
Yarın Halkevinin kurulu
şunun yıldönümü kutlulana
cak. İhracat yapılmadığı için 
Yumurta 1 kuruşa düştü. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'uau MAHMUT 

Amerika müthiş bir kar fır
bnası geçirdi. Yalnız Nevyork 
taki karları kaldırmak için bir 
milyan dolar sarfedilecek. 

~1ATI 5 KURUŞTUR 
% 
• 
1Yana hadiselerinden 
llra Avusturya 

~--"""•tu :-"'tııın . •Yada Soıyal Demokrat fır • 
""" • 

1~•11, fırka teıkilatının dağıtıl
"ılıt ~· 0~11 diktatörlüğü ile Heim
tıı~ ıırııyetinin teaisi ile Orta Av • 
~ 'ııe_rgin vaziyetinde hiç bir aa
tııı daJı ".ı görünmedi. Bilikiı vaziye • 
~. a zıyade kanıtığı iddia edilebi-

. Ctr·D 
ıtir_, e~ ollfuu'un Faıist uıullerine 
°"-dan •n Sosyal Demokratlar resmen 
~l. Çii ~dırı.mııtır. Resmen diyo -
~Y•ıi hr u diin Avusturyanın en büyük 
l;b da· 

1 
kası olan bir zümrenin tetki· 

da gı rr dağılmaz, bu fırka mensup
~•Yh ••~dan kaldınlmıt olmaz. Bina· 
l'tıı clo b~linkü Sosyal Demokratlar bu
~ ol ır varlıktır ve DolUuu taraf· 
~ ı...':ı•dıkJarı da iddia edilebilir. An· 

, A ar resmen ilga edilmekle bera• 
~. diiı""•turya devletinin mevcudiyeti
.,... •brıllıan. olan yani Almanya ya il ti -

..... •k ıstiyen Milli Sosyalistler dü· 
ttı.d· r•n bugün daba kuvvetli vazi
.. ~dı.r eri • Çünkü evvela geçen hafta
"'lfı •se •rin bunlan zayıflatacak bir 

da ~oktur. Diğer taraftan tqkilat
.,;;! l'~~lan Sosyal Demokratlann her 
ı.""-lc•ııııne aleyhtar olduktan da mu
ı.~ ıo tır. Ancak teıkilatlan dağıldık· 
)Ilı l'an~a . Dollfusa'un dayandığı ltal
"'-ı. I' lt!tJiği ile Milli Sosyalistlerin Al· 
~ ; "tıatliği ara11nda bir tercih yap· 
lııt't):i'ı> ederse, ikinciyi kabule daha 
t'>t4 oldukları iddia edilebilir. Çünkü 
'\ tı.1Atrnan Fatistliğinin, küçük te ol
~lli~aıı fatiatliğine nazaran, bir sos• 
b.. ~b ~afı vardır. Binaenaleyh ken
~""'lıt &adı prenıiplerine azıcık daha ya
~. ~ ~onra bunun milli tarafı da var• 
~ ~IDıwehr Fatistliğinin bir yaban
~tlik•tı vardır ki Alman Milli Sos· St fırkaaı bunu bol bol istismar 

'il. tö • Ve Dollfuaa'u ecnebi aleti ola • 

ı\,::•rtneğe çalıı~tadır. . . 
~ · ~•Ya meaeleaı Almanyaya ılti
:'l~ b~ıklaJini muhafaza ve yabut ta 
~' ır ~oınbinezona iltihak nokt:o· 
.._t'> b.tetkiı, edilince; aon hiicliaelenn 
~· :; .~dan birinci cereyanı tak· 
~ : lil~~ııı neticesine varmak Jiznn -
1 titıı.,,hıaelerin belli batlı neticesi 
~ dtıı:ıoı: Faıistliğini takviye etmesi 
~ •l.ıı tasi ile parlemantarizm taraf• 
~ r, \'" ,Soıyal Demokratlann imha
L", ~-·~~~-Demokrasi yerine Fatizmin 
~ı._ ilı:- edilmit demektir. Fil
.~~- ~da bunun Avusturya ile 
"ta at • · ....,.daki birlik hareketini 
~r ~zannedilebilir. Çünkü Heim
~dır aleyhtandır. ltalya ta• 
~· Al· .ıhusturyanm istiklalini is • 
~~or 'iinyaya iltihakı asla terviç 
t~d~r ~nlar ~ğru. Ancak fU da 
~t r .. kı mabıyeti ne olursa olsun, 
\~. ~•ınler arasında bir kardeılik 
\~ il; unlar biribirine çok benzer
ı,. "llfı ,llaenaleyb anıızm anlatmalan da 
lil~:dür. Demokrat ve Parleman
\."ltı •turyanın Fatiat Almanyaya il
~Y;y F ~t'.•t AvuıturYanm F aıiat AJ. 
~I \ ıltilıalondan daha ıüçtü. Bi
~ ı biz iki ~dan Awıtur • 
I..~ b "'.ı,aııyaya iltihalmu düne na • 
~ 1!:'~~ daha Yakın bir ihtimal ba-
l oruyoruz. 

~)-;; ~ V.elii teıkilitlan ilııa edilen 
~... emokratlardan hiç olmazsa bir 

1 

~"'it b'Q Milli Sosyaliatlere iltihak e • 
''i il fırkanın A YUsturyadalô va
~ takviye etıneıi ihtimali vardır, 

'~ >.vuıturyanın Almanyaya ilti-
~ı .ltıini olınağa çalıf'Ul Faıiat 
~:"n her zaman Milli Sosyalistler 
· '"'th\aJan mümkündür. ,, 11 .. lı 

1 ~ 'alde bu anlatma azıcık ta 
1 ırı ~\Ja) Demokratlara dayanan bir 

to"İiıı~anmclan daha ziyade ya
b . Yor. 

)~ ...... 
f bl!tııo~ fudur ki A waturya Sos• 
·ı~ıııı~) --:Otlamun imha11ndan sonra 
~ Ilı toıı~ ~e Almanya araaındaki bir
i\~~ " ı:niini olan sebepler hay• 
ı~ hirib~ .cörünüyor. lki memleket 
~ ~al Uiııden ayn olduğu zaman, 
ı.. tİlıi .. ~ İçin de makul bir sebep 
ı...,,. &orun" d B .. 
'"'-., htı b. . -~yor u. . ugun ye gine 
•it "'t el, •rlıgın ecnebı devletlerin iı
~ ~q'<lq~eıneaine inhisar etınekte
~ tıı~ 11 

kuvvetli bir sebep olduğu 
itil~ İtıJı-..kaı.uı etıniyen bir hakikattir. 
lıtiı • ~. ~~-~ek ~ransa, ltalya, ~n
a,ı., ~ •1tneUçtılc itilafın kuvvetlerıni 
q ltıı~ ,ktir. Bununla beraber, bu, 
~ ~~ Ilı .. •tlı bir sebeptir ki zayıf tara-
( iti 1tteiıarizd· Tarih .. t · 
~;: )alnız .. ır. goı ermıı-
~ll böyle bir aiyaaete dayanan 
\,., "q~ iç: . U211n müddet tutunamaz. 
~·~da dır ki Soıyal Demokratların 
~I, ~il~ Sonra Do1Uu11 adeta zayıf
~~)') 1 .~•Yaliıtler kuvvetleımiı, 

il.r;ı" iltihak ihtimalleri bir adım 
) b01,. tıniı görünüyor. 
~ .':"'•• h"k• . ~· <tİtle u urnetı, ansızın Alman-
v.._•~, ..... hükiiınetinin iktidara geç· .... s. "lldd" 
\ .\ hl,· h um eden Yon Papen ve 

~ ,,;• •r hükumetlerine benze· 
\ ll~til'en a~ Parlamento ile idare et· 
~"lling .... •~x, Luther, Stresemann 
~I ,. ~i(I· llkuınetleri iı ha~mda kal· 
ı. .. v ı So 1· :"li( •n !> •Ya 1&tler zayıftı. Fa-
ıı,,,· ltt 'Pcn F · ti"· 
> "'ltlı e trıii aııa ıge benzeyen 
\ 

1
• ~••ıııa•acaat edince bu usullerin 

• 1 L. l'ına " 
, .\ °"l•na ııun doğdu ve Hitler 
1iıı. ,~"•tuh ııeçli. Dollfu11 hükumeti 

'""•n V p •trıei< ba on apen hükume-
•• tladı. 

Ahmet ŞOKRO 
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nkara, 21 (Te efo 
ikinci umumi mü tt• 

a) - Hükômet Trakyad 
i" i teşkile karar vermişt · 

Yeni kararname piyasada ~vusturyada 
ı.""k •1 k J d Orfi idare kalktı 

,ııııuııııı ... BÜTÇE TETKiKATI ~.11111111111 
5! 

a a a l e arşı an l Her hasma karşı böyle Yeni kazanç vergisiyle : 
varidat 1 milyon artacak! Vekalet, ilan etmek şartile anlaşmamız 

olmıyan devletlerin hakkını kesebilecek 

lkıısal Vekili Celôl Bey 

Vekiller heyetinin kabul ettiği yeni 
kontenjan kararnameıi ve merbut lia· 
teler telırimizde büyük bir alaka uyan
dırmııtır. 

Yeni kararname ve listelerde diğer 
devletlerle olan ticari münaaebatmuz 
göz ·önünde tutulınuı ve anlaıma yap • 
mıt olduğumuz devletlerin hukuku mah· 
fuz bırakılmıt olmakla beraber karar • 
namenin bariz bir huıusiyeti vardır. 

lkbAt vekaleti, ıerbest listeye dahil 
olan bazı maddelerin kırk gün evvel i • 
liin etmek ıartile kendilerile ticari an • 
Jaımamız olnuyan ve Türle 'ihraç mal-

Lırına müıkülit çıkartan devletlerin his
sesini kesebilecek ve bunu ihracatımıza 
mukabil ithal hakkını doldunnamıı ve 
aramızda Clearing anlatması bulunan 
devletlerin aafma ilave edecektir. 

Kararname mucibince (V) listesin
de yazılı tarife posizyonlanna göre, eı· 
ya, aipariılerinden evvel .Ut oldukları 
vekaletlerin müsaadesi alınınak ıarti
le kontenjan harici olarak memlekete gi
rebilecektir. 

F liıtesinde yazılı eıya altı ay zar· 
fındaki ithalat kıymetleri mecmuu 600 
bin lirayı geçmemek üzere Sıhhiye ve
kaletinin müsaadesile memlekete gire
bilecektir. 
'd' ~ıiı'!iye vekaleti, ithaline zaruret gör 
iiiü ~çlar için bu listenin haricinde 

ayrıca ıthal müsaadesi verebilecektir. 
• ~•mamenin diğer bir maddesi M 
liateaınde Yazılı tarife posizyonlarına 
söre ~ı~amn ~iıan, mayıı ve haziran ay
lan ıçın verılen kontenjan miktarları 
lıu malların menıeleri olan memleket
ler arasında listede yazılı ıekiJde tak
sim edildiğine ve ikinci üç aylık M lis
teıinin 20 mayıata ilin edileceğine da
irdir. 

Diğer bir maddeye göre M. liste • 
ıindeki miktarlar, Clearing mukavele • 
!eri mucibince döviz istemiyen meınle
ketler için üç misline çıkanlacaktrr. 

Kararname ıimdiki kontenjana tabi 
olarak girmekte olan aıağıdaki tarife 
posizyonlanna ait eıyanın Clearing an
latman mevcut veya ticaret bilançosu 
bizim lehimize olan ve ayni zamanda 
tediye müvazenesi eaaımı kabul ederek 
Türkiye ithalatına kartı hiç bir tahdit 
koymamı§ bulunan memleketlerden ge
tirildiği takdirde kontenjan harici ola• 
ra.k ithal edileceği hakkındaki hüküm-

(Dcvamı 6 mcı aahifedc) 

Gayrimübadillere bono · 
He yeti Vekileden karar alınırsa Mart 

içinde yeni tevziata başlanacak 

Gayrimübudiller cemiyeti reiai 
Hüsnü Bey 

Gayri mübadiller namına Ankaraya 
Jiden beyet ve cemiyet reisi Hüsnü 
Beyin avdet ettiğini yazmııtık. Hüsnü 
Bey, kendiıile görüıen muharririınize 
aynen tunlan söylemqtir: 

"- Maliye vekili Fuat Beyefendi 
ile bir kaç defalar temas ettim • Fuat 
Bey gayri mübadillik meselesinin ge
çirdiği safahatı itina ile tetkik etti ve 
seleflerinin va11l olduğu kanaate var • 
dı. 

itin ikmali için heyeti vekileden 
komisyonca lüzum gösterilen karar a· 
lınacaktır. Bugün (yarın) için alın • 
~11 ümit edilen kararı müteakip tev· 
zıata. b!'tla~ası takarrür etrnittir . ., 

;Sızını. dıger taraftan aldığımız bu • 
suıı malumata göre, mesele şöyle ol • 
muıtur: 

Gayri mübadiller cemiyeti, yeni bokl .tevziatına lstanbuldaki firari emla
nın kartılık tutulına11 için teıebbü • 

~~~·~ul~nmuıtur. Sabık Maliye vekili 
u '!'ik Bey bunu muvahk gönnüı ;t k:fıyet ceıniyete tebliğ edilmiı • 

e r.l.k'u?un Üzerine lstanbuldaki firari 
I m a ının kıymetlendirilmesine bat • 
=::ın· kBu ~ymet tahminlerine ele-

me tedır. Cemiyet namına ge-
çen sefer A k . la n araya gıden heyet bu 

Ykret ı!"kdbiri iti bir taraftan dev:m et
me c • ra er, diğer taraftan yeni bo. 
n'! ~~vzııı;;na da batlanmaaını takip et
mıdiıl ı~. . eyete bazı ıerait denneyan 
e mı§tır. 

~e!.et, ~u f~tlar için idare heyeti i
le. g~ruşmege )uzum görerek avdet et -
mı§hr. Bu sırada Maliye vekaletine Fu
·~. ~ey .~el.?Ütlir. ~eyet, Fuat Beyle 
goruımu§tıır. l' enı vekil bey gayri 
mübadillik iıinin esaslı surett; tetkiki 

için .vekilet müdirarundan mürekkep bir 
k~ıyon tqekkül etıniıtir. Bu ko • 
mısı:ond!' latanbuldaki firari emliikinin, 
tevzı edılecek Yeni bonolara karıılık 
tutul~p ~.utul!'°"yacağı görütülınüıtür. 
Ga.YI:' mubadiller heyeti, Maliye veka
)eb~n _bu .. eaa.~ı kabul etmiı bulunduğu
ııu ılen sunnuıtür, Neticede yeni ve
kil Bey, bu husuıta heyeti 'vekileden 
karar istihsalini ınuvafık .. .. t" . "b d' gonnuı ur. 
~yn m':' 8 • ı!Jer heyeti .de, heyeti 

vekile kar~rıle ııın daha aağlamlatacağı 
m~~sil~ bu~u ~~v}ç etrniıtir. He
yeti vekilenın dunku ıçtinıaında bu 
huıusta karar ittihaz edilecekti. 

Bu karan müteakip nihayet mart i
çinde yeni bono tevziatına batlanacak. 
trr. Henüz firari enılikinin kıymetleri 
mailim olınamakla beraber, tevziatrn 
en atağı gayri mübadillerin iıtibkakla
nnın yüzde otuzu niabetinde olacağı 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Çin askeri 
Heyeti döndü 
Bir kaç gün ıehrimizde 

kalarak Moskovaya 
gidecek •• 

·.~ 

~ 

/ 

Çin askeri heyeti reisi Ceneral 
YungChich 

Askeri tetkikatta bulunmak üzere 
Ankaraya gitıniş olan ceneral Yung 
"llıcich'in riyaseti altındaki Çin aıkeri 
heyeti dün Ankaradan tehrimize dön. 
mÜ§ ve Haydarpa§a istasyonunda, heye
tin mihmandarlığına tayin edilmiı olan 
Kolordu erkanı harbiye kaymakamı Sır. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

hareket edilecekmiş 
VlYANA, 20 (A.A.) - Bu aabah· 

tan itibaren bütün memlekette örfi İ· 
dare kaldınlmıttar. 

VIY ANA, 21 A. 
A. - isyanda ölen 
asayiş müdafileri • 
;Ün cenaze meraıi 
mi dün öğleden aon 
ra yapılmııtır. Be
lediye meydanın • 
da, elli ordu kam
yonu Üzerine ta .. 
butlar konmuftu. 
Kardinal lnnitzer, 
dini meruimi bü • 
yük bir kalabalık 
huzurunda y•pmış 

M. Dollfuss tır. Cümhurreisi bir 
nutuk aöylemit, ıon 

ra Baıvokil muavini, ordunun kahra· 
manlığmı yadetmit ve işyanın aüratle 
baatırılmıt olduğunu kaydetmit ve de 
miıtir ki: 

- Nereden gelirse gelsin, her hu· 
ma kartı böyle hareket edeceğiz. 

Sonra birçok nutuklarm söylendiği 
merkez kabristanına gidilmek üzere 
cenaze alayı hareket ctmi~tir. 

= Muvazene vergisinin bir sene daha : 
temdidi Meclise teklif olunacak ~ 

ANKARA, 21 (Telefonla) - le· 
ra Vekilleri heyeti bu ak§am saat on 
yedide toplanmıı ve bütçenin müza· 
keresine devam ebniıtir. Öğrendiği • 
me göre dünkü ve bugünkü müzake-

vergisi kanunun bir sene daha temdi· ı 
di Millet Meclisine teklif olunacak -
tır. 

Elektrik üzerinden alınan resme 
zam icra11 ihtimal dahilindedir. Bun- i1iİ 

dan başka devlet memurlan maaşla • ;;;;ı 
rından tekaüt hissesi kesilmesine ve 
bu suretle tekaüt maatının bir atıfet 
olınaktan çıkmasına taraftarlar vvrdır. 
icra Vekilleri heyeti yeni varidat büt 
çesinin yekUnu üzerinde bir karara var 
chktan sonra .zam isteyen dairelere 
tevzi edilecek niıbetler kararlqacak· 
tır. 

Baıvekil ismet Paıa lcra Vekille-

reler varidat bütçesini arttırmak için 
alınacak yeni tedbirler etrafında ce· 
reyan etıniıtir. 1924 masraf bütçesi -
nin 180 milyonu dahi atması ihti • 
mali olduğundan bütçede müvazene
yi temin için karşılık bulınak zarureti 
hiaıl olınuıtur. Yeni kazanç vergisi 
kanununun tatbikında bu vergiden 

alınan varidatın bir, bir buçuk milyon 

lira kadar artacağı tahmin edilmek· 
d' ri heyetinin toplantısından evvel Ma 

te ır. I" ek"I . el k al' .. ıye v a etıne g re M ıye vekilı 

önümüzdeki mali &ene baılangıcm Fuat Beyle bir müddet görüımüı • = da müddeti bitecek olan müvazene tür. 

~ıııııııınııııııııııııııııuııııııııwııınııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııımıııııııuıııııınıııııııııııl 
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cümhurreiünin pek yakında istifa ede 
ceğine dair ıayialar, hükiimet merke· 
zinin iyi haber alan mahafilinde ve 
resmi mahafil tarafından katiyen tek 
zip edilmektedir. Memlekette mesleki sa
Tevfik Rüşt~ ~ey hada umumi kalkınma 
Moskovaya gıdıyor 
M T. 1 , d k Maarif Vekaletinde bir komisyon top-

• ıtu esco nun a en- ... • 
oiisi r.,.;;. i~in·ı:.-;ı:;Jeceği landı, meslekı tahsılde ıslahat yapılıyor 

örülmüı ve dün t. ANKARA, 21. A.A. - Mesleki ve )erile büyük erkanı harbiye reisliğinin ve 
• • • teknik tabail müesaeıelerini daha verimli maarif vekaletinin murabhaslarmdan mu• 

SOF' ' "" (Milliyet) - Bükret- bir halde ve memleketin hakiki ihtiyaç- rekkep husuıi bir komiıyon içtimaa baı-
ten bild;;.ıJyor: Romanya hükiimeti, lanna uyııun bir surette islah etmek ,., !anut ve komisyona riyaset eden talim 
Bulgaristandan evvel, Rusya ile olan muayyen bir plan ve program dairesinde ve terbiye dairesi reisi Jhsaa Bey ıu tıu• 
aiyaai münasebetlerini düzeltmeğe ka inkitafnu temin için alınacak tedbirleri tukla toplantıyı açmııtır : 
rar venni§tir. Romanyanın bu fikri düıünınek üzre Batvekalet yüJuek .ma· Memleketimizde ,imdiye kadar umn-
Tevfik Riittii Bey tarafından Mosko- kamının emirlerile maarif vekileb ta· ııı.i tahsil müeaıeaelerine ehemmiyet \C• 

vaya bildirilmittir. Bu ayın aonuna lim ve terbiye dairesinde bugün öğle- rilmiı, teknik milesseselerine kifi deı·e. 
doğru Tevfik Rüıtü B. ve M. Titüleaco den aonra nafuı, iktiıat, ziraat, vekalet· (Devamı 6 mcı aahifcde) 
ayni zamanda Mookovaya hareket e • 1 ·---------=-====-==========--==--=""'"""===-
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835 bin liralık 
Bir fasıl --Hesap işleri müdürlütü 
ile encümen ihtilafta mı? 

1931 senesi belediye hütçe.min maa 
raf kımınıda (835) bin liralık bir fasıl 

vardır Bu fulm va 
ridat kıunında lı:ar 
ıılrğı yoktur Bu pa 
rarun o aene haki
katen aarfedilip e
dilmediği, aarfedil· 
mitse nerelere aar• 
fedildiği, bütçede 
varidat kıammda 
faslı bulunmadığı • 
na göre bu para • 
nm nereden bulun
duğu tetkik edil • 
mektedir. 1931 -
nesine ait kat'i he

Tetkiki hesap en• ıap raporu Ni.an 
cümeni ma,zbata devreıinde Şehir 
muharriri l•mail Mecliıinde gÖl'ÜfÜ· 

Şevket Bey lecek ve bu mesele 
de mevz:uu ba.hao

lacaktır. Belediye makamı bu paranın 
'"kartılıluız tahsisat" oldufunu ileri 
aiirnıekte ve aarfedilmit olduiunu bil 
dinnektedir. Ve her aene bütçeye m..,. 
ayyen bir para konarak 1931 yılma 
ait 835 bin liralık hesabın bu ıuretle va· 
ridat kısmında karıılanmasıru istemek 
tedir. Şehir Meclisi tetkiki hesap en· 
cümeni ise henüz kat'i karannı ver• 
memit bulunmaktadır. Belediye ':'eaap 
itleri müdürlüğü bu 835 bin lıralık 
hesabın içinden henüz bir türlü çıka • 
mamı~trr. 

Kan r 
Mahmut Y csari 

Yeni edebi ve milli 
tefrikamız 

Bu ün ha ladı 
4 üncü sahifede 

Yukarda kralın ce•edi arallJJ'ken, aaida kralın kaza 7et"inde bulunan kaılı:eti .-e ça.ntaıı, •t-. ı 
S-ıda Kral üçü.nçü Leopold o1arak ilin edilecek olan Teliaht pren& Leopo1d, Duc: de Brabant 

Belçika kralının cenazesi 
bugün kaldırılıyor 

Yeni kral da yarın tahta çıkacak 
Belçika Kralı Albert'in cena.zeai ı 

bugün Brükaelde muazzam merasım • 
le kaldırılacaktır. Yirmi bet sene Bel· ı 

"k tahtında kaldığı müddet zarfı~ • 
çı a · · ·ıı t ne da her cihetten kendi11ru mı e ı 
ıevdinnit ve mi.nasız bir kazayİ kur
ban gitmit olan kralın cenaze.~ ay},'!". 
da hazır bulunmak üzere, dıge~ ır 
çok memleketlerden kral!~r, velı~ht
ler prensler, nazırlar Bruksele gıt ... 
mi; bulunuyorlar. Dün gelen ıı-~zete • 
)er bu kaza hakkında fU tafsılatı ve
riyorlar: 

Kral Albert sporcu, tayyareci, mü -
kernınel otomobil kullanır, bilhassa 
yüksek kayalıklara tırmanmağı aever 
bir AJpinist idi. Cumartesi günü otomo
biline sadık hizmetçilerinden birini a
larak tatosundan çıkmııtır. Arasıra 
böyle yalnız baıına çıkarak memleke 
tin yollannda dola,maiı sevdiği için 
o gün de Brükselden ayrılarak epeyce 
uzaklara gitıniıtir. O zerinde al pini at 
kıyafeti vardı. Namur ile Huy araaın· 
da Marcbe - Les • Damea denilen ka· 

{Devamı 6 ım;ı sahifede) 
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Edmon Rostanm güne,i kendi 
ötüfünün ufuktan çıkarttığına ka
il olan "Chante Clair" i gibi acayip 
bir gaflet ve emniyet içinde ı.ia da
ğılır dağılmaz kar,ıda ya Hakimi
yeti Milliye meydanını, ya Halke
vini, ya Taksim abidesini görece
ğime inanıyorum: 

Sabahleyin kalkar kalkmaz, 
p <.! ncerenin perdelerini çektim ve 
f cU111 •ildim, bir fey göremed m, 
f ;:rdenin ucuyla sildim; "Ne kesif 
, İl" buğu, hafif mi siliyorum nedir, 
'; ;r türlü dağılmıyor" derken ne
!· !n sonra farkında oldum ki, ıiı 

f ardır; pencereye kadar dayanan 
h 'r sis .. Ve dün sabahki gibi gene 
t.Aykırdıın ! 

G5nlüm gelmif olsa da dünya
nın ·bir ucuna, 

Dü,er gülle hızıyla Ankaı'anın 
• burcuna; 

Bilmem: Şahin ıığar mı avcı
ların avcıına7 

Ankarada ben öyle r;ırpına
rak ya,arun? 

• • • 
lsmini kaç kereler haykırdım 

bofluklara: 
Ankara, ah Ankara, ah Ankara, 

Ankara! 
Bahıun senin bağnndan aynl

dığun an kara! 
Seslen bana: Ben senden uzak 

naırıl y41arım? 

Haykırıyorum, inliyorum: Ötü-
yorum ve "Chante Clair" gibi dağıla 
cak siıin arkasından yurdun bir 
görünü1ünü bekliyorum.. Fakat 
aia b · r türlü dağılmıyor ve ben bir 
tür'.ü bu gafletten ayılamıyorum .. 

Ben, Sakaryanın çocuğu, her 
milletin çocuğundan daha haklı 
bir yukardan bakı,la, vakur ve 
mağrur; İngiliz ruhu gibi soğuk
knh ve derin, sakin ve girdaplı 
akıp giden Taymisin kenarında 
geziniyorum.. Kulağıma yandan, 
belden ince kalın sesler çarpıyor, 
hazan bunların bir hecesi, bana 

Gazi Hz. ve 
Amerikalılar 

Amerikada halk Gazi'yi 
Musolini'den üstün tutar , 

Amerika ca.zetecüerindeu Neuw He
l'alcl Tribune gazetesi. m.babiri Möa
yö Thomas Sugrue §ehrimize gelmiJ -
tir. Amerikalı meılekta§onız AYrUpada 
gazetesi namına bir tetkik sqalıati yap• 
maktadır. 

Eneli İtalya ve Macariıtan.a uğra· 
tnıf, oradan htanbula gelmittir. 

Möıyö Sugrue dün Perapalas otelin
de kendi.ile sörüıtüğümüz esnada bi
ze ıelırin lstanbul tarafındaki tarihi a
bideleı-le pek ziyade alikadar olduğunu, 
camileri ve müzeleri beğendiğini söyli• 
yerek dedi "i: 

- AmtaLkada halk Türkiyeye kar·. 
ıı alaka so•teriyor. Bilbaua Büyük reı
ainiz Cazjqin başardığı büy\ik itler he"'" 
kesin naz.arı dikkatini cdbetmiıtir• 

Amerik•hlar, Caz.inin, bu.sün dünya• 
nın sayılı tahıiyetlerindmı biri bulu· 
nan Mösyö Muuolini'den d.ı.a büyük 
işler sördüğüoe kaildirler. Bu sebep
le Amen"kahlar Türkiyeden gelecek ha· 
berlere ehemmiyet veriyorlar.,, 

Bundan sonra Amerikalı meslektaıı· 
mız ile meslek baklanda bir lıubihalcle 
bulunduk. Amerika, busüıı gazetecili
ğin en müterakki buluncluiu bir mem
lekettir. Mit.tan yüz binleri seçen p• 
zete ~ aalıiplerini milyooerier de
r<ee··me <aran ve yazılıırı diiayada 
büyük alib uyandıran Te bazaa de .,... 
tauğı &At ust eden, l'Ukaattan luıriJeri. 
ni giinünm n rakibi olan ırazetelerclea 
bir kaç aat evvel habercı.r «melı; içia 
tayam ...,.... fecla.kirlık1Ara.btlaııan ıra
zeteler Amerikada bul_, et. 

P~ balı, otomoloil balo, çelik 
la-alı ırilıi ilrtıaat n ticaret ileminin 
doğurdufu daha bir colr; laııLr aıraun
da bir de pzete kralıma 1ıu.lunduğu 
memleket Anıerikadır. 

Amerilm1ı DMS!eklafllDIZlll Yerdiii 
habere ıröre son zamanlarda, Amerika
da suet~. ~e _bir btıhraa ıreçİmıİJ, 
son~~ >;em nuı:umhur Mösyi Roose
~elt m uıtihabı uzerine IMıhrıuı biraz za. 
il 0!11111~-· 

Gazeteciliii müterakki olaa bir....,._ 
lekette ıra:zete muharririerio.ia ıu.zan 
Cl ıfa pzetecilikteki ttta1dQoi ııııUloeım: 
dedir. 

Mösyö Susrue hu bu .. sta 1ıizıo de-
di ki: . 

- Amerikada istihbarat iflerile mq. 
su! olan bir sazeteci, ilk İfe Nşladıit 
zaman tec:riibe mahiyetinde olmak ii:.e
re haftada 30 dolar alır. Sonra tecrii
be devresini geçirip te iyi bir mubar -
rir olduğu zaman nıMJı haftada 150 
dolara kadar çıkabilir. Tııhrir müdür
leri ayda 1000 - 1500 dolar alırlar. 

Bununla beraber mesleiinde mahir 
bazı iıtibhan.tçı gazeteciler Yardır ki 
bunlar bazen tahrir müdürlerinden fazla 
maaı alalar. 

Gazetelerin aabııoa gelince; Neuw 
Herald Tril>une günde 350 bin nüsha 
satar. Bu miktar, Amerikada gazeteci
liğin teraldWine gore a:z görülebilir. 
Faka! un .. bnamalı k.i N evyorkta ıründe 
on büyük ve sonra irili ufaldı yüzler
ce gll7ele "" meanua çıkar. Ve bun
l~nn her birinin kendisine söre bir ka· 
rı sınrfı vardır. 

Sonra ber tehir ve kasabada da bir 
kaç gazete netrolunur.u 

Amerikacla ı:azcteciler ııas.1 yeti • 

çok yakın ağızlardan bir çok defa
lar itittiğim teklifsiz ve tefkatli 
sözlerden birer haber, birer müjde 
gibi geliyor .• Onları botluktan top 
lamak ve birbirine eklemek mari
fet:ni elde etmek için, timdi, kabi
liyetlerimin bir çoğunu birden fe
da etmeğe razıyım.. 

Bir yolcunun üstünde benden 
uzakla,ıp giden ve vitrinlerinin 
lot ve mahrem derinliğinden bana 
göz atan renklerde bir güzel ufku, 
bir çift gözü, b -r milli binayı hatır 
lıyorum ve Kemalettin Kiminin 
Pariste okuduğu yeni bir kıt'uı, 
inbikten yeni çekilen gül suyu 
damlaları gibi dudaklarımı ulatf• 
rak içime ferah 'ık rl!'rpiyor: 

Ye,·l, bir köfedir bana Bur.a-
dan; 

Kara, Ericiyasın yarları gibii 
Sa,tda ırüzü var uzun Yaylanın; 
Beyaz., Erzurumun karları gibi., 
ilk mektubumun eski Asli - Ke-

rem hikayeleri, Karacaoğlan seya 
hatnameleri gibi böyle ikide bir 
mısralara gelip dayandığına gül
meyniz, bunu çok görmeyiniz! 
Gaziye, yurda, dost1ara, sevgiliye 
hasret gitmek kolay mı? •• Ve sazı
mı izzet Molla gibi lstanbuldan 
Sivua geldim diye bırakmak de
ğil; hep beraberimde l1l4ıyaca.
ğım; ona yeni teller gereceğim ve 
yurda yeni seıler getireceğim.. 

Sefaretin yolundayım ve sa
bahtanber;, aklıma gelen bir nük
tecikle, i k defa gülmeyi denedim: 
Tesadüf, burayı vatand,..ların sis-

b al · · "N " a tP.n un mama·~ ıçın ur ve 
"Münir" e garketmi•, dedim; (Se
fir Münir Bey, ve Müstef!U' Nuret
tin Bey .. ) 

Sefaret, ~erefl' bir caddenin ırli 
zel bir evi .. Zile basbm ve ilk vah· 
yin ilk kelimesini duyacak. bir Re
sul heyecanı ve emniyeti içinde 
ilk duyacağım Türlcce kelimenin 
ve ilk okuyacağım Türkçe gazete· 
n:n tahayyü!üne daldım ... 

Behçet Kemal 

Times Almanya ya 
Çıkışıyor 

Üç Bulgarın hala bıra
kılmamasına kızıyor 

LONDRA, 21 (A.A.) - Leipzis 
m.ahkeıneai tarafmda.n beraet ettiri -
len Reichıtas yangını maznunlannm 
elan devam eden mahpusiyetleri Ti • 
meı gazetesinin tavn, bu muhafaza • 
kir sazetenin adeti olduğu itidalden 
ayrılmaıma sebep olacak derec:ede iti
razını mucip olmuttur. Bu gazete ez -
cümle ıunları yazıyor: 

•·lngilterede herıeyden üstün bir 
hia varsa, o da, zulme karfl nefrettir. 
Bu itibarla Dimitrof ile arkadaşlan • 
nm Berlin gizli poü. hücrelerinde 
hapsedilmelerinin vatandaılarmıızm 
çoğunda doitJnnUf olduğu nefret hia
aiııi mübalağa etmek kabil değildir. 
Onümüzde duran çetin meeelelerin eaa. 
sında karfılıklı iyice anlatmamıza ın&. 
ni olacak baıhca bir engel Tardu- ki, 
o da fUdur: 

Almanya, diğer milletlerle ayni mü 
savat se't'İyeıinde tutulabilir mi ve tu· 
tulmalı mıdır? 

• Hukuk müsavatı İstediği zaman, 
lıı.z, herke.aten daha devamlı bir ıe -
lu1de Almanyayı tuttuk. Fakat Reidu 
tas eairleriııin kurbanı olduktan, açık 
Te ka.ati olarak adaletin ink ;r edilifi, 
efk&n unıumiyeyi, A.Ima..,.yı diğer 
medeni milletler mufmdan ayn bir 
aoufa aokmak için hesaplı bir harekete 
benziyor. 

Rusyada yeni büyük 
bir: kanal 

MOSKOVA, 21 (A.A.) - Mosko
nyı Dona lıağlaınalı: için lumr4aıuıa 
proje ikmal edilmittir. V oln - Don 
kanalı hoklundaki projenin hazırlanma.. 
sına lı&flanmııtır. 

Kalaçdan Volsaya kadar olaıa luaun
c1a tetkikata lıaflannuttır. Kanal bet 
-tre derinliğinde ..... takriben 100 ki
lometre uzunluğunda olacaktır. ikinci 
bet senelik denenin nihayetinde V ol. 
ıra - Don lauuılı iizerindelıi qya naldi • 
yab Panama kanalı naldiyab derec:eli
ni bulacaktır. 

Sovyetler lngiltereye tay-· 
yare ısmarlayanlar 

SOFY A, 21 (Milliyet) - Lon.dra• 
da nbildiriliyor: Sovyet Rusya, lngil
te~e 300 tayyara ile 3 denizaltı ge=· ı.~layacakbr. Bu aiparitler 

ı uzerıne olup pek yakın bir za • 
marula yapılacaktır. 

tir? Meılelıtaınmz bu suale de fÖyle 
cevap veriyor: 

- Amerikada her iinivenitede bir 
gazetecilik ıubesi vardır. Fakat bunla. 
nn ea mühimmi Columbia ÜnİYerıite • 
sinin gazetecilik ıubesidir. Bununla be
raber, bütün gazeteciler bu mektep • 
!erden mezun değillerdir. Gazetecilik 
her ıeyden enel bir zevk, İstidat, ken
di kendiıini yetiıtirrnek meselesidir. A· 
merikada meıhur gazeteciler &Mllmda 
gazetecilik mektebinde tahsil etmemiı, 
yalnız hulr.ukıinas, ve maliyeci olarak 
yetiımiı sazeteciler de vardır.,, 

HARİCi -HABERLER 
Amerika da 
Müthiş kış 

On beş kadar yolcu treni 
karlara saplandı 

NEVYORK, 21 (A.A.) - Sene • 
nin bu mevıiminde, bu kadarı timdi -
ye kadar hiç görülmemiı bir derecede 
ıiddetli bir kar fırtınuı olmıqtur. Kar 
o kadar çok yağmııbr ki, Nevyork 
llncak geç vakit açılabiltııİftİr. Ne v
yorka civar maha.llerde oturan 500000 
ki~ kadar itlerine gidememiflerdir. 
Z;ra trenler ancak miiJküLitla gayri • 
muntazam itliyebilmiılerdir. Nehir Ü -
zerindeki seyrüsefer de gayrimunta • 
zam olmuıtur. Filadelfiyada tram•ay 
!ar yollardan çıkmııtır. Mariland'da 
elektrik kabloları donınut ve beyaz 
evin kapmnda asılı bulunan 1000 do
lar kıymetinde bir fener kopup par• 
çalanmııtır. 

Birçok tehirlerde kapı ve pencere 
aralan buz tubnut ve buzlan kırmak 
İcap ebniıtir. 

NEVYORK. 2t (A.A.) - 4,000 
kadar yolcu taf•Yan 15 tren Coı--,ec -
ticut ve Rode - laland hükümetl •ri da 
bilinde karla sarılıp kalmıftır. Boeton 
ve Nevyork hükiiımetlerinde de iki 
Ekspres yolda kalmııtır. Ray üzerin • 
de otobüs hatb da Houg - lsland ei • 
v~do. kanlan dolayı iıliyememekte 
cltr. 

Rüzgarın yıktığı karlar bu hat üze 
ri;"de hazan iki metreye yükselmekte
dar. Kızaklarda bile uzak yerlerde ve 
tok b&Jllla olan evlere yiyecek sötür
ınek kahil olamamaktadır. 

Vapurlar tehlikede 
N~VYORK, 21 (A.A.) - Saatte 

100 kılometreden fazla aüratle esen 
rüzgar birçok Yapurları tehdit etmek 
tedir. Sahil muhafızı gemiler, birçok
l~nuı yardnnma gidip onlan yedek
lenne almak mecburiyetinde kalmıt • 
lardır. · 

Karlan kaldırmak için bir 
milyon daha 

NEVYORK, 21 (A.A.) - Hant. • 
ret dereceıi yiikaelmektedir. Kar fırtı 
nuının sonu seleceğe benzemektedir. 
~~ frrtm;ıılar eanuında 25 kiti ölmüt
tur. Denızde bulunan sekiz vapur h&
nüz tehlikede bulunmaktadır, Bunlar 
imdllt iatemitlerdir. Sahil muhafızlan 
nın sayreti sayesinde hiç bir feliket 
vuku bulmamııtır. Nevyork tehrinin 
kardan temizlenmesi için birçok itıiz 
ameelye it çıkmıı ve bu huauata bir 
milyon dolar sarfına zaruret halli ol
maktadll'. 

ViyanaJa da fiddetli kı, var 
ViYANA, 21 (A.A.) - Dünkü 

ırün Viyanada ve vilayetin hemen her 
tarafmda hüküm süren iddetli bora, 
pıaddi mühm detelc, 
Sece yarıaı fi~ 
senelerden ben 
~lmemİ§ bir kar fırbnaS1na Yllmlf· 
tır. 

Viyanada kar tabakaaınm kalınh
ğı 50 aantim, baıka yerlerde ise 80 • 
90 aantimi bulmuttur. 

"!1emleke~erin her noktaamdan 
demıryolu munakalib ve telgraf Ye 
telefon muhaberabnda tezebzüpler vu 
kua '!eldiği haber vehrilmektedir. 

Vıyana tramvaylan iflemiyor. 

Sessiz tayyare 
İngi~izler sessiz tayyare yap 
maga muvaffak olmuşlar 
LON_DR~ 21. A.A. - Daily Herald 

eazetesme gore lıava nezareti talıııni at 
v~.!~beler ıubesi hiçbir Aletin g~
dıgını kaydedemiyecek seuiz bir tayya
re lıaz1rlamakla mefguldur. 

!"1°~ö~n .sörültüsü kolayca bertaraf 
edilmıttir, ıımcli Nıdece pervanenin -
rültiiıü ile ınqgul olunmaktadır. SU• 

· 300 milyon işçiye iş 
bulunmuş 

VASHINGTON, 21. A.A. _ Jeneral 
Johnaon radyo ile, yakında N. R. A. bak 
knıda yapılmak istenilen tenkitlerin din
lenebileceii umumi celselerin açılacafı• 
111 Amerika haliına bildirıniıtir. J.,. ,. e· 
neral demiıtir ki : 

"G eçen temmuzdanberi (N.R.A.) 
300 aanayi için kanunlar :raı>mıJ .,.. 200 
~ da hemen bemea bazll'layıp bi· 
linnittir. Bu lıaaunlarda hatalar olduju 
kabul .edilebilir. Fakat turaımı kaydet
mek liizmıdır lıi, 300 milyon itsize it bu
lunmllf ve alım kabiliyetleri 3 milyar do
lar arthnlmıtbr. Eier papazlan gibi kol
laumızı kavuıturup otursaydık, bu neti• 
celere varamazdık. 

Almanya esiri politikayı 
bırakmamışhr 

BERLIN, 21. A.A. - Alman telırraf 
a.iaıısından : Polonya ayamnda harici:re 
komisyonu reiti Prenı Radzivill Krako
,.i tehrinde siyasi tahuyeller ~ımnda 
yapmı, olduiu bir beyanabnda ezcümle 
demiıtir k.i: 

- Almanya.Polonya anl&Jınuı, iki 
memleket münasebetlerinde bir noktai 
nazar değipkliği yapmqbr. Bu ıuılatma 
hunnları nezdinde bile hürmet ve mu
habbet kazannut olan hat>"ekil Hitlerin 
Lüyük cesaretini isbat etmiştir. Almanya 
tarafından ıon yapılan tanzimat, yeni bir 
~ya Y&ralmıt!ır. Bu Almanyanm po 
lı~kuı, Hitler'in nezareti altında, evvel
ki Almanyadan baıka bir yol ıeçmittir. 

Mm Aleksandre Dumas 
PARIS, 21. A.A. - "Kamelya'lı ka

dın"' romanının meıhur muharriri Ale
kaandre Dumu'nm dul zevcesinin vela
tı haber verilmektedir. 

Lord Eden'le 
Müzakereler 
Gazetelere göre müsait 
bir hava içinde başladı 

BERUN, 21 (A.A.) - Batvekil 
dün M. Eden'i kabul ebnittir. lnırilte 
re ııefiri ile Hariciye ve Milli Miida • 
faa nazırları mülakatta hazır bulun • 
muılardu-. Çok dostane bir hava için
de cereyan eden hu uzun göriiıme si
lahsu:lanma meaele&iniıı halli etrafın 
de geçmiıtir. Son aylar zarfındaki dip 
lomatik müzakerat!& tetrih edilen Al· 
man teklifleri ile aon lngiliz muhtıra• 
sı hu göriiımede h~ket noktası ol • 
muıtur. Göriitmelere buııün de de • 
vam edilecektir. 

Müzakereler müsait 
BERLIN, 21 (A.A,) - Lord Eden 

İn Berlin'e vi.ki olan seyahatini tefsir 
ederek "Der Tag" sazetesi diyor ki: 
'lnıriliz nazırı, lngiltere matbuat mü
meHilleri huzurunda Berlin'deki sö • 
riifmelerinden memnuniyet beyan et
mİ§ ve bu göriifmeler eanasında epey 
terakki kaydolunduiunu aöyletııİflir. 
Bu beyanat, müzakerabn devamını 
mümkün kılabilmek için Alınanlar ta 
rafından elden gelenin eairgenmediği
ni göstermektedir." 

Deubche Allemeine Zeitung da: 
"Lord Eden, müzakeratm mabadini 
nikbin bir nazarla görü:ror gibidir. 
Şimdi artık miiabet imk&nlar mevcut• 
tur. Dünkü göriipneler, daha ziyade 
İptidai mahiyette idi. Bugiinküler, 
daha çok ehemm.iyeti haiz olacaktır.'' 
diyor. 

Sovyetlerin vazıyet ett:kleri 
Amerikan emlaki 

VAŞiNGTON, 21 (A.A.) - Bin
den fa:zla Amerikalı vatanclat ve ce• 
miyet, hükumetten Sovyet Rusyaya kar
ı• Ye Amerikan • Sovyet borçlan hak· 
kında metalibatta bulunmuıtur. 

Mütal~habn hazdan guya ihtilalden 
sonra vazıyet ediJmiı emlik baklanda 
yapılmıttır. 

Bwılarm kıymeti 65 milyon dolar 
gösteriliyor. Bununla beraber bu hu • 
susta hiç bir tafsilat verilmemektedir. 

Fransız meclisinde bütçe 
müzakereleri 

PARIS, 21 (A.A. - Meclis dün öi· 
leden sonra bütçe müzakeresine hatla
mııtır. ETVelce karar verildiği sibi 
bütçe toptan müzüer.ı edilecektir. 

Raportör M. Jacquier Maliye ko • 
misyonunun tam müvazeoe teklif etti • 
fini IÖylemiıtir. Varidat bu suretle 
48,622 milyon yiikselecek ve açık ka· 
p&nmlf olacaktır. 

Raportör, gelecek bütçelerin açık 
nnnelerine maııi olmak için maarafm 
bilhassa demir yollan mesrahnın önü· 
ne r:eçilmeııi liizwnundan habsetmiıtir, 

ltalyaya girip çıkan 
ecnebiler 

ROMA, 21 (A.A.) - Turizm ko
miaerliğince, tutulan resmi iatatutiloe
re nazaran, ltalyaya girip çıkan ecnebi· 
!erin adedi Öfyle tesbit olunmuıtur: 

1931 de 2,186,000, 1932 de 1,905,000 
ve 1933 te 2,528,000 dir. 

Almanyada 
Ölüler günü 

-o-

Harpte ölenlerin habrası 
merasimle anılacak 

BERUN, 21 (A.A.) - 25 Şubata 
te .. düf eden pukalyeden evvelki be· 
tinci pazar bütün Almanyada ciban 
harbinde ölen ukerlerin hatırlanması 
sünü olarak teait edilecektir. Bütün 
eğlenceler menedilecektir. Berlinde 
yapılacak olan mera......, Reiaicümhur 
ve bütün hülr.Uınet __.. ittirak ede -
cak.tir. 

BERLIN, 21 (A.A.) -Alman A. 
janaa bildiriyor• Veki1elıer Baehter 
cazeteııi, on dört aeııe mücadele bq
lıiı altın'.da neırettiii bir makalede 
23 ıubattan 27 ıubata kadar olan ıüıı 
lerin milliyetperver sosyalist hürriye
tinin yıldönümüııü tetkil edeeefini ve 
bu sünlerin husuN bir surette teait o
lunacağını haber Teriyor. 

23.2 dört sene eYTel Herta Weaael' 
in ~düfü sündür. 24 tubat 1920 de 
Hitler Münich'de ilk büyük milliyetper
ver -yaliat içtimamda proırtamının 
25 umdesini ilan etmittir. 26 Şubat 
1925 de Völkiac:hw Beebahter, frrka 
hakkında verilen m-nuiyet kararı • 
nın lcaldrnlmaaından aonra, intiıara 
batlamqtJ. Erftes.i ırün Hitler, hapia -
haneden çıktıktan sonra ilk defa ola
rak Müniclı de bir nutuk aöylemiı Ye 
fu-kayı Münich'de tekrar Yllf&brutttr. 

lspanyol işçileri ihtil'&l 
mi hazırlıyor? 

BARCELONE, 21 .A.A. - Barce!Gne 
Kızıl sendikalar federasyonu komitesin
den 17 aza tevkif eclilmiı tir. Bunlann 
üzerinde ÇQk mühim evrak çılmuıhr. 
Bunlann içinde Sarsıgosso'da geçenlerde 
toplanan milli İt federasyonu müzakerele 
rinin zabıtları çok mühimdir. Bu za• 
b•tlarda milli umumi iıçiler itrihadmm 
ihtilalci bir tek cephe !etkili teklifi var• 
dır. 

M. Pesmezoğlu 
BERLIN, 21 (A.A.) - Prop~gan· 

da nazırı M. Göebbcls dün Yunan ikh· 
ıat na.ıırı M. Peımuoilu)'11 kabul et• 
mittir. 

D~-
Kauseri mensucat fabrikasının 
inşasına nisanda başlanacak 

Fabrikada 1400 amele çalışacaktır 

. 'ANK~RA, 21. A.A. - RuşyaJan krecli ile mubayea oluflıJ 
makuıalar ile kurulacak fabrikalardan Kayseri mensucat fabrik~ 
mu~elesi ikmal edümi,, kati planlar gelerek nisan ayı zarfında~ 
na ınfaatına b'!flanmak üzre tedbi1/er alınmıştır. lplikhanesi 32 bitı 
doku"!a hanesı 1008 tezgahtan müte,ekkil olan fabrika çıkaracaİ' 1 

tuz milyon metre kuma,ı boyamak ve hazırlamak için lıizım gelefl 
kinalarla ele mücehhezdir. 

F a~ı;ik'!_ ".'danan!" iane den;[en pamuğunu kullanacak ve ıeftl! 
b'!nun bınncısın~en bır buçuk milyon, ikincisinden 3 milyon 300 
kilo sarledecektır. 

Fabrikanırtbu istihsali 1400 amelenin geceli gündüzlü me' ' 
meydana gelecektir. D'ğer fabrikalar için de tetkikat yapılmakta 
birinci projeleri hazırlanmaktadır. 

l 
h 

Yüksek · sıhhat şurası dün şubat ~· 
içtimaına nilıaget verdi 

• • ANKA~, ~~ ( ~A,·) -. Yfiksek Sıhhat ,Urası 11 fflbalta lxqlı 
ıçtımaını dun bıtırm11tı r. Bu ıçtımada yenecek ve içecek maddelere 
nul1~asına m.iisaa4e edilen boyalarla antiseptik maddelere aüt ve ~ 
"!u atına tlmr talunatnameler v~ hususi hastahaneler nizamnamelİ il 
yıhalannı tetkik ve tasvip etm'ftİr. Bundan bafka baytarlann ha 
tedavisi için verecekleri uyufturucu maddeler reçetelerinin bazı jtıt!_ 
lar fl'hnda eczahaneler tarafından kabulüne karar verümif ve m~1 

ketın umumi nhlı1 vaziyeti ve bulafıcı hastalıklann seyri mütalea Jı 
lerek bunların tamamen tabii bir halele olduğu tesbit edümiftir. 

Ankarada ofis teşkilatı 
'.ANKARA, 21 (Telefonla) -lıtanbul olisincleki memurlarıfl ~ 

kısmı martta merkeze davet edilecektir. Yeni te~kiliitta lstanbul of~ 
deki memurlardan hiç biri açıkta kalmıyacaktır. Kurtoğlu Failı Btf'. 
ofiı reisliğine tayini kararlafmı,tır. Ofıin lıtanbul ve lzmirde h1 
bürosu balunacakhr. ileride diğer limanlanmızda ela bürolar açJaJ"'. 
tır. Ofiste yeniden alınacak memurlarda birçok ev•al aranması ';;;Jıl 
rerdir. 

!!!"!!!!!!'!!"'!""!!!!"""""!!!!"""""!!!!"""~~ .. ~. ~.!!!!!'!!!.!!!.!'!!!'!"!'!!!'!"""'!!!'!!!!"!'!'!!!~'!!!!!!!!11!!!!!!""!!!!"""!!""'·~ 

B•lk•n h•berferl 

Misak lehinde 
Bir Bulgar ga~etesi Sofya 
hükumetinin takip ettiği 
hattı hareketi beğenmiyor 

Sofyada çıkan Mir sazetelİ Mon• 
carof imzasile Balkan miaalo haldan· 
da uzun bir makale neıretmektedir. 
Makale muharriri misaka kartı Muta • 
nof hükiimetinin takip ettiği hatb ha· 
reketi tasrip eden Bulırar matbuatmı 
ve hiikilmetin noktai nazarına ittirak 
eden muhalefeti tUbib eylemektedir. Mu 
hanir diyor ki: 

"Dört Hariciye nazırının beyana • 
tından ıonra, iıtikbalde dört hükume
tin Bulgaristan& kartı doıtane bir lıatb 
hareket takip edecekleri dofrudur. Fa• 
kat bizim sebebiyet verdiiimiz ıüphe, 
onlann nazarında gittikçe büyüyecek • 
tir. Miaalon haricinde kalmakla, Cemi
yeti Akvamdan bizden alınan topraklan 
geri alabileceğimize inaıımalc safdillik 
olur. 

Miıaka gİnnemelde kartımızda 60 
milyon nüfuslu Balkan hükiimetleri bu
lunuyor demelctir. Bulpr hükumeti, Ce
miyeti Akvamın bu kuvveti de hesaba 
katmıyacaiını mı zannediyor? infirat 
halinde klamak misak arumdan birini 
intihap etmek lazım ııelirse, elbette ki 
misak ıayaru tercihtir. Konııularmın: 
bir fenalık yapmıı olabilirler, fakat biz. 
de akliselim gösteremedik. Zira onla • 
r~n e~~ bir demir çember çe
~rı_ne.lerıne "!~~de ettik. Onnn içindir 
le! ıt~, ettisuıın: battı harekette iyi 
bır feY ıomıüyoruz'" 

Tempa'Ja bir ;ya:ııı 

Tempı pzetesinde Balkan miaaln 
hakkında çıkaa bir yazıdan tU aabrları 
alıyoruz: 

"Yunaniatan ile Türkiye araamdaki 
bu banıddık, ıreçircliii aafhaların ol -
duiu kadar neticesinin de YUZuhu ile, 
bizim üıtüokörü ehhemiyet verdi&imiz. 
fakat ınuaur politikanın muazzam bir 
manzaradır. Yü;ı: binlerce Yunanlının 
Avrupaya n o kadar Türk Aıyaya nak· 
li, artık iki tarafın da tiı aalimındımbe
ri boiuttukları toprak kavga11nı ber• 
taraf etmeaile dikkate deier. 

Bu kadar oaraınbya on s- kadar 
az bir zaman sonra, eğer iki millet bu 
kadar kardet olursa, bu, dünyanın hls
siyabnclaki cleğiıikliie belki de hir İta· 
rettir. Küçülıler anlaııyorlar, halbuki 
prkta ve prpta devler biribirlerini teh
dit ediyorlar.,. 

Habeşistan mntehassıs 
zabit isteyor 

AT~NA, ~1 (Milliret) - Hariciye 
nezıu:etıne d~n Habet11tan Hariciye ne• 
zarebn~e.n bll' mektup ırelmittir. Bu mek 
tupla bın hava kuvvetleri, diğeri sıhhi· 
ye itleri için Yunaniatandan iki müte
hau11 zabit istenmektedir. 

SelAnik belediye meclisi 
ATINA, 21 (Milliyet) - Makedon. 

yada belediye intihahabnm neticeleri 
maliim olmuıtur. Selanik belediye mec• 
liıindeki otuz azadan on yedisi milli 
Ye birlik ,... hiilruınete menaupturlar. 

Kavala belediye reisi 
ATINA, 21 (Milliyet) - Kavala be

lediye reisi M. Pae>tlidi komüniıt fırka
sma me111up oldu~ndan azledilecek • 
tir. 

Yunanistanda fırkalar 
rüesasının içtimaı 

ATINA, 21 (Milliyet) - Hariciye 
nazırırun beyanatta bulunacaiı fırkıılar 

Hem. harp, hem tayyat' 
• • gem ısı ; 

LONDRA, 21 (A.A.) - "Dailf 'fi 
graf'' a söre, Amerika hükilmeti ;-; 
cut muahedeler ahkimıııa iıtina.Jeılo _j 
yevm kendi tezsihlannda hali iııf"'.a 
bulunan onar bin tonluk dört krU~ 
den bir tanesinde bir tayyare sii..r,~ 
bulundurulacağını, alakadar de'VI' 
bildi • • 

Y~k tirk. t ,,. 1 b0 • • ,, , u ııe onuato u ll' ırenıinl"''"' 
nı zamanda hem harp, hem de t•ft, 
sefinesi olarak kullaııılmau, bun...,.. 
defa vaki olacaktır. 

129 amelenin cesedi 
ocaktan çıkanlacıı1'"' 

PRAC, 21 (A.A.) - Osekten _ _lı5 
rildiğine göre, 10 kinunueani ~ 
vuku bulan yangın Ye iııfilila mütııl".,if 
ağzı tdcanm•ı olan Nelaon maderl 
iı dün tekrar açılmııbr. 'lf. 

İki mütehasuı kafileııi, ocaiı" 1" 
riıine girerek , kazanın ne sureti• ~.J 
geldiğini tetkik edecek n ncaitn ~ 
ölüp te bugüne kadar çıkarılaınıf9' 
amelenin cesetlerini arattıracaktıl'' 

M. Doumergue ayaııd' 
alkışlandı 

.. . PARIS, 21 (A.A.) _ Ayan ,, 
ogleden ıonra tasarrufu müdafaa~ 
İr bir projeyi müzakere etmi1tir. ~ 

M. Doıımerııue, ilk defa ol~ i.J 
kıimet sırasına otunnuı, ayan ~ 
tara&~clan uzun uzun alkıtlannı'ı"'..J 

M. Doumergue, heyecanla te"'i! 
etmif, ayan azalarından kendiı~ p 

. d~ .etmelerini istiyerek tunları 
mqtır: ·' 

- Muvaffak olacağuna itiı" 
var.,. 

Alman ordusund• 
gamalı haç ~.ı-

ROMA, 21 (A.A.) - Voli ~ 
yor: Giornale Ditalya sazeı..ol. ft1';t 
ord~s~nda milliyetperver _yali" / 
metırun kabulünü fqist 1 ıaı,.an'° jl 
nuniyetle hr}ıladığım yazar.k 
~= ~ 

Büyiik bir memleketin ~ fi 
halde siyasetle mqııul olmıya~;J' 
kat bu ordu İçet'İıinden tetek1"'1 ~ 
ii milletin tarihi inkipfı h..-iclıtıll 
laınaz. ~ 
reislerinin toplanacaklan tarih ~ 
nü teıbit edilecektir. _...1 

Bu toplanbda Möa,.ö V~~' 
bulunup buluıımıyacajı maJüOI ~ 
ae de, bir kaç sün evvelki be>'~~ 
nazaran, tayet Hariciye nazil" ~_J 
dan dant vaki olursa, içtiıııa" ,_.
tir. 

Yunan maliye nazırı oı1 
ATlNA, 21 (Milliyet).-::;, fı, 

Franıaya gitmit olan Maliye ;ııil', 
Lonrclos dün selmiıtir· N~er ~ 
deceği ve kabinede deiiıı 'ııer çfY 
cağı bakland11 yeniden rİYaYe il 
br. · • .hl~· 
Bufgaristanda nahiye ıntı ~ 

SOFY A, 21 (Milliyet). 8i,.ti~v:, pazar günü yapılan ~o.hı~. de .,ılı~~ 
rında hükfunet reyle!ın yu:ıkırl< 1"' r 
ıini muhalifler de yuzdel 1tiilı~· 
almıtıır. En çok rey alak 11~ ye ... ~,rf' 
te bulun.an çiftçi, dem0 rfırl<•I~ ;,. 
lif Zosover (T .. nkof~ Kirıi";,t,.ı 
Dahiliye nazırı Goııpodın. b•t•" ,ı· 
tihap münasebetile Y.•~tıgı haf"ı" ti' • 
ta: "Hükilınet reylerını nıu dr 51" ı•'' 
rniştir. Tsankof ve (Aleı<a~nir> ç" 1ı· 
boliaki) fırkalarının reyler• ;ııih•" ~I' 
maaı komüniotleı-in onlard. " ıl,,.... 
mele~inden ileri gelmekte tr• 

tir. 



r -- -- ---
F1:LEk§ti 
Rcsnıi dairelerimize dair 

bir müşahade 
de ~Ugünkü rejimin başları, eski 
k,;•rden itgal altında bir memle
bi ' k~droau boş bir ordu, mebhut 
) r rnıllet, bir sürü borç ve yer 
~r harap daireler tevarüs etti. 
tıı'rnleketi nasıl kurtardığım, ordu 
ğ' 

11
fas1! gençlettirip zindelettirdi

r1 ' ınıllete naaıl yaoama kudre-
lerd· - · ""T lıy, bıgı ve borçları da nasıl tat-

bıe 1.~ğladığını anJatmaya bil • 
dt'lj uzum var mı?. Kala kala, 
llıe et dairesi ismi altında yer yer 
dı acu~ olan harabelerin imarı kal 
le u a kolaylıkla ve çabucak olur 
h~~eğildir. Bir taraftan yeni bir 
'Yıı~et merkezi yapıp dururken 
biııJı :ı:arnanda bütün vilayetlerin 
Ya herce resmi binalarını yaptırma 
di ({ şeyden evvel para yetitmez· 
Ilı:. nun için hükômet vekarile 
le kenasip dairelerin intasmı bek 
d:· en ~hırlı olmalıyız ... Lakin bu 
r~erın halkın itini kolaylattı • 
le .. ..kıvamda olmasına da ikinci 
~tUÇuncü derece memurlar dik • 
'lir etmelidirler; onlar al)cak bu 
liy et}~ bir halle rejimi olan cümhu 
ha ~t ıdaresine karşı olan vazife 
1'r~larının kuvvetini göaterebilir • 

lil~ a.ün evvel bir İf için İstanbul 
daııYe~ı?e bağlı kayınakamlıklar • 
tirl\i bırıne gittim. Nüfustaki iti bi
diitt·~'.. D 'ğer bir it için mal mü -
~hğ\İnü aradım. Bütün kayma
diirl .. k binasını dolattım. Malmü-
111 bğ\İnü bulamadım. Sormaya 
lQl ec Ur oldum. Ayakla ancak yir
dıı~lllakada gidilir bir semtte ol • 
'l·· .. u söylediler.. Ne yapalım?. 
d~düın ve malmüdürlüğünü bul
deıı • itimi anlattıktan eonra ne • 
taı.. kaYmakamlıktan bu kadar u
.... qı olduklarını aordum: 

~ ıııe..._,Bu oturduğumuz bi!'~ emvali 
, lıtıiıkedendir de onun ıçm! Ce-
' tııı d' Ver ı ... 

, 

t· 

,, 
,. 

d~ Halka güç oluyor .... Sanırım. 

vr:;~ ··- d' A· nu ogren ım: 
111· ıt o.lduğu kaymakamlıktan yir· 
durf~~a uzakta olan bu malmü
için lığune merbut ve ancak onun 
)~!e onun emrile i'1eyen vezne, 
llıaı.~ dakika uzakta bulunan kay
lıi~lık binasında imit- Şimdi 
~ııu ı~ ~ymakamhk binumdaki 
f•rıed ''.teainde bir İfi oldutunu 
tu ol elım. Tapu, if sahibinin bor
~ııd Up olıııadığını malıııüdürlü • 
lır en aorar. it ıahöbi kağıdını a. 
&oıır Ve yirıııi dakika yürüdükten 
lı:ıQd~ ~al.':'lüdürlüğüne gelir. Mı;-1-
J urluğu tetkik eder ve vergı • 
"eıı k ' lla fU !.dar kurut borcu olduğu-
~ Ve Paranın tahsiline dair vez • 
hıı e ~üzekkere yazar. it ıahibi 
d'1t~uzekkereyi alır, tekrar yirmi 
fa)) ika yürür, vezneye gider .. Pa
dtirt··y~~rır. !'dakbuzu alır .Malmü
lt~u~de~ı kaydı kapatmak için 
llıak yırmı dakika yürür ve kay. 
tek ~1!1'taki tapu dairesine gide. 
tı lı lfını yaptırmaya hatlar. Şiııı
~ • U, ne rejimin me9gul olabile
q• aı, ne de haberdar olacağı teY • 
~·'· Bu artık oradaki memurların 
~~Yet ve insafına kalmıt bir teY· 
~le bir kaymakamlığa merbut 
~-11\üdürlütünün yirmi dakika U· 

diı~t· •~mayacağını, hele bir mü
tı\~nün veznesinin ondan ay • 
~ kaymakaınlıkta yani yirmi 
lce,r uzakta bırakılmayacağını 
h'Ya~ek için de büyük bir inaaf 
u ııı· ır&yete lüzum yoktur. Ben 

bit ,J~l.i .~adde tayin. ederek tes
!'ıaı l ıl ram ama tabıi okur oku-
1111 teİo ik&darlar farkına varırlar .. 
~ııüı • ı halk için güç bir feydir. 
bile h, 1•ter ki, devairi yenilemeıek 
l>lrçaı •rlbirinden fersahlar la uzak 
~I ~a ayırmıyalım.. Halbuki 
ler ıı:•İf lıtanbuldaki bütün daire 
~eıı h Y e. P&rça parça ve biribirin
"'• lıu aylı uzakta tubelenmitlerdir. 
bıııy0 ~a it sahipleri için. kolay ol-

r. 

l:ıiı.Y angın kulesinin hali 
)llıd ~tli bir okuyucumun bana 
)or~'. rnektuptan fU kıaıınlan alı 

" . 
''-;Q:ı:etelerde benim gibi ıiz de 
~lJııf, ~ d'Xirelerde yangın tertibatı a
°"ıi:brı_ı okumuşaunuzılur. Bugün. 

ile rık tr vesile ile B eya:zıt kulesiı
fcıl> 01~m_ ve bukulenin içinin ah-
4/ıfQ tıgunu taaccüple gördüm. 
1tııı.ı ~Q~·-~~ları az bir masra~la be 
l>cı11ı:ırı vılı. kabil olan bu bınada 
~<il Ve le; tıbatı yok. Bafkala"!'!a 
'r el canını kurtarmak ıçın 

b4 4:J'm~dan etrafı tarassut eden 
l>cırıı:ı erıın zavallı sakinlerinin biri 
<I<: - .. ~ ~tıhıırunda kurtarmanın b:r ' ... ş,. .. , 
~Ilı. ç .. " olacağını zannediyo • 
~ tınk" b d" • dırı )le • u uraya ne be!e ıyemı 

e •tı :• .cdclığı merdiven yetisir, ne 
Vatı ırtifaa çıkab;Jir." • 

~ııı çı~angın kulesinde bir yan
~~ Yang ası Pek hi.hra gelmezse 
i '~ Yerı ınların hep hatıra gelmi • 
:;ıı~hı ~:rd~~ _çıktığına göre kari

değild· ınulahazası pek te avkı-
ır. FELEK 
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ŞEHiR 

Ekonomi 

Yumurta 
Ucuzladı --1914 tenberi bu kadar 

ucuzladığı olmamıştı 
Yumurta ihracat tacirleri dün öğ· 

leden oonra Ticaret oda11nda bir İÇ>
lima yapmıılardır. Oda umumi kitibi 
Vehbi Beyin de i§tirak ettiği bu top • 
lantıda yumurta ihracatımızın son za 
manlarda ııeçirdiği buhran etrafında 
görüıülmüıtür. Bu meyanda lspanyol 
!arla vi.ki olan temas, Almanyanın 
kontenjanı ııeniıletmek iç.in yapılan 
teıebbiiııler Üzerinde oda tarafından 
yumurtacılara izahat verilmi1tir. Yu -
murta fiyatlan son günlerde çok u • 
cuzlamıttır. Bunda ihracat yapılama
ması yegi.ne amildir. Fiyatlar bugün 
inanılmayacak kadar düımü9tür. Şeb 
rin hemen her tarafında yumurta 40 
paraya satılmaktadır. 1914 seneainde 
beri yumurta fiyatlarının bu kadar 
dii§tüğü görülmemiıtir. 

lspanyol heyeti ile odada 
temaslar 

Şehrimizde bulunan lopanya tica. 
ret heyeti dün öğleden evvel lapanya 
Ceneral konaolooile beraber Ticaret 
odaamı ziyaret etmittir. Oda birinci 
ıreiıi Nemli zade Mitat, oda umumi 
katibi V ebbi Beyler heyeti kabul et • 
mitlerdir. Heyet odada bir oaatten 
fazla kalnııt ve muhtelif meseleler Ü
zerinde ııörütülmüttür. hpanyol he • 
yeti Türkiye ile ispanya ara11ndaki ti
caretin daha fazla inki§llfı için lspan
yol tüecarlarınm arzularını odaya bil 
dirmiı ve odanın da bu buauıta çalıt· 
maıını temenni etmiıt.ir. 

Muz lezzetinde kavunlar 
lhracat ofisine ııelen ma!Unıata ııö 

re önümüzdeki ilkbaharda kavun e -
kilmek üzere Ziıtana civannda Tuna 
ıahillerinde valİ mikyasta tarlalar ha 
zırlanmaktadır. Buralara hususi bir 
cina kavun ekilecektir. Muz lezzetini 
haiz olan bu lııavunlann Almanya ve 
Avuaturyada pek çok aürülebileceği 
ümit ediliyor. 

Yeni ticaret anlaşmaları 
ihracat ofisinden oon ııünlerde ye

ni ticaret anla§lllalan hakkında birçok 
malümat istemektedir. Ofiı bu mah'.ı· 
matı vermektedir. 

Ecnebi kontenjanları 
geç geliyor 

Hemen bütün memleketlerin kon
tenjan listelerinde Türkiyeye ayırdık 
!arı miktar ekseriya buradaki alika • 
dar markamlara çok geç gelmekte -
dir. Bu yüzden ekseriya bu konten • 
jan haklarından iatifade etmek inıka
nı bulunmamaktadır. Mesela Almanya
mn memleketimiz için ayırdığı son ıu
bat yumurta kontenjanı daha yeni gel 
mittir. Henüz bu kontenjandan istifa· 
de edilememiştir, edileceği de pek Ü • 

nıit edilmemektedir. 

Yarım milyon ölçü damgalandı 
Olçü ve ayarlar bapnüfettiıliği 

ıimdiye kadar latanbul mıntakasmda 
Yarmı milyon yeni ölçüye damgalama 
kağıdı vermiıtir. Gerek beledi· . ge
r~k . ölçü ve ay~rlar batınüf~.aıliği 
ıundıye kadar bırçok kimseleri mu • 
vafık ölçü kullanınadıklan için mah
kemeye ve~§lir. Ba,müfettiılik ıir
ekt saatlerının muayeneaine de baıla. 

· mııtır. Halen Terkoa •saatleri muaye
ne edilmektedir. Elektrik, su ve ha • 
Tqazı aaatlerinin muayenesi iç.in de 
yeni makineler ıunarlaDllll§tır. 

Yeni ölçüler nizamnamesi tatbik 
sa.haaına konulduğu zaman, ellerinde 
damguız ölçü ileti bulunanlann Şu
bat bqlangıcına kadar ayar memW"
luklarına müracaat etmeleri lizımge· 
liyordu. Bu arada ölçü saatlerinin de 
kontroldan geçirilmesi için ıu, elek
trik ve havagazı ıirketlerinin de reı -
me nmüracaat etmeleri kendilerine 
bildirilmiıti. Alakadarlar tarafından 
ölçüler nizamnamesi hükümlerine ria· 
yet etmedikleri iddia ve kaydile ilk 
defa olarak elektrik ve Kadıköy su 
ıirketleri hakkında müddeiumumiliğe 
müracaat edilmiıtir. 

Bir haftalık piyasa hareketleri 
Ticaret bonasmın haftalık raporu• 

na nazaran: yemlik arpa fiyatlarında 
gev§eklik kaydedilmittir. Evvelki haf 
tanın 2 kuruı 40 santim orta fiahna 
mukabil bu hafta Boroada 182000 ki· 
lo arpa 3 kurut 31 ıantimden muaıne 
le görmii§tür. Biralık arpalar da 5 
oantim kadar bir tenezzül vardır. Bor 
sada 2 kuruı 75 ıantimden 105000 ki 
lo biralık arpa ııeçirilmi§lir. Dahilden 
2!.2 ton arpa gelmiı ve 87 ton harice 
g.!'nderilmi§lir. Buğday fiatlan düıük
~· Yumutak sert ve kızılca bütün 
cınalerde geçen haftaya nazaran 4 
ten J6 oantime kadar bir tenezzül 
k ~y edilmiıtir. Borsada muamele ye • 

unu 954000 kilodur. Bu haftanın buğ 
:ar mevaridatı 4711 tondur. lstan -

u un buğday ve un istoku hafta ao
nunda 3ı254 tondur F ndık f' ti d b" "k . ı ıa arın 
~ .uyu değitiklikler kaydedilme • 

~ıştır. 20 kuru, 59 santimden 1840 
kılo kabuklu; 47 oantimden 8400 İç 
tombul ve 43 kuruı 27 l-2 t' d 5040 kil . . • • san ım en 

• • •0 8!v~ı ıç fındık Boraada tea • 
çıl ettırılmııtır. Hafta zarfında fm • 
dık mevaridatı kabuklu 2400 iç 7540 
kilodur. Geçen hafta 2 kuru§ 54 san
timden muame]e gören aan mısırlar 
bu hafta kilosu 2 kuru§ sı santim 

lnhl•arlarda 

Afyon karteli 
Bugün toplanıyor 
Aksayı Şarkta da satış 

imkanları aranıyor 
Afyon inhisarına gelen maliımata 

g~re, Avrupa uyuıturucu maddeler faf>. 
nka11 Karteli heyeti umumiyeıi bu
gün Balde toplanacaktır. Bu toplantı
da münhasıran Türk - Yugoslav afyon 
satıı büroıile lstanbulda yapJan mü -
zakerat Üzerinde görüıülecek ve mü • 
zakerata devam için daha fazla ıalahi· 
yet istenecektir. 

Diğer taraftan uyuıturucu maddeler 
inhiıarı ve Türk - Yugoslav afyon sa
h§ bürosu Kartel harici fabrikalarla 
temas halinı' lir. 

Aldığımız malumata göre büro Ak· 
oayi Şarkta afyon sahtı için mühim bir 
teıebbüı Üzerindedir. Bu huıuıta te
maılara devam edilmektedir. 

Son günlerde Amerikaya da mühim 
miktarda Türk afyonu ihraç edilmiı • 
tir. 

25 inci yıl 
215 fakire yeniden 
yardım yapılıyor 

Topkapı Türk fıkaraperver müea -
seıeai Şubatın 2-l üncü günü kuruldu· 

ğu günün yirmi be
ıinci yılını bitirmit 
olacaktır. 25 sene
den beri muhitinde 
durmadan, dinfon • 
meden, bütün yok· 
sullara yardım e • 
den bu bayir müeı 
ııeseainin 25 yılını 
doldunıtu müna..,.. 
betile meraaim ve 
müaamere yapılma 
aı dü9ünülmii§ iae 
de müeaaeaeniu ba 
tında bulunanlar 

Galip Hakkı Bey bunu istememişler 
ve bu mesut günü 

gönülden kutlulamakla iktifayi muva· 
fık bulmuşlardır. Cemiyetin müeasia 
ve müdürü Dr. Galip Hakkı Bey bu 
münasebetle muhitteki fıkarayı acvin
dirmeği daha muvafık bulmuıtur. Mü 
esoesenin bu tekildeki kutlulanmasına 
filen ittirak arzusunda bulunanla -
nn kııın bu aoğuk ııünlerinde yoksul· 
lara yardım etmeleri beklenmektedir. 
Kutlulamaya iştirak edecekler para, 
giyecek veya yiyecek yardımı yapa -
rak mÜeasesenİn cayeıİne hizmet IU• 

retile yaptığı çalıımanın en büyük ve 
kıymetli mükafatını vermiş olacaklar
dır. Müessese hergün öğleye kadar a
çıktır. Ve her yardımı kabul etmekte· 
dir. Y annki cuma gÜnÜ 25 inci )'Jldö
nüınü münaaebetile müessesede 2ı5 
fakire birer kilo şeker, 250 ter gram 
ıhlamur, 15 ter kilo da kömür tevzi 
edilecektir. Bu hayir müe.......,..ini 25 
yıl. evv~I kuran ve bugüne kadar em
oalıne ornek olacak tekilde Yatatma. 
ya m~vaffa kolan Dr. Galip Hakkı 
Bey cıdden tayanı tebrik ve takdirdir. 

1 Kcı,ak hatıı•rl•r 1 
• ; Vapurculuk Şiı-keti idare mr.clisi 

rem Ruten B_ev Ankaraya gitmi§tir. 
Ruıen .~Y~ tırketin tezyidi serınay" 
karan uzenne yapılacak iıler hakkında 
teıebbüslerde bulunmaktadır. 

* Bir muhtar mahkemeye verildi -
Alibey köyü muhtan vilayet idare he
yetince mahkemeye verilmiıtir. Muh • 
tarm mahkemeye verilmesin,,, sebep ter
kosa ait keresteleri saklamış o1n,,.., • 
dır. 

orta fiatla satılmıJlır. Borsada muame 
le yekı'.lnu 629000 kilodur. Dahilden 
370 ton gelmiı hariçte de 39 ton ııön
derilnU~tir. Borsada kiloau 37 kuruı 
5~ oantımden 44257 kilo beyaz pey -
~r ve 54 kurut 56 santimden 13089 
kılo tam yağlı katar peyniri satılmı§
tır. s~.oam. fiatlarında da mahaüs bir 
teıreffu vardır. Geçen hafta 9 ~ 
91 santim orta fiatla oatılan suaanılar 
bu hafta 10 kurut 29 santinıden mu • 
amele ırörmii§tür. Satıı yekfuıu 277 
bin 300 kilo olup dahilden mevaridat 
109 tondur. Tiftiğin haftalık orta fi • 
atlan oğlak 52, anamal 46 kuruı 46 
santim, deri 40 kurut 67 aantimdedir. 
Yapak Anadolu kırkımı hafta zerfm. 
da 43 kunıt 67 1-2 santim orta fiatla 
muamele görınüttür. 

Bulgaristandan totua ihra
catı artlı 

Bulgar ıimendifer idare&.İ tütün ib 
racatının birden bire arttığını bildir • 
mektedir. 1934 aeneai kinunuaani a
yının birinden 21 tarihine kadar Bul· 
gari•tandan dıJanya l 79 vagon tütün 
gönderilmittir. 1933 seneainin ayni 
ayında yapılan ihracat 52 vagon tütün 
dü. 

Çekoslovakyanın mısıra 
ihtiyacı var 

Çekoslovakyanın tütün oendikaar 
Yuııoılavya yahut Romanyadan 1000 
vagon mısır ithaline müsaade ver ... 
miıtir. Şimdi Tunanın buz tutmuı ol • 
ması dolayıaile bu nuaınn nakline İm· 
kin bulunmadığından ve §İmendifer 
nakliyatı çok pahalıya mal olacağın • 
dan, ancak en mühim ihtiyaçları gi
derecek mikdarlarda mmr gönderile
cek ve büyük nakliyat sonra yapıla • 
caktır. 

lılahkeınelertl• 

Yanan 
Maaş parası 

Ödemek mutemede mi 
düşüyor, katibe mi? 

f stanbul birinci ceza mahkemesi a • 
zasmdan Ertuğrul Sait Beyin maaı pa
ra11 adliye yangınında yanmış, Ertuğ
rul Sait Bey de mahkeme maaı katibi 
Fatin Beyle adliye mutemedi Asım Bey 
aleyhine bir tazminat dava11 açmııtı. 

Davanın son celsesinde dava edilen· 
!erden mutemet Asım Bey Ertuğrul Sa
it Beyin maaıını maa1 katibi Fatin 
Beye verdiğini, binaenaleyh kendiıine 
husumet teveccüh edemiyeceğini söy -
lemiştir. 

Fatin Bey de Aıım Beyden maaıı 
aldığını, fakat Ertuğrul Sait Bey me -
zun olduğu iç.in kendisine veremediğini 
ve baıkitibin kıymetli evrakı ve ıenet
leri muhafaza ettiği çekmeceye koydu
ğunu, bir de zabıt varaka11 yapıldığını 
aöylemiı: 

- Ben maaıı Ertuğrul Sait Beyin 
evine ııötürüp teılim etmek mecburiye
tinde değilim. Maaıın yangında yan· 
dığı sabittir. Binaenaleyh bana buıumet 
teveccüh etmez, demiıtir· Muhakeme 
iddia ve mü~ıuuun tetkik edilerek ka
rara raptı için batka güne bırakılmı§ • 
tır. 

Yangın maznunları lzmite 
gönderildiler 

Adliye yangını maznunlarına ait da
vanın Kocaeli ağır ceza mahkemeıine 
nakline karar verilmiıti. 

Dava maznunları olan vestiyer Etem 
efendi ile kapıcı Ah-t ve serbademe 
Mehmet Ağalar dün akşamki trenle iz. 
mite gönderilmiılerdir. 

Bu davaya ait dosya da bugün lzmi
te gönderilmiı bulunacaktır. Davaya 
hafta içinde lzmitte baılanacağı anlatıl· 
maktadır. 

Emanet dairesi de nakledildi 
Adliye yerleımesi iıine devam edil

mektedir. Emanet dairesinin yeni bina· 
ya nakli işi ikmal edilmiı, büyük ka· 
ıası da dün postahaneye ııetirilmiıtir. 

Fakat henüz emanet kabulüne baı
lanamamııtır. Çünkü emanetin muhafa· 
zaıı için icap eden depo henüz hazır· 
lanmamıttır. Eıyayi cürmiye bunun i· 
çinde polis merkezinde muhafaza edil -
mektedir. 

Emlaki metrukeden olan bazı kaoa
lar da adliyeye verilmiştir. Bu kasalar 
bakımsızlıktan boyalan bozulmuı ve 
kilit aksamı da paslanarak ağırlaımıı· 
tır. ~ınun için kasaların tamirine lü
zum 'lörülmüş ve dün tamire baılanıl
mı~tır. 

Davet 
Elyevm lstanbulda bulunduğu bil

dirilen ve memuriyetimİzce adresi meç· 
bul bulunan Kandıra Hukuk hakimi 
Recep Beyin derhal vazifesi başına ha
reket ebnesi. 

Maarlfla 

Türkiyenin 
Görünüşü 

İsviçreden dönen profesör 
intıbalarını ve 

düşüncelerini anlahyor 
Oç konferanı vermek üzere loviçre

ye davet edilen üniversite Hukuk fakül
tesi iktısat profesörlerinden Her Röpke 
tehrimiu dönmüıtür. Röpke fakültede 
derslerine baılamııbr. Profesör ıon 
Avrupa seyahati hakkında demiıtir ki: 

- Güzel Türkiyeye dönünce içim· 
ele büyük bir ıevinç duydum. Avrupa
da, adeta ana vatandan ayrılmıı hi11i 
alhnda idim. Türkiye artık benim va
tanım, en çok oevdiğim memleket oldu. 

• Türkiyeye avdet ederken bir kaç gün 
Viyanada kaldım. O ııralarda Viyana 
gayet kanlı vak'alara sahne oluyordu. 
Bu hidiseleri ııözümle gördüm ve tet• 
kik ettim. Oradaki kanııklık beni Ür• 
küttü. 

Türkiyenin ıuurlu bir ıükı'.lnet ve 
milli bir vahdet içinde çalıııruuı bana 
memleketinizin iıtikbaline dair parlak 
ümitler verdi. Türkiyede biç durma • 
yan bir faaliyet, fikirlerde, kalplerde te
oanüt görülmektedir. Böyle milli bir 
iıtikrar arzeden memleket, bugün Av
rupada yoktur. Türkiyenin istikbali çok 
parlaktır. Memleketiniz az zamanda 
en yük medeni memleketlerden ileri bir 
yaziyetıe bulunacaktır" 

Halk dershaneleri 
Halkevi halk dershaneleri ve kurslar 

ıuheıi komitesi dün akf&ID halkevinde 
toplanmıt ve taksimi vezaif yapmıt • 
tır. 

Halkevinde açılan lisan kurılannın 
adedinin arttınlma11 için bazı te§Cbbüı· 
!er yapJacaktır. Bundan başka muhte
lif semtlerde bet okuma oda51 açılma11 
için tetkikat yapıhnaktadır. 

Muallimler birliği mecmuası 
Muallimler Birliği mecmuasının ye• 

niden netri takarrür etmiştir. 
Birlik idare heyeti bu buıusta ha • 

zırlıldara başlamııtır. 

Teftişlere başlandı 
lıtanbul ilk tedrisat müfettiıleri mın· 

takalannda tefti9lere baılamışlıırdır. 
Bu teftişler 11kı bir ıekilde yapılacak ve 
ay aonuna kadar devam edecektir. Mü
fettigler bu teftişlerine dair birer rapor 
vereceklerdir. 

içtimaiyat dersi başladı 
Hukuk fakültesinde yeni ihdas olu· 
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Pollste 

Kaybolan 
İplik paketleri 
Balyalardan birer birer 

nasıl eksiliyormuş? 
Samatyada mensucat ıirketinde ha

rice çıkarılan iplik balyalarında bir müd
dettenberi noksanlıklar görülmeğe bat· 
lamı§ ve bu noksanlık §irket müdürü 
Ali Fuat beyin de nazarı dikkatini cel
hebneğe baılamııtı. Gizliden ııizliye 
tara11ut yapılırken, dün de mezkı1r §ir
ket süpürücüsü Ali Rızanın balyadan 
üç paket alarak çöp sandığına attığı 
görülmüıtür. 

Polis derhal vaziyetten haberdar e
dilmit. paketlerden ikisi çöplükte , bi
risi de fabrikanın çöp sepetinde hulun
mut ve Ali Rıza yakalanınıttır. 

Zabıta bu iti bu kadarla bırakmı
yarak tahkik11tı daha derinleıtinni§ ve 
neticede Ali Rızanın çaldığı bu iplik -
)eri Şehremininde Patabakkalda çık
maz aokafında oturan çorapçı Ali efen· 
diye sattığı da anlaıılmııtır. 

Yumrukla yaraladı 
Fen erde T ah taminarede oturan peru· 

gi.r Vaıil efendi ayni mahalde oturan 
bakkal çırağı T omayi yumrukla yara
ladığından dolayı perügi.r Vasi! yaka • 
lanmııtır. 

Alacağını istediği için 
Lalelide oturan amele Cafer, Ali na

mında bir arkadatından alacağım iıte
mit. buna Ali kızını§ ve bıçakla Caferi 
bacağından yaraladığından yablanmış
tır. 

Çarpan otomobil 
Arnanıtköyünden Ortaköye gitmek

te olan ıoför Ali efendinin idareıindeki 
18842 numaralı otomobil Kuruçeımede 
balıkçı Nuri efendinin 9 yatındaki A
dil ismindeki çocuğuna çarparak aya -
ğından yaralamı~tır. 

Yaralı haıtahaneye kaldırılmıt ve 
fOfÖr Ali efendi yakalannu1tır. 

Sobadan yangın 
Kadıköyünde Mühürdar caddeıinde 

borsacı Dikran efendinin kira ile otur• 
duğ~ evde yakılan sobadan yangın çık
IDlf ıse de ıöndürülmüıtür. 

Enişteden dayak 
Fatihte Hasan Hulki mahallesinde 

oturan Sıdıka hanım hemıireıini gör
meğe ııitmiı ve eniıtesi Cemal c!endi 
Sıdıka hanımın evine geldiğinde!> mem
nun olmamı§, Sıdıka bannn polioe mü
racaat ederek eniıtesi Cemal efendi ta
rafından dövüldüğünü · iddia etmiıtir. 
Tahkikat Jllpılıyor. 

oı-------

LodOSUQ 3 feci 
Kurbanı! 
Dün Tuzla önlerinde üç 

balıkçı boğuldu 
Dün sabah Marmarada bir deniz 

facia&1 olmuf, ekmeğini kazanmak için 
torik babğı avma çıkan üç balıkçı Tuz
la açıklannda dalgalara gömülerek bo
ğulup ıritmiıtir. 

F aciaJJ anlat al un: Sandalcı Mehmet, 
Herekeli Huan, Romanyalı lıınail, Meh 
met oğlu lımail, bu dört kiti dün sa
bah erkenden Heybeliadadan ıandal ile 
balık avına çıkımıtır. 

Torik bıılıklarınm fazlaca bulundu
ğu Darıcaya doğru yol almıtlarclır; fa
kat Tuzla açıklarına geldikleri vakit tid
detli bir lodoa ile karıılaımıılardır. 

Sandal, bir müddet lodos ile mÜca· 
dele etmiu fakat nihayet alahura ola • 
rak içindekiler denize dökülmüşlerdir. 

Denize dökülenler avazları çıktığı ka
dar: 

- imdat, imdat bojuluyoruz ..• 
Diye bağırmıılana da o eınada deniz

den ııeçen nsait bulunmamııtır. 
BU111ardan sandalcı Mehmet, Here

keli Haoan, Romanyalı lımail dalgalar i
'inde can vermiılerdir. 

Yalnız Mehmet oğlu lsmail, alabura 
olan tekneye sarılarak üzerine çıknuı
tır. 

Bir müddet bu da ölümle pençele§• 
mit ve bu esnalarda lıtanbula gelmek
te olan Şahin Bahri motörü kaplam K ... 
mal efendi ve tayfa tarafından facia 
görülmüıtür. 

Kemal efendi ve tayfa Mehmet oğlu 
lımaili ölümden kurtararak motöre al
mı ılarclır. 

Rami'ye telefon 
Rami köyünde telefon teoisah yapıl

mak üzere belediye telefon ıirketi nez
dinde tetebbüsatta bulunmağa karar ver
miıtir. Telefon şirketi burada yapa • 
cağı tesisattan tehir dahili tarifeıine gö
re tesisat masrafı alacaktır. 

Macar sefiri gitti 
Macar oefıri Möıyö Yungerth dün 

aktamki trenle Ankaraya gitmiştir. 

nan içtimaiyat deni ıimdiye kadar o -
kutulamamıfb. İçtimaiyat profeıörü 
Her Kesles evvelki ııün §Chrimize gel
mit ve derslerine baılamııtır. 

Üniversitede imtihanlar 
Onivenite fakültelerindeki imtihan 

uıullerini tetkik eden komiıyon dün 
öğleden ıonra toplanmıştır. 

Öğrendiğimize göre, imtihanların, 
bazı Avrupa üniversitelerinde olduğu 
gibi hem şifahi hem tahriri olması hak· 
kında tetkikat yapılmaktadır. Bundan 
başka imtihanların her ıene değil, iki 
ıenede bir yapılması da mevzuu bahis
tir. 

Hilekarlar listesi 
Sütüne su, tereyağına patates 

katan, peynirin yağım alıp, . katır 
etinden pashnna yapan, makarna
yı sarıya boyayıp yumurtalıdır di
ye satan ve daha akla , hayale gel
mez hilelerle halkı aldatan esnaf 
için yeni bir ceza sistemi dü9ünül
mü9. Yuanistanda olduğu gibi bu 
hileleri yapan esnafın adını, sa
nını gazetelerle ilan etmek, hile
bazları tethir etıııek ! 

Belediye ile alakası olan bir dos. 
tum anlattı: 

- Bir kaç yıl evvel bir gün be· 
lediye müfettişleri fstanbul Balık
pazarında bir tarama hareketi yap 
tılar. Her gıda maddesinden birer 
nümune aldılar. Tahlil yapıldı· A
lman nümunelerden (miktarı ha
tırımda kalmadı) yüzde doksanı· 
nm bozuk olduğu' meydana çıktı. 

O zaman bunlaun gazeteler~e 
tethir edilmesi dütünülmüftü. Fa
kat bu takdirde Balıpazarmda alış 
veritin bir zaman tatile uğrayaca
ğı anlatıldı. 

T ethir cezası her zamanki gibi 
beter lira nakti cezaya çevrildi. 

Para cezası, hele böyle üç beş 
lira oldukça esnaf üzerinde müs
pet bir tesir yapamaz. Madem ki 
Y ~· ı mistandaki tethir cezasından 
bahsedildi. Gene oradaki tatbik e
dilen d&ha makul ve müessir bir 
usulü anlatayım. 

Y unanistaııda meseli. bi.• sütçü 
hile yapıyor değil mi ? llk defa 
ağır bir para cezası veriliyor. ikin· 
ci defa üç ay satıf yaptırılmıyor. 
Eğer bununla da uslanmazsa malı 
müsadere edildikten sonra bir da
ha esnaflık tezkeresi verilmiyor. 

Zennede:im ki bu tethir cezaaın 
dan daha 9idd~tlidir. Çünkü ne ka· 
dar tethir edilse gene bir çokla· 
lan bundan haberdar olamaz. Bet 
altı yüz bin nüfuslu bir tehirde ka4 
kitinin gazete okuduğu malumdur. 

Hem zannederim eğer bu ceza 
sistemi tatbik edilirse netredilecek 
hilebazlar listesini mevcut gazete 
sayfaları derce ki.fi gelmiyecektir ! 

Bektaşınm hikayesini bilirsiniz. 

Dede nasılsa ·~·r ramazan gün ü 
camie girmiş. Hoca vaazediyor
muş: 

- Ey din karındatlarım. Şunu 
biliniz ki dünyada itlediğiniz bü
tün günahlar yarın ahrette kandil 
olup başına asılacaktı~. 

Dede sormut: 
- Hoca bünün günahlar için 

bir kandil mi, yoksa her günah için 
ayn kandil ıııi? 

- Her günah için ayn kandil. 
Dede gülmüş: 
- Desene biz mahya kuracai; rz. 
~~un.gi~i eğer e3nafın her h ·:/c 

si ıçın hır lıste çıkarsa biz de g . 
zeteleri romansız, hikiiyeaiz, m a · 
Jesiz, havadissiz çıkarabileceğh . 

Burhan CAHIT 

Deniz seferleri muntazam 
olacak 

Ankaradan avdet eden İstanbul Ti
caret müdürü Müfit Necdet Bey, ve· 
purların ıeyrÜseferlerini tam bir inti· 
zam dahilinde yapmalanru temin için 
lktısat vekaletinden talimat almıştır. 

Müdürlük, bu cümleden olarak bü
tün mıntaka liman reisliklerine bir ta· 
mim göndererek aeyriiseferlerde inli -
zamın teminine son derecede ehemmi
yet ..erilmesini tebliğ etmittir. 

Ara iıkelelerine teehhürle uğraya -
cak v•purlara da yük ve yolcu verilme
mesi için limanlara tebligat yapılmış -
tır. 

1 BOKSA 1 
(lı Bankaımdan abnan cetnldir) 

21 Şubat 1931 
Akıam Fiyatları 

lıtikrazlar Tah•ilat 
latikru.ı dab.li 95 25 T. aalr.eriy• 
1933 l•tilır&%1 ıa.So Elektrik 
$ark D. Y .,J1an 2 60 Tram•ay 
Onitürk 28:65 Tü.nel 

~ il 28,15 R•l•bm 
" 111 28,10 Mümea. il 

CUrnrü.kl•r a " l t 
Baidat ı;rs ,. 111 

ESHAM 
lı Bankası N&ma 10 i T.1.roa 
,. " Ham1line 10 T •rko• 

,. " Mil•••İ• ı Çimento 
Trun••J' 44.50 ittihat d•J'• 
Anadolu Histe 25.45 Şark de7. 
Şir. Ha,.ri1'• 15 Balya 
Reji .f,45 Şark m. •a:• 

ÇEK FIATLARI 
Paria 12,03 i Prai 
Londra 645 Viyana 

Nüyork 78.63 Beri in 

Milano 9.08 Madrit 
Atin• 82,71 Belırat 
Cenev1"• 2,~5 25 Zloti 
Brü.k•el 3.3~.65 Pen go 
Amaterdam 1.17.70 Bülı.reş t 
Sof ya 64,93,60 1'.toako•• 

NUKUT (Satıı) 
Kurut 

20 F. Franaız 16) l Sill•. A•. 
1 Dola r 12.8 1 P• .. eta 
1 laterlin 645 l Mark 

2 () L ir l!' t :ı.ı8 1 Zeloti 
20 F. B•lçika 113 20 L•,. 
20 Dra.h.mi 24 20 Dinar 
20 l. la•i ; re 118 t Ça r no•İ~ 

2U L••• 24 1 Altın 
21 Kur. C•k. 118 1 Mecidiye 

l Florin 83 Ba nknot 

9,75 

-.-
17.75 
SS.6'5 
47.~ 5 

48.SO 

12 
Jl .50 
12,75 
19.25 

1.640 
l.SS 
Z.85 

19,08 
4.42 49 
1.99.69 
5 .84 . .J.S 

34.86.4' 
4 .19. il' 
3.82 69 

80.39 70 
10.87.50 

JC.ı.aru 

24 
18 
50 

24,-
20 

48.-
- .-

9.28 
O,U 
2.J.lt 
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ltU&...&.K. • - ........... . 
Yemede yanında yat! 

. r ktısadi bahisler 1 
·-----~--~------------------~-- Bugün matine- ( p E K ıinemas:nda büyü" b;r 

!erden itibaren film, büyllk bir prograın 

Maden kanunu 
Ayak satıcısının biri, eilnde bir- d O 

lstipdat yıkıldı, me•rutiyet ol- j memleketi zenginlendirenden ce- A nan, sküdar vapurundan çıktı. 

FREDERİK MARCH • KARY GRANT VE KAROL LOMBARD 
tarafından hariku '.ide bir ıurette temsil edilen Fransızcı ıöılil 

> koca tabakla önümden geçti. Ta- Çarııdan öteberi alarak mendiline dol-
du. 1 za parası iıt•yor. Bugünkü yüksek hakta, hep ağız sulandırıcı yemİt· durdu. Yavaı yavat evinin yolunu tuttu. 

Umumi harp dünyayı alt üst et- zihniyetle ölçülmiyecek ne tezat, !er: Bir dilim karpuz, yanında ka- içinde bir s<kıntı vardı. Güya tunç bir 
ti. Arz üzerindeki hükumetlerin, değil mi? Evet, bir taraftan hazi- bukları soyulmuş iri bir yafa por- 'havan eli göğsünü güm güm döğüyor-

KARTALLAR UÇARKEN 
Programa illveten: PARAMOUNT dünya havadisleri 

kavimlerin yeni sınırları eski cog" • nenin varidatını çog"altmag"ı dütü· k 1 du. Bu srkınlının sebebini bir türlü anla-ta a ı, onun yanında bir muz, bir d h ··nk·· "b' rafyayı ,a,ırttı. içtimai hayatta gö nen Cümhuriyetin •efleri dig" er ta- yamıyor u. Dairede er gu u gı 1 va-
t Y kaç dal kiraz, bet on tane çilek... zifesini yapmış, hiç bir şeye kederlenme-

Paris'te Hükumet Buhranı ve Sokaklarda 
Yapılan Nümayişler ve 

rü,Ier deği,ti. ktısadı- buhran raftan da ihracat mallarına yar- rni•ti. 
b 1 d d B d k · · B Dört mevsimin yetiştirdiği mey • af a ı; sür Ü. u sürme, sürün· ım a ça.sını esırğemıyor. u ıu- l . h b' l h y enı' çeşmeyi geçerek tabutçular içi-
d k f . k · · b' k' ı J k · · d · t'h al d" ve erın ep ır araya top anıtı o-

D • K Ef t f Haaımın İpıkfilm ıtudyosUD'. 
enız iZi a ya da yapılan nefis konser filııı1 

ürme ey ıyeti rizı yenı ır ıs- ret e rr.em e etımız e ıs ı s e ı- ne saptı. Oradaki ahbap bir bakkalda a· --~-~~-~~~~~~~~~---~~~-~~--~~--

veye büründürdü. 1931 denberi !ip te kullanılamıyan metaları ec- şuma gitti. yak üstü, kederini defeder diye, bir kaç 
depr" sion inhitata girildi. nebi parasiyle değiştirerek yeni ik Satıcıyı çağırıp sordum: tane çakıttırdı. Yoluna devanı etti. Se- J ~~~!: ~iı~~:~ Elhamra'da ÇEREVİÇ 

Oynıyanlar: MARY GLORY - GEORGES RIGAUD d b k d b · · tısadi hareketler - binnetice re- - Kaça veriyorsun bu tabak mercileri geçti. Ve tabaklar yokuşunu Şim İ, ir aç sene en erı tı- d J yava• yava• çıktı. Uzaktan evine baktı. · ı · b · hilk t' b 1 fahın artma temı'n ed'l' o usu yemİ•İ? • • caret a emı u garıp a ı es e- sı - ı ıyor. ' Pencerelerde ışık yoktu. Acaba Hediye 
mek, doyurmak için ne sıkıntılar Ne doğru görüş!.. Buna mukabil - Dört liraya bırakırtnı! evde yokmıydı? Yoksa mutbakta yemek-
çekmiyor, neler icat etıniyor? .. 1- maden nizamnames:nin 50 inci Hiç sesimi çıkarııY.ldan yürü- mi yapıyordu, lakin yemek böyle geç na yoolmış gibiydi. Kadehlerin içindeki 
1 k b 'd • t db' maddesı' -- ı'lk arama amelı'yesı' d'" H 'f k d 1 d' vakte kadar sürer miydi? zehirli suda §İfa arıyordu. Kaybolan, im, anun, car eze, ı arı e ır um. erı , ar am an ses en ı: k d' · · b akı 'htimalk" b" d" ··ı 

1 fi k 1 - Muhakkak komıudadır. dedi. Ve en ısını ır p ı ı ır sev ıgı e birbirine meze edilerek ne yeni • en masra ı, en tehli e i devir ol- - Kızma efendi.. Sen de b:r ld T kaçan Hediyesini, bir tane sevgilisini ha-
mez, yutulmaz halitalar meydana duğu halde - en azami resim ta- fiat ver! ihtiyaten kapıyı ça ı. okmak ahıap ve yalinde tecessüm ettirerek dertli dertli 

harap evde kof akisler yapll. Ses, sada 
geliyor ... Fakat beter kantık ta ol- lep eder, bu miktar bazı cins ma- Biraz yürüdüm. Baktım önümü yoktu, Şimdi karısını kimden soracaktı. söyliyordu: 
sa daimi bir yenilik içinde yaşı- denler için r.atı•ın % 20 sini bulur. kesmeğe hazırlanıyor; Hediye, sık sık Konyalı Satiye kadı- Gül yüzünün Ô§'kıyım, sen güzeller 
yor. Halkın kesesi ile devlet kasasını Canım sıkıldı: nın evine gidiyor, hiç sevmediği bu ka- mahıs:n. 

Türkiye bu dünya ke,mekeşi İ· ayırmak kötülüğü bugünkü devlet rile sıkı fıkı konufuyordu. Metresi Hü- Canım< feda ktldrm sana, gönllimün 
k . ilik fh h · b' ' - Almıyacağım !. samettin, katilden bir kaç defa hapse gir- şahrsın. · d n sa ın en muntazam ve ç · me umumuzun arıç ır sı- Bi sonr on al al ı al çın e e ' - Üç liraya versem gene al- mit, çıkmq olan bu kadına mahallede raz a u Y P ıya ya P ıya 

ayni zamanda da en seri tekamül ya!setidir; onlar birbirinin yar- maz mısın? sağlam ayakkabı demiyorlardı. Çarnaçar evine götürdüler. Eşyası botalmıt, tam 
gösteren bir ülke oldu. Saltanatı dımcısı ve oz malıdır. gidip karının kapısını çaldı. Kafesli cun- takır evde, bot dolaplarda, kapı arkala-

h b b .. d.. D' . T·· k' . k' f . . tutt • - Hayır!.. badan kaim, pürüzlü bir ses duyuldu: rında talisiz sarhoş naralarla küfürlerle fa a asının yanına gom u. mı ur ıye, ın ıta ı ıçın ugu p . d d Hediyeyi aradr. 
1 k k b . eşım en ayrılmıyor u. Bir a-takdi! fakat tecrit etti. Dilimiz öz- sanat ve ticaret yo unu u anç ır !ık - Kim o.. Bütün bu gürültülere, yalnız Hediye-

ak 1 k d Y · d ra ben de yumu•Adım : H t H d' b d mı? le,tirilmeğe ba,Iandı. Yazımızda- sad ate . ta İp e İyor. enı Ü· r- - anım eyze, e ıye ura a den hediye kalan küçük tekir acr acı ce-
ki sülüs, kufi talikin hiyeroğliften, fÜncelerle bezenmit programımı- - Sahici yemİf, hiç olmazıa - Hediye mi .. Yok burada yok .. Ad- vap veriyordu: 

k , d f'd f 1 zın ı'cap ettirdig"ı· tam te,kilat ile yenir. Bunlar, ne İfe yarar ki? Di- nan Bey sen misin, buyursananıza.. - Miyav Miyav rı anın a stenogra ı en aza d _Yok, rahatsız etıneyeyim, aca!'a.~~- .. • * .. * 
kıymeti kalmadı. Medeni hakları- faaliyete geçmesi gün meselesi ol- ye sor um. ed b kadı · d h k e aıttigı 

Ç k k b . "t'd l Gu"'Jdu"' ·. r e u n, sız en aş a yer ~ Ba•ka yatacak yeri olmadrg"ından Ad. mızı kanunlafbrdık. Bu hız yanın· mu,tur. o ya ın ır a ı e e e k ki • 
ukl D k muhtaç olmıyan müreffeh Türki- - Bu yenmez amına, yanında yo " lan ·· .. d nan Satiye kadının evine yerleıti. Yemek 

da dünün uyuş uğu ev uy usu- Konyalı karı, kesik saç ' yuzun e çamatır, yatak ta dahil her gün bir lira 
na Benzer. Yurdumuzun üstüne ye dünya iktısat aleminde mevki yatılır!.. püskünne benlerile kapıya geldi: . verecekti. Geceleri odalar türlü türlü mi-
sinm't uzun asırların biriktirdiği alacaktır. Bu arada madenlerimiz M. SALAHATTIN - Gir içeriye de komtulardan bır so- safirlerle doluyor, genç, orta yaşlı, kız· 
eskilikleri kısa yılların güçlü yeni- de şeref hissesini almak ister ama, rayım. lar, erkekler, dullar, pudralı, allıklı, aüs-

d Yal d • · nı'zamnamemı'z'n terakkı' adımla- Kadın önde, Adnan arkada harap mer- lü entar. ilı' hanımlar gece yarılarına, ba-J;kJeri aldı, götür Ü. nız egıf· d t d ta -•- · 
b • k'" t k 'b' divenleri gıcır a 8 gıcır a ç ... ıp genıf zan sabahlara kadar içip eg"leniyorlar, · b' ., -'en Kanu rındaki vaziyeti ır os e gı 1• · d'I S 1 k b k mıyen ır şey var: maa - bir odaya gır ı er. aç an a arı ' es- bazısı aızıp misafir kalıyor, bazıları da 

nu!.... Hayır hakikatte o kanun dir. Gö~ıterilecek bütün hüsnü ni- mer, iriyan bir adam rak_ı ıofra11nın ba- sabaha kartı evlerine dönüyorlardı. Ad-
değil, bairadei seniye sudur huyu- yetlere rağmen atılamıyacak ma- tında otunnut demlenıyordu. Adnanı nan anlıyordu. Bu ev gizli bir umumhane 
rulmu• bir n'zamname; amma bü- nialarla doludur. Çünkü Umumi Bugünkü program görünce ayağa kalktı: den batka bir tey değildi; çünkü gelen 

b kk 1 ·ı bik d'I Harpten beri deg"iten nazariyeler ı s TAN B u L .. • Buyur paşam. misafirler he,> biribirinin ahbabı, akra· 
yük ir teve Ü ı e tat e 1 e, Kadın - siz oturun .. Ben komtulara ba11 bulunuyorlardı. Bu, nasıl oluyordu. 
d ·ı k h' t' · ikt' et onda yoktur, artan ihtiyaçları kar- 18 Pi k · D" ba al k e ı e anun ma ıye ını ısap • • n•ır>yau. bir sorayım. ıye t ortüıünü ıp çı • Bu misafirler kapıyı çalmazlar, her gece 

mis!.. lfte biz, bu kitaba hala tap- şılayamaz. Türk yükselit "Amen· 19 Ajona, •• muhtelli n•ıriyat. tr. değiıen parola ile dııardan seslenirlerdi. 
mak mecburiyetindeyiz. tü" sü olan altı ümde O eski sahi- 19'30 Kemal Niyazi B•y crupu taraf•ndon Katil, iri, siyah gözlerinde korkunç Adnan da bu kalabalık rezaleti içine ku-

d bul Türle ınuai..ki. (Kemal Niyazi B. 1 1 1 Ad rak ''- ti' B • k h • k · · Esası F ransanın 1810 tarihli ka- feler e unamaz. parı tı ara nana ı ıK<ant et . erı- rışıyor, arısının asretıni unutma ıçın 
d d d 'l l860 Esasen bu yoksullug" u senelerin Hayriye H. Müzoyy•n H. Mohir B.) ki reddetmeyip içti. Herif biraz sonra kö- içiyordu. Misafirlerin içinde Nimet de-

nunun an a apte e 1 en , 21 Ajarı• v• Boraa haberleri ve •ulc:at fede dayalı duran udu ahp çalmağa nilen dul bir kadın vardı ki Adnanla a-
1869 da tadillere uğraya, uğraya biriktirdiği görğü ile hükilmetimiz Raıim Ref•t B•y torafondan konfe- batladı. rall çok iyi idi. Maaf aldığı bir gü~ün 
nihayet "Fi 26 Mart 1322" şeklini takdir etmif, olğun bir kavrayış ile rana. Adnan, sokak kapmnın kapandığını gecesi, kadın ona fazla sokuldu. Hatta ıo 
alan nizamname!.. Saltanat sene- yenilettirmek iç:n tetkikler, etüd- 21•30 Dana muaikiai. ititti. Helecanla bekledi, kadrn ıı:eldi: fada gizli gizli konuıtular. Gece ıoyunur-
ferinin kamıf kalemi ile yazılmı,, ler yaptırmı,tır. A N K A R A, _ A oğlum.. Dedi. Komıular bak ne kcn Adnan içinde o gün aldığı maaıı bu-
bez ' r mürekkebi kokan bu 102 Madenleri inkişaf etmit her 12,30 G•amolon. ıöyliyorlar. Ben bagün Hüsamla Eyübe lunan cüzdamn .cebinde olmadığını gör-

madde l'le bugu"'nkü dü•ünceler, hangi bir ülkenin takayyüdünü 18 Ork .. tra: Urbini Ouvorıu .. Mir'ka La eittik, geç vakit geldik. Doğrusu görme- dü. ONsıra~d NımeBt k~pıyı açtı: 
1 'ht• çl Tarasında kopya etınek yu"'kseltıne emellerini boh•mieane Borodine Eine Step· diın; fakat Zeynel Efendinin Halime ba- - ~o c·· ndanıan ey.k be . 

görüşme er, 1 ıya ar penıki:a:z Aua mittel Aıien T•chai· cı sizin evden araba ile eşya çıktığını gör- - ç.. uz mı ay ttım. 
ne büyük farklar vardır. İtte bazı doğurmaz. Zaten dünya eski re- ko•aky 1 .. e 2 inci Suite c .... Noi· müı. Sonra da saka Hüsevinin kansı Karı, gevrek bir kalıkata attı: 
maddeler üzerindl! duralım: jimden kalma küflü kanunların aet. Hur,ideye, Hediye bundan birkaç gün - Sakın benden ıüphelenmiyeoin .. 

h 1 d • tercümesi - belki - bize bir f "kir 18,45 Alaturka an evvel: Adnan anlamııtı. Bu eve gelenler ken-

(13574) 

AR TISTIK 
Sinemasında: Dahi aan'atkit 

LILIAN HARVEY' 
En ıon ve yeni filmi 

FINDIKÇI KIZ 
[Aık mektebinde) 

Yeni tarzdaki revll operetiaclt 
parlak muvaffakiyetler kaz .... 
yor. lıiveten: FOX JOURNAL 

[13572) 

Teşekkür 
Japonyada tahsilde iken vefat.~ 

oğlum ve biraderimiz deniz yüzt>O:F 
Şevket Cavidin ufulüne belki vali!' 
sinden ve kardetlerinden ziyade ıJilı' 
ve teessür gösteren ve bu suretle ~ 
bumu kahraman milletimizin ~ 
hatıra1tna tevdi eden Büyük Er~ 
Harbiye reisi Mütir Pata Hazreti.....-, 
Müdafaai Milliye vekili Beyefendi ~ ... 
kademi kumandanı Pata Hazreti"":,, 
asil ilicenap bir hiui inayetle merhıııı;; 
tabutuna çelenk ıönderen JaP"". 
sefiri hazretlerile bu hazin meratjılıl ~ 
tirak eden Japonya atetemiliteri ~ 
naplanna, cenazeye ebedi iıtiraha~ 
na kadar refakat hizmetini lütfen ~! 
yar buyuran mirliva Galip ve f~, 
f'.~talar ;'ıazretlerile deniz miralayı Ş ıiJı 
ru Fahn ve Talat ve Operatör ~ · 
Beyefendilere ve Çanakkale sahil ııJılı" 
ye başhekimi ve Halkevi reisi Bey~ 
diler ile gelen heyete , Milli Türk 'f '1' 
be Birliğine ve diğer vefakar silah rJ 
kadaılarrna, bu en derin yaraya en.-" 
vi teselliyi bulan bir ana ve kardet . .;o 
binin nihayetsiz tükranlannı arz ıo;
muhterem gazetenizin tavaHutunu ,.. 
ederiz efendim. 

Anneoi 
Nadire 

26 ıncı madde Ü uaten 1yor 20 Ajana hab .. leri. . l chı dilerini dalavere ile o,ğır satan taknnın· 
ki: "Ruhsat ile itliyen madenler- vermek itibariyle kıymetlidir. An- Yakın~~e Cy-:lc~'.:ıav:Y,':emit~un · dandılar. Katil Hüsamın korkunç gözle- •ı·ııı·y~ .. 
den 100 ton harice cevher imrarı- cak garbin tekniği iktısadi, İçti- VA R Ş O VA : 1415 m.: Karı bi.- metresine, bir Adnana baktı. ri onu susmağa mecbur ediyordu. ,Jt 
n11, mütaade edilir. Bu miktar fev- mai huıuaiyetlerimiz;n kalıbını al- ı6,40 Salon o•lıeatraaı, 17,40 Ha~•le•, Dnam etti: Ertesi sabah Satiye Adnanın oda ka-
kaladeden iki bin tona ib~ağ olu- dıktan sonra bize faydalıdır. Bu 17,55 Operet par ... l&n, ıs,ıo SchleicU "" •- . L S p111nı açtı: 
na.bilir.'' dü,üncelerimizi, ülkülerimizi tat- letil. koruıer, 18.SO Genç köylülere ....... i,.~t, - A .. Bunda bir 11 var ayo · en taı- - Sana hayırlı bir müjdem var. Bana Aırın umdeıi ~• MiLLiYET '' ti'· 

d k h . · h d 19 lkhaod,· konfero.na 20 OS M" h b 20 •• raya gidecek misin? ne verır' sı'n. --------------:;/ M 1 k t . t t • t min e ece er ""yımız azır ır. ' • uaa • -. ,.... G d --'·d J 
1 em e e m atını, opragını e T- Aktüalite, 20,40 Spor haberle,;, 21,02 Cbopin enç a anı §a.....,. ı: - Emret teyze, ne istersen. Eğer ka- ABONE ÜCRETLER ,. 

'
ebbüsü, çalıfması ile kıymetlen- Artık fırkamızın altı altın okile in cençliı-ine ait ea•rle•den mür•kkep onaer - Hayır, ne münasebet. Ne olmuf. d · d"" f d d · ;ı-

b• • • • ? run an ııe sana unyayı e a e enm. Tü.rki7e için H•ri'., diren b'.r vatanda, veya firkete it- süslenmi• Maden kanununu özli- 22,05 Mili.no'daki Skala opero bin ... ndon nak Hediye etyalarla ır yere mı gıtınıı _ Ama sözünde durmıyan namuasuz. ,. L K. ı. . .., 
. 1 f p k' f yor ve ı'ıtı'yoruz. . len : Rouini'nin Moiae iaimli operaaı. ! - Oyle•L. Bugün bir kaç denkle be- Hediyenin Eskitehirde oldug" unu haber 3 •rlıiı 4 - s .... te nızamnamenin ut Ü... e ı, az , ..... 

Sadredd · n ENVER raber evden kaçmıt olacak. al dun. Sen bana yirmi lira yol harçlığı 6 " 7 ISO ı. lası!... Zahire çıkarılan bu gömü· B U D A P E ş T E 550 m.: Adnan, içtiği birkaç kadeh rakının sek ver. Ben gidip onu bulurum! 12 " ı4 - 28 ,/ 
1 .. h • d • ' ah' d 17 Zirai müaalıabe. 18,30 Konser, 19 Kon· • o.J,/l 

U azme ne en - ıf arı ıre e- 1 R T ( H A L rile birden ağlamağa batladı: Yalnızlıktan canı yanan genç ıtiraz Gel.a enak seri nrilmes.- Mii""" 
k d 1 k ~ H feranı, 19,30 Som o eyi salon takamı, 20,10 Ha- d ba 1 ~ ğin - ter e i ece ! .. em göz - Eyvah .. Gör ün mü ınna ge en- etınedi. ıeçen nüaholor ıo karuıtur~ Ge••- t-

N . • b b Kadıköy erkek Liıesi b"'fmuavini Ke.. ric.i ıiyaıet, 20,30 Büyük operadan naklen bir leri Kanını muhakkak biri ayarttı. Ak· - Peki. Diyerek iıtediğini verd(. matbaaya ait itler için mücliriyet• ~111"' göre, göre... e lÇlD, U yurt, U nan Beyı"n pederı" Dı'vanı Muhasebat Mu··- opera temsil,· 2ı 30 Haberler 24 Teleronken k raca.at edilir. G•••temiz ı"l'alonn .., .. 
b mi d ' ' ' tamdam beri i~imde bir ııkıntı vardL Adnan meseleyi çakmııtı. Karnını sa .. ı- . le. -- • 

vatandat u servet yığ arın an meyyizliğinden mütekait Hasan Sükrü ıramolnn pli.klora. Bana malüm oldu. Ben batona gelecek· layanlar bu namussuzlardı .. Bu dolandı- •••tini abul etmoz. 
ardı, arkası keıilmiyen lüzumsuz Bev kısa bir haıtalıi{ı müteakip vefat ~t- v ı y A N A 507 m.: leri zaten bilirdim. Ah .• Şimdi be ne ya- ne• çetesi kim bilir daha ne haltlar ka- / 
formaliteleri beklesin, dursun?... mittir. Cenazeai Maçka Valde Çeımeıi 18,0S Franz Lis:r.t'in eserlerinden piyano J.:on payım rıttınyorlardı. Gece eve selen misafirler - - · - ~- .~ 
Bu hazan bitmez tükenmez sene· Ada sokağı 26 numerolu haneden ll,S aer;, 18,25 Opereıl•rd•n du•t parçalan, ı8 ss Hm~kıra hmçkıra ağlayan adamın de hep ayni kumpanya tayfasından baıka si aktam on lira kırk altı kurut v~ 

da kaldırılarak Te•vikiye camiinde ög"le k · · 'd'I ? Fakat h tı 1 al b d aldı! ıerdı·r. :ı Ticarette intizam, 19120 Amer.ika'y• dair, 19,50 kartıımd1.1. metres ve an biribirlerıne bir ıey ıru ı ı er aya on ann eıy annı an ar an ar. ' .,.. namazı kılmdıktruı ıonra Feriköy meza~ d 'd' N biti d' S • r 
Fakat daha.' Var ., ı'tte 43 üncü 1 - def d"I k · Müaaheb., 20 A•k•ri kon•••, 21,ıs AktüaJ;t., bakarak bıy<k altın an gülüyorlardı. elinde ı ı.. e yapa r ı. atiye üç Satiye, karısının emniyet alt~ncl-

ıgına ne ı ece lır. 2ı,Jo K 1 S h Ş' d" çal h if k d efl • do"·rt gu""n kayboldu. Bır' aktam Hu"sa- 1 .. 6 --------- ar c. Ön.herr kendi eaerlerinden, 22 r e an t • • k d 1 maddenı'n kısaltılmıtı: 2 ıncı ım ı. ut an e a e ıt· 1 k unrnası ıçın en i ev erinde otu . .., 
Y •• I •• 'rly.t Mükodderat ve ydd.zlor, 23 Akıam hoh•rleri, · "k d' d mettin ut ça ar en kapı acı acı dövüldü. ,. 

dd d 'k 1 milctardan tıra e ıyor u. k 1 teklif etti İse de tekrar eski evlerİJI' ma e e zı ro unan 23,20 Ku hab•.!ori, .23,35 Akıam kona••i. _ Aldırma.. Adnal\ Bev. Nikahlı ka· Hemen oıup açtı ar. 
fazla cevher ihraç edenlerden 100 Af 'k h 'J • d rındır. Tilkinin dönüp dolatıp varacağı Satiyenin kalın, çatlak sesi duyuldu: §ındılar. ;'. 
altından 1000 altına kadar nakdi rl a Va ŞI BrJ ariSIR 8 B O K R E ş ı875 m.: kürkçü dükkanıdır. Gitti ise ırelir, ne - Of ... Adnan Bey 'senin bu anganyan Kan, yirmi liradan başka, otel -..,,. 

d 1 Al 'ka h 'J • d 13 Borsa, plik, 14 Haberler, pJıik, 17,15 ç 0 • •• liray ·ı,.: ·· ı· ') ul '1. Ceza alınır. Cevher e zapto u- n va şı en arasına Üsen ve u- mP•Pltlanıvorsun. yuz a, ı'P'" yuz ıraya yenı ir, yut ur rafı, Hediyenin bilet ücreti vesaire~· 
1 ah ~ cuk neıriyab, 18 Gr, Din.iko orkeatraaı, 19,tS y de ... , · fak al 

" zun sene er v ıilerle beraber hRyat sü- 0 Çamlar altında uzanmış mesti na~ım te !!"1 ama ne ıse .. u tefek ety a- rek yirmi Üç lira daha masraf gö~ 
nur . ren Nurullah Bey iımindeki bir deniz ~a.. 0•••mı, ıs.so ni•er•İte radyoıu. 20•10 bir perı. rını ge.tirdİRL Hediye de geldi; fakat ka-

Halbuki, memleket ihtiracatını 1 Konferana, 20,30 Romen operaa•nda ve•ilecek "k h ık h Adnan, bütün dalaverelere m bitinin bu merak ı ve heyecan dolu ser- Korka korka kokladım öptüm o nazı rma ıç ses ç armıyacakoın, bir ata-
arttırmak İçin hükilmetİmİz türlü, gÜze,t ve macerasını tasvir eden bu c- temaili nakil, Sonunda hah•rler. elleri. dır etmiş, EşkiJehire, uzak akrabasından süküt etti: ...ı-
türlü himayeler, tefvikler yaratı• ser Maarif kütüphanesi tarafından for- B R E S L A U 3ı6 m.: Hediye ile üç aylık kankoa< idiler. Da- birinin yanına· kaçmıı, sebebi de sen - Peki .. Dedi; fakat tabaklar ~ 
yor. Hatta ıon kararile bazı ibra· ma fonna neıredilmeğe başlanmıştır. ilk 17 Halir muaiki, ıs Muhtelif haberler, ıs,ıs ha kımcıihna henüz doyınamaıtı. _ harçlık vermediğin i~in senden ayrılmak lesinden Haydarpapya, istasyon ....-,J' 

d 1 1 forma çıkmıştır. Öileden aonraya maluua nnHilıi, 19 Vall•na- Satiyeı . İmi,. Üç denk eıvan"ı da Haydarpaıada na giden e§yalarınrn Eskiıehird~e-
cat mad e erine prim bi e veri- Bedi Vecdet Bey tarafından Türkiye- tein'in 390 ncı ölüm aeneai münaa•h•tile •• ,. - Allah a•kına söyle, sen de bıze uy.. bağaj Memuru Suat Bey nanıma gön- . . b d 1 

S · · f J • d d' y · mııçesıne an ar an çıkarılma m •• ı" yor. onra nızamnamemız az a de ilk defa yazdan ve tefrikası esnasın.. Fiyat, 19,20 Aktüalite, 20 Milli blr.alr:eç, 21 Diyordu. er nn. arın akf8111 kanola beraber r•· . d ah ek d p"' 
ihracat yapanlardan veya bir cev- da büyük bir alaka ve rağbet kazanan Mü,.bab•, 21,30 A•uaturya muaikiai, 23.SO Karı da çakı•tırıyo~, arasıra Adnana dip ücretini verin, alın. un e 5 t arlığa hayretle için e / 
her yatağını ke,if ile çıkararak bu eseri tavsiye ederiz. Enrioc Main .. di çal•yor, 24,05 Gece kon•eri. da uzatıyordu. Gencin bütün dünya başı· Karı koca biribirine kavuıtular. Erte· - O. ~-
!'!'-.:....,;____.:. ..... _;;_ ________ ~!"'!!!!'!'!"'!!!!'!'!"'!!!!'!'~~------------------~--~""'!!"'!'!!""'!!"'!'!!~!'!!!'!'!!~--"!!!'!!!~~'!!!!!!'!"~~~~~~!"'!!!!'!'"""';~~:; 

zü soluvermi9ti: mıftı; uzun müzakerelerden sonra kin ve bir hayli saygısızl~k :,1a , Milliyet'in edebi tefrikası : 1 zin Adapazarma hareketiniz, onu, 
adeta bir inme gibi eziyordu. 

KANLI SIR 
Size, içi~ ya~a ;an~ b~ aa;ırları 1 

yazarken elim titriyor.. Sonuna 
kadar yazabilmek için bütün gay
ret ve kuvvetimi tüketeceğim .. 

"Bana, tafsilat veriniz. Bu acık
lı muammanın hakikatini anlatı
nız. Çok müteessirim· Meraktan 
Çıldıracag" ım ! diyoi'sunuz. ,, ı· . 

Size, ne yazayım, ne söy ıye~ım, 
Hüsrev Bey? .. içinde bulundugum, 
pek yakından tahidi olduğum bu 
hidiıenin esas, mahiyeti hakkında; 
- sizin de okuduğunuza şüphe et
mediğim - , gazetelerin verdiği 
tafsilattan fazla ben de bir şey bil
miyorum! 

Bu kanlı sırrı, uzun arattımalara 
rağmen, zabıta da halledemedi. 
Karanlık bir uçurumun içindeyiz; 
yol, iz gösterecek tek bir kıvılcım 
bile yok.. Bu kanlı ve karanlık mu
ammanın anahta: mı, hakikati or
taya çıkarmak, zannediyorum ki, 
hiç bir kula nasip olmıyacak ! Ma
dem ki emrediyorsunuz; size, bü
tün gördüklerimi, duyduklarımı, 

Yazan: Mahmut YESARi 

bildiklerimi, en ehemmiyetsiz nok
talarına kadar, birini ihmal etme
den hepsini aırasile yazacağım. 

Bu, benim, için, o geceyi hemen 
hemen tekrar aynen yatamak gi
bi ezici, bunaltıcı bir azap, bir eza 
olacak .. Fakat &İzin hatırınız için, 
ben, bu azaba da seve seve katla
nacağım. 

Sizin, ansızın Adapazarına gidi
vermeniz, Halim Siret Beyle Ne
tideyi _çok şa~ırtmı,tı, Hüsrev Bey! 
Halım Siret Beyin kayıtsızlığı 

ve ~ararsızlığı malilm. Kızı Neşi
denın Sırrı Nevres Beyle evlenmesi 
ne itiraz etmek töyle dursun, bila
kis gayet mülayim, tarııftar görün
düğü ha~e, bir türlü nikah günü
nü tayin edemiyordu. 

Nikah ve düğün masrafları onu 
ürkütmüyordu. Para, onun kese
sinden çıkacak değildi ki... Neşi
de, kendi parasile evleniyordu .. 
Lakin ne de olsa, bu bir sıkıntı, bir 
yorgunluktu. Halim Siret Bey, tek 
mil üzüntüleri, sıkıntıları size yük
lemeği iyice kurmut olacak ki, si-

Babasının tereddüdünden, kayıt
sızlığından yaka silken Netide, si
ze güveniyordu, 

Hüsrev Bey! güvenmeğe de hak
kı vardı. Siz onun "Hüsrev amca,, 
sı idiniz! 

Ne~ide, sizi, eski bir aile dostu 
değil, hakiki amucası imit gibi re
viyordu. Kızcağızın ta çocukluğun
dan beri kulağını dolduı·dunuz. 

- Senin, telini, duvağını ben, 
elimle tclı:acağım., Cihazını kendi 
ellerimle hazırlayacağım .. Bak, sa
na, ne ciciler alacağım .. 

Evet, ona cidden kıymetli hedi
yeler gönderdiniz. Lakin maalesef 
bunların biıi makbule geçmedi. 

Neşidenin boynu büküktü. Gö
zü yolda, gene sizi bekliyor, bel
ki son dakikada çıkıp geleceğinizi 
umuyordu: 

- Hani, benim mürüvvetimi 
görmek için sene, ay, gün sayıyor
du? Ah, ne yalancı ,imiş! Hüsrev 
amca, bana, bunu yapmalmııydı? ı 

. ~u haklı fİkayetleri duydukça 
sızın hesabınıza, benim kalbim 
kanıyordu. 

Siz, Netidenin vekili olacaktı
nız; söz vermİftİniz, Hüsrev Bey! 
Bu, hiç te akıldan, hayalden geç
miyen ani seyahatinizi duyduğu 
zaman, Netidenin penbe gonce yü. 

- Hüsrev amca, bizi, yüzüstü ka;1arlarını verdiler. Hafta içinde tı. . teJll' 
bıraktı gitti... nikah kıyılacak ve ay sonunda da Sıcak, parlak, aydınlık bdr teli 

Nitanlısı Sırrı Nevres Bey, baba düğün olacaktı! . rnuz gecesiydi. Gökyüzün .. e .Çı!' 
kızın dert yanmalarına, sızlanma- Nikah kıyılacağı günün gecesı, yıldız ıtıldamıyordu. Kötkull !JŞb· 
)arına sinirlenmeğe batlamıştı: Netide; arkadaşlarını, yakın ak- pencerelerıinden tatan ıtıklar, 

- Hüsrev Bey, gitti, diye ni- rablarmı, eski komşular~nı kötke çeyi göz göz yaldızlıyordu. d ııe-
kah, düğün geriye mi kalacak? davet etınİf, küçük bir zıyafet ver- · Bahçede, ellerim ark~OI d:• f-1' 

Halim Siret Bey, daima rahatını mişti. • ler dütündüğümün kendıııı ordıı~j. 
dütündüğü için kekeliyordu: Hanımlar, yukarı katta idi. Ha- kında olmıyarak do!a.f1>' •

111 
gıı 

_ Bilmem .. Hakkın da yok de- lim Siret Bey, avukat Şerif Baki Körpe fidanlarda yetişınıt JağılııO 
ğil ama .. Hüsrev'i de beklesen mi?. Neşidenin büyük halasının oğlu !erin açık bağırlarından_ det• ,ııf' 
ihtimal geliverir... Nazım Bahir, banka katiplerinden baygın kokular, insanı a 

Kaynatasının bu kekeliyi~i, Sır- Ali Hürrem, mütekait kaymakam bot ediyordu. oduğll~~ 
rı Nevres Beyi, büsbütün çıldırt- Şakir Fazıl; tanımadığım ve tak- Omuzuma bir el doku

8 
I<i iU' 

mıttı: dim edildiğim halde iıimlerini hissettim. Avukat Şerif a ' . 
- Ne zamana kadar bekliyece- unuttuğum orta yaşlı iki zat, ben, lerek yüzüme bakıyordb~hsİ, seıı' 

ğiz Beyefendi? Nikah, düğün ha- yani biz erkekler, aşağı kattaki sa- - Doktor, evlenınek 1 
zırlıklarını kötkte yaptık... Sonı<ı !onda toplanmıttık. sıktı, anlayorum. Ka'?'ll · eJ<lerdeJI 
Neşidenin tuvaletleri ne olacak.. Meclisimiz ne pek eğlenceli, ne - H":yır, dedim· ~peki,, şel'• 

Halim Siret Beyin, bu itirazlar de pek can sıkıcı idi.. Hemen he- sonra, bıraz doia•~11('n 7 d'"f' 

karşısında dili ve beyni dola,ıyor- men ayni mevzu üzerinde konUfU· ne diye salonu ter et 1 ·Ali pil'/' 
du: luyordu. Evliler, kendi düğünleri- - Halim Siret Bey, B hir JJe 

_ Evet ... Bunlar da düşünüle- ni, nikahlarını; bekarlar, evlen- rem, Şakir Fazıl, Na~ı~ ~J<ere O' 
cek meseleler... mek hakkındaki tasavvurlarını, lerle küçük bir partıcık p 

Her nedense Sırrı Nuri Beyin niyetlerini anlatıyorlardı. Benim turdu. 
1
, 

size bir hıncı var gibi: gibi, evlenmek çağını geçirmi, ve Sordum: ı<are1e "j 
- Hüsrev Bey, giderken; bir isteği kaçmış ihtiyar bir bekara - Sırrı Nevresı, nı:ye dertİ ti' 

Allaha ısmarladık! Bile demedi. söz dütmediği için susuyordum. madı? Damadına fazılet 
Bu, sizin samimiyetinize karfı i.- Yemekten sonra, vücudu aaran veriyor? hk ha attı: e-
deta hakaret! .. Ne zaman dönece- gev,ekliği gidermek, beyine çöken Şerif Baki bir ka ~l t dertİ" 

. b h - Tam buldun fazı e ğini biliyor musunuz?. Aylarca, uyku buharını dağıtmak içın, a • 
senelerce onu mu bekliyeceğiz? çeye çıktım, çünkü bir nikah arife- recek adamı.. pıyor ~I) 
Hemen karar vermeliyiz. sinde verilmit bir ziyafette uzun -Sırn Nevres ne ya(Bit/JI 

Nihayet Sırrı Nuri Bey ağır bas- uzun esnemek, çok ayıp, çok çir-
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F enebahçe - Galatasaray 
Bu maç, bu senenin şampiyonluk 

mücadelelerinden birisidir 
"tu. 'Kar Çabuk kalktı; fakat stad- 1 
t İ nasıldır, pek bilmiyoruz, son
lı~I s~nbul havasına da pek güve
\> 1 dııyor: Sabahleyin günetli bir ha 
\>: ~ te:lerken aktam kar yağıyor 

tıtrefiyoruz ... 

Z Sahanın halinde fenni bir mah
~r Yoksa ve havalar da müsaade 
~etse Yarın lik maçlarının yapıl
ası Program icabatındandır. 

le Ge~~n cuma yağan kar dolarısi
d' 0 &unkü lik maçlarının tehır e-

1~.ıı:ıesi, ikinci devrenin batına en 

0uhiın maçlardan birini geçirdi. 
da F enerbahçe • Galatasal'ay 

lııaçıdır. 

~u •enenin ikinci Fenerbahçe
b' atasaray maçı fikistür muci-
1 •nce yarın Taksim stadında yapı
acaktır. 

F liatırlardadtr ki Kadıköyünde 
t enerbahçe stadında yapılan maç
'\ Galatasaray F enerbahçeye an· 
~ O • 1 le yenilmitti, O zaman-
an heri ise Galatasaray takımı 

tekil itibarile hem istikrar peyda 
'lınif, hem de oyuncuların kabili
)'etleri iyice artmıttır. Yalnız tura
j1 d~,. maçları yakından takip. eden
k~t •çın gözden kaçmıyan hır ha
lı •kattir ki Galatasaraylılar Fener· 
j1ıçe stadında, daha fazla alıtık 

d ll:ıaları lazım~elen Taksim sta-
10da oynadıklarından daha iyi 

11Ynaınaktadırlat '. Şu halde ilk maç
~n ikincisine geçerken bir taraf
t"'n Galatasaray lehine, bir taraf. 
an aleyhine sayılacak hususiyetler 
lııevcuttur. 

\ı Bu itibarla, bir yandan Fener
ta. ahçe, Betiktaf ve Galatasaray 
kınılarının puvanlarında sıraaile 

:?,_cak bi: er puvan fark bulunması", 
t 
1f et Yandan galibiyetin hangi ta
la~ teveccüh edeceğinin kat'iyet
haJı ''lltilememesi, yarınki Fener
ııı Çe • Galatasaray maçına, ilk 
eh açta_ olduğundan daha fazla bir 

eıı:ınıiyet vermektedir. 

Galatasaraylılar bu maça li.zım
llelen ehemmiyeti vererek karlı ha
jada '•ile ; d>1ınnlarına devam etmit 
erdir. r < "'··'Lahçelil.er de. herha_!-

• 

de, bu itin ehemmiyetini gözden 
uzak tutmamıtlardır. Çünkü, bir 
beraberlik bile, esasen F enerbah
çeden bir puvan yüksekte bulunan 
Betiktata yetitmeği ve geçmeği 
güçlettirir. 

Bu noktaları gözönünde tutarak 
zannediyoruz ki Fenerbahçe, Ga
latasarayı mutlaka yenmek için 
gerek takımın tetkili ve gerek tat
bik edilecek tabiye hususlarında 
elinden gelen tedbirleri alacaktır. 
Belki bu tedbirlerden birincisi, son 
maçlarda takımın aksamıt olan ta
raflarını gözönüne getirerek yapı
lacak oyuncu değitiJdikleri olacak
tır. 

Eğer böyle bir değitiklik yapı· 
lacak olursa B veya genç takımlar
dan kimlerin alınabileceğini, bu 
oyuncuları layıkile tanımadığımız 
için pek kestiremiyoruz. Y almz 
öğrendiğimize göre Fenerbahçe ta
kımını yapan veya yapana istitari 
mahiyette yardım eden arkadatları 
epey bir müddetten beri bütün F e
nerbahçe takımlarındaki futbolcu
larının oyunlarını yakından tetkik 
etmekte imitler. 

Bize kalırsa yapılacak değitik
liğin takımlar arasında olmaktan 
ziyade, eski takımdaki oyuncuların 
mevkilerinde yapılacak ufak tefek 
değitiklikten ibaret kalacağını 
tahmin ediyoruz. Esasen itin doğ
rusu da budur. Zira mühim bir maç 
ta yapılacak herhangi yeni bir o
yunC'.ı tecııübesi çok iyi netice vere· 
bileceği gibi, büsbütn aksi netice 
vermesi de muhtemeldir. 

Her ne olursa olsun bizim temen
nimiz, iyi bir hakem idaresi altın
da, temiz bir spor havası içinde, 
hilesiz hurdasız, gürültüsüz patır
dısız ve bilhassa çoktan beri müte
hassiri b~lunduğumuz teknik, ıil· 
zel, açık bir oyun seyrı:debilmektir. 
Çünkü gördüğümüz lik maçların
dan bir çoğunda oynanan futbol 
herkesin görmek istediği gibi de
ğil, mahalle arası .futbolu teklinde 
oynanıyor. 

Sadun GALiP 

Celal Bey günü 
-o-

Ateş - Güneş klübünün 
çocuklara verdiği kıy

met memnuiyete şayandır 
On bet günde bir verdiği kon

ferans ve çaylarla içtimai kulüp
çülük hayatında faydalı bir varlık 
gösteren Atef - Günet klübü, bu 
,aydan batlıyarak üç ay müddetle 
her ayın yirmi üçü " çocuk gü· 
nü,, yapmağı kararlattırmıtlır. 

Şubatın 23 ncü cuma gününe te
sadüf eden klübün ilk çocuk mü
sameresi, son konferansta klübü 
tetrif eden lktısat Vekili Celal Be
yefendinin namına izafe edilmittir. 

" Celal Bey günü" ne klüp azasi
le dostlarının 4 ya,ından 12 ya,ına 
kadal' bütün çocukları davet edil
mittir. 

Gelecek zamanların büyük a
damları olacak çocuklara Atef • 
Günet'in ne güzel bir kıymet verdi
ğini göstermek için, bizzat her ço
cuğun kendisine gönderilen daveti
yelerden birini atağıya yazıyoruz:. 

" Ateş - Güneş'in, siz sevgili ço
cuklanmız için, Faydalı ve eğlence
li bir gün hazırlayacağını 1 şubat 
934 tarihli mektubumuzla ebevey
ninize bildiımiştik. 

23 şubat 934 cuma günü öğleden 
sonra ııaat üçte velinizdeiı birinin 
nezareti altında klübe gelerek, 
her türlü hazırlığını bitirdiğimiz 
bugününüzün bütün /ayda ve eğ
lencelerinden pay almanızı diler, 
gözlerinizden öperiz.,, 

Müsamere klüp reisi Bolu meb
usu Cevat Abbas Beyin çocuklara 
hitap eden ve en ufak yafta bir ço
cuğun bile kolaylıkla anlayabile
ceği kadar ıade, güzel ve kısa bi~ 
hitabesile açılacaktır. 

Bundan sonra çocuklar tarafın
dan hikiyeler, monoloğlar, man
zumeler söylenecektir. 

Bunlar arasında "Gazi hikayesi,, 
ile Köprülü zade Fuat Beyin oğlu 
tarafından söylenecek "Alet - Gü
nef,, monoloğu kayda tayan görül
mektedir· 

Mü•amerede çocuklar tarafın
dan toplu olarak ta muhtelif oyun
lar, müsabakalar yapılacaktır. 

Klilpte çocuklar için güzel bir 
bufe ve muhtelif hediyeler hazır
landılr ıılbi bu çok faydalı ve eğ
lenceli IJ(lnün 11eıli filminin alın-
mau da temin edilmittir. 1 

• 

Buz üstünde Hokey şampiyonluğu 
1934 Avrupa şampiyonluğunu Almanlar kazandı 

' ·' .... 
t L 

'934 şenesi buz üstüntle Hokey Aıırupa şamo•vona maçları ltalyatla Milano ıehrintle Y.~pıltlı. l(inale ra~ipler;ini.iyi !ar~ 
larla yenen l•viçre ' ve Almanya takım 'arı kalmıılardı. Kq ve ~uz sporlaruula çok muterakkı olan lavıçrelılenn l_ınali 
ka;ıanacaldarı zannediliyordu. Halbuki ~ımwılar rakiplerıni bır sayı farkla Ve 2 • l yenerek 1934 Avrupa f(lmpıyon• 

Niçin yazmadım 
lmzasınt okuyamadığtm, fakat 

isminin (Mustafa Rahim) olacağı
nı zannettiğim bir kariim bana yaz
dığı bir mektupta, geçen cuma ya
pılan Galataıaray kongııesile kar 
koşusunu niçin yazmadtğımı soru
yor ve gazeteci tabirile (atladığı
ma) atfediyor. 

Hayır, atlamadım. Bililtizam 
yazmadım. Çünkü cumanın yegane 
spor hadiseleri olan bu kongre ile 
bu kar koşusunu fİddetle tenkit 
etmekliğim laztmgeliyordu. Kar 
yüzünden esasen bir spor hareketi 
görememit sporculaı~n, böyle acı 
tenkitlerle büsbütün neşelerini ka· 
çırmak iıtemedim. . 

Evet, hemen bütün müzakerat! 
ba,ka bir kulüp ve o kulüp azası 
aleyhindeki sözlere münhasır ka· 
lan bir kongreyi tenkit etmek la
zımdı. Havadis almağa giden bir 
gazeteciyi, ne olursa olsun kapı dı
şarı edenleri tenkit etmek luımdı. 

Yirmi yedi kiti yazılıp ta yalnız 
~9·- Evet yanlış değil .. Kaydedilen
lerin dokuzda biı4le yapılan bir 
ko,uyu tenkit etmek lazımdı. 

Milli forma, yani ayyıldız tatı-
yan Türk forması yalnız milli mü
sahakalarda giyilir. Hatta spor lef· 
kilatının idare ve himayesinde ya
pılan resmi • müsabakalarda bile 
milli forma giyilmez. Hele huıuai 
müsabakalarda hiç cevaz yoktur. 
Hiç bir ıp<ırcunun milli f.ormayt, 
icap eden yerden batka hır yerde 
lrullanmağa hakkı yoktur. Halbuki 
o üç atletten biri bu hususi koşuyu 
milli forma ile kofmUftU. Onu ten
kit etmek lazımdı. 

itte muhterem kariim, bu tenkit-
leri yapmamak istemittim· Kong
reden çıkarılan gıı:zeteci .meselesi
ni de öğrenmek ıstersenız onu d~ 
Olimpiyad mecmuasından nakledı
yorum: 

"Dün Galatasaray kulübünün se
nelik kongresi vardı. 

Ali.kadar okuyuculanmıza hava. 
"diı verebilmek için kongre ~üza,. 
keratını takip etmek üzere hır ar
kada,ımızı Galatasaray kulübüne 
göndermittik· Şimdiye kadar Ga
latasarayın gazetecilerden gizledik 
}eri bir girdileri çtktıları yoktu. 

Memleketin en ileri irfan mües
sesesinden yetişmit oldukları ni
zamnamelerinde de musarrah ve 
musaddak olan G.S. sporcuları mü
zakerelerini ititmek istiyen muhar-
rir•leri aforozlamağı adet etmemif
lerdi. Bizde buna istinaden (has
belmeslek dahi olsa) alakadar ol
duğumuza memnun olurlar diye 
arkadatımızın umacı geliyor! gibi 
bir muameleye maruz kalmasına se-

luğunu ka:umtlılar 
• 

Hiden ... Platzer 
Yeni kaleci eskisini hiçte aratmıyor 
Avusturya mil

li takımının son 
zamanlarda bü
tün A vrupada 
nam alan bir ka
lecisi var-Oı: Hi. 
den. 

fransada pro
fesyonelliğin ila
nından sonra ca
zip teklifler kar
tısında kalan Hi· 
den Pariste Ra
ainıı kulübün ka· 
leciliğini deruhte 
ederek Avuıtur
yadan ayrıldı. 

Hiden'in gitme
sile yeri doldurul
mıyacağını zan· 
neden Avusturya 
matbuatı feryadı 
kopardılar fakat 
hiç te zannedildi
ği gibi olmadı. 
Futbol ku.,du 
Möıyö Hugo May 
zel, Hiden'in ye
rine yeni bir kale
ci buldu. Bu ye
ni kalecinin ismi 
Platzer' dir. 

Platzer her o
yununda Avustur-

ya milli takımına layık bir kaleci · 
olduğunu ve hiç bir suretle selefi
ni aratmıyacağını göstermektedir. 

Bu mahir kalecinin son Avusutr
ya • ltalya maçında alınmıf olan 
bu havada uçarmıt gibi nefis vazi-

Macar - Bulgar maçına beynel
milel federasyon mUdahele etti 

Dünya kupası için çarpışacak 
Macar ve Bulgar milli takımları ya
pacakları maçın tarihini bir türlü 
tespit edememitlerdir. Her iki fe
derasyon kendi noktai nazarında 
ısrar etmektedir. 

Beynelmilel federasyon ise bu 
maç için tarih olarak 18 martı ka
bul etmiştir. 

Bu meseleyi kat'i tekilde hallet
mek için beynelmilel federasyon 
ikinci reisi Mösyö Fiter Sofyaya 

gitmittir. 
Dünya kupası seçmelerinden ls-

a Portekiz kar,dafması 18 pany • . 
martta Lizbon şehrmde yapılacak-

cıi kendisinin atılgan; sür ati ı.. ... 
:ar sahibi ve fazlasile atlet olduğu. 
nu gösteriyor • 

Böyle bir kalecinin resmini bl· 
le seyretmekte büyük bir zevk var• 

Balıkesirde spor 
BALIK.ESiR, (Milliyet) - Balı • 

keıir kupası müsabakalarının merkea 
klüpleri araamdaki lnann bitmit ve 
puvan itibarile yurt kazanınıtbr• 

B •rupuna dahil klüpler de 9·2·934 
müaabakalara baılamaktadır. Bu ıra • 
pa Ayvalık, Edremit, Havran idman 
yurtlan dahildir. ıG-2-934 te bitecek o
lan bu müaabakalann galibi Balıke•İr· 
de yurtla karşılaıacak, bu suretle ku. 
pa gabili meydana çıkacaktr. 

Bir taraftan Türk Dili gazetesinin 
koyduğu kupa için merkez klüpleri a• 
rasında bir turnuva tertip edilmekte
dir. Bu turnuvaya da 16-2-934 te baı• 
lanmıı olacaktır. 

Bütün hususi mahiyetteki bu mü
sabakalar bitince birincilik müsabaka· 
lanna haı;lanmak üzere hazırlıklara §İtn• 
diden başlanıruşbr. 

- -o--

1 bebiyet vermiş olduk; 
tır. Bu müsabakayı meşhur· Alman 
doktor (Bavens) idare edecektir. 

Oç spor klübü bir mıntaka 
yapıyor 

~.~, -
IQ "her · · 
ı/'~da '~!:z:ae llıf aporları, gan geçm<çe taı:altar kazanıyor. H avalartla yÜksek şehirlerimizle kasabalan,mız civar 
10 Qft;;, ::.",. ılh~ .. a Uludağda, bu •porun ta!bık edilmesine fırsat verebilecek karları ibzal etmekten geri kalmıyor. 
t '"di;, ed' Yer, olmamakla berab~r, lsta_n~ul •okak.larının karlı günlerin şehir içinde bile aki ile kaymağa çalışanlara 
• •;ı. •Öyf' •Yoru:z:: Her yeni heııesın bugıbı aykırı cılueleri olduğu için fimdilik •ehir içinde ski ile dola§anlara pek bir 0 1' L 'Yecel, d ··ı· J h 1 · t"kt k" ' • ._. O'f ar 1 egı ı.z. lk eves erı geç ı en Ve s ı sporunda a.z: çok usta bir hale geldikten &onra esasen onların da 
0~· 1<,, = "'"'da kaymaktan ;z;evkalmıyarak bu s'?o!'u .tatbik için Uludağa veya hiç olmaua kırlara çıkacaklarına emi • 

UiC« 1 .!'°,:-la!"ının ııhhi bir muayeneden sonra ıyı gıyinmeh vııı iyi yemek ıartile vücucle en faydalı sporlardan biri 
Up eaızdit". Son karlar vesilesile fU satır~ar~ razarken yüzlerinden neıe ve sıhhat akan sp?rcu iki. genç Alman 

kızın:n 1934 senesi kıf sporlarını tes'ıt ıçın aldırdıktan yukarıdaki re•mi de dercedıyoruz;. 

Uml\cı vaziyetine dütürdüğümüz 
M.ö. Beyden Galatasaraylılar '?~
mm;,_ biz alenen özü11 ve aflar dılı-
yoı·uz.,, 

S.G. 
- - ----o 
Türk atletleri de davet edilecek 

Filistinde Tel-Aviv tehrinin 
25 nci seneidevriyesi münasebetile 
büyük bayram hazırlanmaktadır. 

Nisan veyahut mayıs aylarına 
tesadüf edecek bugünlerde büyük 
ateletizm müsabakaları da olacak
tır. 

Müsabakalar 100, 400, 1500 
5000 metre 110 manialı, (4Xl00) 
bayrak uzun, disk, ve ciritten iba
rettir. 

Haber aldığımıza göre bu müsa
bakalara Tüık atletleri de davet 
edilecektir, 

-o-

Voleybol - Basketbol 
Voleybol-Besketbol heyeti riya

setinden : 

1 - Voleybol ikinci devresi 
3-3-1934 tarihinde başlayacaktır . 
Bu devre müsabakalarına iştirak 
edecek taktmlar müsbet veya men
fi cevaplarını tahriren 25-2-1934 
aktamına kadar heyete bildirmele
rı. 

2 _ Basketbol kat'i fikistürünün 

3.J-1934 pazartesi günü saat 17 de 
yapılması mukarrer ?lduğu~d.an i~
tirak edecek klüplerın salahıyeth 
murahha.slannı göndermeleri teb
liğ olunur. 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Çan. 
kırı • Çorum • Kırıkkale - sporcu
ları birleterek ayrı bir mıntaka tef 
kili için çalışmaktadırlar. Birbirle 
rine civar olan bu üç şehir gençle
rinin b :r mıntaka haline gelmesi 
aporun inki,afı yolunda en güzel 
düşünülmüt bir fikir ve maksat o
lacağı anlatılmaktadır. 

Çankırı • Kırıkkale klüpleri a
rasında bu husustaki anlaşmaya 
Çorum klübü de muvafakat etmit 
tir. 

Ordular arasında 
Brükselde Fransız ve lngliz or

du muhtelit futbol takımları müsa
bakasında her iki takım 4 • 4 bera· 
bere kalmı,lardır. 
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Belediyede 

Fazla ücret alan şoförler 
Son kar fırtınaaı günlerinde bazı 

taksi arabalan mÜ§terilerden fazla 
para iuemi§lerdi, Belediye bunlan 
tesbit etmit ve hepsinden ceza alınıt
tır. Şehir meclisi azasından Emin Ali 
Bey de belediyeye müracaat ederek 
bu yolda bir tikayette bulunmuıtur. 
Emin Ali Bey, bindiği arabanın ken • 
disinden iki misli para aldığını, ve 
tak& saatinin i§lemediğini söylediğini 
bildirmiıtir. Bu arabanın toförü de 
yakalanmıı, hakkında kanuni mua • 
meleye baılanmı§lır. 

Alibey köyüne mezbaha 
kabul edilmedi 

Alibey köyü hayvan keameğe mah 
auı bir mezbaha yapılması için vila
yete müracaat etmittir. Köye mezba .. 
ha uzak mesafede olmadığından ve 
et kaçakçılığına da meydan vereceğin 
den bu müracaat kabul edilmemiıtir. 

Tramvaylara asılanlar 
SeyrÜsef<!r merkezi dün öğl<!den 

sonra ani olarak Karaköy ve Eminö
nünde tramvaylan kontrol etmiftir. 
Basamaklarda duranlar indirilmif, 
kapıları kapamıyan tramvay arabala
n hakkında zabıt tutulmuıtur. 

Şehir meclisi buglln 
latanbul umumi meclisi bugiin öğ

leden aonr atoplanacak ve 1934 büt
çesini tetkik edecektir. 

Halkevinde 
2 nci yıldönümü yann 

tesit ediliyor 
Halkevlerinin lmruluıunun ikinci yd· 

dönümü münasebetile yann halkevin
de büyük merasim yapılacaktır. Mc\'11 • 
sim programı tesbit olunmuştur, Saat 
14 ten itibaren radyo vautasile Ankara 
halkevinde söylenecek nutuklar dinle
necektir. Ankara neşriyatı bittikten son
ra ~lıtimizdeki merasime batlanacak • 
fır. 

lıtanbul Halkevi merkezinde halke
Yİ n:isi Ali Rıza n fırka Yiliyet reisi 
Cevdet Kerim Beyler birer nutuk söy
liyeceklerdir. 

Gece de merkez binasında, Alay Köı
kiinde, Ye Beyoğlu ıubesincle konfe • 
ranaiar , konserler verilecektiT. 

Bolla mebusu Cevat Abbaa Bey, hatk
nlerinin lruruluıunun ikinci 7ıldönü. 
mü münasebetile yann akfBID l'epeba
pnda tehir tiyatrosunda bir hitabe IÔJ'• 
li7ecektir. 

Merasim programı 
1 - Saat 14 te Ankara Halkevinin 

autuklan Radyo ile dinlenecektir. Rad-
7oau olanların Rad7olarmı o taatten 
itibaren Ankara RadyO&UDa göre aya 
etmeleri rica olunur. 

2 - Saat 15 te istiklal mBr11 ile 
latanbul HalkeYİnin kutlulama mera
aimi baılayacaktır. 

3 - Ant içilecelatir. 
4 - Halkevi namına. Ha.lkevi reiai 

t.arahndan nutuk. .,,.e Gazi Ha%relleri
Din fot.oğraflarmm, aıılmaıı. 

5 - Fırka reisi Cevdet BeydendP. 
nin nutku. 

6 - Şiir olrunmur. 
7- Konser. 
8 - Cümhuriyet marıile meralİm 

bitecektir. 
Merkezde: 9 - Saat 20,30 da Na

kiye Hanımefendi tarahndan bir kon
feraıu. 

10-Konaer. 
Ala., köfkünde : 11 - Saat 20.30 cloı 
Refik Ahmet Beyefendi tarafından 
konferaıu. 

12 - Temail ıubesi tarafından tem 
ıil. 

Beyoğlu kısmmda : 
13 - Saat 20,30 da Mehmet E

min Beyefendi tarafından konferam. 
14 - Konser. 
15 - Takaiın me7danmdaki hopar 

löler bir radyo malcineıinde raptedile
rek herkes tarafından dinlenilm.,ıi 
temin edilecektir. 

1 6-- Her üç tubede verilecek tem. 
ı.il Ye müaanıerelerin davetiyeleri 0 
ıubelerin idare memurlulı:lanndan a
lmabilir. 

17 - Saat 21 de Bolu mebuau Ce
vat Abbaı Bey tarafından Şehir ti
yatro.unda Halkevi mevzuu üzerinde 
bi rkonferana Yerilecek ve bundan 
aonra milli bir piyes temsil edilec-•-. 
tir. c:-. 

Tarihi roman : 65 -

Belçika kralının 
Cenazesi 

(Başı 1 inci sayıla da) 
yalıklara ı:eldiii zaman, otomobilini 
durdurmuf ve hizmetçisine bir buçuk 
saat kadar kendisini bekiemeaisni söy 
lemiıtir. Kral bunun üzerine kayalık 
tara tırmanmağa baılamı§lır. Ara • 
dan bir buçuk saat geçtikten sonra 
kralın elan avdet etmediğini gören biz 
metçi enditelenm.iı, derhal Brüksele 
telefon ettiği gibi, bir taraftan civar
daki köylülerle beraber taharriyata 
çıkınııtrr. Derhal saraydan kralın hu
suai doktoru ve yaveri de dahil ol -
mak üzere bir kafile süratle kayalık
lann bulunduğu yere gelmiıler, onlar 
da taharriyata haılamı§lardır. Gece 
me§aleler yakılarak, elektrik fenerle
ri ve otomobilin fenerlerile ara§tırma 
saat on dokuzdan sabahm ikisine ka
dar sürmüştür. Saat ikide kayalığın 
bir yerinden atağı uçuruma doğru bir 
ipin sarktığı görülmii§tür. Kralın ya
veri derhal uçuruma inmİ! ve hüküm
dann cesedini baaı parçalanıruf bir 
halde uçurumun dibinde bulmuttur. 
Tetkikattan kralın yirmi metre kadar 
irtifadan baş a§Bğı yuvarlandığı anla
phmfbr. Kafatasının parçalanıtma na• 
zaran ölüm Ani olmuıtur. Kralın batı 
dönerek, elindeki ipi bıraktığı ve &§8.· 

ğıya yuvarlandığı tahmin edilmekte • 
dir. Bundan sonra kralın cesedi kaldı
rdarak Brüksele getirilmittir. Şehri • 
mizdeki Belçika koloniai de kralın ö
lümü münaaebetile burada bir ihtifal 
yapacaklardır. 

Vali Beyin taziyeti 
Vali ve belediye reiıi Muhittin Bey, 

dün Belçika konsoloshanesine giderek 
kral hazretlerinin vefab münaaebetile 
taziyetlerini beyan etmiıtir. 

Gazi Hazretleri namına 
PARIS, 21. A.A. - Türkiye Reisi

cümburu Gazi Mustafa Kemal Hazretle
ri tarafmdan kendilerini müteveffa Bel
çika Kralı Albert'in cenaze merasimin
de bizzat temsile memur edilmİJ olan 
Türl<iyenin Paris büyük Elçisi Suat' Bey 
bugün Brüksele hareket etmİ§tir. 

BRÜKSEL, 21 (A.A.) - ltalya ve 
liahb Prena dö Piyomun buraya va&1l 
olmuthır. 

BERLlN 21 (A.A.) - Sefir M. Von 
Keller fevkalade sefir olarak Cüm • 
hurreiai ve Alman hükfunetini Kral 
Albert'in cenaze meraaiıninde temail 
etmek Üzere dün aktam Brüksel'e git 
mittir. 

VAŞiNGTON, 21 (A.A.) - Avam 
kamaraamda M. Mac Donad ve M. 
Herbert Samuel, Kral Albert'in hatı
rasını anınıılardrr. Bundan sonra A • 
vam Kamara&1 Belçika halkı ile Kra -
im ailesine samimi ve derin taziyetle• 
rini bildirmeğe karar vermiıtir. 

Çin askeri 
Heyeti döndü 

(Ba§i 1 inci tıahifcdc) 
n Bey tarafından kar§ılanoutbr. 

Heyete hariciye tetrifat memurla • 
nndan Fuat Etem Bey refakat ebnek • 
tedir. H<!yet . hükW....t namına Perapa
las otelinde misafir eclilmiıtir. 

Çin heyeti dün saat 13,30 da Kol
ordu kumandam Şükrü Naili Pll§Byİ 
ziyaret etmiıtir. Heyet Kolordudan çık
bktan sonra Yddızda deniz ye kara 
harp akademisini ve ümera kursunu zi
yaret etnıittir. 

Misafirler akademide kumandan Ali 
Fuat P8fa tarafından kartılatınUJ, smıf
lar dolatılnut. dersler dinlenmif ve a
kaıleıni hakkında kendilerine izahat ve
rilmiıtir. 

Heyet ÜfBID beıte Perapa)aa oteli
ne düımü=ıtür. Biraz IOllra Şükrü Naili 
Pa§B otele giderek kendilerine iadei zi
yaret etmiftir. 

Heyet tehrimizde bulunduğu müd
det zar!ın~a ukeri dn.airi , müzeleri, 
ve camileri gezeceklerdir. Cumartesi 
veya pazar günü Çiçerin vap11rile ve 0-
desa tarikile Moskova:ya gidecekler • 
dir. 

• Çin heyeti Ankarada Reiıicümhur 
hazreıl<!n1e Mütir Fevzi Pata. Milli 
Müdafaa vekili Zekai ve Hariciye ve
kili Tevfik Rüıtü Bey tarafından ka • 
bul edilmifler ve bir lot'ai askeriyeyi zi. 
yaret etmİ§lerdir. 

Tevfik Rüttii Bey tereflerine Ana
dolu ldübünde bir öğle :yemeği nnni1-
tir. 

Güneşin Oğlu 
Bora günet cJoğarken, yanına iki 

gözcü alarak tehrin dıtına çıktı za
man yiğitler kara bulut gibi Sret
elli'nin dört çevresini aarınışfardı. 

Günet'in oğlu akıncılann bu ka
dar çabuk koşacakJarını ummaınıt
tı. 

Bora, şehir kapılarında toplanan 
yiğitlere : 

-Yurdumuz tehlikeye düfüyor. 

Bize bir düşman gibi davranan 
Batılmşu'nu kartılamağa ve yanın· 
daki çapulculaıı dağıtmağa gide
ceğiz. Eğer çarçabuk yola çıkmaz
sak, onlar bizim yurdumuzu ve yu
valarımızı dağıtacaklar .. 

Dedi. Bora'nın sözlerini can ku
lağile dinliyenler hep birden bağır
dıler: 

- Hepimiz hazırız .• Hemen yola 
çıkalım.. Düfmanın başını ezelim. 

Güneş'in oğlu, daha uzak yerler
den gelecek yurtta9ları beklemek i
çin, o geceyi de geçirmek lazım 
geldiğini söyledi. 

Ertesi sabah yola çıkacak1ardı. 
Bora o gün çok heyecanlr, çok 

Yazo:ı.: lskencler FAHREDDiN 
coşkundu. Bütün yurt~larını ken
disile beraber görünce her Jeyİ u
nutmu,tu- Hatta Mersi'yı da .. 

Katarak evine geldi. 

Kapının önünde Hitay'la kartı· 
l&fb. 

Çoban krzı o sabah evde kalmıt· 
tı. Şehir dqında olup bitenler
~en haberi yoktu. Kapıda reisi bek
lıyordu. Ona mütjdeai vardı: 

.-;' ~n.~mn gözleri açıldı .. Hepi
mızı goruyor .. 

Diye haykırdr. 

Bu haber Güneş'in oğlunu büs
bütün sevindirmitti. 

O vakit Mersa'yı hatırladı: 
- itte, dedi, Mersa'yı ölümden 

kurtardık .• Ulu Tanri de anamızın 
gözlerini açtı. 

Ve koşarak İçeriye girdi. 
Ulun hatunun boynuna saııddı. 
- Anacığım, beni dünya gözile 

bir daha görmek istiyordun. iyice 
gör .• Yarından sonra göremiJ.!cek
sin ! 

Mersa Hitay'la beraber oda ka
pıs1 önünde duruyordu. Bora'nın 
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Mesleki tahsilde 
Islahat yapılıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
cede mevki veriJm..mi§tir. Şimdi artık 
garp sistemine geçmek ve umumi ve mes 
leki tah•il arasında bir müvazene tesis 
etmek zemanı gelmiıtir. Bu muvazene• 
nin esaslan memleket için zirai, ıinai tİ· 
cari sahalarda tahakkuku tahmin edilen 
ve husulü arzu olunan inkifafa tabidir. 
Fakat bu üç ıahada da muhtaç olduğu
muz unsurlar son derece az ve eksiktir. 
Umumi tahsil müesseselerine müracaat 
eden gençlerimizin miktarı bugün iıba 
haline gelmiştir. Bu müeaseselerde yapı· 
lacak §ey umumi tahsil yolunu tutan 
gençlerin say11nu azalbnak fakat tedri• 
satı daha verimli bir hale getirerek mek
tepten çıkanlar arasında iyi yetiıenlerin 
nisbetini timdikinden daha yüksek bir 
dereceye çıkarmaktır. Mesleki tedrisatta 
iıe hem keyfiyet hem kemiyet itibarile 
noksanunız o kadar çoktur ki öııümüzde· 
ki senelere sade yetittirme kabiliyetimi
zi nazan itibara alarak azami mıktarda 
gençlerimizi m<!aleki tahsile sevketmek 
mecburiyetindeyiz. 

Bu suretle gençlerimizin memleketin 
İçtimai müvazenesini bozacak insbette u 
mumi tahsil müeaseselerine hücupuına 
çare bulmuı Ye onlara hem kendileri 
hem de memleket için daha nafi bir tah· 
sil iıtikameti göstennit oluruz. 

Mesleki tedrisat denince baflıca 3 un
sur yetittİnneyİ a:özönünde tutmalıdır: 

a - O meslekten anlar memur ve yük 
sek memur 7etistirmd<, 

b - Memlekette inkitaf eden banka· 
ctlık , büyük ticaret müesseseleri, büyük 
fabrikalanmsz için her derecede mütahas 
Sil yetiıtirmek, 

c - Memleketin ber tarafına yayılmış 
ve göreneklere saplanmıf olan yüz 
binlerce meılek erbabının seviyeıini yük 
seltınek ve bu aaretle memlekette mesl
leki sahada umumi"bir kalkınma huıule 
a:etirmek. 

Muhtelif mesleklere muhtelif derece· 
lerde mutahaasıa yetittirmek yolu daha 
kolaydır. EYVela bu maksatla yeti,tiri
leceklerin saym binniabe, azdır. Simiven 
onlar için az çok müemmen bir iıtikbal 
göstermek kabildir. Fakat en müsqıir ve 
ıümüllü neticeleri muhtelif küçük sana
yi erbab1111 yetittirmek ve bu metlekte 
olanlanun kıymetlerini artırmak yolun
da ayılacak admılar verecektir. 

Bllfal'llmaıı en ıüc olan iş le budur. 
Fakat. bu olmadık?' diğPrlPrinin t~el· 
siz kalmu1 da tabiidir. Küçfik aanayı er
babını yeti,tirme ve hu meslekte çalr
tanların seviyesini vüksetıme yolu üze
rinde çekilen müıküllerin ba§lıcalan ıun· 
)ardır : 

t - Göreneiôin kuvveti ve baılan
gıcta her yeniliğe kartı gösterilen ak
ıülamel, 

2-Son bir iki asnn verdiği terbive~n 
Türklerde iktısadi sahada tesebbua 
fikrini knmış ve bunun inkişafı için 
kafi zamanın heniiz geçmemit olması, 

3 - c ... akhktan yetişme kü<;ı+: ser 
mayedarl•nn • ki bunlar büvük et...,:; 
riyeti teskil ederler • mekteplile~ iti
mat etmemeleri ve onları bot görme • 
meleri ve çok kere de mekteplilerin 
kafi derecede bilrıi ve meleke ilo mü
cehhez bulunmam.alan, 

4 - Birçoli: sebepler dolayuile mes 
!eki sahalarda kafi deı:ecede unsurlar 
yetişmemit olması, 

Binaenaleyh memleketin mühtaç 
olduğu sanayi erb11.bını yetittirmek i
çin bütün bu güçlükleri yenmek la • 
zımdrr. 

Komi,.yonumuz memleketimizde 
mesleki tedrisatm alması l&zımgelen 
istikarnetlerle beraber ıı.çılmıı ve açıla 
cak müeueaelerin hem proğram eaa.a
lanru, hem tedria yollanm ve vauta
larmı ve hem de yetitecek gençlerin 
hayatta muvaffak olmaaı için alına • 
ca.k tedbirleri tetkik ve teabit edecek 
tir. 

Büyük bir dahinin yiiluek n:bberli
ii ve irfa.Cfı altında ber ..hada oldu· 
ğu gibi az zamanda iktısadi sahada da 
canlılığını Ye btarma kudretini parlak 
bir surette iabat etmİf olan Türk mil • 
letinin p~k yakm bir atide mMleki ... ., 
teknik ' '•ada da harikalar yarataca
ğrna hiç ;üphe yoktur. Memleketin en 
mühim ihtiyaçlanndan birini tahakkuk 
ettirecek esaalan tesbit etmek ıaye • 
Iİyle toplanan muhterem heyetinİ2İ 
saygı ve sevgi ile ael&mlıyarak mu • 
vaffakıyet temenni ederim. 

sözlerini itilerek hayretle biribirle
rine bakqtılar. 

Bora ne demek istiyordu ? 
Yarından sonra, ana oğlil biribir

lerini neden göremiyeceklerdi? 
Ulun hatun yatıyordu .. Hasta 

idi .. Dermansızdı.. Fakat ııözleıi
nin birdenbire açılıvernıeıinden 
çok sevinmif ve canlanmıfb. 

- Oğul, nereye gidiyorsun? 
Diyerek, Bora'nın ellerhıi ve o

muzlarını okşıyordu, 
Bora: 

-Yurdumuz tehlikede •• Düt-
man akını ba9 gösterdi. Biz onlar
dan önce yola çıkacağız. 

Dedi ve Batıkutu'ndan bahset
medi. 

Eğer Bora Batıkuşu'ndan bah
setseydi, Ulun hatun tehlikenin bü
yüklüğüne inanmıyacak ve: 

- Merısi'nın teşvikile Batıkuşu' 
nun üzerine öç almağa gidiyorsun, 
değil mi? 

Diyecekti. Böyle olmadı.. 6ora 
vaziyeti idare etti ve bu suretle 
M ., 

ersa yı anasının gözünden dü-
fÜrmemeğe çahftı. 

• • * 
Mersa ile batbaşa kalmışlardı. 
(Fırat incisi) sordu: 
- Bulutalr iki gün oldu .. Gene 

mi ayrılacağız? 
Güne~'in oğlu hiddetinden titri

yordu: 

Yeni kararname 
(Ba~i 1 inci sahifede) 

dür; bu kısma: 
73 üncü maddenin A ve B, 75 inci 

maddenin C fıkraları. 108 inci madde
nin A ve B fıkraları. 111 inci madde, 
139 uncu maddenin A fıkrası, 163 Ün· 
cü madde. 164 üncü maddenin B fık
ra•ı, 177, 180, 246, 247 nci maddeler. 
263 üncü maddenin B, 296 ıncı madde· 
nin A, 321 inci maddenin B, 324 üncü 
maddenin B fıkraları, 326 ıncı madde, 
341 inci maddenin A, 345 inci madde
nin A, 353 üncü maddenin A fıkrala. 
rr, 362 inci madde, 363 üncü maddenin 
A fıkrası, 391, 399 üncu maddeler, 
446 ınc maddenin A fıkrası 450 inci 
madde, 455 inci maddenin A, 461 in
ci maddenin C fıkralan, 475 İnci mad
de, 483 Üncü maddenin A fıkraar, 484 
üncü madde, 487 inci maddenin B, 
498 inci maddenin A 1 ve A 2 , 499 un
cu maddenin A, 500 Üncü maddenin A, 
520 inci maddenin B, 528 İnci madde
nin B 1, 537 inci maddenin C 2 fıkra
lan, 539 uncu madde, 544 üncü mad • 
denin B, 549 uncu maddenin A, 556 
ınc maddenin B, 557 inci maddenin B, 
559 uncu maddenin A 3, 573 üncü mad
denin A ve B, 576 mcı maddenin A, 
582 inci maddenin A ve B, 585 İnci 

maddenin B 1, 587 İnci maddenin B, 
593 üncü maddenin A 2, 594 üncü 
maddenin A 2, "607 inci maddenin H 1, 
632 inci maddenin B ve D hkralan, 
633 üncü madde, 636 mcı maddenin 
B, 704 Üncü maddenin B 3, 756 ıncı 
maddenin Ç ve 861 madde ve fıkrala
rı dahildir. 

lktrsat vekaletine Türk ihraç etya
sma zorluk gösteren devletlere karşı 
tatbiki salahiyeti verilen tahdit aıağı
daki maddeler tamildir: 

73 üncü maddenin C fıkraaırun ikin
ci maddesi, 98 inci maddenin A fıkra
sı, 102 inci maddenin A 2, 102 inci mad
denin B 1 ve B 2, 366 ıncı maddenin 
A, B ve C, 367 İnci maddenin C, 370 
inci maddenin B ve C, 417 inci mad • 
denin B, 445 inci maddenin A 1 fıkra
ları, 521 inci madde, 523 üncü madde
nin A 1 ve 2 Ye B 2, 524 üncü madde
nin A 3, 574 üncü maddenin D, 577 
inci maddenin B, 681 inci maddenin A 
2, 682 inci maddenin B 1 ve H, 711 in
ci maddenin H ve F, 725 inci madde
nin H fıkralanna, 821 inci madde. 

Kararname ve merbutu liııteler 1 
nisandan itibaren muteberdir. 

Gayrimübadillere 
Bono 

(Başi l inci sahifede)" -,.... 

muhakkak görülmektedir. 
Bonoların hamiline mi, nama mı mu

harrer olması henüz kat'i surette ka
rarlatmaımtbr• Geçen sene tevzi edi
len bonolar, hamile muharrerdi. Eski 
Maliye vekili Abdülhalik Bey, bunun 
bazı mahzurlarını gördüğünden bu se
ferki bonolann nama muharrer olma • 
srnı istiyordu. 

Gayri Mübadiller Cemiyeti, nama 
muharrer bonolann devir ve iatikali İ· 
çin noterlere gitmek ıibi külfetli mua
melelere maruz kalınacağından yeni bo-
nolann da hamiline ait olmaunı iıte • 
mektedir. 

Gayri mübadille .. heyetinden Halil 
Pqa ile Şahap Bey Ankarada kalmıt· 
laribr. 

Cumarteıi günü gayri mübediUer i • 
clare heyeti toplanacak Ye Hüsnü Bey 
tarafından Ankaradaki temaılarm neti
celeri izah edilecektir. içtimaı mütea -
kip lüzum ha.,ı olursa Hüsnü Beyin 
tekrar Ankara ya a:itmeai muhtemeldir. 
Yeni bonolann nama muharrer mi, 
hamiline ait mi olacağı huauıu da bu· 
günlerde kat'i bir karanı baflanacak • 
br. 

Tevziabn teldi de Maliye vekileti İ• 
le heyet anamda kararlaıtrnlacak~. 

Gayri mübadillere yeni bono tevzı
atmdan maada mart niha7etlerinde 
de nakit teziatr yapılacakbr. • 

Muhtelit mübadele komuyonunun 
Jaiv1 hakkındaki aon itilif evvellô gün 
mer'iyete giımİ§tİr• • • 

ltilif mucibince, muhtelit miibaclele 
komisyonu emrindeki 47,500 fnailiz li-

-Batıkut11'nun vücudunu yeryü
zünden kaldırmak boynuma borç 
oldu, Merai'cığun! Sen annemle 
Burada kalırsın! Ben akıncılarla 
beraber yarın mutlaka yola çıka· 
cağım. 

Mersa boynunu büktü: 

- öksüzlükten, sensizlikten ne 
vakit kurtulacağım? üç yıldır de
vam eden işkence ve üzüntüler beı:J 
çirkin bir insan kılığına soktu. Bu 
yolculuk kim bilir ne kadar uzun 
sürecek •• ! 

- Yakında gelirim yavrucuğwn. 
Ben dönünceye kada11 sen de rahat 
eder, kendini toplarsın .. Istırapla
nnı unutursun! 

Mersa'nın gözleri sulandı: 
- Anan bile senin yüzünden 

dertlendi .. ! Gözleri kapandı .• Ay
larca dünyayı görmedi. 

- Şimdi açıldı ya .. Beni d.ün~a 
gözile bir daha gördü·. Sevındı .. 
Küçük bir çocuk gibi kucakladı. 

Mersa içini çekerek: 
- Onun gözleri açıldı, dedi, fa

kat timdi benim gözleı~m kapana
cak. 

Bora hayretle sordu: 
- Şimdi de senin gözlerin mi 

kapanacak .. ? Niçin..? 
- Ağlamaktan.. Bu ayrılrk ay

larca ... 
Ve birden hınçkırarak ağlamağa 

Türk tütününün şöhretini 
muhafaza etmek için 

Tütün ve tütün inhisarı layihası B. 
M. Meclisine verildi 

ANKARA, 21. A.A. - Gümrük ve in
hisarlar vekaleti tarafından hazırlanan 
yeni "tütün inhisarı" 13.yibaıı heyeti ve
kilece tetkik edilerek B. M. Meclisine ve
rilmittir. 

Liyiba iktisat, ziraat, gümrük, ve inhi .. 
sarlar vekaleılerile, Istanbul, fzmir, Sam 
sun ticaret ve ziraat odaları murahhart
larınclan ve tütün ticaret ve ziraatile uğ
raıan tüccar ve züradan mürekkep hu
susi bir komisyon tarafından hazırlan
mrıtır. 

Layihanın başlıca mümtaz vasıfları, 
mendeketin ihraç ettiği iptidai maddeler 
meyanmda birinci safta gel<!n ve on bin
lerce çifçinin maiıet ve iradını teıkil e
den ve ekiminden biçimine kadar kayot 
ve tart altına alınmıı olan türk tütünün 
ziraatını islah etmek cihan pİyaaasmda 
haiz olduğu töhret ve itibarını muhafa
za ve iade için harici ticarette ve alım 
satımında abcılarmuza emniyet telkin 
edici tart ve evsafı muayyen yekMsak 
meta haline koymak gibi yeni hükünde
ri ihtiva etmesidir. 

Layihanın ana hallan ıudur: 
Bu layihaya Türkiye Cümhuriyeti da

hilinde balkın istihsali için tütün ve töm
beki satın almak, iılemek, kıymak. si
ğara, ağız, enfiye ve pipo tütünü yapmak 
ve bunlan alameti farikah, bandrollu 
ve etiketli, kutulara ve paketlere koy
mak, ecnebi memleketlerinden püro, kı· 
yılmıı tütün sigara, enfiye, ağız ve pipo 
tütünlerile tönbeki ve siğara kağıdı ge
tirmek ve bütün bunlar1 memleket İçe
risinde satmak devletin inhisarı altında
drr. lnhiıarlar idaresi tütün siğara, en
fiye ve sair mevaddı itlenmit veya i§len 
memiı tekilde ecnebi memleketlere de 
.... tabilir. 

Tacir ehliyet ve ufatınr haiz ve kul
lanacakları makinelerin adedine göre 3 
bin liradan ba§lıyarak on bin liraya ka· 
dar para teminatı veya milli bankanın te
minabnı verenler aırf ecnebi memleket
lere ihracatta bulunmak üzre lstanbul, 
lzmir ve Samsunda gümrük ve inhiın
lar v;killetinin müaaadeıile aiğara fab. 
rika11 açabilirler. Bunlara ait ayrıca bir 
nizamname yapılacaktır. 

Ecnebi memleketler iskelelerine çrka
nlııma kadar inhisar idaresinin kontrol 
hakkı kalmak şartile ecnebi memleketle
re çıkarmak İçin yaprak tü'\ün yapılma
., serbesttir. 

Kontrol cüzdanı bulunan çifçi ile in
hisarlar idaresinde yazıh tiitün tacirle
rinden batkalan ellerinde yaprak tütün 
bulunduramazlar. Ve bu tütünlerin bir 
yerden diğer bir yere nakilleri için "nak· 
!iye" denilen ruhsat teskeresi bulunma• 
ıına bağlıdır. Türkiyeden tütüı;ı tohu· 
mu ihracı memnu olduğu gibi mahsül· 
)erini kaçağa sarfettiklerinden dolayı İ• 
ki defa mabkfun olanlar iki sene tütün 
ekmekten mehedeleceklerdir. 

Gümrük ve inhisarlar ve ziraat veka· 
letleri tütün ekilenler yerlerde tütün cins 
lerini iıtifa ve haricin göstereceği ar· 
zuya gön: cinsler elde etmek ve tütün e
kiminden tacirlere arzına kadar. muhte
lif i§leri fennin icaplanna göre 11lah .v~ 
mabsülü ihraç kabiliyet ve ~~tim 
artmnacak çareleri aramak ve ~":hin bas· 
tal klan ile uğrqmak usullerını bulu'! 
te.:Un etmek itleri için icap eden fennı 

rasının yarıH itilafın mer'iyet tarihin
den bir ay sonra alınacaktır. Bu para 
takriben 200 bin lira tubnaktadır. 

zônpldaktaki 63 numaralı ocağln 
nıııf hissesinin müterakim varidatı İ· 
le Ziraat Bankasında biriken ıayri mü
badillen: ait emlakin icar bedelleri de 
bu paraya ilave edilerek gayri müba • 
dillere iıtihkaldarma mahıuben tevzi• 
at yapllacakbr. Geçen ıefer yapdan 
yüzde iki nakit tevziatı için 800 bin Ji. 
ra gitmiıti. Bu sefer toplanacak Jl!"a 
yekıinu belli olmadığından henüz. yuz• 
de kaç niıbetinde tevziat yapılabılece
ii malUın değildir. 

Bu buıuıtaki hesaplar da Ankara· 
da alill<aclarlardan mürekkep bir ko • 
miıyonda tetkik ve teıbit edilmekte • 
dir. 

batladı: .. 
- Belki de yıllarca aurecek.. 

Bu müddet zarfında beni hiç ha

tırlamıyacak mısın? 
- Bundan sonra ıeni unutmama 

imkan yoktur, Mersa! Sen artık be
nim kaı'llDllD ! 

Merali. sevinmişti. Fakat, sevinci• 
ni belli etmek idemedi: 

- Senin karın olduğumu kimse 
bilmiyor ki .. ! Sen gittikten sonra 
Asular beni tekrar öldürnıeğe kal
karsalar, kim lalrtaracak? 

-Anam... y 

- Anan bana evvelce: "Met'um 
kız,, diyordu. Onun beni koruması 
tilkinin kedi ile dostluğuna benze

mez mi? 
- Ben anama her feyİ anlattım, 

Mersa? Merak etme .. O beni çok 
seven bil' anadır .. Ve benim için 
her şeye katlanır. Bu dakikadan i
tibaren o da seni benim kadar can
dan sevecek ce her felaketten ko
ruyacaktır. 

- Kurultay benim ölümümü is-

terse .. ? 
- Ben onların da yardımını te

min edeceğim. Akıncıların başın· 
da, dütmanla çarpışmağa ve yur· 
dunu yabancıların istilasından ~ur
tarmağa giden bil' adamın e.vın47 
hiç kimse el ve göz atamaz. Şımdı 
gidip, senin karım olduğunu davul-

müesseleri meydana getirmek vazifeıjle: 
mükelleftirler. 

Tütün ekilen mıntakaların bazı ye:· 
)erinde aranılan v..ımflarda tütün yetiıV· 
rilmediği anlaııl.Lğı takdirde o yerlerd• 
tütün ekimi baılamadan aiti ay evvel '' 
vekiller heyeti kararile yasak edite.:efı• 
tir. 

Layihanın diğer hükümlerine Göre<'." 
Türkiyede yetişen yaprak tütünler heı'", 
ne ve belediye ve huıuıi idarelere ait b• 
nevi tekliflerveresimlerden ve bu kal'~ll" 
na inhikar altında bulunan maddeler •• 
sıl gümrük reıminden gayri hazine ~· 
belediye ve hususi idarelere ait büt•~ 
teklifler ve resimlerden maaf olduğu gı• 
bi mülkiyeti maliye hazinesine ait ol•P 
inhisarlar idaresinde her n~ maksatla '", 
!ursa olsun kullandmakta olan gayri ,.,.. 
kuller de devlet, belediye ve idareİ b•' 
susiyelere ait her türlü vergi ve resjııl' 
!erden maafbr, ~· 

Bu kanun ne,ri tarihinden dört •1 •• 
ra muteber olacaktır. 

Trabzonda: • 
TRABZON, 21. A.A. - iktisat velı'' 

leti raportörlerinden Halok Bey but9' 
ya gelmit ve vilayetin iktisadi vuiY~ 
ti hakkında alakadarlarla temasa g~ .. , 
mittir. HalUk Bey bu meyanda tütÜ'? ııı 
ramm ihtiyaç ve dileklerini dinleıııtl • 
tir. 

Niçin öldü? 
Talebe Kemal Efendiniıı 

ölümü tavazzuh etti 
Kadıköy lisesi talebesinden Kemal~ 

nin Erar.JrQv ile Gö7.tepe arasında Jl)Bl".r 

diz trenine ~
rak ineceği· aıra • 
tekerleklerin al~ 
da parçaland•lld• 
dünkü saY""'ı • 
tafsilatile ya%Jll1a, 
tık. Kemal but" . 
abla.. Nimet ~~ 
nımla brilikte ~. 
köyünd., oturtJll' ~ 

I ta idi. Babası "" 'u 

J 
nesi Antalya<la b ~ 
lunuyorlar. çoe"ı· 
ilk tahsilini ı\J'IOr 1 

KEMAL EFENDı yada bitirmişti~-. r 
ta ve liae tahstı; u 

çin buraya gönderilmiıtir. Dün bir"'. 
harririmiz Erenköyüne giderek Salı'j1 
yiceditıe Orta sokakta 160 nunı~~. 
evde oturan Kemalin hemtiresİ ~· 
met Hanımla göril§miqtür. Niuıet , 
nıın çok müteessirdir. Hadi•eyi ?" ,ı 
yunca birkaç defa bayılmıtbr .. N~ • 
Hanımın muharririmize dediğine I.~ . 
re: Kemal pazar günü mektebe gı ıi 
memittir. Pazarte•İ günü mekte'!,~ tlJ 
dince, kendisinden niçin ı:elmedi.l ıif• 
rulmut, velisini getirmesi isteruıl•I 

1
,. 

Kemal de mektepten çıkını§, .,..., 
lirken facia meydana gelmititr. 

Madrit sefiri 
ANKARA, 21 (Telefonla) ""'. 

Madrit elçimiz Şevki Bey yak111 

da Madride hareket edecektir. 

Himayeietfal balosll 
Himayeiet(ıd Cemiyeti lıtanbul 1 

kezince htt sene verilmekte ola~Jı' 
hk kostümlü balo bu akfBID saat ,.v 
T okatbyan salonlannda verilecckıit• 

Şişli Halk Fırkasındıa 
Şitli nahiyesi Halk F 1rka11 ullluıı"' 

nafi konferanslar tertip etmiıtir· il• 
Bu ak§8m saat 21 de Sellin ~eıİ' 

tarafından "Sporun ablak üzerine!'! :.Jı• 
ri,, mevzuu ile bir müıahabe yap~ ' 
br. Konferans 45 dakika ·~~eP 
teakiben dokuz mandolinden m • P"' 
amatör bir heyet tarafmdan ktasiJ< 
çalar çalınacaktır, ttif• 

Konferanılar umuma ve ser~• 

Jt'y 
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MiLLiYET PERŞEMBE 22 ŞUBAT 1934 

1._· _e _ __.__f __ D_ü_n_y_a_d_a_M_e_l_e_r _O_lu_y_o_r_? __ ... J __ m_· __.l l, __ .. _k_...r_•_11_111_••r_-ıl 
_ _ • Harp MalOlleriyle Şehit 

Bugün en mütekamil bir lıale girmİf zannettiğimiz münaluılatın yarın büsbütün değifeceğine hiç fiiphe 
yok. Çünlıii len aılamlanndan bir çokları mütemadiyen bununla ıığraf1yorlw. Banlann haricinde bu 
işlere meraklı bir çok amatörler de vw ki, lıiç le ilımal edilmiyecek orijinal ,eyler buluyor. Sovyel 
Rusyada Y arsnoltchoulr uminde genç bir amele yeni bir elektrik treni projesi hazırlamıJlır. Bu 
tren tekerlekler üzerinde değil, fakat bilyalaT iiurinde hareket etmektedir, Bu yeni trenin illı tecrübele-

leri muvaffakıyetli neticeln vermif tir. ' 

İhtilal adası 
Kiiba 

Ajanı telgrafları bize arasıra 
uzak bir diyarın kua. haberlerini 
Verirler. Küba.da gene ihtilil çık· 
ını,, inıanlar boğuluyorlarmı9, A
ınerilca tebaasını himayeye hazır-
lanıyormu9 ve ~aire... . 

Antil adalarının en büyüğü o • 
lan muazzam Küba adası, dünya
da insanların hiç te boğ\lfmalan
n.a Yaıııqmıyan cennet gibi bir köte 
dır. Bir aralık boğutm.aktan bıkan 
~avananm sokaklarını dolafıruz. 
~ıze be11ey geçen müaademeleri 

1.~tırlatacalrtrr. Kurtun!ardan de • 
1
" detik olmut duvarlar, yıkılmı9 

Peııcereler, tahrip edilmit ev, ağaç, 

d
3ilray, abide, sokak ve saire, hep 
• aha dumanı üstünde geçen bo • 
~ma.ıun taze eıerleridir. Şimdi 
n~~hi. b'z ıükünet var. Niıbi! Çün
ku kul albnda kor için için yanı • 
Yor, heınen hafif bir rüzgi.r çıkma 
Ya görsün .. 
. Kuba halkının bugiinkü vaziye

tı nedir? 
Havanalıların sili.ha sarılmala

r~na en b"rinci sebep sefalet ve i ... 
Si l"kt" o·· Tz 1 ır. unyanın bu en zengin 
a.d~_sında gariptir ki refalet ve it
sız.ık en hatta gelen bir i.fettir. 

Kuba artık tekerini satamıyor. 
Beyaz ve zenci plantörler kolları. 
nı bağlamı,lar, ne yapacaklarını 
dü~ünüyorlar. Bu sırada milli ısla
hat yapı' masını, sefaletlerine b · r 
çare bulunmasını isteyen grevciler 
ayaklandılar mı mesele kalmıyor. 
Zenciler Kuba halkını teşkil eden 
Şayanı dikkat bir unsurdurlar. On 
flt~ncı asırda İspanyol müstevli • 

1~~1 adayı İfgal ettikleri zaman, bü 
d~n yerlileri kılmçtan geç~~fler· 

1
· Fakat çalıtacak adam ma-

;1nca, b li.hara çok ııenit bir mik· 
1 '-d alan bir zenci ticaretidir b-.· 
.. ı. 

Bugün bu zenci esirler artık mev 
:~ değil~i~. ~~·~ d~ Amerikada 
b..k:_iu gıbı mubım bır içtimai ta
d letkil ed Yorlar ve aralann
d t. muntazam organizasyonları var 
ki'ı'° Kübalı zencilerin Amerikada· 
lı erin bir farkı varsa, burada da· 
~ bariz ve daha devamlı ıiyati fa 

11 1Yet göıterebümeleridir. 
k Termometrenin nadiren 1 () ra
.~ıtııııdan -.ağı düttüğü bu ılık 

b:°~ııriyet diyarında, sebepli se • 
Ilı Pıız, fikirler birden kaynatıyor 
.. 11 iledir, Küba bir türlü rahat yü-zu .. . 

k gornıüyor. Bundan otuz sene 
1 t.dar evvel kamıt tarlalarında ça
k'an ve beyazlara kar,ı derin bir 
b 111 ?ealeyen zenci ziraat amelesi, 
k 11 hıalct"ini · zhar için kamıtların 
lee~ale geleceği sıcak mevsimi bek 
r '"jtler ve hasadın arifesinde pat 
.;n arından intikam almak için ka 
t 1t tarlalarını ateşe vermitlerdir. z·h 1

• esar,.t devrinden ka1an bu 
İlk 11'Yet, Kubatla hala bakidir. 
rı ~ırs<:tta kinlerini tahrik eden 
İc~ d~lurlaraa ate,e verirler. Onun 
rn~: b ki Havana it(aiyesinin he-0• durduğu yoktur. 

Sirnd· lıkJ IVP ad11r bircok karı,ık · 
• ar "Aç"ı K " ' b " ·11· tnk; ,,_ · n uJa, ugun m· ı 

1 

•ınd ~afıııın vahim bir dönüm nokta 
il.da.," bulunuyor. Antilin en bü, ük 

1 artık tam bir istiklale kavuş ·, 

Karnaval mevsimi geçti. Fillıakika bizde karna"al geldiği ve geçtiğl 
belli olmıyan bir maskaralıktan lxqka bir şey değil .. Fakat Fransada 1 
Kan ıehrinde karna"al senenin mühim hadiaelerirulen birini l8fkil eder • 
Yukarıki resim bu -sene sokaklarda bir karnaval' alayı geçerken alın
mıftır. 

mak iıtiyor. Filhakika İıpanyol 1 ..--------------... 
hakimiyetinden kurtulup ta Ame • 
rika himayesine giren Kübalılar, 
ı;imdi tam bir istiklil petindedır • 
ler. Çünkü Kuba adaıı Amerikan 
idaresinin ikbsadi planına sıkı sı
kı bağlıdır ve dolayısile mali ve as· 
keri takyidatma da tabidir.. . 

Li.tin Amer kası cümhurıyetlerı 
ise birletik Amerika hükiime.tJer! 
donanmasının müdahalesini bıç bır 
zaman hot bir gözle görmemişler 
dir. Amerikan emperyalizmini fır· 
aat çıktıkça tiddetle protesto etm't 
lerdir. Onun için müııellah kuvvet 
taraftarlarından olan eski cümhur 
reisi Hoover, Küba cümhuriyetine 
kendisini reiıliğe intihap ettiren 
Ceneral Machado'ya sadece mane
vi müzaherette bulunmakla iktifa 
etmittir. 

Fakat dünya buhranı dolayııile 
memleketin itleri yavaşlamıthr. 
Amerikanın da fili muavenetin· 
den mahrum kalınca, Machado ıİ· 
li.hlı ayaklanmanın önüne geçeme 
mittir. Ancak bir Amerikan zırhlı
sına kaçmağa vakit bulabilm"ttir. 

Şimdiki cümhurreisi M. Rooıe
Yelt Demokrat fırkasının politika
sını takip ederek Klıba ihtilalcileri· 
ni mefluç bırakan son bağları da 
parçalamıt ve Amerikanın her ne 
vesile ' le olursa olsun komtulan • 
nın itlerine katiyen karışmıyacağı· 
nı ilan etmittir. 

Onun için timdi Küba'da büvük 
bir istiklal fırtınaH esiyor. Ame
lenin, pli.ntörün tahrikatı, grev1er, 
müsademeler b "ribirini takip edi • 
yor. Ondan '10nra Adava bir süku· 
net gelivor. Bakalım. Küba nihayet 
bir ihtilal diyarı olmaktan kurtula· 
cak mı? 

Gubada yeniden isyan 
HAVANA, 21 (A.A.) - Hükıl • 

met, yeniderı banö•trren kanşıkhk
lan baılırmağa muvaffak olmutlur. 

HAVANA, 21 (A.A.) - Reuter 
bildiriyor: Yeni bir isyan hareketi 
~aşlamııtır. Bu hareket ıüratle gen.İt• 
lıyecek gibi görünmektedir. 

HAV ANA, 21. A.A. - Caba
na~' ta gi'iya karı~ıklıklar çıktığına 
~aır dönen fayialan, miralay Ba
tısta, kati surette tekzip etmittir. 

Mümaileyh, komünist nümayi~ · 
çileri dağıtmak makıadile yalnız 
oir kaç el silah atıldığım söyle· 
miştir· 

.. 
Bütün A"rupa memleketlerinde 

muhtemel bir gaz~ imı!ıarebeıine 
kar,. hazırlıklar devam ediyor. 
Gaz maskesi bir dereceye kadar 
tenellüıü miifkiilleJlirdiği için, 
fimdiden bu maskelere alıımak 
için mümareseler yapdıyor. Yuka· 
Tıki resimde birdirbir oynıyan iki 
lngiliz bahriyelisi görünüyor. Bun
lar gaz maskesini hamil olduğu 
zaman dahi maskeısiz imi, gibi her 
i,i görmeğe, hatta böyle eğlenceli 
oyunlar bile oynamağa kendilerini 
alı~tırıyorlar· 

Kandioti - Filipidis 
YUNAN OPERET HEYETi 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Bu akşam saat 20,45 le ilk defa o!arak 

Viyana operetlerin en güzeli Bal İm Sa· 
voy. Cuma ~ünü birinci matine saat 14,30 
te. Bal im Savoy. lkinci ma'ine oaat 
17,30 da Frini. Cuma akfaını ıaat 
20,45 te Koktail. 

Hazreti Muhammet 
Vahşiler Arasında 

yetimlerine 
Eminönü Alkerlik Şubesi reiıliğinden: 

1 - Şubemize Kayıtlı harp malülleriy· 
le beraber balea maaı almakta ıehit ye
timleri.nelen Vilayet dahilinde bulunanla· 
nn kendileri clıpn memleketlerde bu· 
lunanlarm vekil veya akrabaları vasrta· 
aiyla 31..:h934 akf'lllllna kadar her gün 
sacı 13 ten 17 ye kadar ıubemize ıunı• 
ti j<atiyede müracaatlan: 

2 - 933 ıenesinde vaziyetleri tesbit 
cetvelinde ıneçbul kalan (Harp Malülü ı 
veya askeri maliil oldukları tesbit edilme
yen) malüUerden henfuı miiraaoat etme· 

1 yenlerin 26-2-934 pazartesi gününe ka-
dar ıuheye gelmeleri. ı 

3 - 10 aenelilı: maaılarmı alan malül- 1 
lerdea beciiz llUlllflan iadeten beğlarunr
yan kimaeleria vaziyetleri ancak mut 
bağlandıktan ııonra teabit edilerek ge
çençea aenelere ait alamadıkları ikrami· 
yeleri m.tlarııun bağlanıp vaziyetleri 
teabit edildikten ıonra giİzefle olarak 
teni edileeeiinden bot yere müracaat J 

etmemeleri. 1 
4 - Vekildi Celilenin 29-1-934 T. ve 

216 saydı kati emirleri mucibince 10 se· 
nelik meeıları verilerek hükiimetle ala· 
kalan btedilmit olan ve hali hazırda 1 
-ı almamakta olan ıehit yetimlerine 
934 aenesindeo İtİIMren ikramiye Yeril· 
miyeeefinden müracaatları nazarı itiba· 1 

ualmmayacaktır. 1 
5 - Harp Malülleriyle balen mu' al· 

makt& olan tehit yetimlerinden 930-9ll-
932 Ye 933 aenelerinde ikramiyel~ui 
her ne suretle olursa olsun alaınıyanların 1 

31-3-934 tarihine kadar mür..,,...t etme
leri mecburidir. Gilsterilen ta-ibten son
ra eski ııenelenlen ikramiye il'teyenler:n 
dileklerinin yerine petirilmesine imkan 
olmadığ• V dı:~leti Celilenin keti emir· 
!eriyle bildirihni• olduğundan bu kabil 
İk:nımİ•e isteklilerinin mü .... caııtl~" ka
bul edilmiyeceii aoe defa olarak ilan o
lunur. 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Tiyatrosu 

Bu a°1<4am 
Saat 20 de 

KURTLAR 
Piyes 3 perde 

Yazan Ceydet 
Kudret 

Umuma 
23 Şubat cuma ciinü akfam 
"HALKEVI" 

nin kurul111 oeneai kutlulanacaktır. 
Bu münasebetle ''istiklal" Piyesi mec
canen temsil edilecektir. 

DiJJrat: lstanbul Efendisi opereti • 
nin temaillerine 27 Şubat aalı akta -
mmdan it.ibaren baflaııacaktır. 

iHTiRA iLANI 
" Dolnm.ı.i.lir fitillerin hadde makinasr 

eezaıına malısuı tazyık cihazı " hakkın· 
da iıtihııel olunıın 1 Mart 1932 tarih ve 
1318 numaralı ihtira berab ile keza ayni 
mevzu baklanda iıtibsal olunan 6 Ha· 
'<İran 1933 tarih Ye 1318 numaralı berata 
ilive taıdikDamesi bu defa mevkii fiile 
konmak Ü21'e alıere dnrü.ferağ veya icar 
edileeeğind"" talip olanların Calaıa'da, 
Çinili Rıhtım Hanında,

0 

Robert Ferriye 
miinc:aatlan ilin olunur. ( 13567) • 

Devredilecek ihtira beratı 
" Hıımhara tapaama mahıuı emniyet • 

tertibab " hakkmıla ihtira için iatihaal 
edilinit olan 18 Şubat 1930 tarih ve 
1545 numaralı: ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kere batkaıma devir 
veyahut icara Yerilmesi teklif edilmekte 
olduğundan bu huıuıta fazla malumat 
edinmek iıteyen zevatm lstanbul'ıla, 
Bahçekapu'da Taı banmdn 43-48 nu
mualarda mülı:im vekili H. W. Stock 
Efendiye münı:aat etmeleri ilin olu
nu!'. (13571) 

Çatalca icra 
Memurluğundan: 

Çatalcada Ur-et ebDelı:te ikea elyöm 
ikametPbi meçhul Ahmet Fevzi efendi· 

'T• ı 

930-479 

Çatalcada Emiae Meleldıaıwna olan 
lıorcundan doları mahcuz ve paraya çev· 

rilmeai mükarrer Çatalcanın Kara aiaç• 
lar mevkiindeki değennende mevcüt Lir 

çift değenncn laJI 3-3-934 tarihine mİİ• 

aadlf cumartesi ı:ünü saat 14 tea 16 ya 

kad"r açık artmnıı usulile mezkur deier 
mende aatrlıacq; ve kıymetini bulmadıit 
takdirdP S-3-934 tari1ıine müsadif perıem 
be günü ayni aaatta ve ayni yerde ikinc< 
artırması icra kılınaeaiı ilanen teblii o
lunur. (13561) 

Ademi iktidar ve 
bel gevıekllgine 

kar;ı en müeaıİI' deva SERVO!N 
baplandır. Depoaa, htanbulda Sirkeci
de Ali Rıza Merkez eczaneıidir. Tat· 
raya 150 kurut poıt& ile gönderilir. Iz. 
mir'de irgat pazanndaki, Trabzon'da 
Yeni Ferah eczıınelerind~ bulunur. 
(12826) 751 

-.1kh. Ahır ~maa. l"rycamb•rinin, sençhii 
Evlilik h a ya b, PcygaınbM"li ,; i, mul\ııre-lıelcri 
kanunl."ln. 

Afrikl\'da Mül.i ı: ım NuruUah f .re nd inin t ıah r.v 
\arı çıktt !\.1.ı.arir Kütüphane ıinJc S kuru•t ur 

( lJŞSJ ) 

Denizyolları 
IŞLETMESl 

Acenteleri ı Kanköy K.öprülıap 
Tel 42362 - Sirkeci Miihiirdanade 

H .. TeL 22740 

~r rabzon yolu 
CÜMHUR1YET vapuru 22 
Şubat PERŞEMBE 20 de Ga. 
lata rıhtımından kalkacak. Gi· 
ditte lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho
pa'ya. Dönüşte bunlara ilave
ten Pazar, Of, Pulatane'ye uğ
rayacaktır. {791) 

1027 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 22 Şubat 
PERŞEMBE 19 da Sirkeci 
ı•ıhtımından kalkacaktır. (815) 

. 1045 

------------------------~ Mersin sür' at yolu 
ADANA vapuru 23 Şubat 
CUMA 11 de Sirkeci rıhhmın
dan kalkacak. Giditte lzmir, 
Antalya, Mersin, Payas'a. Dö
nütte bunlara ilaveten Alanya, 
Küllük, Çanakkale'ye uğray"\
-~'k• ... (~11;) 1044 

Bozcaada sulh 
Hukuk 
Mahkemesinden: 
Bozcaada elıaliıinden Dimitri Macar ve
kili dava Yekili Ferit ef, tarafından sulh 

hukuk mahkemesine ikame edilerek mah

kemenin (5) eau nümaruına kaydedi. 

len bir kıta bağ yerinin hakkı mülkiye. 

tinin taıtiki davasında, Mübel:igünileyb 

Bozca adalı Mihal Diınitri Komyenaki 

oğlu lstavronun mahalli ikametinin meç· 

hul bulunduğu davetiye varakası zahrın

daki mübaıir meşruhatmdan anlatıldı· 
ğmdan davetiye varakaaı 1.ir nüshasının 

mahkeme divanhanesinde talik ve diğer 

bir nüshatının da htanbul gazetelerin

den birine derci suretiyle ilanen tebliğat 
icrasl'na ve duruımarun da 17-3-934 CU• 

martesi saat 14 le raddelerine talikine 

karar Yttilmiıtir. Müddeaaleyh Istavro 

ef.nin yevmi mezkurd~ llozca Ada sulh 

hukuk mahkeıneıine bizzat veya bilve

kille müracaat eyl.rmediği takdirde hak· 
kında muamclei gıyabiye yaprlncaiı hu
kuk muhakemeleri uıulü K. nun 141 ve 

112 nci maddeleri mucibince ilin olunur. 
(13560) 
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t/APUKCULU.t\ 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

1STANBUL ACENTALICI 
Liman Han, Tele/on: 22925 

İmroz yolu 
Her PERŞEMBE günü Ga· 

lata nhbmından saat 18 de TAY· 
YAR vapuru kalkar. Cidit ve dô
nütte m•tat iskelelere uğrar. 

Balya - Karaydin Madenleri 
TORK ANONtM ŞiRKETi 

HlSSEDARANA iLAN 

Ticaret lı:anunwı 361 nci maddesi ve 
nİzamnamei dahilinin 24 ncü maddesile 
ınevaddı müteakibesi abkimma tevfikan 
Balya-Karaydin Madenleri Türk Anonir 
Ş~·ketinin hlsaedaran heyeti umumiyesi 
mevaddı atiyenin müzakeresi zımnmd 
gelecek Şehri Martın 21 nci Çarıamba 
gÜnÜ saat 14,5 da fİrketin Galata' da Me 
kez Rıhtım Hanında üin merkezi idare 
sinde sureti aıliyede akdi içtimaa davet 
olunur. 

1 - Meclisi idare raporu ile murakıp 
raponınun dinlenmesi, 

2 - 1933 senesi heaababnın ta•d;ki, 
m~ sene netayicine dair Mecliai 1 d~ 
renin teklifi hakkmda ittihazı karar .-e 
Meclisi idare azasının t•briyei zimmel i, 

3 - Meclisi idarenin çıkan azaların 
yerine diğerlerinin tayini yahut tekrar 
intibeptarı ; 

4 - Meclisi idareye ita olunacak hak 
kı huzur mikdannın tayini, 

5 - 1934 ıeneai için bir murakıp tayı 
ni ve ita olunacak ücretin tespiti, 

6 - Şirketin idarei umumiycsinin led 
viri ile mükellef Meelisi idare azalaril• 
müdüre verilecek ücretin tespiti İçin 
Meefui idareye ıelahiyct itası, 

7 - Gerek tah•en kendi namlarile ve 
gerek sair ıirketlerin Meclisi ldar~ an
" yahut müdür aıfatile tirketle ak 'i mul 
mele husuıunda Meclisi idare azalarına 
müSM.de ita•ı, 

işbu içtimada bizzat Ye bi'veki.le baz11 
bulunmağı arzu eden hiuedaran Ticaret 
kanununun 371 nci maddesi mucibince 
malik oldukları ıenedatı yevmi içtima• 
dan laakal bir hafta eve! lstanbul'Cla 
Şirketin merkezi idaresine ve Panı'te 
D'Antin sokağrnda 3 numarada (Ban• 
que de Paris et des Payı-Baı) bankası.Dl 
teYdi etırıeleri WQl1dır. 

Balya-Karaydrn Şirketi içtimai umu• 
mi için h.i11edarana dühuliye varakalan 
ita edeeek ve içlımada ha2tl' bulunamı• 
yacaldallll dahi: İcap eden vek&letname 
nümunelerini taleplerinde emirlerine a ... 
made bulunduncAktrr. 

Hissedaran her biri heyeti umumiye
ye dahil diğer bir zatı tev_Iril •. ...ı""''\i~ 
hisse senedatmın tevdi olunduğuna daır 
müenesatı maliye tarafından muta ve• 
ıikalar içtimaı umumide hazır bulunma! 
Üzre mevdu hisıe tenedatı ıribi kabul o
l ıın.:ıcaktır. 

Is tanbul, 21 Şubat 1934 
(13565) 

Türkiye iş Bankası 
Meclisi İdaresinden: 

· HEYETi UMUMiYE DA VETl 
Esat nizamnamemizhı 45 inci mad deaine teYfilı.an alelide hl11edarlar heyeti 

umumiyesi 22 Mart 1934 perıeıribe ,ü Ü saat on t.eıte Ankarada Bankamızın 
Merkezinde içtima edeceğinden Muhterem bi11edarlarm muayyen ı;iin ve saatte 
bu içtimada hazır bulunmaları rica olun ur. 

Esas nizamnamemizin 49 uncu m~ddesi mucibince gerek asaleten gerek ve• 
kaleten 60 hisseye malik olan biuedarlar heyeti umumİyeye iıtirak edebilir. 

Aneak vekillerin de tabsen hiuedar ve rey sahibi olmaları laznndır. Hi51e• 
darlar hamil olduklan biıae senetlerinin miktar ve nwnaralannı gösteren bir cet
veli ve mezkur nizamnamenin 50 inci maddeıi hükmüne teb'an hisaedarlardan 
birini tevkil surctile heyeti umumiyeye iıtirak edeeek olanlar dahi mevzubahı cet· 
velden batka merkezi idare ve ıubelerimizden alabilecel<leri vekiletnameyi İçtima 
gününden bir h.aftıı ev..el ıubelerinüze vereceklerdir. 

Ruı:namei müzakerat biıatwıra ilu edilecelı:tir. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Hasta nakline mahsus bir adet araba pazarhlda satm 
alınacak ve pazarlığı 26 Şubat 934 Pazartesi günü saat 14 
ten 15 ıe kadar yapdacaktır. Arabanın teklini ve evaafmı gör 
mek için istenildiği vakit p~arlıŞa.iştirik için de gösterilen 

günde ille teminat makbuzıle bırlikte Komisyonumuza mür 
acaatları. (834) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cins ve Mevkii 

Beşiktaşta Molla Ayazma deresinde 
33 No. lu ev. 

Senelik 
kirası 

57 

Silahdar Ağada Fil Köprüsü yanında 3 300 
oda ve 3 dönüm tarlayı müştemil yağhane 

Kira 
müddeti 

1 

3 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarında gös
terilen kıymet ve müddetler üzerinden 25-2-934 Pazar günü 
saat 14 te açık arttırma usuliyle kiraya verilecei{İnden istekli 
lerin pey akçeleriyle müracaatları. (M) (516) 

Gedikpaşada Jandarma· 
Satınalma Komisyonundan: 

Krrk bir kalem telefon edevatı satm alınacak pazarlığı 
25-2-934 pazar gÜnÜ saat 14 ten 15 şe kadar yapılacaktır. 
Talipler alınacak malzemenin miktar ve evsafını öğrenmek 
için hemen ve pazarlığa İ!!tirak için de muayyen gün ve saat 
te ilk teminat makbuzile Komisyonumuza miir&caatları . 

(833) 
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Lokanta va Birahanesi VALiDE Eminönü Valide Hanı içinde 
ehzadebatı, Zeyrekhatun'a kadar evlere Eminönünden, Sultanahmet, Beyazıt, 

885 yemek tevzi eder. 

EVKAF MOD1R1YET1 iLANLARI 

Vakıf Hane ve 
Arsalardaki 

Mahlul Hisseler 

1 

Diğer hissedarları tarafından 
satın alınmağa talip olunduğu 
takdirde 934 senesi Mayıs niha. 
yetine kadar. 
Mahlul hisse: Yarım ve yarımdan 

çok ise halihazır kıy .. 
meti muıibelerinden 
0
/ 0 20 

'' 

'' 

,, ı Yarımdan az 1/6 
raddesine kadar olan 
lar kıymeti musibe .. 
sinden °/0 30 

,, ı 1/7 veya daha az 
olanlar kıymeti mu. 
sibesinden ° I 0 50 

Tadilatı nizamiye icra edilir ve 
bedeli peşin verildiği takdirde 
ayrıca 0

/ 0 10 daha tenzil edilir. 
Müddeti mahlôle kirası aranılmaz. 
Mahlul ile alakadar olan hane ve 
arsaların hissedarları şu fırsattan 
istifade etmeleri lüzumu i 1 in 

Kıymet 

muhaınmenesi 
Lira 

(474) 726 

tı. 1900 l - lstanh~ - Evkaf Müdüriyeti binasının bahçe 
sinde vaktile kuyudu vakfiye kalemi ittihaz 
edilen ahıap bina ittisalindeki medrese hah 
çesine kadar ve ki.ğir kısonlan. 

Z - Bu binaya muttasıl depa üzerindeki methal 
ve mahreci olmayan metrUk hamam. (Uze
rindeki kurıunlar ve depa dahil değildir) • 

3 - Diğer bahçede Pertevpaşa sokağına mü
aadif olan vaktile Mülhaka Kalemi ittihaz 
edilen ahşap bina (kirğir aksamile tq dı
varı ve üzerindeki çinkolar dahil değildir). 

4 - Divanyolu caddesi üzerindeki mahzeni ev
rak ittihaz edilen kadim medresenin üst ka
tında iki taraftaki odaların bahçeye nazır 
ahşap camP~anları. 

V:~ıda m~frc:?a.!1 gösterilen binaların enkazı Şuba
tın 24 cu cumartesı gunu saat 15 te pazarlık suretile satıla
cağından taliplerin pey akçelerile beraber lstanbul Evkaf 
Müdüriyetinde Mahliilat Kalemine müracaatları. (835) 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğündenı 

1, 2, 3, 4 No. anbarlarla Sarayburnu anbarlarmda 
mevcut bozuk basküller olbaptaki şartnamesine tevfikan ve 
pazarlık suret~y~e tamir ettirilecektir. Talip olanların 3 
Mat 934 tarihıne tesadüf ~ len cumartesi günü saat 14 te 
Istanbul ithalat gümrüğündeki satınalma komisyonuna 
müracaatları. (675) 894 

' - -

yeni Ankara Lokanta ve Birahanesi :,-----~ ..... ~-==~~~==~"" 

Antalya Belediy~;,~~;;~::t;:·~:~:N:;;· P H 1 L 1 P S 
1 - Bedeli keşfi (9778) lira olan Antalya'da inşa edi

lecek halk pazarı binaaı şartnamei fenni, şartnamei umumi 
ve münakasa şartnamesi evrakı keşfiye ve projesi mucibince 
15-2-934 tarihinden 7-3-934 Çarşamba gÜnÜ saat 16 yaka 
dar 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - Münakasaya iıtirak edecek zevatın yevmi mez
kUrda bedeli keıfin yüzde yedi buçuğu olan (733) lira 35 
kuruı muvakkat teminat mektubile Antalya Belediye Riyaae 
tine müracaat etmeleri. 

3 - ihale 611 numaralıihalat kanununun maddei mah
susasma göre icra edilecektir. 

4 - Taliplerin bu işi yapabileceğine dair münakasa 
şartnamesinde yazılı evsafı haiz olması şarttır. 

5 - Evrakı keşfiye ve proje ve şartname Antalya Be-
lediyesinden beş lira mukabilinde alınabilir. 

6 - Taliplerin Antalya Belediyesine müracaatları. 
(817) 1046 

lstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Marif Vekaleti Müşaviri Profesör M. Malche Terbiye 

hakkında Universite konferans salonunda dört konferans 
verecektir. Konferansların günleri ve mevzuları aıağıda gös 
terilmiştir. 

22 Şubat ve 1 Mart perşembe günleri: "Terbiye prensipleri." 
8 Mart perşembe gÜnÜ: "llk çağda Terbiye- eski Yunan ve 

Roma Terbiyesi." 
15 Mart perşembe günü : " Rönesans devrinde Terbiye." 

Konferanslara saat 14 te başlayacaktır. Herkes gelebi
lir. (838) 

Satılık Sığır Gübresi 
Karaağaç Müessesatından: 

Mezbaha ve Paymahalli ahırlarında bir sene zarfında 
hasıl olac~k l'.alruz sığır güb~esi şartnamesi mucibince kapa 
lı zarfla yınnı gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Mu
kavele müddeti 18-3-934 tarihinden itibaren bir ıenedir. Ta 
lip olanlar teklif edecekleri fia tın yüzde yedi buçuğu nisbetin 
de pey akçesini mektup veya makbuz suretinde teklifname 
lerine leffedecekler, ve ihale günü teklifname ile birlikte ve
receklerdir. ihale 11 Mart 934 Pazar günü saat 14 te Karaa 
ğaç Müessesatı Müdüriyetinde icra edilecektir. İsteyenler şart 
nameyi görmek için Müdüriyet Kalemine müracaat edebi-
lirler. (770) · 

Gümrük Muhafaza Umum · 
Kumandanlığı lstanbul 

Sahnalma Komiayonundan: 
1 - Muhtelif kuvvet ve büyüklükte (17) tane Averi 

baskülü pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Pazarlık 26-2-934 Pazartesi günü saat 14 tedir. 
3 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Pazarlığa gireceklerin yüzde yedi buçuk teminat 

ile belli saatte gelmeleri. (818) 1047 

Umumi Ne,riyat ve Ya.ı:ı l,leri Müdürü ETEM iZZET. 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. ' • 

Müderris Dr. Rasit Tahsin 

Bu '' Superinduktas ,, ahizesi 
bir radyo makinesinden bekle. 

, nebilen bütün evsafı haizdir. 

A vrupanın en büyük radyo 
fabrikaları tarafından inşa edil. 
miştir. 12475 .................................................... 
Maarif Vekaleti Istanbul Terzilik ve 
Kürkçülük Mektebi Müdürlüğünden 

Mektebimizde Kürkçülük Şubesi açılmış ve talebe 
kaydı kabulüne baılanmıştır. Müddeti tahsil üç sene ve mek
tep muhtelittir. Mektepte kürkçülük nazari ve ameli dersle
rinden mada hesap, Türkçe, resim, dersleri de vardır. Kayt 
ve kabul şartları : 

1 - llk mektep mezunu, azami yaş 17' Ve Türk teb'a
sı olmak. 

2 - Mektep şahadetnamesi, veya orta mektep tasdik
namesi, Nüfus cüzdanı, ııhhat, qı raporlan ve 4 vesika 
fotoğrafı ibraz etmek. 

3 - Mektepçe yapılacak sıhhi muayenede sıhhatli bulun 
mak. 

4 - Kayt ve kabul için Perşembeden mada her gün 
müracaat edilebilir. 

5 - Bu sene için vakit ilerlemiş olduğundan taliplerin 
müracaatlarmın tesrii. 

Adres : Sultanahmet, Dizdariye çeşme sokak, No. 13 
Tel: 22480. (889) 924 

• 

1 1ST ANBUL BELEDiYESi İLANLARI 1 
Keıif bedeli 127 lira 9 kuruş olan Heybeli ada ilk mekte 

bi tamiri pazarlıkla yaptırılacaktır Talip olanlar keıif evra
kını görmek üzere her giln, pazarlığa girmek için de 19,5 lira
lık teminat makbuzu ile 24-2- 934 cumartesi günü saat on be
şe kadar Levazım Müdürlüğiine müracaat etmelidirler (847) 

Satılık motör ve hurda eşya 
Biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki 
hava gazi motörü ile bazı hurda demirler 
ve tahta parçalan •atılıkbr. l.teyenler 
idare nıüdüriyetine müracaat etsinler. 

584 

Akıl ve sinir hısıalıklın hekimi 
Kadıköy Bıyrımyeri sokak No e da 
her l!iin Ml•den sonr.. ( 1 :1580) ANADOLU 

f 3 üncü kolordu ilanlan 

M. M. V. Sa. Al. Ko. dan: 
Yerli fabrikalar mamulatın 

dan 25,000 metre çantalık bez 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. ihalesi 28 Şubat 934 
Çar§&lllba gÜnÜ saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya iıtirak için de O gün 
ve vaktinden evvel teklif ve te 
minat mektuplariyle Ankara
da M. M. V. Sa. Al. Komisyo
nuna müracaatları. (3475) 

(803) 795 

Türk Sigorta Şirketi 
f Cncll Vakıf Han latanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000} Türk Lirasıdır. 
Nama nıuharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye f ı Bankaaı tarafından teıkll olunmuıtur, idare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurlan kAmilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke• 
ticlh. Türkiyenin her tarafmda (200) O geçen acentalanmn hepal Türktür. TUr· 
klyealn en miihim miie••e•elerinln vebankalarımn •isıortalannı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza~ Otomobil 
ai2ortalannı en iyi ıeraitle yapar. Haaar vukuunda zararları ıtır at ve kolaylıkla lider. 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefon: fst. 20531 

İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa ~aılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzer.e her isteyene satılmaktadır. 
Fıatlarımız eskisi gibidir. yani ls tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarunızda araba veya kayıkta teslim 

Çuval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 San~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 
Ancak en~ beş vagon şekeri birden alanlara vagon baş ma beş lira indirilir. Istanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipariıı~er.bed~~ y~de yirmisi I?eşin ve üst tarafı .. ha: 
mule sene~ı mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. De padan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müıteriye aıttır. Gon~e.rilecek mal şı!ket tarafından muşterı 
hesabına ~ıgorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinın temamını peşın ödeyenler vagon ba
~ma beş lira tenzilattan istifade ederler. 

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


