
ımyor. Ve nihayet evvelki gün tekrar 
Mükerremin evine uğrayınca bu sefer 
Ziya ile karfılaımııtır. Salim Ziyayi 
görünce: "Sen ha.la burada mıs,.,?,, Di
ye sustalı bıçağını çekercl< hüc1Jma 
kalkışmıtıa da, bu sefer Zi.rı tabanca
sına davrm:ımış ve tehlikeyi sezen Sa
lim kaçnuştır. 

Fakat Ziya Salimin peş;ni bırakma • 
mı, evvela ayağından yarmamıı ve bu
nun üzerine biraz daha lroıunca Salime 
Türbe sol<ağında yetişmi§tİr. Salim 
o zaman: "Bana kıyma,, diye yalvar • 
mağa baılaımş"" da, Ziya bu defa da 
tabancayİ rakibinin göbeğine boıak • 
lnl§br. Salimin yarası ağırdır. Ve has· 
tııhaneye kaldırılmqtır. Ziya da ya· 
kalımmrştır. 

iki balıkçı arasında kanlı kavga 
Hasan ve izzet isimlerinde iki ba • 

bkçı Şehremininde Saray meydanında 
balık satarlarken, müşteri ayartmak 
yüzünden kavga ebni§ler bu sırada iz
zetin tablası devrilerek balıklar dö • 
külmüıtü.r. 

Buna büsbütün kızan İzzet yere dü
ten büyük balıkçı bıçağı ile Haıamn 
üzerine hücum etmiş ve bıçağı arka • 
ıından saplamııtır. Tekrar saplamak 
i.terlcen eli bükülmüş ve kendisi de 
bileğinden yaralanmıttJr. 

Çarpışma 
Evvelki gün K.adıköyünde Rıza Pa· 

ta çC§mesİ caddesinde 116 numaralı 
ıoför Tana§ efendinin idaresindeki o· 
tomobil lbrahim, Hüseyin, ve Ömer 
elenclilere ait bulunan ıu arabasına 
çarpmıştır. 

Araba parçalanmıt. otomobil hafif 
ıekilde hasara uğramış, arabanın bey
girlerinden biri de hafifçe yaralanmış• 
br. 

Çamaşır hırsızı 
Uskiidarda oturan Selma hannn po· 

lise müracaat ederek kurumak üzere 
penceı: eye asmı§ olduğu fani!i ve gö_m· 
leğini Mazhar isminde birinın çaldıgı
IU iddia etmİJÔ'r. Mazhar zabıtaca ya• 
kalannııJtır. 

Kok kömUrUnden 
Galatada Mmuhane caddesinde na

hiye müdürlüğü binasında oturan nahi
ye odac•ı Bedriye hannnın, odaaın
da maltızda yaktığı kok kömüründen 
çıkan gazdan bayıldığı zabıtaya ha • 

yürüdü.· TaJların üstüne çıktı ve 
reisle çoban kızım yanyana çalıla
nn içinde otururken gördü .. Sevin
di: 

- Hitay .• Yatıyor musun? 
Bora'nm daveti üzerine yanları

na sokuldu: 
- Yağmur dinince tulen kalan 

kimdir diye anamağa çıkmıftım. Ne 
mutlu bana.. lki gözüm, iki sevgi
li can gördü. 

Baykut, mabut Baal' e verilen kur 
handan sonra çoban kızını kurtul
duğuna inandığı için, ellerini göğe 
kaldırdı: 

- Babamın kardeşini aldın ama, 
bize Hitay'ı bağıtladın! Yurdumu
za faydalı canları ölümden esirge
men için, sana ellerimi açıp sabaha 
kadar yalvarsam azdır .• 

Diye dua etti: 
Bora, delikanlıya: 
- Hitay'ı kucakla .• Suları çekil

mit yerlere gidelim. Güneş çıkı· 
yor. Aylardan beri yağmura susa
mıt kumlu topraklar timdi bütün 
gölleri içer .• Ortalık kurur .• Ve der
·hal yola düzülürüz. Dedi. 

Baykut, çoban kızını kucakladı. 
Çalılıklardan çıktılar. 
Hitayın dizleri tutmuyordu. 
- Atım nerde? 
Diye sordu. 
Akıncıların toplu _bulunduğu ye-

lzmirde dilsiz mektebi müdürü Ne
cati Kemal beyi öldüm>ek maksadile 
mevkuf tutulan dilsizler hııklmıdaki 
tahkikata devam edilmektedir. 

Bunlann arasında lstanbuldan o • 
raya gitmiş dilsizlerin de bulunduğu. 
nu lzmir gazeteleri yazmışlardı. 

Bu mesele üzerine 17.mire giden dil
sizler cemiyeti reisi Süleyman Sırrı B. 
tehrimize dönmüştür. Dün ortada fil. 
hakika böyle bir suika~t olup olmadı· 
ğmı kendisinden sorduk, bize dedi 
ki: 

- lzmire gitmekten maksadım, Is. 
tanbuldan giden çocuklann tercüman• 
lrğım yapmak ve haklarını müdafaa 
etmek içindi. Tevkif edilenler 7 ki· 
şidir. Ve isimleri de ıımlardır: Avni, 
Ahmet, Sabri, Nuri, H.ilonet, Halda, 
Mehmet efendiler. Bu çoculdar çalıı•P. 
hayatlannı kızannı..k mabadile lzmi
re gİ(mişlerdi. Hatta her biri birer İ§ 
bularak bir ay kadar da çalıtmıtlar • 
dır. 

Asıl mesele lzmirdeki dilsiz gençle
rin mel.tep müdürü Necati Kemal bey· 
den 'nljı.u. bulan şikayetlerinden çıkı· 
yor. Bunların içinde Kemal imıinde 
biri vardır. ArlcadaJlannı kıtkırtan da 
odur. Müdürü öldüreceğini ıöyiiyen 
bu ve diğer arlıadaşlandır. 

Mektep müdürü bu tebclidi haber al
dığı için polise rnüracaa~ ebnittir. 
Bunun Üzerine bir kabYede otu • 
l'M1 dilsizler merkeze celbedilirler. Bu 
suretle merkeze celbeclilitlerine de lıüs 
bütün kızm.ı! olacaklar ki, mektep mü 
dürü tarziye vennedik91', kendiaini öl
düreceklerini karakolda da ıÖylerler. 

Bu sözler komiserin nazarı dikka
tini celbeder, bittabi tevkif olunur • 
!ar. 

MWıtantiklikte verdikleri ifadede, 
mektep müdürünün talebeye işkence 
ettiğini, kendilerinin hayata iyi yetiş· 
tirilmemiş olduklarını söylerler. Müs-

her verilmiş ve kadın derlıal ilk nıü. 
davatı yapıldıktan sonra Beyoğlu has
tanesine kaldırılDIJ§br • 

Uç kadın bir erkeğin kolunu 

kırdılar 
Galata.da Ayte, Havva ve Fatma ha

nım isimlerinde üç kadın bir alacak 
meselesinden Emin efendi isminde bir 
adamla sokakta kavgaya tutuımu§lar • 
dır. 

Bu sırada oradan geçmekte olan T o
dori isminde bir adam bun.lan ayım:ıak 
istenıittir. T odorinin bu wretle mü ~ 
dahalesi kavgacı kadınlan büsbütün 
sinirlendimıiş ve bu defa üçü bir olup 
Todorinin Üzerine atılarak fena halde 
dövmüılerdir. Dayak eanasmda T odo
rinin kolu da 1anlmıp. 

Zabıta kavgacılan yakalamııtır. 

Filintalı adam 
Oskiidarda oturan pipnci Alinin ü • 

:.erinde bir filinta kınnaoı görülmüt mü
sadere edilmiştir. 

Arkadaşını vurdu 
Tepebaşmda Lüna park gazinosunda 

0~ olan Dino ismindeki ço • 
cuk arlıadaıı İlyayi çakı ile aTkasın
dan' yaralanu§ suçlu yakalannu,tır. 

Bir nöbet meselesinden 
Yağkapanmda kayıkçılık yapan Ri

:z~i on dört l'."Parmdaki Mustafa, bir 
nobet meselesinden arkadatı lsmaili ka
yık kancasiıle yaralamıı , yaralı has
~eye kaldınhnıı ve suçlu ~;olioe tes
Inn olnnmustur . . 

Çakı ile yaraladı 
Bahkpazannda seyyar satıcı Ahmet 

ile küfeci Mehmet arasında bir küfe 
meselesinden kavga olmuş neticede 
Mehmet Ahmedi çakı ile ağırca ya • 
ralamıı, suçlu yakalanmı§tır. 

Çocuğun boynundaki altın 
Balıçelmpıdan geçmekte olan Cemi· 

re doğru yürüdüler. 
Okçulardan biri Hitay'm atını 

siper alarak kendini yağmurdan 
korumuştu. _ .. 

Güne' doğunca akıncıların yuzu 
gülmeğe bllflamıth· 

llk iş güneşte kunınmak oldu. 
Sonra yavaş yavaf atlan, deve-

ler~ topladılar. , . ·-- \ 
Kollar ayrıldı. • • 
Batlar kolları düzdü.. ' _,1 

Düzülen kollar yola düzüldü •• 
insan kırımı yoktu .• 
Güneş akıncıların sırtım ısıtırken 

kumlu topraklar P':rçabuk, sünger 
gibi, sulan çekmış~ı. • 

Hitay kıratına bındı. 
Geri kollarda gelen Baykut, o 

gün reisin arkasın~ _geçmişti. 
(Kartal batlı yegıt) gür sesile 

hareket işareti verdi. Bu işaret kol
dan kola tekrarlanarak, biııanda 
arkadakilere kadar erişti. 

Batıdan doğuya doğru yol aldı
lar. 

( Zipor ) da bir gece 
Oç günlük yorucu bir yolculuk

tan sonra (Zipor) a varmışlardı. 
Güneş'in oğlu, o gece, Akat'la

nn reisinde misafir kalmıttı. 
Akatlar, Türk akıncılarını öz kar 

deş duygusile ve mukaddes davul
lar!~ karşılamışlardı· -

Dihizler Cemiyeti Rteisi Süleymafl 
Sırrı Bey .• 

tantiğin ''mektep müdürünü öldüre..,lı 
miydiniz?,. sualine nnlilderi cevap il 
tndur: 

- Evet, küçük kard"§lerimizin dı 
bizim gibi ııçlık felaketine maruz kal• 
mamalarnu ve istikbalde birer saııa.1' 
kar olarak hayata atılmalarını teJJ11~ 
için, biz onu öldürmeğe karar vercfilı"•' 
Biz arbk birer fedayi olduk, balıJ<ı ' 
mız teslim edilinceye kadar uğraıa.,- ' 
ğız. ~ 

"Çocuklara bu hımdc:etlerinin dog• 
olmadığım oöyledim. Bana da: .. seır 
den akıl öğrenecek değiliz,, diye .,,~· 
kabelede bulundular. Bir ıey yap..,,, 
dmı. \ 

Müddeiunıumi ve polis müdürii i~r 
görüştüm. Tahliyelerini rica ettinJ, lıf 
ta :.~tid~~- yazdım. Fakat çoc~ ;'. 
~ old_urecegız,, diye ısrar ettikler• , 
çm tahliyelerine nan kalmadı. 'f•~ 
kikat devam etmektedir.,, 

"f le barumm çocuğunun boynundaki ıl~ 
net altınını meııhur yankeıicilerd•, 
Kürt Hüseyin alıp kaçmışsa da ya~• 
lamnrştır. 

Boya zehirli mi? 
Be;füb:J Orta ~" Kuakcl ..,ıı•: 

iında oturan Emi.ne harum, ci"911P, 
claki aktardan bir miktar saçboya•1 ;jl 
!arak kullamnış ve aradan geçen e 
oaatten sonra vücudunda zehirl..-ı; 
alaimi hissettiğinden doğru karalı0 ~ 
haber verince polis aktarı yakala!"', 1 

ve kadını da muayeneYe sevketn11i 
tir. ,,. 

Garsonun odasında 1 

Çemberlitattaki aile bahçesin~• f,. 
l!IOllluk yapan Tııılıirin o civardakı 8" 
sına girerek epice eıya çalıp k~ 
Mustafa yakalanmışbr. 

Tutuşan boru ,, 
Küçükpazar, Hoca Gıyaıettin . "'• • 

hallesinde oturan lanaiıl efendinın ıJ , 
vindelı:i aoba tutupnuş ise de elr 
tan Yetiıi!.,rdc aöndürülmüştür. 

Mezarlığa bırakılan çocuk 
O .. küdarda Ağacamü mezarlıil"''. 

ÜÇ gün evvel doğmuş bir erkek ç~ı 
cıığu bırakdmıftır. Uzerinde çık~ .. • 
kağıtta isminin Hüoeyin olduğu go~pe 
len çocuk Zeynep Kamil hastane 
gönderiılmi§'tir. ./ 

İRTiHAL .;: 
lstanbul ikinci ceza mahke0l0~1 

zalığmdan mütekait Pertevniyal eıf 
fı mütevelli kaymakamı Osman 
dün Vefat ehpİ§tir. el 

Fatih tramvay durak yerinde l 
anini ııokağında bet numaralı e• p 
bugün oaa.t on ikide kaldmlar&k ı' 
aaray Valide camiinde namazı e<IJ.ı~ 
Sanyerde aile kabristanına 
edilecektir. f' 

Cenabı Hak Ralırnet ~ 

Zipor, F ıratın çöle alap k~~~ 
lan en derin yataklarından b•';teı' 
kenarında kurulmuş, dört ç~ ~il 
yüksek dıvarlarla örtülü büY"lı ' 
fehirdi. ~ıı'ı 

Türk akıncıları şehir dıtınd11 1 

naklamıflardı. ,.,ı~ı 
Akatlar Türklerin kolbatl ııer'' 

ve tanmmıt okçuları reislerile 41"ı 
raber şehirde gösterilen evlere ' 
vet etmişlerdi. ğl~' 

Hitay, Baykut ve Ceylan•" 
0 ı 

üçü bir eve düşmüşlerdi. 
Bora, Baykut'un kulağıJlŞ: ~oW 
- Hitay'ı gözet.. Düş01a~!,.iif' 

tur. Dizleri tutmuyor •• Yol t.Aıı~· 
miyor. Atsız bir yere çı.I"'" p !O' 
Başına biıı kaza gelirse, seJlde , 

- ' ~ racagım. .. ıerı e 
Demişti. Bora'nın bu soııı:ııı'' 

Ceylanın oğlundan baş!<& .
1
, 

duymamıştı. ei1 

Reis, Baykut'un kulağıJl& ı1ııı<'' 
diği zaman, Ceylan arkada " 
yordu. ,1ı1ıljr 
Baykut reisi selamladı. AY' ııe~ 1" 4 
Ceylanın oğlu, Baykut'Ufl1ı~l~ e 

!erile beraber gelişinden I 111 ~( 
mıtmıştı. Fakat, del ikan 'i:ere.~ 
suçu vardı? Onu Hitay'!~ .1 r 
gönderen Bora değil mı ıdı· .. 5ıe 

Ceylan asık b'r suratla, go . 
len kapıdan İçeriye gird~İJitll1Jı' 
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Elaziz yatı mektebinde 
200 kadar talebe okuyor 
Mektebin bir de talebe yurdu var 

. l' ukarıJa Elltziz ~ehir Yalı muallim ve talebelerinden bir grup, tıfCI• 
l•cla solda Gazi heykel ve şehir bandosu, •ağıla caz takımı. 

le ~LAZIZ, (Milliyet) - Memle- 1 ta ve yiyeceklerin temiz Te ııhhat-
etımizde bir 'ehiryatı mektebi li olmasına da aılu bir ehemmiyet 

"ardır. Bu mektep tehre ·yarım sa- verilmektedir. 
at mesafede "Aralan Pınarı" de- Talebeler arasında futbol, vo
~en mevkide ve Harput yolu üze- leybol ve diğer spor ta!nmlan te
tırıde bulunmaktadır. tekkül etmek ııuretiyle oyunlar ve 

Şehiryatı mektebinde Rize, Be- ekzenizler yapılmaktadır. 
~azıt, Karı, Erzurum, Erzincan, Şehir bandosu~ 
V~n, HM.ı:i.rı, Mu,, Siirt, Mardin, El.AZIZ, (Milliyet) - Bun-
~'Y":rıbekir, Urfa, Elaziz gibi on d.an bir kaç ay evvel Valimiz Tev
llç vıli.yetin alakuı vardır ve bu fık Sırrı Bey tarafından sureti 
~emleketlerden talebe gelmekte- mahsuaada getirilmit olan Süreyya 
dır. ve Recep Turgut Beyler ilk tehir 

Mektebin senelik tahsisatı 48 bandosunu bazırlamıtlardır. Şehir 
bin lira kadardır. Talebe kadrosu halkına ve esnaf çocuklarından 
2oo dür. Bir müdür, bir müdür mu- tal'p olanlara dersler verilmek ıu
k~~~'. 8 muallim, bir idare fefi, retiyle de ayrıca hallan muıikiye 

1 ı, ıuıbar memuru vardır. kat'fl olan istidadırumn genitletil-
Mektebin bazı yerlerinde tami- meıine çalıtılmaktadır. 

~~ı:apılmıt ve daha ~yi bir şekle Şehir bandosunda hali hazırda 
a. • olunmu9hır. Şehiryabnın talim 18 genç çalı9maktadır. Bu gençle

je ıdare heyeti bu kimsesiz yavru- re reıimde görüldüğü üzere güzel, 
darı iyi bir tekilde yetiftirmek için- yekneiak elbiseler yapılmıtbr. Her 
devamlı bir gayretle çalıtnıakta- gece gençler ııaat 7 den 10 a kadar 
ır. notalan öğrenmekte ve çahtmak-
Şehiryatı mektebinden bıqka tadırlar. 

llıektebe mülhak olmak üzere bir Pek az bir zaman zarfında bü-
de Talebe yurdu vardır. Bu Tale- yük gayretler aarfile hazırlanan bu 
~ yurdu üç sınıflı bulunan köy bando 23 Şubatta Halkevi açıln; 
llıektepleri ve tahsillerini tamamla merasiminde pek muvaffakiyetle 
llıak arzusunda bulunan kaza mek çalmıt ve halkın memnuniyetini 
lepleri mezunlanndan Orta melde mucip olmuttur. 
re d~_vam ebnek .istiyenlere kolay- Az zamanda tehir çocuklarını 
~k gostermektedır. Senede üç tak- iyi bir tekilde yetittiren Muallim 
ııt -;ılmak üzere 55 lira mukabilin- Süreyya ve Recep Turgut Beyler 
de bu talebelerin yatak ve illfele- tayanı takdir ve tebriktir. 
~i bu yurt tarafından temin edil- . .Amca Ortamektep musiki ınu 
tııektedir. ıı:Ilınu. Sadi, Şehir Bandosu mual-

Mektebin binası ve umumi "a- lı?1ler~ Recep. Turgut ve Süreyya 
~İyeti çok güzeldir. Talebelere Pıyanıst lsmaıl Beylerden müte
~er ıene lacivert renkte güzel elbi şekkil olmak üzere bir caz takımı 
•eler ve kunduralar tevzi olunmak vücude getir ilmi,tir. 

Camilere dadanan hırsı 
A. YDIN, (Mill'yet) - Tire ka

ba.~ırıdan Germencik nahiyesine 

d a.gla~an '!.amköy camisinden bun 
lı~n hır muddet evvel bet kilimle 

1 
ır halı çalınmıttı. Bu haldan ça
a.rı hırrız aranmakta iken Ger
llıencikten Gevrekçi Aydınİı Mus
~~f a oğ~u Hüseyin İzm'rde lzmir 
"'harri memurları tarafından mes 
l'\ık halı ve kilimlerle beraber ya
~alanarak Aydına gönderilmittir. 
le"~ ~ırada Koçarlının da Zeytin. 

oyu camisinden dört halı çalın-
~'' olduğundan bunun da Hüse
Y~rı tarafından çalınması ihtimali. 
Ilı göz önüne alan zabıtamız Hü
•ey' . 

ID.ın evinde arattırma yapmış 
~ Çalınan dört halıyı bulmuştur. 
ı· a.lı, kilim hırsızı Adliyeye tes
•tıı edilmittir. 

tzmil mezbahası 
llıi1!1ZMIT, (Milliyet) - Şehri
lı h de Yeniden yapılacak olan mez 
1-fa a iç'n yer bulunamamaktadır. 
lı'a.her alındığına göre lstanbul ,e. 
t'ır· Hıfzıssıhha reisi Doktor Zeki 
t' aız Beyden maliimat rica edilmiş
ı:;~dy eni mezbahanın inşasına ya-

a ba,Ianacaktır. 

Muğla Halkevinde 
Mu · ı ~"indg il, 9 .A.A. - Bu gece Halk• 

"e!"e cd vere~in sirayeti, çocukların 
<lele~ en vıkayesi ve bununla müca· 
"~~ilıt· akkında n1ühim bir konferans 
ka il ı)(onferans kalabalıktı. Alw· 
ı_.., d •nlendi. Halkevinin konferans· 

&v-atn edecektir. 

Köşk zirai kredi kooperatifi 
KöŞK, (Milliyet) - Kö,k zi

rai kredi kooperatifi umumi heye 
ti Aydın Ziraat Bankası müdürü 
M. Nedim Beyin huzuriyle toplan
dı. Heyeti unıum·ye sermayenin 
yüzde 20 ıile sabş birliği kurul
masını kararla,tırdı. Yeni idare 
heyetine Mehmet, Ali Koç, Alim, 

Mustafa ve Şeb Mehmet Efendi
ler, mürakipliğe de Muhtar lbra
him Etem Efendiler seçild'ler. 

Satıf kooperatifi idare heyeti
ne de Ali Koç, Mehmet Alim, 
ve lbrahim Efendiler zirai birliğe 
Sabri, Mehmet Ali, ve Mustafa 
Beyler seçildiler. 

Bu toplantıdan istifade ederek 
Etem Kadri Bey incir müstahsille
rile teşkilatlanmanın lüzumu ve 
ehemmiyeti ve faydaları üzerinde 
konllfınalar yaptı. 

Muğ!anın ihracatı 
. MUG~A, 9. A. A. - Şubat ayı i

ç~nde vılayetimizin muhtelif iskelele
rı'.'den ecnebi memleketlere aıağıdaki 
mıktarda hayvan sevk ve gübre ib • 
raç edilmi~tir, 

44 karasığır, 40 koyun, 1000 çeki 
1131 kümea hayvanı, 27960 kilo güb-ı 
re. 718 kilo ıüngeı·. 

Uşakla bir müsamere 
UŞAK, 9 .A. A. - Turan idman 

yurdunun altıncı aenei devriyesi çok 
parlak b;r tekilde tesit edileli. Bilhas
sa ~ete piyesi bütün halkın takdirini 
mucıp oldu. Bu gençler Halkevinin 
müteaddit ıubelerinc yazıldılar. 

lzmitte sıtma kalmıyor 
40 bin dönüm araziyi örten bir 

bataklık daha kurutuluyor 
IZMIT, (Milliyet) - lzmitte Ga 

"'~ Türkiyeainin b~ığı büyük itle
rm, çalıflll&}arı içinde aıbna mücad&
leainde ehemnıiyetle kaydedil.meai li. 
Zllll gelen büyük yeri vardır. 

E.ki kötü idarenin, bütün kötü
liilderi yanmda • bilindiği gibi - hal.
km aağlık itlerinin unutulmut. ihmal 
edilmiı hali de ön safhada gelmekte
dir. 
• . lzınit, baıtan baıa güzelliği, , iiri 
ıçınde , kendisine acı ve giran gelen 
ııtmanm derdinden uzun uzun acılar, 
ıztıraplar çekmiı, körfezin yiğit ço
cuklarına, körfezin Yetil yamaçları bi 
rer maktel, me:ı;ar olmuştur. Kocaeli.. 
nin yüzüne, kara damga gibi vurulan 
bu, Afetlerin afetinden kurtulmak Ga 
zi Türkiyes.inde naaip olmuı, çektiği 
ııKmtılar, muhakkak ki, cümhuriyet 
Tıirkiyeainde dinebilmiştir. 

Bir gazeteci göriif ve seziıiyle, aıt 
ma mücadele heyetinin, vilayetin yük 
aek makamiyle birlik olarak başar
dıkları itleri içten ve yakından tetki
ke çalrıtım. Sıtma mücadele heyeti· 
nin çekingen durmaama rağmen, gö
rüı ve aeziılerimi vakit vakit izahtan 
kendimi a.lamadım. Sıtma mücadelesi 
nin eaaılannı bilmiyen, bilmek iste
miyen, bu, kabiliyeti kendilerinde gör 
miyen dimağların çeıit çe,it isyanlan 
kartıamda, bir memleket iti görmenin 
verdiği haz ile tekrar tekrar bu mev. 
zua dokunmak mecburiyetinde kalr
yorum. 

Ahaliıi çiftçi olan lzmitte pirinç 
ekiminin büyük yeri ve büyük te ge 
liri Yardır. Bu, biiyülı: ekim, büyük 
gelir karıamda büyük te acılar görül 
müt, duyubnuıtur. Pirinç zürraının, 
prinç ekimi hakkında olan bilgisizli
ği, pirinç tarlalarını sivrisinek doğu
ran müthit birer bataklık haline sok 
muıtur. 

Zaman zaman toplanan kongreler 
bu, astarı yüzünden pahalıya mal o
lan ekimi kaldırmak için çalışmış, 
bilmem hangi aultan devrinden arta 
kalan bir kanun olduğu için toplantı 
lar olduğu yerde aaynııştır. Yeni Çel· 
tik kanununun Millet Meclisimizden 
çıkacağı haberi, hemen aöyliyeyim ki, 
Kocaelinde engin sevinç uyandırmıt
tır. 

Pirinç tarlalarından baıka lzmit, 
sıtma mücadele mıntakaaı hudutları 
içinde bulunan bataklık yarmı milyon 
dönüm topraklan kaplamış bulun• 
maktadır. Bu, batakhklann yarı kn 
mı tamamiyle kurutulm.114 olduğunu 
ve geri kalan kıannlarm da lrurutul
muına ateıJi ateıli çalıpldığmı yaz· 
mak ve yaymak emellerinin birer bi 
rer tahakıkukunu gören Körfezlilerin 
Jlihayebi:z MYinçlerine tercüman ol-

maktır. Altıncıoğlu, Seyman, Bakır· 
]r, Dipsiz gözllerinin üzerinde itliyen 
aapanlar Cümburiyetin eseridir. Dü
nün mezarında bu gün arpa, yulaf, 
nuaır iatibaal etmek Türk gücünün e 
meğidir. Altmcıoğlu maktelinin kuru 
tubnası, kutlulanıyordu. Etrafımız 
memleketin efendilerile çevrilmişti. 
Gözlerim bir ihtiyarın derin derin ba 
kan gözlerinin ııığıyla karşı karşıya 
gelmişti. Bu, gözlerin, ezici, üzücü, 
öldürücü harelerinden bana birikmit, 
kin, nefret olamazdı. ihtiyarın gözle 
rindeki manayı okumak, itiraf etme
liyim ki, benim için gÜç olmuıtu. Laf 
olsun, dostlar alıı verifte gönün di
ye : 

- Naıılsm baba, iyi misin? Diye 
cek oldum. ihtiyarın siyah gözlerinde 
bir alev yandı, söndü: 

- Tabii iyiyim ya, dedi, ve ilave 
etti: 

- Görmiyor muııun, bayram yapı 
yoruz. 

Memleketin efendisi asıl bayramı 
inanın ki, kendisine faydalı olduğu
muz zaman yapıyor. Çayir köyünün 
Riza ÇaYUfU 11bnanın kahrıne iki yi
ğit evlit kurban vennİ}J gözlerinin 
ya§ı Altıncıoğlu bataklığı kurutuldu· 
ğu zaman dinebilmittir. Ve yedi bin 
köylü, beı gün, seve aeve yarı beli.,.. 
rine kadar bataklılarda çalııınuılar, 
bütün yorgunluklarını kuruyan ba
taklıktan gördükleri vakit, bayram 
yapa yapa unubnutlardır. 

Kocaelilerin bir sevgilisi olan Vali 
Eıref Bey artmanın köküne kibrik au 
yu ekmek için çalıtanlarm başmda 
bulunmaktadır. Bütün memleket iıle· 
rini bilgisi, yakından vukufu ve görü 
ıiyle tanılan bu, kıymetli idare ada· 
mı bu, yıl vilayet bütçeaine tahıiııat 
koydurarak bir kanal kazma makine 
sinin ahnmaaına yardnn etmiı bulun· 
maktadır. lzmit körfezi ile Bahçegö
lü arasında bulunan, Adapazarınd,.,. 
ki 40 bin dönüm araziyi örten Kökçe 
ören bataklıkları yeni alınacak maki
neyle kurutuknut olacaktır. 

lzmit, mıntakaaa Sıbna mücadele 
heyeti ıehir iiçindeki ııu birikintileri
nin giderilmeai için de dikkatle çalış 
maktadır. Sıtmalı Yatandaılar kinin 
ve Guinopl&llllİne ile tedavi edilmek· 
te, kendilerine kuvvet ili.çlan, hapla 
n verilmektedir. 933 yılı içinde otuz 
bin sıbnalr iyi edil.mittir. 

Yazımı nihayetlendirirken, aayğı 
değer Valimiz Ep-ef Beyle, Sıtma mü 
cadele he,,.ti teflerine, balkın aaiLk 
itlerine kartı göstermekte oldukları 
yüksek duyğu Ye ali.kadan dolayı 
takdirlerimi açık aç.k ııunmak iste• 
rim.. Cevdet Y AKUP 

Bakırlar bataklığına açılan kan«l .• 

Balıkesirde s~or 
BALIKESIR, (Milliyet) - Üç cuma

dn· havaların müsaadesiz olmasından biç 
bir apor faaliyeti gösterilememiıtir. Ma .. 
amafih bu devrede bazı hazırlıklar yapıl
mıf ve yakında tatbikabna ıı;eçmck İm· 
kanlan bulunmuştur. 

Mesel:i mmtaka bisiklet heyeti üç haf
kilometrelik yarışlar yapmayı karar al
tına almışbr. Bu yımşlarda hem birina 
ve ikindlere madalya verilecek hem de 
umumi tasnifte kazanan klübe bir kupa 
hediye edilecektir. Bu suretle bu bisik
let müsabakaları çok alakalı olacak ve 
bazı emmarelere göre bu yarışlara elliye 
yakın yanşçı iştirak edecektir. 

Vilayetin yeni şoselerinde bu yarııla
nn pek müsait yerle bulacağında ıü"p
he edil em ez. 

Evvelce bildirdiğim Türk dili kupa11 
maçları da zaruri olarak geri kalmıştı. 
Bu müsabakalara da devam edilecektir. 
Mıntakanın güreı heyeti de pek namdar 
pehlivanlar yetiıtiren bu muhite bir gÜ· 
ret yeri ve vasıtalan hazlt'lamakla meş
guldur. Yakında iyi bir güı·eı yerimiz 
olacaktır. 

-idman mıntakası merkez heyeti reisi 
olan C. H. F. vilayet idare heyeti reisi 
Tevfik Fikret Beyin rehbeTliği ile Balı· 
keıir ıpoı· mıntc:ı.kası ciddi ve sessiz çalıı· 
malanna devam ediyor. Bu yüksek alaka 
ve himayeden pek memnun olan gençler 
de çalış1yorlar. 

Maalesef nuntnkamızm en değerli bir 
müdafii olan Münip Beyin de Beıiktaş 
l.culübüne intisap ettiğini ve Bahkesirden 
ayrıldığını öğrendim. lstanbul spor ku
lüpleri diğer nımtaL.aların yetişmiş fut. 
bolcülerini çekmek ~detinden kurtulma· 
lıdırlar. 

Aydından denizliye seyahat 
AYDIN, (Milliyet) - Halkevi içtimai 

yardım ,übeıi kurban bayramında de
nizliye bir tenezzüh ıey ... atı tertip etme
ği kararlattmnıı ve faaliyete baılamıı· 
br. 

Dağa kaldırılan bir kız bulundu 
ÇINE, (Milliyet) - Kazamıza bağlı 

Soğuk oluk köyünde Rafit kızı 16 yaşı ... 
rında Feride bundan 4 gün evvel evinde 
yalnız bulunduğu bir airada ötedenberi 
kendiıini takip etmekte olan ayni köy
den Ali oğlu Ali ve iki arkadaıı tara
fından ıili.hla llehdit edilerek dağa kaldı
rılmııtı. Vak'a.dan zabitamız haberdar e• 
dilmiş, Dört günlük bir araştmııadan 
sonra ırz düşmanları yakalanm.qtır. Fe· 
ride babasına tealim edilmiı, •uçlular da 
hapse tıkılou§br. 

Turhal şeker fabrikası 
TOKAT, (Milliyet) - Turhal teker 

fabrikasının e:saı inş.aatına mevsimin 
müsadeaizliği yüzünden henüz baılanmn .. 
mııtır. Daha ziyade amele binaları ya
pılmakta ve laf, kum gibi ilk malzeme 
hazırlanmaktadır. Yüzlerce araba ve 325 
i geçen amele günlük çalışmayı idare et
mektedir. Baharda uıl inşaata baılana· 
cnk ve amele çoğaltılacaktır. Bir çok 
muhtelif iş sahipleri timdiden Turhala 
ycrlepneğe batlrunışlardır. Fabrika To
kat'la İf busuıundalı.i te.neıını temin 
makııadile bir yazıhane açnuıtır. Türki
yenin dördüncü şekeT fabrikası Tokat 
halkını ciddca sevindirmiştir. Fabrika· 
nın bütün vilayet iktiıadi vaziyeti üze
rinde gayet hayırlı ve mühim bir tesir 
yapacağı kanaat~-halkı sevinçler.. kavuş
turmuştur. 

Aydın ve Nazillide 

Gençlik Hilali
ahmer kolları 

Halkevi kütüphanesine bir 
ayda 941 yurttaş gelmiştir 

AYDIN, (Mlliyet) - Aydm ve 
Nazillide mekteplerde tetkil edilen 
hili.liahmer gençlik kollan faaliyet
lerini her gün biraz daha genitlet
mektedider. 

Bu tCfkilat v ilayetimizin her kö
tesine yayılmakta olduğundan A
dın merkezinde bir dernek tubeıi 
kurulması kararlqtırılmıfbr. 

Yarım kalan maç: 
Geçen hafta Aydınspor kulübü 

futbol taknnile askeri futbol taln
mı arasında yapılan maç ortaların
da çıkan bir münazea neticeai oyu
nun sonlarında tatil edilmitti. 

Bu maç bugün Spor sahasında 
tekrar yapılacaktır. 

F enerbahçenin meşhur oyuncu
larından Sabih Beyin Aydın Os
manlı bankasına müdür muavinli
ğine tayin olunduğunu yazmı~tım. 
Sabih Bey ve arkadaşları, gençle
ri hareketlendirmek ve Aydında 
spor sevgi ve alakasını köklettir
mek ve yükseltmek için bir teka
ütler talnmı tetkil etmitlerdi. Bu 
takım gelecek cuma gününden iti
baren spor kulübü, asker ve sanat
lar mektebi takımlarile maçlar ya
pacaktır. 

Halkevinin komitesi: 
HalkeYimizin yeni komite heyet

leri, çah~ma programlarını yap
mağa batlamıtlardır. içtimai yar
dım tubeıi programını bitirmİt ve. 
idare heyetine tasdik ettimıittir. 

Diğeıı ~ubeler de programlarını 
yaparak lclare heyetine ve,-rnekte
dirler· 

lzmit HilAliahmeri için konser 
IZMIT, (Milliyet) - Methur mu· 

ganniye, Deniz kı:n Eftalya Hanım 
evvelki akıuıı. Hili.liahmer Cemiyeti 
menfaatine, Halk ainemaaı aalonuııo
da güzel bir konser Yermİ§tir. 

Eftalya Hanımı cl.inliyebilmek i
çin sinema aalonu hıncahınç dolmut, 
ıehrin bir çok kibar aileleri, güzide 
pln.iyetleri de konsere aynca bir luy 
met venniıtir. Memnuniyetle öğrendi 
ğimize göre, Eftalya Hanım Hili.liab 
mer Cemiyetinden ücret ve maaraf 
olarak hiç bir para almamııtır. 

lzmitte dilenciler çoğaldı 
IZMIT, (Milİiyet) - Bu S(>n giin 

!erde lzmitte dilenciler çoğalmııtrr. 
Bir çok sapasağlam iıııı.anların çahı
mayıp; dilenciliği mealek edinmeleri 
görülmektedir. Belediye reısımızın 
dikatini üzerine çevirmeaini dilemek 
is.teriz. 

Amasya Halkevinde 
AMASYA, 9. A. A. - Halken ı.w. 

tüpbane, netriyat, tarih ve edebiyat 
ıubeleri komite intiba.plan yapıluut• 
tır. 

Kayseride yağmurlar 
KA YSERI, 9. A. A. - Oç günde~ 

beri kıaa Faaılalarla Kayseri ve mül
hakatma çok ,iddetli yağmurlar yağ
maktadır. 

Antalyanın bUtçssi 
ANTALYA, 9. A. A. - Vilayet 

meclisi umumisi 1934 bütçesini müza• 
kere ve kabul etti. Bütçe 742607 lira
dır. 

Tekirdağda kış meyvaları pahalı 
TEKIRDAC, (Milliyet) - lıta.nbula 

her iki taraftan bağlı bulunduğumuz 
halde kıt meyYa1arını burada lıtanbul
dan yüzde 10 fazlasına alma!< miimküa 
olamıyor. Portakal ve diğer me~ 
da yüzde 30 nispetinde bir fazlalık Hl'. 

Aydınlıların teessuro 
AYDIN, (Milliyet) - Meb'uıumu:z 

ve mefkilre büyüğümüz Dr. Reıit Galip 
Beyin ölümü bütün Aydmı derin matem
lere sokmuıtur. Dün akıam Halkevi i
dve hey'eti ve bütün komite hey'ederi
nin iıtirakile yapılan umumi toplanb es
nasında kua haberi veren ajana gelmi, 
ve ölümün hatmıaını tazizen beş daki
ka aükiit edilmiı ve ailesi erkô.nile fırkıı
mız büyüklerine taziye telğraflan çekil
miıtir. Bugiia sabahleyin de fırka idarı> 
hey'eti bir taziye toplantısı yaparak bü
tün fukalarm duydukları elem ve acı fır
ka büyüklerioe bildirilmiıık. 

Köycüler tubesi heyeti tubenin 
çahtma programına bir madde koy
mUftur. Buna nazaran komite her 
ay, eaaa çalışma programının ana 
hatlarından o ay içinde yapacakla
rmı tespit edecek ve ay nihayetine 
oy ay içindeki çalıtmalarını raporla 
tube azalarına bili!'.recektir. 

Komite mart ayı içinde kabul 1 ..,.,. ..... .,. ........ ...., .... ...,....., .... ....,...., ..... 
ettiği nümune köyünü tespit ede- 122 ıi memur, ve 159 u diğer me'" 
rek faaliyete geçmeği kararlıqbr- !eklerdendir. 
mıtbr· Bunlardan 122 ai roman hikaye, 

Nümune köyü yapılacak köyü 40 ı edebi, 67 si ansiklopedik, 81 i 
tespit etmek üzere komite azalan ilmi, 60 ı tarihi, 59 u sıhhi, 119 u 
her cuma bir kaç köy gezerek tet- muhtelif eİerler Ye 393 kiti de ga-
kikat yapacaklardır. zete ve mecmua okumutlardır. 

Hal.keui kütüphan~inJe: Sıhhi Müzede: 
Halkevi kütüphanesine tubat a- Halkevi sıhhi müzeıine 88 ka-

yı içinde 941 yuııttıq gelmittir. Bun dın, 195 erkek olmak üzere 283 
lann 77 si muallim, S83 ü talebe, yurttat ziyaret etmittir. 

lnhiıarlar U. Müdürlüğünden 
(12) numaralı iplik (24) Yumak. 

(20) ,, t~ı (50) Kanğal 
Jelatin (50) Kilo 
Matris Kağıdı : (200) adet 
Paıparto ,, : (250) adet 
Siyah Tipo mürekkep : (Labör) (75) kilo 

KırmIZI,, ,, : (30) Kilo 

Siyah llüstrasyon Mürekkebi (30) kilo. 
Mezkôr Levazunı vermt-k isteyenlerin nümuneleri gör 

dükten sonra pazarlığa iştirik edebilmek üzere(% 7,5) te· 

minatlariyle beraber (22-3-934 )\perşembe gÜnÜ saat ( 15) 
de Galatada Alon, satım komh.yonuna müracaatları. (1024) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
ı - Muhafaza teşkilatı için (12000) kilo (3) mili

metrelik galvanizli yerli demir tel ile (500) kilo 1,5 milimet
relik yerli bağ teli 13-3-934 salı günü saat 14 te latanbul Güm 

rük Muhafaza Başmüdürlüğü binasındaki Komisyonda pa 

zarlıkla satın alınacaktır. 
2 - istekliler tasdikli şartnameleri her gün Komis

yondan alabilirler. 
3 - Pazarlığa girecekler malın Komisyonca tasarlan· 

mış tutarının yüzde yedi buçuğu olan (174) liralık vezne 

makbuzu veya teminat mektuplarile gelmeleri. (1087) 

Tayyare Piyangosu 
16 ncı terlip 5 ncı keşide 11 Mart 1934 tedir. 

lira Büyük ikramiye 30.000 
Ayrıca: 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye 

ve 20.000 liralık mükafat vardır. 

• 



- - - --· - - - --- - ------- - - ------ - -
~- -- --- ------- - - ----- -- - -- - - -- ~ 

İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER F ABRİKAL 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Tenunuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak Üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani Is tanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,ıs San~ı~ta Küp Şekerin Kilosu· 39,so Kuruştu r. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. Ista~bul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı ha
mule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafınd ,., ,...,ü· +cri 
hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedel;nin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vag-on ba
fma beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : lstanhul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi: lstanhul Şeker. Telefon: No. 24470. 1222 

~ Herzaman 
({~liJ · bize sorunuz 
~~u 

ı o btvgırd.a 800 b<ygire kadar E" zo;la çal!ş'n _ıek silindirli 
Kondcn•"c \le işleyen çift silindirli LOKO'.\IOfllLU.Rl\llZ vardır. 

Yalnız Türkiyede 127 tane R. WOLF f .OKO\fOBILI işlemektedir. 
ller hüvuklükte ve her şekılde KAZA.· imal ederiz. 
llU lı\R tll.\KlN :\L\Rl\ı11Z her tarafta tanınmıştır, çok yüksek 

takat v. tazyiklcrle de imal eılllmektedi r. __ 
.8 beygirden SOO beygire kadar - BlJCK~l'.ER ·- KO:\TPRESOR 

SÜZ. Dizellcrlmiz fennin en modorn kavanınıne gore ımal edılırler 
ve h er tarafta ra~be t gôrmüşlerdir. 

SÜPEHl ıın:R, EKO N0 :\1AYSER Te her mıddei muhrikaya uyar 
OCAK Tlo:RTIBATll\llZ vardır. Teldıf ve hu susi kıtalu~larımı zı isteyiniz. 

Umumi vekili: All\1f:T RÜŞTÜ ZADf. MEHMEr HAYRI 
Telgraf Adresi: \ 1['11 \ Yf.R l ~T \ \:P.r'I •. T I•' n' 2+420 H 24429 

Y ıpacağınız tesisat ne büyüklükte 
ol ursa olsun ıize kudret istihsali için 
teklifatta bulunmağı ..-c plAnlan ihzara 
amade,· iz. 

M ühendislerimiz her türlü arzularınızı 
isa[ ederler ve tesisatınıza uy~n bir 
makinayı bizde mutlak bulursunuz. 

1224 

Öksürenlere: K A T R A N H A K K 1 E K R E M ~~~~4 

Darülaceze Müdürlüğün
den: 

Müesseseye iktiza eden 50 
kalem defatir ve evrakı mat
bua numuneleri veçhile ve ka
palı zarf usulile münakasaları 
18 Mart 934 pazar gÜnÜ saat 
on dörtte icra edilecektir. Ta
liplerin teminat akçelerile 
Müesseseye müracaatları. 
(891) 1262 

Deniz Levazım Satınalma 
Komiıyonundanı 

1900 Ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarfla münakua111: 25 
Mart 1934 Pazar gÜnü saat 14 de. 
Deniz Kuvvetleri ihtiyacı İçin lüzumu olan 1900 ton 

rekompoze kömürü kapalı zarfla münakasaya konulduğun
dan şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve mezkUr kö
mürü vermeğe talip olanların da münakasa gün ve saatinde 
teklif mektuplari!e birlikte Kasımpaşa'da Deniz Levazım Sa
tınalma komisyonuna müracaatları. (920) uos 

-... . . . . ... ; . . . 
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MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
T0RKİYE iş BANKASI tarafından te•i11 edilmittir. 

~1aALAT, iHRACAT, KOMİSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERİYE de •atılmak üzere emaneten mal 
gönderenler, he•abımıza, TÜRKİYE iş BANKASI 

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

kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf a dresi: MISIRİŞ - l•kenderlye 

1218 

Fabrika ve Havuzlar Müdüriyetinden: 
Havuz sahası dahilinde ve Kasımpaşa iskelesi cihetinde 

sahilde (1200) metre murabba'ında iki kattan mürekkep tü 
tün ve zahire deposu ittihazına elverişli büyük bir antrepo ki
raya verilecektir. Talip olanların her gün Azapkapıda bulu· 
nan müdüriyetiınize müracaatları. (1101) 

• •• 
Istanbul Universitesi Mü-
hayaat Komisyonundan: 

1 - Beyazıtta Üniversite binasında bulunan Tıp Fa 
kültesi Hayati kimya laburatuvarının inşaat, tadilat, kalö
rifer ve elektrik tesisatı ile Eczacı Mektebi havagazı tesisatı 
ayrı ayrı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Mezki'ir hayati kimya laburatuvarının inşaatına 
talip müteahhitlerin asgari 10000 liralık inşaatı muvaffa· 
kiyetle ilanal ve teslim etmiş olmalan laznndır. 

3 - Eczacı Mektebi havagazı tesisatına talip olanların 
ise 2000 liralık böyle bir işi muvaffakiyetle ikmal ve teslim 
etmiş olmaları lazımdır. 

4-Talipler Istanbul Universitesi Mimarlığına mü
racaatla ehliyetlerini gösterir evraklarını tetkik ettirecekler· 
dir. Ve alacakları vesaiki Katibi Umumilikçe işaret ettirdik 
ten sonra bu işlere ait mukavele, şartname, lah~~ ve projel~ri 
ni tetkik etmek ve suretlerini istinsah etmek uz~~e her gun 
Mubayaat Komisyonu kitabetine mürac?-a~ edebılir~~r. 

5 - Talipler kendi teklif edeceklerı fıyatın yuz~e ~ ,50 
u nisbetindeki ıµuvakkat teminat mektupl~r~ v~ teklif fıyat 
larmı ayrı ayrı zarflar içerisin de olmak ve ıkisı hır zarfa kon
mak üzere ihale günü olan 1 1 Mart 934 ı::azar günü saat 14 
de lstanbul üniversitesi Mubayaat Komısyonunda hazır bu
lunacaklardır. (750) 1244 

_ ..... 
v URCU .UK 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
JST ANBUL ACENT ALICI 

liman Han, Telefon: 22925 

Karabiga yolu 
Her CUMARTESi ve ÇAR
ŞA!VJJ:SA ı;ünleri saat 20 de Top
hane rıhtımından GERZE vapu· 
ru kalkar. Gidiş ve dönüşte mutat 
iskelelere uğrar. 

Mudanya Yolu 
Her PAZAR, SALI, PER· 

ŞEMBE, CUMA günleri saat 
9,30 te Tophane nhtnrundan BAR
TIN vapuru kalkar. Gidiş ve dö· 
nüşte mutat iskelelere ujjrar. 

• İzmit yolu 
Her PAZAR ,SALI, ÇAR

ŞAMBA, CUMA günleri Top
hane nhtnrundan aaat 9 da UGUR 
ftP1lr1I kalkar. Gidi§ 'ft dönütte mu· 
tnt iskelelere uğrar. 

lıtanbul Ticaret Müdürlüğünden: 
lstanbul Hamamcılar Cemi 

yetinin idare heyeti intihabı 
12-3-934 pazartesi günü saat 
ondan on beşe kadar Beyazıtta 
Çadırcılarda Sahrınçlı han· 
daki idare Merkezinde yapıla· 
cağı alakadarlara ilan olunur. 

(1065) 
......................... ...: 

DOKTOR 

Rusçuklu Ha kı 
Galatuarayda Kanzük eczahaneaİ 
kal"§ısmda Sahne aoka&mda 3 numa

ralı apartımanda 1 numara. 

---- Dr. Nuri Fehmi ~-•I 
Göz Hekimi 

Cağaloj-lu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6ya kadar. Telefon 23212 

1210 

[
Dr. Horborun~· 

_ Eminllnü Valide kıratanesi 

._. .. yaaında - (13732) 
1237 

Gedikpaşada.Jandar~a Satınalma Dr~~!!~t~=s=al; 
Komısyonu Rıyasetinden: Cumadan ba,ka günlerde saat 

, . . . ~ . (2,30 dan 6 ya) kadı>_r lstanbul • 
Jandarma kıt atı ıçın elli adet mahrutı çadır kapalı Divanyolu No. 118. Kabina tele· • 

zarf usulile satm alınacak ve kapalı zarf münakasası 20-3· fon : 22398. Kıtlık ikametgah · 
934 salı günü saat on beşte yapılacaktır. Talipler şartnameyi Telefon 42519. 

1 
görmek için her gün münakasaya iştirak için de mezkur gü- 12

1 

nlin muayyen saatinde ilk teminat ınakbuzla Komisyonumu· 
za müracaatları. (928) 1254 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mahmut Paşada Sururi daye hatun mahallesini~ ~afer 

ağa sokağında 46 No. lı ahşap ve 18-3-934 Pazar gunu saat 
14 te muhammen bedeli olan 2250 lira üzerinden açık arttır 
ma usulile satılacaktır. isteklilerin pey akçelerile müracaatla
rı. (M) (900) 

Marmara Üssübabri Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

1480 Adet 18 si m alt kut- ) 14 Mart 934 Çarşamba saat 
runda ahşap direk "me· ) 1 O da. 
şeden) ) 

490 Adet lata 1,10 x ,05 "'- • ) 
015 ) • • • l'' l 

Müstahkem Mevki telefon tesısatı ıçın uzum o an yu-
karda cins ve mıktarı yazılı ağaç aksamı 4 Mart 934 tari
hi de kapalı zarfla icra kılınan münakasası neticesinde veri
le: fiat haddi itidalde görülmemiş oldu~und~ yukarda yazılı 
tarih ve saatte aleni münakas~ya vaLe~ılecektır .• 

Taliplerin yevm ve saatı mezkilrda lzmıtte Kuman
danlık Satmalma Komisyonuna ınüracaatları. ilan olunur. 

(1095) 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A-taleri , Kara.köy Köprüloafı 
Tel. 42362 - Sirbci Miilıürduuıl• 

HBA Tel. 22740 

Ayvalık sürat yolıı 
SEYYAR vapuru 10 Mart 
CUMARTESi 18 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (1093) 

Mersin yolu 
ADANA vapuru 11 Mart 
PAZAR 10 da Sirkeci rıhtı· 
mından kalkacak. Gidifte Ça· 
nakkale, iz mir, Küllük, Bodrııııı 
Rodos, Marmaris, Dalyan, fel· 
biye, Kalkan, Kaş, Finike, Arı· 
talya, Alanya, Mersin'e. Dönüş· 
te bunlara ilaveten Tafucu, A: 
namur, Kuşadası Gelibolu'ya ug 

i•r•a•y•ac•ak-tı•r.•(•1•09•4•)--• -'--:_..,,; 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM IZZE1' Ş• 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. ;\. 

J 


