
Önümüzdeki nisanın on 
beşinde Ankarada tütün-
lsr kongresi toplanacak. 

Muhtelit mübadele ko
misyonu 19 marttan sonra 
müracaat kabul etmiyecek 
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lktısat Vekilinin Son 
Seqahati Neticeleri 

Ayaşlı 
VE 

kiracıları 
Geçenlerde lktısat Vekili Celal 

Beyiıı İzınir ve havalisinde bir tet
kik seyahati yaptığı melumdur. 
Bu ıeyahat etrafında o günlerde 
ınü!ff errik surette bazı yazılar ya-
zıldı F k b 1 h . . · a at u yazı ar seya atın 
::ıet:ceaini tamamiyle tenvir ede-

~edi. Onun için şahsan görüşmek 

1
1.rsatını bulduğum bir ıırada tet
tık seyahatinin kendisinde bırak-
tığı intibaları öğrenmek itledim. 
Muhterem Vek;lin bu yolda bana 
verdiği izahattan hatırımda kalan
ları kayt ve tesbit ctmeği f aydah 
hulu yorum. 

ihracat~alar birli~i 

ğa başlamıştı. Meseli bu §ayialar 
arasında üzüm ve incir ihracatına 
ait işlerin bundan sonra bir elden 
idare edileceği, ihracat ticareti 
kısmen devlet inhisarına geçeceği 
söyleniyordu. Vakıa hükumet bu 
gibi şayialar üzerine derhal icap 
eden tekzibi yapmıştı. Fakat bu 
tekziplere rağmen yanlış şayialar 
tüccar sınıfının kafasında gene bir 
iz bırakmı§h. Mukabil bir tedbir 
alabilmek maksadiyle lzmirdeki 
beHi başlı tüccarları da ken
di aralarında toplanarak bir bir
lik yapmağa karar vermişlerdi. 

M. ş. Beyin yazdıjı bu 
bUyUk millt romanı ya• 
kında vermiye bafflyoruz 
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CenapŞahabettin 
"Hakkında gayet şahsi 

mütalaalarım ,, 
Yazan : Celal lfuri 

Yarınki sayımızda 

Halk evinde 
Arllk alabes satış yok! 
Onun için lktısat Vekili Celil Cuma günü yapılacak 

Bey lzmire varıp ta bu vaziyeti merasim programı hazır .• 
görünce derhal her §eyden evvel 23 ıubat cuma günü tıtanbul halk 

bu tüccarları toplamııtır. Onlar i- evinin ikinci yıl dönümü kutlulanacakbr. 
le birlikte üzüm ve incir fiatlerinin Kutlulama programı dün tamamen hazır· 
düşkünlüğü üzerine tesir eden ae- lanmı§tır. Programa göre. ıaat 14 te 
bepler aranmıştır. Celal Beyin e- Ankara halkevinin nutuklan radyo ile a· 

lınae11k ve dinlenilecektir. Saat 15 te iı· 
saaen kanaati şu merkezde idi: tildal ma11ı çalınacak ve bu ıuretle h· 
Şurada, burada fiat düşkünlüğü- tanbul halkevinin kutlulama merasimi 
nün sebepleri ara§tırılırken alivre batlıyacaktır. Müteakiben hep bir ağız· 
satışlardan şikayet ediliyordu. dan ont içilecek ve halkevi namma halk
Halbuki bu şikayet doğru değildi. evi reiıi Ali Rıza Bey tarafından bir nu· 

. tuk ıöylenecektir. 
Asıl fenalık alıvre satışlarda de- Bundan ıonra Gazi Hazretlerinin halk· 
ğil, alabea satıılarda idi. Alivre ' ~vine hediye ettikleri fotoğrafları ır.era· 

Avusturya Almanqaya verilecek mi? 

Almanya, Avusturyada 
rey alınmasını istiyor 

ltalya A vusturyanın istiklalini koru
mak işile bilhassa meşgul oluyor 

ViYANA HADlSELERf ESNA ~IN'DA SOKAKTA BiR MiTRALYÖZ 

Viyana, 20 (A.A.) - Üç biiyük Fakat bundan beklenilebilecel< 
devletin Avusturyanın istiklali lü- fili netice hakkında betbin kalın· 
zumu hakkındaki müşterek be- makt1' devam olunuyor. Yakın bir 
yanatlan Viyana hükfımet maha- zamanda Avusturya için milletler 
filince kıymetli bir tasvip alameti 
olarak kabul edilmiştir. (J>c,ıımı lOunc·u sayıfnnın Sllnctl ı!rUtununda) 

Celal Bey tetkikatını birinci 
derecede uzum ve incir me
sel~i üzerinde teksif etmiştir. 
lzmtre vardığı zaman !U 
tanda bir vaziyet kartısrnda bu
lunmuştur: Malumdur ki, üzüm 
ve incir fiatlerinde büyük bir düş
künlük olması bu sene hilhasaa 
müstahsilleri büvük bir müşkülata 
uğrabnıştr. Hiç bir üzüm ve incir 
müstahsili bankalara ve ~iğer 

kredi mi!easeselerine yaptığı bor
cu değil, faizini hile ö~eyememi~ti. 
Fazla obrak gelecek sene işinde 
devam edip edemiyeceğini kesti
reme7 bir hale gelmişti. Çünkü fi
atlerin dü künfugu o kaua • .,o ... -

ntı~annbil~is humem~ket~dmku~~b~ Fab~~C~dctK~-----------------------------~ 

Yatak odasında patlıyan silah 
ret kırıCT bir dereceye inmişti. Bu 
itibarla bütün müstahsiller ıstırap 
içinde idi. Fakat diğer taraf
tan üzüm ve incirin ihracatı ile 
meşğul olan tüccar sınıfı da mem
nun değildi. Zira üzüm ve incir fi
atlerinin düşmesi neticesi olarak 
gazetelerde ve halk arasında bir 
takım müheyyiç fayialar dola§ma-

vaktinden evvel ecnebi memleket- rim Bey bir nutuk aöyliyecek, gençler 
terde müşteri tulmnk gibi bir fay- !iirler okuyacak, Nimet Vahit hanımla 
dası vardı. Nitekim cereyan eden F~di Ştatser Bey konser verecekler-

.. • . dır Cümhuriyet naarıı ile meruim bite-
muzakercler arasında bızzat ıhra- cektir. Gece aaat 20 de Nakiye hannn 
cat tüccarlarından bazıları da bu tarafından gene halkevinde bir konfe
hnkikati itiraf etmiştir. Bunun rans, müteakiben konser verilecektir. 
üzerine üzüm ve incir gibi milli Alay kö!künde saat 20 de Refik Ahmet 
ihracat mahsullerimiz üzerinde Be.y tar~1ındanbe~onfrafcranıdverilecek, balk

evı temsa şu ıı ta ın an milli bir pi
f\19 p, hm et ASIM yes temıil edilecektir. Halkevinin Bey-

Sofyada bir rezalet! 
Firarilerden Haydar Bey Musa Kerim 

karısını suç halinde yakalamış 
(Devamı 4 UncU eaytanm 1 inci atıtununda> oğlu ıubeıinde gece 20 de Mehmet Emin 

Bey tarafından bir konferans, müteaki- Haydar Sovyetler aleyhine casusluk da yapıyormuş 
----------------------------- ben bir konıer verilecektir. Takıim nıey- . 

Adıı•ye sarayı yangını danındaki hoparlörler bir radyo makine- Belgratta çıkan "Vreme,, gazetesıne,kaçrnağa muvaffak olmuştur. Hanım da 

Adliye •ara • 1 t db" . karar ·ı Yı yaniJnı dolaymy e e ırsizlik ve ihmalden muhakemelerine 
Yerı en dört ki . . d K li ... . . . 

Bu husuıtaki şıye .. aıt_ a~a ocae agır ceza mahlceme1ine nakledılmıştır. 
verilenler:" d"" kY~mız dorduncu ıaYifadadır. Resmimiz muhakemelerine karar 

ı uıı u 1 d •. • y 1 ce ıe e gostenyor. on annda bulunanlar vckiJJeridir. 
E 

ıine bağlanacak, nutuk ve konaerler Sof yadan yazılıyor: yatak odaaında knlmııtır. 
heikeı tarafından dinlenilmeıi temin edi- "Oniv' tc talebe•inden 23 yaşlann· Hadiıc hakkında tahkikatta bulunan 
leeektir. da Lüben Stefanov - Momov Sofyada A- zabıta bu macera dıramı hakkında §U 

aakovo caddeıinde ikamet eden Türk tafailası elde etmiştir: 
================ muharrir ve firarilerinden doktor Hay- İstanbullu ve 36 ya§lannda olan dok-

Niçin ? dar Bey Muıa Kerimi ziyaret etmiıtir. tor Haydar Bey, Musa Kerim beş sene-
..__.-- Haydar Beyin refilıasa yatak odasında denberi Bulgaristanda oturmaktadır. 

Rusça üniverıite talebeıi ile konuşurken karyo- Türkiye firarilerinden olan Haydar Bey 
lamn albndan uzanan bir kol bir el silah evvala Arabistana kaçmış oradan da 

Liselere yeni bir tekamül hızı ver- atmıı ve üniveraite talebeıi ayağından 
mek için girişilen gayreti insanın kine 1 b . f k t yaraıma ragm- en (Devamı ıo uncu sayfanın 4 Uncu sütununda), 
f .... 

1 
~ yara anmıt r, a a 

erahlık veren bir goruş e takip ediyorur. ----------------------------İlk tahsili gösteren yerlerden hemen 
hepsi çocukları orta tahsil değilse bile 
ona yakın bir dereceden geçirmek için 
bir kolaylık, ellerinin altında bir orta-

cenaze • • 
merasımı 

layıcı müessese ararlar. Bizim orta mek- • 

t~~lerimizden çıkanları~ da kendilerini Kazım Hüsnü ve Şevket Cavit BeyJ~rın 
yukack tahsile götüren bır vasıta olarak . 

Önl~rinde buldukları da liselerden iba- cenazeleri dün merasimle kalthrıldı 
retti. 

Liselerimizin ameli kıymetleri veya tek
nik ~ayata hazırlayış kabiliyetleri - sınıf
Iannın edebiyat, fen zümrelerine aynlmış 

B U G U•• N olmalarına rağmen ~ tecrübelerle anla
şıldı ki, kafi kudrette değildir. 

- 5eyahate ~ıkıyorsunuz öyle mi ? 
O halde bundan sonra kendi kendinize 
ttraş olacaksınız demek ? 
-Hayır,kaynwnam da beraber gehyor 

Maarif, bu noksanları telafi ederken 
yabancı diller tarafına dokunmadan ya-

6 NCI SA YIFA DA pamazdı. Şimdi vücudu asıl bizi sevin
diren tasavv.urlardan biri de işte bu 
maksatla olanıdır ve öğretilecek yabancı 
diller arasına Rusçanın da konulmasıdır. Masonluk 

i Türkiyeye 
Nasıl Girdi 

1 

Büyük komşumuz ve büyük dostumuz 
ülkenin dili, bize dostluk nakleden keli· 
melerle olduğu kadar güzel sanatlarda, 
fenni terakkilerde çok şey kazandıra- DCN YAPır ,, Kt C~NAZl~ .~ ı~_RASIMt~DEN lNTlBALAR 

k d l H, solda .l\ftzım Buc B ı · ca ~~d.delerle oludur. Kültür mUba· [ Sağda Şe\'J.-~ -· .nu ey erın tabutları takip edilirken] 
delesı ıçın Sovyet diyarı bizi anlamak· Ö .. . .. dün teeasürle haber J köprü e · ·ı · . . 
ta hiç güçlük çekmiyecek bir zenginlikte _1 ... '!ffij Koliya meb'usu Ki- • Y getm mıt ve ŞırketiHay. 

7 N'CI SAYIFADA ve yakınlıktadır. v ~Hüsnü Be . . rıyenin ~bir vapriyle Büyükaday-. 
Türklerin değilse de Türkiyenin Rı.:1· yın cenazeaı dün nakledilmif oradan da büyük me .. 

çada olan eksikliğini hatırlamış olrrıol saat lO da merasimle Alman has· rasimle kabristana götürülerek 
biri pek yerinde bir karara ,.. tahaneainden kaldnılarak 1 ·· _ defnedilmiştir. 
demek. ut. tünde Taksim - Beyog~lu yeol"ıyUJ&e ----(Dcvnmı 8 inci saytnnm 4 üncü atıtunu:nd , 

KADIN 
Sagıfası 
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ı SON HABERLER: 
Lı~S''•W • .. , ~ > 

Nisanda tütüncüler 
kongresi t planacak 

Ankara,, 20 (A.A.) - Aldığı· 3 - Muhtelif mıntkalar itiba-
mı:ı malumata göre, tütün ekici riyle ekicinin mahsulü ne ~ekilde 
ve alıcılaTı tlrasındaki münasebet· ı ve ne esaslar dahilinde i1lemesi
leri her iki taraf menfaatine en nin alıcılar bakr.mından daha mu· 
çok uyan tekillerde tesbit ve tan· vafık olacağı, 

zim için önümüzdeki nisanın on 4 - Her iki brafın karşılıklı 
beşinde Ankarada bir tütüncüler dilekleri. 
kongresinin toplanmasına karar 
ver :tmittir. 

Kongrenin müzakere mevzuu 
şunlardır: 

1 - Muhtelif mıntakalarımız· 
da tütün ekicilerinden doğrudan 
doğruya yapılan mübaya".llarda 
cari olan örf ve teamül, 

2 - lskarta ve iskonto muame· 
lesinin muhtelif mıntaknlarda do· 
ğucı ve bugünkü şekli ve istihnle· 
leri, • 

Mübadele komis
yonunun bir tebliği 

Kongreye ekici ve alıcılar tara· 

fından seçilecek azalardan maa· 

da ziraat, iktısat, gümrük ve İn· 

hiaarl :ır vekaletlerinden gönderi
lecek üç mümesail ilelstanbul 

Samsun, .Buna, İzmit, İzmir mın· 
taka müdürleri de iftirak eyleye
ceklerdir. 

1ktısat Vekaleti gönderdiği bir 
tamim ile alakadarları bu toplan· 
tıdan hıberdar etmiıtir. 

Bütçe hazırlıkları 
devam ediyor 

JST ANBUL 20 (A.A.)-Muh· Ankara, 20 (Hususi) - Yari· 
telit mübadele 

1

komisyonundan: ı ·dlt umum müdürü RüJtü, muha· 
Muhtelit mübadele komisyonu· sebat umum müdürü Mehmet A· 

nun ilgasına mütedair olarak Tür- li, maliye tefti§ heyeti reisi Cez· 

Y d mi, bütçe müdür muavini Naim kiye ile unanistan arasın a 9 
Kanunuevvel 1933 tarihinde An- Beyler bugün maliye vekili f uat 

Beyin reisliğinde öğleden evvel karada imza edilmiş bulunan mu· 
kavele meriyete girdiği cihetle iş
bu mukavelenamenin sarih hü
kümleriiıe tevfikan atideki husus· 
lar alakadarlara ehemmiyetle teh· 
liğ olunur: 

10 Haziran 930 tarihli Ankara 
mukavelenamesinin, mezkur mu· 
kavelename metni ve muhtelit ko· 
misyon ile işbu komisyonunun bi
taraf azasının verdikleri !kararlar· 
la muayyen, dairei şümulüne giren 
her hangi bir yeni talep veya iddi
a 19 Mart 934 tarihinden sonra 
M•thtelit komisyonun tetkikine ar· 
zedilemiyecektir. 

Bu itibarla, yeni talep ve iddia· 
larm mezkUr mühletin inkizasın· 
dan evvel Muhtelit Mübadele Ko., 
misyonuna bildirilmesi lazımdır. 
Aksi takdirde mühlet her hangi 
bir suretle temdit edilmiyeceğin· 

den işbu ta.lep ve iddialarını na· 
z:ırı itibare almamasına imkan 
kalmıyacaktır. 

Harici borçlarımız 
ve yanlış bir haber 

Am"\ra, 20 (A.A) - Hükume· 
tin haric. borçlarını et:nebi para· 
siyle ödem~e devam kabiliyeti 
üzerinde eht.,miyetle durmakta 
olduğuna d:ıir bwıünkü Milliyet 
ve Aktam gazeteleı.,de neşrolu -
na havadisi katiyetle •kzibe A· 
nadolu ajansı selahiyett "'1ır . 

Sovyet Rusya-İngilter-. 
ticaret mukavelesi 

ve sonra toplanarak yeni bütçe 
h:lzırhklariyle meşaul olmuılar· 
dır. 

Vekiller heyeti saat on yedide 
toplanmış, geç vakte kadar bütçe 
işini müzakere etmİ§tİr. 

iki yıl sonra ••• 

Almanya tam bir hava 
ordusuna sahip olacak 

Londra, 20 (A.A.) - Daily 
Mail gazetesi jeneral Georingin 
bir beyanatını neşretınektedir. 

Goering, ezcümle bugün ic;in Av· 
rupada bir h:'ırP ihtimallerini do· 
ğuracak bir çok sebepler mevcut 
olduğunu söylemiıtir. 

Jeneral, prensip itibariyle Al
manyamn ihtiyacına tekabül ede
cek bir hava ordusunu yapabilme
si için iki senelik bir zamana da· 
ha ihtiyaç olduğunu bildirmekle· 
dir. 

Nihayet M. Goering, yeni bir 
harbin Avrupa medeniyetini u· 
mumi bir kan deryası içinde bo
ğlcağını teyit et.mekte, Almanya· 
mn İngiltereye kartı hiç bir inti· 
kam hissi olmadığını, bilaki" bir 
anlaşma ve samimiyet arzuıu ol· 
duğunu kaydetmektedir. 

Tayyare motörU 

Vatington, 20 (A. A.) - Sov· 
yet Ruıyaya iki buçuk milyon do
larlık tayyare motörü sah§ ı İçin 
müzakerelere giritilmittir. 

M. Titülesko Bükreşe 

~- . 

TELGRAF - TELEFON - RADYO 
9~n~"- !.Y_a~c:~ Belçika Kralının ·cenaze 
Avusturyada bek-

lenen ikinci merasimine hazırlıklar 
mücadele , 

.1 Brüksel, 20 (A.A.) - Kralın j miştir. . 
Bastırıldığı haber ven en Avuıturya cesedi, dün akşam Lacken şato· Oslo, 20 (A.A.) - Velıaht Q. 

dahili harbi, bol§eviklerin çıkardıkları 
bir ihtilal değildi. Çünkü Avuıturyada ıundan büyük bir merasimle laf ile pren•es Marta Belçike kra· 
ihtilal çıkarabilecek bol§evikler yoktur. Brüksel sarayına nakledj)mittir. h Albert,in cenaze merasiminde 
Orada, ihtilalden ikide birde bahseden Cenaze bir top arabaaı üzerine kral Hu.konu temsil edecekler· 
varsa Heimwchr liderleridir. Yani fa§iıt· !kon.ır.uştu. Etrafında. ellerinde dir. 
lcı-dir. Bunların hedefleri, beyaz ye§il meşalelerle süvariler ve nskeri kı· Prens de Galles, Brüksele tay· 
bayraklarını Viyana Üzerinde dalgalan- taat bulunuyordu. yaTe ile gidecektir. 
dırmak. Sosyalistlerin kellelerini uçur-
mak, iktidar mcvkiini ele geçirmek ve Altı ay matem Londra, 20 (A.A.) - Kral Al· 
demokrasiyi kaldırmaktı. Brüksel, 20 (A.A.) - - Sray bertin fahri mir:ılayı bulunduğu 

Buna muk,.bil ıoıyalistler de yarattık· altı ay matem tutmıya karar ver· heıinci dragon muhafız alayına 
ları cümhuriyeti rnüdafaa edeceklerini me d. b'tl 100 n fer ve miştir. nsup ye ı za ı e e 
ve bu faıiıtlere karır gelmek için ıilah· muzikadan mürekkep bir heyet, 
laı·mı kullanacaklannr söylediler. Aıağı Brüksele giden Krallar kralın cenaze alayına iştirak et· 
Yukarı klerikallerin teıiri altında kalan C (A A ) D · 

anne, 20 · · - anı· mek üzere yarın Londr:ıdan Brük mürteci bir hükumet vücude getiren 
1 H · marka kralı, knl Albertin c.enaze •ele hareket cd-ektı'r. ıoıyalisl er geçen ıeneler içinde eım· • ''"• 

wahrın faaliyetlerine göz yumdukları merasiminde bulunmak \\zere İngiliz ordusu tarafından gön· 
halde cümhuriycti müdafaa namına vü- çar§amba günü Brüksele gide· derilen çelenk, Haig yurduna 
cut bulan batıbozuk müdafaa teıkilatiyle cektir. menıup muharipler tarafından 
meşgul olmuı, onların silahlarını müıa- Sofya, 20 (A.A.) - Kral Bo· imal edilmi~ gelincik çiçeklerin· 
dereye ehemmiyet vermİ§tİ. "' 

Hitlcrcilik Almanyada muzaffer ol- ris ile prenses Grille ve maiyeti den vücude getirilmittir. 
maıiyle Avu,turyanın içinde de vaziyet dün aktam mütenekkiren Brükse· Paris, 20 (A. A.) - HükUmet 
değitti. Çünkü Avuaturyanın içinde ya- le hareket etmitlerdir. Kral Alberin cenazesinin k1ldır1· 
va§ yava, büyüyen nazilik birdenbire Roma, 20 (A.A.) - Velihat lacağı pertembe gününü milli ma 
canlanmı§ ve Avusturya batvekili Dolfüı, gece Ylrıaı Brüksele hareket et· teın günü olarak kabul etmi~tir. 
yardım aramak mecburiyetinde kalmı,tı. 

Dolfüa, ilk önce ltalyaya gitti. ltal- F •• •• d 
ya, Heimwahr hareketine müzaharet et- lftJDa YUZUD en ••• 
tiği İçin anlaıılan Dolf üse onlara İstinat 

etmeyi tavıiye ettikten ba,ka onun •o•- Ereg\J Ji Jimanında yirmi beş 
yal demokratlıkla mücadele etmeıini is-
temi~ti. Bu suretle Avusturyayı, küçük Vapur toplandı 
itilafa knrıı hazırlanan grupa almak 
mümkün oluyordu. 

Diğer taraftan Franıa, Avuaturya
nın Almanlar için bir hürriyet ocağı ol· 
masını iıtiyor, A\'uıturya hükümetinin 
sosyal dcmokratlnrla birleıcrek nnzilcrc 
karıı gelmesini tervi.s ediyordu. 

Devletlerin, Avuaturya istiklalini 
muhafaza namı altmda bu memleketin 
kıımen ıilahlanmaıma müsaade etmeleri 

Ereğli, 20 (A.A.) - Şimdiye 

kadar görüf.memit bir şiddetle beş 
gün süren fırtına esnasınd:ı Zon· 
guldak limanında barımnak im· 
kanı bulur.m yan vapurlarla 
Trabzon hattına çıkan v:ıpurlar 
limanımıza iltica etmek mecburi· 
yetinde kalmr!la.rdır. 

üzerine Dolfüı, Heimwehri naıilere Limanıimıza ilticma eden bu 
ka111 ıilahlamağa baılamıı, bunlar vapurların adedi 25 ve mecmuu 
kuvvetlerini nuilere kartı kullanmadan hacmi isthbileri 80 bin tondur. 
evel demokrasi aleyhinde uğraımıılardı. vapur kaptanları iktısa.t vekaletİ· 

Heimwehrleı-le nazilcr demokraai a· 
leyhtarhğı üzerinde birleıiyorlardı. lkiıi ne gönderdikleri bir iıtida ile 
de ıoıyalistler aleyhinde idiler. Ve ıoı- limanın mahfuz yerlerindeki ge
yaliııtlerin kölcünü kırmak için uiraıryor- mi enkaıının temizlettirilmesini 
tardı. Bilhaasa Heimwehrler, Avustur- rica etmitlerdir. 
yada demokrasi namına bir §CY bırakma-
mak üzere çabalamakta idiler. Bu vaziyet 
kar§ısmda Dolfüs, tekrar ltnJyaya mü
racaat etti ve 1 tal ya birkaç hafta evel 
Sinyör Suviçi Viyanaya gönderdi. Dol· 
füı, ltalyadan aldığı öğüt daireı.inde ha
reket ederek, l talyanın menfaati sayılan 
Macariıtana ıitti. 

Bu arrada sosyal demokratlar, Dolfüs. 
le teniki mesai için teklifte bulundular. 
ıa da Dr. Dolfüı onları "Avuıturyanın 
bolıevikleri,, olduğunu s(iyliyerek teklif. 
lerini reddetti. Doktor Dolfüsün bu sö
zü, Heimwehrlerin tarzında idi. 

Nihayet geçen pllzar günü binbaşı 
Zey Heimwerlere Dolfüıün kendileriyle 
birlikte olduğunu söyliyerek Avusturya. 
yı temizlemek üzere mücadele baıladı. 
Avuıturyadaki ıoıyal demokratlığın 
mağlubiyetiyle neticelendi. 

Avuıturyanın iti, bu mücadele ile 
bitecek değildir. Çünkü bu mücadele 
bittikten sonra ikinci bir mücadele batlı· 
yacnk, ve bu sefer milliyetçi ıoayalistler 
taarruza geçeceklerdir. 

ö. R. 
------------------Almanyada yeni bir karar 
Berlin, 20 (A. A.) - Volf a-

Fransada bir tahkik 
komisyonu teşkil ediliyor 

Paris, 20 (A. A.) - Mediı, 6 
ıubat ıünü ile diier müteakip 
günlerde olan hadiaelerin sebep· 
lerini ve aııllarını, ayni zamanda 

da meı'ullerini tahkik ve teıbit 
İçin gruphr tarafından intihap e• 

dilen 14 azalık bir tahkik komis· 
yonu yapılma11 teklifini ittifakla 
kabul etmittir. 

Müzakere eanaaında M. Da
ladye de bu teklife iştirak etımiı, 
bu suretle hükUmetin teıahürcü
lere ateı açılmasını emretmediği· 
nin tahakkuk ederek ispat edile
ceğine emin old!lğunu söylemi§· 

tir. 

Hala Rayiştag yangını 

meselesi 

Bir Norveç vapuru 
kazaya uğradı 

Gdynia, (Lehistan) 20 (A. A.) 
- T:ıhlisiye römorkörü Jastamia 
açıklarında batmıt olan vapuru, 
hangi vapur olduğunu tesbit et· 
mittir. Bu vapur, 757 tonluk Nor· 
veçya bandıralı Hardy vanurudur 
" ... r- .J7 •• ca uuu,--. •4' de kömür yuı 
Iü obrak Kil rusk'a hare< et 

mitti. 
Denize inen dalgıç, geminin 23 

metre derinliğinde oturmakta ol· 
duğunu görmü§tür. Bir direği de· 
niz üstünde görünmektedir. 
Havanın fenalığından dolayı 

dalgıç tayf alarm cesetlerinin ge· 
mide olup olmadığını anlıyama· 
mıftır. 

T:ıyfa olarak gemide 14 ki~i 
vardı ve bunların ne oldukları 
meçhuldür. 

Serbestçe içebilecekler! 
Vatington, 20 (A. A.) - Ayan 

Alaaka, Havai, Portoriko ve Vi
erje ad:ılarında içki yasağının 
kaldmlmaaı kanun layihalarmı 
taıvip etmiıtir. 

Amerikada yeni 
matbuat kanunu 

Vaıington, 20 (A.A.) - Reiıi
cümhur, matbuat kanununu ne§· 
retmittir. Bu kanun g~yri meş· 
ru reke.beti menctmekte, fakat 
henüz ınesai saatleri ve ücret me· 
selesini ha.iletmemektedir. 

Kanun gece, 16 yatından :ışağı 
çocukların sokaklarda gazete aat
mal•rını menetmektedir. 

Kanunda. matbuat hürriyeti 

Londra, 20 (A. A.) - Bir "be
yaz kitap,. halinde Sovyet Rusya 
ile İngiltere arasındaki muv:ıkkat 
ticaret mukavelesinin metni net· 
redilmiştir. 

J. anımdan: 
döndü Orduya halk ile sıkı bir rabıta 

Bü ,, 20 (A.A.) - M. Titü- vermek makıadiyJe reiıicümhur 
lesko sala .. Q da Belgrattan buraya orduya milli sosyalist i,aretinin it 

Londra, 20 (A. A.) - Avam 
kam:ırasında dün, bir meb'us 
Rantag yangını muhakemesinde 
beraet eden üç Bulgarın lnııilte· 
reye airebilmek için kendilerine 
vize verilip verilmiyeceğinİn ne 
zaman bildirileceğini sormuıtur. 

h~kkında bir madde olmakla be· 
rab~rbu, ahlaksızlıkla mücadele 
eden ve zemmi kadih kanunlariy· 
le tahdit edilmiştir. 

Bu metne göre, bazı ihtiyat 
l<ayıdariyle, iki ta.raf biribirlerini 
en ziyade mazharı müsaade mil· 
kt muamelesi yapacaklardı,.. 

Sovyet Rusya, lngiltf>re • Sov· 
yet ticaret m• vazenesini tedricen 
yapmak niyetini izhar etmiştir. 

muva'Sa at -t.. • • h 1. d b. . 
"'lf lır. a ı yolun :>. ır emrına.me ncı· -...... 

F rans12• aji.. retmiıtir. 

(A A..) ~a Kasketlerdeki Al,manya İ§are· 
Paris, 20 · k-b 1!,~ .. ~tün tinin yanmda evvelce bulunan 

k b"t enin a u unu 11 

a şam, u ç hl . b'usaR muhtelif Alman memleketleri· 
d ha eyın me ' • 

e en ve sa . . • ı l'enklerini tafıyan itaret yeri· 
1. • d t · edılen proJeyı ne .ı-. 

mec ısın e aavıp dil ,nya işareti muh:ıfaza. e· 
24 k 267 reyle kabul et· mekıe 

reye artı · . 'raber milli ıosyaliat 
miştir. lftretı konula""klır. 

Sir Con Simon bu hususta 
Bulgarlar tarafından y3pılan ta
lepten haberi olmadığını, böyle 
bir talep olursa elde mevcut ma
lumata istinaden tetkik edileceği
ni bildirmiıtir. 

On kişı yandı 
Brookville, (Amerika) 20 · 

(A.A.) - EAki muhariplerin ak· 
r:ıbası tarafından tesis olunmuf 
yurdu kıımen harap eden bir 
yangın esnasında on kadın yan· 
mıttır. 

Soğuk dalgaaı yüzünden 
donmuf olduğu cihetle 
söndürülememiştir. 

sular 
yangın 
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Bunamış bebekler 
bebekleşmiş . 

ihtiyarlar 
Harbi~art ~niverıitesi edebiyat profe· I"I" l talar 

&örü r ctut YaJ>rnı!tır T k 'k" d aç anan yumur 
( "'t d .. • et 1 ID C 1 k 

pro eso d u~:ahanın ıs tane en §Öhretli yakında muayene edi ece 
romanın an ıetrni§tir p f .. .. 
re roman otuz: Yaıınd• • ro esborcl go· Altı .ay evvel Kasımpa!ada Ha-

.. n sonra at anı-
lııcak sıınat: §ubclerinden b" "d" o , an Efendi isminde bir zat yumur-.. ik" •. ın ır. na I . 
aore mu• .. 

1 ve ;ur dalın gene yaslarda da talarm, soğuk, hava mahzen erm· 
ba'8rılabılır. · • d 1 

' de ve sairede bulundurma an a -
En güzel rom d' b.1 k :ı.. • 

1 de hah an ıye İfarel ettiği e- h ay müddetle saklaya ı ece "Otr 
&er er n acderke b"lh 'k' . l 
h • · ll 'd n ı assa ı ı mu· ilaç buldununu ilin ve tıcare o· arnnn c ı en 10 •• • • o 
' ' "diklerini ı nra guı:el eserlennı dasına da müraca.~t etmiıtir. an abyor •• 

ıı: ljı ,.. Neticede, tecrübe yapılmaıı ka.-
Edehirat profe .. 1 • . f'k . • bı'l· rarlaıtınlmıJ, Hasan Efendi bu 

mem siz he.. . sor crının ı rını kı k 
Bence &en.ır misiniz? tecrübeyi ıkabul etmİf ve r ta-

rinde Yen· ebct_ebırat profcsöriinü:ı ..özle· neye yakın yumurtayı kendi ilacı 
1 

ır sey k ş· di •· l k t" t h" cblr pek k ~ yo tur. ım ye ••· ile hazır ıyara ıcare ve za ıre 
dür. Ço defo tekrar edilen bir söz.: borsasmın heyetine vermİ!lİ 

Güzel ese ı . O zaman il:Mr kutu içine kona· 
ycseıı' a.__ r erın mutlaktı ya§la muka· 

ucuıa .. ol .. ·· rak mühürlenen. bu yumurtalarm 

Bir facia 
Tren albnda par
çalanan genç bir 

mf!kteplidir 
Haydarpa§a ile Erenköy ara· 

sında bir gence ait bir ceset bu

lunduğunu dünkü nüsahsmızda 
yaz.m.ı§hk. 

Bu huıuata yaptığımız tahkika
ta. göre, ceset bir tren kazasına 
.kurban gitmiıtir. Bu hadise pek 
feci surette cereyan elmi!lir. Ce· 
sedin kol ve bacakları Erenköy 
köprüsüne 150 metre mesafede 
bulunmuftur. 

hissini . .,.r eaörün hataya düttügu 
eseri verıyor. Çünkü profesörün güzel açım zamanı geldiği için ilaçlı yu- Cesedin yüzü tanınmıyacak bir 
lt c Ya! atasında kurduğu münasebet ınurlalarm açılarak tetkiki için hale gelmitti. Tahkikat netice-
.l~ b!~ hadiseyi b:ııkn bir hadiseye bir tetkik heyeti teıkiline karar sinde tren altında ezilen gencin 
Mesclag~~terınek nevinden ~ir !eyd~~· verilmiftir. Heyet oda tarafın·- Kadıköy lisesi yedinci sınıf tale-

ır ~t çık&a da deıe kı gece, gu· dan seçilecek mütehasa11lardan hesinden 16 yaımda. Kemal Efen· 
n~f çe&ilir, etraf karnrır iıte bu gece· d ld .., 1 J K l 
dir B mürekkep olacaktır. Eğer tec• i o ugu an aşı mıştır. eına .. · una inanmaz:;ımz. Vnlaa akıam· 
ıarı ıtüne1 bize çekilmiı gibi görünür • .Et· rübe müsbet netice verecek olur· Efendinin pederi Antalyada sıh· 
~ 1~r. falat mutlaka bizim gijneıi ıa pek ucuza maledilen bu ilaçla· hiye memurudur. Arkadaıları, 
:orrnernerniz, etrafında kıırannaH mutla· nn kqfi hakkı yumurta tacirleri ! Kemal Efendinin daima trenler-
e gecenin sebebi değildir. tarafmd:.\n satm alınacaktır. den atladığını söylemektedirler. 

"bö '1•tnerikah profesörün dediğinde de Yumurta tacirleri bu tecrübey- İlk tahkikat, Kemal Efendinin 
Y c hllkikllte benzer taraflar W\r, 

le pek yalandan alakadar olmak· ya martandiz trenine atlamak is-
* * * M tadırlar. . terken dü•üp tren altında kaldığı .. esela bizden misal alacak olursak, :r 

ustada b' ı._.__ Tacirlerin söylediğine &Öre; ru, yahut banliyo treni ile mın·tuıın• balmn ır umumdan hak "·erdirecek, bir --r-
dan hı\kınz cıkaracak esel'lerle kar- eğer 'bU ilas müıbet netice vere- diz treni araımda kalarak tren 

ırlaşınz... ~ cek olursa yumurtaların hariçteki tekerlekleri altına .dü,tüğünü 
. p~~ r.cnç iken sanat yoluna çıkıp satifı daha iyi olacak ve sürümü · göstermektedir. 

Yıntı11ınde stop eden ve ondan ıon· de artacktır. 
r:ı aaıu:t mütekru·d·ı olarak Tahkikatla müddeiumumi mua geçinen bir 
'Ürü kclcm erbabı vardır. lnıan bunla- avinlerinden flhami Beyle Eren-
,_ 'bakıncc· Et ka~akcllara yakalandı l<öy nahiye müdürü Kemal Bey 
Çtı '- Evet diyor. Profeıör hllJQı. .:.aaJatada Necatibcy cadde.. ve zabıta meHul olmaktadır. 
1 r.t:U bunlar bize hiç bir eser vermedi- • d ( 
tr, diyoruz. sın e 4l) .aa&marah b.trber Marıandi-z trenin 13 üncü va• 

Sonra yaıb bir ıanat adamınıı raıt· Şevket efendinin dükkanı üstün- gomından ıonraki tekerleklerde 
&eliyoıınınu?. yaıının elliyi çoktan aımıf deki odasında yeni keıilmiş 7 a- kan izleri göründüğüne göre, 
0

Imasma rağmen size tabiatı 18 yaıında· det koyun olduğu ikinci §ube ko- d' t · k' · t" • b k" hi • I . d ımarşan ız renı ma ınıs ının u 1 ·r deliknnh gibi sade heyecandan mıur enn en Hakkı ve Refet ' , . .... . 
ha.h!'j!diyor. Ve hatta ~oculdukta ısrar Beyler tarafından ihbar edilmek- vak ada hır Bsuçu ollmbadıgı ıabıt 
ediyor. Hatta biraz ga--t etse anına I 1 olmuıtur unun a eraber tah· 

J·- o-· e yapı an aramada mezkür k~ .. . . 1 d 
bir emzik &okacak, bir beşiğe yatacak, yunlar b l kikata. ehemmıyet e evam edil-
bir dadı kendisini el ayasında sürükliye· • • u unmuş ve belediyeye mektedir. 
cek. O 28Jtut.n da profesöre aldandm aıt hır damga ile ı~lu yakalan-
demek iıtiyonız. mııtır. 

• • • Besteglr kaptan zade Ali 
Rıza aey vefat etti 

1
, Sanat eserini mutlaka yaıla ölçmiye- K 
un. araya oturdu Beıtekir kaptan zade Ali Ri· 

iyi sanat eserlerini nüfus kiğıtlan Haliç ıirketinin 11 numaralı za Beyin Edre1J1itte vefat ettiğini 
değil, iyi kültür, devamlı bir meslek vapuru Haliçte Karaaı" ac önle- h b ld;.ı- Halk '-1 
a.laknsı yaı·atır. rinde A ha • a er a 11\. !&rıKI arı ve 

S .ı__ b. k rzu 1 tqı denilen yerde bazr operetler besteJemi• olan 
nnat aUilIIlr evvela iıini kendisine ır ayalığa ohıniıu•tur. Bu hal :ı 

~~i ~ir iı addetmelidir. Onu gelip kar§ıs d .,. Kaptan zade Ali Riza Bey Hima• 
•çu:ı bır heves, bir acaiplik sanına ı 1~ a yolcular ıand:ılla sahi· yeietfal menfa tine konserler ver-
İttin se ak ı .. e .. geçırilınitlerdir. Vapur bir k · 

ne ı a agartaa meydana bir ~Y dd mek üzere Balı esıre davet edil-
_kartmağa iınkn bulamaz. eer...; bu ede- mu et ıonra kurtulmuıtur. 

t r ··-..._ miı:.ti Alı· Riza Bey bir hafta ya Pl'Ofeıörü "Daha uzun süren bir -- ~mımuuıııııAıııııcıınııınııı••ı>ıııı• .,. ' 

ırdır,, diyen bir feylesofun kültürce c!avaır İçin seferber eden adamdır. evye} bazı kadın ve erkek arka· 

urol nu~~r. Fakat bu sabır kayalann dal· Bu dava büyük bir ihtira11n ve bir da!lariyle birlikte Balrkeıire git-
• ara -rıı nn:kav . d ~ l kültürün ·f .ı--'d' • · d .. ~-' <:meti, ag yamaç a· ı •uc.ı ır. mıı, konıer venruf, ora an Edre· 

n ruzılllClara & b .b. • hır d n· 
0

1dir. Bu acı.hu- k a ::: g_ı.' ~ır sa . C• iZ sanat hayatımıacla 0

höyle ihtira&- mide geçmi,ti. 
en ve j!İrıi 1uu er. d';.' •! ıle hall~.ur 1-:_, böylo dualar görmediiüniz için Ali Riza Beyle birlikte giden 
rinliklerine k run n enkon11yon ın muternadiyen aakalhlarla kısa pantalon- k 1 

d •dar indiren adamın sah- luları avnı· s fta •. •. 8 ... ht"yar- ı ar ada,Ian dün aktaın ıtanbula 
ıl'. J . a ıonayoruz. ın ı ı d.. . B 
O dalyanda . . • ~"?11! bir bebek. Otelci bebeldeımi! , bir onınüt lerdiı·. Ali Rıza ey ıon 

ruhunun L'·a.:~ gozliye.n balıkçı gı- ılutnrdır.. ı zamanlarda Karagözü sevenler 
uu ... n kab·ı· ti · • k d. 

ı ıye erını en ı Sadri Etem cemiyetinin reis1iğine seçilmiıti. 

T epebaşın·da 
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SOHBETLER ---....... ..__.. ...... . 
işin kolayı 

' 'Armut piş, nğzım:ı dü§,, sözü, ha· 
la, birçoğumuzun kulağında, küpe gi· 
bi sallanıyor. En iyi bildiğimiz işte, de· 
ve kuıu taklidi yapmak. Yüke gelince 

Bahçe ve sahne Belediye rwı. uçmağa gelince deve olmasını da pek 
• • iyi biliyoruz. Ç&lı~mağa gönlümüz ol· 

tarafından JŞ)etılecek madığım açıkça söylemiyoruz da, • "Ye-

Sıırayburnu park ve gazinosu 3 nim dar.. Yerim dar ... ,, diye tcn?clliği-

sen ··dd ti k. ) ak .. ne mazeret bulan gergef ba§ındakı ahlak e mu e e ıra anm uzere . . . . 
.. .. kız gıbı esnı)·oruz. B ır omuzumuza 

muzayedeye çıkarılmı!b. Muza· bat, bir omuzumuza yağ koysalar, sağa 
yedeye henüz kimse giremmitlir. sola dil uzatıp yalanacağız. Yerimizden 

Müddet az olduğu için hiç bir ta· kımıldamadan karnımızı doyuracnğız. 
Jip para sarf edip tesisat yapmayı latanbul, bazı meslek erbtıbı için, bir 
göze ala.mı:- -ıaktadır. Diğer ta· arpa anban oldu; aç tavuğun kendini 

raftan Tep ' '§ı bahçesinin ıkira· arpa anbarında saruruısı gibi, iııiz mes· 

1 lek erbabı da, l stanbuldn kaldıkça kt>n-ya veri mesinden vaz geç.ilmi§tİr. 
dileıini iş başında sruuyorlar. Ve bıçak Bahçeyi belediye işletecektir. 
kemiğe dayamnca bir feryattır k:ıpuyor: 

Tepehaşı sahnesi yeni bıa.tan v_~ -: - .ıı..azanamıyoruz ..• 
yapılaca.le, geçen sene bir türlü Bu feryat evvela doktorlvdan yüksel· 
yetİ§tİrilemiyen operet temsille - di. Büyük bir ekseriyet, mahdut dok· 
ri bu sene verilecektir, torların pnra kazandıklnnnı ve kendileri· 

Şehir meclisinde 
Belediye bütçesinin §ehir mec· 

}isi bütçe encümenince tetkiki bi· 
tirilmek üzeredir. Bütçe bir kaç 
güne kadar umumi heyette gön· 
derilecektir. Sehir meclisinin 

~ ' 1bütçeyi tetkik ve müzakere için 
toplantılarını on beı gün kadar 
uzatacağı tahmin edilmektedir. 

Lo~ostan poyraza f 
Evvelki gün lodoılayan ha.va 

ye belediyenin himmeti caddelere 
toplanan kan oldukça temizlemit 
bulunuyor. Lodostan esen rüzgar 
dün birdenbire poyraza döndü. 
Hava kapa.mk .. Yükselen hararet 
derecesi tekrar alçaldı: Kandilli 
rasathanesi dünkü harareti en çok 
4, en az 1 olarak te.-bit etti, rüz· 
gar, saniyede 7 metre ıür'atle yıl· 
dızdan esti. 

Tramvaylara asılan 
~ocuklar i~in 

Son günlerde ilk mekteplerden 
çıkan küçük çocuklann tramvay· 
lara: ve otomobillere asıldıkları, 
bu yüzden kazalar olduğu anla§ıl
mı§tır. Maarif müdürlüğü, bü· 
tün ilk mekteplere gönderdiği bir 
tamimde, mualli.mlerin talebeler • 
le sık, sık temas ederek bu hu
susta kendilerine nasihat verme
lerini S>ildirmittir. 

ilk mekteplerde teftiş 
ilk tedrisat müfetti,leri sene 

ortası m~nasebetiyle mmtakala
rmda tefti§lere batlamıılard1r. 
T efti1ler on gün kadar sürecek· 
tir. 

Ziya gök alp için merasim 
Bir martta Milli Türk talebe 

birliği tarafından Ziya Gök Alp 
için bir merasim yapılacağını yaz• 
mıttık. Ayni günde diğer Türk 
büyüklerinin de namları anılacak 
üniversite profesörleri ve talebe· 
ler tarafından ıkonferanslar veri
lecektir. 
~- ---

nin sefalet içinde olduklarım söylediler, 
Bir gün de avukatlar bağınyor: •· 

- Kazanrunıyonız .... 
sebebi? 
Onlara göre aYuknt çohmuf, sayılanıu 

aultmak lllımmış ..• 

Her mesleğin, ilerlemiş, dürüst ça· 
lıtmak, devamlı çalıım:lk, mesleği uğ. 
runda her fedakarlığn katlanmak saye
sinde sivrilmiş, kendini tanıtmış erbab· 
ları \•ardır. Onlar para kazanrrlar. Her
kes onlara ha! vurur. 

Sonra, gene her mesleğin bazı &Alik
leri vardır, ki kolayca §Öhrct sahibi ol
mak için yol ve çare ararlar. Merdiveni 
buaınak burunnk çıkmak jgfemczler de, 
1tçramak hevesine knpıhrlnr. Sanırlar 

ki, şöhret, §C>hret yıkmakla yapılır. 
Ve birçok kimseler de vnr, ki 1stan

buldnn aynlmak istemezler. 

l §te mesele aıd burada çataJlaııyor. 
A efendim, ne diye şu lstanbula mıh· 
lanıp kalırsımz? •• Koca Anadoluda, Ru· 
meli de §ehir mi yok, kasaba mı yok? ... 

Bugün Anadolu !ehirleri, tam bir 
meıru rekabet sahasıdır. Tek L-tcdu, 
tek avukatlı birçok merkez yerler var-

dır. Anlamıyorum, neden oralara gi
dilmiyor da, burada, §U lstanbulda gÜ· 
rültü ediliyor. ''Kimi yer, kimi bakar, 

kıyamet ondan kopar,, sözünü bir fehva 
gibi ortaya atıyorlar? .• 

1ıin kolayından vazgeçelim. Kimi yer 
kimi bakar, kıyamet ondan kopar •ÖZÜ 

eğer bir hakikat olsaydı, bugüne kadar 

dünyada taş taı üstünde kalmazdı. Kıya· 
met kopannağa değil, kanuımzr doyur-

"?8ğa bakalım. Bunun için de ''Taı ye-

rmde aiırdır,, sözüne kulak osmryalım. 
Anadohıya akın lnznn. 

Selimi izzet 

Terkos borusu tamir edildi 
Aksaray ve civarı semtine su 

veren borunun patladığını yaz· 
mı§lık. Bornun tamiri bitmiş, dün 
au verilmittir. Terkos memurlan 
yakında eski saatlerin değiştiril
mesine başlıyacaklardır. 

Romanyadan bir ay içinde 
atdı§ımız petrol ve benzin 

Tutulan bir istatistiğe göre Ro
manyadan bir iki ay içinde mem
leketimize 252 ton benzin, 867 
ton petrol, 3328 ton mazot ve 1470 
ton motolon ithal edilmi~tir. 

DEHRi-· Efendi Nasıl Görüyor-? 

- Dehri Efendi, çoktanberi ... Şinıdi Avusturyada dahili harp yan

ru; :ıda bir Umumi harbin ha~ IUU baılack. Her tarafta DoUüs hükUıneti 
_.:1 h tıl·cs k _ı__ d • ile ıoıyalist belediye azası ve amele ara-
ıavan e . onnayor u... .. .L :!- ..L..·•- _, 

••DUll lll~ ~•1«-

- ... F ranıız gazeteleri "Şayet 
devletler (lngiltere, Franaa, ltal· 
ya) müıterek bir müdahalede bu· 
lunmazlar1a .. ~ 

( ! I 

- Avrup:ıda Umumi bir har- Dehri Efendi - Hakikaten öyledir. 
bin baılaması muhakaktır" diyor- Bereket Yenin lci Balkanlılar vaktinde 
lar. - · hareket ettiler. Orta Avrupada yangın 

' sık.. bile ateıin Balkanlara airayet et
....... i için~ tedbir~ 
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.. flr' (Bqmakalcdcn devam) ....... 
alı.:beı suretiyle satı§ yapılmaamın 
önüne geçilmesine karar verilmit· 
tir. Bundan sonra ihracat tüccarla· 
n birbirlerine rekabet ederek ar
tık fiatleri kırmak yoluna gidemi-

eceklerdir. 

ihracatın bir e den idare i 
yalan 1 

HükUınetin üzüm ve incir mah
sullerini ihraç işini kendi eline al· 
ması meselesine gelince, Celil Bey 
böyle bir tedbirin hiç. bir zaman 
varit olanuyacağmı ~ok kati bir 
surette ihracat tüccarlarına temin 
etm:§tir. Ayni zamanda neden do
layı bunun olamıyacağmı makul 
sebepleri ile izah eylemiftir. Fil· 
hakika bükametin harici ticareti 
velev ki, kısmen eline alması ko
lay bir ıey değildir. Bunun için bir 
taraftan dahili teşkilat yapıl· 
ması, diğer taraftan harici pazar· 
larda kendisinin satıcı aıfatiyle ta· 
nmmı§ olması lazım ~lir. Bu ise 
uzun bir 2:8.man meselesidir. Bu u· 
zun za.ınan zarfında memleket ik· 
bsaden büyük zararlara uğrar ki, 
bunun ba§ka bir suretle tazmin ve 
telaf:si mümkün değildir. 

Cel 1 Bey!n rei tiqi 
lktısat Vekili ile İzmir ihracat· 

çılan bu noktalar üzerinde tama· 
miyle mutabık kalmıtlardır. Ve a· 
ralannda tesis etmit oldukları bir
lik vautasiyle alabes satı§ yapıl· 
maması hususunda çlışmak için 
ıöz vermi lerdir. Ayni zamanda 
Celal Beyi teıkil etmiş olduklan 
'birliğe fahri reis intihap etmişler
dir. 

Tabii Celal Beyin bu reisliği 
devam edebilmesi için ihracat tüc· 
carlarmıızın kendisine vermit 
oldukları sözde durmaları, ta· 
ahhütlerine aadık kalmalan i· 
cap etmektedir. Binaenaleyh 
Celal Bey birlik ile beraber 
çalıfacak, yeri gelince dü· 
tüntlüklerini kendilerine aöyliye• 
cek, fakat §ayet fikirlerini ka'bul 

ettiremez ise ancak o vakit rei lik· 
:ten çekilecektir. Mevzuu hah o
lan birliğe Jiro, Alyoti, Şerif za· 
deler ve saire gibi lzmirin en belli 
ba§lı ticaret müesseseleri dahil bu· 
lunmaktadır. Fakat bu birlik bir 
sendika halinde değil, sadece bir 
mesleki tesanüt teşkilatından iba· 
rettir. Her 'bir ticaret mües esesi 
şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
onra da ayn ayn çalıtacnktır. 

di kooperatiflerine, gerek diğer a· 
la~klılara karşı her gün biraz da
ha borçlarınm artmı~ ol.maaı mal· 
lamir iyi §erait ile satabilmelerine 
enAel olmaktadır. Celal Beyin bu 
fenalığa karşı dü§ündüğü tedbirin 
mahiyetine gelince, bu Zira t 
Bankaları va.uta iyle evvelce ya· 
pılan kredi kooperatiflerini birer 
satı§ kooperatifi ile techiz ve tak· 
viye etmektir. Ve bu maksat üze· 
rinde lktısat Vekaleti ile Ziraat 
Bankası arasında müzakereler 
baılamıJbr ve iyi bir safhada bu
lunmaktadır. Daha şimdiden pren· 
ıipler üzerinde tam bir noktai na· 
zar birliği hasıl olmu§tur. 

Kredi kooperatifleri birer sa· 
ltt kooperatifi ile techiz olununca 
müstahsiller yetiştirdikleri ma11arı 
bu vasıtalar ile de piyasaya çıka· 

rabileceklerdir. O vakit hariçte Ü· 

züm ve incir mahsullerinden bü· 
yük mikyasta satm almak istiyen· 
ler bu kooperatifleri karşılarında 
emin birer vasıta göreceklerdir. 
Müstahsiller kendi satı§ vasrtalan 
ile takviye edilince diğer ihracat 
müesseselerine karşı bir istinat 
noktası bulmuş olacaklardır. 

nakliye ücretlerinin tesbitl 
lktuat Vekili Celal Beyin iz· 

mirde elde ettiği mühim neticeler
den biri de vapur ücretlerinin, 
navlunlarm tesbiti meselesidir. Zi· 
ra imdiye kadar ihracat mallarım 
ecnebi memleketlere götüren ec· 
nebi vapurları nakliye ücreti me
selesinde çok garip bir tarzda ha· 
reket ediyorlardı. Karıılarına ra· 
kip vapur çıktı~ı zaman ücretleri 
indiriyorlar, rakibi bertaraf edin· 
ceye kadar buna devam eyliyor
lardı. Fakat b:r kere rakibin kuv· 
veti kmlıp ta kaçınldıktan ronra 
tahammül edilemiyecek kadar a
ğır nakliye tarifeleri yapıyorlardı. 
Mesela tonu (30) şiline nakledilen 
bir malı bir gün (12,5) !iline ka· 
dar indirdikleri gibi bir müddet 
sonra (35) §iline çıkardıkları çok 
defa görülmüştü. Bu hcl ihracat 
mahsullerimizi tabii olaralt çok 
müteessir ediyordu. 

Cel"l Bey lmıirde bulunduğu 
zaman bu meseleyi halletmek için 
ecnebi vapur kumpanyaları ile te· 
muta bulunmuşlur. Acen4-eler Ve· 
kil Beyin telkinatmı hüsnü telakhi 
etmi!lerdir. Tonunu (18) §ilinden 
yukarıya ç.ıkarmıyaccl< surete 

navlun alncaklannı temin ve taah· 
hüt etmişlerdir. lzmir Ticaret o· 
daaı bu taahhüdü te:;bit etmek Ü· 

zeredir. Ecnebi v~pur acente'eri
nin bu tanhhütl~ri Ankara resmi 
mahafilinde hüsnü tesir husule g<? 
tinniştir. 

Vapur navlunlarının bu suretle 
teıbitinden Maıl olacak istifade 
mühimdir. Zira yapılan bir hesaba 
göre senede bu fazla nakliye üc
retleri en az yanm milyon lirayı 
bulmah'"tadır. Celil Beyin bu yol· 
daki muvaffakiyetine lzınirdeki 

Yalnız birlik nizamnamesi muci· 
bince yapılacak ve yapılmıyacak 
§eyler hakkında m~erek bir kon· 
trol vıurta ı olacaktıT.Çünkü Celil 

Bey bir taraftan üzüm ve incir 
mahsulleri üzerinde alabes ıa.tıf 
yapılmasının önüne geçilmesini 
istediği gibi diğer taraftan bu 
mamullerin harici pazarlarda re
vacini arttırmak için (Standardi· 
zasyon) usulünü tatbik etmeğe 

kati smette karar vermi§tİr. incir 
ve üzüm mahsulleri muayyen tip· 
Iere icra olunacaktır. tü:carın gÖ:lterdiği müzaheretin 

Tacirler bugün odada 
toplanarak konuşacaklar 

htanbulda bulunan ispanya 
ticaret heyeti bugün öğleden aonra 
Ticaret odasına gelerek Türk ihra
cat tacirleri ile temas edecektir. 

Ticaret heyeti Bilhassa yumur· 
ta tacirleri ile alakadar olduklan 
için Türk yumurta ilıracatçılan i· 
le tanıımak istediklerini Ticaret 
odasına bildirmişlerdir. 

Bunun üzerine İstanbul Ticaret 
odası lstanbulda mevcut veyumur
ta ihracatı ile me§ğu] bütün tacir· 
leri bugün öğleden sonra saat 14 
te 'bir toplantıya davet etıniştir. 

Bu toplantıda ispanya Ticaret 
heyeti azası da gelecek ve yumur· 
ta tacirleri ile görüşülecektir. 

Yumurta tacirleri de hasusi su· 
rette toplanarak Samsundnki yu
murta kongre inde verilen karar
lar hnkkmda görüşeceklerdir. 

Bu görüşme mevzuunun ba ın
da bir Yumurtacılar Bankası tesi
si vardır. lstanbul tacirleri esasen 
daha evvel •bir Yumurtacılar birli· 
ği tesisi için teşebbüsatta bulun
muş oldaklanndan bu birlik koo· 
peratif olarak kurulmMmı düşün
mektedirler. 

Bankanın ela kooperatif vasıta· 
aı ile le§kilini de arzu edenler 
vardır. 

ihracat işleri 

Ticaret odası statistik
ler le alakadar o'acak 
Memleketin ihracat veziyetini 

gösteren ıtatistikler muhtelif ma· 
kamlar tarafından tutUlmaktadır. 
Bu itibarla bazı defa memleketi· 
mizin ihracat atati~f ği ile ihracat 
yaptığımız memle'ket1erin atatiı· 

tiklerinin biribirine uymadığı gö
rülmektedir. 

Ticaret odur bilhassa ticaret 
vaziyet'ni gösteren ıtatistiklerle 
daha yakından al3kadar olnıağa 
ve munhzam bir statiıtik hazır
lamağa karar vermi~tir • 

Bir karara göre ıınemleketimi· 

ü:=:::::=:ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::1::::::11:::::::::::::::::::::::::::::::::-: 

Adliye sarayı yang nı 
Tedbirsizlik ve ihmalden muhakemelerine karar 

verilenler Kocaelinde muhakeme edilecekler 

Adliye sarayı yangınından do· ' ceza mahkemesinde dinlenilmele· 
layı yapılan tahkikat neticesinde ri muhtemeldir. 

Akşam gazetesi aleyhine 
açılan dava 

Staviskinin kendisini öldürdük· 

tedbirsizlik ve ihmalden muhake· 
melerine karar verilen dört kişi 
hakkındaki davaya ait muhakeme 
ye, dün sabah İstanbul A~ceza 
mahkemesinde başlanacaktı. 

Saat on buçukta, celse açıldı. ten sonraki bir resmini neşrettiği 
Vestiyer Ethem, kapıcı Ahmet • kaydiyle Matbuat kanununa mu· 
baş odacı Mehmet Efendiler halif hareket maddesinden "Ak· 
mevkuf olarak, levazım memuru şam" gazetesi aleyhine açılan da
Tevfik Bey mevkuf olmıyarak ha- vaya, aün lsta.nbul birinci Ceza 
zır bulunuyorlardı. Vekil ırfatiyle mahkemesinde bakılmıştır. 

de avukat Hikmet ve Nuri Beyler Müddeiumumi, ceza istemif, 
gelmişlerdi. müdafaa yapılmış, muhakeme ka· 

Celse açılır açılmaz, reis za· rar için başka güne bırakılmı§br. 
bıt katibine bu dava baklanda Ad 
temyizden gelen tahriratın okun· liyede yer )eşmeler 
masını söyledi. Katip, o'kudu. lstanbul Poatahaneaine yerle-
Bunda İstanbul adliye yangınma şen Adliye daire ine Defterdarlık· 
ait davanın Kocaeli ağır ceza ça yeniden bazı eşya gönderilmiş· 
mahkemesine nakledildiği bildi· tir. 
riliyordu. Reis, muhakeme e· Yeni binada yan kapılardan bj 

dileceklere, "muhakemeniz, Ko • rinin yaldnindeki oda, Adliye e
caelinde görülecektir.,, dedi. Cel- manet dairesine verilmiştir. Evvel• 
se kapatıldı. 

ce bu odanın Baroya verilmesi dü· 
Dava dosyası, dün akşam Ko· 

caeli mahkemesine gönderilmiş· 
tir. Muhakeme, orada görülmek· 
le beraber, bu davanın şahitleri· 
nin istinabe yoliyle İstanbul nğır 

tünülüyordu. Baroya, birinci katta 
bir oda tahsis olunmuştur. 

Ceza mahkemeleri bu hafta 
kadar yeni binaya ta§macaktır. 

Topkapı · ı ·ürktukaraperver yurdunda 

zin ith3 lat ve ihracat vaziyetini Mile Sl Sı:ı. ın C rr hur n et ıı o ıuııeu' • ooııumunde sı ' ınd rdıği ınsanlard.ın obir grup 

gÖ!leren statistikleri ile ihracat Topkapı Türk Fukaraperver müessc-ıiateııilmektedir. 
~pltfinnız memlel:ctlerin hazır- sesi §U~~ 24 üncü ünfi kurulduğu gü· 25 yıllı~ bu uğurlu İ§lerİ bcnimsiyen, 

d nün 25 ıncı Ytlını bitirecektir. anlıynıı, bılen ve her gün gören ve he .. 
ladığı statistikler te$bit e ile:ek 25 yılcla:ıb~ durm:ı:lan dinlenmeden ğenen özdnılnr duygulanm yıı para yar-
ar:ıdaki fark üzerinde tetkikat bütün yol:aullara yarar İ§ gören bu uğur dımı veya giyecek ve yiyecek vererek 
yapılacaktır. Bu farkın ne ol· yataimı kutlulıunak için bir gösteriş gö:ı!ermcleri bu uğur ocağının en baılıca 
duğu, o memleketten transit su- günü yapılımk istezu1mi~se de alal:ndıır-, dileğidir. 
refyle b 1· enıleketlere mi Jıımı bize bildirdifine göre bu İ§İn baım- Yapılacak bu gibi yardımlar 25 yıllık 
gectiii tetkik edil~ektir. B:lhas· da d ukunnntl '---~11n~ cmeak go- s kı dvey uzuı· n. çnlıımaldığın en büyiik 

aş ;a m 1 bul 1ar - ürekl' 
- . ., 'h' .. . nül en UIC.Ullil~ ıatiyen yurttaş- ve ço ~er ı bır rumaianı ol caktır. 

sa T ryeste, Marsu~ gı ' ınuhım Jardan kı~ın bu zorlu uünlerindc yok;ul· Müesseseye her gün öğleye kadar 
ticaret memleketlerıne yapılan ih· lara yardım i~in b:.a bu~ğı arknbm:ıl :m mür:ıc:ıat ed' 'nlir. 
racatrmız ç.ok defa Almanynya, 
Avusturyaya, Fransadan daha 
iler"ye gönderilme!rtedir. 

Bunlar iyice tesbit edilecek bu 
au:-etle büyük devlet er ile mem· 
lek~tiıniz arasınthki ihracat sta· 
ti~tiği daha müspet şekilde hazır· 
Iamnış olacc dır. 

Kttd ın hrr~ız 

Yel değ· rmeninde, Duvar soka 
ğmda oturan Abidinin han-esin· 
den 12 lira çalan Naciye hanım 
yakalanmıştır. 

Sah e doktor ' Çanta hırsızı 

Kendisine doktor süsü vererek { Edirnekapı sakinlerinden Bed· 
yazdığı reçetelerle eczanelerden ' riye Hanımın para çanta-smı 
kokain alan bir adam yakalan· ran Mehmet yakalanmıştır. 
mıçtır. Süleyman Sabri ismini h• 

fıyan bu adamın grammı 60 • 70 

kuruşa aldığı kck:.ini üç liraya 
sattığı anlaızlmrştır. 

Zava1h ~ocuk 

( 15 

aşı• 

Yll Evelkl VAKiT ~, 
21 ŞUBAT 1919 

- Dlln Matbuat mUdllrlyctlnden gıızct~ 
lere \"erilen b:lr tebliğe göre hUidunctln C\"&

mır ve tenblh:ıtı hllMındald nC§rlyııttan do
l:ıyı tatıncrlnc k:ırıır verilen gnzetc \ 'C rlsa• 
leler yerlno cilğcr nnmlar nltmda başka &il· 
zctc ''o rls:ı.lcler noşrJ id:ırcl 6rflyc d!!\'tun 
ettiği mfüld tcc mcneclllml:ıtlr. 

Mu tah il·lerı~ t şkil t• de l.-ı:ymetli yardımı olmuştur. Her ............................................. 
land1rmak halde elde edilen netice mucibi rar vermiştir. Bu karara hem tütün 

Bunlarda.. b ka Celal Beyin memnuniyettir. müstahsilleri, çiftçiler, hem de tü· 

Beyoğlu, Uzunbel okağmda 

oturan Ayşe hanımın üç yaşında
ki oğlu Hüseynin üzerine kaynar 
su dökülerek başlanmıştır. 

- Ermenlğ1 I>ntıi!H Zaven Efendi dün eh• 
rlmizo \'nsıl olum ve Ermeni Patrıkh:ın ine 
o.zlmet cd re rııtrlldlk m:ıkıımııın oturw 
:mu tur. 

düşündüğü ve hatta tatbik aaha.sı· TUtUn mc ele&i tün tüccarları i~tirnk edecektir. 
n koymak için fili teıebbüsata ı:i· Bunlardan başka lzmir ve ha· Tütün m hsulünde (Standardi-
rittiği baiı mühim tedbirler daha valisiwıde bir de tütün meselesi zasyon) yapılıp ynpılmıyacağını Muşamba hırsızı 

B db. J d .. h ek Bc.montı' fabrikasının arabası vardır. u te rr er e uzüm ve vardır. &u 1:ıusustaki müşkül5.t ta ve diğer er hangi bir§ ilde ted-
incir 1ü-Ostabaillerini teıkilatlan- bilhaa a itıkarta vaziyetleri etra· bir alınıp almmıyacağın.ı Ankara dün Balıkpazarından geçerken sa 
dmnaktır. Çünkü hali hazırda bu 1 fında tophnmaktadır. Celal Bey içtimalannm neticesi göstere· bıkalı Kayserili Mustafa ara:ba-

Uatahsiller bir çok ağır borçlar sadece bu meseleyi ball<>tmek için 

1 

ce!dir. nm muşamba örtüsünü çalmışsa 
altında bulunmaktadır. Gerek kre· Anl-..arada bir içtima yapmağa ka· Mehmet ASIM da yakalanmıttır. 

- DünkU Talcvtml \'ıılmylde okundnA1Jıt8 
göre D:ıriiltnnnn l\lüdllrü umumisi Sn11b 7.c
ld Bevin tebdlll le ~:erine Felsefe mUdorrltıi 
N:ılm B"V tavın cdnmtştlr. 

- Parls 18 - (Vclm:u) da. içtima et .. 
mektc c'ıın AJnınn mecll ı milit 1 kı bfr 
lcthna ak~mı,, (En.bcrger) mutnreko e
rnltı lı::ı.ldnnt!A meclise • mnmm t vennf!ıtlt• 
(En:berıtcr) in ~ ... ano.tı b(iy\ık bir süldllıet 
fc:in~e trtlın.'\ et'ln ... 1,, 1'Plnız vnk!t vııldt mruı· 
felllılnc esler l~ltnmı,tır • • 
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- G. Saray -• T eşkilatıMahsusa 
Va~t'ın Edebi Tefrikası 

-2,_,, ,_-=-~ 
no. a 

Minimini Kız Ve Aşk 
::::::::::::=::-=-::::':·::::::-::::::::-=-==-::::::::::.: }'azan : Selami I zzet Fen er bahçe lmooııııııımıooıınııııı 1ııooırEilln r ıff ~ m· ııı ıı ıı ıııı ııı ııi 1111 ıı ~ ıım ıımrnı ıı•ııınııı111111H1~.I 

VAKIT'ın yeni Tefrikası : 109 Yazan: A. MiL 
Matmazel E- b" .. t d ••ıma ıraz o e e 

duruyordu. Nuri beyle araları hiç 
iyi deg" ildı" N . L _ 1. · urı oey matmaze ı 
biTkaç kere t 1 . . KAt• 1 .. bb' era em19tı. a ıp e 
mure ıye 
d F ka arasında rekabet var· 

.1• •. a t 1lta.tnıazel aylıklıydı, kl· 
tıp ucret alnı d 

Ciild ıyor u. 
eren ıordu: 

- BekJiyecek misiniz?. 

b 
- ~rtık bu sözü kapat.. Ben 
unagın ıı_. • • • • d k . oınyım, senı e ço aeve· 

rım. 

- Bu doğru? .. 
- Bunak olduğum mu?. 
- Hayır, beni çok ıevdiğin. 

G .:;- Seni kızım gibi severim 
. u •eren .. KızLm mı,ım gibi seve· 

rıın. 

''b - Senin kızın sayılırım, ama 
d aba,, diyemem. Amca demek 

e tanmn sıkıyor. 
l&f olsun diye: 
- Çiklea için mi söylüyorsun 

bunu?. dedi. 
.Marmara, günef, çam ağacı, 

•çdınak üzere olan çiçekler, ilk· 
baharın tonu var.dı •• 

Minimini Gülderen, rüzgarlara 
&ösüs germit olan çamın gö)geıi· 
ne uzanmıftı. Matmazel Emma, 
bahse parmaklıiınm kenarmda 
ohınnuıtu. 

Gülderen bacaklanm açtı, çıp• 
lak kollannı, dallara doğru gerdi: 

- Baımuza gelen f eliket .. 
Nuri Bey kafa salladı: 
- Su testiıi 1\1 yolunda kırılır ... 
Gülderen dudak büktü .• Onun 

-!<lın• '"" r ... Jikete benziyen daha 
hırçok .§eyler vardı. Çocuklann 
Ü:lını kimıe bilmez. Uslu uılu, en 
diteli enditeli dinlerler. Her feyi 
zihinlerinde yer eder. 

Gülderen sordu: 
- Köıkü satarlar mı denin?. 
- Hangi kötkU?. 
-Bunu. 
- Ne •bunu, ne ötekini, ne de 

apartmıanı .. Hiçbir ıey aatmazlar. 
Al~ dört ayak üıtüne dü,er .. 

- Nihayet senin gibi bir adam 
olur. 

- Anlamadım .. Ben hiçbir za· 
man onun gibi olmadım ki o be
nin;ı gibi olıun .. Ben •ade bakara, 
poker oynadım. 

- Bezig oynadın, briç oyna
dın .. 

- Evet... Bunları oynadım. 
Bunlar insanın mukadderatını 
.-terir ve araya kimıeyi sok· 
maz .• lnıanı mahveder mukadde· 
ratı ile ara . nl d'. B Ya ııre er ır. 

- Evet.. Ben kö§ke gireceğim .. 
Midem ağrıyor. 

Nuri Bey: 
- Giriniz matmazel, dedi, ta· 

!ebenizi bana emanet edin .. 
- Acaba? .. 
- Haydi gidin, haydi gidin ... 
Gülderen de atıldı: 
- Gidin gidin, amca ve ben 

burada othyacağız? .. 
İhtiyar çamın altında yeşillik 

yoktu. Kuru çam iğneleri döşek 

olmuftu. 
Matmazel, kö,ke girdi. 
Gülderen: 
·- Felaketten sonra koğulacak 

diye korkuyor, dedi. 
- Baban fazla gevezelik edi

yor. Kazandığı zaman iyidir, ıu· 
sar. Fakat kaybebneye baıladı 
mı, puslayı kaybeder. Ben eıki· 
den kumar oynarken, kaybetti
ğim zaman da ağız açmazdım. 

- Gülerek kaybederdin. 
- Evet. 
- Kimbilir kadınlar seni bir 

zaman ne kadar çok sevmişler

dir. 
- Çok sevdiler. 
Birden doğruldu: 
- Bana hürmetsizlik ediyor· 

sun gibi geliyor bana .. 
- Bir zaman dedim diye mi? 
- Ben bir ihtiyar, sen minimi· 

ni bir kızım diye. 
- Minimini kızlar, ihtiyarlar-

dan dera alırlar. 
Ve güne9 .. 
- Den mi alacakım Gülseren... 
- Matmazelin dediği aibi: 

S'il voua pliit! .. 
Nuri Bey içini çekti: 
- Heyhat! .. 
Eğer bu minimini sarıtın kendi 

kızı olıaydı, kanın mucizesi ken· 
~ini göıterirdi. Bu kızın gözle· 
rınde, keııdi gözlerini görürdü. 

k
F akdat kendi kız değildi, bir genç 
ız r. 

Ve aünef .. 
İhtiyar ~ 

d 
sanı agacmı, Marmara· 

an esen r·· & k G .. 
1 

uıgar o §uyordu. 
B' u deren birdenbire anladı. 

•r.hı>erde Yırtılıp açıldı. Aile dos· 
tu 1 ti yar da, bunun farkına var
maınrşbr. 

"b" Seni mütee11ir ettimıe kuıu· 
ra akına amca .. 

(Devamı nr) 

lstanbulspor klübünde 

iki gUn sonra 9amplyonluk 
yolunda ikinci karfllaş· 

malar1nı yapıyorlar 

Liğ maçlarmm ikinci devresi 
geçen cuma baılayacaktı. Fakat 

havanın karlı olması o gün yapı· 
lacak maçların geri bJJ'akılmasını 
İcap ettirdi. Ş:mdi önüınü;deki 
eqına günü ikinci devrenin ikinci 
haftaaıdır ve karıılaıacak takrm· 

larm batında da Galatasaray 
- Fener takınılan var. 

Galatasaray - Fenerbahçe ··· 
Hava düzeldiği ve Taksiın sahaaı 
da mümkün olduğu kadar teıniz· 
!ettirildiği için bu maçın yapıla· 
cağı ve ikinci devre maçlarını aç· 
mak şerefinin bu iki takmıa na· 
ıip olacağı anla,ılıyor. itin gari· 

bi ıampiyona maçlarının batla· 
masından evvel pek de alakaya 

değer görülmiyen bu karıılaf!lla, 
iki takımın birinci devrede göı· 
terdiği vaThk ve aldığı netice yü· 

zünden 934 fampiyonaıınm he· 
men hf'men en mühim kartılaıma· 
ıı vaziyetine girmi,tir. 

MalOm olduğu üzere Beıiktaf 
timdi Fenerden birer puvan Ga· 
lataıaraydan iki puvan ileridedir. 
Bu itibarla vaziyet çok §ayanı 
dik'kattir. Fenerbahçenin baıa 
geçmeıi için her §eyden evvel 
karı111nda iki mühim rakip var• 
drr: Galatuarayla Betiktat. 

Fener'bahçe eğer Galataaarayı 

yenene en mühim tehlikeyi atlat· 
mrı olacak ve o vakit f&Dlpiyolu· 
ğu Betiktatla yapacağı maçta 
kazannuya çalııaeaktır. 

Fakat maçr Galatasaray kazanır 
ıa Fenerbahçe tampiyonluk ümi· 
dinden iyiden iyiye uzaklatmıf, 
buna mukabil yerini Gala.tasara
ya bJJ'akmt! olacaktır. 

itte bu kadar nıühiım olan bu 
maçı cuma günü görerek merakı
mızı ıidereceiiz. İki tarafın da 
ııla surette ~azırlandığına, F e• 
ner bahçelilerın nefea kabiliyetle· 
rini arttınnak İçin uzun koıular 
tertip ettiklerine bakıhraa cuma 
ıünün çok heyecanlı geçeceği 
timdiden anlatılıyor. 

Maç h.kkmda düıü~mixi cu· 
ma günkü ıaynnızda Ya:tmak isti· 
yoruz. 

kongre Tebliğ 
İatanbulspor Klübü Umumi Kitipli· . 

ğindcn: İstanbul futbol heyetı riya.etinden: .fi-;- 9:ba.11ı1 bu araya girenler 
1 

• ettınn~dı" k' ı .. 
- c:_nu zekası ifliı dtirdi. İn· 

Cer .. .. . k 23 • 2 • 934 cuma 8'Ünü yapıla~ ;ren cuma ıunu ıcraıı mu arrer ıe· • . . . .. 
nelik ko • h 1 f t" h k mıntalca bınncalik muaabakaları: ngremn: mu a e c ı ava ve e -

~ ÇO.: dü!ündü .. ha:kk k 
ııkanı'bT mu, mu a 

t i 
1 ın fenaıım oynar. Koz a· 

aca ı )'erd bo 

•eriyetin bulunmaması hasebiyle tehir • 1 - Talcıim ıahaıında: Saha komiao-
cdilmiıtir. n Muılih Be. 

oeji Yerd e f verir, bot vere. 
e kozla tutar 

Giilderen 8'iild... · 
CL U. 

-~n k 
_Ya ço nıu dütündün?. 
• J' kıraınaz, terbiyeıiz afacan 

aevım ı z k 1 

Ama artık ' ~ .. çok düşündüm. 
.uu!unnı·· 

ha doğruıu t f .~Yorum ... Da· 
e ekkure d 1 

rum. Etrafnna. ha a mıyo· 
d .. ü •· ı.. kryoruın, yazı Uf nuyorum, navanı .. . ... 

. dü .. .. n ~zellıgı· 

bD~ tdunhuy~'-~:d •enin her gün 
ıraz a a 'ouyu üfünü d .. .. .. 

Uf Unu• 
yonım. 

Rüzgir, Mamıaranın Üstünde 
bazin bir iniltiydi. 

23-2-34 cuma aünü Şchzadcbatı Le· Galatasaray - F enerbahçe B. takım-
tafct ııpartmanındaki dairei mahsuaasm· ları •aat 12 de hakem Emin Bey. 

d~ yeniden ve nihai olarak İcra edilece· Anadolu _ Eyüp Birinci takımları 
iınden mukayyet azanın saat 10 da klüp. ıaat 13,45 te hakem Kemal Halim Bey. 
te bulunmaları rica olunur. r_ı · • • 

'-MUataaaray - F cnerbahçe Bırıncı 

Tedavülden kaldırılan talmnlan ... t 13,30 da hakem Nuri Bey. 

Yugoslav paraları . 2 :-- F~nerb.-hç• sahasında: Saha ko· 
mıaerı Salahattin Bey • 

Borsa ve Osmanlı l.ınııkası komiserli- .. . 
ğinden: Suleymanıye - Beıiktaı B. takımla· 

Yugoslavya milli bankası tarafınd&n rı ıaat 11 de hakem Mehmet Reıat Bey. 
muvakkat bir zaman İçin muteber o'mak Kasımpaıa - Altınordu Birinci ta· 
Ü.Zere evelce tedavül rnevkiine c•l.anlan kımlan aaat 12,45 te hakem Rü!tÜ Bey. 
(dört bin) kuronluk (bin) Dinar v~ Süleymaniye - Be ikta B" · · t • 
( d" t ·· ) k ı ı ( 1 t ınncı a 

Ol" ~u~ ~ron ~ c yÜ~) Dinaı- itibari kımlan aaat 14,30 hakem Ahmet Bey. 
kıymetim havı \'C uzcrlennde h k · 
ve hem dinar yazılı ik" • ki~ uron 3 - Beşıktaı (Şeref) sahasmda: Sa-

t d 
.. 
1 

k"" d 
1 nkevı gı~ .ıara- ha komiseri Necmi Bey. 

nın e avu mev ıın en aldmJmakta ve .. 

Bu hesap Fransızlar, 
lnqilizler içinde böqledir 

Aırrlardanberi beklendikten 
sonra nihayet timdi elde edilebi· 
len bu fırsat kaşki evvelinden bi· 
linıe idi de ondan azami surette 
istifade temin etmek kabil olsay
dı! Bu f ırsatm pek çok zaman de· 
vam etmiyeceğine §Üphe yoktur. 
Çünkü Rus elleri gene birleıirler 
ve milli mefkurelerinin ilham et· 
tiği programlarını tatbika koyu· 
lurlar. Yahut Rus elleri kahir ek· 
aeriyetlerile münferit bir halde bi· 
zim şark ve garp zümrelerini, hat· 
ta cenup taraflarını tazyikte men· 
faat duyarak an'anevi siyasetleri· 
ne avdet edebilirler.Zaten garp ve 
§arktaki Müılüman • Türk elleri
nin coğrafi vaziyetleri de düşman· 
)arının tazyikine fevkalade mü sa· 
ittir. Çünkü yerleri genit oldu· 
fundan tabiatiyle birbirlerinden 
uzak bulunuyorlar ve birbirlerin· 
den istifade edemiyorlar, hal bu· 
ki, millet halini alını§ olan hiç bir 
kavmin elleri böyle dağınık ve 
münteıir değildi. 

Almanlann, lngilizlerin, hal· 
yanların ve Fransızların bugün 
sakin olduklan anavatanları göz 
önüne getirilsin. itte bunlar da 
mazide eller halinde yatarlarken 
bile 9imdiki yerlerinde bulunuyor
lardı. Görülüyor ki, onların ayrı 

ayn oturdukları yerler, Müslü· 
man • Türklerin on beş - yirmi 
elinin ancak birinin yeri kadar bi· 
le değildir. Mesela bütün Alman, 
İtalyan ellerinin yerleri bugünkü 
Kazak, Kırgız yerlerinden ~ok 

küçük değildir. Bu hesap Frans12:, 
İngilizler için de böyledir. 

Ellerin böyle fazla, geniş yer· 
)erde çok dağınık olmaaı birbirle
rine yaklaımalarını güçleştireı·ek 
içtimai ıeviyece tekamül yolunda 
ilerlemelerine mani olmaktadır. 
Bu halin diğer suretlerle de 
zararları vardır. Bilhassa kalaba· 
lık olan bayağı milletlerin taşarak 
yerleri genit olan eller arasına gir
mesi onların ilerlemelerine mani 
olduğu gibi atiyen dahi inkişafla· 
rını güçleıtirmektedir. 

Sibiryada olan kısımlan dokuz on 
parçaya ayrılarak içtimai inkipf• 
}arına yabancı kalanlar aruında 
sıkışıp kalmı§lardJJ'. 

Garp zümleri bünyelerindeki 
fevkalade mukavemet sayesinde 
inhilalden kurtulabilmi, iseler de 
ileride serbest bir surette inkita.f 
etmeleri müşküldür. işte bu hal 
sırf yabancı unsurlarm Rusyadaki 
hlam Türklerin bünyelerini dele· 
rek arasına girmelerinden ve gir· 
meye imkan bulabilmelerinden 
husule gelen bir felaket addedil
mektedir. Bu bünyeler hara itiba
rile asıl kitleye iltihak ederek mil· 
let halini almadan böyle tehlikeli 
vaziyetlere dü§mek üzeredirler. 

Dün, Türkistanda ve hatti 
Kafkasya ve Kmm havalisindeki 
Türk elleri de Rusların istili.ıına 

maruz idi. Fakat buralarda henüz 
tehlike o kadar büyük deiildir. 
Çünkü kuvvetli bir milli intibah 
Müslüman - Türk bünyesindeki 
yabancı mikropları dıfanya ata .. 
'bilmektedir. 

Bizim bugünkü vazifemiz bu 
tehlikeyi aramak ve ondan kur· 
tu)mak için elimize geçen fU bil· 
yük fırsattan istifade ederek va· 
ziyetimizi aağlamlqtırmaktır. Ta· 
rihte görülen bütün intibahlar ve 
bütün kurtuluılar böyle milll fela· 
ketleri takip eden fıraatlar aaye
sinde elde edilmittir. Alman elle
ri Fransız tehlikesini görerek bir
i ettiler, ltalyan elleri Avuıturya 

ve Fransa tazyiki üzerine uyandı
lar. 

Bugün Rusyadaki Türk • Mül'
lüman elleri de ayni vaziyettedir
ler. Aradaki fark bunların biraz 
da dağınık olmaımdadır. lı bun• 
dan dolayı biraz güçleıebilir, Fa
kat bu mü§külit kart11mda meyu• 
olmamak lazımdır. Şimdiki dafı· 
nıklı müttehit bir aiyaat idare te
sisine mani olabilir. Böyle bir ida· 
re §İmdilik lazım değildir. Bundan 
evvel Türk - Müslüman elerinin 
timdiki hallerinden yükselerek 
"bir Müslüman • Türk milleti" 
teşkil edecek seviyeye selmeleri 
icap eder. Bir kere böyle metin 
bir millet teessüı ederae, ondan 
sonra beynelmilel sağlam bir mev· 
ki kazanacağı için varlığım muha
faza edebilecek siyasi bir vaziyet 
alması artık pek tabii bir fe'Y olur. 
O zamana kadar her elin milli va-

Müılüman .. Türk ellerinin he· 
men hepsi bu felakete maruzdur. 
Garpteki Müılüman • Türk zümre· 
lerini ıözümüzün önüne getire • 
lim: Volga havzasından batlıya· 
rak ti "Y eniçay" = (Yenisey) 
nehri boyuna kadar olan yerler 
bir kaç aaır evvel yalnız Türkler 
tarafından meskun iken bugün ay· 
ni yerler Ruslarm istilası altında zifelerini unutmaması lazımdır. 
kalmıı, asıl yerli Müı)üman • Rusyadaki koca Müılüman • 
Türkler bu yabancı unsurlarla Türk alemi üç el zümreıi olmak 
çewilerek muharasa edilmişlerdir. üzere cenuplulara, §arklılara ve 
Garp zümresinden yalnız Başkır· garplılara inkiaam eder. Bu üç 
Iu bir dereceye kadar toplu bir zümre arasında çok eski zaman
halde bulunuyorlaı·. Maaı:nafih 1 lardanberi samimi münasebet ve 
bunların da topluluğu niı1bi b:r muhabbet devreleri geçirilmittir. 
!eydir. Şimal, §imali garbi cihetin- Şimdi de 'birbirleri arasmda içti· 
den bunların d bünveleri Ruda· mai müesseseler taati edilmekte·· 
rın istilası vüzünden bozulmus ve dir. Cenup ve şark zümreleri ara
bu bozukluk hayli İçerilere kadar smdaki samimi muhabbet vesilele
gitlT'iı:tir. ri, dini, mez'hebi alakalar aon za· 

Matmazel Emma: 
- S'il vom plait! .. dedi. 
Q01deren, mürebl>iyeaine hid-

detle 1»&1rtr: 
- Amcamla konu9uyorum mat 

ınaaeL.-

son mühletin 25 mayıs 1934 t-..!L • d • Anadolu - Eyup B. takımları saat 10 
..-uun e nı· hak Ad 

hayet bulmakta olduğu Belgrat elçiliği- em nan Bey. 
mizden maliye vekaletine yazılıp komi- Galatasaray - Fenerbahçe genç ta· 
•erliğe tebliğ edilen mektuptan anlaııl- kımlan Mat 11116 hakem Buri Bey. 
mııtı,.. V f K -'-- B • • e a - uımuıpı - eıiktaı genç 

Ellennde bu paralardan bulunanların ı.lmnlan aaat 12,30 hak S d" B 
vakf 1 d ... . • 1 • • . em a ı ey. 1>' e egııtınne erı •çın keyfiyet IJln l.tanbulıpor - Topbpı gem,. taknn-
olunul'.. 'I" 

lan IUt 13,48 hakem Halit Galip Bey. 

"Volga,, ve (Kama) havza- manlarda matbuat vaııtasiyle da· 
larında olan müalüman Türkler de ha ziyade arbna'ldadır. Aradaki 
yüzlerce lkücük küçük parçalara mesafelerin uzaklığına ve yapılan 
ayrılarak i~timai inki aflarına ma· propagandftlara rağmen Rmya 
ni ola bilecek bir surete kala'bnlrk T i;rk!eri ıtiltikçe birbirlerine ken· 
Rı.ts lcitlf~leri)e bo~ulmu,;f ı:ı.rdır. diliklerinden vaklatmaktadırla'P. 
Hele bunlann daha !imalde ve (Devamı var). 
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Masonluk Türkigeye nasıl girdi? ( 

Genç Türkiye partisinin~ •~~M~E~M~L~E~K~E~T~~H~a~b~e~r~•~e~r~1~~ 
kurtuluşundaki gayeler Ko~~;,:;nında Aydında bir camie 
Masonluğun Türk1yeye nasıl girdiğ: 1 :luın. Verdikleri izahat: "Hürri- Tehlikede yıldırım du·· ştu·· 

ne dair (W. Deschamps) isminde bir mu· yet adalet müsav t k l' l · 
L _ __!._! (• _ • • 1 . • ) , , a ,, e ıme erı 
narnnn LeS aocıoteıı et a ıocıotes a-, etr f d d" .. d O l -dd ti• 
diyle yazmıı olduğu eski bir eserde bazıl a m. a onuyor u. nara, Kış pek Şl e 1 H } d 
veaikalara rasladığımızı yaznuf ve bun- bu kelımelerin manasını an.lata- KADINHAN, (Hususi) - Üç a kevin e- Beledi yenin bir karaı 
ları neıirden evel ayni mevzu üzerin- bilmi§ olsalardı bir Türkün vere- gündenberi fasıla ile yağan kar ka· 
de kısaca malumat vererek düıünceleri- ceceği cevabı verirdim. saba merkezi ve havalisinde so münakaşa ediliyor - Bir kaplan .• 
mizi itaret etmiıtik. Bugün bu vesika- "GENÇ TÜRKİYE NIN santim yüksekliğe çıkmıştır. 
lann ne,rine başlıyoruz: PROGRAMI" 

yazın kurak gitmesinden dola-
- 2 - 1867 de lııtanbul, Paris ve Londrada k "f b' h ld · 

İgte bu kitapta "Genç Türkiye,, unva- tesis olunan genç Türkiye §anseleri esas yı kıfa ço zayı il' a e gıren 
nı altında yazılan fasılda deniliyor ki: tefriki. koyunların akıbetinden endişe e· 

Genç Türkiye Madde 1-Genç Türkiye par- diliyor. Sanat ve servetleri koyun· 
''Farmuonluk müslü.m.an halk tisi şu gayeler için tesis olunmuş- culuğa bağlı olan davar sahipleri 

arasına da girerek gizli bir teşki- tur: korkulu dakikalar geçirmektedir. 
lit yapmağa: tevessül etti ve bu 1) İnkılapçı pı·ens Mustafa Pa- Kadınham halkının nısfı koyun 
te§kilita "Genç Türkiye,, ismini şanın sultana olan mektubunda sahihi olduğuna göre miktarı on 
Terdi. mündemiç proğramm tahakkuk binlere baliğ olan koyunların kı· 

Müteveffa Mösyö David ürk- ettirilmesi. Binaenaleyh ı•ejimin şm şiddetinden telef olup gitmesi 
hard 7 Temmuz 1876 tarihinde ve Osmanlı imparatorluğunu taz- sahipleri kadar milli hazineyi de 
Rome gazetesinde yazdığı bir yrk ve istismar eden adamların alakadar ve ızrar edeceği şüphe
mektupla bu teıkilatın terekküp iskatı; 2) Türkiyede hıristiyan sizdir. Yalnız kışın ve karın bollu
tarıı ve gayelerini şöyle anlatı- unsurların teceddüde sevki ile ğu koyuncuya zarar verdiği nis-
yor = Şarktaki Rus nüfuzunun imhası. bette çiftçinin menfaatine hizmet 

Türkiye sinesinde bir Katilina Madde 2 - Genç Türkiyenin etuıiştir · 
yetiıtirmek felaketine uğramııtır. bir reisi, bir idare komitesi, aske- Çünkü senelerdenberi kurak
Yükaek bir muhitte doğmuş olan ri ve sivil memurları, başlıca meı·- lıktan çürüyen ve kuvvei inzibati
büyük bir serveti elinde tutan kezi vardır. yesini zayi etrniş olan toprak eski 
ve hatsiz bil' nahvetle kıvranan Madde 3 - Reisi, idare komi- verimli halini 'bularak yazın bol 
bu adam ne din, ne kanun ta· tesinin reisi olan Mustafa Fazıl mahsul vermek suretiyle çiftçinin 
nır. Avrupanın her türlü ahlaksız· Paşa Hazretleridir. yüzünü güldürecektir. 
lığını tatmıttır. Bir ahlaklı ihti- Madde 4 - Paı"is ve Londra
lilcinin aleti iken kendine "Genç daki idare komitelerinin azaları: Sinop Halkevinin 

faaliyetleri Türkiye,, imıi ile tamlan bir parti Ziya Beyefendi, Ağya Ef., "ZÜ· 
tetkiline muvaffak olmuştur. rihte sakin Lehli,, Kont "Plater, SİNOP, (Hususi) - Geçen se

ne Akın, Özyurt, Mete, Kahra· 
man, ikizler, Sönmiyen Ateş, Kö· 
yün Namusu piyeslerini büyük bir 
muvaffakiyetle oynamış olan Si
nop Halkevi bu hafta Perşembe 
günü de hazırlamakta olduğu 
(Mavi Yddrrnn) piyeaini göstere
cektir. Halkta piyesi görmek ve 
kaçırmamak için yarış edercesine 
büyük bir istek vardır. Sinop Hal· 
kevi gençliği ve hele Temsil şube· 
si bilhassa Mavi Yıldırımla öğül· 

meye hak kazanınıştır · 

Bugün ölnıüş olan bu adamın Kemal Bey ve Sumion Döyç'tür. 
ismi Mustafa Fazıl Paşaydı. Hem Madde: 5 - İdare komitesi
Mısır Hidivliğine hem de lstan.· nin Osmanlı imparatorluğu da
bulda ıadrazanılığa göz dikmişti. hilindeki işlere memur olan aza-

'~Genç Türkiye,, tarafından ile· Iarr Ziya Beyefendi ve Ağya E
ri atılan fikirler müslümanlarm, fendidir. 
hıriıtiyanlarm. ve Osmanlı impa- Madde 6 - !dare komitesinin 
ratorluğunun teceddüde sevkiydi. beynelmilel ve siyasi işlerle has-
Bu teceddüt kur'anın ve sultan- saten meşgul olacak azası kont 
daki dini ve dünyevi nüfuzun kal- Plawr ve Simon Döyçedir. Bun
dırıtması ve Türkiyenin diğer lar her memlekete memur tayin 
müılüman olmıyan milletlerden ederler. 
ayrılması ile vücude gelecekti. Madde 7 - İdare komitesinin 
Bunları hepsi aıağıda kaydedil- merkezleri Paris ve Zürihtir. Gene Halkevinde çok güzel ve 

çok özenilerek hazırlanan Gazi 
köşesi bitmiştir. Bu hafta açılma 
derineği yapılacak ve Gazi Haz-

miş olan cemiyetin proğramında Hem bir kanunu esasi ve or
ve bu proğramın intİ§arı srrasında dunun ıslahı için bir kanun kale
yazdığmı bir mektupta teırih e- me alacaktn·. 
dilmittir. 

Mustafa Fazıl Pa§a ile Rus se
firi araımda teati edilmiş olup 
ıeffrMı pqayı sadrazamlığa nas· 
hım temin edeceği mahiyetinde 
olan muhaberahn ele geçerek n.eş· 
redilmesi üzerine te§ebbüs kıyme· 
tini kaybetmi§, sonra da unutul
muştu. 

Fakat bu sırada tekrar mevzuu 
bahsedilmesi faydalıdır. Böylece 
yeni sultan Avrupadan en gelirse 
onıian sakınmak lüzumunu hisse
decek ve Rus sefirinin hayasızca 
miidahalesinin nerelere kadar 
vardığı anlatılacaktır. 

Bundan başka bir sebep daha 
vardır ki on da şudur: Şimdiki 
hariciye nazırı Halil Pqa bu me· 
seleye dahil olanlardandır. 

Bu neşriyattan az 50nra: cemi
yetin azasından biri beni ziyaret 
etti. Onu mahcup ve pişman o· 
larak gönderdim. Ona yaptığmı 

hizmeti diğer cemiyet azalarına 
yapmağa söz verdi. Bu adam 
.Babıi.lide bir nezaret işgal etmiş 
biriydi. 

• retlerinin armağan buyurdukları 
Madde 10 - Komitenin İstan- b .. ··k b·· t imzalı fotoğraflan ile uyu us -

bulda başlıca memuru "Mümes- leri konacaktır. 
sili,, mösyö Boınal' dir. 1 kütüp Evin yukarıda bu unan • 

(Beyoğlwıdaki bir Fransız h 1 k"t' ' hanesi daha · l ane sa onu ve u up 
banker; Simon Döyç ıse evve a . I k yucusunun 1st b ld pratık oması ve o u 
A vusturyadan sonra an u an daha çoğalması için bu ha~t~ aşa· 
nefyedilen bu· · ihtilalcidir.) ·ı t 

ğiki büyük salona indirı nıış ır. 
Eğre rırens Mustafa Fazıl Paşa Belediyeye ait olan sehir. bah-

Hazretl~rinin 1stanbulda bulun - l' ı · af'~ çes!n~eki gazinonun I-1"' tevı sa o-
ması genç Türkiyenın men 11 _ı h ·· 

1 b 1 nunılan dah~ geniı; vena a musa-
icabmdan olursa, Paşa stan u a b" k 

· · · t'h 1 it olması dolayıs"vle 1r ço yer-
avdeti için sultandan ızm ısı sa . _]• 

k t d k Jerde olduou aibi f!elC-;Jiye tara-
edecek bir tarzda hare e e ece f" 

ytaht d fmdan Halkevinl> ver'lmes1 husu-
ve imparatorluğun pa rn a bb 

T .. ki · l · sunda Ev idare heyeti teşe üsata 
bulunmakla genç ur ye ış erme 
germi verecektir. 

. . . . 
Madde 12 - Eğer büyük teşeb

büs muvaffalayetle tetevvüç et
meden prens Mustafa ölecek olur
sa Halil Bey, şimdi Hariciye nazr· 
n Halil Paşa Mustafa Fazıl Paşa
nın üvey damadı; ve Ziya Bey ile 
tstanbuldaki komite azası çizilen 
plan dahilinde eseri takip ede
cekler ve Osmanlı teceddüt hare
ketinin dahili ve harici düşmanla
ra galebe çalmasına kadar mesai
lerine devam eyleyeceklerdir. 

Bu vesikanrn altında şu kelime
ler ve imza vardll'. 

girişmiştir. 

Kıskançlık yüzünden 
Eskişehir Akarbaşı köprüsü Ü· 

zerinde bir cinayet olmuş, şimen
difer fabrikası marangozlarmdan 
Ahmet Efendi arkadaşı Sabri E
fendiyi kafasına 6 el kurşun sıka
rak öldürmüştür. 

Katil cinayeti müteakip Çarşı 
karakoluna gitmiş, cinayet işledi
ğini haber vermiş, teslim olmuş
tur. Sabrinin 2, katilin de bir 90-

cuğu vardır. Cinayetin sebebi 'kıs
kançlıktır. 
ınıımııııı.ııı11tıırıııımmuınuıuımuııııumnwnıımuııaıam11111mx wnı a•urwııl'lllt 

AYDIN, (Hususi) - Birden 
değişen hava müthiş f ırtmaya 
döndü. Gece yarısı bardaktan bo
şanırcasına yağmur vebora arasın
da yıldırımlar düşüyordu. Düşen 
yıldırımlardan iki tanesi mimari 
noktasından kıymeti ·haiz Cihan
oğlu cami ine isabet etti. Y ıldırmı 
kapı kemerine düşmüş,oradan sey
rini değiştirerek kavis yaptıktan 
sonra kapı yanındaki pencereden 
çıkmıştır. lstirdatta yanmış olan 
bu camiin içinde bulunan otlar 
yıldınmdan ateş alarak yandı. in
sanca zayiat yoktur. On iki saat 
süren bu fırtınadan sonra hava sü
kun bulmuştur. 

Farka kongreleri 

Nahiye kongreleri ikmal edil
miş olan Sö·ke, Karacasu, Nazilli 
ve Bozdoğan kaza kongreleri de 
bitmiştir. 

Nahiyelerden gelen dileklerle 
kazalara ait umumi işler üzerinde 
candan alaka ile görüşmeler yapıl· 
mıştır. 

HalkevJnde 
Halkevlerinin ikinci ıenesım 

ikmal etmesi hasebiyle talimatna· 
me mucibince bütün komite idare 
heyetleri seçilmeğe baı1a.mırustır. 

içtimai yarCfım ıubesine: Dolt

tor Fitnat Hanım, Zahire Hanun, 
Doktor Nefi eczacı Ziya ve Tica
ret odası başkatibi Mazhar Beyler. 

Güzel Sanatlar ıubesine: Vali 
Fevzi Bey, Belediye 1bat fen me· 
muru irfan, Nafia memurlarmdan 
Ziya, Diş hekimi Şevki Beylerle 
muallim Necmiye Hanım. 

Neıriyat şubesine: Belediye ya
zı işleri nıüdürü Asaf, Kadastro 
ve fen baş memuru Seyfi, Fen me
muru Raşit Sami Beyler. 

Spor şubesine: Defterdar Na
fiz, Ziraat mücadele müfettişi Na
dir, muallinı Nesimi, Sadık ve Ce
lal Beyler .. 

Temsil şubesine: Muallim Av· 
ni, Ortaınektep müdürü Y ıldrrım 
ve müfettiş Agah Beyler seçilmiş· 
tir. Diğer şubelerde intihaplar de
vam edilmektedil'. 

Belediye meclis toplantıları 
Belediye Meclisi Şubat toplan· 

tısına başladı. Tahkikatı biten fa
sıllara münakale yapıldı, şehre ge
tirilecek suyun projesinin tanzimi 
ve 2600 liraya ihale edilen su işi
nin tasdiki, muhtarlıkların lağvi 

hasebiyle mahallata kullanacak 
erbabı vukufun seçilmesi ve tasdi
ki, Yapı ve Yolları kanunu muci
bince bina irtifaları ve mahallit 
renkleri hakkında Fen isleri uıü· 
dürlüğünün raporu kabul edilerek 
Aydında iki katlı bina yapılması 
ve haritada işaret edilen kısımlar
da da birer katlı bina yapılması 
ve beter katın bodrum dahil oldu
ğu halde (4,00) metre olarak in· 
sası tekarrür etti. On iki mahalle
den ;baret bulunan Avdın ~ebrinin 

Bu hadise bana bir diğerini ha
tırlatıyor. 1844 te ıarka gitmek 
için Pariıten geçiyordum. Fransız 
ve Lehli ihtilalcilerden mürekkep 
bir grup bana müracaat ederek 
Türkiyenin inkılabı meselesinde 
leJriki mesai etmemi istedi. "Sen 
çekil ben konayım .. Oyunun ipti· 
dumda daima inkılaptan bahse· 
dilir!.,, Taraflarından Türklere 
ne a6ylememi istediklerini sor· 

Musaddaktrr 
Mustafa Fazıl 

idare komitesi reisi her sene ko
mitenin kasasına üç yüz bin frank on iki renge 1hoyanmasr, iktısadi 

Paris: 30 ağustos 1867 
verm eği teahh üt eder. ı11mmııummn111nınınn111m11nrımın1111nuıımıtnııııınııımıııuııı111111mıııu1111nuıııu111 

Bir on üçüncü madde vardır. 
(Mustafa Fazıl patanın sultana mek- ~üme ed~rek ls~nbulda bet bin ~~e da

tubu M. Gamesko tarafından tertip edi- gıttı. Zıya Beyın sultanın gozunden 
)erek yazılmıtbr. Fazıl pafa onu oku- dütmesine aebep olan ilk hareketi buBunu Mösyö Gamesko neşretme· 

miştir. O da şudur: 
Madde l3 - Zirde 

madan imzalamı§tır. Fransızca binlerce dur.) 
'taziiilimza 1 nüsha basıldı. Ziya Bey Türkçeye ter- (Devamı var} 

ve fenni sebeplerden dolayı m 
yilli olan ve şehrin §İmal la 
teşkil eden Köprülü • Mea'udi1 
mahallerinden bir kısmn · 
nııntakası harici bırakılması ka 
edildi. 

Köprülü mahalli.tiyle Meı'ucl 
ye mahallesinde imar mmtaka 
harici bırakılan kısımlar vaktiYJ 
Çapa tabi tutulmuş, buralarm 
hiplerine Çaplar dağıblmıştı. 
zatların bugün hukuku nazariyeı 
haiz bulunmaları hasebiyle b 
larda inşaata müsaade edilem 
mesi hususunda Belediyenin ve. 
diği kararda tatbik cemiyeti bir 
müşkülatı mucip olacaktır. Er 
hı istihkakın başka bir yere n 
temin edilmekte ise de bu da b 
sürü merasime tabidir. Bu meae 
üzerinde iılenerek durulacak b 
İftir. 

Bu itibarla kararın makamı 
layetçe tasdiki sırasında tadile u 
rayacağı zannedilmektedir. 

SUrek avı 
Germencik Avcılar klübü 

zular dağı ormanında bir sürek 
vı tertip etmi,, bir çok avcılar b 
na ittirak eylemİ§tİr. 

Bu ıürek avmda 15 domuz i 
laf edilınistir. B; .. ...ı- ı-.-•--
muf ise de ikaplan 'kanlar içiad 
kaçmağa muvaffak olmujtur. B 
meyanda ·bir çok muzir hayvanlaı 
da öldürülmüştür. 
Yedi köy Aydına ba§landı 

Tire kazasından ziyade Aydı 
na yakın bulunması hasebiyle AYı· 
dm Vilayet meclisi umumisine 
yapılan müracaat üzerine Dahili 
ye Vekaletince Tire kazasına ai 
Karağaç, Ça.ınköy, Buzköy, Da.ğ 
yeniköy, Habipler, Kızılcaged' 
Damyan köyleri Aydm Germen 
cik nahiyesine verilmittir. Köy} 
ınuamele icabı pek kolaylık v 
yakınlık olması hasebiyle bu bağ 
Iantıdan çok sevinmişlerdir. 

Balo 

Fakir çocuklar menfaatine Ga 
zi Paşa ve Güzelhisar mekteple 
Veliler heyeti tarafından mahfel 
de tertip edilen balo çok eğlence! 
oldu. Tertip edilen eğlenceye ve 
zengin piyangoya halk çok rağbe 
etti. Baloya iştirak edenler güze 
bir gece geçirdiler. 

o. s. 

Şeker yerine pancar 
şurubu 

Eskiş~hir ve Kütahya tarafla 
rında pekmez ve şeker sarfiyatı: 
azalmıttır. Bunun sebebi bu hava: 
lideki köylülerin pancardan §Ü• 

rüp ya.pmağa başlamalarıdır. Pan• 
carım şeker fabrikasına satmıyan 

köylü bunu ezerek suyunu çıkar· 
makta, kireç suyu ile tasfiye ede· 
rek şurup haline getirmektedir. 

Pancar şurubiyle her nevi 'tatlı 
yapılıyor. Köylüler bu şurubu pa• 
Zal'larda da satmağa b&!lamıtlar
dır. Bir kısmı köylüler pancarlan· 
nı satmaktansa §urup yapmağı da· 
ha karlı bulduklanndan teneke 18.• 

tm almakta ve §uruplannı burada 
toplamaktadırlar. lstanbula bir 
çok teneke sipariı edilmiftir. 
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Mübalaga Eden 
Erkekle Tecrübeli 
Kadına Dair 

. d k• ' owr ugu çocugun uzenn e 1 t .. 
d d eaırı ne dereceye ka-
ar ır? B kt 

anket h' u no adan yapılan bir 
Holivudun genç ve ırk yıldız

larından Cin Hovardın giyinitini 
gösteren üç resmini, geçende nef
retmiştik. 

Bir takım tairane sözlerle sev • 
giıinin derecesini anlatmak, ka
dını, çok sevdiğine inandırmak is· 
tiyor Fakat, .. fu göğe çıkıp yıldız· 
ları aıağıya indirmek mübalağası· 
nı bir tarafa bırakalım da dünya
nın ti öbür ucuna ritmek iddiası 
üzerinde duralım Hiç değilse, 
bunda kanatlanmak lüzumu yok! 

' ır Avusturya gazetesinde 
netrolundu. 

Arık r ketle . ~ 1 Yapan, kadınlık hare-
b. k J'Uıın hat ında bulunanlardan 
ır ontestir. Mariyet Sen - Je -

nuva.. Go·· .. t··... .. f 'k' 1 • ı. 

Bugün de rene Holivudun genç 
ve tık yıldızlarından lzabel Cu
vulun omuzlarma pars derisi al
mıt olarak giyinişini, lren Bent
leyin boynunda kürk, sade bir 
manto ile giyinmit gösteriyoruz. 

" rut ugu, ı ır erme l\ıy-
~et Verilen üç zat, tanıflıklan bu 

dü ~~~t k~dına, bu hususta ne 

1 
fUnduklenni etraflı surette an-

abnıtlardır. Bir sohbet eınaıında 
•ldığı notları neıretmeği f aydal 
rören kontes, yazısına şöyle bat- ,I 
ltyor: 

lzabelin omuzlarındaki parı 
derisi, tabii biçimdedir. Elbise· 
sinin rengi yetil... trenin mantosu 
lacivert, kolun yukarı kısımları 
pelerin tarzında iki kat parçalı .... 

Yaldızlı, cazip sözleri daima 
ihtirazi kayıtla dinliyecek kadar 
tecrübeli bir kadın, bu iddia karıı· 
sında gülümser. Bilir ki, böyle di· 
yen erkek, kendiıile şöyle bir kır 

gezintisine çıktığı zaman bile, ça
bucak yorulur. "Bir ağaç altı bul· 
sak ta gölgesinde oturup biraz din 
lenıek ! ,, der. 

"S h . on zamanlarda emen bütün 
Avrupa memleketlerinde aileye 
tekrar eıki ehemmiyetini vermek 
lüzuınu lıi11edildi. Aile, mazide 
~lduğu gibi istikbalde de cemiyet 

izabel Cuvul fren Bentley Alekaander Engel 

•Yatmın sağlamlığını temin ede
~ eaaa mahiyetinde kalacaktır. 
Aılede •nnenı'n Jü• b·· ··ı~~ Ç cuk .. ro uyuY.~ur. o-

"1,..,. ......... ._...., ... ._,....,.........,. .. '""'111"'''""""..........,...llllnıt1lll"1"""" ............... 'lll"'ltıtetılflNl11t_. ... .., ... , ••• .......... "'""""'"""""ııllllıeeanııt1ıııuıııını11111 ıııııırıı1ıııııııııııııırıtınıı 1111ıııııııı111ıııııını11ııt1ııııı11111ııııın~1nıınırı111ııınıııı .. 
tunları söylemittir: hu suretle karıılqtığmı engelleri j E D •• k t E k • 

- Annemin, benim terbiyem ve yıkarak, inkitafımı kolaylqtır- v o ş e m e e s ı 
istikbalde takip edeceğim yolu mıttır. Muhakkak, ki anneler, çok •ıııl T • .,,,. 
çizmek hususunda çok büyük tesi- yüksek aezitli oluyorlar! • • arz .M o b ı 1 ye ., • uzerinde tesirinin derf'Cesi in· 

kir. e~ileınez. Dolayısile, gelecek 
neaıl uzerind d . • • e e annenın tesırı, 

elbette bariz izter hırhkacaktır. 
Ben, bu kanaatteyim. Ve annenin. 
~oğurduğu çocuğwı üzerindeki te
~ır dereceaine dair konuıulurken, 
UÇ kıymetli ıahıiyetin ileri sürdük
leri mütaleaları, fu aırada neıret
rneyi faydalı buldum.,, 

~ 
Kontes, bundan sonra doğrudan 

doğruya kendisine anlatılan feyle
ri teabite geçiyor. Önce Dr. Miha
el Haynitin fikirleri ... Bu zat, fÖY
le d~mittir: 

- Annemi hatırladıkça, kalbim 
lıeyecanJa çarpıyor. O, beni do
'iunnakJa kalmamıı, doktorlann 
yqıyacağrru pek ummadıklan za
yıf, hutalrklı çocuğunu Yaıatmayı 
l>ihnittir. Biraz büyüyünce bana 

~~ deni ~eren annem ol~uttur. 
ileri terbıyemle babamdan ziya -

de alika<lar olduğunu da itiraf et
lllelbnn. Buıün doksan dört ya
!mda. bulunan ve aile muhitinde 

~m ~dtrafla mükemmel bir ev ka-
ı ı ar · • esı tatbik eden annem 

cemıyet 'ha " k .. ' ._ _ • 
1

.. YA .. ına a111 da oteden-
uen a ilca .. t •. Jek ıos ermı!tır. Sade mem 

ette deg"il b"t·· A leketl • , u un vrupa menı. 
1 k h C:de, bildiğiniz gibi kadın
ı 1 ~r d etlerinin batmda hatıra 
ıe en er en birisi de kendisidir 

Şimdi od k · 
Ben d 

0 san dört yallında e Yetu · ::r .... 

lufumda ol~~ beti.n~eyim. Çocuk-

b il Irk d iu aıbı anneme !~ar-
11 a ı uydu" ,. 
-it. 1· b'I' . 8Umu kat ıyyetle 111Uf ıye ı ır1111. Onu b 
du d n ana kartı 

ygusu a •Yni tekild d' 
l 'f · ti . e ır. Muh-te ı vazıye er1 gözd . . 

ri olduğu muhakkaktrr. Babam, j 
mektep tahsilini muayyen tekilde ~ Ev dötemek hususunda, ıon za· hal almak hevesine kapılmıf, tabii 
tamamlamamı rözetiyordu. Ken _ Dr. Klemens Holtamayıter de, manlarda kübik tarzda mobilye- o beğenince, kendisine pereılİf e• 
diıi 'belediye reisi idi. Fakat, an- bu mevzua dair funlan .anlatnut· nin tercihi, tümullüce benimıenil- den milyon sahibi erkekler, ıatm 
nem ayrıca lisan ve piyano dersi tır: di. Bu tarz, buradaki evlerin dö- alıp hediye etmek iıtemi§ler, ara• 
ahn•m buauatmda ısrar ediyordu. 8 . --'-~- ı___ tennıesinde de tercih olunuyor. larmdaki müthiş rekal>et bU' mü • - az, -i& ...-de••ik. Hepimiz 
ilk Pl·yano muallmı' ım' , ~ Kübik koltuklar, kübik masa, kü- zayede de büsbütün • h~-musikiye de annemiz taraflndan fmıartıl-
istidadım olmadığını söylediği madan sevilerek büyütüldük. An- hik ayna, kübik dolap v. ı !..... miş, fiyatı arttırdıkça arttrrmıtlar 
halde, annem kendı' •ezı'tı'ne onun · t b" d' Fakat, •bu modaya uygun hare- ve nihayet masa, en çok parayı .. nemın er ıye e lf tarzmm, haya· 
aöyleyitinden daha ziyade inandı. tımda kayde deier tesirini gör- ket ediıin, genitçe bir tatbik ıaha- verenin üzerinde kalmıştır. Masa, 
Beni Şopenin en kıymetli talebe- düm. Annem, çocuklarının hangi ıı bulmasına rağmen, evlerini eski bu suretle Cin Harlovun çalışma 
)erinden biri olan Mortiye dö Fon- sahalarda çalıtmaktan zevk duya- tarzda döşeyenler yok değil. Kü- odasında yer tutmuştur. 
tene götür dü. Bu piyanistten aldı- caklamu, daha küçük Yattayken bik mobilyeden hoşlanmıyanlar Odanın perdeleri de uzun, ağır, 
ğım dersler, muaiki tahsilimin e- tam ·bir isbetle keıfetti. Neıeli, her burada bulunduğu gibi, Avrupada ipekten kumatlı ve kordonludur. 
sasını teşkil eder. feyİ hayıra yormağı tercih eden ve hatta daima en yeni tarzdan, Yıldız, bu odada çahtmayı pekse• 

Beni ·u_ r,ıvouklarını kin beslemeg"'e deg"'ı'I', bu tarz acayip te olsa, en çok hof- ver, hemen bütün mektuplannı bu 
m 

1°' bestelerimi alika ile 3'-- lanan kimselerin yafadığı Ameri- d karşılıyan, annemdir. Notalan a- iyilik yapaıaia sevkeden bir ıka- o ada, bu masa başmda yazar. 
lıp nı-·hur tadcılar beateka·n A· d d S ki ı_ d kada da bulunuyor. c· H 1 k nd -:r - m ı .. z ft;ar -· ·-·md k 1 ın ar ov, e ı'sı'yle konu -
d lf · ... -y - - a ye • Meseli, saçlarının rengine p a-

o Jens- "t" .. I b ı parele-n bir kardeı muhabbet"ı fan bir gazeteciye bu hususta ıun-d " .. UÇ go urmuı, nası u - r- tin görünütünü verecek kadar ye-
ugunu •-rmut iL- ..... ekir bunlan kurmak ı'r.ı'n, pek d:'-'-atlı· davra 

1 
''Pi" . ları ıöylemittir: be... -v ' 'Ut:ft ' ,. aag - nilik ipti ası gösteren ve atın 

genınittir. Annem, benim felıe- nırdı. Meseli, iki kardeı kaYga et- MÇlı yıldız,, diye anılan Cin Har· - Ben, yenilikten hotlanınm 
fe tahıil etmem hususunda baılıca tiler, biri diğerine bir tokat aıket- I · · b'I · · k Bundan ne dereceye kadar hot· ov, evının mo ı yesını aeçme te, 
tesir İcra etmittir. Lisan, musiki, ti. Annemiz, tokat vuranı azarla- umumiyetle değilse bile, herhalde !andığımı uzun boylu anlatmama 
felsefe · · An h malda beraber, tokat 'ln•-·lana da h t k Sa 1 · · , nyazıye... nem, ana ...... u , kıımen pek mu haf az akar davra- ace yo ... ç arımın renrı, ı•· 

ne öğretmek iıtemitse, arzusunu kardetinin kendisini sevdiğini, fe- nır. Resimde görülen çahtma oda- yiniıim, süılenitim, yenilikten ne 
Yerin... .-&' • • A · d na bir ınaksatla hareket ebnedı". d d h l d w 1 "-... g,:aımıı~ır. nnenın, o- ar, kendisinin en çok eıki tarzda erece e ota n ıgımı an auıııa• 
ğurd " ... · d ki · ğini, nasılsa bir kabahat i•leyı"ver· ... t t ugu çocugun üzerın e teıır :r mobilyeden hotlandığmı teyit e· ga ye er .. 
der- · h kk d b 1 k" f · b' diğini aöyliyerek, hemen barııtrr· "'"esı a m a un ar a 1 ır decek tarzda dötenmittir. Şu halde neden çalıtma odamı 
f ik' · d 1 ·, ma yolunu arardı . ır venyor, eği mı. Yazı masası, yaldızlı, kabarık eski tarzda dötettim?. Bir çok ci-

Annem, beni bütün bu sahalar- Hayatımı nikbin ve neteli bir ıüslü, ince bacaklı bir masa .. Hem betten yepyeni bir tarz ortaya 
da çalıtmağa tahrik ettikten son- halde geçirdim. Beni hu halde ya- eski tarzda, hem de çok kıymetli koyan bir insanın, buna zıt bir de
ra, asıl musikiye meylim ve istida- falanın annem olduğu, §Üphesiz- bir masadır. Bir müzayede ııra • kor ortasında tezadın zevkini 
dım olduğu kanaati kat'iletince, dir. O, küçük yaftanberi beni höy- aında bunu gören güzel yıldız, der duyması .... itte sebep, bu! .. 
kuvvetimi bu sahada teksif etme- le Yatamağa alıştırdı. Bütün kar· 
mi temin etmiı, beni meyil ve isti- detlerimi •lıttırdığı gibi! 

dadıma aykırı gelen sahalardan -- - ---- - -
çekip almıttır. Beateledigwim muh- Ba 1oJ r. lf ••• ı~ ua .r ısı ı .•. 
te]if musiki eserlerinin, operaların 
temsillerini gördükçe, bana iıa- Baloda danaettikleri adamın o
betle yol göıtermit olmanm zevki- muzuna batını hafifçe dayıyan 

· d "D ıuh kadın, erkeğin kulag"' ma fıııl-ken, herhangi 'bir kara en geçrır-
d .. .. d r vermeden 

onul' ne uf un üffünü •rast ' 
H d . b. _ rrırım. 

nı uyan annem, on Kitot,, iıim 
li musikili eserimin tercümesi hay- dadı: 
lı çetin olan metnini Fransızcaya - Öyle neşeli bir dana editiniz 
tercüme etti. Bu sırada aek:.en ya- var ki .... Hem de bu arada benim 
!ında idi! e!ıizliğimden bahis açıyorsunuz. 

eme., aıma ırle~ti~im'z f'k' 
Jerir,in çok isabetli oldu;ru h ır • 

d d .ı·· "'" usu-
1111l aa tre cıu ' m Y"kt '" .. · ~nn .. m 
ba ta d"-ima ilham, tesell· ve 1~ ' 

,ı• B ~uv-
nt .er -. . una unutmadmı ve u-

•hlm-• 
Annem, bir in:ıanın anca!c çalıı· Karınızı unutuyorsunuz ral;ba .... 

mak istediği ve kabiliyet gösterdi- Dim!lik durutlu erkekt~n fU ce-
ği sahada çalıf!Dakla mes'ut ola- vahı aldı: 

~ 
O- Villıelm Kintsl, bu bahiste 

ca;;mı hilen bir kadındı. B:r anne K t'' , C b' d ı · • · b - a ıyyen.... e ım e.rı men 
ıçın, unu 2amanında sezebilmek / dile ya t ... d.. ..... .. .. 1 d!J_ 

1 
.. .. • • , p ıgı u~ ço~u me mçe, 

en büyuk hır mezıyettir. Annem, onu unubnak imkansız! 
Cin Harlov, Eski Tarzda Dö9enmlt Odaaında 



- 8-.,,,.AKIT 21 ŞUBAT 1934 

1 H • k "' l 1 a y e 
• • 

merasımı 
. -, 

TAK V iM iki cenaze 

Esrar ••• 
Oraya tesadüfen girdim. Su· 

ıuzluktan, yorgunluktan ölüyor· 
dum. 

Sabahtanberi, durup dinlenme· 
den yürümüştüm. Uzaklarda, u· 
f uk, lben yaklaştıkça uzaklaşıyor· 
du. Görüni.irde hiçbir köy yoktu. 
Kuı uçmuyor, kervan geçmiyor· 
du. Gölgesinde nefeslenecek bir 
aioç da görmüyordum. 

Girdiğim kulübe, !kara toprak· 
tan yapılmııb. iki katlıydı. Altta· 
ki tek odada, bir yığm sinek 
kamp kurmuştu. 

Karşıma bir kadın çıktı. Siyah 
saçları büklüm büklüm, ayakları 
ve bacakları çıplaktı. Su istedim 
ve en karanlık kö!eye oturdum. 
Gözlerim ıtıktan ikamaşmrıtı, ka
ranlık arıyordum. 

Kadın, önüme bir testi koydu. 
Kana kana içtim. Sevinçten, ka· 
dımn ellerini öpecektim. Halim
den anladı ve kuyudan çekilmiş 
bir yudum su için, on kuruş iste· 
di. 

Susuzluğumu giderdikten son
ra viyecek istedim. Karnımı da 
doyurdum, sonra başımı masaya: 
dayadım, uyuya kaldım. 

Elimin biri cüzdanımın, 

tabancamın üstündeydi. 
öteki 

Kadın, omuzumu sarstığ ı za
man ıalll kaçtı?. 

Geoe olmuttu. Bir lamba ışı ğı 
ile aydınlanan oda duman içinde 
idi. Bir takını adamlar, sigara içi
ycrlaTdı. 

Kadın: 

- Haydi artık git! <ledi. 
Ben baıımı salladnn, o tekrar 

etti: 
- Burada !kalamazsın. 

Ve netice tahakkuk etti. Beni 
karga tulumba edip dışarı attılar. 
Elimi cebime soktum: Tabancam 
yol;:trJ. Pek §~madım. öteki ce· 
bimde tabancam duruyordu. Beni 
soymamıtlar, sade tabancamı al
mı!lardı. Ama biraz gonra soya
caklardı da. 

Tekrar kulübeye girdim: 

- Tabancamı veriniz! dedim. 
Kadın gözlerimin içine ibaktı. 

Güliiyor muydu, yoksa gözlerinde 
limbamn tfığı mı oynuyordu?. 

- Senin lkimıe kılına dokuna-
maz. 

Benimle alay ediyordu. Dedim 
ki: 

- Gitmiyeceğim !. 
Bir elimi~ iskemleyi, öbür e· 

Jimle te.tiyi tutuyordum. Bunlar, 
mühİ\'!l birer ıilah değildi. Fakat 
azim!.', iradeli bir elde hayli işe 
yarardt •• Duglas Ferbanksı taklit 
etm•yordum, canımı kurtarınıya 

battı:;ordwn. 
- Burada bana bir oda verdi
' ler. Uyuyacağım, arkadaşlarım 

yarın sabah gelecekler. 
Bu yalanım hotuma gitti. Bir 

gün .onN. beni anyacaklardı de
mek •• 

Yazan : Selami İzzet 
Dört beş basamak merdiven 

çıktık. 

Kadın bir kapı açtı. Penceresi:r; 
bir odacıkta bir yatak gösterdi. 
Sonra, ayaklarının ucuna buma· 
dan, sanki tehlike olan artık ken
disiymiş gibi kaçtı, çrktı, kapıyı 
kapadı, kilitledi. 

Tamam!. .. Şimdi de hapsedil
miştim. 

Y .atıp uyuyacak mıydım?.. Ye
re uzandım. Tahta aralıklarından 
aşağ111 görünüyordu. Gözlemeye 
batladım. 

Aşağıdakiler konuf uyorlardı. 

Birden !kulağıma bir kadın ıeai 
geldi, lambanın pırıldıyan Jfığın· 
da sarı saçlar gördüm. 

Erkekler onu tehdit ediyordu. 
Kız haykırıyordu. Bir şeyler söy· 
lüyordu. 

Derin bir aeasizlik oldu. Sonra 
yalvarmalar oldu .. Tehditler ha§• 
Iadı. inilti duyuldu. 

Kapıya koştum, sarstım, yum· 
rukladım .. 

Gürültümü duymuş olacaklar ... 
Yürekler koparan acı bir feryat 
işittim. 

Ben d e bağırdım. Işık söndü, 
her yer kapkaranlık oldu. 

.. Sabahleyin kadın odama gel
d i, elinde tabancam vardı. 

- Masanın altında bulduk, de
di. 

Kolunu yakaladım: 

- Neden yalan ıöylüyoraun? .. 
Kız ne oldu?. 

- Hangi kız?.. Burada ben
den batka kadın yoktur .. 

- Ya o adamların tehdit et· 
tikleri kız? .. Yalvaran, haykıran 

kız? .. 
Kadın biraz daha: hana sokul

du. Ellerini alnıma koydu. O za· 
man, çok güzel bir kadın olduğu· 
nu gördüm: 

- Siz hala hutasmız, harare· 
tiniz var, dedi .. Alnınız ateı gibi 

Bir bez ıalattı, alnnna koydu: 
- Günette çok yürümüfıiinüz .. 

Alışık da değilsiniz .. 
İnanır gibi oldum. Hakikati 

öğrenmek istiyordum. 
Bu kara toprak duvarlı odada 

dört bet gün kaldım. Esrar beni 
buraya ba-ğlamıftı.. Ho,, yalnız 

esrar değil.. 
Fakat yalnız esrar kendini fa· 

şetmedi. 

VAK 1 T ' GUndclllt, Siya.92 Gazete 
tstruıbul Anko.ra caddcs!, (\'AKIT) yurdu 

TEl.EI"ON l'o"UMARALARI: 
Yıızı ıııcrl telefonu: 24879 

ldare telefonu : 24870 
T11lgraf ndl'C.!i: Iatanbul - (VAKiT) 

Posta kut\ml No. te 
ABONE BEDELLERi: 

TUrklyo Ecnebi 
Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
G aylık 730 1'60 .. 
3 aylık 400 .. 800 .. 
l aytıl 160 .. 300 • 

Kadm içini çekti. Bir suya on lLAN UORETLEBt: 
Ticari ilt\nlarm 11&.n sayıtalarmda ıan

kurut verdiiime göre, bir odaya umı 30 kuru§tan ba§lar. nk aayıtada 250 

bir ıervet Yerecektim. kunıp kado.r çıknr. 

Çarşamba 
21 ŞUBAT 

6 Zilhicce 

Pertembe 
22 ŞUBAT 

7 Zilhicce Meruimde Büyük Millet mecli-
GDn do~uşo 6

•
47 

1
6
1·.!'o si azaları, Vali ve Belediye reisi, Gün ı au~ı 17,:>0 " 

Saba\ namazı 6
•
20 6

·
30 kolordu kumandanı, C. H. Fırkası 

0$11 12.2 12.!8 
Jklnedf:~ı 15,28 IS,29 İdare heyeti reisi ve azaları ile bü-
Akşım namazı ı 7,!lo 17•50 tün tetkilat müeıısisleri ve tehri-
Yatsr namazı 19,20 ı9,2 1 K 

O,, !i mizde bulunan onyalılar bulun-tmsık: :'i, "' • .o7 
Yrlın gcçen gOnlerl :52 53 mutlardır. 
Yılıo k:al an r 

313 :l l l 
L Büyük Millet Meclisi namına 

sugUnkU Radyo Beyazıt meb'usu Halit Bey, Cüm-
tsTANBUL __:. 19 Plak neıriyah 19,30 huriyet Halk Fırkaaı katibi umu-

ajans çocuklara masal, Mesut Cemil B. k 
tarahndan, 21 Eftalya Sadi hanım gru- miliği ve vilayet mer ezj namına 
pu tarafından Türk musiki neıriyab iki, Cevdet Kerim Bey, Halkevi 
(Eftalya, H. kemani Sadi B. tanburi Re- namına reisi Ali Riza Bey, Konya
fik B. kılarnet Şeref Bey), 21,30 ajanı, lılar namına meb'us Refik Bey ve 
borsa haberleri ve muhtelif neıriyat, Konya lisesi mezunları namına da 
22,30 orkestra. f d 1 ki k 

ANKARA - 12,30 Gramofon 18 gençler tara ın an çe en er o -
orkestra, keman konseri (Ekrem Zeki nulmuıtur. 
Bey) tarafından, 18,45 dans musikisi, 20 Refik ve Fuat beylerle Konya 
ajans haberleri. gençlerinden bir talebe tarafından 

VAR.ŞOVA 1415 m. - 16,50 tagan-
heyecanlı hitabeler irat edilmif ve nili konser, 17,10 çocuk programı, 17,40 

müıahabe, 17,SS hafif musiki, 18,50 ayni vapurla dönülmüıtür. 
zirai rnüıahabe, 19 tarihi tabii konferans, Refik Beyin hitabesi 
19,20 oda musikisi, 20 muhtelif sözler, 
21,02 hafif musiki 22 müıahabe, 22,20 Konya mebu'su Refik Bey mer· 
musikili temsil, Sonetı de Crimee, 23,15 humun mezarı batında irticalen 
konferans Esperanto dili ile, 23,30 plak söylediği hitabede ezcümle şöyle 
ile salon musikisi, 23,45 dans muıikiıi, demittir: 

müıahabe, danı musikisi. "Efendiler; Ki.zmı Hüanü Bey 
BUDAPEŞTE 550 m. - 18 Berend ıa· 
ıon tokımı, 19,30 konferans, 19,50 Be· yaıdatları gibi muztarip bir nealin 
rend Salon takımı, 19,30 konferans, 19,50 çocuğudur. Konyada idadi mekte
Mr. Karolyi tarafından piyano konseri, bini bitirdiği sıralarda milletin 
21 Berlinden nakil, 22,05 haberler, 23,l5 hayat ve hürriyetini boğan isttip· 
Odeon ve Parlofon plakları, ı3,3o Bura dat kabusu olanca hıziy]e milleti, 
Sigan takımı, 24,30 Britanya otelinden d 

memleketi uçuruma ıürükliyor u. naklen danı musikisi. 
VİYANA 507 m. - 18,15 Viyana Bu felaketi atmak, millete hür· 

musikisi, (yeni bestelerden), 19, Badem riyet ve istiklal havasını teneffüs 
ve hastalıkları, 19,30 müsahabe, 20 Avuı- k 

ettirme için çırpınan vatanaeven· turyadaki Alman halk dansları, 20,SO 
saat ayarı v.ı. 21,05 radyo dostları heye- Ierin içinde Ki.zrm Hüsnünün de 
ti tarafından senfonik konser, 23,10 ıon rolü vardı. 
haberler, 23,30 Eıperantoca ecnebi haber- O f eliket bir gün guya durmut, 
leri, 23,45 aktam konseri, plak ile. metrutiyet ilan edilmitti. Bu de· 
BÜKREŞ 1875 m. - 13 Borsa, plak, virde bu değerli kardet aer.beet 

14 haberler, plak, 18 radyo orkestrası, H b 
19 haberler, 19,15 radyo orkestrası, 20 mesaiye atılıyor. ayatınm U .fU• 

üniversite radyoıu, 20,20 plak, 20,45 besinde ticaret aleminde de kendi· 
konferans, 21 Bela Bartok tarafmdan sine genit bir muhiti emniyet ha·· 
piyano konseri, 21,30 konferans, 21•45 zırlıyor, namuslu, gayretli bir 
Mel Alis Nikolncsku tarafından tarlular, Türk olarak çalışıyor ve yetİfİyor. 
22,45 haberler, 23 Cina restoranından 
naklen konser. Nihayet bir gün vatanın sema11 

BRESLAU 316 m. - 18 Hafif rnusi- gene kararıyor. İtte hen bu 1ka
ki yeni tiirler, 19 kültürel neıriyat, ranlık gecede onu daha yakından 
1; 20 Solo harpa konseri, 19•45 müaaha- tanıyan bir arkadatıyım. Memle· 
be,' 20 Bach, Mozart ve Beethovenin e-

2 ketin geçirdiği muztarip ar.larda sı~rlerinden terekküp eden konıer, l,lO 
aylık dünya haberleri, ıpor hberleri, beraber çalıttım. Onu yılmaz 
v. s., 22,30 Koro konseri, haberler, 23,05 ruhunu Yakınına emniyet telkin e· 
gece musikisi. --~~~-ı den metanetini, hele :r;afer ve in

kılabın büyilk teflerin.e kartı sar
sılmaz candan •bağlılığın zevkle 
gördüm. 

1 
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Onun çelik kalbi milletine olan 
hudutsuz sevgisi herkeıe onu sev· 
diren güzide vaa!flarından olmuf• 
tur. Çok defa funları söylerken 
onun memleket a.tkına hayranı o· 
!urdum. 

Refik, bize ya1lı diyenler ne 
kadar aldanıyorlar. Biz daha 10 
yaşında inkılap neslinin sehavet 
anını yafayan bahtiyarlarındanız. 

Derdi .... 

Hulasa efendiler; bu aziz ölünün 
kalbinde memleket aıkı, millet 
sevgisi, büyük ıeflere olan can
dan bağlılığı büyük bir inan ha
linde yaşıyordu. 

Merhumun ailesinin 
teşekkUrU 

- ı, oe ı. ~ ı raz ar a vı er Pek. _ı d" BUyük, fo.zla, devamlı nan verenlere alt ~i t•k 1 t h ·ıı 
ayn tenzilat vardır • _ 

Arka arka yürümek izzeti nef- Resimli 11&.nlarm bir satırı 10 kuruıtur. 1gsJT llrk Borcu 129.55 Elc'ktrl lı: - .oo 

Merhum Kazım Hüsnü Beyin 
zevceıi Fazilet ve kızı Bakoy Ha· 
nımlar kendilerine taziyede bulu· 
nan zevata letekkürlerinin bildi· 
rilmesini, gönderdikleri bir mep· 
tupla gazetemizden rica etmitler· 
dir. 

sime aokundu. Arkamı çevirip K'tJÇUK !LANI.AR: • • il 28,3, Tram\'I) - .oo 
ku d M B1r dctaaı 80, Ud dc .. aaı t.10, Uç defası 611, ,.ark D.yo -,ııo ~:rganl - ,00 gitmeye de kor yor um. a-

d5rt defuı 75 \'e on defası 100 kuru~ur. (), Mu\•a'ı. -.()(ı R ıhtım --.00 
.-mda lbir feY unutup unutmadı· Uç aylık tııı.n verenlertıı bir defa.sı mecca- Gümrükler -.Ol Anadolu ı <1 7 s.• 
g~ IIBI atılamak ist=:--ormu; um gibi, nendir. Dôrt satın geçen fllnlarm fazla 1 1928 Mil A. - .oıı Aoıdolu il 47,55 

satırları be§ kUl'U§tan h~ap edilir R •d oo •ta 11 & ı:4 -o göztkııft aT"kamd".n nyırmadan ilıı••nı••••••••••-- ıı; ıt - . •• mess n • • - ... . ------ __ .,. _ ürüdüm. 

Şevket Cavit Beyin . . 
cenaze merasımı 

Japon Deniz Akademiıinde 

tahsilde bulunduğu 11rada ölen 
Deniz YüzbaJısı Şevket Cavit Be-

yin cenazesi dün merasimle gö• 
mülmüttür. 

Sabahleyin saat 11 de birinci 
fırka kumandanı Galip, deniz ku
mandanı pap.larla bahriye ve 
kolordu erkanı, bahriye ukerleri, 
Üniversite talebesi ve bahriye 
bandosu Sirkeci gümrüğüne gel· 
mişti. 

Şevket Beyin cenazesi, cenaze 
otomobiline konmuıtu. Cenaze a
layının en önünde muzika gidiyor 
du. Deniz ve hava kumandanları· 
nın, bütün harp gemilerimizin çe· 

lenklerini ta§ıyan otomobiller mu· 
zikayı takip ediyordu. Cenaze o
tomobilinin arkasından Galip Pa
tanın, Merkez kumandanının, 

Bahriye erkanının, bahriye zabit· 
!erinin otomobilleri gidiyordu. Ü· 
niveraite talebesi, Şevket Beyin 
kız kardeıi ve annesi merasime it· 
tirak ediyordu. 

Cenaze, Ankara caddesinden 
geçirilerek Sultanahmet yoliyle 
Ayasofyaya götürülmüf, burada 
tabut otomobilden çıkarılmıı, mu· 
salla taşına konmuştur. 

Orada merhumun sınıf arka• 
datı Yüzbaşı Zeki, Deniz Harp 

Akademisi kumandanı ve harp fi
loları kumandanı Şükrü Beyler 
birer nutuk söylemişlerdir. 

Namazdan sonra cenaze Alem• 
dar yoliyle Sirkeci ve köprüden 

geçirilerek Tophane nhtıuıına ge

tirilmiş, oradan bir romörkörle 

Kandilliye nakledilmit ve M. M. 
Vekaleti tarafından hazırlanmış 

olan lahte defnedilmittir. 

Merhum _,.Seykat a.,., mülga 
Bahriye neza reti kalem' m ._. 

müdürü Cavit Beyin oğludur. 1320 
dedoğmuş, 1333 te Bahriye mekte· 

bine girmiş, 1338 de birincilikle 
mektebi bitirınittir. 1928 de ecne-

bi donanmasına staja gönderile
cek zabitan için açılan imtihanda 

birinci olmuştur. 1929 daki seyir 
kursunu da birincilikle bitirmi,, 

1930 da deniz akademiaine birin· 
cilikle girmiştir. 

1930 da Japonyaya tahsile 
gönderibnif, altı ay zarfında Ja-

pon lisanını öğrenmif, muhtelif 
kurslarda gene birinci olmuf, Ja-

pon Barhiye akademi dühul İmli· 
hanında da birinci olmuştu. 

Anadolu Ajansının 
bir tashihi 

Ankara, 20 (A.A.) - Ünivni• 
te rektörü Neşet Ömer Bey tara• 
rından dün verilen beyanatında 
sabık maliye vekili Abdülhalik 

Beyefendiye ait kısmının (Ameli· 
vat tamamiyle muvaffakıyetle ne• 
ticelennıiştir.) fıkrasındaki (Ta• 

mamen) keli.mesi bir istinsah ha· 
tası olarak ( hemen} §eklinde inti· 
tar ettiği ıörülmüt olduğundan 

maa!itizar tashih olunur. 

ISTAnBUL BELEDiYESi 
Şehir Tıyatro!'' 

Akşam Saat uı 
20 de 

KURTLAR 
Piyes 3 perde 

Yaıan : Cevdet 
Kudret 
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Üniformalı Zabitaı. a .c •. zı it 
22 şubat perşembe gtlnU ak· 

tamı lıtanbul Efendisi operetine 
baılaoacaktır. 



1-VAKIT 21 ŞUBAT 1934 

-·- v-11 1 Dedikoducu 

Dokter Hanınıın kocası sordu : Kibarı 
ne demek, lütfen anlabrm1S1Dız? 

0 DÜNYA HABERLERİ 0 
Kısa boylu, uzun ökçeli adam ! 

...; ·~r ebe.e,ıae baih nilemezdi. lçleriacle tek tük •• Parisin eski polis müdürü neler yapıyordu, kendisinde 
· ·ıa ann~r üzerinde Yakatlara doktorlara falan t.&• • • k k ) d )_•• d d k ld? ~1.;.ı:'e~ .. ~ı.,, dif ec1~1e .. ,...... Bir nıçın or uy~r ar ı, mevKıın en ne en çı an ı. 

. . laruı b. lllültaicden çab§mak çokları da daktiloluk )'&PU'larclt. Paris poli. müdürü Daladıer 
ıçuı 0 

1 ır. feY öirenmeJeri li-1 Fakat bdm olduklan isin itleri· lcabineai iktidar mevkime seçer 
2ım •e mez ınıydi? n_t--!-..ıı 1 . (Ch" 

_ "Gelird · F ·" ne ~ dikkat etmecluuanuuea PÇmez azledilmiıti. anı ı· 
kız çocuk) ~· ~t bu hu.uata ekseriya hdalar yaparlardı.,, appe) olan bu zat Framada çok 
cuidarın ~: ZIJ&de erkek SO- "-Erkelderclen aipde hata maruf h~ adamdl1'. GöriiDÜfÜ 
bir ıey öirennı: 1-:zm.Iarına ve yapbklarma im•-M .. ya, ne nuan dikkati celhedecek kadar, 
erilird" lerıne ehemmi,et • fakat ....... ,is yapmek? ... hatti (NapoJyon) dan kıaa boylu· v ı.,, ue, d O • . • __ .-ı. ök 
- "O hal itte bu müthit bir .. ,dir. Acaba ar. nan ıçuı ıayet yü~ • 

zaman ne de kızlar büyüciülderi hundan dolayı çok he6ah delil· çeli potin siyer .. 
''Ek ~ardı.?,, ler miydi?.,, Mösyö (Chiappe) 57 yatında· 

- " aerıyetJe evlenirlerdi. -" KadmJarm kumı uamı dır. Yirımi yqındayken polis 
- EYJenirJer nü.d • ., E ~- hizmetine ..:-=ıt• B'"tün" JDi• 

mek l) h -·;, 1 • TIGll• blyle hir teJ'İn farkında deiildi- ·---- ır. u 
O ha~r •nt ıneıleki olabilir mi? ler. Meslekleri olup olmamak on· nuiyle cümhuriyetçidir. Môt· 
parlarde ,evlennuyen knlar ne ya• )ara vız aelirdi. Çünkü yukarı· yö (Chiappe) polis hizmetiade 

" ~·" da aolattıtım 'libi, eyli ele olma· yaY&f yavq 4!n yüluek mertebeye 
k - a.yatJarmı kendi aiyilerile ealar, kocaya varmcıya kadar ev· kadar çıkmıtbr. 1917 aeneainde 
d ~a nıecbur olmıyanlar ev lerinde ve dı-•ıda daima bir.-. Bapekil (Clemenceau) nazırlar· 

e alırlardı.,, y- -r-J dan (Caillaux) ile (Ma'---) yi, 
E le meııul olarlarclı.,. ..,, ' " b k ı d" - vde kalıp ta ne yaparlardı, düpnanla tesiai miinuebat ettik· .t 1

• ro ıs mudüru Chıappc polis dradilc beraber şampan>a 1çerken 

unyada niçin y..-lardı? "- Fakat çalıfaD ft bir mealek !erinden dola71 maWnbn ettirerek liılerin daima refahı halleri için bir çok kimselerin yeniden lek 
.. - ''Hiç, ne yapecalclar, bütün tutan kadınlar, prek erlaılderin, hapee abnıttr. O zaman (Chiap- çalııırdı. Herlrea buna kızardı. lenmeaine aebep olacaktı. Ha 

ilin ota11D'lardı içleri adolırdı ye • ıerebe bclmlarm nuarmda pek pe) mahkUm olan nuırlarla me•· Derlerdi ki: "Polisler mektepli rivayet edildiğine göre (Staviaki 
r-'1ut kendilerine bir metıale hu· yükaek bir me.-lri .ahilri olarlar· cut olan doatluiunu herkese ps• çocukların kalabalık yerlerde bir meaelesi pek gölgede kalacaktı 
~rlardr, dikit clikerler it itlerler· dı, d:t;!;!!;,' onlara dalaa az tennek için o nazırları herketİll kaldırımdan öbür kaldırıma ıeç· dosyanın (Chiappe) nin elincl 
d~. yemek oilenler y~ pİfmr • huzurunda kucaklamaktan çekin- meleri için ellerindelci clepeii kahnaaı bir çok adamlar için da 
dı, !U'1ıı MS;rlerlerdi, piyano, ke- hürmet edilirdi. Hatti ilk ır..-n• memifti. Fakat bu yüzden meT• kaldırarak münakalib durdur· imi bir tehditti. 
:--, ~kanun çalarlardı. Tiyat. larcla kadınlar it hqmda çahpr kiini byhetmitti. (Clemenceau) 1 maktan batka l>ir feY yapmadık· Her halde (Chiappe) nin al ;ya, •ınemaya, lıouere ıiderler· ::il=~~~=:: mm .Ubna kadar (<lıiappe) e-, lan halde 0 mekteplileri okutan icele azledilme9i ve halkı ( 

, ~olarda duuederlerdi. hemmiyebiz vazifelerde kullanıl·' hocalardan daha fazla maat alı· nefoy. Sibour) un derhal--··-' 
. Bır kaç arlmdq bir araya ıel• af alırlardı.,, mqtı. Falcat 1924 seneainde yorlar.,, mmı itıal etmesi bu dosyanın a !::: ded*.odu yaparlardı. Ben -"Ya hiç çalıf1Dıyan kıslar ve em~iyeti. ~~iye müdiirliliiine (Chiappe) polisler için bir te· ,mlmaaı korkusundan ileri ıel 

den lriraz enel ele --ra kadmlar?.,, tayın edilmıttı. Uç sene sonra kaüt ve haatalık---ı a-· tm" iat" &-Jed"ldikt (Chi· 
Fabt .. _etmeie hatlUlbflarclı • -"Onlar da çabtuı arbd119la• a • ana pota ~ uru ~ ~tu. ti. Refikası Madam (Chiappe) appe) kendisine teklif edilen Fas 
da merak -..- d p • I" üd .. .. bn ''""u -.ıa e ıt-1 m-s-ı. l'UI ı en aonra 

bet.her bütü.a ha teJleri yapmalrla rmı pek Wür ıöriirlenli.,, Yeclı senedenberı bu vazı.fesinde hu yurdun müdiresidir. Madun. valiliiini kabul etmemi§ ve de. 

b. .. gene ir koca beklerler -" Niçin?.,, bulunuyordu. Onun bır kaç ları onu "Ok ıeverler ona itimat m0ıtti ki: "Polis müdüriyeti bina· ......... ı .-1... . .. 1 led"l • . • • :s- ' , 
ı-...1· enec. ı ılliwmt .a.,. -" C;;nlr;; ve -- sun evve az ı meımın geçıcı h"" et "taat ed 1-·..ı· Bö l ıma zengı·n 1 k • d" • d. 
--.ı.,, Le...;!JıPl":i"rı ljrD i.h-r;ü mi, ,ah 1 •·wil i elGiiı ma• urm ve ı er a-uı. y e . o ara gır ım, ıım ı 

l - Zavalhlar! Fakat benim an- acldola.ıcla. KiMrlılda birili Um c1etı1clir. Baıün muhakfra o- ::,.: :;";-:. =::.: ı:· fakır olarak çıkıyorum.,, 
•ıaak istediiim onların~ •· tel"f d lilcli lna bir '91 vana o da (Chiappe)• .•• al b~ ::__ ı .. t, ır (Chiappe) çekildikten bir SÜQ 

!Dlnlarmcla -··I _. t...L..u_ 
1 

e .,, • • ı _ı 1-d dol · • sunalım • ır wıaplık zuhuru· sonra Pariıteki kanlı L.~diıeler - met•'° oau11&1a• Doktor H kocu nın aıyu aouepıııa- en ayı l1ffl'" imk" • ~ 
rı delil, ne aibi hir llayat ..._leli ammın ı IMarada den çıkanlmıt olmasıdır. ne. an yoktu. Cümhunyet b· Yukua ıelmi§tİ. (Chiappe) polis• 
takip ett~eridir.. lrir ~ aormuttu: Hakkında bir çok münabp- nunlamu 'Ye haklarım muhafaza lere veda ederken: "Evli.tlar, 

- Benim zamannnda 1az1arm anla~ Kibar ne demektir, ltitfen 1 .. '"tülen (Chiappe) için düt- etmek mevzuu bahaoldu. mu, bundan sonra sokakta bana rast 
llaelleideri YGktu. Pekte yak ele- mıma?.,, ar ;:ru _ .aylene IÖ•lesinler (Chiappe) in iımi onlara tecavüz ıelecek olursanız, geliniz, elimi 

(Dınwı var) ••--•n - J " b ula 
~~=--~---~~-------~= 0 meelejiae ait yazifelerin ifa· edilemiyeceğini en kuvvetli ir nız. Biz hep namuslu insan· 

" 100 gün ,, dıramı Japonyaya görülmemic unda mükemJDel bir adamdı. Ma· ZllDUl idi, onun için komün~ larclanız.,, (Chiappe) azledildiii 
Alman sahnesinde derec-...ıe kar ya~-::' iyetinde politlen: Yerdiii nuibat· hiç ttmnezlerdi. • (Chiap~) ~ :Uan ~tla~an dart kiti, 

M .:u 15 .... 9 leri her -..,den enel nümaJiıler asli seçen (Dalacber) kabmesını ın~ eyaleti val111 (Renard), 
. Muuolini'nin, Napolyonun . lnailiz l&zetıelerinia ftl'dik • ee~aillh kullanmemalarmı tetkil edebilmek için lbmı pi• harbıye nazırı (Fabry), maliye 

Romadaki ikameti b.ıMrmda JU· len ... 1A-_. •-Lih -~-dı.· Onlara.,. __ 1L mi..;. Ba kabinenin tefkili sol nazırı (Pietri) ve müsteıarlardan 
IDlf olduılnı "100 eiô ... " -..ıı1 dr•- -~ lire, IOD aiinlen1e umu cam- UZ ...... .,... (D 

-- •- .:ıı - JaflOD>°aaıa L_. ....n.L..a..-:- iotiz&m "Ye . • cenah fll'lralanam arzuları yeri• auuain) istifa etmiflerdi. Bu 
ROllla tiyatrolanncla L:ı-z:.L bl1'• d" •-- uwa J'elt.iae, tim • ve~ aaay111n -.o..!....!'- L • d ,._,...!! arL-d 1 ı· üd"" - (Ch• ralb-t ~ .. id" uuyua k ıye ~dar airllmemit derecede aaullafuuip mükellefıiniz. He• ne ıaunuue& 1&yesın e mUlllJluD aa &f arı po il ~ uru ı· 

•-•wUf ı. n ~. ada olan halkı Mrt llllUlmele- olabilmifti. Sol cenahblann appe) ha~daki doatluldanm 
Alınan ıazete)eri.ae töre bu Karlar · d N" . laa: :':ıe tN.ıMitüD tahrik etıll • birinci ıartı polis müdürünün az• W>u suretle ıspat ederek (Daladi· 

dram timdi de Berlinde "l>ftkt ~~inde nZ:. e .!:. ::; Jbmcbr elerdi· ~ fi idi. er) kabinesini mütkül mevkiie 
~" ncla oynamcaktır. Pi· uar huça1c metreden bbn bir ta• Fillaakib, (Clriappe) in yedi Bir de (Chiappe) bü:rük maruf düıürmekten çekinmemiı'erdi. 
1'9IÜllii ~I~ yani, ~IJOD 1Mlb 1et1Qı etmiftir. aene dnam ecleD polia müdürlG- zevatm bir cloayumı tanzim et• Pariı mahafilinde (Chiappe)-
tlrlerinden tiJabo ft film _... Gece anamn yapnsia batla· iü eemunda Pariatıe tek bir adam mitti. Herkee bu ıizli dosyadan niıı, bu pek kıaa boylu, unn ök· 
tır. Kraua.•:erner Kraau alaut· Y~ icar, amelelerin yattıkları bir hile llaaemifti. O bu mu-yaffakJ. korkuyordu. (Chiappe) nU, e çeli adamın Framada vuku& ıele
rolG Alnıaıı Yatattıiı Napolyon " 111 dammı :rıDut ve 13 •iti yetle iftihar ecMıdi. (Chiappe) cloqa11 llle7Ciana çıkannuı bir cekmiiltakbel hidiaelerde mühim 
~ dre ':~i ten- br altmcfaı kalarak ahnüttiir· "e•litlarma,, diye hitap eltiii po- çok ıualetlerin du111hnaama ye roller oyıuyacaiı söylenmektedir. 

1.. ' tillacl17e bdar hu ro· Bundan hetb dala 9 amele aill' 
un en llhlYalfalayetn.i olmuftur. Yaralı b&- Wde elrez içinden 

Ro fil 
.,.lank '-tahaneye se.ke • 

manya ınlere fiddetli dihniflerdir. 

sanaör ko ---
llübette ... L__ ",_.,or Kansuun öl.. ·· ele . ~ :Aft.eı.uı" a· • .amun n 

.... ~ flWenn :- sevınen bır adam! 
tfddetlı hir •Dlöre fa6i bwlıalecak. Romanya suetelerine ıöre 
larmı Y" ....... clır. ._ P&rafiy Stan ••mmda bir klJlü 
illlat ohuuM:at&: ~ -.::.J&J& bnar aldQü •••an o lradar ee
hiliye, harbiye •e ~ Da- vimııaiftir ki, her ıece Cinsine 
leri murahhaaiaraacl ~t- musibalarmı etrafına toplıyıp, 
WT __., J.e,eti ._aı..::elıkep bfa11 tiitliileclikten 80lll'a bma
-.hı • • Bu L--~ tedQk IUD :maarm& libıawicte Ye ...... 
......... . . -~ riruetine kadar elf-•eldedir. 
Maarif ~.areti t~e ""-i U• Stan Wr l.ıta IDfite •ılben 
.._ mticliirü M. Krilıtee1aa t&Jia eti-celine dnw etmlt ve fabt 
._._. .... Sa 1aeJet filmleri m..~ realet zaMenm dldrat nuarmı 
·-~..,.. ~ .,... 6· "°*•il--........ . 

"aarf• takeim ecleceir ... De.let otmıtı•· ... ..... 
..... .W'd f°ılmlerin R--.n,.. ...._ _,_ .._

1
' fiU..I - .. 

1 ' . .,_ ·-·•r .... 
.. • ...... • - 1 ollllClllEtir edilec l llr. 

Holivut, dünyanın abli.kını bozuyor! 
" Erkekler sanpnlan severler 1 ,, "Fakat esmerlerle evlenirler! ,, isimli 

eserlerin mubaniri mühim bir ınüliıcat neşretti 
Eneli "Erkekler IUIDfmları feylerİ yapıp •erdiklerini .&yle- voocl tarafmdan ortalığa ablan 

.everler", IOllr& "Fmt eunerlerle mit, Dr. Loon ba enam daha ıid- lahtekirbkları, kötülükleri taklit 
nlenirler" adh iki eMI' yazarak detli ~ ile brfılanut Ye fll etliiini ıarürsünüz. Awaturalya· 
bütün dünyada ,ahret lrazanan .aderi tiylemlftir: ela ıördüm. Holl,..,,oodçuların çd· 
muharrir Atina Looa hüy6k mti· "Hollyyood '-na cnap vere• imlrklarmı taklit edenler: Aıneri• 
neldıitlerden Dr. V.an Loon ile rek ancak mıuma laopmt .._ it- -fwlan farkımız ne? Diyorlar. Ha
HoD,..,,oodun yaptılı tesiri haldcm ler ,apblmı .CSyibor. Ba l»ir ce- JD", Holl~ood Amerika deiildir 
ela ..a.::-ü~h-. delil, hae,andır. ve Amenkayı te1111il etmiyor!" 

• ... ..,... .,.... .._, Muharrir M" A · Looa H 1 
Dr. Loon a söre Hollyvoocl, bü• HoU,toocl, aar-k, arama, ya 1-ood .. d ııf tına ..1-1...&..... o• 

lıfhkla, b1Ji1k .. ,meti haiz eter- ı .. un mu a aa1mı uaw .. 
: diinyaam ahlAkım howkta· ler SJlran>or. Fmt çok ıes;meden de~, Hollyvoodwı, umumi anu· 

1.1~. --'---L Kral r ___ yu ıfadeye muTaffak oldaiandan 
Daidonın llu lle,--.ta Holl)Yo- ~ .... uu ...... ~- • __,.. her yerde nüfuz bsancltimı, Hol· 

oda alt tilt etMit, Holl)+oculcalar tittı eeerlerle yanllfmı taahıh edi- IJftOdun INndm böyle hlrM 
'* ~ mvhı.ele ~an• yor:, .. Mnate l»iiyük hir JV a)Jneaimr, 
ak myalarm ..,._ .W-, on· DiinJamn her hanai tarafma • 17i .... en yfibek maaikinin film 
~ taralmclan ratbetle lrarpJUan ıicleneniz aidinia, laaHmı HollJ• 1 leıe aireeeiini 1171-iftir. 





Harbiye Mektebi Talebe 
Kayıt ve Kabul 
Talimatnamesi 

Harbiye Mektebi Kumandanlığından; 
1 

- Ba Mile Harbi11 Mektebine, aıkerl blldm " muaW• 
=~• M. il. Velılletlaba 161tereceji niıbet içinde Ana •ata· · 

iÇ '• dıpadaa Tlrk talebe ka11t Ye kabul oluaacakhr. 
A ....,. Tı• deneli LI• meıanlan ile Liseye muadil oldaklan 

Malllf \'ıJsllıtlDce mauddak TOrk yeya Ecaebt mektep mezun· 11
' 1 li.rbiye Mektebine rirebilirler. BanlarclaD bir aeae ıonra 

· •Br•caat edealer imtihaa11s iki Teya daha zl1ade aeae ıonra 
m&raeaıt edenler Askeri Liselerden birinde Baka'orra imtilaam· 
na ltf»ı tata!urlar. Liıe meıuolar1adaa pyri 11ad •• ibti111 melr
teplırl memnlen imtiban11s HarbiJ• Mektebine kabul edalemeı· 
ler. 

8 - Ana Yatan dlfmdaa Mektebe srrmek iıtiyen TOrk tale· 
be feae Aakerl Liıelcrdea birinde Bakalorya imtibıaıaı Terme 
len •• T&rk diline Yllnf olmalan llıımd1r. 

C - lateldiler l 7 1apnı bitirmit ve 22 yııına hınb pmı· 
•it olmak. 

D - VDcadaaua t11ekklllb ve sıhhati (Tam tqekkGllll he· 
Jeti 11bhiyece yaplaa muayenede ) orduda •e her ıklimde faal 
laiıınete ... ait bal•malr. 

F - Ablak •• ıeciyeai •e aiJeainin biç bir ıuibali •e fena 
tlbretler •bibi olmaclljlaa dair •euik lletermek. ( icabında 
Mektep Kama•daalıtınca n:u!ıtelif kanalJarla yapılacak talaldkat 
neticeai mlllbet çalrbiı takdirde ~lctebe kayıt Ye kabal olaaar. 
Menfi mlaaraada ı .. kıbal olunmaz. MDracaat edenler bu husus
ta biç bir laak talebinde bu'anımaılır. ) 

2 - Biriaci maddedeki prtları haiz olıaludıa lata•balda 
bulaaaalar her sene Mart ba11ndan Temmuz ba11aa kadar dot· 
rudan dotruya H•rbiye Mektebi Kuaıandanlıflna ve lıtanbal ha· 
riciede baluaaalar l:aluac!akları yerleri• ea bDJllr Aakerl Ka· 
• ...._ yeya Aakerbk Şabeti Reiıliğine en geç Temmu ai· 
.. ,...... HubİJ• Mektebiade bulunacak veçbile iıtida ile mD
racaat ederler. llticlalanaa aıajlda yazdı kliat ve Teaikalınaı ...... , ..... 

A - N.,_ talrereai YeJ& muadclık •reti. 
B - lltitelıaa111 tam bir heyeti 11lab.iy1 tarafJndaa m .. dclak 

11bluıt " ... Wlikat»ı ( 1'ea wmbltll" ....,.... Mk-1' ..... 
lchalerce ... yapbnhr. ) 

C - Mezun bulaaduju mektebin plaadetaameai. 

D - Mektebe kabul oı.achala takdirde Aakerl kıaaalar, ai• 
ıamJar •• talimaUan t ...... ftJll •JDen kabul ettiiini nibk 
•lilliala •e lc.-diaiain birer taaWalt ._ecli, aar'ab, arka halba· 
de sezer, aiclikli, l»a,.Jmak " ppua .. k baatılıj1aı mUpteıa 
olmadıldarma dair talip!erio welllerlala taalahtltaımeleri. 

Bu filli laaltalıldarclan birile ••ktebe ..ı- d ı 161 'd ... 1Ue1 ea •••e ma .°: uja rf b:ue anfaplan talebe Melsteptea çıkanlar •• 0 talebe 
açın il • en bDtOn •Hraflar •eU.lae tazının ettirilir. (521) 

Z A Y l 
Ünye askerlik tubeıinden al· 

mıı oldujuln terhiı veıikamı za· 
yi ettim. Yeniaini alacağımdan ea

11-VAKIT 21 ŞUBAT 1934 

T\:JR.KiYE 

llRAAT 
BANK~51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT--~D~f2 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

Merkez Kumandanlığı Satmalma 
Komisyonu ilanları 

kieinin hükmü yoktur. Unkapa· Yapbnlmuı muktezi 85 çift burçla 260 adet emanet ve mU
nı Hızrtbefli M. Camiterif So. 5 vezzi ç.:ıntaıı kapalı zarf uıulile münakasaya vaz'edilmiftir. Mu
No. hanede: Hüıeyin Hüınü otlu kGr malzemenin 8- Mart- 934 tarihinde ib::ıleıi yapdacaioıdan 
Mehmet Nihat 

319· taHplerin ıartname almak ıçın her tün, ıartnamedeki tarifat 

.. Hastaneler ihtiyacı için her rin Ye taliplerin belli 88• Su)tapbmet aulh mahkemeai dahiline ihzar edilecek teklifname ve teminatlarını ihtiva edecek 
nucnuneai veçhile 25 adet. et atte teminatlatlyle Tophane- 1 inci hukuk.hidkimıli~inden: k:ıpalı zarfları teYdi için d.ebu tarihe müıadif perıembe tünü 
makin-ı-ıe 50 adet akine d 1ll Katan01 bara er enn Beyojhm· . -
~ ~ m e uıerkez Satmalma komi$- da Hamamda Bilezikçi aokaimda saat 14 te Beyoilu Poıta ve telgraf bmaıının 3 üncü katında 
n•-~nt._ münakasa De ah- Y0 nuna gelmeleri. (875) (n4) 21 _____ ,_ Garoyan ...... ....-•• Mübayaat komiıyonuna müracaatlan. (735) p ---.WI". .uıalelf ~934 • • • llUllllLl'IUI ,_.. ..._ 

p•~~ dnU saat 1~ ~e Y~· Hastahaneler ihtiyacı için nııım 2 numarasında mukime 
~tıl'. Nlbnunesını go- ıoo d t h 50 d t s·· Mıtmbç Garoyan veresesinden 1 latan bul Belediyesi llAnları 1 reeek) .. -ı h .. · a e sır ' a e urme, Madam r---vanm aleyhine ika· 

rfn L.;:-•n er gun ve taliple- 100 adet ördek oturakla 1000 uuv,, '---------------------
~ -tte Tophanede ad Çar me olunan 105 liranın tahaili zrm· Dumlupınar Yata mektebi talebeaı i~ia 308 adet ,O• faDile 

M~ 8atınalma komisyo- et Stit kabı 21
•

2 
• 

934 
nmda tutir Ye irsal olunan celp- paurlakla ahn•cakhr. Taliplerin ıartnameyi ılrmelc içın Len11ıa 

nuaa hhııeıeri (S72) (7ll) l&mba gtlnü saat 15,30 da name üzerine mumaileybamn 
• • • Pazarlıkla satın alınacaktır. -ıi meçlml sittiii maballeai MGd8rlOfthle ve paıarhk için de SS lırablr temiaıt mektup •e1a 
~ Tali1>1erin belli gün ve saatte tarafnactan Ye~len meıruhat, m8- •akbam ile beraber 21 ·Şubat· 934 Çarıamba gOol 11at • 

kma'!.1!~ VeddJeih~a:J::~üik: • Merkez Satmalma Komflyo- bqir tarafından tasdik kılılUIUI beıte Daimi Enci mene müracaatları. \781) 
...... ~ nuna mUraeaatlan. olUDaD il&nen tebliiat icruma ye 

konmUltur, lha IRfinakasaya (886) (775) muhakemenin de 3-3-934 ta• Çırçır yangın yerinde Man iaa 1ı Mehmetpaıa mabatleaiade 
Perşembe İt lesi 8 mart 934 • • • rihine IDilaaclif aaat l0,30 tali· undıkçılar aokağında Belediye mıb 8 ~O metre murabbaı ana 
yapılacak~ ~t 14 de Harbiye mektebi ve mer· kine karar verihnit Ye yevmi mu• uhlmalc Uzeıe temdiden mUzayedeye koIJu lmuştur. Talip o!anlar 
nümun81int .dr am! ve butu mektepler hayvanatı İ· ayyende mahkemeye ıelmedi· ıeraıti anlamak tzere Levaıım MOdürlüğOoe, mOzayedeye rirmek 
gtinvet.alfal-a-~beDiceklerın her dn otuz bin kilo Arpa 21- 2. ii takdirde h ... ında pyaben ıç n de 5 liralık teminat makbuz veva me\ctu .,u ile 26. 2. 934 
evvel teklif -. .... ~~tten 934 Careamba günü saat 15 muamele J&pılacatı illnen teblii Paıerteıi ıı&nü 1aat on bete kadar Daimi Encümene mürtcaat 
misyona v~ ~ ko- te pazarlıkla satın alınacak- olunur. (M) etmelidirler. (8l9) 

tır. Taliplerin hem saatinde ':.-ıı.-~-~~--ır: • !87:> (712) Merkez Satmalma komisyo- Göz Hekimi 
Maltepe Askeri liaeai için nanda hazır bulun(~) (776) Dr. Süleyman Şükrü 

biJdlmle m•ı..ı !"lte8h • • • Babtlli) Aokara cadJui No. 06 
hfde .aft~ illae 161 adet Harbiye Mektebi ihtiyacı Telefon . ttSM 

kapat ıilenl •ün•• De yap lcfn 1500 eitt terlifln pazar. e 
tırılleabır. lhal.ı 8 mart h .. 24 2 1934 cumarteaı ~ hanede Merkez kuman· 
934 pereemlte.dnft !!Ut 14,30 dnft wıt 15 te icra edDecek- d Satmalma komisyo
da ya~. Numune ve tir. Sarl~Mne ve nflmuneslnl nunda hazır bulunmalan. 
.......... dneelderin dreceklerln her dn ve ta· (869), (679) 

Satılmak iare ıabibi meçhul tarafından getirilip Mezat ida· 
rtıi etya Şubeliae bıralnlan b·r b eyaz karyolanm tarihi illndaa 
15 ıun zaıfında aahibi müraca at etmcdiğı takdirde aleluıal bil· 
mDıayede aatı1acaiı i an o'unur. t827) 

Zayi ve itibardan düşmüı 
Paaaport. 

lranın ceneral konsolosluğun· 
dan ita kılman Rezayeli lamall 
oilu Abram nemma ait olan 80I 

hu:ıusi ve 34582 umumi nımaralı 

Ye 11 laf ant 311 Ye 2 mart 933 
tarihli puaport tahti ahar yed. 

dinde ıarüldiilü takdirde takiba
tı ka...,_ ifa edilir. .UOIG) 



- 12-YAKIT 'J.l ~UBAT 

Denizyolları \ 
iŞLETMESi 

Accntelcn Karakôy Köprübaşı 
ret. 42362 _ "iirkccı Mühürd:ı. ı t :ı.d~ 

1

1 .. -• Han T elefon 22740 

Onu senelerden beri tanır, a~~·1~r~a ve -sol)uk 
algınlıOmdaki çabuk tesirini bılırsınız : . . 
ffi markas.nın tekeffül ettiQi AS~IRIN, sızı bun• 

dan sonra dahi memnun edecektır · 

. 

\

7 

akıf Hane ve 
vrsalardaki 

MahlUI Hisseler 
Diğer hissedarları tarafından sa

bo alınmağa talip olunduğu takdir
de 934 senesi Mayıs nihayetine ka
aar. 

Mahlw hisse : Y anm ve yanmdan 
çok ise halihazır kıy
meti musibelerinden° /o 20 

" 

" 

n : Y anmdan az 1/6 rad
desine kadar olanlar 
kıymeti musibesinden 
1

/ 0 30 
,, : 1/7 veya daha az o-

• )anlar kıymeti musı-

besinden °/o so 
Tadilab nizamite icra edilir ve 

bedeli peşin verildiği takdirde ay
nca 0

/ 0 10 daha tenzil edilir. müd
deti mahlôle kirası arandmaz. Mah
lul ile alakadar olan hane ve ar
saların hissedarlan şu fırsattan is
tifade etmeleri lüzumu ilin olu-
nur. (474) 

Nafıa V eki.Jetinden : 

Ayvalık Yolu 
vapuru 21 

Bandırma şu -JAT 

Çarşamba 19 da Sirkeci 
rıbbmından kalkacaktır. (7901 

Trabzon Yolu 
h • t vapuru 22 Cum urıye ŞUBAT 

Perşembe 20 de Galata 
rıbbmıodan kalkacak. Gidişte 
loebo'u, Sımsun, Ordu, Gi· 
resun, Trabıoo, Rize, Hopa'· 
va. Dönüıte bunlara ilaveten 
Pazar, Of, Putıtane'ye uğu· 
vacakbr. (791) 

Bartın Yolu 
BURSA npuru 2'l 

ŞUBAT 
Perşembe 19 da Sırkeci 
nbtamından kalkacakbr. •815) 

MERSiN 
Sür'at Yolu 

ADANA vapuru 23 
ŞUBAT 

CUMA 1 J de Sirkeci nhtı
mından kalkacak. Gidişte iz · 
mir, Antalya, Mersin, Payaaa. 
Dünüıte bunlara ıliveten A
lanya, Küllük, Çanakkaleye 
uğrıyacakhr. (816) 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Ne§rİyat müdürü: Refik Ahmet 
VAKiT Matbaası - lstanbu1 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden : 

4000 kilo yerli elYan üstübll : 

2000 ,, ,, Beyaz üstübü : 
2000 ,, ,, Elnn üstübü : 

79 Roda Muhtelif burğata : 
da Jif halat. 

Pazarh1da münakaaaaa: 26 Şabat 
1934 Pazartesi gOnü Hat 14 te. 
Pazarlıkla mtlnak11am: 26 Şubat 
1934 Pazartesi günü Aat 15 de. 
Pazarhkla mlinaka1111: 26 Ş.bat 
1934 Pazarteai rlinll ••t • 6 ela. 

Deniz ku•vetleri ihtiyacı için yukarda cina Ye maldan Jallla 
qyanın pazarlıkla münakasaları hizalarındaki gln ft ... derele 
icra edilecctinden ıartnamelerini görmek istiyenleria bw ... 
ve itasına talip olacakların da münak11a gün ve ... tıeriade 
muYakkat teminat makbuzlarile beraber Kasımpııada Deniz Le-
vazım Sahnalma komiıvonuna müracaatları. (793) 

r-w~--.·liiiiiilı ll!!ııııı.. 

K mbar sa pi r 1 • 

Şubat sonuna kadar iş Bankasına yahnlmış, a~i 
defterinize kaydedilmek suretile hesabınıza geçmış 
paranın miktarı en aşağı beş lira olmalıdır. Ş~~at 
sonuna kadar asgari beş lira mevduatı olan butun 
kumbara sahipleri : 

5000 lira mükifatlı 
1 Nisan kurasına ithal edileceklerdir · 

Yerli fabrikalarda imal edilmek t:ırtiyle ''4030,, ton galvaniz· 

Ji Tirfon kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuıtur. Tirifonların 

münakaaaıı S Mart 934 pazartesi günü ıaat 15 te N:ıfia Vekaleti 
müıteıarhk makamında yapılacaktır. Taliplerin cari seneye mah· 
ıus Ticaret Odası vesikası ve teminatı muv:ıkkateleriyle birlikte 5 

Mart 934 pazartesi günü saat 15 ıe kadar komisyona müracaat et • 
meleri llzımdır .• Şartnameler bet lira mukabilinde An.karada Na• 
fia Vekaleti Levazım müdürlüğün den ve Haydarp:ııada Liman itleri 

müdürlüiünden alınabilir. _(744) 1~1--1• 


