
Kanunu medeninin 'Oe
laye~ oesayet hukukuna 
ait nizamname 

-10 uncu aayıfada -

17 ıad Yll • Sayı: 5809 Yazı lşleri Telefonu . 24379 Cumartesi, 10 MART f 3 11actl ay• 1934 

Atinada Balkan misakı 
etrafında görüşmeler de
fJam ediyor 

2 nci sayıfada -

IJare Telefonu i4370 Sayısı 5 Kuruş 
s==================~======================================================================= 
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......... Anbno ikinci umumi a Si aa ıyetıne enı j 

K::'ren:1'!ı':r:'~~d.:-:;"·::: müfettiş oldu Bı·r Hız Verı·ıı·yor =,' 
rinde yürüyordum. Zaman zaman E 

yanundan atb,yaya,yüklü veya yük 

~:ı.ı!'::::~:;.t·~~~:iü:~f:!: ! ilk mekteplerden çıkan talebe sayısının yapılan feda- I 
tıla§tmı. Bu kafilenin içinde hem ğ k "" J k } k J d k ~ atlı, hem yaya köylüler vardı. J ar ığa arşı 1 ... o m_ a_ ığı anaati mevcuttur i 
Bunların biraz ilerisinde de dört 
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tekerlekli bir araba gidiyordu. l ANKARA, 9 (Huıusi) - B:uı vilayetlerımız çocuk vardır. Bunlardan mekteplere yazılısı 'i 
Bir zamandan beri Ankara vali· j hususi muhasebelerinin ilk mektep muallimleri 540.000 dir. Üç sınıflı ilk mekteplerden çıkan~ 

ıi Nevzat Beyin köylerde kağnı ~ maaılarmı ödeyemedikleri anlatılmaktadır. Bu talebe 51.000, beş sınıflı ilk mekteplerden çıkan~ 
arabası yerine dört tekerlekli ara· ~mesele, Maarif Vekaletince sorulmuf, sebepleri- talebe ise 22.000 dir. ~ 
ba kullanılması yolunda ciddiyet· .! nin bildirilmesi istenmiıtir. Hükfimet, henüz Son yıl içinde yalnız hususi muh:ısebelerin ilk~ 
ı~ çalı§tığmı bildiğim için yolcu- ı verilmiyen maaıların sür'-:>.tle ödenmesi tedbirle.. mektepler için ödediği para 12 milyon liradır. ~ 
)ardan birisi ile bu mevzu etrafın- CEM l L BE y rini temin edecektir. Bu paranın 8 milyon lirası maaştır. § 
da biraz konutmak istedim. Köy· A kar 

9 
(H ") Ed" Pertembe günü toplanan fırka div:ınında llk metkeplere yazılı veya çıkan talebe say111 ~ 

lülerden birine önden giden araba- larel~ Ta,k" d v uıçuaı kk 
1 

ırne, Kırk 
1
k· ilk tahsil meselesi konuıulmuş, bu işin rnüzake- hu fed~karlığn tam karşılık teşkil etmediği !ka-;; 

ı, e ır ag, ana a e mmta a a- 1i . M r d = 
YJ göstererek: nnda Nafıa ve lakin İ§lerinin esaslı bir •resi fırkanın meclıs grupuna bırakılmıtlı· ec ıs naati var ır. .. ~ 
- Hemıehri, köylerde böyle dört surette tanzim ve idaresi için Trakyada İ grupu y~ında bu işin müzakeresine bathyacak • İlk mektepler masraflarına karşılık olarak çay 'i 

tekerlekli ve atlı arabalar çoğalı· te§kili takarrür eden ikinci umumi mü· ! tır. Bü müzakerelerin ilk tahsil görenleri sür'at- ve kahve gümrüğünden, damga resimlerinden,~ 
yormuf. Bu' arabalardan memnun fetti§liğe Tckirdaiı meb'uıu Cemil Bey i le çoğakarak bunlara hayatta çabuk ınahıul İspirtolu içkilerin 9i9esi b:ıtından birer miktar pa· ~ 
nıuıunuz?. Bunlar hakikaten kağ- tayin edilmiıtir. Aıayiı müdürlüğüne de ~verir istikametler gösterecek neticelere v3raca- ra alınmasını ileri sürenler olduğu gibi bu masraf~ 

d d h f 1 · mülkiye müfettiılerinden Haıim Bey tıı· E w 1 1 · · S nı an a a aza mı I§e yarıyor?,, . 
2 

• d s gı umu uyor. arın muvazeneı umumıyeye alınması da mev· = 
d

. K d" · b yın olunmuıtur. Müfettiılik, nııan a a 1 s. De ım. en ısıne u suretle hi· . ba 
1 

caktJ i. Statistiklere göre ilk tahsil çağında 1.400.000 zuu bahsolmu§tur_Devamr 2 inci sayfanın 4tlııcü sUtunun~ 
tap ettiğim köylü durdu; bana §U ııe ! ıya r. ~GJllllPHl11fıı1n1'dllUlfııı11111tllfflllllJıı111PlllWlllttı~lllltıUnt1lfflllllJııı1 AllllllllllllOUllU11fllllllllll1IJllUffllfllllllllUllllllllllllllllU111nııt1lllllQJ111111J1lllllllQUllUlllllllllllU1U1mff1llllfllılı 

ce~.ab·~::~i~fendi, öyledir. Bu Yeni Meb'uslar /ndiftere Dünkü Lig Maçlarının Neticeleri 
dört tekerlekli arabalar kağnıdan 6 G 1 1 daha iyi.. Eskiden bir kağnı ile Dünkü intihabatta Fırka tehlı·'-e Je.1 a atasarayla st. Spor 
biz olsa olsa bet yüz okka yük ta· d IC U j namzetleri seçil iler tıyorduk. Şimdi dört tekerlekli k • ) • • d • 1 
arabailebununbirmislifazıaaını, Harbiye nazın ra lp erIDI yen 1 er •• 
yani bin okka yükü götürebiliyo· 
ruz. Aradaki fark elbette çok böyle sÖy)Üyorl 
lıiwilktiir~ E Mt bundaıı..hadca 
dört tekerleklı ara6anml>ir fay· 
daaı daha var ki bu da kağnıdan 
çok çabuk gitmeıidir. Kağnı yaya 
'bir adamın ıekiz saatte aldığı bir 
yolu ancak iki günde, bu dört te
kerlekli arab:ı ise nihayet üç dört 
santte alır. l§te dört tekerlekli ara· 
banın bu iy:Iiklerini gören köylü· 
ler artı'k kağnıyı bırakıyor, bunun 
yerine bu türlü araba alıyor. Dört 
tekerlekli araba köylerde gittik
çe çoğalıyor.,, 

Dart tekerlekli arabanın kağnı
ya her ıuretl~ üatün olduğunu ben 
tabii biliyordum. Fakat bu hakika· 
bn Ankara köylüleri tarafından 
bu kadar kat'i şekilde takdir edil
mesinden, ayni zamanda kendi a· 
iızları ile bana ifade olunmaım• 
dan dolayı içimde derin bir inşi· 
rah duydum. Demek ki Türk köy· 
lüsü sadece babadan kalma usul· 
)ere körükörüne saplanıp kalır bir 
tabiatte değildi. Kendilerinin an

byabilecekleri bir yoldan ilerleme 

ehmet A••m 

(DcvamJ ' tlııcU sayfanın ı tncl sütununda.) 

t\lUllTAR R. YAHYA KEMAL B. 

NAŞIT HAKKI B. 

Münhal bet meb'usluk için 
dün Kasta.monu, Yozgat, Ordu, 
Konya ve Kütahya vilayetlerinde 
intihabat yapılmış, neticede Cüm· 
huriyet Halk fırkasınca namzet 
gösterilen Muhtar, Yahya Kemal, 
Ali Canip, Muzaffer ve Naşit Hak· 
kı Beyler ittifakla seçilmitlerdir. 

(Devamı 2 fnd sayfanın ı fncl stıtununda) 

Avusturyanın arması iki bafh kartal kuşudur 

Avu1tu1"7a arma11: Neden iki batlı olduğumu ancak ıimdi anlayabildim! 

Almanya, yakında İngil
tereyi tehdit edebilecekmiş 

Londra, 9 (A.A.) - Avam ka· 
maraımda hava bütçesi müzake· 
reıi esnasında harbiye nazın M. 
Çorçil demittir ki: 

"- Harici bir tazyik altında 
bulunmaktan kendimizi koruma-
lıyız. Emniyetimiz için Fransa 
havacılığına bağlı olnıamalıyız. 
Almanya ıüratle ıilihlamııakta. 
dır. Kimse onu bundan menetmi· 
yecektir. Ve kimse "ihtiyati,, 
bir harp teklif etmemektedir. Al· 
manya bugün bir avuç "otokrat,, 
tar:ıfmdan idare edilmektedir • 
Bunlar bu kuvvetli milletin mut· 
lak hakimleridirler. Belki uzak 
olmıyan belki de on iki veya on 
ıekiz ay ıonra geleceık ve Alman
yayı timdi idare edenlerin İngilte
re imparatorluğunu kalbinden 
tehdit edecekleri günden çekini • 
yorum. Bununla beraber o gün 
daha gelmemi!tir ve icap eden 
tedbirleri alacak vaktimiz var.,, 

Muallimlerin ders 
saatleri 

Lise mua ilimleri hak
kında bir karar 

Ankara, 9 (Husuıi) - Orta 
mektep ve lise hocalanmn okuh· 
cakları derslere ilaveten altı saat 
daha derı vermeleri kabul edil
mittir. Buna mukabil haftada ve· 
rilecek her ders için ayda dört li· 
radan sekiz liraya ıkadar, müzake
re dersleri için de nısıf ücreti veri· 
lecektir. Muallimlerin hususi 
mekteplerdeki ders saatleri de 
haftada 24 ıaat olarak tahdit e• 
dilmittir. 

Galatasaray-Süleymaniye maçı 3-1, Istanbulspor-
Beykoz maçı da 7 · eelendi 

Dün güzel bir Maç yapan yeni Galatasaray takımı 

Dün lig maçlarma: devam edil· lan karıılattılar. · · 
di. Kadıköyünde G31atasaray - Galatasarayda ıbu maça cezasız 
Süleymaniye B ve birinci takımla· oyunculardan mürekkep yeni bir 
rı ile Altmordu -Anadolu takım· (Devamı 8 inci sayfanın ı inci sütununda) 

Yalnız iki Gün Kaldı 

Romanımıza pazartesi gününden itibaren batlıyoruz. M. ş. Bey tarafından 
bilha11a gazetemiz için hazırlanan bu romanda Ankarada raıtgelinen buı ti~ 
fere ait çok güzel tasvirler ve tahliller bulacakaınız. · 

i l • 

Aylafh ve Klracllar1.. Romanımız mevsimin en bUyUk 
Edebt hadisesi olacaktır. Pazartesi gUnU VAKiT 

almaıı unutmaıınız 
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SON HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO 

Atinada Balkan Misakı 
etrafında müzakereler .. 
M. Papa Anastasyu fırkalar arasında 
müttehit bir cephe teminine çalışıyor 

Atin&, 9 (A.A.) -Fırkalar rü
es:ıaı aruında hükiimet tarafından 
Balkan miaakmın tefıirine müte· 
dair olarak yapılacak beyanat hak· 
kında noktai nuar teatisine de
YUI edilmektedir. 

M. PapanHtuyu, fırkalar ara
unda bir itilaf husuliyle parlamen
to müzaker2tı eanumda paktin 
tasdiki İçin müttehit bir cephe ar· 
zetmelerini temine çahtmakta· 
dır. 

Anebartitos gazetesi M. Papa· 
nattaayunun bir makalesini netret• 
mektedir. Mum:ıileyh bu makale
linde Balkan milletlerinin müstak· 
bel menafii namına bütün fırkala
rm bu misaka muzalar.et etmeleri 
lazım geldiiini yazmaktı ve bu 
milletleri kurtarmak ve iatikbalen 
b 0

r ittihada aevkedebilmek için bu 
yolda hareketin zaruri oldujunu 
kaydetmektedir. 

Habsburglar ~~ vus 
turyaya dönerse •. 

Küçük itilaf sefirleri 
vİ7ana,. iferkedeCekler 

Paris, 9 (ffuauıl) - çekoslo
vakya hariciye num M. Benea, 
Pw psetelerinden birinin ma
haWlae 11aı.-. hanedanmm 
iadeai 11111eleli heklnnda beyanat
ta bulumnk iN metelenin küçük 
itillfı lliç eadife7e dütürmeditini 
..,..... .. fakat İlter bir darbei 
..... wt Te Jahut ut. hafb biT 
...-ede AY111turyacla Hababarıla
nn iadesine blkııılacak olana 
ViJUldald ~ tefiri. 
aba clerhal ............... İltİJe • 
ceiiai •• -..,... " Y .. oelaY. 
ya Mfirleriaia de •Jllİ hattı hare-
8ti taldp edeceklerinden emin ol· 
daiw ..,.. elmiftir. 

Yeni mebuslar 

M. Papanaatuyu makalesinde, 
Balkan harici bir hükômetin bir 
Balkan hükiimetine hücumu neti
cesi olarak diğerlerinin de harbe 
sürüklenmeleri ihtimalinin Yarit 
olmadıiını söylemektedir. Türlc
y un -ın itilafı ıöstennittir ki bu İ· 
ki hükUınet muabedelerin yeniden 
gözden ıeçirilmeıine aleyhtardır
lar. Evvelemirde tam bir itimat 
ve bir itimat havası tesiı edilerek 
harp gayri kabil bir bale ıetirilme

dikçe ve milletler anc3k miifterelc 
hedeflere g6re 11kı bir meaat birli· 
ii ile yürümiye batlamadıkça ken· 
di matalibatına kartı her hanai 
bir suretle ıerfüru edilemiyecefini 
Bulgaristan iyice :ınlıyamamıftır. 

M. Papanutuyu oiitün Balkan 
milletleri için bu itimat ha.,......m 
teeuüaünü temenni ederek maka· 
leıine nih'lyet Yermektedir. 

Memurlan 
koruma 

inhisarlar vekiletinin 
teıebbüd alika He 

kar plandı 
Ankara, 9 (ffwi) - Jnbiear· 

lar vek:ileti üaetli memurlan için 
l»iT koruma eaadıiı ya~. Bu 
hunataki llfila huır'--akta· 
dır. 

Müdahdemleria üCret1eriadeo 
yüzde dört kesilecektir. AJnC& 

bütçeye konulacak tabıiaatla mili· 
ki tekaüt lraınuuua ....... ..... 
af Te ikra1Dİ7e ... laallal eclil-
IDektec:Iİr. 

lnhiurlu V.Wletimn lla tet• 
biiliiaü hal.er.... ..... ıl•ir 
JQllan ................. -
ittidaaame ile .-....a .... . 
aynı hükümlerin kendileri haldmı
da da tatbiki imklnlarmm arattı· 
nhnumı ı.tmnitt.c1lr. 

Rezalet 
tahkikatı 

Staviski'nin avukatı ken
disini nehire attı! 

Pa.riı, 9 (Huıusi) - Parlamen
to tahkikat komisyonu Staviski 
meselesinin aynı zıaıanda hem 

Bayonnede, hem de Pariste tah
kiki meaeleıini tetkik etanittir. 

Komisyon neticede bir tek me· 
ıelenin iki yerde tahkik olumnuı
nm abesolduiu kanaatini hud 
ettiğinden tahkikatın Pwte te
merküz ettirilmesini m\iııuip sör
müttilr· Bu karann infazım i· 
cap ettiren tebes>lerden biri maz· 
nunların ekaeriıinin Paritte bulun
ması dütüncesidir. 

P•l&mento talıkik:ıt komiqo
nu buıün esbak batvekil Daladi· 
yeyi dinlemittir. 

Bunu müteakip •tekrar aabık 
Parit polia müdürü M. Şiyap aor· 
1111• çekilmit ve dijer mücrimler 
ile müvacehe lüzumunun huıl ol· 
muı ihtimaline binaen kendisini 
ıece ıeç vakte kadar mecliate tut
mıya karar veribnittir. 

Nehire ataldı, fakat 
kurtarlldı 

Parla, 9 (A.A.) - Staviakinin 
avukab Raymon Hubert kendini 
Sen nehrine atmıt fakat nehir mu
hafaza meDIUJ'U tarafmclap hiraz 
ıonra boğulmadan kurtanl1D1ftır. 

Eakl na_..,. -..t 
Bayonne, {AA.-) ....,. M.. Dali

mier ile M. Julien Durancl ha •· 
bah mmn- aatte adliye daire
ıinde ialaatı vücut etmemİf olduk• 
lanndan M. Ubat, M. Lapeyre 
bir telgraf çekerek iki eaki num 
Bayonne'e gitmeie davet etmesini 
iltemittir. 

Divanı lllye sevk 
Paria, 9 (A.A.) - Le Soir ıa· 

zeteai M. Şiyap'm tahkikat komiı
yonu tarafmdan iatimamdan IOD• 

ra avukat M. Le Grancbn tav ... u• 
tu ile müddei tarafı t91kil etmit 
oluı 6 ıubat kurbanları uamma 
mumaileyhin M. F ortun diYam a· 
liye tevki için komisyon rein M. 
Bonnevaya bir istida vermit oldu· 
tunu yumaktadır. 

Almanlar, Fransız gaze
telerine cevap veriyorlar 

Versay muahedesini ihlal edenler, 
Almanya değil, diğer devletlerdir 
Berlin, 9 (A.A.) - Alman iatih. 

barat bürotu bildiriyor : 
Fransız matbuatı ıili.bıızlanma 

meaeleai hakkında ezcümle, Al • 
maıvanm Veraay muahedeıinin 
betinci fubnı hakild yazfyeti in· 
kir edecek surette ihlll ebnekte 
olcluimm Tasmaktadır. 

Alman,a ıilihaızlanmumı ik· 
mal saretİJle bu betinci fuıl hü· 
kümlerini tamamen tatbik etmit· 
tir. 

Fakat Almanyuua bu ıjJihnz • 
lanma11, Vena~ muahede.inin be
tind faalında ailllıh milletler ta· 
raf mdan hiç bir zaman tatbik edil· 
memit olan ıekizinci maddede 
yazdı umumi ıilihıızlanmıya bai· 
lı bulunmakta idi. 

Almanya 1Kinunuaani1921 de 
kara ordusunu 100 bine indirmit 
ve harp malzemesi hakkmdaki be· 
tinci fub 1922 nihayetinde, hava 
hakkındaki kısmını 1921 mayııın· 
na ve diğer kıamım da 1924 ey
ltllde tatbik etmiftir. 
Eğer bundan ionra diğer devlet· 

ler iziııci maddeyi tatbika te • 
veatUI itlerae Veraay mua• 
hedeain edenler bu . devlet• 

kon yanht mütalealar ıerdedilmlt 
oldufunu söylemittir. Mumai • 
leyh dem ittir ki: 
"- Belçika milletinin aklı teli• 

mine ıüveniyoruz. Eğer A.lm.nıa
nın yeniden ıilahJanmaamı kabul 
etmit olsaydık hiç kimae buna 
inanmazdı. Ve inanmamakta bak· 
lı olurdu. Biz hiç bir zaman ba'yte 
bir tey ıöylemedik. Alıqanyanın 
Versay muahedenanıeainin tayin 
etmit olduğu hudutlar dahilinde 
teslihatını bırakmağa icbar ediı.. 
meıinden bahsediliyor. 

Fak:ıt büyük milletler bu~ut 
ların hali ha~ırdaki vaziyete inti· 
bak ettirilmesi lazım geldiğini ka
bul etmiılerdir. 
Şu halde onlar böyle söy;lerken 

biz haıka hava çalamayız ve itUlf
girizlikte iırar edemeyiz. 

F ranıa ile Belçib ar~Jitda 
her hangi bir harbe müncer olacak 
cebrü tiddete müstenit her tiirlü 
hal suretini def etmek ve Almanya• 
ya ihtiyatla çizilmit hudutlar da• 
bilinde ve müessi bir kontrola ta· 
bi teılihata malik olmak hal<kını 
VerDJek huıuıunda no~i nazara 
mutabakab vardır. 

le4'•· ... ~·- li"ö lfcf HıedMti!t, lfa1..J •iliL 
harlcife naa1:1r1nın mit 'kaidelere Kartı vuku Dulacai 
Befaliab her türlü muhalefet için müeyyi• 

Brüklel, 9 (A.A.) - M. Hi· dele~ kabul etmek ve her halde Al· 
mam, lran mecli,iade bey&J)&tta manyanın ıayı'İ me§ru bir 
bahmarak ıilllalan bırakma 10eae- surette yeniden si1ihlamu$1Da 
lesi bakkmda bqvekı1 tarafından mini olacak mütesanit bir hare· 
yapılan beyanat ile kendiıinin ıCSy- kette bulunmak hususunda muta• 
lemit olduJu nutuk Qerine bir ta• ! bıktırlar . 

ilk tahsil faaliyetine ye
i bir hız veriliyor 

_. , .... .....,. a 111e1 _,.,..., muallimi yeti§tirmek üzere yeni 
Buna U.. mahuebei hUM19İJe- bir taluil sistemi konlllmuı; 

lerin kalmaann müdafaa edenler 8 - Maarif müdürlerinin tasFi· 
vardır. Mubuebei huauaiyelerin ye edilmeleri; 
para itlerinin maliyece tedviri ve 9 - İlk tahsil için sarf edilen 

R • Gaı• •• " bu idarelerin kunetlendirilmeıi le mütenaaip mahsul alınmaıı •. 
... , .... "'""' 

1 
tae1 •,,ıannz•ı eşıt ip gUDU de itidiliyor. Bqkaca dtifi1nülen Meclis grupunun bu içtima yılı 

lrtibabat haldonda vilayetlerimiz· M. DoJfus'un Ankara, 9 (HusutO - Buaün noktalar tunlardır: sonuna kadar bu düıünceler üze· 
den ıeleıı telıraflar tunlardır: R h HalkeYinde Reıit Galip Bey nıer· 1 - Sanat mekteplerinin çoj&l· rinde tetkikler yapılması muhte • 

lnebolu, 9 (A.A:) - Bugün ya- oma seya ati h L • m"lba,,l&..I iılmau uil olmakla beraber bun- mel aöru''lüvor. c H umun natıraamı tazız wı;,-ıe • ,. 
pılan meb'aı intihabatında • . Viyana, 9 (A.A.) - Baıvekil tarih komitesi tarafından bir top. lann timdilik üç merkezde topla- ----------
fırkuı namzedi Muhtar Bey itti- Dolllua ..ı. IÜllÜ .... ,. .... lantı yapdmıfbr· nılmuı ve idarelerinin lktısat Ve- Hükumetten ala-
fakl• aeçildi. cektı·r. bı·r l"-•- m- illletine verilmeaı,0 Merhumu ,.ven Tua unev• v J J 

Yosıat, 9 (A.A.) - Münhal 2- San'at bayatıııda talebenin cagı 0 30 81 .. A vuıturya ticaret he1eti reiai verin hazır bulunduğu toplantı aa-
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iŞARETLER 

~~slek m;ktepleri, 
iş enstitüsü 

Maarif vek31etinde Ba§vekil İsmet 
~ Hazretlerinin emirleriyle mesleki 
~risat meseleleriyle metKul olmak üze• 

fbir komisyon teşkil edildi. Türkiye 
bu komisyonun vere<:~ği kararlar, ve 
kararların alacağı kanuni.yet mühim 

dösıüm noktası olacaktır. Bunun 
~.. muleki tedrisat meselesini memle
!ltin esa.sh davalarından biri sayıyoru-z. 
link:ü, Türkiyede mesleki tedrisat me· 
ijesi konutulurken hakiki ı.-uiyet §U ~e-

$1-dedir: 
A) _ Gayeıini tayin etmiyen bir kı-

"11 birokmt meslek mektepleri her sene 
hayli !ehadetname imal etmektedir· 

ıtr. 
B) - Memleket nüfusunun yüzde 46 

henÜ'I: meıleksizdir. 
E) - Türk.iye sanayi faaliyeti içinde· 

!:;unlara nazaran Türkiyede meslek 
ı tepleri rneseleıi hem bugünün, hem 
nın meselesi o\duğu Kİbi yannki 

rlôyenin rengi, biçimi meselesidir de. 

Su ve havagazı 
saatleri 

Yeni ölçüler nizamnamesine gö· 
re hariçten getirilecek elektrik, ıu, 
hava gazı saatleri ile taksimetre
lerin tipleri için lktısat Vekaletin· 
den müsaade alınması icap etmek
tedir. 

Bir dava 
Şark demiryolları şirke

tinden 185 bin lira 
isteniyor 

Birinci Ticaret mahkemesinde, 
Şark demiryollan idaresi aleyhine 
185 bin liralık yeni bir d~va açıl-

Nizamna::nenin tatbikinden ınıştır. 
sonTa gümrüğe yüzlerce ölçü saati Davanın mevzuu şöyledir: Ha· 
gelmiş, fakat henüz bu şekilde ınü· lit Kemalettin Bey isminde bir zat 
saadeleri alınmadığı için çıkarıl- geçen aene, Laypzigde soğuk hava 
malarma müsaade · edilmemiştir. vaıonları §irk'eti ile anlaşar~k bu· 

Tipler tasdik edildikten sonra, rada bir acente tesis etmi§tir. Bu 
ölçüler müfettitliği hunları kont- acente; soğuk hava vagonlarile 
rol ve ayardan geiçirecektir. Son şa.rk demiryolu vuıtasile Avrupa 
zamanlarda bilhassa civar memle- memleketlerine taze meyva ihra
ketJerden ~ühiın miktarda baskül catı yapmıya hazırlanıyordu. Bu
getirilmİş, fakat yapılan muayene- nun içinde şark demiryollan idare
de çoğur..un yanlış ve bozuk oldu- si ile bir anlaşm-ı yapılmış ve mu-
ğu görülmüştür. ayyen bir nakil ücreti kararlaştı-

Bu vazifeyi çoğu imparatorluk me· • k 1 rılmıştır. Acente daha. sonra. üç 
11r:ıarmın memur efendi mantıiı ite Mahye memurlarına ursl bin vagon meyva nakletmek üzere 

lutduklan bürokrat mektepler ba,ara- Nisanın birinde defterdarlıkta lzmirde bir şirketle de a.nl:ışmış-
• Baıuamadriına en büyük dem ı · J • b' ku hr. Vaziyet bu kadar inkitaf e• 

alek mektepleri mezunlarının henüz rna ıye memur arı içın ır ti açı• 
lac.aktır. Kursta kaz"'nç ve mua- dince, tecrübe olmak. üzere ilk de· en bürolardan ayrılamaması olma· ... 

,dır. Nice sanat, ziraat, ticaret ~ele vergileri, bina ve arazi ver· fa üç soğuk hava vagonu getirtil· 
l+ıüesseseleri vardı. Bunlar ne ite yara· gilerı, ticaret ve usul defteri, tah· nıiş ve Almanyaya iki vagon y:ıf 

'l Binlerce delikanlının bir hayli sene- ıili emval ve memurini muhake· üzüm sevkediJmi§tir. 
rini yedi, yuttu. mat, icra ve iflas hakkında dersler İddiaya göre, ,ark demiryolla· 

Bu müe11eselerden yarın için istika· verilecektir. n idaresi vagonu Bulgar hududu· 
bcldiyemeyiz. Bu miieıaeaeler yap- na kadar götürmek için 400 lir.a 

a1c isterıerıe ancak yanaıki hayata ayak Kurban bayramına 
almış, ayrıca 1800 lira da depozi· 

4)'duraı·ak aafm arasmda yer tutabilirler. hazar bk 
inaenaleyh eskiden vardı diyebileceii· to olarak alıkonulmu§tur. Halbu· 

bir meılek tedrisatı meselesi mevcut Martın on ıcki.zinci pazar günü ki üzümler Almanyayı gönderildi-
~ildir. Tayyare Cemiyetinde bir toplanb ği zaman, vagonlar için orada ikin 

Yeni inıanlarr, yeni itlerin karakter. yapılacak, kurban deri ve bar• ci defa olarak 1055 lira: ücret alm· 
henüz mektepte iken ıatılıyac:ak saklarının ne suretle toplanacağı mııtır. işte ihtilafın başhngıcı bu· 

41an meılck mektebine ıelince bu mek· 

'pleı·in vazileleri yalnız okuma yuma 
etrafında görü§ülecektir. dur. Bunun üzerine acente, şirke-

~enıere bir meaıek öğretmekten ibaret Bekarların sayısı tesbit te protesto çektikten sonra mahke--
tdıııwacaktw. Memleketteki metlebiz· -_ı•ı• meve de müracaat ebnittir. 

eaı ıyor 
lk m~ .. ....,. .... c · --,.- ~ ... ~ -" -~u nu- Şimdi acente, an aıma sekteye 
lıtası olacaktır. D:ı.biliye Vekaleti, lzmir vila- uğradığı için üzümlerin çürüyerek 

Onun ilk hedefi yarı aüfuıaı mesleksiz yetinden, vi]iyet hududu dahilin· mahvolduğunu ve bu yüzden zara• 
!ılan bir memlekette meılelc terbi-·: d ·· f k'"t" ~ '"nd k ti ,_ -1~~ ,,.__, e nu us u ugu e ayı ı oeKAr· r:ı uğradığını ileri sürerek şark de· 
~ek a1kı, meslek tian naaıl verilebi· laıın miktarmr sormuıtur. Yapı· 
r ,ualine müıbet bİr' cenp vermek ola- miryolları idaresinden 185 bin Jj. 
~ın. lan tamimde, 20 • 25 ve 25 • 60 ra zarar ve ziyan istemektedir. 

5onra meslek mektepleri öyle hir yq arasrnda olmak üzere bekarla- . Dava hakkındaki muhakeme de. 
~•ziyet içinde kurulacaktır iri Türkiyenin nn iki kııun olauk teıbiti bildi· vam etmektedir ve kıt'i karar he
' hayatrnın hesaplı, kitaplı bit- depo rilmiıtir. lzmirliler, vekaletin bu nüz verilmemiştir. 
\tııktu.ı olıicaktrr. tamimini, ikide birde ihdası teklif 

Meılek mektebinin mana.11, her ;ıa. 1 k 
damı h edilen bekar ı vergiıi kanunile 

'lı;.n ;ı;tenecek it a nı hll'lamıı ol-
ktır. Bu miie11eıeler a suretle teıek- alakadar görüyor· 

~iil etmelidir ki: Vekalet, İzmirden olduğu gibi 
-Bu mekteplerden-çıkanlar ne bir iıçi bütün vilayetlerden ve bu arada 
\11iuanına, ne de i~çi fazlalıiına meydan lstanbul vilayetinden de malUm.at 
ttnnemelidir. istemiftir. 

Na11I harbiye mektebi ordunun istedi-
h mikt.:ırda zabit hazırlamayı kendine 
'.wfe b?lmi1 jse, kendisi ile ordu ara
lın® bir mesleki rabıta varsa. meslek 

epleriyle iı hayatı arasmda da ayni 
lekiıde bir teaanüdün temini lbnndır. 
'~nııı:n temini yalnız felsefi nazari· 
>ıı~ ileri sürmek, hayali vaitlerde bu 
~l\mııl'1a mümkün olamar:. Türkiyede 
;ddi bfr ıMalek terbiyesi için. evveli, 
\iriôyenin i, karakterini tanımak, İ§e 

~İite adam ha:nrlamanın sırrını kesfet· 
~tk lizımdrr. · 

Sadri Etem 
( Dcvanu ~ loct sahifenin 2 inct ııtıtununda) 

ib:Yitı-

Hıfzırrahnıan Raşit Bey 
lttanbul M:ıarif müdürü muavi· 

ni Hıfzırrahnıan Retit Bey, Maa• 
rif Vekaleti ilk tedrisat· umumi 
müdürlüğü birinci ıuhe müdürlü· 
ğüne tayin edilmittir. Hıfzırrah
ınan Rafit Bey bir kaç güne kadar 
Ank:ı.ra.ya hareket edecektir. 

latanbul Maarif müdür muavin· 
liğine de, ilk tedrisat müfettişlerin 
den NuruJlah Bey tayin edilmiş· 
tir. 

Istanbul Maarif baş 
müfettişliği 

Maarif Vekaleti müfettişlerin
den Salih Zeki Bey yeni ihdas olu
n.an lstanbul maarif baş müfettiş
liğine tayin olunmuştur. Bu yeni 
makam, lise ve orta mekteplerin 
maarif vekaletiyle temasını temin 
edecektir. 

Haydarpaşada hastane 
Haydarpaşadaki eski Tıp Fa~ 

kültesi aeriryat hastahanesinin 250 
yataklı bir numune hastanesi h::.li· 
ne getirilmesi hususun.da Sıhhiye 
Vekaletince bir karar verilmit v~ 
bu karar alakadarlara tebliğ edil· 
mi~tir. Bin:ıda tadile veya tamire 
muhtaç kısımların tespiti için bir 
ketif yapılacaktır. 
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Bir inek ortalığı 
telaşa verdi 

Geçen gün Kasrmpaşada bir ha
dise olmuf, ölümden kaçmak isti
yen bir inek Kasımpaşada korku 
ve heyecan uyandırdı. Mehmet E
fendi isminde birine ait ve Hasan 
isminde bir çoban tarafından ke
silmek için mezbahaya götürül
mekte olan bir inek Okmeydanına 
geldiği sırada birdenbire Kasım
pıı.şaya doğru kaçmıya başk:nı;:tn-. 

Çoban Hasan bir müddet elin· 
deki ipin ucunu bırakmıyarak aü

rüklenmeş, fakat nihayet ipi koyu· 
vermiye mecbuı· olmu§tur. fnek 
bir kaç dakika içinde tozu dumana 
katarak Kasımpa§aya varmıştır. 

inek bir saat zarfında Kasnn
paşada girip çıkmadığı ıokak bı
rakmamış, öteden beriden polisler 
tarafından atılan kurşunlardan da 
bir zarar görmeyince Y enişehre ve 
oradan da Beyoğluna doğru koş
mıya b&§lamışbr. 

İnek Beyoğ!una. doğru giderken 
bir çıkmaz sokağa girmiş ve bura· 
da büyük bir ınüşkülatla yakalan
mıı, tekrar mezbahaya götürül
müştür. 

------------------~-Üç aylıklar bugünden 
itibaren veriliyor 

SOHBE1LER ................................. 
Bizde tiyatro 

müellifi 
"Yeni Adam,, mecmuaımda lamail 

1 fakkı Bey "Tiyatroyu devletleıtirmeli,, 

di.) c bir makale yazmııtr. O zaman de
miştik ki: "Bizde tiyatro müellifi yoktur. 
ki tiyah·onun derhal devlctleştirilrncsin· 

cen bir fayda çıksın . ., Bunun üzerine Is~ 
mail Hakkı B. le: Tiyatro devletleıtirilme 
li midir? Tiyatro nasıl devletleştirilir? 

Bahsi üzerinde konuşurken, mesele dö
nüp dolaıp: bizde tiyatro müe]liii var 
ını? Yok mu? Suali üstünde durdu. "Ye
ni Adam,, ın 6 ıncı sayısında, mecmuanıtt 

muhterem sahibi, bize tiyatro müellif
lerimizi sayıyor: Halit Fahri, 1bnirre · 
Ahmet Nuri, Reşat Nuri, Vedat Ne· 
dim, Nazim Hikmet .•.. 

Biz: "Bizde tiyatro eseri ve müellifi 
yoktur,, demekle beraber, bu isimlere ila· 
ve edelim: Namık Kemah Mahmut 
Y csari, Cevdet Kudret, Faruk Nafi..ı:, 

Cenap Şaha bettin, 1 smail Hakin,.,, 
Bu isimlere, belki unuttuğumuz bir 

kaç ismi daha il.ive etsek, gene: "Bm
de tiyatro eseri ve tiyatro müellifi var
dır,, hükmünü vermiş olmayız. Namık 

Kemale, Reşat Nuriye, Fal'\lZ Nafize 
·ıe Cevdet Kudrete rağmen, tekrar ede
ceğim: Bizde tiyatro eseri ve tiyatro 
müellifi yoktur. 

Edebıyat, devrin bir aynasıdır. E· 
ccbiyat aynasına bakıldığı zaman, de· 
virleri görürüz. Halk edebiyatı, tekke 
cdebiy:ı.tr, divan edebiyah, tanzimat e.o 
clebiyatr, edebiyatı cedide, Türkçü ede
biyat, bize, parça parça, o devirleri 
yaşatır. Fakat bizde, devrini yaşatm11 
olan hangi tiyotro eseri ve hangi tiyat· 
ro müellifi vardır? halk ve tekke edebi· 
yatlnrmda eğer orta oyunu ile dini ayin
leri tiyatro tel~kki edersek. az bir şey 

tevakkuf edilebilir. Fakat bir divan ti-
Eytam, eramil ve mütekai<lin yatrosu, tanzimat tiyatrosu, edebiyatı 

maaşları bugünden itibaren mal cedide tiyatrosu, Türkçü tiyotro, sah
müdürlüklerine bağlı maaş öde- :ıemizdc ve eı{ebiyat tarihlerimizde hiçbir 

me ıubelerinden verilıneğe başla- iz bırakmamıştır. Yunus Emre, Fuzuli, 
nacaktrr. Ziya Paşa, Halit Ziya, Ahmet Hikmet 

dediğimiz zaman, gözlerimizin önüne 
Maaş tediyatı martın 24 üncü b " t" b' d · b' d b' t t u un ır evır, ır e e ıya an:l ge• 

cumartesi gününe kadar devam e- lir. Sahr:eden bahsederken, kim ve ne-
cektir. Emlak bankası geçen cu- iyi buluruz? Ahmet Vefik Pa§anın 
marteai gününden beri bankanın Molyer tercümeleri, tiyatroya olan bir 

maa, giıesinden muntazaman te- meyli, Namık Kemalin "Vatan,, ı ani 
diyeye devam etmektedir. ve yerinde sayan kısa bir hamleyi göste· 

rir. Saydıkları ve saydığım diğer arka· 
Alman gençlik teşkilatı da,ıann tiyatro eserleri, cihan tiyatro-

. ikinci reisi suna ve bizim devir devir arkada kalan 
edebiyatımıza nazaran bir cenini sakıttir. 
İşte bunun içindir, ki lunail Hakkı Be-Almanya gençlik teşkilatı ikin

ci reisi M. Kari Nabsberg evvelki 
gün Ankaradan şehri.mize gelmiş· 

tir. M. Nabsberg Almanyadan 
gelirken §ehrimizde durmiyarak 
Ankaraya gitmiş ve bir kaç gün 
orada kalmıştı. Mumaileyh dün 
İstanbuldaki Alman gençilik teş
kilatı mensuplarını kabul etmiş 

ve kendilerine gençlik teşkilat 

bayrağı hediye etmiştir. 
M. Nabsberg ayrıca İstanbul 

daki Alman kolonisi ile temas e~ 

decektir. 

yin: "Bizde tiyatro eseri, bütün diğet" 
müesseselerle ahenkli olarak vardır,. 

iddiaıını kabule imkan yoktur. 

Sellmi izzet 

Firarileri memlekete 
getiren bir şebeke 

Hudutlarımızdan içeri girmeai 
yasa~ olan bazı firarileri memle
ketimize sokan bir şebekenin mu• 
hakemesine Sultanahmet birinci 
aulh mahkemesinde başlanmışb:r. 
Suçlular, Madam Eleni, Tevfik, 

Belediye bütçesinde açık Yani, ve Y orgi iı.minde dört kiti· 
Bir kısım vergilerin kaldırılmış dir. Yapılan tahkikatta şebeke

olması ve varrdat menbahrında nin Erdekte ve Midillide kolları 
huıu)e gelen değişiklikler dolayı- olduğu anlaşılmıştır. 
sile belediyenin 933 bütçesi sekiz 5 

yüz hin lira noksan olarak tahal<· niden tasarrufa karar verilmiştir .. 
kuk etmiştir. Şehir meclisi bütçe Şehir meclisi belediye bütçeıinin 

encümenj masraf kısımlarınd:ı. ye .. 1 müzakeresine yarın ba.Jlıyacaktır. 

DEHRt Efendi Nasıl Görüyor? 

:-IHlıri Efendi, diyorlar ki,,· l • • • Bir erkek evlenirae , , • 

1
.. , . : . ~~nlazam bir aile hayatı 
surecegı ıçm ... 

••• Hayatını uzatmıya mu· 
vaffak olu.rmu, . . 

Dehri Ef. - Bu lieaapta bir yan
h~Iık olacak. Evli bir erkeğe hayat 
daha uzun gelir, yokea o daba,ı u. 

ı:un .'-&Jamaz • 
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Kağnı yerine dört 
tekerlekli -- (B3§Dlakaleden devam) 

•asıtaları gösterildiği zaıran onu 
'kolaylıkla kavrayabiliyordu. Niha· 
yet bu vuıtalann tedariki paraya 
ihtjyaç göstemıit olsa bile bu feda· 
karlığı yapmaktan çek~nmiyordu. 

Fakat bu dört tekerlekli araba 
denilen teY yeni keşfedilmit de· 
ği!<ci. Acaba bu arabaları daha 
evvel bu köylülere getirmek ve 
göstermek mümkün değil miydi? 
Acaba bugün dört tekerlekli ara· 
ban..~ kıymetini takdir eden bu· 
günkü Ankara köylülerinlıı baba· 
]arı ayni hakikati takdir edemez· 
ler miydi?. Hulasa bu zavallı 

köylülerin asırlardanberi kağnı a· 
rabaıma bağlı kalmalarının sebe· 
b. d"? ı ney ı .. 

Bu noktayı anlamak için ımuha· 
tabım olan köylüye tekrar sor· 
dum: 

- Peki, mademki bu dört teker· 
lekli araba kağnıdan daha iyi 
imi! .. Niçin köylüler eskiden hunu 
ku!lanmıyorlardı?. 

Dedim. Bu ıuale de fU tarzda 
bir cevap aldım: 

"- Efendi ,doğru söylüyorsun .. 
Fakat eskiden köylüler dört teker· 
lekli arabanın faydaaını bilmiyor• 

du. Şmdi bir köylü komıuaunda 
bu arabayı görüyor. Onun iyiliği· 
ni kolayca anlıyor. O da alıyor. 
Böyle köylüler biribirlerine baka 
ba~a dört tekerlekli arabaya dö • 
külüyor. Bir de §imdi dört te
kerlekli arabanın köylere gir
mesine fiatı da yardım edi· 
yor. Eskiden bir çift at ile bera· 
ber dört tekerlekli bir araba üç 
yüz elli, dört yüz liraya satılıyor• 
ıdu. Şi.'!ndi ayni atları ve arabayı 
nihayet yüz elli, yüz altnnıf li· 
raya satın alabiliyoruz.,, 

Hiç ıüpbeıiz dört tekerlekli a· 
rabanJn Ankara köylerinde her 
g:in biraz daha çoğalmasında fiat 
uc:.:z:uğunun tesiri de trardır. Fa· 
kat bu huıusta. ucuzluktan ziyade 
'köylünün bu türlü arabayı kendi 
gözü ile görmesi ve faydalarını ge· 
ne kendi kafa.aile anlamı§ olması· 
nm ehemmiyeti bulunduğunu ka· 
bul etmek lazrmdır. Bu itibarla An 
kara köylerine dört tekerlekli ara· 
banın girmesi Gazi Hazretlerinin 
tqebbWleri üzerine (Etimeaut) 
kö)-ünün kurulması ve bu köye 
dört tekerlekli arabaları ile bera· 
ber Rumeliden :muhacirler geliri· 
lip yerlqtirilmesi ile bqWnıfbr. 
Her halde Ankara köylülerinin 
Rumeliden gelen muhacirler vası· 
taaiyle gör-dükleri ve öğrendikleri 
~1 dört tekerlekli arabaya da 
münhasır olmıyacaktır. Binaena· 
Jeyh Ankarada tatbik edilen bu 
(nümune köyü) usulünün diğer 
viliyetlerede tetmili hatıra gelen 

<.;.. 

köycülük Ye Anadoluda zirai 11la-
hat tedbirlerinden biridir. 

Mehmet ASIM 

"Türkiye kalbi, Ankara,, 
filmi 

Putkiyeviç yolda,t larafmdan 
hazırflanmakta olan (Türkiyenin 
kalbi Ankara) filminin ikmal e· 
dildiği haber verilmektedir. 

Film bitmi§ ve ıeçen gün Moı· 
kovada Türk sefarethanesi erkanı 
ile, sinema sanayiine menst•o ak· 
tör, resaam ve bütün aan'atkirlara 
göaterilmiflir. 

Öğrcndiğimi:::e eöre ayın on be
!inde Odesadan inlkacak olan bir 
vapurla Vitkin ve Potkeyeviç yol· 
daı!ar bu filmi birlikte getirecek· 
lerdir. 

Günün siya.set:i 
-.~ ,_. ~ .... _,_..._ 
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Istanbulun su 
tesisatı 

lstanbul ıu İ§lerini ıslah makıa· 
dile Avrupada tetkik t>eyahati ya .. 
pan belediye fen heyeti projesini 
hazırlamakh mefguldur. 

T erkos idaresi şehire fazla su 
vermek için tazyiki arhracak, Is· 
tanbulda su tesisatı bulunmıyan 
semtlere yeni borular dö§eyecek· 
tir. Bir ay.ı kadar, terkos gölün· 
den §ehire gelen ana borular dR 
ıslahata başlanacaktrr. 

Sular idaresi talimatnamesi 
Şehir meclisi iktis.'lt encümeni. 

İstanbul belediyesinin sular idare
si talimatnamesini hazrrlamıttır. 
idarenin safi huılatı, su programı· 
nın ikmal edileceği on beş sene 
müddetle tam:mıen su işlerine sar· 
f edilecektir. 

lktiaat encümeni, terkoılu sa· 
at kiralannı da, kumpanya. tarafın 
dan konulan bu uıulün haksız oJ.. 
duğunu ileri ıürerek k:ıldrrJlması· 
nı temenni etmiştir. 

İspanyolf ar ıstanbulda 
sergi açıyorlar 

İspanyol tacirleri yakında .,ehri
mizde bir lıpanyol ıergiıi açacak· 
lardır. Sergide lspanyol sınai 
mallarından başka, bugünkü ls· 
panyayı harı sahasında tanıtacak 
rcı1mler, grafikler buluncaktır. 

Haber verildiğine göre Madrit· 
te de bir Türk sergisi açılacaktır. 

Üç ayda ne kadar rakı 
yapıldı? 

İnhisar idareıi statiıtik ve ne§ri· 
yat §Ubeıinin son üç aylık rakam· 
lanna göre §Chrimizde 1,597,317 
litre rakı imal edilmiıtir. l932 se• 
ne:sin:n bu müddet zarfında yapı· 
lan rakı miktarı 1,581,683 litredir. 

Gene son üç ay içinde 79,032 
l1tre konyak çıkarılmıştır. Bu 
miktar geçen sene ayni aylar zar· 
fında 106,650 litereydi. 

Muallimler arasında 
fazilet mükafah 

Bu sene verilecek fazilet müki
f alı için gösterilecek namzetleri 
tay:n etme'k üzere muallimler ara-
11nda bir intihap ynpılmağa baı • 
lanmııtır. Yüksek tedrisat profe· 
aörleri arasında yapılan intihapta 
edebiyat fakültesi coğrafya profe· 
sörü lbrahim Hakkı Beyin namzet 
gösterilmesi ittifakla kararlaştml· 
mı~ır. 

Sokak lambalan 
çoğaltılamıyor 

Belediye iki sene evvel aokak· 
lara yeniden elektrik ve hava ga· 

I MüşterıJerınden fazla para Pohs haberlera son günlerde tekrar sık sık mevzuu baJrı 
l bir ba ka irk B J k ) d solmata baıladı. Orta Avnıpa ve y a an ş ş et a 1 çı ar arasın a prk milletlerinin büyük bir elucriyeti 

daha mı? b k asırlarca zebun etmiı olan Oşmanh, R ir avga manov ve Halsburs badirelerinden i İngiliz lirasının dütütünden 
ikiıi, kirli ve çirkinliklerle dolu bir 

sonra fiatlarım indirmesi lazım Şehremininde, Hasan ve İzzet mevzu halinde edebiyen tarihe knrııtı 
gelirken indimıiyen telefon ıirke· isimlerinde iki balıkçı bir alıt ve· lan, baıına munllat oldukları milleti 
tinin, abonelerinden aldığı parayı :rit yüzünden kavga etmişlerdir. rin affına deKilae de, nisyanına m 
iade etmesi husuaunda lktııat Ve- Dille başhyan hadise çok çabuk har olduktan halde bunlann üçüncüs 
kiıletincc karar verildiği malum - tekme ve yumruğa dönmüt, bıça· yani; Habsburl" hayula11 Macar graf 

ğa varmııtır. izzet. büyük balık· maınatlarmdan, Macaristan ve Avu 
dur. turyadaki lejitimiıtlerden ve bazı ecne~ 

Dünkü ıabah gazetelerinden bi· çı bıçağım uyırmIJ, Hasanm iki devletlerin harici eiyaıetlerinin tnkip e 
ri ticaret müdüriyeti tarafından küreii ortuına saplamıştır. Göz- tikleri iıtikametlerden kuvvet alar~ 
hesaplan tetkik edilen bir batka lerini kan bürüyen kavgacı bunun· zayıf ve nevmidane olmakla beraber, d~ 
tirketin de müıterilerinden fazla la iktifa etımeıni§, baygın bir hal· f'iıme cabalamalan gösteriyor. 
para aldığı meydana çıktığını de kaldırımlara yıkılan yaralının Son hııberlere göre, Macar ve Avu 

Yazmıt ve ıunları ili ve etmi•ti: üzerine çullanarak bıçağını tekrar turya lejitimistleri Viyanada bir İçtim• 
~ 1 yaparak Habsburg tahtının baılıca prei 

"Bu ,irket Telefon tirketi 1ıibi kulJanmııtır. Biçak bu defa zze• tandanı arıidük Otton'un ve valdesi ııll 
bu fazla parayı abonelerinden de· tin damarlannı da kesmi~tir. iki bık Avusturya imparatoriçesi Zita'nıf 
ğil, isimlerinin ayrı ayrı tayinine kavaacı ağIT :yaralı bir halde has· Avuıturyaya getirilmeleri mesele.sini ko 
imkAn olamıyan müıterilerinden tahaneye kaldırdmıttır. nu§muılar ve hatta Avusturya milli m1' 

ald .. d b ı h. l · daf aa teıkilitı umumi kitibi prens Şöıt 
ıgın an u paraıarm ı& ıp erı· Bı'r ero1° n kaçak cısı burg • Hortenıtein bu münasebetle loJ7 ne iadesi mümkün olamıyacakbr.,, 

bu Ya-kalandı lananlara büyük bir ziyafet vermi•tif. Dün huıuata latan.bul tica· "' Hatta, bütün küçük itilaf ınerkezleJ 
ret mmtaka11 nıüdürü Muhsin Na· Beyoğlunda Malunut isminde gibi bu meseleyi azami dikkatle takif 
inı Beye müracaat ettik. Muhsin biriıinin ihb:ırı üzerine Y ervant İs· eden Belgrattan gelen haberlere inarı' 
Bey bize dedi ki: minde bir eroinci yakalanmııtır. mak l&znn gelirse bu içtimaa Anı•turyf 

"- Bizim '.böyle bir şeyden ha· Mahmut Yervanta gitmif ve e· cümhur reiıi ve batvekili de İ!t.İrak el 
berimi:1; yoktur. Ne tetkik ettik, ne roin alacağını söylemiş, o da Be· mitlerair. Bu rivayetlere Avusturya hii 

de böyle bı"r netı·ceye vardık.,, yoğlunda muayyen bir yere getire- kO.metinin Habıburg .. h•~ı memul" 
... . . . . d"I lannm mallannm musadercııne ve bud 

Bundan ıonra şirketler komise· cegmı söylemıştır. Tayın e 1 en ların hudut haricine çıkanbnaarruı dJ 
ri Bahri Doian Beye müracaat el· yerde ve sa:ıtte Y ervant gelmiş, olan kanunu feahctnii§ olduiu h.ıokaf 
tik. Bahri ey de dedi ki: Mahmut eroinleri alırken memur- ilive edilecek olursa bu bapta resmi N 
"- Ben §ahsen böyle bir .şey ile lar Yervantı cünnü meıut halinde vusturyanm ne düıiindüiiinü, az çolıt 

uğra§ıyorum. Fakat bunun ticaret yakalamı§lardır. anlaııhr. 
Y Bu mesele ile doğrudan doiruya ali' 

müdüriyeti' ı"le alakası yoktur. Hu· ervantm üzerinde bir çok ero· 
kadar olanlar küçük itilaf devletleri, ltal' 

suıidir. Bu da belki ıniiıbet, belki in paketleri çıkmıftır. ya, Almanya ve Polonyadır. Jngil~ 
menfi netice verebilir.,, Sokaia bırakalan Ü~ Fransa ve Sovyetler ise 1Dlluıni harici ar 

Üsküdar trc.mvay hattı 
Feneryoluna uzatılıyor 

Üsküdar halk tramvayları şır· 
ketinde bugün bir toplantı yapıla· 
rak hattın Kadıköy ve Fener yolu• 
na k"'dar temdidi görüşülecek ve 
Ankaradan dönen §İiket müdürü 
Necmettin Sahir Bey tarafından i· 
zahat verilecektir. 

Hattın m:ıyııtn. tenıdidi faali· 
yetine ba§lanarak 29 tetrinievvel
de resmi KÜ§adı yapılınası arzu e

dilmeldedir. 
Şirketin fevkalade senelik he· 

yeti wnumiyesi de ay sonunda top~ 
lanac;ıktır. 

İRTiHAL 
1atuıbul ikinci eez::ı mahkeme

si azalığından mütekait Pertevni
yal Yakfi mütevelli ka)'Jnakanu 
Ounan Bey dün vefat etmiıtir. 
Fatih tramv.:ıy dura.k mevkiinde 
B:ıta • Eimini sokağında 5 numara 
lı eTden bugün şaa.t 12 de lcaldrn
larak Aksaray Valde camiiterifin
'1e namazı eda ve Sariyerde aiM 
kabristanına defnedilecektir. Ce
nabı hak rahınet eyliye .. 
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gUnlUk çocuk yaıetleri noktai nazanndan Habı~ 
Dün gece Oıküdard3. Aia ha- meselesi ile gayet yakından münaaebet' 

tar bulunmaktadırlar. Bu meselede kiJ 
mamı mezarlığında henüz ü_ç gün• çülc itiW ve Poloııyannı hata har .... 
]ük bir erkek çocuk bulunmu9tur. malamclur; H•'burs bancdaııuun iste' 
Üzerinde çıkan Hgnta iı.ü.&l11tn Macanstana, ı&ter Avusturyaya iaaefl" 
Hüaeyin olduğu yazılıdır. Çocuk ne bunlar ıiddetle muhalefet edecek .-O 

Zeynep Kamil hastanesine kaldı· Çekoslovakya hariciye nuırı Dr. f:d• 
nlmııtır. vard Beneı'in beyanatına bakılırsa, ic:abl 

halinde ailiha ıanlmaktan da f;ekinmitı' 
Kaçak sil Ah cddercliı-. Orta Awupada ıson günlerdi 

Ü.ltüdarda oturan Ahmet oğlu görülen siyasi faaliyetler bu mesel~ 
Alinin üzerinde bir filinte kınn31J Jtalyanm önayak olduğu zannım veriyo'4 

görülerek müaadere edilmittir. fnnaaya gelince, bundan birkaç ~ 
Fanill hıraızı evel ayni mesele mcn:uu bah&olduğu d 

·· man Fransanın takip ettiği siyaset, "Anf 
Ulküdarda oturan Selma Ha· luı,, a mani olmak i!;in Habsburg han~ 

mm müracaatla pencere önüne ns· danınm tekrar iktidar mevkiine gelmetİ1 
tığı f aila vegömleğin Mazhar ne göz yumcağı kanaatini uyandırmJt1 
;ımindc biri brafından çalındığı .. tı. Fakat, küçük itilaf devletleri ile.~ 
nı aöyleaniştir. Mazhar yakalan· ıında mevcut ittifak müaaıebabnın bÖ1 
mıttır. le :bir hattı hareket takibine ne kadar ıniJ1 

sait olduğu ayrıca tetkike defer bir n~~ 
tadır. Almanya ise, HitJerin iktid"~ 

Arz odası tamir ediliyor mevkiine gelcliji ıündenberi Habslwrİ 
]': Pk haaedanma karıı doirudaa doğruya ~ 

. 
0 apı Arayı müzeıinde Fa· leyhtar bir tavır almıttır. Bunun i~ 

tıh tarafı.nda.n -y.:ıpbrılan arz oda .. vakti merhunu gelince A\'11$turyayı ~ 
sının mermer köte sütunundan men milli birliğine karqhrmak ümidiyJli 
biriıi çatladığı için bu tariht bina buna ıiddetle muhalefet edeceği ,açıku" 
tehlikeli bir vaziyete düşmüttür. lngilterenin bu mesele hakkında ne ~ 

M" ler idaresi bu d" ... ıündüğü henüz tama.miylc malüm deı .. 
uze_ .~egın ye• dir. Hııbaburg hanedanının iadesi me"' 

nilenmeıme karar Terdııi icin iuıo •- . ..1- bi" kar ld<lı ik" ~ •• • ~ , :r- rıı::sın--, ta ı, gene şı ı cev- · 
-bıtlanmıf ve kubbe ikotetı aıkıya tetekkül etmesi muhtemeldir. Jngil&" 
alınarak çatlak büyük mermer di- ı·e de, ancak o zaman, kati hattı h.ı' 
rek sökülmüt ')'erine yenisinin ko- kelini tııyin e.tmiı olacakt.'T. 
nulmasma ba§lanmıştır. Sakrt Avusturya - Macaristan d~ 

zı l"mbası koydurmu,tu. - Birkaç gündenberi Kadıköyde 
Bu lambaların mühim bir kwmı tevzi edilen ekmekler ağıza almamıya· 

Adaları güzelteştirme 
cemiyetinin faaliyeti 

lizm imparatorluğu imparatorlarının V 
ha doğrusu bunların giydikleri tacın fııl 
kul."U arasına müstakil Çekosloval<i" 
mn ve Romanyarun birçok latalan; yl' 
goslavya krallığınm ise, Hırvatisl~ 

cak hale geldi. Ekmekler esasen herke
elektrik tirketi t::.rafmdan mecca~ sin yiyebileceği bir urua tabedildiği hal-
nen tesis edilmit, bir kır.nının te· de içine külliyetli miktarda kum kan§· 
sis ve idame masrafları belediya tırıldığmdan bunu ne çiğncmel:, ne de 
tarafından temin edilmişti. An hazmetmek kabil olanuyor. 1qe müdü· 
cak buna rağmen hali. lstanbulda riyeti umumiycsinin bilhassa nazar dik-
karanlık &ok~1ar vardır. katini celbedcriz. 

- İzmir, 8 ( MUhabiri mahsusumuz· 
Belediye bu aene mevcut lim• dan) - Sczainur vapurunun batmayıp 

baların mildanm çoğaltmak iste· rum olan ikinci kaptamnm iştirakiyle Yu
diği hdde elde kafi miktar.da tah· nanlılar tarafından zaptcdildiği Uhakknl 
siat olmadığından bun:ı imkan bu etmektedir. Vapurun Sisam adallJlda 
lunamamııtır. bulunduğu söylenilmektedir. 

1 IA b - İzmir, 8 (Muhabiri mahsusumuz-
Y alnız evve.ce konulan am a- dan) S"'k d --·'· d tm kt - o e e v.l.'Auat evam e e e-

lardan bozuk ve tamire muhtaç 0 .. dir. Askerlerimizin şakilere karşr top 
lanla.r :ıyrılarak lbunlann tamirine istimal ederek eşkiyayr tedip ettiği ha-
başlanacaktır. ber verilmektedir. 

Adaları güzelleıtirme cemiye· Sla ... onya Dalmaçya, Slovenya ve s~ 
ti, Büyükada, Yörükalideki plijın gibi kıtnları, feodal eıkrıl içinde d•~ 
bu sene mutlak surette bitirilmesi· bulunmaktadırlar. En büyük kuvvet 
ni ve Yörükali plajiyle Büyükada, Jeıüitlikten alan HabSburc hanedanı~ 

orta AYrUpada tekrar inde.i altanat 1 , Heybeli iskeleleri arasında vapur . _.,,. 
mesi ihtimalleri çok zayıf olmakla ~,i 

i•letilmeıini kararlaştırmı!hr. A· b b --·L-d k" l cak herh•I"" :r er, ·ı ~ a va ı o a ~ 

da otelJerinin de fiatlan tesbit e· bir ameli tefd>büsün mucip olabileC~ İ' 
dilmi!tİr. şiddetli saraınblar ve ihtilBltler nazaı1 •',. 

Bu seneden itibaren her gün bir bara alınına, b~ me.elenin dikkatle 'tıı 
su vapuru adaya T erkos ıuyu gÖ· 

türecektir. Suyun tenekesi-bir ku
ruta ıatılacaktır. 

Yapılan bir istatistiğe göre kı
fın günde 1600 ekmek ıarfedilen 
Büyükadada yaz mevsimlerinde 
günde 7600 ~kmek istihlak edil· 

kibi lüzumu tezahür eder. Bu husıs5 1,. 
yakında bazı kati teşebbüslere ıahit 0 

mamrz muhtemeldir. 
N. rl·,,,-

ummmununmnnnımnrmı nı ıamtt11mn1UW1ü1Uınannsn11r111~ j 
• üııief mektedır. Cuma ve pazar g 1' 

Adalara gidenlerin sayısı ise kff 
bindir. 



Uzun Hikaye 

Resim Bir ••• 

İbrahim Naci dedi ki: 
- Atk! Sadet!.. Biz, bu keli. 

melere sarih bir mefhum vermek 
isteriz. Halbuki hakikat, bizim 
verdijimiz mefhumdan bambaş· 
kadır .. İçimizde öyle bir cazibe 
merkezi vardır, ki hislerimizi; ar
zumuz hilafına kendine çeker. 

lbrahim Naci, ıönen ıigaraımı 
yaktı ve hepimizden tüphe edi· 
yormuf gibi yüzümüze baktı. Zen
gin bir adamdı. Çok paraıı vardı. 
F a'kat paraımı ne yapacağını bil· 
miyen ve kendi köıeainde ıakin 
sakin oturan bir adamdı. 

- Jhtiyarladnn artık .. Diye de
vam etti. Size batrmdan geçeni 
anlatabilirim.. Bu, öyle acıklı bir 
maceradır ki, timdiye kadar kim· 
ıeye ıöylememiftim. 

Evlendiğim zaman çok ıençtim 
kendimden daha senç bir kızla 
evlendim. Kalabalık bir ailenin 
kızıydı. Babası, bütün aileyle dar• 
gmdı. Ben, kanını öyle çok ıevi· 
yordum, ki aile husuaatiyle meş-o 
gul bile olmadım.. Neme lazımdı 
ben:m .. Şahende idealimdi. Beni 
aaadete, aıka criıtirmi§ti. Mes'ut 
ya§tyorduk. Fakat bir gün ... 

Burada size yakın bir dostum· 
dan bahsedeceğim. Kemani Şa· 
kir. Onula içtiğimiz ayn gitmez• 
di. lyi adamdı. Yalnız fazla sinir
liydi. Hayatta hiçhir §eyden mem .. 
nun olmazdı. Üstelik de kendini 
haıta zannederdi. Ona ıorarıanız, 
bin bir haatalığı vardı. Bunlardan 
birine yakalandı mı, kendini yij· 
~ --.. ... ı.~- .,_.J__:~~:. Oanu:ı lc\)Q 

visi, geceleri, tenah ve ısız yerler· 
de dolaımaktı. 

Bazan ben de ona takılırdım. 
Uzun müddet yürüdükten son

ra, geni§ bir nef eı alır: 
- Oh! .. iyilettim ! derdi. 
Beni latanbulun, Kadıköyün, 

en hücra kötelerine götürmüştür .. 

izzet 
- Hayır, Şahende. 
- Yanında kim var?. 
- Bunu tanımıyorum.. Sen de 

tanımıyor musun?. 
-Hayır. 

Reami, gene leğene attım. Arka 
daşmnın koluna girdim, baınnı o
muzuna dayadım. 

Gece, ayın dtmda, bir ıey dü
şünmeden, düşünemeden yürüyor 
dum. Şakir de benim kadar ~ay
retteydi. Bu olacak ıeY değJdi. 
Şahende böyle bir ıey yapıın .. 

Şakir henden ıüpheleniyordu: 
- Sahi o adamı tanımıyor mu

sun?. 
- Hayır. 

Ve ıonra ben, yanlı§ olmaktan 
teselli bulmak ümidiyle ıoruyo-
rum: 

- Sahiden Şahendenin reı.miy
di değil' mi?. 

- Evet. 
Em. . . ? - .n mısın .• 

- Senin emin olduğun kadar .. 
Gözümüzle gördük yahu! .. 

Evet gözümüzle görmüştük ... 
Şahende, uzun boylu bir genç a· 
damla başbata vermif, hatta ada· 
ma sarılını§, adanı ona sanlmıı ve 
böylece resim çıkrtmışlardı. 

Beynim yerinden uğrıyacaktı. 

Gözlerim kararıyor, sakaklarını 

zonkluyordu, ayalclarnn ıürçüyor
du. 

Bir iki kere Şakir, dütmiyeyim 
diye, kolumu ırkı tıkt tuttu. 

- Kendine gel! .. diyordu. 

neni teselli içi1', kelime arcyor, 
bulamıyor, sonra başını sallıyor: 

- AUah allah. Allah allah .. O· 
lur şey değil bu!. diye söyleniyor
du 
Şahendenin bana ihanet ede

ceğine o da bir türlü inanmak is· 
temiyordu. 

(Sonu yarın) 

Yalnız olsa.m yolumu bulamıyaca· Meslek mekteplerı·, 
ğmı yerlerde, o hiç yolunu ıatır• 

Bir rapor 
Dünya ticareti 
nasıl gidiyor 

Cemiyeti Akvam 1933 seneıi 

dünya ticareti hakkında bir rapor 
hazırlamıştır. Bu r:1pora göre: 

1933 senesinde muhtelif devlet· 
lerin ticari mübadelerinin umumf 
miktarı 1929 senesine nisbetle tak· 
riben yüzde otuz tenezzül etmİ§tİr. 
Dünya ticaretinin umumi m!ktarın 
da bu derece bir tenezzül ilk defa 
görülmü§lür. 

Miktar itibariyle görülen bu te
nezzül kıymette de görülmüştür. 
Kıymet itiooTile tenezzül !lltın he-. 
sabile yüzde ellidir. 1928 ıenesine 
niıbetlc 1933 senesinde dünya ti· 
caretinin umumi kıymeti hakkında 
bir fikir hasıl etmek üzere miktar 
ve kıymet yüzdeleri tevhit edilir
se 1933 senesi umumi ticaret kıy
metinin üçte biri olduğu görülür . 
Eğer halen dünya ticaretinin bü· 
yük bir kısmının kağıt p:ıra ile y::>.

pıldığı ve beynelmilel bors.laırın 
ekserinin dolar ve ıterling ile tes
viye edildiği nazarı itibare alınlf'o 
ıa dünya ticaretinin umumi kıyme
tinin yüzde elliye vardığı neticeıi· 
ne vasıl olunur. 

Dünya tic:ıretinde salah olup 
olmadığı meselesine gelince, Cemi 
yeti Akvam meclisi iktııadi tetki· 
kat ıerviıi şu noktai nazarı serdet· 
mektedir: 

Dünya ticaretinin ısalahı mese
lesinde en doğru noktai naz::ır dün• 
ya ticaıretinin umumi kıymetinde 

1933 aenesinde diğer senelere nis
betle daha büyük bir tenezzül kay
dedilmediğidir. Bununla beraber 
bu kıymet 1932 senesinin muadil 
rakamlarına n::ı.zaran 1933 senesi 
ticaretinde 1933 atmesine nazaran 
salah kaydedilmittir. 

lktısadi tetkikler servisi milli 
pİyaıahrda bat gösteren f aaliye
tin beynelmilel piyasalarda görü· 
len darlığın neticeıi olduğunu be.. 
yan etmekte, fakat beynelmilel pi· 
yasalarda görülen faaliyetin ne ka. 
dar zaman devam edeceğini kes
tirememektedir. mazdı. iş enstitüsü 

Bir mart geceıi, Suadiyenin ö- Para kurlarındaki kararıızhk, 
lelerine kadar yürüdük .. Ilık gök ..,.,u l) tamıı 8 tıncU aayıfadsJ büyük miky:ısta altın itharı hare-
yüzünde soğuk !bir ay ıııldıyordu. Büralcratlar eskiden mektebi haya- ketleri ve e§ya mübadelesindeki 

ta değil, hayale uydururlardı. Bize ez. 0

Şakir yürüdükçe memnun oluyor· ber büı..::_ d k tahdidat fiatlerin istikrarına ve e n.wn eğil, anca müsbet esaslara 
du. Bana da kızcyordu: dayanan kararlar lazımdır. Ancak 0 za. beynelmilel ticaretin inkifafına 

- Sen hem benimle geliyor- rnan ciddi bir iı yapılmıı olur. Bunun mani olan halli müşkül meseleler· 
sun, hem de yoruldum diye şika· için meınleketi çok yakından tannnak, dir. 
yet ediyorsun. Sende yürümek yani iı bakımından Türkiyeyi ciddi bir' Bu şerait d:ıhilinde1 iktisadi tet .. 

• • tetkike tabi tutmak lazımdır. Bu kon· ı_'kl 
zevki yok. Halbukı bu zevkin vü· trolü mak 

1 
Ki er servisinin fikir ve mütalea· ' yap çın vilayetlerde 

cut için en büyük ilaç olduğunu açılacak ve Türkiycde iıin ne- 11na nazaran, §İmdilik beynelmilel 
bilmiyorsun.. vini, cınsını kalitesini, kemiyeti· ticarette refaha avdeti ihtimali 

Böyle söylene söylene, bahçe ni tetkik edecCk mahalli tetkikleri mevcut deiildir. 
içinde evler sıralanan 11sız bir büyük merkeze bildirecek "lı enstitüle. __ .,. __ 
köy mahallesine geldik .. Bir du- rine,, ihtiyaç vardır. lı enstitüleri Matbaamıza gelen eaerler: 

rnüteınadi tetkik neticesinden Türkiyede -·-- ·-·-................. - ......... .. 
var dibinden aidiyorduk. Gözüme ._. Ülk"• o 1.i"l iı hayabnın dayandığı kanuniyeti keı· U 
bir leğen ilitti. İçinde su, auyun fedec:ektir. O zaman aaflam bir it mek· 
içinde resimler vardı. Biri resim tebine sahip olabilecefi.z. 
çıkarmış ve orada urwtmuftu. Bir batka bakundan da biz hayata u-

Uf olsun diye reıimlerden bi. yan ve bürokrasiden, hulyadan uzak 

rini aldım, baktım. Ay ışığa tutup bir meslek mektebi sistemine sahip olmak 
baktım .. Darbe öyle ani oldu ki, için cene bu it enstltü,üne muhtacız. 
sendeledim, gözlerim karardı, du- Çünkü mektep bir hazırlık devridir. Bu 
vara dayandım. hazırlık devri cJindeki unsurları en af&iı 

yedi sekiz sene Jonraki hayat prtlanna 
Elimde tuttuğum resim, karı· ~ygun bir insan halinde inkiıaf ettirecek· 

mm resmiydi. Uzun boylu genç tir. Mektebin bu ileri görüJ vazifesini 
hir adamla i>af bata çık&l'dmıt hakkiyle yapabilmeai için ilerisini tanı-

bir retim. 
Şakir hayretle ıordu · 
- Ne oluyorsun? •• 
- Hiç hiç .. 
- Hasta ınusın?. 
Resmi un.ttım. 
O da, tıpkı benim gibi, resmi 

ay ı§ıfına tuttu ve hayretle: 
- Şahende!. dedi .. 
- Demek riiya görmemişim. 

ması 16.zımdır. Bu tanıma fal ile, muska 
ile tayin edilemez. Bu nkibct ancal' cid
di tetkiklerle, müıahedelerle yapılır. 
Vakıa bu tarz biraz mil§küldür, epeyi yo· 
rucudur. Fakat uglam temellidir. Hayal
den uzaktır. Tam müsbcttir. Bunun için 
y:mnki hayatımıza uyacak olan meslek 
mektepleri vücude gctinnek istendiği za
rr..an alaminüt tertiplerden ziyade ciddi, 
güç fakat emin olan bu yolun tutulması 
çok arzu o1unur. 

Sadri Etem 

Halkevleri t:ırafmdan çıkarılan 
"Ülkü,, mecmuaamın 13 üncü aa.· 
y111 inti§a.r etmittir. içinde İs· 
met Paıa Haz~tlerinin ve Necip 
Kemal Beyin nutuklariyle Nüaret 
Kemal, Mehmet Ali Şevket, Zeki 
Meıut, Ahmet Bedii, Kazım Nami, 
Apdülhak Şinui, Hikmet Rıfat, 
Zeki N:ıfir, A·bdulJah Ziya, Hüse· 
yin Namık Beylerin yazılan var
dır. 

Azerbaycan yurt bilgisi 
Bu mecmuanın Şubat aayııı zen· 

gin mündericatile inıar etmittir. 

Uyanış 
Reaimli Serveti Fünun (Uyanış) 

mecmuuının aon aayıaı ilmi ve 
edebi makaleleri muhtevi olarak 
intitar etmittir. 
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Buradan ileri gidemi
yeceksiniz. Emir öqle .. 

Dünkü sayımızda bu tefrika· ı kabul edecek gibi görünmüyordu. 
mıza ait bir yanh~lık ol.mut ve bir Bulgar efkarı umumiyeai Bulga• 
parça yanlıı tertip neticesi atlan· ristan1n harbe girmeıini hili iate
mıştır. Bu itibarla yazımızın bü· miyordu. Efkarı umumiyenin bu 
t .. ı··ıunu ka b t • • · b un u . Y e ınemesı ıçın u· I hissine riayet etmeğe mecbur olan 
gün tefrıkamıza çıkmıyan kısım- Bulgar hükumeti, tam bir bitaraf• 
dan baılıyarak devam ediyoruz: hk göatermeğe kendisini mecbur 

"' "' • adediyordu. Valandova mUaade· 
ne bir tarafı, ne de diğer tarafı meıi bu bitaraflıltı aaramııtı. Var• 
tercih ctt · ği için tarafeyni nasıl o· dar köprüıü her ne kadar berha• 
yalıyacaAını bilemiyordu. \•a edilememitıe de, orada 18rülen 

Bununla beraber Bulgar hüku· hizmet büsbütün semeresi~ kalma· 
meli her ne olursa olsun, bir te· mıgtı. Bulgarlar Türk çetelerinin 
şebbüste bulunmağa mecbur oldu· harekatını ve kuvvetlerini Sırplara 
ğunu hisaetmi§ti. Yapacağı bu te• haber vermek ıuretile bir taraftan 
§ebbüs Türk çeteleri hakkında idi. Valandova miiıademesinin ademi 
-O çeteler Bulgaristan dahilinde muvaffak1yetle neticelenmeaine 
kaldıkça Bulgaristanın mu haf aza ıebep olmllkla bera·ber, diier ta .. 
etmek istediği bitarafhğa kartı da· raftan o hidiae Bulaar bitaraflıiı· 
imt bir tehlike letkil ediyordu. nı ıaramak itibarilf o esnada takip 
Belki •bir ıün gelecekti ki Bulga· edilen ıiyaaete bir hizmet ıörmilt 
ristan o çetelerin yüzünden ister oluyordu. 
istemez umumi harbe iştirak etme- Bu itibarla Bulgarlar, Sırplar 
ğe mecbur kalacaktı. Hatta bu em- ve Ruslar Türk çetelerinin hareki· 
ri vaki son Valandova müsademesi tmdan dolayı hiddetlenirlerken, 
üzerine ihdas edilmi§ oluyordu. diğer taraftan Sofy::ıdaki Avuııtur-

lbrahim Bey Uıtrumcada bir ya ve bilhassa Alman elçilikleri ve 
müddet kaldıktan ve orada muha- ataıemiliterlikleri çok memnun gö 
cirlere ait olan işleri ve çetelerin rünüyorlardı. 

yeni harekatını tanzim ettikten İbrahim Bey bu kanşık vaziyet 
ıonra Sofyaya gittiği zaman, Bul • k::ırşısında kat'i bir harekette 
gar hi.ikümetinin bu yeni tavır ve bulunmak zam::ınının geldiğini ve 
harcketile :kartılaımı§tı. Sofya hü- fırsatı kaçınnamak icabettiğini an 
kiimetinin hi11iyatına ve noktai ladığından kuvvetlerin bulundufu 
nazarına tercilman olan Bulgar ko Ustrumcaya müteveccihen Sofya• 
mitecileri lbrahim Beye müracaat dan h:ıreket etmitti. Fakat (Rado
ederek, mevçut Türk çetelerin da- mir) e vasıl olduğu zaman orada· 
ğrtılmamakla beraber, silahtan ki Bulgar kaymakamı kendisini 
tecridi ve haki elbiselerinin değit· kar§ılıyarak: 
tirilmeıi lazım geldiğini kendisine - lbrahim Bey, bur~dan ileri 
anlatmışlardı. gidemiyecekıiniz. Çünkü Sofya• 

Türk çetelerine silah ve bom- dan öyle emir aldım ! demittir. 
ha veren Bulgar komiteleriydi. Bir emir 
Şimdi o ıilihlan ve bombaları ge• Demek ki lbrahim Beyin Sof· 
ri iıtiyen gene Bulgarlardı. yaıdan hareket ettiği haber alın. 

Alınan ıili.hlar geri verilmek mıştı. Bu haberin almmaaı ve (Ra
ıuretile çeteler ıili.htan tecrit edi- domir) k:ıymakamına ileri lıareke
lecek olurıa, aylardan beri yapılan tinin menedilmesi hakkında emir 
zahmetler, yüzbatı M-ehmet Ali verilebilmesi İbrahim Beyin Bul
Bey ve aair arkadatları tarafından gar hükUmeti tar:afmdan takip ... 
gösterilen fedakarlıklar ve hayat- dilmekte olduğuna delalet ederdi. 
ları pahasına ifa edilen hizmetler Demek ki Bulgaristan yalnız Bul· 
bota mı gidecekti? gar çetelerinin Sırbiıtan d:ıhilinde 

Bulgar hükiimetinin İbrahim icrayı faaliyet ebnelerini istem~ 
Beyden yalnız çetelerin silahtan mekle kalmıyor, aynı nmanda 
tecridini değil, ayni zamanda çete· Türk çetelerinin hareketlerini de 
efradının giydiği haki elbiselerin büsbütün tatil ettirmeğe azmebnit 
de çıkarılmasını istemesi, bu su- bulunuyordu. lbrahim Bey (ltsdo
retle onların askeri teıkilatla hiç mir) kaymakamından yUkardaki 
bir alikaıı bulunmadığı anlatıl- haberi alınca birin içinde bütün 
mak arzuıundan ileri geliyordu. bu cihetleri dütünmüf, yabancı bir 
Halbuki mevcut yedi yüz küsur ki- memlekette istediği gibi harekette 
,iden yalnız yüz ellisinin arkum· serbest olmadığını bildiği için in:ıt 
da haki elbise vardı. Diğerlerinin ve ısrara mahaJ oJmadıimı anla-
cümlesi köylü kıyafetinde idi. mıt ve kay.makama demitti ki: 

İbrahim Bey çeteler hakkında - "Pek ili, ileri gitmiyeyim 
vaki olan bu talep üzerine alaka· amma nereye gideyim? Onu d• 
dar olan Bulgarlarla uzun uzadıya söyler miıiniz?,, 
müzakere ettikten aonr, nihayet - "Aldığım emre nazaran Cu
Bulgarlara muvafık bir teklif yap· maibali.ya gideceksiniz. Fakat bu 
mıt ve haki elbiseli yüz elli kiıilik nu da ancak nezaret albnda Da. 
kuvvetin Bulgariatandan Sırbiata- lunduğunuz halde yapabilininiz. 
na geçirilmesini ve bu kuvvetin Şayet Bulg::ıristan dahilinde ve bil· 
bir daha Bulgar toprağına avdet hassa Bulgar - Sırp hududunda 
etmemesini ortaya abnıfb. Şayet dolaımayıp doinı Sofyaya avdet 
buna muvafakat edilecek oluraa, eder ve orada oturursanız ona kar
l brahim Bey o kuvvetin bir daha §ı hiç bir diyeceğim yoktur.,, 
Bulgariıtana geri dönmiyeceğini - "Sof ya ile muhabere ettikten 
bizzat temin edecektir. ıonra hattı hareketimi ıize hiJdiri. 

Fakat her ne teklif edilse, Bul· rim.,. 
gar hükumeti bunlardan birisini 



Dünkü Lig Maçlarının Neticeleri 

Galatasaray la 
rakiplerini 

Istanbulspor 
yendiler ... 

Galatasaray-Süleymaniye maçı 3-1, lstanbulspor
Beykoz maçı da 7 - O neticelendi 

stanbulspor • Beykoz ma~ından bir gtirUnUt 
.... (Bat taratı 1 lnd pyıfamızda) 

taknnla çıkmak zaruretinde kal
dığı ~in gerek bu yeni takım, ge
rek maç netic~ıi büyük •bir merak
la bekleniyordu. Bunun içindir ki 
hava geçen cumaki kadar güzel ol· 
mamakla beraıber Kadıköy ıtadı 
sene bir çok seyirci toplamıf tı. 

· Evvela Albnordu - Anadolu 
brtıl:ıttılar. Anadolu ikinci kü
menin batta giden taknnlarından 
biriıi olduğu için rakibine bir bay
ii faik oynuyordu. Neticeyi ııfıra 
brtı üç ıayı ile kazandı. 

Jldnci m:ıç B taknnlan arasın
da yapıldı. Galatasaray B takımı 
birinci takıma oyuncu verdiği için 
hatka türlü bir ikadro ile çrkmıttı. 
Bununla ber:ıber ağır bastı ve ne
ticeyi sıfıra kartı .altı sayı gibi mü
him bir farkla kazandı. 

ladı. iki braf için de söylenecek 
ıeyle~ tunlardı: 

Galatasaray takımı tecrübesiz· 
likten doğan kuaurlannı hızı, ne
f eıi ve oyun hevesinin fazlalığı i
le kapatmıy:ı çalıııyordu. 

Müdafaada Omıan iyi değildi. 
Haf hattında Muzafferle Suavinin 
üzerinde uzun zamandır sıkı m3Ç 
yapmamamn izleri görünüyordu. 
Birisi tutuk davranıyor, diğeri isa
betli vurutlar yapamıyordu. Niha
dın yerine oymyan ve bu suretle 
üzerine ağır bir yük ı:ılan Fahir, bu 
hattın kııahğmı güzel kaf avurut
lariyle mükemmelen kapatıyordu. 
Yalnız tek kusuru vardı; topu iyi 
stop edemiyordu, sonra heyecanlı 
görünüyordu • 

ri ise bilhassa sağ açığm ıayretli 
oyunu ile bet altı defa. Galat:ıaa• 
ray kalesi önünde sayı çıkarmak 
haline girmitler fakat çıkaram:ı• 
mıılarch. 

Devre bu suretle t>itti. 
ikinci devrenin Süleymaniye le

hine geçnıesi beklenebilirdi. Çün· 
kü evveli rüzgardan istifade ede
ceklerdi. Fakat vaziyet bunun ta· 
mamiyle aksine çıktı. 

Çünkü bili.kis Galatasaray bu 
devrede daha heyecanlı ve tecrübe 
sizlijini yenmiı, daha hakinı ve 
hesaplı oynadı. Su:ıvi çok düzel· 
mitti. Muzaffer de birinci devre
den daha iyiydi. Birinci devre so
nuna doiru nefeuizliii ıö
riinür bir tekil elan Oı • 
manm imdadına on dakikalık 
dinleniı tam nmanmda yetitınit
ti. Danyal sola, Muslih sai açıla 
geçmiılerdi. Süleymaniye kalesi 
iyiden iyiye tazyik altında: idi. F &· 

kat muh:ıcimler isabetsiz tüllerle 
boyuna sayı kaçınyorlardı. Uzun 
süren bu ~ikin ancak bir tek 
sayı daha venneıi bunun deh
lidir. 

Süleymaniye ise tek sayıamı an· 
cak devre sonuna doğru bir penal
tı cezasmd:ın çıkarabildi. 

Bu penaltı da lüzumauz bir teY
di. Uzun bir Süleymaniye vuruıu 
Burhanm ayalma dütmüftÜ· Ga
htuaray kalesi önünde tek bir 
Süleymaniyeli oyuncu ile Bur
hanım, &nil kendi kalesi· 
ne müteveccih bir yaziyet
te topu iade eder etıneı: Sü
leymaniyeli oyuncunun olduiu yer 

Muhacim hattm:.ı gelince; Dan· 
yal en dikkati çeken oyuncuydu .. 
Düz init leri, geçitleri f evkalidey· 
di. Fakat diğer arkadqlan bu 
hızda oynıyamadıklan için ortala· 
dığı topbrm çoğu Süleymaniye (Deftml •uncu aayıanın 2 lııd .ıııununda> 

Muğla' da Avcılık 
Avcılar Halkevi spor klübüne girer 

girmez faaliyete geçtiler, sürek 
avlarına başladılar 

Mu§la Avcllarından bir grup 

Mutia, (Hususi) - Muğlada Muilanm Balkanbk mmtak .. 
ötedenberi avcılar toplu bir halde larım çok iyi bilirler. Bunun için 
bulunurlar. Bir tefekküle tinin- uzun uzadıya bir mmtaka aramak 
ler, airmeainler avcılann muhak- zahmetini çekmezler. AYcıhk 
kak toplu bulunduklan bir yerleri Muğlada çok güzel ve çok makbal 
Yardır. Ava toplu giderler, telakki edilen bir spordur. A• 
muhabbetlerini toplu yaparlar, ıe- mıntakalan genç ve ihtiyar &YCI

yik, kaplan, domuz, çulluk ve ıa- lardan hiç bir vakit hali delildi. 
ire avlarında hep toplu hareket Ava ıidemiyen çok ihtiyar avcı
ederler. Aralannda kırılmaz bir 

lar da alqam genç arkadqlarmm 
birlik Ye tesanüt vardır• T etek· anlattıklan av bti,.elerile teaelli 
ktıle, tophllwi• 1,,u L.edar ıuü-it bulurlar. 
bir mealetin Halkevi haricinde 
kalması imkin haricindeydi. ••• 

Halkevine girdiler ve derlıalıfa· Milb kazamızda da aYcılrk nen. 
aliyete geçtiler. Şimdiye kadar üç dedir. Orada kıymetli avcılar 
sürek avı yaptılar. Muğladan gi- vardır. Her vakit sürek avlan 
den bet avcı av yapılacak yerler
de bulunan köylere haber vere· 
rek bütün köylü sürek avma itti· 
nk ederler. 

Bu ıene av yapılan mmtakalar
da ve üıınit edilen yerlerde öyle 
fazla muzır hayvanlara rast ge
linmemittir. Yalnız tertip edilen 
geyik avlan muvaffakıyetle neti· 
celenmiıtir. 

tertip ederler. Hem eğlenirler, 
hem de mahsulatı muzır hayvan-
lann tasallutundan kurtarırlar. 
Geçen ıün Milis köylüleri yap-
tıkları bir avda iki kaplana rast 
gelmitler. Fakat kaplanlan kaçır-

Sıra birinci takımlar maçına 
•elmitti. Gllatasaray yeni taknnı
nı evvelki gün haber verdiğimiz 
tekilde kurmuttu. Yani fU uzuv-
1arla: 

müdaf aasmca kapılıyordu. Do- •••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••H•••••••• Rumı - Burhan, Omıan -
Muzaffer, Fahir, Suavi - Danya:I, 
l>oian, Rasih, Selih:ıttin, Muslih. 

Buna mukabil Süleymaniye de 
lmvvetli bir kadro ile çıkıyordu: 

ğan bu hattın en çalıtkan, yorul· 
maz oyuncusuydu. Mütemadiyen 
ko9uyor, her yere yetiıiyordu. Ça· 
lıtması ile olduiu kad:ır tipi iti-

Besim spor kupası 

mıtlardır. Köylüler timdi kap
lanlan aramakla metıuldürler. 

Burada ara sıra elinde henüz so
yulmuı kaplan derisi ıezdirenlere 
teıadüf edilir. Bunlar kaplan aY. 
cılarıdır. Avda vurduldan kap. 
lanlarm derilerini Mutlada satar
lar. 

Nuri - Sabri, Necdet -Tanat, 
Bülent, Rıfat - Danıf, Ali, isken
der, Ziya, Nuri . 

Umumi kana:ıt maçın müsavi 
fUllar altında geçeceği ve hiç bir 
tarafm ağır buamıyacağı ıeldin
de idi. Bununla benber vaziyet 
hiru da yeni Galatasaray takmıı
nm vaziyetine bağlanıp kalıyordu. 

Netice umumi tahminin aksine 
çıktı ve Galaıtaaaraym yeni takımı, 
asıl birinci takıma nazire yapar
caama canlı bir maçtan sonra ne· 
ticeyi 3-1 kazandı. 

M'.lçm hakemi Adem Beydi. Sü
leymaniye ilk devrede rüzgar altı· 
na dü9müttü. Bu itibarla müdaf a
ada zahmet çekiyon:lu. Galatasa
ray birinci aa,, amı dana maçm bat 
)angıcında kazandı. Sül•YJ'laniye 
müdafaasının hatalı bir hareketi 
lıakenı bir firikik vurutile cezalan· 
dudı. Burhanm uzun bir vurufU 
•a Süleyarniye kalesine giriver
«i. Bununla beraber bu sayı Sü
leır.aniye takımını çok saramadı. 

M9ıf hararetle devam etmiye bat· 

bariyle de Kemal Famkiyi hata- o•• k•• mu··sabaka ÇOk heyecanlı oldu 
labyordu. Rasih sa.ilam fakat a.- UD U 
ğırdı. Selihattin de ç:ılıııyordu. 
Müslih ise hattı yürütmek hususun 
da Danyal kadar müeuir oluyor
du. 

Bununla beraber yeni oyuncu
lann topu stop editleri kuaurluy· 
du. 

Süleymaniyeye gelince; müda
faa her vJ.kitkinin aksine iyi de
ğildi. Rüzgarla beraber seri inİ§
ler yapan Galatasaray muhacim
lerini tutamıyordu. Hafhrla mu• 
hacimler, içlerinde Bülent sibi, ls
kender gibi, Ali gibi cidden kıy
metli elemanlar:ı malik olmak
la: beraber beraberce hareket 
edememekten mütevellit bir karar 
ıızhk ve muvaffakiyetsiz içinde ka 
lıyorlardı. 

Bu devrenin ilk otuz dakikası 

Galat:ısaray lehinde son on bet da
kikası da Süleymaniye lehinde geç 
mit sayılabilir. Galatasaray otuz 
dakika içinde güzel bir e:.ıyı daha 
kazanmıı, Süleymani:ye muhcimle-

Dün Şitli tramvay deposu ö
nünden bqlıyarak Hürriyeti E
bediye tepesine kadar gidip ıel
me suretiyle yapılan liseler ara• 
smdaki tarla koıusu muvaffakı
yet icn edilmittir. 

Bu mevsim zarfında yapılan en 
baretli tarla koıufUD& iıtirak eden 
liseler çok ciddi bir rekabetin do-

iurduiu bu müsabakaya layık ol· 
duju derecede ehemmiyet verdik
lerinden müsabaka son derece he
yecanla takip dilmittri 

Net~cede lstanbul lisesi takımı 
aa.71 hesabiyle birinci gelerek 13 

'I "B · ku puvan ı e, eaım spor,, payı 

Ye birinci, Gçllncü, dördüncü ge
len atletler de apıca mad~alan 

Derilerin fiab kırkar liradır. Ge
len deri geri gitmez, muhakkak 
sablır. Mili.sın dailarmda, Mui • 
lanın yüksek ve yalçın balkanla• 
rmda kaplan eksik değildir. De
nildiğine göre bunlar hakiki kap
lan olmayıp kaplanm panter de-
nilen nevi imiı. • • 

kazandılar. 

32 sayı ile Alman mektebi ikin
ci, 51 sayı ile Şitli Terakki lisesi, 
52 sayı temin eden Galatasaray 
atletleri de ancak dördüncü olabil· 
diler. 

Galatasaray klübünde top

lanan atletlere jimnastikçi mual • 

li.nı Mazhar Bey teıvik edici bir 
hitabe ile kupa Ye madalyaları al· 
kıtlar arasında tevzi etmiıtir. 

Mesafenin birincisi lstanbul 11-

aeıinden Muzaffer Bey kota111 12 
dakika 7 saniyede kazanmıfbr. 

Reımimiz müsabakaya pen 
mekteplileri ıöeteımektedir. 
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Devletlerin Teslilıatı - -
Sovy~t Ordusunda 

Hava Kuvvetleri 
bunlarda.- ~ -· ~ frrw 
k 1 ~azlardan d3.ha k kl 

Sovyetlerin ha .. 

va kuvvetleri 

212 tayyare fi · 
a arı "'b· .. 1.. m a-

t - ır o um yolu bulunc 
rı eşf h d·ı· si de 

!osundan mü -

Bombardman atefi altında yürUyUf 

d .... ha se ı ıyor. Yeni bu 
UŞl ... 1.. " 

ı.ı yenı o um vasıtasına 
.. . d 1 ~uvve· 

t.cu zıya,, a ı <anmu~tur. 
5 t . .. . . • d k f 3 ve ses ı r unıvesıtesın e on eraı ld 

Aister Tişaftfilt öyle bir elektı0k ~-
b lın t k. b . . ı su· 

fası u uş ur ' • u zıya sın1 b' 
h 0 h d·ı· '1 ır ı' veya aşerata tevcı e ı ır,. I 

.-h :;.l bu hayvanlan öldürüy~az a· 
cidinin beyanına göre bu zi}'P ~
"!n veya hayvanların sinirleri [nzı· 
ı . ı ve 
:ıde kuvvetli tesırler yapmakt< . 

s . ~tış· 
. ve hır kaç denemeden sonr· 

tı. . l d ··1d ·· l~yo• 
yayı ıns;ın arı a o ureceK 

nu l ak ·· k .. d ·· ;na-~ye u aştırm mum un ur1 zot A b .. b . k . ur· 
Ani hlll'p teslihatı meselesi 1 İngilizlerin en maruf askeri ~ta u tecru eyı yapma . 

sa,k'horatuvarrna 5 kilovaı'en;n 
hakkın~a intitar ed~n askeri eser· mütehassıslarından birisi olan mi- na ı 

1 
. .. l lcagı· 

lerde bırçok nazarıyelerden hah .. ralay (Liddel - Hart), mu''stakbel .. "'fer e§brmek uzeı-e IlF 
Dl SO),.. t. d .. d ~ 

ıolunmaktadır. ltalyan mütehas· harbi zırhlı motörlü arabalardan Bu gIB. ın en musaa e .rkala• 
•ıılarırun fikrine bakılacak olur· mürekkep orduların muharebe et· rı için cephe) .4hallerde 
ıa, Avrupa kıt'asında vukua gele- mesi şeklinde tasavvur ediyor. O. muazzam mevacfdT~rt!ikiye depo· 
cek herhangi bir tnüselah ihtilafın nun fikrine nazaran zırhlı motör· ları tesis ve idare etmek lazımdır. 
iptidai neticesi, harbin ilk günle- lü bir araba ateşe karşı mukave· Halbuki her şeyden ziyade bu de· 
ri zarfmda yapılacak büyük hava meti, hareket kabiliyeti ve tahaf- polar düşman tayyarelerinin hücu 
muharebeleriyle anlatılacaktır. fuz imkanı arasında tasavvur edi · muna maruz kalacaktır. Çünkü 
Onlar tasavvur ediyorlar ki avcı lebilecek en ideal bir harp kombi- bir tank ordusunun mevaddı ihra
ıayyarelerinin refakat~nde hücum nezonudur. Harp tekniği geçirdi· kiye sevkiyatı menedilecek olur· 
edecek olan muazzam bomba tay· ği ·bütün tekamül devrelerinde aza sa, o zaman ıbütün tanklar muat .. 
yarelerinden mürekkep filolara, mi ate~ mukavemetini, azami ha- tal bir hale gelmi' ve eski bir pi
dü§manm yürüyüt hareketlerini reket kabiliyetini ve azami siper yade taburunun kıymeti daha zi· 
ihlal ve hatta tevkifine, münaka• imkanım daimi surette göz önün· yade artmıf olacaktır. 
]itın iltisak noktalarını ve sanayi de bulundurmuştur. Bu tekamül Ordularının makineleştirilme· 
merkezlerini tahri·be ve bu suretle devrelerinin en son pratik safhası sini ve motörleştirilmeaini her hal 
dü§manın mukavemet kuvvetini garp cephesinde yer altında har- de ihmal etmiyen ve bilhassa ge· 
daha müeuir bir hale gelmeden beden piyade askeriydi. çen sene yaptıkları gizli manev• 
can damarından yakalıyarak kır· Fakat bazı mütehassısların fik· ralarda da bir takım teknik yeni· 
nııya çalr§acaklardır. Gene İtalyan rine bakılacak olurıa, gaz silahı likler tecrübe eden Fransızlar 
mütt-ha1111larının noktai nazarına 0 kadar tekamül ebniştir ki, tasav münhasıran meydan muharebesi 
göre hücuın edecek olan bu düş• vur edilebilecek ihtimaller dahi· yapılacağı nazariyesine pek o ka
man tayyarelerinin, daha ıeyir ha tinde siper muharebesinin eski dar bel bağlamamaktadırlar. Bu 
!indeyken mukabil tarafın hava tarz ve şekilde icrası bilfiil gayri sebepten dolayı şark ve cenubu 
kuvvetleri tarafından yakalanıp m~kün bir hale gelmiştir. Müs • şarki hudutlarında büyük tahki· 
tahrip edilmesine gayret oluna· tahkem bir siperi müdafaa eden mat vücuda getirıni,lerdir. O 
~aktır. asker kafi derecede gaz bomba- müstahkem tesisat o suretle yapıl· 

Bu n~ariyeden hasıl olacak Jariyle bombardıman edilecek o- mıştır ki, en uzun süren bir gaz 
nazariyeye bakılırsa, vukua gele· }ursa, bütün manasiyle aç kalmıya bombardımaru bile yer altında ha .. 
cek olan bu mütbi§ hava müsade· rnahkUm olacaktır. Bugün müsta· sıl olan bu istihkam silsilesini ınü
melerinde evvela hava faikıyeti· ınel olan kimye'Vi harp maddele· dafaa eden kıtaatın hayat ve mü
nin teminine çalışılacaktır. Bu rine kar§ı maskeler ve gaz elbise- dafaa imkanlarına hiçbir tesir ya-

l d k. }eriyle yapılacak mukavemet için pamıyacaktır. çarpıtma ar a ım galip gelirse, 
ml k alınan tedbı'rler çok ı"nk·.'şaf etmi• Fransızların bu tahkimatı, teca-dii!man me e etin:n hinterlan • ~ 

dı, menziller sanayi merkezleri, olmakla beraber, birkaç günden vüzi hareketten tamamiyle sarfı· 
limanları, velhasıl bütün can da· fazla bir siper içinde kalan bir as- nazar edilmekle beraber, müda
marları ona açıktrr. Bu hedeflere keri kıt'a gaz bombardımanı için• faa için yapılacak ateşin hasıl e
karşı s'.stematik bir tarzda yapıla- de aç kalacaktır. Çünkü gaze kar- l deceği tesirin azami dereceye çı· 
cak olan hücumlarm havada mağ- §ı mukavemet için maskeler var• karılması sayesinde tasavvur olu· 
lup edilen ,,Ü'•r.:ıanın mukavemet dır, fakat yüzündeki maske ile na'hilecek bir mükemmeliyete ka
arzusunu az zaman zarfında kıra- yemek yiyebilmek imkanı şimdi • dar yükselmiştir. Fransızlar bu 
cağına şüphe yoktur. ye kadar henüz temin edilememiş tahkimata rağmen dünyanın en 

tir. Onun için açlık baş gösterince kuvvetli hava filosuna ve en son 
kıt'alar da o siperi tahliyeye mec• sistem tanklanna ve motörleştiril· 

rekkeptir. Bu 

filoların altmı

şı avcı tayyare-

leri, elli dördü 

gündüz bomba 

tayyareleri, be 

gi g«e ·bomba 

tayyareleri ve 

doksan üçü hiz 

met tayyarele • 

rinden 

şekkildir. 

müte • 
Bi .. 

rinci 11nıf tay

yarelerin mik

tarı 1958 ve ih

tiyat tayyareler .. 

le beraber 2700 ingilizlerin ( Severn) namındaki 
dür. Tayyare • yeni tahtelbahirleri 
ellerin adedi 5400 kiti pilot ve ra· takındığı bir tiyatro artisti tavn 
sıt olmak üzere, 33150 dir. Tayya- gayet müstehziyane bir surette 
recilik sanayii dev adımlarla ilera anlatılbıaktadır. Sabık çarlık za • 
)emektedir. Yakında harice muh· bitleri (Troçki) nin bu kifayetsiz· 
taç olmadan tamamiyle müstakil- liğini azami derecede istismar et• 
len çalışabilecektir. Sovyetler en mişler ve Boltevik kuvvetlerinin 
ziyade bomba tayyarelerinin inki· yapamadığı şeyler kar.şısında çar• 
§afma ehemmiyet vermektedirler. Iık zabitleri orduda birinci rolleri 
Sovyet gazeteleri Japonya ile oynamıtlarnuş. Harp akademisi • 
harp çıkacak olursa, bomba tay• nin idaresi (Frnse) tarafından de
yarelerinin i.şe yarıyacağını yaz· ruhte edildiği zaman vaziyet der· 
maktadırlar. hal deği,miş ve ondan sonra aka .. 

'1- Ji. :ıı. demi yükaelmif. 

Moskavada 15 senedenberi bir FRANSA: 
harp akademisi vardır. Kızıl or· Fransada seferberlik ilan edi· 
duyu yetittirmek hususunda bu lecek olursa harbe Alp avcı tabu· 
müessesenin büyük yardımı do· runa bir kızaklı istikşaf müfrezesi 
kunmuştur. Harp akademisinin terfik edilecektir. Bu müfreze üç 
kumandanı olan (Şap<>tnikof) ta• normal harp müfrezesiyle takviye 
rafından akademiıin on beşinci edilmiı cer müfrezesinden ibaret 
senei devriyesi münasebetiyle ya- bulunacaktır. Bu kızaklı efrat 
zılan bir makalede Kızıl ordunun avcı taburunun kızaksız gideme· 
tesisi meselesinde (Troçki) gayet diği yerlerde harbe sokulacaktır. 
şiddetli bir surette tenkit edilmek ESTONYA: 
tedir. Bu makalede (Troçki) nin Estonyaya ait iki torpidonun 
tetkilatçılrk noktai nazarından (Peru) hükUmetine satılması gibi 
göstermiş olduğu faaliyete harp a bazı suiistimaller üzerine Estonya 
kademisinin hiçbir şükran borcu erkanrharbiye reıaı ceneral 
olmadığı, onun ideolojik safsata • (Tömvald) azledilmiş ve tahtı 
lardan ·başka müspet bir iş göre• muhakemeye alınmıştır. Ceneral 
mediği söylenmektedir. (Troçki) (Törnvand) çarlık zamanında 
nin boş laflardan başka bir şey yetişmiş olan muktedir bir ku· 
söylemek üzere kürsüye çıkarak mandan olarak tanılmışb. Mu 

maileyh umumi harp senelerinde 
mit diğer askeri teşkilata malik muhtelif Rus ordularının erkanı 

olmak itibariyle dünyada bir mis

line daha tesadüf edilemiyecek 

bir ordu vücuda getirmişlerdir. 

harbiye riyasetinde bulunmuştu. 

Diğer as.keri mütehassıılar, 
bilhassa lngilizler ve hatta F ran
aızlar, kat'i muharebelerin havada 

bur kalacaktır. ~~~!!!!!!!!!!!============~=='!!!!!!!!!==~~!!!!!"""~=~ 

Dünyada 5000 askeri tayyare var 

(Törnvand) ile sabık Rus cene
rallerinden olup (Estonya) da ika
met eden (Lebedov) da muhake
me altına alınmıştır. 

vukua geleceğini zannetmiyorlar. 
Çünkü harbeden herhangi bir 
devletin maddi ve sevkülceyşi 
noktai nazarlardan bir kıymeti 
haiz olan hava ıilahlarmı bu şe
kilde tehlikeye sokmıyacağın.ı ve 

çünkü girişilecek bu gibi hava 
muharebelerinin neticesini kafi 
derecede bir kat'iyetle evvelinden 
tahmin etmek mümkün olamıyaca 

iını ileri sürüyorlar. İngilizlerin 
lakrlne nazaran müsellab ordular 
evvel ve ahir hakiki harp neticesi
ni istihsale çalışacaklardır. 

İngilizlerin ve Fransızların bu 
vaziyette çıkardıkları nazari ve a· 
meli net:celer ç.ok muhteliftir. 
lngilizlere bakılacak olursa eski 
tarzda bir siper muharebesi yap· 
mıya imkan yoktur. Meydan mu· 
harebelerindeyse en müessir silah 
ateşe ve gaze kartı mahfuz olan 
tank en müessir ve en kat'i silah• 
tır. lngilizlerin öyle harp nazari· 
yecileri vardır ki hafif ve seriüs· 
seyir tanklardan mürekkep koca 
fırkalar vücuda getirilmesine ve 
bunlarm eski süvari fırkalan yeri· 
ne kullanılmasına taraftarôırlar; 

Geçen gün lngilterenin avam 
kamarasmda meb'uslardan birisi 
tarafından yapılan tahriri istiza· 
ha hava nezareti müsteşarı (Sas· 
soon) tarafından verilen cevapta 
1933 senesi kanunuevvel nihaye
tinde Fran.sada, Almanyada, A
merikada ve lngilterede mevcut 
olan sivil tayyarelerinin adedi a· 
şağıdaki surette gösterilmiştir: 

Fransada 73, Almanyada 208, 
Amerikada 600 ve lngilterede 60 
sivil tayyare vardı. 

Askeri tayyarelerin adedi bak· 
kında sorulan suale gene ayni 

müsteıar tarafından verilen ce· 
vapta lngilterenin 850, Fransa• 

mn 1650, Amerikanın 1000 - 1100 
ve Sovyetlerin 1300 • 1500 askeri 

tayyaresi bulunduğu söylenmiştir. 

Japon askeri tayyarelerinin adedi 

arttırılmakta olduğundan şimdi • 

lik Japonyadaki askeri tayyarele· 
rin miktan hakkında kat'i bir şey 

ıöylemek kabil değildir. 

Y apdan tahkikata ait olan evrak 
parlamentoya tevdi edilmiştir. 
T orpidolarm satılmasına sebep o

lan yukarıdaki cenerallerden maa· 
da elyevm (Estonya) kabinesini 
teşkil eden nazırlardan hangileri• 
nin de mes'ul tutulması lazım ge• 
leceği parlamentodaki komisyon 
tarafından tesbit edilecektir. 

(Törnvand) ın erkanı harbiye· 
siyle temas etmek üzere Varşova• 
ya g:tmek üzere bulunuyordu. Bu 
hadise üzerine tabii seyahat gerı 

kalmıştır. 



Ufak HlkAye: 

Eski zaman masalı 
• m--l r·r8wüNLARi=::;;;u:;,o=;;=;=u:sufiUz=?:=:====~ 

1934 Gürbüz 11.:ı=-:u ı ==•w====· ••u=-m:::aum::rm:::::a::::m:::::a::::::::g 

Evvel zaman l.çincle kalbur \ - Hapt\h •• 
saman içinde mektepler ıimdiki - Hapıih .. 
ıibi güzel aıralı değildi. Sınıfa Hoca Efendi pek çok kıadı. 
den batmda airip zil çalmca çık- - Susunuz çocuklar .. 
ınak ise biç yoktu. Esaıen sınıf - Suıaanız a ... 
.yoktu ki ders olıun. Kimde can kalıt'. Kahk:ıhayı 

Bir odada kırk elJi çocuk, kız bastık. Hoca müthit kızdı. Etrafa 
erkek otururbr. Kızlar bir tarafta baktı. Yaramazları birer birer sor 
oilanlar bir tarafta diz çökerler. guya çekti. 

üyük kızlar batlanna batörtü- -· Kim yaptı bunu? 
aü örterler. Hoca Efendi kolları - Kim yaptı bunu? 
ııvah kürsü yerideki yüksek bir Hiç kimae ağzını açmaymca ho-
sedirde oturur. Altınd~ da büyük ca kalfayı yani hademeyi çaiırdı. 
bir sopa vardır. - Yatır bunları falakaya .. 

Duvarda (Cel~i, Gitti) tahtası Battan birinci bendim. K~lfa 
uıhdrr. Yanında da hapnetlu fa- hemen beni yere yatırdı. Falaka· 
laka huretleri boy gösterir. yı ayaimıa geçirdi. 

Bizim burada yaptığımız fey ta· Hoca pat diye ayajrma kslm 
bii yaramazlık... sopa ile indirdi. 

Sabahleyin erkenden mektebe - Pat!! 
ıireriz. Oileyin çıkarız, öğleden Arkasından bir toa dumaa 
sonra gireriz. Akpm çık:ırız. kalktı. Hoca ayajmıa vurdukça 

<:mı bu ... Saatlerce otur otur bu· pat pat ediyor arkasından bir toz 
nun sonu ne olacak? duman ortalığı karıttırıyordu. 

Bir rün hoca efendi namaz - Nedir bu? Nedir bu? 
kılmak için aptest almağ:ı gitmi~- - .... ? 
ti. Biz odada öyle gürültü ediyor- Ben (hiç) demeie kalmadsn 
duk ki... bütün çocuklar kahkahayı butı• 

Birdenbire aklıma bir kumu· lar. 
Jık .-eldi. Hoca buna da kızdı. ~raplan-

- Çocuklar. Hoca gelince hep mı çıkartınc:l belki ya.nm kilo kül 
"birden Jıapfıralmı. Bende hapfı· yere döküldü. Ben daha falaka 
rık tozu vu. yiyeceğimi bildiğim için çorabı

YavatÇ& hapfırık tozunu hoca· mm içine kül doldurmuıtum. 
nm kürsüsü üzerine koydum. Ha· Çıplak ayaimıa bir kaç tane 

· .a. Efendi f.elince yavqça gittim. vurdu. Ben avuım çıktıta kadar 

Çocuk Müsabaka~ı 
MUaabakamız devam edl· 
yor. Yavrularınızın fotoj

raflarını gönderiniz •. 

anbulspor
rıdi 
ilhassa sağ açığm ıayretli 
.le bet altı defa Galat:ısa
ui önünde sayı çıkarmak 
.:innitler fakat çrkaram~-
. 
~ bu suretle i>itti. 
ıci devrenin Süleymaniye le-
1eçmesi beklenebilirdi. Çün-
veli rüzıirdan istifade ede- f 
di. Fakat vaziyet bunun ta-; 
yle aksine çıktı. .1 
nkü bilakis Galatasaray b f 

fJ daha heyecanlı ve tec .. 
i yenmit, daha hakinı 
oynadı. Su:ıvi çok d ·· · 
Muzaffer de birine: 1 

Erzunİ~İydi. B~nba!ı Hilmi 
Bey kızı 2~ ,..~~cıa (Özgönül) H. 

GllleJ ve g(lrbUz çocuk müsabakamız ı;ıok 
rağbet kazandı. Okuyucuıarmuz bize aevgt-

Eskiden 
Para 

Eski zamanda umumt harbin 
evveline gelin.ciye kad:ır 
ketimizde para altın idi. 
kıymeti de 108 kuruıtu. 
pualar da ıümilftendi. 

memle
Bunun 
Küçük 

He padiph kendi namına para 
bubrır Ye para da öylece anı· 
brclı. Şimdi aöylediiimiz (Me
cidiye) ıibi para da ( Mecit) 
iamindeki bir padif&hın butırdı
i• 20 kurut kıymetindeki paranın 
adı idi. Ondan ıonra Mecidiye 
20 kurut olarak tanındı. 

Kaç tirli para t1ortlır? 
(Para) 71 para olarak enela 

kullananlar Fenikelilerdir. Bun
lar bellerine, bir torb:ı içine akın 
koyarlar bir taraların:ı da terazi .. 
Bir mal aldıkları zaman terazi ile 
trtarlar ve altın verirlerdi. 

Sonr.:ılar bu altınları yuvarlak 
pna olarak yaptılar. Sonraları 

gelen her memleket hükümdarı 

kendi namına para bastırdı . 

Ne katlar koşarlar? 
Jl yavruıarmm fototraflarmı mutemadtyen Tayyare ıaatte 450 kilo metre 
ıönderl,orıar. Ellmbıde balılmak lçtn aıra-
eım ~n bir çok fotograt var. ıider. Tren en çok 120 kilometre 

Bu fototratıarm hepslni gazetemizde gider. Otomobil 150 kilometre gi
n~deeetız. Ondan aonra foto~an neD- der. Vapur en çok 65 kilometre ai· 
redllen Çoc:uklar araamd& mQaabe.kamm ter· 
Up edeoetil- der. 

Mlla&baka p.rtlarmı dahJi lleride uzun u- Bisikletli adam saatte 65 
zad.ıya yazaca#JZ. nıetre aideı. 

Şimdiden okuyucuJamnıadan fUDU rlca 
~: 

Bizde 
Nasıldı? 

Patinaj kayan bir ad :ım 42 ki· 
lometre gider. 

Kotan bir adam saatt~ 7 kilo
metre ıider. 

Araba ıa'ltte 10 kilometre ıi • 
der. 

Sümüklü böcek saatte 3 metre 
gider. 

Kaplumbağa saatte 8 meb·e ai· 
der. Sivri sinek 25 metre uçar. 

Balık 8 kilometre yüzer. 

Köpek 10 kilometre ko!ar. 
Av köpeği 13 kilometre gider. 
Geyik 15 kilometre gider. 
Kırl--ngı 90 kilometre uçar. - Hoca ıııindi.. dedim. Arka- bayılırım diye bafırdrın. Hoca 

a~dan yav3tçacık tozu üfledim. korktu. Beni aalwerdi. Diler ç~ 
Hoca biraz sonra lıapınmağa bat culdara da (defolun) terbiyesiz· 
ladı. O bapımnca ben bapıırdnn. ler 8iyerek yerlerine oturttu. 
Ben hapfınnca çocuklar hapıır- Bugün bünu dütündükçe boca· 
dı. Velhasıl bütün kız, erkek ço- mızın vaziyetine kendi yaramazlı-

1 - YaV1'Ularmızm k.artpoataı bUyWdU· 
gilııde çekllmlf fotoğraflarını bize gönderi· 
nls. ALAY 

cuklar hep bir ağızdan: ğmıa hala gülerim. 

2 - P'ototratm arkuma yavnmuzun Sa· 
nWıl, •dreatnlzt )'U!Qalt unutmayma. 

1 - Bu tolql'raflan (Valut çocuk ayta-
111 muharririne) _gönderiniz. - Haptih... Ma•alcı 

.. , ..... :··:··:·;;;;;~~;,··;;;;;~;·:·:·:·-~ ..... 1ı-.ı11-lllllltıff1110llllı...,,lllllllMMllQllllffi 
... A_s_t ...;;.L ..;.;.;M;...;;;;;E;....C __ E_., 

OMağara ilmiO 150 okuyucumuza 
hediye verig~rıız 

Herkeste bir merak vardır. Ba· 
zı adamlar seyahati çok severler. 
Butlan dağla.ra çıkıp gezmeli, çi
çek toplamalı •. Pul toplamalı .. lt· 
te bir çok adamlar da yer albnda 
mafaralan ıezmeji severler 

Bunlann içinde M. Martel is· 
minde bir meıbur adtm ise artık 
aklım fikrini mağaralara vermit 
nihayet (Mağara ilmi) diye bir ki
tap bile yaanıttır. 

Martel efendi mağaraları öyle 
'ballandıra ballandıra anlatır ki .. 

Ancak Martel efendinin söyle
diiine ıöre maiaralar ile uğraş
mak, mağaralan gezmek kolay bir 
it delil imif.. Bunu anlatıyor: 

- "Mağara seyyahlığı dağ sey· 
yahbiının aksidir. Birincide inilir, 
ikinci de çıkılır. Dağa çıkarken 
kullanılan eıyaların hepıi mağa.· 
rada da lazımdır. Vücudu sıcak 
tutmak lazımdır. Halatları, kaz· 
malan, çadırlan, muıambaları ek· 
sik etmemek icap eder. 

Mqaralara inmek çok zor bir 
ittir. Evveli bir ucu uçurumun 
ajız tarafına kuvvetle bağlanmıt 
hir İp merdiven atağı doğru ıar,kı· 
trlır. 

Soma bir ip vücudun etrafın· 
dan aeçbilerek bağlanır. Fakat 
bu da en iyi olmak üzere şöyle ya
pılmalıdır. 

Taze aiaçtan aailam hir ıopa· 
nm ortasına bir ip batlanır • Sey• 
yalı bunun üstüne oturur. Göiıü· 
nün etraf mdan ıeçirditi eliler bir 
ipi sopaya haib olan ipe bajlar. 

Bu seyyahı düpnekten kurtarır· 
Veicabmda yukarıya çekibneıini 
kuvetlendirir. 

Seyayhlar qaiıya iner~en bat· 
larına da madenden yapılmıı bq
lrk ıiyerler. Bu ıuretle qajı iner· 
ken kafalarına düten tatlar bqla-

Bu haftaki bilmeceıniz hece. 
)erden cümle te9kilidir: 
"A M . rt - - ri - e - ıç - re 

pi-n-ıa-dı,, 

Doiru halleden.lerden yüz elli 
okuyucumuza muhtelif hediyeler 
verecejiz. Hediyelerin içinde ç0lc 
kıymetli ıeyler vardır. 

Hal varakaların:ı iıimleriniai 
okunaklı olarak yazınız. (V alcit 
ıazetesi çocuk sayıf ası muharri
rine) ıönderiniz. 

rını yarmaz. , 11•1111•11 , " -· '*""" 
Mağarada kaybolmuş ri gibi majarada dolatmıf. Niha

Maiara merakına diifeu adam- yet bir aün naıdaa majaranın •i
ların batma ç.ok büyük feliketler aınden içeri ıiren bir ıtık onu kur
gelmiıtir. tannlf. Hemen ıııia doiru ıitmiı. 

itte Bavnıan ismindeki bir a• Zorla dıprı çıkabihnif. Fakat yep 
dam, bir mağara içine girmit, yo- yeni tekilde bir çok ıeyler bulmu9. 
lunu kaybetmif. Günlerce terse- ilme hizmet etmif. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yazısız Hikaye : 

Cabi Efendinin başından geçenler 

Düşünmüş I 
_ Ojlum .. Koıkoc:ı küli.h şeke· 

rini yiyip bitirnıi§ıim. Karde9ini 

hiç dütünmedin mi?. 
Şimdi o ne yapacak! 

- Dütünmez miyim anneci .. 
iim. Aman kardetim gelmeden 
hepsini bitireyim diye az sıkıntı mı 
çektim. 

Kaç ayak 
- Anne buıün muallim bana 5 

verdi. 

- Neden? 
- HaJVanhrdan .• 

- Ne sormuttu? 
- Züraf enin kaç ayaiı var de· 

di. Ben de Uç dedim. 

- Böyle ıey olmaz. 
- Muallim de öyle söyleyince 

öteki çocuklar 2 ayak dediler. Mu· 
allim de b:ma 5 verdi. 

Vay vay •• 
Kiracı - Efendim. Evin damı 

akıyor. Ailece banyo fllplık. 

Ev sahihi - Paruız banyo al· 
mı,sınız. B!r de tlklyet ha. Amma 
da nan'körlük ..• 

Dil .. 
- Ben kut dilinden bile anla.• 

rım . 
- insan dilinden anlamıf olta· 

nız daha iyi . 

Ayıklamış!. 
- Peynirin çok kurtlu im· f·· 
- Amma yaptınız ha .. O kadar 

d:ı ayıklamı, idim yahu!.. 

Çaq ! .. 
Co~rafya der•inde: 

- Çay neye derler .• 
- Sabahları içil~n kırmızı •u· 

ya .. 

Bilmecede kazananlar 

Büyük hediye9i alan 
okuyucumuz 

Merauk Bey 

Son ayın bilmece nıüıabaka• 

smda büyük hediyeyi alan talihi 
olaıyucumuz Merzuk Beydir. 

Merzuk Beyi tanıtrrken diğet 
okuyucularımıza da iyi t:ılihle 
temenni ederız. 



2JediAoda 

" Siz ayağa kalkınca 
hızır aklıma geldi!,, 

unan parlamentosunda maliye nazı
rının muhalif bir mebusa cevabı 

Pırlamentoların bazı celselerin
öy\e hararetli münakaJalar olur 
birbirine muhalif olan fırkalar 
asında acı ve htlı, müstehziya
ve husumetkarane öyle söz!er 
edilir ki bu münakaıalar dik

atle takip edilse ne kadar çok de
ikodu mevzuu çık'lr. Bizim eski 
eclisi meh'usan devrinde ittihat· 
tarla ltilafçılnı· arasında vuku 
uJan çekişmeler esnasında bir 
k hazır cevap meb'uslarm s5y· 
dikleri en meşhuru merhum B:ı
an Zade İsmail Hakkı Beyin mu· 
alif bir meb'usa verdiği cevaptı. 
celisi Meb'usanın bir celsesinde 
uhalif mebuslardan birisi Ba· 
nzade ismini kulen yabanz&dc 

iye okur okumaz lsmail Hakkı B. 
emen atıluak: 
_"Babandır!,, demişti. 

Geçenlerde Yunan parlamento
nda da bun:ı benziyen bir hadise 
hnuıtur. Mali'ımya, Yunan parla
entosunda Şimdiki hükumeti tu

frrkalarla Venizeloı taraftarı 
uh:ıfif fırkalar birbirlerile f rrıat 
üttükçe sık sık çarpıtmaktadır. 
u ç.arpıımalar son günlerde Bal -
an pakti meselesinde de kendini 
rktan açığa göıtennitti. 

Bahsetmek istediğimiz hadise 
und'ln bir kaç hafta evvel olmu!o· 

lstanbula yağan ıürekli yağmur 
ar emasmda Yunaniıtandan ge
en telgraf haberlerinde memleke· 
in muhtelif m::dıallerini ıu baıtığı 
e hasıl olan feyezandan dolayı 
ilhua Yunaniıtanın (Peloponeı} 
ıntakasının çok zarar gördüğü 

Udirilmİftİ. Yun:m hükumeti za· 
ar görenlere ve kazaya uğrayan· 
ara: yardım etmek için derhal l&.-
ım gelen tedbirleri almı! ve bazı 
erlerin ah:ıliıine nakten muave
ette bulunmu~tu. 

Bununla beraber, muhalif fır· 
Iara mensup olan meb'uılar hü

ete hücum ederek alınan ted· 
inizliğin kifayetsizliğinden ve 

~östel'ilen ihmal ve tekıisülden do· 
:ı.yı feryadı koparmakta devam e· 
iyorlardı. Tabii böyle yapmasay
ılar, onlara, muhalif f ll'kalara 
enıup meb'uı naz:ırile bakıla· 

dı. Muvaftk olurlarsa hükume-
i §ak9aklamak ve muhalif olurlar· 
e yere batırmak Vlzife1eri iktiza .. 
ından olduğundan feyezan hadi -
esi de hükumete hücum için bir 
esile addedilmi!tİ. 

Bu muhalif meb'uılardan biri· 
' (Pelopones) mıntakuında ken
isinin meb'us çıktığı maİu.lle hiç 
ir muavenet yapılmadığından ve 
ir drahmi bile gönderilmediğin-

i 1 · ı. A en do ayı §ı~ayet ve bu muavene-
i eıirgiyen maliye nazrrma !İddet 
e hücum ediyordu. 

O derecede ki maliye nazırı ni
'!.yet künüye çıkar.ak kendisini 
üdafaaya mecbur olın\14. bahıe
ilen mahalle para gönderildiğini 

fSJlemiı ve §&yet bu nakdi mua
renet kifayet etmiyorn yeniden 

~
n bin drahmi daha yollanacağını 
uhalif f rrkanm o meb'usuna n .

etmitti. 
il Fakat muin.lif meb'uı bu kada.,.. 
bık hir paranın oradaki feli.ketze
~~ıett. yat°drm ~in lt&f i relem;,c 

ceğini, on bin drahminin nakdi 
muavenet diye gönderilmesi hükU
met için bir ayıp teşkil edeceğini 
söylemiş ve ayağa kalkarak demiş 
ki: 

- "Herhalde nazır efendi bir 
sıfırı unuttu ve yüz bin drahmi di· 
yeceği yerde sehven on bin drahmi 

dedi!,, 
. İsle burada. maliye nazırı güzel 

bir ~evap vermi' ve muhalif meb' -

usa hit:ıp ederek: 
_ "Affedersiniz, hakikaten bir 

sıfır unutmu§t'Jm. Fakat siz ayağa 
kalkar kıı lkmaz o sıfır derhal ha
tırıma geldi. Onun için müsterih 
olunuz, bahsettiğiniz feyezan ma· 
halline on bin değil, yüz bin drah
mi gönderilecektir!,, 

Sözlerile muhalif meb'usu srfır 
derecesine indirmişti. 

Dedikoducu 
U'tW&C & p U.UllWJltUllflllnUltfnlrallll ıRlrTI ltflJM!tlNntiılfllJ.H ..... Cl."IM!WJ 

Dünkü Lig maçla
rının neticeleri 

~»a~uralı t> ıncı - ~ ıt:ıJ:ı 

de kıvrandığı görüldü. Burhanın 

lüzumsuz yere bir favl y~ptığı .. 
anlaşılıyordu: Düdük, penaltı ve 
gol .• 

Bundan sonra Galataıaray ka· 
lesi 1bir tehlike daha atlattı. Sıkı· 
şik bir vaziyette oyunculard:ln bi· 
riıi kendi kalec;ıine, paı verirken 
a.deti şüt çekmişti. Rasihin soğuk 
kanlılığı bunu yerinde karııladı. 

iste dünkü macın da neticesi 
~ J 

bu. 
Galatanrayın yeni takımını u· 

mumiyetitibariyle umulduğundan 
çok iyi bulduk. Doğan başta, Sela
hattin ile Fahir umulduğundan faz 
la muvaffak oldular. Yalnız Mu· 
zaf f eriıı eski muvaffakiyetli gün
lerine dönmesi için nefeı ve görüş 
ka:biliyetini artırması lazım. Bun
dan baıka Burh1n. Osman hattını 
Jüzuınu kadar ktivvetli buknaclık. 
Bu hattın lıta.nbulspor ve &şiktaf 
karşısında dah1 fazla mü!külata 
uğrıyacağı muhakkaktır. Bu iti· 
barla takrının Burhanın yanm'lld1-
ha çevik ve aeri bir arkada! bul
ması zaruridiT, kan~atindeyiz. 

A. S. 
Taksimde 

Taksim ata dında da ilk maç Bey
koz - lstanbulspor B takımları a .. 
ruındl. yapıldı. lki takım dörder 
sayı ile berabere kaldılar. 

Bundan sonra ikinci kümeden 
Hilal ile Topkapı kartıla,ttlar. Hi· 
lal sıfıra kaJ'!ı ·hir al.yt ile galip gel
di. 

Sıra Beyokz - lstanbulaopr bi· 
rinci takımına gelmişti. 

1stanhulıporlular bu maçı cid· 
den güzel oynıyarak O - 7 gibi mü
him bir farkla k~~andılar. Bizzat 
lstanbulaporluların bile tahmin et• 
medikleTi büyük ıayıh muvaffaki
yeti kazanan lıtanbulıpor takımı 
!Öyle kurulmuftu: 

Lutfi - S:Lmib, Sebih - Halit, 
Huan, Aziz - Nevzat, Selahat· 
tin, Sami, lsmail, Re§at. 

Beykozun ka.drosu Jöyleydi: 
Kandilli - Nebi, Sedat - Yu· 

auf, Met.met, Halit - Şehap, S. 
in.dır, Mustafa, Rıdvan, Behçet. 

Gatataıaraylı Süphj Beyin ida• 
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ŞUNDAN BUNDAN 
Öldürücü 

ziqa/ 
Bir JngiJiz alimi

nin keşfi 
Boğucu gazlardan d~ha kor

kunç yeni bir ölüm yolu bulundu
ğund1n bahsediliyor. Yeni bulu
nan hu yeni ölüm vasıtası~a "öl
dürücü ziya,, adı konmu~tur. 
Lisestir ünives itesinde konferans· 

çıMisteı· Tişaftfilt öyle bir elektrik 
ziyası bulmuştur ki, bu ziya sinek, 
kuş veya haşerata tevcih edilince 
de!"h~l bu hayvanlan öldürüyor. 
Mucidinin beyanına göre bu ziya 
insan veya hayvanların sinirleri Ü· 

zerinde kuvvetli tesirler yapmakta 
tır ve bir kaç denenl.eden sonra 
bu ziyayı ins~ları da öldürecek 
dereceye ula~tırmak mümkündür. 

Hatta hu tecrübeyi yapmak ü
zere laboratuvarına 5 kilovatlık 

tertibat yerleştirmek üze1·e lngil· 
tere hükfımetinden müsaade bile 
almıştır. 

Bu tertib:ıt sinek ve kuşları öl
düren cihazdan 500 kere daha bü· 
yük olacaktır. 

Zehirli gazlara karşı 
Zehirli gazlardan korunma hu

susunda yapılan maskeler ·nasın· 

da her cins gaza kar§ı tesiri olan 
bir maske bulunması meselesi öte
denberi bu mesele ile meşgul olan 
ilimleri işgal etmektedir. 

Amerika gazetelerinin verdik· 
leri haberlere göre bir Amerikalı 
muhterih Amerika harbiye nezare
tine müracaat ederek her türlü gaz 

lara kJ.rşı bir maske ke,fettiğini 
bildirmiş ve icadının satın alınma
sını teklif etmiştir. Muhteriin id· 
diasına göre bu maskeden hiç bir 
gaz geçememektedir. Maske yal .. 
nız insan vücudun:a. hücum eden 
g:lz1arı da defetmektedir. 

m11um11ııı11111ıııu111ııııumııuıııııı111ırı1111ıııııı1uırııııtrrııı 1 11111ııun 

resinde ba·şlıyan maçın daha ilk 
dakik:ı.Iarında lstanbulıporun çok 
ağır bastığı görülüyordu. 

Beykoz müdafaası mütemadi
yen yorucu bir maç yapıyordu. ls
tanbu!ıporlular birbiri :ırkasına üç 
sayı yaparak devreyi bitirdiler. 

İkinci devl'ede Beykoz gene bir 
türlü kendini bu tazyikten kurta· 
ramadı ve late.nbulıpor muhacim .. 
lerine dört sayı d "'ha çıkarmak im
kanını verdi. 

Şeref stadında 

Beşiktaş Şeref stadında yapılan 
maçların neticeleri de Junlardrr: 

T opkapı - Hilal B. takımları 
sıfır - sıfıra berabere. 

Fener bahçe - Beıiktaş gençleri 
arasındaki maç çok teknik ve he· 
yecanlr oldu. Birinci devrenin 
ilk kumı Fenerlilerin hakimiyeti 
altında geçti. Bu müddet zarfın· 
da Fenerli Sol iç hoş kale önünde 
muhakkak bir gol kaybetti. Oyun 
son kısımları nisbeten Beşiktaıın 
hakimiyeti altında geçti ve sıfır 
sıfıra bitti. 

ikinci devre her iki tarafın çok 
seri ve zevkli bir oyunu ile başla
dı. Bu devrede de Beşiktq mu• 
hakkak bir gol fırsatı kaçırdı. O· 
yun biı- aralık Fenerli gençler le· 
hine döndü. 

Bu eınada da Fenerli ıol iç bir 
tütu, avuta göndermek suretile 

Bahtiyar 
mahkumlar! 

Nevyork hapisanesinde 
Üniversite dersleri 

verilecek 

Mühim bir 
keşif 

Kimya ile mahsül 
yetiştiriliyor 

Doktor Spangenberg meşhur bir 
ziraat kimyageridir. Bu alim şim· 
diye kadar h iç bir alimin ziı·aate 
t emin · edemediği feyzi bereketi 
veremke çin tecrübelere girİ§mek· 
tediı-. 

Alim hususi tahlilhanesine ka· 

Nevyorkta bulunan ve dünya· 
nın en ınüthiş hapishaneler.nden 
b:ri olan Sin - Sing hapishane· 
sinde yeniJikler yapılmağa ba§]a• 
mıştrr. Bunlar arasında en dikka· 
ta şayan olan nokta hapishanede 
üniversile tedl'İsatına ba~lanması 
hakkında verilen karardır. Nev· 
york üniversitesi profesörleri bu 
hap~shanede muntazam dersler ' 'e· panmış, her türlü toprağı tahlile 
recek ve mahpuslar ders senesi 

1 
ko~l.muş ve bil~a~.sa iyi buğd~y 

nihayetinde, diğer üniversitelerde yetıştıren olgun uzum veren sag• 

ıd - 'b'ı imtihan v k lam topraklara daha çok ehemmi• o ugu gı • erece ve . . . . 
h ·ı· · ·ı ınal edenler d. ı yet vermıştır. F ılhakıka bu top· ta sı mı ı ~ ıp oma a-

l 
• ki d rakların kimyevi terkibini ve ye· aca ar ır. 

tiştirici maddeleri ayırmış, bun· 
Yeni bir zabıta romancısı 

bulundu! 
lardan sınai bir toprak teşkil ede· 
rek kapalı borulara doldurmuş-

b tu~ • 
Meşhur za ıta romanları mu-

haı·riri Edgaı- Vals'ın ölU.münden Bu kimyevi topraktan kafi de
sonra lngiliı kilapç.ılar yeni bir recede topladıktan sonra içim~ hır 
zabıta romanı muharriri bulmak tohum atmış ve bil' kaç sa~ t onu 
derdine düşmüşlerdi. Yapılan tet- yaşatıcı maddelerle besJemis ve on 
kikat ve taharriyat hic bir netice 

1 
gün sonra cam boruları açtığı za· 

vermediğinden İngili~ kitapçıları- man bu tohumlann kuvvetli S'4 et• 
iiii!!l en nevmit oldukları bir za- te neşvünema bulmakta olduğu• 
manda bunlara Droti Seyers na· nu ve sınai toprağın on günde ye-
mında bir kadın müt"acaat ederek t:ştirdiği bu tohumların alela<le 
kaleme aldığı romanın neşrini ri- topraklara ek ilen nebatların bir 

kar aylık beslenmesi derecesini 
ca etmittir. Yapılan tetkikat ne- 3:' 

ticesinde bu kadının yazdığı zabı- bulduğunu gör.müştür. 
ta romanı hakikaten Edgar Val· Bu keşif üzerine İngiltere zira• 
sın romanlarının yerini tutacak at teşekkülleri tetkikata gir1şm~ş· 
derecede kuvvetli olduğu görül- l ler ve uzunlus u 8 kadem demir 
müş ve rcmanı neşredilmiştir. ! borulaı·la do_1u küçük bir o~an::'1 

B 'Ik t b' d 100 30koyunu hır sene beslemege kı· u romanın ı a m an 
bin nüsha satılmıştır. Romanı ya· 
zan kız bir proteslan papasının kı· 

zıdır. 

Mısırda ecnebi dilleri 
nasıl öğretiliyor? 

Mmr maarif nezareti mektep· 
lere deva.":ll eden çocukların lng1· 
lizceyi iyi b:r surette öğrenmeleri 
için yeni bir usul bu!muştur. Neza
ret mektepler paydos edildiği za
manlarda okunmak üzere ta!ebe

ye İngilizce kitaplar dağılacaktır. 
Talebe bu kitapları okuyacak, an
layacak ve melttebe döndüğü za· 
man açılat:ak müsabakayı kazana
caklara mükafatlar verilecektir. 

Ş:mdillk orta tahsil talebesine 
tatbik edilen bu usul ileride bütün 
mekteplere teşmil edilecektir. 

Mısır Eczacı Mektebi 
talebesi 

Mısır eczacı mektebi talebesi 
mesleklerine ait bazı isteklerini 
kabul ettirmek üzere derslere gir· 
m.emiş ve toplu bir halde bir takım 
dairelere gitmiş olduğundan rnaa· 
rif nez~reti tle talebeye bir ceza ol
mak üzere bir hafta müdetle mek· 
tehi kapamı~tır. 
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muhakkak bir gol kaçırdı. 

Oyunun bitmesine yedi dakika 
kala Beşiktaş sol açığı iyi bir sü· 
rüşten ıonra takımına galibiyet 
golünü kazandırdı. Her iki takrm 
da kendilerinden ümit beklenile· 
cek şekilde muntazam ve 
oynamıtlardır. 

teknik 

Türkgücü - Ortaköy uçuncü 
küme birinci talumlan maçını 1-
0 Türkgücü kazandı. Doğan takı· 
mı, B~lmköy gelmediğinden hük
men galip aayıldı. 

fayet edeceğini ve her koyunun bu 
suretle beslenmesi ması-afı hafta· 
da bir şilini geçmiyeceğini ishat 
etmişlerdir. 

Meselenin en değerli noktası bu 
nebntların alelade nebatlardan 
yüzde 40 nisbetinde fazla (Vita• 
min) i haiz omasıdır: Bu keşifler· 
den sonra hayvan sahiplerinin kı· 
şın kuru ot yedirmiyeceklerdir ve 
yeni besleme sayesinde hayvanla
rın hacmi yüzde 25 nishetinde ar· 
tacak, koyunların yünleri daha iyi 
olacak, tavuklar kısın daha çok 
yuınrtlıyacaktır. 

Bu ziraat usulü uımumileşirse 

artık çoban.lar hayvanları otlat • 
mak için dağdan dağa dola§mıya
cakt teşkil edilecek sınai çiftlikler· 
le iktifa edilecektir. 

Bu usule bir de sınai ziya ile 
daha çabuk mahsul yetiştirilmesi 
çaresini ilave edi~ce gelecek nesil· 
lerde, çiftliklerin ne şekil olacağı· 
nı kestirmek o kadar güç değildir. 
Bugün bile ziraat alimleri mahsu· 
lün sür'atle ve fazla neşvünema 

ile yetişmesi için elektrikten hayli 
istifade etmektedirler. 

Mesela bir İngiliz ziraatçisi gü
neşte yedi haftada yetişen bir çiçe 
ği elektrik ışığında bir haftada ye· 
tiştirmeğe muvaffak olmuştur. 

"Amerıka bir esirler 
diyarıdır ! ,, 

Meşhur İngiliz tiyatro muharriri 
Bernard Şow yeni Zellandaya gi• 
derken gazetecilere beyanatta bu· 
lunmuş ve bu beyanatı srrumda 
Amerikaya çok §İddetle hücum et· 
miştir. İngiliz muharrire göre A· 
merika bir esirler diyarından bar 
kabir şeyi değildir ve oradaki ida· 
re tarzı dünyanın ne müıtebidane 
jdare sistemini ifade etmektedir. 
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TAKVİM 

Cumartesi 
lOM ART 

23 Ztlkade 

Pazar 
11 MART 

24 Zilkade 
Gun do~u~u 6,'.!0 ö,19 

Velayet, 
• 

mır as 
vesayet 
hukuku .. 

ve 

B 
. Giın atıs• ııı,ıo ııc,ı ı 

- emm köpeğim, Nevyorkta, - Arşer hakkın.da ne düşünu• Saha~ oamaz• 6,rn 6,trı 

senin evinde mi? Doğrusu ya şaş· yorsunuz Mister Julyos? O~ıe nama:u 12,H ı~.u 

Vekiller heyetince hazırlanan yeni 
nizamnameyi aynen neşrediyoruz 

tnn, kaldrm. Nasıl oldu da bu kö- - Dolandıncmın biriydi. Mu. ikindi nanm~ı ıs,,ı ıs.ı:ı 
k 

.'\kşnm namazı rıı,ıo ııı.ı r 
pe sizin evinize geldi? Bunu an· hakkak onu dolandırdığı adamlar ratsı naına1.1 ı9,3CJ 1 Q,41 Kanunu medeninin velayet, ve· de.fterlerin behemehal mürekkeple yazı\-
Jryamıyorum. ı dan biri öldürmüş olacak •. Kendı- imsak "·42 4.41 aayet ve miras hukukuna müteal- iması lazımdır. 

O F l b k- k . . b . d d 1 Yılın ~eçen gilolerı 64 6~ lı'k hü1...:~-Jerinı'n tatbı"k suretı·nı" \ Madde 9 - İş ve muamelelel' defte":"• 
- ayrı. atat u ope sızın si em e o nadırdığı halde ken· iılıotaıan .. :ıor :ıo > Mun ı ı değil mi? Miater Julyos ! disine karcı derin bir nefret duy· L _J göstermek üzere adliye vekaletin· ere mu~me e haneleri takip edilmek üze· ~ . . re sırasıyle yazılır. 

- Evet, aııl sahibi ben~m. Fa· muyorum. 

1 

-· - R A D Y 
0 11 

ce hır nızamname hazırlandığını Tereke esas defteri: 

katdben bb·u· İskoç k~peğinıi dostla· Ne olsa, eski arkadaşlık var. 
1 

_il _ _ vde vekill~r hehyetbinc.e t
1
asdkikbolun- Madde 10 - Esas defteri, biri mev• 

rım an ırm.e vermıştim. Sonra ölmüş bir adamı da kötüle· Bugün uğunu :ı1ans a en o ara ildir· cut ve geliri, diğeri sarfolunanı göller• 
- Çok güzel! Bu dostun kim mek yakışmaz. miş, kararname hakkında huliaa· mek üzere karş:lıklı iki sayla üzerine mii· 

olduğunu öğrenmek istiyoruz! Vans sordu: lSTANBUL: 18: Plak neşriyatı. 18, tan malfımat vermiştik. Resmi ga- r~tt~p olup mevcut ve geliri gösteren bi~ 
30: Fransızça ders. 19: Eşref Şefik Bey • . . rıncı ıayfaımda: 

Mister Julyos düşündü, dü§Ün· V k' d k f zetenın 8 Mart perşembe tarıhh - a. aYJ gazetelerde mi oku· tarafın an on erans. Ajans ho.berlen. Sıra numarasr, ihbar ve müracaat ta• 
~ü, sonra yüzümüze baklt; son dunuz?. 19,36' Türk musil<i neıriyatı. (Udi Re- aay111nd1 intişar eden bu mühim rihi, ölenin ad" sam ve soy ad>; iıi, doii· 

erece tereddüt içinde olduğu bes _ Evet. Tabii alikaclar oldum fik Bey, Tanburi Refik Bey, Kemense nizamnameyi aynen neşrediyoruz: duğu tarih, öldüğü tarih, son ikamet· 
belliydi. Size şayanı dikkat b:r şey söyl'' Fahire Hanım, Muganni Rlfat Bey). gahı, büyük miraıçrları veya vekilleri 

- Canım, dedi, bu işi karıştır• ı• 20,15: Evvelki saz grupuna mugannı Birinci Bap - Birinci Fasıl ve doğum tarihleri, küçük mirasçıları ,·e 
mazsanız olmazım? yeyim mi?. Arşerin öldürüldüğü (Safiye) Hanmı işti::ak edecektir. 21: UMUMİ HÜKÜMLER doğum tarihleri, gaip ve mecnun mirasçı· 

L 
gece mis Doris' e uğramıştım. Ölüm vakalannın bildirilmesi: ları ve doğum tarihle..; veli ve vasi v~ 

- üzum olmasa sormazdık. Ajans h3berleri ve bona haberleri. 21,30 M dd ""Y 

ı - Çok şayanı d•."kkat. Ben d . y k B a e 1 - Adliye ve idaı·e memur· kayyumlarının adları, tereke yazılmasın· 
- yı· amma •ı"zı"nle sı'zı·n 

1
'cle e Necıp a up ey O"''-estrası tarahndan la • lel d h b ı , .. , ~ • .n: nnın, resmı muaıne er dolayiaile mut· a azrr u unanların ad ve adresleri mi· 

rinizle bu köpeğin işi arasında ne size tuhaf bir şey söyliyeyiın. ınuhteilf eserler. ~li . ol~uklar1 vesayeti müstelzim halle- raıçılann hisseleri ihbar ve terekeni~ ya• 
münasebet? - Sizin mis Dor~s'e hediye et~ ANKARA: 12,.'30: Ankarapclaıtan rı ~ıldı~ek h~ıuıundaki kanuni mükel· zılmasına baılama tarihi, terekenin pay· 

- Elbet bir münasebet var da tiğiniz köpek ertesi sabah Areş - nakil. lS: Ork~stra. 18,40: Alaturka saz. lefiyetlen baka kalmak üzere nüfus mc· laştı?"ıldığı tarih, tereke ve vesayet ad 
onun için loruyoruz. rin evinde bulundu. F enahalde ya· 19,25: Danı muıikiıi. 20: jans haberlerı. murlan, kendilerine h•ber verilen ölüm defteri numarası, zabıt defteri numarası 

- Fakat hu son derece hususi ralıydt. VA!<ŞOVA, 1415 m. 16,40 Plik. - vU.I"'?"' haftada bir defa ölenin Aile oicil defteri numaras>, hesaı.. cari defte'. 
fv1üıahabe. 17,55: Popüle:- konser. 18,50: Jc?n!eııy!e ~~~aber mahallindeki ıulh ha· ri numarası, dosya numarası, terekede 

bir şey.. Mister Julyosun ağzındaki pı- Zirai haberJer. 19: Reportaj 19,20: Kah· kimıne bıldırilir. Ölen nüfus itibarile o- zuhur eden nakit, satılan mallar bedeli 
- Biz sizin huıuıi bir İ§inizi po birdenbire yere düştü. Kendisi vehane musikiıi. _ Muhtelif müsahabc- ~ada. mukayyet değilı~ nü!.u• n:-emuru, ölenin alacaklarından tahsil olunan par~ 

öğrenmek i~in sormuyoruz, fakat Vansa dik dik baktı. Sonra keke· ler. 21: Hafif musiki. 22, Müsahabe. 22, olenın kayıth bulur.dugu nufuı ıdaresini ölenin emlak ve akarmın kira karşıhkln· 
bu köpeğin alakadar olduğu çok liye kekeliye: 20: Chonin'in eserlerinden 23,05: Kara- haberdar eder ve oradaki nüfus memuru, n, ıatılmıyan kıymetli eşyanın muham· 
mühim bir hadise var Bana kalır• - Emin misiniz? dedi. kovadan nakil. 24: Müsahabe. 24,05: keyfiyeti mahallindeki sulh hakimine bil- men kıymetleri ve tahvilatın borsa fiat· 

f 

Dans. dirir. len, aablmıyan gayri menkuUerin mu• 

sa, bu ismi bize i şa etmek, miid· T · l · K b - amamıy e eminim. Köpeğı BUDAPES, TE, 
550 

m. 
17 

·. Çocuk ma· endiıine ihbar vaki olan sulh haltt• ammen kıymetleri, mirasçılara aynen ter 

dei umumi tarafından çağırılarak d b ld k s ld k • k lam tli d v•ı aı~L' k d"l ora a u u onra a 1 ' tedavı sallan. 18: izcilere ait .Ozler. 19: Ama· mı anunen sa ye egı se, s <Uıt· e ı en eşya ve ıaire kıymetleri, tarih, 
istkvap edilmekten daha kolay- ettik. Halihazırda benı"m evı"mde ·· · 1 yetli sulh hakimini tahkik ederek ona verilen makbuz ilmühaberlerinin tarih ve • tor saati. 9,30: Budapeşte musiki heye· d bildirmiye mecburdur. numarası, ait olduğu defter 
ır. dı"r Simdi !llU kt l l' Bu ti tarafından konser. 20,30·. Stu"'dyodan numarası, • "* ~ n.o aya ge e ım: b' Akıl hastalığı veya akıl zayıflığr ile icmal, mülahazat. 

Mister Julyosun gözleri dört a- köpeğin Arşerin evinde bulunma· ır temsil. 22: Haberler. 22,15: Opera 141 1 1 çıldı ve cevap verdi: orkestrası. 23,25: Hava haberleri. 23,30: ma u o an ar hakkında: Sarfolunanı gösteren ikinci sayfa-
- sının manası ne olab:lir? Evet, si• Madde2 - Akıl haıtalığı veya akıl sındıı da: 

- İş öyle olduktan sonra tabii • k · • Odeon ve Parlofon plakları. zayıflığı sebebiyle işini görmekten aciz Öl · t hi kf" fi zın Öpeğıniz, tam cinayetin irtı• VİYANA 507 18 Haf"f 'k' . • enın eç z ve te ın maara arı, 
vaziyeti size anlatmayı tercih ede· ' m. 1 musı 1

• olmak veya daıını muavenet ve takayyü- .. 1 . . • . h' kap olundugvu sırada Arşerin evin 19 20· Akt·· f't 20 ş kıl 20 40 o enın vergı ve reum ve saır ukumet · s· · d b'l' • f · · ua 1 e. : ar ar. , : de muhtaç bulunmak veya başkasınm em b 1 .. 1 . . rım ıze emnıyet e e 1 ırım.. a• de ne diye bulunuyordu?. Haberler. 21: "Der Schützenliesl', isim- . t• . t hd•t ~--1- .b. b" k" . orç arı, o enın mahkeme veya ıcraca ka· 

k t 
· d k · d · b · nıye ını e ı eımca gı ı ır ımsen•n .1 

• bo 1 
a ıız en ço rıca e enm, u tf, M' J l d li Eyıler'in operet temsili. 23,15 •• Haber- h . .. t 1 . h il . • t11ıcşmış rç arı, terekede yapılan mas· 

ıs ter u yos cevap ver i: acn muı e zım a erme resmı muamo· fi . 
çok ileri gitmesin.. __ Ben buna bı·r mana veremı" ler 23,30: Danı musikiai. leleri dol•nnı"yle tt li ol dl" ra ar, mırasçıların tereke kapanmadaıt _ ~· 1 mu a an 8 ıye ve evvel nafaka ve saire masrf :ın· 

Mister Julyos etrafma bir ke- yorum. Hem de hiçb~r mana ver- BÜKREŞ. 364 m. 13: Borsa. - Plak. idare memurları, belediye reilleri ve bele· . - ' 
re daha baktı. Sonra yava• yava• 14: Haberler. - Plak. 17,15: Mektepli diye te•kilatı olnuy e 1 d ·ht' Büyük mıraıçılarm hisselerine düıeo, 

-:r ~ meye kendimde t•kat ·· ·· " an Y r er e 
1 

ıyar k.. ··k · · anlatmıya baıladı: - gormuyo- neıriyab. ıs, Radyo orke,.rau. 19: Ha· heyetleri, .. hhi mü .... ,. idueleri keyfi· ?çu ~ S~P .':°mecnun m'.rooçda"• 
rum. herler. 19,15 Orkestranın devamı. 20: yoti hemen bu kimsenin ikametaa4hınm hıssel~'.ı.ne d.uşup bankaya tevdı edilen 

- Mesele ıudur ! Nevyorkta • bal - kt J k l - Peki, bu köpeğin evde bulun Oniveı·ııite dersleri. 20,20: Plak. - Kon· bulunduğu mahal ıulh hakimine birdir· me ıgın ını arı, sah mıyan ıymet 
1 

çok aziz bir dostum var. Kendisi, . feranı. 2l: Mme. Octavie tarafından ta- miye mecburd 1 eşya ve senedat ve gayri menk-..ıl mallar• 

f
• b' hl maması ıızin gözünüze çarpmadı ur ar. d k .. ··k · 1 · b d h. genç, ne ıs ır ma uktur ! ganni. 21,30: Radyo ama.törleri saati. 21, Boşanma, nezi hallerinin bildiri}- a~ uçu. m. ıra. SÇI ara ısa et e en ısseı 

mı?. Yahut, Mis Doris köpegv in ted t h t ld ğ d f Julyot, tekrar dındu. Vens ila- 50: Meli. Hilda Grauer'in iıtirakiyle pi- mesi: ıye arı 1
• aı 0 

u u e ter numara&ı. 
ve otti: kaybolduğunu size haber verme· yano konseri. 22,lS: Mell. Victoriça Vri· Madde 3 _ Vdiyetin neziae hükWn icmal, mülihazat haneh oütu•l•r> bulu• 

- Zannederim ki, sanşındır. dimi?. oni tarahndan taganni. vere~ mahkeme, karar kaıiletinco hemen •ur. . 
- Hayır, böyle bir 'teyden ma- BESLAU, 316 m. 17: Hafif musiki. keyfıyeti ıulh hakinıine bildirmekle mü- Tcre~e ad defterı: 

Julyoı devam etti: ~ keli f · M dd k )ômat al.mama imkan yoktu. Çün- - Miisahabe. 20: Milli ne§riyat. 21,10 e lir. Evliliğin ~evali hakkında veri- a c ll - Tere e ild defterinde: 
- Evet, evet! Bu genç kadın k'" M" D . b .. .. k Eski Viyanaya ait mizahi •arkılar. 24: len hüküın katiletince _ EO.er küçük ÇO· Terekesi yazılanlann alfabe sırasiyle ad· 

u ıs ons çarşam a gunu a • " k • l sarışındır. Kendisini tanıyor musu Betlin'den naklen dan• musikisi. c~ varsa - bu hükmü veren mahkeme, arı esas tutuluı-. Bu deftere ölenin adff 
nuz?. Yoksa ona tesadüf mü et• tamı Avrupa ya hareket etti. - -- işı hemen sulh hakimine bildirmiye mec· sa~r,. soy adı,. son ikametgahı, ölü111 

- Demek ki mister Arşerin öl· ISTAttBUL BELEDiYESİ burdur. tarıhı, terekenm yazıldığı tarih ve yazıl· 
tiniz?. 

Vans başını salladı. Julyos an· 
lattı: 

- Ben ıehre ııl< sık inerim. O· 
rada tabii itlerimle meıgul olu· 
nmı. Kah klübe, kah tiyatroya. uğ· 
rarmı. Refikam bunlarla alakadar 
olmadığı, ben de yalnız batıma 
gitmek istemediğim için .. 
Vanı rica etti: 
- MiıterJulyos, kendinizi ına

zur göıtennek için üzülmeyiniz! 
Siz b;ze bu genç dostun kim ol• 

duğunu bildirirseniz kafi gelir. 

- O halde ismini söylüyorum. 

Miı Doriı Dela Fild ! Kendisi çok 
ince, çok zarif, çok kibar bir ha· 
nımdır. Çok yükaek bir aileye 

memuptur. Bu urrm faı olmasını 
kat'iyyen istemem ! 

- Buna emin olununuz. Şimdi 
gene Mis Doris'in adresini lutfe

diniz .. 
- 71 nci caddede Bella Mai· 

ıon apartımanmda. 

Vanaın gözleri pırıldadı ve ce· 

binden ıiıaraıını çıkanp yaktı. 
Tarif olunan apartıman, Mister 
Arterin evine aon derece yakındı. 
Vanı ıordu: 

- Bu apartıman, Arşerin evi· 
nin arkaırnda;ki boJ yerde değil 
ıni?. 

- Evr.t. 

dürüldüğü gece yola çıktı.. ŞEHİR Tf.YATROSU MahkGmiyctin bildirilmesi: m~ se~bi, ölen tarihi, terekenin yuıl· 
Madde 4 B" d h ·ya dıgı tarıh ve yazılma sebebi, miraıı,.ıl•· 

- Tam 
0 

gece .. Ben de o gece T L E R · - ır sene ve a a zı - dl . o; E M S 1 L 1 de hürriyeti bag~l b" .1 h nn a arı, maras ıirketine mümessil t•' 

ona veda etmeye uğradım. Birlik- Eu Akşam lıı lttıııııııııııı kum oJanlar halck:~;~ .:n::: ~:d::ni~ Y~~ olunmuş}': a~ ve sanı ve ikamet· 
te yemek yedik. Sonra onu teşyı saat l 9, 30 da 357 inci ınaddoşi tatbik olunmak üı:cre ga 

1
• ~sasd ;. 1~erı numarası, dosya nu• 

ettim. IST ANBUL Cumhuriyet müddehunumileri mahku- maras1 ay e ı ır. 
- Mi$ Doris Avrupaya gitti'! ı ııı ııı mun cuasını görmiye ba§ladığmı sulh Vesayet ad defteri: 

ğine göre niçin köpeği size iade EFENDiSİ hakimine hemen bildinniye mecburdur. Madde 12 - Veıayet alt1Qa l\lınl\!1 
etmedi 7. y ili 1111111 Metruk çocuk ve ına.lulledn yerleş- veya kendiler~ne kayyum tayin olunanl;ı.• 

aıan: MuSlhip 111111\ll tirilmesi · rm ad defterınde, bu.nll\rm alfabe sır•' 
- Mis Doris köpeği, hizmetçi· Zade Celil Madde 5 _ Muavenete m L • ve siyle adları esas tutulur. 

k O 
un~aç 

sine hıra tr. r.un gaybubetı U M U M A manen ıneh·uk !fOCukları ve malulleri sulh Bu deftere sıra numarası, kasır .,1 

müddetince, hizınetçi köpeğe ha· hakiminin İ§arı üzerine belediye daiı-elc· rııahcur ve gaibin adı ve sanı "·• soy :.ıd' 
kacaktı. Zaten bunu ben kendi .. ,- .., n bir aile nezdine vera bir miiesse:ıeye ve i~i, ikametgahı vesayet altına ahi" 

11 V -A K J T ı yerle~tlrirler. dığı tarih ve ıebebi, tayin edilen vatl 
sinden rica ett:m. Köpeği buraya 2 NCl FASIL veya kayyumun adı ve sanı ve İ!İ ve ik-· 
getir,miş olsaydım, kanya bir ta- Gündelik. sıyast Gazete :VELA YET, VESAYET VE MiRAS ır.etgahı, tayin tarihi, vazifeye başlaı\I' 
kım iz&hat vermek icap edecekti. lstanbul Ankara caddesi, (VAKiT) yurdu 1ŞLER1NI>E TUTULACAK. ğı ve mıılların dc\'İr ve teslim edildiği t•' 
Sonra Mis Doriı Avrupad•n do··. TEJ,Et"Q:N N~ı: DEFTERLER rih, esas defteri numarası, dosya nuı11•' 

M Ya?.J işlerl telefonu: 2437!.l 

n
ünce köpeg"i tekrar ı'stı"yecek, a- Tutulmasr lazım gelen defterler: raıı kaydedilir. 

Jclarc telefonu : :ıı:no 

d b ık . Madde 6 - Velayet, vesayet ve mi. Tereke zabıt defteri: 
ra·yer e e ı sırrımız sızacaktı. Tcı~e.f adresıı tatanbul - (VAKiT> 

1 
Post

11 
ıruıuı:ıu No. te ra& işlerine bakan mahkemede: Madde 13 - Terei<e zabıt deftariıt 

- Anladım efen.dim.. ı - Esas defteri, 2 _ T•reke •d sıra numarası, doı;y.a numnrası, öl011iıt 

M:ıter Julyoa devam etti: 

- Refikam da bu sene s.onba

harı A vrupada geçirmek niyetin• 

deydi. Derken, saklanma11 lazun 

bir tnkım meseleler oldu. Ben de il 

Mi& Doris;n Avrupaya gitmesini 
ve orada kısa bir zaman kalmaaı· 1 

nı temin eltim. Çün.kü kulağıma 1 

b;r iki dedikodu gelmişti. Vaziye .. 1 

ilmi kavramış olacaksınız Mister 

V:ane !. 
- Evet M;sler Julyoı. Mis Do· 

riı geceleyin kaçta harel<et etti?, 

(Dtıı;amı Vl\r} 

&n •lll• 

6 il~ tık 
3 aylık 
ı ft~ tık 

A.IJO.SE 8t;;DELLE1U: .. '" ... .. " 
defteri, 3 - Vesayet ad defteri, 4 _ Te. ~dı ve :;anı ve soy adı, i~i, öldüğü tarilı• 

Ecnebi ' 2
700 

Kr. Hke zabıt defteı-i, 5 - Tereke sicil def· ıon i"ametgahı, kimin tarnfından ihb' 
ı•so teri, 6 - Heşabı ~i defteri 7 - Mllk· veya müracaat edildiği, ihbar veya 111~' 

'Hlrhlyc 
1 HJO Kr. 
750 .. 
130 .. 300 .. Madde 7 _ Velayet, vesayet ve mi. nın adedi ve cinsi ve muhammen kıy11ı"' 

Mo : ıbu:r. defteri, tutulur. ' rac;ı.at tarihi, terekede zuhur eden e!'f'' 

ILA~ UCRETLERI: reı işlerine bakan her sayfuında 6 n· ti, lcıymctli evrak ve CJyamn adedi ,., 
Tlcarl 11Anların i!An sayıfalarmda san- ıkucı madde m\lcibince tutulacak defterler cinııi ve muhammen kıyetleri, öle11in ,, 

Umi 30 kuruştan ba,ıar. nk sayıfada 2110 llanılmadan evvel her ıayfaıında srra lacağı ve borcu, alacaklı ve borçlul&lJ'1~ 
}<uru'& kadar çıkar. d ı · l · e<f' ile numara ve daireye mahsus mühiir ko- a ve sap arı ve ış e.-ı, vesikaların J1 

Büyük, fazla, devamlı UAn verenlere alt "' ayn tcnzllAt vardrr . n"lmakla beraber birinci ve son sayfa)'il ve tarihi, esas defteri numarası, doh 
Reslınll UA.nlo.rm bir satırı 

10 
ıroru~tur. defterin kaç sayfadan ibaret olduğu ya· numarası kaydedilir. 

KtlÇUK tı.ANUR: zılarak tasdik olunur. Tereke sicil defteri: . 
Bir delll!lı 30, iki dı;:'"ası tiO, üç defası 6~. Madd~ 8 - Defterlerde kazıntı ve Madde 14 - Tereke sicil defttfl' 

dört dcf"ı 7" f • • t k · ' 1 · h. 1 rı'ıı' .. ı u ve on de a.sı 100 kuru§tur. ıilantı bulunmıyacakbr. Yanlı, yazılan ere enın mırasçı ara mıras ısse e • 
üç aylı!< nan verenlerin bir defa.sı mecca.· k ·· k 1 tıa" eliın,ler okunabilecek gihi çizilip düzel· gore - na ten veya aynen yapı an 
ncndlT. Dört satırı geçen tJa.nta.rm fa%1a 1 . . . .. . tbilir ve altı i~a olunlJr. Kur""D veva sımını gosterır. 

ııatırları beş JmruştAn hesap t!dllir y.. " 

ll••N••••ıill••ıİlll•••ııl oyalı kalem kullanılma11 caiz olmayıp. (Devnnıı varı 
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( MEMLEKET Haberleri l Merkez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Nezipte eşkiya ile kanlı 
bir çarpışma oldu 

Bir jandarma ile köy muhtarı 
ve bekçisi şehit edildi 

Nezip, 6 (Huıuıi) - Nezipte 
Bitamlı köyünde eıkıyalarla jan
darma kuvvetlerimiz arasında 
ıiddetli bir müsademe olmu§, bir 
j:ındarma neferi, bir köy muhtarı 
ve bir köy bekçisi ıehit edilmişler
dir. 

Etkıya reisi Ahmet te sonradan 
öldürülmüıtür. Bu kanlı müsade
me hakkında aldığım malUnıatı 
yazıyorum: 

Oç dört ıeneden beri Ayıntapb 
Nezip arasında takavet yaparak 
yol kesen, köyleri basan Ye bir çok 
kimseleri öldüren Kürdo iamiad .. 
ki azılı t:ı.ki ıeçen aene juRıma• 
larla yaptıiı bir nı\iaademM• il • 
dürülmüıtü. Arkada,lamMlu ıe
ne kendiıi kadar aab oba Alunet 
ve avenesi fırsatuu Warak kaç· 
mıılardı. Ahmet, ICGrdo llclükton 
sonra çetenin rehUl'nl ilserine al· 
mıf, Aymtap Ye Naip ciT&rmda 
yol kesip insaa lldanneJe başla• 
mııtı. 

Kürdo gibi Ah.et te jandanua 
kuvvetleri tarafındQ pek sıkı bir 
sul"Ctte ı.kip ediliyordu. Şakilerin 
28 Şub~t SÜftÜ Bitamb köyünde ol 
duklan bal,eri Naibe yetiftlrilmlt 
,,. Nuip jandarma kumandanı Fa 
ik Bey bir jandarma müfrezeıile 

hemen köye ıitmiıtir. F :ıik Bey 
köye yalCJapaca taldterlD "kaçma• 
lanna meydaa ._..eıaek için icap 
eden tedbirleri almıı ve sonr:ı bir 
miktar jandarma ile şakilerin ıak
landıkları evi baamıya teıehbüa et 
mittir. 

Faik S.7 " 111aiyetindeki jan
darmalar pe dotru ilerlerken şe
rirler oYİD alurindan 'YO damından 
jandarmalar Oaerine tiddetli bir 
alet açmıı'•Tdır. Faile Beyin yanın 
da gidea köy muhtarı HüHyin E· 
fendi ile köy bekçi:: Süle1111an 
h.,.clutlarm kurtunlarile yarala· 

Adanada kara don! 
Adana mecl si bunların 
giyilrneıini yuak etti 
Adana Yillyetimizde çok kulla· 

nılan ve hele ıehir Ye kasaba mer~ 
kezlerinde delikanblar üHrinde 
adola bir küJhanbeyJik remizİ a&• 

yılacak kadar ruhi t"ir yapan 

''Karadon,, un yaaak edibneİi için 
umumi meclisimiz bir karar almıt· 
br. 

Umumi meclis son toplantısını 
vali Mümtaz beyin rei9Hll altnıda 
yapmıftır. 

Ruzname mucibince ilk önce , 
bele~iye ile ortaklama alınması 

teklif edilen tehir konalı için a
vukat Fahri Beyin evinin ıekiz se
nelik taluitle ıatnı alınması nıeae
l"i .... itibariyle kabul edildi ve 
iıin hap.nhnuı daimi encümene 
bırakıldı. 

Sonra eneüGaenlerdon ıelen ba
zı evrak okundu ve neticelendiril· 
di. 

Bunu müteakip Ahmet Muhtar 
Bey (Ceyhan) tarafından vilayet 
dahilinde kare.don ıe1ilmeainln 

narak yere dütmüıler ve öl111.U...
dir. Haydutlar mıahtarla ~ 
saklandıkları evi haber YCTdikleri 
için evvela ateş etmiılercllr. Kur
şun yağmuruna jandarmalar da 
mukabele etmiılerdir, MU.ademe • 
de bir de jandarma f9hit olunca 

Faik Bey yanındaki jandarma kuv 
vetinin klfi pba17Keğini anla
mıt köylüleri• Nesibe haber yol
hyarak kun•t )'etiıtirilmeıi için 
Ayıntab:ı telıraf çelrilmMini bil· 
dirmiıtir. 

Bir buçuk aaat IOnr& Aymtap 
ftliıi Akif1 jandarma kumqduu 
Abf Beyle kafi miktarda jaad.»
ma ve iki makineli tüfek köye gel• 
mittir. Bu yeni kuvvetle muhuara 
kuvveti tabiye edibnlı ve .. baba 
kadar müa:ldeme Japılarak netle.
de llaydutlann batı Ahmet ıağ o • 
larak ele ıeçirilmiftlr. 

Diler takıler rec• karanlıim· 
dan iıtifade ederek kaç'lbibniıler
dir. Şerir Ahmet jandarmaların 
mu haf a3aaı altında erteıi ıün Ne-
2ibe ıetirilirken ıeceli7in köydu 
kaçan :ırkadaıları bir derede jan
darmaların üzerine ani 'bir baıknı 
yapauıludır. Jandarmalar he
men ılper ahrak baskıncılarla ınl 
sa demeye girİ!m · tlerdir. Buradaki 
mtiaademe iki ıaate yakın aürmüt1 

ıakılerin attıkları kurıunlardan 
biri j -ındannalarm araıında bulu
nan reiı)eri takl Ahmedin baıma 
iıabot eclerok öldürmüıtür. 

Müaademe neticesinde takiler 
kaçmıılardır. Jandarmalar uk"p. 
lerinc dev m ediyor. Geceki mü· 
aademede alen jandarma ile muh
tar ve bekçinin cenaze1eri büyük 
ihtifalle kaldırılarak defnedilmit· 
tir. 

Haydutların batı Ahmedin ölü
ıü de kaz'\ merkesiN getirildi. 

Adanada ılk kadın polis 
Adana, - lıtanbul emniyet mü· 

dürlüili kadrosunda iıtihdam edi· 
len Güner Hanım vilayetimiz em
niyet nıüdürlütü kadroeuna ffl'ildi 
ii ve yaknıda ıehrimi:ıe ıelerek 
vazifeye baıhyacağı haber alı& 
ıu19tır. 

Güner Hanım, ıehrimizde ilk 
kadın polis olm,k rekorunu ka• 
zanmıt oluyor demektir. 

Kayseride yağmur 
KayMri, 9 (A.A) - 0~ ı\in• 

den beri kısa f asdalarla Kayteri ve 
mülhakatına çok §iddetli yağmur
lar yaj'makta.dır. 

Antalya vilayeti bütçesi 
~ntalya, 9 A.A. () - Vilayet 

mecliıi umumisi 193' biitçeıini 
müzakere ve kabul etti. Bütçe 
742607 liradır. 
............................................. 
lanan bu meyzuun intacı i§İ vill• 
yet mak•mma bırakıldı. 

En ıonra da, daimi eıaciinıen ift'" 
tibabatına seçildi ve Hakkı (Cey· 
han), avukat Fahri (Adana) avu· 
kat Feyzi (Kat•iıah), Hacı (0.h· 
çe) Beyler daimi encümene aeçil• 
diler. 

Mullada 

Tütünleri 
islah için 

Bir cemiyet kurulacak 

Piyade Atış mektebi ihti
yacı için 140.000 Kg. ekmeğe 
kapalı zarfında verilen fiat 
pahalı görüldüğünden pazar
lıkla alınacaktır. Pazarlığı 
13 - 3 - 934 Salı günü saat 
15 de yapılacaktır. Taliplerin 
belli gün ve saatte Topanede 
Merkezkumandanlığı satına) 
ma komisyonuna müracaat-
ları. (918) (1081) 

Mutia (Hususi) - Tütün pi· 
JUUı IOn günlerde hararetlenmit· 
tir. Şimdiye kadar piyasada fili 
bir rol OJDıyamıyan inhisar idare
ıl f a.aliyetini .:ırttırmıt ve ehemmi
yetli miktarda tütün satın almak
tadır. Millıta bir kaç zuram e
linde kalan tütünden ma::ıda tütün Harp Akademisi için pa
kalmamıttır. Fiatler 20 ile altmıt zarlıkla duru renkte bir adet 
araamdadır. Tütünün bu kadar katır alınacaktır. Pazarlığı 
hararetli ıatılmaama rağmen fiat• 12 - 3 - 934 Pazartesi günü 
lerde bir terfi yoktur. saat 12 ye kadar yapılacaktır. 

iktisat heyeti Taliplerin hayvanları Dolma-
Geçenki mektubumda Muğla bahçede Kolordu hayvan has 

vilayetinin 1934 iktıaadi cephesi tanesine götürmeleri. 
kıtlık tedbirler almak üaere üzere (917) (1080) 
Vali Omer Cevat Beyin teıebbüsi· • • • 
le hir lıeyet kurulduğunu yazmıt· Kasımpaşada Deniz rnüze-
bm. Bu heyet iki hafta kadar tet· sinde bulunan bir adet topun 
kikatta bulunmu§, tahkikat yaJ>- Askeri müzesine nakli pazar
mıı, bilgili zevat dinleıuiı, son- lığı 11 - 3 - 934 Pazar günU 
ra raporunu hazrrlamıt ve tatbik saat 15,30 da yapılacaktır. Ta 
edilm4* üaere .iliyet naakamms )iplerin belli gtin ve saatte 
Yermiıtir. Merkez satınalma komisyo-

Aldıimı huıuıi malumata göre 
f&Porda mühim maddeler vardır .. I~ 
Bu rapora ıöre bir tütün ıslah ce
miyetı kurulacak, Muğl& mahıuli· 
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Sel inik 

nuna gelmeleri. (916) (1059) 
••• 

Gedikli Küçük zabit mek· 
tebi için nümuneleri veçhile 
20 düzüne tabak, 2 düzünE 
bardak, 18 adet sürahi, ıs 
metre muşamba, 15 düzünE 
kaşık çatal, 1~ - 3 - 934 Sa· 
lı günü saat 14,30 da pazar· 
bkla satın alınacaktır. Nü· 
muneleri göreceklerin heı 
gün, taliplerin belli gün VE 
saatte Tophanede Merke2 
satınalma komisyonuna gel· 
meleri. (915) (1058) 

Hastaneler için alın 
2500 alarninyon su kabı ile 
bin adet aleminyon su mq 
rabası kapalı zarfındaki fia 
pahalı görüldüğünden pazar 
Irkla alınacaktır. Pazar 
11 - 3 - 934 Pazar günü sa 
at 14,30 da yapılacaktır. Şart 
name ve nümunesini göre 
ceklerin her gün ve talipleri 
belli aatte Tophanede Me 
kez satınalma komisyonun 
gelmeleri (902) (955) 

Ba._kası 
tını iıtihlik için bir un f abrikaaı 
yapılacaktır. Verilen malGmata 
ıiire Hll9Yi aaıari olar.W AntaJ. 
yaya yalnız un için 100 bin lira 
'ıitmektedir. Buna mani olmak İ· 
çin 40 - 50 bin lira ıermaye ile bir 
fürika yapılacaktır. F afrikanın 
murafı onar liralık çıkarılacak 

hisse ıenedatile temin edilecek· 

Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 frank 
idare merkezi : 181 ANBUL 

TUrkiyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve lstaub·uı ) lzmlr 

tir. Bunlardan maada nahiyenin Samsun • Mersin • Adana 
ıalahı, mahsulatın tenevvürü zey· 1 Yunanlstandakl Şubeleri : 
tinlerin 11lahı ve mahalli bulunan SelAnik. Kavıtla. Atina. Pire 
tedbirler alınacaktır. Bu madde· ı 
lerin tatbiki için yakında faaliye-. Bi16mum Banka muameleleri. Kedmektupl•n. Cari hir b ... p 
te geçilecektir. lan kOıadı. Esham •• Tabvillt. Kaaalar icara. 

Halkevlnln faaliyeti 
Halkevi kıt programını tatbik· 

le devam ediyor. Haftada bir de
fa halka konferanslar verilmekte
d ir. iŞ...diye kadar Türk edebiya• 
tına, deınokraaiye ve ıpora dair 
konferanslar verilmittir. Buadan 
b&tka haftada iki defa halka tarih 
ve yurt bilkisi dersi verilmektedir. 
Halk ıerek kcnf eranslara ye 
derılere rağbet göttennektedir. 

H<llke•inin yıldönüınü önümUz· 
deki Cuma ıünüdür. Halkevl bu 
gece için çok hazırlanmı§ ve bu 
büyük sünün iyi geçmesi için h81' 
türlü tedbirleri almııtır. 

M. C. 

Kansını dört yerinden 
bıçaklamış 

Adana - Zeytunlu bahçe civa· 
nnda oturan Kürt Ahmet adında 
hirisi Hurmalı mahallesinde bir 
evde oturan karısı Cülc:hanı 
bıçakla vücudunun Uç yerinden 
yarahyarak kaçmııbr. Hadiıe· 
ye ıebep Gülcihanın ko • 
caıının, eve dönmesi hakkında 
ki da-.etin.e icabet otmemeıinden 
çıkan dil kavıasıdır. 

Yara11 ağır olan Gülcihan mem· 
leket hastahanesine yatırılmıt ve 
Kürt Ahmed!n aranmasına baılan
mııtır. 

Vapurculuk 
TUrk Anonim llrketl 
Istanbul Acentalıtı 

Liman ban, 1 elefon: 2292~ 
--·~--._._... ..... """""~'!!"""~ .... 

Karabiga Yolu 
"''Cumartesi ve 
Çarşamba .. ~.ı2Ö"de 
Topbape•r1hhmıada1ıGene 
•apuru kalkar. Gidıt " cll· 
ant•• mutat ilkeleler• •iM'· 

Gebze Hitaliahmer Amasya Halkevinde 
şubesinde A111aaya, 9 (A.A.) - Halkevi 

• Mudanya Yolu 
Her Pazar, Sah, 
Perıembe, Cüma Gebze (Hu,usi) - Gebze ka• kütüphane, 11eıri7at, tarih ve ede· 

zaaının Hililiahmer cemiyetinin biyat ıubeleri kc..mite intihapları 
934 aonesi konpeıi C. H. fırkq yapılınııtır. 

rQalerı Hıt 9.JOt• Topha•erıb· 
tnuıadaa Badin npura mahfelinde icra kılındı. Konır• -----------_,,.,,,= • 
kalkar. Gidlf ,. dlaltte hükUınet tabibi Cemil Bey tar:lfm· 

dan -.çıldı ve 933 aeneıi zarfmda 
Hilaliahmere temin edilebilen va• 

ridatın 96 liradan ibaret oldulu 
Ye bu parad:ın dört liruı villyeti 
ıarkiyeden ıelen bikeı ve muhtaç 
bir ıahaın yol ınasrafına verildiii 
ve bqlcaca nııwraf ohııadıiı aa,. 
lendi. BinAenaleyh bir ıene için
de güçlükle toplanılan 96 liranm 
azlığından !İkiyet etti ve duydu]c .. 
laırı tesirden bahitle 933 ıeneıi id• 
re heyetinin kbıileıı iıtif a ettiJcl .. 

lep etti, 
Toplanbda bulunan yüzü müte· mutat tılcttlelere utrar. 

caviz savat tarafınd•n ekseriyet i· J y } 
le Etkihiaar ~imento fabrika11 mü· zmit 0 U 
dürü ve k::ızamız c. H. Fırkau ida- Her Pazar, Sah, 
re heyeti reiıi Süleyman Bey ae-
çildi. Mumaileyh Hililialunerin Çarşamba, Cuma 
llidayeti teıekkültinden Cumhuri· gOnleri Tophane r1hbmıadan 
yet devrin• kadar seçirdiii aafa· saat 9 da Ufqr ••para 
hati birer birer iaah etti, bu cemi· 

kakar. Gidıf Te dlPGtt• 
yetin faydalarını aaydı.. ldıre mutat iskelelere ulrrar. 
heyeti yeniden intihap olunarak lllll•-••••• ... ••mııl 
konareye nihayet verildi. 
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