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Şehrimizdeki 
lonisi. harpte 

Alman ko
ölen Alman 

askerleri 
yaptılar. 

• • 
lÇln dün bir • 

ayın 

Lord Eden Berlindeki te
maslarından sonra, İngiliz 
muntırasının müzakerata mev 
zu olabileceğini söylüyor. 

FIATI 5 KURUŞTUR 

Almanya, 
Avusturya ve 
Büyük devletler 

Lloyd Georse seçenlerde neırettiii 
Labralanncla, büyiık harp devam e""'"" 
it~ itilaf devletleri ıalip ıeldiii tak
dirde Almanya, Avusturya, Türkiye 
•e Bulgaristan• tahmil edilmesi limm 
&elen sulh prtlan hakkında Balfour 
t.rahndan hazırlanan ve İ ngili7 kabi
nesine tevdi edilen bir muhtrradan bah
lediyor. Esbak lngiliz Baıvekiline ıöre 
Baifour bu muhbrasmda Avusturya 
La.klonda ezcümle fU ıözleri yumıı: 

"Avusturya • l'vlacaristan imparator
luğu parçalamp ta müıtakil küçük bir 
Alnı.Uı Avusturyasmın tesisine meydan 
•erilecek olursa bu küçük devletin, ' ,,,__, __ 
"'ıI•ç, büyük Almanyaya il .......... u mu- · 
'-al<lıak olarak kabul etmek lazımdır. 
O zaman Almanya harbin ıonunda 
lclıi•tanı ve Alsao Loreni kayhetmese 
hile, haı p batlamazdan evvelki vw• 
Y~lten daha büyük ve daha kuvvetli 
bır devlet halini alacakbr . ., 

Balfour'un büyük harp devam eder• 
lc!'n bir ibtimal olarak ileri sürdüğü va• 
~Y!'I bugiin, büyük Avrupa devlet1e
l'lnın mümaneatlanna rafmen, bir va• 
kıa ıeklini alıyor. Filhakika Almanya 
•e Avuoturyanın mağlubiyetinden sonra 
A.,upanın yeni harita11 çizilirken Bal
four ikazı gözden kaçmıf defildir. 
O zamanki yeni Anupanın W.niıi o
lan devlet adamlarının, daha doğruıu 
küçük politikacıların iki encliıeden mül
Leın <>lduklan anlaşılıyor: 

1 - Avuıturya - Macaristan İmpa • 
...,torluğunun ibyaaına mani olmak. 

2 - Avusturyanın Almanyaya ilti • 
lıaı. etmeıine mani olmak. 
ı.· Bunun içindir ki sulh muahedelerine 
b~r takım maddeler konulduğu gibi, 
İlbasoa birinci ihtimali bertaraf etmek, 

)l'aoj Avuıturya - Macaristan impara
t~~luğunun ihyasına mani olmak için 
küçük itilaf kombinezonu teıkil edil • 
nıitti. Büyük harbi takip eden ıene -
ler zarfında gerek büyük devletler, 
ııerek orta Avrupadaki küçük devlet -
ler, daha ziyade Avuıturya • Macaris
tan İtnparatorluğunun ihyasından kor • 
~uyorlardı ve harici ıiyaıetlerinin faa • •reli de bunun tahakkuk etmesine mani 
0 ınak noktasında temerküz etti. ilk 
~nlar takdir eclilmemitti ki, esaıen 
~r:ı. harpten evvel bile bin bir müı -
~ 1 ile bir arada tutunabilen derme 
ta~ İmparatorluk bir defa dağıldık
e sonra tekrar toplanamaz.dı. Bina • 
le ııa:.eyh Almanyanın kuvvetlenmeıinden 
... ~' an de,.etler için aul tehlike, Al
..... nyıoya müttefik olacal< · · -
Paratorluğun ihyası değil, küçük A • 
b;:•turyarun Almanyaya iltihakı idi. On 

. ~ •~n.edenberi geçen zaman, daima 
Lın~cı ihtimali zayıflatb. ikinci ihti -
inalı kuvvetleıtirdi. Yani BaHour'un 
sok doğru gördüğÜnÜ iabat etti. 
I Avuıturya - Macariıtan İmparator • 
Uiunun ihyası ihtimali o kadar zayıf. 
ladı ki bundan arbk korkmak fÖy)e dur
•~n, A vuıturya Almanya ile birleıme
~n diye bunun tahalckukuna çahtılıyor 
. ani dün bir tehlike telakki edilen ih: 

ti 1 b .. b' illa ugun ır çare halini aldı. 
. Avusturyanın Almanyaya iltihakı 

dıp)omasi ile ve aiyaai tedbir ile önüne 
teçilebilir bir vaziyet iıe, tahakkuk et
lnemek l.iumdn-. Çünkü büyük küçük 
bütün ali.kadar devletler bunun tahak: 
l.ult etmemesi noktasında anlatmıtlar
dır. Hiç bir beynelmilel mesele yok • 
l!'r ki üzerinde böyle ittifak edilebil -
j,':": .Ancak alakadar devlet1erden her 
ı, itinin ayrı ayrı çareleri olduğu gibi, 

11 
Unun tahakkukuna mani olmak için 

.ı: kadar ileri gidecekleri noktasında 
lı; •;.ıa,mıt değillerdir. Bunun içindir 
!ıı, ngiltere, İtalya ve Franst\ tara -
liji~n geçen gün Avusturyanın iıtik
~ muhafazaya taraftar oldukları 
lıit nda ne9redilen müıterek tebliğ, 
~defa i'.'titar ettikten sonra iı o -
'dıın lcaııyor. Bu yo.!da müıterek bir 
)o daha atmak munıkün görünmü • r, 

ol~ l~Ya ile Fransamn iltihaka mani 
i;""'< İçin icap ederse, silüı lcullamna
"'ıla "-dar ileri gitmeğe hazır oldukları 
~!ıltnaktadır. Hatta lıalyanm ıe • 
'-h ij•de Avusturyadaki hadiselere ıi • 
~!ti e müd~aleye h~landığı ıöylen
•ıı;ı,I~)' 1.ngilter~y~ _!felınce; Avusturya 
litile ııu te~ın ıç!n ~u:ıJ>edelerle ıi
diğ· n taahhuıten ılen ıı•bnek iıteme
r--::.::er halde bu iıtikliıli ıilah ile müda
lı) asla mevzuu bahsolmadığı anlatı
~ İngiliz Hariciye nazın Sir Jobn 
)e 11 gerek müıterek tebliği tefsir 
t\ı,.:erek lngiliz bariciyesinin Avu1• 

lıı ~ hakkındaki siyasetini izah yol • 
lıen',i',Ylediği beyanatta Avusturyanın 
)e • 1 nıukadderatma hakim olmasının 
•iıı;"1•diği hükumeti it batına ıetinne
"di 11 "1Ünakata edilmiyeceğinclen bah
lı;;.J!'.?~. ki bu, İngilterenin vaziyetini 
~l~lu!' iğlik etmektedir. Bazı ma
lı;; ."~ı tehirlere ıöre, A vusturyada 
~~Ilı soıyalist hükumet iktidara ge
ııı,,1, 0~uraa dahi lnıiltere bu hüku
lıu "1\İzaheret edecektir. Halbuki 
>'ad~lıiyetıe bir hükUnıetin Avuıtur
"' lı.ıı' batına geçmesini ltalya ve Fran
~~lci manyaya iltihak kadar tehlikeli 

l . etmektedir. 
~~tıli~ ıiyasetinin mühim bir tekil 
lııiiııe' lll:erinedir ki İtalya Hariciye 
lııillir tarj M. Suviç Budapeşte'ye git· 
l>ıı;·a iır talya, Avuoturyanın Alman • 
l~dbir) ıhakına mani olmak için d"rhal 
ı;...,,itı~r almak lüzumutıa kanaat ge
İ,'.nda f,'· Çtınkü büyük devletler ara
r' oluy~ noktadak> teıanüt gevser gi
ınin .,~~· ~onra Avuıturya hükume
~s, tara?•tı hayli nazikleşti. Doll -

1
• ne Ya~~dan •oıyal demokratlar aley
~ lıu,111 

1 an ~ar~ket Franoada suite-
e tetınnııtir. lngiliz liberal 
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Me leketin He ara ın 
Yıldönümü dün em,sal • iZ 

a alkev erinin iki 
tezahüra la kutlulan 

• 
1 

1 
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Saltla ratlyoda BGfvekilin mıtlnına Jinliyen l•tanlnJlarar, ortaJa Cevtlet Kmm B. Gtui Hz. nin imzalı re•imlerini Halkevine 
flalkevinin ılünlr.ü mcrrasimimle hazır bulananlar 

tUarken, •aiJa 

Memlekette 25 Halkevı daha açıldı 
Başvekil Ankara Halkevinde dün bütün memleketin 

dinlediği yüksek bir hitabede bulundular 
İstanbul Halkevinde de dün emsalsiz merasim yapıldı 

Ankarada 
ANKARA, 23 .A.A. - Bugün saat 14 

de Halkevinde balkevlerinin açılması yıl 
dönümü münasebetiyle büyük bir toplan· 
b yapılmıt ve bu toplanbda B. M. Mec• 
!isi Reisi Kizım, n Başvekil Hazera
tiyle, Vekili er, Mebuslar, aokeri ve mül
ki erkin ve memurin ve kadın erkek çok 
kalabalık bir halk hazır bulunmu,tur. 

Merasime İstiklal m"arşiyle başlanmış 
ve müteakiben Başvekil ismet Paşa Haz
retleri şu nutku irat buyurmutlardır : 

"Hanımefendiler, Beyefendiler, 
Sizo IÖz söylerken · Ti,irkiyede 

bütün memle , v-
verlerini ve idr.afütlerini toplıy:ın bütün 
Halkevlerinc hitabediyorum. Memleke
tin h.,- tarafında timdi anlayışta, azim
de ve çalı9mak' harsinde baılıbqına !'u•• 
veli olan bütün unsurlar bir tek adam 
gibi nefes almalı.tadır. 

25 yeni Halkevi 

• 
Istanbulda 

Halkevlerinin kurulu9unun dün i • 
kinci yıldönümü idi. 

Türk inkılibırun ıayılı giinlerinden 
biri olan bu yıldönümü memleketin her 
tarafında, halkevlerinde, halkın coıkun 
tezat.iirıttı arasında tes'it edildi. 

Şehirli, kasabalı, köylü Türk kültür 
İnkılibının inkişafında mühim bir gün 
olan dünü kutluladı . 

Memleketin her köıeıinde halkev. 
leri, fırka binalan dün donanmı§h. Ay· 
rıcl\ 25 h1'1kevl, 25 kültür kaynağı da• 
h:ı açıldı ve adetleri ıeksene çıktı • 

htanbul Halkevi diin belki ıimdly 
kada görmediği bir kalabalıkla dolup 
bogahyorc!u. Her ya~tan, her mesle!P
ten kadm ve erkek halkevinin salonla• 
rını, koridorlarını bütün köşelerini dol
durınuıtu. 

Her grupta ayrı bir ıevinç ıöze çar• 
pıyordu. Büyük ıalon hınca hınç dol
muıtu. 

Tam saat 14 te salona konulan ho ~ 
parlörün içinde Ankara r~dyoıunun 
seıi duyuldu. Ankara halkevınden Nf• 
vekilin tannan seıi duyuldu. 

O zaman salonda ses kesilmiı, her
kes nefea almaktan bile korkuyor, Türk 

Size bugün mevcut olan 55 Halkev.~'.'e 
ocada toplanan bütün vatandaılara muı
deliyorum ki bu anda 25 yeni Halkevi 
daha açılmıı bulunuyor. (Alkışlar). Bu 
Halkevlerini, yeni 25 Halkevini, bütün 
Halkevlerinin ve memleketin huzurunda 
açıyorum. Memnun olmanız için Halk.e
vi ailesine karı'an yeni uzuvlan adla1 •Y· 
le birer birer huzurunuzda sayacağL.n. 

Ba,vekil küraüde inkd&bırun büyük ıahsınin sözlerini din 

O !iyordu. 
van, nye, Ürküp, Ödemiş Uşak, Urfa, Sık sık alloılar Baıvekilin nutku • 
Uzunköprü. 

Adapazan, Amaaya, Beyv.ıt, Berga
ma, Bitlis, Çorlu, Düzce, Elilziz, Er
zurum, iğdir, Kula, Meraş, Mardin, Mi· 
laı, Mudanya, Muş, Sandıklı, Siirt, Sil-

nu keıiyordu. Biraz sonra C. H. F. i-
y e~den faaliyete geçen Halkevlerine · d N · Al' B · • 

h b d ff ki b"' .. k .1 1 dare beyebn en ecıp ı eyın se11 
ep ırb en ~uva a 'ye.~, uyu. ı erle- hoparlörde duyuldu. Necip Ali Beyin 

me ve u azız vatana yukaek hizmet er . 
(Devamı 6 ıncı sahifcdo) (Devamı 6 mcı sahıfede) 

•••,•••••••••••••••·••••••••••• · "üiü~~ii'i~~P~Idt~ht;t~f Kafesli evler 
Umumi meclise takrir 
veren doktor ne diyor? Müteveffa kralın naşı dün gömüldü 

BRÜKSEL, 23. A.A. - Belçika kra• 
latanbul Umumi mecliıine evler- lının cenaze alayı "Sainte Gudule" kJi. 

den kafeslerin kaldırılması hakkında sesinde dini merasim yapıldıktan soma 
bir takrir verilmiı aittikçe artan kalabalık arasından "Li.e-
ti. Sıhhiye Encü- ken'e götürülmü• ve lnt'atın ıeçit reıı:nd 
meni mazbata mu d ' • en sonra tabut, kralın ailesi ve ecnebı 
harriri Dr. Hulusi prenslerin huzuru ile kliıedeki lahte in• 
Ertuğrul Bey ta- dirilmiıtir. 
rafından verilen 
bu takrirde mec- Yeni Kralın kısa tercemei hali 
!is azuından Dr. 59 ' yaşında vefat eden Kral Albert 
Hikınet Feridun. 34 yatında iken tahta çıkmııtr. Oğlu 
Dr. Ihsan Arif Prens Leopold dün 33 yaında tahta 
Beylerle Safiye çıkmış bulunuyor. Duc de Brabanl 
Hüııeyin, Liitfiye ünvarunı taııyan kral 3 teıriniıani 1901 
Bekir ve AYte Ha de Brükselde doğmuıtu. 
nnnların imzaları Harbin bidayetinde Belçika itıal e• 

Ertuğrul Hulusi B. vardır. Mecliste dildiği zaman, lnrilt<lrede lord Gürzonuo 
bu .. yük. bı'r alaka d Ç k ailesi nezdinde bulunuyor u. o geç-

uyandıran ve makama havale edilen meden kral ke.ndisini orduya çağırdı ve 
bu takrir Üzerinde derhal tetkikata prens Leopold 8 nilBll 1915 le 14 ya • 
baılanmııtır. şında iken, Liyej müdafaasında büyük 

Aldığımız malUnıata göre bu İt be kahramanlıklar göstermit olan 12 inci 
lediyeyi bir müddettenberi metğul et alaya nefer olarak girdi. 
mekte idi, Makam tarafından Mecli- Altı ay sonra ıiperlerden geri çağ. 
•İn Pazartesi günkü içtimaında bu hu rıldı ve lngilterede Eton kollejine gön· 
ıuıta izahat verilecektir. derildi. 

Dün kendisiyle gÖrü§IÜğümüz tak 1911l de alayı ile birlikte çavuf rüt• 
rir ıahiplerinden Dr. Hulu•İ Ertuğrul hesile Liyeje girdiği zaman, halk ta• 
Bey bize dedi ki: rafından tiddetle alloılandı. 

"- Büyük şefimiz Gazinin yarat- Umumi harpten ıonra ken~si~e kral- Dün tahta ~ıkan yeni Kral 
tığı Türk inkılabının en büyük eserle !ık ıanatı öğretild_i· ~ilim~ 11ya11ye ve V~ncü LeopolJ 

(Devamı 2 inci sahifed~) (Devamı 5 ıncı sahifede) 
~····· ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,, ........... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
efkarı da Avuıturya hakkındaki eski daki iştihaaı o kadar büyüktür ki, miyorlar. Bundan maada bu ikinci 
muhabbet ve alakalarını eıirgemeğe bu memleket Macariıtan ile birle§ecek kombinezona da lıalya razı olmuyor. 
başlaınıtlardır. Suviç'in hedefi, Avus • olursa, ikisini bir arada yutmağa kafi Avuıturyanın Almanyaya iltihakı, 
turya ile Macaristan arasında daha sı- gelecektir. Almanyanın orta Avrupa bir taraftan buna mani olmak iıtiyen 
kr b!r i!'bs:>di teıriki meni yapmak, ıiyaıeti, Macaristanı dışarıda bn-ak • diplomatların düıündükleri tedbirler ile 
hatta bır rıvayete göre gümrük ittiha- mryor. Diğer taraftan bu kombinezo • diğer taraftan bunun tahakkukuna 
eh meydana getirmek olduğu ıöyleni • na Fransa ve küçük itilaf ta ra21 olmı • yardnn eden tarihi zaruret arasında 
yor. Ancak bunun Avusturya hakkın- yorlar. Franıanın Tuna birliği ıiya • bir mücadele ıeklini aldı. Avuı~urya 
daki Alman emellerine uzun müddet en- seti ötedenbcri malumdur, fakat kü • meselesinin bugünkü manzaraaı bu -
gel olabileceği şüphelidir. Çünkü Hit- çük itilaf devletleri de ayni korkudan dur. 
ler Almanyasının Avusturya hakkm - dolayı Avusturyayı içlerine almak iste- Ahmet ŞOKRO 

'Heyecanla beklenen maç 
maalesef yarım kaldı . 

Dünkü maçı görmeğe gidenler futbol 
değil zabıta vakası seyrettiler 

Vuran vurana, k;.ran kırana .• 

Hilesiz, zararsız, patırdıaı:z, gürül 
tüsüz maç ııeyretmek temennimiz bo

. fa gitti: Dün Taksim •tadyomunda 
yapılan Fenerbahçe - Galata&aray 
maçı maalesef birbirini döven futbol 
culann kavgaları arasında yarım kal 

dL d 
1 Sayısız geçen ve neticelenme e.n 
il böyle bir bidi•e ile yarrm kal~n. bır 
\)maçı bir (•por yazısı) yazar ııbı u-

zun uzadıya anlatmakta mana yek. 
Onun için bir (zabıta vaka11) yazar 
ı:ibi daha fazla hadise ile meığul ola
cağız ve mcs'ullcri aramağa çalııaca 
ğrz. 

Stad çok kalabalıktı. Saha balçık 
deryası halinde idi. Böyle bir aahada 
oyun yapmak doğru dei!ildi. Nitekim 
ilk maç olarak oynanac':..k F enerbah· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Çin heyeti bugün gidiyor 
! Heyet reisi diyor ki: " Çini bugün en 
1 meşgul eden me s ~le dahili vahdettir,, 

Ceneral Yanı Chich'in riyaseti al -
bnda bulunan Çin askeri heyeti dün 
sabah askeri müzesini ziyaret elmİ§ .. 
tir. 

Heyet bugün Çiçerin vapurile O • 
desa tarikile Moskovaya hereket ede -
cektir. 

Heyet ıehrimizde bu}un~uğu mü~
det zarfında bazı aıkerı mueıseıelerı
mizi gezmiılerdir. Heyet azasına. bu 
müesseseleri• idareıi hakkında )azını 
gelen izahat verilmiıtir. 

Cencral y ang Chich dün ~e~apalas 
t 1. de bizi kabul ederek ıhtısaslan o e ın .. 

nı ıu suretle hülasa etmııtır: 
- Gördüğüm Türk orduıu İyi tec

biz edilmit ve Çok İyi tahsil ve terbi
ye gönnüıtür. Ordun!'n · aıhhi vaziye-

ti çok iyidir. Bu or~u, Avrupa ordu • 
ları ile mukayese edılecek olursa, Türk 
askerinin yiyecek ve içecek ve ikamet .. 
ıah ihtiyaçlarının temininde diğer or
dular kadar muzir olmadığı anlatılır. 
Türk askeri mütehammil ve kanaatkiır· 
dır. Bu sebeple ordunuz hakkında çok 
iyi intibalar elde ettim. 

Ankarada büyük şefiniz ve hüku
met erkanı tarafından kabul edildim. 
Ankara~a şu İntibaı elde ettim, ki mil
let kenduir.e lazım olan büyük tefi bul
n,uştur. 

Memleketin İmarı için bütün milli 
kuvvetler hep bir merkezde toplannııt· 
tır. 

Bu seberıle, az zamanda çok işler gö
(Dev~mı 2 inci sahifede' 



!f.ergün bir yazı 

Tramvayda . bir gazeteci 
Anasına ve iki kız kardeşine bakan 

küçük müvezzi neler aniatıyor? 
dı: 

Kondüktör, sahan!ıkta, haykır- ı 

- Hitt, gazeteci!.. Senin kafa
nı patlatırım ... 

Üçümüz de başımızı telatla çe
virdik. Kafası patlab'acağı ili.n e
d len gazeteci acaba hangimizdik? 

Kondüktör homurdanara ksözü 
ne devam ediyordu: 

- Gazeteci milleti mi?. Aman 
Allah ... Al onu, vur ötekine .. Ne 
laf dinler, ne meram anlarlar. Mut 
laka, bellerine tekmeyi yapışbrıp 
a~affı indireceksin!. 

Kabahatlı gibi birb"trimize ba
kıttık. Tramvay kondüktörünün 
gazeteci .hakkında verdiği hüküm 
pek ağırdı: 

- Bunları bana teslim etseler, 
dinim hakkı için biç birini sağ bı
rakmam. Yılanın b"'ını küçükten 
ezmeli!. 

Utancımı~dan reıılcten renge 
giriyorduk. Ben, bir aralık arka
daşlann kulağına eğ1diln: 

- Bereket verain ki, herifin 
elinde sa'ihiyet yok. Yoksa hapı 
yuttuğumuzun resmidir! 

Tramvay biletçisinin basamak
ta duran küçük bir gazete müvez
zii ile cenklettiğini anlayıncaya 
kadar, ne yalan söyliyeyim, epice 
helecan geçirdik. 

Bu müvezzi, parmak kadar bir 
çacuktu. ltittiği sözlerden izzeti 
nefsi yaralanınıf olacak ki, cebin
den b":r bronz betlik çıkardı: 

- Al be! Fazla dırlanma!. 
Bileti elinde göğsünü kabarta

rak sahanlığa girerken bize dön
dü: 

- Bunlar böyledir ifte .•. dedi, 
gazeteci görmesinler, hemen balta 
olurlar. 

Matrn kağıdına sardığı gazete
leri, nlanmasm diye itina ile kol
tuğwıun altına yerletfrdi: 

- Bu tramvaya binmezdim a
ma, geç kaldım yok.sa. •• Bqka bi
letçiler bizi bot görürler. Ama, bu 
hiç nefes aldırmu. 

Ben sordum: 
- Simdi nereye gidiyorrun?. 
- Edimekapıya !. Ben mahal-

lelerde do1aşırun. 
- Kae y~ındaam ?. 
- On ikiyi bit"ırdim. 
Halbuki on )'atından fazla gös

termiyordu, 
Gazete sahtlarmm esrarını, bir 

müvezzi ağzından da olsa, karile
re b;ıdirmek meauliyetini üzerime 
almak İıstemediğim için bu bahsi 
kurcalamadım. 

Yalnız, ona sordum: 
- E.n cok gazete aatbğın günü 

hatrrlayabilir misin? 
Bir hayli düşündü, fakat auali

mi iyice Ju.vrayamamıth: 
- Nasıl yani? dedi. 
- En kazançlı günün hangisi 

dive soruyorum. 
·Burnunu çekerek, cevap verdi: 

- Belli olmaz ki... Havadis, 
varra, gazete çok sablır. l,Ier dur
gun olduMı günler, yarı yarıya ia
de göti;rürüz ... 

- Siz. "iyi havadis,, diye han
gilerine dersin· z 1 

Bıuıını salladı: 
- Havarliain iyisi fenası olmaz. 

Yangın, zelzele, ,imendifer, oto-

mobil kazası .. Bizim için en tatlı 
haber bunlar .•. 

Gazeteleri koydun mu koltuğu
na.. Fırla, yokutun başından: 

- Deh ... şe .... t. . .li ... yazıyor, Ak
'8Jll, Sonposta. .. Şimdi çıkb beyim. 

Bazı müfteriler biz, "Aktam,, 
diye bağırınca hemen eatlerine 
bakarlar. Acaba akfam oldu da, 
farkına mı varmadık derler. Han
gi aktam? .• Daha günün ortası bi
le değil. Saat (9)a gelmeden, Ak
fam, Sonpoıta çıkıyor. Sabah ga
zeteleri yalann avucunu.. Tazesi 
varken hayatına kim bakacak? 

Piyango günleri satış bir parça 
artar; ama, mutlaka: 

- Kazanan tekmil numara'ar •. 
diye bağırmalı. Bazı müşteriler, 
yalnız piyango çekildiği gün gaze 
te alırlar ertesi ayın on birine ka
dar bize selim vermezler. 

Sirkecide gazete satıyordum. 
Piyangonun çek ldiği bir gündü. 
Temiz p&k bir bey, bet~ ve
rip bir gazete aldı. 

Ben bekleme yerinde, gelene 
geçene; gazete sabnağa ça'ıtırken 
deminki maça beyi geldi yanıma, 
elindeki gaezteyi kafamda parça
ladıktan sonra: 

- Ver ulan bef kurutu ! diye 
bağırdı. 

Bu yırtık gazeteyi benden geri 
almazlardı. 

- Ne kabahatım var, efend: •. 
Gazete istedin, ben de verdim. di
yecek oldum. Bu sefer, suratıma 
bir tokat aşketti: 

- Ver be' kurutu mu? 
Zoru görünce verdim. 
Piyango çıkmadığına mı kızdı, 

yoksa, gazetenin içinde ho,una git 
meyen bir habere mi rastladı. Ha
la dütünür, düfünür, sebebin) an
layamadım. Neyae, yediğimiz to
kat, o gün bize on bet kuruta mal 
oldu. Ben onu bilirim. Gazete pa
rasını biriktirip b ";riktirip isteme
ğe gelince tepemizden bul&fık ıu
yu bofllltan müJterilere bile rast
ladığımız olur. 

Ama, hepsi böyle olmaz. Benim 
bir mütterim vardı. Gazetesini alır 
ken iki bet inınqluk çıkarıp: 

- Bunun biri, gazete parası .. 
öteki de senin! 

Der, her ra ıtlayıfta " kaç kuru 
fUD oldu?,, diye sorardı. 

Epice param toplanınıfb. Top
ladığım bu be, kurutlarla bir kum 
baraaldun. 

Annemin hastalığında hepsi 
gitti. 

- Demek annene sen bakıyor
sun? 

- Sade anneme değil, iki kü
çük kız kardetime de ben baka
rım! 

- Günde kaç gazete satarsın? 
- Elli .. Altmıt·· Bazan yüze de 

çıkar. Ama bu karlı havalarda faz 
la dol~orum. Geçende, basu
ra yaka1andım. On gün yattım. 

Küçük müvezzi, Edimekapıya 
lı:adar gidecekti. Tramvaydan iner
ken bu küçük mealekdafın, biraz
dan ayaklarına gerçidiği alb pat
lak kunduralarile, karlar üstünde, 
mahalle mahalle dolqmıya çıkaca
ğını düfününce yüreğim sızladı. 

M. SALAHADDiN 

Ateş - güneşte çocuklar •. 
Klöbe mensup azanın çocukları dün 

çok eğlenceli bir gün geçirdiler 

Çocukların dünkü eilentdinde 

Ateş • Günet klübünde dün bir ço 
cuk günü tertip edilmittir. Bu müna-
4 • 12 ya,fTla kadar olan çocukları 
sebetle klübe mukay,.et azanın 
i,tirak el ittir. lktısat Vekili Celal 
Beyin toronu Demirtııt da büyük ba
basuu te•t eden çocuklar araamde. 
idi. Çocuklar velileriyle birlikte &el
mıtlerdir 

aldırdıiımu iki reııim" 
Bu birinci çocuk gününde ıehri

mizde bulunan mebuslarltan bazılari 
le Oniveraite Rektörü Neşet Omer U . . . 
nıveraıte edebiyat fakültesi dekanı 
Köprülüzade F ue.t Beyler bulunmUJ· 
l"rdır. Meraaime çocuklann bir ağız 
dan
1 

ıöylecfiii iıtildnl marıile bat • 
a.nrnııtrr. 

Cevat Abbas Bey, Çocuk tiinünii 

F rans1z başvekili emirna
meler neşredecek 

P ARiS, 23 .A.A. - Meclis mahafilin
de söylendiğine göre, M. Doumergue i
le M. Germain Martin, bugün öğleden 
ıonra mecliı maliye komi•yonu""' bütçe 
masarıfatında genİf mikyasta tasarruf 
teklif edecekler ve bunun emirname • 
ler vasıtasiyle yapılmasını isteyecekter .. 
dir. 
. ~ili bu büyük bir münaka§a a.;a· 

bilır. Esasen, mec1ia bütçe muvazenesi
nin temininin emrettiği vazifeyi anla
mazsa hükUmetin müracaat edeceği ni
hai çare arayı umumiyeye müracaat o
lacaktır. 

Yani mali kanun kabul edildi 
PARIS, 23 .A.A. - Mebuııan mec'i.i, 

maüye encümeni M. Doumeraue ile C ·r
main Martln'in venni, olduklan izahatı 
tl"nledikten son..,, mali kanunun yeni mad 
deaini 8 reye kaııı 18 reyle kabul et
ıWtıir. Bu madde, hükiimete muayven 
bir meblağın tasarrufun•ı karamam~::r· 
le t8"akkuk ettirmek selahiyetini br · ~ ·y
!etrKktedir. 

Sosyal'stlerle komünistler. aleyhinde 
rey Yenni§lcrdir. 

fil Doumergue, 1934 bütçesinin mu
vauneslni temin etmek irin lazım olan 
ııelalıôyetnameyi isterken bun- Fran•ız 
parasına karı• nki l>ücumlara mukabele 
etm•k için elzem olduğunu sö.,re...;.ı idi-

Mebuaan meclisi. bütçeyi müzak•re e
derken eski nazır M. Palmade rad"W 
aosvaliıtler namma bu usulü tasvi.u ettl
Gi. P'~bi M. Paul Rev"*"d da tuvip et
m•.rır. Ancak -yalhtlerle knmüni•tler 
-!~vhinde bulumnut'ardır. Miliye en
cumeni mazbata mu"amri M. Jacau'er';n 
dôin mebusan meclisi tPrafın-lan k~bul ,._ 
dilen mukarreratın neticesi o1an 550 ll'İl
y.,., acığı ve keza muhtemel kı•":"let dü· 
şül.;lerinj kanamak Hn J-ükümetin ta•ar
r>ıflar yapmak selalıivetini istemekte ol
eluiTu suretinde bevanat ve tasril-atmdan 
ve M. Dounıerıoıe'in vaziveti düzel!mPk 
ve Franffın iıt=1a&.,.ını muh'lfaza etmek i
çin mütevazin bii~'C""'nİn birinci kinun
dan evvel kabul edilmesi liizumundalü 
iıraından sonra meclis, itimat meseleU .. 
ni ileri sünnüı olaa hükUı:netin noktai 
nazarına ittirak ederek 183 reye l<ar}ı 
363 reyle hükümete bütçe muvazenesirun 
temini için karanuuııeler çıkarmak SUN• 

tiyle tasarruflarda bulunması ~yeti
ni Teren maddeyi kabul etmiıt'ır. Bu ıe
ıahiyet, 30 Haziran 1934 tarihine ka<'ar 
devam edecek Te hiikümet kacarnamel,,_ 
ri 31 ki.nunuenel 1934 ten ene! parli· 
mentonun tasdikine arzeclecektir. 

Mecli•. bundan eYVel de kararnamele
rin t.udiki muamelesinin 31 temmuz 
1934 ten eV'fel yapılm,..ıru isteyen yeni 
sosy:ılist1erin tadil tekliflerini 199 reye 
karıı 391 reyle reddetmek suret:yte hü· 
kümete iki defa itimat beyan etmİf idi. 

Stavisky tahkikahnda 
öldürülen müşavir 

P ARiS, 23.A.A. - Adlive ve 
d .. J1iliye nazırları bugün aktama 
doi;iru M. Doumergue ta·ı:Umdan 
kabul olunacaklar ve kendisine ad
liye müS!\vİrlerinden M. Albert'in 
katlı hadisesi tahkikatı neticesini 
bildireceklerdir. 

işsizler Londraya 
yürüyorlar 

LONDRA, 23 .A.A. - Yüzlerce 
işsiz lngilterenin muhtelif noktala
rından bugünlerde Avam kamara
sında münaka,a edilmekte olan iş
sizliğe ait L:anun hakkında protes
to etmek üzere Londraya yilrümek-

• tedirler. Ve dit mahallelere gelmit
lerdir. 

Yürüyüf yapan bu itsizlere işçi 
fırkasının sol cenah tetkilatlan 
yardım etmektedir. işsizler gelecek 
hafta sonlarına doğru Londra da 
mit;ngler ve alaylar tertip edecek
lerdir. 

açarak çocuklara, annelere hitap e
den k11& ve cfuıel bir konferans ver-
miıtir. . 

Cevat Abbas Bey, Gazi çocuklan
run Gazi Türkiyeainde yann mem•e· 
ketin b94ma &'eçtikleri Yakit yapa· 
caklan büyük itleri, çocuklann aıılı
yabil~ceği bir dil ile anlabnıflır. An
nelerm de çocuklanru büyütürlerken 
böyle telkinler vennelerini aöylemiı
tir. 

Cevat Abbas Bey, Gazi Hazretle
rinden bahsederken çocuklar: 

- Y "fasın Gazi babama:. Diye 
dakikalarca alkıılamıılardır. 

Bundan sonra Mualla Cevat Ab
baa H~nıın "B~yiik Gazi hikayesi" 
mevzuıyle Gazı Mustafa Kemalin ço
cukluğundan buıriine kadarki bayatı 
ru, memlekete yaptığı büyük hizmet
leri çok gÜzel anlabnııtır. 

Bundan aonra çocuklar tarkı söy
liyerek mekik danamı oyııamıılardır. 
Bülent Hasan C-UI Hanım ''Yurt 
maaalı'' nı iyi okunıuttur. 

Semih Zekii Bey (Cümhuriyet na· 
111 hazırlandı?) isimli bir konferans ver
miıtir. 

Köprülü zade Fuat Beyin oğlu Or
han Fuat Bey (Ateı - Güne,) mevzuunu 
canlı bir şekilde söylemiştir. 

Bundan sonra çocuklara hazır!aıunıı 
olan masalardan çay, limonata, bisküvi, 
m~yY~d~n mürekkep bir kahnalb ikram 
edilnuıtır. 

. Kahvealtmclan aonra kliipten muhte 
lıf oyuncaklar alan yavrular cazbanda 
uyarak muhtelif danslar ve müsabaka. 
lar yapmıılardır. 

• Bu suretle dün saat on üçten on ye
dıye kadar çocuklar neıeli saatler ge. 
çinniılerdir. 

Bu bayramın en mühim safhaları ses. 
li filme alınmıttır 

--o-

Daha uzun müddet mu
hafaza edilebilecek 

MOSKOVA, 23. A.A. - Tas ajansı 
bildiriyor : Lenin'in cesedini uzun müd· 
det muhafaza etmek fikri, mümaileyhin 
ölümünü takip eden günlerde doğmuı
tur. Fakat, bu fikrin, tahakkuk ettiril
mesi imkansız addediliyordu. Modern ;. 
!im, bir cesedin biç tagayyura uğramak
sızın uzun seneler muhafazasına medar 
olacak mumyalama usullerini bilmiyor
du. 

Leqin'in cesedinin muhafazası husu .. 
sunda fevkalade himmet ve ihtimamla
nndan dolayi ahiren hükfunet tarafından 
kendilerine Lenin nişanı verilmiş olan 
profesör Norohien ile pro~esör Zborıky, 
matbuat mümessilleri ile olan bir görüt· 
melerindo ıu beyanatta bulunmuşlard:r: 

- Lenin'in cesedini muhafaza etmek
ten ibaret olan ve bizim uhdemize teret
tüp eden vazife, çok müşkil idi. Zira ci
han tarihinde bunun m;.li meshuk d•ğil 
idi, tarihi kadimde tatbik edilen mumya 
lama usulleri, ölülerin cesetlerini mumva 
haline getiriyordu. Ölüye olan her türlü 
müpbelıet ortadan kalkıyor ve bütün bir 
mumya""n muhafazası temaıniyle husu
si bir takım ıartJan isti'zam ediyOl'du.. 
Biz §Öyle lür mesele kartısmda kaldık: 

Lenin'in cesedini yalnız ;m;ıaıe ve 
her türlü tegayyüre karsı muhafaza et• 
me~ imkiomı babtedecek olan usulleri 
değil, belki cesedin harici _..rasmı 
da ayıtf.a ve tem.amen muhafaza etmeVe 
medar olacak usulleri aramak Ye tatbik 
etme!<, tenin rengi, çehrenin ifad .,.i ve 
nihayet ceset ile }'aF'Y&n adam aralln• 
daki her türlü müsa\.eheti muha'aza et• 
mek ilmin veriminden istifade ve şahsi 
tecriibelerimize müracaat ederek bir çok 
usuller tanzi mettik ye bir çok usuller 
tanzim ettik ve bu usuller matlup neti
celeri verdiler. 

Lenin'in vefatından beri gCÇmİf olan 
on sene, bizim için büyük bir l'CCJ"Übe 
devresi oldu ve bu de<rre müt...,,effanın u 
sedinin maruz kaldığı lal!'aY)'Ürat·n sey
ri hakkında faideli ll'ü...,ı.edet~rde bu
lunmamrzı temin etti. s..; devre esnasın .. 
da mütevelfanm cesed:n; mumyalamak 
içi" müracaat etmiş ol-'uğnmuz yeni U• 
suller artık hiç bir tC<l(av'!ü·.f~n endiıe 
etmememizi temin etti. Leni11'in c•-edi
ni" uzun ..-neler avni halde muhafaza 
edjl,.bileceğme kativen emmiz. 

lk; profesör, Jimdi bir eser hazırla
maktadırlar. 

Lord Eden 
Romaya geldi 
lngiliz muhhrasının yeni 

müzakerata esas 
olabileceğini söylüyor 
BERLIN, 23. A.A. - Alman tel&r.U 

Bjanaı bildiriye.- : M. Eden, dün akıam 
Alman matbuah mümeuillerini kabul 
elmiş .,,., onlara vazifesinin lnriliz muh· 
torılwn f.a"a' hükümetlerin kabul etmek
te ve hangi biikümetlerin kabul etmemek 
te o .. .ı .. g .... tu anlamaktan ibaret olduğu· 
nu söylemit ve demi\ıir ki : 

" Hiç kimse artık ngiliz muhtırası
nın müzakerat için esas teıkil edeıriyc
ccğini .öyliyemez. Fjlbakika bir bıkım 
mütkillcr mevcu'ctur. Fakat Ber!in görüı
meleri bir çok fikirlerin yanllf oldağu
nu meydana çıkarmıştır. Bu &örüş".llel<>
rin başka noktalardan büyük bir faidc
ai olmu1tur .. ' ' 

M. Eden, Fransadan alacağı ka•i ne
ticeyi Parite vaki 0

1acak ikinci ziyaı-e.
tinden beklemektedir. Mihııa"leyh, hu 
sabah B ... linden Romava gitmiştir. 
Bir anlaşma esası bulundu mu ? 

BERLIN, 23. A.A. - Alman telaraf 
aj:ınsmdan : Lo.-d Eden'in l:awPk'l ve 
baricive nazırı ile görü,meleri, iki loükü
metin kabil olduğu kadar kısa bir 7a.,.an• 
da silahları brrak:ma me•ele•İ h•!d' n~ • 
wnwni bir anlaşma yap•tmaa.:n~. ııte'."~·
lmni gösteren dostane bir duıunce ıçın· 
de cenran etmi,tir. 

H ... i'<i taraf ıilahlar• bır•kma h...L:
kında bi,- en1a~ ,-apılın'\ama mani o.
la., enget"lerin henüz mevcut .olmas~-a. 
raimen, müzakereler epeyce ılerlemı§• 
<tir. 

Amerika ordusu 
V AŞINGTON, 23. A.A. - Har

biye nazırı M. Dem çok kuvvetli 
bir orduya aleyhtar olduğunu söy
lemi,tir. 

Fakat o:ıdu, makul hazırlıklar i
çin kafi gelecek derecede kuvvetli 
olmalıdır. 

M. Dern dünya gazetelerini, ta
raftar olmak üzere, sulh ile harp
ten birini tercihe davet etmektedir. 

"Zira" diyor, Amerikanın ala
kadar olduğu evvelki harpleı•, bü
yük mıkyasta gazetelerin tetkil et
mi' oldukları efkarı umumiyenin 
mahsülüdür." 

Harbiye nazırı M· Rossvelt'in 
memleketi komünizm ve faşizmden 
vazgeçirerek George Vashington 
un zamanındaki ananelere getir· 
mİf olduğunu da söylemittir. --

lngilterenin asayi~i 
GLASCOV, 23. A.A. - Dün ak

taın bir nutuk söyleyen Sir John 
Simon ezcümle demittir ki : 
Yabancı memleketlerde son gün

lerde olan bazı hadiseleri dütün
dükçe, Büyük Britanyada asayı'ın 
idamesi için her hangi hususi bir 
tetekkül istemediğimizi söyleme
nin yersiz olmıyacağını zannedi
yorum. 

·-.~ . . -,., .... ; ' • • ~ "11' 

Karade~izde yağmurlu fırtına var 
. 'N_.()_~O.l_l.OS~Kl, 23 ( A.A.) - Ka~adenizde bu mevsimde pek na· 

d~~ ~orul'!!uş bır !arzda !"ebzul yagmurla karışık şiddetli bir fırtına 
huf,ıım surmektedır. Lenıngrad vapuru bir kayaya çarpmıştır. 

Fransız meclisi bütçeyi kabul etti 
PARIS, 23 ( A.A.) -Mebuaan Meclisi, gece cefresinde 1934 büt· 

ç~~inin heyet'. mec'!1uan.nı !23 reye k?rşı 469 reyle kabul etmiştir 
B~tçede masr~ yekıinu 48 mı~yar 41!1 müyon ve varidat yekilnu 48 
mılyar 471 müyondur. Y atJı 59 mılyon bütçe fazlalığı vardır. 

M. Titulescu kulağından rahatsız 
BOKRE.Ş, 23 (A.A.)_- Kulağındaki iltihabın nüksetmednden 

dolayı M. Tıtulescu yataga yatmak mecbur"yetinde kalmıştır. Doktor
lar cerrahi bir ameliye icrasını zaruri kılacak ihtilatlar vukuundan 
korkmaktadırlar. 

Çin heyeti 
Bugün gidiyor 

(Ba~i 1 inci sahifede) 
riilmüıtür. Esasen faal ve kuV'fetli bir 
ınilletin, kendisini kurtarmak için iyi 
bir hükümete Te iyi bir tefe ihtiyacı Yar• 
dır. Tiirkiyenin de muvaffaktyetini böy- , 
le bir tefe nıalik olmaamda ve ona iti
mat etmeainde aramalıdır. 

Ankara nihayet 10 oenede memleke
tin büyüklüğü ile mütenasip, T iirki
yenin merkezi olmağa li,..k ye modern 
bir ıehir olacaktır. 

Çirl"ın dahili vaziyeti 
Ceneral cenapları, Çinin dahili va -

2İyeti nasıl olduğu hakkında sorduğu -
muz ıuale ıu cevabı verdi: 

- Çinin clahili ve hatta harici va2İ • 
yetini anlayabilmek için son yedi sene 
zarfında geçirdiği dahili inkılapları tet
kik etmek lizmıclır. Çin milliyetperver
leri yedi sene evvel Çinin dahilen mil
li vahdetini temine ve Nankinde merke
zi bir bükü.met tetkiline muvaffak ol
dular. 

Fakat Çiade münakale vasıtaları gay
ri kili olduğu için vasi olan memleket 
dahilinde milli vahdeti vücuda getirmek 
pek kolay olmadı. Bu müıkül olmakla 
beraber, milli bir biikümet tetkil edil
di. 

Çin de beliren. bu milli harekc.t, ha
riçte bazı ecnebiler tarafından bır leh· 
dit tcklinde telakki edildiğinden Çin 
bazı ecnebi istilalarına maruz kaldı. 

1 ıte bu sebeple, Çinde dahili mese
lelerle harici meseleler arasmda daima 
bir münasebet Tardır. 

Çinde münakale vasıtalanrun kafi 
derecede bulunmanum hasebile, memle -
ketin her tarafında milli idareyi tem -
sil edebilmek için Pekin ile Kantonda 
birer merkez bürosu tesis edildi- Ba
zen Pekin ve Kanton merkez büroları 
ayn birer biikümet teklinde gÖsteril
miı İse de, bu telakki doğru değildir. 
Her iki hükümet, Nankinde teteWı:ül 
eden milli hiikümeti temsil eden birer 
İ>iirodan baıka bir f"T değildir. 

- Cinin nüfusu ne kadar? 
- Çinde yapılmakta olan tahrir nÜ• 

fus henüz bitmeuıiıtir. Bununla bera
ber, nüfus tahminen 430 milyooduı·. Hu 
miktarda otuz milyon nüfus nlan Man· 
çuri de dahildir. 

_ Çin bükümeti Mançuride teşek· 
kül eden yeni bükümeti tanıyaad< mı? 

_ Asla- Esasen Çinde Mançuko 
elenilen bir milletin mevcud:yetine 
kail değiliz. Ahali hep Çinlid;r. Ve 
orada teşekkül ~den hükümet Jaµ.>n 
aslteri kuvvetlenne dayanarak meveu -
diyetini muhafaza ebııektedir. 

Japon iıgali olıııaaaydı, Mançuri hü. 
kümeti çoktan halk tarafından iskat e
dilirdi. Bu sebeple biz Mançuriyi İ§g1tl 
altında bulunan arazi addediyor ve 
bu İ§gali hiç bir zaman tanınuyorur: 

Mançuri, bizce bir gün gelip ec -
nebi iıgalinden kurtulacaktır. Bu mo
aelenin, bugün için Çinin iktıaadi va· 
ziveti ve bazı taraflarda komüntst tıJı
rikatı doleyısile, halli oldukça müı· 
küldür. Bugün bizi ancak milli vahde
t.imiz iural ediyor. Dahili itler halle • 
clilince Mançurinin bir gün gelip kur· 
tulacağına kailiz.,, 

Kafesli evler 
(Başı 1 inci sayıfada) .. . 

rinden biri de Türk kadınma humye• 
tini vennesi ve onun ııhhi ve içtimai 
bünyesini tazyik eden çarıaflardan 
kurtarmasıdır. Çal"JB.f mahiyetinde o 
lan kafesler de meskenlerimizde ayni 
tazyiki yaparak Türk ailesinin sıhha 
tini ve içtimai bünyesini tehdit et
mektedir. 

Bugün baıta hükumet merkezi· 
miz olduğu halde bir çok vilayetleri
miz (Kafes) elenilen eski devirlerin 
belasından kurtulmUJtur. Buna mu
kabil latanbulun ekseri evlerinde ha 
la bu barem alametinin yer bulduğu
nu görüyoruz. 

Mazinin çüriik zihniyetlerinin de
vamı mahiyetinde olan kafeslerin bu• 
günkü inkılabın büyük manası önün
de derakap meydandan kaldınlması 
iktiza eder.'• 

Amerikan diplomatlannın 
maaşları 

VASHINGTON, 23. A.A. 
Mecliı doların oynaması üzerine 
maaşları müteessir olan hariçte
ki Amerika diplomatlarının eski 
maaıılarrnrn seviyesini muhafaza 
için hükümetin teklif etmit oldu
ğu kanun layıhaaı.aı kabul etmit
tir. 

Balkan haberler! 

Beş, altı metre kar 
SOFYA, 23 (Milliyet) - Deli o ... 

man .hanlisine şimdiye kadar !!Örül -
memıı derecede kar yağnuıbr. Bir çolı 
yerlerde 5 - 6 metre vuksekliğinde 
kar yığııılan görülmektedir. 

Atinada fırkalar reisler:nin 
toplantısı 

ATINA, 23 (MiUiyet) - Liberal 
hrkaaı lideri Mösyö Venizelos llaıkan 
misakı etrafmda iyi malfunat sahibi 
olmak maksadile temaslanna ve ziya • 
retlerine devam etmektedir. Dün de bl 
ribiri arkasına Sovyet, Fransız, lngi· 
liz ve ltalyan sefirlerini ziyaret etmit
tir. 

Fırkalar liderleri içtimamda muha
lefetin takip edeceği hattı hareket te 
tesbit edilmi~tir. 

Fırkalar liderleri BatvelUlin riyase
tinde pazartesi günü toplanacaklar • 
dır. 

Balkan konferansının 
mart içtimaı 

SOFY A, 23 (Milliyet) - Balkan 
konferansı heyeti reisi M. Papanallaı -
yu, konferaıutaki Bulgaı· milli grupun" 
Yunaniıtanda aktedilece.k olan konfe -
ransın mart içtimaına davet etmiıtir. 

Gelecek bafta zarfında &'l"Upun bu 
mesele hakkında karar vermek için top
lanması muhtemeldir. 

Bir tayyare düştü 
MONIH, 23. A.A. - Rhur üzerinde 

bir ıpor tayyaresi, bir tecrübe esnu:n· 
"~ ,ı;;,.-.Üf bir kiti ölmü§, bir ki•i yara
lanmııtır. 

Muzir hayvanlarla 
mücadele 

ORDU, 23 A.A •. - Birinci kanuıı· 
dan ikinci kanun sonuna kadar vilayeti· 
mizde 938 domuz, 27 kurt, 11 ayı öl:l;j
riilmiifliir. Mücadele dovam ediyor bu· 
&Ün §iddetli kar fırtınası ba§ladı. 

Aydın umumi meclisi 
rnasaisini bitirdi 

AYDIN, 23. A.A. _ Viliıyet umumi 
meclisi bugün bütçe rnüzakeruhru bi ir
miş ve daimi encümen aza~ar.nı scç~ik
ten sonra mesaisine nihayet vcrmişt:r. 
Bütçe yekünu encümenin tesbit ettiği 
gibi 683,523 lira 39 kuruş olarak kabul 
edilmiıtir. 

Nicaragua'da bir hadise 
MANAGUA, (Nicaragua, 23 >-· 

A.- Hükümetin bir tebliği, 193Z. 
33 İsyanı lideri Jeneral Sandino'ıil' 
öldürülmü' olduğunu bildirmekte· 
dir. 

Jeneral Sandino'un karde'i So1' 
rat ile iki dostu da, Managua teh• 
rinin tam hududu üzerinde dün 111il 
li muhafızlar tarafından öldüriil· 
mü,lerdir. 

Vaktiyle Sandinoya yardım et• 
mit olan jeneral Estrada'nın da öl· 
dürüldüğü söyleniyor. 

Nicaragua' da sansür tesis edil• 

nıittir. 
HükUmetin tebliği, jene e.1 ;:;a.ı,. 

dino'un reisicümhurun talinıatıP.~ 
muhalif olarak öldürüldüğünü b• • 
dinnektedir. Reisicümhur, Man'"ı 
gua'da kaldı'.lı müddetçe jeııer~ 
Sandino ile taraftarlarının haya • 

larını tekeffül etmişti. 
MANAGUER, 23 (A.A.) _... 

Reuter bildiriyor: . re 
Bütün Nikaraguvada örfi ıda 

ilan edimlittir. 

Faşist i-n-k-1l __ a_b_ı sergisi 
ROMA 23 (A.A.) - l{oJ'şıY 

' D Vers'-' 
da milli iktısat nazırı r • . . . :ıi-
huur, Fruıist inkılabı aergı:ını gıı
yaret etmittir. Nazırı, sergıde ı·. 

. . . h d"l n ınusso ı n ., mıkyasta ıza e ı e ıı 
"lik 5 •1yasi haY• nının gazetecı ve 

ı ,ıut• 
ile yakından aliikadu o mu 

_.,---
Bir çarpışma .,.. 

J{ (il f 
DORTMUND, 23. A.A. - a lıİ' 

ek katarı, 
ratle yürümekte olan spre• .. iıT 
lokomotife çarpm:ıtır. On dört k•!' 
fif ıuretta yaralanmııtır. 



... 

[flCLEl&J-
Sorgu makinesi 

H oltanın ycı.auc -
d Allah ekaik etmesin, insanın eti 
d Ostu çoğaldıkça bunların çetidi 
~drtıyor. tuhafından tenine, ağı 
d an fıoppasına ve durğunun
l ~ ainirlisine kadar bütün çeşit
,:rY~a oluyor. Bu çetitler ara
ti da dıkkate ,ayan olanlardan bi 
ı-ı, e ço~ soranlardır. Çok aoran
bir da ~rlü türlüdür, Kah yalnız 
llı1ıhne~ı fey üzerine aorar, ki.h 
ııun te.Iı~ sorğular aorar. Ki.h bu
lıt . ıkısini de karıttırır. . Şimdi 
~~e beraber geliniz ve yanım 

ını dinleyıniz .. 
- Bonjur! Ne var ne yok? .. 
- Güzellik. 

'İıı ;- Avusturya itlerine ne der-
" 

dı?- Ne diyeyim! Dünya çıldır-

•ın? Mazhar Osmanı tanır mı· 

-Tanırım, ahbabımdır, 
- Saatin var mı?. 
-Var .. 
.._Kaç? .. 
- Buçuğu bet geçiyor .. 
- Kaç buçuğu? •• 
.._ Altı buçuğu .. 

•iıı? Fransız kabinesine ne der-.. 
.._ ..... 

•iıı? Fransız kabinesine ne der

- Hiç ne diyeyim! 
-M Dum l' 'd' 7 • ergevımıır ... 
.._ Zanııederim. 
-saat kaç .. 
.._ Yediye yirmi var •• 
.._ Saatin Zenit mi? 
-H L .. ayır, OnJID .. 
- Kaça aldın? 
.._ Almadım. .. Hediyedir., 
-K· d' 7 ım ver ı ... -.... 

~ - Yahu! Her gün gazeteye ya. 
ııaaıl buluyorsun? .. -.... 
- Neye konufmıyorsun?. 
.._ Dütünüyorum-.. 

-._ Hindi hiki.yeaini bilir misin? 
.._Hayır ... 
- Anlatayım mı? .. 
-Anlat .. 

tıyC:- lierifin biri b'r papağan sa
~~· anladın mı? .. 

ııladım ... 
ıııu,-AnPapağana on altın istiyor-

.. ladın mı?. 
-Anladım. 

d' - Nurettin Hoca da bir hin-
1 ıatlyormUf .. Anladın mı?. 
-Evet.. 

~ .._ Hindiyi birisi almak İJltemİf .. 
eııdiın? .. 
-Evet .. 

-.:_.._ Hoca Hindiye on altın iste-

'""" Ha? .. 
-Hı a ... 

~1- Herif te demit ki: "Yahu! 
tt değil mi?" - ······ .._ Hoca da dem't ki: "Bak 
~tuk kadar papağana on albn 
d llrorlar. Benimki onun beti ka
't, On altın çok mu? .. 

..._ ····· ~iıı..._· Hindi deyince aklıma geldi •• 
dı sever miain? .. 

..._ Bilmem.. Pek aramam ... 
~;-- Ben dolma.sına bayı1mm. 

~~•İni ııeversin? .. 
)o~lıı l'ek tercih ettiğim yemeği 

r .. 

'Ba! Ne diyordum? .. 
llıi,:- Papağanın be,i kadar de-

....._ l<.inı demİf? .. 
'l\l~~nım itte Nasrettin Hocayı 

~rordun ya! 
l'ıılt];. lia, ha! Hatırladım.. Yum
)orı dar papağana on altın isti
)e 0~ da onun beti kadar Hindi. 
illi, n altın istersem çok mu? .. De-

"• Anladın mı7 
'lia. •• 

~ ıı:-- ~teki de demit ki: ".iyi ~ 
~il: ~gıı.n konutur... Senın hındi 
~r mu? Efendim? .• 

'....._ İi~a da: "Benimki konut
tii~el~d • . dütünür" demif.. Ha 

egı l mı'? ........ c·· .. 
....._ S Uzel .. 

aat kaç? 
:::: ": ed ye ~~ var. 
....._ ~ımdi sen nereye? 
....._ ~kıı.rıya. 
....._ ~;•tiklerin yerli mi?·· 
'l·ı ınem... .. .. 
..._ ,.,~k\ Hayat'ı gördun mu? .. 

'-'Ord" ..._ S um .. 
1ııı?. en Fatin Efendiyi tanır mı 

'li ~ ..._ li ayır .. 
ete11 ha! Az kalam unutacaktım. 

llıi~ t e!vaıı nerede bulunur?. Bi 
ey:ı:e iated 'ı ..._ N ... 

....... ce bileyim ben!. 
llıeı.en k~etec: '·ıin birader. Sen bil 

ırıı b·1· ? ..._ 5 k ıır ... 
..._ $ e erc:ilere sor .. 
..._ ı."tna gittin mi idi 7 • na. . • 

.Yı~ ... 

ıt .. 
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ŞEHiR HABERLERİ 

Ekonomi 

iptidai 
Maddeler listesi 
Heyeti V ekileden çıktı, 
alakadarlara bildirildi 
Sanayicilerin uzun müddettenberi 

bekledikleri mevaddı iptidaiye liıteıi 
heyeti vekilece kabul edilmit ve alaka· 
darlara bu busuıta malümat gelmij • 
tir. 

Teıviki sanayi kanunundan istifa -
de eden aanayi müeneaelerinin gümrük 
reıminden ve muamele vergisinden mu
al olarak getirebilecekleri iptidai mad
deler için tanzim edilen liste ve tali • 
matname bu suretle mevkii mer'iyete 
ırirmektedir. 

Lilte mevaddı iptidaiyenin fabrika· 
lar ara!ında ı~reti takıimini göıter • 
mektedir. Aldıgımız malümata naza· 
ran !İlle evvelce Sanayi Birliğince ha
zırlanan projeden farklı değildir. 

Sanayiciler liıtenin çıkmasından 
dolayı büyük bir memnuniyet içindedir
ler. Gümrüklerde bugünden itibaren 
mevadclı iptidaiye için bu ıekilde mua
mele yapılacakhr. 

(Talimatnamenin esasları 6 ın
cr salflemizdedir.) 

iş kanunu ve amele 
Yüksek iktisat mecliıinin it kanunu 

hakkında bir proje yaptığı yazılmıttır. 
Proje esaslan amele arasında iyi bir le· 
ıir bıralanııtır. Çalııma 5i1Atinİn seka 
saat olarak tahdit edilişi, on iki yaım· 
~ k~çü_k ç_ocuklarm çalıştırılmamau 
lıizde ıtçilerm çalııma hayatım ilk defa 
olarak tuız.im edecektir. Vakıa umumi 
lufzısııhba kanunu ela, 12 Yatından kü· 
çük çocukların açlıımaıma mini olmut
tu. Fakat bu kanunun hükümlerine ria· 
yet ebniyen fabrikaJar hakkında ağır bir 
ceza yoktu. 

Fabrika!ar bu gibi itler için evamiri 
hükUmete ademi itaat maddeai mucibin
ce 50 lira ceza veriyorlardı. Maamafih 
oçcuk çalııtıran müesseıelerin ı•k sık 
leftiı edilip bu cezayı bile verdiği gö
rülmemiıti • 
Bund~. batka en mühim meaele çalı• · 

ma ~nın fazla olma11dır. Sebrinıizde 
f~b~"'! ~ allında açılan küçük, gay
n ıihhı bınalarda çalııma zamanı ıekiz 
saatten çok fazladır. 

Bazı huıu'i müeııeıeler saat yedi.de 
iıe başlayıp akşam üzeri saat yedide i ı 
bitirmektedirler. 

Tutun, uzum, inc·r ofisi 
Haziranda lzmirde 

0

bir tütün, incir 
..-e üzüm ihracat ofisi teıkili için lktı· 
aat vekaleti hazırlıklara başlamıştır. 

Ofisin kadrosu tesbit edilmek üze
~d!I"· • Ofiı lzmirde tütün, iizüm ve 
mcır pıyaga11nda nazmı bir rol oynaya
cak~ Ofiı hilhaısa lzmir mabsuli. • 
b için hariçten miifteri buacak, bunlan 
lzmir ihracatçıları ile temasa getire • 
cektir. 

~alkanlardan tutun ihracatı 
azalıyor 

Balkan memleketlerinin tütün ihra· 
cab her sene azalmaktadır. Yapılan is
tatiatildere göre, 932 senesinde Türki
ye, Yunaniıtan , Bul&'aristan M milyon 
961 bin kilo tütün aatmıılardı. 

930 ıeneıinde 78 milyon 814 bin ki· 
1~, 929 .. ı~neıinde i~e 106 milyon 80" bin 
kilo tu~u':' ıevke~~miıti. 

Son ~ sene ıçınde, ihracabn &ıal -
'.::ın.t:.; en !?yük ıebep, Avrupa ve 
• erıbe al ""bıyaıın azalma11dır, Di
ger se p er, u mühim •ebeb' 
da pek ufak görülmektedir. m Yanın-

Ehbba muhadenet 
cemiyetinde 

Etıbba Muhadenet Cemiyeti dün ıa· 
lıeh Etıbba oda11 ...Jonunda aylık içti
"'!"nı r•parak meıleki bazı kararlar ver 
ımtlerdir. 1 

S .. 7 nm.. en sever mısın .. 
- Fena değildir. 
- Amma kısa konutuyoraun?. 

Hasta mıaın? 
- Yoo! .. 
- E neye laf etmiyorsun? 
- laf:ntak dairesinde fazla ko 

nutulmaz ... 
- Hangi istintak daireti? .. 
- Ne bileyim birader. Birbiri-

mizi gördük gi)rmedik.. Yakama 
Yapıftın habire soruyorsun. Bana 
aıra geliyor mu? ... 

- Amma yaptın ha! Ben aen"n 
ağzını mı tutuyorum? .. 

b 
- Müt~essir oldum doğrusu. 

ana kızdın mı? .. 
- Neden kızayım? 
- Ben aeni çok teverim bilir 

misin? 
- Bilirim ... 
- Şimdi bir fey soracakhm 

amma kızarsın diye korkuyorum. 
Ha? .. 

- Ne korkuyorsun sor bira-
der?.. ' 

Tam bu ıırada ayağı kaydı. 
Bana tutunmak i!stedi. Ansızın ol
duğu için bu harekete mukabele 
edemedim. ikimiz de kıç üatü ye
re oturduk ... 

Alem, gülmeğe batladı ve o aor 
du: 

- Saat kaç? 
-Yedi.. 

1 

i 

OUmrUklerd• 

Muhacırların 
Getirdikleri eşya 
Kaçakçılığa meydan ver
memek için tedbir alındı 

Yabana memleketlerden Türkiye • 
ye yerletmek üzere selen muhacirlerin 
beraberlerinde getirclikleri ticaret efY&
urun, ~teclenberi bir takım menfaatpe
reıtlenn gümrük reıminden istifade i
çin kullandıkları bir alet haline geldiği 
kanaati vardır. 

Türkiyeye ııiren her muhacir bera• 
berinde g:etirdiği bet bin liraya kadar 
eıyasıru gümrük resmi vermeden mem
lekete ıokabilir. Bu beı bin liralık 
kıymet o eıyanın giimrüldenmemİ§ kıy· 
metidir. 

Bu vaziyette , bir takım kimıeler, 
bu haklardan iıtifade ederek memleke· 
te bilbaıaa ıeker, petrol gibi eıya getir
mekte idiler. 

Çok ucuza memlekete giren bu eıya
nın burada piyasa fiyabndan aatılma
sile epi bir menfaat temin edilebiliyor
du. 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti iıkin 
ve muhacirin kanununun verdiği bu 
haktan istifade ederek muhacirlere pa· 
~a ikrazı ıuretile yapılan kaçakçılığın 
onüne &'eçmek için zaruri bir tedbir a]. 
IDl§hr. 

Gümrüklere bildirilen bu tamime na· 
z~ bundan sonra muhacirlerin ge
tirecekleri bet bin liraya kadar olan 
efyanın kıymeti gümrük remıi ,,.,riJen 
eıyarun dahili piyaaadaki kıymeti egas 
tutularak heaap edilecektir. 
rük Bet bi~ liradan fazlası için de güm-

. re.mı alınacak, yalmz kontenjana 
~! tutu1?."yacakhr. Bu tekJin tat • 
bikine bugun ırümrülderde batlanacak
hr. 

T uring klöpte 5 senelik 
mesai planı 

Türkiye Turing ve Otomobil klübü 
evvelki günkü idare heyeti içtimam
da, beı senelik bir meaai planı hazır • 
lamağa karar vermittir • 

Bu plamn hazırlanması ıçın idare 
heyeti azasmdan ihracat ofisi müdürü 
Cemal, belediye muavinlerinden Hi • 
mit, Eınir oğlu Ziya Beylerle Möıyö 
Prinni intihap edilmitlerdir. 

idare heyeti ayni zamanda, Türkiye
ye gelen seyyahların para mübadele • 
ıini kolaylaıtırmak için , vapurlarda ya· 
pılmakta olan kontrolün kaldmlması 
hakkında hükümet nezdinde teıehbü
ıatta bulunmağa karar vermiıtir. 

Peşte seyahatinin 
programı hazırlandı 
Şehrimizden gelecek mayııta Peı • 

teye tertip edilecek olan aeyahat pro
ırramı hazırlanmııhr. 
Ma~ sefiri Mösyö Yunııerth, seya· 

hate ııtirak edecek zevata bir cemile 
olıı,>a~ ~ere, pasaport ve vize muame
le11nın ifa11nda her türlü müzaherelte 
bulunacağını vadebniıtir. ---Dün hava güzel geçti 

Evvelki gün yağan kardan sonra dün 
bav~ karlan hahrlatmıyacak kadar gü. 
zeldı. Evvelki gece suhunet oldukça 
düımü§ , ortalık buz tubnuıtu. 

Dün , hava güzel ve cuma olduğu 
için berk111 ıokaldara dökülınüıtü. So
kaklarda grup, grup gezenler parklar
da güııeıliyenler görülüyordu.' 

Gülhane bahçesi hahn •ayılır dere• 
cede kalabalıkb. 

Sokaklarda bir gün evvel yığılan, 
kümelenen kar dün öğleden sonra tama
men kallunq, hatta çamuru bile kalma
mııb. 

Hava güzelliğini dün akf&ID& kadar 
bozmadı ve lıtanbullular kıt içinde bir 
bahar cumaaı geçirdiler. · 

Pul cezaları 
, Bundan bir müddet evvel pul tet • 

kik memurları tarafından tapu dairesin
d~ Ye bazı müeueıelerde yapılan tet • 
kilderde noksan clamğa pulu yapı br 
maktan dolayı bir çok kimseler h~
da pul ceza11 tarhedilmiıtir. 

lzmir gazetelerinin verdikleri ma
l~ta göre bu cezalann da cümburi
yetın onuncu yıldönümü münuebetile 
ııetred.ilen af kanunu ile affedildiği an
Iaıılmıı tır. 

Bir senede gelip 
yolcular 

giden 

Yataklı vaıronlar ıirketi tarafından 
1933 senesi zarfında Iatanhula gelen 
ve htanbuldan hareket eden yolculara 
dair bir istatistik tanzim edilmiıtir 

lıtatiatik ,udur: • 
T oros Ekıpreıi 

l ci mevki 2 ci mevki yekUn 

Haydarpaıadan 
hareket 
HaydarpaJ&ya 
muvaaalat 

384 

357 

1328 

1052 

Semplon Elupresi 

1712 

1409 

3121 

1 ci mevki 2 ci mevki yekün 

Sirkecic!en 
hareket 
Sirkeciye 
muvasalat 

1046 

1024 

2987 4033 

3016 4040 -
Konvansiyonel treni 

8073 

Birinci ve 2 ci ıne k. 
fıtanburdan hereket 1695 v ı 
lstanbula muvasalat 1759 

Beledlyed• 

Fakirler için 
Rontgen 

-o-

Hasta fakirlerden yalnız 
film parası alınacak 
Beyoğlu haıtaneıi için geçen aene 

alınan rontken aleti ile yapılan tedavi 
ve muayeneler neticeıinde bu aletin 
lıtanbul hastanelerinde mevcut röntken 
!erin en iyilerinden biri olduğu anlaııl
IDlfbr. 

Alet ser&'ide teıhir edilmek üzere 
ıehrimize &'etirilmiı, fakat o 11racla be 
lediyenin Beyoğlu hastanesi için ihti • 
yacı olduğundan bu alet niıbeten u • 
cuz bir fiyatla alınmııh. 

Belediye, balkın röntgen tedaviıine 
olan ihtiyacını düıünerek Beyoğlu haı· 
taneıinde filmi kendileri tarafından 
getirilmek ıuretile fakirlerin mecca • 
nen, fakir olmıyanlann da ucuzca rönt
gen yaptırmalannı düıünüyor. 

Fırıncılar için yeni duşunceler 
Fırın açmak, hnn iılebnek için be· 

lediyeden ruhaat almak lizundır. Son 
zamanlarcla vefat eden bir fırmcımn 
henüz reıit olmayan çocuğuna mahke
me tarafından bir vasi tayin edilinceye 
kadar bu hrmm iıletilip iıletilıniyece
ği bir meıde halinde görülmüı ve 
Eminönü kaymakamlığı bu buıuıta be· 
lediye reiıinin mütaleaaım sormuıtur. 

Belediye cevabını verecektir. Ayni 
zamanda fırınlar ve ekmek meselesi 
halrkında hazırladığı projeyi de ıehir 
mecliıine &'Önderecektir. 

Projede fırmlann ıslahı için alınacak 
tedbirler "" fmnların tahdidi meıelele
ri vardır. 

Bu proje ile fınnlarcla • eczahane • 
)erde olduğu gibi • birer müdürü mes'ul 
bulunması düıünülüyor. Bo mes'ul mü
dür, bir takım kanuni bayıtlara tabi o
lacaktır. Ekmek projeıi, ıehir mecli • 
ainıJe kabul edildikten ıonra, bazı mad
delerinin kanuniyet keıbebnesi için bü
kümete verilecektir. 

Ma•rlff• 

•• 
Universitede 
İmtihan usulü 

Komisyon Avrupada 
tatbik edilen 

usulleri tatbik ediyor 
tlniTerai•~de imtihan uıullerini tet

kik ve teıbit için bir komiıyon teşek • 
kül ettiiini yazmııtık. 

Bundan sonra imtihanlar, bazı Av • 
r\lpa üniversitelerinde olduğu gibi hem 
tifahi, hem tahriri yapılacaktır. 

Tahriri imtihanarda muvaffak olan 
talebe tifabi imtihanlara da kabul edi· 
lecektir. 

Bazı fakültelerde imtihanların iki, 
üç ıenede bir, bazı fakültelerde de aon 
smıflarc!ıı yapılma11 cihetleri mütalea 
olunmaktadır. 

Komiıyon tetkikatına devam etmek
tedir. 

Vapurculuk şirketinin 
yeni vapurları 

Vapurculuk ıirketinin son heyeti u
mumiye toplanbsmda yeniden vapur mÜ· 
bayauı için idare meclisine ıalalıiyet 
verilmiıti. 

Şirket, yolculann bütün iıtirahatle· 
rini mükemmelen kartılayabilecek ıe· 
kilde iki yeni vapur alınalı için bir fen 
heyeti teıkiline karar verıniıtir. 

Bu heyet vapur aatımı için teklifler 
yapan müeaaeselerle temaı edecek, kısa 
bir zamanda tetkikabnı bitirecektir. 

Bu tetkikatta claha ziyade sürat ve 
kullanıtWık aranacaktır. Yeni vapurla
rın mart sonunda iılemeğe baılayacak
lan umuluyor. 

Devairde yangın tertibah 
Adliye yangınından sonra her resmi 

daire yangına karıı koruma ted"/ irleri 
almağa baflamıfhr. Resmi dairelerde ö
tedenberi mevcut bulunan IÖndünne a-

Poll•le 

Damadı soran 
Ziyaretçi 
Masanın üzerindeki çan

tayı aşırıp gitti 
Beyoğlunda Lüksenborg Aparlı· 

manında Madam Dolkenin evine bir 
adam gelmit, Madamın damadı Mü
bendiı M. Pitovayı a<>l'lllllf ve bir müd 
det sonra da maaa üzerinde ve içinde 
8 lira bulunan çantayı alarak "8VUf

muıtur. 

BilB.lıara Madam Dolke çantayı a· 
ramı§, fakat bulamayınca zabıtaya 
müracaat etmi_ftir. 

Yapılan tahkikat netice<ıinde çan 
tayı alan adamm Sa.it iaminde biri ol· 
duğu anlaıılnıııtır. 

Kaçak oyun kagıdı 
Samatyada oturan Ali Reıat Efen 

dinin üzeri ıüphe üzerine aranmıf ve 
iki deate kaçak iskambil kağıdı bu
lunmuıtur. 

Tabancalı adam 
Eminönü yangın yerinde ıüpheli 

bir vaziyette dolaıtığı &'örülen kahve 
ci Şabanın Üzeri aranml§, neticede 
bir tabanca ile 7 fiıenk bulunmuı ve 
müsadere edilmittir• 

Sokakta ölllm 
Cerrabpata bastabaneainde bir ay 

danberi tedavi edilmekte olan ve ai
lesi ile biraderi tarafından memleke
ti olan Rizeye götiiriilmek Üzere baa 
tahaneden çakarı.lan Huan Efendi 
Galata nbtımında Üzerine ani olarak 
bir fenalık gelerek yere dii§üp ölmüt 
tür. 

Yapılan muayeneainde eceli mev· 
udiyle vefat ettiği anlaıılmı§tır. 

Kaçarken yakalandı 
Fatihte Haaan Alemi mahallesin

de Kınktulumba aokağında oturan 
Hasan Beyin evine sabıkalı Sabri na· 
mmda biri girmit, odada a11h bulu
nan ceket ile yeleği alıp kaçarken ya 
kalanmııtır. 

Ev aranınca .. 
K.malıadada Ananaiya caddesinde 

9 numarada otuarn Madam Koraika 
ve kızkardeti Kaye Hanımın haneain 
de yapılan aramada 42 deate iskam
bil kağıdı, 6 ıite Avrupa ıarabı zu· 
bur etmit, hepıi lnbiaar memurları 
tarafından müaadere edilmittir. 

Devrilen araba 
Evvelki ırün Çamlıca kız ortaınek>

tep arabacıaı Hasan ağa arabasiyle 
Çamlıca caddesinden geçerken araba 
karlara saplanarak hendeğe devril· 

, mit ve arabacı Ha.san ağa hafifçe ya· 
' "' ralanmı9trr. ·· 

KöylU sigarası 
Unkapanında Tekirdağ iskelesin

de Kamil isminde biriıi köylü sigara· 
11 aatarken yakalarunııtır. 

Sarhoş 
Sabıkalı Süleyman oğlu Süleyman 

Pel'§embe ıerefine evvelki &'CCe mey 
hane meyhane dolatarak adamakıllı 
kafayı tütıülemiı, aaat 24 te son uğ
radığı meyhaneden çıkınca Arac ca• 
miinde Sarızeybek aokaiında oturan 
eak.i dildadesi Zehra Hannru ırönnüı .. 
Ve yanına yaklatarak ilanıaq etme
ğe batlamııtır. 

Zelıranın yeni sevğiliıi toför Sami 
müdahale edince Süleyman fena hal
de luzmq, bıçağını çektiği gibi toför 
Samiyi bileğinden, Zehra Hanımı da 
dizinden yaralamrıtır. Süleyman ya· 
kalanmııtır. 

!etlerinden bir kmnınm değiştirilmeıi ve 
bunların yerine daba mükemmel vesait 
tedariki için hemen her daire, bütçesin
den tabıiaat aymncfhr. 

Bundan ba§ka dairelerde mevcut oda· 
cı ve hademelerin yangın başJancıcında 
nasıl hareket edeceklenne dair kendile
rine İcap eden malümat verihnit ve bil
ba11a itfaiye telefon numaralan belleti· 
rildiji gibi, Nefonla konuılll8IDU bif
miyenlere de bu muhavere öğretilınit" 
tir. 

Bir hayır müessesesinin 25 inci yılı 

Dün erzak olmoia gelen lokir aile kadınları .. 

Senelerdenberi tehrin kenar bir 
semtinde aeNİz sada11z fakat faydalı 
bir tekilde çalıflUI bir müe1Se1e var: 
Topkapı Fıkaraperver Müeı1e1esi ..• 

Bu fıkaraperver müesseıelİ bu
gün 25 inci yıldönümü dolduruyor. 
25 senedenberi daima fakirlere kapı
sını ve ağuıunu açık bulunduran Top 
kapı Fıkaraperver cemiyeti dün, 25 
inci senesinin aon günlerinde de 215 

1 

5 kilo kömür, birer kilo ıeker ve 250 
gram da ıhlamur te<rzi etti. 
Topkapı F ıkaraperverine gene 25 

inci yıldönümü münasebetiyle aa.habı 
hayır çok yerinde teberrularda hulun 
maktadır. O semtin fıkaraıma sene· 
lerdenberi bakan, elinden geldiği ka
dar yardım eden bu hayır müesse~es i, 

her semtte teııüsünii görmek i s tediği. 
miz müeııeselerden biri ve birincisi· 

3 
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Evimiz! 
Hı;-lk~vleri üçüncü kurulut yılı. 

na gırdı. 
İnkılap Türkiyesinin fikir ve ha. 

reket müesseseleri arasında bence 
Halkevinin yeri Üniversitenin dah~ 
ilerisindedir. 

Üniversite mahiyeti itibarile bir 
ilim yuvasıdır. Oradaki f:k r hare 
ketleri ilmin beynelmilel hudutları 
içinde cereyan eder. Halkevi sia
t~mindeki müesseseler bilhas a bi. 
z m gibi inkılap geçirmiş menı1e
ket'.erde cemiyetin her sınıfını si
neaınde toplıyan ve onları bir ül
kü pefinde kaynattıran adeta bir 
Halk Üniversitesidir. 

Sovyet memleketinde bu kabil 
müesseselerin muhtelif meslekler
den milyonlarca insanı yet ftird!ği 
malümdur. Bizim Ha!kevleri he
?üz genç Yatla olmalarına rağmen 
ınkılabın temelini tutan milli ve 
içtimai umdeler etrafında olduk
ça genit bir gençlik lc\itlesini ağu
funa almıttır. 

F kir hayatı, i;;timai tetekkül' er 
ve spor cereyanları gibi menı1eke
ti~ kafasını, kalbini ve kolunu tef 
kıl eden taazzuvlar bugün Halkevi· 
nin çatısı altında kuvvet buluyor. 

Şeflerimizin Halkevlerine ver
dik!eri kıymet onlardan beklediği • 
m "z ümidi kuvvetlendiriyor. 

Şurar.ı muhakkak ki yeni devlet 
sistemi knran memleketlerde genç
liği yetiftiren tetekküller daima bir 
plan, bir çerçeve, bir kadro içinde 
çalı,tmlıyor. 

Köylüden tehirliye kadar dü~ü
nen kafaları, ;ş1 iyen kolları b;r is
tikamete çevil'D',.ı. ~,. J.. .. - •- - • ·
labm ülküıüne bağlamak için Hal
lı:evlerinin aldığı vazife pen: , yuk· 
tür. 

Geçenlerde gene bu sütunlarda 
ipret ettiğim gibi Türk gençliğini, 
perakende ve rabıtasız tetekküller
den z"yade Halkevlerinin geni, hu
dutları içinde toplanmıya ve kuv
vetini bu noktada teksif etmeğe 
çalıtmalıdır. Orada her dütünen 
ve çalıtan vatan çocuğuna yer var
dır. O çatının altında itçiden sa
natkara, mütefekkirden• köylüye 
kadar mecıleğe, sınıfa göre mevki 
ayrılmıflır. Bu itibarla Halkevi, 
fertle devleti bir uzviyet ha 1 inde 
kaynqtıran b ' r inkılap müessesesi 
sayılabilir .. 

Tetkilatı tarihi vaizfesini bitir
diği için her gün bir köşesi çöken 
eski Avrupa ce"in"yetinin halini gö. 
rüyoruz. Büyük ihtilıilden büyük 
harbe kadar Avrupanın en yeni ve 
zinde tetekkülü r.ayılan Fransa 
bugün eski Habsburg saltanatı ka. 
dar köhne telakki edi'iyor. Milli 
te,ekküllerin çehresi bu kadar de
ğişmiştir. Biz'ım genç Türkiye\lliz 
beynelmilel ha!9:tta en yeni ve ile." 
ri inkılap devrıru yqıyor. Bu dev
rin en bariz noktası da halk taba
kaları arasında görülen anlasma, 
yakınlatma ve kaynaşmachr .• H-:'
kevleri bu maksatla kuruldugu ı
iç'n o çatı altında bütün bir .inkı· 
lap Türkiyesi yaşıyor demektır. 

Halkevi hepimizin evitlir. 
Burhan CAHIT 

Turing klöpte bir hatıra 
Leh ceneral konsolosu Mösyö Weg

ne.rowicz meıhur Leh tairi ve vatan .. 
perverİ Adam Midüewicz'in bir ma • 
daly=unu bir mektupla, hatıra ol • 
mak üzere Turing ve Otomobil klübü
ne gönclerıniıtir. 

Leh vatanperveri bilindiği veçhile 
Kının harbine iıtirak etmİf ve Tür • 
kiyeda ölmüı:tür. 
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( Fikirler ve insanlar ' 1 
"Fuji Yama,, 

Sedat Simavi, etrafına pek far- ı 
kettirmeden, matbuat hayatımızın 
en çok alakaya değer adamların
dan biridir. Şimdiye kadar çıkardı
ğı mizah gazetelerinin, haftalık 
magazinlec•in adedini belki ancak 
kendisi bilir· En sağlam, en müna
kıqa edilmez meziyetlerinden biri 
yılmaması, yeise kapılmamasıdır. 
Onu magazinlerinden bir iki tane
sini ilk tesis ettiği günlerde gör
düm; fakat kapatmağa karar ver
diği günlerde görmedim. Çünkü 
öyle zamanlarında da yeni bir ga· 
zete hazırlamakla metguldur. 

Y edigün, sahibinin bütün tecrü
belerinden istifade etmittir; iki se
neden beri her hafta tertemiz ve 
biraz daha olgun birhi.lde çıkıyor. 
Büyük bir iddiası yoktur; zaten o 
magazinin bat kabahati bir iddiası 
olmamasıdır; fakat bir iki tane ol
sun alakayı celbe layık yazı bulun
durmıyan nüshası yok gibidir. 

Sedat Simavi mecmuacılığa, ı•ı
sam olduğu için heves etmitti; fa
kat mecmuacılık onu nihayet mu
har•·irliğe de sevketti. Bir roman 
dıkardı:Fuji Yama(l).Elbette de
vam edecektir; daha doğrusu mu
harrirliğini bu kadarla bırakırsa 
hayret ederim, çünkü insan yazmak 
denen meyvayı bir kere ısırınca bir 
daha onu çabuk çabuk bırakamaz. 

F uji Yama bir romandan ziyade 
uzunca bir hikayedir; ismine rağ
men Japon hayatına ait değil. Bir 
Türk kızının yine bir Türk zabiti i
le sevitmesini, sonra Fuji Yama e
t-:klerinde ni,anlanmasmı anlatı
yor. 

lvi mi? Bir teY söylemiyeceğim; 
._unkü geçenlerde Seli.mi izzet Ye
digün' de benden bahsederken ba
~ı makalelerimi, sı:f tabilere yaran
mak için yazdığımı iddia ediyor
du. Artık ben, muharrir, bir mec
nıua sahibinin eseri hakkında fikri
mi nasıl söyliyebilirim? 

Öz şiir 
Sabahattin Rahmi Beyin "öz •i

ır meselesi,, isimli yazısı, Varlık'ta 
çoktan beri ilin ediliyordu; niha
yet o mecmuanın 15 şubat tarihli 
rumarasrnda çıktı. Bizde "easai,, 
yazan~ saf bediiyat davaları ile uğ
Nuanlar azdır; şimdi büsbütün a
t.alıyor. "musahabe,, denilen yazı
lar mecmua\anmızdan bile kalkı
yor. Bunun içindir ki yeni bir mu
ıahabecinin İsmin i i şitti ğimiz za
man seviniyoruz. 

Bu yeni muharrir itina ile, yani 
imzasına hürmet ederek yazıyor. 
Kendisinc~en bunun için çok şeyler 
l>ekliyebiliriz. Henüz genç olduğu
nu da biliyoruz; birtakım mesele
ler ın hala canlı olduğunu zannet
mesi belki böyle genç olmasından, 
'O me•eleleri daha yeni öğrenmesin
.dendir. 

Öz • iir. . Abbe Henri Bremond 
(Bremond değil) ... Bunlar ne ka
dar eskidi! Bizde bunlardan zan
nederim evvela Ahmet Hatim bah
setti; "Şiir hakkında bazı mülaha
zalar" bu öz, yahut halis tiir mese
lesinin bir müdafaasıdır. Ahmet 
Ha~im, Abdülhak Şinasi Dergah'ta 
Bremond'un methur nutkundaki 
iddiaları anlatırken, Fransa' da 
olduğu gibi bizde de çok kimseler 
anlamıyor, sinirleniyorlardı. Fakat, 
doğrusu, bu mesele bizde Fransa'
dakinden daha çabuk kabul ed;Jdi; 
timdi tiirin manadan hariç değilse 
de ondan başka bir şey olduğunu 
hemen hemen herkes tasdik ediyor. 

Bunun içindir ki Sabahattin Rahmi 
Beyin yazısı, şeklinin layık olduğu 
dikkati celbedemiyecektir. Hiç bir 
kanaati zedelemiyor, hiç bir kana
atin aksini söylemiyor, bilakis yer
leşmif, kökleşmif, bunun için de ar
tık zararlı, hiç olmazsa faydasız ol
mağa ba,lamıf bir kanaati takviye 
ediyor. Bu makaleyi yeni arkadaşı· 
mız için bir "faux depart,, sayıp 
bundan sonra ondan daha yeni id
dialar bekliyebiliriz. 

Maamafih Sabahattin Rahmi Be 
yin "öz ~iir meselesi,, ni yakından 
anladığı muhakkak değildirı. Maka
lesinde, meselenin tarihine, hatta 
nazariyatına ait kısım, eksik ol
makla beraber, doğru; fakat mu
harrir itin tarih ve nazariye kıı· 
mını bırakıp da Bremond'un iddia
sını türkçe bir mııra ile teyide kal· 
kınca, insanı hayretten donduracak 
bir tekilde yanılıyor. 

Bremon meşhur nutkunda der 
ki: 

"Hele akıl - tiir (poeaie • raiıon) 
filosofları bize, Malherbe'in 

Et leı fruits passeront la pro-
messe deı fleurs 

muraının niçin Fransız 'iirinin dört 
be, mucizelerinden biri olduğunu, 
en küçük harıfine dokunur dokun
maz bütün kıymetinin niçin mah
volduğunu anlatıversinler. Bu ila
hi "anopeste" (2) lerin üçüncü .. ü
nün ağırlığını bir kar zerresi sikle-
tinde deği,tirir. 

Et les fleurs passeront les pro
messe des fleurs 

haline getirin, saksı kınlıverir.,, 
B:•emond mısraınm veznini de

ğiştirmiyor, manasını değiştirmi· 
b. " . b. .. k yor, ır a,, yerıne ır e,, oyu· 

yor. Halbuki Sabahattin Bey bunu 
anlatmak için Ahmet Hıqim'in 
"Ağır ağır İneceksin bu merdiven
lerden,. mıaraını alıyor ve diyor ki: 

"Basit bir emirden batka bir 
fey olmayan manaya dokunmaksı
zın kelimelerin yerlerini değittiri
niz: "Bu merdivenlerden ağır ağır 
ineceksin.,. Sihir kayboldu.,, 

Elbette kaybolur, fakat acaba 
vezinden değil mi? 
· Bu öz tiirden ben de çok bahset
tim; o kadar ki artık ona pek inan
mıyorum. Mamafi şimdiye kadar 
söyledikleıtime bir tey ilave etmek 
istiyorum. 

Bir gün yolda giderken Fuzuli'
nin "dedim, dedi,. manzumesini o
uyordum· ikinci mııra beni bir tür
lü tatmin etmiyordu, çünkü fövle 
hatırlıyordum: "Dün saye saldı ba
şıma bir servi serbülent - Etvarı 
dilrüba idi, reftarı diltıese~t. .. ,, 
Ned<'n sonra hatırıma geldi: "Kim 
kaddi dilrüba idi ... ,. 

Benim söylediğim şekil çirkin 
değildi; hatta onu sonra biraz da
ha düzelttim: "Reftarı dilrüba idi, 
güftarı dilpesent.,, Eminim ki mıs
ra bu teklinde aslından fena. değil
dir; fakat bizi yine tatmin edemez, 
çünkü haf.zamızı rencide eder. O 
mısraı Fuzuli'nin söylediği şekilde 
ezberledik, artık ona daha güzel 
bir şekil bile bulsak nafiledir, ha
fızamız o yeni şekli beğenmemize 
manidir. Acaba B:-emond'da, Mal
herbe'in mısramı değiştirdiği za
man memnun olmamasına mani o
lan ,ey bu hafıza meselesi değil 
miydi? 

Nurullah ATA 

(1). - Kanaat kütüphanesi, 30 
kuru,. 

(2). - iki kısa ve bir uzun he
ce; aruzun leilünü gibi. 

Milliyet'in edebi tefrikası : 3 

K ANL I SIR 
Sırrı Nevres, kağıdı tekrar oku- ı 

du ve gözle:ini kıpıftırdı, sert 
adımlarla ilerledi ; kağıdı, antrede 
yanan lambanın ıtığına tuttu, dik
katle baktı, elini alnından geçirdi. 
Rengi sapsarı olmuttu. Alt duda
ğı seyiriyordu : 

- · Bunu getiren çocuğu tanı· 
yor musun? 

- Havır. Beyefendi. 
- Mektubu verince, ne eledi? 
- Bunu, damat beye verecek-

sin! dedi. 
-Baska bir şey söyledi mi? 

- Ha°yır! 
- Cevabını da beklemedi de-

mek? 
- Evet, beyefendi. Mektubu 

elime tututturdu, tersgeri dönüp 
ko•~ lm~:ı kartı, gitti. 

~r ı Nevres'in elindeki kiPıt 
titrevnr 1u. O, rüyada bir botluğa 
vuvarlanrh lttan •onra uyanını, ve 
hala kencline gelememiş te sayıkla
yor gih; irli : 

_ J''• 1'.' ;ina~php•? R•t. co1-t g-a· 

Yazan: Mahmut YESARi 

rip ! tliç bir münasebeti yok .. Ak
lımdan, imkandan, ihtimalden u
zak bir şey .• 

Şakaklarından ince ince terler 
s~zıyordu; kar!ıda ~aşkmlaşan Ha
tıceye: 

- Peki, dedi. Sen, git ... 
Salona do~ru yürüyordu, beni 

hatırlamıt olacak ki döndü : 
- Oh, pardon ... Birdenbire sa-

tırdım da... ' 
- Fena b'r haber mi? 
Bıqını sallıyordu. sesi toktu: 
-. - Hayır! Arkadatlaı'ın bir sürp

rızı ... 
Elindeki kağıdı tekrar göz ucu 

ile süzdükten sonra pantalonunun 
cebine soktu: 

- Beni, bir, bir buçuk saat için 
çağırıyorlar, G,itmezsem, yarın ni
kahta belki muz.plik ederler. Böy
le nazik zamanlarda kimseyi da
rıltrnıva, gücendirmiye ge'mez ! 

Gülüyordu. f,.kat bu, f'Ülii•ünde 
öyle h;r zorakilik vardı ki övle bir 
sahtelik akıyordu ki sebebini bilme 

SIDIKA 
Kasabada iki gündür davullar 

döğülüyordu. Altıparmağın kızı Sı 
dıkayı Malmüdürü Tahsin Beyle 
evlendiriyorlardı. 

Sıdıka Tokat vilayetinde doğ
muf, küçükken ninesiyle Niksare 
gelerek burada doğup büyümüttü. 

- Nerelisin kız?. Diyenlere 
daima: 

- Nikıarluyuk .• Derdi. 
Sıdıkanın anası genç yatında 

kocasından ayrılıp başka bir er
kekle evlendiği için üveybabası ya 
nında ıığınamıyan kızcağız vakit 
ıiz yetim kalmıf, onu ninesi bü
yütmüf, meydana çıkarmıttı. Sıdı 
ka ilk mektebi bitirmit, nakıt itler, 
marifetli, kasabanın sayılı kızla· 
rındandı. Hasba güzeldi de.. Sarı 
saçlarını, gökela gözlerini, gören 
delikanlılar içlerini çeker, pefini 
bırakmak istemezlerdi. Kasabada 
ona çok ifmar eden oldu, daha 
mektepten çıkmadan çok iıtiyen
ler oldu amma Altıparmakların 
Mustafa ağa naza çekti. Adama
kıllı bir talip bulmadan torun'1nU 
veremiyeceğini söyledi. Esuen 
kız da yerliye varmak istemiyor
du. 

Malmüdürü Tahsin Bey Amas 
yadan yeni gelmitti. Hiç evlenme 
miş, asil bir aileye mensup, kibar 
bir gençti. Güzel Sıdıkaya bundan 
münasip bir koca bulunamazdı. 

Çartamba aktamı Kına gecesi 
yapıldı. Rakılar içildi, silahlar a
tıldı. Ve Perşembe günü de gelin 
alma merasimi yapıldı. Gece, ge
lin ve güveyi gerdeğe girdiler. Ka 
saba delikanlılarının hepsi Tahsin 
Beye gıpta ediyorlar: 

- Müdür Bey kuyruğun yağlı. 
sına düttü, diyorlardı. 

Fakat bu saadet çok sürmedi. 
Haftannda turada, burada, 

kahve köşelerinde bir dedikodur 
batladı: Kız bakire çıkınamıttı. 
Malmüdürü mahkemeye müraca
at ederek kızı tatlik edecekti. Bu 
şayiayı en fazla körükliyenlerden 
birisi de Sıdıkanın akrabasından 
Kazım isminde bir gençti. O, bir 
zamanlar hükumette odacılık et
mit, itreti yüzünden kovulmuftu. 
Şimdi sokaklarda avare gezer ta
kımındandı. Kazımın Sıdıkaya 
karşı ötedenberi zafı olduğunu 
herkes bilirdi. Bunun için dediko
duda elebıqı olmasına herkes e
hemmiyet vermiyor: 

- Kızda gözü var. Kocasından 
botatıp Sıdıkayı almak istiyor. Di 
yorlardı. 

Dedikodu etrafa dalbudak sal 
dı. Yumurtaya kulp takan Nikisar 
lılar ağzında şekilden şekile girdi. 
İzdivacının on betinci günü Tah
sin Bey kızı teyzesinin ev·ne gön
dererek mahkemeye müracaatt 
mecbur kaldı. Muhakeme görüldü. 
Kızın evlenmeden evvel bakire ol
madığı neticesine varıldı. Ve bo
•anma kararı verildi. Sıdıka timdi 
hem dul, hem de 'üpheli bir kadın 
olmuftu. 

Bir gece el, ayak çekilmitken 
silahlar patladı. Jandarmalar ko
fUftu, bağırmalar, çağırmalar ol
du. Ertes;, gün Sıdıkayı evinden 
Kazımın kaçırdığı duyuldu. Kız 
da Kazımı seviyor, denildi: fakat 
kasabanın etrafından sayılan Al
tıparmak Mustafa ağa bu iti haz
medemedi, namusuna yediremedi. 

den ürperdim. 
Saat'ne bakmıttı: 
-Ooo .. dokuzu bet geçiyor •. Ne

tideye haber vereyim. .. Eğer kayın 
peder soracak olursa, lutfen anla
tırsınız, olmaz mı? Affedersiniz, 
doktor bey, sizi, yalnız bırakıyo
rum ama ..• 

- Rica ederim çocuğum, sen, 
keyfine bak ... Ben, içeride oyun 
seyrederim. Herkes o kadar kendi 
i.lemindeki b'r saatlik kaçamağın 
pek farkına varmıyacaklardır sanı
yorum. 

- Evet, evet... Belki de bir saat
ten evvel gelirim .• 

Sırrı Nevres, sür'atle yukarı ka
ta çıkmıftı. Ben, poker oynanılan 
yandaki küçük odaya değil, salona 
girdim. 

Meçhul küçük çocuğun geç vakit 
getirdiği bu kağıt, z ·hnimi karıttır
mıftı. Bu, bir arkadat sürprizine 
benzemiyordu. Nevres'in hali. ba
na.o hissi, o zannı verememitti. Sır
rı Nevres, kağıdı evvela hayretle o
kumuş, sonra yazıyı tanımak ister 
gibi ışığa tutmuş ve o zaman deh
şet1e donmuştu.Böyle b"r kağıt, bat 
ka bir gece gelmi, olsaydı. fazla 
manalı düşmezdi. Fakat sabahı ni
kah kıyılacak bir ıı:ecede, mutfak 
kapısından, meçhul bir çocuk elile 
verilmit olması, insanı düşündürü-

Hükumete müracaat etti. Ve ken
disine taraftar bir çok adam topla 
dı. Kasaba halkı şimdi iki taraf ol 
muftu. B:.Y kısmı Kazım ve Sıdıka 
·taraftarı, diğeri de Altıparmak ta
raftarı .. 

Jandarmaca yapılan tahkikat 
ve müstantiklikçe alınan ifadelere 
göre mesele bir kızın bir delikan
lıya kaçması feklinde tesbit edil
mİftİ. Sinni riitte hal'i olan her 
klZ, mükellefiyette bulunan her er 
kekle serbestçe yatayahilirdi. Er
kek tarafı Belediyeye giderek ev
lenme ilanlarını astırmıtlardı. Va. 
kit geldi, akit yapıldı. Sıdıka bu 
suretle bir ay içinde iki defa gelin. 
olmuştu; fakat Altıparmak tarafı 
adamakıllı hazırlanmıtlardı. Hat
ta Tokattan bile bu iddia için a
damlar çağırılmıttı. 

Bu düğünün üçüncü gecesi de 
Kazımın evinin etrafını silahlı a
damlar çevirdiler. Yüzü yamalı
nın Şerif ile Dalbudak oğlu Sali~ 
duvardan bahçey~ atladılar, ev•n 
kapısını evvelce hazırladıkları a
nahtarlarla açtılar. Karanlıkta el
ele vererek sessizce merdivenleri 
çıkıp Ki.Zimla Sıdıkanın yattıkları 
odaya girdiler. Küçük bir gaz lam 
bası yanıyor güveyle gelin, yere 
serilmif bir yatak içinde herşey
den habersiz uyuyorlardı. 

Adamlar evveli. ıtığı söndürdü 
ler, Şerif Kazıma hücum etti. Sa
lim de Sıdıkaya .. Bu esnada bağı
rışmalar, (vay anam..), (Avradı 
kaçırıyorlar, yef-tin, imdat .. ) diye 
feryatlar koptu. Silahlar patladı. 
Kazım, çevik davrandığı için ta
bancasına sarılmı' ve . dütmanı vu 
ruyorum zanniyle Sıdıkayı göğaün 
den vurmuştu. Gelini tutan Salim 
de kızın göğsünden akan kanların 
sıcak sıcak el'erine bulaştığını his 
sedince sili.hını çekerek Kazımı 
yere devirmişti. Yaralı kız hazırla. 
nan otomob'le konularak Tokada 
kaçırıldı. Babalığının evine, anası 
nın yanma götürdüler. Cinayetin 
meydana çıkmaması için doktor
lar kızı gizliden tedaviye başladı
lar. 

Niksar birbirine girmit, cinaye. 
te, jandarma, müdde\ımumilik va 
ziyet etmişti. Bu işin Altıparma
ğın başı altından çıktı~ı hilindiği 
için bir kaç kiti tevkif edildi; fa. 
kat kızı ve Kazımın katilini mey
dana çıkaramadılar. 

Şerif ve Salim de Sıdıka ile be 
raber Tokada gitmişlerdi. Bu de
l'kanlıların da esasen kıza karşı 
Edirnedenberi meyilleri vardı. Bu 
yüzden kendilerini tehlikeye at
mışlardı aınma Sıdıka kimseye 
yar olmadı. Hasta döseğinde üç 
gün yattı. Dördüncü günü kız orta 
lık ağarırken halsiz, mecalsiz a
nasına seslendi: 

- Kız ana, öleceğim.. Vasiye
tim var. Bana b·ır polis çagırın, de
di. 

Poli~ geldi. Kız yastığının a.l
tından çıkardığı bir defteri memu 
ra teslim etti. Anasile helallattı. 

Gün:!Ş ilk ıtıklarını penc~.re~en 
Sıdıkanın mavi yorganının ustune 
serperken sarı parlak saçlar soldu, 
göğela gözler kapandı. V ~ i~c~ dit 
!erinin arasından ırmak g bı bılliir 
sesi veren sada sustu. 
· Uzaklarda büyüyüp yeteren bu 

genç fidan ana kucağına dütÜP kı 

yordu. 
Sırrı Nevres'in bin bir macerası

nı, sizden duymuttum, Hüsrev Bey! 
Gene tekrar ediyorum; tam s'ızin 
bulunacağınız zamandı. Bu kağıt
taki sırrı, ancak siz, keşfedebilir
diniz ! 

Sırrı Nevres'i çağıran kimdi? Ne
reye, niçin çağırıyordu? · 

Onun, bu köyde, böyle sürpriz 
hazır1ıyacak arkadaşları değil, 
candan tek arkadıqı olduğunu bil
m 'yordum. 
Çağıran kadın mı, yoksa erkek 

mi idi? Nikahtan evvel acele görül
me·i lazım gelen eski bir hesap mı 
vardı? Bir şantaj da olabilirdi. Bu 
ihtimal, aklıma, muhakememe .Pe~ 
uygun geliyordu; çünkü şantaı ı
ç' n, böyle geceler arandığı, beklen
diği , seçildiği m?h8:'<1<aktı. 

Dütündükçe zıhnım k~rışıyor, 
zihnim karıştıkça da kalbım sancı
lancyordu. 

Fakat artık ben, yorgunum, Hüs
rev Bey! Kalbimin, en ufak, en kü
çük bir acıya, sızıya tahammülü 
yok ... 

Yandaki küçük odaya geçtim. O
dada, d'ndarane bir sessizlik var
dı. Oyun oynıyanlar, kağıtları elleri 
titriyerek dindarane bir hürmetle 
alıyorlar, parmaklarile kağıtların 
uelarını titrete titrete açıyorlar ve 
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Bu akşam 
saat 14 te 

KURTLAR 
3 Perde 

Yazan Cevdet 
Kudret 

Halk gecesi 

• • • 
Sıdıkanın .ölümünden sonra 

defter müddeiumumilikçe tetkik 
edildi. Bu, genç kadının kızlığın
danberi hatıralarını ihtiva ediyor
du: 

· "Ben on üç yatında idim, mek· 
tebe gid ·yordum. Büyük halamın 
oğlu Kazırru seviyordum. Bir ha. 
har günü Kazım beni ka.~şı b~.ğ~, 
bahçelere götürdü. Bülbuller otu
yor, günet ılık ılık kalbime ferah
lık veriyordu. Göğsüm çarpıyor
du. Kazım bana: (Seninle evlen~
ceğim, eğer ~eni al~zıam ~endı
mi öldüreceğim) dedı. Benı kan
dırdı ve orada namusumu bir pa
ra etti. Bu i-tten sonra aklım batı· 
ma geldi. Bir daha ona parmağı
mın ucunu bile göstermedim; fakat 
nideyim ki, onu gene gizli gizli se 
viyordum. Bunu kimseye söyleme
dim. Bana: (Kötü kız) demesinler 
d·ye herkesten sakladım. Onunla 
evlenmek istiyordum amma, de
dem beni yerliye vermiyordu." 

İlk kocam benim kız çıkınadığı 
mı görünce pek seslenmedi, lakin 
köpeğin oğlu Kazım etrafta söz 
yaptı, nihayet beni ayırttı. Çünkü 
seviyordu. Ben de onu sevdiğim 
icin b·r gece rızamla ona kaçtım. 
Nikah kıydı.Bu suretle namuasumu 

aralarında paroal gibi tek, çift, ha
zan daha fazla heceli kelimelerle 
konutu yor, anla9ıyorlardı: 

-Pas! 
-Pot! 
- Valöı .. 
- Dubl valör ! 
Bu dindarane sessizi· ği bozan 

küçük ağız çekişmeleri de oluyor
du: 

_ Hayır, artık rolins edemezsi-
niz! 

- Neden? 
_ Rolans için bu kadar bekletil

mez! 
- Kağıtlarımı file ediyordum! 
- Bu, ne uzun file edit ! Bu ka-

darına manyer, derler! 
- Rica ederim, ben, manyer 

yapmam! 
- O halde, lUtfen oyunun hakkı

nı vererek oynayınız. 
Bazan kağıtlar, tal:hlerle çarpı-

şıyordu: 
- Döeer as ... 
- Süvit ruva ! .. Nısfıddünya ! 
- Oç yedi ... 
- Ful dam .. 
- Buldunuz ha? Bu gece, çok 

şanlısınız! 
Ceplerden cüzdanlar çıkıyor, 

restler kabarıyor, oyun yavaş ya
vaş kızrşıyordu: 

- Ne kadar deklare ediyorEU· 
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Türkiye için HaT'İÇ icİ' 
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Gr:len. e•rak ••ri Terilmea.- Müdd•ti 
aeçen nüsha lar 10 kuru ı tur.- Gazet• "'' 
matbaaya ait itler için müdiriyet• lfla
racaa t edilir . Gazetemiz ilinların me•'11' 
liyetini kabul etmez. • 

:::::::;.; 
zu temizledik. Dedem onunla :ııl· 
gitti. Bir gece uykum arasında ~ 
ni yatağımdan kaldırdılar. Gütıl, 
tüler oldu .... Sonra göğsümden .U 
ruldum. ge-

Tokada gelince öğrendinı- U• 
ni sevdiğim Kazım yaralaıJJlf jf 
Beni kaçıran Yüzüyamalının Şf,ıı 
ti'r. Kazımı öldüren de dalbıJ e
Salimdim. Hükumet bunlarııı ~t . dı . 
zasını verir. Yaralarım derın Ô' 
Anacığım artık çok yaşama~·· el· 
leceğim.. Bana hakkını helal ıJı 
İki defa gelin oldum amma J.11 , 
yu.. .. .. ld d. B h ı' zumu gü ürme ı. a ar , 
manları Niksar bahçelerinde g . 
kızlar, bülbüller öterken, ben:, 
ölümüme ağlasınlar, "Sıdıkac ~ 
talisiz Sıdıkacık .. " desinler. ~ t· 
erkeklerin tuzağına dütmesı :ı. 
Benden akranlarıma vasiyet 
sun ... " 

* * * i· 
Salim, Tokat meydanınJ• ~ 

dam edildi. Şerif altı ay zindlJll 
yattı. ~· 

Niksar bahçelerinde genç ..ı,.t' 
lar hali. şu türküyü çağırıp al' 
lar: 

Ayva çiçek açmıf Sıdıka, 
Yuvarlanda gel bana.. . t. • ı/f• 
Kız mısın balam, gelin ,,.ıı 
Yanıyorum ben sana.. fi 

o.·~ 

nuz ! 
- Bet kav.. . i~' 
- Siz, bilil'siniz ama, bıra'l Jtll'' 

dalle oynryalım, oyun da çıi 
dan çıkmasın! ol>' 

- Hayır, hayır .. müdahale 1 ,et' 
Herkes, istediği gibi harekette 
besttir. Bey fazla kayıpta! fİf 

Bir kaç el döndükten sonraıı lı'' 
ler, masanın ortasında bir yıfı cJ-' 
linde toplanmıftı. Oyuncula~'n gıi' 
ğıtılan kağıtları, za~i~en. s~190Jıl' 
rünmeğe çabalayıp ıçın ıçııı 
yarak f1e ediyorlardı. ııl'' 

Ben de, Şerif Baki de, oY{;c _t• 
rın heyecanına kapılmı,, ne ul< 
mıya korkarak seyrediyord · ,_,ı, 

Kuru, sert bir sil~h . }~\::: ııı9 
gecenin durgun sessızlıgın .. 
ba gibi deldi.. kısa Jııf' 

Bu kuru, sert taklamayı, 
Ah i ·I 

- . . . . k' ett•·,,ı 
Ve bog"uk b'.r ınıltı ta ıp •·ı s•". 

• d Si" 1' 
Oyuncuların ellerın e \jıet.~ 

k • • ti masanın . . ıı. 
tuttukları agı ar• b · ;bıt1 i 
ne dü~üvermi,ti; her~es, 1~ir fe 

·· ·· bakıyordu· kımse yuzune ' 
söylemiyordu. ı..,ı1f 1 r 0 .,. ıı· 

Yukarı katta kotu,ına ~ ·ıe ;ııe 
d ·· .. 'tu ı • tu merdivenler en guru Jdaııdı· 1• ' ş · f Bak. ırı o ler vardı. er 1 !11 beıı:ti1ı·J 

_Bu, tabanca sesınfBit"',..ı 

ı 
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RADYO PROGRAMI 1 iptidai maddeler inüesse-
ta 1 S T A N B U L : 

1 
Plak n•triyalı. 

1~ F~ana11:ca der•. 

19 
Aıanı, ve muhtelif neıriyat. 

,30 Refik Talat Bey ırupu tarafından 
Türk muıiki. neıriyah. (Fahire H . 
Belkiı H. Refik: Talat B. Refik B. 

~I llifat B.) 
Ajanı "Ye Borıa haberleri Te Refik 

~l Ahmet Bey tarafından l.:onferanı. 
,3Q Necip Yakup Bey orlr:eıtraıı. 

ANKARA· 
ı~ . 
l& .30 Gramofon. 

Orkestra : Hayden ( Aı:fieu) Sympho· 

1 
nie. 

1 
ft,45 Alaturka ıaz. 
~.25 Danı muıikiıi. 

Ajanı haberleri. 

16 
V A R Ş O V A : 1415 m.: 

l? 4Ô40 Şarkılar, 17 Hastalara teselli sözleri, 
ıa:SO D.erı, 17,55 Popüler ıenforük konser, 
lt.20 Zırai haberler, 19 Reportaj (nakil ?). 
ftt Dan korosunun pli.k1arr, 19,35 C.z 
t., tınbi:fi), 20 Müaahabe, 21,02 Hafif orkeıt· 

'1\\lıilc' ' 22 M" h b •iki , 1•1, uıa a e, 22t20 Polonya mu· 
11

' 23 Dans musikisi, 
la II U O A P E Ş T E 550 m.• 

'tt' ı30 Taıanni, 19,50 Opera heyetin.in kon-
4, 1

' 20,so Konferans, 21,10 Tiyatro parça
t '' (Odry h•y'eti), 23,10 Haberler, 23,15 
Dtııfer•na, 23,30 Siıan musikisi. 

ta V 1 Y A N A 507 m.: 
t9~10 o_~k~stra konseri, 19,05 Can sılan.hır, 
dtı,, Aktuahte, 20 Huıo Volffun eserlerin· 

tf.,~nıer# 20,45 Saat ayan, •e •aire, 20,55 
J;- t, 21 Haftanın lııaber içimali, 21,30 

.... rı. s b t: uppen'in Model iaimli. opereti, 23,45 
'-rı.ı Plikları. 

1
• II 0 K R E Ş 1875 m.: 

..,"~ Borsa, plak, 14 Haberler, ))lik, 17,15 
liııı, tepli netriyatr, 18 Radyo orkestrası, 19 
._, ~rleri, 19,15 Radyo orke•traaı, 21 Oru .. 
<ı '~t.e cleraleri, 20,20 ffjtabe, 20,45 Konferanı 
)(: •t•r konseri, 21,30 Teknik radyo, 21,50 

<>rı.ıt. • B S. S . ntın adesco tarafından t.aıanni,ZZ,15 
ltııı, eıdenı11.nn tarafından Saksofon. solo, 22,4S 
lto erler. 
lı: "'ıtori, 23,30 Halk musikiai Ye halkın .. n'a· 
tıa 1•ınt verilen konser, 1 Or• ile eski halk 

ıı,ik.iai. 

l II R E S L A U 316 m.: 
ı_ 7 Hafif mus iki, 18,30 Aktüalite, müaaha· 
~İ 20 ~1illetin saatin Vaıner'in popüler par .. 
lliJt•rnıdan, 21,05 Milli ne4rjyat (Rayh aen.fo .. 
~o orkeıtrasının Franz Adam. idaresindeki 

"•eri 23,30 H tk ·•·· · L~ lı . • • mua&KJ&ı •• nallan aan'a· 
'•rrı· lııı:ı • ı verilen konaer, 1 Ora il• eaki halk 
tlııkiai 

25 şubat pazar 
ISTANBUL : 

18~~ _tubat pazn. ) 
· Plak neıriyatı 

19. A. 
• Jana ve Ruten Ferjt B. ta.rafından kon· 

ı fe rana, 
9 • 
.30: Reıat B. ırupu tarafından Türk mu-

21 aiki neıriyatr. 
.20. A " 

21.30' J.ı n a ve boraa haberleri. 
:ı Bt d r iye Rasim H. ın ittirakile türkçe 

lahıolar Ye dana muaik.iai 

1 ı,30~~l<ARA : 
J3. rarnofon. 

dan): Viyolonaf'l konseri (Edip B. tarafın· 

l S,4,Q l Al t • 
20 .• Ul"Ha &Ilı . 

' AJana haberleri 
PAZAR . 

V A R Ş O V A, 1415 m 
ıs.ıs - Pt "k ıs . o 1~.._ k · a • ! Konferans. 16.20: rkea• 

'"~ onaer i. 17,30: Çocuk n•ıri1atı. 17,30: Yü.k
tilc •rtiıtlerin pl aldarından. 17,45: Roman tef · 
tf!!ll'-•ı. 18: Konferans , 18,15: Köylü dana ve 
'oıt h.avalarından . 19: MüMhabe. 19 40. O 

erd ' • Pe · <o,s en parç•lar (plıi.k) . 20· Muhtelif ·· 1 
S· li f ' f "k" ( • so:t er. 

~. I · • ı muaı ı orkestra ile) 21 50. H ter 2 . . # • •· 

Q lS . 2 : T efrıka. 22,15: Ne4eli ne4ri7at. 
'~d : Spor haberler i. 23,25: Femina kabare• 

lı •n· Danı mu "k' • 2 11ı1ı • sı l&ı. 4: P..lüaahabe. 21.0S: 
11 '- devamı 8 . 

ts U O A P E Ş T E 550 m. 
.. "tt: Odeon p)İıkları. 16: Konferans, 16,45: 
' l ta Sil'an t.kımı. 17,35: Konferan• 18 10· .. ,111. . • . 
~~r or~~•trast tar;.rından konaer. 20,20: Spor 
~~ rlerı . 20.55: Studyodan operet teru si.?i 

••ti"-hert - Bertt!ı' n in 11Dreimaed.erlbaua" 0 pe .. 

q~~,2~: Spor ha.berleri. 23,20: Haberler. 
~l~ · Brıtanya otelınden naklen Be rci Racz 

\1" talumı. 

11~: A. N A. 50~ m. 
~ · Plak konıerı, 18,45: Wallenıtein hak .. 

1 ~~9110: Spor. 19,30: Börries von Münch-
~~ ~ 1 . d li ~"ı, 2o ••er erın en parçalar. 20: Halk tar· 

Lıt- •k ..50ı Haberler. 21,05: A•uaturya isim· 
t'-d)o "~· 22,SO! Haberler. 23,10: Joıef Holzer .,. 

I! O •eıtraıı. 

lt.:ıo il: R E Ş, 364 •• 1875 m. 
'~'İ. 14: ltubi neıriyat. 12: S•afonik: pl&k kon· 
tırtı;;)' · Haberler. 14,15: Pli.le. 17: Köylüye ye 
•ı • tt'ıllb • 18 {} lt: lia •us ne4rıyat. ı Radro orkestra• 
~i••'" . herler. 19,1S: Rardo orkealr•aı. 20: 

:•l,,lc •ıte netriyab. 20,20: Me11e Joujou Pa• 
~"ot•rf ·o 'lt".. • ından taıannt. 2 ,45: Haftanın TU· 
•• ·~ d·· t-Jı..ı.., ır . 21: M. Jcan Athanaaiu tarafından 
:'--1t 1ıı. "· 21~0: Kralın orlıı:eıtra ta.lamı tardın· 
IQ .. I Oı:ı.ı • 
1
° \&İil el'. 22: Milli. neır•)'•t. 22.15: MW.ahz 
"r. ı....Jc.rru tarafından konser. 22,45: Haber· 

lı llII R E S LA U 316 m.: 
'ttltıti ~rrıhurı'tan naklen çocuk Vaıner'i.n •· 

~t~ ~ •Q ~onser. 18':30 .Alman milli ha~k 
~·l() 

41 
(Aıu: armonık ıle). 19 Mubtelıf, 

li,~~aıı ha~k ıarluları, .20,40 - ~~sahabe, 
0 l', rnuteakiben orı muııluaı, 

26 ~ubat pazartesi 
ta, lsr ANBUL . 
1 l't · • a.3o. •lc: neıriyab 
lo. • Fr .,.: A .•nuzca ders. 

J•ns ve Eıref Şefik B .tarafından 
19.4Q, ~Pot- haklunda konferans 

(~O.Jo; ~"-~•.1ii rnuıikiye heyeti 
lf. ~•qt c~ 1.1~ 1 r Nurettin Bey tarafından ko~•er 

t'ef._Jc. : rn~ı. Ruıen Ferit B. ler1e Vecıbc 

~·~- ... _,•>. 
2ı,.· A>•n b 1 . 

""U: N • . • ve oraa haber erı. 
A.. l..t cıp 'Y akup B. orkeatraıı. 

1h- "!(ARA . 
1"" · 13 • 8: .30; Cramofo .. 
18.45, ~l•tur)q aaz. 

!~~~ A~nı ınu,ikiai. 
'IJ! •turka •aı: A· . 
V pı A.,:z.A:na habf'rleri. 

A 1l TESI 
b l?~o, l' ·Ş O V A, 1415 m. 
~ .. , 'Y•no r f k . '"ri ' l ... Sı;: 1" • e a •tılo atk 4 arkıları. 17,40: 

19 .; 18,:.o. z· rıo kon31!ri. 18,15: Piyano kon-
><O. J · ırai ·· h b ~~ .. · la(if ı. muaa a e. 19: Konferans. 

._ ., ~· "'-•hveha ., . . 0 E · ·· 
t'()I •orra ne rnu'ıAısı . 2. : rtesı «U· 

r.(l:}·aı 1 ı,""rtılı. k~O 05: f\.fuhtelif aÖ1'::1er. 21,0S: 
•2t •e- arl n ı.ı· ' k · k • 5: t ! n an eıer l erındcn on 

t ebi hal:iıler. 22,30: Hafifi muıi-

ki. 23: Pli.k. 23,.20: De.na muaiki. - Müaaba
be. - Dana musikisi. 

B U O A P E Ş T E 550 m. 
14,30: Salon orkestrası (Bila Bal&za), 16,30: 

Müaahabe. 17: Kadın aati. 18: Konferans . 
18,30: Mar.ia Kalman tarafında.n keman konse
ri. 19: Almanca. dera. 19,30: Sahibinin Seai 
pl&klan. 20: Müıahabe. 20,30: Operadan nak
len V e rdi'nin ° AIDA,, operası. 23,15: Hava 
habe r ler. 24,10: lrnre Maaya.ri Sigan takımı. 

VIYANA.S07m. 
18,20: Yeni aanatkirlardan: (Hedwiı Tert· 

nik; Dr. Kari Hietler; Erich Meller) . Konaer. 
19,10: Tiyatro kritikleri. 19,.30: Müaa.habe. 19,25 
Ders. 20: Aktüalite. 20,15: Radyo orkeatrıiılı a ı. 
21,30: Halk. konseri. 22,30: Son haberler. 22,.50: 
Bacb'ın en meıhur piyano ve orı eserlerinden 
konacr". 23,20: J . Holzer radyo orkeatraıı 

B 0 K R E Ş, 364 •• 1875 m. 
13: Borsa haberleri. - Plik. 1-4: Günün ıı .... 

berleri. 14,15: Hafif plik musikisi. 18: R•dJ'i> 
orkeıtraaı. 19: Haberler. 19,15: Rad10 orkea· 
traar. 20: Ünİ•eraite radyoau. 20,20: Pl&k. 
20,45: .Konferans. 21: S•r•aa kuartet talıı:ımı ta
rafından oda mu5İ\r:iai. 21,30: Konfer•nı. 21,45: 
Mm. Nia Roma tarafından taıanni (Operet 
parçaları). 22,1!: Cerıe• Manolju tarafından 
Keman solo. 22,45: Haberler. 

B R E S L A U 316 m.: 
17 Neı'eli muaiki, 18 Spor, seyahat veıaie 

haberler, 18,15 Schubert'in tanınmayan ıaı-· 
kılarından bazıları (piyano refakatile), 19 Oi .. 
}um ne olaun, 20 Her yerde lurlaniıçl .. r, 21,30 
Senfonik halk kona eri, 23,.20 V aterland ka\a
veainden naklen net'eli hafif muaiki, 1 Sine• 
madan naklen orı konseri. 

27 şubat salı 
lSTANBUL : 

18: Plilr: neıriyatı 
19: Aj.ına. Mesut Cemil B. tararındanu ço .. 

cuklara masal. 
19,30: Eftalya Sadi H. 
21: Ajanı, borsa haberleri Ye muhtelif 

ne4riyat. 
21,30: Necip Yakup B. orkeıtraıt. 

ANKARA: 
12,30 - 13.30: Gramofon. 
18: Orkestra. 
18,45: Alaturka aaz. 
20: Ajana lı.aberleri, 
V A R Ş O V A. 1415 m. 
16,40: Salon orkestrası. 17,40: Müsahahe. 

17,55: Büyüle artiatler aqundan küçüle ıarla· 
lar (Pl i k ile). 18,20: Piayon • keman konıer.i. 
18,SO: Zirai müıahabe. 19: Konferana. 19,20: 
Taıanni. 19,40: Fall'in tarunmıyan eaerlerİa• 
den parçalar. 20: Müıahabeler, 21,05: Herv4"
nin eserlerinden dört perdelik " NITOUCHE., 
iamindeki operet temaili. 23,30: Dans muaik.iıL• 
Müaahabe. - Dana. 

B U O A P E Ş T E 550 m . 
14,30: Askeri konser. 17: Çocuk. 18: Friıtdl' 

İn idareainde opera orketıraaı. 19,10: Franaıs• 
ca d er s . 19,40: Rooaz takımı tarafından konsH. 
20,15: Amele saati. 20,45: Tarnay'ı h.abrlaytı 
m üsamereai. 22,20: Arpad T oll Siıan takım&. 
23,15: Sah ibinin Seai plakları. 24: inıilizce k.oa 

ferana . 24,20: Ca zbant. 

VIYANA.S07m. 
18,05: Konaer,. 18,50: Afrika ki.ıiflerinden 

Gustav Nachtiıall' in do i du i unun 100, cü. 7ıldö 
dünümünü tea' it, 19,35: Fransızca der•. 20: 
Aktüalite. 20,25: Haberler. 20,30: Flotow'ua 
e serlerinde n 1'MARTHA,, opera&I (Operad•a 
na klen) . 23: Son haberler. 23ı20 : Holzer radyo 
orkea traıı. 

B 0 K R E Ş, 364 n 1875 m. 
13: Boraa. - Pli.k. 14: Haberler. - Plıik 

netriya t. 18: Giaa Joneıco orkeatrasL 19: Ha
berler. 19,15: Orkestranın deya.mı. 20: Oni•er4 
site derai. 20,20: Plak. 20,45: Konferanı. 21: 
J\1me. Aida H elta tarafından taıann.i. 21 ,20: 
Radyo orkeatraaı tarafından senfonik konser. 
22: Romanya ü zerine konferans. 22,15: Konse• 

rin dewamı. 22,45: Haberler. 
B R E S L A U 316 m.: 

17 Hafif musiki, 19 Şuradan, buradan, 19,30 
Aktüalite, 20 Şimal beateki.rlarının eserlerin· 
den dana havalan, 21 Müaikili -bir akeç, 23 
Mizahi neıriyat, 23,40 Gece konseri, 2 .. ,30 
Serenad ve hafif havalar, 

28 şubat çarşamba 
lSTANBUL : 

18: Plak ne4riyab 
18..30: Franan:ca ders.. 

19: Ajanı ve Muammer B. ta.rafından rno-

noloı. 
19,30: Bedayü Musikiye heyeti. 

21,20: Ajana ve borsa haberleri. 
21,30: Necip Yakup B. orkeatraaı 

ANKARA: 
12,30 • 13,30: Gramofon. 
18: Orkeatra. 
18,45: Dana muaikiai. 
20: Ajan• haberleri.. 
V A R Ş O V A, 1415 m. 
16,40: Plik ile neteli muaiki parçaları. 17 10: 

Çocuk. 17,40: Müaahabe. 17,55: Milli: t•rkılar. 
18.20: Hafif musiki plakları. 18,50: Zirai müaa
hahe. 19: Deiıiz koraanlan hikayeleri. 19.20: 
Oda mN.ikiai. 20: Muhtelif bah..ialer. 21.05: 
Hafif muaiki. 22: J\luaiki bahisleri. 22,15: Pi.· 

yano konseri. 23: Dana musikisi. 24: Müu.ha· 

be. 24,0S: Dan• muıikisinin devamı. 

B U O A P E Ş T E 550 m. 
18: Salon orkeatraaı. 19,45: Piyano konseri. 

20,20: Konferans. 20,45: Albert Szirmai ..-e 
Sz:bolca Fenyea'in kompoziayonla.rından parç.4'· 
lar. 22: Haberler. 22,.20: J , Perti• Siıan musi· 
ki takımı. 23,15: Opera orkeatrası tarafından. 
konser. 24,15: CazbanL 

VIYANA. 507m. 
Hali hazırda 7a 1ıyan Avusturya beslı!· 

ki.rlarının eserlerinden mürekkep konaer. 19,0$ 
Müsababe. 19,55: Ne4eli Jcuartel konaeri (Hol· 
::ı:e-r). 21,15: Karıtık neıriyaL 22,20: Haberler. 
22,35: Ope ralardan aenfonik takım tat"afı ..-lan 
P•l"ça lar. 23,45: Pl5.k ile akıam konseri. 

B 0 K R E Ş, 364 •• 1875 m . 
13: Borsa. - Pli..k. 14: Haberler. - P&lk:. 

18: Radyo orkestraaı, 19: Haberler. 19,15: Or
: s tra. 2.0: Oni•eraite der•İ. 20,20: Pli.k. 20,45: 

me. Rıta Şatern tarafından taıann.i. 22,15: 
Oda muaikiai . 22,45: Haberler. 23: Cina lokan
tasından n :ıklen konser. 

B R E S L A U 316 m.: 
18 Çay rnuaiicisi, 18 Mizah 19 Müıahabe 

20 Saar araz.isine dair konferans, 21 Müaaha~ 
he 't'e Okyanoalar :ıı.raaında zick-zack İ•İın1i 
temail , 23 Müıahabe 23 JS H f"f ' I 
d ana muaikiai. ' ' a 

1 
parça ar "'" 

1 mart perşembe 
V A R Ş O V A, 1415 m. 
16,40: Orkeatra konıeri.. 17,40: Konferans. 

17,55: Plak. 18,20: Piyano .. keman konseri. 
18,50 : Konferans, 19,20: " Monna Wanna,. iaim 

li. skeç. 20: Muhtelif sözler. 21,05: Waıner'in 

eserlerinden mürekkep TAGANNİLI SENFO
NiK KONSER. 22: Teknik koreapondana. 22,151 
İtalyan muaikiainden mürekkep konser (T•
aannili) . 23: Pli.k. 23,30: Dana musikisi. 2" : 
Müaababe. 24,05: Danı muıikia1nin devamı, 

B U O A P E Ş T E 550 m. 

18,30: Donapaluta otelinden naklen Sen B a· 
ker caz takımı. 19,10 : İngilizce ders. 19,40: 
Macar tarkıları (E. A"ntal, 1. Szilaıyi TC Bela 
Csoka). 21: Konferans. 21,30 : Polydor, Bru ns· 
wick pli.klarr. 23,45: Trio konseri (Simplon 
lı:ahvelı.aneainden) . 24,30: Gallert otelinden caz
bant. 

V 1 Y A N A, 507 m. 

17,40: Kadın sal.İ. 18,0S: Konaer. 18,SS: Mu· 
lcayeaeli relıı:li.m. 19,15: Sınai neıriyat. 19,45: 
Tiyatrolara dair. 19.55: Nedbal'in. eaerlcrind~n 
konser. 21,15: Haftanın haber icmali. 21,4S: 
Orlcaatra konseri. 22,45: Haberler. 23,0S: Kar 
bavadialeri. 23,.20: Radyo orkeatraıı. 

B 0 K R E Ş, 364 •• 1875 m. 

13: Boraa - Plik. 14: Haberler. - Plü. 
17: Gr, D.iniko orlıı::estrası (Hafif musiki). 18: 
Dinilco or,eatrasınıa devamı. 19: Haberl~r. 

19,SOı Oniveraite dersi. 20,10: Konferanı, 20,30 

Bükreı operasında verilecek temsili nakil 

BRESLAU 316 m.: 

17 Hafif muaik.i., 18,30 Şar\ular, 19 Müıa· 
habe, 20 Zamana ait aealer, 21,30 Küçük. blr 
lıı:onse1", 22,10 Skeç, 23 Müıababe, 23,50 Gece 

konae.ri. 

2 mart cuma 
V A R Ş O V A, 1415 m. 

8~0: Sabah muaÜC.İ•İ (pl&k.) 8,40: Keı:a . 
13,05: Salon ınuai.lüai. 16,40: Orkeatra konae
ri. 17,20: Taıanni.li piyano konseri. 17,40! 
Revü. 17,SS: Hafif havalar ile ıarkılar. 18,20: 
Trio konaer. 18,50: Zi1'aİ m.Üaahabe. 19,201 
Taıannili piyano konaeri. 19.50: Pli.lı. 20: 
Muhtelif aözler. 21,05: Varıo•a filharmonik ta
kımı tarafından aenfonik konıer. 23,40: Dana 
musikisi.. 24: MÜ•ahabe, 24,05: Danı muaikiai
ni.n de•a.mı. 

IIUOAPEŞTE550m. 

18.30: Braç konaeri. 19: Konferans. 19,30: 
Spor haberleri. 19,45: Salon orkeatraarnrn kon 
aeri. 20.30: Budapeıte operasında verilecek 
temıiU. nakil. Müteakıben: Si.an muıi\ı;iai.. 

V J Y A N A. 507 m. 
18,10: Kadın ••ti. 18.301 Taaannili konıt:r. 

19,2$: Beden sporu. 19,35: Köylü neıriyatJ. 

20: Slıan muaiki•i. 20,45: Haberler. 21 : Aktl~· 
•Iİt•- 21,15: Avuaturyaya dair. 23: Akıam ba 
berleri. 23,.20: Pli.k ile akta.ın konseri. 

B 0 K R E Ş, 364 •• 1875 m . 

13: Boru. - Pli.le. 14: H .. berler, - Pl.i.k .• 
18: G!linda caz takımı tarafından dana muı iki • 

ai. 19: Haberler . 19,15: Oniver aile radyoau. 
20,20 : P lak. 20,45 : Konferans. 21: Filharrnonik 
kon aer heyeti tarafı ndan aenfonik konser 

(Waıner'in Feıtival'i). 22: Konferans. 2 2.lS: 
Konıerin devamı. 22,45 : H aberler. 

B RESLAU 316 m.: 

17 H afif mu•iki, 18,50 G en c;lik netriy.ıtr. 

20 Orı konıeri, 2 1 Haberler m ü teakiben e •ki 

•• yen ı danalar, 23 Haberler, m and ol in ve .ıi · 

ta r k onaerf. 

3 mart cumartesi 
V A R $ O V A, 105 m. 

17.40: l:lutalara teselli netriyab. 18: Ruhi 
a.eıırlyat. 19,20: Cas orkeatraıL 20: Muhtelif 
•isler. 21,05: Hafif rnu•ild. 22: Teknik. 22.2:0: 
Chopin' in eaerlerinden konser. 23: Ulıı::ranya li
•arunda Lconferanı. 23,15: Pli.k ile oda va ••· 
lon muaikisi. 24: Müıahabe. 24,05: Hafif mu· 
•İki konaerinln de•amı. 

B U O A P E Ş T E 550 m. 

17: Maaallar. 18: Konferana. 18,30: Piyano 
refakatile Mac.ar ıarkıları. 19: Müıahabe. 19,30 
Sahibinin Seıi pl&kları. 20,40: Stüdyodan: tem
•İI. 23: Vere& Siıan takımının lır.onaeri.. 

V 1 Y A N A. 507 m. 

18,10: Andr• Hummer takımmın konseri. 
19,45: Aktüalite. 20,30: Eva Hadrabova tara· 
fından tarkılar. 21,10: Naıihat. 21 ,15: Viyana 
musikisinden mürekkep bir popuri. 22,45: Ak
ıam haberleri. 23,05: Akıam Lconseri. 

B 0 K R E Ş, 364 •• 1875 m. 

13: Borsa. - Pli.k. 14; Haberler. _ PiM.ie. 
17,15: Mekteplilere mahsus netriyat. 18: Rad
yo orkeatraıı. 19: Haberler. 19,15: Radyo or

keatraıL 20: Oni't'erıita derai. 20..20: Plik. 
20,45: Konfer•n•. 21: Çift piyano ile moderl\ 
muıiki. 21,30: Radyo meraklılarına mahaus 
neıriyat . 21,50: Mel. Viktorya Vriyoni il• D~ia 
tarafından düo taaanni. 22,15: Budi.li. orkeatr•• 
aı tarafından. 22,45: Haberler. 

B R E S L A U 316 m.: 

17 Hafif ınuaikiai. 19 Mü.sahabe 20 Du biat . ' 
aemeın '•İmli neıriyat, 21 Kı5a haberler, 21,10 
Fakirler menfaatine W"erilecek konıeri nakil, 
23,30 Dana musikisi. 

selere nasıl tevzi edilecek 
Meriyete giren talimatnamenin esaslar1 

ANKARA, 23. A.A. - 28-2-927 
tarih ve 1055 numaralı teşviki sa
nayi kanunundan istifade eden sı
nai müesseselerin gümrük resimle
riyle munzam resimden ve muame· 
le vergisinden muaf olarak getire
bilecekleri iptidai maddeler hak
kındaki cetvel ile tevzi suretini gös
te:<en talimatnamenin meriyete ko
nulması hakkındaki kararname neş 
redilmiştir. Buna nazaran : Yün 
mensucat fabrikaları için 1933 ma
li senesine münhasır olmak fartiy· 
le • on bin metresi bir kiloyu te
cavüz ebniyen tek veya müteaddit 
telli boyalı boyasız • 350 bin kilo 
kamgarn ipliği muafiyeti kabul e
dilmiştir. 

Bu miktar, iplik tesisabnı haiz 
bulunan yün mensucat fabrikaları· 
nın 1933 mali senesi şubat'ı niha
yetine kadar işledikleri kamgarn 
ipliğine göre mütenasiben tevzi o
lunur. 

iplik tesisab olmıyan fabrikalar 
bu tevziata yukariki müddet zarfın 
da tehakkuk edecek sarfiyatlarmın 
nisfi ile ithal edilir. 

2.- Pamuklu mensucat fabrika
ları için 1933 mali senesine mün
hasır olmak sartiyle beraber teli 
22 ve 22 den' fazla İngiliz numa
sından yukarı tek veya müteaddit 
telli, boyalı, boyasız 150 bin kilo 
pamuk ipliği muafiyeti kabul edil
mitti:t. Kasarli ve Merserize iplik
ler dahil değildir. 

Bu mıktar, pamuk mensucat fab
rikalarının 1933 mali senesi şubab 
nihayetine kadar işledikleri umum 
pamuk ipliği mıktarına göre müte
nasiben tevzi edilir. 

3.- Madeni eşya fabrikaları İ· 
çin 1933 mali senesine münhasır ol 
mak ve yalnız ölçüimaline sarfe
dilmek üzre 400 bin kilo pirinç çu· 
buk muafiyeti kabul edilmiştir. 

Bu mikta~ madeni eşya fabrika
lannın 1933 mali senesi tubatınm 
nihayetine kadar ölçü imaline sar
fettikleri pirinç çubuk miktarları· 
na göre mütenasiben tevzi edilir. 

4.- lnce pamuklu ten fanila11 
yapan fabrikalar için senevi 150 
bin kilo 22 ve 22 den fazla İngiliz 
numarasından yukarı pamuk ipli
ği muafiyeti kabul edilmittir. -
Kasarlı ve Merserize iplikle~ dahil 
değildir.-

5.- Madeni efya fabrikalarının 
döküm için sarfedecekleri külçe ve 
kütük demirin muafiyeti kabul e
dilmiştir. 

6.- Prina fabrikaları için sül
fürde karbon ve triklor etilen mua • 
fiyeti kabul edilmiştir. 

7.- Tel çekme fabrikalarında 
kullanılmakta olan 6-9 milimetre 
kalınlığında kangal halinde çubuk 
lann beher 100 kilosunun 40 ku
rut gümrük resmine tabi qlarak 
munzam resim ile muamele vergi
sinin bu esas üzerinden hesabedil
mesi ve mütebaki resimlerinin mua 
fiyeti kabul edilmiştir. 

8.- Kurşun flotasyon fabrikala
ı•ı için kiyanosu sodyom, çam ya
ğı, tiyo karbanilit, ksantat de po
tas, amil ksantant, kibritiyeti tut
ya, kibritiyeti · nuhas, kibritiyeti 
hadit, karboniyeti sodyum. 

Senelik muafiyet yeklinu 40 bin 
lirayı geçmemek tartiyle kurşun 
flotasyon fabrikaları İçin yukarda 
yazılı maddelerin muafi~i kabul 
edilmiştir. 

9.- Mevaddı harbiye fabrikala
rı için : ham demir, demir levha, 
demir çubuk ve şerit, çelik levha, 
çelik çubuk ve terit, çubuk, levha, 
çelik çubuk ve •erit, çubuk, levha, 
ferit veya boru halinde bakır ve 
pirinç külçe, levha, çubuk veya tel 
halinde alominyom. 
Mevaddı harbiye fabrikaları için 

harp malzemesine sarfedilmek ve 
senelik muafiyet yekunu 150 bin 
lirayı tecavüz etmemek tartiyle yu 
karda yazılı madenlerin muafiyeti 
kabul edilmiştir. 

10.- Çimento fabrikalarında 
kullanılmakta olan antrasit tozu
nun bir tonunun bir lira resme ta
bi olarak munzam ıesim ile mua· 
mele vergisinin bu esas üzerinden 
hesabedilmesi ve üç mali sene için 
mütebaki resimlerin muafiyeti ka
bul edilmittir. 

Bu üç sene zarfında tesisatlarını 
yerli kömürü kullanacak tekilde de 
ği.tirmiyen çimento fabrikalarına 
tekrar antrasit tozu muafiyeti te
min edilmez. Kullanılmıyarak dör
düncü mali seneye devredilen ant· 
rasit tozuna ait muafiyetler istirdat 
edilir. 

11.- Galvanizli ıaç fabrikaları 
için senevi iki bin ton saç levha
nın beher 100 kilosunun 10 kurut 
gümıiik resmine tabi olarak mun
zam resim ile muamele verırisinin 
bu esas üzerinden hesabedilmesi 
ve mütebaki resimlerinin muafi· 
yeti kabul edilmittir-

12.- Jüt mensucat fabrikaların· 
da kullanılan kasarsız jüt ipliğinin 
beher 100 kilosunun 5,5 lira resme 
ta':.: olarak munzam resim ile mua
mele verıı-isinin hu esas üzerinden 
hesabedilmeıi ve iki mali sene için 
mütebaki resimlerin muafiyeti ka· 
bul edilmiştir. 

13.- Kablo fabrikalarında ha· 
kır tellerin beher 100 kilosunun 13 
lira resme tabi olıtrak munzam re· 
sim ile muameie vergisinin bu e· 
sas üzerinden hesabedilmesi ve mü 
tebaki resimlerinin muafiyeti ka
bul edilmiştir. 

14.- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 
13 üncü maddelerde yazılı muafi· 
yetler< fabrikaların her mali sene· 
nin ilk 9 ayı zarfındaki faaliyetle
rine göre tespit edilecek senelik is
tihkakları mıktarında tevzi edilir. 

15.- Birinci, ikinci ve uçuncü 
fıkralarda yazılı maddelerin mayıs 
1933 nihayetine kadar işlenmiş ol· 
ma.sı tıı-rttır. Bu müddet zarfında 
işlenmemi• olan mıktarın muafiye
ti istirdat olunur. 

16.- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ve 13 ün
cü fıkre.larda yazıl ı maddelerin 
muafiyeti, m·'l/tabili mallar için 
mevzu gümriik resmi tezyit edil· 
medikçe be, mali sene için müte
berdir. Muafen getirilen maddeler· 
den senesi zarfında sarfedilmiyen 
mıktar ertesi sene istirdadına mah
sup ve 6 ıncı mali seneye devredi
len mıktarların muafiyeti istirdat 
edilir. 

Şehrimizdeki Almanlar matem tuttu .. 

17.- Her mali sene muafiyetin· 
den İst;fade edebilmek için mez· 
kur mali sene mart nihayetine ka· 
dar mahalli en büyük mülkiye ami
rine müracaat ve yukarda yazılı 
müddetler zarfındaki mevaddı İp· 
tidaiye sarfiyah ali.kadar memur
lar vasıtasiyle tetkik ve tespit etti· 
ı•ilerek iktisat vekaletine gönderil
mesi tarttır. iktisat vekaleti 15 ni
san'a kadar ıı-elen müracaat evra
kına ııöre istihkakları tespit ede
rek nihayet 15 mayıs'a kadar güm· 
rük ve inhisarlar veki.letine bildi
rir 

18.- Bu talimatnameye göre 

Şehrimizdeki Alman kolonisinin dün 

Dünkü nüshamızda yazdığımız 
veçhile ıehrimizdeki Alman kolonisi 
Almanyada ili.n edjlen umumi maten 
gününü dün yapmııtır. Sabah St Ge
orgeı hastahanesinde Büyük Harpte 
ölen Alman askerlerinin ruhuna. bir 
ayini ruhani yapılmııtır. Öğleden son 

yaptıkları merasimden bir intiba 

ra bir heyet Trabyaya giderek Al· 
man mezarlığında medfun bulunan 
Alman askerlerinin mezarlarına çe ... 
lenk koymuıtur. 

Yarın Ayaspa§adaki Alman kon
ıoloıhaneainde de ayrıca matem me .. 
rasimi yapılacaktır. 

ve tetviki sanayi kanununa tevfi
kan mevaddı iptidaiye getiren si
nai müessese sahipleri gümrük 
beyannamelerini tarife esaslarına 
göre tanzim etmekle beraber eşya
nın muafiyetine müessir olan va
sıfları da beyannamelerinde gös
termeğe ve gümrük idareleri de 
muayene neticesiyle teayyün eden 
bu vasıfları beyannamelerinde tes
pit etmeğe mecburdurlar. 

Bu şartlara uygun olmıyan be
yannamelerle geçirilmit olan ipti
dai maddelerin muafiyet vasıfları 
sabit olsa bile sonradan istihsal e
dilen muafiyet cetvelindeki istih
kaka mahsupları caiz değildir. 

19.- Bu cetvelin hükmü birinci 
cetvelin inkizası tarihinden müte
berdir- Binaenaleyh bu cetvele da
hil olup da 2261 numaralı kanunun 

1 

mevkii meriyete vaz'ı tarihinden 
bu cetvelin nep·i tarihine kadar 
gümrükten çıkarılmış olan iptid"i 
maddeler bakında dahi cetvelde 
gösterile nmıktardan mahsun e.1il. 
mek suretivle yukarda yazılı hü
klımler tatbik olunur. 

t 

Heyecanla 
Beklenen maç 

(Başi 1 inci sahifede) 
çe • Galatasaray B. taknnlan oyunu 
nu, Hakem Emin Bey oynatmak iste
memiı; hatta sahadan çekilip ırittiii 
halde, daha sonra oynanacak Fener
bahçe • Galatasaray birinci takımlar 
maçının buna kıyasen oynanmamaıı
ihtimalini düıünen ve behemehal oy· 
nanmasmı isteyenler Emin Beyi yol· 
dan çerivrimıler, bin ıararla Hakemi 
bu ilk maçı oynatmağa ikna etıtıiı
lerdir. 

Bu B. takımlar maçı 1 • O Galata
aaray kazandı. Bundan sonra oyna
nan ikinci kümenin Anadolu - Eyüp 
maçı da 1 • O Eyüp lehine neticelen· 
di. Eyüb ün golünü Ferit yaptı. 

Nihayet Fenerbabçeliler, Galata
saraylılar alkıılar ve te§vikler ara· 
unda sahaya çıktılar. Bundan evvel 
yapılan iki maç, sahayı büsbütün her 
bat bir hale getirıniıti. 

Galatasaray her zamakni kadrosu 
nu muhafaza ettiii bal de F enerbah
çe ayaiından aa.kat olan en aeri •e 
fırsatçı muhacimi Niyaziden mab· 
rumdu. 

Fenerbahçe: Hüsamettin, - Ce
vat, Yatar - Re§&t, Semih, Esat -
Lebip, Fikret, Zeki Muzaffer, Süley 
man. 

Galatasaray: Avni - Tevfik, Lüt 
fi - lbrahim, Nihat, Kadri - Nec
det, Muslih, Raaih, Fazıl, Danyal. 

Fenerbahçe Cevadı müdafaa hat
tına geçirmit muavin ve hücum bat
lanna üçüncü B. takımlarından birer 
oyuncu almıılardı. 

Galatasaray ve F enerbahçe birer 
ııol fırsatı kaçırdıktan oonra ilk deY
re daha fazla Galatuarayın haki· 
miyeti altında ve sayıaız geçti. 

ikinci devre baıladıktan biraz 
sonra F enerbahçenin bir hücumunda 
Zekiye Üç kitinin birden yüklenmek 
suretiyle yaptıkları bariz penaltı ha· 
kemin gözünden kaçtıktan aonra ye
dinci dakikada mahut hi.diae çıktı. 

Hadise ıudur: Galatasaraylı Fazıl 
ayağında top giderken Reıat topu al 
mak Üzere ayak koyuyor. Fazıl bir 
taraftan atlarken bir taraftan da Re 
ıat bir tekme atıyor. Reşat nasihat 
vermek ister gibi Fazılın batını okti· 
yor. Bu an-ada Fikret te geliyor ve 
Fazılla konuıuyor. Reşadm Fazı im 
batını tutmasını ve Fikretin lafa ka~ 
rıımasmı bir kavğa zanneden Galata 
saray uıüdafü Tevfik Geliyor, Fikre
ti belinden yakalıyor ve bir kenara 
atıyor. Bunu gören Fenerin zayif na. 
hif kalecisi koıuyor ve Galataaara
yın iriyarı bek'i Tevfiki adamakıllı 
alaıaiı ediyor. Bundan aonra bütün 
futbolcular arasında mevzii bir kav. 
ga başlıyor: Vuran vurana, kıran kı· 

rllnJl••• 
Şayanı memnuniyettir ki, halk bu 

çirkin hadiseye iştirak ebniyor, iıti
rak etınek i.stiyen bir kaç kitiye de 
polis meydan vermiyor. 

işte maç bu tekilde yarım kaldı. 
Bu hadisenin mes'ulü kimdir? 
Muhakkak ki, herkesten fazla t.. 

tanbul futbol heyetidir. Bu futbol be 
yeti her yaptığı itte zayıftır. Hakem 
intihabında zayıftır, hak8mlerin mü
aa.maha•rna. göz yummakta zayıftır, 
kararlarında zayıftır, sert ve kavgacı 
futbolcuları cezalandırmakta zayıf
tır. Lik maçlarmm bidayetindenberi 
görüyoruz ki, mütemadi bir zaaf i• 
çinde bocalıyor. 

Bütün futbolculann asabını boza• 
cak kadar berbat bir aahada mutla· 
ka bu maçı yaptırmak huausunda ı• 
rar eden futbol heyeti, nihayet böyle 
çirkin bir hadise ka~fıa!"'da kabaha. 
tini anlamıf mıdır, bılmıyoruz. 

Bir çok kimselerin her ırün. ( daip • 
lin, dıiplin) diye bağırmalarına rağ
men futbol iılerimizde daiplinin her 
gün biraz daha eksilmesine yardım e• 
den futbol heyetine yeııane tavsiye· 
miz: 

(Biz bu iti beceremiyoruz ve çeki 
liyoruz) demeelridir. 

Kadıköyde, gene berbat bir saha.
da yapılan Beıiktaı - Süleymaniye 
maçı 1 • 2 Beıiktaı lehine bibnittir. 
Süleymaniye golünü penaltıdan al· 
mııtır. Bu maçta da Süleymaniyeliler 
den Burhanın ayağr kırılmııtır. 

Sadun GAUP 

ili üncü Leopold 
Taht'ta! 

. ÇBaşı 1 in.ci sahifede)' 
malıye:ı:ı o zamanki Baıvekil M. Tbenniı 
ten, dıplomasi bilgilerini de 0 zaman
ki ~ariciye nazırı M. Jaıpar'dan öğ. 
rem yordu. 

. Bu sıralarda harbiye mektebine gİr· 
dı ve 1924 te müli.zımsani rütbesile 
mektepten çıkb, 

10 t . . • . eı.nrusanı 1916 da İsveç pren • 
sesı .A.ıtride ile evlendi. Bu izdivaç • 
tan ~ki çocuğu oldu. Biri prenses Jo
sephıne, diğeri prens Beaudsin . · 

l!çüncü Leopold iımini alan yeni 
B~lçıka kralı halen bir alayda piyade 
mıralayıdır. 

Mur~veııa n..raıın kayalıktan düş
mesıne ve ölümüne sebep olan taş: 

Bu taşın Brühselcle bir müzeye 
konmaaı muhtemeldir. 

• 
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Memlekette Açıldı 
Çetin bir mücadele hayatand•.:J~ 

Yirmi BeŞ Halkevi Daha 
fstanbulda 
(Başi 1 inci sahifede) 

.rükıek seıi .. ıomı dolduruyordu. 
Halkevi rei.inin nutku 

Ankaradaki nutuk!.,. bitince 1 ıtanbul 
Halkevindeki merasim baıladı. Mera
ıim tehir bandosunun iıtiklil marıile 
açıldı. Ayakta dinlenen martı cümhu • 
riyet andı takip etti. Koro heyetinin 
iıtirakile olan bu yemin hllZll' bulunan· 
ı.,. üzerinde büyük bir heyecan uyan
dmb. 

Halkevi reiıi Ali Rıza Bey kiirıüye 
ıı:eldiii zaman ıiddetli bir alloı yük • 
seldi ve Ali Rıza Bey nutkuna başla • 
da. 

Sak, sık alkıılarla keıilen bu nutuk
ta Ali Rıza Bey ezcümle dedi ki: 

" Sayıı:ılr ve ıevgili arkadqlar, 
" Buıı:ün bu aa&tte J'\ll'dumuzun tam 

seksen yerinde kurulmuı milli kültürle
re kaynak olmuı Halkevleri ve bunlar• 
dan biri olan evimiz engin bir ıevinç i
çinde çalkaruyor. 

Kiıniıi iki yaıını bitinniı, kimiıi bir 
Y&ımı doldurmuı ona seviniyor. Kimisi 
de yeni doimuı ona gülüyor. 

Arkadaılar ! 
Bizim bugünkü bayramllil.tl tek değil 

çifttir. Onun için bizim sevincimiz ilti 
kattır. 

Çünkü, dünyaya "yirminci aann e~
•İz adama'' dedirten Ulu Gazi Cümhuri-
7etin onuncu yıldönümü hatırau oland< 
fotoğraflarım Evimize armağan etmi' 
bulunuyo~""··· şu dakik.ada onun da de
l'İ1' minnet ve aeTinci içindeyiz.. 

Çifte bayramımız kutlu olaun arkadaş· 
lar. 

Bu çifte bayramımızı, o büyijk arma• 
ğarun önünde ıaygı ile eğilerek ve on
dan ilham alarak kutluluyabilmemiz i
çin ilk önce bu büyük timaalin. bu ü'kü 
mabedinin .. ygdı yerine aaılmaaını, E • 
Yimizin hakiki haın.i ve Reiıi Cevdet 
K~ Beyefendiden rica ederim. 

Gazinin tUmağanı 
Cevdet Kerim Be7 kalkarak büyük 

kurtarıcının latanbal Halke .. ine iınza
larile hediye ettiği fotoğrafiyi aldı. Ve 
küçük bir merdivene çıkarak duvara 
aob. 

F otoiraf aıılmcaya kadar geçen da
kikalarda allutlar dinmedi, kesilme • 
di. 

Ali Rıza Bey bundan ıonra tekrar 
uutkuna devamla dedi ki: 

Arkadaılar, 
u Her irıat ve i ıaretinde olduğu gibi 

Ulu Gazinin bu baha biçilmez armağan
lanrun da yetiıilmez yükseklikte, enıil
mez derinlikte ınana11 vardır .• ona ula
ıamayız. 

Ancak liu sevinçli günün heyecanı i
çinde. biz, kendi aıılaYl§nnrzın dar çer
' evesi içine girebilenini ifade edebiliriz. 

Ali Rıza Bey bundan aonra lıtanbul 
aalkevinin iki yıllık mesaisini hüliaa et
rıııi.t ve nutkuna nihayet verirken de -
LJ i,ti.r ki: 

·• Sözümü Cümburiyetin ikinci on yı
l run çalı!ma planını Türk milletine su
' ıan o büyük İnsanın aözü1e bitirmek is
ıiyorum. Çünkü bu, önümüzdeki on yı
lın milli savaş' seferberliğinin üç teme
tini çizıni, bulunuyor. 

'' Yurdwnuzu, dü.nyanm en mamur, 
" .• medeni memleketi amyerine çıka-
.\ ıcağ'tz. • 

Mil'.etirnizi, en ıı:eniı refah vaaıta ve 
l;:aynaklarma aalıip kılacağız. 

Kültürümüzü, muasır medeni7et sevi
tesinin üstüne çıkaracağız!' 

Bunun için, bizde zaman ölçüsü, g~
'l!Iİt asırların ıı:evıetici zihniyeline ıı:o· 
te değil, aoronızın ıurat ve hareket mef
Jmnuna aöre düıünühnelidi.,.. G,:-çen 
'1.l1IDan& niıbetle daha çok c;alııacagız .•. 
ı ı.ı.., az zaman da daha büyÜk itler ya• 
acağrz." 

O hafde M"kadaılar, it başına. 
Cevdet Kerim Beyin nutku 

Ali Rıza Bey alloılar arasında nutku 
ıu bitirdikten aonra Cevdet Kerim Bey 
ıüraüye geldi. Cevdet Kerim Beyin 
~ü,W. bir heyecanla söylediği nutuk 
ı ,k, sık alkıtla kesiliyordu. Cevdet Ke
tim Bey nutkunda dedi ki: 

"Arkadatlar, 
Cümlıuriyet Halk Fırkasının kültür 

1 ıubeai olan Halkevleri iki yılık çafııma 
· ıc tecrübeden sonra yeni heyecan ve ve
ai knvvetlc üçüncü yqına giriyor. Bu· 
rün bu aaatt~ vatan1n sek~,, rner1'"'2' -. . 
ıle ülkü ve kültür müesseseleri teıit edi
lirken bütün vatandqlan Halkevl eı in-

Tarihi roman: 67 

den maluudumuz olan büyük ülkü etra
fında hissen, fikren toplamı§ bulunuyo
ru:ı:. 

Aziz Arkadaıl.,. ; 
Biliyorsunuz ki Cüınhuriyet güneşi al

tında ıııyan Türk Milleti, sınıfsız, imti
yaz;ız, tabii hadiseler icabı İt bölümü 
noktasından birbirini temamlayan fert
lerden ve ailelerden kay~mıı bir küt
ı~dir. Milleti bu yüksek ve müıteona te
lakki etrafında birlqtirmeie ve bunu bi
hakkın tesise muvaffak olan Cümhuri
yet Halk Fırkaaı bu vasfiledir ki mille
timiz için bir tarih Fırkaaı olduğu kadar 
bir vatan fırkasıdır. Yine hu vasfından
dır, ki o, milleti kendine mal ettiii gi
bi, millet de onu kendinin malı bilmi~
tir. 

Bu İnaruı, bu kayfUttıtın muhasebesi· 
ni birkaç ay evvel tesit ettiğimiz Cüm
huriyetin Onuncu Yıldönümü bayramm
da yaptık. 

Bütün dünyanın takdir ve hayretini 
celpeden bu feyizli netice vatanı kur
tarırken olduğu ıı:ibi inkilabı kurarken 
de mütekabiJ inarutla kütleletmemizdc
dir. Bu millet bugün, yarın hep böyle 
olacak, hep böyle duyacak, hep böyle 
çalııacaktır. 

itte Halkevleri dilde, kültürde, ülkü
de birliğin, daimi bir kaynak yuvası ve 
bağ yeri olacaktır. 

Arkadatt... ı 
Cümhuriyet Halk F nka11nın on üç 

&eneli.k Avaşı ve bu zaman zarfında vü
cuda getirdiği inkil.iiplar zaman ve imkdn 
nisbctile tabii derecelerle mukayese ediJ
miyecek kadar yükıektir. Ekseriya öyle 
olmu,tur ki bu keıif ve ağwr ve mütevali 
İnkiliplan bu yurdun, bu milletin taıı
yaınıyacağını ve aksülaınellerile yapı
lanların da bozulacağına hükmedenler 
olmu,tur. Onlar, bu milletin kıymet ve 
kabiliyetlerini bilemiyenlerdir. Cümhuri
yet Halk Fırkaaı ve onun büvük daimi 
umumi Reiai Gazi Mustafa K...,,al hiç 
bir teJİ hevea ve tesadüfle değil büyük 
,.,:ır-,.:-:~:- ;~ varlıkı'anm ivi ölçerek 
onu düıürdülderi vaziyetten layık oldu
ğ•ı mevki ve vazivete ula§tırmak fil<rile 
çalıımı• ve muyaffak olmu,tur. Fırkanın, 
on yıl için bazniaclığı rehberin ı...-n 
koyduğu yazıyı burada tekrarlayacağım. 

(Türkiyenin kurtuluı hareketi ; mu
harebel~, inkiliıpları, vuruımalan ve ça 
lıtmalarile bütiin dünyanın tarihi üzerin· 
de ve bütün beteri)etin te!iıldCleri üze• 
rinde derin akiıler yapacak bir hadiaedir, 

Türk inkılabı, onu yapan milletin ırk 
ve tarih kıymeti, tatbik olunduğu dün
ya parcas~run coğrafya ehemmiyeti, vu · 
ku bul~ugu z:unanın hususiyeti ve mef
~~!"I.ariJ.e. '.'~~ıcelerimn büyüklüğü, ycni
ligı. derililıgın iloktalarmdan alemıu
muldur. 

Bu büyiik esere bat olan (Gazi Musta
fa Kemal)e ve onun izinde vürüverek 
Tiirk valaru, Türk hakları, Türk iatikliı
li ve Türk inkilabı için can veren kah
remanlara, ve evlatlannı veren kahre
man ana ve baha1ara ve bu eıaiz es"'rin 
hepsini ve bir parçasını başarma yolun .. 
da bütün güç)üklft'i yenerek baılarile, 
kollarile emeklerini verenlere ve hun
dan aonraki milli hayatın her yö.,d .. n 
üs.tünlüğü için çalıımağa devam edenle
re hürmet ve mfonetler olıun.) 

Cümhuriyet Halk Fırkas.ınm yaptıi?ı 
bu büyiik inkilabın milletin benliğine sin 
dirilmeıi lazımdı. Bundan batka, inkilap 
en d~ manaaile bütün v.,.lığmııu ye
".~ ~ir bayata ve yeni bir iatikamete gö
türuyordu. 

Millet hayatımn icabı ve bütünleyieiıi 
0~ bu Yeni ıı:örötü halka telkin ve ye. 
Dl zamanın aıılayııına göre miileti fert
ler halinden çıkararak görüf, anlayıı ,.e 
yapıtla bir birlik haline aokmak ve onun 
iç varlıklarını inkiıef ettimek ve benliği
nin derinliklerinde kaynayan emsalıiz 
kıymetlft'i meydana çıkarmak vazifemiz. 
eli. 

Ve yine Fırkamızın görütüne göre 
milletin hususi vasıflarına uyacak 7ollar
dan yürüyerek her derecedeki resmi tah 
sil dıımda onu bir halk terbiyesi ile yük
seltmek elzemdi. Bunun için cemiyeti
mizin kendi unıur1a."lndan kurulacak ye
ni ve milli bir tetekkülün c;alıırr.a11 ile 
bu noktadan beslenmesi düıünüldü.D.,. 
bir politika mevzuunun çok üıtünde o
lan her huausta inkılapçı bir fırkanın 
kültür müeueııeai olan (Halkevleri) ku
ruldu. 

Halkevleri. Evin kıymetli Resi Ali Rı
za Beyelendinin biraz evvel izah ettik
leri üzere dil. tarih, edebivattan ha1lı
yarak Kövcülüğe kadar dokuz tubede 6-

Güneşin Oğu 
- Sizin ıuriyelilerden bir şika- ı 

yetiniz var mı? 
- Hayır •• Fakat, Batıkutu b&fı· 

na topladığı çapulcularla Suriyeyi 
haftan hafa itgal edeceğini bildir-

mif. . k . 
Suriyelileri tehdıt etme tekı 

maksadı ne imit• 
- Her altı ayda bir defa vergi 

almak. . 
- Suriyeliler Batıkutu'na vergı 

verecek kadar zayıfladırlar mı? 
- Kral (Ofaser) çok sulhper

ver ve korkak bir hükfundardır. 
Böyle tehditlere ehemmiyet verir. 
Zaten haber aldığıma göre Suriye 
de bir çok e9kıya reialerine de ayrı
ca vergi verirmif. (Hebran) dağın
da yafayan yüz kitilik bir çoban 
kafileai, kralın davetine rağmen 
tehre inmezmit·· (Oşager) bu bir 
avuç çobandan korkarak, her yıl 
yiyeceğini ve içeceğini dağa gön

derirmiş. 
Günes'inoi!lu dudaklarını büze-

rek mırıldandı: 
- Gı.ilünecek ~ey .• Koskoca Su-
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riye kralı yüz kitiden korkar ve on
lara her yıl haraç verine, Batıku
fu'nun böyle korkak bir• hükumdar
dan yılda iki defa vergi istemeğe 
hakkı var. 

Ur muhafızı bu sırada kaplan 
postunu açmakla meşguldü. 

- lşte kralın gönderdiği taç •• 
Diyerek, parlak ve renkli tatlar

la aüalenmiş olan kıymetli tacı mey
dana çıkardı. 

Bora, o güne kadar, kendi yur
dunda böyle göz kanıathrıcı bir 
taç görmemitti .• Tacı eline aldı ve 
kendi kendine söylendi: 

- Otaser bunu yılda bir defa 
başına takıyonnut ha ••• ! 

Ve omuzlarım silkerek: 
- Al bunu sakla •• ! Batıkutu' • 

nun eline geçmesin. 
Dedi. Gün~'in oğlu o güne ka

dar batma ne taç, ne de süslü bir 
fey takmamıştı. Suriye kralının 
tacı her iki reisi de düşündürmeğe 
başlam1"tı. Tü. kler batı taçlı bir 
hükiımdar görmemislerdi. Bilhassa 
Bora'nın böyle süslÜ ve parlak, 

kir ve mesai erbabını top!ayana, bilgili 
olmayı iateyen, inkiliıpçı, milliyetçi bütün 
vatanda~n İJ yeri olduğu kadar Cüm
huriyet Halk Fırka11 prensiplerinin ır.em 
lekette naııl tatbik edildiğini her gün 
halkımıza anlatmak için de baılı başına 
bir merkezdir. 

Arkada§lar ı 
Bilirsiniz ki Cümburiyet Halk Fn·

kaaının programı bir taraftan milli mev
cudiyetimize temel olan yüksek inkilip 
mefhumlarını tespit ve diğer taraftan 
devletin kudretini ve milletin saadetini 
temin İçin buıı:ün ve 7ann takip oluna
cak eoaa yol!..., prenıip[er halinde ifa
de eder. O prensipler ve Fırkamızın 
ana vaaıfları, Cümburiyetcilik, milliyet· 
cilik, Jıalkıcılık, devletcilik, layıklık <e 
inkilipçılıktır. 

lıte her seneye düıen hisseyi tam bir 
muvaffaki7eıle geçerek isabetini göste
ren bu ana ve temel prenaiplerin haki
miyeti ve edebileşmesi için bu vasıfta 
kuvvetli vaıanda,Iar yetiıtirmek, yeni 
neıli bu esaslar dairesinde daima olgun 
ve heyecanlı tutmak, ınilli seciyeyi Türk 
tarihin ilham ettiği derecelere çıkar
mak, milli kü'tür, ilmi hareket ve faali
yetleri kuvvetlendirmek Halkevlerine 
düşen işlerin başlıcasıdır. 

Fırkanın Umumi Reis Vekili ismet 
P&f& Hazretlerinin geçen seneki nutuk
larında aöyledi.Ideri ıı:ibi bu prensipleıi 
ve manalarını yalnız samimi bir hiıle bi
zi dinleyecek olanlann hepsine anlatabi
leceğimiz iddiaaındayrz. Eğer mutlak~ 
~ için daha evvelden verilmiş 
bir karar ile ıı:den biriai karfısmda kal
mazsak, söylediklerimizin bu memleke
tin menfaatine en muvafık olduğunu is
bat etmek güç değildir, Cümhuriyel! Halk 
Fırlı:asnun prensipleri vaateden değil, an
cak .g~çen her gün .için muvaffakiyet 
yddızıle parlayan birer eserdir. 

Arkadqlar ; 
Milli bir müessese ehemmiyetini at

fettiii:imiz Halkevlerine ıı:irmek ve ora
~ mi'li kütlenin terbiyesine çalıtmak 
açın 1:' ~a ıiruıek §011ı yoktur. Halk
evlerı ınkılaba oad k, ve milliyetçi bir ha
vanı." bütün vatandaılan saran bir kar
d~ılık duyguıu içinde çalışacağı bir yer
dır. Y almz, katiyetle biliıuneai lizımdır 
ki ne malı.iyo.tte ollH'aa gerilik ve bey
nelm!Jelci fikirler burada yer bulamaz. 
~t.te ınkılapçı ve milliyel-çi olan ve halk 
ıçın kurulmuı bulunan bu yuvanın mesai 
aine iıtir8ke ve bilgilerini bu kanaldan 
yurtdaılara yaymak aıkında bulunan 
bütün vatandaşları bu teıit gününde ö
nümüzdeki •enenin çalTıma imeceıine 
bir da.:1a davet ediyoruz. 

Sözümü Gazi Muıtafa Kemal Hazret
lerinin Cümhuriyctin onuncu yıl dönü
mü münasebetile millette yapbkları hü
yük hitaplarmdan ıu parçasını tekrar e
derek bitireceğim. 

(Az zamanda çOk ve büyijk işler yap
bk. Bu işlerin en lıiiJüğü, temtı'i Türk 
kahremanl:ğı ve yijksek Türk kiil~ürü ,,_ 
lan Türkiye Cümhuriyetidir. Bundaki 
muvaffakiyeti Türk m.İJ)etinin ve onun 
değerli orduaunun bir ve beraber olarak 
azimkirane yiirWnesine borçluyuz. Fa
kat yaptıklarımızı asli kflfi görmüyo
ruz. Çünkü daha çok ve daha büyük iş
ler yapmak mecburiyetinde ve azminde
yiz), 

Bu büyijk direktif bundaıı sonraki me
himizde hedefe yürürken önümüze ~ı
kacak ve yolumuzu kapayacak güçlük
lerden çekinmek ve kurtulmak için do
ıa,mak değil, bilakis geçen zamanlarda 
ofduğu ıôbi bu zor'uldenn bağrına dalı.. 
büyük ölçüde •aldırmak lüzumunu iıa· 
ret ediyor. 

Sözümü bitirdim. lıtiklil ve inkılap 
yolunda ölenleri huzurunuzda b'r d•ha 
taziz eylerim. Ciimhuriyete ve i'lk•l>ba 
bainnızı teyit eylerken Türk mill•tinin 
Türk vatanının, Türk Cümburivetinin' 
remzi olan Gazi Musta'a Kenal' e son
suz minnet ve merbu'l.iyetimizi ifade için 
hepinizi kıyama davet ederim. " 

HtimiJin bir firi 
Cevdet Kerim BeYin nutkundan son

ra büyük §aİr Abdülhak Himidin halka 
yazdığı bir ıiir okundu. Dün haata ol
duğu icin halkevine gelemi,.,n büyük 
pirin Hrhı Tevfik Bey tarafından o
knnan ~ · fÜrİn topladığı allat ulu 
tairin n· ·J kalplerde yer tuttuğunu 
ıöateren en büyük ınioaldi. 

Haınidin türinden aonnı pir Mitat 
<'.emal Bey ( Gazi7e) adlı ıiirini, Na
aıre Hanım (Vatan) , Seıniluı Hanım 
(lıtiklal ıehitlerine) iıimli ınanzumele-

göz boyayıcı feylere temayülü yok
tu. Sertelli' de altın ve bakır maden
leri tamami!e kendi elinde oldu
ğu halde, bunlardan bir külçe al
bn veya bir sepet bakır alıp evine 
getirmeyi hatırından bile geçirme
mi9ti. 

Günet'in oğlu bu mallimatı al
dıktan sonra, tehirı muhafızının 
yanından ayrıldı. 

Bora tehri bllflan başa dolatmıf
tı. 

Günet'in oğlunu sokakta yaluız 
gezerken gören eski vurgunları, 
Bora'nın geçtiği yollara miı koku
lu çiçekler ıerpiyorlar ve ne,eli 
türküler ıöyliyerek genç reisi ıe-
18.m.lıyorlard. 

• • • 
Umulmayan bir tesadüf 

Günet'in oğlu bir ak~ Ur' da 
dola,ırken, kendisi~ dikkatle ba
kan bir delikanlı ile kar9dattı. 

Bu simayı nerede görmüttü? 

Kendisini ba,tan ayağa ıü::ı:en 
bu delikanlıyı Günet'in oğlu tanı
mak istiyordu. 

Delikanlı yolda duralamadan 
yürümüstü. 

Bora bu ıevimli yeğitin arkasın
dan, gözden kayboluncaya kadar 
baktı. 

Rdsi baştan ayağına kadar sü
zen bu delikanlı kimdi? 

Ankara da 
( Başi 1 inci sahifede)' 

dileye!im. ( Alkıılar) • 
Halkevleıtinin laydaları 

Arkad"§lar, Halkevi yeni Türkiye ha
yatının baılı başına bir unsuru, batlı 
batına bir remzidir. Yeni ne&il açık ha
vada ve ıpor meydanında bir dam al
tında Halkevinde toplanıyor ancak böy
le bir nesildir ki beden kuvveti ondan 
daha mühim olan fikir kuvveti ve iman 
kuvvetiyle yeni Türkiyenin istikbalini 
kuruyor. Yeni zamanın bütün aert dilek
lerine cevap vermele baz ...... Janr•nr J..11tllc:
evkri kurulan bütün medeniyetlerin üı
tüno geçmek iddiasında bu.uuan 1 unu· 
ye Cüınhuriyc'-ıin hayab için aziz bir 
toplantı yeri bütün bu kabiliyetleri in
kişaf ettiren bir mihrak ıay. lmalıdır. 
Halkevleri bizim kendi aıılayıımuza gÖ· 
re Türk Vatandaıında Tiirk Cümhuri
yetinde ahlak, ilim ve anlayış mefhumla
rinin t!atbik olunduğu, iuh olunduğu • e
n:.,Ietildiii, kökle,tiri'İp yerleıtirildiği 
yer'erdir. (Şiddetli alkı,Iar). 

Halkevlerinin ve bilhassa karakter 'e 
ahlak mefhumlarında oyruvacağı role, 
büvük role, bugün ıu anda bütün Halk
evlerinde to.,Ianan vatandaı'&-ı'Tlln d:k. 
katlerini celbetmek İ•tPrim. Halkeriotin
de her toplarus vata--1 •m kaı-kt•rinİ 
sağlamlaştırmak. yükseltm•k, ,,üzelle~
tirmek icin eyi bir fıraat olmalıd·r. Bu· 
t;i ... 1'hl;."°ı .. "" basında bütün hassalar" 
üstünde Türk vatandaşı vatanperver~iği 
dü..,;; .. ....,, .... ı;~;~·. t Alkı·~·). 

µ,.ıJ.,..,leri ve votannerverlik 
Arkada.şiar, vatan~~liği J-l~kevle

rinin tPrbive etmek ı-ı., b .. Jh ı.,.ş. 
lı ui'ra<acak•a:ri. tli"kat ed...-.J,ı.. 
ri ve tı>kip edecekleri bir mevzu addet
tinne1iviz. 

Ve her vesile ile anlatmalıyız. Za • 

nm ve Yusuf Ziya Bey (Halkevi) şü
rini okudu. 

Sporculara madalyalar 
Tekrar kürıüye gelen Ali Rıza Bey 

bu büyük gün veıileaile Ruıyadan mem
lekete hüyijk bir ferelle dönen spor • 
culara halkevinin verdiği madalyaların 
Vali Bey tarafından tevziini rica et • 
ti. Muhittin Bey Haklaya, Mehmet A
liye, Muzaffere, Haydara, Vildan Ati • 
ra, lıımail Halduya , Abbasa, Seyfiye, 
Mustafaya, Semihe, Yuıuf Arslana, 
Nuriye madalyalanru vererek ellerini 
sıkarken genç ve dinç ıporculanmız 
uzun uzun alkıılanıyordu. 

Çoban Mehmet madalyaaıru alırken 
bu yüce güreıçiye olan sempati ıid
detli alloılarla tezahür etti. 

Koıuer 
Madalyaların tevziinden ıonra Mu

hittin Sadık ve Ferdi Beyler ı ... afın -
dan viyolonsel ve piyano ile bir konser 
verildi. Ve alkıılar arasında kendileri
ne halkevi tarafından bir buket takdina 
edildi. 

Meraıim geç vakit ıehir bandoıunun 
çaldığı istiklal marıile bitti. 

Gece 
Gece de halkevi çok kalabalık ol

muı Nakiye hannn tarafından bir kon-
foeranı verilmiıtir. l 

Nakiye hanımın konferansını bir kon 
ser takip etmiıtir. Diğer taraftan A • 
lay Köıkünde Refik Ahmet Bey tarafın
dan bir konferana verilmit ve balkevi 
temail ıubeai tarafından temsil veril • 
miıtir. 

Beyoğlu halkevinde tair Mehmet E
min Bey tarafından bir konferans veril
ınit ve bundan sonra temsil verilmiş • 
tir. 

Şehir tiyatrosunda 
Halkevlerinin yıldönümü münuebe

tile, dün gece Şehir tiyatrosunda da 
Bolu mebusu Cevat Abbas Bey güzel 
bir hitabe irat etıniıtir. 

Cevat Abbaa By bu hitabesinde ya 
kın tarihimizi tahlil etmiı, inkılabın 
ınanaaını anlatmıı, cümburiyet balk fır• 
kaaırun memleketteki hayırlı itlo;r~e 
daima Önayak oluıunu, baJkev!e!"'."~ 
öğrenme ve bilgi yolundaki mesamm •· 
zah etmiı ve hitabesi çok alkıtlanınıı • 
br. . • il 

Bundan sonra lstiklil pıyesı tema e-
dilm. tir 

7'e::ı:im ve tebrik telgralları 
Dün 11 tanbul Halkevi namına Gazi 

hazretleri lamel, Kazım Paşalara ve 
fırka i.ıar'e heyetine tazim telırrafl""' 
çekilmiıtir. Ayrıca 80 halkevile müte
kabilen telırraflar teati edilmiıtir. 

Dü9ündü •• Kafasının içinde böy
le bir kimsenin hayali yerletmemİf· 
ti. 

Yoluna devam etti. 
Ur tehrinin zengin çarfısını gez

di.· 
Zenginlerle gÖrüftü •• 
Şehirde korkulacak bir teY ol

madığım, halkın rahatını kaçıran 
Batıkuşu'nun yakında ele geçirile
ceğini söyledi. 

Bora biraz dolattıktan sonra, mi· 
ıafir kaldığı tehir muhafızının e
vine dönmüttü• 

Yolda rastladığı delikanlının 
hayali gözünün önünden gitmiyor
du. 

Kefki kim olduğunu, niçin bak
tığını aorsavdı, bu derece meraka 
düfmİyecekti. 

Bora, evin avlıaında dolaşıyordu. 
Suriye Kralı (Otaser) genç re

isin zihnini kurcalaınağa bClflaınış
tı. 

Swiyeye inmek •• Türk akmcıla
rile bu geni~ ve zengin memleket
leri battan bata istila etmek .• 

Bu, ne güzel bir fikirdi. 

Bora, avlıda bunları düşünerek 
dolllfırken, kapının önünden kırat
lı bir delikanlının süratle geçtiğini 
gördü .• 

Başını uzattı .• 
O ne?! 

ınanın vesaiti ne kadar ilerlerıe iler -
leain memleketlerin zenginlikleri ne ka
dar çoğalırsa çoğalaın, bir memteketin 
emniyeti için batlıca vasıta, esaslı va • 
uta ve tek vasıtaı evli.tlannın vatanper .. 
verliği ve fedakarlığıdır. - Alkışlar • 

Diğer malzeme, diğer her vaııta ve 
silah olarak kullanılacak her ıey va -
tanperverliğin ve fedakarlığın yamnda 
yüzüne bakılmaz yabancı bir ıeydcn İ· 
barettir. • Alkı~lar • 

Ancak ıniUetlerin, fertlerin memle
keti korumak için , memleketi yükaek, 
sağlam ve bilhaaıa maıun yaıamaaı 
için icabında gösterebilecekleri fedakar
lığın hudutau.z oldağunun bilinmesi o 
memleketi yaıatacak olan tek tart • 
tır. 

Arkadaılarmı, bütün halkevlerinde 
toplananlar sözümü iıitainlerı bu za • 
man, gelecek zamanlar ve geçıniıler gi
bi Türk vatanperverliğinin bu memleke
tin hudutlarım bekliyen baılıca va11 • 
ta olduğunu hiç bir zaman gözden ka
çırmıyacaklardır. 

Vatanperverlik üzerinde iırar ettiğim 
bütün bu sözleıimi dii.nyanın dört köıe· 
sinden türlü bulutlar geçtiği bir zaman
da tarafımızdan ıerdedilmiı bati ca bi< 
endişe olarak telakki etmeyiniz. Bunu 
Halkevlerinde tC<'biye unıuru olaıak bu
nu billıa10a tebariiz ettiriyorıam ve bu 
tebarüz eUirmem dünyanın bir çok yer
lerinde karışık havalara raıtlıyona bu 
bir tesadüften ibarettir. Geniı zamanda 
olıun, bulamk bir zamanda olsun ve her 
zaman Türk mevcudiyetinin vatıınner .. 
veriğe ve fedakarlığa istinat ettiğ'ni ve 
bu ahilik mefhumunun bizim için esas ol
duğunu söylemektir. 

Halkevlerinin karak•er sahasındaki Ya· 
zifclerini anlabrken Büyük Gazin:n mille
tin yükııek karakterli olarak yet:İ§tİrİI· 
mesine verdiği- ehemmiyeti tebarüz ettir
mek isterim. Yüks•k karakterin baş
lıca tecellileri doğru ve haysiyetli 
ve ç•lışkan olmaktır. Halkev'erinde 
bu mefhumları her veıile ile tebarüz 
ettirmeğe, doğru ve hayaiyetli •e c;alıı
kan vatandqlar yetittirmeğe huıuai bir 
itina yÖstermelidir. 

A;kadaılarım, bu vesile ile mü.bet 
ilimler üzerine verdiğimiz ehemmiyeti 
tekrar bütün halkevlerinin dikkatler Ö
nüne koymak iıterim. Bu zamanda ye
ti,en nesillere, gelecek nesillere n_ıüı • • 
bet ilimlerin ıade ve yarabcı mabıveb
ni bütün memleketin entelektüelleri, 
memurları ıurada ve burada görmüı 
olanları h;r veçhile anlatmalıdır. 

ilmi seviyeyi yükseltmek 
Arkadaşlar, yeni nesiller bizim bu 

bulunduğumuz tartlardan çok daha 
muğllik ıeraitte Y"§aRlak için hazırlanı
yorlar. Fizik, elektrik, kimya ve bu 
gibi müsbet ilimlerin tatbikatını bilen
ler - bütün halkevlerinde toplananlara 
söylüyorum • her veıile ile ilmi ıeviye
ıi mahdut olanların bile kavnyahilecek
leri aade tekillercle anlatınağa çalıpna
lıdırlar. Halkevleri tekemmül ettikçe 
bir mektebin taboratuvarr gibi aade va
sıtalarını , toplayarak vatandaılara müs
bet ilimlerin tatbikatını göıtermelidir
ler. 

Arkadatlar, bilinıniyen ıeyler İnsan· 
tarın iradesi üzerinde ürkütecek tesir 
yapar. Vatandatların görgüleri ve bil
gileri artbkça cesaretleri, teıebbüa 
kuvvetleri ve içinde bulundukları tart
t...a ve istikbale emniyetleri artar. O
nun için yeni memleketin kurulm~s~ 
büyük Gazi esaılı ot...ak büyük ~ır ı · 
ıabetle gösterdi ki müıbet ilimlerın mem 
Iekette yayılmasına tatbik eclilmeıine, 
herke• tarafından heveı edilmeıi IBzmı 

dır. . . . • zularda 
Halkevlen ıçtımaı me-r vatanı 

yükıelbnek. için ....rettikleri gay • 
ret kadar müsbet ilimleri va • 
tanda sade ve umumi §ekillerile yay
mak için husuai bir dikkat gösterme
lidirler. Güzel ıanatlar Halkevlerinin 
belli bqh ittİğal ettiği esaslı bir mev 
zudur. Halkevleri vatanda Güzel aan 
atlara muhabbeti, güzel sanatlardan 
vata'.'d!'fın terbiyesi için vatandqın 
azmının kuvvetlendirilmesi için nasıl 
iatifade edileceğini telkin eden bir 
toplantı yeri olmalıdır. 

Güzel san' atlar 
Arkadqlar, güzel sanatlar yalnız 

yükaek bir inaan cemiyetinin temeli 
olan ince ve ııüzel hisleri terbiye e
den vasıta değildir. En aert iradeleri 
de yetiştirmeğe vasıta olan başlıca 
bir münebbih, batlıca bir yürütücü· 
diir. 

Kıratlı yolcu, biraz evvel tehrin 
göbeğinde rastladığı ve kendisini 
aüzüp geçtiği delikanlıydı. 

Bora arkasından dıtanya çıktı .• 
Delikanlıyı çağırmak iıtedi .• 
Fakat o, köşeyi dönmüf, gözden 

çarçabuk kaybolmuştu. 
Günes'in oğlu merakından çat

lıyordu.· 
önce çarşıda, biraz sonra da 

evinin önünde, kendisini süzerek 
geçen bu delikanlıyı mutlaka tanı
mak lazımdı. 

Bora derhal atına bindi .. 
Sokağa çıktı •. 
Tozu dumana katarak genit yol

larda dolaşh •• 

raıacak unsurların yükaeklerı 
kuvvet, neıe, hayat, azim huhn•I•"' 
muvaffak olabilmeleri, mücadcl• k~: 
debilmeleri için hem haılanğıç n°, 
sı, hem de vasıtası ve hem de neti'~ 
ye ermenin tesiri tılısımı Güzel ~ 
atlereir. Halkevleri ııüzel nnatlerı P 
yalmz kendi cemiyetleime ruh ver< 
vaaıta deii:il, vatandaılan terbiye t' 
den, onlan çalıımaya hıralandı~-~~ 
onları vatanı güzelle§tirmek ve ÇJÇ~ 
lendirmek için daha çok iıteha ile 1 

1 
biz eden bqlıca bir terbiye v...,ıa•. 
aaymalıdır. Burada bütün Halke•I•" 
nin Güzel aanatJeri sevmeleri ve ,et· 
dirmeleri ve yaymaları için heyeC"~ 
duymaya te§Vik ediyorum. -alkıtlaı' 

Halkevi Olkü evidir 
Halke .. Ierinde toplanan vataııd•! 

lanın, 

Halkevleri bütün vatandaılarıı• JıO 
vatanda ülkü sahibi, çalıımak •• ~. 
lıştırmak iıtiyen bütün güzide unsur 1 
nn toplantı yeridir. Bu aene bize ff• 
kevlerinin faaliyeti hakkında veril~ 
malfunat hepimizi memnun ecle~. 
kadar zengindir, fakat önümüzd . '. 
aene yeni 25 Halkevinin birlepııe51Y 
le toplanan büyük camia vatana d•· 
ha bü,ük hizmetler, daha sürekli ıl•· 
ha feyizli etniceler vermelidir. 

Tek bir aile gibi 
Arkadaşlar, bu vatanın aaır'ardan il<' 

ri muhtaç olduğu ıey vatandaıların 1~. 
bir aile ~ibi toplanarak orada v&"""' 

1 

l<rlemesıne medar olacak esaslı faali>'~ 
!eri beraber tanzim etmeleri ve 1ıer......
takib etmeleridir. Halkevleri bütün .,,. 
tandqlann müşterek malıdır. Halk••1j. 
rinin temiz feyizli ve ilerler bir ba)de 0 

maıı bütün devlet memurlarının va~ 
daki bütün entelektüelleri sınıfının lı"' 
tün ilerlemek iıtiyen unaurların ıniiıW 
rek, malı, miqterek vaaıta11d r. ff~•r: 
!erinin her hangi bir muvaffakiyet~ 't 
ğinden doğacak her hangi bir meıulıYc 
hepsinin boynundadli. 

Arkadaılar, Halkevlerini çoğal~' 
c;alıı~alıyız. Ha!kevlerinin aesini roP", 
lekeün her tarafına işittirmeğe yaY""'1· 
c;alıımalıyız. llalkevlerinin yük~ 
her vaaıta ile mücehhez olması için .ıe•• 
let memurundan vatanda•• kadar beı'~ 
kes aklım ve elinden geldiği kadar •• 
taıım birleıtirmeğe çalıımalıdır. 

Bütün Halkevlerine ıöyliyorum, ın•~ 
tazam feyizli ça1ıtmamn temeli, JJlüe'..~ 

. selrin bütçe noktai nazarından diidr~t· 
olmasını temin etmektir. Başkaıuıın ,

1 
füne ve yardımı1>1 ihtiyaç gösteren ~
hayat sun'i ve sürckıiz bir hayat~· ,ı 
nun devamına güvenilemez ki, fey.,pı• 
tesirine inan.ılım. a 

Her ıeyden evvel dnamlı b'r har1~.r 
Halkev~de bulunanların, Halkevinu• ııı 
lunan aile efradının emin ve ınunıaı"jlet" 
ve devamlı ya..-masını temin edeb p 
bir ~~tçey.~ akıl .~clir~eriyle ~ü:;ı.. 
olabilır. Butçe mutevazın ve veaa·t ,..uP' 
dut olabilir, fakat her ıeyden önc<J 
tazam ve devamlı olması lazımdır· ••' 

Yeni Türkler, açıkta, kırda, spO~ ~ İ· 
danlarında, dam albnda Halkevleti" >''' 
dealis't vatanda,Iar toplamı• halin.~• tı.l• 
ıamakta ve yetiımektedirler. Bü~~· 
kevlerine genİ§ feyizler dilerim, (Sil 
1i alkııt...). 

Necip Ali Beyin nutk~ 
• ıP 

ANKARA, 23 .A.A. - Halkev~ 
~çılıtı yıl dönümü mÜDAıebetiyle 

11
,JI 

Ankara Halkevinde yap:lan toplan J'I" 
Halkevleri Reiai ve Denizli mebusu 
cip Ali Bey fU nutku ıöylerniıtir : "">'e' 

"Muhterem HannnJendiler, ,,.. 
fendiler, • ıiV.' 

Halkevleri kendiıine verilen :lif.~ 
met içinde her gün dünden daha ;ıeri •' 
bir inan ve istekle bir adım daha ":'.:il"• 
tarak inkişaf etmektedir. Türk taı1';~ 
Türk milletine karp yüklendiği~eti r, 
ve büyük vazifenin tarihi mesul~1 ııJ"~ 
çinde aziz ve kutsi ülkümüzün !""ıı,ı. 
na yaklaşırken heyecanımızın bı~ ·~ b•1 

ha yiikııeldiğini, azim ve iradeını"' ~f11· 
kat daha kuvvetlendiğini duyn>•~:ıJ" 
Milli benliğimizin nibavetaiz d·r~ il~ 
rinden kopup büyük türk inlaiib e";rl" 
başlangıcı olan istiklal kavgaaı d 1•( 
rinden ba§lıyarak )!İttikçe arı;::,;.. ~·· 
yilan bir ııebir ıı:ibi akan azm' ~"'. 
zi en yakın ve en §Udacak ı.ir ,.ı~ 
da maluadımıza götüreceği"deı' 

(Devamı 7 inci sahifede) 

gidip Batıkutu'nun kafasını ~:'T 
rayım!,, diyor. Siz ne . der~ıt çı
Yanına bet döğütçü verıp yo 
karayım mı? 

Bora dütündü: , ııe' 
- Bu kadın BatıkufU nUJJ 

rede olduğunu biliyor mu? 

B·ı· 1 - ı ıyonnut.. .. b'ljtiı• 
- Şimdi onu nerde g~re d0ğfll 
- Biı•az evvel kararg~h~ 5;ıe 

gidiyordu. Beni takip edınıZ•• 
uzaktan göstereyim. 

Y .. ''d''I .;ı uru u er.. "y)e•· 
Kolbası kendi kendine ao . '( 

gibi anlabyordu: I 1J1' lı 1 

-Çok cesur •. Çok atı gOlı~ 
kadın. ölümden yılm1YU~ıtrıı1' ~'. 

..... - aletten korkmuyor. ewelı 
Batıkutu'nun sırtını yere g 

Kıratlı delikanlıyı arıyordu. 

• • • • • • 
Bora tehir kapılanndan d19arıya 

çıkmıtb·. 
Türk akıncılarının yayıldıkları 

meydanda kolbatlarından birine 
rastladı. 

Selamlastılar .• 
Bu ces~ akıncının reise bir dı

yeceği vardı .• 
Atının yanına sokuldu: 
- Koca arslan, dedi, Sertelli 

den gelirken, benim kolumla bera
beı• bir de kadın vardı. Cesaretine 
güvendiği için, akıncıların arasına 
karışmışb. Bu kadın: "Benim ya
nıma bet yeğit verin.. Çarçabuk 

lir... tol'I~ 
Biraz ileride, akıcıların yd,.ıı· 

bir halde oturdukları bir l lll~it )'~ 
da ayakta dU:~n .iri ~oy ~,yorcl · 
ğit, gözünü goge d1kmı9 b 

Kolbatı: ın gali· 
_ işte, dedi, dalgın dalg f' 

lere bakıyor... go•'e 
Güneş'in oğlu, kolbaşının. ~ 

diği kimseye dikkatle bald!.~uııcle 
_ Biraz evvel kapımınd. 0 . 

d l .k l T ken ısı· 
geçen e ı anı.. ~. k: 

Ve arkadasına donere Ji) 
• (Bitırıe 

tU 
~, 

ltr .. 

• 
' d 
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Memlekette 25 
1-f aikevi daha açıldı 

(Bası 6 ıncı savıfoda) • 
'~Phe etıciyo;uz. l\Ie: !~ketin G5 köşe
~~· ç:ılı§a:ı H~lkovlerinin b'r senelik 

1'ınaıoı L'murr i rr:an?.araıını bize ge
Çet'ı •enek\ ümitlerimizde vanılınftdrğımı
ıı lÖ•lenni ı nhluğunu yüksek heyetini• 
~' dttin b'.r iftiharla arzec!ebilir:im. Bu· 
··~ ~eketin muhtelif bucaklarında 
11~i:nn,z 25 Halkevi tlaha seveili ülkü 
'>k~daşlarıca iltihak ed•r. Kendilerine 
'""ilen ""2.ifeyi mevcut imkanlar içinde 
~P~aktan doi\an bir haz ve zevk ile şu 
ol kıkada bi7i ku!aklar:iyle takip etmekte 

•n 55 Halkcvinin yıldönümlerini ve 
1İ:i Yllzif"ye atılmak üzre hazırlanan ~5 
ıra· Hce,·inhı kuru!uş ve açılışını en .sM?1· 
~ duvıwla~imle en sıcak tcmennılerım 

••l&ınlr.rım." 
N~cip Ali Bey, Türk inkılabının 

1 ~U•affnkivetindcn, milli düşünce ve 
ı., lla:ı.tlerden , devletle milletin müş -
11/1 ~ iradesinden bahsettikten sonrat 

1 Iı bünyemizin iç yahatı, manevı 
':'-'lı~ı Üzerinde durarak Halkevleri• 
4"' dokuz şubesinin faaliyetlerini an 
bııııtır. 

t Bu tarihçeye ~u sözlerle başlamış· 
lr: 

A.~kadaşlar, -· .. .. 
l Ilı, nı:lleti yBpan onun buyuklu~ ve 
~~dretini temin eden yalnız mad~ı •-ar
gı değil?ir. insan ı, sad~ce rnakinadan 

l\~ı1.,,,, bir adam farz< tt:ıek doğru ola
~- Onu tahrik eden ve ona veçhe ve• 
~Q bir kudret vardır ki biz buna kültür 
~ Yatı eliyoruz. Milletlerin bir birine kar-· 

1 
• •lan farklan i,te bu kültür niıbetle-

• ~~le ölçülür. Kültür hal'.at·ntn ~n müh~ 
ı.~ uı;ısuru tarih ve d~ldır .. R~ı t~:'.ul· 

İ' , llıi2de, manevi saıklerımızde dunu~ 
l• •kadar tasiri olduğunu izah etmek b :I· 

ııı..,,) l.i li\zım mıdır? Benliğimizin niha· .. -1ıı· 11>l derinliklerinde kaynaya' enerıı· 
.,,~•le bütün bir milletin düne kadar geç-

i· d 11 •nerjisinin ifadeıi olan tarih arasın· 
' Ptk kuvvetli bir r•bıta vardır. lmpe-

', tator}ük devrinde milletin tarihine, laç 
~ &altanahn hayat ve bakaıı namına 
• ~terı yanlı._ bir istikııı.met verl'~•: !-u 

'• ~.~kaoıet millet ve bilhassa kendisı ı • 
1~~ korkunc olmustur.Filvaki oımanlı te 
~ 1 ""' töre türk tarihi altı yüz küıur ge .. 

~1.ik f!Öcebe bir kabilenin cenga~erane 
~~!erinin neticeıinden bafka hır. se~ 

• lı. tildir. t,ıe tarihi bu tarzda telakki 
1 lrı Yak'aların hakikatlanna tamamile 
ijıt ."• yanlıfb, ve hem de ınemleke
~·"'1•i İıtila etmek istiyenler için mü!· 

ı• 1' bir fırsat silahı oldu. 
8a!ka milletler bizi küçük Aıyada 

:• Aırrupada yerleımit sarı !'"ka men· 
Qp Yllhancı ve düıman bir millet tamt-

llılfı . .hi 
~ lltediler. Binlerce yıllık tan n 

;. ı tr lafbasında muhtelif milletler muzaf· 
~lı>e temas eden Türk milletinin baı· 

t ~ llıilletler Üzerinde bir çok aa intiba· 
,~ lııil bıı-akması tabii görülebilir. Fakat 

~leti'.:'ize ~ıf.,tmek istedikleri isnat
dogru değildir.,, 

0 •it ~eeip Ali Bey, dil inkılabından da 
--~~rio hahsetmif ve ezcümle de
~u•tı• •-· ,, ...... 
•ıı lı liiç ŞİİDhf' yok ki Türk milleti için 
~•! 4Yat; bir dava olan bu ite ver'len dik 

0• ~·- .~eeh"lNnivet tamamiylo yerinrled:r. 
ı:Yuk dahinin himaye ve ir~di albnda 
~.Yet ilmi eaMlara davanarnk batl;;van 

~· ~~tk dili çalrsması. dilin mazide ge~ir
i• ~\ olduRu safha'arlll sümer ve eti gi~i 

•• , etki türk dillerivle Hiı>d·ı Avrupaı 
J· ıİ Sami ı:l~nilPn dillerle mükavP•;•i ve 
~· ~ ~."'n tü:ic ellerinde yaşavan k·b~Ple-

[O 

t 

.. 
I~ 

i' 

i' 

1' ?ert~nmesi gibi ınevzulPır ; .. inded:r. 
ı., ~ıl çaJ..ma•ın'l bütün memlPk~t ade· 
ı· 11\ıİyal.i bir co~kunlukla iştirak etmi,. ., ... 
~ tlundan oonu, Necip Ali Bey, H .. I 
ıı, lerirıi" ehemmivctle takip ettiği 
ııl'elel.,rden edcb1vat ve ırüzel san• 

~r ii.,.run,.le filci.rlcrini a0"1emittir. 
~· li..ıı. temiveıine dnir, Halkcvlerinin 
ı:ı1'11erle bh· tarihçesini yapnuı\,rdD". 

la. ~ecip Ati Bevden so't'\ra. h::ı1kevl 
·~•il ,uhe•i tarafından (~ ve ~iz)_ Adlı 
ı;;•ti muvnffokıvetle tem.,l edilmı• -
~ ~uavenet tubesi tarafından bir ha· 

~t..:t __ • • 
•umı~tir. 

~ekosloıJak heyeti halkevinde 
>i~ ._toıl<ARA. '.?3 (Milliyet) - Halke· 
~ ~ lıu~iinkü mcr.uiın esnasmcla fır. 
''• ~nıi kitibi Recep Bey meraıim
'ıahııı bulunan Çe_ko~lovak.. ~ey~~ni 
t~t. 'lıııiş ve kendılenle goruşmuf • 

.,,, ~Oslovak heyetl balkevinln her kıs
ı~~· t~;, ve gördiilderi intizamdan 
'tıı?'' t•kdir ve hayrO\nlıldarıru ifade 

ı1t111-cUr, 

Edirnede 
"-ı~blllNE 23 (Telefonla) - Edirne 
'U ~"İnde bugiin }ıalkevlerinin. yı)di>
"11~" llıiinasebetile büyük meraıun ya· 

ı. 

8~,,;:ı. af d h J.i "!il• : "" kurtançı tar ın an . e ye 
..,;,, 1\ iJti fotoğrafın okuma odaıile halk 
\ıı t kovulma11 pek heyecanlı oldu. 
1\ıj ı...., halkevinin nutukhrı dinlcnil • 
~; sllf. Ve Kemal Beylerin nutukla~·· 
\ii,-~t lianımın •Üri ve Uluk Beyuı 

1 "11u ' 11- __ şiar toplo.rr.ıştır. . . 
ti,, "~uklere tazim telgrafl;m çekılnut· 

IJ Uzunköprüde ... 
~'1~~1'1KöPR0, 23 (Mılayet) -
l•lt1, •ı bugün tezahürler arasında a-

,,~:•e!~ Ankaradan ayar edil~n. r~.:I· 
~- hit~belcr dinlendi. Ant ıçildık· 
\loıı 'b' '' lıt "' kaymakam beyin hıta esı, 
<ılı,. ~ •e bir erkek talebe tarafından 
lii,ı~ <.t>uınlupınar) ve (Açılırken) 
~'1 "· ılk tedrisat müfettişi Kemal 
~•ı, tı.~afından söylenen hitabe alkış• 

dıııtond· IJ ı. 

~-··iıı~n~öprü halkı bugün büyük bir 
lf ıçındcdirlor. 
11 etıarafta parlak tezahürat 

~i' ~~· lznıiı, Telıirdağı, Amasy~· 
ı, 1\ hld~."12 •• telgı•"flarda, Halkevlerı· 
ll;l~lldığ, u~u coşkun tczahiıralla ku_t· 
~. lıil.ıi..-'"U•arnere ve temıi!ler veni· 

i.lnıeı..tedir. 

Orduda imar işleri 
• 

Bu vilayetimiz diğer vilayetlere örnek 
olacak derecede çalışıyor 

ı 

• 

Yukarda Ordunun umumi göriinii1ü, Clfağıda Vona yah mektebi. 

ORDU (Mlliyet) - Vilayet telif dereler üzerine yaptırılacak 
umumi m.:C!isi dördüncü devre ü- 6 büyük köprü müteahhit Sadık 
çüncü ıene içtimaını yapmıttır. Bey t'rketine ihale olunmllftur. 

Meclis!, Valimiz Adil Bey aç· Mekt~pl«:rin m~~i~ ihtiyaçları 
mıt ve bir nutuk irat etmittir. Va- teı~üı edıl~ıf .:"'~. ~?y.u ~ukları!" 
li Bey bu nutkunda; vilayetimizi, irtırahatle~ı dutunul~rek uç n~ı
ş'mdiye kadar idaresinde bulun- ye merkezınde pansıyon tetkılatı 
duğu diğer bazı vilayetlerle müka yapılmıttır. . . • 
ye!.e ederek her sahada onlara üs (Yona) nahıyeaındekı yatı mek 
tün bulmuttur. Bilhaasa memleket teb.nin pavyon illf&&1! tamamlan
hastahaneıi, elektrik tesisatı, yatı mıttır. Köy mekteplerme yar~ım 
mektebi, ilk mektep binaları gibi tabıiSatmdan be! köy mektebıne 
müesse,elerin hakikaten zikre de· yardım olunmu9tur. . • • 
ğer birer kıymette olduklarını ve Ziraat ve baytar ~şlerı lçın ~e: 
bu verimli müesseselerin kurulu. receye konulan tah111sattan tet~nı 
tunda isabetli kararlar alındığını sani - 933 sonuna kadar 1437 lıra 
izah etmittir. Vali Bey, mecliı aza ıarfedilmittir. 

!arına hot geldiniz diyerek nutka Ziraate muzır hayvanların itli.
hitam vermittir. Bundan sonra re- fına ehemmiyetle devam olunmut 
is vekilleri, divan ki.tipleri ve en- v~ köylere gönderilen ziraat me-
cümenler infhabı yapılmıfhr. murları vuıtasiyle köylere fennt 

Bu int ·habı müteakip geçen ıe ziraatçılık usulleri öğretilmittir. 
ne bütçesinin tatbikatına ait izah- S hh t . , •. • b•'t k n r )arı • ' a ıt.erı •çın u çeye o u 
name okunmuş v.~ mec ıs .aza dil- lan paradan tetrinisani 933 ıonu· 
tarafından teşekkurle ta.·vıp ~ k n:ı. kadar 8756 lira ted:ye olunmut 
mittir. İzahn~eninôelli ~aşlı no tur. Kırk yataklı memleket hasta
tal~rım fU faalıyetler tefkıl etmek hanesi ihtiyaçlarını tem1'n için 
ted r: . 'b . mümkün olduğu kadar çalıtılmıt-

(T ~,rinisani • 933 sonu ıtı arı· t 
le hususi vesait i'e tahsisat yekU- _ı_r. _______ -------
nn 92.456 lirA ve maiiye vasıtas'.le 
tahsilat yekunu 64,567 lira ki, ce
man 157.0?3 liradır. Sene sonuna 
kadar 13.000 lira kadar tahsilat 
yapılınaEJ tahm·n edilmektedir. 

Tetrinlsani • 933 sonuna kadar 
birinci kısım hususi muha·ebe ma 
at masarifi olarak 13.730 li~a .sar 
fedi'mittir. İkinci kısım nafıa ,,ıe 
rine konulan tahsisattan 4651 rra 
sı tediye ed ılmi,tir. 

933 senesinden itibaren tatb'k 
olunmak üzere tanzim ve taıd·k 
edilen 3 senelik çalı,ma programı 
na göre mükellef amele her yola 
taksim edilmif ise de, Mes'ud'ye 
kazasının ahil'en vilayetimize bağ 
!anması dolaydle mezkiir kazada 
tahakkuk eden 3800 mükellefin 
ba,ka yolda çalıstırılmasına kanu 
nen imkan olmadığından Ordu • 
Mes'udive arasındaki Dereyolu'na 
tahsis ed:Jerek bu yolda mükellef
ler adedi 770G ya çıkarılmıştır. De 
re yolunun nakdi tahsisat yekunu 
ohm 16 054 liradan nakdi sarf yat 
2927 v~ mükellef amele mukabili 
İse 39660 liradır. Ordu cihetinden 
O· 10 uncu ki'ometresinde altı b"n 
metre mikabı kırma ta• ve dört b·n 
metre mikabı bilokaj ferşolunarak 
silindirajı yapılmıştır. 

Mes'udiye c 'hetinde 20 kilomet 
relik kısmında 480 metre mikabı 
kuru duvar ve 8 metre tulünde 3 
ah,a.p köprü in'a edilmi~t1.r. 870 
metre mikabı kaya ve 57850 met
re mikabı toprak hafriyatı yapıl
mıştır. Bu i,lerde 3220 amele çalıt 
tırı1mıştır. 

Ordu - Mes'udiye arasındaki 
eski yol üzerinde bulunan (Kaya· 
cık) ve (Yemi,Ii) köprüleri tam·r 
olunmuftur. 

Ordu - Fatse yolunda gerek nak 
den ve gerek mükellef amelenin 
emeğine takd"ır olunan değer itiba 
rile 13866 liralık it yapılmı9tır. Vi 
!ayet hudutları içinden akan muh-

l!andırmada sonbahar zeriyatı 
BANDIRMA, (Milliyet} - Ban

dırma. mıntakuında sonbahar zeri
yatı kanunuevvel ayının çok yağıtlı 
gitmesinden geçen seneye nazaran 
yüzde elli noksan kal~ı9tı. F~kat 
kanunusani ayında yagmur yagma
muı ve havaların mutedil geçmesi
le arzu edilen tavın husulüne ae
be-p olması çiftçilerimizin .. ~züı;ıü 
giildü ımüt; havaların ~u~aıt. gı.t· 
mesini bir fırsat bilen çıftçılerımız 
bütün varlıklarile çalışarak nokran 
kalan kıtlık ekim nisbetini geçen 
sene derecesine çıkarmışlardır. 

Bütün zeriyatın netvünümaları 
balitabiide devam etmektedir. Bu 
ıene için mahsulün çok bereketli 
olacağı tahmin edilmektedir. Son 
fırtına zeriyata hiç bi., tesir yama
mıttır •• 

Bandırmada feci bir otomobil 
kazası 

BANDIRMA, (Milliyet} 
Dün 'ehrimizde çok feci bir oto
mobil kazası olmuftur. 

M. Kemal Paşa kazası takaisi
ne mensup Ali Ağanın sahip oldu 
ğu ve Şoför lbrahimin idaresinde
ki kamyonet komisyoncu M. Ke
mal Bey arziyesinden mal alıp ga.. 
raja giderken az yoku' olan cad
den· n virajından geçmek için yap 
tığı bir manevra es_nuında~ fr~n 
tutmadığından makıne gerılemıf. 
Dükkan önünde tavuk satmakta o 
lan kazamızm Esgili köyünden 32 
ya,larında Yusufa çarparak ka
burga kemiklerini kırmak suretile 
mecruhiyetine sebebiyet veı·mit· 
tir. Yu -.uf bayğm bir halde derhal 
Memleket hastahanesine kaldırıl. 
mı~ ise de on dakika sonra ölmüt 
tür. 

Şoför Ibrahim yakalanarak Ad. 
!iyeye teslim edilmittir, 

1 - .-- -- - ;·.-~---... !'_---~--~------~-""! 

lstanbul Universitesi Mü-
ı bayaat omisyonundan: 

Gazinin lzmit 6alkevinıı 
hediyeleri 

IZMIT, (Milliyet) - Cümhuri· 
yetimizin onuncu yıl dönümü mÜ· 
nasel:ietiyle Cümhurreisi Hazretle 
ri ta.··afından C. H. Fırkası ve 
Halkevine hediye buyurulan imza 
b fotoğrafları Halkevlerinin açılış 
günü olan 23 Şubatta büyük ve 
emsalsiz merasimle hazırlanan 
yerlerien konulacaktır. Bu, müna
sebetle İttihat sporlu gençler tara
fından Halkevi namına bir de mü 
samere verilecekt:r. lzm't Halke
vi bir yıl içinde ne yaptı ise o gün 
halka anlatılacaktır. Halkevimi
zin bir koım şubeleri göze çarpan 
bir i' görmediklerinden tenkt e
dileceklerdir. 

lzmirde pirinç meselesi 
IZMIT, (Milliyet) - lzmitte 

mühim mikta: ıda pirinç istihsal e
dilmektedir. Bir de pirinç fabrika
sı vardır. Bununla beraber lzmitte 
pirinç fayda yerine büyük zarar· 
lar vermittir. 

Geçen hafta fehrimiz ticaret o- 1 
daaı bu mesele için büyük bi11 top
lantı yapmı.tır. Sıtma mücadele 
heyeti reiıi Doktor Abdürrahı;n!'-11• 1 
Sağlık itleri müdürü Hıfzı, pırınç 
mütehassısı Rahmi Beylerin de 
hazır bulunduğu bu to:-]antıda pi- 1 

rinç zira.atinin zihhi mahzurları· ı 
nm tamamen kalkacak bir tekle 
girebilmesi için kon~ulmuf, bu
nun çareleri arllftınlmıttır. Bize 
kalırsa bu, çarelerinönü alınmak 
için pirinç ekicilerinin fennt pirin_ç 1 
ziraati hakkında adam akıllı ihti 
sas peyda eme1eri li.zımdır. lzmit
te vakit vakit bu, kabil :çtimalar 
olmut ve fakat bir fayda vereme· 
mittir. 

Develide 
Orta mektep 

DEVELi, (Milliyet) - Kazamız 
da bir ortamektep açıldığı malum
dur. Merhum Muammer B. zama
nında batlanan mektep binası bu 
sene ikmal edilmittir. Zeminle be
raber üç kattan iba.nıt olup (16) 
odası vardır· Bu sene yalnız iki sı
nıf açılmıttır. Birinci ıınıf (60) 
iJrincide (15) taleba vardır. Mual· 

Hm kadrosu da çok nuıuandır. he
men bütün dersler vekalet suretile 
idare edilmektedir. 

Bu muazzam bina ve ders leva
zımından mahrumdur. Yalnız ola· 
rıak çalışan müdür Emin B. talebe 
velilerile sık sık temasta bulunmak 
ta ve halkin mektebe olan sevgile
rini artırmaktadır. 

Yukarıki resim mektebin afılma 
resminde alıntmfhr. 

Yoz para için bir ölU, ııç yaralı 
ARTViN, (Milliyet) - .28 • 1 -

934 günü Atrvin hapishaneaınde ka· 
tilden sekizer seneye aıahkUın Ahlat 
köyÜnden Hasan ve arkadatı Ramiz· 
le beraber katilden mevkuf Ardamuf 
lu Yusuf ağa aralarında paket para• 
undan bakiye kalan yÜz para bir ala 
cak mesele•inden bvga çıkıyor. Yu
suf ağa yaşlı, Hasan ve Ramiz genç 
tirler. 

ite Yusuf ağanın taraftarlan ka· 
n§ıyor, İ§ dayağa biniyor. Sopa yiye
ceğini aTtlıyan Ramiz Üzerinde sakla
dığı çakıyı açarak Yu&uf ağanın ar• 
lcası~a saplıyor, Yusuf ağa aldığı ya• 
ra düsüyor. 

Vak' aya koıup gelen jandarmalar 
bunları ayırarak bapi&hane müdüriye 
tine getiriyorlar, müddeiumumi ifade 
lerini alıvor. doktor gelerek yaraları 
sarıyor .. ikinci kavga gece yanaı bat 
lıyor. .. 

Yusuf ağa aldığı yaradan mutees 
air Ramizle Hasarun kabadayılıkları 
üstlerinde taraf taraf ayrılıyorlar. Ka 
ranlıkta t~kat yumruk bir birine ka· 
ntıyor. 

Büyük bir kilise J.inasmı:la v~ mev 
cudu 70 • 80 kitiyi bulan mahkumlar 
bir türlü kavgayı duraduranuyorlar. 

Kavga gittikçe lozışıyor, Ramiz 
de yaralanıyor, bu ane kadar uyu
makta olan ve katilden 24 seneye 
mahkUın Ahlat köyünden Murat tat 
lı uykusundan uyandmldığı için ev· 
vela yattığı yerden bagırıp çağırı
yor, Bağınnakla itin önünü atamayın 
ca yatağından fırlıyarak ayırma_k ~
çin ortaya atılıyor. Kavgacılar bırbı .. 
rine saplıyacalı: bıçak hulama;rınca 
hem mğından hem de kuvvetınden 
iıtifad;, etmek üzere sobda yan!'n a· 
!etli odunları kapıyorlar. Daha ılk I>-

-
Karabiga yolu 

Her CUMARTESl ve ÇAR
ŞAMBA günleri saat 20 de Top

bane rıhtımından GERZE vapu· 
ru kalkar. Gidit Ye dönüıte mutat ia
kdelere uğrar. -
Mudanya yolu 
Her PAZAR, SALlt PER· 

ŞEMBE, CUMA giinler:i saat 
9,30 te Tophane nhtmıından BAR
TIN ..-.puru kalkar. Cidiı ve dö· 
nüıte mutat iskeldere uğrar. 

lzmit yolu 
Her PAZAR, SALI, ÇAR

ŞAMBA, CUMA günleri Top
hane rıhbmmdan saat 9 da UGUR 
vapuru kalkar. Gidit ve dönüıte mu· 
tat iskdelenı ufrar. 

tetli çarpqmada kimin vurduğu anla 
ıılmıyan kocaman bir odun aracılık 
yapan 24 senelik mahkUm Muradın 
ba,ma rast gelerek beynini pt.rçalı· 
yor ve adam ölüyor. 

Vak'a bu raddeye gelince jandar
malar yetiıerek kavgayı durduruyor
lar. 

100 para yÜzÜnden çıkan bu müt 
bit çarpı-ada Üç yaralı bir ölü var. 

Giresonda konferans 
GIRESON, (Milliyet) - Maa

rif müdürü Rifat Necdet Bey tara 
fmdan geçen akta.m Halkevinde ı 
"lnluli.p ve fikir terbiyesine ya
rım adam bütün adam mevzulu ı 
İstifadeli bir konferans verm'ttir. 
Kadın erkek yüzlerce vatanda• ta 
rafından heyecanla dinlenen bu 
konferans çok alkıtla~mıf ~e ha!Jı: 
üzerinde fevkalade guzel hır lesır 
bırakmıttır. 

Fırtınanın denizden çıkardığı 
un çuvallan 

BANDIRMA. (Milliyet) - Ka 
pudağırun timal cihetinde ~ulu
nan Kocabogaz köyü ile Ektıdere 

dak. sahile son fırtınalar 
arasın ı • 

. • b • çuval kadar un çıkarını' yırmı eT • 
t Denizde daha pek çok un ÇU· '.J1 olduğu bildirildiğinden Ban-
dırma gümrüğü Süvari mıntaka 
memuru yakından tahkikat yap
mak üzere Kocaburgaza gitmittir. 

Koçuk kuyudı zeytin 
KOÇOKKUYU, Ayvacık, (Mil 

liyet) - Bundan bir kaç gün ev
vel Küçükkuyuya gitmişt m. Bir 
ay evvel amele ile dolu zeytin tar 
lalarmda biç kimseler kalmamıt, 
mahsulün toplanması ki.milen bi
tirilmi'tir. Yağ fabrikaları gece 
gündüz çaht~yorlar, .on ~et .gü~ 
sonra da fabrıkaların ı9lerı kam<
len bitmİf olacaktır. Bu r~?e zey· 
tin mahsulü geçen seneye nısbeten 

.. d on noksan olmakla beraber yuz e • . 
k fazla yağan yagmurların tesı· 

~i:den mahsül çü~m~ttür, fakat 
mahsulün yağ verımı geçen sene 
ye nisbetle yüzde otuz fazladır, 
bundan bir ay evvel 18 kuru~ la• 

• DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük enahaneai 
kartmnda Sahne sokağında 3 numa 

ralı sn1'rhmandııt. 1 numara. 

631 

.. Müderris Dr. Rasi! Tahsin .. 
Akıl ve sinir ha>tılıkl•rı hekimi 

Kadıköy Bavrımv<ıi •ohk !\o 6 d3 
htr PÜn M:l•d·n· ~on·· 'l ,);Hn 

1075 

Denizyotlttrı 
iŞLETMESi 

A-teleri ı Karaköy Köpriiboııı 
Tel. 42362 - Sirk9Ci Miihiirdanado 

Haa Tel. 22740 ·--111 
Ayvalık yolu 

SEYYAR vapuru 24 Şubat 
CUMARTESİ 18 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (867) -

Mersin yolu 
ÇANAKKALE vapuru 25 
Şubat PAZAR onda Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Gidi,te 
Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod
rum, Rodoa, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye Kalkan, Kaş. Fin;ke, 
Antaly~, Alanya, Mersin' e. Dö
nütte bunlara ilaveten Ta,ucu, 
Anamur, Kufadası, Geliboluya 
,,;t,..~vs-rJııL-...,... (9~q;) 

---
tılU:-akta olan zeytin yağının ki"o
su son hafta iç'nde 28 kuruta kı.-
dar satılmaktadır• . 

Zeytinyağının daha zıya~e pa
ra edeceği ümit edilmektedır. 

Feci bir otomobil kazası 
ARTViN (Milliyet) - Artv:r. 

den Borçka;a gitmekte olan t:ıföı 
Hasanın ida.:-eıindeki bir F ort oto
mobili Erenler köyü civarında 
uçurumdan aşağı yuvarlanarak fO· 
för Hasan ile yolculardan Borçka 
Belediye reisi Salih Bey parça par 
ça olarak ölmütlerdir. Diğer iki 
yolcu Hopa • Borçka yol müteah
hidi Mahmut Bey ve muhasibi Ka. 
dir Beyler atlamak suretiyle hayal 
larıru muhakkak bir ölümden kur· 
tarmıtlardır. 

Antalya muhasebei hususi
siyesinin istikrazı 

ANTALYA, (Milliyet) - An
talya muhaaebei huaua ye:i tara· 
fmdan 200 bin liralık dev.et hazi 
nesinin kefaletiyle bir istikraz ya. 
pılacaktır. Bu para vilayet yolları 
na aarfedilecektir. Bununla bera
ber bu paradan 60 - 70 bin lira sar 
fiyle v :ti.yet merkezinde bir kız 
enstitüsü in,a edilmesi dütün~l
mekte ise de bu hususta henuz 
kati bir knrar verilmemittir. 

Kandrada yeni telefon hatları 
KANDRA (M lliyet) - Ge

çen sene kaz~ya mensup bilumum 
köylerin telef~~la Kan.d~a kazası 
merkezine bag,anması ıçın te~eb
büsat ve fiiliyata geçilmitti. Ahi
ren haber verildiğine göre kazaya 
merbut Akçaova. nahiyeı nin bü
tün köyleri bu telefon irtibatını ik 
mal etmi~Cer. Bu hususta yapılan 
tecrübeler gayet muvafık neticeler 
vermiştir. Ya'nız Şeyhler ve Sal. 
manlı nahiyeleri bu telefon irtiba· 
tını ikmal edememitlerdir. Yakın 
zamanda merkezden her tarafa te 
lefon şebekesi ve irtibatı ikmal & 

dileceği için telefon muhaberab 
temin edilmit bulunacaktır. 



K • • 
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Bat "' dit ağrıları, nezle, (l'İp, ıofuk 
ılfmhfı gibi haıtaJıklınn en iyi llicıclır. 
fımir, Paris, Bari aergileri•dın bilyOk mn
k•fst Ti altın madalya kiıandı. İsninı c'ik-
kıt buyurulmaıı. (13398) 

.......................................... 
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MISIR iŞ. Limitet 
Sermayesi: 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÜRKİYE iş BANKASI tarafından tesis edilmiıtlr. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERlYE de ıatılmak üzere emaneten mal 
gönderenler, heıabımıza, TÜRKiYE iş BANKASI 

111belerinden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en u masraf ve komisyonla eınia bir ıuretto 
it gllrmek isteyenlerin MISIR iş LIMITED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi: MISIRlş - fskenderiye 

641 

Maarif Vekaleti İstanbul Terzilik ve 
Kürkçülük Mektebi Müdürlüğünden 

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

1 - ilk mektep mezunu, azami yaş 17, ve Türk teb'a-
sı olmak. , 

2 - Mektep şahadetnamesi, veya orta mektep tasdik
namesi, Nüfus cüzdanı, sıhhat, aşı raporları ve 4 vesika 
fotoğrafı ibraz etmek. 

3 - Mektepçe yapılacak sıhhi muayenede sıhhatli bulun 
mak. 

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

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

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

s 

LE · SUYU 
BEŞiR KEMAL 

Yllz\erl, güneşten, ıoğuktan, kardın ve ayazdan kııkaaç 
h'r aşık ıribl sakluh~ı içindir ki hoşa .ıı-Hivor 

~ EVKAF MUD1R1YET1 iLANLARI ] 
~·--------

Bahçekapı'da Dördüncü Vakıf Hanın Odabaşılığı ile 
kahveciliği teslimi tarihinden 936 senesi Mayıs nihayetine 
kadar olmak üzere müzayedeye çıkarılmıştır. ihalesi Mar: 
tın beşinci Pazartesi günü saat onbeştedir. Şartnamesinı 

görmek isteyenlerin her gün ve müzayedeye iştirak ede: 
ceklerin ihale günü Çenberlitaş'ta Evkaf Müdüriyetinde Varı 
dat Müdüriyetine müracaatları. (672) 892 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

4000 kilo yerli elvan üstübü: Pazarlıkla münakasası: 26 Şu· 
bat 1934 Pazartesi gÜnÜ saat 
14 de. 

2000 ıı ,, Beyaz Ustübü: Pazarlıkla münakasası: 26 Şu• 
2000 ,, ,, Elvan Ustübü: bat 1934 Pazartesi günü saat 

15 de. 
79 Roda Muhtelif burğa- : Pazarlıkla münakasası: 26 Şu· 

tada lif halat : bat 1934 Pazartesi gÜnÜ saat 
16 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı 
yazılı eşyanın pazarlıkla münakasaları hizalarmdaki gün 
ve saatlerde icra edileceğinden şartnamelerini görmek iste• 
yenlerin her gÜn ve itasına talip olacakların da münakasa 

gün ve saatlerinde muvakkat teminat makbuzlarile beraber 
Kasunpaşa'da Deniz Levazım Satmalma komisyonuna müra 
caatları. (793) 1042 

MODA 

NDARD 
300 mumluk 

Benzin Lambaları 
ispirtoya Hacet Kalmadan 

Y alaız bir kibritle yakılır 

Kullanışı gayet kolay 
Sağlam, I dareli ve ucuz lamba/ardır. 

No. 2'.>50 
Depomuzda her nevi gaz il• yanan Standard lllrnbaları ve teferruatı bulunur. 

Umumi deposu ve to ·taıı "'' perakende 1&tıf mahalli: ROSENT AL BİRADERLER Katırcı oğlu 
Haı: N . 31 lıtaubul, Taıra siparişleri kabul olunur. • 13078 - 861 

Kumbara Sahipleri! Her zaman 
bize sorunuz' 

Şubat sonuna kadar İş Bankasına yatırılmış, yani 
defterinize kaydedilmek suretile hesabınıza geçmiş 
paranın miktarı en aşağı beş lira olmalıdır. Şubat 
sonuna kadar asgari beş lira mevduatı olan bütün 
kumbara sahipleri : 

· ifatlı • r 
1 Nisan kurasına ithal edileceklerdir 

' 

~-~ 

J O beygirden 800 beygire kadar Eıızosla çalışan tek silindirli 
Kondense ile işleyen çile silindırli LOKOMOBILLERIMIZ vardır. 

Yalnız Türklyede J 27 une R. WOLF 1 .OKOMOBlLI lflemektedir. 
Her büyüklükte ve her şek i lde KAZAN imal ederiz. 
BUHAR MAKINALARIMIZ her tarafta tanınmıştır, çok yüksek 

takat , 0 tazyiki .rle de imal edllmektedlr. .. 
8 beygirden 300 beygire kadar - BUCKAUER - KOMPRESOR 

SÜZ. Dizeilcrimlz fennin en modorn kavınlnine göre imal edilirler 
ve her tardta rağbet görmüşlerdir. 

SOPERHITER, EKONOMAYSER ve her madde! muhrikayı uyar 
OCAK TERTlBATIMIZ vardır. Teklıf ve hususi kaıaluP;larımızı isteyiniz. 

Umumi vek ili: AII.\1ET RÜŞTÜ ZADE MEHMET HAYRI 
Telgraf Adresi: MUHAYER ISTANBUL. Telefon: 24420 ve 24429 

Sirlr,. r l Mit•t Pa<; ıt H :1" fl,;n .. : il' .. • • 

Yapacaııruz tesisat ne büyüklükte 
olursa olsun ıize kudret isıihsılı Jçio 
ttklilatıı bu lunmağı ve pltnlan ihzara 
ımıdeylıc . 

Mühendislerimiz btr türlü arzularınıt 1 

isaf ederler ve tesisatınııa uygun b;t 
makinayı bizde mutlak bulursunuz. 

İSTANBUL .VE TRAKYA FABRİKALARI ŞEKER 
Türk Anonim. ·şirketinden: 

Fahri kamızda çıkarılmağa ~aşlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Te~uz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere he,. istevene satılmaktadır. 
Fıatlarımız eskiai gibidir. Yani Is tanbul'da Sirk~i istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

Çuvaı~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,ıs San~ı~la Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuru~ur. 
Ancak en a~ beş 'vagon şekeri birden alanlara vagon baş ma beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı.. ha: 
mule senedı mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müsteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından muşterı 
hesabına ~igorta ettirilir. Sipariş bedeJ.jnin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon ba-
ı;.ma beş lıra tenzilattan istifade ederler. , 

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


