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lnadolu ajan11 uıi:ıum müdürü Mu
"~ak Bey, ı~n ıün bu ıütunlarda 
•ıansı yabancı propaganda organlannın 
niifuz ve tesirinden kurtarmak temen
niıile yazdığımız bir makaleye uzun bir 
cevap gönderdi. Muvaffak Bey bu ce
Vabına bizim ileri ıürdüfümüz fikirle
rin neden tatbik kabiliyeti olmadıiını 
lza!ı edeceğini aöylemelde baılıyor ve 
&tağı yukan bizim fikirlerimizi kabul 
etıueı.ıe yaznmı bitiriyor. • ~ 

Ajanı umum müdürünün uzun ce -
vabı ıöyle hülaıa edilebilir: 
.. 1 - Anadolu ajan11, bizim aöyledi
tuniz ıibi, haberlerini diğer ajanılar
dan abone tarikile almıyor. Ajansın 
Verdiği haberler iki kııımdır: ( a) mu
kabilinde ücret verilen havadioler. (b) 
rropaganda mahiyetinde yabancı ajans
ar tarafından verilen haberler ki bun
lara hiç bir ücnt verilmez .. 
. 2 - Haber alıp vermek ajanılar i

çn mütekabiliyet eaa11na dayanıyor. 
ani her ajana haber de alır, haber de 

!erir. Binaenaleyh Anadolu ajansı di
ırer yabancı ajanslardan haber aldığı gi
hi, yabancı ajanslar da Anadolu ajan
sından haber alır. 

3 - Gerçi ajansın haberleri, A. A. 
rumuzlan albnda neırediliyor •. Fakat 
bu rumuzlarla intiıar etmeli haberlerin 
kendi husuıi istihbar n11talarile temin 
edildiğine delilet etmez. bunu batka 
•ianslar da yapıyor. 
4 - Ajanun maddi menabii mahduttur. 

llütün dünyayı tamil bir istihbar ıe • 
bekeıi teıkil edilemez. Ancak: "Kıımen 
fahri,, olarak ajansrn alb memlekette 
"'uhbirleri vardır. Bunların adedi bi • 
•az tezyit edilecek. 

Bu noktalara birer birer cevap ve
l"eyiın. 

Muvaffak Bey, ajanım haberlerini 
l.aıka ajanılara abone olmak ıuretile 
lem.in ebnediğ;ni söylüyor. Fakat bir 
kısmının ücretle alındıiını, bir kıımı• 
nrn da propaganda mahiyetinde oldu • 
l~ iç~n Ücretsiz verildiğini ıöylüyor. 

ır aJansa abone olmakla haberleri üc
betle almak ara11nda ne fark vardır? Biz 

u. oö:derimizle ajan11n A. A. rumuz -
~e verdiği haberlerin kendi istihbar 

ın••d•taaile alınmadığını ve kendi malı ol-a ... . . 11!'1 ıçın baıkalannın propaganda-
~'."- alet olma11 tehlikesi olduğunu id-
ıa e~ıti.k. Muvaffak Bey, bir kıs• 

nunı ucret mukabilinde fakat bir inamı• 
ru da Ücretıiz ve daha fenaıı, propa • 
~!'".da olduğunu bildiği halde alıp verdi
~!n•. bildiriyor ki bu, bizce zannetti
ı:unızden de daha tehlikeli bir vaziyet
tı!· Çünkü bu iktııadi darlık içinde 
lumae kimse için ücretaiz çalışmaz. 

Ajanılar ara11ndaki mütekabiliyet 
~eıeleıine gelince; bu, taınamile naza
'!dir. Çünkü biz haberlerimizin ki.ffe
•ıni onlardan alıyoruz. Onlar bizden 
lllmaz. Zira _baıka memleketlerden ha
ber v_eremeyız; muhabirimiz yoktur. 
l<.e!'dı memleketimiz hakkındaki haber
ler~ de onlar kendi muhabirleri vaıı
laaıle alırlar. Reuter'in, Havaa'ın, 
1' aıa'm , Deutcbea Nachritenburo'nın 
lıüJi.aa her ehemmiyetli ajansın memle
ketinıizde hususi muhabirleri vardır 
Eğer mütekabiliyet esaıma dayanarak 
bizim kendi memleketleri hakkındaki 
haberlerini onlann iıtihhar vaııtala -
tından almak mecburiyetinde kaldığı -
buz gibi, onlar ela bizim memleketimiz 
~ndaki haberlerini Anadolu ajan
:"'~an almak isteseler, o halde bu hu
:._•• muhabirlerin burada bulunmalan-

1\e lüzum vardır? 
lu ".>· A. rumuzlan, haberlerin Anado
li.ı 'Janaı tarafından teınin edildiğine de
L •t etrnezmiı. Bizce, umum müdür 
~13ar.ip hakikat! bu kadar açık bir 
1 e ifade etmedıkçe ajan11n kendi ma
;, oldufuna delillet değil buna kimse 
; Uphe. eln?ez. Bir h~berin 'albnda A. A. 
d':,:•ti bır makalenın albndaki İmza • 
h farkıızdır. B:ıı~a •ianalar bunu 
lciı!',.ar1a, haberlennın k11mı kiilliıi ha
) len kendi mallandır da onun için 

aparlar. 
L· ~iana menabünin darlığı hakkınd r? ı~dia ka11111nda kalacağmu bildi : 
~ "'1 ıçindir ki bu meseleyi ilk Yazımda ... ,,,~ ba • • A. ' 
ı.· ~u hıetmıtlim· Janaın iki yüz 
~ li~alık bütçeıi .v~d?'. Biz de iki 
ı.,. · hın liralık aervıı !itiyoruz. Fakat 
.ı..._ae. viı yabancı ajanıl~n proP&lan
;;;j'Dl ıüratle alıp tekıır ederek ıü • 
t~ ".•nneğe münhaur kalmamalıdır. 
't~k""yetli aiyaıi meseleler hakkında 
~ görütile haberler verilmelidir. 
İti. tlafkan memleketleri ajanılan bu, 
liy 30 bin liralık bir bütçe ile yapabi
-., ~rlar. Ajanı, aon sistem makineleri 
~r •h' va11talan olan bir matbaaya ben
~.:_kCazete baıdabilir. Fakat yazı ya
-..,•ıta.ı tahrir heyeti yok .. Böyl~ tab' 
~ . &rına aalıip olan hır mueueıe 
'"' ıır h · eli T. ,. ı eııı . eyeti yoktur ye ımeı ın, 
ter .~•'ın ve lneatiya'mn makalelerini 
~~"ıne edip te Türk gazetesidir diye 
bir dana çıkarsa, maddi vasıtasızlık 
.\j.,;::•~ere~ olarak kabul edileb~ir mi,? 
ı.._ bugun gu··nde 15 - 20 bın kelı
··~ Ye • 
l)l rıyormu,. Yabancı olduktan ıon-
lıu11 ile ~~dar çok verirse o kadar fena. 
:tiın kn ıç~n değilmidir ki az olaun da bi
lııa., endı maluruz ohun dediğimiz za
liııı '. ~Uvaffak Bey çok haber verdi -
lıi:.e ıçkın İtiraza hedef oluyorum diye 

tı~' ışıyor. 
dit.,.'2 ~il.iyoruz ki ajans hiç bir zaman 
lııiiıtağ 11.tihhar vasıtalanndan tamamile 
.\j8haı nı kal":"'az. Fakat insaf edilsin. 
llii:rıe n .tek bır huıuıi muhabiri vardır. 
ılec!iği ';{;8..nı olur mu 7 "Kıımen fahri., 
l'erde lce g~ muhabirler, bulundukları 

n mevkilerini yapmak için 

I Hükômet s,anayi programıi li;çin i et i 
1 M clisinde·n. 35 milyon lira· istiyecek ; - -=· = ~ I lk sene için üç milyon liralık obligation çıkarılacak . 
e 'ANKARA, 2 (Telefonla) - Hükumet yeni çin sanayi planıiım tatbikine batlamak = 
§ ~ütçe p_roiesin_i'! m'!sra! kısm~na devletin kuraca- maksadiyle lazım gelen para Sumer Bank = gı labnkalar ıçın hıç bır talı.isaf koymamıftrt'. Ik • • • := 
§ tısat Veklile!i .bütçesine yapJan zam iktısadi pro- namına placement'ı esasen temın edilmit = 
:E gramın tatbıkine ges;ilmui için birinci senenin ia- olan 3 milyon liralık obligation çıkarılmak :E 
~ tilzam ettiği idari tefkilat mıuralları karfılığıdır. t• 1 bul akt § e . A sure ıy e unac ır. := 
= Sanayı planının tatbikine gelince, bu· Bu suretle 1934 JJenesi içinde bef senelik JJa- -
:= nun için hükumet Millet Meclisine tevdi e- nayi plcinının derhal tatbikine ba,lanacak ve ;;;;;; 
;;;;;; deceği bir kanun Jayihasiyle 35 milyon lira· Rusyadan temin edilen krediden de istifade olu- ~ 

!!l!ııı~n;u~~~~ıı:;:rı;;~;İı~:~:~;;,:Wmı;;ı~~İHııınnnnDnınııııııııımmıııınıınııınımınıııımı: I 
Üniversite dün büyük bir 1 Telefondan alınan 

• • Fazla paralar 
yangın tehlıkeSJ atlattı Bir hastah~c inşası fıkri 

Bereket versin itfaiye vaktinde yetişti memnun~ye~l.e k~~şı~andı 
Telefon ıırketinın, I ngiliz lirasının 

t f d •• d •• ... d •• ıukutu niıbetinde bir buçuk seneden ve yangın e ra 1 sarma an son uru u beri abonelerinden almakta olduğu ve 

B. M. Mecliainin evvelki günü içtimalanna başladığını telefon haberi 
olarak yazmıftık. Bugün de Ankara muhabirimizin bu içtimaa ait gön
derdiği fotoğrafları neırediyoruz. Yukarıdaki B. M. MecliJJi içtima ha· 

linde aşağıda da Meclise gelen meb'uslar görulüyor. 
iadesine karar verilen fazla mükaleme 
paralarmın ıehrimizde bir hastahane 
inıaaına tahıiıi fikri her tarafta mem
nuniyetle karııle.nıruıtır. 

lktısat vekili Celal Bey tarafından 
Türkiyede turizm faaliyeti 

• 

lstanbul Vniııer~İtesi binası .• 

lstanbul üniversitesi dün mühim hir 
yangın tehlikesi atlattı. 1 tfaiye vak • 
tinde yetiımemiı olsa idi, bu ilim mer; 
kezimiz de Adliye sarayı gibi bugün bır 
harabe ve kül yıfını haline gelmit o
labilirdi. 

Dün saat 10 da lıtanbul itfaiyesine 

verilen bir telefon haberinde üniver
~i~enin. yanmakta ol.duğu bildirilmekle 
ıdi. Bıraz ıonra yangın kulesi de ayni 
haberi teyit etti. Fatihte bulunan la • 
tanbul itfaiye grupu Şehzadebaııru yıl
dırım gibi geçti ve üniversitenin bü • 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Veremle mücadele 
Cemiyetin yedinci senelik kongresi 
toplandı ve temennilerde bulundu 

Erenköy sanatoryomuna bir senede 140 hasta girmiş 
102 si çıkmıştır; Şimdi sanatoryomda 38 haıta var 

l 

Verem mücadele kongresine iftirall edenler 

. lst~u) Verem Mücadele Cemiye
ti yedınci .. nelik kongresini dün saat 
10 d." halkevi salonunda aktetmiıtir. 
Cemıyetin faal menıuplarile bir kııun 
doktorlarımız kongrede bulunmuılar • 

ajans muhabirliği vazifelerini alan ze
Y~ttan. İ~arettir. Bunlar hiç bir zaman 
a~anı ıttibbar kadrosuna dahil muha -
bırler olamaz. 

Ajansın her tarafta muhabir bulun
d~rmasıru,. bütün dünya haberlerini ken
~~ . vaııtaııle temin etmesini iaterniı de
gılız. Fakat Türkiyeyi yakından alaka
dar eden memleketlerde ve büyük Av
rupa merkezlerinde birer muhabir bu • 
lundurulmazıa, Anadolu ajansı ajanı 
ismine değer bir müessese telakki edjle
mez. Muvaffak Bey de bu noktai naza
rımızı pek aykırı bulmamış olacaktır 
ki Balkanlarda bazı muhabirlikler ib-

ıa da , ıelenler cemiyetin mevcut a • 
zaıma niabetle pek azdı. 

Kongreyi, oemiyetin umumi reiıi 
Ali Paıa açını§, kongre reiıliğine Be

(Devamı 7 inci sahifede) 

das edeceğini söylüyor. Efer bunu 
Paria, Berlin, Roma, Cenevre, Moıkcr 
va gibi büyük merkezlere de teımil e
derse, aramızda hiç bir ihtilaf kalmaz. 
Evvelce de söylediğiıniz gibi, Muvaf -
fak Beyin kabiliyeti ve hüsnü niyeti 
hakkında §Üphemiz yoktur. Bunları 
yapabileceğine kani olduğumuz içindir 
ki bu işle meşgul oluyoruz. Ajans Mu
vaffak Beyin idaresine geçtikten son
ra büyük tekimül eseri göatermiıtir. 
Tam ve mükemmel bir Türk istihbar 
vasıtası ıekline konulmasını da gene 
kendi çahıkanlığından bekleriz. 

Ahmet ŞOKRO 

vekiller heyetinin bir içtimaında izhar 
edilen bu çok yerinde ve hayırlı fik • 
rin tehrimizdc memnuniyet ve sevinçle 
kartılanınamaıına imki.n olamazdı. 

Nitekim bir çok müe11eıeler ve bu 

Türkiye ile Almanya arasında turizm münasebahnın 
temini için bir komite teskil edildi 

iktisat Vekili Celal Bey 

Fransadaki 
Türk dostları 
Türkiyeye geliyor 

Türkiye ile Almanya arasında Tu
rizm münasebabnm inkişafını temin i
çin bir Türk - Alman turizm komitesi 
te§kil edilmiıtir. 

Komitenin reisi vali Muhittin Bey
dir. Komite heyeti Kocaeli mebuıu ve 
Türkiye Turing ve Otomobil klübü rei
ıi Reıit Saffet Bey, Pertev Paıa, Al
man ceneral konıoloıu Dr. Markwald 
ve beynelmilel olimpiyat komitesinden 
Ekrem Rüıtü Beylerden mürekkeptir. 

Komite ilk içtimaında Türkiye ile 
Almanya arasında turizm faaliyetinin 

meyanda it Banka11 ve pek çok abo- ana hatlarrnı çizıniı, Almanyadan ia-
neler telefon tirketinden alacakları böy- tanbula seyyah celbi için, ıeyahate 

• 

Refit Sallet Bey 

aylan araSJnda propaganda yapılma
sına karar venniıtir. 

Koınite bu meyanda tercümanlar me
(Devamt 7 inci sahifede) (Devamı S inci sahifede) en müsait olan mavu ile teşrinievvel r . -

Yeni bütçenin evelkilerle mukayesesi 
Yeni bütçe ile 931, 932, 933 seneleri bütçelerini ve 
933 senesiyle 934 arasındaki farkları neşrediyoruz 

Daireler 

Millet Mecliıi 
Riyaseti Cümhur 
Divanı Muhasebat 
Baıvekalet 
Şurayi Devlet 
Jıtafütik u. M. 
Diyanet itleri 
Düyunu Umumiye 
Moliyf' V eki.leli 
Tapu ve Kadastro 
Gümrük ve inhisar. 
Dahiliye 
Emniyet işleri 
Matbuat 
Jandatma 
Hariciye 
Sihhiye 
Adliye 
Maarif 
Nafia 
lktısat 

Ziraat 
M.Müdafaa (Kara) 

., (Hava) 
" (Deniz) 

Askeri fabrikalar 
Harita M. 
Posta,telgraf, telefon 
U. M. 

Yekün: 

1931 bütçesi 

2.433.467 
324.452 
675.020 
810.162 
206.386 . 

43.296 
640.350 

26.450.534 
12.261.965 

J.111.018 
4.226.358 
4.150.569 
4.158.524 . . . . . . 
8.723.268 
3.101.791 
3.721.043 
7·377.833 
6.593.749 

26.406.377 
8.515.280 . . . . . . 

44.134.743 
3.456.814 
7.860.451 
3.467.417 

646.479 
5.067.659 

186.582.00S 

1932 bütçesi 

2.417.985 
373.112 
565.650 

1.155.559 
200.728 

41.956 
607.196 

49.705.693 
12.205.965 

997.000 
4.658.565 
3·785.925 
3.944.500 . . . . . . 

8.308.379 
2.623.000 
3.501.884 
7.645.986 
6.064.875 

10.046.993 
1.252.610 
3.973.691 

12.173.640 
943.000 

3.605.560 
2.955.800 

546.265 
4.845.820 

169.146.747 

1933 bütçesi 1934 bütçeJJi 

2.713.369 2.713.369 
386.792 386.792 
565.540 565.540 

1.154.338 1.153.321 
219.736 218.193 
180.570 180.504 
616.586 611.986 

46.210.355 45.268.556 
12.387.287 13.793.747 

1·064.000 1.094.112 
4.981.853 4.978.186 
4.149.861 4.717.908 
4.101.500 4.167.499 . . . . . . 96.544 
8.679.379 8.679.379 
3.014.740 3.164.740 
4.196.884 4.746.884 
8.013.479 8.013.478 
6.528.327 6.833.327 

14.296.993 14.401.993 
1.873~78 2.415.263 
4.487-611 4.987.611 

32.383.640 32.383.640 
943.000 943.000 

3.765.560 3.315.560 
2.955.800 3.405.800 

603.505 603500 
' . . . . . . . . . . . 

170.474.794 173.780.727 

I ki sene ara
sındaki fark 

• 
• 

1.017 
1.543 

66 
4.600 

941.799 
..ı. 1.406.460 
t 30.112 

3.667 
5ı.~ n47 

ı:.ı_· 55.999 
96.844 . . . . . 

-ı- 50.000 
' 550.000 

1 
-ı- 205.000 
·+ 105.000 
+ 541.000 
.. ı- 50000 . . . . . . . . . . 

SS0.000 
550.000 

5 . . . . . 
t 3.305.333 

J' 
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Hergün bir yazı 
~----------------------- HARİCİ HABERLER 

Meddah Süruri öldü! 

S .. " Ef d. t d _. . Yunan liderlerinin Balkan 
ururı en ı aşı ıgı ıs- . k t f d k. .. l . 

· d ·· ·· d. mısa ı e ra ın a ı soz erı 
mın a amı gorunme ı 

M. Papanastasyo fikirlerini söylüyor 
Jnu kıraathanede kahvelerde bin dereden bin su ge
;İrerek anlattığı hikayeler herkesin ezber ettiği şeylerdi 

Belçika Kralının cenaze merasi· 
mi tafcilih, Cenevre'deki silahlan 
bırakma konferansının bir kaç se
ne sonraya bmıkılıtı, ltalya, Avus
turya, Macar anlapnası gibi bütün 
dünyayı ded kodusu ile meşgul e
den beynelmilel haberler arasında 
göze çarpmıyan küçük bir ölüm 
vakuı; Meddah Süruri Efendi, 
Bursada kalp sektesinden öldü! 

Uzuna yakın boyu, iki yana sal. 
lanan iri gövdesi, çıplak ve sivri 
b~ı, boynundan eksik etmediği a· 
lacalı mendili ile koca meddahın 
hayali nasıl da gözümün önüne 
geldi. 

Süruri Efendi, tafıdıfı adın ada· 
mı gibi görünürdü. Netdi görün
mek aanatini onun kadar kaYl'Ulllf 
imana, pek a:z raatlanırdL Dinli
yenleri ağzına bakbran bir hikaye 
anlahfı vardı. 

Etrafına toplananları, eö;z;Jerile 
şöyle bir lıesapaldıktan sonra, ağır 
ağır, künü.Mine çıkar, iki üç kere 
üst üste öksürür, gürültülü bir .-. 
le burnunu siler, dilile dudaklannı 
yalayarak beklerdi. 

Bu bekleyifin manası: 
- Hazır mısınız?. Bqlıyorum.. 

demekti. 
Nihayet. herkesin kendiaüe met

gul oldufuna kanaat getirince hi
kayesine sirerdi. 

Senelerden beri tekrarlıya tek
rarlıya ealrittifi mevzulann yeni 
tarafını bulmak için aarfettiii gay
reti görmeti idi. Hikayesinin tuhaf 
bir yerine gelince, durur, gülüten· 
ler varsa, onları ,aeyrederdi. Bu gü. 
lütler, Meddah Süruri'nin en bü
yük manevi mükafatı idi. Halkın 
dudaklanııda peydahladığı tebes
sümlere ara:sıra kendi de mukabe
leye çalıJrr, yalandan gülümserdi. 

Yalandan. • • çünkü bir medda
hın kendi anlattığı ifeylere gülme
ai., \•in tadını ka.çıraca.ğını bilirdi .. 

Taklitli mu'baverelerde, meddah 
Süruri bilhaua muvaffak olurdu. 
Fakat ba muvaffakıyeti, bir ikinci 
hikayesini dinlemeğe gelenleri es
netmeğe mini değildi. Bütün mal-
2emesini liiketen, ihtiyar meddah, 
ismi etrafında artık eskiai kadar a
laka toplıyamıyordu. 

Hele son senelerde büsbütün bo. 
talnufb. 

Söylüyor, dinletiyor; fakat hep 
ayni .,ey_leri aöylüor ve ayni fCyleri 
dinletiyordtL 

Arasın. lzmire, Buruya, Trab
zona, Adanaya yaptığı seyahatler, 
agız değittirmek içindi. Çünkü 
karfuında yeni dinleyiciler bulmı· 
ya ihtiyacı vardı. 

Meddah Süruri'nin tatlı sözleri 
ve güleryüzü artık, pek eskileri bi
le kendisine çekemiyordu. Bin de
reden, bin su getirerek anlatbğı 
hikayeler, berkesin ezber ettiği 'ey 
!erdi. 1 

Süruri Efendi, devrini bitirmİf, 
bir zanaahn aon kalan müntesiple
rinden biri olduğunu anlamıyor de
ğ "idi. 

Sirkeci'deki Meriç krraathanesin 

de, etrafına elli kişiyi bile toplıya. 
madığı geceler, hikaye anlahrken 
ara Sira dalıp dalıp giden gö2lerin
de ne derin bir hüzün vardı. 

Bu hüzün, onu dalgq,tlığa da dü. 
türürdü. Hi'.ı:ayea · nin bir yerinde 
ansam duraklardı: 

- Nerede kaldıktı efendim .. 
Sonra bafızannı toplıyarak: 
-Abçıb&fı Veli Ağanın mutfak 

tan odunu nasıl kaptığını, Feraset 
bacının kafasına nasıl fırlathğmı 
anlatırdı. 

Medah Süruri, daha eskiden bü
tün öteki meddahlar gibi yanında 
bir saz heyeti ile dolqırdı. Bu saz 
heyeti, genç bir hanende ile bir ut
çu ve tef çalan bir çocuktan ibaret· 
ti. 

Hiki.yesine fuda verince, saz a. 
henge hatlar, sonu ''a. .. c•••• ... 
nım,, la biten Dede Efendinin, 
ltri'nin ağır tarlaları arasında: 

Halimeyi $tU11a • ··ıa baatdar ... 
Çepkenini gül dalına tUtdar • • 
Halimedir, kız sen'n adın, Halime 
Bqibirlik takayım gerdanına.. 
Yanılım gelin ola.."1 gel yanıma! •• 

tarzında, bazı köy parçalan da ça
lardı. 

On~ .sene kadar oluyor: 
Meddah Süruri, bir akf&nl kah. 

venin birinde meddahlık ederken 
AmaY11t taklidi yapacak olmuftu; 
ilkin bir Arnavut havası tutturdu 
ve tam: 

- Manda yidi çitabi ... diye sö
ze ~arken diııleyiciler arasında 
bir Arnavut, ayağa kalkarak med· 
dahın üstüne yürüdü: 

- More, sen kime soy)eyorsun 
bunu? 

ZaYallı Süruri, pfaladı : 
- Sana değil, babacığım.. Otur 

yerine ••• filan dedi ama, Arnavut 
dinlemedi. Meddah Süruri de, iti 
Arap taklid"ne dökmekten batka 
çare bulamad1. 

Bilmem bu eıki meddahın seç. 
me hikayelerini bir araya toplpayıp 
bastırmak sanırım ki kimsenin aJ.ı. 
ima gelmedi. Belki içlerinde bo,a 
giden bir kaç parça bulunurdu. 

Meddah Süruriye bir gün sor
mUflar: 

- Kuzum. .• adınız neye "med
dah,, a çıkını, sizin? .. Bunu elbette 
bir sebebi olacak.. 

O da gülmüt: 
- Vallahi, farkında değilim. 
- Böyle methede ede bitireme-

diğinİ2 kimlerdir? 
Meddah Süruri, ka.flarıru çata. 

rak cevap vermit: 
- Methett 1derimizin hiç biri 

Y"f&DUYOr. Biz, insanı öldükten 
sonra methederiz ! 

Zavallı Sürur'nin sürurdan na
sip olduğunu biç ummam. Onun 
•~sureti gerçi güler,, fakat 'lcalp gö
zü kan ağlar,, dı. 

Şimdi Süruri' den sonra, meddah 
Irk eden belli baflı bir tek adam 
kaldı: Meddah Atki Efendi." B:f. 
mem, o da eskisi kadar dinleyici 
bulııyor mu?. 

M. SALAHADDiN 

R .. k.... l 1 . u umef yapı an 1 

I sfizahları 
Kabul etmiyecek 

ATINA, 2 (Milliyet) - Dün öğ. 1 
leden sonra Hariciye nezaretinde Bet· 
vekil Mösyö Çaldariııiıı riyıuetinde 
Balkan misakı etrafındaki müzakerele· 
re devam edilmiıtir. 

l lk sözü çiftçi ve amele fırka11 li· 
deri M. Papanaıtasyo almıı ve uzun 
müddet mutavassıt bir sureti hal bul· 
malı: huwsuncla söz söylemittir. M. 
Papanutasyo mioııkın artık bir emri 
..,ııJö olduğunu beyan etmiı ve a" an 
Ye mebusan mecliolerinin mHala ta'" 
dik etmelerini istemiıtir. Hatip bun• 
dan ~<>nra sözlerine JU suretle dnam 
etmqlir: 

- Şu tart ile ki, Yunanistan ta• 
~üdatı askeri1esinden kurtulmalıdır. 
Dıger taraftan ltalyanm YUİyetini de 
c_özebns lizımdır. Bunun için Bulca
r~~ .. ve Arnavutluğun da mi•ak• if
lirakim temin için hükUnıet müzake
relere ciriımelidir. 

.. Bunu müteakip Mösyö Veoizeloa 
aoz almıı Ye kendisinin Mösyö Papa • 
nastaıiyonun ııokbıi nazmma muhalif 
olduğunu beyan etmiı ve demiıtir ki: 

- Balkan devletlerile yeniden mü
zakere edilince,.e .., Y mıaniııtanın l -
talyaya kartı melhuz bir harbe gir -
mesine ~ olacak tedabir alınıncaya 
kadar mısalan meclisler tarafından 
tasdiki ~ir ...nı-Hdir. 

Bundan sonra ıöz alan terakkiciler 
reisi Mösyö Kafandaria Möıryö Veni
:zdos ile hemfikir olduğu.nu be7an et
miı ve hemen misakı imzalayan dev· 
letlerle müzakereye glri~si lüza • 
munda ısrar eylemqtir. 

Bn münakaıalara hariciye nazırı 
Mösyö Maksimoı cn-ap yerett4ı: bu mİ· 
salon t.ıd.ikinin ın.nleket için bir 
ıeref meııeleıi olduğunu aöylemiJtir. 
Vaktin ceç olmaama binaen misak mü· 
zalaıreainin deYllllU bugüne bırakıl • 
rmıtır. 

Blll'iinlrii içtimada M. Mihal•kopa· 

Silahsızlanma 

Lord Eden temas
larından memnun 

M. Papanaatuiıı 
los, M. Kondilis n Mösyö Metaluas 
söz söyliyecelderdir. 

Hükiimetin hath hareketi 
ATINA, 2 (Milliyet) - Möıyö Çal. 

dariı ve Mös.tö Maksimosla temasta 
bulunan zevatm rivayetlerine göre 
hükümet M. Venizelos ve M. Kafanda· 
risin tekliflerini reddedecektir. 

M. ÇalJariWı beyanııtı 
Baıvelril Çaldariı dünkü İçtimadan 

sonra hiikümeUe muhalefet ara11nda 
bir itilif mümkün olup olmadığı hak. 
kmdaki suallere fU cevabı venniıtir: 

"- Biz fikrimizce memleket için 
hayırlı lıir miaak aktettik. Ba miMka 
muhalif bulunanlar var ise, bun11 ne· 
ye atfedeceğimi bilmiyorum.,, 

Mebusan ve Ayan meclialerinin 
mua!si.. 

ATINA, 2 (Milliyet) - Yunan me
buaan Ye ayan meclUleri mesailerine 
pazartesi tekrar bqlayacaklardır. 

ÇarflUDba günü mebuııarun ve per
fembe günü ayan reisle.inin intihabatı 
yapdacakbr. 

• 
I ngilterede 

Avusturya hadi
selerinin aksi 

İngiliz nazırı Londraya dön Sir Con Simon'nun bu mese 
dü raporunu hazılayacak le hakkındaki sözleri 

PARlS, 2. A.A. - Lord Eden dün LONDRA, 2. A.A. - Sche Field 
Pariı'dea Londraya hareket etmi.ttir. de aÖz ıöyfiyen Sir John Simon demİf· 

Paristeki tema.plar tir ki: 
PARIS, 2 .A.A.- Loa.draya a•det e· "Avusturya hacli1elerini derin bir 

elen Lord Eden dün, Pıuü'de t;eveldnıf ali.ka ile takip ediyoruz. Örfi idare• 
ederek Berlin "' R-'da yapDUf oldu· nin kaldınlmıt ve dahili sulhün tesi· 
jrıı ııöriiııneler lıald.:ıula M. Doumergue ai için tedbirler almınıt olına11na 
ıle M. Barthou'ye malümat Termit, we tnemnunum.'' 
bu malüınat aayeainde lngiliz muhtara· M. Delfuıırun dahili kaYganın aç· 
llmn prenıipleri tetk'.k edilmittir. mıı olduğu' yaraların unulmaaı için 

Fransız hükümeti bundan -çıkardığı yapılan gayretleri görüyoruıı:. Ve bu 
neticeleri yakında bildirecektir. dahilde sulbü iade için yapılan gay· 

Bu ııörüflllelerden ıonra Lord Eden retlerin hariçten gelecek tahrik edici 
tunları söylemiıtir : müdahalelerle rahatsız edilmemesini 

" - Görüımeler bitti. Eyi çalıttık." temenni ediyoruz. 
LONDRA, 2. A..A. - wd Eden'in Lord Eden'in Pari:s, Roma, eBrl;n 

Londraya avdeti çok büyük bir alaka u- ziyaretlerini hatırlatarak Sir Con Si-
yandırmqlır. Zira, ğayri resmi olmakla mon demiıtir lci: 
beraber selaruyettar :menh:ılara ııöre, "Hükümetin Lord Eden'in raporu· 
bir silablan bırakma mukavelesi yap:!· nu alaka ile karfıhyacağı ".e. ~er1,1al 
ma11 Lord Eden'in raporuna b3ğlıdır. tetkik edeceğini temin edebılınm.' 

Efer rapor ·müsait iıe, İnciltere bükü· 
metinin, ıiliihlan bırakma plinı üzerin· 
de kabil olduğu kadar lfenİ' tadilat yap. 
ması olarak telakki edilmektedir. Efer 
rapor müsait ve heyeti umumiyeai ite 
kaliul edilemiyecek telakki olunuraa, her 
"-i bir hükümetin bir baıka rlin ve
rebilmesi için epeyi zam~n grçl!celrtri. 

M. Norman Davi11 
M. Narman Daıriı, yanmda Amerika· 

nın Londra ıefiri Bingham olduğ-u halde 
Plymouth'a gelmİfıir. 

Devletlerle Mançuri impe
ratorluğunun münasebab 

Mühendisler kongresi 
ROMA, 2. A.A. - On dört mil

lete memup mühendisler bu sabah 
bir kongre halinde ve ltalyan mü· 
hendisleri ııendikaaı b; nasında top
lanımtlardır. Toplantıdan makaat, 
bir diplomalı Avrupalı mühendis
ler federasyonu vücude getirmek 
hususunu müzakere etmek idi. Fe
derasyon, azasını cihan iktiaadiya 
bna müteallik tekn"k me"Clelerin 
halline faal bir .surette iftirake da 
vet ve beynelmilel mesai bürosu i
le teşviki mesaide bulunmağı ta· 

Kıbrıslı gençler dünkü kongrede 
nizamnamelerini tadil ettiler 

Şehrimizde , yükaek tahsilde bulu· Cemiyefuı 7 kişilik heyeti idareıi 
nao K.ıbnslr gençler taraftnclan tetl<il 5 kiıi,.e azadan alınan 100 ~ du: 
edilmit olan, Kıbnılı Türk talebeler huliye de 25 kuru~ indirilıniı. ba ka. 
birliği, diia aabah kongresini aktetmif- rarlan mütenıılOp idare heyeti İntiha • 
tir. batına ceçilerelı: Şevket Adem Bey re-

Koncre saat 10 da balkeviııde top - iıliğe, Mehmet Nazif, Nusret. Feni 
larunış, idare heyetinin bir senelik faa· Rna, Nihat Tahir Beyler idare heyeti. 
liyetini eösteren rapor okunduktan ne, Fatma Asım hanımla Celil Ye Saf. 

LONDRA, 2. A.A. - Devletlerle 
Mançuri araamdaki miina.sebetelr re· 
jimi bakında tetkikatıa bulunmak 
üzre milleti-er cemiyeti tarafmdan teı
kil edilmit olan istisari komite yeni 
imparatorlukla ecnebi memleketler 
ara11ndaki posta münasebetlerinin, bu 
yeni devletin resmen tanınma.sa mana
sını tazammun etmeksizin ne suretle 
tanzim edileceğini tetkik maksadile 
Cenenede toplanacaktır. 

Amerikanın farap ithalatı 
VAŞİNGTON, 2. A.A. - İspir· 

tolu içkiler idaresi, mart ve nisan 
aylarında altı memleketten 
8.070.365 galon tarap ithaline me. 
zuniyet vermittir. ---

savvur etmektedir. · 

Bahçecilik mütehassısları 
MOSKOV A, 2. A.A. - Umumi So• 

yet teşkilatlan, bağçecilik aleminde ih 
tisaa kesbetmiş olan iki alimin, pro
fesör Pachkevitcb ile Kitcbinov'un ilmi 
Ye terbiyevi faaliyetlerinin ellenci yıldö
nümünü tesil etmekted:r. 

BunI..rdan birincili, 50 sene zarfında 
300 e yakin eser neıretmiıtir. Diğeri de 
ecnebi memJeketlerin aebze ve meyveli 
ağaç ziraab hakkını!aki zen~ tecrübe· 
leı-ini toplayarak Sovyet al"'°""" naklet· 
miş ve 100 den fazla edebi eser vücuda 
ceıirmiıtir. 

sonra , nizamnamenin bir çok madde· fet Beyler de mürakabe heyetine seçil-

ı=l:en=· n=d=e=b.=di='la=· t=y=•=pd=mı~'tır-==. ===-===mqı=·=er,.,dir-· .. • _,_c=--=""""=-z=== F ransada yeni müddiunıumi 
Amerikanın harici ticareti PARIS,. 2A.A. - Yeni cümhu

riyet müddeiumumisi M. Gomein, 

Dünya para anlaşması 
VAŞiNGTON. 2. A.A. - Cümilt rua· 

den satın alına porugramınm dünya pi· 
yasası ye muhtelil milletlerin a'ım kabi· 
liyetlcri üzerin:! biı- rolu olup olmadı· 
ğı bal<kında malumatı olmadıfı ıöyle
meldc beraber M. Morgethau de.miflir 
ki: 

Fran'ia gümrük tarifesi 
PARIS, 2. A.A.. - Mec"ia•en ıonra, 

ayan, itari reJ ile ve ittifakla, hükümc
tin gümrük tarifelc.rini emirname!e-ıle 
dejİttinnek hı.ausundaki ıe~ô.hiyet lale· 
bini kabul etmi }tir 

VAŞiNGTON, 2. A.A. - M. Rooı· S 
velt yarın ko"&TCY• bir beyanname cön- tav· ıki meselesi dolayir.ile açığa 
dererek ecnebi memleketlerle ticari öti- çıkarılmıf olan M. Pres~ardın ye. 
lüruun~leleri akdi için fevkcl~de ıelabi· rtne tayin ediJmi• olduğu yeni va• 
yeller 11tryecektir. zifeaine resmen batlamıştır-

" - Eğer bütün memleketler dünya 
Para anlaıma11nı kabul etaeler bunun ne· 
ticeai ancak selimetli olabilir." 

-• 
Maarif Vekili geliyor 

Muallim maaş ve ders Ücretleri hak
kında hazırlanan layihanın esasları 

ANKARA, 2 (Telelonl'!).- Maarif Vekili Hikmet Bey bu ak
şam latanbula hareket etmıştır. Muallim matlf ve ders ücretleri 
hakkında Vekaletçe hazırlanan layihaya göre bugünkü dera saatle
rine ilôveten ortamektep ve lise mwillimleri haftada 6 şar saatlik 
bir ders grupu vermeğe mecbur tutulacaklardır. 

Mtfallimler mescıi ııaa~leri haricinde verecekleri dersler için hal. 
tada bır dera vermek mretıyle ay.da maktuan 4 liradan 8 liraya ka. 
dar bir ücret alacaklardır. Bu ücretler derslerin çoğCılması takdirin
de fazlalaşacakhr. Layihada yeni bir müzakere usulü ihdas edilmek. 
tedir. Bu sul deraten ronra talebenin kendi aralannda yapacakları 
mü;z;akerelerde nezaret edecek muallimlere de ders saati ücretinin 
ayrıca nısfı verilecektir. 

Muallimler, mütena;z;ır olarak mektep müdürleri ve muavinleri 
idari İfler nazarı dikkate alınarak müzakere ve fazla ders saatlerin· 
den imana edileceklerdir. 

Müdür ve muavinlere talebenin mektepte çoğa{lf veya auıluına 
göre azami ile aagari olmak üzere iki nevi ücret verüeceketir. ' 

Adliye intihap encümeninde 
'ANKARA, 2 (Telefonla) - 'Adliye intihap encümeni inzibati 

İfler üzerinde müzakerelerini bitirmİf, tayini becayiş ve intihap i,ine 
başlamutır. 

Endimenin çal(frnası 15 gün daha devam edecektir. Adliye Ve
kiileti Adliye meslek mektebi me:zanlannın Hukuk fakültelerine ka
bul edilip edilmemeleri etrafında tetkikatta bulunmaktadır. 

Rayştagı yakanlar 
Talı/iye edilen bu/garlar Rıısgada 
çok büyük hararetle karşılandılar 

MOSKOV A, 2. A.A. - Umumi Savyet teJkilatlan, Dimitrol, Po. 
pof ve Taneni hararetle karfılamakladırlar. Moskova, Leningrat, Ha,. 
kol ve Tillia labNkalarında bunların Rusyaya dönmeleri münaaebeti,. 
le ve binlerce kişinin İftİrakiyle mitingler yapılmıJhr. Bu mitinglerd• 
kabul edilen karar auretinde Bıılgar ihtilalcileri alkl.flanmaktadır· He,.. 
gün gazete dairelrine Sovyet Rıısya amelesi tarafından Bulgar ihtilıil 
cüerine ibliiğ edilmek Ü;z;ere selam ve tebrik telgralları gelmektedir. 

Leningratta Ulıım akademiainde bir çok kimselerin i,tirakiyl• 
Bulgar ihtiliilcüerini,ı muvaaiileti şerefine bir içtima yapılmı1tır. 

Avuslurgada tevkif /er 
VIY ANA, 2. A.A. - Müddei umumi eski belediye reisi Seit;z; Ü• 

eski bafvekil M. Renneri ve mebuslardan M. Danneberg ile Allebogenl 
ve S06yal demokrat lırktuından diğer on üç kİfİyİ adliyey tevdi etmif 
tir. Bıı 13 kifiJen Baner ile Jıılius Alrııanyaya iltica etmiflerdir. Maz 
nunlar uatani hiyanet ciirmü ile iatintak edüecekletıdir. 

Zonguldakta muhtelif f aaligetler 
ZONGULDAK., 2. A.A. - Kömür havzaaın~ geren 933 senesi 

içinde 419360 ton maden kömürü ecnebi memleketlere, 843862 ton 
memleket içeriaine sevkedütniftir ki geçen bir sene zarfında havzadan 
imrar edilen kömür mecmuu 1323222 tondur. Bunu bedeli takriben do
kuz milyon türk lirasıdır. 

Geçen 933 aenesi zarfında Zonguldak vilayeti dahilinde 211000 
metre mikap tesviyeyi turabiye,_ 10800 metre yeni fOSe, 6000 metre 
tamiratı euısiye ve 22000 metre ıhza~at, ~~O metr_e istinat divarı yapıl 
mıfhr. Vilayetçe geçen ~~ne _kabul.edüen.uç .•enelık programa nazaran 
bütün yollar bıı_sene eylu~ n~h'!yetinde bıtmı1 olacaktır. Yollara yedi 

.. küsur bin lıra acırledilmıftir. 
yuz Onuncu Cümhuriyet bayramında Zonguldakta yapılan bayram 
şenliklerile ismet Paşa Hazretlerinin Zonguldağı ziyareti intibama ait 
olup 4800 metre tulande bulunan filmler bu ak,am fehir sinemasında 
ilk defa olarak gösterilecektir. 

Irmak· Filyos demiıt yolunun Salranboluya kadar olan birinci 
kısmının inşaatı bitmiy olması hascbüe deniz ,yolları ifletme idaresin
ce KaTadeni;z;e iJliyen vapurların bundan sonra Filyoaa da uğrayarak 
geçmesi tensip edilmi., ve Filyos tabir acantalık tesia olunmııştur. De
mir yolunun işletmeye açılmasını müteakip yol güzergahındaki köyler 
ve kasabalar iktiıadi ve içtimai büyük inkifallara mazhar olacaktır. Bu 
itibarla halkın sevincie payan yoktur. 

Fransa-Çekoslovakya 

İki memleket 
Arasında ticaret 

PARIS, 2.A.A.- Çekos!ovakya ile 
Fransa arasında imza ed:len tic3ret mu· 
kavelesi mucibince Fransa, Çek ihracatı 
lehine yÜzde yüz kontenjan teıiı eJ.,. 
cektir. . ed" 

PARIS. 2.A..A. - Prağda ımz.a .• 1• 

len Franıız • ÇelcoslOTak ticaı:e~ ıblİlf· 
namesini Çekoslovak ibracab ıç~n Fra~ 
sa tarafın.lan yüzde ı~ kontenıan verı!· 
meıini derpif etıncktedır: B~ m~ı.b~I 
Çekoslovakya bazı giimr~ ~elenıu. ın 
direcektir. Fransız senayı muesseseleııne 
mühim sipariıler yapdması da kararlq. 
tınlrnııtır. 

Fransa iktısadiyatı 
PARIS, 2. A.A. - M. l.amaureux bü. 

küınetin konteni- siyaseti ile ziraat mah 
aullerine kar,ı kutlandığı siyaseti terket· 
mek niyetinde olmadığını söylemiıtir. 
Fakat gijmrük sabasr,. ,a alını, olduğu ıe. 
)İlhiyeti tamme ile, hükümet daha uygun 
bir iktisadi siyaaet takip edebilecek ve 
mecburiyet altnıda kalmadan muhtelif 
iktisadi meseleler üzerinde hakem rolü· 
nii oyniyabilecektri. · 

Bulgar kralı 
BERLIN 2 .A.A. - Bıılcariıtan kra

lı Boris dü~ öğleden ıonra Barvekil H:t. 
ler ile gÖTÜ~müıtüı·. 

Polonya - Fransa ticareti 
PARIS, 2. A.A. - Polonya· F!ansa 

ticaret mliLakerelet"i dün ıabah tıcanıl 
tezaretinde tekrar batlanmııtır. 

Avam kamarasında 

İngiltere .. Rusya 
Ticaret muka veles; 

LONDRA, 2. A.A. - Avam kama· 
raaında, aon günlerde imzalanan ln-
giliz Sovyet muvakkat ticaret muka· 
v~lesi müzakereleri ticaret nezareti 
tarafından istenilen kredinin reye mü 
racaat edilmeden kabulü ile netice· 
lenmiıtir. 

Bu kabul. bilfiil ve reye müracaat 
lüzumu kalmadan lng-iliz • Sovyet an· 
laıma11nı taaYibi demektir. 

LONDRA, 2. A.A.- Son günlerde 
imzalanan muvakkat Sovyet · lngiliz 
ticaret mukaveleai müzakeresi eın~ 
ıında, Avam kamarasında yarım dü· 
züne kadar yürüyiif yapmıı olan it· 
ıiz halka mahsus sıralardan kalkarak 
birbirini müteakiben "Kahrolsun ınil· 
li hükümef' diye bağırmıılardır. 

Kısa bir boğufllladan ıonra iısizlel' 
d~arıya çıkarılmıttır· 

Buna benzer hadiseler tekerrür et· 
miftir. Birçok iııizler daha yakalan•· 
rak meclisten dıfar!ya çıkanlmııtır• 

, ş k. Behaettin a ır 
Beyin bıraktığı vesikalara eöre 

İttihat ve Terakki 
Yakında M üliyet'te 



-
(F1:L~a.ı 

iki tip 
- Haftanın yazısı -

Bugün size iki tip takdim ediyo
rum. Vakıa siz bunların ikislııi de 
tanırsınız amma, belki yakından 
t~tkike vaktiniz olmamıftır. Ben 
sıze anlatıvereyim: 

Bunlardan birincisi hiç gazete 
0kumıyan ve olup bitenden haberi 
0lınıyan adamdır. Bu adam günün 
birinde ya ibr dişçi kabinesinda, 
Ya bir avukat yazıhanesinde sırası 
nı beklerken eline geçen bir gaze
teyi okur. Kırk yılda bir okuduğu 
Ra:ı:ete, bir hafta, on gün evvelki 
bir nüshadır. Amma onun için ga
zetenin gün ve tarihle mukayyet ol 
ına:ı ımevzuubahs değildir. Okur, 
0 kur,okur ve ondan sonra artık ale
llıin batına bela kesilir-llk rastgeldi 
ğj ahbabına selam verdikten sonra 
gö:z:ünün birini - vakıfane - kırpa
!ak ve batını suale kuvvet vermek 
ıçin hafifçe mihveri etrafında sal 
lıyarak sorar: 

- Ne o gene dünya karıttı .• Ne 
"ar ne yok bakalım? 

Bu suale maruz kalan adam, ta 
bii soranın halini bilmediği için 
hu sözden bir fey anlamaz: 

- Bilmem!. Der •• O devam e
der. 

- Amma yaptın yahu! Avus
luryada, Macaristanda kan gövde 
Yi götürüyor. Budapeştede Başve
kil M. (Dreyffuaa) tekmil tehri to 
Pa tubnuf··· Haberin yok mu?. 

Kar,ıaındaki bu adamın Viya
nada M. (Dolffua) hükfunetinin 
Yaptığı tedip hareketinden bahset 
ınek istediğini ya anlar ya anla
ınaz. Anla..'lll da, anlamasa da o ıs
tar ile devam eder. 

- (Hrrtler) mevki iktidara ge
lecekmit. Ben mevsuk yerden ha
ber aldım. (Bu vanlr, isim (Her 
liitelr) sözünün hatırada eksik kal 
llııt intibaıdrr) 

Artık en kestirme yol: 
- Ya! Ne zaman? Gibi sualler

le iti geçiktirmektir. O cevap ve
rir: 

- Yakında •. Hem Fransız ka
binesi de değfecek. Pariste miting
l~r Yapılıyor. Opera meydanında 
fıınend; ferleri yakmıtlar tekmil, 
ne. tııeınleket be? Sebebi de ne i
:'11t biliyor musun? .• iyi hatırımda 
"alınadı ismi, (Vasiliki) mi, Os
ta\'ri) mi bir herif dolandmcıhk 
etmif •• Bir milyondan fazla para 
çalmıf. Y akalamıtlar. Sonra koyu 
\rermitler.. Sen misin bırakan! 
!:faik ayaklanmı,. Polisler b'le 
~~ev yapmışlar .. Lakin kabine de
gıtecek. 

izaha hacet yok ki, yalan yan
lıt anlatılan bu hadiseler olmuş bit 
~it ve kabine elli kere değifmit
tir •• o bütün bunları bilmez. B·r a
ralık karşr:nndaki tashih etmek is
ler. 

- Canım Fransız kabinesi de
ğişti. Şimdi bir kere daha mı deği
tecek. 

- Evet! Kabine değişecek. 
- Yahu! Değ" fli de eski Cüm-

hurreisi M. (Doumerg) geldi. Ar
tık bir daha değişmez. 

- Sen beni dinle! Ben iyi yer
den öğrendim. Zaten gazeteler ya 
:tıyor, okumuyor musun yahu! 
d Ve bu minval üzere iş devam e

er. O gün kime raagelirse: 

n .._ Yahu! Gazetelerde ne var, 
e Yok? Gene dünya kartıyor ha!. 

I Diye başlıyarak bütün bu yan
~f, eıki ve çarpılmıt habereleri ve
~r \re belki bir hafta böyle ıürer. 

ilah cümlemizi gazete okumayıp 
h~ayıp ta sonra tesadüfen eline 
ır gazete geçen adamdan koru

•ıın. 

• • • 
İkinci tip te alafranga ( ! ) keli

llı.elere merak eden adamdır. Bu 
d~anı o kelimelerin ait oldukları 

illeri bilmez. Fakat yabancı keli
~elerı söylemeyi tık bulur ve her 
t lrıatta 0 kelimeleri kullanmak is
er .• 

~eıela: 
d·· Böyle birisi bir gramofoncu 
llkkanına girer ve so~aı;: _ 
-- Matınazel 9izde pılak bulu

lııır mu? 

1 -- Evet efendim. Amma ne 
ıı ak? ... 

.._ Gramoffon iç:n pilak. • . 
.._ Evet gramofon plak, lakın 

ne ha\ra? 

.._ Alafranga olacak. . 
· .._ Peki alafranga amma ne bı

Çını 1 
a afranga olacak? 

laa .._Ne biçim mi? Yuvarlak, or-
ı da delik. • 

lif Satıcı kız bu cevaba güler ve la 
e sandığı için biraz da kızar. 

g' h Rica ederim beyefendi! Han 
rı:ıtı~"a istiyorsunuz, buna soruyo-

ist· -- Efendim ben bir fokistrot 
IYorurn ..• Anladınız mı? 

foltı-- A~adım efendim. Hangi 
. trot ! ln1?ilizce, Almanca, ki

? 
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ŞEHiR HABERLERi 

EKONOMi 

İspanyaya seyahat 
Erzurum vapuru ilk seferde 
tacirlerimizi de götürecek 

lspanyol ticaret heyetiyle tacirle
rimiz arasındaki temaslardan iyi ne
ticeler hasıl olınuttur. 

Bu görüşmeler arasında, lspanyol 
heyeti Türle tacirlerinin de .lsp:"nya.r' 
ziyaret etmelerj lüzunıunu ılerıye aur 
müılerdir. Başta yumurta tacirlt;r ol
mak üzere yakında ispanyaya bır ge .. 

yahat yapmak tasavvuru vardır. Bu 
seyahat Erzurum vapurile olacaktır. 

lspanyol heyetiyle, yumurta tacir
lerimiz arasında bir anlaşma hasıl ol 
muştur. Erzurum vapuru martın on 
beşinde mühim miktarda yumurta 
yükliyerek Barselonaya hareket ede
cektir. 

100 paraya bir ampul 
J aponyadan Ticaret odasına ge

len mektuplarda Japon mallan tek
lif edilmektedir. Bu mektuplpardan 
birinde, kilosu 36 lsviçre frangına her 
nevi duvar ve cep saati satmak tek
lif ediliyor. 

Diğer bir mektupta da Y okohama 
limanında teslim edilmek şartiyle bir 
ampül 100 paradır. 

Diğer taraftan alınan haberlere 
göre Japopn aınpülleri Almanyada 
ve Çeko•lovakyada pek ucuza satı!: 
mı§tır. Senelerdenberi cam sanayıı 
memleketi olan Çekoslovakyaya cam 
teklif edilmittir. 

Sumer bank umum mUdürlUgU 
vekaleti 

Uyuşturucu maddeler lnhisan 
müdürü Ali Sami Bey Sümer Bank 
umum müdürlüğüne vekalet etmek i
çin Ankaraya gibnittir. Ali Sami Be
ye ticaret tefi Şefik Bey vekalet ede 
cektir. 

Köylü elbisesi 
Sümer Bank fabrikaları tarafın

dan yapılan köylü elbisesi Anadolu
da büyük bir rağbet görmektedir. Si 
paritler fazla olduğu için Defterdar 
fabrika11 gece gündüz köylü elbisesi 
yapmaktadır. 

Talepler her gün biraz daha artı 
yor. Bu aebepten köylü elbisesi ya
pan imalathanenin tevsi edilmesi dü
tünülmektedir. 

İnkılap Enstitüsü 
Yarın açılıyor 

Maarif Vekilinin bugün 
gelmesi muhtemeldir 
lstanbul ünivenitesinde ilk defa te

ıiı edilen inkılô.p enstitüsü yarın mera
simle açılacaktır. 

inkılap enstitüsünde ilk dersi ve: 
recek olan Maarif vekili Hikmet Beyın 
bugün ıehrimize gelmesi beklenmekte
dir. 

OniYersitede ders verecek diğer ze
vat ta bugün ve yarın ıehrimize gele
ceklerdir. 

Enstitüde ders verecek olan Cüm -
huriyet Halk Fırkaaı umumi katibi Re
cep Beyin ayın ortalarına doğru §ehıi
mize geleceği ümit edilmektedir. 

Maarif vekili Hikmet Bey, un:.. müd 
det şehrimizde kalmakla beraber, r.ra 
sıra Ankaraya da gidecektir. 

M.artın ~?dü~cü ve beıinci günleri, 
Maarif vekıli Hıkmet Bey, sekizinde 
ve onunda Mahmut Esat Bey, on bir 
ve on ikisinde de Yusuf Kemal Bey, on 
betinde Recep Bey, on yedi on aeki
zinde de Hikmet Bey ders verecekler-
dir. 

inkılap enıtitüsüne şimdilik yalnız 
üniversite son sınıf talebesile harp a
kademisi, mühendis, yüksek ikbıat ve 
mülkiye son sınıf talebeleri devam ede
cektir. 

Vergi cüzdanları 
Maliye Vekaletinin vergi m~kel

leflerine bir kolaylık olmak, aynı za 
manda maliye tahsil ıubelerinin vazi 
felerini hafifletmek için ihdu ettiği 
vergi cüzdanları ıeklinin tatbikine 
batlanmıştır. 

Şimdilik arzu eden her mükellef 
bir vergi cüzdanı alabilecektir. Mü,. 
kellef Maliye tahsil ıubesine vergisi 
ni yab:nnca cüzdanına iş;aret ettire
cektir. Bu tekilde mükellefin ne ka
dar vergi verdiği bu cüzdanla kon
trol edilecektir. 

Söylendiğine göre şimdilik ihtiya 
ri olan bu cüzdanlar ileride bütün 
mükelleflere te~mil edilecektir. Bu 
suretle Maliye tubelerinin zamanla 
memurları azaltılacak ve mükelelfler 
vergilerini kendileri getireceklerdir. 

Cüzdanlar doluncaya kadar kul
lanılabilecektir. Vergi cüzdanları 20 
ve 50 kuruıa Malmüdürlüklerine sa
tılmaktadır. 

istivorum •. 
• Bu adam bir gün Rokfur peyni
rınden bahtederken (T akfur) pey
niri der, ve şu mahut ticari muame 
le manasına kullanılan ve lngiliz
ce Clear:ng 'eklinde yazıl•n Jdi
ring tabirini kıllnik fekline koyar. 
Damar hastalığı ismi olan Orteryo 
skoleroz sözünü Artemyozkoroz 
der ve bütün sinema yıldızlarının 
himlerini çarpıtır. Ve böylece şık
lık taslar. Böylesi de İnsanın sinir
leri için bir felakettir. Cümlemizi ' 
bu iki tipten Hak koruya! 

Karlı kışlardan sonra dün latanbul ilk defa olarak tam bir bahar havası 
arzediyordu. Günün cuma olması bir çok halkı bu güzel havadan 
utifade ettirdi. Bu müna~ebetle fehrin açıklık yerleri çok kalabalık 
tı . .Şişliye, Bebeğe giden tramvaylar dolup, dolup boşalıyordu. Yukarıki 

resimde tenezzüh yapan üç atlıyı görüyorsunuz 

İspanyol heyeti gitti 
• 

Türkiye yumurtalarının ispanyaya 
ithali için müsbet kararlar alındı 
lspanyol heyeti reisi Marquis de Lara Türkiye'de 
yaptığı temaslardan m !mnuniyetle bahsediyor 

Şehrimiz tüccarları ile temaslarını 1 
bitirmit olan lspanyol heyeti dün ak
§A111ki ekspresle tehrimizden Sofyaya ha
reket etmiıtir. 

Heyet S<?fyada 24 saat kaldıktan son
ra Paris tarikile Madrite dönecektir. 

Heyet, ıebrimizde yapbğı temas
lar netİ<esinde, memleketimizden is
panyaya ihraç edilecek ytımurtalar ve 
Bulgar limanlanna uğramak ıuretile 
Trabzon , İstanbul - Valinsiya - Bar
selon araaında tesis edilecek doğru va
pur seferleri hakkında müsbet netice
ler elde etmittir. Heyet reisi Marquis 
de Lara dün Turing palas otelinde bi
zi kabul ederek demiıtir ki: 

- lstanbuldan, memnunen aynb
yoruz. İspanyol yumurta ithalit tacir
leri, Türk ihracat tacirleıile yumurta
ların ispanyaya ithali etrafında tıuna
mile anlatmıılardır. 

Türk yumurtaları eskisi gibi, Türk 
vapurlarile ispanyaya gönderilmek tar
tile, ithal edilecektir. Bunun için am
balaj usulünün ıslahı takarrür etmiı
tir. Yumurtalar ıimdiye kadar bir san
dıkta 1440 adet olarak ambalaj yapıl
makta idi. Badema daha küçük sa"dık
larda 720 adet yumurta ambalaj ya
pılacakbr. Bundan maksat ta yumur
taların kırılmamasını temindir. 

Burada hallettiğimiz esaslı diğer bir 
mesele de Türkiye ile l•panya liman
ları arasında yapılacak olan doğni 
vapur seferleridir. ilk vapur 15 mart
ta T rabzondan hareketle Samsun, 1 ne
bolu, Burgaz, Varnaya uğrayarak Is
t.'."'~ula gelecek, buradan doğru Va
lansıya ve Baraelona gidecektir. 

Do~u vapur seferlerinin l ıpanyada 
umumı acenteleğini ben deruhte ettiın. 
Türk vapurunun Valansiya ve Barıelo
na muvasalatmı •amimi merasimle teıit 

edeceğiz. O gün V alanıiyada ve Bar
selonda ispanya hükümeti erkanı, Türk 
ııefarethanesi erkanının ittirakile bir 
küşat resmi yapacağız. Bu maksatla 
Gazinin büyük lat'ada bir resmini sa
lın aldım. Bunu büromuza asacağız. 

Ben ayni vapurla tekrar I.tanbula 
gelmek niyetindeyim. Nisan ayı zar
fında tekrar lstanbulda bulunacağım. 
O zaman muallakta kalmıı olan ve 
Türkiyeden ispanyaya ithal edilecek 
diğer eıya hakkında alakadarlarla te -
maslamruza devam edeceğiz. 

Türkiyeden aynlırken burada ken
dilerile temaı etmiı olduğumuz Türk 
tüccarına ve ticaret odaıı heyetine hak 
lmtuzda ~Östemıiı oldukları misafir
perverlikten müzakerelerimiz esnasın -
da bu Hv~ görmüı olduğumuz ko
la.Ylıklaida lilolayı, gazeteniz liaanile 
bilhaua teıekkür etmek isterim . ., 

T ü.lk ve lspanyol turizm münasebah 
Türkiye ile ispanya arasında ticari 

münasebatın iyi bir ıekilde tanzim edil
mesi ve Türk limanlarile lspanyol li
mgnlan arasında doğru vapur posta
lan tesisi iki memleket araamda t;.ri
zm münasebabnı da inkiıaf ettirebilir. 

Bu hususta bazı teıebbüsler vaki ol
duğunu haber alıyoruz. Marquis de 
l..ara bu hususta çalışmağı vadettiği 
gibi, lıpanyol heyeti ile temaslarda 
bulunan lspanyol tüccarından Mösyö 
Namiaz'in bize verdiği habere göre ya
kında bir Türle futbol heyetinin ispan
yaya giderek maçlar vermesi ve sonra 
lspanyol sporcularının Türkiyeye ııel
meleri hakkında ıehrimizdeki spor 
teıkili.tı ile gayri resmi bazı temaslar 
vuku buhnuftur. Bu temasların müı
bet bir tekilde neticelenmesi ümit edil
mektedir. 

Biz böyle düşündük, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Her memleket kendi paraaını 
korumak için kanunlar yapmıf 
ve ecnebi parasının harice çıkma 
sına karşı tedabir almıftır. Hü
kumetimizin bu ifi Merkez Ban
kası vasıtasiyle idare ettiği ma
lumdur. Ecnebi parasını ve ya
hut Devise denilen beynelmilel 
tediye vasıtalarını alıp satmak 
bu suretle kontrol altında bulun-

durmak fÜpheııiz memleketin para 
siyaseti için liizım bir feydir. Fa 
kat bu isin tatbikatta bazı nok
sanları göze çarpmaktadır. Me
sela memlekete gelen seyyahlar 
ve yahut seyahatte bulunanan 
vatand(Jflar, kendilerine derhal 
lazım olan yerli parayı ve yahut 
ecnebi parasını bulmak için müs 
külata maruz kalmaktadırlar . · 
Galata rıhtımına yanaşan bir 
vapurun yolcusu karada parası
nı tebdil edecek bir sarraf bula 
mamaktadır. Cebinde ecnebi pa 
rasından başka bir parası olma
yan ve yüklerini hamala teslim 
eden bir seyyah derhal Merkez 
bankası şubesini nasıl arayabi
lir?· Bu adam ne memleketi ve 
ne de yolları bilir. Hele vapur 
akşam bankanın kapandığı saat 
ten ı:onra ıı-elirse ertesi gününe 
kadar be"klemel.ten ve bazı kim 
selerin delaletlerine müracaat 

etmekten başka çare yoktur. 
Hele vapur açıkta demirle

mif ve karaya kayıkla çıkmak 
zarureti hôsıl olmuşsa vaziyet 
büsbütün fecidir. Bunun bazan 
gizli para ticaretine bile yol aç· 
hğını söylersek bilmem hata et
miş olar muyuz? 

Galata rıhtımındaki vaziyeti 
bir misal olarak aldık. Hadise 
garlar için de varittir· Bugün 
her memleket, hatta Balkan 
komfularımız bile garlarında 
yolcuların çıkacakları yerde en 
göze çarpan bir mevkide resmi 
sarraflar açmışlardır. Hatta bel 
ki bunları görmiyen olur diye 
trenlerde: 

- Para bozdurmak istiyen 
var mı? Diye bir polis refakatin 
de resmi memurlar dolaştırıl
maktadır. 

Bunu bizde tatbik etmenin 
imkanı dahilinde değil midir? 

Kanaatimizce bu iş için fazla 
para sarfetmeğe de lüzum yok
tur. Ecnebi memleketlerden ge
len trenlerin ve vapurların mu
vasalat saatleri maliim ve mah
duttur. Sirkeci garında ve Gala
ta rıhtımında bu iş için birer 
resmi büro açılsa ve o satlerde 
orada birer memur bulundurul
sa fena mı olur? .• 

Biz böyle düşündük, 
Siz acaba ne dersiniz? 

• 
BELEDiYEDE 

İtfaiyemiz 
Mütehassısın raporunda 

şayanı dikkat noktalar var 
itfaiyenin ıslahı için Almanyadan 

çağırılan mütehagsııın verdiği rapor 
tercüme edilmittir. Bu raporda J.tan
bul itfaiyesinin bir çok noksanların· 
dan bahsedilmektedir. Ayni zaman
da da tehrin vaziyetine göre alınma
., icap eden tedbirler izah olunmak· 
tadır. 

Rapora nazaran, grup i.mirlerinin 
yanan binaların mimari vaziyetleri 
itibariyle mühendis olmaları icap et
mektedir. Bundan batka bir itfaiye 
mektebi de açılmalı ve burada itfaiye 
neferlerine nazari deraler gönderil
melidir. Bu rapora göre belediye bir 
itfaiye mektebi açmağa karar "·ermiş 
tir. 

Otobus imtiyazı 
Şehirde otobüs iıletmek imtiyazı, 

iki sene eYVel belediyeye verilmiıti. 
Fakat, bu husustaki muamele bitiril
mediği için belediye henüz bu imtiya 
zm ahkiımını tatbik edememittir. 

Otobüs imtiyazının bir an evvel 
tf.kemmül edebilmeıile daha ziyade 
Osküdar tramvay tirketi alakadardır. 
Üsküdar tranıvay Jİrketi tramvay hat 
tını Haydarpa§adan Kadıköyüne doğ 
ru uzatmağa baılıyacaktır. Halbuki 
buralarda otobüaler tiddetli bir reka 
bet yapıyorlar. imtiyaz itini hallet
mek için Ü&küdar travmay ıirketi mü 
dürü Necmettin Sahir Bey Ankaraya 
gibnİştir. Otobüs imtiyazı muameleıi 
ikmal edildikten sonra belediye ge· 
rek Kadıköy ve civarında itliyen, ge 
rek Haliç tirketinin ötedenberi ıiki
yet ettiği otobüs münakalatmı yeni
den tanz.im edecektir. 

80 kişilik tramvaylar 
Tramvay tirketi, bundan bir müd 

det evvel, ıehrimizde 80 kiıilik büyük 
tramvay arabalan iıletmek için tet
kikat yapıyordu. 

Şimdiye kadar yapılan tecrübeler 
menfi netice verdiğinden Tramvay 
tirketi bu itten vazgeçmittir. 

Kadınlar erkeklerden fazla 
hasta oluyor 

Beyoğlu dispanseri bir senelik fa 
aliyeti hakkında bir iatatik tutmuştnr. 
Bu istatistiğe göre, bir &ene içinde 
dispanserde 1 ı642 kişi tedavi olun
muttur. Bunların 7571 i kadın ((!71 i 
erkektir. Hastaların 7142 si müslim, 
4500 zü de gayri müalimdir. 

Gene bu istatistiğe göre, en çok 
hakta olanlar 16 ile 40 )'llf araSında• 
dır. 

Bir sene içinde 1 ya§ ile 15 ya§ a
rasında 990 erkek, 1190 kadın haota 
tedavi edildiği halde 16 ile 40 yaş 
arasında 2089 erkek, 4453 kadın haa 
ta tedavi edilmittir. Tabii bunda, bu 
Yatlar arasındaki nüfusun daha faz
la olmaıının da tesiri vardır. 

Hastalann kısmı azamı dahili haı 
talıklara müpteladır. Bir sene içinde 
dahiliyeden tedavi olunanların yekii 
nu 4276 dır. Dahiliyeden sonra nisai 
ye kısmı gelmektedir. Nisaiye kıanu 
hastalıklarınm adedi ise 1320 dir. 

Bir sene içinde en azhasta adedi 
emrazızühreviye kısmındadır. Bunla
rın yekünu 150 kadardır. 

Yalovaya tayyare 
---o-

Sür'atle ge:ip gidiş hava
dan da temin edilecek 
Akay idareıi Yalova kaplıcalarına 

rağbeti arttırmak için Yalova ile kôp· 
rü arasında daha aüratli ve ad' va -
purlar i§letmek fikrindedir. Bu. suret
le Yalova ile lstanbul ara11ndakı me
safe epice laaaltılmış olacaktır. 

Hatta İstanbulclan Yalovaya tayya
re seferleri de düıünülmektedir. Tay-

ı yare yolculuğuna da çok kimselerin me
rak edeceği ıüphesiz görülınektedir. 

Ancak bu tayyare seferlerinin ne za
man ba§lıyacağı baklanda henüz bir 
karar verilmiı değildir. 

MAARiFTE 

Bir Alman Alimi geliyor 
Alman alimlerinden profesör Dr. 

R. Yon Ostertag, Münib Alman Aka~ 
demisi namına konferanslar vermek 
üzere 21 Şubatta Almanyadan hare
ket etmiştir. Budapette, Zagrep, Bel 
grat, Sofya 'yolu ile 10 Marta doğru 
lotanbula gidecektir. 

Profesör İstanbuldan sonra Anka
raya gidecektir. 

Fındıklı numune mektebi 
Fındıklıda yapılmakta olan Nü

mune ilk mektebi inşaatı bitmek Üze
redir. Mektep her türlü fenni ve sıh
hi ıeraiti haiz bulunmaktadır. 

Üç aylıklarını kırdırmak 
isteyenler 

Emlak ve Eytam Bankaıın• hazi -
ran, temmuz, aiuıtos üç aylıkl~nı kır
dırmak istiyenler bugünden ıtıbaren 
malmüdürlüklerine v': ondan '?nra ban
kaya müracaat e~ilecekl~rdı~. . . 

Maaş talıiplerırun evvela vıze ıçın 
malmüdürlüklerine müracaatları 18.zım -
dır. Resimli hüviyet cüzdanı göster -
mek mecburiyeti ıart konulmuıtur. 

Norveç sefiriAnkaraya gitti 
dün 
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/1ilK~ 
Kaldırım tıraşı 

Bir de bizde icat fikri yoktur d~ 
ye kend'mize lüzum&uz yere bÜh
tan eder dururuz: 

Dün rıhtım cadesinden geçer-
ken şaşırdım, parmağım ağzımda 
kaldı. Bizde icat fikrinin hem de 
mükemmeli var: Dünyada insanla
rın traş edildiklerini bilirim. Hepi,. 
m·z traş oluruz. Hatta son sekiz 
on sene zarfında beygirlerle mer
kepler de tüylerini makinenin ağ
zına kaptırdılar. Keçi ve koyunla. 
rın kırpılmasımn mebdei ise çok 
uzun asırlara kadar g;der. Merak
l~lar ara·,ında köpeklerini traş et
tırenler de vardır. Lakin benim 
gördüğüm traş, bu traşlardan h • ç 
birisine benzemiyor. Bu traf, baş
ka nevi bir lraf. 

Öğrendiğimize göre rıhtıma mu. 
vazi caddenin tamiri Rıhtım şir
ketine aitm'•· Fakat •irket, bu hu
susta şimdiye kadar yançizip dur
~Uf· Şehrimize gelen seyyahların 
ılk ve son mümerri olan bu yer, fir
ketin bu yançizip durmıı.~r neticesi 
olarak şehr:n bozuk kaldırımlı cad
deleri araaında adeta alem olacak 
bir manzara ve mahiyet almı,tır. O 
derecede ki, Galata gümrüğü kapı
sından çıkarak önüne gelen ilk tak
siye ayağını atan seyyah, bu yolda 
giderken eğer kapalı otomobilde 
b14ınr tavana vurmamıtsa, açık o
tomobilde gittiğine nazaran yerin
den kaldırıma frrlamamtfSa bunu 
bir mucize olarak telakki etmek 

lazımdır. Bu yol, ecnebilerin mümer 

ri olduğu kadar istikbal ve tefyiler
de şehrimiz ricalinin de güzergahr
dır, ya .•• Neyse bunu geçip sade
de gelel!m. 

Nihayet şirketi, bu yolu tamire 
icbar etm· tler. Şimdi tirket le ta-

mire batlamış. Lakin bu tamir, ta-

mamen yeni tatlarla değil, kısmen 
yeni tatlarla, kr~men de mevcut ta~ 
ları traf ederek yeniletmekle yapı
lıyor. Sekiz on amele caddeye bağ-

dıq kurmutlar, ellerinde demir ka
lem ve çekiç, tatalrı traş edip du
ruyorlar. 

Tatların tr14 edilmesi fikr;, cid
den pek harikulade bir fikirdir. O 

kadar ki parkeyi sokakta ilk tatbik e 
den mühendisin bile böyle bi~ fik r 
hatırından geçmemiştir diye emni-
yetle iddia edebiliriz. ' 

Hepimiz hatırlarız: Bundan b'r 
müdet evvel de Ankara ve Babıali 
caddelerinde dünya yollar inşaa
tında emsali görülmemiş bir usul 
tatbik edilmişti: 

Bütün caddeye yer yer zift ka
zanların kurulmuf, dumanlar tüle 
tüte günlerce ziftler kaynamıf, a
melelerin ki?1' sini':ı elinde süptırg~t' 
kimisinin elınde zıft maşrabasıı n 
günlerce parkelerin arasını temiz.' r : 
liyerek ve buralara matraha maf
raba zift akıtarak böylece koca 
caddeyi bir baştan bir başa zifıle
y:'p gitmişlerdi. Gerçi bu ziftler, 
haftasına kalmıyarak yer yer çatla
mı,tır ama, kime ne? ... Olan olmuş 
;, itten geçmitti. 

O ziftlenmeden sonra bu traf ta, 
itiraf olunmalıdır ki, evvelkiıi ka· 
dar değilae bile hemen ona yakın 
bir icat fikri mahsulüdür. Şu kadar 
ki evvelkisi kadar zararlı olmamak 
üzere. 

Salahattin ENiS 
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1 Fikirier ve insanlar 

''Kurtlar ,, 
Bu hafta Şehir tiyatrosuna Kurt

lar'ı seyretmeğe gittim. Cevdet 
Kudret Beyin bu eseri karşısında 
bizde ilk uyanan his, hürmet hissi
d" r: muharrir kalemine inanıyor 
ve onu bir eğlence vatıtası etmek 
istemiyor. O kadar ki iki kişilik 
uzun muhaverelerden kaçmıyor; 
karii hareketle değil, mevzuun kıy-
0meti ile, o mevzu etrafında söyle
nen sözlerle alakadar etmek isti-
yor. 

Burada b"r istidrat yapıp sahne
de hareket hakkında düşündüğü
mü söyliyeceğim. Hareket dı,a de
ğil, içe ait meziyetlerdendir; mev
zu ilerlediği, tahlil edilmek istenen 
hisler, seciyeler perde perde gibi 
açıldığı takdirde eserde hareket 
var demektir. Muharrir isterse bu
nu yalnız iki tahısla yapsın, hatta 
isterse onları hiç kımıldatmasın. 
Hareket reciyeleri, eserdeki vaka
ya, efhasın mukadderatına alaka
dar edebilmek demektir. Bunun 
: çindir ki roman gibi tiyatronun da 
bir tekniği olduğunu, olabileceği
ni kabul etmem; daha doğrusu, 
her eserin, - her muharririn de de
miyorum - her eserin bir tekniği, 
bir yapılış tarzı vardır. Bir eser i
çin kullanılmı• vasıtalar bir diğeri 
için kullanılamaz. 

Cevdet Kudret Beyi, Kurtlar'da 
suni harekete b~ vurmadığı için 
tebrik edeceğim. Fakat hakiki ha
reketi de temin edemem',tir. Kurt
lar' daki eşhasın hayatına alaka 
gösteremiyoruz. 

Mevzua da alaka gösteremiyo
ruz. Zaten Kurtlar'ın mevzuu bir 
hendese davası gibi kurulmuş, mu
harr · r daha birinci perdenin ilk 
sahnelerinde bize net" ceyi bildiri
yor. insan yalnız ya,ıyamaz; şe
hirli, istediği kadar etrafından nef
ret etsin, yine şehre döner. Biz, 
vaka eşhasının hep·ıinin de köyden 
şehre döneceğini daha birinci per
denin yarısında, hatta daha evel, 
biliyoruz. Muharrir, anlamıyan 
kimse kalmasın diye, bir de küçük 
bir hikaye analtıyor: bir dağ tepe
sinde film çev;rmeğe çıkan birkaç 
sinema sanatkarı, beraberlerinde 
iki üç tane kurt köpeği de götür
müşler; fakat bu hayvan1 ı\T dağ 
h-ıvasına girer girmez eski i'lsıyak
\arı uyanıyor. yine kurt ol:ıyor ve 
sahiplerine saldırıyorlar. lnsıyak 
t~mamile ölmez. ancak irade ile, 
bırtakım şerıı "t içinde, uyufahilir, 
fakat müs:ı.it bir hava bulur bul
maz yiI?e uyanır. 

Piyesin mevzuunu anlatayım: 

1 
dan öğrenmiş (biraz okumaları İf· 
te bunun için lazım.) Kız, babası
nın ahbaplarından birinin kızları 
ile konuşuyor, orada bir gençle ta
nışıyor ve nihayet onunla kaçıyor. 

Köyde Ayşe isminde bir kız var; 
köyün kadınları, kocalarını haftan 
çıkardığı için Ayfe'yi döğüyorlar; 
Baba onu da evine alıyor. Ayşe 
huylarından vazgeçiyor, namuslu 
oluyor; zaten o mektep görmüş bir 
şehir kızıdır, babaııı anası öldükten 
sonra fakir dütüp böyle köye kaç
mağa mecbur olmuf. Köyün deli
kanlıları Ayte'yi yine çağırıyor; 
gönlünü edemiyorlarsa da aklını 
haylı çeliyorlar. Bunun üzerine 
Ayte de Oğul'u b~tan çıkarıyor. 
Babanın kurduğu hulya mahvolu
yor, zaten ona yine eski i'i teklif 
ed:liyor, hep beraber şehre dönü
yorlar. 

Tekrar edeyim, bu netice daha 
bidayette belli. Buna rağmen pi
yes yine alıikabaht olabilirdi; me
sela muharrir bize eşhaıta hislerin 
uyanmasını, inkitafını gösterirdi. 
Bunu yapamamı,, mütemadiyen 
aynı sahne tekerrür ediyor, vaka 
üç perde doldursun diye zorla uza
tılmıta benziyor . Mamafi bir sah
neyi beğendim: ikinci perdede Krz 
ile Komtunun muhaveresi. Kız 
kend "sinde afk hiasinin natd uyan
dığını anlatıyor ve nihayet sevgilisi 
ile kaçıyor. Bu sahneyi yazan mu
harrirden emin olabiliriz, iyi eser
ler yazar. 

V akayı anlattım. Belki mevzua 
itiraz doğru olmaz, fakat bu mev
zu yanh,tır; çünkü teh "r dütman
lığı ile insanlık dütmanlığmı karrt· 
tınyor. Baba, çocuklarının yalnız 
şehre gitmesini değil, kendilerinde 
en tabii ihtiyaçların da uyanınama
sını istiyor. 

Eserin tertibinde çok büyük b"r 
kus~r .var: ~omfu. Bu komfu mu
harrırı temsıl ediyor· Baba Kız . , , , 
Ayşe, yanı ba,hca ethas gelip dert
lerini ona anlatıyorlar ve bu suret
le muharrir büyük bir yükten kur
tulu:tor: etha'>ın ruhi haletlerini 
b'lze "actio,, hıilinde veya onları bi
ribiri ile çarpıftırarak göstermek 
vazifesinden kurtuluyor. Halbuki 
sanatkarın kolaylık araması daima 
eserin aleyhinedir; Cevdet Kudret 
Bey bu kolaylığı aramasa idi (ara
yınca daima bulur) bize canlı, ala
kabahf sahneler göstermek mecbu
r:lyetinde kalırdı. Onları yazmağa 
muvaffak olamaz mıydr? Herhalde 

'çalışır ve daha doğru bir eser vü
cuda getirirdi. 

Kurtlar'da realiteye uymıyan bir 
çok yerler var. Ben, esaı itibarile, 
bunları birer kusur saymak tarafta
rı değilim; muharrir fikrini mücer
redat saha11na götürür ve orada is
tediği kadar arrbest olur. Fakat 
Cevdet Kudre~ Bey bazr yerlerde 
de olaganlığa fazla ehemmiyet ver. 
mit: Kızın, şehir hayatım çabuk 
haber alması için roman okuması, 
bunun için de b ·ıraz olsun ders gör
mesi lazım. AyfC üç ay içinııle na
muslu, okur, münakata eder, kitap
ları sever bir kız olacak; bunun i
çin esasen tehirli bir aile kızıdır. 
Olaganhğa bu kadar ehemmiyet 
vermese idi olaganlıktan ayrıldığr 
yerler göze çarpmazdı. 

MiLLiYET CUMARTESi 3 MART 1934 • 

Kavga 
Halit Bey, Naime Hanım üç senelik 

evliydiler. Erkek mahkemede baıkô.tip, 
kadın da ilk mektepte muallimdi. i
kisi de genç ve güzeldiler. Bir kusur
ları, bir dertleri vardı: Biribirlerile ge· 
çinemiyor)ar, kavga ediyorlar, vakit 
vakit ayrılmağa kalkıyorlardı. 

Bir gün gene kavga ettiler. Halit 
Bey bir hafta karısının yüzüne bakma· 
dı. Yemeğini ayrı yedi, ayn odada yat· 
tı. Bu arada amcasının evine gitti : 

- Bu kadından çektiğim yeter .• Ho
calığından bıktım, evin içi pislik için
de .. Benim aldığım maaı ikimizi de gül 
gibi geçindirir. Adamakıllı bir yemek 
yiyemiyorum. Peynir, ekmek yemek • 
ten usandım. Gömleklerimi bile bazen 
ütüıüz giyiyorum. Keıki tahsili olma· 
saydı da ev kadını olsaydı... Sonra 
bunlar yetiımiyormuı gibi bir de beni 
beğenmiyor, hakaret ediyor, böyle mü
nevver kadın mı olunnuı, tahammül e
demiyorum, ayrılacağım. Diye dert yan
dı. Amcası da: 

- Biz ıana evvelce söyledik. Mem· 
nun değilsen mahkemeye müracaat eder, 
boıanm, dedi. 

- Aman amca bey, ben adliyecİ· 
yim. Bo§arsam masrafı boynuma dü • 
ıer. 

- Öyleyse çeker oturursun. Kim· 
bilir • .sen ne yapıyorıun da o da muka .. 
bele ediyor. 

Bir kaç rün ıonra kadın kusurunu 
itiraf etti, bantblar. . 

. iki gün .. sonra mektepten çıkınca 
N aıme Halidtn amcasının evine uğra
dı. Haliı Bey, geçen ııün yeğeninin 
yanına ııeldiğinden ve kendiainden u • 
zun uzadıya tikayet ettiğinden hah • 
accferek, 

- Naime hanım, sen galiba Halide 
kadınlık yapıımıyorvın. Gözüne al • 
mıı, .~ni botayacak ..• Diye genç kadı
na goı:: dağı verjp yeğenini sıyanet et
mek İstedi. Naime de: 

-. Acına Bey, benim ona yaptığım 
feda.karlığı allah bilir. Hocalık yapı
yorsam her ay maaımı cebinde bulu
yor, her aktam yetmiı bet kuruıluk 
aliyyülal~ .r-!<''!'rı ben içmiyorum. yal
nız baıkatıplik maaşile bu keyifleri, zevk 
!eri zor sİİl'er. Diye mukabele etti. 
Fazla bir §ey söylemedi, kinini içinde 
sakladı. 

Akıam eve ııelince kocasına bir ıey 
açmadı. Gece annesile kız kardeıi Sa
biha misafir gelmiılerdi. Şuradan bu
radan konuıuyorlardı. Dört saat evvel
ki hiddetin ateılerini içinde saklayan 
Naime sözü döndürüp, dola§tınp aile 
hayatı, iyi koca ve karı bahsine getir
di ve: 

- Düıünceıiz, ahmak bir koca ka
tiyen kendi menfaatini bilmez, vara 
yoğa söylenir. Bu gibi adamlara ca
hil kanlar lazımdır. Mütemadiyen tah
ta silsin, bulaıık yıkasın. 

Halit, hu ıözlerin al~da kalmak 
istemedi: 

- Ben düşüncesiz bir adam değilim 
amma, cahil bir ev kadlnıııı tercih e· 
derim. 

Naime yüzünü annesine döndü: 
• - Beni evvelce biri istediydi, ket· 

ke ona verseydiniz. 
Bu söz üzerine kansım çok seven 

Hali din rengi atb: 
- Ne demek istiyorsun Naime .... 

Eğer hala gözün varsa kolay. Sana bir 
istida yazayım. Git mahkemeye bo • 
ıaa. 

- Haydi haydi .. Ben seninle sonra 
kon~ıurum .. Bakalım ııırada burada 
be~ aleybunde bulunmayı sana gös
tennm. 

Münakaşa bu kadarla kapandı. Mi
safirleri gidip yalnız kaldıkları zaman 
Halit kukançlık ve asabiyetle parladı: 

- Naime, ıenjn fikrin nedir,. Bana 
açık ıöyle... Ağzında bir tüccar lakır
dmdır gidiyor. Sonra seni de, tile -
cannrzı da, anneni de hepinizi mahke
meye sürüklerim. Aklınızı ba§ınıza top· 
layın. 

- Utanmaz_şeni ... Amcamın yanı· 
na gidersin, karım yemek piıirmiyor, 
beni açlıktan öldürüyor, onu boşayaca
ğım dersin ha .. Sen benim gibi genç, 
güzel, tahsilli bir kadın bulmuşsun ba
tında ta!nnalısın. 

- Ne münasebet .. Ben hocadan ders 
okuyacak bebek değilim ayol .. Kosko
ca bir mahkeme başkatibiyim. Ben ev 
kadını istiyorum. 

- iki gözlerin kör olsun senin. Sa
bahleyin erkenden kalkıp daireye git
meden çayını, kahvealtını hazıı-lıyo· 
rum. Aktam mektepten çıkınca hemen 
eve koıuyor, bulaşığımı yıkıyor, yeme· 
ğini hazırlıyorum. Öğle vakitleri mun· 
tazaman gelip evin~e yemeğini de yi
yebilirsin. Ya .. Çarııya, lokantaya gİ· 
dip kime caka satacak! 

- Ha hayy .. daired" masanın gö • 
zünde peynir, ekmekten ne haber .. Bu 
kadar çalıt•P kazanıyoru111t ıonra pey
nir, ekme!< .. Kalöri mi bile tamam ala
mıyorum. 

- Sen nankör bir adamsın. Bundan 
sonra rnaaırmı ıenin eline zor veririm. 
Ne İmi§, evin idaresi erkeğe ait oldu· 
ğu için mütterek hayatta kazanılan 
para erkekte depo olurmuş! Git efen • 
dim git.. Bu düsturu hangi kitapta o
kudun. Bana alnllıhk taslama .. Yağma 
yok .. Ben, vicdanmun temizliğinden sa
na acıyorum. gencim, pzelim, kime 
istersem varırnn. 

- Anlatıldı Naime s.,,,in fikrin de • 
ğiımit·· Muhakkak peylediğin biri var. 
Allah selamet v.,rsin. 

- Tabii ya.. Tabii evleneceğim ..• 
Hiç olmaz• kıymetimi bilir. 

- Ya demek ki böyle .. Kim hu ev-
leneceğin adam? 

- Kimıe kim •• Sana ne .. 
- Söyle eliyorum ... İsmini söyle. 
- Sörlemiyeceğim .. 
Genç adam, gözlerind..n alet saça

rak kanımın üzerine yürüdü. Elini kal
dırıp ouratına bir tokat atb. Kadın, 
yanağı kızarmıı olarak Halidin Üzerine 
hücum etti: 

- Seni terbiyesiz herif seni .. Yir • 
minci aıırda kadın erkekten dayak ye -
mez. Diyerek yakasına yapıftı. Yüzü
nü tırmıklamaya , saçlarını çekmeğe 
batladı. 

Erkek mütemadiyen: 
- lımini ıöyle ... diyordu. Öteki: 
- Söylemİyeceğim.. Bakalım kadı-

na tokat atmak nasılmıı? 
Diyerek masanın üzerindeki teıbihi 

koparıp yere attı. Kolanya titesini ka
pıp tapasını açtı, HaHdin üzerine bo
şalttı. Ve eline geçirdiği kocasının ıap
kasını açık pencereden dıtarı fırlattı. 
Mahkeme ba!katibi ta§•rmıftı' 

- Karı, çıldırdın mı sen?.. dedi. 
Öteki pencerenin yanına koştu. Ma -
halle bekçisi, hava gazuun ııığında du
varın kenarında yerde duran §apkaya 
bakıyordu. Naimeyi görünce: 

- Hayır ola küçük hanım ... dedi .• 
- Oğlum, ıu ppkayı al da kapıdan 

bana ver .. 
Kadın ıapkayı almak için a13ğı inin

ce erkek duvardaki karısının a~randiz
man resmini çekip kopardı, parça par
ça etti. Sonra onan ağabeysinin, aın -
ca:arun reıimlcrini yırttı. Karısı yuka
rı çıkıp resimlerin yırtılınıı olduğunu 
görünce: 

- Vay alçak vay .. Resimlerden ne 
istiyorsun?. diye haykırdı: 

- Ben de senin re.imlerini yırta -
nm. Dedi ve o da albiimc:leki izdivaç 
fotoğraflanru ve Halidin diğer gençlik 
resimlerini yırtıp yere attı. 

Beı dakika içinde bir çok kıymettar 
aile fotoğra.:arı kaybolmuıtu. 

O gece yemek yemediler. Ayrı oda
da yatblar. Naime, ertesi sabah erl<en· 
den annesinin evine gitti, kavgaıını 
anJattı, kadın, üç senedir onların bu 
hallerine alıtmııb: 

- Aman, ne haliniz varsa görü
nüz. Ben işinize karıımam .. Dedi. 

.Kız karde•İ Sabiha da: 

Baba (Cevdet Kudret Bey eşhas
tan ya!nız birine bir isim takmış, 
öbürleri böyle Baba, Anne, Kız, v. 
•· diye takdim ediyor) şehirde bir 
hakarete ve haksızlığa uğramıf, in
sanlardan nefret etmif, karısını ve 
çocuklarını alarak bir köye çekil
miş; çocuklarını fazla okutamıya
cak (biraz okutması hikayeyi ko
laylaştırmak için lazım), onları ya
rı . vahşi bir halde büyütecek. Köy
de bir komşusu var; komfU müte
madiyen muhakeme yürüten bir a
damdır, kurt köpeği hikayesini de 
o anlatıyor. işte bu Komşu Bahaya 
çocukların ilelebet köyde yaşamak 
istemiyeceklerin;, en ufak bir vesi
le ile kendilerinde şehirli insıyak
larını duyacaklarını ve "hemcins
leri,, yanına döneceklerini söylü
yor. Baba ona aldırmıyor; fakat 
Kız, Komşuya ıüı ne demek, tiyat
ro, danı ne demek olduğunu öğren
diğini anlatıyor. Bunları romanlar 

Kurtlar çok iyi bir piyes olurdu: ı---------~ ................................. .... - Ayol.. -Siz hiribirinizi çıldırasıya 
seviyorsunuz. Kaç der. eıyalarıru bu
raya tarıdık. Gene kocanla barıııyor, 
gidiyorsun. Artık. bu çocu~ oyuncağı 
değil .. Siz biribirinıze ~· cılve yapıyor
sunuz. Diyerek onun agzı?' kap_atmak 
istedi; fakat o zaman Naıme aglama
ia h~ladı: 

Baba bir taraftan tehri seviyor, 
çünkü fChirlilerin söylediklerıne 
ehemmiyet veriyor; b"r taraftan da 
tehirden kaçmak, uzaklatmak isti
yor ... Güzel bir tragedia mevzuu. 

Cevdet Kudret Beyi severim, ese 

Milliyet'in edebi tefrikası: 10 

KANLI SIR 
- Vaziyetin vehametini anlıyo

rum. Fakat nasrl olsa öğrenecek, 
değil mi? Madem ki arada, bir ni
tanlılık, nikah, evl~nme~ ~esele~i 
var· ıonra cinayetın nıkahın arı
fesi~de ol~ası hepsinden mühim .. 
Vak'ayı örten karanlıkları aydın
latmak için köşktekileri isticva.p et 
mek, ifa..delerini almak mecburıye· 
tindeyim. 

Ceseti, karakola naklettirebili
riz. Fakat maktulün nİfanlısı olan 
hanımın ifadesi muhakkak alına· 
caktır; onun malümatma müracaat 
edeceğim. Vazifem, bana, bunu em 
rediyor .• Ceseti, karakola kadar ta
şımak manasız .. Bir genç kızın so
kaklara düşmesi, karakola koşması 
daha mı doğru? 

Artık hiç sesimi çıkamıyordum. 
Bekçi, bahçavan, civar köşkler-in 

uşaklarından ikisi, Sırrı Nevres'in 
naşını, omuzlarından, ayakların
dan tuttular; köşke doğru yürün
meğe başlandı. 

Benim, kafileden evvel kö,ke 

Yazan: Mahmut YESARi 

gitmem lazımdı; yahut haber gön
dermelidim. Cesetin ansızın getiri
livermeıi, daha müthit tesir yapa
caktı. Fakat ayaklarım tutuldu, e
mekler gibi kafileyi takip ediyor
dum. 

.. En ziyade hayret dtiğim fey, 
~~f1kte f:ızla seı, gürültü olmaması 
1~1 : Halı?1 Siret Bey, ne yapmıttı? 
Sılah. sesı duyulalı bir buçuk saati 
geçmıf, Sırrı Nevres evden çıkah 
da iki saati bulmuştu? Peki nasıl 
oluyordu da Ne~ide, " merak edip 
sormuyor, araştırmıyor, tel&.,a düş
müyordu? 

Ben, kötte iken Neşide, teia.lı, 
endişeli idi. Lakin bu, çok tabii bir 
şekilde idi. Alelade zamanlarda 
nişanlısının bir kaç dakikalık ge
cikmesinden sinir nöbetlerine tu
tulan genç kızın, böyle heyecanlı 
bir gecede gösterdiği tel&,, sükün 
ve tevekkül sayılırdı. 

Acaba insanlar, hakiki tehlike 
anlarını hissediyorlarda tımara
mıyorlar, ıükün ve tevekkülle bek-

· rine hürmetim vardır; bunun ıçın 
ve kendisinden çok feyler bekled '• 
-ğim iç~n Kurtlar hakkında dütün
düklerimi olduğu gibi yazmağa ça
lıttım. 

Nurullah ATA 

liyorlar mı idi? 
Kafile kötke yaklaşınca, Müd

deiumumi muaYini, durmuttu, ar
kaya dönüp bana baktı: 

-Doktor Bey, siz, eviı;..vaban
cıaı değilsiniz, lütfen bizd'".101 gös
terir misiniz? 

Ben de durmuftum, yorgun ve 
mecalsiz cevap verdim: 

- Beni mazur görünüz, Beye
fendi. 

Müddeiumumi muavini Bey, tav
rımdan niyetimin kat'i olduğunu 
anlamıttı, 

Komisere: 

- içeriye haber veriniz! dedi. 
Komiserin, kötkün kapısına doğ-

ru yürüdüğünü gördüm, o kad;n. 
Gözlerimi kapadım, Hüsrev Bey! 

Bir fey görmek istemiyordum. Eğer 
kollarrmı oynatabilmek iktıdarında 
olsaydım, kulaklarımr tıkayacak
tım. Fakat inmeli bir halde idim! 

. f'.vvela, kapı açılıp kapanmalan 
gıbı grcırtılar; inceli kalınlı pü
rüz pürüz, karıiık sesl~r du~yor
dum-. Biran sesler sustu .. 

Ve birdenbire .. Tiz bir kadın 
çığlfğı, durgun hava botluğunu fim 
şek gibi kamçr kamçı atetledi .. Bu 
bir tek çığlık, uzun, uzak mesafele
re kadar, çınladı, çınladı.· 

Artık fazla bir şey bilmiyorum, 
Hüsrev Bey, Gözlerimi açtığım 

Bu ııöz yatları annesine dokun -

zaman, kendimi kötkün ön tarafın
daki büyük salonda, bir koltukta 
oturuyor, buldum. 

Salon kalabalıktı. Fakat benim
le mefgul olan yoktu. Demek ki bir 
aoınnambol gibi buraya gelmif, 
oturuıntum ! 

Müddeiumumi, ortadaki masa
nın üstüne bir yığın küçük küçük 
kağıtlar yığmıf. tetkik ediyordu. 
Kağıtların araarnda cep cüzdanı, 
saat, yüzük, mendil, sigara tabaka
sı var•dı. 

Bunlar, Sırrı Nevreı'in ceplerin
den çıkan teyler olacaktı. Müdde
iumumi, bir küçük burutuk kağıt 
parçasını eviriyor, çeviriyor, kir
piklerini, dudaklarını oynatarak 
düşünüyoıodu. Batını kaldırmıştı, 
gözgöze geldik. 

- Nasılsınız, doktor Bey? Bu 
vak'a, sizi çok sarstı. 

Boynumu büktüm: 
- Evet, Beyefendi.. Bir doktor 

için ayıp sayılır ama, ne yapayrm? 
Ben, bu ailenin yalnız doktoru de
ğil, en es~i d_ostlarındanım. 

- Size hak veriyorum, doktor 
bey .. Bu, bir meyhane vak'ası, yan
gın yeri cinayeti değil.. Çok karı
şık, bir aile faciası her halde.· Tah
kikat. nazik bir safhaya girdi .. 

Bu sırada, salonun kapısına vu
rulmuştu; müddeiumumi muavini 

....ALO-ALO 
Fazla reklama lüzum yok, telr. bir ıöı:le 

gllzelliğine asla erirlmiyecek bir sinema eseri 

HAY ATIM SENiN İÇiN 
" BACK STREET ., filmidir. ÖnUmllzdeki Pazartesi 

MiLLi SiNEMADA 
başlıyor --( 13963 ) -

muıtu: 
- Peki, müteessir olma .. Eğer iyi

ce ayrılmağa karar veriyorsan eşyala· 
rıru hazırla .. Taşırız, dedi .. 

Kadın sevinerek evine koştu. San
dıkları açarak kendi eıyalannı ayırdı. 
Kocası hahları vermek istemiyordu: 

- Onları ben aldım, benim malım .. 
Evin bütün eıyaları kadına aittir. Sen 
evden çıkabilirsin. 

- Sen bana akıl öğretme .. Ben mah· 
keme başkatibiyim. Senin gibi kadın • 
ların beynine turup sıkarım. Hem sen 
kendi eıyalannı da bir yere çıkaramaz· 
ıın. Mahkemeye müracaat eder, hakkı
nı alırıın. 

- Öyle ise ben de evden çıkmam; 
fakat sen sokağa çıkmaz mum? Bir da
ha eve giremezsin, o zaman mahkeme
ye sen gidenin. 

- Ben de evden çıkmam. 
Bu münakaıalar uzadı. Karı koca 

her hafta pazara inerler, öteberi alır
lardı. Kavga yüzünden bugün bu fırsa· 
tı da kaçırmıılardı. 

Öğle vakti olunca sokaktan geçen 
bekçiyi çağırdılar. Erkek daireye gi
dip hasta olduğunu, kadın da mekte
be ıridip kendisinin hasta bulunduğu
nu söylemesini tenbih ettiler. Mahalle 
bekçisi: 

- Peki. Diyerek bıyık altından gül
dü. 

Öğle yemeğini de yiyemediler. Ak
ıama kadar biribirlerine laf yetiıtir • 
mekten ikisinin de sinirleri bozulmuş • 
tu. 

Erkek mütemadiyen sigara içiyor, 
kadın sakız çiğniyordu. Gece olunca 
kavga fırtınası dindi. Erkek kadının 
odasına geldi: 

- Yahu.. Biz babamızın mirasını 

mr pay edemiyoruz. Bu kavga üç sene
dir böyle. Biz biribirimizi seviyoruz. 
Ayrılamıyoruz i~te Naime •• 

_ Ne yapayım Halit kabahat sen
de .. 

Biribirlennin boynuna sanlarak ba
rııtılar. Ve yirmi dört saat açlıktan 
ıonra yemek hazırlayarak yediler. 

Gece geç vakite kadar uyuyama -
dılar, şuradan buradan konuştular. Ka
dın: 

- Ne oldu ise bizim fotoğraflara ol
du diyor, erkek: 

- Hele bizim şapkanın başına ge
lenleri sorma, bekçiye de rezil olduk. 
Diye görüyordu. 

* * * 
Ertesi sabah Halit daireye gitmek 

ıçın kapıdan çıkarken Sabihayla karşı· 
!aştı. Genç kız, yukarı odaya çıkınca 
hemşiresini evvelce ayırdığı C§yaları 
sandıklarına yerleştirmekle meıgul bul
du: 

"' 

Y•kında: 

GABYMORLAY 
[ Leoncı Perret ] nin bir 

şaheserin de: 

O DA BiR 
ZAMANMIŞ 

[ Pathe Natan ] ın bllyülr. bir 

muvaffakiyeti: 

_Q3953)~ 
IST ANBUL BELEDiYESi 

Tiyatrosu 
Bu aktam 

saat 19,30 da 
'STANBUL 

EFENDiSi 
Yazan Müsahib zadı 

Celal 
Umuma. 

5 mart Süreyyapata ıinemaıınd• 
Yumurcak ( 3 perde) 

1155 

Konferans 
Galatasaraylılar Cemiyetinden : Mar 

tın 4 ncü Pazar günü sut on seki• 
buçukta Cemiyetimizin Saray Sinem•· 
sı fevkindeki salonunda kıymettar Dok• 
torlanmızdan göz tabibi Nuri Fehmi B· 
" Gözlerim.izi naııl koruyalım" meY'" 

zuu hakkında bir konferans verecektir. 
Cemiyetimize mukayyet izanm ve ht' 

nüz kaydedilmemit olan Galatasaraylı• 
!arın refikaları hanımefendilerle birlikt• 
teşrifleri rica olunur. 

•--Dr. IHSAN SAMl --s 
Tifo ve Paratifo Afısı 

Tifo ve Paralifo hastalıkların• tuıul· 
mamak için tesiri çok kat'! mus!lyeıi 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolannd• 

··--~bıulunur. - : 13894) --111 
731 

Vefat 
Emlak Bankasından Feridun Beyi~ 

pederi topçu kaymakamlığından müte • 
kait Yanyalı Nail Bey dün Cerrahpa!3 
hastanesinde vefat ebnittir. 

Cenazesi bugün mezkur hastane~~ 
saat 12 de kaldırılarak Aksaray Val~• 
camiinde namazı kılındıktan ıonra ToP'" 
kapıdaki aile mezarlığında defnedileoe~· 
tir. 

Asrın umdesi " MlLLlYET " tir· 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye İçiıt 

L K. 
4-
1 50 

Hari~ içiıı 
L. IC. 
8-

14-
14 - 28 -

Gelen eyrak ıeri verilmez.- MüddetJ 
•eçen niiıh.alar 10 lcuruıtur.- Ca-ı:et• ~· 
matbaaya ait iıler için müdiri1ete ,..r 
racaat edilir. C..etemi& il1.n.Larıa. meı'u· 
liyeti.ni kabul etmez. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acenta11 bulunmayan ıehirlerde acenta aranınaktadır. 

Tel. Beyoğlu 4887. 1213 

kapıda nöbet, bekliyen polise: 
- Bakınız, kimdir? Ne istiyor? 

Dedi. 
Poliı, kapıyı araladı, bir dakika 

dışarı çıktı ve tekrar görün~ü: 
- Taharri Osman Efendı, zatı

nızr görmek istiyo~ 
Müddeiumumi, ha.şile işaret et

ti: 
-Gelsin! 
Taharri memuru Oıman Efendi, 

içeri girmitti, müddeiumuminin ö
nünde durdu vaziyet alarak selam
ladr: 

- Katilin kaçtığı yolu ketfettik 
beyefendi. · 

Müddeiumumi, yumruklarım ma
saya vurarak doğrulmujtu: 

- Nasıl, nasıl? iyice emin mi
siniz ya? •. Nereden? 

Taharri memuru, ellerile tarif 
ederek anlatıyordu: 

- incir ağaçlarının tümsek ye
rinde afağısı sık fundalık .• Bu sık 
fundalığın arasından incecik bir 
yol, denize iniyor .. Denizle funda
lık arasındaki dar kumsalda, bozuk 
ayak izleri var. 

Müddeiumumi, gözlerini kırpıf· 
tırıyordu: 

- Bozuk ayak izleri mi? Bu ne 
demek? Biribirini takip ederek yü
rüyen bir kaç kişi geçmişte mi, iz
ler karıımıt? 

. !aharri memuru, batını geri>'e 
ıttı: 

- Hayır, beyfendi-. Bir adaJJl1~ 
ayak izleri .. Yalnız, bu adam, )ıe 

1 attığı adımda, ayaklarile kuıiJ,ı' 
kaırıttıra karıttıra yürümüt ! lıİ 

Müddeiumuminin gözlerinde~ 
hayret ve merak ışığı ıönmüf, ofJI 
!arı dütmüttü: 

-Sonra? 
- Her halde 

olmalı. 

,.,., 
kayıkla kaÇ 

Ş .. h . 1 - up eaız. ııt· 

- Bir kayıkla denize çıkalı ,, 
Fakat arandan tahsın etkib.~e' 
lüm değil ki beyefendi .. Şiınd• d' 
niz mevsimi.. Açıkta ve kıyı)llr 
kayıklar, sandallar dolu .. 

tıl· 
Taharri memurur susınuf 

Müddeiumumi muavini: ·ııiı• 
- Kaçırdık, dedi. Gidebil~rsı ef' 

azizim, şimdilik yapacak bıbr '._5, . . ... 
yok.. Tahkikatın netıcesıne 

hm. Ef ııdi· 
Taharri memuru Osman . e ... ıı· 

M··ddeıuw • 
selim vc.ri!' çı~~~tı:. u 1'eıııl• 
mi muavını du~unuyordu. s' 

T "b" ğlf kendine konuşuyormuf gı ı a 
ğır, tane tane söyliyordu: eldi" 

- Denizden... kayıkla g .... .,. 
1 ·ııı.,.. 

Kumsaldan, ayaklarının iz erı ıJs• 
zarak geçti.. Fundalığın arj''~ıııtl 
ki ince yoldan, incir ağ~ç a;Ji) 
bulunduğu yere çıktı. (Bıtrn 
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("'-·~: Plik netriyatı, 18tl0: Fransı~ca ders 
1\. llPledilere mahsus.) 19: Muhtelif neıriyat, 
('rna haberleri. 19,30: Türk musiki netriyab. 
ft ;.nhuri Rerik Bey, Kemençe Fahire H. Udi 
li e ık Be7. Mu•anni Fikret Bey. 20,15: Safiye 
li:aırn (Evvelki ırupa ayrıca itlirik edecek
t .) 21: Ruten Ferit Bey tarafından konfe
·~·· Ajanı ~abcrleri, 21,30 Necip Yakup 8. 

Qr eıtr•u l•rafından' hafif musiki. 
l~ N KARA: 

18 •30 Ankarapalaıtan nakil. 18: Orekıetra. 
~: Alaturka ıaz.. 19,25: Danı musikisi. 
l A R Ş O V A, 1415 m. 
7,40: Hastalara teselli netriyatı. 18: Ruhi 

lletri M h l"f 
1

•. 7at. 19,20: Caz orkestrası. 20: u te ı 
C~t:le~. 21,0S: Hafif muıiki . 22: Teknik. 22,20: 

0i>ın'in eserlerinden konser. 23: Ukranya li· 
;•nırı.d.t. konferans . 23,15: Pl&k ile oda •e ••· 
~1" ntuaikiai. 24: Müaahabc. 24,05: Hafif mu· 

•ı .. · k 1 0 naerinin devamı. 
il U D A p E Ş T E ö50 m . 

_. 
17

: Masallar. 18: Konferans. 18,30: Piyano 
S~r•.k•tile Macar 4arkı1arr. 19: Müaa.habe. 19,lO 
.•1 hıbirı.in Sesi pli.ki.arı, 20,40; Stiidyodan: tem• 

•• 2 
· 3: Veres Siran takımının konseri. 
V t Y A N A, 507 m. 

l l8,to: Andrti Hummer talamının kon,eri. 
f 
9
•45: Aktüalite. 20,30: Eva f-ladrabova tara· 

ltıdan tarlular. 21,10: Nasihat. 21,15: Vi1ana 
"ıuıikiıinde-n mÜr«ıkkep bir popuri 22~45: Ak· 
hım haberleri. 23,0S: Aktam konseri. 

il O K R E Ş, 364 ve 1875 m. 

17
13: Borsa. - Pli.le. 14: Habe-rler. • Pld. 
•15: Mekteplilere mahsus ne4rİ7at. 18: Rad· 

~o 0 rkeatraar. 19: Haberler. 19,15: Radyo or· 
~•lraaı. 20: Oniveraite derai. 20,20: Pli.le. 
llı AS: Konferans. 21: Çift piyano ile mod~rrı 

\lıİ\ti. 21,30: Radyo meraklılarına mahsus 
:~friyat 21,50: Mel. Viktorya Vriyoni ile Daia 
•rafından düo taıanni. 22,15: BudAl& orkeslr•· ... 

•rafından. 22,45: Halterler. 
B R E S L A U 316 m.: 

17 
Hafif musiki.si, 19 Müaahab•, 20 Du biat 

~~l't\ein isimli. netriyat, 21 Kısa ile.herler, 21,10 

23•kirfer menfaatine •erilecek konseri nakil, 
.3() Dana muaikiai. 

4 Mart Pazar 
ISTANBUL: 

.1&: Plak netriyatı. 19: MulıteBf netrİyat, 
l\( ._na haberleri. 19,30: Türk musiki netriyab. 

leerr.ani Retal Bey, Tanburi Meaut Bey, Ka· 
lıtırıi Vecihe Hanım, Muzaffer Bey, Vedia Rı· 
~ liantm). 21,20: Ajana •e hor•• haberleri. 
1c1.l0: Bedriye Hanımın ittiri.kile Radyo or· 

•etraa, tarafından danı muai1dai. 
ANKARA, 

1ı.. 12.30: Anl<arapal .. •lan n&kil. 18: Viyolonsel 
k 011 •e-ri (Edip Bey tarafından.) 18,40: Alatur· • ••:t. 20 Ajana haberleri. 

V A. R Ş O V A, 14ı5 m. 
~ 16.20: H. Coldaz: takımı. 17: Lemhers'ten: 
I ~4•li n•triyat, 17,30: Pli.k. 17,45: Ruhi tHr
ker, 18,15: Polonya musikisinden .~~~ekkep 
1.

0
"&er. 19: Skeç. 19,40: Musiki ve soxlu net•· 

~ n.e,riyat. 20: Ertesi cünün proıramı. 20,06: 
tılıtelif •Ö~Jer. 20,.30: Cenç1iie mahsus netrİ· 

~ııt 20,45 R"vü ve t:yalroya dair. 20,55 
t~(if orekstra musikisi. 21,05: Haberler. 22: 
tJ0

)'ton. 22: Müaahabe. 22,15: Neteli netriyat. 
. •15: Spor ve ıair haberler. 23,35: Dans rnu· 

•ıkiai. 24: P.1üıahabe. - Danı musikislnin de
-.. .. "1.ı. 

~ U D A. p E Ş T E, 550 m. 
Li ~AS: T .. ıanni. 17.30: Konferans. 18: Sahi· 
O~a Seai pl9kları. 19,20; Müaahabe. 19,50: 

1 estı-" nıuıikiıi (Rooa). 20,40: Spor haber· .,. 
<. ı. 21 Müıah"'be. 21,0S: Macar tarlaları. 
bl: Yayh aa,.lar tarafından lr.on•~r. 23,35: 
•nı rnuıikiai. 24,20: Siı"'n musikiıi. 
V 1 Y A N A, 507 m. 

I 18: PIAk. 19,15: Romanya köylerine ait plak. 
.. ı..t-. 19,45: Tbeodor Heinrich Meyer'in doidu· 
tı.ı 50 nci •ene münaaebetile eıerlerinden par. 
~•lar, 20,10: Haberler. 20.25: Brahm.ı'tan pİya. :o konseri. 21: "St, SteF.an'daki kilise,. İımİn· 
,.~~i skeç. 22,05: Joh.:ıınn Strauss'un opereti 
SıntpJi<:ius" tan sahneler. 
llOKREŞ,364m. 

l 11,30: Ruhi konferanı. 16,30: Çoculc netriya· 
Jı. 16,45: Çocuk musikisi. 17: Köylü saati. 18: 
o.._" Marlr.o orkeıtt-asr. 19: Haberler. 19,15: 
~ rkeatranın devamı. 20: Oni••r•İl• radyosu. 
I 
0
:20: Plik. 20,45: KonFera"•· 21: Mme. Pi.a 

lı 1-rafından t•••nni. 21 .20: Radyo orkestra. 
•ı. 22: Milli netriyat. 22,15: Radyo orkeıtraaı. 
~.45: Haberler. 

B R E S L A U, 316 m. 
\7: Orkeıtra. - Müsababe. 19,05: Baiali.y· 

~ konseri. 19.SO: Heideırund iıimli bir skeç. 
~ .20: Aktü.alitt. 21: Tarihi bir konıer. 23: Ha· 
b"' 1 ~'r. 24: Hafif musiki danı parçalaTr. 1ı 

-.... hluıikiai, 

1 
5 Mart Pazartesi 

.18,s~T.A N Bu L: 
fılerlt ~•le- netriyall. 11,30: Franıı.zca der• 
~ .. btı.,ı""~tlare). 19: Muı.ı.t;f n•tri.7at, Ajaa• 
"•"- 8erı. 18.30: Türle Mu•iki n•triyatı. (Ek· 
lı•lıtı 'Y, Ru,en B. Ce•det Bay. Şeref B. 
'-)' ~ li. Vecihe H.) 20.30: MOınür Nurettin 
11.. 0 rııeri (Meıaut Bey, Ru,en. B•y. Vecihe 
>i~lı_ırn.J 21,20: Ajant, horsa haberleri, 21,30: 

" lif ıp '\" akup Bey orkeatraaı lnafından muhte• 
._tıl'1er 

ı~ l'I KARA ' 
'•t ;'4>ı Ankarapalastan nakil. 18: Alaturka 
~(). · A. 8,4S: Dan& mutikiai. 19,20: Alaturka saz. 

\,. ("'• haberleri. 
l it Ş O y A, 1415 m. 

~1 6.ss: Pi1ano • keman lc:onıeri.. 17,20: Şar· 
la'•". 17,40: Fr. ders. 17,551 Pi,.ano koll4eri. 

.2:1. l'ı • • .. .ı. ı. ı r.., · •k.; 18,50: Zirıu rnu• • e. 9: koo· 
~.'ba. 19,20: Askeri ne4rİ7at. 19,45: Pli.k.. 
•- ' '1:G..ı..1,0 21 05· Hafif maıilıti. 22: Fö,. .. 'Ollı .,... • • • 
il,. '<,lS: Popültr senfonik konser. 23: PIAk 
b '•loıtı musikisi 23,30: Danı. - Müıalıabe •• ·-·· . 

il U l> A P E $ T E, 550 "'' 
16

· S 30 G • irı ' •lon orkeıtraaı. - Dera... 19, : nes· 
b"

1•r1 K f 20•n ql:ıd er-irıden fark.star. 20: on erana. ,_,: 
h.ıtl 'll•tte rnuıiki heyetinin kon.seri. 21,50: Ha. 

\r ~· 22,to; Pi,ano lc.onıeri. 24,20: Orkettra. 

1) '\'ANA,507m. 
"-~,~= lleetboven'• da.ir 1conferan•. 17,SS: 
l~. l~lıt..l.ıal'Jn musiki tarih.ind• Almanlana ro
la,Qs . .2o: \"eni san'atlr.&rlar tarafından konıer, 
li,f~ A.'Vuaturya 1"Üzel sal'l'atioe dair. 19,25: 
••~. tıın edai»iyatına dair sözler. 20: Radyo 

•tr d. 
••nı..i ._1 (Joıef Holzer, Çarli Gau rıo, mu· 
~~"lel' [)•tio Medina). 22: Aktüalite. 22,15: Ha· 
~til · 22,30: Müsah.abe, 22.45: Piyano re~a
• • "" ,JO Pl'k •I• ~tı, 1Cı ve hafif havalar. 23 : a 

lı ~ .. rç-.(al't. 

ICıtı;:ş 13. il , 364 m, 
ltı'-•ik· orsa haberleri. _ Plik. 14115: Hafif 
19,ts: ··~lS: Radyo orlıtestraıı. 19: Haberle~. 
l9.lo: Ft r. P · N icoleaco tarafından taıannı. 
l~i. 2o •dyo orkeatrası. 20: Oni•ersite det""&· 
0t1oı-9 .20: Plak. 20 45: Konferans. 21: Tbe· 
~I •co k ' •ı_• • 

.3(). Jc ııırıtteti taYafından oda musı .. ısı. 
t"lı l. 

0 1'1ferans, 21,45; Mme. Helene Basta· 
2ı .\rarınd · 

AS: S ırın taııanni. 22.15: Piyano konserı. 
b il 0 1'1 haberler, 

E:slA. 
17, •liı· U, 316 "'· 

t"-.lite ., ıf llluıiki. 19: Pt1Uıahahe. 19.25: Ak· 
• •O· ••·ı 

· •nı li ne4rİ7at, 21: Haberler. 21,30: 

NeıeH muıiki. 23,20: Muhtelif. 24: Neıeli ee· 
ce konıeri, 

6 Mart Salı 
ISTANBUL, 

18: Pl&k netri.yah. 19: Mesut Bey tarafından 
çocu'lıı:lara maıal ve ajans haberleri. 19,30: 
Türk Muıiki Netriyehi (Eftalya Sadi H. S<t.di 
Bey. Refik Bey). 21: Muhtelif netriyat, ajans 
haberleri). 21,30: Cemal Retil Bey Piyanıo, 
Necip Yakup Bey Keman, . Mesut Cemil Bey 
Viyolonsel (Oda musikisi). 

ANKARA, 
12,30: Ankarapal11atan nakil. 18: Orkestra, 

18,40: Alaturka saz. 20: Ajana haberleri. 
V A R Ş OVA, 1415 m. 
16,40: Yeni operetlerden pli.klar. - Müsa· 

habe. 17,55: Polonya beatek&rlarının eserlerin· 
den mürekkep konser, 18.ZS: Trio takımın ta• 
ıannili konseri. 18,50: Ziraat. 19: Konferanı. 
19,20: Muıikiye dair sözler. 19,35: Plik. 20:: 
Muhtelif müsahabeler, 21,05: Puccini'nin "MA· 
NON LESCAUT,, (1'.1anan Leıko) operau. 
23,30: Dan& muaikiai. 24: Müıahabe. 24,05: 
Dana musil<isi. 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
17: Ev kadınına mahsus netriyal. 18: Salon 

orkestrası. 18,45: Fr. dera. 19,15: Viyolonsel 
konseri. 19,55: Müıahabe. 20,30: ''Karenine 
Anba., isimli Huhay'ın eserlerinden opera tem 
sili. - Müteakiben Siıan musikiai. 

V t Y A N A, 507 m. 
17,05: "Avusturya, benim •atanırn., isimli 

çocuk netriyatr. 17,30: Amatör saati. 17,55: 
Halk oyunları Ye tarihçesi. 18,20: Konser. 19,10 
Ruh ve hayat. 19,35: Fr. dera. 20: Aktüalite. 
20,15: Haberler. 20,35: Riclıard Warner xa· 
manına ait musikitinaılan-n eserlerinden par~ 
çalar. 23: Son haberler. 23,15: Aktam konıe· 
ri (Radyo orkestrası). 

B 0 K R E Ş, 364 m . 
13: Borsa haberleri, - Plik. 14: Haberler.• 

Plik. 18: Fanica Luca orkeslraıı. 19: Haber· 
le.r. 19,15: Orkestranın de•amı. 20: Oni.verıite 

d 20,20 P lak 20 45·. Konferanı. 21: ra )'OSU, : • ı •· 

T . 2ı 20• Senfonik orkestra tarafından acannı. , . 
konser. 22: Roma•ya üzerine konferans. 22,15: 
Senfonik konserin de•amı. 22,45: Haberler. 

B R E S l A U, 316 m. 
17: Oi1edea sonraya mahıua konıer. 18: 

Yüksek Siliayaya ait netriyat. 18,.SS: Neıeli 
musiki. - Müaahabe. 20: Milli musikili net· 
riyal. - Kısa haberler. 21,10: Taiannili musl· 
ki parçaları. 24: Neıeli musiki ve danı parça· 

larr. 

7 Mart Çarşamba 
ISTANBUL: 

18: Plik netriyatı. 18,30: Fransızca derı 

(·ı 1 . 1 ) 19. Muammer Bey tarafından 1 
er em~f er.• ' · · 19.JO• Türk musiki 

monoloı, aıanı baberlerı · C d t B 
ne4riyab. (Ekrem Bey. Ru,en B. ev e . · 
Mehmet Cevdet B. Şeref B. Vecihe H. Semıha 
H. Servet H. (Şehir tiyatrosu •erilirıe Y•lru• 
ajana ve plQk neıriyab.) 21,20: Ajanı ve borsa 
haberleri. 21.30: Necip Yakup Bey orkeıtratı 
tarafından muhtelif eserler, 

ANKARA, 
12,30: Ankarapalastan nakil. 18: Orkestra. 

18,40: Danı muıikiıi. 19,15: Gramofon. 20: 
Ajans haberleri. 

y A R Ş O V A, 1415 m. 

16,55: Taıannili piyano konseri. 17,10: Ço· 
cuk netriyab. 17,40: Müaahahe. 17.SS: Askeri 
konser. 18,25: Piyano konıeri. 18,50: Ziraat. 

19: Müıahabe. 19,20: Hafif kahvehane musiki· 
ıi. 19,45: Muhtelif müaalıabcler. 20,30: Prag'· 
dan nakll!'n Smetana'nın e•erlerinden "iki dul,, 
isimli opera temıili. 23:Haherler ve aaire. 23,15 
Plik. 23,30: Hafif kah•ehane muailciıi. 24: Mü
saltabe. 24,05: Danı musikisi, 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18t30: Piyano konseri. 19,10: İtalyanca d~ra, 

19,40: Polydor, Brunswick pl9.kl.rı. 20.20: 
müaahahe. 20,50: Opera musikisi. 21,25: Kii· 
çük radyo orkestrası. 22,10: Haberler. 22,25: 

T oU Sican takımı muıikiıi, 
V t Y A N A, 507 m. 
ı 1,45 , ŞARKI AVRUPA K0LT0R0 YA-

NINOA ISLAM KOLTORO (Konferans). 
18,10: Şimdiki A•uılurya)ı mestek&rların eaer· 
terinden konıer. 19: Çocuk haıtaltklanna da· 
ir. 19,25: Memurin sandıklarına dair. 19,50: 
Aktüalite. 20,15: Haberler. 20,30: Filharmo· 
nik takım tarafından konser (FRANZ LE· 
HAR; JARMlLA NOVOTNA; RICHARO 
İ AUBER). 22,40: Aktam haberleri. 22,55: 
Eaper•nto haberleri. 23,10: Aktam konseri, 
B0KREŞ,364m. 
13: Borsa ha.berleri. - Pl&k. 14: Haberler.· 

Plak. 18: Radyo orkeıtra•ı. 19: Haberler. 
19,15: Radyo orkestrası. 20:: Unj•ersile rad· 
yosu. 20,20: Plik. 20,45: Konferans. 21: Oda 
muıikiti. 21,30: Kon(eranı. 21,45: Mrne. Zoi 
tarafından taıanni. 22,45: Keman konseri (So. 

natlar). 22,4!: Haberler. 
B R E S L A U, 3ı6 m. 
17: Hafif musiki. - Müıahabe. 18,3.5: Ro· 

manda anneler. 20: Milli ne4riyat. - Muht~· 
lif müıahaheler. 24: Gece 1ıı:onserl. 

8 Mart Perşembe 
JSTANBUL: 

18: Pli.k netriyah._ 19: Selicn Sırrı .Bey ta· 
f d konferans •e ajanı haherlerı. 19,30: 

ra ın an . K 1 N" · B Türk musikisi netrıyab. em":. ıyazı ey, 
H . H m Mahir Bay, Mus:eyyen Haa.ım. 

ayrı ya anı ' A. h b 1 . 21 '>A. 
21 · Muhtelif ne4riyat. J&D• • er erı.. , ~· 
R~dyo orlr.eatraır tarafından dana muııkıaı. 
ANKARAı 

12,30: Anlr.arapalaıtan nakil. 18: Or~estra. 
18.40: AJaturlr.a atız 20: Ajan• haberlerı. 

V A R Ş O V A, 14ı5 m. 

İ6 40: Caz orlr.e11lra111 tarafından kona .... 
17,~: Konferanı. 17,56: Pli.k ile ruhi kli.•ik 
lllusilr.i. 18,25: Plik (Salon musikisi). 18,50: 
Cenç: köylülere rnalıaus aetriyat. 19: lkhsadi 

netrlyat. 19,20: Müsaha1tt. 21,05: Orlc:eatra 
ile hafif musiki. 22: Müsahabe. ZZ,15: Popüler 

konser. 23: Pl9.k ile ıalon konseri. 23,30: Danı 
nıuıiki.i. - Haberler. - Danı mQsİlr.iıi. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 

17: Maıallar. 18: Çiftçilere tavsiyeler. 18,30: 
Opera orkestrası tarafından konıer. 19,45: fn .. 
silizc:e ders. 20,15: Tacannili konser. 20,45: 
Harici siyasete dair lc.onferanı, 21: Stüdyodaıı 
temsil. - Haberler. Müteakıhen Sican muıİ· 
kiıi.. 24,30: Kahvehane konseri. 

V 1 Y A N A, 507 m. 

17,45: Kadın saati. 18,10: Tawannili lconaer. 
19.SO: Tiyatro haberleri. 20: Eski Avusturya 
martları. 20,45: Haberler. 21: 4'Netterl,, isimli 
musikili temsil. 22,20: Yeni Avusturya musİ· 
kisi, 23,30: Son haberler. 23,45: Kar haberi ... 
Ti. 24: Plak ile aktam konte.ri. 

B O K R E Ş, 364 m, 

13: Borsa. - Plak. 14: Haberler. _ Plak. 
18: Dinico orkestrası. 19~ Haherler. 19,15: Di
nic:o orkestrasının devamı. 19.SO: Oniverıite 
radyosu. 20,10: Konferans. 20,30: Operadan 
naklen bir opera lemaili. 

B R E S L A U, 316 m. 

17: Hafif muıiki. - Müıahahe. 19: Neıeli 
parçalar. 20: Milli neıriyat (Fauat'un ~•erlerin 

den). 21,30: Kuartet konseri. 22,20: Radyo or. 
keatraıı. 24: Hafif parçalar ile muıikisi. 

9 Mart Cuma 
ISTA'NBUl, 

12,30: Alaturka pli.le neıriyatı. 18: Plak net· 
riyah. 19: Muhtelif neıriyat. ajans lıaberleri. 
19,30: Tiirk musiki neıriyatı. (Eliza H. inci 
H. Ulkü H. Sevim Hanım.)- 21,20: Ajanı ba
herleri ve borıa. 21,30: Necip Yakup Bey or· 
keıtraıı. 

ANKARA: 
12,30: Ankarapalaıtan nakil. 18: Keman kon· 

•eri. (Ekrem Zeki 8. tarafından) 18,40: Fran
sızca dera. 19,15: Gramofon. 20: Ajans haber· 
leri. 

V A R Ş O V A, ı415 m. 
16,40: Hafif musiki. 17,40: Müsahabe. 17,55: 

Taıanni. 18,25: Oda musikisi. 18,50: Müsaha· 
he. 19: Mektepli ne4riyah. 20: Muhtelif sözler. 
21: Musikiya dair konferans. 21,15: Vor4ova 
Filharmonik h~yeti tarafından konser. 23

1
40: 

Dans rnuıikiai. 24: Müıaha.he. 24,0S: Dans mu. 
aikisi. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18: Sahibinin Seai pli.klan. 19ı Stenoarali 

dersi. 19,30: Spor haberleri. 19,40: Piyano kon• 
seri. 20,20: Konferans. 20,50: T aıannili kon· 

ıer, 22 Haberler, 22,20 Budapefte musiki he· 
yeti tarafından konser, 23: Haberler. 23,45: 
Pali Ptrtia Sigan takımı. 

V 1 Y A N A, 507 m. 
18,10: Popüler opera •e operetlerden parça· 

tar. 18,30: Huso Wollf'un eserlerinden parça• 
la.r. 18,55: Seyahat ve ıeyrüaefer haherlere da· 
ir. 19,10: Haftanın, heden sporlan haberleri. 
20,10: Joaef Holzer radyo orkestrası. 21,20: 
Aktüalite. 21,35: Halk opera orlıı:estraıının lr.oa 
aeri, 22,45: Son haberler. 23: Orı konıeri. 23: 
Ore konseri. 23,30: Ne4eli kanıık musikili 
ne4rİyat.. 

B U K R E: Ş, 364 m. 
13: Borıa. - Pli.lr:, 14: Haberler. - Pli.le, 

18: Radyo orkeıtra11. 19: aHherler. 19,15: 
Radyo orkestrası. 20: Oniverıha dersleri. 20,20 
Plak. 20,45: Konferanı. 21: Senfonik konser. 
22: Mütalea. 22,15: Senfonik konserin de'famı. 
22,45: Haberler. 

B R E S L A U, 316 m. 
17: Hafif musiki. - Müaahahe. 18,35: Ke. 

man ıonatları. 19: Cençliqe alt nqriyat. 20: 
Milli neıriyat. 21: Kısa haberler. 21,10: Dana 
musikiıi, - Müaahahe. 24~ Danaın devamı. 

1 O Mart Cumartesi 
ISTANBUL, 

18: Plak neıtriyatı. 18,30: Fransızca ders. 
191 Etrtıf Şefik Bey tarafından konferanı, a· 
jaa.ı haberle-ri. 19.:lO: Türk muailti ne4rİy•h. 
(Udi Refik Bey, Tanburl Refik B. Kemençe 
Falıire H. Muıanni Rifat Bey.) 20,15: Evvelki 
••z wrupuna muıanni (Safiye) Hanım ittiri.k 
.dec~ktir. 21: Ajanı haberleri ve borsa haber· 
le-Yi: . ..,1,30: Necip Yakup Bey orkestrası ta· 
rafı• \,n muhtf'lif e•erler. 

A.NKARA: 
12 'VI· Anl<arapalaslAn nakil. 18: Orkettr•. 

18,40: Alaturka ıaz. 19,25: Danı mus;kisi. 
20: \; ... na haberleri. 

V A R Ş O V A, ı415 m. 
16,·10: Plak, - Müıahab~. 17,SS: Popüler 

lconı,.r. 18,50: Zirai haberler. 19: Reportaj. 
l<l.:>"'· Yahvf'hane musikisi.. - Muhtelif müaa· 
h · h· .. 21: Hafif musiki. 22: Mütahabe. 22,20: 
Cho · ·İ•·"in eıerlerinden mürekkep konser. 
21,0·· vrakova'dan n~kil. 24: Müıahabe. 24,05: 
Dan 

B IJ D A P E S T E, 550 m. 
17: Çocuk maıallan. 18: izcilere ait ıözler, 

19: A'll"'tlr ıaati. 19,30: Budapefle muıiki he· 
yeti ta,.afl:ndan kon•er. 20,30: Stüdyodan bir 
temail. 22: Haberler. 22,15: Opera orkeılraıı. 
23,25: Ha•a haberleri. 23,30: Odeon ve Parlo
fon pli.klan. 

V 1 Y A. N A, 507 m. 

18: Hafif musiki. 19,20: Aktüalite. 20: Şar· 
lular. 20,401 Haberler. 21: 0 Der Sclıützenliesl., 
İ•imli Eya1u'in operet temsili. 23,15: Haber· 
ler. 23.30: Dana musikisi, 

B O K R E Ş, 364 m. 
13: Borıa. - Pli1c. 14: Haberler. ~ Pli.le. 

17,16: Mektepli neıriyab. 18: Radyo orlceatra· 
ır. 19: Haberler. 19,15: Orke•tranın devamı. 
20: Oni•erıite dersleri. 20,20: Plilc. - Konfe· 
ranı. 21: Mrae. Octavia tarafından taranni. 
21,30: Radyo amaötrleri ıaati. 21,50: Me11. 
Hilda Crauer'in ittirakile piyano konseri. 
22,15: Mell. Victorica Vrioni tarafından tacan· 
11i. 

B R E S L A U, 316 m. 

17: Hafif musiki. - Müsahabe. 20: Milli 
netriyaL 21,10: Ealr.i Viyanaya ait mizah: t•r· 
kılar. 24ı Berlin'den naklen: Dans muıikiai. 

Yunan - Bulgar 
Hududunda 

--o-

Tahşidat 
'A.TINA, 2. (Milliyet) - Drama

dan Atinanın "lmeriaİo• Kirilu" 
gazetuine telgralle büdiriliyor : 

"Nevrokoptan olınan malu
mata göre Bulgaristanın Yunan hu
cluduncla gayri mutad harekatı aa
keriye yapılmaktadır. Buraya mü
him miktarda mühimmat gömleril
cliği •öyleniyor. 

Bulgaristan da 
Oturan Türkler 

Ayni gazetenin aldığı malumat& 
göre Bulgariotandaki Türk ekalliyeti 
mütemadi tazyikler al~da bulun
maktadır. Bir çok Türk ethaar tevkif 
edilmitlerdir. Her ırün Türk aileleri 
Yunan topraklarına iltica etınektedir 
ler. Drama hükfuneti mahalliyeoi 30 
Türk ailesine Komotinideki Türk kon 
solosluğuna göndermittir. Konsolos. 
luk ta bunları Türkiyeye ıröndenne
ğe çalıımaktadır. 

Alman gençlik teşkilah 
ikinci reisi geldi 

Almanya ırençlik teıkilatr erkanı 
harbiye reiıi ve bu teıkil&t reisi saniıi 
Kari N abersberır, pazarteıi günkü ekı
preıle tehrimize gelecektir. 

Nabersberg, henüz yirmi beı yaıla
nndadır ve Almanyada nasyonal ıos • 
yaliot cereyanlarının kökleımesine çok 
çalışmtf bir gençtir. 

Burada Alman gençleri arasında Hit
lcı·izmin fjkrinin yerleşmesi için temas .. 
[arda bulunacaktır, 

F enerbahçe: 1-Beyko~: 1 
Fener bahçenin yeni takımı güzel ayna

v 

masına ragmen 

Vefa - Süleymani
ye maçında Yahya 
Beyin ayağı kırıldı 

ve hastahaneye 
kaldırıldı 

-o--

Fevkalade bir hava: Adeta 
yaz... Kadıköy F enerbahçe stadı
na rıayfiyeye gider gibi gidiyoruz. 
Esasen dün oraya taşınanlardan 
bir kısmı F enerbahçenin yeni takı 
mını ve bu takımla ne yapacağını 
görmek, bir kısmı da açık hava
dan "hem ziyaret, hem ticaret" 
,eklinde istifade etmek · dütüncesi 
le hareket etmi,lerdi. 

Eyüp • T opkapı •. 
Sahaya girdiğimiz zaman ikin

ci küme takımlarından Eyüp ve 
T opkapı takımları maç yapıyorlar 
dı. Vaziyet sıfır sıfıra olduğundan 
oyun e: • i hare.retli. geçiyordu. 
Sonra, iki taraf ' ta bırer gol yap
tıkları için bu hararet oyunun so
nuna kadar "devam etti ve maç be 
raberl'kle bitti. Neticedeki bu be
raberliğe mukabil, bilhassa ikinci 
devrede T opkapı daha güzel ve 
müessir oynadı. 

Dokuz gol 
Bu maçtan evvel, Fenerbahçe 

ve Beykoz B. takımları karşılat
mıtla.r. Fenerbahçe B takımından 
bazı oyuncuların, cezalı futbolc~
lar yerine birinci takıma nakledıl
mit olmasına rağmen F.enerbahçe
liler hakim ve güzel hır oyundan 
,,0 nra hasımlarını 2 - 9 mağlup et-
mi9ler. , 

Stadın yeni tribünlerı 
ikinci küme maçr bititikten son 
F enerbahçe ve Beykoz birinci 

~ımlarının ıahaya çıkmaunı. be~ 
!erken, yükıelmekt~ ~lan yem . trı
bünlerin iskeletlerını serr.edıyo
rum. Asıl klüp binasını? . ~· t.ar~
fındaki tribünlerden bırısı .~am:
len kaldırılmıf, diğeri ~enuz ~e: 
rinde duruyor. Fakat bın~nı~ ıkı 
tarafında yeni tribünler tımdıdc;n 
yer almağa batlamıf. Bunlar bıt
tiği zaman, F enerbahçe stadı cid
den çok güzel bir manzara arze
decek ... 

Şükran &bici esi .. 
Stadın umumi kapısına doğru 

ufak bir park teklinde tanzim e
dilmekte olan b'r bahçe vardır. Bu 
bahçenin önünde F enerbahçe ida
recilerinden iki kiti bir noktayı i
şaret ederek gö.rütüyorl.ar. Muh~
verenin inp edılecek b;r tere aıt 
olduğunu anladığımdan kulak mi 
safiri oldum. Bu kulak miıafirliği 
neticeıinde anladım ki, Fenerbah
çeliler o parkın ortasına uf~ b.'r 
abide dikecekler ve bu ibıdenın 
üıtüne stadın Fenerbahçe klübüne 

çok şanssızdı 

tefvizine karar veren heyeti vekile 
azaısının isimlerile klübe büyük 
yardımlarda bulunanların isimleri 
ni hak edeceklermi9. Cidden iyi 
dü9ünülmüt bir kadiqinaslık ese
ri .. 

F enerbahçenin yeni takımı 
Bu sırada Fenerbahçe ve Bey. 

koz takımları sahaya çıktılar. Ha
kem Kemal Halim Bey. Fenebah
çe takımı, cezalı futbolcular yeri
ne B ve genç takımlardan oyuncu 
alınarak tetkil edilmişti. Fener
bahçe bu yeni tekliyle sahaya çı
karken Zekide ve genç futbolcu
larda "çocuklarını etrafına topla
mış bir baba" hali vardı. 

Beykoz takımında da, bundan 
evvelki bir maçta hakem tarafı~
dan sahadan çıkarılmıt olan Nebı, 
cezası katileştiğinden yer almamıt 
tı. 

Takımlar föyle idi: 
Fenerbahçe: Bedi - Fazıl, Zi

ya - Necdet, Semih, Ekrem - Zi 
ya Niyazi, Zeki, Şaban, Şevki .. 

'Beykoz: Kandili - Sedat, Ha-
lit - Behçet, Mehmet, Cahil -
Mustafa, Rıdvan, Bahadır, Şahap. 

ilk devre sayısız 
Oyun, batından sonuna kadar 

hararetli ve meraklı oldu. Beyko
zun münferit hücumlerine muka
bil, Fenerbahçeliler daha kombi
ne, daha güzel ve daha müessir 
hücumlar yaptılar. Futbolda tan
aın da büyük bir rol oynadığı dün
kü maçta da görüldü. Bu devrede 
F enerbahçeliler tam altr kere sayı 
yapmağa çok mfüıait fınsatı kaçır
dılar. Bunda Niyazinin sakatlığı, 
genç oyuncuların heyecanı, Fener 
bahçe sol açığı Şevkinin her topu 
kaçırıtı veya kaptırıfı, Beykoz ka 
leciıi Kandilinin hem tanılı olma
ıı hem de güzel oynaması i.mil ol
du. Oyunun tarzına göre ilk dev
renin hiç olmazsa bir ka~ saf! 
farkla Fenerbahçe lehi'ne bıtmeıı 
lazımdı. 

ikinci devre naaıl oldu 
İkinci devrede de F eneı:tJahçe

nin fBD•Uzlrir dheva~ dc;dı~orduk. 
Ha timdi girdi, a. tını ı gırece 
teklinde sık sık Beykoz ka.leıinin 
önüne gelen top ya kale direğine 
çarpıyor, ya aceleden aksi bir İsti 

Dünkü kır koıunun neticesinde madalyalar tevzi edilirken 
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Telef ondan alınan 
Fazla paralar 

(Başi 1 inci sahifede) 
le bir emri hayra terkctmeğe bazrr ol
duklarını bildinnislerdir. 

Abonelere iad~ edilecek ve çok bir 
§ey temin edemiyecek olan ufak para
ların toplu bir halde bir hastahane in
~asına veya hastahanelere ilave edile
celc yeni paviyonlara sarfedilmesinin, 
bu kadar umumi arzu karşrıında tahak
kuk edeceğine ve ıehrin yeni bir has
tahane kazanacağına artık ıüpbe ede • 
meyiz, 

kamete vuruluyor, yahut ta kaleci 
Kandilinin ellerinde kalıyordu. 
Hatta bir defasında Fener rnl açı 
ğrnın sıkı br şütünde top kale yan 
direğ · nin içine çarparak dı.-rı çık 
tı. Halbuki Beykozluların bir hü
cumunda Fenerbahçe aleyhine ve
rilen bir penaltı Beykoza bir sayı 
kazandırdı. 

Şimdi Fenerliler daha fazla 
gayret gösteriyorlar ve mütemadi
yen Beykoz kalesni tehidt ediyor
lardı. Bu arada sol açık, iyi bir 
fÜtle Fenerin beraberlik ıayısını 
kaydetti. Artık Fenerliler galibi
yet petinde uğratıyorlardı. Fakat 

futbolda mücerreptir : Topun tuta
rağı tuttu mu, ne yapılsa. nafile, 
kaleye girmiyor, adama çarpıyor, 
direğe çarpıyor, fU oluyor, bu o
luyor ve tehlike atlatıyor. 

Oyunun cereyanına göre - hat 
ta iyi bir sayı farkiyle - Fener· 
bahçe lehine bitmeıi lazım gelen 
maç bu suretle 1 - 1 neticelendi. 

iyi oyniyanlar 
Fenerbahçe kalecisi Bedii, mü

dafi Ziya, orta muavin Semih, ıa. 
katlığına rağmen Niyazi, yeni aağ 
açık Ziya, Zeki çok güzel oynadı
lar. Beykoz takımında Kandili iyi 
oynadı. Diğerleri fazla bir fevka
ladelik göstermediler. 

Tak•im stadında 
Sabahleyin yapılan maçlar fÖY 

le neticelenmiştir: 
Şitli 1 - Bulgarlar 1 
Pera 4 - Yeni Kurtulut 1 
Vefa B. 2 - Süleymaniye B 1' 
Öğleden sonra AJtrnordu -

Beylerbeyi maçı hakem İzzet Be
yin idaresi altında oynanmıt ve 1 • 
1 berabere neticelenmittir. Bu 
maçta ayağı kırılan Altınordu ta
kımından Yahya Beyoğlu zükür 
hastahanesine kaldırrlmıttır. Go
çen hafta Süleymaniyeli bir fut· 
bolcunun ayağı çıkması, dün de 
bir futbolcunun ayağı kırılması, 
bazı hakemlerin sert oyuna müsa· 
maha ettikleri hakrndaki yazılan 
mızı teyit etmit oluyor. 

Son maç Vefa ve Süleymaniye 
birinci takımları arasında yapıl
mıttır. Umumiyetle mütevazin geç 
tiği için çok hararetli olan bu maç 
1 • 2 Vefa lehine bitmittir. 

'Atef - Güne, golip 1 
Ateş • Günef futbol takımı dün 

saat on altıda Şeref stadında. hal. 
yanlarla yaptığı ma~ı 1 • 2 ~a_zan: 
mıttır. Alet • Güneşın gollerını Ah 
ile Rebii yapmışlardır. ı 

1 
Kır kofUSU ı 

lstanbul mıntakau atletizm ~C: 
yetinin letvik kır ko,uıu dün Şıth 
ve Hüriyetiebediye tepesi arann• 
da yapılmıt, bu ko,uya giren 30 
ateltten sıra.aile 9u müsabıklar gel 
mitlerdir: 

1 -Garpia 
2 Mehmet, 

._ ' 3-Ali 
4-Remzi, 
5- Ruhi •• 
6 -Nuri .. t. Sadun GALiP. 

Ankarada lik maçları 
ANKARA, 2. 'A.A. - Bugün li1' 

maçlarına devam edilmittir Çan
kaya Muhafızgücü birinci takımla
rı arasındaki maç üç üçe beraberli1' 
le ve Altunordu • Gençler birliti 
maçı da ııfıra kartı df>rt1e ve Genç· 
lerin galibiyetiyle neticelenmittir. 

ikinci takımfardan, Çankaya • 
Muhafız takımları yine üç üçe be
rabere kalmıtlar, Altunordulular 
sıfıra karfı iki ile mağlüp olmuflar• 
dır. 

Bursa maçları 
BURSA 2. A.A. - Bugün Gazi 

ıtadyomun'.da çok güzel bir hava 
içinde, Sebat ~e San'~tlar takn:~l~n 
arasında tik maçları ılk devresımn 
son kartılaşma11 ypaıldı ve sanat
ların birinci ve B takımları hiç mağ 
Jup olmadan bu devrenin birincili
ğini kazandılar. 

ltalyan şampiyonası 
ROMA, 2. A.A. - ltalyan fut

bol şampiyonası maçlarının netice 
leri ,unlar dır. ı 

Juventuı - Palermo 1-1; Genova· 
Alexandiria 1 • O; Roma-Prover· 
çelli 2 • 1; Ambrsiana-Triestina 
2 1 ; Brecia-Milano 3-0; Casale • 
Padova 0-0; Boloğna - Fiorentina 
0-0; Napoli • Liverno 1-0; Lazio
Torino 1-0 
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Aydında 
Vilayet işleri 

Sıvasın sade kahveleri Sıvas posta mllvezzilerinin 
elbiseleri 

veni açılacak sekiz mektep Bir elde güğüm, bir elde iri fincanlarla 
için tahsisat kondu kahve dağıtanlar artık kalmadı 

SIV AS, (Milliyet) - Şehrimi· 
zin posta telgraf müvezzilerine 
her yıl müdiriyeti umumiyeden gön 
derilen elbiseler henüz şimdiye ka
dar gelmemi,tir. 

AYDIN, (Milliyet) - Umumi mec. 
liaimiz Vali Fevzi Beyin reialiği altın 
da bu devrenin aon toplantıaını yaptı. 

Evvelki toplantının zaptı aynen 
kabul edilerek Elengüllü ılıca11nm as 
ri bir ,ekle ıokulma11 hakkında Mu· 
zaffer Beyin "Aydın'' takriri Daimi 
encümene gönderildi. 

Muallimlerimize verilecek mesken 
beledi hakkında Maarif müdürlüğü
nün tezkereıine bütçe encümeninin 
yazdığı mazbata okundu. 

Bunda, barem kanununa göre zam 
gören muallimlere mesken bedeli ve
rilmemesi lazım geldiğinden muallim 
maeşlarmın tetkiklerinden aonra ge• 
lecek sene bütçeıine teklif yapılman 
bildiriliyordu. Encümenin noktai na· 
zarı ittifakla kabul olundu. 

Çine kazaımdan Koçarlı ve Bağa 
raıı nahiyelerine verilecek aekiz köy 
hakkında Mülkiye encümeninin maz· 
batası okundu. Encümen bazı cihetle 
ri noksan görüyordu. Muamelenin ta~ 
mamlanmaıı için evrakın geri veril
mesi muvafık görüldü. 

93 ı ve 932 seneleri hesabı kat'ile 
ri ve bütçe encümeni mazbalarıları o 
kundu. 931 hesabı katiainin bazı nok 
taları vilayet makamında takip edil
mek üzere tasdik olundu. 

Bundan aonra 934 mali senesi ge
lir, adi ve fevkalade maaraf bütçeleri 
eıbabı mucibeleri ve bütçeler ve büt 
çe talimatnamesi sıra ile okundu. Ba 
:u fasıllardan keaildi ve bazı fuıllara 
zam yapıldı. Neticede 934 yılı vilayet 
bütçeıi 683.523 lira 39 kurut ve düz
ğün olarak kabul olundu. 

Gelir bütçesi: 
Arazi, bina, kazanç ve hayvan ver 

g·ilerinden vili.yet hiaaeai 68,400 lira, 
maarif hisaesi 179,400 lira, idarei hu 
suaiye hiuesi 23,005 lira, ispirto ve ia 
pirtolu içkilerden vilayet hiaaei 8,000 
lira, nakdi yol pa~ası 23,700 bedeni 
yol parası 19,000 lıra, ınıntaka aanat 
)ar mektebi vilayetlerden yardım 89 
bin 979 lira, ve müteferrik ırelirler· 
den 128, 717 lira 39 lruruttur. Yol ver 
ıriai bu ıene de vilayetimizde 6 lira 
olarak kabul edilınittir. 

Adi masraf bütçeıi: 
idari kısım 45.053 lira 71 kunq, 

nafiaya 19,580 lira 68 kurut, maarif 
353,123 lira, ziraat ve baytar 14 hin 
S96 lira, athh.at. 55,920 \iTa 39 kUl"'\1f"" 
tur. 

Fevkalade masraf bütçeainin ye· 
kunu da 124,250 liradır. Bumla köy 
yollarına 2000, Akçay ve Sarıkemer 
köprülerine 4000, vilayetin yol ve 
köprü in4aatına nakdi 27,000 bedeni 
39,000, ilk mektepler intaatına 11,800 
köy mekteplerine yardım 2000 ve 
hastahane pavyonu intaatına 3000 li
ra aynlmıttır. 

Vilayetimiz bütçesine bu aene ye
niden açılacak aekiz mektep ve bir 
maarif miman tabıiaatı konulmuştur. 

Hastahane kadro.una bir katip, 
t.ir mütebuaıa, sıhhat dairesine de 
t,ir etüvv memuru ..-erilmi§tir. 

Geçen ıoene 200 lira olan frengi 
"'1Ücadele tahsiaatı 1000 liraya çıka
nlmı§lır. 

Köyleri on aaatten uzak olan be .. 
deni yol müke1leflerinin Aydın • Fa· 
ta ve Kötk • Odemif yollarında çaht
tınlmalan kararlqtırılmı§tır. 

ldarei huauıiye kadrosuna mün
halat vukuunda kaldmlmak Üzere 
müfredat katipliği kaldmlınıf, bütçe 
•e varidat katiplerile evrak memuru 
vedaktilo birletlirilmiıtir. 

Bütçe müzakere•İ bittikten aonra 
Daimi encümen intihabına geçilmit 
ve on bqer reyle Etem Kadri "Ay. 
dın", Ahmet Emin "Çine", l&mail hak 
kı (Nazilli), Beyler ıoeçilmiıler ve Nu 
ri _(Söke) Beyle Ahmet Vefa (Boz
doıran) Beyler de on üçer rey aldık· 

Tarihi roman: 74 -

~ıvasın kar alt.ııcia 
SiVAS, (Milliye~) - Sıvaa .. Bu tarihi 1 

l~~~n ;r:ıllardan beri bazı kahve~erinde 
buyuk fıncanlarla kahve dağıtıldıgı Sıva
sa gelen ve içinde bulunanlar pek iyi bi
lirler .. Ve kahve pişirmek için kullanı
lan büyük güğümler artık tarihe karıı
tırmııtır. Bu kahveler baklanda "Milli
yet,. okurlanna biraz izahat vermek iıtc· 
rim. 

Şehrin mahkeme çarımnda nalbant
lar batında meydan camii civarında 
demirciler İçi büyük fincanlı kahvelerin 
bulunduğu yerleri tetkil eder. 

Sabahın alaca karanlığında bu kahve 
hanelerd.';." bi~aine daldım.. Kapıyı açar· 
açmaz cıgerlerıme ııcak hava ile karıtık 
aigara dumanı doldu. 

içeride dumandan gözgözü görmüyor. 
Duman, duman, duman .. 

Sandalyelerden birini çektim. Ve ao. 
banın batında toplananların aranna ka. 
rı§mak iıtedim. 

. Soba kızgın alevlerle yaıuyor .• Sol 
elınde beş, on tane büyiik fincan, sağ 
elinde büyük bir güğüm, önde peıtemal, 
kulağının arkasında bir tebe,ir parçası 
olan bir adam yaiııma doğru yaklattı. Ve 
serlı bir aeale bağırdı. 

- Kahve, kahve .. Buyur efendi ... 
Elimi büyük fincanlara doğru uzattım. 

Ve içmeğe batladım .. 
Of mübarek ne kadar, ne kadar da acı , 

zehir cibt. 1'ii1miyor ki .. Şeker iateve
ceğiın, iıteyemiyorum çünkü bir arkadaş
tan iıitmiıtim, bu kahvehanelerde ıekcı· 
İstemek ayıp sayılıyornıu,. 

Çar ve naçar acısına falan tahammül 
ederek içmeğe mecbur kaldım. K.bveci 
ufak bir sandığın baımda oturuyor. Du 
oturma yeri daha ziyade kapıya yakındır. 
Çünkü kahve için dıtıın çıkanlar, para· 
yı çekmeye bırakıp gidiyorlar. 

- Halfe lincanı al. 
- Halfa fincanı al. 

.. Sigaranu tazeledikten sonra sağa, sola 
goz gezdinneğe baıladnn. 

Herkea lciime kiline oturuyor yalnız 
oı:tada iki ihtiyar, masanın üzerine iğil
IDlfler, domina oynıyorlar. Bir tanesi 
cözlüiünü düzelt.erek &ealendi: 

)arından Nuri Bey hakkından feragat 
ettiğini aöylemesiyle Vefa Bey encÜ· 
men zaaaı olmUflur. 

intihap ta yapıldıktan sonra Vali 
Bey fU aözlerile mecliai kapatmııtır: 

- En mütkül tartlar içinde tan
zim ettiğiniz bu bütçe her ne kadar 
memleketin hakiki ihtiyaçlarına c.,. 
vap verecek mahiyette değilae de ik
tıaadi tartları göz önüne alırsak sizi 
bu munffakiyetinizden dolayı !~brik 
etmek bir vazifedir. 

ln1&llah buhran zail olur, gelecek 
sene halkın huzuruna daha muvaffa. 
kiyetli ve verimli bir bütçe ile çıka
nz. Sizlere hayıirlı yolculuklar ve ae
limetler dilerim. 

Güneşin Oğlu 
O, Sur;yeyi mutlaka görmelidi. 
Bora'nın atalan uzun ve çetin 

yollal'I, yüksek dağları ve ırmak. 
lan atarak Orta Asya yaylasından 
Dicle. Fırat kıyılarına kadar naııl 
gelmitlerıe, o da A1ağı Fırat tan 
Suriyeye inecek ve ana yurdun sı-
nırlarını genişletecekti. · 

Türk soyları artık bu dar sahaya 
sığmıyacak kadar kalabalıklatmış
b. 

Bor• son kararını vermİftai: 
Türk akıncılarile beraber, sefih 
ve korkak bir kral olan (Otaser)in 
yurdunu istila edecekti. 

Bora uykusunun arasında bir 
seı ititti: 

- hte, nihayet, kuduz köpeğin 
ba,ını kopardım .. 

Bu ses, çoban kızı Hitay'ın sesi 
idi. 

Bora uykusunda güldü .. 
Ve kendi kendine mırıldandı: 
-Ben sahiden rüya görüyorum .. 

Hitay vahşi hayvanların midesin
de eriyip gitti. 

Yaw.l'ı: lıkenJer FAHREDDiN 

At kişnemeleri .. 
Özengi sesleri .• 
Tıkırblar .• 
Gürültü gittikçe artıyor.. Ses-

ler gittikçe yakınlaşıyordu. 
~ora gözlerini açmıftı· 
•<apıda duran nöbetçi: 
- Reisi bu saatte göremezıin! 

Ya11.na kadar duramaz mısın? 
Dıye. bağırıyordu. 
Aynı ıeı tekrar ititildi: 
- Batıkutu'nun kafasını gör

mek, bu saatte rahatsız olmağa de
ğer .• Haydi, çabuk .. Haber ver re
ise.·. 

Güneş'in oğlu gözlerini oğuftu
rarak kapıya fırladı ve çoban kızı
nı karfısında görünce haykırdı: 

H. s .. ? - ıtay... en mısın. 
Ve nöbetçiye döndü: 
- Bırak Tanrı misafirini •• Gir

sin içeriye .. 
Çoban kızı atından indi. 
Arkasındaki yükü reise uzata

rak: 
-Al, Batıkuşu'nun kafasını .. ! 

• 

bır manzarası 

- Halfe kahveyi getir, şu tahtayı d.ı 
temizle bir .• 
Diğer küme olanlar, hararetli, haraetli 

konu,uyorl~r. ilk kahveye giren: 
- Ali ağa duydun mu? Diyip bir kü· 

meye dahil oluyor. 
Burası tam bir ırazeteci kahvesi .. Ha

vadiıler, günlük malumat hep burada .. 
Burada toıılananlar hep ayrı, ayrı 

~enb~ardan duydukları iıittikleri, bil· 
dılden feyleri anlatıyorlar; söyliyorl:ı<. 
Kahve içiyorlar. Burada toplananlarm 
bir çoklan, tarla ve çift sahibi inıanlar 
~azın çalıfıyor, kışın. böylece nkit geçi
rıyorlar. lıtÜıolıate çekilen ihtiyarlar iıe 
bu kahvelerin kıdemli mütterilerini tes
kil ediyor. Yanımda konuıanlara k•lılİt 
misafiri oluyorum. 

- Anlat bakalım.. Ne var ne yok? 
Ne olacak, sağlık! Hele tu "kayfe,.le• 

ri ıöY.lede laf kucağa dütsün.. 
- Şu ıpklar (1) ne vakit yılnacak? 
- Yallah baba herifler öyle çalıtı· 

yorlar ki.. Martta yanacakmıt•• 
- Var olsun 'u beldiye reisimiz hak

kile çalıtıyor. 
Bizi J§ığa kavuıturdu .. 
- Bir no\<sanmuz kaldı .. 
-Nedir ağa? 

- Şu yollarnnız da bir düzenine girse. 
- Bu çalışkan reisimiz onu yapacak, 

her yeri tqla d~iyecekmİf. 
- Ey, o zaman Sı aıta Sıvas olur 

ha. 

- Doldur bakalım ~fe f>unun üzeri
ne bir kahve daha! 

- Bana da paıam. 
Kartı tarafta pencerenin önünde bir 

ihtiyar gözlüklerini burnunun ucuna ka
dar indirmi,, ''Köröğlu,, gazetesini oku .. 
yor .. Yanımda oturanlardan bir tanesi 
gazete okuyan ihtiyara ıcalendi: 

- Ne var, ceridede ağam?. Bize ıe.
Iam yok mu? 

Diğer bir tanesi atıldı: 
- Çin • Japon iti nastl? 
Adamcağız bunları duymamıt gibi mü

temadiyen gazeteden gözlerini ayırmıyor. 
Çırak elindeki fıncanlarla sağda, solda 

uyuyanlann yanında •e.ıleniyor: 

-Kahve, kahve. Doldur ya hah ... 
Kahveleri doldurduktan aonra kulağı. 

run arkasındaki tebeıir parçuı ile aütuna 
çizgi çekiyor, bu çizgileri yan:mdakiler. 
den biriıine ıorduın: - - Bunlar efendi heaap puıu!alandır, 
Bu çizgiler kahnyi, yuvarlaklar çayı 
göıterir, dedi. 

Kahve ocağına doğru baktım. Mübarek 
bembeyaza bürünmüz. Her taraf çizgi 
içinde kahvecinin insafına kalını,. Çiz, 
çizebildi/'", kadar.. Kahvecinin yanına 
yakla,tır -- •ordum: 

- Bu çizgilerin beaabı ne zaman gö-
rülür? 

Bıyık altından güldü: 
-~eden aordun efendi? 

- Kahvede çizgi çizilecek yer kalmtı· 

Dedi .. Bora sazlara ıarılmıı 
büyücek bir paketi tereddütle eli: 
ne aldı .. 

içeri girdiler. 

Her an geceli gündüzlü durma· 
dan çalışan bu va!anda~ların elbi
sesiz bırakılmaması için elbisele
rinin bir an eYvel gönderilmesi 
çok arzu edilen bir feydir. 

Bandırmada muzır hayvanlarla 
mücadele 

BANDIRMA, (Milliyet) - Mın
takamızda muzır hayvanlarla ~id
detle mücadele yapılmaktadır. Zi
raat Vekaleti tarafından ziraat me
murluğuna gönderilen yüz martin 
tüfeği ile 1000 fişek köylüle tevzi 
edilmiftİr. Köyler her hafta bir·le
şerek sürek avları tertip etmekte
dirler. 

Kanunusani ayı içinde mıntaka
mıza bağlı köylüler tarafından 
300 domuz, 3 tilki, 7 çakal, 40 tav
şan vurulmuştur. 

Bu hafta içinde Manyas, Darıca 
nahiyelerile Kızık, Kobaf, Süley
manlı, çavuş köy ve Çelebi Yakup 
köyünün iftiri.k ettiği üç yüz ki~ilik 
bir sürek avı tertip edilmittir. Jan
darma kumandanı Ragıp Bey ida
resi altında yapılan bu sürek avı 
çok neteli ve muvaffakıyetli geç
mif, netic~d7 41 domuz, 1 kurt, 3 
çakal, 2 tılkı, 15 tavtan vurulmuf
tur. 

Tedbirsiz ana 
AYDIN, (Milliyet) - Şubatın 

on yedinci Cuma günü Karahayıt 
nahiye merkezi olan Dalama kö
yünde çok feci b:'r hadise olmuf
tur. 

Gemici oğlu Mehmedin kızı altı 
yaşlarında Esma ile oğlu altı yaşın 
da Mestanı valideleri ocak bqın· 
da bırakarak komtulara gitmİf. 
Ocaktan sıçrayan kıvılcımlardan 
çocukların etekleri tutuşarak VÜ· 
cutlarının her tarafına sirayet et
mif, çocuklar bağırmağa batlamış 
lar, bu rarada valideleri yetiterek 
ateti aöndürmüş ve çocuklar da 
tedavi edilmek üzere memleket 
hastahanesine gönderilmitlerdir. 

mıt ta ondan ... 
- Biz buluruz, dedi, iki üç ayda, öyle 

olur ki senede... · 
içeri gelen .. de kahveye sarılıyor: 
- Doldur ağam, doldur. 
- Ne dütünüyon. Ahmet ağa? Binin 

yan11 be§ yüz, o da bizde yok, aldırma.. 
- Hele bir kahve de Ahmet ağaya dol

dur Halfe .... 
Bu kahvelerde alqama kadar yirmi, 

yirmi bet, halli otuza kadar sade kahve 
içenlerin aayısı az değildir. 

Artık iyiden iyiye batımda bir ağn 
hiasetmeyc lıa§ladım Ye kendimi dıtJn 
attım. Çartıdan ıı~çerken dükkan arala
nndan bağırıyorlar. 

- Kahve gel, bir de beye .. 
Kahveler doluyor, veriliyor .. Çıkark••.• 

de dükkanın ya kapı arkasına veyahut bır 
dıvanna bir çizgi çekilerek gidiliyor. Şu· 
nu da kaydetmek isterim ki bu kahvele
rin müıterileri sabahlan buraya _ç0 !' e.-
kenden gelirler. Bet on kahve ıçtikten 
ıonra sabah ezanlan oku.nur ... ~~nı za .. 
manda bu kahveler bir ku~~ ırıbi ucuz 
bir fiatle de aatılıyordu. Bugun artık Sı
vasta o methur sade . kahveler ortadan 
fincanlarile güğümlenle kalkm•ttır. Be
lediyemizi,,' yerinde göı!ıerdiği bu gibi 
faaliyetler cidden f&Y&nı takdirdir. 

Elektrik 

Hitay çok yorgundu .• Yere otur
du .. Arkasını dıvara dayadı: 

Günet'in oğlu hala rözlerine i- ı 
nanamıyordu. 

- Uç gündür yollarda aç ve su
suz kaldım· Vahsi hayvanlarla bo
iuttum. Fakat, Tanrı beni her fe
laketten korudu. Kuduz köpeğin 
başını vah!i hayvanlara kaptır
mamak için saatler« savatbm .. 

Sazları çözdü •• 
Ve evvela pıhtılatmıf kesik bir 

ba,ın üstünde iki sönük göz gördü .. 
Batıkutu'nun sol gözünün yanın

da hançer şeklinde bir yırık var
dı. Bora bu yırığı görünce keaik 
baş elinden yere düttü· 

- Batıkufu, seni bu halde gör
mek istemezdim ! 

Diye söylenerek yere iğildi .. Ha
in yurttatının uzun ince bıyıkları
nın, gür katlarını, açık alnını, sey
rek saçlarını birer birer tetkik etti. 

Soma ayağa kalktı .• 
Dizleri titriyordu .• 
Çoban kızının yanına aokuldu: 
- Gel, di~i kaplan .• Seni alnın· 

dan öpeyim! • 
Diyerek, ate,li dudaklarını Hitay 

m al;;:.ma, deği:lirdi.. Onu bir kar
det gibi kucakladı. 

.- Yurdumuzu ve yurttaşlarımı
zı büyük bir beladan kurtardın, 
Hitay ! Birletik Türk kabilelerinin 
oğullan ve torunları senin yuce a
dını daima hayırla anacaklar. Sen 
Ulu Tanrı'nm kolu gibi, imdadı
ma tam vaktinde yeti,tin ! 

Çoban kızı sol bacağını uzatın
ca baldırından kanlar 11zmağa baş
lamıfb. 

Bora gözlerini açarak yerinden 
kalktı: 

-O ne, Hitay? Yaran mı var? 
Hitay tlitlerini sıkarak cesareti

ni kaybetmemeğe çalıtıyordu: 
- Bir yaban öküzile boğuttum .. 

Baldırımda iki boynuz yarası var. 
Dedi ve birdenbire bqı omuz

larının üstüne düttü.. Gözleri ka
pandr .. Bora'nın sözlerine cevap ve
remedi.· 

Hitay can acısına dayanamıya-
rak ölmü' midi? 

• • • 
Türk akıncıları (Batık 1şu) 
nun kesik kafası önünde 

Batıkutu'nun öldüğüne inanln'l
yanlar, tehrin büyük kapısı önün
de tethir edilen keıik başı görün
ce tatırmıtlardı. 

Binlerce akıncının gidip te bece
remediği bu iti kim yapmıttı? 

Afyon Halkevi 
Örnek olacak bir gayret 

ve imanla çalışıyor 
AFYON, (Milliyet) - Afyon 

Halkevi, gün geçtikçe ülküye ulat
mak yolunda da-
ha kuvvetli adım
larla sessizce i
lerlemektedir. 

Evin 9 sube
aine, ikinci ·sene 
kongrelerini can
dan gelen sevim
li münakaşalarla 
yapmıflar ve ta. 
limatname e:ıas
larına ve iki se
nelik tecrübeleri-
ne göre daha fÜ· Calip Bey 
mullü ve daha 
geniş programlarla çalıtacak ko
mitelerini seçmişlerdir. Yeniden 
seçilen idare heyeti ite başlıyarak 
kongrelerdeki intiba ve direktifle
re gi>re programları tetkik etmek
tedir. Halkevi reisliğine tekrar; et
rafında toplanan değerli arkadaş
larının yardımlarile kuruluşundan 
bugüne kadar ev işlerin usanmak 
bilmez bir imanla sarılan ve ev İf· 
lerini şahsi işinden üstün tutarak 
canla başla uğraşan Afyonun kıy
metli gençlerinden tüccar Hacı A· 
rif oğlu Glaip Bey seçilmittir. 

Bir vapur bozuldu, biri iske· 
leye çarptı 

ZIMIT, (Milliyet) -. ~örf~ 
hattında işliyen Uğur ıamındekı 
vapur lstanbula giderken Gölcük
te malcineainin bozulması üzerine 
y~lda kalmışbr. Uğur vapuru istan 
buldan gelen romörkörle gideb'l
mittir. Bozulan vapurun yerine if
liyen ayni fasileye mensup Kırlan
gıç vapuru da tehrimize gelirken 
iskeleye çarpmış, içindeki yolcula
rı bir hayli telata dütürdükten 
sonra iskelenin bir kıamı parçalan 
makla muhakkak bir kazanın önü 
ne geçilmiştir. 

Sıvasta çocukları koruma 
SiVAS, (Milliyet) - Himayei

etfal cemiyeti senelik toplantısını 
Halk Fırkası salonunda akdetti. 
Bu toplantıda bir senede yapılan İf 
!ere ait rapor okundu ve bilanço tet 
kik edilerek heyeti idare tetekkül 
etti. Bu yıl fakir çocuklara a~cak 
yemek vermek üzere bir at evı açı
lacaktır. 

Eğridir gölü dondu 
EGRlDIR, (Milliyet) - Gölün 

timal ve cenup kısmı tamamen 
donmuştur. Buzun kalınlığı on san
timi bulınuttur. Adalardan Eğridi
re kayık münakalatı munkatidir. 
Soğuklar iki gün daha devam e
derse deniz üzerinde kızaklarla ve 
yürüyerek adalara gidip gelmek 
mümkün olacaktır. 

Aydında sorek avları 
AYDIN, (Milliyet) - Arapköy 

C. H. F. Semt ocağı reisi F eyzu1lah 
ağanın öncülüğiyle köylülerimizi kıf 
sürek avları yapmaktadırlar. 

Arap, Horoz ve Balık köyleri hal· 
kından 45 avcının iıtirakiyle geçen 
hafta yapılan ıfuoek avında 8, dünkü 
sürek avında 2 yaban domuzu ve 2 
çakal öldürülmüıtür. 

Herkea biribirine bu auali soru
yor ve: 

-Yurdumuz baskından kurtul-
du .. 

Diye seviniyordu. .. .. .. 
Hitay'ın yaptığı it çok buyuktü. 
Urlular Batıkutu'nun kafası bir 

çoban kızı tarafından kopartırıldı
ğına inanamıyorlardı. 

O gün şehir kapısından gelip 
geçenlerı aayısızdı. 

Sokak insan kalabalığından tafı· 
yor .• Hiç kimse itine gitmiyordu. 
Ufacık çocuklar bile Batıkutu'nun 
kesik batını görmeğe gidiyor ve 
hayretle parmaklarını ısırıp dönü
yordu. 

O gün, akşama doğru Batıkutu· 
nu bir kaç gün evvel takibe giden 
akıncılar geri dönmüşlerdi. Ur 
muhafızı yolda, yerlilerden, Batı
kuşu'nun bir kadın tarafından öl
dürüldüğünü ve çapulcuların ya
vaf yavaş dağılmağa başladığını 
öğrenmitti. 

(Kartal hatlı yeğit) Ur şehrine 
dönünce her teyden evvel tehir ka
pısında tethir edilen kesik başla 
karşılatmıttı. 

Batıkutu'nun öldürüldüğü habe
rinin doğru olduğupu anlayınca se· 
vindi .. Günet'in oğluna koştu: 

- Dağılan çapulcuları F ırath 
kabilesile beraber toplayıp getire-

Bayramiç orta 
Mektep isteyor 

-o-- • 

Köylerde de okuma hevesı 
günden güne artıyor 
BA YRAMIÇ, (Milliyet) - td~"j 

yeketimizin işleri arasında en ilerı g 
den maariftir. Zaten Çanakkale ..,~· 
bitinin okumağa olan hevui inkiır t' 
dilemez bir hakikattir. 

Kasabalıaı, köylüsü cehaletterı lı~: 
tulınak ve bugünün yahabna atılnı• 
arzusunu her aahada göaterınektt' 
dir. 

Bayramıç köylerinde bir mekl<~ 
ler açıbruf ve yeni mektep binal•Jı· 
infa edilmi§Iİr. Fakat açılan bu ın• l~ 
tepler yirmi sekiz bin küsur nüfu• 
kazaya kafi gelmiyor. 

Dün Bayramıç Milli Zafer ınekt<" 
bini ziyaret ettim. Maarif memuru~ 
cam Tevfik Beyi ve arkada§larw 
mektepte toplu olarak buldum. tieP-

1 ainin yüzü gülüyordu. Beni iltifat • 
kartıladılar. 

Bayramıçta bef ve üç denhan•1: 
iki mektep var. Bundan ba~ka köyl•

1 de 3, 4, 5 sınıflı 14 mektep me"cıı 
1
; 

Bu sene de Türkmenli köyiinde ya 
mektebi açılmıt ve Cümhuriyet b•Y' 
ramında kütat ırn.rasimi yapılmıftır• 
Bayramıç Milli Zafer mektebi b•l 
dershaneli, talebe mevcudu 203 oh•~ 
yalnız dördüncü sınıf iki ıubeye •Y 
rılmıştır. 

Diğer üç ımıflı Hakimiyeti MilliÖ; 
mektebinde ise talebe mevcudu 1 
tür. 

Milli Zafer mektebinin b111incİ fi 
nıfmda 41 talebe vardır. Gelecek .e" 
ne talebe mevcudunun daha fazla o• 
lacağı tahmin edilınektedir. 

Mektebi ıreziyoruz, müzeye gir• 
dik, mii'ze çok güzel ve zengin bil~•'. 
sa müze kapısından girerken ilk ~~il" 
zada Gazi köıesi her gezicinin goı 
ne çarpıyor. , 

Mektebin zengin bir kütüpban,..; 
var. Muallimler her ay bir çok c:il!ljı 
hediye ediyorlar. Çocukların anı• Jı 
bilgilerini genitletmek ve çoğaltJJl°f 
için laboratuvarları bir çok kıyıae(11'. 
ders vasıtalariyle dolu. Mektepte 
tık) isimli bir gazete çıkıyr. , 

Koskocaman bir duvar ga:ıct•f, 
içinde neler yok. Bayramıç ve ırı• Jı 
tepleri ve talebeler hakkında bir ço,,. 
yazılar, hayran hayran okumaın•11 • 

imkanı yok. Bizim küçük mealel<I•~ 
lar ne de güzel yazıyorlar? JCı.,l•;ı 
dım doğnau. Mektepte tasarruf te' 
iktısada çok ehemmiyet verilme~ fi 
dir. Her sınıfın ayrı ayn kuxıbara j,r 
var. Bu kumbaralar dolun<:a p~• ,. 
Ziraat Bankaaına veriliyor. Hal~ )ı ,ı 
zırda iki mektep talebesinin Zitj,t• 
Banka11nda 400 liraya yakın par; r 
mevcut. Tasarruf ve iktıaada Ç .ııı 
hemmiyet veren Milli Zafer mek~ı·tı 
talebeleri bir de kooperatif teıkı 1 

yapmıtlar. " 

Dershaneleri ırezdik. Talebe ııı:, 
cudunun fazla olmaaından aıralar 
pılara kadar dolmut bir v&.&iyette·:.Jı 

Bayramıçtaki mekteplerin k~:Jj· 
ve talebe mevcuduna kafi ııe~• 

1
, 

ğinden yeni bir mektep inıası j~n ;~ 
çen sene 2500 lira tahsisat verı"';1ı· 
bu sene de bir kaç bin lira veril~ fi 
mit. Mektebin inıaaına da gele<=• 
ne baılanacağı söylenmektedir. 1 

Bayramıç çocuklarının ~ti 
olan ihtiyaçları ilk mektep ile lı ı• 
gelmiyor. llk mekteplerden çıkaP1_,. lebeler bir meslek sahibi olmryof ~ 
Vaziyeti maliyesi müsait olanlar r'~ 
cuklarını orta mektebe göndet<' ;,ıı 
okutuyorlar. Müsait olmıaynl•' ,>• 
çocuklarını okutamıyorlar. ilk "' ıt 
tepten çıkan bir çok talebeler bof }e' 

ziyorlar. Bunun için aenede kırk 1~,· 
beden fazla talebe yetittiren s:,:.ı .... 
mıçta bir ortamektebe ihtiyaç v / 

liın.. Madem ki Suriyeye akın r-t 
cağız •. Onlardan da istifade ~ ..... 
"B h ·• 1 .:.;rw rız. en epsını yo a ge ... .ı ~ı· 

Onları çölde dağınık bir ba}"e 
rakmak yarın için tehlikelidır· 

Dedi. ,~' 
O gece Ur' da yeni bir kaYl'" 

vardı· . ,,r 
l •fı Y.. 

Şehir muhaf1zının bu tek 1 iJI 
çabuk halk arasına yayı)ınıttl·lı,.~· 
!ular temiz Türk soylarına Y" itıt' 
cı kabileleri karıttırılması11' ıı-1'' 
miyorlardı. Halbuki Bora bıı f 1r1 

balık kabileyi çölde yalnız b: ~il'~ 
bırakmayı ve zamanla te~r• rı1 ıı1 yümeaine meydan vermeyt he ,eııe 
likeli hem de akılsızca bir h" J 

sayıyordu. " c!~ı~: 
- Kartal ba,lı ye/iit dogrtl I•~~ 

nüyor. Bütün akır.cılar ba:ıı(fır~t· 
lar .. yarın her i,ten evve! eeesı1· 
hlar)ı Ur meydanına getır 

1 
Diyerek ortalığı yatı~tırd1•• 1ıs' Bora bu emri vermekle

1
;' Jı~1f 

. ffak yel ı" ı· sahasında ılk muva ı .. cfıt' 
nı atmıt oluyordu. Çü~kr·· 1'1eı1~ 
lılar) zaten öteden be··ı ıır Jİ"ıt' 
uzla,mak taraftarı id!ler.. e1i~1 

kendilerine Türk denılıneJll 11f1J'f 
kızıyorlardı. Göçebelikle!' us• 01'1~· 
lardı. Belli batlı ""hirlerı .'i.1 rıe'' r d -· tır ~ Uç be' yılda bir yurt egıf .,ıl• 

k 1 · · ··ıd ö''" 0
" ·J mer ez er.nı ço en ç . •. eıl• 

ovaya naklederlerdi •. (Bıtnı 



-
Geliri artan 
Belediyeler 
)ahili ye V ~leti belediye
tre tavsiyelerde bulunuyor 
d k Da.biliye V ckiıleti oktruva kaldırıl 
'l.! ta_n aonra, belediyelerin aldığı va· 
'Yetı tetkik etmiıtir. Tetkikatın neti 

ceıin .. b b . 1 d . d c &ore, azı eledıyc er e varı· 
llt fazlalığı husule aclm:~tir. 

ı, Varidatı fazlalıı§an belediyelerin 
. ~ Parayı gelişi güzel ıarfetmemeleri 
•çın, V ckalct belediyelere bazı tavsi
Y•lordc bulunmaktadır. Bu tavsiyeler 
-.•iiı l'Ul<arı 9un\ardır: 
ii 1 - ihtiya ca göre umuma mahsus 
creıı;, ücretoİ7 hala lar yaptırmak. 

~ 2 - Bele diyenin harita, kadastro 
,: ınüıtakbel ıchir pl.nlarını yaptır
~•al:. 

d 3 - Bele diyenin sokak ve mey-
1 a.nlannı p\iın ve pro:ıı·anıa uygun o· 
••ak tanzim ve ıslah etmek, ağaçla:;:ak, dôıcmek, aydınlatmak, süsle-
'k, duracak, sıiınacak ve dinlene· 

<el: Yerler yapmak. 
4 - Belediyenin plan ve progra· 

"ıa Yugun o'arak lôğmı ve çukurları 
t\ı inşa ve tamir ettirinek. 

5 - Halk için kütüphane ve oku 
~a. &a\onları açmak, Belediye b~hçe· 
e.rı, korular, oyun ve spor yerlen yap 

"'•k. 
6 - Belediyelere ait suları, çeş· 

llıeetri, sebilleri, barkları, havuzlan, 
..._ tak&iın yerlerini, hazneelrini, kay 
"-klannı tan1'İm etmek. 

7 - Belediye ıırurı içindeki umu· 
~ tnahıua iıkele, rıhtım ve kÖprüle
ll Plana göre inta etmek. 

8 - Kanuna göre fenni ve sıhhi 
"1.ezbaha ve bağıraakhane yapmak. 

9 - Belediye gaz ve her nevi mÜ§ 
:ail maddeler depolan yapmak ve it· 
•tmek. • 

10 - Yetimhane, Acezehane, do
iııtn ve emzirme evleri, teıiaat ve tef 
I.i!&tlı ve mahalleri Sıhhat V ekiletin 
Ce tayin ve tasdik edilmek ıartiyle 
't llllarhane fenni tebhirhane ve tat· 
!ıiJ. iıtaıyo~ları vücude getirmek ve 
lfletınek. 

11 - Stadyom ve yarı§ yerleri 
}"Pmak. • 

12 - Sıhhi muavenet ve imdat ia 
laıyonları vapmak. 

13 - Ücretli, ücretaiz hutabane 
Yapmak 

14 -· Ilıcalar işletmek. deniz ha
lıı"mı ve yıkanmak mahalleri tesiı et 
ııı.ı.. 

15 - Eczahane, diapanser ve mu· 
"Y•nehane ac;mak. 

16 - Haller teıis etmek ve işlet• 
"'•k. 

1 7 - Belediye tiyatrosu, aneması 
•çnıak. 

18 - Borsa bulunmıyan yerlerde 
<ah· ıt"e. pazarlan açmak. 

l9 - Mezat aalonlan açmak. 
20 - Belediye un ve inşaat mal

zeme fabrikaları açmak. 
21 - Fırınlar açmak. 
22 - Ucu" belediye evleri yaı>· 

llıak. 

23 - Belediye muhafazaomdaki 
Clntia Üzerine ikraz. m.uameleıi yapa4 

Cak müesseseler kurmak. 
24 - Fakirlere yatma yerleri aç• 

"'ak ... 

Veremle
Mücadele 
. (Başi 1 inci sahifede) .....,, 

•tın Omer Pata ıeçilmiıtir. 
Cemiyetin umumi ki.tibi, Heybeli aa

llatoryomu bathekimi Tevfik lımail B. 
&enelik faaliyet re.pOrunu okumuştur. 

Raporda, Verem Mücadele Cemiyeti 
lı.rafından ilk olarak Erenköyünde te
•iı edilen ıanatoryomun, bir senelik 
Wışmau da zikredilmekte idi. Erenköy 
•aııatoryomuna bir sene zarfında 140 
haııa girmiı, 102 si çıkmıştır. 
ııı.~anatoryomda pmdi 38 hasta yat • 
..., l>ıdır. Giren basıalann 37 si me
•i ';:; . 29 zu ev kadını, 21 i talebe, 17 

r.ırdir, 

Çol, C..,.;yetin Eyüpteki dispanseri de 
f f-.tiyet göatermii, bir sene :zar .. 
'"da la 1063 hattaya bakmııtır. Hatta • 
~::ıı 750 ti kadın 247 ti erkek, 246 sı 
. Uktur. Bundan batka ditpanoerin 

ljYa.ret . . . d 23 . . ti ~· hemt""'' e 5 eve gıtrnıt· r. 

• Ceıniyetin aza adedi de artmış, 2370 
~~nııtbr. 600 aza memuru birden 

'Yete aza olmuıtur. 
Çe ~da.re heyeti raporile, cemiyetin büt
Vl~ Ve bilıinço•u kabu! olunmuştur. 
lö 1 ayet verem ditpanserı başhekimi Ta
ı.: .doktor Haydar, Osm":" Şevki Bcy-

•oz alarak belediyerun cemiyete 
:i~ti Yardmıda bulunmall lazım gel -
t\'\ R'•ni, Eyüp diıpanıerine ronlken ahn.ı 

• ,, . t"h 
tit-tl _zaruri olduğu.,u, 'fl'f8~~ çı .em
I trin ziyadeleştirilmesını soylemış • 
••dir. 

de l<ongrede mekteplerde hıfzıuıhha 
'>t ••.1•ıine cbha fazla ehemmiyet veril-

••ı 1 . .. ı.,,. 1 • çocuklara tıh1'at film en got • 
•· ı l"ııeti, veremle mücadele propagan· 
.. ,,ııı bel d" • '<>ka n >:İyadeleıtirilmesi, e ıı:enın 
detı;klar., tükürenlere kartı d.ah~ ııd • 
)ar, ~a.vranması temenni edilm~~, ta>: .. 
~er· il.~yeleri ve sinema bıletlerı 
~ '1lden bir.er kuru1 alınması ve ~~
!'>d:k~eldtülleri ile, her türlü tetekkur
•le b. ı azalardan alınacak kırkar para 
"'1ıı:. h~ttahane yapılması teklif edil· 

~~oııgr,, münatebe~ile yüksek ma " 
I.; ~ Ilı".,. t~lsraf!ar çekilmetine ve es-

•yeı; d · d"I . . ~. ' il.re ıpka e ı mı ıtır. 

ı~aliakmer Eyllp nahiyesi 
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' I.oıı~ ılô.!iabmer Cemiyeti Eyüp nahiyesi 
ıı ~r•tı d.. E k eb" b" "''"da un yüp orta me ı ı ı-
. f •ti Yapılnuttır • 
·~. ~ k~a reisi Vasfi Bey ve kaza 
.,_•Ye F!'e~ aza11nın bulunduğu kon· 
lltı.ıı id İl<ri Bey riyaset etmif, oku -

"" heyeti raporu müttefikan 

İzmire gi~en 
Dilsizler 

Mekt~p idaresinden 
şikayetçi imişler 

lzmirde Dilsizler mektebi müdüriı 
ne suitkaot teıebbüsünde bulunmak 
suçuyla yakalanan dit.izler hakkında 
dün bir muharririmiz Dilsizler cemiyeti· 
umumi katibi Medeni Beyle gÖrÜ§
müştür. Medeni Bey muharririmizin 
sual erine §U cevapları vermiştir: 

- lzmire giden dil , izlerin hep:ı.i 
cemiyete müfit azalardır. Bunlar 
mektep idaresinin fena muameleaİn· 
den şikayetçi bulunmakta idiler. Esa 
•en kendileri lzmir mektebinden çık· 
mışlardır. Bir kısmı mektepten ıaha· 
detnamc almışlardır, bir kr9Dt da mü 
dürün fena mu:ımelesinden mektep .. 
ten çıkmı~Jardır. 

Tekrar lzmire dönmeleri mektep 
müdürüne hallerinin ve vaziyetleriııin 
fenalığından bir iş bulamadıklann· 
dan tikayet içi.ndi. lzmire gidenken 
de kendi paraları gitmişlerdi. 

Türkiyede 
Turizm faaliyetleri 

MlLLlYET CUMARTESi 3 MART 1934 

Üniversite 
Dün yanıyordu 

(Başı l inci sahifede) 
yiik kapuından içeri girdi. 

itfaiye gelince de 
1 ıfaiye üniversite önüne geldiği za· 

man yangından bir kiıiden ba§ka kim· 
se haberdar değildi. Bu adam üniver
site hademesi Zekeriya efendi idi. 

Yangın nasıl çıktı? 
O~iversite binasının sağ cephesinde 

bir kapısı vardır. Harap bir vaziyet· 
te olan bu kapı kullanılmamaktadır. 
Hemen, hemen binanın Harbiye neza4 

reli olarak kullanıldığı zamandanberi 
teıi<edilmiıtir. 

Bundan bir müddet evvel üniversite 
de t:ınıirat yapıldığı zaman ortaya çı
kan talaşlar buraya yığılıt!ıştı. Bu talaş· 
lar sobaların tutuşturulması için kulla
nılmakta idi. 

Dün bu kısımda dolaşan üniverıite 
kapıcılarından Zekeriya talaşların alet 
aldığrnı ve alev alev yandığını hayretle 
gönnüştür. 

l tlaiyeye telefon .• 
Zekeriya efendi bu vaziyet karşı

aında ani bir şaşkınlık geçirmiıtir. 
Evvela ateşi söndürebileceğini zanne • 
den Zekeı-iya efendinin sonra hatırına 
adliye yangınından ıonra her dairede 
olduğu gibi üniversitede de kendisine 
yapılan ihtar hatmna gelmiştir. 

ı POLiSTE 

Raya uzanan sarhoş 
Makinist dikkat etmeseydi 

parçalanacaktı 
Cafer isminde bir şahıs, kendini 

bilmiyecek derecede sarhoı olduktan 
sonra, Y cnikapıda şimendifer hattının 
rayları Üstüne uzanmıştır. Biraz son
ra, gelen trenin makinesti, rayların 
üstüne boylu boyuna uzanmtş bir adam 
görünce derhal katan durdurmuıtur • 

nu hal yolcular arasında biraz tela
şı da mucip olmuıtur. Meoelc polise 
• :oetmiı, makinistin dikkati sayesinde 
parça parça olmaktan kurtulan tarhoş 
Cafer karakola götürülerek ayıltılmış
tır. 

Tavuk hırsızları 
Zabıta ötede beride tavuk hırsızlığı 

yapan üç kadın yakalamıştır. 
Emine, Elif, ve Nuriye iıimlerintleki 

bu kadmlann hırsızlık suçundan bir 
çok sabıkaları V·'Tdır, 

Kavga 
Calaıalı Arap Şiikı·ü arkadaılarile, 

birlikte Birahane sokağında Meİımedin 
kahvesine giderek kavga çıkannıtlar
dır. Kavga esnatmda garson Alinin 
başına bir sopa vurulmuıtur. AÜ ha
fifçe yaralanmıı, sarhoş mütteriler de 
politler tarahndan yakalanıruıtır. 

Fazla ateş 
(Başi 1 inci sahifede) 

seletini de görüımüştür. Alman seyyah 
!arına o günkü piyasa üzerinden pa. 
ra .ettiği için daimi bir sandık tesiı edi
lecektir. Bu hususla bankalar, Tür
kiyede ıubeleri bulunan vapur ecente
lerile teıriki mesai edec"ktir. Komi
te senelik bir turizm almanağı neıre • 
decektir. 

Ona "yangın çıkınca derhal itfaiyeye 
telef9n edeceksin,, demiılerdi. Zekeriya 
efendinin bu ihtar hatırına gelince der
hal frrlamıt ve en yakın telefona git
miıtir. 

Şi§lide KB:ğıthane caddeoinde 112 
numaralı evde oturan 65 yaşlannda 
Sıdıka Hanım sobayı fazlaca yakbğın- j 
dan kurumlar tututmu§tur. 

11 martta komite tarafından bir çay 
ziyafeti verilecektir. 

Belçikadan bir seyyah 
grupu gel"yor 

Yakında BelçilauLın ıehrünize Bel
çika doktorları ile mütefekkirlerinden 
mürekkep bir ıeyyah kafileti gelecek· 
tir. 

Bu seyahatin Türk • Belçika dostlu
ğunun samimi tezahürüne vesile ola
cağı haber verilmektedir. Belçika dost
larımız, 29 martta büyük bir Belçika 
vapurile şehrimizde bul~nacaklardır. 

Belçikalı doktorlar, Karadeniz.de 
bir ıeyahat yapmak arzusunu izhar et· 
tiklerinden, bu ıeyahatin Türk doktor· 
larile birlikte yapılması için bazı mü
zakerelerde bulunulacaktır. 

Bundan maada Möıyö Herriot'oun 
riyaseti albnda bulunan "Fransız -
Türk dostluğu., komitesi tarafından da 
T iirkiyeye bir seyahat tertibi lasav -
vur edilmektedir. 

Bu seyahate bilhassa Fransız pro • 
fetörlerile üniverıite talebesi iıtirak e
decektir. Franıız doıtlarımı:z:ın da 15 -
25 ağuıloıta ~hrimizde bulunmaları 
muhtemeldir. 

Fraıuız ıeyyahlan ayni zamanda Bur
sa ile Mannara aahillerini de ziyaret 
etmek arzusundadırlar. Bu seyahati 
tertip edecek kimıeler, elyevm vapur 
acentelerile hali müzakerede bulunu

yorlar. 

lstanbul - Londra otomobil yolıı 
Beynelmilel turizm ittifakından T Ür· 

kiye Turing ,.e Otomobil klübüne ge
len bir mektupta Romada toplanmıf 
olan beynelmilel turizm kongresinin 
verdiği karar üzerine, Londra • lı • 
tanbul yolunun intasım temin için tet
kili takarrür etmit olan komitenin 24 
m.ar!ta Münihte toplanacağı bildiri! • 
mı§tır. 

• Komisyon bu büyük turizm yolunun 
ınta11 ve .~eçeceği memleketler hak
kı~da. k~t ı kararla~ ittihaz edecektir. 
Turkıyemn bu komıtyonda temsil edi
lip edilmemesi hakkında hen~ bir ka
rar verilmemiıtir. 

Londra - lsıanbul otomobil yolu in
ta edildiği takdirde bu yol, Avru. 

Adliye yangınından sonra bütün te
lefonlann üzeri.ne itfaiyenin numarası 
biiyük harflerle yazılmış olduğundan 
Zekeriya efendi lıtanbul itfaiyesini 
bulmakta güçlük çekmemi§tir. 

Ateş büyüyor 
Tekrar ate§in bulunduğu yere ge

len Zekeriya efendi alevlerin yüksel
diğini ve aletin büyüdüğünü ıı-örünee 
etr~na ıeılenmeğe ba§lanuı, fakat 

1 
SCSlDl duyuramamıştır. 

Etraltaki hayret 
1 tfaiyenin Üniversitenin dış kapı • 1 

ıından içeri gİrrnesi cuma olmasından 
dolayı çok kalabalık olan üniv.erıite 
meydanında büyük bir teliıt ve hay
ret uy;mdırmıştır. ' 

Buna üniveroite meydanında duran 
hademeler bile ıaımıılardır. itfaiye 
ile beraber iiniveraiteye büyük bir ka
labalık dolmuı, ve ateşi söndürme 
faaliyeti genişlemi:;tir. Nihayet yan
gın batlangıcı derhal alınan tertibat 
sayesinde ıüratle battmlmııtır. 

Haber duyulunca 
Oniveraitedeki yangın haberi şeh -

rin hemen ber tarafında büyiik bir ıii· ,1 

ratle duyuhnuıtu. Şehrin bir ziyneti 
olan bu binanın da adliyenin dah" 
külleri soğumadan yanması ihtimali 
balkı büyük bir teessüre dütÜnnÜf -
tü. 

Bunun neticeıi olarak Beyazıt& her 
taraftan akın akın halk gelmiıtir, 

Yangının sebebi 
Yangının natıl çıktığı, talaılann 

nasıl tutuıtuiu beıiüz meçhuldür. 
Kapalı kalmau mutat olan kapının 
açık bulunma11 ve talatların alet 
alması tahlcikat safhasım iıgal eden 
batlıca noktalardır. Dün geç vakite 
kadar vak'arun raporu polis istihba -
ratına gelmemişti. 

Hüsnü Bey geldi 
inhisarlar bütçesi ve lnhisarlara 

ait diğer itler hakkında Gümrükler 
ve inhisarlar Vekaletiyle temas et
mek Üzere Ankaraya gitmit olan in
hisarlar umunı müdü~ü Hüınü Bey 
dün lstanbula dö~, [ 

T opkapı müzesinde yeni 1 

bir salon 1 
1 

vAPUKCULUl\ 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lST AN BUL ACENT ALICI 
Liman Han, T•lelon: 22925 

Karabiga yolu 
Her CUMARTESİ ve ÇAR· 
ŞAMBA günlen saat 20 de Top

hane rıhtımından GERZE vapu

ru kalkar. Gidit ve dönüıte mutat is

kelelere uğrar. 

Mudanya yolu 
Her PAZAR, SALI, PER

ŞEMBE, CUMA günleri saat 

9,30 te Tophane nhtımmdım BAR· 
TIN vapuru kalkar. Gidit ve dö

nüıte mutat iskelelere uğrar. 

İzmit yolu 
Her PAZAR, SALI, ÇAR

ŞAMBA, CUMA günleri Top

hane rıhLJmından saat 9 da UCUR 
• _:rapuru kal,lııar. Gidit ve dönüıte mu-

.tat itkelelere uğrar. 

Vapurlarda vazife gönnek üzre 
diktor ve sihhat memuru alınacak
tır. Namzetlerin tirket müdiriyeti
ne müracaatlan. 

IZMIT yoluna çalıf&D vapurlan
mızın kahve ocaklan bir müteahhi· 
de ihale edilecektir. Taliplerine Mar
tin 15 ine kadar Vapurculuk Türle 
Anonim Şir-keti müdiriyetine müra
caatları. 

GARP MUSIKIS1NDE 

Büyük adamlar 
Mebrure Sami hanımefendi

nin çok değerli bir eseridir. 22 
büyük musiki,inasm resimleri
ni, tercümei hallerini, ve musi
kideki dahiyane eıerlerini ha
yatlarını tasvir eder. Çok güzel 
baıılmıt bir eserdir. Fiati ecza 
(60) ciltlisi (80) kuru,tur. Ta,. 
radan posta ücreti alınmaz. 
lstanbul ; Hilmi kitaphanesi. 

: 

panın en büyük otomobil yolu olacak
tır. Bu yolun lngiltere ile Belçika a
rasındaki kısmının planlan tamamile 
yapılmıştır. Ayni zamanda Viyana i
le Romanya ve Yugoılavya hududu
na kadar olan kıınun pli.nları da h.a
zırlarunıştır. 

Fakat bu yolun Almanya kısmı 
henüz malum değildir. 

Topkapı Sarayı müzeai nıüdürlü
ğü, Fatihin yaptırdığı hazine daire· 
sinde bC§inci bir Türk salonu daha 
hazırlamı9tır. Bu $31onun beynclmi\al 
müzecilik sanatinin en &OD teki.mülü
ne göre bütün esasları yeniden tertip 
edilmi~tir. Bir kaç güne kadar küşat 
resmi yapılacak olan bu yeni salon 1 
hakkında Müze nıüdürü Tahsin Bey ' 
dcmittir ki: 

- "Yeni salonun ehemmiyetli kıa 
mını, on altıncı aaırdan on sekizinci 
aıra kadar yapdan Türk kumq ve it .. 
lemeleri te,kil ediyor. Bu salonda teı 

ll3794) .... 

ve teşekkürle kabul edilmiıtir. h;r edilecek eserler Türk kumaşçılı-
Raporun okunmasından sonra söz ğının ve iılemcciliğinin eski devirler-

alan eczacı Arif Bey gençlik Hilali - deki pal"la!t muvaffakiyetini pek can 
lı bir aurette gösterecektir. Bu~adak ·1 

ahmer dernekleri ile Hitaliahmer teı· ı e•ere er dünvllnın kıymetli bir kollek 
kilatı arasındaki mÜruı•ebetlerden bah j ıiyonu olacaktır." . 
~ederek bunun biraz daha tanzimi i - -------
çin bazı temennilerde bulunmuştur. 

Bu temennilerin yüksek makamlara 
bildirilmesine karar verilmiştir. Söz a
lan Faik Bey de memleketin en bü· 
Yiik bayır müessesesi olan Hil.üiahmere 
halkın yaptığı yardımın kifayetsizli • 
ğinden bahsehnit, ve bunun geniıletil
meıi için bütün azanın daha ameli yol-
lardan çalıtması itteğinde bulunmuı· 
tur. 

Bundan ıonra idare heyeti intihabma 
geçilıniı ve 2 azanın iıtifalan kabul edil
dikten sonra yeni idare lıeyeti Arif Faik 
c·· · s ' unen, ıtkı, Necati ve Kemal 8. lerden 
'?Üret.kep olmak Üzere teıkil edilmif • 
tır. 

Himayeietfal Fatih kaza kongresi 

. • DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Calatataraydlı Kanzük eezahanesi 
kartıaında Sahne ıokağında 3 numa

nılı apartnnandft 1 numara. 

631 

.- Göz Hekimi-= 

1 
Dr. Süleyman Şükrü ı 

Birinci sınıf mütehassıs 
' {Babıali) Ankara caddesi No. 60 

632 

1 Askeri fabrikalar ilanları 1 
Hakırköy Askeri Harut 

Fabrikalarının ihtiyacı için 15 
Şubat 934 de pazarlıkla satın 

alınacağı ilan edilmiş olan aşağı 
da yazılı 3 kalem malzemeden 

hamızı Klonnaya talip çılana 
mış ve diğer iki kalem malze· 
me ve teklif edilen fiat haddi 
layıkında görülmemiş olduğun 
dan pazarlığı 5 Mart 934 pa· 
zarteııiye talik edilmiştir. Ta
lip olanların mezkur günde 
saat 14 te Fabrikada müteşek
kil Komisyona müracaatları • 
(426) (907) 

Kilo 
2250 Mükelleı Soda 
1000 Südkoıtik 
1000 Hamızı Klorma 

1259 

Himayeieıfal Fatih kazau kongreli 
dün aaat 14 te Şehzadebatında Letafet 
apartnnanında yapılmııtır. 

Orhangazi Belediye Reisliğinden: 
Konıre çol< kalabalık olmut ve yapı

lan idare heyeti İntihabı neticesinde 
pek az tadilatla e<ki idare heyeti aza• 
sı yeniden ıe< ;;mittir. 

Orhangazi kazasında mevcut eczahanenin idameııi icin 
bir eczacıya lüzum görülmüştür. Taliplerin Belediyemiz.de 
mey-cut ~artn~~eleri talip olup ta görmek iııteyenler dairei Be
ledıyemıze muracaatları ilan olunur. (959) t267 

: 
' 

1ürk-Alman Teşebbüsatı 
Iktıssdiye Türk Anonim 

Şirketinden 
idare Meclisimizin 26 Şubat 934 tarihli İçtimaında 

Şirketimiz hiıısedarları umumi hey' etinin 25 Mart 934 tari
hine müsadif Pazar günü zirde muharrer hususah karara 
raptetmek üzere ııureti adiyede İçtimaa daveti kararlaştırıl
mış olduğundan esas mukavelenamenin 26 mcı maddeııi mu 
cibince laakal 250 hisseye sahip hissedaranm yevmi meı
kW-da saat 15 de Şirketin Bağçe kapıda Dördüncü Vakıf ha
nındaki Merkezini teşrifleri ve İçtima gününe takaddüm e
den bir hafta zarfında ma1ik oldukları hissesenetlerini Şirket 
Veznesine tevdi ile duhuliye v.ırakası almaları rica olunur. 

Hisse senedatmm lll ve Ziraat Bankaları merkez 
ve şubatına teslim edilerek alı ~acak makbuzların şirket vezne 
sine tevdii de caizdir. 

RUZNAME: 
1 - Mecliııi idare ve murakıpler raporlarının kıraati. 
2 - 933 senesi blanço ve kar ve zarar hesaplarmn 

tasdik ve mecliııi idarenin ioraııı. 
3- Meclisi idare reis ve azalarının hakkı huzurlarmm 

takdiri. 
4 - Murakıplerin intih 1.ap ve ücretlerinin tesbiti. 
5 - Meclisi idare a:zasiy e müeısiıılerin şirketle her ne

vi muamelatı ticariyede bulunabilmelerine ve mümasil şirket 
ve müesııeaatta vazife deruhde veya bunlara iştirak edebil
melerine mezuniyet itası. 

İstanbul Ziraat 
Bankasından: 

Sıra No.ıu: Mahallesi : Sokağı No. 
83 Okcu Musa Savcı Bey 5 

çılan azı 

Cinai 
Eıki fenika 
matbaası bi 

Şehri Kirası 

nası 

yukarda evsafı yazılı bina müşahere suretile kiraya ve
rilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. ihalesi 12-3-934 
tarihe müaadif eden Pa.zarteııi günü ıaat 15 le yapdacaktır. lı 
teyenlerin yüzde yedi buçuk pey akçelerile Bankamıza mü
racaatları. (832) 

lstanbul Dahili Ticaret 
Gümrüğü Müdürlüğünden: 

A.dedi 
1 
2 
2 
5 
2 
1 

:o 
1 

Kabın Nev'i 
Adet 

" Bl\ğ 
Adet 
Sandık 
Adet 
Çuval 
Adet 
Sandık 

" Adet 

Eşyanm cinai 
Müstamel Kamyon şaşesi 

,. ,. Tekerleği 
,, ,. Edevatı 

Kırık Kamyon tekerleği 
Söğüt kömürü 
Müstamel otomobil 
Antimuvan madeni 
Köhne Otomobil 
Motör 

" Ceviz kütüğü 
Rakı 

1 

1 
1 
8 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 · 
1 

Sandık 
Paket 
Sandık 
Adet 
Sandık 
Balya 
Bağ 
Paket 
Adet 

Pamuk döşemelik parçaları 
Boş tahta sandık 

2 
1 
1 

GS 

,, 
" Sandık 

" Bağ 
Bağ 
Sandık 

Bağ 
Balya 
Çuval 

Demir araba yayı 
Boş maden ıuyu şişeıı 
Köhne müstamel çul parçaları 
Galvanizli demir tel 
Müııtamel aııkeri elbise "köhne" 
Demir pulluk 
Demir kasa 

'' '' Müııtamel boş şişe 
Demir otomobil yedek aksamı 

,, ,, yayı • iki adet -
,, ,, çamurluğu 

ipten mamul başlık dizgin, ken· 
dir, orak ipi, çengel ııakızı 
Boş küfe 
Müııtamel boş çuv? · 
Lastik parçalaraı 

Yukarda muharrer eşya Dahili Ticaret Cüınrü~ü Satış 
Komisyonunca açık arttırma ııuretile satılacaktır. Taliplerin 
satış günü olan 10-3-934 cumartesi ve 12-3-934 paarteııi gün 
leri saat 1,5 te Müdüriyet Satış Komisyonuna müracaatları i
lan olunur. (808) 1248 

Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden : 
30 ikinci Teırin 330 tarihli kanun hükümlerine göre teıcil edilmit olan ~ 

ecnebi Bankalanndan (Bahri Sefil Felemenk Bankası - Baoque Hollandaiıe pour 

La Mediterrane) ıirketi bu kere müracaatla bankamn aktif ve patifini (Ho

lantae Bank üni N. V.) ye devreylediği cihetle 1-1-934 tarihinden itibaren faali

yetini tatil eylediğini bildirmiıtir. Mezkur Banka ile a1ikat"ı bulunanlann (Ho

lanhe Bank Uni N. V.) ye ve icabında htanbul Mıntakatt Ticaret Müdiirlüğüne 

münıcaatları lüzumu ilan olunur. (13352) 1230 

lnbiıarlar U. Müdürlütünden 
(20) adet termometre il ·. (6} a~et lğrometre ıatm ~

nacaktır. Taliplerin tartnameyı g?rdükt~n M>nra pazarlıga 
iştirak etmek için (% 7,5) temınatlarıle beraber (21-3-
934) çarşamba gilnü saat (15 1 2) da Gaalta'da Alım, Sa· 
tun Komisyonuna müracaatla ·ı. (925) 

1 - (25) numaralı ve (70 X 100) ebadında (150) 
paket mukavva satın alınacaktır. Taliplerin nümuneyi gör
dükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere (% 7,5) temi
natlarile beraber (15-3-934) Perşembe ünü saat (14) te 
Galata'da Alnn, Satnn Komiıyonunag müracaatları. (952) 
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İSTANBUL VE TRA YA 
Türk Anonim 

ŞEKER FAB·R İ KALA 
S · rketin en: 
~ 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz t arihinden itibaren bin lcilo dan 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 Kuruşt u '. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon baş ma beş lira indirilir, İstanbul 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 tarafından müşteri 
hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedeljnin tamamım gÖ ndererıler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon ba
~ına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi: lstanbul Şeker. Telefon: No. 24470. 645 
--------

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık Fosfatlı Şark Malt HulaA sası ve kuvvetsizlik halatında bü-
yük afide ve tesiri görülen 

KulJanınız.~ 
Her eczane~ 
de satılır.=-

Her zaman 
bizC sorunuz, 

~---

l O beygirden 800 beygire kadar Exzosla çalışan tek silindirli 
Kondense ile işleyen çift silindirli LOKOMOBILLERIMIZ vardır. 

Yalnız T ürkiyedc 127 tane R. WOLF 1.0KOMOBILI tılemektedir. 
Her büyüklükte ve her şekilde KAZAN imal ederiz. 
BUHAR MAKlNALAR!MlZ her tart.ita tanınm ı ş tır, çok yüksek 

takat ve tızyikl erle de imal eılllmekted i r . 
8 beygirden 300 beygire kadar - BUCKAUER - KO:vtPIU:SôR 

Sl.'7. Dizellerimiz fen nin en modom kavanlnine göre imal edilirler 
-ve her ıanfta rağbet görmüşlerdir. 

SÜPEHHIT F.R, E KONOMA YSER ve her mıddei muhrlkayı uyu 
OCAK TERTIBATl,\.llZ vardır. Teklıf ve hususi ka taluP;lırımızı isteyiniz. 

Umumi •·ekili: AHVIET RÜŞTÜ ZADE MEHMET HAYRI 
T elgraf Adresi: :1-IUHAYER 1STANBUL. Telefon: 24420 ve 24429 

Sirkrri 11.fitıt Pasa Han lkin•I I(•• ~ .. ;;ııl 

Yapacağ ı nız ıesis • ı ne bUyüklükıe 
olursa olsun ıi ze kudret i s ı i h s alı için 
teklifatta bul unmığı n plAnlan ihzara 
ımadeylr. 

Milhendislerimiz her türlü ır1uların1zı 
isaf e_derler . ve tesis atınıza uy~n b:r 
ın akınıyı bızde mutlak bulursunuz. 

Türk - Bulgar Müttehit V apurlarJ 
Yelkenci Zade ve Mahdumu - Bulgar Seyri 

Sefain Ticaret Şirketi 
Türkiye va Bulgaristan ile ispanya, Fransa ve ltalya limanları arasında yolcu ve yUk nakliyatı 

Muntazam seferlerine 15 MARTTAN İTİBAREN başlanacaktır 
Bu ıe~erl.r için 5 ili 7 bin to11 hacmi iıtiabisindeki serriyusseir Ye lii!ı:ı konforu havi 

ve beynelmilel birinci ıınıf 9abadıtnameyi haiz 

ERZURUM - MARİA LUIZA _VA TAN _ BALKAN 
V apur'.arı tahaia edilmİflİr. Seferler her 10 günde bir icra edilecektir. 

Vapurlarda IOkı birinci, ikinci va üç6ncü sınıf kamaralar m ?\ c ıltur. 

Yük ve yolcu navlonlarında azami tenzilat yapılacaktır. 
Faz!a tafs:lit için s:rkecldı Yelkenci Hanında Yelkenci Zade vapur idaresine Ye Galatada 

Merku Rıhtım Hıııında 7 numarada Bıılgar vapur acentalığına müracaat. 1279 

Tarsus Ziraat Bankasından: 
Emval No. Cinsi Mevkii 933 senesi için 

-erilmesi lazım 
gelen vergi 

Lira 
22 Değirmen üç hissede Mersin Cadde· 

ikisi sinde 
316 Vergi 

Hisseye göre 
muhammen 

kiymeti 
Lira 

31821 

64 Tenvirat 

-
140 Harap Fabrika üç his- Mersin Cadde· 380 

sede biri ve üç hisse- sinde. 
de hissenin 2304 se-

himde 238 sehmi. 
ihale ~e~eli ~e§inen nakit veya gayri mübadil bonosu ile ödenmek ve senei liabye ver

gısı müşterısıne aıt olmak üzere evsafı yukarıda yazılı değirmen ve fabrikanın satışı kapa
lı zarf usulile 20 Şubat 934 sah gÜnünden itibaren bir ay müddetle müzayedeye çıkarılmıııtır. 

Taliplerin şartnameyi görmeleri ve müzayedenin hitamt olan 2 lMart 934 Çarııaın
ba giinü saat on beşe kadar (2400) ilralık teminatı muvakkatelerile birlikte teklifnamele 
rini Tarsus Ziraat Bankasına tevdi eylemeleri ilan olunur. (927) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komiıyonundanı 

1900 Ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarfla münakasası: 25 
Mart 1934 Pazar günü saat 14 de. 
Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan 1900 ton 

rekompoze kömürü kapalı zarfla münakasaya konulduğun
dan şartnamesini görmek iste yenlerin her gün ve mezkur kö
mürü vermeğe talip olanların da münakasa gün ve saatinde 
teklif mektuplarile birlikte Ka sımpaşa'da Deniz Levazım Sa
tınalma komisyonuna müracaatları. (920) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan ba,ka günle~.!!' saat 
(2,30 dan 6 ya) kada?" htanbul 
Divanyolu No. 118. Kabina tele
fon : 22398. Kı,lık ikametg'ih 

Telefon 42519. 
111111ıııutıı1111111111111111111111111111111111111111111111 1 

Umumi Nefriyat ve Yazı l,leri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

• 

Asipin Kenan 
e., ve diş ağrıları , nezle, vip, aojuk 

alğınlığı gibi h11talıklann en iyi Ulcıdır. 
lıı:mir, Paris, Bari ıergilerinden büyQk m!l
kifat Ye altın madalya kbandı. lsminı dik-
kat buyurulması. (13398) 

1231 

Üniversite Rektörlüğünden:· 
4 Mart 1934 Pazar günü saat 17 den itibaren bqlıya

cak olan üniversite lnkilap Tarihi Enstitüsü derslerinin 
gün ve saatleri ve ders verecek zevatın isimleri aşağıya yazıl 
mıştır. Fakülteler son sınıf talebelerile Harp Akademisi Mü
hendis ve Yüksek Ticaret mektepleri son sınıf talebelerinin 

ilan edilen gün ve saatlerde Üniversite Konferans salonun 
da hazır bulunmaları lüzumu ehemmiyetle ilan olunur. (973) 

4 Mart Maarif Vekili Hikmet Beyefendi 

!) '' '' ,, ,, 
8 ,, Mahmut Esat Beyefendi 

10 ,, ,, ,, ,, 
1 1 ,, Yusuf Kemal ,, 

12 ,, ,, " " 
15 ,, Recep Beyefendi 
17 ,, Hikmet Beyefendi 
18 ,, ,, ,, 
19 ,, Mahmut Esat ·Beyefendi 

20 '' '' '' ,, 
21 ,, H ikmet Beyefendi 
22 ,, ,, ,, 
Dersler saat beşte başlıyacaktn 

• •• 
Istanbul Universitesi Mü-
bayaat Komisyonundan: 

1 - Beyazıtta üniversite binasında bulunan. ! 1P ~:'
kültesi Hayati kimya laburatuvarmın i~şaat, tadilat, ~alo· 
rifer ve elektrik tesisatı ile Eczacı Mektebı havagazı tesısatı 
ayrı ayrı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştu~. 

2 - Mezkur hayati kimya la~uratuv~rınm ınşaatına 
talip müteahhitlerin asgari 10000 lira~k mııaatı muvaffa· 
kiyetle ikmal ve teslim etmiş olmaları !aznndır. , 

3 - Eczacı Mektebi havagazı tesısatma talip olanların 
ise 2000 liralık böyle bir işi rnuvaffakiyetle ikmal ve teslim 
etmiş olmaları lazımdır. • 

4 _Talipler lııtanbu~ Unıveraiteai Mimarlığına mü-
racaatla ehliyetlerini gösterır evraklarım tetkik ettirecekler· 
dir. Ve alacakları vesaiki Katibi Umumilikçe iııaret ettirdik 
ten sonra bu işlere ait mukavele, şartname, lahika ve projeleri 
ni tetkik etınek ve suretlerini istinsah etmek üzere her gÜn 
Mubayaat Komisyonu kitabe~ine müracaat edebilirler. 

5 - Talipler kendi teklif edecekleri fiyatın yüzde 7,50 
u nisbetindeki muvakkat teminat mektuplarını ve teklif fiyat 
larını ayrı ayrı zarflar içerisinde olmak ve ikisi bir zarfa kon
mak üzere ihale günü olan 11 Mart 934 Pazar günü saat 14 
de' İstanbul üniversitesi Mub:ıyaat Komisyonunda hazır bu
lunacaklardır. (750) 1244 

M. M. V. Hava Levazım 
Müdürlüğünden: 

Eski§ehir'de ameli tecrübe komisy?nunda ~ir k~~a
kere lüzum vardır. Devlet devairinde istihdam edılmemış ıse 
ilk ücret ücret (126) Devlet devairinde bila inkita 
iki sene istihdam edilmiş ise ücret (16~) lir~d?". T&;lip olan 
ların diploma, bon servis, hizmete marn sıhhı hır hali olmadı 
ğma dair Uç nüsha rapor "Askeri Hastanelerde olacaktır." 
Manii istihdam bir hali olmadığına dair mahalli Emniyet 
Müdürlüğünün vesikası, hal tercümesi, 3 adet Fotoğraf ve 
iki sene hizmet edeceğine dair noterlikçe tasdikli taahhüt se 
nedile birlikte Eskişehir' de ameli tecrübe ve muayene komis 
yonuna veya hava Müsteşarlığına müracaat eylemeleri. 

1156 1258 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESİ iLANLARI 1 
4000 çift cebire ile 10000 adet tirfonun kapalı zarfla 

münakasası 15 Nisan 934 pazar günü saat 15 de Ankara' da 
idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde be-
şer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (949) ,_, 1266 

!111-:Her 

-N c c 
.;: 
:ı 
c 
CD 
-o 
c 
;: 
~ :::: 
3' 

Milrekepll 
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11656 

Aııadalu"da perakendeol ıralllJllf 
811111 Şarlı umumi apezfterl 

• .. TOLEOO 
lıtanouı . Sultan Hamam 
Hacopuıo Han No. 35 

'hlıton • 206'20 -t 
1228 

SATILIK F ABRlKA 
Çok menfaatli bir fırsat 
latan bul' da a1ri va pek mll

kemmel tesiı adilmlı bir fab
rika satılıklır. İşbu fabrikaııın 
mevadı lptidaiyeıi dehllden te
darik edilir. Markası şerefle 
tanııımıı Ye sarfiyatı tamamen 
teınin edilmiştir. ihracat taş
kllitı mevcuttur. Lüzum olacak 
işletme urmayesile beraber 

30,000 LİRADIR 
Bahçekapu Tat Han 29 No. da 
UMUM EMLAK ACENTASINA 

MÜRACAAT. (13707) 

ı236 

Ne zaman civciv çıkarmalı 
ne yedirmeli 

ve nasıl bDyUtmeli? 
Cafer F ahrl Beyin bu tıç ıualı cı••I' 

veren re1imli m6him eHri çıkl•· 
MQyızzilerdın arayıııııı: 

Fiatı S kuruştur 
(13360) Akıam Kitaphaneıi 

1235 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

A-teleri ı Kanköy KöprüNI' 
Tel 42362 - Sirkeci Miihür.ı.rsad• 

Haa Tel. 22740 

Mersin yolu 
ANTALYA vapuru 4 Mart 
PAZAR 10 da Sirkeci rıhtı· 
mından kalkacak. Giditte ça· 
nakkale, İzmir, Küllük, Bodrufııı, 
Rodos, Marmaris, Dalyan, e
thiye, Kalkan, Kat, Finike, ,Aıı· 
talya, Alanya, Anamur, Mer· 
sin' e. Dönüfte bunlara ilaveteıı 
Ta,ucu, Kupdası, Gelibolu'Y~ 
uğrayacak yalnız Anamura ug 
ramıyacaktır· (981) -

Ayvalık yolu 
3 Mart 

SEYYAR vapuru . i 
CUMARTESİ ıs de Sırlı:) 
rıhtımından kalkacaktır. <982 

I••--• Dr. Nuri Fehmi ~-11'1 
Göz Hekimi 

• 1 s·· Bey apart. Cağalog u ureyya ıt'.l 
saat 2·6ya kadar. Telefon 23 

ızıO 


