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Asıl Maksadı · 
Unutmıyalım 

Bir müddet evvel Hüseyin Ca· müş olan M. (Nitti) nin Avrupa-
hit Beyefendi (Fikir Hareketleri) daki yeni inkılap hareketlerine 
mecmuasında eski İtalyan Baıve- kar§ı bitaraf bir alim diye telakki 
kili M. (Nitti) nin (Demokrasi olunamıyacağını göstermekti. Bu 
meıelea:nde bugünkü vaziyet) ü - 1 nu göstermek için M. (Nitti) nin 
zerine yazdığı bir makaleyi neş - (Fikir Hareketleri) ne geçmiş o
retmi§ti. Bu makalede bilhassa lan makalesinden bazı satırlar 
M. (Nitti) nin ltalyadaki faşizm kaydolunmuştu. 

idareJi ile diğer inkılap hareket· Cahit Beyin yazılarında asıl 
leri aleyhinde verdiği hü - maksada temas eder bir tek ke

Boğazların 
müdalaa.sı 

Türk-Sovyet anlaş-
.., 

masının yapacagı 

tesirler 
(Deutsche Wehr) namındaki 

Alman askeri mecmuası Cümhu• 
riyetin onuncu yıldönümünde 

Sovyet ricalinin Ankarayı ziyaret 
etmeleri münasebetile ortaya çı • 
kan boğazların müdaf aaaı mese • 
lesinden bahseden bir makalesin kümleri bazı noktale-.rdan doğru 

bulmadığımız için bu noktaları bu 
sütunlarda iıaret etmiştik. 

Hüseyin Cahit Bey mecmuanın 
ıon nüshasnıda yeni bir makale 
y~mış, ve bu makalede bizim 
M. (Nitti) ye atfen tenkit ettiği

miz fikirleri müdafaa edecek yer· 

lime bile yoktur. Bu eıaslı maksa- de boğazlar meselesinin bir tari • 
dm ortadan kaybolmamaaı için hini yaptıktan ve nihayet (Lo • 
bu mesele üzerine dönerek bir zan) muahedesi mucibince bo -
kaç söz daha söylemek istiyoruz. ğazlar komisyonuna verilen sa]&. .. 

Demokrasi meselesindeki bu • hiyetlerden bahsettikten sonra di

günkü vaziyeti göstermek için M. 
(Nitti) nin yazdığı ve Cahit Be-

de (V AKIT) teki makaleden ya _ yin tercüme ettiği makalede ay-
rım cümle alarak ve bu yarım nen şu sözler vardır: 
cümleden kendi istediği tarzda "Dlktatörlüfün bazı mütereddi ,ekillcrl

minalar çıkararak demokrasi sis- oin mevcudlyı>tl -rh:erlsmc, pllıuchklımc, 
l\lııııollnlsme, llı\h- Alman !libllcrlnln baya. 

temi ile diktatörlüğün gayri kabili lddığı, Rus~ıada hürrl)'ctJ kaJdır:m, sefaleti 

telif §eyler olmadığını uzun uza . umumlll'1}tlren Bot,evlkllk, bUtun bunlar 

dıya iz~h etmeğe çalı.,mı•hr. demokrasi aleyhinde koca bir rocblyata mey-
:ı :ı dan a(tılar. Bir çok kl~Ucr .acaba dt>mok-

raıl slllnip sUpUrillocek mi ~·e dünyanın böyle 

yor ki: 

Bizim evvelki makaleyi yaz · 
maktan maksadımız pek açıktı. 
Bu açlk maksat ta ltalyada~~ fa· 
tizm idaresi tarafından dütürül· 

"Sovyetler Lozan konferansı 
esnasında konferanstan çekilmiş
ler ve fakat sonra boğazlar mua 
hedesinc dahil olmuşlardı. Bugün 
Sovyetlerin Türkiye ile sıkı bir 
münasebet tesis etmesi, 1798 se
nesinde ı !apolyonun Mısır seferi 
esnasında ve 1920 senesinde ol -
duğu gıöi iki memleket arasında 
ki c!ostluk halini yeniden vücuda 

umumi ımrl'ttc demoknıt1a,ma11 umumı bir • • 1 n ·· 
gctıımış o uyor. .l,)U munasebet 

Mehmet Asım Bal*anlarda doğmakta olan yeni 
<Dnamı • ııne0 ayıtacta> teşe1'kiHün bir cüzidir. Balkan -

Iardaki yeni teşekkül, şarkta bir 

Y 1 k A ı • • devletler bloku vücuda getirme -
) )ll en ar J ışı ği istihdaf eylemek edir. Bunun 

--=:;:::::-~:liiiili-.~~~=::::::=~:=~~~~~~~t~~~~l~a ~ta~l~ra~Jl{!J°~ ~<;lijğl\ ka • 

El'gani istikrazı tahvillerinden hemen 
bir kaç tane edinmektir 

ar, nsn~ ve lrıgQjz politikası 
da müteessir olabilir. Fakat en 
ziyade İtalyanın Rusya ile serbest 
mülakat yapması harp tedarika -
tının mühim bir noktasını teşkil 
eder. Geçenlerde l\lusolini ile 
M. Litvinof arasında cereyan c . 
den müzakerelerde, aynı rnüna -
kale hattını alakadar eden, Rus 
yanın Amerikaya yapacağı ihra -
cat kadar bu boğazlar meselesi 
de mevzu bahsedilmiş olmalıdır. 
Muhim olan bir meseele varsa o 
da, garp devletleıinin asırlardan 
beıi boğazlara koydukları kont 
rölü umumi bir harp hali tahad -
düs ettiği takdirde bitaraflaştır -

Ytiz milyonlarca liralık bir milli 
serveti ıaklıyan Ergani bakır ma
deninden layıkiyle istifadeye, an
cnk Erıani demiryolunun yapıl · 
maıiyle kabil olabilecektir. Bu de
miryolunun faydası yalnız bunun
la kalmıyacak, Ergani madeniyle 
Mersin limrun arasındaki bütün 
köyler, bütün memleket bundan 
büyük istifade göreceklerdir. 

lanlar memleketin iktısaden iler. mak için yegane müessir çarenin 

Dahili istikraz bunun için ya • 
pılmııtır. Ergani tahvillerinden a 

lemesine, imarına ve refahına 
yardım edecek bir ite iştirak et • 
miş olmakla kalmıyacaklar, aynı 
zamanda paralarını en emin bir 
yerde, en karlı bir şekilde memle
ket hayırına işletmit olacaklardır. 

Yurtdaı! 

ikinci tertip tahviller için kayit 

müddeti 11 kanunusanide nihayet 
buluyor .. Acele et!. 

Kadın 
Hangi 
Yaşta 

bir Türk - Sovyet anlaşması ol 
duğudur. Böyle olduğu takdirde 
beynelmilel boğazlar komisyonu 
çarçabuk kapılarını kapamağa 
mecbur olacaktır, şu şartla ki, bo 
ğazlar tekrar vakit ve zamanında 
işgal edilmeli, müdafaa olunma
lı ve düşman tarafından daha ev
vel yapılacak bir hareket bunun 
önüne geçememelidfr.,, 

111111• 
Kuponlarımızı İ 
Toplayınız (_=_-

''"''"''"''''"''''"'''''""'''11'''"''"''''""''''"'''111"'" 
Caziptir? ) Hergün neşrettiğimiz 1 

kuponlarla bayramda ~ 

Tıp talebesi neler istiyor ? 

Dün yapılan toplantıda 
konuşulan meseleler 

Toplantlda bulunan talebeden bir kısmı 

Tıp Fakültesi cemiyeti senelik 
kongresini dün Halkevinde yaptı. 
Kongreye, eski idare heyetinin 
geçen bir senelik işlere ait rapo
run okunmasile başlandı. Baı:ı 

noktalar münakaşayı mucip ol• 
makla beraber esas itibarile ra -

por iyi karşılandı. Ve idare heye • 
ti alkışlandı. Gene bu arada, her 
nedense altı senedir yapılmıyan 

murakabanın geçen seneki mura• 
kaba heyeti tarafından yapıldığı 
ve altı senelik bir murakaba rapo-

ıı.nıten ımydnyı çClfr1nlz) 

Romanya Başvekili M. 
Duka dün gece katledildi 
Genç bir ticaret talebesi olan katil 
cinayeti müteakıp derhai yakalandı 

Katil, cinayetin çoktanberi tasarlandığını, kendisinin 
demir el teşkilatına mensup olduğunu itiraf etmiştir 

BÜKREŞ, 29 (A.A.) "Müsta
celdir,, - Başvekil Mösyö Duka 
katledilmi~tir. 

BÜKREŞ, 29 (A.A.) - Başve· 
kil Mösyö Duka bu akşam saat 
22 de Sinaya istasyonu peronunda 
dört revolver korşuniyle katledil
miştir. 

Mösyö Duka ~ğleden sonra kral 
tarafından kabul olunmuş ve inti
habat neticesindeki siyasi vaziyet 
hakkında bir rapor takdim etmit 
ti. Konstantinesko isminde olan 

katil ticaret fakültesi talebesinden 
dir. Başvekile pek yakından dört 
el ateş etmit ve hasıl olan panik • 
ten istifade ederek kaçmak iste -
mişse de başvekalet umumi katibi, 
Bükreş belediye reisi ve orada bu 
lunan iki polis memuru tarafınd11n 
tevkif edilmiştir. 

Mösyö Dukanın naşi, kral tara • 
f ından gösterilen arzu üzerine, Si
naya s~rayı kralisine naklounmwş
tur. 

(Of'vamı ı lnct ııayıfada) 

. 
F enerbahÇe Istanbul ·sporu da ancak 

tek sayı ile yenebildi 

Ankaradan 
Gelişi Güzel 
Mektuplar 

~~-=ı::==- VA K 1 T tan birer he· ~_=_: 
diye, birer hatıra ~-=-= Dün liğ maçlarına devam edil· 

alacaksınız ... di. F enerbahçe - latanbulspor 
sine mukabil F enerbahçeliler ma• 
çın bitmesine on dört dakika kal 
bir gol çıkararak maçı kazandılar 

- Ayfe hanım, nasll tavuklar1n yu· 
murtluyor mu ? 

- Ah, hanımcı§ım, bu sene hl~ yu· 
nturtlamadllar. Galiba tavuklar da asri 
hanımlardan örnek almıya batladllar ! 

Yazan: 

Toplu iğne 

Altıncı 

sa,ıtamızda 

maçı çok zevkli ve heyecanlı oldü. 
Sayısız geçen birinci devrede va

j Kuponlarımızı topla- \ ziyete lstan?ulspor daha çok ha -
:j magı ihmal etmeyiniz ~ kimdi. ikinci devrede ise latan -

· ~ bulıporun bir. penaltı cezaaından ---1 istifade etmemesi veya edememe· 

ııı111111ıııııı111111ı11uı11 111 ıııııııu 111 1ıınıı1 1111ıınııı11111ıııı Maçların tafsilatını dördüne 
sayıfamız(I~ bulcaksınız. Resmi 
miz dün çok güzel oynıyan 1 
bulspor kelecbini l::ir lt.!~~~ esna 
ıında gösteriyor. 
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..-"v-A-~J-~:-~:-diy-e -., ~[So N;HA!. B°ER[K~ 
Şeker bayramına kadar ~- . ~ 

... 

neşredilecek bu kupon· s ti b • ı • w • • p • t 
lar1mızı kesip saklayınız ovye er ır ıgının ar ıs e 

Bir yıldırım 
Garbi transualda dört 

kişiyi öldürdü 
Johanııesburg, 29 (A.A.) -

Bir yıldırım dört kişiyi öldürmüş, 
dört kigiyi bayıltmı, ve 5 hayvanı 
öldürmüştür. 

Her tarafa teveccüh eden ve 
zikz.UC halinde yürüyerek bir de
fada 4 kitinin ölümüne ıebep o -
lan ba kadar büyük bir yıJdırımt 
garbi Tranıualde timdiye kadar 
görülmem itti. 

Baygın olan 4 kişiden birini 
kurtarmak ihtimali yoktur. Yıl -
dırım diğer 3 kit inin bütün saç • 
}arım yakıp kavurmuştur. 

Japon imperatorunun 
oğlu için merasim 

Tokyo, ·29 (A.A.) - İmpara .. 
toriçenin dünyaya getirmİf oldu • 
iu erkek çocuğuna "T sugunomi -
ya Akihito,, ismi verilmiştir. Bu 
münasebetle muazzam merasim ı 1 

yapılmıştır. Kara ve denfa kuv • 
vetleri bu merasimi top atmak su 
retile selamlamıştır. 

Bütün millet, şenlik yapıyor. 

Tokyonun cadde ve sokakları bay 
raklarla donatılmıştır. Büyük fe
Jlerlcri hamil olan alaylar fevç 
fevç imparatorun sarayına doğru 
g ·tıU!>ktedir. 

icra komitesi toplandı 
Harici siyasetten bahseden M. Molotof Türk-Sovyet 
dostluğunun sağlamlığını, siyasi ehemmiyetini anlattı -

Moskova, 29 (A.A.) - M. Ka· 
lenin, M. Stalin; M. Molotof, M. 
Kaganoviç ve Moskovanın amele 
teşkilatının mümessilleri hazır ol -
duğu halde merkezi icra kon1ite -
sinin adi içtima devres:ni açmı§ -
lır. 

Bu merasimde sefirler heyeti, 
Sovyet ve ecnebi matbuatı mümes
ailleri hazır bulunmu,Iardır. 

. M. Molotof ikinci beş senelik 
pli.n devresinin ikinci senesi olan 
1934 senesinin milli iktısadiyatma 
ait geni! bir plan okumuş ve etraf 
lıca izahat vermiştir. 

Bu fırsattan bilistifade mumai
leyh ,beynelmilel vaziyetten hah -
setmiş ve Sovyet Rusya ile Birle· 
şik Amerika araıımda diplomasi 
münasebetlerinin teessüs etmesi -
nin Sovyet diplomasisi icin büyük 
bir muvaffakıyet teşkil etmekte 
olduğunu söylemiştir. 

M. Molotof sözüne devamla de· 
miıtir ki: 

' '- Biz daima umumi aulhün 
tarsini davası için mücadele ettik. 
Sili.hları bırakma konferansında, 
bütün memleketlere, mütecaviz 
memlekete karşı bir misak akdı 

selenin hallini tehir etti. Fakat bu 
tehir keyfiyeti bizim, mütecavizın 
tarifine dair olan bir mukavele • 
nameyi Lehistan, F enlandiya, Es
tonya, Litvanya, Letonya, Roman· 
ya, Çekoslovakya, Türkiye, İran, 
Ef ganisten ile imzalamamıza ma· 
ni o!mndı. 

Sovyet Rusya bütün memleket
lerle muslihane teşr iki ımesai ıiya· 

seti takip etmektedir. Bu sifa&etin 
en parlal: misali Türkiye ile olan 
münasebetlerimizde görülen inki-

şaftır. Türkiye cümhuriyetinin O• 

nuncu yıldönümü mür.asebetile 
Voroş' lof yoldaş ve riyasetindeki 
Sovyet heyetinin Türkiyeyi ziya• 
reti ve dost memlekette heyete 

karşı gösterilen fevkalade güzel 
kabul Türk - Sovyet münaseba
tının sağlamlığı ve siyasi mana ve 
ehemmiyetini gösterir. 

Lehistan ile olan münasebeti• 
miz de büyük bir ehemmiyet at
fine layıktır. Bu münasebat, me· 
sut ve müsait ahval ve şerait sa
yesinde salah bulmu§tur. 

Fransa ile de aramızda umumi 
bir teşriki ınesai baılamıştır.,, 

.:=:==============!! teklifinde bulunduk. Malumunuz M~ Molotofun nutku müteaddit 
defalar alkışlanmı!tır • ru hazırlandığı anlaşıldı., 

İdı·e heyeti bu noktadan da bir 
defa daha takdir edildi. 

Tıp Talebe cemiyetinin dünkü 
kongresinde esaslı bazı mesele • 
1er görüşüldü ve bazı kararlar ve
rildi. Bunlardan biri ıu: Hüku -
met son verdiği bir kararla, tale • 
benin lehine hareket ederek ali 
n1cktep mezunlarının mektebi bi .. 
tirir bitirmez aıker olmalarını te -
min etti. İtte Tıp talebesi bun • 
da kendileri için bazı mahzurlar 
görüyor ve aıkerlik vazifelerini 
Fakülteyi bitirdikten ıonra değil, 
ancak mecburi hizmetleri 11ra .. 
ıında yapmalarını istiyorlar. Hü -
kliımet nezdinde icap eden teıeb -
hüıl~rde bu1unmağa da yeni ida .. 
7e heyetini memur ediyorlar. 

Tllebenin verdiği diğer ka -
rara gelince; bu, barem meselesi
ne ta~l(lk ediyor: Üç senelik ali 
Fak{ilteyi bitirinceye kadar ba • 
remde iki derece kazanıyorlar. 
Askeri tıpbıyeliler için bu cihet 
dütüaülmüş ve asker talebenin 
mektepten mülizim olarak çık • 
malan temin olunımuıtur. Sivil 
bpbıyeliler, bunun kendilerine de 
tetmilinin ve Fakülteyi bitirir bi • 
tirmez vazifeye airerken. haremde 
iki derece ileri almalarmm dol .. 
J'u olacağı kanaatini besliyorlar. 

~eni idare heyeti bu huHuta 
da te,ebbUıler yapacaktır. 

Cene dün, geçen aeneki ıibi 
konferan.s teriıine devam olunma 
ıma karar verilmiftir. 

Kongre tonunda yeni idare he 
yeti, yeni bir niamname encüme 
ni intihabı yapılmıftır. 

olduğu veçhile konferans, bu me· 

Almanyada tahsil 
kında yeni bir karar 

Bu sene ancak 15 bin genç yüksek tahsil görecek, 
kız talebe bin beş yüzü geçmiyecektir 

Berlin, 29 (Volf ajansı) - Da
hiliye nazırı bir karanmae neşret· 
miştir. 

Bu kararnameye göre kız ve 
erkek, orta tahsillerini bitirmit O" 

lan talebeden 1934 senesi için yük

sek tahsillerini yapmak isteyenle· 
l'in sayısı 15,000 olarak tesbit edil 
mitti.. 

Üniverıite ve yüksek mektepler• 
de kız talebenin aa.yı11 teabit edil· 
miştir. Fakat erkek talebe sayısı· 
run yüzde onunu geçmiyecektir. 

Yükıek tahsil yapmağa mahdut 
miktarda gencin alınması kararı 

Arjantinde 

ile beraber alınmıyacak gençlerin 
pratik mesleklere girmelerini te -
min için yardım ve gayretler de 
yapılacaktır. 

Bu gençler hiçbir veçhile öteki
lerden aıağı telakki edilmemeli -
dir. Bütün iktısadi mahafilde, 

gelecek baharda orta mektepler -
den diploma alacak gençler ikti -

ıadi hayata hazırlanmak üzere çı 
raklık vazifeleri hazırlamaları i· 
çin müracaat edilmittir. Bu ted
birlerden maksat yükıek tahsil 
müeaaeıe1erinin fazla yüklü olma· 
ıına mani olmaktır. 

Salihlide 
İsyan çıkar maga teşebbüs S v ki .. th. b. ~ d . 

eden 60 kişi yakalandı ogu ar mu 1.~' .~r a am 
Buenoı Aires, 29 (A.A.) - donarak oldu 

Lanacion gazetesi, polisin bir iı.. Salihli, 29 (A.A.) - Kasaba-
yan hazırlamağa çalııan altmış mızda soğuklar bütün şiddetile de 
kadar tahsı tevkif etmit olduğunu vam etmektedir. Salihliye gelen 
bildirmektedir. Roıarieda bir ta· beş yolcu soğuktan yolda donmuş 
kım karıatalık çıkaran gruplar tur. Bu müthiş soğukların deva
bahriye pref ektürlüğü binası ile mı fakir vatandaıları pek müşkül 
ıüvaTİ poliı kışla11nı ele geçirmi- vaziyete düşürmüıtür. Himayeiet• 
ye tetebbüı etmiılerdir. Zabıta ar fal cem'yeti GO fakir ailenin bet 
bedenin önüne geçmiş ve bu esna- günlük iaşesini temin etmittir .• 
da biı· kac kisi maktul dü~müştür. Y akı:ıda fakirlere kömür dağıtı-

Bir akademısyen ölüm lacaktır. 
halinde --------"'-

Silahlanma meselesi 
etrafında bir yazı 

Paris, 29 (A.A.) - Exelsior 
gazetesi hali hazırdaki diplomasi 
vaziyetinden bahseden bir maka· 
lesinde diyor ki: 

"Berlinde yeniden ıilahlanma 
huıuıu münakata edilirken Ce • 
nevrede silahların tahdidi husu .. 
sunun müzakeresi bittabi müm -
kün olamazdı. Böyle bir hal Al -
manyanın yeniden silahlanması 

ile doğrudan doğruya veya dola • 
yısile alakadar olan bütün devlet
lerin silahları bırakma konferan
sından çekilmelerini muhik gös .. 
teriı·di. Romada ve belki de Lond 
rada Almanyanın kısmen silah -
lanması ve F arnıanız kısmen si -
lihlarmı bırakması muhtemeldir. 
Bu suretle ordu mevcudu ve harp 
malzemesi mıktarında zahiri mü
vazene vücuda getirilerek Alman 
yanın teslihat müsavatı emniyeti 
için tehlikeli olabilecek olan vazi· 
yeti tenvir arzuıunu izhar etmiş· 
tir, Fransa, gizliden gizliye ve 
beynelmilel ukut hilaf a silah·· 
lanmayı bir emrivaki gibi kabul 
etmek niyetinde değildir.,, 

İtalyan Faşist fırkasının 
merkezi 

Roma, 29 (A.A.) - Faşist fır• 

kaıı milli direktörleri, Duceye bir 
telıraf göndererek faıiıt fırkası • 
nm merkezini yeni imparatoı·luk 
caddesine naklettirmek ve bu ıu
etle meClenivetin;. y• .... ~ , ...... ı:ı: .... 

bidelerinin yanı batında faşist me 
deniyetinin yeni ruhunu tecelli et 
tirmek için vermiş olduğu karar
dan dolayı hararetle tetekkür et
miıtir. 

Amerikada görülmemiş 
soğuklar 

Nevyork, 29 (A.A.) - Ame • 
rikanın büyük bir kısmında tid • 
detli soğuk hüküm ıürmektedir. 
Minnesata ve Verımont'un bazı yer 
lerinde ııf ır altında 47 ve 30 de • 
receye kadar kaydedilmiıtir. 

Kanada dahi .tiddetli bir ıo • 
ğuk vardır, doğrundan doğruya 

soğuktan bir çok kimselerin öl • 
düğü bildiriliyor. 

Kalın bir kar tabakası trenle • 
rin ıef erini güçleştirmektedir. 

Alman milletinin mukad
deratını tayin eden sene 

Berlin, 29 (Wolf ajansı) -
"Milletin kaderini tayin eden se • 
ne,, iıimli bir makalede milli soı • 
yalist fırkuı matbuat büroıu rei • 

si M. Dietrich, geçen senenin si • 
yaıi inkitaf mı hulaıa etmekte ve 
milli sosyalistlerin iktidarı ele al .. 

dıkları 30/ l tarihinin milletin bü 
yük uyanışının başlangıcına ita -
ret ettiğini söylemektedir. 

12/ 11 tarihinde yapılan reyi • 
amme müracaat büyük dahili kur 
tuluı eserini tetv"ç etmektedir .. 
Milli ıoıyalist Almanya, İtalyan 
faıizminin vücuda getirmek için 
senelerce çalıtmıt olduğu eıeri bir 
ka~ ayda yapmııtır. 

Şimdiki hudutlar 
değiştirilemez! 

M. Ruzvelt mühim bir 
nutuk söyledi " ı 

Vaşington, 29 (A.A.) - ~ 
Ruzvelt, söylemiş olduğu bir mı 
tukta dünya sekeneainin yüzo 
doksanın arazi hudutlarındaıı 

memnun olduğunu, geri kalan yôt 
de onunun ise arazisini genişlet 
mek gayesini takip etmesinden eıı 
dişe edilmekte bulunduğunu vt 
hatta bu yüzde onun diier millet 
ler silahlarını tahdit etseler bilt 
tahdide mütemayil olmadığını vt 
cihandn hakiki sulha kavuşma~ 
için bunları teemmüle davet et 
mek ve hayal pe!inde koşmamağı 
ikna etmek lazım geleceğini söyle 
mitl:r. 

~------------------~-Romanyada yapılan 
seçmeler 

Bükreş, ~ {A.A.) - KomÖJ1 
ve Peparlman İnhbap kollejlerİ 
hükumet f ırkasmdan ~ ve muha· 
lef et fırkasından 6, ayart aza•• 
intihap etmitlerdir. Muhalifi~r • 
den üçü müstakil muhafazakar ~ 

lardan, üçü de milli çiftçi fırkası11 
dadır. 

Kolleje dahil olan müıt\Jlhiple 
rin eski hiikumet zamanında in • 
tihap edilmiş olduğu ve yeni hü • 
kumetin katiyen bu kollejleri fet 
hetmek yoluna gitmem:ş bulundo 
ğunu ehemmiyetle kaydetmekte • 
dir. 

İspanyanın cezair kom~seri 
Tetouan, 29 (A.A.) - İspan

yol Cezairinin yüksek homisesj is· 
ti fa etmiıtir. Sebep 1934 senesi -
nin ilk 3 ayı bütçesinin İspanyol 
Cezairınin ikhsadı i~in 2arar:h o .. 

lacağı ve istenilen kı·edilerin uzun 
bir müddet sonra verileceğ~nin bil 
dirHmi§ olmasıdır. Umumi katip 
mahalli işler murahhası da istifa 
etmiılerdir. ------M. Musolini'den İngiliz 
hariciye nazırına mektup 

Roma, 29 (A.A.) - İngiliz ;e .. 
firi M. Drummondun bu akıam' 

Kapriden buraya gelmesi bekle ·' 
n.ilmektedir. Bazı ~ayialar hili •) 
f ına olarak M. Drommond Sif' 
John Simona M. Musolininin bi~ 
mektubunu götürmüt değildir. 

Romanya başvekili 
katledildi 

( u~ ~rah 1 inci a.ııJ llıuundal 

Kral, Duka kabinesi maarif na 
zırını saraya davet etmiştir. Yeni 
kab:nenin teşkiline memur etme-
si muhtemeldir .. 1;1 ' 

Bütün hükumet erkanı yarın sa
bah trenle Sinayaya gidecek, mü 
teveffa başvekilin naıı Bükre-
ıe nakledilecektir. Niıın Atene 
sarayında teşhiri mukarrerdir. 

Resmi teblig 
Bükreş, 29 (A.A.) - Bu ak· 

şam sRat yirmi ikide toplanan mcc 
lisivükela şu ı·eımi tebl:ği neıret • 
mittir: 

"Bugün saat 22 de Batvekil 
M. Duka ticaret fakülteai talebe • 
s;nden Konıtantinetko tarafmdan 
dört rovelver ateıile katledilmiş • 
tir. Katil tevkif olunmuştur. ls • 
ticvabmda kendisinin "DEMiR 
EL,, teşkilatına mensup olduğunu 
Ye taarruzun çoktanberi hazırlan· 

Neticede idare heyetine Firu
zan, Mahmut, llhami, Hakkı, 
Suat, Namık, Şükrü, Galip, Ke -
mal, Ca•wit, İsmail Beyler; mu " 
rakabe 'heyetine Muammer, Hüs 
nü, Ali Rıza, Yusuf, Mustafa B.
ler; nizamname encümenine Ce -
lal, Tahsin, Hikmet, Mustafa Bey 
ler ıeçilmitlerdir. 

Paris, 29 (A.A.) _Muharrir- lngiltere Almanyaya ===-==~~~==-:~~ ........ =~! dığını ıöylemittir. 
lerden ve Fransız akademisi aza- nota mı göndetecekmiş? 
smdan Pierre Delagorce 1htizar Londra, 29 (A.A.) - lnıilte
halindedir. Kendisi 88 yatında • re hükCimetinin ıilihlan bırakma 
dır. müzakereleri hakkında Almanıa· 

ya bir nota göndereceğine dair 
Pariıte çıkan şayia, salahiyettar 
bir menbadan tekzip edilmekte
dir. 

Başvel :~in na!ı Kral Hz. tara .. 
f mdan gösterilen arzuya binae1' 
Sinnya sarayı kraliıine nakloluıı· 
muıtur. 



iŞARETLER 

Bari 
aşfıresi 

tasarruf 
yapsalar! 

Bir haberden parçalar: 
"Tasarruf haftasında ekmekle .. 

rin içine yerli yemişlerden bazıla· 
l'lnın konulmasına, bilhtassa ek· 

Akay idaresinde 1 

Köprünün Kadıköy 
iskelesi yenileştirilecek 

"1.eklerin içine bol bol incir lconul· Deniz yolları işletme idaresi 
ıtıa.sına. karar verilmiştir. müdürü Sadettin ve Akay müdü-

Bazı fırınlar ekmeklere üzüm, rü Cemil Beyler Ankaradan :;el
i" b•dem, elma. vesair yemişler koy- mi~lerdir. 
f tnuılardır.,, Sadettin Bey muhtelif mesele 

Bu haberi okuduktan sonra !er hakkında şunları :ıöylemiştir: 
ti bunların niçin yapıldığmo. ~kıl er- - Bütçemiz meclis encümenle 
1 direyim diye bir hayli dü!!ündüm. rinde kabul edildi. Yeni bütçede 

Tabii bütün bunların yerli ma-1 ufak tefek bazı değişiklikler o} .. 
ları piyasalandırmak için bulunan mu~tur. Fakat bunlar o kadar şa
Ç&re1erdi. Yerli malını propağar.· yanı cheır.miyet şeyler değildir. 

e da için fmnlaı·ı bir vasıta addet- 1 Kadrolara yeni bir tensikat ko -
rnek fena fikir değil, insana yapı· nulmamıştır. Ücretlerde eski hali 
lacak en büyük propağanda mide ni r:ıuhafaza etmektedir. Şimdiki 
Yolundan geçer. Ekmek le mide halde hlanbul İskenderiyc sefeı-
hududunu e.çan pasaportlur. • !erini gene eskisi gibi on beş gün· 

Ala ... Fakat içine incir, e!ma, de bir yapacağız. İJeride bu hatta 
üzüm, badem karıştırılan ekmek- devam edildiği takdirde seferler 
ferin adı ne oldu acaba! Bun:>. her haftada bire çıkarılacaktır. Bu va 

11alde zeytini veya peyniri, soğanı ziyet kış gc;til<ten ::o:na dü~ünüle 
katık ettiğ imiz ekmek adı verile- cektir. 
rnez. T~arruf haftası dolayısile Yeni sene içinde memleketin 
ekmeklerini böyle çıkaran yerler deniz münakalfıtmm temini için 
ona tasarruf (aşuresi) deseler da- icap eden tedbirler alınacaktır. 
ha yer:rde olurdu. Akay müdürü Cemil Bey de 

Eğer buusul taammi'~ ederse bir 
t:ün mesela işkembeci dükkfınıı:
da ka,ığınıza bir la·."Daş parç.ası 

takılırsa dükkfmcı size dönüp te: 
"- A beyim Hint kumn~ı çılm

cak dcğH ya, diye cevap vcrmiyc
cek.. Diyecek ki: 

şun lan söylemi~tir: 

934 senesi bütçesi B. M. Mecli 
sinin ikti::;at ve divanı muhasebat 
encümenlerinden terekküp eden 
umumi heyetince tasdik edilmiş-. 

tir. Kadrolarda hiç bir değişiklik 
yo!ttur. İskele ve mevki memurla
rının maaşları 40 liraya çıkarılmı9 
tır. 

"- Bu Süreyyapn~a fabrikası 
trızı.mulatındandır. Herckc kuma .. 
trdır. Yerli malıdır. Reklam olsun Yen:den iki vapur mübayaasr, 

Y alovada 150 yataklı bir otel bi· 
diye koydu!, ... 

y .... nası ve köprüdeki Kadıköy • Hay 
ler<? şöyle bir ilan vee""r'>iicıe\;.fk·-<1:ıJ~"-C4.~.ı-arpafa kele-a;tn' ~n~'" 

• ması proğramm başlıca hatlarını 
"Hamsinin ş'mdiyc kndar 99 

teşkil ediyor. Yalnız işler derhal 
'lürlu" yeme"'ı' olurdu. ş;mdi de 

t> yapılacak değildir. ş:.mdi etutleri 
100 üncü yemeğini yaptık. Bu o-
rijinal yemeği yiyiniz: Reçelli 

le meşgul oluyoruz. Az zamanda 
projeler hazırlanacak ve ondan 

hc~:nıi böreği ... ,, k , 
1 sonra ati (arar alınacaktır. 

Soğanln yiyeceğini:: , tuz~ be:. .. 
un:ağmız ekmeğe e'r..n koyanlar, 
iç'ne incir döşiyen!er b:r gün de, 
:Scy:!oz fabrikntınnı ktmduraları
i~ine latilokum dolduracak olur
hrs:ıt hiç hayret etmeyiniz. O z<:.. .. 
nıan size gene §Unu söyl;yecekler: 
"- Yerli malıdır, satılsın diye 

koyduk! 

Tc.sarruf haftasının manası, 

yerli mallarını tanıtmak, yerli mal 
laro. yeni mahrecler tedarik ct
nıektir. 

Selçuk kız san'at 
mektebinde 

Dün Selçuk Kız San'at mek
tebi ik~nci sınıf talebeleri turafın
<lan Çapadaki mektep salon1arır. .. 

da bir müsamere verilmiştir. 
Mfüsamereye İstiklal marşile 

b.:ışlarmş, daha sonı-a Mürebbiye 
piyesile Mahmut Yasarinin Has 
bahçesi temsil edilmiştir. Genç 
kızlar her iki piyesle de büyük 
muvaffal:ıyetler göstermişlerdir. 

Yerli malların sah~mı nrta·- yen tet·liplerle işler yürümez. 
rnoık: P:yaSBmn alım ve beğenme 

1 - Ucuz ::nal çıkarmak, lnbiliyeti önüne geçerek yerli ma· 
2 - Sağlam mal çıkarmak, lı satı!amaz. Türk ekmeğini buğ .. 
3 - ~alı her yere gön~ermek ı d!l:rdan ekmek diye, keki l<ek di· 

dcme'ktır. ye, inciri incir diye salmanın yo· 
Yoksa Nnsrettin Hocanın oğh:-1 lunu bulmak gerekt'r. 

nun icadcttiği yemeklere benze- 1 Sadri Etem 

lzmirde Hava gazından 

SOHBE1LER ................................... 

Boğazdan 
Dönerken 

lstanbulun havasiyle, Şehir ti-

z h• l · yatrosu arasında çok benzeyiş var. 
e ır enenler ınahkemeye İstanbulun havası da, !ıralı sıras1z, 

müracaat ediyorlar renkten renge giriyor, projektöre 

ı Evvelki gece sahaba karsı To- tutulmuş bir sahne g:bi, kah efla
I panede Kıhcalipaşa camii Önün • 1 tunlaşıyor, kah pe?"bel~şiyo~. Ba

Istanbul barosu bugün deki dükkinlarda, yoldan geçen ı zan somurtuyor,, b1ze hır facıa oy
havagazı borusunun patlaması ü- nıyor, hazan da kaşlarını çatı -

murahhas seçecek zer~ne 14 kişinin zehirlendiğini, 1 yo, Şek:spirden bir haile temsil e-

Avukatlar birliği 
kongresi için 

İzmir barosunun tc~cbüsü ile bir ki inm öldüğünü ve havagazı 

1

1 diyor. Bakıy~rsunuz ~arı bulutlu ... 
lzmirde toplanacak olan Türk a - borusunun yolun hangi yerinde Orta kll'at hır komcdı. Bakıyorsu
vukatları birliği kongresine Öde - patladığının tespit edildiğini yaz• nuz sağnakh .... Ağır başlı bir pi· 
miş, Adapazarı, Afyonkarahisar, mıştık. yes ... Yağmurlu ve karh havalar 
Burs;ı, Edirne, Manisa. Ordu, Ay- Adliye dün tahkikatını bitir - kah vodvil, kah dram oluyor. 
1 T' N' ~ d A t ı T b 1 r.lİs ve borunun patladıüı yer ka- Dün, boğazdan dünüyordum. 
cıın, ırc, ıg c, n a ya, ra - · · ~ 

M · Ed · D.. A patılmıstır O civara konmuş o .. • Anadolu kıyılarının, saf, berrak, zon, ersın, remıt, tızce, • • · . . 

d K 
. A k lan kordon da kaldırılmış ve et _ lekes1z yamaçlarını seyrettım. Su-

ana, ocaelı, Bergama, n ara , ı A k.. h'll · d k' · raftaki dükkanlara da artık bir arın, rnavut oy sa 1 erm e ı 
Konya, Eskişeh~r baroları iştirak tehlike kalmadığı bildirilmiştir. şarkılarını dinledim: Bugün de 
edeceklerini bildirmişlerdir. Zehirlenmiş olanlardan mey _ dedim, İstanbul havası, şen, şak -

Kongre ruznamesi arasında haneci Hilmi, Demir, Suphi, Şa .. rak, biraz açık saçık bir operet 
Birlik kararı, birlik n:zamnamesi - hap hala hastanededirler. oynıyor .. 
nin ihzar Vl'! kabulü, beynelmilel Zehirlenenlerden diğerleri de Dedim de hatırıma geldi: Per • 
avukatlar ittihadmn iştirak gibi tedavi edildikten sonra hastane _ şembe günü, talebe, coşkun bir 
bazı meseleler vardır. den çık?rılmıştır. Şimdiye kadar nümayiş yaptı. Yaşasın yerli mal-

lstanbul barosu, lzmir kongre • zehirlenenler içinde Mehmetten lar ! diye hitabeler irat ettiler. 
sine göndereceği mürahhası hu - başka ölen yoktur. Hala, isimlerini Türkçeleştirme • 
gün seçecektir. Geç vakit öğrendiğimize göre miş olan müesseselere: Teessüf 

Galatasaray lisesi ticaret 
mezunları 

hadisenin bulunduğu yerdeki fo • ederiz !diye haykırdılar. Şehirtiyat 
tografçı LUtfi Efendile bu hadi ,, rosunun önünden geçerken de ba
seden zarara uğrıyan dükkancı • ğırdılar: "Lüküs hayat istemiyo
lar .mahkemeye müracaata karar ruz! Operetten başka bir şey oy· 

Galatasaray lisesi ticaret kısmı vermi~lerdir. namıyacaklnrsa tiyatroyu kapat .. 
mezunları dün bir senelik kon°0 re- sınlar Lu''ku''s ha)•at gı'b' açık sa 

Bu dükkancıların ifadelerine ·· 1 
-

lerini yapmışlardır. Kongrede es nazaran havagazı ı~unıpanyası u- çık operetler yerine Türk ruhuna 
ki idar.e heyetinin bir senelik faa· zun zamandanheri boruları tetkik hitap edebilecek, yerli mallar 

propagandası yapacak eserler i.sti· liyeti ra~onı okunmuş ve hesabatı etmemiş ve bu sebeplen imzaya 
da tetkik edilerek muvafık göa-ül- ve bilnetice hepsinin m<l.ddi ve 
mÜ§tiir • 

Bundan sonra yeni idare heyeti 
intihabatına geçılm' ve ekseriyet· 

1e reisliğe Narin""Z de, katibi umu· 

mil: ğe Arif ve ikinci reisliğe V co

di Beyler seçilmıştir. 

İn hisarlarda varidat 
milyon lira eksik 

iki 

inhisarlar umum müdürü Hüs· 
nü Bey Ankaradan şehrimize dön-

düğünü yazmıştık. Öğernidiğimi

ze göre tütün, müskirat, tuz inhi
s:ırlarının yeni sene bütçelerinde 

memur kadroları itibariyle bir de
ği!iklik olmıyacak, fakat yeni ıs -

lahat projesi mucibince teşkilatta 
bazı tadilat yapılacaktır. 

Bazı ~ubelcr kaldırılacak, bazı· 
ları birleştirilecek, yeniden bazı 
kısımlar ibda~ edilecektir. 

İnhisar idarelerinin bütçesinde 
umumi buhran dolayısiyle satışla-

rın azalması net'.cesi varidatta iki. 
milyon lira kadar eksiklik vardır. 
Varidattaki bu nokl5anı öldürmek 
için yeni teşekkül edecek bir ko-

misyon tarafından t~dbirler düşü
nülecektir. 

manevi zarara uğramalarına se .. 
biyet vermiştir. 

Dükkancılar bugün mahkeme
ye müracaat cacceklerair. 

Müddeiumumilik le havagazı 

ş:rketinin bu işte kabahati olup 
o~-:nadığını, uzun zamandanberi 
boruları kontröl edip etmediğini 

araştırmış ve şirketin umumi mü • 
dürü de dinlenilmiştir. 

Müdür ne diyor? 

Hadise hakkında şirket müdü
rü M. Arjelyesle şu ı;özleri söyle
miştir: 

"- Böyle lladi~ler A vı·upad:ı 
çok olur. Geçen sene !ngilterede 
bütün bir sokak tutuştu. Şişlide 
Ahmet Bey caddesinde de böyle 
hir hadise olmuştu. Fakat vak -
tinde haber verildiği için önü :.ı 
lındı. Ann borular çok e~kidir 

ve asgari ( 70) $an tim yer altına 
gömülmesi lazım gelirken altın • 
da lfığını olduğu için boru daha 
üstte kalmıştır. Ha\·agazı olan 
~·erlerde Iağrnılann çok sağlam 
alınası lazımdn·. Şiddetli yağ • 
nmrlar ve kar neticesinde t.oprak 
çok ıslandığı için boru lfıl:111n üs 
tüne basmış ve altr bo~ kalınca da 
şiddetli tazyik netee-inde iltisak 

yoruz !.,. ı 

Bütün hu istekler güzel, doğru, 
yerinde ... Yalnız "Lüküs hayat is
temiyoruz,, isteğini fazla bir asa
biyetin müfrit tezahürü addedece
ğim. Bizde, tiyatro kadar opera 
ve operette lazım. "Hepsi lazım 
bu yolda, hepsi müfit,, Eğer ope -

radan evvel operet geldiyse, bu 
sıra şaşırmc.yı da, asrın icabatı tc-
lal·ki etmek gerektir. .. 

Yalnız, talebenin bu tezahürn
h bizi bjr noktadan çok sevindir .. 
di. Demek artık, tiyatroya karşı 
kuvvetli bir alaka uyanmıttır. 
Bundan sonra şehir tiyatrosu yal· 
mz operetleri uzun zaman oyna -
madan, artistlerini, 80 den fazla 
sanatkarım açlığa maruz bırak .. 
mıyacaktır. z 1 

Bu, sahne sanatimiz namına 'gü· 
zel bir müjdedir. 1 

Ve bundan da güzel bir müjde, 
binlerce ve binlerce gencin TürJC 
zevkine ve içtimai hayatımıza uy .. 
ğun olmıyan eserlerden nefrete 
başlamasıdır. Milli ediplerimiz. 

Selami izzet 
(l.{ltf Pıı ımyıfn), ~C"\irlnh:l 

nokta~ı ayıılınıştır. İşte gazın bu
radan kaçmış olması muhtemel
dir.,, 1 

a 

DEHRt Efendi Nasıl Görüyor? 

.. - Dehri Efendi, Almanyada 
doktor ücretleri la~nlf ediliyor
muf ! ..• 

•••• Hastayı muaycn~ et~ikt~n ı · .. · .. Bekir olan doktorlar daha 

1 

.... Evli olan doktorlar daha 1 Dehri. Efl'.ndl - nız.ım mcmıeı:.cttt- ile 

sonra banknotları ceplerme ındı • az ucret. •• fazla ücret alacaklarmış?.. tat.tın. cdılsc-~dı aJl!lrhm n lnpnth1e. a.ekllr 

remiyecekler ••• j ' dol.torların ııdcıli blrdeııbln.ı auı]ırdı: • 
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Polis haberleri A 1 k d 
Türkistandan Ankaraya Si ma sa I, 

Bir ceset bulundu 

3 Türk çocuğunun 
yüksek sevgileri 

Biri kız üç kardeş tam 86 gün yolculuk 
yaparak Ankaraya kavuştular 

Üç Türkistanlı çocuk, sırf o
kumak kaygusile memleketlerin-
den kalkmışlar ve at sırtında sek 
sen altı gün süren uzun bir yolcu .. 
luktan sonra Ankaraya gelmişler
dir. Üç çocuk kardeştirler. En bü 
yükleri olan Rıfat 18, ortancası 
Cevdet 14 yaşındadır. Üçüncü 
kardeş, F erdevs isminde on ya· 
§ında bir kızdır. 

Türkistanlı üç kardeş şimdi 

Ankara Gazi terbiye enstitünsün• 
<le okumaktadırlar. 

Üç ikarde,in en büyüğü olan 
Rıfat, tahsil için Ankarayı diğer 
yabancı memleketlere tercihleri
nin sebebini şöyle anlatmakta• 
dır: 

yetimize bırakılmıştı... Hatta ya
nımızda çok küçük kardeşim Fir 
devs te olduğu halde babam bizi 
hiç te merak efınemiştir .. Biz at
larımıza kapımızın öniinde bin
dik ve ayrıldık.. Atlarnmz yola 
koyulduğu vakit arkamızdan ba 
kan babam, annem ve kardeşle-

. rim bağırıyorlardı: "İnşallah siz
leri okumuş, büyük adam olarak 
memleketimize dönmüş görü 
ıiiz ... ,, 

Dün sabah denizde bir ceıet 
bulunmuştur; sırtında aba, ceket 
ve pantalon ve ayağında yün 
çorap bulunan bu cesedin on 
beş gün evvel Samatyada batan 
balıkçı Kara Agobun cesedi oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Ahp kaCjarken yakalandı 

Dün saat 15 te Hocapaşa cemi
inde imam Mustafa Efendiye ema 
net edilen yatak ve yorganı Ah -
durrahman isminde biri çalıp ka
çarken meşhut cürüm halinde ya· 
kalanmıştır. 

· KaCjak köylü sıgarası 
Dün Fevzi Paşa caddesinde 

tramvaydan düşerek başından 

yaralandığı için merkeze getirilen 
Fatihte Selahattin oğlu Hayri is
minde bir şahsın üzerinde 20 pa• 
ket köylü sıgasaı bulunmuş ve hak 
kında muamele başlanmıştır. 

Bir otomobil kazası 

Dün Meşrutiyet caddesinden 
geçen ve Limonciyan Efendi tara· 
fından idare edilen 851 numaralı 

hususi otomobili Fenerde oturan 
Koçoya çarpmış ve sol ayağından 
hafifçe yaralamıştır. 

"-Biz bütün Türkistanm mef
tun olduğu Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerinin ve İsmet Paşanın 
bulundukları merkezden feyiz al
mak ve bu ilhamla yetişmek isti 
yoruz. Ben ve kardeşim Cevdet as 
keri mektebe girnıek, kız karde
şim Firdevs te doktor olmak eme 
lindeyiz.,, 

Türkistandan hareket ettikten 
sonra ilk istasyonumuz Kaşmir ol
muştur. Bm·adan Pişa\·ere geldik. 
Atlarnmzr Hindistanda 150 l"J bi
yeye sattık.. Artrk yoh~muza bu 
para ile devam edeceğiz. Yüz elli 
n1biye hizim para ile yani Türki 
ye parasile 75 - 100 lira kadar 
tutar. Pişaverden trene binerek 
dört günde Keraçiye geldik.. Beş 
günde vapurlu Basraya geçtik. 
Basradan üç günde trenle Bağda
da, Bağdattan da üç günde oto
mobille Musula geldik. Burada 
paramız bitti. Ankaraya kadar 
daha pek çok yolumuz vardı .. Se 
kiz gün Musulda. kaldık ve bu 
müddet zarfında yüksek makam
ların bize yardımını rica ettik. 
Bizi Zahoya gönderdiler ve ora
dan Türkiye hududuna geçtik. 

Bir yelkenli karaya oturdu 
bir motör battı 

Bu üç kardeşin babalan ve a .. 
naları Türkistanda ilk mektep 
muallimidirler. At sırtında sek· 
sen altı gün süren bu uzun ve yo .. 
rucu seyahatin hikayesini gene 
Rıfatın ağzından dinliyelim. En 
büyük kardef diyor ki: 
"- Biz Türkistandan üç atla 

yola çıktık... Paramız da, yiyece 
ğimiz de, vesaiti nakliyemiz de 
bu üç at idi. Bizde bir adet var
dır. Çocuk okumak için babası 

na: 
" Ben okwnak istiyorum, beni 

:Amerikaya gönderiniz.,, 
Derse o baba ne yapar yapar 

para tedarik eder ve çocuklarının 
bu arzusunu yerine getirir... İşte 
benim babam da bizim bu tale
bizim üzerine ceketini sattı, pal 
tosunu rehin bıraktı .. Fazla ev eş
yasım elden çıkardı ve para yeri 
ne bize bu üç atı tedarik etti ... Yo
la çıkbğııruz gün yanımızda yal 
nrz iki üç günlük yiyecek ekme
ğimiz bulunuyordu .. 

Bu üç ata sahip olduktan son 
ra yolumuza ne suretle devam e
debileceğimiz bizim zeka ve dira 

milli şairlerimiz yetiştiği gibi, 
milli tiyatro muharrirlerimizde o
lacaktır. Edebiyatın en kuvvetli 
bir dalı olan sahnemize de gençlik 
dört elle sarılacaktır. Sahne san
atkarlarımız namına söyliyebili -
rim, ki onlar da müellif ve telif 
eser bekliyorlar. Onlar da, dorme, 
çatma operet oynamaktan bezdi _ 
ler. 

Gençler: "Türk ruhuna hitap 
edebilece!:, yerli mallar propagan 
dası yapacak eserler istiyoruz.,, di
yorlar. Evet, hepimizin ülküsü bu. 
Biz de onlardan böyle eserler bek 
Jiyoruz. 

Ve bu olacak, Türk gençliği bu· 
nu yapacak ve yakın bir gelecek -
te sahnemiz de Türk zevkine, 

' Türk ruhuna uygun olmıyan eser· 

ler görmiyeceğiz .. 
... Dün, Boğazdan dönerken iş-

te böyle dütündüm. 
Selimi izzet 

Artık bizde bir sevinç vardı ki, 
tarif edemeyiz .. Karakol bizi mi 
safir etti. Yemek verdi. Yatn·dr. .. 
Bir gayret ve bir hamle ile kendi
mizi Cezireye attrk, oradan Mar
dine dört günde hayvanla geldik. 
Adanaya vasıl olduk. Kayseriyc 
geçtik, Kayseriden de otomobille 
Ankaraya ulaştık. .. Büütn bu se 
yahatimiz tam 78 gün fasıl asız 
yolculuk ile geçti. 8 gün de istas
yonlarda durduk. Yani Türkis
tan dan Ankaraya 86 günde gel 
miş olduk. .. ,, 

Üç kardeş Ankarayı çok b~ 
ğenmişlerdir. 

Elektrik umum müdür
lüğü ihdas edilecek 
lktısat Vekaleti yeni teşkilatın· 

da elektrik umum müdürlüğü ih· 
das edileecktir • Anadolunun 
muhtelif yerlerindeki akar suların, 
şelalelerin umumi vaziyeti ve bun· 
lardan ne dereceye kadar istifade 
olunabileceği bu müdürlük taraf m 

dan tetkik edilecektir 
Yeni fabrikalar bu gibi su kuv· 

vetleri yanında kurulacaktır. An· 
karada sanayi müdürlüğünden 
ve elektı-ik mühendislerinden mü 
rekkep bir grup, sanayi progra· 
mının elektrikleşme kısmını tet • 
kik etmektedir. 

İzmir reçelleri 
Şikagodaki dünya sergisinde 

teıhir edilen lzmir reçelleri birin
ciliği kazanmış ve mükafat almış· 
tır. 

Muhasebat divanında 
Dvanı muhtt.sebat dördüncü 

daire reisliğine M. Meclisinde ya .. 
pılan intihabat neticesinde 106 
reyle Feyzi Bey seçilmiştir. 

Son fırtınanın dış denizler
de yaptığı tahribat hakkında ma· 
liimat gelmeğe başlamııtır. 

Bu maluınata göre, iğne ada .. 
dan kömür yüklü olarak fatanhu· 
la gelmekte olan Derya kızı yel • 
kenlisi Kara burunda karaya o• 
tumıuştur. Yelkenlinin 40 bin ki
lo kömürü denize dökülmüştür. 

Bundan hatka 70 çeki odun 
yüklü Hüdaya emanet motörü e 
Hopa sahilinde karaya oturarak 
parçalanmıştır. 

Bu motörün mürettebatı tabii .. 
siye memurları tarafından kurla• 
rılmıştır. 

Havalar memleketin her tara• 
fında iyi gitmektedir. 

Şehrimizde dün hava tazyiki 
saat 21 de 762 saat 7 de 761 dere 
ce idi. Rüzgar kıbleden saniyede 
15 metre süratle e!.miştir. Dün en 
çok sıcaklık 13, en az 8,5 derece 
idi. Sıcaklık derecesi bu sabah en 
çok 10 derece idi. 

Samatya isminin değiş
tirilmesi için 

Samatya C. H. Fırkası Semt<>'" 
cağının senelik kongresinde, ku
lağa pek yabancı gelen Samatya 
isminin "Recep Bey nahiyesi,, c• 
larak değiştirilmesi hususunda te· 
şebbüslere girişilmesi kararlaştı· 
rılmıçtır. 

30 k:inunuev"el 1918 
Gilrd tnn bUkQmeti Ermeni askerlerinln 

Lorl 'llfı)etl dahUlnde tcca\ih:ntta bulundu -
ğu 'eııllesl.}lo Ermcnistan cümhuriyetlne 
lm.r§ı llfim lı:ırp ııtmlştlr. 

- Sırplur ve Yunnnlılıır; Bulgarlnr tara 
rm:ınn l\lııl•cdıın;\ ada m('znllm ve ft'<'ayl lrtl
ld1p edilJlğ'lnl llcrlyo sUrerrk bu gibi ahavale 
tıısadd i etmiş olnnlıınn dPrbal dliwll ltııArı -
fl~·e tıırııfmdan fo~kll olunacak muhtelit bir 
ın:ıhl,cm •ye tc' dl ı·dilmelerlnl talep f'yle • 
m~lctrı:lrl.-r. Bıılg:ır hukftml'tl hu mUddel)n • 
tııı dlivC'JI ftlllHiyt' tıırafmılnn bUsnU telAkkl
) c mn:ıh:ır olm:ısrndıın \ C bu buptR. ff'3ckl•UI 
l'(l('{',ı-J, mulıtetlit m:ılıkemr tarafrnd:ın vnkl 
olııc:ıl• tııbl,Hmt neticesinde bir çok mc-za • 
ilmin meydanı rucnl~·rtc ı;-ıl.maeındnn korka
mk ltllfıf efkArı uınuml)t' ini tatmin için 
l:e.-ıdlllğlndrn b:ı:zı icraat y:ııınııık \'C meıele

) 1 bu suretle lrnp:ıtm:ık çnrelrrlnc te,·eııııUl 
(•ylcrnl41tir. 

- ntr ıı,ı gUno l<ııdar memurlııe bakla. 
tcvıllne b:ışl:ııı:ıcnktır. Ab::ll)C ı,ekf'r tcv· 
z.11 lı:ıl<•nnd:ı hlr tıısan·ıır me\cııt "'" d ~f' 
n"':ıırı bey bu bapta henüz. kııt'i bir luırar 

it tııı:ız cdcnıcnılı:lertllr • 

unutmıyalım 
nasmakaledf!n Ueoam I demokrasi sisteminin yıktıf 

ıık~ülı\mel dofurıu:alt mı dly(I dü"JilnU:ror . ., menfaatlerden zarar görmüş gl 
M. (Niitti) nin bu ıözleri gös . ne bu sistemin kaldırdığı an'~nt 

teriyor ki kendisi ne İtalya, ne Al leri ihya etmeği kendilerine id~ 
manya, ne Lehistan, ne lapan " yapmış insanlar gibi görmek dol 
ya, nihayet ne de Ruıyadaki ru mudur?. Bu kabil hareketler 
idare şekillerinin, inkılap hareket· asıl sebebini umumi harpten so~ 
lerinin lehinde değildir. Bütün ra vuku bulan büyük hadiseleri 
bu memleketlerde!d inkılap hare- akislerinde ve hemen her mell'l 
kellerini bir demokrasi düşmanlı· lekette yeni bir takım ahval , 
ğı suretinde görmektedir. Bu . zaruretlerin ortaya çıkmasınd 
nunla beraber bu hususta M. bulmak daha makul değil mi 
(Nitti) nin haklı veya haksız ol - d' 7 ır .. 
duğunuda söylemiyoruz.Y alnızbir Bununla beraber Cahil Bey MJ 
nokta üzerinde M. (Nitti) nin mü· (Nitti) yi müdafaa etmek ıçı 
taleaıını tenkit ediyoruz ki o da yazdığı son mütaleasında (Dikli 
bütün bu memleketlerdeki yeni törlük hazan demokrasi ile ka 
inkılap hareketlerinin menşele· bili teliftir). Demekle bizi tenkİ 
rine ait olan hüküm ve mütale-

etmiş olmıyor, fikir hareketlerin 
asıdır. Zira bu hüküm ve müta· de yazılarını ön safa alarak kari 
Ieaya göre M. (Nitti) nin bu mcm )erine siyaset allamesi diye tanıtı 
leketlerdeki inkılapçıları demok - tığı M. Nittiyi, hatta kendi kendii' 
rasi sisteminden birer sur,"!tle za- gene kendi elile cerh ve tekzip e • 
rar görmüf unıurlar yaklaşacak diyor. \ 
gibi telakki etmektedir. 

M. (Nitti) nin bu hüküm ve 
mütaleasını görmek için gene hah· 
settiğimiz makaleıinden JU satır
lara biraz dikkat etmek ki.fi ge· 
lir: 

''~rlyetin tarihinde tamanım Y<'nl 
olan demokrati h1dlı.eııi da.ha bUtün bütiln 
onutuımamı, an'anelere çarpıyor, büyük 
menfaatlere dokunuyor, derin kökleri bu -
tunan bir takun fikirlere "fi hlııle~ nt bn· 
lunuyor. Dandan dolayı da. gayet ~ldd<'tll 
dcmokraal dUtmaıılan ırürlllüyor.,. 

Eıki İtalyan Başveklinin bura· 
rada demokrasi düşmanları diye 
tavsif ettiği inkılapçılar ltalyada 
Faıistler, Almanyada Hitlerist-
ler ........ ilah değillerse kimlerdir? 
1 lyan f şİ eri ile Alman Na
zilerini demokrasi düımanı ola -
rak telakki edince bunları sadece , 

Deniz ticaret müdürlük
lerinde nöbetçilikler 
lstanbul ve lzmir deniz ticaret 

~üdürlüklerinde her gece müna· 
vebeyle bir şube amiri veya li· 
man reisinin, bir fen, bir kontröl, 
bir mürakıp memurunun, iki }i .. 

man memurunun, bir makinistin, 
bir gemicinin nöbetçi kalmaları 

hususunda karar verilmiş ve gece 
mesaisi ücreti tahsisatının liman 
mell\urlarma dağıtılması suretine 
<lair talimatnamenin üçüncü mad 
desi değittirilmiştir. 

Adnan vapuru bir kaza 
geçirdi 

Denizyolları işletme idareıi 
heıabın.a Bandırma - İstanbul a
rasında işliyen Adnan vapuru, 
son fırtınalar yüzünden Bandir
ma iskelesi önünde hafifçe kara .. 
ya oturmuştur. Vapuru, ancak ha 
mulesi kısmen boşaltılarak kur
tarmak kabil olabilmiştir, 6 ıa 

Ayvansarayda bir ev yıkaldı 

Evvelki gün Ayvansarayda 
menıucat fabrika11 usta batıların
dan Halim ustanın oturduğu ev, 
son yağan yağmurların tesiriyle 
ansızın yıkılmıştır. O esnada evde 
kimıe bulunmadığından nüfus za
yiatı olmamıştır. Vezir hanının 
iç duvarlarından birisi de kısmen 
çökmüıtür. 

Bugün muhtelif Avrupa mem 
leketlerinde görülen bazı diktatö 
lük hareketlerin:n vaktiyle dem~ 
rasiden zarar görmüş, bir takıtıı 
an'anelerin yıkılmasından hisseli 
müteessir olmuş sınıfların hakimi• 
yeti yeniden ele geçirmek makış• 
riy)e harekete geçmeleri deme1' 
olmadığını zımnen itiraf etınit 
oluyor. 

Şunu da söyliyelim ki eğer eski 
İtalya başvekili Avrupada demok• 
rasi sisteminin hakiki bir müdafii 
ise M. Musoliniyi bir inkılap ycp• 
tığından dolayı değil, inkılap yap 
tıklan sonra kralı yernde bıraktı" 
ğından ve Papa ile uyuftuğundal1 
dolayı tenkit etmeliydi. 

Mehmet Asım 

Yugoslavya tayercileri 
müsabakadan vazgeçtiler 

Mısırda yapılacak beynelmilel 
tayyare müsabakasına İ§lİrak et .. 

mek üzere Kahireyc gitmiş olan 

Yugoslav tayyarecileri müsabaka" 
ya iştirakten vaz geçerek tayyare" 

releri ile memleketlerine dönmek 
üzere dün şehrimize gelmişlerdir. 

Tayyareciler Aynstafonosta Y ıı 

goslav sefareti erkanı taraf mdan 
karşılanmı§tır. • 

T ayyarccilerle bir Jikle Yugos ~ 
lav tayyare cemiyeti reisi ve diğer. 
zevat tn bulunmaktadır • 

Amerika ve İsviçreden · 
gelen mallar 

Heyeti vekilece, Amerika ve 

lsviçre mcnşeiler malların 15416 

sayılı kararna.meye bağlı konten· 

jan kararının ikinci fıkrasında ya 

zılı serbest ithal müsaadesinden 

istifadesine karar verilmiştir. 

Vapurcular arasında 
Vapurcular şirketi azaları dün 

toplanarak şirketin te§ekkülün • 

denberi yapılan işler hakkında. 

müzakerelerde bulunmuşlardır. 

Şirketten istifa eden Ali Riza 

Beyin yerine yeni bir umumi rnü· 

dürün tayinine karar verilmiştir .. 

Bundan ba,ka seferlerin tan~• 

Yeni lnglllz sefiri geliyor mi itile meşgul olunmuştur. 

Yeni lngiliz sefirinin ayın on İdare '1!.'eclisi önümüzdeki haf·· 

l::e~inde memleketimize geleceği ta tekrar toplanarak yeni uınuıni 
haber ahnmııtır. müdürü tayin edecektir. 
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ly alı Kadın 
., __ .... , 

~·enlıteO,,,.,. fi& 1Albô izzet 
Adwneaiu 1leni on parasız bl 

dan zannetti, _.. ,..._k ~ • 
membı Mbebini aordu •• Elinde so 
mmtla .._ wı1 olu. ölreneceii 
~ba, .....,_ •nlattım. 

Bir clOlt Ye avukat aıfatiyla, iti 
ru HeMllnli. Etmedi, bu ite yata 
ru edeWlirdi. Etmedi, bu ite ba· 
kacalmı llyledi: 

Baltama hir te1' .a,.lememeaini 
rica ettim, Martaritle buluımak 
iiuN Jili l>iipraya ıittim. 

Aputmu ...-ala bqladm. 
Girdülderimizi ben baait, Marp 
rit pahalı buluyordu. Nihayet, Pa 
riain ma Wr nwballeainde, kü. 
çük bir p&"qOD bulduk, ikimizde 
beiendik. 

Pa.,.._ arkaauıda amel bir 
hahsıe nnlı. DıYarlan mamarayı 
bp•a•ror, fakat lromtulardan bi 
m sizliyordu. 

Ba, ümidimizin fnkindeydi. 
Ben, lmnturatı feahebnek üze

re erime ıiltim. Mar18ritte avuka tma--Biru eonra Proftm eokaia ıel 
di. Memnundu. Anıkat biltUn 
ı.o.p.nm ödiyecefi ve ondan eon 
ıa da kendine yirmi bin frank ve 
receibri vadetmitti. 

s..ine se'rine, ittikbale dair 
projeler kurarak Bujivale dön .. 
dük. 
Manin, apjım.ın ıeldiiini söyledi 

ÇaiJrUmı. 
- Baheu•a pWi, sisi dGl'W ie 
~tWL 

Ba ıayet tabii bir .. i, b•• 

haberde bir te•l'"'t biaedi,ordu. 
Bana bir teJ aöylemeaine vakit 

bırakmadım. FJbai uzattım. 
- Merak etme, eledim. 
O.,taı 
- Mitmkün olduju kadar ça • 

bak pl, tWi, .......-. beldi70-
rum. 

Utainm....-; 
- Git, ...,. .... ıecejimi IÖJ 

le, eledim. 
Jki aut- ProYW eolaia c1a,.-.. 

-20-
...,._, roWlpmhmu aiYJDif, 

talDAda 7UJ pmprdu. 

<>dara sirdilim •-an. yüzü • 

... .... dan, mflhim -- ko 
mqrraet-n•ı aP1emm. 

Hif .. ..,. ... ••it lilN Jak. 
Jatbm, .. IPJ l: 

- Ne wıldt ..ı.ı-. W.? 
-Dlia aJ 1 u. 
-Doinı bura,. •w•lcliniz? 

EY9t. .................. 
a. lldmün iiserine, k1wıım11 

........ ~tahmine

.., ........ F•t bir .., .a,.1etne 
dl, ~tWı mmtuba zarfa ko1du, 
llOlla7& Yerilmek iisere Jozefe ver ... 

- Bir fahiıe,di. ı 
- Bw eme, o kaclı•n hatırı için 

mi beni ve kardetini unuttun, gel
medin? 

- Evet baba, itiraf ediyol'Ulll. 
- Bu kadlDI çok mu aeYİJ'or • 

aaa? 
- Görüyorawıuz baba, bana 

en mukaddea vazifemi ihmal ettir 
di; buıün sizden af dili:rorum. 

Babam bu kadar aarih cevap a· 
lacajını ümit etmiyordu, biraz dü 
tündü, 90llra dedi ki: 

-- Uzun z•man, bu yolda yqı· 
yamıyacaiını anlamıısındır elbet
te. 

- Bunu düıünerek l.orktum, fa 
kat anlamadım. 

Baba.m, biraz daha sert mukabe 
le etti: 

-Buna benim razı olımyacaiı 
mı an e.mıtıındır. 

- Kendi kendime, eğer ıize ve 
ailemizin ismine hürmetkar kal· 
clıkça o ismi lekeliyecek bir fe1' 
yapmadıkça, buıünkü haJabmı 
7a9amakta bir mahzur olamaz de 
dim ve endiıelerim biraz zail ol • 
du. 

Marıöritten ayrılmamak için 
her mücadeleye, hattl babamla bi 
le mücadeleye hazırdım. 

- Artık hayatını deiittirmenin 
urası ıeldi. 

- Neden baba? 
- Çünkü hayabo,. ailene kar11 

bealediiini eandıim hürmeti lan .,.. 
- Bu liderinden bir teJaabJ'& 

bilir. Bu bclma para •ereMlinln. 
Fakat bu hayahn bir çok dediko • 
du,.a 1ebebiyet •erir ve ta benim• 
,..adılnn tafra kötetine plir ft 

ailemizin i•ine leke liııene, itte 
bu olmaz, olmıyacaktır da •• 

-Milaaade ediniz de aöyli1e • 
yün. Size hayatım baklanda mali 
mat verenler, yanlıt mallmat ver
mifler. Matmazel Got1e benim 
metreaimdir. Onunla yaflJ'onım. 
Bu ıayet tahii. Matmazel Golfe • 
ye, aiaclen aldıiım iımi vermiyo • 
nam. Onun İçin, sarfedehileceiim 
par&JI aarfediyorum. Borçlanma· 
dua, timdi aöylediiinia tözleri 
dinlemeie laak kazanacak hiç 'bir 
te1' yapmadan. 

- Bir baba, daima oilunu ı .. 
na yoldan çevirmeğe aal&W,..ttu 
dD'. S..aüne kadar feM Wr tef 
yapmadm, fakat yapacakem. 

-BU.! 
- Ef.a.dl, hayatı ben aiscMI 

eolı claha IJf bilirim. Ancak _., 
aile pak bdınlarm hiMifadan 
saftır .. Metreainden ayn...._. 

- !azünüzü clinliyemiJWfim 
için müteeuirim, fakat imlılNJS 
haha. 

- Bu haıatma mbi olacapn. 
- Artık fahiteleri nefyettilderi 

9ent • M&1"1Bırit aclaaı meteut de
lildi. Ole& M1e, ...... ı Goı,. 
nia P81İ ura pderclim. Ne yapa • 
J11D? Belki 1ıata ediyorum, falla& 
ancak o bdm metretim bldtllca 
WtUt olaltillrlm. 

'""- Armaıa; ahlllil iti ~ .
seven ve her zaman eenbı .. ded 
ai ietir• "-ltelae• iri lııak. Her 
kesin alaip olclala:lrir kadmla b 
n koca sibi yapmak ana yakıpr 
mı? Nanauaklrane J,ir hapt ol• 
11111 lhl? 

UMUMi H ARP 1 E 

kilitı Mahsusa 
•1111 .. n ,_ı T.aı••ıa 

Kalk Beyim, Ruslar geli1Jor, siz 
içinkarşı. salıilde bir at bekletiyora 

Bu a7kaaun ne iratlar devam et 
tiği maltm delildir• Sakilde MD 

dakiblrap bclar Wdemeğe mec 
bur olan " pricle kalmıt efrat 
varsa onların da geçmesini temin 
edecek olan jandarma çavutu, Ru• 
askerlerinin (Maradidi) tepelerin 
den qajıya doiru inmeğe batla • 
dddarıaı ıördüiü halde katibi 
mes'ul beydea hala bir ıea çıkma· 
yınca gidip onu aramağa karar 
vermitti. Nihayet biz:m köprücü 
beyi kararıahta karyolasında mı• 
tıl mıtıl uyur bir halde bulmuftu. 

flltkıa bir katibi tn•ul 
Fakat bir taraftan yorpmluktan 

•• diler taraftaD korkudan müte • 
..Uit itap anpklipden dolayı 
kltibi mea'al Bey o kaclar derin 
bir uykuya dalmtttı ki jandarma 
Ç&YllfU tiddetle saratıiı halde o 
ı&zlerini hile aça11111orda. Halbıı· 
ki ka1bedilecek •akit yoktu. lir 
aaniyenia bile kıymeti vardı. Nere 
de iae Rua askerleri (Maradidi) 
tokaklarmda dolatmal• batlıJa
caldardr. Ondu tonra artık kaçıp 
kurtulmanın imlrinı yoktu. 

Niha1et, jandarma Ç&VUfU UZUll 

JDÜtlclet uirqtıktan ve yüzüne so
Pk ıu terptilden sonra katibi mea 
ul beyi uyallllırmaia muvaffak ol 

(Maradicli) sirillttil•ini ,..... .. 
dıtmclan heaiis akh batmcla idi. 
O... için (Borçlra) ma müdafaa 
una kanfllUJW ve alchjı emir mu 
cibiace l»ir an enel (Amin) e ye 
titmete ~ıflJorc:hı. 

Hafız SileJ1Daa Efendi bir ta 
raftan ıeri aelmekte olan müfre • 
zeleri toplayıp onları (Borçka) te 

pelerine Jel'lettirir•en dijer taraf 
tan da o tepelerde tahkimat yap· 
mata çalıpyorda. Ba maksatla te· 
pelerin muayyen noktalanna bom 
balar koydariayordu. Dütman 
kunetleri ileri hareketlerine de • 
vam edecek oluna bu bombalara 
haıbkları zaman berhava olacak· 
lardı. Bu ric'at anlarında, asker çe 
teye ve çeteler muhacirlere kanı· 
mıı bir vaziyette ve pek gayri mü• 
aait ve gayri muntazam ıerait al • 
tmcla yapalaa bu ıeri hareket za• 
manlarında bu itlsle meıpl ol • 
mak biç kolaJ dejildi. 

Mll48faa haırltlrları .... ,.,. 
Maamafih, tetkilitı mahsusa 

bir iki aün zarfmda kendfaini top 
lıyabilmit ve tekrar (Borçka) da 
yerlepnifti. Binbqı Hafız Süley· 
man Efendinin aldıjı tertibat saye 
ıinde (Borçk) emniyet ~bna alı· -,. ....... o ..... w,..,. ....... 

- "KalkbeJim, ça.bak ol, Rua • lap c.eurlap ilo filu-et kazam 
1ar ıeliyor. Sizin için kar,ı aahilde mülazim Hasan Efendi ile Ali E· 

aar beyaz renkli elbi..a. 
olduldannclaa onlana 
tethis bile çok PÇ ol•J'onill. 

bir at bekletiyorum. Hemen kayı• fendi isminde diğer bir zabit te ta ı----------• 
ta binip kaçabm, yoksa esir olaca hil tarafından daha yakm olan -ı 
in!,, di,.e onu acleta würiildiyenk (Çifte köprü) mıntakaaınm mütla Gelenler, 
(Çoruh) •8'11 kenarmda dmaa ka faasına memur etlilmtt· lerdi. 1~==:;;===----_.. 

Mançiater ODinrllteai 
111& biııdirel>ilmittl. Kltibi meaul (Staqe) Beyin alayı (Borçka) )erinden Mister Staalq 
Be,., billhare anlatbtma ıare, ju ya ıeldilrten IODra orada bir mGd timize ıelmiftiı'. Mat. 
darma ÇllYUfU ilk defa onu u1an • ..ı_.. --Lerfer 1• ~L-t ....:.:1m1•1 •e ı b ld o · :---: 

U1R ..a •ul"lllla .:ıü•n " atan U a DIYen._.,.., 
dmnak için l&l'lmaia bqladıjJ ayni ıin tekrar yola çılnlmqtı. Bu lim mektebini ve daha ı.. 
zaman uJ&lllDıttı, maruz buluada

kuvvet, Y akup Cemil Beyin müfre tepleri pzmiftir. iu telalilreJi d•hal .n1 ........ Fa-
bt IRmaraimen ıeneıözl:mi-• zeai ve doktor Bahaettin Şakir Be- Profesör memleketiimb• • 

-r- yİn çeteleri ile timdi (Artvin) de senelerde yapdan il" tılöl. •• 
m&mlf ve aJ"&i& bıkarak 11-.paalc 1 __ ._ (S dirle brplamaktadır. 
iktidarını kena•iacle ıöremeaiı • yer etensa an kamq) tarafın • 
ti. Kendisi dıy0 ordu 1-1• •• dan yapılacak taarruzu kolaylqbr 

" Şı·mendif k -" JUMlarmanua eöaleriai ititi· mail için (Artvin) dea içsileN :az•• 
JOrdma, fakat ka.Um.k tifle dur dofru yürümeie ~abtac•lrh. Ölenlerin cenaze ... 
11111, yatblna yerde lmml.tı,amı· (Amin) de hu llll'etle toplanan 
7Gl'dum bile!,, mühimce bir btnt artık (Arda. 

Her ae İl9, jandama ~un han) Ye (Kan) idibmetinde ya· 

..... ili ba fedakarbk •:r•in • pılacak Lir taarruz hareketine ha· 
ele lrltiltl .. •aı S., tle llurtanl .. zırlamyorchı. Bu -.k .. tla efrada 
mıfb. Bir •ere ka,.Wa •artı ıahi· cephue ve e?ZP tevzi ve kıt' ala· 
le Peliktım ..,.. orada daran mı ~bir flktiii olmunaıma dik 
...,.._ •IMlllk bir iki ... t IODJ'a kat edilipr ve bUha11a, aotuk ta- ir. 
<Staar•> leyin alaJ111a Jetilmei• m=•iil .ıu.m:recek derecem Muhtelif yerlere c:eJM-. 
•vaffrılr ohnuttu. ti4ef.di pl ........ n miilDlriib ... hiyeler toplu olarak _.. 

itler kantta lc ... ık &ebe efrada aıcak hıtalaiMcek fa- lerdir. 
(Stanıe) Ser, alayile taarruz et maprlar ai1dirili1ortlu. Bu taar • 

mete huırlamrlcen timdi h5ç ltir naa mllftffaka itle aeticıbndir
muhareheye ıfrmeden ric'at etme- mek için lilü, !ephue; 1'ltecek 

Beynelmilel w• lli1rt!ilJ 

feder'UJVDI'-'~·~ 
i• mecbar olwt IMUltazam bir " i§ıecek kMar lııalna llllılder de • 
laatfetin kıı•O!enduı tlerekeaine Pana, 29 (A.A.)-
m.it bulldhlyord OD.ala her • ~ olclaiU halde ne Yôap Ce- miJeti ~ he1ae•M 
lw (Muatlidi) ti: çel.ilmit 0.:. mil mlfr ... • Behaettin Şakir federa1101111 ollllllCU 
lliitibı iat'alar n pteler artak &e,in ~ _, ~e Alman (Sta Sorhon'da aplmq te 
(&o.pa) 7ohma tallaatlank. Gi- ıe) BeJm ala,ı lçın hu noktaya e .- meselelerini ted6 
cledıea lriittin köyler tdliye ve a • hemmiyet Yerilsek ona a8re iha· misyon tetkH etmitdr. 
lıaliii ~....., ediliror rat ppdmqtı.. Ha!Wi kartılana· Konıre Yqoelaqa 
da. Oteye beriye daiılDUf ohm dald 1*iia Ru efradı kürklere bü M. Vorkapç'a llalllml-. .. 
fllıbria Wr toi•m Wç bir ha· rünmiif ve kendUeriai soppn yet ve Balkan .ıe.,Jed 
.... JcMu. Oalana "alMlti malGm ti..._ Wfl .. ._,... muhafa- hun teaitı Ye tet · 
delildi. &o.paya m.......ı.t .... • ... it Wr llaWe h&Hyorlardı. laakkmdeki n1111U'11 

U.. 'imıplanna binbatı Ham Her.._, karla mıat• •Waiu ipa öt.._. ewa 
Süle11D&D Efendi SJ)maıfb. Bu at R111 askerleri tepeden tırnaia ka• ainde bir bhl 





Karada - Denizde - Havada 

Kullanılan son silihlar 
Amerikalılann kullanmıya başladıkları projektör 
4600 metre yüksekte uçan tayyareleri gösteriyor 

ingilizlerln bir hava z1rhhsı 
AMERiKA: 
Geçen liafta ayni sayfada Ame 

rikalıların 800,000,000 mum kuv· 
vetindeki ·bir projektörlerinin res· 
mini koymuttuk. Amerika ordusu 
bu projektörlerden 104 tane ıipa· 
riı etmittir. Tayyarelere kartı kul 
!anılacak olan bu dev projektörle· 
rinin ziyası 160 kilometre uzaktan 
görülmektedir ve 4,600 metre irti· 
fada uçan tayyareleri de göstere • 
bilmektedir. Projektörün kutru 
1,514 metredir, ağırlığı 945 kilo • 
c:lur. 

INGILTERE: 

( Glaıgow) daki büyük bir silah 
fabrikası Fransız sermayedarları 

tarafından r.atm alınmııtır. Bu fab 
rikanm makineleri en ziyade ha • 

~-~~van op arı ve mermileri inıal et -

mekte idi. lngiliz harp sanayii son 

haftalar zarfında faaliyetini bir 
kaç misli artlnmııtır. lngilterede
ki sUah ve mühimmat f abrikalan 

cı::..l:hi memleketler için pek çok 
tip:ırişler almıftır. Bu meyanda 
bizzat İngiliz ordusuna mahsus si· 
parişlerden dolayı f abrikasım tev 
ıie karar vermittir. 

IRAK: 

senesini geçiren tayyarecilerden · 
dir. Bu erkam da ispat ediyor ki 
bir tayareci tayyarecilik diploma· 
amı almakla iyi ve tecrübeli bir 
tayyareci adolunamaz. Leh mec • 
muası tayyare kazalarına mani ol· 
mak için dikkatsizliğe, itaatsizli· 
ğe ve mes'uliyet hissi eksikliğine 

kartı tiddetle mücade edilmesi la 
zım geldiğini yazmaktadır. 

SOVYETLER: 
Sovyetlerin tayyarecilikteki te· 

rakileri ıayanı hayrettir. Kızıl or • 
dunun bet senelik planı ordu için 
5000 tayyare istemektedir. Muhte 
lif cinslerden mürekep olacak o • 
lan bu tayyarelerle 62 tayyareci a 
layı tetkil edilecektir. Kızıl ordu • 
nun bu planı hakikaten tatbik edi
lecek olursa 1935 senesi nihayetin 

, d,e tayy.areçilik noktai nazarından 
dünyanın en kuvvetli ordusu ola • 
caktır. Bugünkü Sovyet tayyarele 
rinin adedi 750 kadardır; tayyare 
cilerin adedi İse 2800 kişidir. Rus· 
yadaki tayyare fabrikaları bugür:ı 
her tipte ve boyda tayyare imal e· 
deb~lmektedir. 

JAPONYA: 

Japon bahriyesi bir deniz altı 
depo gemisi inşa etmiştir. Bu ge
minin inşası her taraf la büyük bir 
heyecan uyandırmıştı. Gemi . 1 O, • 
000 b:n tonluktur, 193 metre uzun 
luğunda ve 18 metre genişliğinde· 
dir, 13,000 beygir kuvvetindeki di 
zel motörlerile İ§lemetkedir. Sür'· 
ati saate 20 kilometretJir. 

IRAN: 

--.-,2----
Tavsiyesiz gelen 

Alman ordusunun manavre -
!erinden birisinde erkanr harbi
ye heyeti bir dört yol ağzında 
buluşuyor • Burada erkanı 
harbiye reisi olan ceneral vazi • 
yeti harbiye hakkında zabitlere 
bir konferans veriyor. 

Bu arada biraz ileride otla -
makta olan bir sığır sürüsünden 

öküzün biri ürkerek erkanı har

biye heyetinin bulunduğu yere 

geliyor ve zabitlerin arasına da 
hyor. 

Ceneralin yaveri olan genç 
mülazim bunu görünce kendisi

ni tutanuyarak kahkahayla gül

meğe başlıyor. Ceneral fena 

halde kızıyor ve ortada gülecek 

bir şey yokken neden güldüğü • 

nü mülazime soruyor. Mülazim 
hemen şu cevabı veriyor: 

- Ceneral, erkanı harbiye 

heyetimize bir öküzün ilk defa 

olarak tavsiye getirmeden gir

meğe muvaffak olduğunu gör · 

düm de onun için gülüyorum!,, 

\r J 

Amerika ordusu-
nun son vaziyeti 
Erkam harbiye reisi ceneral 

Mac Arthun, eenelik raporunda A 

merika kuvvetlerinin milli müda· 

faya ki.fi olmadığını ve Amerika· 

nm ancak dünya kuvvetlerinin 17 

incisi olduğunu bildirmektedir. 

eneral, ordu mevcudunun 120 
ila, 165.000 kişi arttırılmasını ve 

ücretlerin yüzde 15 azaltılmık ol -

masından derhal vaz geçilmesini 

istemektedir. 

Bundan başka, havacılık, sahra 

topçuluğunun motörleştirilmesi ve 

asrileştirilmesi için 200.000.000 

dolarlık kredi istemekte olan ce· 
neral demektedir ki: 

"- Amerika ordusunun bugün· 

kü vaziyete çare bulmağı hayati 

bir ehemmiyet olarak telakki edi-

yorum.,. 

lngilterede muvazzaf 
ordu ve milis teşkilitı 

Lehistan ordusunda tank t.alimlerl 

lnglizlerin Territoria) orduları 
ile umumi harp ba§langıcında yap 
tıklan tecrübeler üzerine bu ordu 
nun 1921 senesindeki yeni teşkili 
tında esaslı değişiklikler yapmağa 

mecbur oldular. Her ne kadar bu 
Territorial ordu mecburi hizmelle 
alman kur'a efradı ile değil, ihti· 
yari olarak derce dilen efrat ile teş 
kil olunuyorlarsa da bu efradın in 
giltere haricinde de hizmet etme · 
leri şart koşuluyor. 

Fakat eskiden bu ordunun İsmi 
(Territorial force) iken ş:mdi o. İE 
min (T erritorial army) ye tahvil 
edilmesi de gösteriyor ki İngiltere 
deki muvazzaf ordu ile hu (Terri· 
torial) ordu arasında büyük bir 
fark kalmamıştır. Bugün İngiltere 
de iki türlü ordu teşkilatı yoktur. 
yalnız bir İngiltere ordusu vardır 
ve o da sahra ordus;Je ikinci dere 
cede gelen kıt'aların tevhidinden 
hasıl olmuştur. 

Teşkilatın haricen böyle bir şe· 
kil almasile berabeı· ordunun vazi 
fe!eri de yeni bir tahavvüle uğra· 
mıştır. Umumi harpte yapılan tec 
rübelerden sonra Avrupada vuku 
bulacak müstakbel bir harbe lngi· 
liz ordusunun adeden değil fen · 
nen faik bir surette iştirak etmesi 
sureti kat'iyyede kararlaştırılmış· 
tır. Maamafih bu karara rağmen 
henüz bütün ordu teşkilatının mo· 
törleştirilmesi cihetine gidileme· 
miştir. Çünkü bir taraftan ta Hin· 
d!stana kadar uzanan krt'alarm 

geri alınarak yerlerine motörleşti• 
rilmiş olanlarının gönderilmesi 
müşkülatı mucip olacağı düşünül
mekte ve diğer taraftan da ordu • 
nun adeden tefevvuku imkanı el .. 
den bırakılmak istenmemektedir. 
İngiliz ordusu lazım gelirse mil· 
yonlarca askeri Avrupa kıt'asına 

göndermekten de vaz geçmek ni • 
yetinde değildir. Avrupada yapıla 
cak büyük harp için hazırlanan a• 
sıl ordu yukarda bahsettiğimiz 
(Territorial army) dir. Onun için 
bu teşkilata mensup olan kıt'alar 
muvazzaf ordu gibi teslih edilmek 
te ve talim ettirilmektedir. Bu mak 
satla umumi harpten sonra 'Süvari 
alaylarının üçte ikisi de sahra top· 
çuluğuna ve tank kııtalarına tahvil 
edilmiştir. Bundan başka son iki 
sene zarfında topçu krtaatı dama 
kineleştirilmiştir. İngiltere, icabın· 
da zabit tedarikinde müşkülat ~ek 
memek için, Amerikaya imtisalen 
bir de (Training corp Officer) leş 
kil etmiştir. Burada 40,000 zabit 
namzedi bulu~maktadır. Bunların 
İcabında orduda zabit vazifesini 
ifa edebileceklerdir. 

Paraguay - Bolivya har hı 
Muntevideo, 29 (A.A.) - Pa • ' 

raguayın Bolivya ile mütarekeyi . 
temditten imtina etmiş olduğu i 
söylenmektedir. Bolivya, yarın 
müddeti bitecek olan bu mütare • 
keyi 14 kanunusaniye kadar tem• ~ 
dide muvafakat etmiş idi. 

Milli Müdafaa Vekaleti lngiliz 
fabrikalarına 12 tayyaı·e daha si -
pari! etmeğe karar vermiştir. Bu 
tayyareler de süratle imal edilerek 
teslim olunacaktır. Bunlar geldik· 
ten sonra Irak ordusunun tayyare 
leri otuz altıya baliğ olacaktır. Ö
nümüzdeki sene zarfında daha 
fazla tayyareler sipari! edilmesita 
savvurdadır. Irak hükumeti Bağ • 
da~ta açtığı tayyare mektebind€' 
tayyareciler yet:ştinneğe baş' adı· 
ğından bu hususta İngilizlerin yar 
dımmdan kurtulmağa muvaffak 
olmuşlardır. 

Malum olduğu veçh:le İran za
bıtanın ıslahı lsveçli zabitler ta • 
rafından icra edilmektedir. Şimdi 
de İran tayyare mektebi için bir 
kaç lsveç'i tayyare znb=ti alınmış
tır. İran hükumeti beş lsveçli tay
yare mualliminin daha celbedilme 
si iç;n İsveç hükunıetile hali mü -
zakeratta bulunmaktadır. 

Alman ordusunda oyuncak tanklar! 
• 

LEHiSTAN: 
Lehistanda çıkan bir tayyare 

mecmuası son zamanlarda vukua 
gelen tayyare kazaları hakkında 
bir istatistik neşretmiştir. Bu ista
tistiğe nazaran Leh ordusunda sık 

ıık görülen ve yalnız malzemenin 
mahvolmasını değil, bir çok kıy 
metli askerlerin de ölümünü intaç 
eden bu kazalar en ziyade dikkat· 
ıizlekten, itaatsizlikten ve meşgu· 
liyet hissi hkdanmdan ileri gel
mektedir. Bu da daha ziyade yen' 
yetiten genç tayyareciler de mÜ§a 
hede edilmektedir. Şimdiye kadar 
vukua gelen tayyare kazalarında 
vefat eden tayyarecilerin yüzde o 
tuz dokuzu ilk tayyarecilik senesi 
ai ıeçiren, yüzde otuz üçü ikinci 
tayyarecilik senesini geçiren ve 
yüzde on ikisi üçüncü tayyarecilik 

Alman ordsunda tank yoktur. 
Çünkü Versay muahedesi tankla· 

rı ve harp tayyarelerini Alman or 
İngilizlerin bir hava zırh'1sı dusuna menetmiştir. Fakat, Al .. 

Yukarıda reı:mini gördüğünüz 
hava zırhlısı 6 motörlü muazzam 
b:r tayyaredir. 

İngiliz bahriyesine yeni kabul 
edilm:ştir. Mitralyözü kullan· 
mak, bombaları atmak için en 
son a:stem nişan alma aletleri ve 
saire ile mücehhezdir. Tayyareci
ler, bombacılar, m;tralyözcüler ve 
telsiz telgraf çdar iç.in ayrı ayrı 
yerleri vardır. 

Mürettebatının istirahat etmele
ri ve yemek pişirmeleri için lazım 
olan yerler bile dütünülmüştür. U
mum aikleti 33 ton olan bu tayya
re İngiliz bahriyesinin ne büyük 
hava aletidir. 

man ordusu bu memnuiyeti kabul 
etmeye mecbur olmakla beraber, 

harp zuhurunda harp tanklarını 
ve harp tayyarelerini nasıl defe

deceğini ve bunlara nasıl muka

vemet gösterebileceğini talim et .. 
mek hakkından da vazgeçmemiş· 

tir. Şimdi düfıman tanklarını geri 

püskürtmek için askerlerine ta· 

limler yaptırmaktadır. Orduda 

tank bulunmadığı için bu talimler 

için tahtadan küçük tanklar yap

tırmıştır. İplere bağlı olan bu 

tank oyuncakları bir sipere giz • Alman ordusunda oyuncak tav.-~;arla talim 

lenen bir asker tarafından çekil· karşı ateş açarak bu suretle ta•/ sim bu tank talimlerinden birisini• 
mekte ve kıtaat da o oyuncaklara· lim yapmaktadır. Yukardaki re· göstermektedir. 
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Saklambaç! Cumartesi 
30 Ki.evci 

12 Ramazan 

Pazar 

---• Aptüllıamidin Yaveri •ını m11ı 
KEÇECİ ZADE 

izzet hat Paşanın 
İhtiyar ıen hala bağırıyordu: 
- Çocuklar, bu ne miskin • 

lik? Kalkın biraz oynayın, hopla 
yın. Ah, biz gençliğimizde böyle 
miydik? 

Bedriye, kırmızı ıimarık du • 
daklannı bükerek ilerledi: 

- Oyna •. Oyna diyorsun, ne oy 
niyalnn? 

- Her ıey, oyun .mu yok .• A la 
znn sizin böyle biribirinize ıoku .. 
lup miıkin miskm konuımak çaiı 
nız mı? •. MaıaUah her biriniz on 
dOkuz, yi~mi Y•tında genç kızlar 
ıaınız. 

Bedriye, birden yay gibi ileri 
fırladı: 

- Kim yirmi yaıındaymıı. Ben 
tas tamam on ıekizindeyim. 

Şimdiye kadar Hilenin haykır
maama kulak bi!e asmıyan, baıba 
şa konuşan, gülüşen Cavide ile 
Hikmet te yaş gürültüsünü işidin.. 
ce: 

- Ya biz, ya biz yirmiyaımda 
mıyız? On sekiz, haydi bilemedin 
on dokuz .. 

Hale yazmı\ yemenisini çenesin 
<le düğümlerken: 

- Acele etmeyin a kızlar .. Ben 
mutlaka size yirmi yaşmdasımz 

demedim ya .. Gençsiniz, oynayı • 
nız demek istedim. 

Salonun köşesinde sandalyele
rinde biribirlerine sokulan Refik 
ile Nadireyi göstererek: 

- Şunlara bakın hele .. Burada 
kıyamet kopuyor. Onlar dünya -
dan bihaber .. A kızım Nadire, a 
Refik oğlum artık nişanlı iseniz 
bu kadar da olur mu? Bu ne dal· 
gınlık. Şurada ne kaldı ki, bir ay 
sonra biribirinize kavuıacaksınız. 
Ya bizim zamanımızda. olsaydı .. 
nız nasıl dayanacaktmız. 

Genç njıanlılar uykudan uya -
nır gibi biribirlerine baktılar. Son 
ra vaziyetlerinden kendileri de u· 
tanarak ilerlediler. Diğer gençler 
de Hale Hanımın etrafına halka 
cevirirken o, gözlüklerini takarak 
mektep çocuklarım yoklama ya • 
par .gibi: 

- Cavide 
- Buradaymı Hale ... 
- Hikmet 
- O da burada 
-Remziye 
-0 da var. 
- Bedriye 
- Keza ... 
- Fakat hani İsmetler, Münev 

retler, Şadiyeler ... 

Refik ile Nadire atıldılar; 
- Dışarıdalar.. İsterseniz biz 

gidip, getirelim? 

Mümkün mü? Diğerleri hep bir 
ljızdan itiraz ettiler: 

- Vallahi Hale olmaz. Onları 
gönderiraen ıiderler de aelmeyi • 
verirler. 

Hikmet: 

- En münasibi Cavide aidip 
hepıini toplasın, gelıin .. O aldat
maz. 

Nitanlılar bu itiraza için için lkı 
zarken Cavide kofup gitti. Biraz 
ıonra içeri girenler: 

- Gene nevar da Hale bizi top 
ladın? Diye bir bir üıtüne sualler 
yajdırıyorJardı. 

O, 
- Gelin gelin, şu tarafa.. Bu 

...ae ftktinizi oyunla geçirin .. 
Hem •iz lcofup bağırdıkça sanki 
ben de gençle,iyor-dum. 

Ya:Zan : M. Cevdet 
Nadire Refikin kulağına eğil .. 

di: 

- Bize bu akşam da rahat yok. 
Ke,ke gelmeyeydik. Aman bu ha 
le .. itiraz edelim, biz oynamıya -
lım. 

Sonra Hileye döndü: 
- Refikle ben oynamıyacagım. 

Biraz batımız ajrıyor da .. 
Diierleri onlar)a İnat edercesi -

ne: 

- Yok yok hepimiz oyniyaca• 
ğız diyorlardı. Onlar oynamazlar 
sa biz de .. 

Hale de başını ıalladı: 
- Olmaz .. Oyniyaca:ksınız. Bu 

akıam da biraz biribirinizden ay
rılıveriniz, kıyamet kopmaz ya?. 

Çareaiz razı oldular. Daha faı;
)a itiraz mümkün mü? 

Remziye: 

- Peki haydi halacığım, şimdi 
oyunu tayin etmek sana düşüyor. 
Madem ki bunu sen çıkardın. 

Hale, kalın kaşları üzerine dü
şen beyaz saçlannı elile iterken: 

- Mesela dedi. Saklambaç .. 
Nasıl? .. 

Bir alay genç kız birer lastik 
top gibi zıpladılar: "Tabii nİ§anh 
lar müstesna,, 

- Muvafık.. Muvaf rk .. 
Şimdi ebeyi seçmek lazımdı. 

Hikmet taş tuttu. Hepsine boş te
sadüf ettiği halde Nadireye akıi 
gibi dolu çıkmasın mı? 

Refikten maada: 

- Oh .. Ohh .. Oyundan kaç • 
mak isterken Nadire Hanımefen
di ebe oldu. diye haykırıııyorlar· 
dı. 

Hepsi saklanmak için dııarı 
koştular. Refik te neıesiz ne,esiz 
merdivenlerden intli. A§ağı oda -
daki bir büyücek bir dolabı açtı 
ve oturdu. Diğerleri gülüşe, kota 
kimi bahçedeki ağaçlara brmanı• 
yor, kimi mutfağa kilere girip çı· 
kıyordu. Nihayet ince tiz bir ses .. 

- 01..duuu .• 
Diye haykırdı. 
Nadire hiddetli hiddetli merdi

venlerden indi. 'Ta,lıktaki yemek 
odasına baktı: Kimseler yok.. ().. 
daya yürüdü. Dolaplar hatırına 
geldi. Şöyle bir göz gezdirdi. Bir 
tanesinden başka hepsi üstünden 
mandallı idi: 

- Her halde dedi. Biri burada 
olacak .. 

İlerledi. Ve kapısını araladı: 
Refikle karşı kar~ıya gelmesin 
mi? Hay aksi §eytan .. Bir saniye 
biribirlerine baka kaldılar. 

Nadire: 
- Akıi gibi seni buldum. Bari 

haber vermeyeyim de diğerlerini 
yakalayım. 

Refik ayağa kalktı ve onun eli 
ni tuttu. 

- Yok yok. iyi oldu. lsabet .. 
Gel içeri .. 

Nadire girmek istemiyor, 
- Ya görürlerse .. diyordu. 
Refik ellerinden mütemadiyen 

asılarak: 

- Gel gel.. Kim görecek. V eı· 
veaeye lüzum yok canım .. Burada 
rahatımız ıalondan iyi olur. Biraz 
batımızı dinlesek ki.fi. 

Nadireye de bu fikir ho§ görü· 
nüyor, onlar orada ebe bizi bula .. 
cak, bulamıyaca.k derlerken, on • 
lar Tahatlarına bakacaklardı. Faz 
la itiraz etmedi. Gh·di Refiğin ya 

GUn doğuşa 
GOc latı ı 
!:iabai namazı 
oı:ıe namazı 
hindi namazı 
Akşam namazı 
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Size Halebin en güzel kadınından 
selam getiriyorum ! 

- 74 - \ de kurulan bir tuzağa düimek i 
.J Herkes mevkii~ dört elle ıa • çin, kendimin burada bir. menf " L 

RA D y o 
ılr nldığmdan, daha doğrusu batına olduğumu unutmakhğım lazımdı 
d bir f eliket ıelmeıinden korkarak Halbuki aklım batınıda idi. De 

:;;..:...============-.:.:...ı aldığı emirleri canla batla ifaya dim ki: 
BugUn 

1 :S T A l'i ıH U L -: 

li,SO - 18 gramofon. 18 - U!,80 yelli 
bııııtıyaııl:ırıı mah us rmnı111A'a ders. 18,30 -
19,SO Bclkls Hanını. 19,30 - %1 Refik Bey • 
ler heyeti. 2J - 21,811 ı;:-rrunofoıı. :!l,80 - ıs 

Hfolma Hannnm ı,tırnkl~ le 8e4a~11 muıılld 

be~·eti • 

ANKAHA: -

12,SO - 18,SO Gramofon. 18 - 18 • .U or • 
imsi ra netow·nlıı "St·ntımi 11.ı!\torul., ı ala • 
tıı rJ~ı t>:ız. ;?O ııjaııı;. 

\' ll' Al'ııA: ouı.ı ın. -

12,SO 1 \·lçro ha,·aı.m. t t ,10 - U konaer. 
11,25 &es konseri. 20 konser. %1,03 YercUalıa 
bt'.ııtelcrl • .2S Jıon!w.r • 

BUIJAPEŞTE: 5~0.ô m. -

19, 19 sııloıı orke~truı. ~MI \igan ha\"a • 
tarı. %3,4/S opera orke.trası. 

ouıuu:ş. SH.z ~ -

çahıırdı. -Halebin en güzel hanımın• 
Bundan dolayı, Yıldızın neza· benden bilmukabele selam ıöyle· 

reti altındaki hafi teıkili.t maki • yiniz hakkımda ııösterdiğiniz iltİ 
n.esi, yekdiğerını itmam eden mü- fata mütetekkirim. Ancak beni 
teaelıil bir eımniyet mekanizmeai mazur görsünler gelemiyeceğim. 
ıayeıinde tıkır tıkır iıliyordu. Ne dersiniz. Herif bu cevabımf 

Eıasen öyle olmasaydı, bu hal .alınca peki diyip gitmesi lazım i· 
otuz ÜÇ ıene devam edemezdi. ken tekrar balta olmağa baılamaı 

Şehir dahilinde ikameti ben mı? O kadar ısrar etti ki.. Nere· 
istemiyordum. Fakat Antuvan de ise sabrım tükenmek üzere idi. 
benden ziyade bunu istiyordu. Şe· Nihayet (sana olamaz dedim ... 
hir dedikodu yataiı idi. Ben ise Haydi işine git) tarzında mukabe 
dedikodudan şiddetle kaçmak is· lede bulunmaia mecbur oldum. · 
tiyordum. Antuan ikide bir benim Genç. Halepli havuzun yanındaki 
sükunet ve inzivaya olan meylimi ormanın içinde kaybolduğu za· 
pek beğendiğini söyler, dururdu. mankendi kendime (bu da nesi?): 
Binaenaleyh ne yapıp yapmalı, diye düıünüyordum. 

18 lrnnı.rr. 21 ~arkı. 21,'?0 radyo ortı:e. • h • h • 
trll!lı 2% konııl•rfn de,"amı. fe ır arıcinde münasip bir köık Aradan böyle üç dört gün daha 

VARŞOVA: 1'12 m. -

16,40 ııtdk. l7,5~ Solo konser. 19 edebiyat.. 
21 hnfif musiki. 2'l,!O Polonyn lınvalan. %8 
dans. 

8ELOIV\O: UI m. -

19.2.l muhtelit e~l••n<ıt'lcr. :?1 eski beste • 
lt'r. 28 - 1 modl'rn dıın!! hn'\"Dlıın. 

IWMAı CU.Z m. -

18,10 kon r. 20,SO prkı. 21 habcrlıl'r ve 
plAk. 21,50 opera. 

PAUIS: 321:1.2 m. -

bulup kiralamalı idim. geçmişti. Bir akta.ıuı gene havuz 
Şehrin etrafında birkaç kötk batında gene yap yalnız oturuyor 

gezdikten sonra bir gün Cengiye dum. A}'11i davetçiyi ka11ımda 
tesmiye edilen cesim bir bahçe or görmeyeyim mi? Bu seferki da • 
tıumda kain karı kadinı bir kötkü vet daha müıbet şekilde idi. 

" matluba muvafık buldum. He- - Hanım, Cevabınızdan pek 
men pazarlığını yaparak köşkü meyus oldu. O gündenberi hep ıi 
tuttum. Halep tehri çıplak bir top zi dütünüyor. 
rak üzerinde kurulmuştur. Şehrin Sizinle görüş.mek arzuauna mu 

. etrafında 30 kilometre imtidadm· kavemet edemedi. Bizzat araba i~ 
21 l'IAk. 2ı,so Rı.wü nıuütdlt. 22,t? .Jıır· daki arazi kim.ilen çöl halindedir. le kötkün önüne kadar geldi. Ara 

nal Şaııte. 22,S:> dıın,, havaları. h 1 

VAK 1 T 
Clltıdellk, Siyasi Gucte 

fst&nbuJ A.ılkata C.ddest V AKl'f fUTdO 

Telefon Numaralare: 
Yazı tııleı1 telefonu: 243it 
idare telefonu : 2f!79 

retgraı adreaı: latanbuJ - "IAKn 
Poata kutuau No. fe 

Abone bedelleri ı 
TllrkJye !:cııetıt 

Senell': uoo Kr. 2700 b 
ıs aylık 7~0 • 1450 • 5 aylık tOO • 600 • 
ı aylık 150 .. 800 • 

Hin Ucretlere: 
ncan llAnlıınn illa .aJallelerlnde unu. 

mi S0 kUl'U1tJiD baflar, lllf -"ltede !~ 

ıcuruşa kadıu cıkıu 

Ba çelerin bittiği yerden itibaren ba11 ile işte ıu bahçenin yanmcı 
çöl baflar. Bizim Cenglye kasrına duruyor. Kendi araba içinde size 
gelince: intizar ediyor.,, 

Bu köşk bahçelerin şimali şarki Artık ıabrr ve tahammülüm kal 
sinde ve tehre üç buçuk kilo met mamıftı. Ayağa kalkaTak kafası· 
l'e uzaktadır. Tarzı inıaıı itibarile na bir iki baıton yerleıtirdikten 
gayet metin ve kum şeklinde tat- sonra herifi haTUz yanındaki set 
tan yapılmıı bir binadır. ten. ataiı yuvarladım. 

İ!te ben bu eski zaman şatoları Garip bir biui kablelYukuun 
nı andıran binaya girip yerleımit aevkile fena halde hiddetlenmit • 
bulunuyprdum. Kasrı kirala • tim. Nitekim bu hiddetimde ne 
mak için kimseden müsaade alma kadar haklı olduğumu biraz sonr& 
ğa lüzum görmemittim. Abdülha anladım. Şehirden avdet eden uta 
midin hololarına, rağıplarına bü.. ğım .. Heyecan içinde bana tahit 
yük küçük biı- sürü hafiyelerine olduğu ıu vakayı anlattı: 
rağmen Halebe yüksekten bakan - Bahçenin sol cihetindeki ha· 
cengiye kasrında pekali. bir ömür rici kaprsnda bir lando gördüm. 

Hllytık , tazJ.a. dcvnmıı uao ~e,. .. 01,.~ ..ıı geçiriyordum. · Bu vakit landoda kim var diye ya 
ny11 tcnzuıt "ardtr. 

Benml UA.nlann bir ealJn l O ımn.ı,t11r 

Gündüzleri, yeni başladığım İ• nına yaklatlımf. içinde pürailih i· 
ki fen harp kitabının ikmali ile ki adam, arka pencereden tarassut 

KU Dk lllnler; meşgul oluyor. Akşamları da ba- ediyorlardı. Beni görünce baılarr 
Bir detası ao lkJ dei8.W 60 Oç ceruı ~ zı arkadatlarla büyük havuzun m içeriye çektiler.,, 

dOrt eıetuı 7~ 9e on defam 100 kuru§ttlr b k 
Oç aylık UA.n vcrenıertn blr delUJ mecca· afmda toplanıp kendi aramızda Halebin en güzel adını tarafın 
nendlr Dört 81ltın geçen llAnJann ruıe eğlentiler tertip ediyordum. Bazı dan vaki olan davetin iç yüzü tim· 

illı••ııa•m•ıa•n•tıe•ş•k•u•ru•~•tan•h•ua•p•e11•
11•llıİr•ll günlerde Hale bin açık tiyatroıun di anlatıldı değil mi? 

da vakit geçiriyordum. Bir aktam U§aktan bu izahatı alınca he· 
gene böyle havuz başında yalnız men yanıma bir kaç bahçıvanla u 
oturuyordum. Karşıma bir genç a ,ağı alarak çöle doğru kottum ise 
dam geldi. Giyinitinden, konutu- de kimseyi bulamadım. 

nma oturdu. 
. . . . . . 

Biraz sonra toplandılar. Bahçe
ye çıktılar ve bağırdılar: 

- Meydana çıkın .. Yeni ebe bu' 
lundu. 

Birer ikiter ağaçlardan köşe • 
den, bucaktan koşarak gelenler: 

- A .. A .. Ebe sizmisiniz Refik 
Bey? 

- Hay aksi şeytan hep ikinizin 
başında dola§ıyor. · 

- Nadire sende buldun buldun 
da Refik Beyin1i buldun? 

Diye gülüyorlar, kıvrak şen 
kahkahalarla ortalığı dolduruyoT· 
!ardı. 

Gene hepsi dağıldı .. Nadire de 
saklanmak için. onlarla beraber 
ayrılırken Refiğe yanaşarak ya -
vaıça kulağına: 

- Onlar ne derse desinler. de
di. Sen .de beni dolapta bul... 

şundan Halepli olduğu anla§ıhyor Hadiseden tahminen bir hafta 
du. T anıdığnn bir adam değildi. sonra Halepten geç vakit Cengiye 
Binaenaleyh şüpheli bir tavur ile ya avdet ederken (Şeyh Bekir)ma 
kendisini göz hapsine aldım. ğazaları geçidinde ikinci bir pusu 

O biraz tereddütten sonra elle- ya maruz kaldım. HP.m bu sefer 
rini uğuşturarak bariz bir Arap ti haydutlar bet kiti idiler. 
vesiyle Türkçe olarak bana şu ga· <Devamı VllT) 

rip teklifi yaptı: 
- Efendim .. Size Halebin en 

güzel kadınının selamını getiriyo 
rum. E•inin önünden geçerken si 
zi görüp beğenmişler. Her halde 
sizi bekliyorlar . ., 

Biraz evvelki itimatsıı:hk bir 
kat daha artmıştı. llk defa yüzü• 
nü gördüğüm bir adam bana Ha
lebin en güzel kadını taraf mdan 
ıelam getiriyor. 

Sonra da beni bu meçbul kadı 
nm evine davet ediyor. Aleyhim· 

ISTAftBUL BELEDIYESi 
Şehir Tiyalroıu Temsilleri 

Bu akıam 
saat 19,30 da 

Lüküs 
Hayat 

Büyük 

.. ımıııııııım 

lllJ 
111111111 

Operet 
Yazan : Ekrem ve Cemal Re

şit Beylt:r. U M U M A 
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Herhangi bir fenalığın 
•• •• onune 
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Dün yapılan Futbol maçlarında geçmek için ... 
Kral birinci Şarl zamanında /ngilterede inhisar 

altına alınan subunların hikayesi . .. 

1 - O Istanbul sporu, Beykoz 

Süleymaniyeyi yendi 
Fenerbahçe 

3-1 
nın iyi yıkanmamasından şikayet 
etmekte olduğundan kraliçe tara· 
fından verilen habere çok hiddet· 
}eniyor. Çamaşırcı kadının dama · 
dmı derhal hapisten çıkartmak i· 
çin lazım gelen emri veriyor. 

Bu sayede adamcağız mahkum 
olmadan tekrar evine koşuyor. 

Şampiyona futbol maçlarJna 

dün devam edildi. 
Taksim stndyomunda devrenin 

en mühim maçlarından biri oy -
nanıyordu. 932 Türkiye futbol 
şampiyonu lstanbulsporla 933 
şampiyonu Fener bahçeyi karşılaş 
tıran bu maç, daha bir kaç nokta· 
dan dikkata değer sayılıyordu. 

Fener bahçe takımının bu sene 
de kuvvetli addedilen şampiyon • 
luk ihtimalinin bu müsabaka ile 
bir sarsıntı geçirmesi de kabildi. 

~ 
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lstanbu1spor aleyhine bir tirikik cezası ~ekilirken 

Kral birinci Şarl zamanında ln
ıiliz milleti ağır vergilere dayana 
mıyacak bir hale gelmişti. Halkın 
en mübrem ihtiyaçları için birer in 
hiıar idaresi ihdas edilmişti. Niha 
yet 1630 senesinde sabun dahi in· 
hisa.r altına alınmıştır. Kralın yü· 
:züne gülmek yolunu bilen asilza· 
delerden bir kaç kişi ondan sabun 
inhisarı imtiyazını da koparmağa 
muvaffak olmuşlardı. Tabii bu a· 
ıilzadeler imtiayzı bir şirkete dev 
retmişlerdi. Kendileri yalnız bü
yük karları ceplerine yerleşirmek· 
ten başka bir şey yapmıyorlardı. 

Hariçten İngiltereye sabun ithali 
menedildiği gibi dahilde de inhi • 
sar dolayısile başkaları taraf mdan 
sabun imal edilemediğinden yeni 
şirket müthi§ para kazanmağa baş 
lamı§tı. Çünkü imal ettiği sabun -
lar için koyduğu düstur "pahalı 
olduğu kadar da fena., olması idi. 

l! bununla da kalmıyor. İnhisar 
sabunlarını imal eden şirkete kral 
namına bir ihtarname gönderili -
yor ve bunda, şayet sabunlar ıslah 
edilmiyecek ve piyasaya en ıyı 

cinsten sabun çrkarılmıyacak olur 
sa sabun inhisarının derhal feshe· 
dileceği bildiriliyor. Şirket inhisa 
ı-ı bu ihtarnameyi alınca fena hal· 
de telaşa düşüyorlar. Nihayet ça· 
maşırcı kadının damadını yüksek 
bir maaşla mütahassıs olarak fab
rikaya almağa karar veriyorlar ve 
bu kararlarını derhal tatbik ediyor 
lar. Ondan sonra sabun inhisar i · 
daresi gayet nefis sabunlar çıkar • 
mağa başlıyor. Bunlar meyanında 
üç asırdan heri bugüne kadar ismi 
ni muhafaza eden (Windıor) sa· 
bunu da imal ediliyor. 

Bu sahada ilk maçı Fener bahçe 
ve lstanbulspor B. Takımları yap
tılar. Bu maç, baştan nihayete ka· 

dar Sarı - Lacivertlilerin tazyıkı 
altında cereyan etti ve Fenerliler 

8-0 galip geldiler. 

ikinci kümeden Eyüple Hilal 

nin, ve Fikret\n ayaklarında bi • 

rer gol fırsatı daha kaçtı ve maç 

1 - O Fenerin lehine bitti. 

şinci dakikada şahsi bir hücümla 
bir gol alarak faik vaziyete geçti-

ler. "-Awt#J ~ 

Beykoz, tamamen hakim bir va· 
ziyete geçtikten sonra 13 üncü 
dakikada bir golle mukabele etti. 
Bunu 33 üncü dakikada yapılnn 
ikinci gol takip etti. Devre bitti
ği zaman Beykoz 2-1 faik vazi· 

yetteydi. 

Bu imtiyazlı sabunların hiç bir 
İ!e yaramadığı en az zamanda an· 
la,ılmıf ve en ziyade Londrada kı 
yamet kopmağa başlamıştı. Şika -
yet edenler yalnız çamaşırcı kadın 
lar değil, çamaşırlarının iyi temiz 
lenmediğini ve yırtıldığını gören 
yüksek sınıfa mensup bir çok ka -
dın1ar da şikayetçiler arasında bu 
lunuyorlardı. Çamaşırcı kadınlar 

çamatırm kirli olduğu hakkında 
yapılan şikayetlere karşı omuzları 

nı kaldırarak: "Ne ya alım, kaba 
hat bizim değil, inhisar aabunu· 

nun fenalığında:,, diyorlardı. Her 
ne kadar çamaşırcı kadınlar fena 
inhisar sabununu protesto için içti 
malar akdetmişler ve bunlarda ba 
ğırıp çağırmışlarsa da, bu şikayet· 
ler~e zabıta kuvvctile susturulmuş 
lu. 

Bu aralık kı·aliçenin çamaşırcısı 
ola:ı kadının damadı kayın valde· 
aini müşkül bir vaziyeten kurtar· 
mal-r için inhisar sabununu gizlice 
h:rıız ıslah ediyor. Bu sayede kra· 
f'çenin çamaşırları inhisardan ev· 
vc!ki zamanda olduğu gibi gayet 
temiz yıkanarak kraliçeye gösteri 
liyor. Kraliçe buna çok memnun 
oluyor. Sorduğu zamanlar sebebi
ni kendisine söylüyorlar. Fakat ça 
ma!ırcı kadma rakip olan diğer 

çama~ırcılnr işin farkına varıyoı" 

lar. Kraliçenin çama~ırcısma, da -
rn.:.l oian adnmın gizlice sabun i · 
nır 1 ett ~ğini zabıtaya haber veri -
yorlar. 

karşılaşması Eyüplülerin 3-0 ga

libiyetiyle bitti, 

Bu fıkrayı yazmaktaki maksa· 
dımız şudur ki bir memlekette her 
hangi bir f enalığm önüne geçmek 
için onu mutlaka en yüksek mer • 
cie en doğru bir surette anlatmak· 

Fener bahçe - lstanbulspor bi
rinci takımları tam saat 14-30 da 
sahaya çıktılar. Kar~ılıklı dizil· 
dikleri zaman Fenerlilerin sol a -
çıkları Şabandan mahrum oldu}c -

ları görüldü. 

tan başka çare yoktur. Onun için 
herhangi bir fenalıktan mutazar • 

rır.J>. anların der.tledni en doğru 
bir surete anJatabiJmeleri için o 
mercie giden yol daima açık bu· 
lundurulmalrdır. 

Dedikoducu 

Çanakkale müdaf aalan 
1NEBOLU, 29 (A.A.) - Halk

evinde "Türk tarihinde Ça • 

nakkale müdafaaları,, mevzuun

da bir konferans veril mi§ • 
tir. Bu konferanstan sonra eve 

mensup gençler ilkbaharda Çanak 
kale şehitliklerini ziyarete karar 
vermişlerdir . 

Bingazide yapılan keşifler 
hakkında 

Roma, 29 (A.A.) Alman pro· 
fesörlerinden Frobenius bir gaze· 
le muharr:rine Bingazide kablet· 
tarih bir medeniyete ait mühim 
bakaya keşfetmiş olduğu suretin· 
de beyanatta bulunması üzerine 
İtalyan alimlerinden ~e Bingazi 

Takım şöyle kurulmuştu: 
Hüsameddin - Yaşar, Fazıl 

- Cevat, Esat, Reşat - Niyazi, 
Muzaffer, Zeki, Fikret, Lebip. 

Buna mukabil lstanbulsporlu • 

lar da şöyle sıralanmıştı: 

Liitfi - Halit, Sabih, - Sami, 
Hasan, Aziz, - Nevzat, Samih, 
Salahaddin, İsmail, Reşat. 

Hakem Beşiktaştan Rüştü Bey

di. 

Oyuna Fenerliler b3.şladılar. 
İlk dakikaların heyecanı içinde 
iki takım da müessir bir tazyik 

yaratamıyor. Fakat oyun ilerle
dikçe, İstanbulsporluların daha 
canlı oynamağa başladıkları, F e
ner hatlarının her zamanki ahen· 
gi kazanmadığı görülüyor. Birin 
ci devrenin hadisesiz ve tamamen 
yeknesak geçen şekli budur: 

lki takım aynı tempo ile hü -
cum ediyorlar. Bu hücumlar, ya 
fena bir vuruş yüzünden, yahut 
rakip müdafaanın gayretile seme 

resiz kalıyor. 

Bu devrede lstanbulspor daha 
enerjik ve daha şuurlu oynamış .. 
lır. Fnerbahçe takımının geri o· 
yuncuları, bilhassa Fazıl tama ~ 
men tesadüfi aynadılar. 

Fenerbah~e stadında 

Kadıköydeki sahada ilk maçı 

Beykoz Süleymaniye B. takımları 
oynadılar. Bu maç, 5 - O Beyko· 

zun galebesile bitti. 

Altmordu - Topkapı takımları 
3-3 berabere kaldılar. 1kinci devrede Beykoz gene ha-

Beykoz _ Süley:maniye A ta _ kim oynuyordu, bu faik oyun 25-

k 1 k 
.. 

1 
ld B 1 inci dakikada semere verdi ve çok 

ım an maçı ço guze o u. ey· k b' .. l B k l I .. .. .. sı ı n· şut e ey oz u ar uçuncu 
koz sahaya şu şekilde çıkmıştır: golü yaptılar. 

Kandilli - Sedat, Halit - Ca- Maç bu suretle 3 - 1 Beyko -
hit, Mehmet, Behçet, - Kazım , zun galebesiyle bitti. 

Sait, Mustafa, Rıdvan, Bahadır. Şeref Stadında: 
Buna mukabil Süleymaniyeliler Şeref sahasında dün yapılan 

şöyle sıralanmı~lardı: maçlar şunlardır: 

Nuri - Necdet, Ruhi - Tanaş, İkinci kümeden Eyüp - Hilal 
Sabri, Burhan - Nuri, Davut, B takımlari 1- 1 berabere. 

Remzi, Daniş, Raif. Gençler şampiyonasında: 

Hakem, Fener bahçeli Cafer Süleyman iye Eyüp le 2-2 bera-

Bey • Oyun başladığı za • bere. 
man iki takım da aynı derecede Beşiktaş, Anadolu 2-0 ve F e
muvaff akıyetli bir oyun oynuyor- nerbahçe ve Vefa - Kumkapıya. 
lardı. Fakat Süleymaniyeliler be- 3- 0 galip. 

Mektepliler arasında 
Feyziati ile inkılap berabere kaldılar, Darüş

şafakahlar Kabataşhları y:ndiler 

İkinci devrenin en şayanı dik· 
kal hadiselerinden biri devrenin 
dördüncü dakikasında oldu. 

Bunun üzcr:nc bir gün · polisler 
gelip zavalı çocuğu yakalıyorlar 

ve ağır bir cezayn çarpılmak üze 
re mahkemeye veriyorlar. Mevkuf 
hapishanede mahkumiyet:ni bekli 
Ye dursun, kayın ana ile kızı doğ· 
ru (\Vindsor) sarayına giderek 
ltr~liçenin huzuruna kabul edilme 
lcrini rica ediyorlar. Sarayda onla 
rı tanıdıkları için ikisi de kı·aliçe 
tarafından kabul olunuyorlar. Bu 
sayede ana kız dertlerini kraliçeye 
8ÇJllağa ve damadın inhisar sabu· 
nunu ıslah ederek kraliçeye ait o· 
larf çamatırların temiz yıkanması· 
na hizmet ettiğinden dolayı hapi· 
ıe atıldığını anlatmağa muvaffak 
oluyorlar. Kraliçe buna cok hid • 
detleniyor. Vaz:yeti kraİa bildire· 
cefini vadediyor. 

İtalyan heyeti azasından Campo· 
riacco gazetelere bir mektup gön .. 
dererek bu keşfi İtalyan heyetinin 
yapmış ve heyetin Alman profe -
söründen yedi ay evvel Auenat 
mevkiinde muvaff akiyetli keşif • 
lerde bulurunuş olduğunu ve bu .. 
lunan asarın ltalyaya nakil edil -
miş bulunduğunu ve hali hazırda 
Floransadaki Antrepoloji müze · 
sinde olduğunu bildirmiştir. 

Yaşarın bir çıkışını hatalı bu • 
lan hakem F enerbahçe aleyhine 
bir penaltı verdi. Samih bu fırsa
tı fena bir vuruşla kaçırdı. 

Oyunun birinci devredeki a .. 
henkle devam ettiği görülüyor. 
Maam:ıfih, Fenerliler onuncu da· 
kikadan sonra hücum faikiyetini 
ele aldılar ve rakip kaleyi sıkış -
tırmağa ba!ladılar. İstanbulspoı· 
kalesine kısa fasılalarla, üstüste 

Güzel bir muvaffakıyet kazanan Darilşşafaka tak•mı 

Havaların muhalefetinden do -ı Darüşşafakalılar, Sıtkı - Rem
layı tehir edilen mekte~liler şam· zi, Salih, Latif: Seıni_h, l_'iayati, Zi- j 
piyonası maçlarına yenıden baş - ya, Nevzat, Alı Muhıddın, Sedat, 
lanmıştır. ihsandan terekküp etmişti. Maça 

llk maç F eyz~ati - inkılap ara- şampiyonluğa kuvvetli bir namzet 

Knl birinci Şarl da zaten o za· 
man takılan geniş beyaz yakaları· 

Etibba odasında 
Etibba odasının senelik kongre

si dün yapılmıştır. Dünkü top -
lantıda görüşülen en mühim mese 
le idare heyetinin tesbit ettiği büt· 
çe olmuştur. Bazı münakaşalar 
olmakla beraber hu bütçe aynen 
kabul edilmiştir . 

e!apelerle lstanbulspor müdafi -
lerini atlattı ve yandan sıkı bir 
tülle Fener in galibiyet sayısını 

yaptı. Bu golü takip eden daki • 
kalar gene Fenerin ağır baskısı 
altında geçti. Muzafferin, Zeki -

sında yapılmışıtr. olduklarını isbat eden çok güzel 

lnkılap iki gol atarak birinci bir oyunla başladılar. Fakat mü -
devreyi lehine tamamlamış, ikinci hacim hattın şanssızlığı yüzünden 
devrede F eyziati daha hakim bir ilk devre sıfıra sıfır bitti. 

oyunla beraberliği temin etmiştir. ikinci devrede bu hakimiyeti 
daha ziyt'deleştircn Darüşşafaka· 

1 lkinci oyun şampiyonanın en 
kuvvetli rakıpleri olan Darüşşafa· 
ka ile Kabataş arasında yapılmış· 

lıl!-r Hayatinin b ir ortdayıtından t 
istifade eden Nevzadın nyaiiyle 

1 

lır. birinci golü yaptılar. 



Her ihtimal kendi vaziyetini 
müşlcülle~tirir, belki Noymana da 
faydalı olmazdı. Zaten bunu dü -
şüneeek kadnr ancak vakit geç
mişti ki doktor Noyman ayağa 

kalktı. Omuzları gerilmiş, bo.şı u· 
znmış, elleri sivrilmişti. Bu koca 
adam sanki büyük bir istihale ge
çirmiş, birden bire büsbütün baş -
ka bir ndam olmuştu. Onu tanı -
malt kolay değildi. Hele üç beş da 
kika içinc!e şiddeti arttıkça artan 
ve iki elektrik kömürü g:bi fuleler 
saçmıya başhyan gözleri Holmesi 
bile şaşırttı. Bu gözlerin her nefes 
alıp verdikçe açılıp kapanan ve 
gittikçe iki ateş halini alan şulele· 
ı·i tıp~;ı b~r yıldırım gibi Holmesin 
gözlerini kP.maştırmıştı. Eğer bir
den bire initaf etseydi şüphe yok 
ki Holmesin canım yakacak, oldu 
ğu yerde mıhlanıp kalmasına, hay 

~ 

retle donup bayılmasına veya ol -
duğu yere yıkılmasına sebep ola -

bilirdi. Fakat Holmes Noymanda
ki istihaleyi başından takip ettiği 

için bu gözlerdeki miknatisiyeti de 
ibaşından keşfetmiş ve bunlardan 

korunmak için kendi tarafına çev 
rildikçe başını çevirmeğe başlamış 

tı. Hemen cebinden siyah camlı 
ibir gözlük çıkardı; takb. Bu mik -
natisin biraz daha önüne geçecek 
bir vasıta idi. 

Zaten doktor Noymanın gözleri 
başka yerlere çevriliyordu. lki e -

lektrik feneri gibi initaf ettiği yer 
leri aydınlatıyor, bir yere çevrildi 
ımi orada uzun uzun takılıp kalı • 
yordu. Ya o ses? •• 

Holmes bu sesi uzaktan itilse 
bunun bir insan sesi olabileceğine 
asla ihtimal vermezdi. Karşı kar • 

şıya geçmi§, henüz dalaşmaya çe -
kinen köpeklerin birbirine dişleri
ni gösterirken çıkardıkları hırıltı • 
nm ayni ... 

Doktor Noyman bu hırıltı ile de 
rin derin nefesler alarak duruyor, 

bir adım atıyor, geriye dönüyor, 
sanki etrafını kokluyor, elleri, par 

rnakları gerilerek titriyor, yırt • 
mak, paralamak için. bir şey arı • 
yordu. 

Nihayet odadan çıktı. Y aVaf ya 
Va§, hatta ayaklarının ucuna basa
rak yürüyordu. 

Kendisine sahip mi idi? 

rtumara: 53 

na çıltan taşlık gel:yordu. Sofada 
kimsen' n olmadığına kanaat getir 
dikten tsonra taşlığa uzandı. Ora -
da da kimse yoktu. Geriye döndii. 
El yordamile merdivenin yanında 
daha aşağı inen başkn bir merdi -
ven olduğunu keşfetti. 

Bu kısa merdiven a§ağıda bir tnş 
lığa ve mutfağa :niyordu. On adım 

sonra Holmes kendini bir taşlıkta 
buldu. O zaman hırıltı, arada bir 
çene kemiklerinin şiddetli çarpma 
sı kulaklarına geldi. Demek dok-

tor Nayman burada idi. Holmes 
merdivenden sonra gelen taşlıkta 
ve karanlıkta ses çıkarmamak için 

son derece ihtiyatlı üç adım attı. 

Ellerile dıvara tutunuyordu. Hırıl
tının geldiği tarafa doğru bir adım 

daha atarken karşısına gelen bir 
dıvarda korkunç parıltıyı gördü. 
İki yuvarlak kızartı ... 

Bu doktor Noymanın gözlerini 
diktiği istikamet olacaktı. O za -
man Holmes, yukarıda gördüğü 
gözlerin artık il<i alevden farksız 

bir hal aldığını merdivenlerin kar 
şısmda mukave:netin imkansız ol
duğunu anladı. 

Hattıi cebine koyduğu siyah 
camlı gözlükle de mukavemet e • 
dilemezdi. Holmes bunun fos -
forla kimyevi bir tahlilin mahsu • 
lü olabileceğini bir lahze düşün • 
dü. Fakat miktaniyesiyeti nere • 
den geliyordu? 

Bulunduğu yerde gözlerini yu
marak yalnız kulaklarının delale
tile harekete karar verdi. Hr.mur
tu biran kesilir gibi oldu. Fakat 

Ölmüş kadını ağaca niçinastılar? - Baltalı aşık mahkum oldu - Sürek 

avları başlıyor - Bartın, Amasya yolunda kazalar 

Car~ın (Hususi) - Müdde~u- ve tilki gibi muzır hayvanların j pazartesi günü yapılacaktır. lkirı' 
mumilik garip ve esrarlı bir hadi- ziraate mühim zararlar vermekte ci müntehiplere davelnameler göıi 
se lmbcr almış ve tahkikata baş- olduğundan Vekaletin malumatı derilmiştir. 

l..,m · bulundug~ u için, kazamız da .mızır Kanuna nazaran her on bin et' .. IŞ.lr. 

Kurucaşilenin Sarıdere köyün- hayvanlarla mücadele mınta .. kek nüfus için biz aza seçilecek~ 
de Kadı cğlu Ahmet karısı Ayşe kası addedilmiş ve keyfiyet tir. Kazamızın erkek nüfusu ise 
iı;minde bir kadın, köy mezarlığın buraya bildirilmiıtir. 33.330 olduğundan her on bin ve 
da bir ağaçta asılı olarak bulun • Vekaletin tebligatı üzerine, küsuru iç:n bir aza itibariyle, ka• 
muştur. Ceset, otopsi yaptırıl - Ziraat dairesince bir mücadele 1 zamız namına 4 8.za seçilecektir. 
mak üzere müddeiumumilikçe programı hazırlanmı!hr. Müca - Bar.tın - Amasya yolu teh• 
merkeze celbettiriJm ;ş ve hasta • ~ele sürek avları tertip etmek sure 1 '.~keli .bir hale gelmiş 
nede yapılan otopside, kadınına. tıle yapılacaktır. Muteahhıt tarafından yapılmak 
sılmak sunretile değil, her hangi j Avlar için köylüler.7 büyük mm ta o.l~n Bartın - Amasra şosesin..ı 
b:r uzvi hastalık neticesinde öldü- takaya ayrılmııtır, kı funlardır: dekı ınşaat, son zamanlarda bazı 
ğü ve ağaca sonradan asıldığı teı Arıt, Kurucaşile, Göveles, Koz· ihtilaflar yüzünden gecikmişti • 
pit oiur..muştur. cuğaz, Karapınar, Şahane, Dört~ Bu ihtilaffın izale edildiği ha -

Hastalıktan ölmü§ bir insanın yol. Bu mmtakalar da ayrıca kö,• her alınmakla beraber, mütenhhit1 

cansız ce:.eclini ağaca asmak hel mıntakalarına yarılmışlardır. mevsim dolyısiyle inşaatı tatil et: 
halde bir maksada matuf olacağı Hemhudut ve yakın köyler nal- mi~tir. HaJbuld, bu şcsenin bilhas 
için, müddeiumumilik bu işi ya • kı beraberce sürek avına çıkacak- sn 6 ve 8 inci k:lometreleri arasın• 
pan adamı bulmak üzere tahkika lardır. Mücadele için lazım olan daki kısım otomobil ve kamyonlar 
ta devam etmektedir. silah ve cephanenin gön • için korkunç ve tehlikeli bir şekle 

Düğünde cinayet derilmek üzere olduğu bildi - girmiştir. t\ 

Geçen perşembe günü Kıtla rildiğinden, bu hafta İçinde gel - Büyük çukur ve hendekler açı • 
köyün.de hazin bir facia olmuş, 9 diği takdirde gelecek hafta bütün lan, bir tarafında da taşlar yığılaıı 
yaşında bir kız çocuğu vurulup mıntakalarda birden ilk sürek avı bu kısımdan otomobil ve kamyon· 
ölmüştür. yapılacaktır. lar büyük tehlikeleri göze alarak 

Karainler köyünden İsmail kı.. Bu husuıta lazım gelen hazır ~ geçebiliyorlar. 
zı 9 yaşında Kezban, arkadaşla- hklar yapılmakla beraber, (Hay • Nitekim, efya dolu bir kamyon 
riyle ve diğer kadınlarla beraber vanatı muzırra mükellefiyeti) ka· devrilmiştir. Bu yüzden hiçbir 
yakındaki Kışla köyünde yapılan nunu mucibince icap eden bütün kamyon Amasraya gidip gelmedi• 
düğüne gitmişler. Ayni köyden tedbirler de alınmıştır • ği, için Amasraya çıkan Bartın 
Gebeş oğullarından Ahmet oğlu Umumi vilayet meclisi e~yası manda arabalariyle getiril· 
Kamil de, diğer köy delikanlıla - Umumi vilayet meclisinin müd mektedir. 
rile beraber düğüne gitmiş. Dü • deti bittiği iç:n yeniden intihap Yolcu getiren. otomobiller de 
ğün evinin önündeki kalabalığın yapılacağım bildirmittir. aynı tehlikeye maruz oldukların" 
içine karışan Kamil, birdenbire intihaba başlanması için, iki dan, yolcuların bu tehlikeli kısım-
cuşa gelmiş ve tabancasını çıka • gün evvel vilayetten emir veril- da inip çamurlar içinde yayan yü· 
rarak bir el ateş etmiştir. Fakat mittir. intihap, 25 kanunuevvel rüdükleri haber verilmektedir. 
kurşun havaya gideecği yerde dü 1 

derin n~fesleri, diş gıcırtılarını 0ğün evinin merdiven tarafımı git Mu·· thı·ş bı· r facı·a Giresunda köy yatı 
Holmes pek ala iıııtiyoı·du. Bir · t ht d · d I k · 'd 

~ mış, a a per eyı e ere ıçerı e mektebi açıldı 
sürgü çekildi ve bir demir kapı kadınlarla beraber küçük Kezba-
açıldı. Holmea gözlerini toprak nın tnm şakağın:ı isabet etmiştir. 
istikametinden yukarıya çıkarma· Kızcağız, bir kelime bile söyliyc .. 
YIP başını aralıktan uzattı. Mut • meden merdivenden aşağı yuvar
fağm sokağa bakan kapısının açıl lanmış, ani surette ölmüştür. 
mıı olduğunu anladı. Yandaki Hadiseye müddeiumumilikçe 
duvarda gözünnü ucile gördüğü el konmuş ve katil derhal tevkif 
ziya doktor Noymar.ın henüz içer· o?unmuştur. 
de olduğunu gösteriyordu. Sevdiği kadının kocasını 

Hareketsiz, nefessiz d~kikalar- balta le öldüren adanı •• 
ca olduğu yerde, ayakta bekledi. Bundan beş ay evvel Arıt .mm-
Her geçen dakika bu iki gözden takasında Yukarı Şeyhler köyün .. 
çıkan ziyayı daha kuvetlendiriyor, de feci bir cinayet olmuş, Satı is
aanki nefes alışını daha derinle~- minde 21 yaşlarında bir delikanlı 
tiriyordu. Biran oldu ki ziya dı.:- karısHe seviştiği ekin ortağı Ali
vardan kayboldu. Kapının aralı- yı, ormanda balta ile kafasını 
ğmdan sokağa çevrildi ve karşrki keserek öldürmüştii. 
evin bahçesine ait duvar ü:;tünde Bu muthiş cinayetin muhake .. 

Zonguldakta bir amele Giresun, 29 (A.A.) - Şeyhi kö 

kudurarak 35 kiş)yi ısırdı : yünde altı dershaneli, iki muallim 
1 

Zonguldakta Çerkeşli Ahmet odasını ve bir müzeyi ihtiva eden 

namında otuz he~ yaşlarında bir yetmiş yataklı köy yatı mektebinin 
adam kudurarak feci bir surette açılma merasimi on iki köyden ge 
ölmüştür. Çerkeşli Ahmet Ereğli len ihtiyar heyetlerinin, fırka ve 

şirketinin Gelik ocaklarında çalış- ocak heyetleriyle, maarif erkanın .. 
maktayken on beş· gün evvel hasta 
lanmış ve Gelik dispanserine ya • 
tırılmıştır. Ahmet, i!<i gün evvel 

hastalığı ilerlediği için Zonguldak 
hastanes:r.e getirilmit ve bir ara· 

lık f ıraatını bulup buradan kaç -

mıştır. Çılgın bir halde sokaklarda 
koşan zavallıyı yakalamak pel: 
güç olmuş.tur. 

dan bazılarının ve köylülerin hu .. 

zurunda yapılmıştır. Merasimde 
200 talebe istiklal marşını söyle • 

cıiştir. Köyün muhtarı açılma 

resminde bulunanlara köy namına 

bir ziyafet vermiştir. 

Burada Holmesi tereddüde dü • 
şüren ORun fevkalade ihtiyatı idi. 
Sanki duyulmamak, kendini belli 
etmemek için lbir hava, bir duman 
olmu§tu.. Sesi bile hafiflemitti. Bu 
na nasıl muktedir oluyordu? 

iki iri aydınlık göründü. me:;i bitmiştir. Mahkeme suçu Yapılan tahkikatta bundan bir 
knç ay evveJ Ahmedin bir köpek 
tarafından ısırıldığı anlaşılmıştır. 

Mersin şehir tiyatrosunda 
niçin temsil verilemedi? 

Holmes artık yandaki odada 
kendisinden bir itaret bekliyen ve 
heyecandan nefesi tutulan Antuva 
neti unutmuş, bu garip mahluku 
takibe koyulmuştu. 

O, merdivenleri tamamen indik 
ten sonra Holmes, onun kadar ha 
fif ve sessiz, peşinden gitti. 

Fakat aşağı kata geldiği zaman 
ne nefes duyuluyor, ne de gözleri
nin ateşi seziliyordu. Holmes son 
basamakta sinmeğe mecbur oldu 
ve birden karanlık içinde nageha
ni bir hücuma karşı hazırlıklı bu· 
lunmak için silahını eline aldı. 

MeJ'ldivende iki dakika nefes bi
le almak11zm bekledi. Ortadaki 
küçük sofadan sonra sokak kapı11 

Holmes, doktor Noymanm so- ı ~ab:t rr.::>rerek Salıyı on beş yıl a
kağa çıkmağa hazırlandığım, b:.. gır hapse mahkum etm · ş; fakat, 
naenaleyh kendisine arkası müte· cezanın beş senesi, yaşı küçük ol
veccih olduğunu anlıyarak bir a· duğu için de geri kalan on senc
dnn daha attı ve mutfağa girdi. nin altıda biri indir!ldiği için Satı 
Filhakika kendisinden dört beş filen 8 yıl 4 ay ağır hapse malı -
metre ilerde iki adr.!ll merdivenle kl-.-.1 edilmiştir. 

• Ahmedi yakalamak istiyenler 
içinde kuduran adam tarafından 
ısırılanlar tedavi iç:n ~chrimize 
getirileceklerdir. Bunların ara . 
sında yedi polis memuru, üç ko · 
miser, bir çok halk vardır • çıkılan kapının önünde uzun bir Maktul Alinin karısı Hanife

hayal duruyor, bir an kapının ke- nin cinayette Satıyn i~tiraki sabit 
narında san.ki birisini bekliyor· olmadığından beraetir.~ karar ve.. Giresun Halkevinde 
du. Bir körük gibi göğsiiniin inip rilmiştir. Giresun, 29 (A.A.) _ Halhc . 
çıktığı nefeslerinden belli oluyor• Sürek avları vintle dün akşam bir toplantı ya • 

du. Ziraat Vekili MuhEs Beyefen- J pılmıı ve Halkevj azasından Ne • 
O zaman Holmes feci bir ha- di, geçenlerde Karadeniz sahili cati Bey tarafından herkesi ala . 

dise karşısında ne yapacağım dü- vilayetlerinde bir tetkik seyahati l ıcadar eden bir konferans veril • 
§Ündü. Anla.,ılıyordu ki, doktor yapmış, bu seyahatte, muzır ya - ' miştir. 
Noyman burada bir av bekliyor, bani hayvanların ziraate büyük Konferansı müteakip halk tür· 
gözlerinin ateıini tevcih edecek zararlar verdikleri kendilerinin küleri söylenmiştir. Toplantılar 
ve ellerinin kemiklerini kıkırda • nazarı dikkatlerini celbetmi~ti. çok rağbet gördüğünden bunlara 
tacak bir can bekliyordu. Esaser., itaznmızcla da, ıon iki her perşembe ak~amı devam olu-

llleuımı \Rr) 1 f 1 d 
yı , zar ınaa, ayı, omuz, çakal nacaktır. 

Mersinde çıkan "Yeni Men._ , 
refikim:z şehir tiyatrosundan şika
yete eden uzun bir yazı neşretmi§· 

tir. Buna nazaran şehir tiyatrosu 
vereceği temsili hazırlamış ve 

pro~rnmını da ilan etmiştir. Tem· 
sil verileceği ak§am biletler kesil-

mi~ ,.c 149 !:eyirci salona girmi~ • 
t·r. 

~- ...... 
Temsil heyeti bu kadar seyirciyi 

az gördüğü için heyetten bir zat 

söze başlıyarak vaziyeti anlatmı~ 
ve oyunun kalabalık bir seyirci 

kütlesi önünde verilmesi için hazır 
landıklarını, mevcut teyircilerİtl 

azlığını bildir:p oyunun tehir edil 
dieini bili"'!rmiştir • .....ı 1 • ı 

(Yeni Mersin) bu vaziyeti hof 
görmemekte ve mütaleasını uzun 
uzi.ldı>:n yazmaktadır • 
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'------------------------------~ latanbul Belediyesinden : 

'teni ölçüler kanunu 'Ye nizamnamesine göre bu senenin 31 
Kio~nue7•elinden sonra kanunun menettiği ölçülerin kullanılma· 
sı ;taukbr. Blitün eınaf ve alikadarların şimdiden metre, Kilo 
gram ve litre esası üzerine ö'çüler tedarik etme.si lazımdır. 1 
Kinuousani 934 tarihinden itibaren kullamldığı görülen yasak 
ölçüler mUsadere edilecek ve kullananlar kanuna tevfikan ce7.a· 

loadmlacakhr. Halkımızın bu yüzden zarar görmemesi için biran 

evvel yeni ö!çü tedarik etmeleri lazımdır. Fazla izahat almak is· 
teyeoler yeni postahane arkasında Beyker hanında lstanbul mın· 
takası ölçüler ve ayar bnş mUfettişliğine mün caat edebilirler. 

(7065) 

1 Devlet Demir yolları ilanları 1 -------
8 8 meşe makas traversinin lrnpalı zarfla müoakuası 

13/1/934 cumartesi günü saat 15 le Ankarada idare binasında 
yapılaca '< tır. Faz.la tafsi lat Aukara ve Haydarpaşa vezneleri o de 
beşer liraya sat ı l an şartnamelerde ya z ılıdır. (7025) 

Zahire nakliyatına mahsu$ 20 temmuz 1930 tarihli ve 9 nu· 

marala husu; i tcnzilli tar ıte ile zeyillet i 2 5 Kiinunu:;ani 1934 ta· 

rib~nden itibaren lağved ilerek yerine diğer bir tarıfe ikame o' u· 

oatahtır. Yeni tarife mucib:nce alınacak licretler A baremine 

nazaran yüzde elli zamhdır. Ecnebi mcm~ c!< et ere ihrncat ppa

cak1ara ve rnem' e '. et dahilinde en aşafı 30,000 .. ton zahire nak

ledeceklere alınan ücretlerin üçte biri Prim olarak iade edil~
cektir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi metcudur. 
(7083) 

1............. Yenı· çıktı ........... =-············ ........... -...... 

•Ôenizy~'ml!mıı-ar-ı .. 11 S T ALiN ~ 
iCLETMESi İİ i T P: Tercüme 

Acenteleri Kanı köy l(öpı ubaşı ff H d R. f t B . 
Tel. 42362 - 45irlteC1 Milhürdaı r.ade il ay ar I a eyın 

••-• Ffan Telefon 22740 İ 150 kuruş ~ 
Karadeniz Yolu ;:.-::::::::========================================::======= 

Gülcemal 

Cumartesi 

vapuru 30 Bi· 
rinci Kanun 

rıhtımından kalkacak. Gidişte 
loebelu, Sinop, Samsun, Gi· 
resoo, Trabıon, Rize, Hopa'· 
ya. Dönüıte bunlara ilaveten 
Pazar, Sürmene, Fatsa, Ünye· 
ye uirayacıktır. (7 ı 55) 

............................................................ 
p5;~· .. Ek~~-~···ş;;iTI~ 

..._._......~ ·~ .el .&.Jaı.,.. ~--t• 
İ Dahili ha~talı\.-lar mütehassııı !! 
H Ankaradakt muayenehanesini ii 
ğCağaloğlu Orhan Bey aparh· fi 
ı: manı 6 numaraya nakletmiştir. 5! 

ff Tel. 20389 ~ 
r.::::-.r.:= : :::::::: :: : :: : : : :: :: : :: : :: :: ::: : :::: ::: : : :::: :ı 

' 

.. ' sur at Ayvalık 
Yolu 

Posta T. T. Binalar ve 

Antalya v~puıu 30 birinci 
kanun 

Cumartesi 17 de Sirkcc: 
nbtımındao kalkarak gidifte 
Gelibolu, Çanakkale, Bozca· 
ada, Edremit, Ayvalık, Dikili, 
bEr'e. Dönüşte Geliboiu'ya 
uğramayacaktır. (7156) 

Bartın Yolu 

Levazıın Müdürlüğünden : 
1 - Mrstahtim'n için yaphnlacak 2300 • 2400 takım yaz'ık 

elbise :W · l 2 · 933 tar.hinden itibaren kapalı zarf usulile müna· 
kasaya konulmu,tur. 

2 - Mezkur eH>seJerin 9 ikiDci l.Anun 934 tarihinde ihalesi 
yapıl acağından Tali plerin Şartname almak iç:n her gün ve şart
namedeki tarifat dahilındc ihzar edecekleri teklifnameler ile te· 
minatlarını ihtiva edece~( ltapah zarfları vermek için de mezkur 
tarihe müsadif Salı günü saat 14 te lstanhulda Yeni Postanede 
mübayaat komisyonuna müracaatları. (6941) 

-~,-~ ~~ ~ ~ 

Z:IRAAT 
BANl<A5l 

.DAcA · 
BiRiKTi~EN 
RA~T-~O(;Q 

Istanbul Barosu Reisliğinden ; 
Aşağıda yazılı ıuınamenin müzakeresi için 25 Birinci kinun 93: 

tarihinde adiyen içtima edecek o lan heyeti umumiye ekseriyet ha 
ııl olamaması hasebile içtima 30 Birinci kir.un tarihine müsadi. 
Cumartesi günü saat 14 e talik edilmiştir. Nizamnamei dabilinin O\ 
dördüncü maddeıi mucibince birinci içtimaın devamı olan itb\ 
içtimada ekseriyet aranılmaksmn müzakere icra ve karar ittiha:, 
edileceği cihetle mezkur gün ve saatte rüfekanın Istanbul Hal 
kevi salonunda hazır bulunmaları rica olunur. 

ı• 
RUZNAME: .. -
1 - İdari raporun okunması ıııı 

2 - Hesaplaıa ait rapoıların okunması 
!1 - 034 senesi bütçesiP.İn cctki~ \'c tasdiki 
4 - Türkirc .~ \Uk:ıtlar Birliği tc,kıli için 5 kanunusani 934 tarihinde •• 

mir'Jc ~ldcdilccck t.oı grc~e bir murnhh:ıs İ7.D.mı hakkınd.t lznfr bı.irosund:ııı Jtd( 

S Vapuru 30 
eyyar Birinci Kinun Bankası ı= ıahrlrat hakkında rurckanın mücalcalanoın :ılınması. (11445) 

-~ 

Cumartesi 19 da · S irkeci 
nbhmıodan frnlkacak. Gidiş 
ve d6nüşte Ereğli, Zongu dak, 
Barho, Amasraya uğrayacak-
tır. (7157) 

Mersin yolu 
Adana vapuru 31 birinci 

kioun 

Pazar 10 da Sirkeci rıhtı· 
mından kalkarak gidişte Ça· 
na ideale, lımir, Küllük, Bod· 
rum. Rodos, Marmaris, Dal· 
yan, Fethiye, Kalkan, Kaş, 
Finike, Antalya, Alanya, Mer
ıin'e. Döntiıte bunlara ilave· 
ten Taıucu, Anamur, Kuşada · 
11, Gclibo1u'ya uğrayacaktır. 

(7158) 

'resls tarihi : 1888 
Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 

idare nıeckezi : IS1 AN BUL 
Türkiyedeki Şubeleri : 

- lstanbul ( (ialala çe lstanbul ) lzmir 
Samsun. Mersin . Adana 
Yunanistandaki Şubeleri : 

Selanik. Kavttla. Atina. Pire 
Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektup'arı. Cari hesap· 

ları küşadı. E•bam ve TahviJat. Kasalar icarı. 

~ ,~~-~ ııınıııırıınnımnı~ mı: illilllll~u11111 ıı ııı ,ıı mı ıı ııımıı ııı ııı rn ı. ııı ~ ıı ııı ııı 

;~ -:: Tayyare Yılbaşı 
PiYANGOSl.) 

~~ I Çocuklar için en iyi Yılbaşı hediyesi bir Tay
- 1 yare Yılbaşı biletidir. Çocuk bununla 

.-;: ~ binlerce lira kazanabilir. 
_--~ 

-;:::.--=-

DOKTOR 

Hafız Cemaı 
Telefon: 42519 öğ 1eden sonra saaı 

Dahili hastahklan müteha1&111 

Cuma pazardan başka günlerde 

(6 2,5) lstanbul Divanyolu nu 

-

mara H8 Telefon: 22398 perşem· 

be günleri Hbahleyin Beyoğlunda 

ki k19lık ikametgahında f ukarıa 
·1'1JJ•••••mı-m:ıım .. _ .. l ıabahları (9 - 11) Beyoğlu -

Taksim - Altın bakkal numara 2 meccanen. 

Mektep Fizik laboratuvarı için lürnaıu o:an elektrik malzc 
mesile tamirata ait müteferrik eşya 211/934 tarihine müsadif JC 
Jı günü saat (14:te pazarlıkla alınacağından talip1erin şeraiti anlı 
mak ve psızarlığa iştirak etmek üzere yüzde yedi im;-:.:~ tcmhı& 

larile Komisyona müracaatları illin olunur. (7135) 
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Vapurculuk 
:: 

Türk Anonim Şirketi 

İstanbul Acentalığı UYılbaşı 

il Hediyelerinizi jj Mmcı~:;:::i;;~:~.ci ka-
Liman han, l'elefon : 2292~ 

~=.:= u er Bank ~i DUD pazar günü Saat 20 de 
ii ı Galata rıht;.ııundan kalkarak :: y ı • :: gidişte Zonguldak. lnebo'u 

H er ı H . Ay'.;&ocık, Samsun, Ünye, Or 
fi H du, Gireson, Tırebolu, Gött 

~
u Mallar r:_ .. :_;:.· le, Trabzon, Rizeye; döoü~I · 

bunlara i iveten Ofa uğraya 
ı :: caktır. 

1j pazarın dan ıı·•--T-a-yy-~-r u-:-:P-n:-ra-u y-;ı·~--bi-ri_n_c• 
! alınız ii kanun pazar günü saat 9,30 

:: da Tophane rıhtımından İ\al-

Her ne isterseniz ~~ karak gidişte ve dönüşte Ar· 

b :: mutlu, Mudanya, Gemliğe uğ· 
ulursunuz ~~ rayacakhr. 

Hill-•&llMIMUll:llla:::m:::mı:::::::::::::::.-::::::: ··--------·--· 

lstanbul Tramvay şirketi evkat tarifesi 
1933 senesi 1 inci Kanunun 28 inden 
itibaren ilanı ahire kadar muteberdir 
No. 

.... 

Fasıla ilk Son 
HUDUT HAREKET dakika hareket hareket 

10 ş· ı Tı { Şiıliden - Tünele --=;..:11:..ıi_-_;;.iı;;;;;'n;;.;;e;,;.I __ Tünelden - Şişliye 

12 Harbiye -Fatih {Ha~biyeden - Fa!ihe 
--------..;;;;.;.;,;;;... Fatıhten. Harbıyeye 

saat saat 

3 7 6.1 o 23.40 
• 6.30 24.00 

5.1 o 7.04 23.45 
6.20 23.00 

l5 Taksim _ Sirkeci { Takaimden • Sirkeciye 8 
------..;;;,,;,;,,;;;,;;,,;;~ Sirkeciden - Taksime 9 

7.30 19.00 
7.50 19.25 

5-13 6.JS 23.17 

Sağlam Palt 

Ucuz Palto 
• 7 

Şık Palto .-- \ • 

Sumer Bank 
Yerli llar Pazan 

Ista o bul 
Bahçekapı caddesi 

Beyoilu 
istiklal caddesi 1 Ankara ı 

Çocuksarayı caddesi 
Samıun 

Bankalar caddesi 

24·00 ~::-.. -::::::::::::::::. ıı•·me•·ten tarlblerl c::::::::::::::::::::~ 
ı 9.45 ( /"::::::~::::::::::::• .. .. &!! fi - ::::::::::~::::::. ~' 

16 Maçka _ Beyazıt { Maç.kadan • Beyazıda 
21 6.57 • Beyazıttan • Maçkaya G.ı 

j 
- Maçka - Eminönü { Maçkadan • E. On üne 9 7.10 • Ult .... --·-en. 

E. Önünden • Maçkaya 19 6.40 

f Şiıliden • Sirkeciye 7 7.04 l 7 Şiıli - Sirkeci l Sirkeciden • Şişliye 9 7.36 
• 

-Tak.im_ Aksaray/Taksimden. Aksaraya 12 7.00 
l Aksaraydan . Taksime 25 7.37 

19 Kurtuluş_ Beyazıt{ Kurtuluıtan - Beyazıta 7-15 6.00 
Beyazıttan • Kurtulu~a 21 

- Kurtulut-Eminönü ( Kurt~.luıtan • E. Onüne 1 O 
---..;.;.:.._,;;~--lE.Onunden • Kurtuluıa 21 

B. T aıtan • Bebeğe 

" · E. Önüne 8 
22 Bebek - Eminönü Bebekten - ,, 16 

Eminönünden • Bebeğe 25 
Bebekten • B. Tata 

6.45 

7.05 
6.30 

6.08 
6.20 
6.30 
6.40 

20.JS !f H '/IA ·ı f.T k"/ 0 
'T' ,Ç. J Jfk ki l 0 o·• d"" •• h il H ıv.ıaarı ve a etı ~ara, ınuan me ep erın or uncu ve : i; 

19.31 !i g Beşinci Sınıflarında Okutturulmak Uzere Is 
20 03 :: ı: n 

. :: :: ı= ·1 •• • 

19 ıo ii ii T.T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii I~ 
19

:
47 il!! ,, VA K 1 T,, müessesesi tarafından deruhte edilen I! 

23 06 ii H IE :: 
23:48 H H T A R 1 H kitapları satışa çıkarılmıştır. 111~ 
19.30 ~~ f~ Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir Iİ l~ 
20

·
02 ~~ i~ surette yazılmış bii· çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. fi 1~ 

g ~~ i if 
23.1 0 ~H~ Bir kartonla kaplanmış olan bu TAR 1HLER1 N fi atlan nefasetine ji H 
23.48 H ii ve sayıfalarının çokluğuna ra~men 15 şer kuruştur. ,

1
1 U 

24 •'ıs i=i! j !i 
.&. .ı •• • 'ıı .. .. ·ı ; 1 

:: 23 Ortaköy _ Ak { Ortaköyden- Aksaraya 1 1 
;' s~l Aksaraydan. Ortaköye l S 

6.30 
7.14 

19
.
10 

~Hl Satış Ve Tevzi Yeri: lstanbul Ankara Caddesi ıı il 
19·54 ~~ü V A K 1 T Y U D D U ti~ CQ 

34 Beıiktaı _ Fatih ( Beşiktaıtan • Fatihe 
--.:.;;;;;.;.;;.!,,..::,.:.,:~-( F athiten • 8. Taşa 

8· 14 7.00 
17 7.4ı 

f 
A. saraydan -T. kapıya 7 

32 Topkapı - Sirkeci T. kapıdan. Sirkedye 14 
6.05 

2) 09.2308 :~: l nnon••n••H••nnno•••n••nouoouooounun•••uoonnouno••n•n••••••••nnn•HH•n•••n•••n••n•••••n•••••n•on••••n•••••••uın;:-:,o:ı:::•n•• .. •~: lo . ~................................................................................................................................................. . ....... 
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l Sirkeciden • T. kapıya 20 
T. ka!)ıdan - Akıarayll 

33 Y edıkule - Sirkeci Y. kuleden • Sirkeciye 14 
. l Aksaraydan- Y. kuleye 7 

5irkeciden • Y. kuleye 21 
Y. kuleden • Aksaraya 

. J Aksaraydan- E. kapıya 6 
37 Edımekapı • Sirkeci ~. kapıdan • Sirkeciye 12 

l 1irkeciden · E. kapıya l 9 
E. kapıdan • Aksaraya 

6.20 23 00 
6.51 23.3u 

24.oo 
5.56 . 
6.15 23 05 
6.48 23.31 

2405 

5.52 
6.15 23.12 
6.44 2i.40 

24.08 

D:A :Y: l -::- il'elefon. şirketinden 
.,.., ğımdan eskilerinin hükmü yoktur. 

alaığım 432 numaralı hüviyet cüz. K 
aaımpaşa Hacıhüsrev mahal • 

danııru ve Kasımpaşa nüfus me • · H 
neıı aıtane caddesi 1/ 29 numa· 

murluğundan aldığım nüfus tezlce· ) h d ra 1 ane e telefon şirketi amele-
remi zayi ettım. Yen ilerini alaca- sinden: Hasan T ahı in. 

Galata ithalat gümrüğü 

müdürlüğünden : 
Adet Ntv'i Marka No. Kılo Gr. Eşvanın cinsleri - :.__ 

'I. 

1 
2 
1 

8 
o 
o 

s. Y. C. F. 2197/8 

" AJIAZCM 583 

" L. N 1/2 
,, MCCl 916 

213 

218 
150 

ipek çizğili pamuk 
mensucat. 

Pamuk mensucat. 
Kok kömürü. 

:l40 adet Erkek için hasır 

Bağ DP 23/30 720 Telefon tc:i. 
şapka. 

O O O 26,960 ipek mensucat. 
O O O 12,300 ipek boyun atkısı. 

Yukarda yazılı eşya ld/12/933 tarihinden itibaren arttırma 
suretile satılıktır. isteyenlerin 7/1/934 pa1.ar günU saat 16 yaka· 
c!ar satış komisyonuna müracaat etmeleri. (6956) 
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Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
Babı:\li ı ,\nkar.1 cadJesı l\o. 06 

Telef on : 225Ci'l 

Sahibi; 61.EWU:l ASW 

Se~rlyat '.Ui.ldUrO: ttenıc Ahmtt 
1 

V A K 1 'l Hatbaıuu - latanbuJ 

Şark Mali: Hulisasıl;~~~::::~ 


