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Yeni İstanbul planı için müte
hassısların raporunda Yediku 
1 den Şiıliye kadar bir yeraltı 
treni yapılması iıteniyor. 

Sahip ve Ba§muharriri : Sürt Meb'uıu MAHMUT 

Roosvelt Vaşingtona avdet 
e~tiği zaman yeni kanunlar 
dolayisile şiddetli muhalefete 
maruz kalacağı bildiriliyor. 
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ihtikar la 
Mücadele 

HükUmet ticaret müvazenesi • 
Dİ temin etmd< için kontenjant • 
man ve diğer talıdiıclata müracaat 
etmeğe medıur kaldığı •akit , bu 
nun ihtikara yol açacağı ileri sü
rülünce o zaman lktıaM •ekili o
lan Mustafa Şeref Bey bir ıruete
ciye demiıti iri: 

- HüXGmet çıok mükemmel 
bir men'i ilıtiıkir kaınnıu yapmıt • 
tır. Bundan istifade etmek ınahaJ. 
li idarelere Ye halka. terettüp eder 
lıir vazifedir. Franıada on para i
çin mahkemeye giderler. 

Şeref Beyin bu sözlerinde bü
y~ bir ~akikat ınündeıniçtir. lhti
karla mucadele ınahalli idarelere 
terettüp eder bir vazifedir. Hüku
met ve Büyük Millet MecÜsi ih
tikara ?1ani. olmak için mahaİli i
dar~le~ı genıt aalahiyetlerle techiz 
etmıttır. Bu idarelere bir takım 
vazifeler vermiıtir. Halbuki bu 
kanunun tatbikatına geçilmiyor. 
O~anın kiloya değitmesi yeni bir 
ihtıkara çığır açtı. Bir okka yeri
ne bir kilo mal alıyoruz. Fakat ok
ka fiatı veriyoruz. Filhakika ne
faset itibarile arada faik olduğun
dan bazı e§yanın düne nisbetle bu
gün daha pahalı aatıldığmı tesbit 
ebnek bazen mütküldür. Ancak 
bazı C§Ya vardır ki De'l"i değitmi
Yor. Misal olarak benzini alaca • 
iu. Son bir 11ene zarfında benzin 
fiatları üç defa arttı:rdmıfbr. So
n~cu zam geçen ayın ortalanna 
dogru belediye mediainde istihlak 
•ergiainin azami hadclolan bir ku
l"Ufa çıl(arılmaat üzerine yapılmış
b. Bu zam kanaatimizce iki nok· 
tadan ilıtikir telakki edilebı1ir: 
lı 1 - Bir defa tite batına yapılan 

e§ kuru, zam, belediye tarafın • 
dan alınmasına karar verilen is • 
tihlak vergisi tatbik edilmezden 
evvel alınmağa başlamııtır • 
. 2 - Belediyenin iatiılik ftl'gi

aıle, Yapılan bet kurut zam araaın· 
da büyük fark Yardır. Belediye 
ancak .Yüz para kadar bir zam yap. 
mı,, ••rketler bu zamma bir miıli 
daha ilave ederek bet kuruta çı • 
t~~~ıtlardır. Petrol fİdcetlerinden 
ırının müdürü bu zammın "fıe-• . 

~ap Yuvarlak olıun,, diye yapıldı-
gQıı. •öylediği halde h&.li kanunun 
tatbikatına gidilmemİflİr. Son ya. 
P_ılan zam üzerine ticaret oduile 
t!caret müdürlüğünün tahrik et • 
tikleri uzun bürokraai muamelesi
nin tarihi hakkında muhterem ka
rilerimize kıaa nıalOmat verecek 
olursak, ihtikar kanununun nasıl 
tatbik edildiğini anlahnıt oluruz. 
Bu silsileyi aynen gazetelerden al
dık: 

.ıs -rtta iatiblik Yergisinia 
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Belgrad sefiri 
Haydar B. dün geldi 

ve Ankaraya gitti i : I Bergamada muhtelif ~ 
55 kıtaatı teftiş ettiler ~ - -ER § 1 a~k kendilerini coşkun bir ~ 
~ sevınç dalgası lıalinde karşıladı ~ 
=: IZMIR, 13 .. A.A. - Rftsicüm.I re lila.a ela takip etti. Mu1J01M- 5! 
~ hur Hazret/en ba Mbalı _, lellerintle orada mevcut olan ;;;; 
;;;;; ~ ~e .relakallerintle birinci ve muhtelil kıtaatı teltİf ettüer ve = 
- ı~ıncı ordu '?ületti,teri Faleret- bazı tatbikal yaptırdılar. Gü- := 
;:;:; tın ve luettın PQlfQlarla Kolor- zerglihta yollara cl""k""l • ::;; - el F k o u en cıvar = 
:!!! a ır a Kumanclanlan ve iz- köyler halkı ellerincl '---ak S 
3 . v r . K· p l e uvrT - -=: mır a m ~ Qfa o cluğu larla aziz halaskarını selamlı- § 
=: halele otomobılle Bergamaya yor, alkıılıyorclu. Bergamanın = 
§ hareket ve saat 10,30 da Ber- bütün halkı kenclsini istikbal i-= 
§i 'km~~a '!'~~cualt buyarclular. ı;in ıehir methalinclen itibaren § = en 

1 erını avaclan iki tayya- (Devamı 7 İnci sahifede) -
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Japorılar 

Misafirlerimiz dün akşam 
Ankaraya gittiler 

Misafirler hareketlerinden evvel 
camileri ve mü~eleri gezmişlerdir 

Limanımızda lllİaafir lıalmıan ı dam ye zabitanı , refakatlerinde 
~yanın A.aına ve Jwate mek- Japon sefiri M&yô Mualıakoj bu
:fr:.e;!;~alı~ID&ndanı . Vis A- landuğu halde dün camileri , mü· 

ta ve gemı kuman- (Devamı 4 üncü eabifede) 

Hayc/ar Beyin ba ziyareti Ya
woalavya Hariciye Naın M. 
Y evtiı;'in '.Anlara seyalıatile 

aliilıatlartlır. 

Belırrat sefirimiz Haydar Bey 
dün sabah §ehriıDize gelmit Ye ak-

M, Ycvtiç 

f&Dlki trenle 
Ankaraya gitmit
tir. Haydar Be.. 
yin Ankara se • 
yııhati Yugos • 
lavya hariciye 

1 nazırı M. Yev • 
tiıç'in Ankarayi 
ziyaretile alaka • 
dardır. M. Y n
tiç'in Ankarayi 
ziyaretinde iki 

hükUmet arasın • 
da bilbaua Bal

kanlar meselesinin görü§üleceği 
haber verilmektedir. 

• (Devamı 7 inci ~e) 

lnmll'un baıka bir pozu 

Amerikalı banker 

Banker-f;;ull 
İzmirde 
Müflis banker vapurc/a Şi/ıago 
üniversiteainclen ma•n bir 

Türk lııiıpndarı IHqlıa Aiıw 
ile konufmaJı. 

lZMIR, 13. (Milliyet) -
lnıull geldi. -

BANDIRMA', 13 (Milliyet) -
İnıull'ün bulunduğu vıı.pur ırece 
saat iki buçukta limana ııeldi. Da
fi kamaranın penceresinden gözük 
tüğüne pe, vapur limana girer
ken lneull uyanınıt bulunuyordu. 

Bu pencereden, vapurdan çıkan. 
yolaılan, Bandırmamn gece man
aaraamı ıeyrediyordu. Ara ura te
l&tlı hareketlerde bulunuyordu. Sa. 
lıeha kadar uyumadı. 

Jstanbu!dan aynldıktan ıoma 
lnıull F erilıa hanım isminde Şika
go üniversitesinde t~il görmiq, 

(Devamı 7 inci sahlfede) 

•• 
lJ~l-verslteliler 

Talebe Birliğinin dünkü 
kongresi gürültülü oldu 
Şiddetle tenkit edilen lıegeti idare 

derlıal istif asını verdi 

T ale6e kongresi 'baflamtiJ an 

Talebe Birliğinin albayda bir 
yapdan kongrelerinden birisi de 
dün helkevinde çok ·· ··ıtü··ı·· ·· guru u, mu-

evvel uhlrlôl marp ı;alınırlren. 

Ruznamede, Birlik idare he,.... 
nin faaliyet raporlarının al -+ 
le, Birlik nizemnaı r ~İ~1~ 
edilmit teklinin tudilri ~ ... en 
vıı.rdı: Fakat iclan loeyetmın bazı 

2 

nalı:AfAlı ve heyecanlı bir §Ckilde 
yapıldı. Saat 14 te batlayan kong
re tam alb aaat devam ederek sa
at 20 de bitti. 

Konsl'.eYi Birlik reiıi Zeki Bey 
8Çmlf, kongre reislifine Hayrettin 
ikinci reiılite Dürrü, kitipliJdere 
de Hakkı •e Netet Beyler aeçilmit
lerdir. 

itlerinin teukiclf ile baf.layan mü
nakafalar pniflemit, hasıl olan iti
-lld.lık •e tü!>he üzerine 30 kişi
lik idare heyetı de, bu hücumlara 
iki buçuk saat muka.vemet ettikten 
soma istifaya mecbur kalmı9tır. Bıa 

(Devamı 7 inci İabiftde) 

••ilrık J:"I~a.çlar 

.. 

Beşiktaş Fener bahçeyi 
9 - l mağliip etti 

I stanbulspor da Galatasaragı sıfirı 
karşı iki sayı ile yenmiştir 

Dünkü yazımızda: "Futbolda 
kat'I bir tey a@ylenemez. Fakat 
Fenerbabçe takımı gerel< kenuı ••
hasında oynaması ve ırerekae pu
van farkı dolayısile a•antajlı bir 
Yuiyettedir., demiıtik. 

Efer bugünkü Fen~_ 
Betiktaı maçının sekizinci dairi • 
kaamda Feneı4>ahçenin yapbğı bi.r 
rol atağıda anlatacağımız tekilde 
ıayılmamı§ olmasaydı, maçın ne
tiıceıi tamamen aksi olabilirdi. 

Maamafih fUDU derhal ka~et· 
meği lüzumlu buluruz ki, dürüıt • 
lüğüne ve bitaraflığma Fmesbııbo 
çeli Sait Salibattin Beyin d6ril•t• 
lüğü ve bitaraflığı kadar emin ıı.. 
luadufunıuz hakem Calatuuqlr 
Sadi Beyin bu ııolü aayme-·ı, 
ta•a- aam kasti bir ter•' •w 
Deticeeidir. Bu dütünce ile, .... 
GaJata•aray tanftan •+ ı.ı.. 
rin Sait Salllaattia ..,._ ..6, -. 

(Devamı 1 inci ııalılfede) f 

1 nıaanclan itibaren kilo batına bir 
~ Çlkanl"!lasma loelediye mec:
liaı ~~ar . Yenyor. Ertesi gün 
lıenzının fıatma fite batma bet 
kurut zam yapılıyor. Belediyenin 
evvelce de iatiılik vergisi aldığı 
'Ye Yapılan zam, ancak bir kuruş" 
l;>lağdan ibaret olduğuna göre, 
t~rketler, "yuvarlak hesap,. olsun 
d!Y~, benzine belediye iatilılak veı• 
•

111 kadar kendileri de zam yap· 
mı~ oluyorlar. 

Kadınlar birliğinde 
~kil kMuhtar B ... Zevk ve elem,, mevzuu üze. 
rınde onferans verdi bunu bir konser takip ettj 

- . 
Ista.rıb"Lıl'-Irı yerıl plt:lrıı. 

Gazeteler neıriyat yapıyor. 22 
martta belediye reis muavini be. 
yanatta bulunarak "f" ti . d" d ıa ara ıım-

turı end;ı:am yapılmasına sebep yok
" •Yor. 
Ertesi ·· · 

harekete gu!' tıcaret müdürlüğü 
• .. T" geçıyor. Zammın sebe • 
mı ıcaret oclaa d 

T . od ın an soruyor 
ıcaret ası meıeley· b" k . • h 1 ı ır omıs-
na avla~ n_~iyor. 25 martta 
a m~~ eyı ~nya ve Amcri
dakı tıcaMret I m.wneaaillerinden 
ruyor. ese e bır hafta uyuyo 

3 niıanda ticaret müdürlüğü kor: 
misyondan mesaisini bitirmesi için 
tetebbüste bulunuyor. 6 Nisanda Kadın Birliği tarafından dün hal 
Oda haftalık raporunda benzin ve kevi salonunda bir konfenuıs ve 
petrola zam yapıldığını ka!dedi • konser verilmittir. Birlik bundan 
J'or. 8 nisanda komisyon hır rapor evvel Şehremini halk fırkasında 
11azırlavarak oda heyetine veri - Edimekapt Karagümrük aeıntle-
{or. İki gün sonra Oda he~eti ra- rinde "Kadın sıhhati,, mevzulu ve 

antlann tevıiki için Malıyeden sualli cevaplı konferanslar vermit-
t~.hkikine karar veriyor • Fakat ti. Bu konferanslara Kaaımpata ve 
clünkü gazetelerde çıkan bir habe- K Eyüpte de devam olunacaktır. 
te .. I onleransı clinli"enler ve 'kil Dü.nk .. k f B ,.. g.ore, bu kısımla alakadar o an M -' ,... u on erans, irlik mer-
nı 1 uhtar Bey 1

Ye nıürakibi Kazım Bey na- ~::::~:::::::;~=-;--:--:-:--;....,.,,-~(~D;:evam~~ı_:6~m'.:c:_ı ~aa~b~if~e!de~>;._ __ 
dn::ı~da h;r menıur Ankarada bulun- benzine zanı yapılırken Lo d · 'd 1 

Ugund b hk"k" . . K" d b . f" 1 • n ra a Men'i ihtikar kanunu bürokrasi 1: an unun ta ı ı ıcın a- a enzın ıat annın indirildi .. · d 
ıırı Bey· d be 1 · · •· ·· J d" T" gını için e boğulup kalıyor. Halbuki 

l t ın av eti k enıyor._ ı::ormıış edr ır. ı~aret müdürü, bu ~anun yirmi dört saat içinde 
• 1 .. ş e. en basit bir fiat arttırın:.· tıcaret o asına, ticaret odası ko • t tb k d')" "h k uz k a 1 e 1 ıp 1 ti arın önüne ge-
tarih ;bne YÜriitülen muaıru:ienin misyona , omisyon ticaret mü - çilebilecek kadar mükemmeldir. 
irke;le ~dur. Arada tabii benzin messilliklerine , sonra vilayette di- ihtikara mani olmak için hiç ol-

v rı Yapılan z:cınmı almakta ğer bir komisyoııa, komisyon tica- mazsa onu yapanlar kadar seri ol-
. a~t eki~İYorlar, Avrupa gazete- ret odasına, o da ticaret müdüriye- mak Jazımchr. 

a D edenı...,.. lıtanbulda tine ve nm ....... t miicldeinm111_"1Di;'.. Al.met ouo 

Alman mütehassıs Y edikuleden· Şişliye 
bir metro politen inşasını teklif ediyor 
Plan ancak elli senede kabili tatbik görülmektedir) 
lstanbulun müstakbel planını 

yapmak üzere celb edilen Avrupa- ! 
lı mütehassıs mimarların Yerdik
leri raporlar hımıımen terdime e- . 
dilmittir. Raporlar yüzer nüsha o
larak basılmı9br, Bugünlerde jari 
heyeti azaaına Yerilecektir. 

Ankarada buhmm•kta olan V• 
li ve Belediye reisi Muhittin &. 

yin sah günü tehrimize avdeti bek- ! 
lenmektedir. Muhittin Bey geldik· 
ten soma juri heyeti içtimalarına 
bafbyarak tehir planına ait rapor
lan tetkik edecektir. Mevcut üç 
mütıelıaaaısın raporlarından hangi
sinin tercih edileceği ve İstanbul 
plinuım kime yaptırılacağı juri 
heyetinin tetkikatından sonra ta-

ayyun edecektir. 
Juri heyeti tetkikatını altı ayda 

ikmal edebilecektir. Altı ay sonra 
plim yapacak mütehaaaıs taayyun. 
edince hakiki planın yapılması Üf 
sene kadar sürecektir. 

Plamn ikmalini müteakip derlı.I 
tatbika baf.lanması takarrür etti

.(Devamr 6 mcı sahifede)' 

elli - sonra accıb.ı ne /tol "'-iti 
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ittihat 

HARici --HABERLER 
Terakki! ve Çember/ayn diyor ki (BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICl VESiKALARA GORE) 

• 
''infirat siyaseti lngiltere 
için mümkü~ değildir,, 

' Akil Muhtar Beyin Ahmet Rıza 
Beye gönderdiği mektup 1 • 

Yazık artık devlet aylık veremiyecek bir hale geldi. .. 
Yıldızlılarla Ermeniler tarafından harap edilen 

birçok Türkler arlık vergi veremiyorlar 
Dokt()!" Akil Muhtar Beyden ı 

yazımızda bahsetmiştik. Mizan ga
zetesi sahibi Murat Bey, Abdül • 
hamidin serhafiyesi Ahmet Celi • 
!ettin Pa,aya, kanarak Cenevre • 
den lstanbula dönmek istediği za
man orada bulunan genç tıp tale
besinden Akil Mulıtar Beyin bu ha
dise üzerine bütitn ümidi istikba
lin mahvolacağını zannederek ce • 
binden rovelverini çıkarıp intihar 
etmek istediğini yazmıştık. 

orada bir suretle yiyecek tedarik 
edebilir miyim? Böylece dü,ünür
ken hemen cinnet derecesinde ar
zu ettiğim ilim tahsiline kendimi 
atayım diyorum. Velhasıl çıldıra
cak kadar kararsızlık iç'nde çalka
nıyorum. Aman efendmi, bana im
dat ediniz, yol gösteriniz! Şayet 
bu halim devam ederse ki timdilik 
kendimi si:ı:e tesrm ederek mütesel 
li ediyorum, o zaman mutlaka ak
lınu bozacağım. . . Ha.y lanet ol
sun fU padipha ki ehaliyi açlıktan 
ölecek dereceye getirdi, ölüm uçu
rumunun yanma yaklllftırdı. Ata· 
ğıya yuvarlamak için timdi tekme 
vurm.ıya çalıfıyor. 

"lngilizler komşularının endişelerine 
karşı alakasız kalmazlar, komşularının 
·menfaati İngilizlerin menfaatleridir,, 

İttihat ve Terakki ilk defa İs· 
tanbulda ttbbiye mektebinde te
~ekkül ettikten sonra Avrupaya 
kaçmak için can atanlardan ve 
bunu yalnr:ı: tahsil için değil, ayni 
zamanda AbdüUıamidin zülmüne 
ve İstibdadına karıı ıicfdetle mü • 
cadele etmek için de istiyenlerden 
birisi ve belki en hararetlisi Akil 
Muhtar Beydi. 1896 senesinde A.. 
kil Muhtar Bey henüz yirmi Y•tın
da idi. Ve askeri tıbbiyenin yedin
ci sınıfında bulunuyordu. Avrupa· 
ya gitmek için her §eyini hazırla
mı§tı. Y almz yola çılamadan eVYel 
genç Türklerin Avrupırdaki piri o
lan Ahmet Rıza Beyin de fikrini 
almak iıtemiı ve ona bir mektup 
yazmıttı. 15 eylul 1896 tarihli olan 
bu mektubun mündericatı o de
virdeki gençlerimizin dü§üncele • 
rine, duygularına, an:ularına ve 
ümitlerine çok güzel tercüman ol
du<;u için onun bazı noktalarını 
aş:ğıya derceıliyoruz: Mektupta 
"Hamiyetlô >Jımet Rna Beyefen
diye,. diye hitap edildikten sonra 
deniliyor ki: 

Efendim 'hazretleri, 
Eğer ıu dakikada beni muaz

zep eden n:brap - ki halimizin 
vehameti mahsulüdür - fU kağı
dı zaten naçiz gibi yirmi yaşların· 
da bulunanların tecrübesizliklerin
den dolayı ekseriya görülen hatalar 
la doldurmama sebep olursa, bu 
kusurlarımı affediniz. Kan,ık bir 
zihnin semeresi de karışık olur. 

Fakirim, askeri tıbbiye mek . 
tebinin yedinci ısmıf talebesinde -
nim.. lam.im Akil (Bin) Muhtar
dır. Her bir genç Türk gibi ben de 
vazifeıuin ne yolda olduğunu gör
düğüm temiyeden ve ıu ıson za • 
manlarda gerek malUın olan vak'a 
!ardan ve gerek zatıi.liniz gibi 
gayyur vatandaılarımızın hakikat 
göaterici nasihatlerinden ve l~ . 
viklerinden öğrendim. Hatta pek 
Ç()k manialar karşıamda kaldığım 
hal<le gene Avntpaya gidip ilim 
tahsil ederek vatanıma hiç olmaz
sa yük ohııamağı kurmuı ve yap· 
tığım teşebbüsler ısayeainde olduk
ça hazırlanmıı bir halde bulunu
yorum. 

Fakat bilmem kaderden mi, yok 
sa meınleketimin parasını Avru
paya t~ryarak edeceğim ziyanı 
tahsil ile kapatmak iktidarının ben 
de bulunmamasından mı ned'r, ge· 
ne kartnnda bazı maniler göreı·ek 
kara.r veremiyorum: Dört nefer ai
leme devletten, vefat eden pederi
min hakkı olarak alınan sekiz yüz 
kurut ile bir de gelip gelmiyeceği 
•üpheli olan üç yüz fU kadar kuru' 
bırakıyorum. Ben Cenevre'ye g;t. 
mek için ayda yalnız ~ r ra a.lı
yorum ki bu para oldukça müna
sip bir mahalde bulunan evlerin 
aylığı ile hazır olan 150 küısur Os
manlı lirası naktin birle,mesile bi
rikiyor. Sıkı'ınırsa küçük bir evi
miz de 150 lira kadar bir para ile 
satılacaktır. 

Yazık ki devlet artık aylık ve
remiyecek bale geldi. Yıldızlılarla 
Eı meniler tarafından harap edilen 
biçare Türkler - evet, yalnız Türk 
ler - artık vergi veremiyorlar. A
lınan az b·r paranın çoğu boğazla
rında kalası memurların boğazına 
gidiyor. Katan kısmı aç ve çıplak 
bir halde sevkolunan askerin nakli 
yesine sarfediliyor. Kalan da Er
meniler'e ihsan!!! ! gibi mi desem 
ne desem, weriliyor. Zaten e~nebi 
devletlerin bize istikraz vermiye
ceği llfİkirdır. Hain paditah devle
tin namını itibarsızlığa kadar çı
kardı. fatikraz için kartılık göste
rilecek bir teY de kıı.lmad:. Demek 
istiyorum ki yakında parasız kala
cağız. 

Bu vaziyet karfısında ailemi, 
böylece mevcudunu elinden alıp 
açlıktan ötmek tehlikesile karfılat
tırmak ihtimali gözler'mi karartı· 
yor. Diğer taraftan ise düşecekleri 
ha.le h~s te dütec:ektir, diyorum. 
Böyle olduğu takdirde acaba ben 

Kararım zatı vali.nızı görmek te
refine nail olmak Ye orada ismimi 
deftere kaydettinnekti. Likin itler 
değifli. Lütfediniz de ~miyetini
zin defterine - eğer bir suretle 
ite yanyab1leceğim bat~mıza ge
line ..C. benim için M. Mehmet ismi 
ni geçirip emirlerinizi bild · rinz. 
(Hakiki isminin yalnız sizlere ma· 
lôm olmasını ailem namına rica e
derim.) Cismi natüvanım din ve 
millet uğurunda feda olsun! Eğer 

Akil Muhtar Beyin 1297 senesin-
deki bir resmi 

fU dakikada dü,ündüklerimi yaza
bilseydim, timdiki idareden ne de
recede nefret ettiğimi anlardınız! 
Nazım Efendi b'raderime gönder· 
dikleri mektuptan dolayt beyanı te
sekkür ederim. 
· Beyefendi, halimiz herkes gibi 
beni de korkutuyor. Elan icraat gör 
mediğimizden dolay4 enditedey'z. 
Artık hançer vatanın kalbine giri
yor. Bıçak yalnız kemiğe dayan
madı, onu kesti bile. Her şeyi si
gortaya verinciye kadar yangın et
rafı saracak! Devlet mahvoluyor. 

-Bitmedi-

Silahsızlanma 

Fransızlann İngiltcreye ve
rtceği nota hazırlandı 
PARlS, 13. A.A. - Muhtemel 

•ilahsaz•anma mukavelesinin tat-
. bikı zamanları haltkmda Fransız 

tasavvurlarını lngiliz hükümetine 
bildirecek olan notanın ilk müs
veddesi M. Bartunun riyasetinde 
tesbit edilmittir. 

Proje !İmdi sivil ve askeri ınu
tahassıslar tarafmdsn tetkik edil
mektedir. Sonr hükumet azasına 

tevdi edilecek ve Londraya gön. 
derilecek olan kat'i metnin teEbi-
tinden evvel nazırlar mecliısinde 
müzakere edilecektir. Londrarun 
28 mart ta.rihli sualine Fransız ce
vabının verilmesi için daha bir 
kaç gün intizar edilmek lizım ge
leecği anlatılmaktadır. 

LONDRA, 23. A.A. - Dün ak
~am Gildhal' da milletler cemiyeti
ne muzaheret heyetinde bir nutuk 
söyleyen Sir Osten Cemberlayn in
firat sivasc ti taraftarlarının tıddet 
le aleyh;:\cle bulunmut, bu suretle 
hareketin lııgıllere içın artık müm
kün olmadığını isbat etmi,tir. Mü. 
maileylı ln11ilizlerin ko~ularının 
endişelerine kartı alakasız L 1la
miyacaklarım ve bunun yalnı;: lıl\, 
knlarına kıl sebeplerden d•gıl bel
ki ıcomtulaıının menfa.atlerinin İn
gilizlerin kt.ndi menfaatleri olma
sından ileri gelmekte bulunduğunu 
beyan etmitt ır. Sir Cemberley1' de
mi,tir ki : 

Emniyetimiz infiratta d .ığildir. 

Londrada 

Yeni bir sahte
karlık meselesi 
Sahte sigorta pullarila 
iş görenler yakalandı 
LONDRA, 13. A.A. - Londra

da yeni bir sahtekarlık meselesi 
meydana çıkarılmıştır. Bu sefer 
ki mesele sahte sigorta pulları me
selesidir. Oç Polonyalı bu yüzden 
mahkemeye verilmiştir. 

Geçen hafta, iki Polonyalı Har· 
viç' de vapurdan karaya çıkmıtlar
dı. Oç bavuldan ibaret olan efya
larını gümrük memurları muayene 
etmitler. Şüpheli hiç bir fey bula
mamıtlardı. 

Fakat Polonyalıların vaziyetle
rinden fÜphelenen gümrük polis 
hafiyeleri kendilerini Londraya 
kadar ta.kip etmişler, nilıayet ora
da ar-.tırmalar yaparak, bavulla. 
rın kapaklarının içine gizlenmi' 
"National lnsurance" sigorta tirke 
tine ait 619,000 sahte pul bulmut
lardır. Pulların kıymeti 4000 lngı
liz lirasını tutuyordu. Polonyalı
ların bir suç arkada,, da tevkif edil 
mittir. 

Rusyada altın işletme 
programı 

MOSKOV A, 13. A.A. - Altın 
itletme programının ilk ayına ait 
kısmı yüzde 109 nisbetinde ikmal 
edilmittir. Geçen senenin ilk üç a· 
yına nazaran altın işletmesi yüzde 
67,3 nisbetinde artmıştır. 

"'\ 
ı Harici' küçük haberler 1 

"° Tituleacu'nun seyyahatı.- Pa
ris, 13. A.A. - M. Tituleacu ayın 
16 sından evvel buraya gelecek de
ğildir. M. Bartu ayın 17 sinde ha
riciyede, M. Löbrön ayın 18 inde 
Elize sarayında M. Titulescu 9ere
fine birer öğle yemeği verecekler
dir. 

Re•mi ziyaretinden r.onra M. 
Titulescu'nun Pariste birkaç gün 
daha kalacağı zanediliyor. 

$ Radyo Martinı .- Roma, 13. 
A. A. - Beynelmilel Radyo Mar
tim komiteainin konferansı Roma.
ela toplamıttır. Konferansa sekiz 
millet i,tirak etmİftir. 

' Buzlar Ü.tündeki kazazedeler.· 
Moskova, 13. A.A. - Şimit kam
pından dün de 22 kişi V ankareme 
nakledilmittir. Buz üzerinde altı 
ki'i kalmıftır. Şimit Alaskaya nak
lolunmuftur. 

* Riyaziyeciler kongresi.- Ro
ma, 13, A.A. - Beynelmilel riya
ziyeciler kongresi 4 mayıstan 10 

Göğsünden ziya çıkan mayısa kadar burada toplanacak

kadını muayene ettiler tır. Kongreye bütün memleketler-
den bir murahhas gelecektir. 

Acayip hadise 

TRIYESTE, 13. A.A. - Milli ta *Moda sergin.- Torino, 13.A. 
barriyat meclisi, göğsünden ziya A.- Üçüncü milli moda sergisi 
fua.ları çıkan hasta kadın hadisesi- dün burada açıllJl.1'tır. 
ni tetkik etmek üzere Piranoya pro 

• Yeni bir Bulgar vapuru.
feaör doktor Vitaliyi göndermittir. Hamburg, 13. A.A.- Şark sefer-
Profesör hastayi tetkik ettikten · H b 

leri için am urgta İnp edilmit 
sonra taharriyat meclisi reiıi ayan- olan 4500 tonluk Sofya vapuru hü-
dan Markoniye ilk raporunu telıı- klimet memurları ve Bulgar kolo-
rafla vermittir. · ni•i hu.zurunda auya indirilmittir. 

ı 

Mütecavizin insaniyetin d;;-\>manı 
olduğunu l<abul ve teslim etnıeli. 
Ve mütecavıze karfı onu tecavıi
zünden beklediği istifadeden 
mahrum edebilecek bir kuvv.-ıt VÜ· 

cude getirilmeledir. 
Mümaile) h netice olarak millet· 

ler .:emiy•tine olan imanından 
bahsetmittir. M. Çamberlayn tara· 
tından müdafaa olunan takrir İLİ· 
fak ile kabul edilmit ve Avam ka
marası koridorla.rmda bir çok mü
nakqalara mevzu tetkil etmittir. 
Filvaki parlamento azasından bir 
çokları timdi arazi emniyetlerinin 
ve tecavüze k~ı teminatın zaruri 
olduğunu kabul ve teslim edecek 
derecede ileri gitmektdirler. 

Prensin katli 

1 Staviski meselesi 
İle alakadar 

--o-

Oğlunun ve karısının açtı
ğı mühim bir mahkeme 

PARIS, 13. A.A. - Mütavir 
Prensin oğlu ve karıaı tarafından 
dün, adliye nazın M. Şeron'a bir 
mubtıar verilmittir. Bu muhtırada 
deniliyor ki : 

" Ne yapılırsa yapılsın ve ne is
tenilirse dütünülsün M. Prensin 
katilin Staviski meselesine ait 
temyiz mahkemesi bat reisine mü
him ifadelerde bulunacağı günün 
arifesine tesadüfü insanı kuvvet.le 
sarsmaktadır." 

Muhtıra facianın bir tarihçesini 
yapmakta ve " M. Prensin esrarı 
bugün çözülen bir suikasta maruz 
kalarak katledildiğine inanmak İ· 
cap ediyor." demittir. 

Sonra bir çok malômattan ve ih
barlardan bahsedilmekte ve 20·2· 
34 tarihinden altı gün eVYelinden 
M. Prensin sıkı bir nezaret altında. 
bulundurulmut olma.sı üzerinde 
udrulmaktadır. Bu nezaret phitle
rin ifadeleri ile sabittir. 

En nihayet cinayetin muhtelif 
sebepleri arattırmakta ve yalnız 
Staviski itile alakadar görünen ih
timal kabul edilmektedir. 

'Kral Aleksandr 
--o-

Ahlaki ve siyasi ilimler 
akademisi azası oluyor 

PARIS, 13. A.A. - Matem deY
resi bitmit olduğundan "Ahlaki 
ve siyasi" ilimler akademisi, ec
nebi terik sifatile birinci Alberin 
yerine bir b~kasını seçmek üzere 
faaliyete geçecektir. Zanedildiği· 
ne göre komisyon Yugosla.vya 
Kralı birinci Alekıandn intihap 
edecektir. 

Pragda 
Alman ricalinin tezyif 

eden karikatürler 
PRAG, 13. A.A. - Alman istih

barat bürosu bildiriyor: Çek artist 
ler kulübü tertip ettiği bir sergide 
Hindenburg, Hitler Ye diğer Al
ma.o devlet adamları hakkında tah 
kiramiz mhiyette kan"katürler le§· 
bir edilmittir. Karikatürlerin sanat 
noktai nazarından kıymetleri meş
küktür. Alman elçisi ıifahi nota ile 
Protestoda bulunarak Prağın mü
him bir noktasında açılan bu sergi
nin bir kin menbaı tetkil ettiğini ve 
Almanya ile Çekoslovakya arasın. 
daki iyi münasebet üzerine tesir 
edebileceğini b~yan etmi9tir. 

Alman propagandası 
BERLlN, 13. A.A. - Alman rad 

yo merkezleri bundan sonra her 
cuma günü alqamı bütün dünya 
Almanlarını Almanyanın vaziye
tinden haberdar etmek üzere kısa 
bir siyasi rapor neşredeceklerdir. 
llk raporu bugün M. Gobeh okuya 
caktu-. 

Milli müdafaa nezareti bazı yüksek 
rütbeli zabitleri tevkif etti 

BVKREŞ, 13 (A.A.) - Rador ajansı bildiriyor: 
Milli müdafaa nezareti 7 nisanda bazı zabitlerin tevkifinden dolayı 

isaa edilen bethahane ve telcif verici şayialar üzerine tevkil edilen za
bitlerin iıimlerini ihtiva eden bir tebliğ ne,retmiftir. Liatede bir kayml 
kam, bir binbtJfı, üç yüzbaşı, altı mülazım ismi vardır. Bu zabitlere 
bazı küçük zabitler aakeri makamattaralından tahkik edilmekte olan 
bir İfle zimethaldirler. Milli müdala~ nezar~ti bu listeyi nefrederkeıt 
memleketin düfmanları taralındanışaa edılen uydurma haberlere ti• 

mübalegalara karşı r.ıüteyakkiz davl'anmasını efkarı umumiyedeıt 
istemektedir. Bu tarzda sayia çıkaranların kanunlara tevlikan takip ot 

tecziyeleri için tedbirle; alınmıştır. 

M.Mihalakopvlus, Yunan hükümeti 
ATINA, 13 (Milliyet) - Bugünlerde aabık Hariciye Nazırı Mös;yÖ 

Milıalakopıtloa'un hükumetle tefriki mesai edeceğine dair bazı ıivayet· 
/er çıkmıştı. Bunun Ü;r;erİne Btıfvekil Mösyö Çaldaria gece matbuat mü· 
messillerine beyanatta bulunarak /Jfösyö Mihalakopulos'un hükumet· 
le tefriki mesaide bulunacağına dair "Ellinikon Mellon,, veaair hükiimet 
gazetelerinde çıkan yazılardan malumatı olmadığını söylemİftir. Keuı
lik Mösyö Mihalakopulo:ı ta bu haberi tek:z:ip etmiftir. 

Zonguldakta bir doğum evi 
ZONGULDAK, 13. ( A.A.)- Maaril, belediye himayei!!tlal oe hal/ır. 

vi tarafından müştereken ödenmek üzere 8000 lira sar/ile bir doğum efll 
açılmasına karar verilmiftir. 

• 
Ingiltere - Japonya ticaret 

müzakereleri durdu 
LONDRA, 13. A.A. - Hükumetin Japonya ile ticari müzakerele

re tekrar baflamak projesine yer vermesi artık pipheli olmaktan d" 
çıkmlftır. 

Ticaret nezaretinin İntibaına göre müzakerelerin bu gün içİll 
bir neticeye varmak ihtimali yoktur. Ve ticaret nezaretinin görü,lerİ• 
nin doğruluğu nisbetinde, artık ihtimal verilmiyen bir anltıfma için bof 

gayrettler sar/etmekten i..! Japon dampingine karr lngiliz; aanayiini ,,.
halaza için gayretler sar/edileceği tahmin edilmektedir. 

Binaenaleyh, bütçe takdim edilirken, ayni zamanda uzun miiıl• 
dettenberi muhafazakar ekseriyetin mühim bir kısmı tarafından isli' 

nilen himaye tedbirlerinin de bildirilmesi ihtimali mevcut telakki eJi.'• 
lebilir. 

Amerika reisicumhuru 

Şiddetli bir 
Muhalefet görecek 

V AŞINGTON, 13. A.A. - Bir 
balık avından dönerek va,ingtona 
yaklllf&D M. Roosvelt üç kanun la
yihası! teklifi münasebetile konfe
ransın şiddetli bir muhalefetine 
maruz kalacaktır. 

Tekliflerden en mühimi gümüt 
madenenin tekrar kıymetlendiril
mesi haldrnıdaki "Dieıs" kanun J.i,. 
yihuıdır. lkinciısi 1-1-1930 den be
ri kapatılan milli bankalara para 
yatırmıf olanların mevduatının 
2.500 dolara ka.da.r olan kısımları
nın hükiimet tarafından tediye!i 
kanun liyihıuıdır. Bu layiha yüz 
milyonlarca dolar tediyesini icap 
ettirecektir• 

üçüncü ve en tehlikelisi çiflikle
rin üzerine mevzu ipoteklerin ser· 
mayelendirilınesidir. Bu teklif mi
liyarlarca dolara mal olacaktır. 

Amerikada grevler --Yeniden binlerce amele 
grev ilan etti 

DETROIT, 13. A.A. - Otomo· 
bil yedekleri imal eden 45 fabrika
ya menısup 3800 amele, gece yan
amdan itibaren grev ilan etmitler
dir. Bununla beraber ücretlerini 
36 saate indinneğe muvaffak olan 
dört fabrika amelesi, greve ittirak 
etmemittir. 

Hindistan muhtelit ko
mitesinin raporu 

LONDRA, 13 (A.A.) - Deyli 
heralde göre Hindistan muhtelit 
komitesinin raporu bu tetrii devre 
içtimamdan evvel bitirilecek değil
dir. 

lıçi fırkasının naıiri efkirı olan 
bu gazete tunları yazıyor; 

"Daha timdiden mii'kiimetin ka
rarının beyaz kitap tekliflere umu
miyetle uygun olacağma ruuhakak 
gibi bakılabilir. 

Fa.kat müfrit muhafazakarlara 
imtiyazlar verilecek ve Hintlilere 
verilmiyecektir. Merkezi muhtari· 
yet verilmesi de vilayet muhtari
yetinin nasıl tatbik edildiği görü· 
lebilene 'kadar tehir edilecektir. 
Bundan bllfkil, beyaz kitapta bah
sedilen "Zamanlar", polisin kont
rolu bizzat valinin elinde filen 
kalmak suretile büyük bir mıkyas
ta takviye edilmezse, mes'ul vila
yet nazırlarına "kanun ve emir" 
selihiyeti verilmesi de tehir edile
cektir. 

Amerikanın alacağı 

Fransızlar borç
larını ödemediler 

NEVYORK, 13. A.A. - Am" 
rikaya borçlu olup da tediyatta lı' 
lun~aını' veya teehhür vukua 1 
tirmit olan milletlere Amerika~ 
bu:-dan böyle pa.ra ikraz edilıııef" 
ni meneden Jonaon kanun 19.yilı' 
sından bahıeden bir mecmua bııl 
diyor ki : 

f ra.nsa hükUnıeti, muhik adde! 
fon bir takım sebeplerden dola>" 
Amnikada akdetmif olduğu h1 
istikrazlarınm faizlerini tediye-' 
merrıittir, Fakat Amerikadan !":. 
istikraz etmit olan Fransız fehiı* 
ri , yalnız teahhütlerini yerine / 
tirmekle iktifa etmemi• ve bıı ~ 
cl ·. yali altın dolar olarak yapıt>* 
tır. 

Bu mecmua, netice olarak dit' 
ki : 

Jonson kanunu, ecnebi me1 
ketlern bam baıılta olan pren · İ ~-' 
rine karşı kendi prensiplerini !~ 
sürmekten zevk a~a.? Amerik~ 
rın bunu yapmak ıcın müraca#I 
ıil<:eri basit tedbirden biridir-

BaUran Haberleri 

M. Kristiçin seyahati 
ATINA 13 - Salahiyettar ~ 

hafil tarafından tem:n ediidiJ;'f 
göre geçen pazar günü Belgrlli'I\ 
den Yugoslavya sefiri Mösyö il'! 
tiç bu seyahati Yunanistandıa ",J. 
kan misalondan doğan vazi)' 
hakkında hükumetine maıu.m-ı 
mek için yapmışhr. 

Yunan harp donanması 
ATINA, 13 (Milliyet) - - ~ 

sartios., gazetesinin aldığı P"J 
mata göre milli müdafaa ~ 
bugünlerde toplanarak Y. ~ 
harp donanmasının dört ye:J 
fif gemilerle takviyesi husll 
karar verecektir. 

Bulgar bcrçları / 
SOFY A, 13 (Milliyet) -- t 

ten bildiriliyor: . ~ f 
Bulgar mürahhas heyetıll::'I, 

riste himilleı-le yaptıkları ~ ;I, 
relere ait hiç bir maliim.at ~.~ 
mıttır. Bu müzakerelerin c:ıı~ 
siye kadar bitirileceği zll-~ 
liyor. Bundan sonra Bulgar JI, 
derhal Londraya hareket ı-' 
ve oradaki hamillerle ya~11(. 
mastan sonra Gospodin ıi"' 
ayın 17 sinde doğruca ser 
decektir. 



lfELE~ 
Kelimelerin zulmü · 

Halta yazıaı 

Bir ameliyat yapmak isteyen 
cerrah na.ıl ha.tasını bir takım i
laçlarla uyutur, yahİıt onun ameli
yat yaptığı yerindeki hinini kı•
men iptal ederae, hayatın her fil· 
beaindeki tam veya yarım mütehaa 
•ıslar ve daha doğrusu (erbap) de
nilen adamlar erbabı geçindikleri 
İfte bir adama bir ameliyat yap
mak isteyince onu tıpkı cerrahın 
yaptığı fl'İbi uyutur yahut hi&sini ip
tal ederler. Lakin bu İf için .dokt9r
ların kullandık/an fınngalar, klor
lormlar kullanmazlar. Kelime, llif 
kullanırlar • imanların bu kelinıe
lerden çektikleri zulüm kaleme ge
li~ fey degildir. Romalı mefhur 
(Neron) bu kelimelerin yanında 
/ruz;u gibi kalır. Bu kelimeler ne
lerdir? Size bir kaç fubenin bir kaç 
kelime.ini yazıvereyim: 

Eve dülger çağırdınız;, ip yap
tıracakaınız;. Pazarlık eana.ında 
,,,.aya fU kelimeleri karutırır ve 
,akça karlfhnr: Kolona, kaclron, 
Jıiipepte, mahya, lalçagonya, per
fNIZ, çille dolap lalan. Siz; bunlar
la aer•emleı-.iniz, ondan sonra herif 
.Ue yüklenir. 

Avukatta işiniz var. lfte zalim 
kelimeler: 

Proteato, ödemeemri, nakz, tem
;yiz, ehli hibre, durufma, müteael
.U kefalet, noter lalan .. 

Bir kalemdeainiz; .. iste zalim ke-
limeler: ' 

Macip, müzekkere, müsııedde, 
mukabele, tebyiz, kayıt, muamele 
iatizan, iatilôm .. 

Motorcu ile ifiniz var. Şu lôlla
'J1a Jo'kkat edin .. 

Piston, aektör, aüpap, volan, 
manyetor, buji ... 

Hoca ile lal ederken: 
Eliyaziibillôh, hadisi kudai, aye

ti kerime, sevap, günahı kebair .. 

1 Doktorlarla görüşürken: 
T anaiyon, entermitans, ı;enkup 

nevralji, anestezi .. 
ı Pehlivanla görüşürken: 

Paça hamağı, kurt kapanı, kaz 
'kanadı, kazık, şiraze peşkabzı, 
sarma; künde ... 

Sporcu ile görüşürken: 
Esofman, safi, lale, fandel, 

'dubl V •İstemi, tempo .. 
Yorgancı ve dösemeci ile görü· 

fiir'ken: ' 
. Farbala, markiz, kornef, iator, 
'kordon, saçak, lake, jardinyer ... 

Balıkçı ile görüşürken: 
Mana, zoka, azun olta, aektir

me, çapari, orkos sulan, yalova 
l'anğı, ilarya, sarı kanat, çinakop. 
Matbacı ve mürettip/erle görü

fiirken: 
Punto, katrat, batone, italik, en· 

teriin, file, reaksiyon, rotaıil, bat
tal, latanbul, Liyone. 

Edip veya filozof ile görüşürken: 
Bergaon, realite, melküre, tah

teş,uur, sembol .• 
ı Portakalcı ile görüfürken: 

64 lük, Alciiye, Dörtyol, halis 
Yala. 
Mahyacı ile görüşürken: 
Anada sönük var, üvey aykırı 

'dü~müş, öksüzü yak." - ~ 
Boyacı ile görüşürken. 
Aatar, iapatola, ripolen, sikatif, 

t~ölen, eğriboz, nefti, lngiliz bezi
n, ispanya üstübeci .. 

1 Saatçi ile görüsürken: 
!,";dol, ma1a, ~enberek, kadran, 

mı, ener •.. 

Kasapla görü,ürken: 
Maalryak, cJ_ağlıç, dış kapak, kürek, 

aarm ı ' lıleto, bon /ile .. 
Daha bu •özlerden yüz binlerce 

yazabilirim. Hep bild ·.. . l . .. .. .. • .. ıgımız şey er-
Jır. Goru~tugumü~ d l b 

- a am ar un-
ı1aralıl sdöykler ve .. ~ikkat eder. Biraza-

a ı mı yuRlenirler V d 
k ı.. .. e on an 

nra orRutacak mı yıld L ' ıracaR 
mı, sızdıracak mı; onu yapar, .. 

Bunların en şa.l'.~' dikkat olanı 
heveskô.r bazı polıtıkacılardır, Bun 
lar da büyük adamlara bey, Pa•a 
gibi ihtiram lô.kabı ilô.ve etmede~: 

_Dün aksam Mehmetle bera
berdik. Hüseyin ile görüştüm . . !"
mail bize gelmişti.. Ben Nurı ye 
•ö:ylerim. Diye lô.I eder ve karşı
•ırıdakini bununla yıldırırlar. 
~ e biz böy!ece bir takım ~elin:ıe· 

lerın zulmü altında yaşar g;derız. 
lôkin alısmıs olduğumuz için bun· 
~arı f'kayet 'etmek ya kurtulmak 
~t ' emek aklımıza gelmez .. 

FELEK ---İşten el çektirme 
Y ·· k · 

fe ·· l ~ek mühendis mektebı pro· 
:ı: •or .~rınden b:r zata göı-ülen lü-
unı u:ı: . d . 

ten el erı~e. vekalet tarafın an ış-
çektırılmiştir. 
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HABERLERi 

• 
iki gü~dür ~ehrimizd~ .bulunan Japon bahriyelilerinin band~ dün öğled_en aonra Gülh!1~e parkın~a / 

halka bır konser vermıfllr. Bu kon· serde Japon ve Türk havalarıle beynelmılel pöhret sahıbı butekarla
rın landmıf eserleri çalınmı~tır. Japon bandosunun verdiği bu kon- ser d;in çok kalabalık bir halk tarj 

alından dinlenmiftir. 

Bursada bir ~ebeke ve ima 
Hithane meydana çıkarıldı 

iç Anadolu ile şehrimiz ara
sında earar kaçakçılığı yapan bir 
kaçakçı şebekesi ve bir uyuşturu
cu maddeler imalathanesi mey -
dana çtkarrlmıştır. 

Vak'a şudur: Kilisten lıtan • 
bula elmas satmağa gelen Akkaş 
ve Ahmet efendiler İsminde iki zen 
gin adamın esrar almak için Bur 
saya gidecekleri muhafaza teşki -
litı tarafından haber alınmıştır. 

Bu vaziyet üzerine bu adamla
nn peşini iki muhafaza memur':', 
takibe başlamışlar ve bundan bır 
kaç gün evvel memurlar da onlar
la birlikte Bursaya hareket et • 
mişlerdir. 

Ahmet ve Akkişın takipleri Bur 
stıda da devam etmiştir. O sırada 
blJJlların hüviyetinden şüphe eden 
Bursa zabıtaaile elele verilmiş, her 
il::isinin harel;etleri sıkı bir kon
trol altına alınmıştır. 

Bir gün bunlardan Ahmet Ka
raköye hareket edecek otobüse 
bir heybe getirmiştir. Şoförün şüp
hesi üzerine Ahmet kaçmak iste -
miş, fakat o sırada etrafta tertiba~ 
alan muhafaza memurları Ahmedı 
derhal yakalamışlardır. 

Heybe otobüsten alınmış, için
de tam 13,5 kilo esrar bulunmuş
tur. Artık bütün ümitlerini kesen 
Ahmet lıu esran Gerbanlı Meh • 
metten aldığını şoför Muıtafanın 
evinde sakladığını itiraf etmiş ve 
bunlar da derhal yakalanmıştır. 
Gerbanlı Mehmedin evinde bü

yük mikyasta esrar imalathanesi 
ketfedilmiştir. 1 

Bursa adliyesi dördünün r ~ 
tevkifine karar vermiştir. Muhı -
:ıa istihbarat bürosunun edindigı 
m~l~ata nazaran, bu şebeke en 
mııbım kaçakçı şebekelerinden bi
ridir. 

Belediyeye müracaatlar 
şimdiden baıladı 

Havaların ısınması üzerine şeh
rin muhtelif yerlerinde d'eniz ha
mamlan ve plajlar tesis etmek ü
zere müsaade almak için beledi
yeye müracaatlar başlamıştır. 

Bu sene den;z hamamları ve 
plajlar için müsaade verilirken son 
yapılan plajlar talimatnamesinin J 

daha sıkı bir surette tatbikine dik
kat edilecektir. 

Her sene olduğu gibi bu yaz 
mevsiminde de açıkta denize gir
mek menedilecektir. 

o•-------
Recep Beyin bu akşamki 

dersleri 
Cümhuriyet halk fırkası umu

mi katibi Recep b .. y bu aktam in
kılap tarihi enstitüsünde dersleri
rine devam edecektir. 

Recep Bey bugünkü dersinde 
inkılap mefhumunun ruh ve ma • 1 

nasını İzah edecektir. 
Recep bey müteakip derslerin

de iatikliil savaşını anlatacaktır'. 
Recep bey yarın Ankaraya dö

necektir. 

Efgan sefiri geldi 
Ankaradan İzmire gitmiş ora

dan Bursaya geçmiş olan Efgan 
sefiri Ahmet Han şehrimize gel-

miştir. 

Yapılan muayenede talebeden yüzde doksa
nının dişlerinin çürük olduğu görüldü 

Diş tabipleri cemiyeti idare heyetinden bazıları. 

Dit Tabipleri Cemiyeti heyeti i
daresi dün cuma olmasına rağman 
cemiyet reisi ve Dit tababeti mek
tebi müdürü Kazım Esat Beyin ri
yaaeti altında toplanmı,tır. 

Vilayet dahilindeki ilkmekteple
rin mevcut 45 bin talebeden 35 bin 
talebenin di,!eri dit tabipleri tara
fından muayene edilmif ve bunla
ra ait fi,ler üzerinde dün uzun u
zadıya tetkikat yapılmıtlır. Bu top
lantıda semt ve mekteplere göre 
grafik e İstatistikler çıkarılmıştır. 
Şimdilik yapılan ilk tahminlere 
göre talebenin yüzde doksanında 
çürük dif olduğu anlatılmaktadır. 

Mütebaki kalan on bin talebenin de 
fitleri peyderpey cemiyete gönde
rilmektedir. 

iki ecnebi diş tebabeti 
profesörü 

Paris dit tababeti mektebi pro
fesörlerinden dit tababeti cemiye
ti reisi profesör Rova Rai Fouro
guet fehrimize gelmi§ ve dit tabip
leri cemiyeti heyeti idaresi ile gö
rüşerek bütün ecnebi memleket -
lerde Türk diş tabipleri cemiyeti 
mecmuasının ecnebi muhabirliğini 
kabul ettiklerini söylemişlerdir. 

Biz bögle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Bütün dünyada mevcut en ça
lışkan milletlerden biri hiç fiip
hesiz Japonlardır. Daha çok ya
kın bir zamana kadar tamamen 
zirai bir memleket olan Japonya 
bugün tamam'le çehresini değiş· 
tirmif ve belli ba,Iı sınai mem
leketlerden biri olmuftur. Çünkü 
her ne sebebe mebni olursa ol
sun zirai kalmı~ bir memleketin 
ahali.inde eğer çalışma kudreti 
faz.la olursa bunun ük imkan zu· 
hurunda aaany:e doğru atılaca
ğı muhakkakhr. Çünkü :ziraatle 
sanayi arasında büyük farklar 
vaıdır. Ziraatte nihayet insan 
toprağın çerçevesi ve hududu i
çindedir. Orada çalışmağa, orııı
dan iatediğini çıkarmağa mec
burdur. Halbuki sanayi böyle de· 
ğildir. Onun çerçevesi :ziraate 
nazaran çok vasidir. Sadedi/en 
mesai ile elde edilen mahsul a
rasındaki nisbet daima mebsu
ten mütenasipt:r. 

işte Japonlar bu sırn bulmus
lar ve kendilerine fimdi sana)ıi 
sahasında büyük bir mevki yap
mışlardır. Son Japon dampingi 
bunun büyük bir misalidir. Fa 
kat acaba bunların yegône mu
vaffakıyet sırları çalışmaları mı
dır? Hayır bunu kat'iyetle iddia 
edemeyiz. Asya ırkının en müm
taz hasletlerinden biri de müte
vazi olmasıdır. 

Bu ırk diğerleri gibi eserleri
ni şiddetle ortaya atmaz birden 
bire meydana çıkmaz. Onun si
yaseti hiç ortalığı velveleye ver
metf e_n yavaş yav121 ıahai laali
yetının hudutlarını genişletmek 
ve dünyaya yayılmaktır. Japon· 

lar iste kendilerinde bulunan 
bu h'asletten son derece istifade 
etmesini bÜmiflerdir. Evvela c:
var adalara, Çin sahillerine Hin· 
di Çiniye "Malais,, adalarına o
radan Hinde kadar mallannı ıev 
ketmişler ve buralarda bulunan 
ahalinin ihtiyacı olan pamuklu 
e1yayı temin eylemişlerdir. Ni
hayet bir gün Mançester ve Lan· 
haşir sanayii bu Japon tehdidi
nin kuvveti altında bocalamış ve 
/ngiliz ıanayiini korumak için 
tedbir almak lüzumunu hisset-
mistir. 

Japonya hiç püphesiz uzak. 
şarkın Britanya.ıtır. Onunla cog 
rali vaziyeti aynıdır. Japonya 
Britanya rolünü oynamak isti
yor fakat maalesef sanayi için 
lazımgelen en mühim bir kuv
vetten, kömürden kısmen mah
rumdur. Bunu da vimdi Sakalin 
adaları temin etmeğe çalıııyor. 
l,te Japonların iddiasındaki sır 
ve hikmet buralar.dadır. 

Son iki Japon gc>miıinin ls
tanbulu ziyaret etmesine bakar
sak bu likirlerimizı b121ka bir sa
hada da görürüz. Japon bahri
yelilerine hepimiz sokakta rast
geldik. Ve hepimiz kendilerini 
sevdik. Bunun için üç dört sene· 
dir bütün dünyada mal dampin
gi yapan Japonlann fimdi de 
sempati dampingi yaptığını aöy
liyebiliriz. 

Bütün bu saydığımız esasların 
hepsine birden malik Türk mil
leti ve Türk vatanı için Japonya 
herhalde çok güzel ve istifadeli 
misa!ler vermiftir. 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Bu sene bin beş yüz 
talebe iştirak edecek 

J 

Lise ve orta mektep talebele
rinin yedinci jimnastik şenlikleri 
hu sene mayıoın on sekizinde ya
pılacaktır. 

Mekteplerde talebe muallimle
rin nezareti altında hazırlıklara 
başlamıştır. Mayıs içinde bütün 
mektepler talebesinin iştirakile u
mumi provalar yapılacaktır. Bu se 
ne lstanbul mekteplerinden kız 
ve erkek olmak üzere 1500 talebe 
şenliklere iştirak edecektir. 

Şenlikleri idare için Maarif ve
kaleti başmüfettişlerinden Selim 
Sırrı Beyin riyasetinde bir komis
yon teşekkül etmiş ve mumailey~ 
mesaisine başlamıştır. Bu ıenelo 
jimnastik şenliklerinin daha parlak 
bir tekilde yapılması için hazırlık
larda bulunulmaktadır. 

Öğrendiğimize göre, bu seneki 
şenliklere ; bütün Türkiyeden lZ 

ve erkek on bin talebe iştirak ede
cektir. 

Esnaf Bankası 
Bazı müesseselerle iıtirak 
suretile anlaşmalar yaptı 

Esnaf Bankasının vaziyetinin 
ıslahı ve her sene karşılaşılan za • 
rarlarla sönmekte olan bu banka
nın canlandırılması için bazı teıeh
büsler vardır. 

Esnaf bankaaı bu meyanda ba
.,1 taahhüt, İnşaat ve nakliyat mü
esseselerile İştirak auretile anlat· 
malar yapmıttır. Banka yakında 
bu sahalarda çalışacaktır. 

~-o ----

Yugoslavyada' emlak 
bırakanlar 

Yugoslavyada Agrar kanunu 
mucibince hükumet tarafından va
ziyet edilmi' olan Türk emlak ve 
arazisinin tasfiyesi için iki hüku
met arasında aktedilmiş olan iti
lifnamenin yakında lskoçya mec
lisince tasdil<i beklenmektedir . 

Bundan sonra itilafname mer'i
yet mevkiine girecektir. Bu itilaf. 
name mucibince emlılk ve arazi me 
selelerinin mütekabilen hal ve tes
viyesi için YugoslAvya hükumeti, 
Türkiyeye 17 milyon dinar, bizim 
paramızla beş yüz bin lira vere • 
cektir. 

Bu paranın yedi milyon dina
n bu sene, 1 milyonu da gelecek 
sene tesviye edilecektir. Beş yüz 
bin Türk lirası Yugoslavyada em
lak ve arazi bırakmıt kimselere 
istihkaklarına göre dağıtılacak -
tır. --
Şehrimizdeki Almanların 

spor bayramı 
lstanbulda bulunan Alman Hit

lerist gençler tarafınÖan dün Şiş: 
lide Bulgar hastanesi yanındakı 
spor meydanında bir spor hayra• 
mı yapılmıttır. 

Mühendis Schitter bir konfe • 
rans vermiş, bunu Dr. Guckesin 
bir nutku takip etmiştir. Bundan 
sonra gençler bir geçit resmi ynp
rnıılardır. 

Erkekler ve genç kızlar Alman 
usulünde bedeni hareketler , halk 
danaları, bayrak yarışları yapmış
lardır. Bundan batka bir de futbol 
maçı yapılmı§tır. 

Memleket menfaati bütü 
menfaatlerin fevkindedir 

Bir gazete gözüme ilişti: 
Bulgaristana külliyetli miktarda 

balmumu verecek ve mukab··lindc 
Jeker alacakmı,ız. 

işin mühim taralı balmumu ve
rip ~eker almakta değil .• Bizce İ· 
fİn en mühim taralı, ~u her gün 
yakmakta olduğumuz kibritlerin 
çöp kısımlannın - memleketimi
zin en büyük orman ve kereste 
memleketi olmasına rağmen, - Is· 
veç'ten, Romanya'Jan, yan! ecnebi 
memleketlerden gelmesindedir. 

Bir vakitler fem'alı diye bir ne
vi kibritler vardı. Minimini kulu· 
larda satılır, şamalı o!duğu için ko
lay kolay sönmezdi. Memleket bal
mumulannı kibrit ıanayiinde kul· 
lanmak auretile onlara çok iyi ve 
emin bir istihlak mahalı'i bulmak 
imkanı varken ve bundan bQfka 
memleketimizin birçok ormanları 
bulunurken ecnebi memleketler • 
den çöp getirtmek, bizi şaşırtan biı 
hadise olmak ~yle dursun, hav$Q• 
lamıza hiç bir suretle sığmıyan bı'r 
iftir. Eğn kibrit için lsveç.'te veya 
Romanya'da yetişen hususi 
cins bir ağacın vücuduna muhak
kak surette lüzum varsa ve memle· 
ketimizdeki ağaçlar cins itibar'le 
buna müsait değil, - ki miisait o!
duğu muhakkaktır ve ilk kibrit şİr· 
keti bu maksatla labr:kasını orman 
mıntakasında tesis etm:1ti. - o 
takdirde pekôl.a ~amalı kibrit çıkar 
mak ve bu İşte memleket balmu
mulanndan istifade etmek için 
ııirketi icbar etmek kab ·ldir. 

Denilebilir ki sirkctin makine ll'· 
sisatı, şamalı fitil iş/emeğe müsait 
Jeğ:ldir. Bu, bizi alakadar ctm k· 
ten çok uzaktır. Bizi alakadar. e

den, Romanya ağoçlarını.n ,'!."~'~· 
dahili mahauliitımızın istıh.akıdır. 

Şirket kendi men/atini go::.ö
nünde ı.:tmakta haklı olabilir; fa. 
kat bizim de memleket menlaati
ni her ıeye tercih etmek, hakkımız 
olduktan b11fka üstelik vazilemi::: _ 
dir de. 

Sonra fl! nokta da unutulmamak 
lciz.ımdır ki, sirket, mem~ekettc in· 
hisar halind~ rakipsiz çalışan b:r 
müessese, kibrit te her sınıf ha/kırı 
ekmek ıu kadar mübrem ve zaruri 
ihtiyaçlarından madul olan b:r 
maddedir. Şirketi, makinelerinde 
bu yolda bir tadil yapmağa mecbur 
kılmak, rakipsiz vaziyette olan bu 
mpe .. ese için tahammül cailml'Z 
bır leJak6rlık Jeğildir. 

Ve nihayet ıunu Ja unutmamak 
lazımdır ki, memleketimizJel. ,· s:.-. 
ketlerin muvallakıyetlerınirı 
birinci sartlanndan birisi de, 
memleket' menfaatlerine hürmet et 
tiklerini göstermek suretilc muhil· 
/erinde bir sempati uyandırmak:.r. 

Salahattin ENiS 
o~-----

Diş tababeti kongresi 
1atanbulda eylulde toplıırnı<'.ak 

~lan ikinci milli Türk diş tababe
tı konırreai.ne Y_unan diş tababeti 
p~of~ı~rle~ı de •ıtirek edecekleri
m. bıldırm•fler~ir. Bu arzuyu ce
mıyet memnunıyetle kabul .. ımiı
tir. 

Milli kongrede yapılacak ilmi 
ıergi hakkında Avruı-a fabrikala • 
rile cemiyet idaresi muhabereye 
başlamıfhr. 

f BORSA J 
( ı, Bankaımdan alınan cetveJG.r) 

11 Nisan 934 
Akı a m fiyatları 

latikrazlar • Tahvilat 
J.tikrau dahil? 98.SO T. ••"rrıye 
1933 lıtllıı.raı.t 98,50 Elektrik 
Unitütk 29,30 Tr-mvay 

il 28.55 
Tünrl 
Rıhtıın .. ili 28.55 
Mümeııil 

Şarlıı. D. Yolları 2,60 il .. 
Ci.imrükl•r 8 Kuponıuz 
Ba&dat tl,71 .. ili 

ESHAM 

9,18 
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48,40 
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• 
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Qikirl~r ve insanla!:) 

Eve düşen 
Yıldırım f*l 

Nahit Sırrı Bey, geçen sene için
de bu gazetede tefrika edilen EtJe 
düşen yıldırım'ı kitap halinde de 
çıkardı. Bu roman, muharririnin, 
şimdiye kadar okuduğum eserlerı
n n hiç şüphesiz en iyisidir; bun
dan sonra Nahit Sırtı Beyin, men
sur tiir üslubu ile hikayeler anlat
maktan vazgeçip ihtiraslar tahlili
ne, bir muhit tasvirine girişmesini 
bekliyebiliriz. 

BATAKHANE 

Şükrü Efendi, oğulları Namık ve 
Sait, gelini Şayeste ile Ankara' da 
oturuyor. Kardeşi Hüsnü ile sene
lerden beri dargındır. Bir gün on
dan bir mektup alıyor: Hüsnü Is-

. tanbul'da bir hastahanede ölmek 
üzeredir; büyük kardeşine, hiç ol
mazsa gelip kızı Muazzez'i yanına 
alması için rica ediyor. Hüsnü, kar· 
defini göremeden ölüyor. 

Muazzez çok güzel bir kızdır.0-
nı.:n Ankaradaki eve girmesi, aile
nin felaketine sebep oluyor çün
kü, gelin Şayeıte'nin daha ilk gün
den hissettiği gibi, ona yalnız Sait 
değil, Namık da, yani Şayeste'nin 
kocası i:la ii.şık oluyor. 

Kızı küçük oğula nişaırlıyorlar; 
büyük oğul buna tahammül edemi
yor, karısını alıp babasının evin -
elen çıkıyor. Kendini Kayseri' de 
bir i'e tayin ettiriyor. Fakat hare
ketinden iki gün evel Muazzez'i 
bir kere daha görmek isfyor, hiz
metçi Emine kadının yardımı ile 
e,·e giriyor. Kızla konu,uyor; hat
la ona kendini bir dereceye kadar 
ı;evdirmeğe de muvaffak oluyor. 
Fakat Emine kadın Sait'e de haber 
vcrmİf; de!ikanlı gel"yor, karde~i
'ni öldürüyor. 

Muazzez kaçıyor; artık o bir eğ
lence kadını olacak. Şükrü Efendi 
de gelini Şayeste onun, bazı yol
suzluklarına da gözyumarak otu
racak. 

Mevzu hoşuma gitti. Nahit Sırn 
Bey bu mevzuu harcamış denemez, 
cünkü kitabının bircok sayıfalan 
hakikaten kuvvetli. 

0

Eshastan hiç 
olmazsa •kisine, Namık ile Şayeste' 
ye bir ,ahsiyet vermeğe, onları bi
rer gölge olmaktan kurtarmağa 
muvaffak olmuş. idaresiz bir adam 
o'an Namık'ın, Muazzez'i gördük
ten sonra karısını döğme;:ini, hatta 
o 7.amana kadar karşısında ağız a
çamadığı babasına karşı gelmesini 
bize kabul ettiriyor. Bunlar, bilhu 
aa karie en umulmadık hareketleri 
beklenilen, tabii birer sahne diye 
göste. ebilmek az şey değildir. 

Fakat Nahit Sırrı ~ey, diğer eş
haEa birer realite verememif, Şük
rü Efendi, Sait ve Muazzez "con
venf onnel" birer roman tipi ol-

. maktan kurtulamıyorlar. Bilhassa 
kendilerinden bahseden parçalar • 
da bile, onl~ra alaka gösteremiyor, 
Nam.ık ı, hıç olmazsa Şayeste'yi 
beklıyoruz. Halbuki muharrir bu 
iki kişiyi romanının merkezi yap
mağa da muvaffak olamamıt. 

Nahit Sırrı Bey, uzun uzun tah
lillere girişmektense e,hasın seci
yelerini sırf hareket~e göstermek 
istemiş. iyi; fakat hunun için eseri 
pek "schematique,. kalmıf. Bazı ha 
reketleri anlı yamıyoruz: mesela 
Muazzez'in akibeti; Sait'in nikah
lanmasına babasının hemen razı o
lu.u. Namık'ın, kıza gönül verdiği
~i anlar anlamaz, o güne kadar sev 
diği karde,ine düfman kesilmesi 
de biraz garip geliyor; iradesizliği 
kendinde bir hissin diğer bir hissi 
bu kadar çabuk söndürmesini izah 

Me,hur romancı Ahmet Yekta 
Beyin vefatından sonra evrakınm 
arasında fU tayanı dikkat notlar 
da bulunmuttur. 

"1stanbulda bir genç kadın tam
dıın. Süs, tuvalet bilmezdi. Her j 
9ey ruhunda toplanmıttı: Merha
metli, ince bir kalbi vardı. Her kü
çük "teyden teessür duyardı, Da
ima pelerinli siyah çartaf giyerdi. 
"Kıvırcık siyah saçları, iri siyah 
ve tersine kıvrılmıf uzun kirpikli 
gözleri aklımı bafcmdan almıftr. 
Hüzünlü sözlerden hotlanır, tenha 

ıssız yerleri tercih ed'erdi. Bunun için 
onunla hep mezarlık aralarında 
buluturduk. Kapısı örümcekli, iki 
odalı viran bir evde otururdu. Ara
sıra, geceleri beni gizlice içeri a. 
lırdı, anasının,babasının fakir oldu 
ğunu ve Anadoluda bulundukla
rını söyliyen bu kadın, aşk yüzün
den buralara düttüğünü hikaye e
der, fazla izahat vermezdi. Benim 
gibi bir çok erkeklerle gizli gizli 
seviştiğini hissettimse de o kadar 
uğraşmama rağmen bundaki es
rarı ketfedemedim. Kıskançlığım 
o kadar arttı ki cinnet derecesine 
vardı. O da beni seviyor ve kıska
nıyordu. Bu şüpheli muhitten uzak
laşmak lazımgeldi. Onu alıp Ana· 
dolunun sakin bir kötesine kaçtım. 
Anasından, babıuından habersiz 
benimle evlenmeğe razı olmıyordu. 
Bankadaki paraları, babamdan ka
lan bütün emlaki uğrunda feda et
mittim. Beni kıs kıvrak bağlamıs
tı. Nihayet memleketine gidip aile
!inin müvafakatile evlenmeğe ka
rar verdik. 

- Beni çok seviyor musun? de
dim. 

- Dünyalar kadar! Der ve ilave 
ederdi:. 

- Bakalım anam babam senin
le evlenmeme razı olacaklar mı? 

O zaman aklım başımdan gide 
cek gibi olurdu. 

iki gün iki gece •imendifer yol
culuğundan ve on iki saat te araba 

IHllllllllUllHllllllllllllllllllHl lllHIHllllllllllllll.t 

için kafi değil. Halbuki tu tragedôa 
mevzuu kaçırılmamalı idi. 

Bu hususlar zannederim ki kita
ba, mevzuun muhtaç olduğu uzun
lağun e•irgenmit olmasından do • 
ğuyor. EtJe düfen yıldınm, bu yüz 
sayıfa içinde, bir romandan z:yade 
bir romanın hülasasına benziyor. 
Halbuki mevzu hikae değil, bir ro
man mevzuudur. 

Kitabı dikkatle okudum; bu dik
kate li.yrk olduğunu Wlnıyoru'll. 
Kusurları üzerinde de bunun için 
israr ettim. Yoksa sadece onu okur
ken duyduğum zevki söylemekle 
iktifa ederdim, çünkü bu kitap ha
kikaten zevkle ve bir hamlede o
kunuyor. 

Nahit Sırrı Bey bize hakiki bir 
romanın hülasaaını vermeğe mu
vaffak olmuf; o halde bundan son
ra ondan tam bir roman beklemek 
de hakkımızdır. 

Nurullah ATA 
T o.shih. - Geçen yazımda tertip 

hataları çoktu; bunlar arasında 
"Arz, talepten eveldir,, cümlesi de 
"Arzu, v. s.,, diye çıkmıf. Oç nok
ta yerine yan yana iki nokta koy
mak da adetim değildir. 

(") Varlık nepiyatı, 50 kurur?. 

Milliyet'in edebi tefrikası: 47 

KANLI SIR 
Eğer esirgeyecek olursak, hilkatin, 1 
tabiatin kanunlarına karşı gelmiş o
luruz. Genç kızın ruhu, isyankarsa, 
önünde hiç bir engel tanımaz, vu • 
rur, kırar, ezer, yıkar ... Eğer çocuk, 
uysal, sessiz, s~in iıe, işte o za • 
man felakettir. Çünkü, tamamile a· 
çılmadan, havaya güneşe kanmada 
dalında kuruyuverir. 

Doktora hak vermekle beraber, 
dütünüyordum: 

- Peki, onu, kendi havasına mı 
bırakmalı? 

- Evet ... Bir tehlike görüp his
sedinceye kadar ... 

- Bazan geç kalınır, doktor. 
- Şimdi konuştuklarımız, ne i • 

çin ya? Boş bulunmayacağız,, uya · 
nık davranacağız. Mesture Hanım, 
ölürken, ben, ona vadettim. 

Kalbim oltaya takılmış bir balık 
gibi çırpınıyor: 

- Sana da mı vasiyet etti? 
Doktor gözlerini gözlerime dik

ti: 
- Nasıl bana da mı? 

Yazan: Ma,'ınıut YESARi 

Başımı eğdim, uzun uzun içimi 
çektim: 

- Hastalığının batlangıcında ba 
na da, vasiyetlerini söylemitti. 

- Neşide için mi? 
- Evet ... 
Doktor Nüzhet Süleyman, sükUt 

ediyordu. Mesture, acaba, doktora 
da ne vasiyette bulunmuştu? Has. 
talığının son günlerinde, benim sa
vuşup gitmemden §Üphelenmit 
miydi? 

Hayır, Mesture, son deminde de 
ğil, ölürken, son nefesini verirken 
bile, benden şüplıelenmemiştir. O, 
bana daima itimat etmişti. 

Doktorun sesinde, bir hüzün ağır 
lığı, yas yorgunluğu vardı: 

- Kızımı, babasının eline bırak
mayın ... Onunla meşgul olun! .. de
di 

Derin derin göğüs geçirdim: 
- Bana söylediği gibi ... 
- Zavallı kadın! .. 
- Başka bir fey ş(iyled~ mi, dok 

tor? 

ile gittikten sonra memleketlerine 
girdik. 

Şehrin taştan ve mağara kapıla
rına benziyen küçük evleri hende 
fena bir tesir bırakmıttı• 

ilk konakladığımız hancı: 
- Buruı lıtanbula benzemez, 

kendiin sakın, diye ihtar etti. 
Bu, ne demekti? Benim içimde

ki aşk, dünyanın bin türlü beli. 
!arına karşı koyacak kadar büyük 
tü. Krutundan, bıçaktan, ölümden 
korkmazdım? fakat içimde bir 
ürperti bilfladı. Gülsümün anası, 
babası beni pek İyi bir çehre ile 
kal,ul etmediler. Son derece müte 
assıp göründüler. Kızlarını ayn 
odaya almıtlardı. ilk evvel onu bu
radan kaçıran erkekğin ben oldu
ğumu sandılar. Kadın izahat ver
mişti. Bu seferde onunla uzun uzun 
kavga etmeğe b14ladılar. Sevg"limi 
üzen, kırçıl sakallı, patlak gözlerile 
bir katil hissini veren babasını 
hemen bir kurşunla yere devirecek 
kadar hiddet'eniyor, kendimi zap
tediyordum. 

Ak1am olunca odaya kısa boylu 
mavi römlekli, uzun sakallı adam
lar doldu. Bunlar, k'misi kızın da
yısı, amcası, biraderleri, dyaısı • 
oğulları, uzaklardan akrabaları 
falanmıf. Bahaa.çıldı. Ben, kızları
na Allahın emrile talip olduğumu 
anlattım. ilk evvel onun evli oldu
ğunu, kocasının Berutta bulundu· 
ğunu, ölüp ölmediğini bilmedik'e
rini söylediler. Müteakiben ailele
r:nin asaletinden dem vurdular. 
Ve bana düğün için altın para yüz 
lira masraf kapısı açtılar. Uzun u
zadıya münakata ettik. Ben, haya
tımda hiç itiraz kabul etmez bir a
dam olduğumu söyledim. lik evvel 
sükUt ettiler? Sonra fikirlerinde 
musır olduklarını anlatmak ister 
gibi bıyık altından güldüler. Geç 
vakit odamda yalnız kaldım. Bu 
bilmediğim gurbet elinde bu ale'a
caip İnsanlar arasında ne yapacak
tım? Cebimde İstedikleri para var
dı ama bana ilerisi için lazımdı. 
Hem timdiye kadar bu paranın 
on mislini aarfetmiftim. Ne olursa 
olsun kızı cebren kaçırıp almak 
lazımgeliyordu. Sigaramı yakarak 
düfiindüm. Odanın v.ıtaiyetini tet· 
k;k ettim. Kapının sürmesi yoktu. 
Avluya açılan pencereler yalnız 
çerçive ve camdan iberetti. Dı
varlardaki camlı dolaplara baktını. 
Ve elektrik fenerimi yakarak arka
larındaki büyük mahzenleri ve giz
li yolalrı ketfettim. Bütün cesareti
me rağmen titremeğe ba,ladım. Bu 
rası b!r evden ziyade bir batak
haneye benziyordu. Eyvah, ben ne 
yapmıttım? Bilmiyerek kendimi 
cehenneme atmıttrm. 

Silahımı çıkarıp ıfığı söndür
düm. Bir elime elektrik fenerimi, 
bir elime tabancamı alarak karan
lıkta hazırladıkları yatağa uzanıp 
bekledim. 

Beni dünylar kadar sevd; ğiııi 
tekrar eden Gülsüm acaba cebim
deki paraları haber vermit miydi? 

Gece yarısı kapıda ve pencere
lerde tıkırtılar başladı. Kalbim 
göğsümü pa~çalıyacak gibi atı
yordu. Tıkırtılar fazlaJaftı. Ve do
lapların kapıları açıldı. Elektrik fe-

. nerimi yaktım.Gözlerim müthit bir 
sahne ile kartılaftr: Akfllrnki uzun 
saka.Ilı herifler ellerinde büyük 

- Hayır, azizim ... aana? 
- Bana da bukadar söyledi ..• 
Doktor, tekrar dalmıttı, dudak

ları arasından mırıldanıyordu: 
- Daha ne söylesin? 
ikimiz de susmuştuk. Eğer o an

da, Mesture. hayata dönüp aramı. 
za gelse, yanımıza otursaydı, gene 
ancak bu kadar yakın olabilirdi. 

Sofadaki duvar saati, bir &aat 
baJını çaldı. Fakat kaçı çaldı? bil
miyorum. Hatta, birkaç kere mi 
saat hafı çaldı? onun farkında de
ğilim. 

Doktorun sesile uyanmıtım: 
- Sokağa çıkalım, azizim. 
Oturduğum koltukta doğruldum: 
- Sokakta ne yapacatız? 
- Evde oturmaktan bunaldım. 

Biraz dolatalım, açılırız. 
- Yağmur yağıyordu. , , 
- Belki durmuştur .•• 
Doktor, hiç bu kadar ısrar et

mezdi. 
- Bana müsaade! 
Der, çıkar giderdi. Fakat bugün. 

beni de evde bırakmak istemiyor! 
Kış akşamları, karanlıklarla be

raber hatıralar da ölüyorlar. Ka
ranlıkta, hatıralara gömümlek, bir 
nevi mezar daüssılası yaratır ..• 

-10-
Atağı salonda, Ne,ide'nin, ken

di çektiği fotoğrafilerle doldurdu-

Japonlar 
- (Başı ı inci sahifede) ~ı

zeleri ve T opkapı sarayını gez • 
mişlerdir. Öğle üzeri Japon ate'e
militeri Kolonel Kanda şereflenne 
bir öğle yemeği vermiştir. 

Öğleden sonra Japon sefareti 
ikinci katibi Mösyö Maçida Tokat
lıyan otelinde şereflerine bir çay 
ziyafeti vermiştir. Maçida Japon 
hükumeti tarafından başka bir va
zifeye tayin edildiğinden yakında 
memleketimizden ayrılacaktır. Bu 
sebeple verdiği çayda buradaki 
dostlanna da veda etmiştir. Ziya
fette vali muavini Ali Rıza Bey, ba 
zı konsoloslarla sefaretler erkanı 
Japon sefiri Mösyö Mushakoji, 
Via Amiral Matushita ve Asama 
ve İwate gemileri kumandan ve 
zabitanı, Boğazlar Komisyonu re
isi amll-al Vasıf Pata, Japon zabit 
namzetleri hazır bulunmuşlardır • 

Ziyafeti müteakip amiral Mat
sushita hususi bir muşla Haydar
paşaya geçerek, Ankaraya hare • 
ket etmittir. 

Amiral ile beraber sefir Mösyö 
Mu3hakoji, sefaret başkatibi Mös
yö Suva, ateşemiliter Kolonel Kan 
da, gemi kumandanları da dahil ol 
mak üzere Japon misafrrlerden 
dört miralay ve iki kaymakam ve 
iki binbaşı Ankaraya gitmişlerdir. 

Misafirler bugünü Ankarada 
geçirecekler ve yarın sabah şehri
mize döneceklerdir. 

Dün sabah zabit namzetleri 
Boğazda bir gezinti yapmışlardır. 
Halktan arzu edenler gemileri gez
mişlerdir. 

Dün akşam saat sekizde dağ ve 

GÜZELLİGİ HAKKINDAKi 
DEGİŞTİREN KADIN 

MAE WEST 
Amerika'da 1933 senuinde birinciliği kazanan 

BEN BiR MELEK DEGIİ..IM 

fl!_ A il Y f!ij 
Bugünkü program 
l S TAN BUL: 

18,15: Pli.k nefrİyah. 18,45: Fransızca. eler& 
19,15: Anadolu ajansı muhtelif neıriyat. 19,30: 
Türk musiki. neıriyab (Tanbur Refik B. Ke
mençe Fa.hire H. Udi: Ne•rea B. Fikret B .J. 20, 
JS: Safiye H. (Sas srupa. lamam.en. ittiri.lıır: e• 
decektir.) 21: Suat lama.il Bey tarafından lır:on• 
ferana. 21,30: Radyo orlı::eatruı tarafından 
muhtelif eserler.) 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
17,35: Ta••nniJi konser, 17,55: Trio oda muai· 
kisi ( Leınberıten.) 18,30: .Konferana •• mü
aababe. 19,10: Neıeli pli.k musiki.si. - Müaa
habe, 21,05: SenConik orkeatr~ konseri. 22: 
Teknik konferans. 22,20: Chopinılll eaerlel'İnden 
mÜl'ekkep konser. 23,05: Mizahi neıriyaL -
Müaababe. 24,05: Dana • 

B0KREŞ,364m. 
13: Borsa. - Pli k . - Haberler. - Pl&k. 

17,15: Çocuk n~,riyab. 18: Gece orkestrası. 
l!J, Kadın saati. 19,15: Orkestranın de•amı. 
20: Üniversite radyosu. 20,20: Plak. 20,45: 
Konferans. 21: Radyo orkestrası. 22,45: Mubte 
lif lisanlarda haberler. 23: Hafif musiki. 

V I Y A N A, 507 m. 
18,15: A..-uaturya - Macar futbol maçnun 

ikinci hıııftaymı (Stadyumdan naklen). 19,15: 
Müaahabe. 19,45: Kuartet oda muıikiai. 21: 
"Vi1ana ormanında ilkbahar., İ•İmh taranni
li temsil. 23,15: Aktam haberleri. 23,30: Adalf 
Pauacher dana tak,mı. 

B U D A P E Ş T E., 550 m. 
18,30: Aakel'İ konıer. 19,50: Amatör saati. 

20 ,20: Miz:ahi musikiden mürekkep konser. 21: 
Köpecz:i - Boocı: takımı tarafından neteli bir 
•uvare. 23,10: Pertia aiıan takımı. 24: Pataky 
<;az tak.uru. 

YENi NEŞRiYAT 

"Kaymakamlar ve nahiye ıat 
dUrlerinin vazife ve salahiye 

Cizre kaymakamı Fikret 
"Tatbikatta kaymakamlarla ııl 
biye müdürlerinin vazife ve 
hiyetleri,. ismi altında bir 
neşredilmiştir. • 

Kitapta, gerek vilayet 
resi kanuniyle gerekse bununla 
lakadar diğer kanun ve nizanıl 

. ve nahiye müdirlerine verilın' 
lan vazife ve salahiyetler ın•, 
madde şerh ve tahlil edilmitt 

Bundan maada kitapta i 
amirlerini alakadar eden bir 
mebahis vardır. Karilerimize 
ye ederiz. 

Dr. Hafız Cenı 
Dahiliye mütehaııısı 

Cumadan batka günler.?~ 
(2,30 dan 6 ya) kadar :.tarı 
Divanyolu No. 118. Kabina t 
fon : 22398. Kışlık ikame 
Telefon 42519. 1 

kış sporları klübünde Japon misa- ı~ ~!;i~ ;u~k~· ı!'.~o:"i<ıaaik danı parça-
firler tarafından Japon tarzında lar<. 19 os, ıtüıahabe. 21' Güaün kua habnle-

'•iUiy~S 
bazı islerim oyunları yapılmıştır. ri. 21,ıÖ: "Gülm~k aıhhttir., iaimli karıtık bir 

neşri7at. 23: Muhtelif haberler. 2320: Prorram 
Bu oyunlar klüpte bulunan spor araaı .. ? 24: Dan• muaikiai (ealc.i. ve yeni.) 1,15: 

Asnn umdeıi "MiLLiYET "_., 

ki ınuaikiH neıeli neıriyat (Kısa dalıah Alman 
cul _•.r ve bilhassa İ!krim mera I• merkezi de ayni programı nakledecektir. 

ABONE ÜCRETLERi 
Türki7e İçin Harİf t 

!arı tarafından takdir ile kar§ılan. I t-=-mııı••DlllllO~K~T~O~R~-ı:mm 
mıştır. 

:... L. K. L-..,,, 
3 aylığı. • • • • • • • • 4 - 1 .,,,, 
6 " • • • • • • • • • 7 50 14 ""' 

Davet 
Türk Diş tabipleri cemiyetin

den: 
Aylık ilmi içtima 15 • 4 - 34 

pazar günü saat 18 de cemiyet mer 
kezinde aktedilecektir. Bütün mes
lektaşlar gelebilir. 

17 - 4 - 934 salı günü akşamı 
tam &aat 18 de kazanç vergisi hak
kında görüşülmek üzere azanın ce
miyet merkezini teşrifleri rica olu-
nur. 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

............... ~1209•mı 

bıçaklarla pencerelerden üzerime 
hücuma hazırlanmıtlardı. Korku
nun verdiği büyük bir cesaret ve 
son bir gayretle silahımı rastgele 
boşalttım: Dan, dan, dan, dan .. 

. . . . . 
Şimdi ben timarhanedeyim. O 

akşamdan sonra ne olduğumu bil
miyorum. Beni buraya nasıl kapat
mışlar b"lemem? Beni dünyalar ka
dar sevdiğini söyliyen Gülsüıııü, 
paralarımı hepsini kaybetiın. Yega 
ne malım sırtımdaki uzun gömlek. 
Etraftakilere başımdan geçenleri 
anlattıkça onlar gülüyorlar, bu in
safsızlara kızıyor, haykırıyor, bağı
rıyordum. Ditlerimi gırtlaklarına 
geçirip parçalamak istiyordum. 

Beni karanlık tat odalara kapa-
tıyorlar, alçaklar.... - O. N. -

ğu albümü seyrederken, Halim Si
ret içeri girdi: 

- Merhaba, Hüsrev .•• 
- Merhaba, azizim. • • · 
Halim Siret, parmakları arasın· 

da nefis kokulu bir sigar tutuyor
du: 

- Neşide'nin albümü mü o? 
Gözlerimi açarak hayretle bak

tım: 

- Oooo. . Mqalah, sende epeyi 
terakki görüyorum! 

-Ne gibi? 
- öyle ya, Net1de'nin albümü-

nü tanıyabiliyorsun : 
Sigarı, dudaklarının kenarına 

yerleştirdi, kaşlarının arası buruf· 
nıuttU: 

- Kinayesiz de edemezsin! 
Kuru kuru gülüyorum: 
- Vallahi kinaye değil.. •. Dik

katine hayret ettim. 
-- Ben dikkatsiz adam mıyım-' . 

dır? 
- Böyle teferrüat kabilinden 

şeyler, seni, öteden beri alakadar 
etmez de ..• 

Oturduğum koltuğun sağındaki 
kanapeye yatar gibi yaslandı: 

- Bu noktada haklısın ! 
izzeti nefsi tamir edilmit olmak

tan bir hazla, kendinden, bütün 
mevcudiyetinden memnundu, du
da~larında, kainatı affeden müaa-

Rusçuklu Hakkı 
Galataıaraydo Kanzük eczahaneıi 
kar§ıaında Sahne •okağında 3 numa

ralı apartımanda 1 numara. 

1824-

12 ••••••••.• ı4 - ~ 

Gelen evrak ıeri ..-erilme:&.- r:ı8 
ıeçen nüshalar 10 kuruttur.- Gaı:e~IO 
ınatb.a.ya ait itler için müdiriyet• 111 
ca.at edilir. Gazetemiz ili..nların m••' 1 tini 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 tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. ~1829 
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mehaki.r bir tebessüm helirmi,ti: 
- Geçen gün Neşide'ye verdiğin 

hediyeleri gördüm. 
Gözlerimi kırpıştırıyorum: 
- Hangi geçen gün? Ben, ge

çen gün, hediye filan vermedim. 
- O halde, o inci pandantifle, 

altın kolyeli madalyonu, Neşide'ye 
kim hediye etti? · 

- Ben! 
-O halde? 
- Fakat ben, onu, Netide'ye he-

diye edeli, üç ay oluyor ..•• Gali
ba, efendimiz, ancak, geçen gün gö 
rebildiler? 

Halim Siret, duraklamıttı: 
- Oç ay mı ofuyor? ne müna

sebet? 
- Ne münasebet mi? Netide'nin 

on bet Y8fına girmesi münasebeti. 
le ... 

- Ay, Netide, on bet yaşına gir-
di mi? . 

- Üç ay .c;luyor .• 
Halim Siret, ağzından sigarı çek 

mitti: 
- Şaka söylüyorsun! 
- Doktor Nüzhet Süleymana da 

sorabilirsin! 
- Neye bana haber vermediniz? 
- Ne diye haber verecektik? 
- Ne,ide'ye kartı pek ayıp ol-

du, doiiruıu. • . Kızcağız içlenmit
tir. Hüırev, vallahi gücendİJI! 1 

Elimden albümü koltuğun 
rına bırakarak ayağa kalktıfll 

- Giicenmeğe hakkın 
Sen, burada olsaydın, tabii 
nı bükerdim. Fakat sen, ka 
dasın!. Sonra, müsterih ol, 
Ne~ide'yi senin hesabına, id 
tik. lçlenmedi •.. 

Halim Siret te ayağa k:alJI~ 
- Ciddi mi söylüroıun? 
- Evet, evet. • • ciddi 

rum. 
- Çok teşekkür ederim, 

Doktora da ayrıca teşekkür 
ğim. 

Kollarını açtı, beni ku 
istiyordu, geri çekildim: 

- Puronla beni yakac 
zizim! 

Elindeki kokulu cigarayt 
riyordum. Halim Siret, ken 
yakı,tırdığı bir aalon ne 
boyun kırdı: 

- Oh, pardon! . 
Halim Siret'in ikinci hır ._. 

lama teşebbüsüne mani ol.,,...
çin: ~ 

- Şimdi, beni dinle, d ı' 
- Söyle. .. Seni dinlenıe 

burum. 
Hiddetten d;Rfn~im kıııl 
- Demek, mecbur ol 

dinlemiyecekıin ! . .Jl 
- B;tnt 
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Tekirdağ Halkevi şimdiye Bandırmada yeni bağlar 
kadar ne yaptı? v eniden so bin A;;~ikan çubuğu di-

A d d. b. •• ·~ .. j-' d h t k J kildi. Bağlarda zarif köşkler yapılıyor 

Elaziz . Adliye teşkilatı 
•••••••• 

İcra dairesinde işler pek çoktur 

za a e ı ır mıs ı a a ar aca j ,.. 
TEKIRDAGI, (Milliyet) - mı altmd~ . b~~ P.°linik açılmlf ve ., l 

Halkevimizin bir senelik faaliyeti haftanın ıkı gununde muayyen sa. 
hakkında !U mali'ımah aldım. Şim a~erde .ııelen halkı muayene et-

ELAZIZ (Milliyet) - Şehrimiz 
adliye te,kiıatı bir ağırceza, bir ~s
iiye ceza, bir asliye hukuk .ve hır 
sulh mahkemesi ile iıt: ntak ıcra ve 
tefkilatlarmdan ibarettir. S~h 
mahkemesinde ceza ve hukuk ı'le
ri bir arada gö. ülmektedir. lcra da
iresinde de itler pek çoktur. 

sinde mevkuf bulunmıyan ve ha· 
rap bir vaziyette olan 4 koVUf ıslah 
edildiği takdirde bu ihtiyaç berta
raf edilmit olacaktır. Hapishane 
içerisinde mahpus' arın su ihf yacı
nın temin edilmesi için iki su tu
lumbası kurulmuttur. 

diki halde Evimizin muhtelif ko- mıflerdır. .. . . . . 
·tel erini tef kil eden mukayyet Ayrıca koylenmıze tetkikat ı-

mı mevcudu 28 kadın ve 184 er- çin çıkan idare heyeti arkada,lakek olmak üzere 212 dir .. Binaen- rına köylerde kinin ihtiyacını ve 
aleyh önümüzdeki sene içın tabet- bataklık hakkında raporlannı ri
tirilen ( 300) sicil varakası halkı- ya sete ve r mit olduklanndan köy. 
mıza tevzi edilmekte. ve bu suret- lülerin bu ihtiyaçlan tamamen tat 
le de bu miktarın hır misli daha min edilmi,tir. 
artacağı kuvvetle tahmin edilebi- Halk Dershaneleri: 
lir. Evimizin bu zaman zarfındaki 
yaptığı it}erin ~i~ hülasa planço
sunu afagıya dızıyorum. 

n;ı, Tarih , Edebiyat Şubesi: 

Bu komite Türk dili cemiyeti 
vi layet heyetiyle müttereken çalı
,arıık T ürk dilini özleştirme husu
sunda yabancı kelimelere karşılık 
bulmak ve bulunan karsılıkların 
bir l istesi vilayet heyeti ~asıtasile 
merkeze gönderilmi~ ve tarihe ait 
bir çok e · erler elde edilmesi için 
r.ıcr!•ezc!e bir çok taharriyatta bu
lunmu,tur. Evimizin konferans sa
lonunda müteaddit konferanslar 
verilmekle beraber tarihe ait Vila 
:vet g zetesinde münhasaran ma
ka leler nefredilmiştir. 

Güzel Sanatlar komitesi: 

llu fubemiz iki kısma ayrılıyor. 
biri mus"ki, diğeri resim. M~siki 
fubeai talimatnameye tevfıkan 
ı>&r:> musikic il i!:rini heveskarane 
öğretmektedir. Bir sene içinde 8 
konser vermiftİr. 

Halen Evimize 20 kişilik bir 
bando tctkil edilmiftir. Resim şu
besi kurslıırma muallim, ıerbest 
meslek erbabı, ve orta mektep ta
lebesi ve haricten müdavim talebe 
miktarı 72 adedi bulmuttur. Bu 
müdavim talebeler arasında pek 
ınüstat gençler de bulunmaktadır. 
Bilhassa bir genci mevzuubahset
mek isterim. Şayet bu fakir çocu
ğun tahsili temin edildiği takdir
de Türkiyede yegane ressam ola
rak yetiteceği, Avrupaya da tahsi
le gönderilirse belki de beynelmi
lel kazanacağını iddia edebiliriz. 
Bu komitemiz çok nefis tablolar
la Halkevimizi süılemittir. Büyük 
ve küçük olmak üzere 60 fa yakın 
tablo Evin demirbat efyası meya
nına ithal edilmittir. 

Spor şube•i: 

Evimizin himayesi altında iki 
spor klübü vardır. Henüz sporcu
larımız İçin bir saha mevcut değil 
ıe de belediyece teberru edilen bir 
arsanın tesviyei türabiyesi yapıl
makta ve pek yakın bir zamanda 
sporcu gençler maçlarına devama 
hı:., lıyacakhr. 

T emşil Şube,i: 

Bu •ubeye kaydolan .heveska
ran Pek fazladır. Bir sene içinde 
11 Piyes temsil edilmiftİr. 

lçtintQi yardım komitesi: 

Halk · d ted . evın e muhtaç halkımızı 
d avı etınek makaadiyle tehrimiz 

e ınevcut b ·· ·· d d · 1 utun oktorların yar-
ıınıy e (Halkev· P l'k·ı· .•. ) _ ı o ı ı ınıgı na 

Bu 'ubeye müdavim talebe he
men 120 kadar senenin tatil ayla
rında orta mektebin mezuniyet im 
tihanlarına gidecek gençlerin ders 
!erini takviye İçin bir kurs açılmıt 
tır. Ve bu kura üç ay devam etmek 
tedir. Ayni zamanda Almanca ve 
Fransızça kurslarımız açılmıf, bu 
kurslara devam eden talebe yirmi 
yi mütecavizdir. 

Kütüphane ve neşriyat şubesi: 

Türk Ocağından metrük kitap
lar ve merkezden gönderilen mec 
mualar talimatnameye göre güzel 
bir surette tasnif edilerek oldukça 
stifadeli eserlerle bir kütüphane 
vücude getirilmiştir. Neşriyat hu
su:unda vilayet gazetesinden isti
fade edilmek suretiyle her hafta 
bütük fUbelerin faaliyeti ve köylü 
müze öğütler hakkında mütemadi 
makaleler netredilmektedir. 

Köycülük Şubesi: 

Bunun diğer şubelere nazara-ı 
faaliyeti daha fazla teksif etmi• 
ve köyle"rde bulunan muallimle-
den istifade etmek suretiyle köy!·· 
terin ihtiyaçları tespit edilmekt..! 
ve zaman zaman yapıhcak yar
dımlar ve sıhhi vaziyetleri dolayı. 
siyle muayene ve tedavileri temin 
edilmektedir. Evvelce Fırka mer 
kezinden bayrak gönderilmede" 
Evimiz bu köylere birer bayrak 
hediye ederek resmi günlerde k<"
'ide merasimi ve orta mektep izci
leri köylere tetkikata çıktığında bu 
komite azalarına izcilerle birlikte 
<eyahate İftira kederek köylü k8J'o 
detlerimize Istiklal martır.nz öğre 
tilmittir. 

Sonra hükumette bir itinin ta.
kip için buraya gelen takir köylü
müz istidaları meccanen yazılmak 
ta ve işleri takip edilmektedir. 

Müze ve sergiler ,ubeııi: 

12 Kanunuevvel Tasarruf haf
tasında T_aıarruf cemiyeti ile müt 
t~reken hı rser~ı vücude getirilmit 
tır. V: e ayrıca hır de müze yapılma 
11 mute~avvurdur. ı,te şehrimizin 
aHlkev~ ~ılınaz ve yorulmaz adım 
!arla yuruyor v taı· . e ımatnemeye 
tevfıkan bu kültür oca· .. 
d .. . . gımız gun-

en gune ınkı .... fa dog"ru ·1 ı· r- ı er ıyor. 

Sivasta avcılar kulübü 
SIV AS, (Milliyet) - Sivaıta 

bir avcılar klübü tetekkülü için 
hazırlıklar batladı. 

Klübün nizamnamesi tanzim e
dilmektedir. Vilayete verilerek mü 
ıaade istenecektir. 

Kurbanlık koyunlarını tayyareye 
veren köylüler 

' ~ --... Bandırma fş kele caddeıri.. ~ ~ 

BANDIRMA, (Milliyet) - Ev 1 ve tecrübeleriyle anılmaktadır. 
ce çok ıne9hur olan Bandırma bağ mevcut bağların hemen yarısın
ları Umumi harp zamanında tama dan fazluı lsmail ustanın tetvik 
men harap olmuttu. Bazı meraklı ve yardımiyle vücude gelmittir. 
müteşebbislerin tetvik ve gayreti- Bilhaa:a atıt.:ılıkta temayüz eden 
tiyle bir kaç senedenberi memle- Iamail usta bir çok tecrübelerden 
kette yeniden bağcılık yapmak he sonra yeni br üzüm cinsi ke9fe mu 
vesi artmı9tır. vaffak olmuftur. 

iki üç sene içinde Bandırmanın Çavuf üzümü kadar iri taneli 
etrafında bilhassa Muradiye, Ku- misket gibi kokulu ayni zamanda 
ruzman, Livatya, Somaoğlu mev- çok verimli olan bu üzüm Bandır
kilerinde üç yüzden fazla bağ ye- mada Demirci lımail Uata üzümü 
ti9tirilmiş, bu sene de yerlerini ha namiyle şöhret almıftır. 
zırlayanlar bir kısmını ziraat me- Ağaç bayramı .• 
murluğundan, bir kısmını da fz. 24 Nisanda kazamız halkının 
mir, Manisa ve lstanbuldan geti- ittirakiyle yapılan ağaç bayramın
rilmit 50.000 köklü Amerikan as- da Bandırmanın Balıkesir şosesi 
ma çubuğu dikınitlerdir. Bağlar üzerinde araziye 4500 adet muhte 
ziraat memuru Burhan Beyin fen- lif cins fidan dikilmiştir. 
ni tavsiyelerile yetİftİrilmektedir. Şehir fidanlığı 
Bağların bir kısmına bu sene Çu- Belediyemizin geçen sene yap. 
taklar arasında tel çekilmiftİr. tırdığı fidanlıkta 8000 adet genç 

Bağlarda daha ziyade Çavu9, ve muhtelif cins fidan yeti9tirilmiş, 
Altınlaf, Arabacı, lskender:ye mis bunla.ı:lan bir kısmı tchrin mÜnl\
keti, Alpehlivan, Sadıoğlu, Akdi- sip yerlerine dikilıni,, bir kısmı da 
mit üzüm cinsleri bulunmaktadır. gelecek ıene dikilmek üzere fidan 

Bazı meraklılar üzüm mevsi- lıkta büyütülmeğe terkedilmittir. 
minde asude ve temiz ve zevkli va Mıızir haJv«nlarla mücadele 
kit geçirmek için bağlarına çok Uç aylık için ilin olunan muzir 
güzel ve zarif küçük köfkler yap- hayvanatla mücadeleye Mart ayın 
brmıtlardır. Geçen sene elliden da da d-evam edilmi9, köylülerin 
fazla yapılan bu kötkler bu sene tertip ettikleri sürek avlarında 
daha fazlal~acaktır. 300 yaban domuzu, 10 çakal, 2 til-

Meınlekette bağcılığa ilk heveı ki, 3 kurt vurularak rnıntakamız 
edenlerden ve mütetebbiılerden halkı tamamiyle ifayi mükellefi. 
demirci Is mil usta bağcılıkta bilgi yet etmittir. 

"' 
Bandırmada Livatya bağ yolu.. 

Trabzonda güzel sanatlar 
sergisi 

TRABZON, (Milliyet) - On 
bir vilayete si.mil olmak üzere 1 
haziran 934 °tarihinde bura halke
vi müze ve sergi komitesi tarafın
dan resim, helke) ve tezyinat ser
ı:iei açılacaktır. 

Sıvısı herıun posta 

Aydıııdan kaçan katil 
AYDIN, (Milliyet) - Geçen

lerde harp mamlilllerinden Mehme 
din barakasında boğularak öldürül 
düğünü bildimıittim. C. Müdde
iumumiliği ve zabıtamız daha o 
gün katlleri tespit elmİf ve tutul
maları için biti9ik vilayetlere yazıl
mıttı. Bunlar Yenipazarlı Jb~im 
ile Beütch'rli Hasandır. lzmır za
bıta11 kendilerini yakalamıt ve suç 
!arını itiraf ettiklerini tel yazısile 
buraya bildirmittir. Zabıtamız İb
rahim i!e Haaana cinayetleri etna
sında yardım eden Uluburlu Ali 
oğlu Ahmedi de yakalamı,tır. lz
mirde tutulan k-.tiller bugünkü 
trenle geleceklerdir. 

SIV AS, (Milliyet) - Sıvasa es
kiden haftada üç defa İstanbul tre
ni gel"p gidiyordu. La.kin 20 mart
tan itibaren değİfen tren seferleri 
Ankaradan, Samsundan günlük ge 
lip gitmeğe başlamıt bulunuyor. lı
tanbul treni buradan her günkü 
Ankara trenile gittiği halde lstan- Aydında at koşu sahası 
bul dan buraya gelmiyordu. Bu haf- AYDIN, (Milliyet) - Milli spor 
ladan itibaren o da batladı. Hafta- !anınızdan olan biniciliğin ihyaaı 
da Üç defa gazeteleri beklemekten ve ilerlemesi için geçen aene bir 
artık kurtulduk. Şimdi her gün ga- atlı spor kulübü tetk!l ed~lmi!ti. 
zeteleri muntazaman takip etmek, Kulüp azalarının hır çogu cıns 
günlük havadislerden hiç olmazsa macar hayvanları edim~işle~ ve fe• 
bir kaç gün evvel haberdar olmak hir içinde ve dıtında b.nmege bat
mümkün oluyor. Eskiden İstanbul- lamıtlarıh·· 
da çıkan cumartesi gazeteleri bu- Bunu dikkate alan vilayet mak~
raya ancak çarşamba günü geliyor- mımız, Ayamda bir at koşu ye~ı l'·~İze her frrsatta büya.lı lıdlılJliyet ve vatanp~rverliğini İşpat eden du. Şimdi ise cumartesi gazetea:ni yapılması için kulüp idare h~yetı-

Adliye Müfetffİ Sabri Bey bu
raya gelmit ve bütün muamelatı 
teftit etmeğe başlamıttır. 

Elaziz hapishanesin,de halihazır
da 450 mevkuf vardır. Yeniden ya 
pılan mevcut 6 büyük, iki ufak ko
VUf ihtiyaca kafi gelmediğinden 
kovutlar haddinden fazla olarak 
mevkuf doldurulmuştur. Beher ko
vusun hacmi istiahisi 50 kişi oldu
ğu 0halde 70. 80 k~i vardır. İçeri-

Be, seneden beri vilayet:miz C. 
müdde:umumiliğinde bulunmakta 
olan Etem Bey Gaziantep ağır ce
za mahkemesi riyasetine, Gazian
tep müddeiumumisi Sami Bey mün 
ha! bulunan ağırceza mahkemesi 
riyasetine, Yalvaç ceza hakimi Nu
ri Bey Eli.ztz C. müddeiumumili
ğine, Elaziz ceza hakimi MDt mücf. 
deiumumiliğine, Pertek C. müddei 
umumisi Bari Bey Hozat hakimli
ğ;ne tayin edilmittir, 

ıilaziz "Adliye erkanı ve memurini bir arada. • 

Bandırma yüzme havuzu 
Yarışlar bu sene Erdekte yapılacak 

BANDIRMA, (Milliyet) - Ban
dırma spor mıntakaaı denizcilik fU· 
besine çok ehemmiyet vermekte -
dir. Deniz •Porlarile fenni surette 
uir&flDak ve yüzgeçleri daha mü
sait ve muntazanı bi,. sahada çalıf
tırmak için bu sene liman dahilin
de bir aabih yüzme havuzu yaptı
nlmıya karar verilmittir. 
Mmtakamızın denizcilik vaziye • 

tini yakından görmek 'üzere birkaç 
gün evvel ,ehrimize gelen ?e~i.z-. 
cilik Federasyonu umumı katıb~ 
Rıza Bey de denizcilerimizin faalı
yetini takdir etmif, yüzme havuzu 
yapılmasını muvafık görmüttür. 
Rıza Bey refakatlerinde Mıntaka 
reisi Servet, denizcilik heyeti rei
si Ragıp, azadan Sabri ve Talat 
Beylerle birlikte otomobille Erde
ğe giderek orada da denizcilik hak 
kında tetkikatta bulunmUflardır. 

Erdeğin etrafından ve kıymetli sr. 
sporcu gençlerden Fehmi B. in d&
laletile sahil ve adacıktan gezmit
lerdir. 

Erdek denizi daima sakin ayni 
zamanda kumsal olduğundan fu~ 
ve yüzme yarıtlarma çok müsait 
görülmüf, bu seneki mmtaka denia 
yarı,laı mın Erdek'te l'.apdmaama 
muvafakat edilınittir. 

Haziranda. kürekçi ve vü.zücüle ... 
den müre~':P ~i~ ırrup Erdeie ırio. 
derek Erdegın ıkı yüz metre önüa. 

deki Zeytinliadada kamp kuracaJa. 
lar ve federasyon tarafından gön
derilecek Avrupalı bir antrenörün 
nezareti altında antrenöınanlar ya
parak temmuzda lstanbulda yapı· 
lacak olan Türkiye deniz birinci
lik yantlanna mıntakamız bu se
ne daha kun-etli bir tekilde İftiralı! 
edecektir. 

urft höylu·· .. .. b• [ .. ıne sini gönderıyorum. Bunlar Sarayın pazartesi günü okuyorıll. ni te•vik etmif, ve kotu yerı ol.a-ç •unun ır c.:ın ı ı~mı l k'" , . . T T 

erlr.esft .. h' . ı .• 1 K h [ıpınar ve Karı oyıerıne aıt olup Her gündevam eden bu posta se- rak ayrılan zafer mahallesi üzerın- Yulranda BarulırmılJa vüzme havuzu yapılacak olan liman Ja. ,,. oy na ıyesıne vag ı apa • C · · hed. f 1 h k ı · ı· 1 · · 1. t ,,_ "'-ıtrba11 ba .. b ( l Türk Tayyare emıyetıne ıye et er eri epiıniz için ço e verıt ı o deki kepez yerının p anı yap ırı· hili, apaiula Enleğin Zeytinli aJaJan görünü,;; • • 
ti'-1 . Yramı mıaıa:e e ıy e-'~±:~~~~~~:_ıJ~· .:_ ______ J__'.d~u:· ____________ _:.' _ıw!-L!..!li!•~n~zı·!!m~ı-~~:_~~l~•!!"!!m!!'llt~r~---------------------------------" . ,. erı canlı kurbanları ile tahipi erini gösterme ır. ar... • 
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Tütün 
Kongresi 

-o-

Ticaret odası bazı 
teklifler hazırladı 

Tütün kongresine ittirak ede
cek murahhasların hepsi bugün An 
karaya hareket edeceklerdir. 

Kongreye oda namına ittirak 
edecek olan Hakkı Nezihi ve Ati
na - Pire ticaret mümessilimiz Ha
lil Mitat Beyler dün alqam Anka
raya gitmitlerdir. 

İ•tanbul ticaret odasının tütün 
zeriyat ve ticaretimiz hakkında 
mütaleasını ihtiva eden rapor ta
yam dikkat teklifleri ihtiva etmek
tedir. 

Oda bilhassa muhtelif mınta
lcalammzda tütün ekicilerinden 
doğrudan doğruya yapılan müba
yaalarcfa cari olan örf ve taamü -
lün eaaalı tekilde tebdilini iste -
mektedir. 

Oda tütün sabtlannda iıkonto 
'Ve iakarta muamelesinin fena ne. 
ticelerinin önüne geçmek için yeni 
çıkacak olan tütün inhnan kanu -
nuna "tütün denk haline gelme -
den vuku bulan bütün ahı veriş 
hakkındaki akitlerin muteber ol
madığı,, teklinde bir madde ko -
nulmasrnı ısrarla kongreden iste
mektedir. 

Avans meselesi hakkında da o
da gene tütün kanununa "tütün e
kicilerine verilen avans tütün mü
bayaatmda hiç bir hakkı rüdıan te
min etmez. Bunun hilafında olan 
akitler muteber değildir . ., Şeklin
de bir madde ilavesini istemekte
dir. 

Tütünden alınacak kazanç ver
gisinin ihraç edilen tütünlerden a
lınması da odanın tekliflerinin ba
tında gelmektedir. 

Yunanistanda tutun satışı 
, Yunanistanda tütün istihsal 
mmtakalannda geçen aeneler satr
)amıyan tütünlerin hükiımet hesa
bına mübayaası için bir komisyon 
teteldriil etmiftir. 

Yunan tDtuncUlari inhisar istiyor 
Yunan tütüncülüğü inhisara 

doğru her gün biraz daha yaklaş
maktadır. Yunan tütün müstab • 
aillerinden mürekkep bir heyet baş 
'Vekil M. Çaldarisi ziyaret ederek 
Yunan tütüncülerini ancak bir in
Jıisann kurtarabileceğini söyliye • 
rek inbisarm biran evvel vücuda 
getirilmesini rica etmitlerdir. 

Samsun sergisi 
21 nisanda açılacak ola 'I ücün

cü yerli mallar sergisiııin lıaz;rlık
Jarına devam edilmektPdir. 

Dahili tertibat ikmal • edilmek 
üzeredir. Bugüne kadar vaki mü
racaatlardan ~er~in;n geçen sene
lere nisbetle daha fazla rağbcet 
t<ireceği anlafılmaktadır. 

Piyasa 
Buğday fiatlarmdaki yükseliş 

'durmuştur. Evvelki gün borsada 
yumllf&k buğday fiatleri 4 kuruta 
kadar dütmüttür. Geçen hafta fiat 
4 k~ 32 para idi. Yükaelitin 
'durmasındaki sebep, Eskişehirde 
Ziraat bankasının mübayaatı kes
mesidir. 

Bursada fındık fiatlerindeki 
'durgunluk devanı etmektedir. Ka-

Tarihi roman: 112 

Esrar kaçırmak 
İsteyenler 

-o-

Mahkeme kararı üzerine 
dün tevkif edildiler 
Bundan iki gün evvel elma san

dıklan arasında lskenderiyeye İz
mir vapurile esrar kaçırmakta i
ken emniyet müdüriyeti beşinci 
ıubesince yakalanarak ihtisas mah
kemesine verilmiş olan Halepli oğ 
lu Avram ile Ekmekçi oğlu Sava 
hakkında mahkemece tevkif kara
rı verilmit ve dün her ikisi tevkif 
edilmitlerdir. 

Prens Bibe.cu E•kişehirde ke ndiııini karplayanlar arcaında Çarpan otomobiller 

Prens Bibescu'nun seyahati Edirnekapı istikametinden Fa
tihe doğru gitmekte olan ıof~r A
li efendinin idaresindeki 2218 nu
maralı otomobil F evzİpafa cadde
sinden geçerken Besim efendinin 
5 yaşındaki oğlu Salahattine çarp
mış ve çocuğu batından hafif su
rette yaralamııtır. 

KONYA, 13. A.A. - Beynelmi
lel tayyare federasyonu reisi Prens 
Bibescu Eakitehirden saat 13,15 te 
tayyare ile hareket etmit ve İyi bir 
seyahati müteakip saat 15, 1 O da 
Konyaya vasıl olmuttur. Kalabalık 
bir iıtikbal heyeti ve halk tara-

Zeytin yağı 
Bir senede Ege mıntaka
sındıı n yapılan ihracat 
lzmir Ticaret odasının topladığı 

malumata göre 1933 senesinde lz
mir limanından ve Ege mıntakaıı 
nm diğer iskelelerinden hariç 
memleketlere gönderilen zeytinya
ğı miktarı 'udlr : 

İzmir limanından 728,670 lira 
kıymetinde 2,988,588 kilo, rnın-
tıakanın diğer iskelelerinden 
2,424,038 lira kıymetinde 
10,714,331 kilo olmak üzere mın
ta:kadan ceman 3,152,708 lira kıy
metinde 13,702,919 kilo zeytinya
ğı ihraç edilmittir. 

Noksan ölçüler 
Şirketlere ait saatlerde 

kontrol edilecek 
Yeni ölçüler kanununun tama

mile tatbikini temin ebnek üzere 
ihdas edilen ölçüler müfetti,liğinin 
noksan ölçüler kullanılmaması i
çin daimi surette kontrol ve tef
titlerine devam ettiği yazılmıttı. 

ölçüler müfettişliği ayni zaman
da tirketleri nabonelere ait olan sa 
atlerinin de bozuk ve ayarsız olup 
olmadıklarını yakından birer bi
rer tetkik edecektir. Bu tetkikat 
esnasında belediye mühendisleri
de halkın menfaatı hesabına bu 
ko_ntro) işinde ölçüler müfettişleri
ne yardım edeceklerdir. Saatlerin 
kontroluna yakında başlanacaktır. 

-••••u•tt•""'Hto• .. •ıtnıııııııtı111ıtıuı111111Hu.t1l'-•••••••n"''-
buklu fındık 17 kuruştur. Tiftik 
piyasasında bi rcanlılık mevcut
tur. Tiftik fiatleri 41 kuruta 37 
kurut arasındadır. Sovyet müba
yaatı devam etmektedir. 
.K~t yemi de iyi vaziyete gir

mıttır. Son günlerde İngiltere pi
yasasında ntaJepler artmaktadır. 
Evvelki gün limanımızdan 30 ton 
kut yemi ihraç edilmitlir. Arpa 
fiatlerinde bir değitiklik yoktur, 
fiatler 2 kurut tur. 

fında kartılanan Prerıs Bibescu ha
zırlanan otele misafir edilmittir. 

KONYA, 13. A.A. - Beynelmi
lel tayyare federasyonu reisi Prens 
Bibescu bu sabah saat 6 da tehri
mizden hareket etmittir. Tayyare
ci gelitinde olduğu gibi kalabalık 
bir heyet tarafından uğurlanmıttır. 

Şeker nakliyatı 
-o-

Motörlerle yapılan nakliyat 
daha ucuz oluyor 

Denizyolları tarifelerinde teke
rin nakliye ücreti pek yüksektir. 
Bunu gören tüccar, Marmara hav
zasındaki limanlara motörlerle şe
ker sevk etmektedir. 

Bir vagon feker, Mudanyaya 10 
liraya sevkedildiğl halde, vapurla 
ayni miktar teker, 52 liraya gön
derilmektedir. Bunun 37 buçuk li
rası vapur navlunu, geriye kalan 
para da, vapura kadar mavna mas
rafıdır. Halbuki motörler, Haliç is
kelelerine yana,ıp, bütün bu mas
raf ve zahmetlere lüzum kalma
da ndaha kıaa bir zamanda nakli
yat yapmaktadırlar. Bu vaziyet 
kartıaında vapurların işi azalmak
tadır. 

Haber aldığımıza göre bu me
sele hakkında ıa.ife komisyonu 
tetkikat yapacaktır. Vapur nakli
ye tarifelerinde tekerin nakliye 
ücretinin indirilmesi muhtemeldir. 

------0-------B ELE Dl YEDE 

Tavla ile kumar 
Meşrutiyet caddesinde Yıldız 

karatanesinde Salamon ve Av -
ram efendilerin tavla oynamak su
retile kumar oynadıkları zabıtaca 
görülmüş ve bir lira ile cürmü meş 
but halinde yakalanmıştır. 

Lirayı vermeden 
Divanyolunda seyyar börekçi 

Danyal efendinin yanına meşhur 
sabıkalılardan Şipşama Halit gel
miş ve börekçiye iki börek sardır
mış ve bir lira vereceğini söyli
yerek liranın üstünü almış, fakat 
lirayi vermeden börekleri alıp ka
çarken zabıtaca yakalanmıştır. 

Kaçak çakmak 
Sarhoş olarak dolaşmakta o

lan ve zabıtaca göriilen Veysel is
mindeki tahsm üstü aranmış bir 
çakmak ile 4 adet çakmak taşı bu
lunmuftur. Hakkında tahkikat ya
pılmaktadır. 

Hamalın attığı taş 
Mehmet isminde bir hamal dün 

Fatihte Haydar mahallesi civarın
dan geçerken çocuklar arkasına 
takılarak alay etmeğe hıqlamıtbr. 
Hamal Mehmet çocukları korku
tup kaçırmak istemitse de kabil 
olamamıt ve nihayet laf atarak 

Ol f kovalamaya batlamıttır. Mehme-
e ve pansiyonların vaziyeti din hızla attığı büyük bir tat Şük-
Otel ve pansiyonların sıhhi fe- rü isminde on dört Yatlarında bir 

raiti hakkındaki talimatnamenin çocuğun batına isabet etmit ve 
bugünkü ihtiyaca kifayet etmedi- tehlikeli surette yarp.lamıftıt. Ço
gi anlatılrnıftır. Bilhassa lokanta- cuk derhal düfÜP bayılmıttır. 
sı olan otellerle olmıyan oteller Polisler Şükrüyü hastaneye kal
hakkında ayrı ayrı hüküınler lıi- dırmıtlar, Mehmet de yakalana-
zım geldiğinden, otellerin sıhhi rak adliyeye teslim edilmittir. 
tartları hakkında yeni bir talimat- =============== 
name hazırlanmıuı muvafık gö- ri görülmüttür. Bu yüzden bunla
rülmektedir. rın nereye sarfedildikleri taına-

Talimatnamede her otelin ne mile malum olamıyor. 
kadar müfteri alacağı, mütterile- Belediye müfettitlerinin yaptık
rin istirahati için ne gibi tedbir- lan teftit neticesinde yalnız Fatih 
ler almağa mecbur olduğu, otelle- belediye dairesinde müsader edil
rin vaziyt>"lerine göre tesbit edi- mi" ekmeklere dair muntazam bir 
lecektir. ka;da tesadüf edilmi,tir. 

Müsadere atfilen ekmekler 
Beled4ye zabıtası tarafından mü 

sadere edilen ekmeklerin munta
zam bir deftere kaydedilmedikle-

Belediye bunun üzerine müsa
dere edilen her ekmeğin mun
tazam bir kaydi olması için mun
tazam defterler bastırmağa batla
rnıttır. 

mıftr. Fakat, yüzü gülüyordu. 

Güneşin Oğlu 1 

söz bulamamıstı. 
- Biz dağ:~yız .. dağda Y&f&mı

ya alıttık. . . Dünkü ba,ların bu
gün ayak olduğundan haberin yok 
mu? Beni ordu gerisine athlar ... 

Dedi. 

- Bora'ya kartı neden soğuk 
davranıyorswı? dedi .. O seni çok 
aever ! 

Baykut elindeki halkalarla oynı
yarak cevap verdi: 

'ğini itiraf ederse. . onu derhal ku
ru bir ağaç dalına asar, gebertiri7. 

Dedi... Genç kadmın kolundan 
tutarak: 

-- Haydi çabuk söyle. . ağzm-' o .. dan i'itmek istiyorum: şa.ser ın 
t. u hançerile beni öldürecektın, de
ğil mi? 

Dive bağırdı. 
G~nç kadın, Bora'nın her fCY

den haberi olduğunu anlam~tı . 
titredi, sarsıldı ... Ve yere düttü: 

-- Evet. . kocamın hançerile se
ni öldürmeğe gelmiştim! Fakat, 
günler geçtikçe, senin yaşamıya la
yık bir aslan olduğunu anladım. 
öldüremedim .. Oşaser' e haber gön 
derdim. . "ben bu işi yapamam .. ,, 
dedim. Çünkü, seni sevmiye ba,.la
mıştım .. ! 

Bir karşılaşma .• 
Baykut, Hamal çartıaında dola

•ırken ıüılü boynuzlar ve renkli 
halkalar aatan bir aatıcının önünde 
durmuttu. 

Yazan: lskender FAHREDDiN 

Hamat kızları aedir ve ceviz a
ğacından • yapılrnıt renkli halkala
rı kollarına takarlardı. Bu halkalar 
oldukça pahalı olduğundan; fak'.r 
kızlann kollarında ancak bir tane 
bulunur, yahut hiç bulunmazdı. 
Fakat zengin kızları bu zarif hal
kalardan sekiz on tane birden ta
karlardı. 

Baykut, sevgilisi Semira'ya he
diye almak için, satıcıdan güzel 
renkli halkalar alacaktı. beş tane 
kadar ayırmıştı. Halkacı ile konu
furken, b:rden bire karşısına o sı
rada hiç te beklemediği biri çıktı: 
Hitay. 

Halkalar Baykut'un elinde kal
mıftı ... ne satıcıya iade ediyor, ne 
de koynuna koyabiliyordu. 

Hitay'la çoktanberi yüz yüze gel 
memitlerdi. 

Hitay gülerek delikanlının yanı
na sokuldu: 

- Baykut, nerelerdesin? kay
boldwı .• ! Şehre inmiyor musun? 

Baykut birden bire aöyliyecek 

Hitay, delikanlının elindeki hal
kalara fÖy)e bir göz attıktan 10n
ra: 

- Senin sık sık fehı;e indiğini 
görüyorlar.. Saraya neden uğra
mıyorsun? 

Diye sordu. 
Baykut önüne bakıyordu : 
- Saraya mı? dedi - benim gi

bi, uyuz boğaya yenilmit bir ada
mı saray kapısından içeriye sokar
lar mı? Çatısı çökük bir kulübe 
bana çok bile. ' 

- O kulübede yalnız mı geceli
yorsun? 

- Benim yattığım yerin tilki ile 
yaban farelerinden baska ziyaret-
çisi yoktur. . . ' 

Hitay halkaları göstererek gül
dü: 

- Bunları tilki yoldaşın koluna 
takmak için mi aldın? 
• Baykut soluyarak başını salladı: 

- Evet. • her yerde ceylan bu
lunmaz ya! Bazan da insanın ar
kadafı tilki olur ... 

- Çoban kızı, Baykut'un verdii!i 
~evaplardan hiddetlenmiye batı;. 

- Ben b'r dövütçüyüm .. o, bir 
hat. Onun etrafında benim gibi 
yüzlerce dövüfÇÜ var. Yarın beni 
unutur bile. 

Delikanlı ayrılmak ister gibi, bir 
adım geriledi: 

- Büyük batın derdi büyük o
lur, Hitay ! Ben kümelerin gerisin
de hayvan tımarcılığı yapmıya ra
zıyım. O, akıncılarımızm batında 
yürüsün ... 

Hitay fazla bir şey söylemek is
temedi. 

- "Beni de unuttun. . . ! Kardef 
lik andımız vardı.,, 

Diyecek ve yoldaki yeminini ha
tırlatacaktı ... Fakat delikanlı Hi
tay'a karfı bir kaya parçası gibi 
duygusuz ve alakasız görünmüftü. 
Hitay cesaret bulamayınca duda
ğım bükerek sustu. 

Biribirlerini manalı bakıslarla 
süzerek ayrıldılar. ' 

Baykut satıcının önünden uzak
latırken, çoban kızı, o dar bir so
kağa sapıncıya kadar arkasından 
bakmıftı· 

Hitay, delikanlının bu kadar kı-

lngilizlerin •pordan •onra en \ 
belli başlı eğlencesi filmler seyret
mektir. Cinai romanlar okumak ve 
filmlerini görmek lngiliz çocukla
rının en bariz İptilasıdır .. Soğuk 
ve sisli havanın nerdeyse timsah
landıracağı bu soğukkanlı insan
larda, hayalen de olsa, bir kana su
samışlık var • •• 

Vaktile bir Fransız kadınının ln
giliz halkının bu acayip iptilasını 
İstismar için meydana getirdiği bir 
"Tarihi cinayetler meşheri,, şitndi, 
lngilizler:n maske ve fazilet endi
şelerile meşhurların da meşheri va
zife.ini ifa ediyor görünerek koca
man bir müesese haline gelmiş bu
lunmaktadır •. 

Pazar ve bayram tatilerinde ka
pısının önünde, günün her saatin
de, l1:r ziyaretçi kafilesi bekliyen 
bu meşheri ben de gezdim: 

Bizdeki bazı gazetelerin - bir 
yanda günün meşhur adamlarının: 
mesela Roosevelt ve Venizelos'un 
öbür mtunda oğul katili bir •erre
rinin ve tavla oynarken arkadaşı
nın kafaaını kahve fincanile ya
ran bir sarhoşun re•'.mlerini ihtiva 
eden - birinci sayıfalarını pek 
hatırlatan bir mesher: meshurlar 
ve katiller bir ar:ıda... ' 

ilk defa lngilizlerin marul hod
kamlığı ile Londra'ya bir kilise ve
ya umumi bir hela yaptıran her a
damı beynelm.lel bir şöhret adde
disleri yüzünden bir dirhem bal i
çi~ bir çeki odun çiğner gibi bir sü
rü balmuma heykelden sonra an -
cak bir meşhuruna raslıyabiliyor
sunaz ... 

işte; siyaşilerden: :Amerikan göz 
lükleri altından yeni iktısadi vazi
yet karşısında bir Şark antikasına 
dalmış bir Amerikalı seyyah gibi 
şaşkın bakan Mac Donalı/ •• 

lfte; artutlerden: Çıkık elmacık 
kemikleri yanı geniş alnı, derin ve 

İstanbul un 
Yeni planı 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
ği takdirde, mütehassıslann ifade
lerine nazaran lstanbulun tama
men planlatmıt fekli ancak elli 
sene nihayetinde vücut bulmut ola
caktır. 

latanbul bir çok tarihi kıymeti 
haiz eserleri bulunması tehir hu
dutlarının genitliği, denizin, feh
rin her tarafını ihata etmit olma
sı, planın tatbikatının dikkatli ve 
ihtiyatlı hareket edilmesini mucip 
olacaktır. 

Mimarlardan Alman mütehassı
sı raporunda bir çok ,ayanı dik
kat tekliflerde bulunmaktadır. bu
mütehassısa göre Yedikuleden Şit
liye kadar uzanan bir metrepoliten 
inpsı müvafıktır. Ayasofya ve Sul 
tanahmet camilerinin etrafındaki 
bütün binaların yıkılarak bu tarihi 
abidelerin meydana çıkarılması la
zımdır. Bu vaziyette Sultanahmet 
le Ayasofya arasındaki meydan 
denize doğru uzanan ağaçsız ve 
dümdüz bir Terrasse halini alacak
tır. 

Gene mütehassısların raporları: 
na göre İstanbul bir seyya~ tehrı 

, olmağa çok elveritlidir. Bmaena-

aa zaman içinde bu derece değişe
ceğini; yeminleri, hatıraları, güzel 
günleri. . her feyi bir anda unuta
cağını ummuyordu. Kendi kendi
ne: 

- Bir insan bu kadar çabuk 
batka kalıba girebil;:- mi? 

Diye dü,ünüyor ve düşündükçe 
hiddetleniyordu. 

Baykut bu kadar yürekaiz, duy
gusuz bir adam değildi. Onu böyle 
bir tat parçası haline getiren, oya
hyan ve hamur gibi yoğurup sert
leştiren elbette bir el vardı. 

Süslü halkaları; Baykut, boşuna 
almamıftı. O gönlünü elbette bir 
Hamal yosmasına kaptırmıftı .. bu
nu anlamak güç bir if değildi . 

Hitay, Hamal. sarayına giderken 
Baykut'u bu derece sersemleştiren 
kadını bir defa olsun görmek isti
yordu. .... 

iki arslan döğü~ü 
Baykut o gün Semira'nın evine 

gittiği zaman, kapının önünde bir 
at duruyordu. Atın eğerleri, özen
gisi, kulaklığı. . • her teYi yabancı 
idi. 

Acaba içeride kim vardı? 
Bu atlara ancak Suriyeli cenga

verler binerdi. 
Baykut kapının dıtında durdu .. 

temiz gözlerile cinsi cazibe~etı14 
lan habersiz masum bir eıı ll09" 

h'sırini veren Greta Garbo ... .,., 
işte; sporculardan: Son ,,...J 

ketlerile büsbütün simarık çot" 
intibaını kuvvetlendiren Li11J"" 

işte; peygamberlerden: cJ 
keçi ~if!eri, yapış_ık kedi ~ıy•: 
ve kirpı sırtı basıle Gandı .. ( 
hut beyaz peşte;,.alı bir kefetı 
dar soğuk ve acıklı .. ) 

l,te; fairlerden: Beyaz ~ 
ve bol saka/ile dişlerinin be,..( 
bol tebessümünü tamamlı~ 
dünyaya gülen fngiliz N~,., 
Hocası Bernar Şov . • 

işte; şeflerden: Birer büyiik 
mratını tafıyan Hitler ve Matl. 
ni. . Biri, alnına İnmif ısaçl~arl 
havaya kalkmıf elife önünd• 
nuşmak i~n etraft;ı radyo 
ve öteki, yeni verdiği bir nıı 
kırdığı potlardan yarı mahçııfl: 
rı pİfman, ba,ı önde düşüniit' 

Ve bunların arcaına serp~ 
mil bir ıürü ölüm ve cinayet 
neİeri: Vahşiler tarafından. İ~ 
yaz adamın öldürülü~ü, on 11"'' 

nın onunu da öldüren bir aJoj 
üncü Lui ile karısının başırı• 
ve hala kana balanmıs duratı 
tin,. . ve nihayet bir Oısma11l1, 
tanına tepıi içinde getirilen hl 
vezir başı ..• 

Bize ait böyle bir uydurrrı11 
bile varken; Gazi'mizin büılJ 
diye içlenen bir arkadaşa b"r. 
fQirin "n şu meşhur niıktesir.j 
rarladım: "Her ne kadar M 
met, benden sonra peygamfıtl 
miyecektir, demişse de; keJ 
halarında Firdevsi, Enı:eri ı" 
de birer peygamberdirler!,, 
yazdığı şiir üzerine, Hafızı t 
tun dedikleri zaman şu ce"";İ 
miş: "Heyhat o Hüdayi ş'i 
ve çünkü o, siirin Allalııdıt~ 

· Behçet /(f,ffl 

Kadınlar 
Birliğinde 

(Başı 1 inci sahifede) 
kezinde tertip ediler. kod~ 
rın dördüncüsü idi. Profe r'il 
Muhtar Bey tarafından ve ,; 
konferans "zevk ve eleoı,, 
lu idi Akil Muhtar BeY 
umumi malumat verdil;teP 
zevk ve elemin menşeleri 
güzel ve ameli ~ekilde i:ıalı,a 
mütahedelerinden bahsetJI"' 
aaller vermittir. 

Konferanstan sonra udi J 
tanburi Dürrü Beyler tat 
bir konser verilmi~, Cenpel 
da halk türküleri söylenı;f~ 

Fevkalade kalabalık ol~ 
Jantı saat 17 ye kadar de" 
mi,tir. Birlik halke\ i ,,JI. 
bu tekilde iki içtima dah' 
ederek konferanslar verdj 

leyh Boğaziçine uzanan ' 
sahil boyunca, ticaret ve ~.ı 
manlarında olduğu gibi d~• 
değil, asgari 30 metre geıı 
açağlıklı, çiçekli düzlükle~ 
getirilmeli ve sahillerde 
cak bu 30 metre genişlikle 
bina inp edilmemelid'.r. 

Bekledi.. • 
Delikanlının kafatası ~ 

re açılıp kapanmıftı .. Se 
disini aldatıyor muydu?. 

Şehir içinde bu atla kiıl' 
ğe cesaret edebilirdi? 

Suriyeli kahramanları~ 
ve ihtitamları çoktan , t 
Hiç kimsenin atı, kısrsi' 
mış, hepsi Türklerin e!iıı' 
ti. ,1 

Baykut'un beklemesi f 
medi .. 

Evden genç ve iri bo~~ 
kek çıktı. Kıyafeti deği~I 
şehir haricinden gelen ıJİ 
cengaveri olduğu heybe 
tünden belli idi. ..ti 

Delikanlı kapının ör'' 
Baykut'la karşıla,mıştı· J, 

Semira evin iç kal'~ 
bahçeye iniyordu. iki d e'fl 
yüz yüze ve göz göze S 
görünce şaşırdı. _ ı 

Hamatlı delikanlı, 811 

!erini açarak: . .1 
- Türk... y 
Diye bağırdı .. Ağaçl~ 

atının dizginlerini çe~~ 
Baykut'un tepesi a. et> 7• 
Bahçede göğüs geÇır 

ya ıealendi: 
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MiLLiYET CUMARTESi 1 t NiSAN 1934 

1 Dünyada neler oluyor 1 
Almanyada yeni otomobil yolları Ateş • Güneı klübi.inün, Taksim 

stadının dörtte bir hissesini Zeki 1 

Rıza beyden devren aldığını bil-

aimıiştik. Dün Galatasaray umu· ~·~~~::~= 
mi katibi lhaan İpekçi beyle Ateş • ii 
Güneş mümessili Sedat Rıza Bey 
Taksim stadında temasa gelerek 
atadın iki kli.ibi.in müşterek men
faatlerine uygun bi; ,ekilde ida. 
resi etrafında görüşmüşlerdir. 

Bu ilk temasın verdiği intibaa 
nazaran hissedar olarak stadı müş
tereken idareye başlayacak olan 
bu fki klübün, Taksim sahasının 
müstakbel faaliyetinde biribirine 
müzahir olacakları anlaşılmakta • 
dır. 

Diğer maçlar 
F enerbahçe stadında ; 

F eneıt>ahçe - Beşiktaş. B: Beıik 
tat 2 • 3 galip. 

İkinci gümeden: Eyüp • Kasım· 
paşaya 3 · 1 galip. 

T aittim ataelında : 

Galatasaray • İstanbulapor. B: 
Galatasaray 3 • 2 kazandı. 

seferbetdik halinde Almanyanm 
herhanri noktaama otomobil kol
ları bu yollar yaaı..taaile en ıüratli 
zamanda yeti,ebileceklerdir. 

Dünkü maçlara an iki enstantane ı 
(Bap 1 in.ci sahifede) rin birinci dcvredekinden daha can 

İkinci kümeden: Hilal Anadolu· 
yu 3 • 2 mağlup etti. 

İzmir de: 

Almanyada HiUer programına 
dahil olmak üzere yeni betonarme 
yolalr yapılmaktadır. Bu yollann 
husuıiyeti fUdur: insanların otur
dukları yerlerden uzak olmasr, 
mümkün olduğu kadar düz bulun
ması, icap edrese yol dirsekler'nin 
büyük bir kavis halinde bulunması, 
bir tren hattına tesadüf ederse. bu 
hattın ya üzerinden veya altından 
geçirilmesidir. 

İnta edilmekte olan yolların 
hılu 4800 kilometre olacaktır. Bu 
otomobil yollarımn reni ti iği 30-20 
metredir. 

rafgirlik iınadatını bizim Sadi B. lı baılamasr lazım gelirken, bila
hakkında kullanmamaklrğımız ga· kis durgun bir tekilde batladılar. 
yet tabiidir. Beşiktaşın soldan yaptığı bir hi.i-

En kalabalık maç ; cumun Fener sağ muavini Ekre • 

~ava çok güzel... Fenerbalıçe • 
Beşıktaş maçı, şampiyonada oy • 
nayacaii_ı rol dolayısile en mühim 
bir maç .• F enerbahçe stadı da, he
nüz bitmemit olmakla beraber otu
rul;ı.cak yeni tribünlerile böyle mü· 
him bir maçı rahat rahat seyrede
bilecek asri bir stad manzarası 
almış .. Bütün bu sebepler dün F e
nerbahçe stadına altı bine yakın 
seyirci toplamııtı. Dünkü seyirci 
miktarı, bu mevsim lik maçların
da görülen en fazla bir miktardı. 

Maça ba,larken ; 

Yeni tribünlerin altında ve orta
sında oyunc.ularm geçmesi için ya 
Pılmıt kapıdan evvela Beıikta' • 
lılar, sonra Jla Fenerbahçeliler 
alkıtlar arasında sahaya çıktılar. 
Bir refikimizin, guya hakemliği 
kabul etmediğini bildirmesine rağ
men, Galatasaraylı Sadi bey de 
hakem .. 

Esasen Sadi Beyin böyle bir 
şeyden de hıwberi yokmut ve bu 
havadisi rcfikimizde okumuş .• Ka
lelerin İntihabında F enerbahçe rüz 
gir altına düıtü. 

Takımlar; 

Beıiktq: Mehmet Ali - Hüs
nü, Adnan - Kadri, Nuri, Fey
zi - Hayati, Hakkı, Faruk, Şeref, 
E,ref. 

Fenerbahçe: Bedii - Fazıl, Zi
ya - Ekrem, Semih, Necdet -
Lutfi, Niyazi, Namık, Şaban Şey. ki , 

Sayclma,,.,,. ,ol: 

Oyun Betiktqm bir ~kınile bat
ladı. Derhal ve uzun bir vuruıla 
kırılan bu akını, ortalarda kısa bir 
mücadeleden ıı.onra F enerbahçe
nin iyi bir akını takip etti. 

Bundan sonra F enerbahçelile • 
rin dalıa canlı ve daha düzgün oy
n~dığııu cörüyoruz. Biraz da rüz
gajj.altına düımüt olmaktan müterc ı't bir ihtiyatla oynadıkları an· 
aıı 'Yor. 

dan Betiktatm kınlan iki hücumun
çrğı Ş::k~· .top Fenerbahçe sol a· 
topu sü 'ilin ayağına geçti. Şevki 
yaptı. F~~~ir Beşiktath fayf 

a1<at UUll • ş ki geçti topu a ragmen ev 
kafa 'darbes?;taladı. Niyazinin bir 
aine soktu y oPtı1 Beıikta, kale-

1 • apı an f ı t ta anııı, kafa cı.ıt>e .av , opun or-
dar seri cldu •-· Lksı ve gol o ka-

1<ı ,._ em' B ik 
fi cezalandınnak · . 10 eş ta-

ıçın Çald - d .. 
dük, golle birlikte ititild' ıgF u-
Bahçenin aYantajı 0 kadı. be~er 
. bu l · .. l ar arız. 
ı ve avan aı oy e Cii:ı:el b. ol 

le neticelendi ki hakeınin ( ır g • 
t • k •d 1 ') • .. .. avan • 
aı aı e er1 ı nı goz

1
.oniind., tuta. 

rak favl ça maması azım gelirdi. 
Hakem, daha sonra, ayni oyun. 

cuya ayni tekilde yapılan bir favli 
de gene aYantajı nazarı itibara aJ. 
IDıyarak cezalandırdı. 

Sayınz bir devre: 

Araya kaynayan bir golde.n .•on 
ta uınumiyetle F enerbahçe hakıı;n 
0~0adı. Fakat her iki İç ınuhacıf •nin topu ayaklarında fazla bek· 

detıneleri yüzünden gol çıkarama· 
ılar B · · k b" · eııktaşlıların bır aç u • 

C\ıınıı da ya F enerbahçe müdafaa· 
sıncta v • · b' ·· t :en f' ey a ıyı ır oyun gos er 
teener kalecisinde kırıldı ve ilk dev 

sayısız bitti. 
Yegane gol: 

lttİoc:i devreye F enerbahçelile· 

min üst üate yaptığı hatalar iki fri. 
kike sebep oldu. ikinci frikikte F e
ner kalesinin önüne gelen topa 

1 - • yaka ayacagına emin bir vaziyet • 
te Fener kalecisi fırladı. Fakat 
aldandı, top ken<tisini aıtı. Hakkı 
güz el ve yerinde bir kafa vuruıi
le Fener kalesine soktu. Dün iyi 
oynayan Fener kalecisi bu goldt 
hatalıdır. 

Lüzumsuz bir çıkış yapmasaydı, 
Hakkı kafa vurduğu zaman topu 
tutması çok muhte:neldi. Otuzun.cu 
saniyede yapılan bu gol Fen.erit. 
leri sarstı ve birinci devredekı yer
den oyun tarzlarını kaybederek 
kendilerini Beşiktaşın havadan O• 

yun tarzına kaptırdılar. 
Halbuki havaıİan oyun, kafa vu 

ruılarında hasımlarına daima faik 
olan Beşikta,Iılann lehine bir tarz
dı. Bunun neticesi, ikinci devre • 
de, hakimiyet umumiyetle Betik
taşlılara geçti. 

Beşiktaşlılar iki defa boş kale
ye gol atamadılar. Fenerb.ıhçenin 
oyunun bitmesine üç dakika kala 
gol olabilecek çok tehlikeli bir fÜ· 
tu, kale direğini aıyırarak geçti. 
Beşiktaş 1 - O galip geldi. 

Pu11anlar: 

Dünkü maçtan sonra F enerbah
çe ve Betiktatın puYanlan gene mü 
ıavi vaziyete gelmiştir. Bundan 
•onra F enerbahçenin Si.ileymani -
ye ve Galatasarayla yapacağı i
ki, Betiktafın da Galatasarayı ye
nen fıtanbulsporla yapacaiı bir tek 
maçı kalmııtır. 

Taloim StaJınela; 

Kadıköyünde Beşiktatm gale
.beıile neticelenen maç yapılırken 
Taksim atadrnda da Galatuara: 
yın mağlübiyetile neticelenen bir 
maç oynanıyordu. Galatasarayın 
karıısına çıkan İstanbulspor takı
mıydı. 

F enerbahçe ıtadındaki büyük ka 
labalığa mukabil, Taksim stadm
da seyirciler pek azdı. 

lstanbulaporun golleri: 

Hakem Beşiktatlı Rüştü Beyin 
idareainde başlayan maçın ilk akı
nını Galataaaray yaptı Ye bu il· 

kın derhal kırıldı. Bundan sonra 
umumiyetle İatanbulspor daha can 
lı ve daha hakimdi, 

Galatasaray müdafaası, muha
cimlerini layikile besleyemiyordu. 
On sekizinci dakikada Salihattinio 
bir ıütü arkadatlarından birine 
çarparak top gene kendisine geldi, 
ikinci bir ti.it lstanbulspora ilk go
lü temin etti. Altı dakika sonra 
gene Salihattinin yirmi metreden 
bir tütü Galatasaray kaleaini ikin
ci defa ziyaret etti. Bundan sonra 
Galatasaray vaziyeti kurtarmak i
çin epi gayret gösterdi, fakat bir 
netice alamadı. 

Deii'!iklik yok: 

İkinci devrede Galataaarayın gay 
reti faikti. Fakat İstan'bulsporun İ· 
ni! ve çıkıtl.ırr daha muntazam • 
dı. İki taraf ta gol çıkaramadı .• 
lar. Ve oyun birinci devredeki ne
tice ile lstanbulıpor lehine bitti. 

Sadun GALİP 

Ateş . Guneş Taksim stadında 
Güref federasyonu reisi Ahmet 

F etgeri Beyin bir .Ya.zım h~kkrn.~~ 
Cümhuriyet refıkımıze so::tedıgı 
ıeylere yarın cevap vere.:c.gım. 

S. G. 

At koşuları 
lZMlR, 13. Jıı..A. - ilkbahar at 

yarıtlarının üçüncüsü bugün Buca
da kOfU sahasında yapıldı. Netice
ler tunbrdır : 

Birinci kofu sa.bş kotusu idi. 
Dört ve daha yukarı yattaki yerli 
yarımkan arap ve haliskan arap at 
ve kısraklara mahsus olup mesafe
si 2.000 metre ve mükafatı da yi.iz 
lira idi. Yedi hayvanın ittirak etli
ği bu yanfta birinci Kemal Beyin 
Ubeyanı, ikinci Mehmet Ali Beyin 
Ceylanı gelmittir. 

ikinci kof!A: Uç Yllfındaki yedi 
yarrmkan arap ve haliskan arap er
kek ve diti taylara mahauıtu. Mü
kafatı 120 lira ve mesafesi 1.000 
metre olup bef hayvan iştirak etti. 
Mehmet Beyin K. Tayyarı birinci, 
Miralay Rasim Beyin Yılmazı Ucin 
ci gelmittir. 

Üçüncü kofu tay deneme koşusu 
idi. 3 yatındaki yerli haliskan ln
giliz erkek ve difi taylara mahsus
tu. Mesafe, 1600 metre, mükafatı 
375 lira olan bu kotuda bethay
van yarıftı ve birinciliği Rü,tem 
Beyin Cok'u, ikinciliği M. Vago
nofun Uragan'ı aldılar. 

Dördüncü kOfU, bu ıene zarfın
da kofu kazanmamış olan dört ve 
daha yukarı Yattaki yerli yarım

kan lngiliz at ye kasraklara mah
suıtu. Mükafatı 210 lira ve mesafe
si de 2.000 metre idi. Sekiz hay
van ittirak etti ye birinciliği Prens 
Halim Beyin Semiri, ikinciliği Zi
ya Beyin Yavuzu kazandılar. 

Be,inci kofu, 4 Ye daha yukan 
Yatta ve 934 senesi zarfında ka
zandığı ikramiyeler yekunu 400 
lirayı geçmiyen haliskan lngiliz 
at ve kııraklanna mahsustu. Me· 
aafe 1600 metre ve mükafat 155 
lira idi. Altı hayvan girdi ve Fik
ret Beyin Piper'i birinci, Akif 
Beyin Bekir ikinci oldular. 

lik maçları 
IZMIR, 13. A.A. - Mıntaka lik 

ınaçlanna kısmen bugün de de
Yam edildi. 

Sabahleyin Kal'fıyaka Spor ku
lübü ile Türkspor araımdaki maç 
Türksporun gelmemesi yüzünden 
yapılamadı ve Kartıyaka ıporlu
larla Altunordu karşılattı. 6-1 Al
tunordu galip geldi. 

Altay • Göztepe müsabakası 
3 • 1 Altayın lehine neticelendi. 
Anl9.fılamayan bir sebeple Gözte
pe on dakika kala sahayı terket
mittir. 

Ankara da: 
Lik maçları 

ANKARA, 13. A.A. - Bugün 
ikinci devre lik maçlarına batlan
mı,tır. Birinci takımlar : Altınor • 
du • ittifak spor arasında yapılmıt 
ve neticede Altınordu bir üç galip 
gelmittir. 

Muhafız gücü ile Ankara gi.icü: 
brinci devrede Muhafız gücünü 
4-2 yenen Ankara gücü bu maçta 
0-2 mağlup olmuttur. 

ikinci takımlar: Altınordulular 
2-1 ve Ankara güçlüler 3-1 galip 
gelmitlerdir. 

Saha çok kalabalıktı. Adliye Ve
kili Sarraçoğlu Şükrü Bey de se
yil'ciler arasında buluauyorlardr. 

Yeni Alman yollarının sevkul
ceni bir ehemmiyeti de Yardır bir 

Üniversitelilea 
(Ba§ı 1 inci sahifede) 

sebeple, geç vakit rüznameye "ye
ni idare heyeti intibahı,, maddesi 
de ilave edilmittir. 

tik olarak faaliyet raporların· 
dan sonra, muhtelif bürolar namına 
da kongre azasına izahat veril- J 

mittir. idare heyeti raporunda Bir
liğin tertip ettiği muhtelif ıeyahat· 
!erden, ihtifallerden, Namık Ke
mal ve Ziya Gök Alp günlerinden , 
kooperatif tetkil ol~duğundan ve 
gazete neşreditdiğinden bah • 
sedilmekte idi. izahatı· mü
teakip söz alan bir kısım 
aza, idare eheytini tenkit etmi,•er, 
Razgart hadisesi münasebetile mu· 
hakemeleri devam eden Üniversi
telilerle hiç alakadar olmadığın
dan bahıelmitlerdir. Azadan diğer 
birisi de kooperatif itine temas et
mit. Bu işle meşgul olan Yüksek 
Ticaret talebesinden Ekrem Bey de 
fU izahatı Yermiftir: 

- Hisse ıenetleri hazrrlanmıf, 
sab,lara da baflanmıştır. Maama
fih bazı yerlerden umduğumuz 
müzahereti görmediğimizi de kay-
detmeliyim. , 

Yi.ikıek Ticaret talebesinden 
Meliha Hanım da, Ekrem Beyin 
izahatını teyit ettikten sonra, ga
zetelere ilin dahi verildiği halde 
azanın bu itlere alakasızlığından 
tikiyet etınİf, yapılan içtimada an
cak 14 kitinin bulundujunu aöy
leınİftir. 

Bunun üzerine Nedim Bey de
mittir ki: 

- Sınıfta Meliha Hanım sağım· 
da Ekrem Bey solumda oturur. 
G~zetelere ilin verdikleri bu içti
madan bana bahsetmediler. De
mek ki davete icabet etmiyen diğer 
arkadatlann da benim cibi haber
leri yoktu. 

Meliha Hanım, yükıekıahsil ta
lebeıinin gazete okumaya mecbur 
olduğunu, bu kanaatle gazeteye ve
rilen ili.nlan kafı addettiğini aöy
lemif, bu aöz üzerine gürültüler ol. 
mut bir kıaım aza okumakla bera· 
ber iıaıı aayfalarına pek bakmadık
larını, bir kııımı da ancak kitap o- 'ı 
kuyabildiklerini s(iylemi~lerdir. 

Bu sırada 'verilen bir takrir ye
niden tiddetli miinak..-,lara sebep 
olmuttur. Bu takrirde, müzakeratın 
cereyanından idare heyetine kartı 
bir itimatsızlık görülmekte olduğu 
ileri sürülüyor ve bunun anlatıl
ması için idare heyetinin kongre
den itimat reyi istemesi teklif edi
yordu. 

Bu teklif üzerine söz alanlardan 
bir çoğu, idare heyetinin seneden 
ıeneye intihap olunduğunu, itimat 
reyi istemenin nizamnamede yeri 
olmadığını söylemit!erdir. Mi.ina· 
k&flllarm büyümesi üzerine Birlik 
reiıi Zeki Bey istifa ettiğini söy
mit, bunu mü.:.i'erit diier ietifalar 
da takip etmeğe batlamıfbr. "!Su il• 

rada azadan bir kısmı celıenın ta
tilile idare heyetinin bu fasıla eı
nasında görütüP vaziyet hakkın?• 
bir karar vermesini istediklerın
dcn celse tatil edilm;•tir. 

Celse arasında idare heyeti azası 
toplanmıf, kendilerine karfı en .u· 
fak itia.tau:lık hiaai altında bıle 
çal1,mayı do~ bulmadıklarınd~n 
hep birlikte ıatıfaya karar verını .. 

Bu progrnmıın tahakkuku uzun 
senelere bağlıdır ye epeyce mühim 
para aarfedilecektir. Zira b'r oto
m\ bil yolunun bir kilometresi 
300,000 marka malolmaktadır. 

' Gazi Hz. 
(Baıı linci sahifede) 

bütün caJeleleri doldurtnaflardı. 
Gazi Hazretleri h.ılkın hizasına 
gelince otomobilden indüer ve 
bir ıevinç ile heyecan dalgası 
halinde bulunan 11e ayakları al
tına çiçek demetleri al.an Ber· 
gamalılann arasrna karıfhlar. 
Bu ıuretle yaya olarak Halkevi
ni tefril cttüer. BuraJa bir 
müdelet istirahat ettikten ıonra 
şehir ci11anndalıi Eskulap hara· 
besini ziyaret ~e asarı ati/rayı 
aliika ile tetkik buyun/ular. Veri 
len izalıati dinl~iler. Tekrar 
Halkevine avdet ederek öğle ye
meğini yediler. 

Yemekten sorra halkın ayni 
çofkun ve hararetli tezahüratı i
çinde dikili istikametinde saat 
14 Je yollarına Je11am ettiler. 

AYVALIK, 13. A.A. - Reüi. 
cümhur Hazretleri 14,45 ıe Di
kiliye geldiler. Dikili gayet gü
zel ıü:lenmişti. Halk fehrin 
methalinden itibaren caddeleri 
doldurmuştu. Gazi Hazretleri 
burada da halkın hiza61na ge
lince otomobilelen ineli/er ve 
büyiik tezahürat arasında yaya 
olarak Gençlik birliğine gittiler. 
OraJa bir müdeleı kalelılar 11e 
Dikili/erle temas ettikten sonra 
çOfkun halkın arannJa:n seçip 
Ay11alığa hareket buyurdular. 
Ve 18 ele Ayvalıkta ela yapılan 
istikbal pek munt~ ııe muh
teşem oldu. Şehir baftan bafO 
donanmlf, muhtelif taklar ya
pılmı,tı. Erkek, kadın ve çocı:~ 
fehir halkı kômilen caddeleri 
geçile.niyecek kadar doldur
muftU. Gazi Hazretleri fehrin 
methalinde otomobilden indi
ler, her taraltan allnf tulanı 
koptu. Halkın heyectmr uıpte
dilemez bir hale gelmi,ti. Rei
siciimluır HM;retleri bu ÇOflran 
HVBi havası içinde ıaan mücl
Jet yaya yüriiclülttr, ondan son
ra otomobille Çam tepesine 
çıktılar. Oradan avdetle Cüm· 
huriyet Halk lırkcuı binannda
ki çayda bulundular. 19,30 Ja 
Edremit istikametinde yollanna 
devam etmWenlir. 

lerdir. Bu karar ikinci celsede Ze
ki Bey tarafından kongreye bildi-
rilmitlir. • 

idare heyetinin iıtifası da, gü· 
rültüleri keemeğe kafi gelmemif, 
bu münakaplar eanaımda 30 ki
tilik bir idare heyetinin fazlalığı 
mevzuubahiı edilerek 15 kitiye in· 
dirilmesi istenmittir. Neticede es
ki tekilde bii- idare heyetinin in
tihabı kararl&flınlmıf, yapılan inti 
habatta Zeki Bütür Bey tekrar re
isliğe, Ekrem Bey ikinci reisliğe, 
Cihat Hikmet Bey umumi ki.tipli
ğe, Muhittin Bey veznedarlığa, Ni
hat Bey muhasebeciliğe, Rüknettin 
Fethi Bey dahiliye büroıu batlığr 
na, Haıan Refik Bey hariciye bü
roıu batlığına, Meliha Nuri Ha· 
nım ikhaat bürosu batlığına, Sa
dık Bey netrivat bürosu batlığı
na aeçilmi•lerdir. 

7 

Amerikalı banker 
(Başı ı inci sahıfcde) 

şimdi Balıkesirde kız orta mekte· 
bi İngilizce mual'imi bulunan bir 
Türk kızı ile tanışmış, bu tesadüf
ten konu9up anlatacak birisini bul
duğu için ~k memnun olmuştur. 
lnsull vapurda ela ima Feriha ha
nımla alakadar olmuş, ecnebi a
jans muhabirlerine ve gautecile
rine ~yanatta bulunmamıştır. 

İnsull, vapur lstanbuldan ayrıl· 
dıktan ıonra Sarayburnundan dö
nerken: 

- İstanbul dünyanın en t bii 
güzel ıehri .• Bir ri.iya içinde gibi
yim, demittir. 

Akşam yemeğini nlonda yal • 
nrz başına yemi!, on buçukta k • 
maraaına çekilmittir. Sabah dört 
buçukta kamaraundan çılanış, kah· 
vealtısını salonda yapmıt ve ora
da bulunan gazetecilerle hiç ala • 
kadar olmamıştır. Ekseriya Feri
ha hanımla konutmuş ve kendi va. 
ziyetinden biç bahıetmemiştir. 

Trenin hareketine kırk dakika 
kala vapurdan çıkarılırken İnıull 
eşyalarını teliıla teker teker SDJ'· 
mıthr. İstasyona ciderken fo~oi· 
rafçılar resmini çekiyorlar, aıne
macdar filmini alı10rlardı • 

İnsull'ün bindiği bi.rinci meYki 
vaBonda polis müdür muayini Vela 
bi, komieer Nail Beylerle Feriha 
hanım da bulunuyordu. lnıull tre
nin hareket saati olan altı buçu
ğa kadar pencereden etrafı seyret
miştir. Kendisine refakat eden me
murların gösterdikleri hi.iınü mu
amele ve nezaketinden, F en1ıa ha
nımın yol arkadatlığından çok 
memnun olduğunu söylemiştir. 

Ecnebi gazeteciler, bilhassa 
Londraya buradan yüzlerce keli • 
melik telgraflar çektiler. İosull 
sıhhatli ve ~ hıbii görünmekte 
idi. Fahri 

BALIKESİR, 13 (Milliyet -:
İnsull'ün bindiği tren öğle üzen 
buraya geldi. Ameriblr ~er 
daha gelmeden e~ Baaclrrma an 
b h lanmıt bir ta"'k rsmar-

uraya af . d'ğ' 
1 t Trenden ıo ı ı zaman 
amıt r. fe • • 1 

halk arasında bü. re gi.ttı. . sınar-
ladıiı yiyeceklennı aldı. Hıç ne
fe11İZ •e meyi.is görünmüyordu. 
Yemekten sonra lokantanın pen • 
ceresi önünde biraz hava aldı ve 
etrafı seyretti. 

Türkiyede gördüğü dürüst ve na 
zikine muameleden memnun oldu
ğunu bir kere daha Türkiyeye gel
mek ve hatta burada kalmak is
tediğini söylüyordu. 

Maiotiı halci bekliyor 
Müflis banker lnıull'ün ıehri· 

mize Beldiği Maiotis isimli Yu • 
n&ı1 sem.isi dün de limanımrzda kal 
mrı •e hareket edec:efini deniz ti
caret müdürlüfüne Mldinnemit • 
tir. 

lunirJen vapar'a 
IZMlR 13. (Milliyet) - Tren 

buraya ı:kizi otuz ikide geldi is
tasyonda Amerikan konaolosu em 
niyet müdürü vapur acentası var· 
dı. Tren yokulan tamamen ara
landıktan yimıi dakika aonra ban
ker emniyet müdürü Feyzi Beyin 
beraberinde gann kapusuna çıktı. 
Jki arabaya yerleflilen Cfy&larına 
bi ... t -..et etti. Halk dolu idi 
emıü,..t müdürü beraberinde nto
mobile binerek -port is
kelesine ıritti. Oradan ... 
ne emniyet müdürü Ye po
lislerle buradan hareket etmit
ken telsizle geriye çağırılan Ame
rikan bandıralı dı.-rda demirle· 
mit bulunan Ekıportlayin vapuru
na gitti. Konsolos npura kadar 
bankerle btiyen ıörü,...edi ban
ker otomobile bi-rlıen lstanbul
dan cetiren komiserle polisleri 
bünnetklrane taı>kuını çıkararak 
selamladı benim için zahmet edt 
niz dedi. 

Belgrat sefiri 
(Ba~r 1 inci sahifede) 

Türk ve Yugoslav hariciye na· 
zırlan, Balkan misakının al.tinden 
•onra Balkanların vaziyetini ve 
Bulırariatanın misaka kartı ittihaz 
etmit olduğu hattı hareketi tetkik 
edeuklenlir. 

Mösyö Yntiç bu suretle hari
ciye vekili Teriik Ri.ittü Beyin 
Belgratta vaki olan ziyaretlerini 
iade etmit olacaktır. 

Bu ayın yirmiainde Yucoelav 
mcbuslanndan 30 - 40 ki2ilik bir 
heyetin ıehrimize celmesi beklen· 
mcktedir. 

Bu heyet ayni zamanda Anka· 
raya giderek bükUmet erki.111 ve 
mebuslanmızla temasta buluna • 
caktır. 

Millet mebuılannm biribirlerilı 
tanıtmaları, Türkiye ile Y ugosla• 
ya arasında mevc.ut dostluğun te
zahürüne yeni bir Yesile tetkil e
decektir. 

Pazartesi günü kraliçe Maria 
Yapurile YugoalayYaclıua bir sey • 
yah kafilesinin de telırimize ıel • 
meıi beklenmektedir. 



.... ASIPIN KENAN 
Sizi soğuk 

BURSA KAPLICALARI 
Türk Anonim Şirketinden: 

MÜNAKASA iLANI 
1 - Evelce miinaknaya konmuı iken görülen bazı newoluoın ikmali 

için ihalesi tehir edilen Buna'da,. Çekirge caddesi üzerinde İnta olunan 
kapbca n otel binalarnun arazisi Ü2erinde yapılacak umumi ve otomobil 
methali eri, yollar, havuzlar, açık gazino, b&hçe tanzimatı iıtinab clivar
lan ve bunlara ait su, elektrik, kanalizuyon tertibatı münakaaaya vu'o
lunmU§tur. 

2 - 3 Ma711 1934 tarihinde Perıembe gÜnÜ saat 11 de kapalı :r:arf 
uıulile ve taliplerin huzurile ihale edilecektir. 

3 - Miinaka•m" pırtlan ve bilUnıum pilinlan BW"Sa'da Koza ha
nında 71 No ıirket yazmaneoinden (20) yirmi lira mukabilinde tedarik 
edilebı1ir. 

4 - Münaküaya giıecekler güzel MD'a!Ur akademiııinclen veya 

Mühendis mektebinden alacakları fenni ehliyet vesika.mı n ıiındiye ka
dar vücuda getirdiği ehemmiyetli intuta ait fotoğraflar veoair izahatı ve 
maktüan ( 2500) iki bin bewüz liralık 8-ka temi-it muvakkate mektu
bunu ve sicilli ticaretteki kayıt veıikaıile ıerait ve mukavelename muci
bince hazrrlıyacaklan evrakı havi zarfı ihale günü saat 10,S on buçuğa 
kadar yukarda gösterilen adrese makpuz mukabilinde tevdi etmeleri ilan 
olunur. Fazla tafsilat için yine mezkur adrese müracaat olunmıuı rica 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut Muallim mektebi Lise ve Or
ta mekteplerle mülhak Pansiyonlarını 1-6-934 tarihinden 
ı-6-935 tarihine kadar bir senelik erzak, sebze ve mahrUkat 
ve sair ihtiyaçları kapalı zarf usulile münakasaya ve ekmek 
kırmtılarile yemek artıkları da mevkii müzayedeye konul
muştur. 

Fiatlan mutedil görüldüğü takdirde bunlardan Sebze 
2-5-934 ve Et, Ekmek 9-5-934 ve Süt, Yoğurt, Sabun 
16-5-934 ve Sade yağı, zeytin yağı, zeytin tanesi 23-5-934 
ve Un, irmik, Makamna, Kuskus, Şehriye 30-5-934 ve Ka
şar peyniri, Beyaz peynir, Gravyer, yumurta 6-6-934 ve Pa
tates, sovan, pirinç, nohut 13-6-934 ve Mercimek, Bezelye, 
Kuru Fasulye 20-6-934 ve Kuru ıneyva, Şeker 27-6-934 
ve Odun, mangal kömürü, kok ve maden kömürleri 
4-7-934 ve Vakum mazot yağı, gaz, benzin, hayvan yemleri, 
ekmek ve yemek artıklan 11-7 -934 tarihlerine müsadif çar
şamba gilnleri saat 15 te ihale edilecektir. Şartnamesini gör 
mek isteyenlerin lstanbul Erkek Lisesindeki Komisyon 
kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de teminab mu 
vakkate makbuzlarile birlikte tayin olunan günlerde komis-

yonumuza müracaatlan. (1611) 2052 

\ DEVLET DEMIRYOLLARI IDARESl iLANLARI 1 
Ankara deposuna bir sene zarfmda gelecek maden kö

mürlerinin tahmil ve tahliyesi itinin kapalı zarfla münakasası 
2 Mayıs 934 çarşamba gÜnÜ saat 15 te Ankarada Umum Mü 
dürlük binaamda yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpa
ıa veznelerinde birer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. 

(1643) 2090 

BURSA Kaplıcaları 
Türk Anonim Şirketinden: 

Münakasa ilinı 
1 - Evvelce 1-ı -wlmn ikmali için ihalesi yapıhm7- Ç..ı.irse 

ile nefsi tehir -md.ıa tirbte ait kapbca n otel '1ıin.ı.n- ç..ı.irıre'cleki 
vakıf bahçe -ı.unclan oe.k ve ioale ol..-cak 11cak madeni sularm 
menba tmmirat ve lmpbl,İ<, Çekirse'deki filtirant galeri Ye Kenikot cılıaz. 
lan ile iki llaç..ı. kilo metreye ,..ıon hususi çelik Otojen byımk ittisalli 
ve jibolt iım.ldı ve izolasyon termik tertibatlı borularla ıularm huaret 
ve haftlı kimye-riyealni ı.gyir ebneden sevk ve isaleoine ve oCıel. bin.ıan
na Ye hidroterapi clıürelerine ter.ııi ve soğutma cıhazlarile hidroterapi 
tesisab dahiliyesi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuftur. 

2 - 3 Mayıs 1934 tarihinde Perteınbe ırünü saat on dörtte kapalı 
urf uoulile n taliplerin huzurile ihale edilecektir. 

ı 3 - Miinakasamn §artlan ve bilUnıum pilinlan Buraa'da Koza 
hanında 71 No. ıirket yazıhanesinden (35) otu~!Jeı lira mnLııbilinde teda
rik edilebilir. 

4 • Münakasaya girecekler Güzel ıan'atlar akademisinden veya 
Mühendis mektebinden alacaklan ehliyet Teoikasmı ve timcliye kadar vü
cuda getirdiği ehemmiyetli intuta ait fotoğraflar vesair izahatı ve mak
tüan (5000) beı bin liralık banka teminab muvakkate mektubunu ve sicilli 
ticarett..ki kayıt vesikasile ıerait ve mukavelename mucibince hazırlıya
caı.ı.n nrakı havi zarlı ihale gÜnü saat 13,5 on üç buçula kadar yu
karda gösterilen adrese makpuz mukabilinde tevdi etmeleri ilan olunur. 
Fula tafsilat için yine mezkiir adrese müracaat olunmuı rica olunur. 

Meclisi idare (15536)2063 

Beyoğlu Kaymakamlığındanı 
Hayvanlar vergisi kanununa tevfikan sayım vergisine 

(Hıı.tta kazanca tabi hayvanat) tabi bütün hayvanatın kay
di başlanmıştır. Alakadaranm 15 Nisan 934 akşamına kc.:.
dar Kaymakamlık binasında Hey' eti baytariyeye müracaıı ' -
la hayvanlarını kayıt ettirmel P.rİ ilan olunur. (1543) 198'' 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Mecidiye Likör Fabrikasmm arka kısmına amav< t 

kaldırımı yaptırılacaktır. Tal İplerin şartname ile keşifnan: :! 
sini gördükten sonra pazarlığı na İştirak edebilmek üzer ~ 
(yüzde 7,5) teminat akçelerile beraber (21-4-934) cumar
tesi günü saat (14) de Galata da Alım, Saton Komisyonuna 
müracaatları. (1471) 

Istanbul Ziraat Baııkasından: 
Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre 

,. No. su hammen kı 
Sıra 
No.su 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 

Taksim Kazancıbaşr imam Hane 15/ 100 6 450 '' 
Galata Arapcamii Makaracılar Bugün arsa ,Tamamı 10 400 '' 

,, Kılıç Ali paa;ı Dabakhane Dükkan ,, 46 1500 '' 
,, Beyazıt ,. Mumhane Kagir iki mağaza üstü odalar ,, 6-8 5000 '' 
,, Yenicami Y enicami Kagir dükkan ,, 55 · 1500 " 

Eminönü Şeyh Mehmet Geyl~ni Meyhane Kagir mağaza üstü odalar 295/ 1440 23 2452 '' 
Kadıköy Osmanağa Bahariye Arsa 3/ 8 14 M. eski 36 yeni 975 '' 
Burgazada Burgaz Çarşı Ahşap hane 1/ 2 58 750 " 

277 
935 

Galata Aral)l:amii Kalafat yeri ,, dükkan 121/1440 70 60 " 
Eminönü Ahıçelebi , Limoncular Kağir mağaza ve hane <950401362880) 31-33 2091 " 
Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrunübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda yazılı 

rımenkuller açık arttırma suretile satışa çıkanlmıştır. • . ~ .. .. v 

ihaleleri 5-5-934 Cumartesi günü saat 15 tedir. Müzayedeye ıştirak edece~er ı:nezkUr ??°de saa~ on d~rt bu~uıı:~ 
pey akçelerini yatırmalan lazımdır. Şartname Bankamız kapısına asılmıttır. Seneı haliye vergısle belediye resimlen muşt 
aittir. (1537). 

Öksürenlere: K A T R A N HAKKI EKREM~~~r 

' 

Gazetecili ve atbaacılık 
Türk Anonim Şirketi 

(MiLLiYET MATBAASI) 

HER NEVİ 
Mecmua 
Mektep kitapları 

Duvar afişleri 
Kağıt, Zarf 

R.oman Kartvizit 
Fenni kitaplar F~tura: El ilanları 

TABEDILIR 
Defteri kebir, Yevmiye ve Kasa 

defterleri mevcuttur 
Her müesseseye elverişlidir. 

Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 
Adres: ANKARA Caddesi 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. Kitap kısmı 
Telefon: 2431!) 

~ 1997 
- - - ------ ------ -- ----._.__ -'' --·----

Istanbul Emniyet Müdürlüğün~~n:j Deniz yoll;rı 
Zabita memurları için yaptırılacak 221 takım Sıvıl El 1 Ş L ET M ES I ' 

bise 12 Nisan 934 tarihinden itibaren 20 gün ınüddetle ve ka ~t.&.i 
1 

ICanWJ ıu ~h 
palı lil .. ka --L- lmı h , " .. zarf usu e muna saya ~arı § r. Tel. 413a _ 5irllwi MAii.. 1, 
Teklif olunacak fiat haddi layık görüldüğü tak- Haa T.ı. 12740 
dirde ihalesi 3 Mayıs 934 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 15 te icra lalınacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak ve 
nümuneleri gÖrınek üzere Müdüriyet idare komisyonuna mü 
racaatları ve teklif mektubu ile teminat akçesini ihale günü 
olan 3 Mayıs 934 tarihine müsadif Per§eınbe günü saat 15 e 
kadar Vilayet Muhasebecilik dairesinde mütetekkil alını sa.
tını komisyonuna vermeleri ilan olunur. (1692) 

SATILIK 
Ambalajlık kiğıt 

Mersin yolu 
ADANA ftlluru ıs NiAD PA· 
ZAR 10 el. Sirkeci nhtımm
dan k•lk•cak. Gidifte Çenek. 
kale, lznıir, Külltık, Bodrum, 
.Roclo&, Marmaria, Dalyan, Fet
hiye, K.aHr-n, ıc..,, Finike, An· 
talya, Alanya, .Anamur, Mer-. 
ain'e. Dönütte bunlara ili.fften 
Tllf1ICU, KUf&daaı, Gelibolu'ya 
ufrayacak yalnız Anamur'a ui· 
rauuyacakbr. (1679) 

Ayvalık 
sür'at yolu 

ANTALYA vapuru 14 Nisan 
CUMARTESi 18 de Sirkeci 
nhbmmdıuı kalkacaktır. (1680) 

Taliplerin idaremize müracaatları. 

-
MATBUAT CEMiYETi MERKEZi 

İttihaz edilmek üzere: 

TAKSİM ŞİŞHANE KARAKOLU 
TÜNEL arasındaki cadde ve yakın 

sokaklar içlerinde 

SATILIK 

Trabzon 
sür'at yolu 

Gülcemal vapuru 
YALNIZ BU HAFTAYA 
MAHSUS OLMAK OZERE 

14 NİSAN CUMARTESi 
20 de Galata rıhtımından kal
kacak. Giditte İnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, 
Hopa'ya. Dönüşte bunlara ila
veten Pazar, Of, Pulatane'ye 

1 uğrayacaktır. (1681) -

VAPURCULIJ 
TURK ANONiM ŞIRKE'l'I 

ISTANBUL ACENTAL 
Liman Han, T•lelon: 

Karadeniz yohl 
SADIKZADE ı;·~~ 
p AZAR günü saat 20 de '}) 
rıhtımından kalkacak. Gicli.9te: 
culdak, lnebolu, Ayancik, d 
Ünye, Ordu, Girelon, Tirebolu, 
rde, Trabzon, Rize. Dönüıte 
ra ilaveten Sürmesıe, Of ve Pu 
ney uğrayacaktır. 

Mudanya yolıJ 
SAADET ve BARtl 

vapurlan Cun.rteoi sün~ 
meede HERGON aaat ., 
te Toph·- nhtımmdan ~ 

Karabiga yo11' 
Haftanın CUMARTF'jl 

P AZARTESI, çARŞArf,. 
giinleri bir "Npar - 20 ele 
hane nhtnnmden kalkar. 

Satılık Vapurl9' 
Haliçte AJ-akapı i.lı:e~ I 

teıı kua bağb bulunan Vap~ 
lak Tak A.....;.., Şirketi v•ı:-J 
rmdan YENt.DONY A, ızı 
FEYYAZ, MUDANYA, z.Al_J 
ve IZMff yolu P' ... ısı• yıoP"'"'_. 

bulunan GÜZEL BAND~,.)I 
purlarr, kapab :ıwı.rfla llllbla~L:.f 
Kat'i ihalesi 10-S-934 ta"':'J 
yapılacağmdan talip ol~ 
o/o 10 teminat panılİle el~ 
doiruya Sirkecide Uman haJllj 
ıirket müdiriyetine ...ar.caatl' 

Steno - Daktild 
Steno - Daktiloya mllkem1 
vakıf bir haaım aruıyor. J, 
ru: S.,otln, Fer:lkly Erg{J. 
koa caddesi 125 Alimiaiuııt~ 
rikaSU1a mGn.caat. Tel. 

(15677) 

['3' üncü kolordu ilinl-,1 
M. M. V. Satmalma ııJ 

yonundan: 
1
.J 

Kıliring mukavelesi ~' 
mİ§ memleketlerden celP 
ınek şartiyle Ordu ihtiy~ 
mubayaa edilecek olan I 
200 adet hamutun kapalı~ 
al münakasasma talip çı:~I. 
ğmdan pazarlığa konJJlll) 
ihalesi 21-4-934 cumat~ 
nü saat 1 1 dedir. Taliple . 
zarlığa iştirak için o ~ 
vaktinde Ankarada M. Ja 

Satmalma Komisyonu~ 
lunmaları. (3499) ( 1 

Kiralık gaziJJ1 

ve ıJ. 
MESiRE MAHAi.. 

Boğaziçinde Büyük Der~ı.f 
Ağabaiı " demekle maruf oıP' tı 
derunundaki gazino kiralık!ll"~ 
yenlerin: Niıantatı MqrU~;J' 
halleıi Hacı Mansur sokalıl,,. 
numaraya mektupla müra~889 

~---~ ---- ; 

Nepiyah idare ede:J ' 
MOMTAZ FAi~ 

BİNA veya ARSASI OLANLAR ile böyle bir 
inşaatı deruhte edebilecek MiMAR veya 
MÜTEAHHİTLERİN yazı ile 20 Nisana kadar 
Ankara caddesi Orhan Bey Hanı adresinde 

1 
İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: I 

Şeyh Mehmet Geyliini mahallesinde Balıkpaı:a''Jıi 
desinde Nevşehir hanının alt katında merdiven altıı_ıcljeıı 
çılık ve şerbetçilik satış mahalli senevi 72 lira üzerııt Jı 
sene müddetle 15 Nisan 934 Pazar günü saat 14 te aÇ~· 
tırma usulile icara verilecektir. isteklilerin müracaatl 

lıtanbul Matbuat Cemiyetine 
Müracaatları rica olunmaktadır. 

TEL: 20087 - 2047 - .(M) (1350) 


