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Bizi hayrete 
Düşüren bir hal 
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Yunanistanda Çaldaris hükiıme· j 
tine muhalif bütün fırkalar Atina· 
da daha bir iki hafta evvel top ve 
çan sesleri içinde· imza edilen Bal· 
kan misakmı bozmak için hareke
te geçmiş gibi görünüyorlar! Eğer 
Balkan misakı dolayısiyle Çalda· 
ris hükUınetine kar§ı yapılan tariz
ler ve hücumlann batında eski Yu
nan başvekili Venizelos bulunma· 
saydı biz bunu bir dereceye kadar 
tabii bulacak ve hiç bir hayret ve 
garabet hissi duymıyacaktık. Fa· 
kat bu işteki garabet ve hayret 
noktası sadece Balkan misakını 
torpillemek için Venizelosun bir 
hücuf hare'ketine kş olması de· 
iildir. Misakı tenkit için ortaya 
atılan sözlerin Venizelos gibi siya· 
si mahareti tanınmış bir Türkiye 
dostu olması ve bu sözler in 
Türk - Yunan dostluk binasını 
kuran bir diplomata hiç yaraşma· 
masıdır. 

Bakınız Venizelos ile arkadaş· 
ları Çaldaris hükumetini nasıl bir 
suç ile itham ediyorlar? 

Türkiye hariciye nazırı Tevfik 
Rüştü Bey Sovyet Rusyanm te· 
§ebbüsü üzerine Balkan misakını 
imza ederken diğer üç hariciye na
zırlanna gizli bir vesika imza et
tirmiş. Bu vesikadan sonra Bal
kanlarda Sovyet Rusya ile Roman
ya arasında bir ihtilaf çıkarsa Tür· 
kiye - Sovyct mul<avelesi muci· 
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larak askeri müdahale mecburiye· 
tinde bulunmıyacakmış ! Ven ize· 
los bu malumatı Sovyetlerin Atina 
sefaretine müracaat ederek almış 
ve bu hususta elinde kuvvetli ve
sikalar bulunuyormuş! 

Eski Yunan başvekilinin işare
ti üzerine Venizelosçu Yunan mnat· 
buatının ortaya attığı bu iddiayı 
Çaldaris hükumeti derhal tekzip 
etmiştir. Fakat bu tekzip Venize· 
losçu matbuatın misak aleyhinde
ki hücumlarını kesememiştir. 

Biz Çaldaris hükumetin:n kat'i 
olarak tekzip ettiği böyle bir id· 
dianın varit olup olmadığını bura
da tetkik etmive bile mahal gör
ıniyoruz ve yalnız bu iddianın ne 

1ehmet ASIM 

<Devamı ' Uncu eaytanm ı inci eUtunundıı.) 

Gizli Bir 
Protokol 

M. Maksimos Balkan 
Misakını izah Etti 

Atina, 27 (Hususi) - Dün ıi· 
yasi fırkalar reisleri toplanarak 

h . ·y nazırı M. Maksimoıun 
arıcı e 

Balkan misakı hakkında verdiği 
izahati dinlemişlerdir. Fırka reis
leri, cereyan eden müzakereler 
hakkında çok ketüm davranıyor· 
Iar. Maamafih alman malumata 
göre, Yunan hariciye nazın misa· 

kın akdine saik olan en belli baş
lı eebebin son zamanlarda mua
hedelerin tadili için bat gösteren 
hararetli cereyan ve faaliyet oldu
ğunu söylemittir. 

Müteakiben M. Maksimoı Ro· 
ma Paris ve Londra seyahatlerini 

' diğer üç Balkan devletinin kendi-

sine verdiği salahiyetle icra ettiği
ni, İtalyanın Balkan misakının ak
tine karşı hiç bir itirazda bulun· 
madığını, lngilterenin Bulgariata-

nın da bu misaka ittirakini müna· 
sip gördüğünü ilave eylemi§, mü· 
teakiben Belgratta misakın parafe 

edilmesine kadar cereyan eden 
müzakeratın muhtelif safhalarını 

anlat.mı§, misakı imzalıyan devlet· 
ferin askeri teahhütler altına gir· 

mediklerini ve müzakerat esnasm
e"ıet ta· 

rafından akit devletlerden birine 
vaki olacak bir harp tehdidinin 
misakı imzalamamış olan Balkan 

devletlerinden biri iştirak etmedi
ği takdirde diğer akit devletlere 

hiç bir askeri muavenet mecburi· 
yet ve teahhüdünü tahmil etme
diği tespit edildiğini söylemiştir. 
Siyasi fırkalar reisleri, bugün de 

Balkan misakı hakkındaki müza
kerelerine devam edeceklerdir. 
HükU.me\ bugünkü içtimada siya· 
si fırkalar reislerine fevkalade 
mahreın bir protokol tebliğ ede

cektir. Bu protokolun muhteviya· 
tı siyasi fırkalar reislerini hükume 
tin hattı hareketini tasvibe ikna 
edeceği tahmin edilmektedir. 

<Devamı ıo cu ııayıfanm 5 cl eUtununda) 

G r e ta 
Garbo .. 

Kendisine ra· 

kıp saydan Ka

terin Sergavayı 

mahvetti!. 

Bugün sinema 
sayıfamızda 

••• 
Cez:ıdan 

klüplerin 
yeti ... 

sonra . 
vazı· 

Bugün spor 
sütunlarımızda 

••• 
istikbalin tarla-

- Bu güzel papağanı neden satmak istiyorsunuz?,, 
_ Ona "Aklını ba§ına al, evlenme!,, diye konuşmasını 
öğrettim. Halbuki yann cv.eniyorum. Arbk papağa
nın evde yeri l.almadı!,, 

ları beton bina· 

lar içindedir! 

Bugün altıncı 

aayıf amızda 

Bomba hadisesi suçluları dün 
Adliyede sorguya ç~kildiler 

iftiraya ağrıyan tüccar, kendisile göriişmiye muvaffak 
olan muharririmize: "Yalnız iftira mı .. fırsatını bulsa
lardı bombaları bacağımıza sokacaklardı elbette!,, diyor 

Suçlu görülenlerin yüzlerini göstermemek için fotoğraf karşısında bir hareketleri \'C mahkemeden çı lnşları 
Tramvay içinde çanta ile brrakı· istiklal mücadelesine ittirak et· dığını ikrar etmitıin?. 

lan bombalar hadisesinden ıuçlu mittim. Kapsüller, o zamandan - K:ıti'yen ! 
görülenler, dün akıam saat on ye· k:ılmadır. - Mütehassıslar da tetkikat ya• 
dide Sultan:ıhmet birinci ıulh ce· - Mehmet Efendiye bomba parak, mektuptaki yazının senin 
za mahkemesi hakimi Retit Bey satinıı11nız?. el yazın olduğu neticesine varını§· 
tarafından sorguya çekilmi,ler ve -Hayır.. lar. Böyle rapor vermiıler. 
tevkif edilmişlerdir. - Peki, polisçe alman ifade. - Ben yazmadım .. Benzetmit-

Mahkemeye verilenler, tütün nize ne. diyeceksiniz?. ler ! •· 
taciri Bafralı lbrahim, katibi Ce- isterseniz öyle yazınız, Aramızda birşey yoktu 
vat, tic:ırethanesinde çalı,an Ma· dedim İbrahim Efendiye §U sual sorul· 
pavrili Mehmet ve inşaat müteah· - Eğer yazdıklarının tek cüm- du: 
hidi Hafız Mehmet Ragıp Efendi- lesini okudumsa, şimdi benim ca- - Tütün tüccar.ı Artin Tülek· 
!erdir. Boma ta§ımak, suç uydur· mm çıksın.. "ille bombaları sen yan ef. ile aranız nasıldı?. 
mak, iftira etmek suçlar.ı, m~hke· satınıısm,, yollu ısr:ır ettiler, ben - Basbayağı... Yani hiç bir 

""'meye e 1':e eaaıtır. de ''Hayır, fakat, mademki ısrar ıey yo1<tu aramız eh .. Bir zamanlar 
Allkaları yokmut•• ediyorsunuz, nasıl isterseniz öyle ortakbk. Sonra ayrıldık ibra mu· 

Hakim Reıit Bey, hepsini birer yazınız,, dedim! .. amelesi yaptırdık: Hulasa, usulü 
birer sorguya çekmi§, dördü de - Mehmet Efendi, sen de çan· dairesinde hesaplarımızı temizle· 
iddia edilen hareketlerle hiç bir ta içinde bulunan bombaları Meh- mek suretiyle ... 
alakaları bulunmadığını söylemi§· met R:ıgıp Efendiden otuz liraya - Aram.zda husumet vamuf. 
lerdir. ıatın aldzğmı söylemitsin?. Ondan.bu hadisenin tertip edildi-

- Meh.tnet Ragıp Efendi, senin - Ben öyle §ey demem. Ben o· ği anlaııhyor. Mazbut ifadeye gö· 
evinde yaprl:ın aramada yüz on kuyup yazma bilmem ki! re, öyle?. 
tane bomba kapsülü bulmuılar?. - Cevat Efendi, sen bomba do· 

- Orası doğrudur. Ben, Milli lu çantada yazılı mektupları yaz· CDcvn.ını ıı inci sıı.ytanm l inci etıtununda): 

12 MART 
Bu Tarihi -
Unutmayınız/ 
Çünki "V AKIT n bu tarihi ta§t· 

yacak sayıaından itibaren ıize, mev· 
ıimin en büyük edebi hadisesinin teı· 
kil edecek büyük milli bir romanı 

takdim etıniye ba!lıYacaktır. 
Bu eserin adı 

AYAŞLI 
VE 

Kiracıları 

Belçika kralı için şehri
mizde bir iyin yapıldı 

Dün Harbiyedeki Saint - Esprit ki· müate!arı M. de Rassenfoue, sefaret ve 
lisesinde müteveffa Belçika kralı birinci konsolosluk erkanı bulunuyorlardı. Bun
Alber Hazretleri ~in papalığın Türkiye lann arkasında bütün ecnebi sefaretler 
mümeuili Monsenyör Margotti'nin riya· ataşemiliterleri' konsoloslar' latanbul
aeti albnda büyiik bir ruhani ayin yapıl· da mevcut kor diplomatik ve Fener rum 
mıtbr. patrikhanesi heyeti temsiliyesi bulunu• 

B .. "'k •-!ı· · t d · ah yordu. Tabutun sol tarafında ise Vali v~ uyu au ıaenan or a11n 8t 11y çu· • 
h ··rt-ı 1 k ı ··k k b" k ·d belediye reisi Muhiddin B. le Belçıka kon-a o u ere ap anmıt yu ae ır aı e 
.. . . . solosu görülmekteydi. Tabutun etrafınx 
uzennde Belçıka bandırasına sanlı bır l .1. F it ı B ı "k ki .. . . ngı ız, ranıız, a yan ve e çı es 
tabut ve bunun uzenne de Belçıka kral· h . 

1 
. 1 d 

mu arıp erı •armıt ar ı. 

lanna mahsus gümüş yaldızlı taç konul· Kilise hıncahınç doluydu. 
dir M. Ş. Bey tarafından muıtu. Kiliıenin zemininden kubbesine Ayinin nihayetinde papalık mümeui-
gazetemi2 için hazırlanan bu mil kadar uzanan mermer ıütunları, Üzerleri ti Monsenyör Margotti bir nutuk söyli. 
romanda göıterilen tiplerle tahlil v sene cümüt yaldızlı "A,, harfleri ve kra· yerek asker kralın memlekete ifa etmi§ 

tasvir kudreti sizi çok alakadar liyet taçlariyle müzeyyen siyah örtülerle olduğu hizmetleri aaymııtrr. Bundan 

~~~~~~~e~d~e~ce~k~t~ir~. ~~~~ kaplanmııtı. Tabutun önünde sağda sonra Belçika sefiri hazurunun taziyet .. 
': Belçika ıefiri M. Raymond ile sefaret )erini kabul eylemiıtir. 
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SOfti HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO 
Bir Örnek 

elbise 
Avusturya. 
da Krallık! 

K .. h ·ıd 1 h kk d Habsburgların dönoy ta s1 ar arı a ın a • • • ? 

Yeni tren 
tarifeleri 

F ransadaki mali rezalet 
tahkikatı ilerliyemiyor! 

bir karar verildi mes~ ıhtımalı var mı. 
Berhn, 27 (A.A.) - Habsburg 

Devlet demiryolları 
tatbikata hazırlanıyor 

Ankara, 27 (A.A.) - Köyler· 
de dolaıan ve halkla daimi temas 
halinde bulunan tahsildarların ay· 
ni örnekte yekn:ııak elbise giyme
leri halk üzerinde iyi bir tesir ya• 
pacağı dütünülmüf ve tahsildarla-

rın açık gri renkte yerli kumaştan 
ve çorap yerine de ayni kumathn 
dolak ve elbiıelerin kol k1pakları 
üzerine viıne çürüğünde §erit ko
nulmak ıuretiyle yeknasak elbise 
yaptımıalan bildirilmitti. 

Bu gri elbiseler poliı elbiseleri
ne benzediğinden halen yenileri· 
nin tepdilinde Acele edilmiyerek 
bundan tonra yaptrrılacakların ae· 
ne ayni tekilde ve fakat koyu kah· 
ve rengi yerli kumaştan olması 

maliye vekaletinden temin edil
miştir. 

Yeni mebuslarımız 
kimler olacak ? 
Ankara, 27 (Hususi) - Mün· 

hal bulunan beş me'busluk için C. 
H. fırkasınca. namzet gösterileceği 
tahmin olunan zevat şunlardır: 

Şair Yahya Kemal, Hakimiyeti 
Milliye gazetesi yazı müdürü Na
şit Hakkı, eski maarif eminlerin
den •e ıabık müderrislerden Mu
zaffer, maarif umumi müfettiıle· 
rinden :Ali Canip, miralay Hüse
yinRahmi Beyler ve Sabri Paıa .. 

Hayvan 
is/ahı 

neslinin 
• • 
ıçın •. 

Ankar~, 27 (Huıusi) - Bursa
da yün iplik fabrikası açılacaktır. 
İyi hu.matlar çıkarmak için yün· 
)erimizin islahına ve Merinos iko· 
yunlarınm çoğaltılm:ısına çalışıla· 

caktır. Beş senelik proğramla ya
pılacak rslah iti ıimdilik Bursa, 
Balıkesir ve Çanakkalede batlı· 
y:ıcak, bilahare teşmil olunacak
tır. 

Koyun, keçi ve inek gibi et ve 
ıüt veren h3yvanlarm evıaf ve 
kabiliyetleri de şimdilik on vila
yette tetkik olunacak, ileride 
bu it köyleri gezen fen memurla
rmdan mürekkep bir teıkilitla j. 

dare edilecektir. 

Fırka divanı 
Ankara, 27 (Hususi) - Perşem 
~ ıünü Büyük millet meclisi içti· 
ıraından sonra fırk~ divanı topla
n~caktır. Toplantıda fırka ni· 
za.mnameıiyle halli divana hıra· 
kdmıı bazı i!lerin konu,uhcağı 
tahmin olunmaktadrr. 

Memleketimize gelecek 
Alman malları 

Ankara, 27 (A.A.) -Yeni iti· 
laflar me'tkii tatbika airinciye ka· 
dar Alman mallannın eıkiıi gibi 
protokol Ye takas itilafı hükümleri 
daireıinde geçirilme.ine devam e· 
dilmesi aümrükler umum müdür· 
lüfünce tamim edilmiıtir. 

Suriyedeki Türk malları 
Ankara, 27 (Huıuıi) - Suriye· 

d. TOddere ait emli.k hakkındaki 
ittlUname Büyük Millet Meclisine

gelmiştir. 

hanedanının Avusturyaya avdet
leri ihtimaline dair, matbuatta Vi
yanadan ve Bükreşten gelme u
zun telgraflar intiıar etmittir. 

Alman gazeteleri, bu meselenin 
yeniden canlanabilmeıi imkanını 
yeniden canlanabilmesi ıimki.nını 
hazırladığı için M. Dolfun tiddet
le hücum ediyorlar. 

"Deutsche Taıeı Zeitunı,, ıa· 

zeteıi Avuıturyad& memleketin 
krallığı iade ıuretiyle, nakabili iç· 
tinap bir harbe sürüklemek meı

uliyetini üzerine al :ıcak kadar 
cüretklr bir dvlet adaiınının bulu
nup bulunmadıiını ıorm:drtadrr. 

Telgraf ve mektup,•r 
sansöre tapl 

Paria, 27 ( Huıuıi) - Viyana-
dan alınan haberlere aöre Dollfuı 
- Muıolini mülikab Kazma ka
sabasında vuku bulacaktır. 

A vuıturyadan ecnebi memle
ketlere gönderilen telgraf ve mek· 
tuplar sıkı bir san.söre tabi olduk
larından bu bapta fazla malumat 
alınamam.ııtır. 

Son Dakika: 
Pariı, 28 (Saat 2,30, Huıuıt) -

Yukarı Avuıturya Diyet meclisi 
demokraıi parl&manter etaılarmı 
terketmeğe Ye intihap edilmit bu
lunan meb'uıl:ırm intihap veki • 
letnamelerini iptale karar vermİf· 
tir. 

Kontenjan 
tevziatı 

Gümrükler müsteşarı takip 
olunan usulü anlatıyor 
Ankara, 27 (A.A.) - Konten· 

jan tevziatı hakkında takip edilen 
usul hakkında alakadarların ten· 
viri ıiçin iz:ıhat vermesini rica et• 
tiğimiz ıümrük ve inhisarlar ve· 
kaleli müsteıarı Adil Bey bize şu 
beyanatta bulunmuıtur: 

"Kontenjan miktarları heyeti 
vekilece 3 veya albtar aylık olmak 
üzere kabul ve neıredilir. Güm· 
rüğe tebliğ edilen bu listeler k:ıç 
aylık Üzerine ise o kadar aya tak· 
sim edilerek bir aylığı bulunur. 

Bu sı:rada gümrüklerin bir ay 
evvelki ay batıııda ambarbrında 
her maddeden mevcut ıtokları so
rularak te.bit edilir. 

Her maddeye iaabet eden aylık 
kontenjan mikbrlarmm yüzde 
85 ıi gümrük ambaTlannd.a mevcut 
stoklara nazaran mütenasiben 
taksi.m edilir. 

Ay hatları ıtokhrmdan sonr.a 
yeniden gelen etya münuebetiyle 
hasıl olan ihtiyaçları · k&11ılamak 
için bat müdürlerden ıenıe kon· 
tenjan istenildikçe bu iıteiin mik
tar v~ z:ıruretine ıöre eldeki yüz· 
de 15 ten tevziat .Iınw. 

Ankara, 27 (A.A.) - Devlet 
demiryolları yeni tren hareket ta
rifelerinin martın yirmisinde mev· 
kii tatbika geçmesi için tertibat 
alın:tkt~dır. 

Her iıtaıyona uğramak ıartile 

ıeyrüaefer edecek yolcu treni Hay
darpatadan 19,JO da hareket ve 
Ankıraya 9,50 de muvasalat ede
cektir. 

Ankaradan 19,5 te kalkacak 
Haydarpataya 9 da varac:ıktır. 
Bunların zaınanı bugünkü yolcu
luğa nazaran gelirken bir buçuk 
ıaat ve giderken bir aaat 25 daki
ka kınltınıııtır. 

Her iıtuyona uğramak ve az 
rn:ırşandiz vagonu almak şartiyle 
iıliyecek olan İstanbul muhteliti 
lıtanbuldan saat 10 da hareketle 
Ankaraya 8,43 te gelecek ve An
karadan 20 1() da k,,}kacak 12,36 
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da İıtanbula varacaktır. Bu tre-
nin de geli,inde iki buçuk ve gidi
§İnde bir bl;lçuk saat ka.zamlmıt· 
tır. 

lzmir - Konya muhteliti Ankı
radan 12 de kalkarak 20,20 .de Es· 
kiıehire varacak ve Eskitehirden 
de 8,40 ta kalkıp saat 17 de Anka
ray:ı gelecektir. 

Lise tahsili 
Liselerin oniki sınıf ola
cağı haberleri tahakkuk 

ediyor 
Ankara, 27 (Huıuıi) - Lise 

tahsilinin dört yıla çıkarılacağı 
haberleri tahakkuk etmittir; an
c:ık karar gelecek yıldan itibaren 
tatbik olunacaktır. Onuncu aınıf· 
larda ipka kalanlar liıe tahsilini 
12 sene üzerinden yapacaklardır. 

Bundan b:ışka, yeni yıldan iti
baren, orta mektep 11nıflarına elli
den fazla taleıbe alınnııyacaktır. 
Müracaat fazla olursa müıabaka 
imtihanı yapılarak kazananların 
ilk ellisi kabul olunacaktır. 

Yeni bütçe 
Elektrik ücretlerine cüzi 

bir zam yapılıyor 
Ankara 27 (Hususi) - Yeni 

1 

yıl bütçesi mütevazin olarak ha-

zırlanmıttır. Yeni bütçede ınemur 
maatlarına dokunulmaınıt, ancak 
mübrem maarafh bütçeye ithal e

dilmittir. T evazünü leminde yeni 
bazı varidat ınenbalarından da is
tifade olunmu§tur. Bu arada An
kara ve latanbul elektrik ücretleri· 
ne cüzi bir zam yapılmıttır. 

Maarifte bir tayin 
Ank:ıra, 27 (A.A.) - Maarif 

Vekaleti tedrisat daireti ıube mü-
. dürü Oaman Bey üçüncü ıınıf 
maarif müfettitliğine tayin edil-

Edirn eyi ziyaret mittir. 

A k (H ) D 1 
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:mn:aı11m:mmıı:11n::ur:ı:ı:::m:ııua::m::: 

n ara, 27 uıuıt - ev et G.. .. • t• il 
adamlarımızın yakın bir zamanda unun sıyase ı H 
Edimeyi ziyaret ve ıehrin iman, "Günün Siyaıeti" batlıklı yuımı·si 
Trakya.nın inkitafı itlerini yerinde .• zı bundan ıonra dördüncü sayıfa-!! 
tet'krk ~decekl • 1 1m lct d =!mızın bcıinci sütununda bulacak11nız.!: en an •tı a a tr. ılı .. __ ......................... -111111.-~: .....................................•••• ..~ ... ·· 

M. Prensin 
mahiyetini 

katli hadisesi de esrarlı 
muhafaza etmektedir 

Parİ$, 27 (A.A.) Staviski 
meselesini tahkike memur anket 
parlamenter heyeti, çeklerden müs 
tefit olan kimselerin natamam bir 
listesini tetkik etmiştir. 

Bu liıteye göre Bonnure, Gue· 
bin, Dubarry ve Guiboud-Rıba
uxnun büyük paralar almış olduk
hrı ve daha bazı kimselerin az 
miktarda intifa eylemiş bulunduk
ları teeyyüt etmiştir. 

Bizzat Staviskinin ve tevziata 
.memur bankanın çektikleri me· 
baliğ iae 40.000.000 frangı teca
vüz etmektedir. 

Mevzuubahis Iiıtede 814 isim -
den, ancak 400 iaiın mevcuttu. 

Meb'uslardan Bolly ve Mandel, 
bu noksandan şikayet etmitler ve 
para alanların İmzalariyle adres
lerini tetkik edebilmek için nam:l 
muharrer ~eklerle, çek defteri ko· 
çanlarının fotograflarmı istemiş· 
lerdir. 

Komiserlerden bazıları Staviski 
nin katiplerini isticvap etmek ni· 
yetindedirler. 

Komisyon hUkOmete 
Ultimatom verdi! 

Paris, 27 (Hususi) - Sbviski 
hadisesini tahkike memur olan ko
nıiayonun bugün öğleden aonra 
yaptrğı"toplantıda a'Za.lla'h M. R .. .,, 
del hükfunetten Staviıkiye ait 
çeklerin ve bilcümle mazbataların 
komisyon:l verilmeıinin talep e
dilmesini ve bu talep iı'af olunma
dıjı ta-kdirde istifa etmelerini tek
lif etmit ve bu teklif kabul edil
mittir. 

Eararh cinayetin tahkikatı 
Paria, 27 (Husuıi) - Dijondan 

gelen haberlere göre M. Prensin 
katli tahkikatı çok büyük zorluk
larla devam etmektedir. Vaziyet· 
te hiç bir yenilik yoktur. Hadise 
etrafınaaki eırar olduğu gibi de
vam etınektedir. 

Bugün maktul M. Prensin zev· 
cesi sorguya çekilmit iıe de ifada· 
tından bir ip ucu yakalamak kabil 
olmamıttır. 

Bayon noterlerinden biri istin
tak hakimi M. Rabü'ye gönderdi
ği bir mektupla hu katil hadisesi 
hakkındaki fikir ve mütalealarını 
bildirmiştir. Bu mektuptaki ma· 
lumatta bir İp ucu tetkil edebile
ceği tahmin olunuyor. 
HAkime gelen bir mektup 

Paris, 27 (Huami) - M. Pren
sin katli hadisesini tahkik eden 
M. Gabiyoya gelen mektuplardan 
biri mühim izahatı muhtevi bulun· 

m'lktadır. 

graf dol -.ıyııiyle malumatına mü
racaat edilen istasyon memuru 
M. Rafine kat'i bir fey söyleme -
miş, yalnız evvel yazmak için 

kalem İstediği halde sonradan 
kendi dolma k:ıle.mini çrkarıp 
yazdığını beyan etmittir. 

Katili bulana ikramiye 
Par:s, 27 (A.A.) - Mahkeme 

mer.3upları, dostluk ce.miyetinin 
daimi idare heyeti, temyiz az:ısm
dan müteveffa M. Prensin katille
rini ketfe medar olabilmek için, 
muma.ileyhin seyahati veya hadi
sei katli hakkında malum:ıt vere· 
ce garaj sahipleri, otelciler, yol -
cular, bıçakçılar ve ıaireye onar 
bin ve beşer bin frankJık ikrami
yeler vadetmiş ve bu par:ıyr temin 
için de bilumu.m hakimler arasın· 
da bir iane defteri açmıştır. 

Adliye nazırının şikayeti 
P :uiı, 27 (A.A) - Adliye na

zırının tikiyeti üzerine, muhake
me, Staviskinin muamelatını ko -
layla§hrmıt olmaktan doJayı, em· 
niyeti umumiye polis komiserle
rinden M. Bayart ve ticaret neza
reti belediyeler kredi müfettiıi 

M. Konıtantin hakkında adli 
tahkikata girişmi§tir. Diğer taraf
tan, sabık :m.aliv naz1rı 
net'in hususi kalemine memur e-

dilmiş obn M. Guibout - Ri
boux aleyhine de, memuriyet nü
fuzunun suiistimali töhmetile ta
kibat yapılmaktadır. 

Kabinenin içtimaı 

Paris, 27 (A.A.) - Nazırlar bu 
sabah, Reisicumhur M. Lebrun'un 
riyaseti altında, EHze sarayında 

toplanmışlardır. 

Adliye nazırı M. Cheron, bu top
lantıda M. Leıconve'nin riyasetin· 
deki tahkikat heyetinin raporunu 
bu aktarn alacağını ve lazım gelen 
muameleyi ifa edeceğini söylemi§· 
t :r. 

Müstemlekat nazırı M. Laval, 
vefat eden M. Pasquier'nin yerine 
H indiçini valiliğine eskiden bu va~ 
zifeyi vekaleten ifa etmiş olan 
Kob:nin lnyinini mutazammın ka
rarnameyi Reisicumhura imza et· 
tirmiıtir. 

Kabine gelecek içtimaını cumll 
günü aktedece'ktir. 

lyile9en mebus 
Bayon, (A.A.) - F evkali.de 

ihtimam ıayeıinde iadei ııhhat e· 
den mebuı Bonnaure, bu aabah 
haıtahaneden çıkacak ve hemen 
iıtiçvap edilecektir. 

E•\cl bir rezaletin aonu 
Mektum tutulan bu mektup sa

hibi salı aktamı Kondorıe yakının· Pariı, 27 (Huıuıi) - Mali da-
dan geçerken bir otomobil gördü· li.verlar maddeı;nden dolayı Pa· 
ğünü ve bu otomobil yanında ben.· riı 11 inci ceza mahkemeıinde mu
berinde köpek bulunan bir madr.m hakemesi cereyan ebnekte olan ıa
bulunduğunu, biraz ıonra bunun bık banger Gustric ve arkadatlan 
yanın:>. bir erkek geldiğini ve a- hakkında bugün hüküm verilmit· 

yakta bazı sözler konuf tuktan tir. 
ıonra birinin Paris, diğerinin de 1867 tarihli ceza kanunu muc.i
Dijon iıtikametine gittiklerini bil- hince verilen bu hüküm ile Gustric 
dirmektedir. on bir bin frank, banka idare he-

Bu haberi Dijonda ıorguya çe· yeti azaımdan altı kiti de 3 - 8 
kilen bir genç dahi teyit elmi§tİr. bin frank para cezaıma mahkum 

Maktul M. Prenıin aldığı tel- · edilmiılerdir. 



!f~ET_f~ 
Sın"if laşhran Maarif 

• • 
ıstemıyoruz 

Buı zati_. tesadüf lediyoruz, diyar-

ı. ki: 
"- EfentlİID ilk tahsil mecburi olsun 

h.na anhyOl'US- Fakat orta tahsil veli
seı.in kapılan ul• orta açılmamalı. 

''- Ulu ortadan maksadınız? 
"- y aai efendim lise tahsilini keneli 

len-etiyle t.kİP eclemiyecek olanlara kar· 

11 yülı;.ek tala•il kapılarını kapıyalım. 
"-Demek ilk tahsilden aonra parau 

olmayanlar ol.."'.lmasınlar. 
"-Evet. ... 
"-Pek ali amma lise ve yüksek tab· 

sili lair aanıf • hasretmek nasıl mümkün o
hır? Memleketin fakir çocuklannı ceha· 
lete mi mahl,ı'.im edelim? 

''-Hayır cehalete değil.. Fakat liae 
•• yUbeic ta.'ııili kendi servetiyle takip 
edemiyenlerc sanayi mekteplerine falin 
trirıinler. Bil' sanat sahibi olsunlar. 

• • 

Zehirlenme 
Frtma Hanım yanlış 

ilaç içmiş 

Şehir 
Meclisinde 

ıaaezız az &&Zil 5 3-VAKIT 28 ŞUtiAl 1934~ 

ı §.Ç?!!f!B.f!~ 
San'at ne içindir? 

Sanat, sanat için değildir. Sanat ~ 
miyet içindir. Halkın duyduiunu aöyle-

H ı • • k ti• d mek, halkın söylediği halde duymadıiı· a ıç şır e n e nı ona duyurmak, halkı, iyiye, güzele 
doğru götürmek sanattır. Ve ..amyor• 

Yolcu azalıyor, duk, ki aktör bunu yapıyor, mu•İki!İ· 
vapurlar eskiyor naı bunu yapıyor, sanatkar dedikleri-

çalışma müddeti on beş miz bunu yapıyorlar ... 
Fatma iaminde bir kadının Bul· Haliç Şirketinin seneden se· Sanatın cemiyetleıtiğine inanmıyor-

gar hutabanesinde doktor M. Ni· gün uzatıldı neye zarar ettiii anlatılm:ıktadrr. duk. . 

koloftan aldıiı bir reçteyi Şitlide Şehir meclisi dün aa:ıt ikide Reamt bir makam tarafmdan ha· Meğerse kannutız, ınamp al~· 
A ah inde d-'-a- - 1 d 1 b' k' ıız. Meiene bezde sanat ne sanat ıçm, 
smı ecz :ınea · ,aptır nır...-a top an ı. Geçen celsenin zaptı o• zır anan 1r tet :k raporu bunu ı ..ı_ • • • • Baz' de ... -·t tu· 

iri ncl ... • • kunu - _,_.. . ne - cemıyet ıÇUllDlt.. -
sonra içtiği ilaçla zeh· e ıgıaı P kabul edildi. ıo.term~edar. hafbk içinmit· Alay olunıu diye 
yazmıttrk. Bu hidi.e ile beledi· Mecliste daha bir hayli müza· Haliç tirketi v:ıpurlırı 933 ae • yazı yazıyor, laf olsun diye söz aöylü· 
ye ve zabıta doktorları alakadar kere edilecek itler olduğundan nesinde 4378600 yolcu tatmııttır. yor, pn olsun diye sahneye çıkıyor, it 

olarak tahkikat y•pllUfhr, kadının meclisin on bet &'°Jn daha matıl· Bu miktar 933 senesine r.azaran olsun diye çalıp aöylüyonmatm· 

kendi hatuı yüaiinden zehirlendi· maaına kar:ır verildi. Oktrova· il yarım milyon noksandır. 932 ye ı,, lif, alay, ~· tuhaflık, bü~tu.~n· 
b 

• lerd·r bel d' . . ..... 9 • • yette var olan teJlerdU'. Fakat 
ğini tee it ebD•t 1 • nm e ıyece tahsıl edıldıoı sıra· nazaran 33 seneaınde hasılat ıse b nl L-- ~ 1 ,___ onlan 

..&... F tma H be . • . u ar ~an ıanate a em OUJUUı 
Tahkikata •v•e, • anı• larda nzın, P·zdan istihlak ver· 20000 lıra k:ıdar bir noksanlık gös• bazan ıanatr kendine alem eder. 

mın aldrl• reçetecie iki ili.ç yazılı· gisi almması kanunlann haruz et· termi,tir. Sanat dört yol ap deiildir. Onünde 

dır. BirinCi iliç porptif, diğeri mesi yüzünden almamıyordu. Raporda, Haliç Şirketi vapurla· duralayıp difinülmez. Genit bir y~l-
de bunuD üserine tünde iki kqık Okt k lk k rının da çok eskidiği zikredilmek· dur, Sanatkar bu yolun yolcaıu delil, 
j.-ilecek hafka bir ili~tJr. Fatma rova a tı tan sonra ben· _..ı• bu ,.olu açandır. 
7 • d 'sfhlAk · · 1 tcuır. · ---'-ela el de L!....!-- bu 11ıaünevwer yetittirme meselesi art.ya a- baJnma ecza.hanede müteaddit zın, ga'Z an 1 1 a Teamının a ın· Bır 11ra. tı gaaet er n uanuııı:: 

Wchjr .Udenberi bir aürii fikir pi,.aada defalar eVTeli. porgatifi i.-mesi mumd:ı kanuni bir mahzur olmı• Ah k yolu açanlarla konutu:JOI'· Sanatkar-

Bu ditüncelerin nerelerden ıelcliiiai 
Wtiyoruz. Yüksek tahsilin raachmamnı 

'9'ttmna meeeleai yani memWıete laakiki 

4iewedip duruyor. Liseleri ve yükiek bir Uç sa~t sonra d d'... ·i· t ' yacağı anlatdmıı, bu reımin tahai• 11 apı sahillerinde lanmmn haptlan, hayat düfÜllCelerİ, 
'-haili sadece zengin çoculdanna ..... t. !L' ı..-·ık . . a ııer ' aç an ı· d . A ··me . b' .f bu,unan ecya sanat duypları hakkında fikirlerini .. 
... iddiası da bunlardan hirisidiı'· Hal· IAI _, ıçmeaı söylen.mittir. ı aımı encu nınce ır tan e Y ruyor. 
~ ltu tedhil' Türki,..._ .......... Fatma Hanım evine girince ev• tanzimi belediye reislitince dütü• Bir kaç ıün enel Ahırkapı sa· Anket cidden enteresan. 
hlitesiain artmaıma delil, ~ ~k- veli porıatifi içecejine ıünde iki nülmüttür. Bu husustaki tezkere hillerinde gümrük muhafaz:ı me· Çünkü anladık, ki aanatürlarnnmn 
sek tahıilin inbiearb llir hale s~••n.e kaıık alınması icap eden iliç tiıe· okumnut, bvanin encümenine ha· ınurları taraf mdan bazı qya bu· birçoiu için, sanat ne sanat içindir, ne 
sebep olur. Netic9 töJ'le ı.allsa eda1ebı- · · d!ı_• '-- . . . . vale edilmittir. lıtihli.k vergisi Junmuıtu. Dün de Samatya sahil· de cemiyet için: Sanat, tuhaflık içindir. 
lir: 17 iıı4&on ... alac:afanız münevver sı:ıı nwııı, l}CJ)SI ıçmıflir. beh •-·ı d 20 d b R--it Rızaya aanatı aoru7orlar; fual• 

B. d ·ı&ç · · · .. •azın er xı osun :ın para, Jerin e ir aandrk ı'cı·nde yen'ı ve -s L_""'et'ı il .. - _.. INılki birkar yu··.. bin ıraz sonra a ı teıırını ıoa· '"''-'u'nden bah••dı'vor Bedia Ferdi ıın,,.-- "' ... ~- ;s ... benzinin beher kilosundan bir lru· bu··yu"k bir radyo m'lkı·n-·ı bulun· ya pumı - " ' 
lütider. seçecetinri& münevver kıymeti termit, Fatm:ı Hanım Şiıli Etfal .... hanıma sahneyi soruyorlar; lfellÇ aktris-
herhalde daha üıtün olnuyac:aktır; daha hastahane.ine bldırdmıttır. Fat· ruı olarak alınacaktır. mU!r ikinci tubeye getirilmiıtir. lerin tuvalet masrafına para ,.etiıtirellil-
'tai• olacaktır. Halbuki bizim yüksek ma ffammm sıhhati düzelmittir. Memleketin zirai inkipfında büyük Bu radyo makinesinin it Banka· melerine tatıyor. Münir Nurettin Beye 
'ııhtilcMn maksadımız 17 milyon içinden Tahkikat neticesinde doktorla ec• bir amil olan htanbul ziraat memurlan· sının Bursa ıubeaine ait olduğu ve mmikiden bahsediyorlar, apandiıite ... 
ittin kiiltür kıymetlerini verecek kabi· b d kab h ti . ohn d nm •lınalcta olduklan maa! sördülderi d ba tin dokunduğuna aöTffiJor. 
liretleri bulup çıkannakbr. ~acınm un a :ı a en a ı• hizmetin lcarphiı delildir. Zaraat me- Man.nara a tan bir motörden Faıulya plüi.ti, apandisit, elW.. 

·.rüksek tahsilde randımanı ..ıbrmak 81 anlattl'llllfbr~ murlannın mağduriyeti çalıpna kabiliye- düttüiü 3.nlatılmıttır. parası, birer içtimai mevzudur. Fakat 
~ r.ı:ıbaldcak birçok tedbirler alac:ajlz. ti azabmktadır. 8afka memleketlerde samt ifade weımez, ifade eder. Ve .... "•·t bu t~ kalliliyetleri senet• Bir rocuk zıraat memar1anna ..-.ui idareler bü- Kadınlar birliği •lÜr olmak için her .. ,den eYel olınunak 
töre ay.nnak detlMllr defildir. 'Y. yük yardımlar ,.apmaktadır. lstanhl lizımdır. 

• • • ziraatmemurlan seneler seçdiii halele 1ca Deme kıı yaz, oku.. Ve sene cılm. 
Yiilraak tahaili takip etmek Üliyenle- Açık bırakılan kuyuya nunen üç senede bir görmeleri lazon ı• Muhtelif yerlerde verile- Ya yul nerede kaldı? .. Di,.celd•·-

- nkı Mr elekten ~ni talNi düştü boğuldu len zammada rönnemiflerdir. cek konferanslar lıte biz yazıyoruz .... Ben yuıycınam, 
-.ıuyonız. .. .. ~ Mutlan umumi idareden alan memur Benim sibi, daha böyle yazanlar çok. 

ı"akat bu elek, çalıpaa, zeki, hula· Uaküdarda Cambaz Alı Efen· tar gibi 22-25 liraya çıkanlması la· tertip etti Fakat sanatkrlar okusunlar, iıterlerie 
tidtii kabili1etlerdir. Tabii kahiliJe- di sok:ıiıuda 7 nu~tu· amdır. Kadınlar Birliği, ıehrin muhte• bi~cık yazımlar, fakat "!tiye~ aöJle· 

~tinnek, T jıdqlip hanketiiüa up- Bundan aonra Ziraat Vekaletin· lif semtlerinde verilmek üzere bir meainler. Unatmu'?lar, li ~"!' 
"Ot aılllll&ız. tezabız millet daTa&iJle ta- hanesi memurlanndan Sabahat den ıelen bir tezkere okunmU§• seri konferans tertip etmiıtir. :a~~di ve sanat, katiyen tuhafbk 1Ç111 

laantabana zıt• hareket olar. Çüaki Beyin emil'beri ':-in dün evdeki tur. Bunda belediyenin 934 bütçe• "Kadının arbhati,, mevzulu olan esı r. Selltni izzet 
>'ile.- tahlile Mnet b1dmı koymak kuyuda ıu çelanıf, kuyunun ka· sinde n:ızarı dikkat alınmak üzere bu konferanalardan birincisi bu cu 

Dil mektebinde -.ıai llir auuf icat etmek demektir. pajını ~ık hırakmıftrr. Biraz ıu üç madde teklif ediliyordu: ma günü nal dörtte ŞebremiDin· 
En çok m- l1lkua, en kabiliyetli sonra S:ıbehat Beyin bq Yatında· r1 de Halk f---1-••ı nahı.ye merkezin· D ı..m. heni& Mnet aaJuı.i o1e.....,, IUr ki kısı Neriman kuvnnun üzerin· 2 - ZU'aat memu annın mıntakaları- ı.-a- il mektebinCle yazılı üniYeni-

~~~h--~~~ial•r çı- den atJaıbn. dÜ!Jni:.:-boiulmuı· nı dolqmaları •e lrö:rlü ile yalandan ta- de verilecektir. ikinci konferam te talebe.inin dereceleri yapılan 
-no- ..-rnuu; _ ah -:r nıtınalan için hütçeye harcrralı tahıiaab Karagümrükte, müteakip konfe- yoklama ~ıinde anlqnmı ve 

• • • tur. T kikata bqlamıtbr. konulmabchr. ranalar da Kaumpqa, Eyüp, u~ talebe A. B. C. ımıfJ.rma aJnl-
Şiitlaeüz bu.-.... .-.lek mektepl.-i 3 - ZU'ut __...,.nm Y•D&ıada lro- kap11n ve diğer bazı yerlerde ve• natbr. 

ale1htan olclui11111UA dair lııir fikir ver- T I be b• ı·~. . . ruamuı için icap eden levazmun alınma rilecektir. 
~· miisait cleliltlr· Çünki, Tiirki:re a e • .11 ıgı tramvay şır• 11 ı..-.ı.x.. -•-~•·bütçeye· tahııaa· t konul -na k ti d -9AU•• -- Konferansları Türk uiatan ve 

,-..., -Jiletmek aaeı:buriyetia. e Dl ava edecek müdır. doktorları vereceklerdir. 8 mart· 
• °"'8 lir ımmWret olclqa iPn ite gi- ''Şehir a•nçl0

"'' kom. .,, Bu tezkere okunduktan sonra per-be -:~-::de Halke•inde -*' ı••ıleria çırakhk deniai meslek al ..ı ı-Ld· ıaı ıteaı namı b . h ~ •---
..;.ı .. ıeriaiı pçiawini temin • tal•• en ıt mektobu ıönderdi· ~ encümenme avale e- iaanatika mütehauıslamıdan 
deaetiıs. Hatta icap ederae yiluek jinden bahisle Oniversite rektör· dildi. Azadan Rana Sani Ya· Hikmet Turh:ın Bey tarafından 
~ve cma kademe olaa ona tabaili WPne ve zab11.a,.. TraaaYay Şir· Yer Hanımın takriri okundu. Bu da (Sumerilerle Türkler arasında· 

1aaraliltttjrecıejiz. F.kat lııanlana keti tarafından ;rapıhn mürmcat· talörirde, eokakta çingene dilenci- daki ınünuebat) mevzulu bir kon· 
~. fakir ~ ~ mektepte atta bu tehditler Milli Türk Tale- lerin çoialdıklan, bir çoklarının ~ ._. ••lftlir. L- Bır· ı·ı· feram, müteakiben de bir konser 

y • -uc 1 •'ile atfedilmifti küçük çocukları sefil ve acınac:ık .......!ı ı..a.! 8uluı• • Rt ılılli llıalup çıkar- iki • b. L_ı • bu VcnJeceaür. 
mak =• if. ......... w hattıdır. ay enel vukubulmut olan il' 1RUde dilendikleri, nun önü• ----------

Hatta.icap edne hükUınet kUiJiıetli, ba bidiaede Talebe Birlijinin ali· ne derhal geçilmesi teklif ediliyor· 
f~ fakir olanları kendisi ea yük.ek kası ıöriilme•it mea'ulleri h:ık· du. 
kittir .... . kadar . , __ • .:_ ___ ...... lame . yülueltıneie kında Wribat yapdllllfb. Bu hi· Bu tkririn belediye reislijine 
~-r. nkıWım fl&rl lladur Böf• d. • 
&e.Jtir- ihtUnale herlauai hir vara:.dafm •~ın luelenifi MiUI Türk Tale- bildiril11lesi kararlatll· Ruzname-
ha\ır)fılnıı olma11 Wle teuıür u,.....,. be Birliiini mütee11ir etmit ve bir· de ıöriifülecek bqka bir teY yok-
,ôr. lik ıiıket ale,taine bir iftira daya• tu. Toplanma pazar pnü a:ıat 

Sadri l!tenl ıı ibnıeıine lranr Yenniıtir. 14 e kaldı. 

HU.eyin Rlfat Bey tlrketler 
komlaerllllne tayin edildl 
Mülıa Seyriaef ain idare heyeti 

izaamdan Hüseyin Ribt Bey tir· 
ketler komiıerliline ta7in edilmit 
ve dünden itibaren yeni vazifesi· 
ne bqlamıfbr. 

DEHRi Efendi Nasıl GörCayor? 

........... 
\ 

'·····-. .. --

ilk tnel!teple.~ 1 ziyaret 
İstanbul HiWiaLmer c.'\lllbeti 

reisi Ali Pata buaün fakir talebe
lerin nasıl gıda aldıklumı görmek 
için ba21 ilk mektepleri ziyaret ~ 
decektir. 

Haseki hastanesinde 
bir açılma resmi 

iki aydanberi Haseki hasta• 
hanesinin yanında yapılmak· 
ta olan Amfinin inpah 
bitmiıtir. Bugün açılma remni ya• 
pılacaktır. Amfinin açılıt deni 
profesör M. Lipman tarafından 
verilecektir. 

öjnti-1 ... Bu siditle yakında salı"ha tana 1 Dehri EhDcli-Olalıilir. Fmt 0 _. 

n il. de upncaklar!... .nan aca• iti yafta 7alam olaa .... 
leriae:rePMnler? 
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Bizi hayrete 
Düşüren bir hal -- (Bqmakaleden devam) 

kaci'ar mi.nasız olduğunu buit bir 
muhakeme ile tebarüt ettirmek iı
liyoruz. 

Eğer hakikaten Tevfik Rüttü 
Bey Romanya ile Sovyet Rusya a· 
raamda çıkacak bir harbe Roman· 
ya lehinde müdafaa edemiyeceği
ni ıöylemit ve bunu miaaka imza 
koymuş olan diğer hariciye nazil'-' 
larına kabul ettimıit ite bundan 
dolayı her hangi bir itiraz Yunan 
muhalif fırkalarından değil, sa
dece Romanyadaki muhalif fırka· 
lardan gelmesi icap ederdi. Çün
kü böyle bir teahhüt meselesi Yu· 
nanistandan çok fazla Romanya
yı alakadar eder. 

Halbuki Romanya hariciye na
zın Titülesko'nun memnuniyetle 
jınza ettiği Balkan misakı muha· 
liflel'i tarafından bugüne kadar en 
küçük bir itiraza bile uğramamıt· 
tır. 

Balkan misakı esasen Balkan 
devletlerinin kendi aralarmdaki 
hudutlara ait beynelmilel bir teah· 
hütten ibarettir. Bu itibarla Sov· 
yet Rusya - Romanya hududuna 
!&!Dil olmıyan bu mıaakm iki 
memleket araamda yegane ihtilaf 
mevzuunu tqkil eden Buarabya 
meselesiyle de hiç bir ali.kası yok· 

tur. Netekim Yugoslavya ile İtal
ya ve Macaristan hudutları da ay
nı vaziyette bulunmaktadD'. Bina· 
enaleyh bu noktai nazardan da 
meıele pek açıktır. 

Ticarette: 

Buğday ve arpa 
Tutulan bir statiatiğe göre Ağus

tos 933 ten tubatm ikinci hafta 
sonuna kad:ır lstanbulda 94113 
ton buğday mumale görmüştür. 

114594 ton ithalat yapılmış ve 
2372 ton ihraç edilmiştir. 

216 ton afyon mumale görmüş 
ve 203 ton ithal, 103 ton ihraç e
dilmittir. 

Muameleye göre 
12321 tondur. 

arpa 12321 

15469 ton ithal edilmiş ve 4064 
ton ihr:ıç edilmiştir. 

Tiftik ise 3873 ton muamele gör· 
mü§tür. 2189 ton ithal ve 3405 
ton ihraç edilmiştir. 

Macarlar ve Japonlarla 
ticaret işlerimiz 

Macar hükômeti ile mevcut 1 
Ağustos 933 tarihli ticaret ve kle· 
ring itilifnamesinin 25 ıubattan 

31 marta kadar Jıapony:ı ile mev· 
cut mod·isin 5 mayıs 934 tarihine 
kadar uzabldığı tebliğ edilmittir. 
Fransız kontenjan listesinde 
hissemize ayrllan maddeler 

3 ~~ylıklar 
On üç Marttan itibaren 

verilecek 
Mütekait, yetim ve dulların üç 

aylıklarının verilmesine 13 Martta 
başlanacaktır. 

Bu Martla yapılacak olan altı 
ayltk yoklamalar Hazirana kal
mıştıl". Diğer altı aylık yoklama 
da Teşrinieveldedir. Fakat maaş 
sahiplerinin cüzdanlarında kopon 
kalmadığından cüzdanların değiş· 
tirilmesine ba9lanm.ıştır. 

Bu değiınıede berat, nüfus ve 
hüviyet varakası ve fotoğraf götür 
mek suretiyle yapılmaktadır. De
ğiştirnıe iti 4 marta kadar devam 
edecektir. 

Diğer taraftan emlak ve eytam 

bankaşmda cüzdanlarını kırdttan 
maaş sahiplerine bu defa ancak 
martın 20 sinden sonra tediyat ya· 
pacağı anlaşılmaktadır. Bunun da 
sebebi hundan evvel kınlan cüz~ 
danlar Parasının banka tarafından 
henüz tahsil edilmemiş olmasıdır. 

Vilayette ve Belediyede 

maaşlar 

Uınumi idareden ma&§ alan me
murların mart maa§larının veril· 
meaine yarından itibaren ba§la
nacaktır. 

Belediye memurlarının maaşla
n bu ay gene bir kaç gün gecike
cektir. 

Her halde Balkan mnakı etra
fmda çıkan münakaıalar üzerine 

Yuııanistanda hükiimete menıup 
ıazetelerin Venizeloıa kartı aöy· 

Jediklerini çok haklı buluyoruz. 
V enizeloı Balkan misakı a.leyhin· 

de maliımat almak için ecnebi se
farethanelerini dolatmazdan ev· 
vel bir kere Yunan hüktmıetine 
müracaat etmeliydi. Şayet Yunan 
hükUmetinin verdiği malUınat ken· 

disini tatmin etmezse ondan aon· 
Ta başka türlü tqebüslere giritebi· 
lirdi .. 

Türk - Fransız modisi muci· 
hince Fransa ziraat nezareti tara· 
fmd~n memleketimiz hissesine ay• 

rılan maddelerin 1934 aene&İ üç 
aylık kontenjan liateıinde 239 
kental yumurta, 25 bin kental ını
ıır, 3 bin kental arpa, 1400 kental 
kepek, 50 kental palamut hulasa· 
ıı, 451 kenbl keçi ve oğlak derile· 
ri ve 1,075 kental koyun ve kuzu f 
derileri vardır. ı BORSA 

Mehmet AS'M 

Almanyada inhisar idaresi 

lehine bir karar 
Almanyaya lnhiaarlar idare· 

mizin menf::ıatleri aleyhine olarak 
kullamlan alameti farika ve mar • 
killar bal&ında aon zamanlarda 
icra edilen t~bat neticeıi olarak 
bu nevi müesseselerden biri olan 
(Enver Bey &:·gara fabrikuı) mah· 
kemeye verilmişti. Bu mahkeme 
inhisarlar idarem~zin lehine ola· 
rak bir karar ittih~z etmittir. Bu 
karar ıudur: 

"Fabrika, sigara paketleri üze
rindeki ay yı!dızla (Kavala tütün· 
leri) sözlerini kaldıracak, paketle· 
rın uzerine (Hak:ki Türk tütü· 
nünden yapılmrttır) ibaresi kona• 
caktır. 

Mabkemeinin bu karan Alman· 
yad:ı diğer firmalar üzerinde cid· 
dl bir tesir yapmı~br. 

Rus elçlliği katibinin 
cesedi 

Sovyet konaolosluiuncla yapılan 
merasimi müteakip, Sovyet biiJiik 
elçiliği katibi M. Miıen'in cenaze- 1 

ıi, Odesaya gönderilmek üzere No. 
vorosisk vapuruna komnuıtur. Ay· 
nı npur!a, müteveffanın zevceıi 

M~d~ Miten de memleketine fit· l' 

mııtır. 

Karar verildi ftukut (Satrş) 

Polls haberleri - - --~ 
Bir hırsızlık iddiası 

Günün siya.seti 
., ,_,_ ,_, ... _ 2-1 - ,_ 

İngiltere - Yemen 
dostluk muahedesi 

lngiltere ile Yemen hiikUmeti aramı
cla devam eden müzakereler, iki taraf a• 
raunda bir dostluk muahedesinin İmza• 

siyle neticelenmiı bulunuyor. Muahede 

Beyoğlunda Boatanbaıında otu- hakkında verilen malUınata göre lngil .. 
ran madam Mirka dün polise mü· tere, Yemen devletinin istiklilini tanı• 

makta, buna mukabil Yemen de lngilte• 
racaat etmiş, bir buçuk ay evvel renin Aden ve civan üzerindeki hinıa· 
odasından çalman 2 liraaı ile bazı yeıini tanımaktadır. Yalmz lngilizler. 
senet ve iskambil kağrtlannm ay- himayeleri albnda bulunan araziye, Ye· 
nı apartmanda oturan Daniçe ta· men imamının dini sultanım kabul et

rafından çalındığını ıspat edeceği· mektedirler. 
ni söylemiştir. imam Yahya ile lngilterenin araıında· 

Madamın iddiası üzerine Dani· ki ihtilaflann bertaraf olmaımdan sonra 
Suudi Arabistan kralı Abdülaziz lbnis· 

çenin katında araştırma yapılmış, suut ile Yemen hükümdarı arasındaki ih-
iskam bil kağıtları bulunmu§hır. tilülarm da kolaylıkla ballolunmasr, iki 

Alacak yUzUnden kavga tarafın bir dostluk muahedeaini imzala

Kuruçeşmede Fuat beyin kömür mağa muvaffak obnalan bekleniyor. 

deposunda amele Ali Rı~a ile ay- Bazı Mılll' ı;azeteleri, lngilterenin 
nı yerde amele Hamdi alacak yü- imam Yahya ile bu ıırada doatluk mua .. 

hedeıi aktetmesi elyevm onunla Melik 
zünden .kavga etmiıler, birbirleri· 

lbniuuut arasında çıkan ihtiliflar arum· 
ni yaralamıılardır. da derin bir münaaebet görmektedirler. 

Pi~ Mehmedin tahkiri "Elbil&g,, l'efikmıızm baımuharriri 
Kumıpaıada Küçük Piyalede ha meaeleden bahseden bir makaleaind• 

Petmaniye sokağında 45 numaralı bu noktaya iıaret ederek "Aıir,, de ihti· 

d , __ -- şak· f d" . k lif çıktıfl '"bir taraftan imam Yahya, ev e ıuqap ır e en ının arııı 
diğer taraftan lbni11uut ordularuun ae-

Halide hanımı aynı evde oturan ferber ederek hududa doğru koıtakları 
piç Mehmet tahkir etmittir. Meh· sırada lngilterenin lınıun y ahyaya mu• 
met yakalamnıfbr. rahhaılar göndererek bu doetluk muahe-

Çahp ka-;arken • tutuldular deaini müzakereye baıladığmı, ve bu mu• 
ahedeyi koparmak için bu kanıık zama .. 

Küçükpazarda oturan aabrkah 
Sabahattin, Niyazi, Yahya, Hacı 

Ali efendinin evine girip etYa çal
mışlar, kaçarlarken yakalanmıı
lardır. 

D6rt el silih 
Kadıköyünde Süğütlüçeıme cad

desinde fırıncı Lokman efendinin 
fınnmda hamurkir Ali Rıza sar
hoılukla dört el silah atmıı, halkı 
heyecana düşürdüğü için yakalan-
mıştır. 

Tabanca kar1tbr1rken 
EdinıokAp .. Ja Y.,.,.n..,İn lcahvesİ· 

ne müfteri ııfatiyle gelen lstimat 
oğlu Yani lokum çekmecesinde 

Kerime ait bir tabancayı karıttırır· 
ken ta!banca ate§ almıf, çıkan kur· 
fUll Yaninin sol elini yaralamıttır. 

m seçmekle iktifa etmiyerek bu kanpk• 
lıklan ortaya çıkarmaia da çalııtığmı 

anlabyor. 

Filhakika İngiltere hükUmeti, imam 
Y ahyanm, Suudi Arabiıtan ile meıgul 

olduiu ıırayı seçmekle, umumi harp
ten beri onun himayeıi albnda bulunuı 

"Aden,, havaliainin hududunu taımmyor 

ve bu havali üzerindeki lngiliz himaye
sini kabul ebniyordu. 

Halbuki yeni muahodenin en belli 
ba§lı esaslarından biri bu himayo ve hu· 
dudu tanımaktır. 

Elbilig ıazeteainin Arabiıtan dahi
linde cerena eden aon hadiaeleri _ ~ 
•-•••: .. •ı;;;tyJlUJ 'l- - 1- L - L..&"f ~ 
hakh veya hakıız oldujunu anlamak için 
Arabistanm ıon seneler zarfındaki tarihi
ne bU ıöz atmak küi gelir. 

Kral Hüaeyin, Omıanh devletine 
karp )ayam ettikten sonra lngilterenia 
bütün Arabistan iıt:iklilini taıuma11DJ ia-

Maverayı ıeria emirliği de ayni had• 
deden eeçti. Oraıı da ancak lnsiltere
nin nüfuzunu ıağlamlqtıran muahedeyi 
imzaladıktan ıonra Vehabilerin talUTllZ• 
Jarmdan kurtulabildi. 

lspanyol heyeti 
Şehrimize bulunan lapanyol 

heyeti buradaki tetkiklerine de-
vam ediyo,. ' 

Heyet ticaret odasını iyaret et• 
mittir. Oda reisi Menemenlizade 
Mithat Bey Galip 83btiyar Bey, 
bağınak, balı tacirlerini lıpan 
heyetiyle tamıtırmıtbr• 

Heyet tacirlerimizle bu mal 
üzerinde ıaatlerce göriifmütlerdit 
içlerinden biri bir bağınak bcirl 
le, bağırıak sabtlan üzerinde aD 

laflDI§lrr. 
Heyet yumurta tacirleriı.le 

ıörü§müflür~ 
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Nuri, Aliye: 

- Ben böyle işler göremk için 
artık ihtiyarladım. Kendi işini 
kendin gör, diyordu. 

- Sus Nuri. Dediğimi nasıl olsa 
yapacağımı biliyorsun. 

Gü)«eren arlı'k ititmiyordu. Onla 
rın konuttukları or.u alakadar e· 
de.mezdi. Onların batına her ne 

geline gelsin; kendi başın:>. gelen 
neydi?. Bir gün ona arkadatları 
fena muamele etmişlerdi de, öfke

ainden yumruğunu ısırmıştı. Ço
cuklarda, izzeti nefisleri kırılan 
çocukların hiddetini anlamazbr ... 
Gülseren, gözüyle gördüğü düı

manlarla mücadele edebilirdi. Fa· 
kat görmediği, fakat icindeki düt· 
maruna ne y::ıpabilirdi. 

Gen.e inledi. 
- Ölmek istiyorum. 

Ali, Nuriye: 
- Haydi, haydi, diyordu. sen 

gelip benden bet yüz lira borç iı· 

te:lijin zaman ben bu kadar naz· 
lanmad1.m. Çıkarıp verdim ver· - , 
meseydim, belki de beynine bir ta-
b"lnca sıkacaktın. Halbuki ş:mdi 

bal gibi yat ıyoraun.. Kız içeri gir· 
di, yo.nlız biz biribirimizden sak· 
lamıyalım ,ha~at iğren~ fey .. 

- Unutma ki bir kızın var. 

- Mürebbiyeyi kapılardan din-
lediği için kovdum. Bizim için ha-

y:ıt ne kadar iğrençıe, Gülseren 
için de o kadar gülünçtür. Haya
tın bir kanunu vardır: Kavi ol
mak. 

-ıl~ 

Gülseren, grupun kızıllıkları 
karşıaında dütünüyordu: 

- Aman yarabbi, ne ·kad·u bet· 
bahtrm!. 

Bütün çekirgeler ıuıımuttu. 

- Betbahtım! .. 

Öteki vardı. Gülseren onu ıev· 
miyordu. Neden gelip rahatını kaçı 
rıyordu?. İn.san geceleri yatağına 
yabr, rahat rahat uyur .. Halbuki 
uyuyamryor. Öteki geHyor, fela
ket geliyor. 

F eli.kete Gülseren pek ehemmi· 
yet vermiyordu. Babası nasıl olsa 
çaresini ~olacaktı. Baba.•ı büyük 
bir adamdı!. Ona yakhtanlar bo
yun eğiyorlardı. Babası hızlı ıeı· 
le konuıuyor, misafirler yavaf 
aeale ·konutuyor, misafirler yavaş 
sesle cevap veriyorbrdı. Nuri 
Bey de yavaf sesle konuıurdu. 

Onun için. babası her§eye, her· 
kese hakimdi. Öteki geldiği za
man, CUlıeren babasına güvenip 
~yun efnıemi!, odasına hırsız gir
mı§ gihi "i.md'lt !.,, diye haykır
mıştı. 

içine giren hayata imdat para 
d 

., 
e er mı·. Anneıiyle matmazel gel-
miılerdi. Baba.ıı "Siz kadınlar 
araaızda. :ınlaıın,, demiıti. Anla
laşamamıtlardı. Ve babası ona: 
"San beninı ıninim:ni kızımıın,, 
d~i,ti. Fakat öteki gelmitti. O fe
naydı .. 

Eski masumiyet yoktu artık ... 
Safiyet kaybolmuştu. Gülseren 
kendi kendine soruyordu: 

- Ben kimim? . 
Bunu her genç kız kendi kendi

ne sormuştu. 

-10-

Alinin yüzü korkunçtu. 
Nuri dedi ki: 

_Ben senin yel'inde olsam, bü
tün işlerimi tasfiye ederim. Her 

h:ılde bir köşede, seni raha.t yaşa· 
tacak kadar paran vardır. 

- Ben rahat yaşamasını bil
me.m .. Ben tehlike içinde yaşama· 
ğ:ı alışmışım. 

- Kızın için yaşa ... 

- O da tehlike içinde ömür &Ü· 

recek. 

Marmara susuyor. Ve doğru bir 
ıöz: 

- Her kadın gibi .. 
Nuri: 

- insan delilerle konuıamaz, 

dedi. 
Ve cebinden sönmüş pıpoıunu 

çıkardı: 

- Ben, namuslarına sığınar:lk 
yaşıyan kadınlar bilirim .. 

- Onlar kendilerine sığınırlar. 

- Çocukları olur, çocuklarım 
büyütüp terbiye ederler. 

- Sen haydutsun .. 

- Ben hayatı bairim.. Kimisi 

h1yattan bir şiir gibi bahseder .. 
Ben bilerek konuşurum .. Hayat 
kahpedir. 

_ ~ı,.,..,t•a- .. J•,.~~ .... Hayal. 

bana da, sano. daı ihanet etti. Bu· 
gün güzelliğine hayr:ın oluyoruz .• 

Bugün mteliğin yok. Ku -
.mar oynıyacak, kumar maa:>.· 

aındsı taliinıi bir kere daha deneye· 
cek kadar bile p: ram yok.. Senin 

katibin, hatta uşağınım. Amma 
betbaht değil'm. 

- Haydi git hazırlan. Ben ede
biyath.n nefret ederim. 

- Onun için mes'ut değ.Hain .. 
Senden eksik obn şey ruh. 

- Sırası gelince onu öldürürüm. 

- Öldürmedin, ~ünkü kızın 
var .. Ben de ruhumu ölclürebiJir
dim. Öldürmedim, cünkü kızım 
yoktu. Yapyalnız kalmak isteme
dim, Anlıyorsun ya Ali, yafamak 
lizrnı. 

- Anlamıyorvmı. 

- Nasıl anlamıyorsun ·r. 

- Bu türlü h:ı.yattan anlamıyo· 
rum. 

- Hayat senin için nedir?. 

- Galibiyet .. 

Affet anıma, her zaman değil.. 

- Her zaman ... 

- Hayır, hayat bazan m:ığliibi· 

San'at aleminde 

Yeni bir konser 
heyeti yapıldı 

Bazı san' atkarlar bir yayh 
sazlar orkestrası teşkil 

etti il er 
Konservatuvar muallimleri Cemal Re· 

şit Beyin riyasetinde içtima ederek bir 

"Konser heyeti,, teşkil etmitler ve muh· 

telif smıfların yüksek seviyede talebele
rini de aralarına almak suretiyle "Yaylı 

ıazlar orkestrası,, vücude getirmiılerdir. 
Bu teıekkülde konservatuvar muallimle
rinden Ali Sezai, Ekrem Beıiın Meh· 

met Ali, Ferdi Beyler ve M. Latinski ve 

hariçten de Necip Yakup, l:zzet Nezih 

ve Mesut Cernil Beyler sanatkarlar esas
lı vazifeler alını§lardır. 

Yaylı sular orkestı-ası kadrosu §İm· 
dilik (30) kişiden mürekkeptir. Ve bu 

oı·kestramn biribirini takiben üç konser 
vermesi mukarrerdiı·. Birinci konserin 
programı ıudur: 

Vivalai conserto graso. 

J, S. Bach • Brariden burıiıches kon· 
zerto No. 3 

J. S. Bach • Kladir konzert D - dur. 

Haendel • concerd grono No. 13 

Orkestra Cemal Reşit Bey tarafından 
idare edilecektir. 

Konservatuvar müdüriyeti muallimle• 
rin de iştirak ettiği bu orkestranın pro· 

valarında bütün talebeyi de bulunınaia 
mecbur etmiştir. 

"Konservatuvar konıer heyeti,, yayılı 
saz orkestra11 badema Istanbula gelecek 

meşhur garp sanatkarları da tefriki faali· 
Yet edecek ve onlarla birlikte konserler 

verecektir. Bu hususta bilhassa şimdi· 
den piyanist Korto ile mutabık kalmnuf 
ve vad alınımJhr. 

Şu halde konservatuvarın esaslı ve 
kıymetli bir orkesterası teşekkül ebnit 

demek olduğundan bunu gerek talebenin 
istifadesi ve ıerekae halkm muıikiye kar· 

şı ihtiyaç ve rağ~ti o'ktai nazanndan 
bunu ehemmiyetle kayda yatan görebili
riz. 

Konserlerin hangi tarihte verilmeğe 
baılanacağı malum olmamakla beraber 

pek yakın bir zamanda bunun mümkün 

olabileceğini zannetmekteyiz. Bu ciheti 
aynca karilerimizc bildirecciiz. 

\ KONFERANSLAR j 
Selim Snrı Beyin İstanbul radyosun· 

da yarın ak§'Ull saat Yedide vereceği kon
feran11n rnevzuu(Eıki TÜl'klerde idman) 
dlJ'. 

Selim Srrrı Bey bu tnüıahabede okçu
luktan ve 'pehlivanlıktan bahsedecektir. 

(KoftGRELER J 
Verem müc~~ele 

cemiyetin de 
V crem mücadele teıniyetinden: 
İstanbul verem mücadele cemiyeti ye

dinci senelik kongresini martin ikinci 

cuma günü saat onda CağaJoğlunda Halle 
evinde aktedecektir. 

Bütün azanın te§rifleri rica olunur. 

ı ·w· o· .A""vi i="''L"i-R'"*"' İ 
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Tutun ikramiyelerini 
almıyanlar 

Beyoğlu askerlik şubesinden : 
Şubemizde mukayyet ve Beyoğlu mal 

müdürJüğündt:n maa§ almakta bu)unan 

malul mütekaidini askeriye ile halen ma· 
aı almakta bulunan şehit yetimlerinden 
geçmit senelere ait tütün ikramiyesi almı· Ve iyi idi. 

Ve addediyordu. 
Gülseren: 

yettir. intan gencken galip olur .. 
Hayat, insanın boynunda bir at· 

kıdır. lnıan ihtiyarlar ve hayat 

insanın elinde yegane kalan servet 
olur. Senin boynundaki atkm kı· 
zındır .. 

- Bana ders verme .• 

yanlann 15 nisan 934 akıamına kadar 
kayıtlarını yaptırmaları için şubeye mü· 
racaatlan. 

_ Dah:ı sonra, diyordu. 

yalnızlıktan korkan bu miniıni-

- Lazım geliyor. 

- Gülaerenin anneai parasız 
kalına.sın diye, onun n:mına ban· 
kaya para yatırmıştım. 

Deniz sınlfına rnenaup 

ihtiyat ümera ve zabıtan 
Beyoğlu askerlik §Ubesinden: 

5 - VAKiT 28 ŞU~AT 1934 ~ 
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Seri.inle kucak kucağa 
sarılarak~ ölelim! 

"Muhterem Jbrahim Bey, 
Sırplar çok büyük ve bizim çeteye 
pek faik bir kuvvetle etrafımızı 
sardılar. Ben ve Halit ağrr surette 
yaralandık. Öyle bir vaziyette bu
lunuyoruz ki bizim için kurtulmak 
imkanı kalmamıttır. Ben sağ ola· 
rak düşmana teslim olmıyacağım. 
Ne yapalnn mukadderat ilahiye 
böyle imiş. Ölüme intizar etmekte 
olduğum son dakikalarda latan· 
bul lisesinde okuyan kardeıimi 
düşünüyorum. O büsbütün hayatta 
yalnız kalmaaın. Kardeıimin tah -
ıiline yardım etmenizi rica ve size 
ve bütün arkada!lara ebediyyen 
arzı veda eylerim.,, 

Mehmet Ali Bey bu ıatırları 
yazdıktan sonra mektubu Ahmede 
uzatarak: 

- 'Ahmet, demiıti. Bu mektu
bu al. Şayet canmı kurtarabilirsen 
v~ dütman çenberini yarıp geçebi
lirsen, onu götürüp Hafız Recep 
Efendiye verirsin. İbrahim Beye 
göndersin diye rica ettiğimi söy
lerıin !,, 

Ondan sonra Mehmet Ali Bey 
belindeki revolverini ve cebindeki 
puılaaını da çıkarıp Ahmede ver· 
mit ve onların da. Hafız Recep E· 
fendi vasıtasile lbra.him Beye yol
lanmasını rica etmitti. Bu esnada 
Ahmet hem bu eıyayı teslim alı
yor, hem de Mehmet Ali Beye: 

- "Yapma, etme beyim. Gel se
ni kaçırayım, belki beraber kurtu
luruz!,, diye rica ediyordu. Fakat 
Mehmet Ali Bey buna kat'iyyen 
razı olmuyordu. Diyordu ki: 

- "Artık bütün ümitler mah· 
voldu. Ahmet sağlam ve ııhh'ltte 
olduğun halde senin bile kurtul
man şüpheli, nerede ki'lldı ki bizim 
gibi iki ağır yaralı kurtulabilsin r 

Onun için sen kendi başının çare
ııine bak. Herhalde düşmandan 
yakanı sıyırmaya çalış \'e buna mu 
'\affak olursan, sana verdiğim 
mAktubu ve revolve ·imi Hafız Re· 
cep Efendi vaııtasile İbrahim Be· 
ye yolla!,, 

Mehmet Ali Bey bu ıözleri söy~ 
!edikten sonra cebinden çeteye ait 
olan evrakı ve tifreyi çıkarıp bir 
kibritle yakmıt ve tamamile imha 
etmitti. Ondan sonra yanmda bay· 
gın bir halde yatan aııkadaşı Halit 
Efen diye dönerek demitti ki: 

-"Halit, kardeıim, gel yanı• 

ma ! Seninle kucak kucağa ıarıla

rak ölelim. Yaşamak için çok vak
timiz kalmadı. Bak, düşmanlar 
gittikçe yaklaşıyor.,, 

Halit Efendi arkadaşı Mehmet 
Ali Beyin bu ihtarı üzerine yerin
den yava, yavaı kımıldanarak 
ka.Hanış ve Mehmet Ali Beyin boy 
nuna sanlmııtı. Bu esnada Meh
met Ali Bey yanındaki bombasını 
kendiıile Halit Efendi arasın?\ koy 
muş ve fitilini de yakmıştı. Ahme· 
din ricalarına ve niyazlarına artık 
hiç aldırmıyordu. Yalnız bomba· 
mn fitilini yaktıktan sonra Ahme
de son defa olarak: 

kurtulursan, Jbrahiıç Beye beh'e
mehal yolla!,, diyebilmitti. 

Ahmet orada daha fazla kalrrıa 
kendisinin de iki fedakar arkadat 
la beraber mahvolmaktan batka 
bir şeye yaramıyacağım anladı-

ğından ıeri adımlarla uzaklqma• 
ğa batlamıth. Uzaktan Mehmet 
Ali Beyle Halit Efen dinin kucak 

kucağa sım sıkı sarılmıt oldukta· 
rını görmüş ve fitili yanmakta o• 
lan bombanın infilakına intizaren 
biribirlerile vedala trldarmı ve ke· 
limei şehadet getirdiklerini İ!it
mişti. 

MUthlt infllAk 
Bir iki saniye sonra işitilen müt· 

hiş bir infilakı müteakrp havada 

uçuşan koHar ve bacaklar ve infi· 
lak mahaJlinde açılan derince bir 

çukur, silah arkadaşlığında ıada· 
kate, çetecilikte fedailiğe ve na· 
musa en parlak, en yüksek bir 
nümune yaratan iki arkadaşın bi
raz evvel orada ıon dakikalarını 

yaşamış olduklarma delalet edi
yordu. Toprak bile ,imdiye kadar 
bu kadar kuvvetli fedakarlık his .. 
leri taşıyan vücutlara tesadüf et· 
mediği için, sanki iki arkada,m 
cesetlerini almak üzere açıhnıt o• 
lan o çukur, ölüm vaka'aile bera .. 
ber ayni saniyede meydana ıelen 
o mezar açık ka1mıfb. 

Sırp askerleri bir kaç dakika 
sonra o mahalle vasıl oldukları za· 
man orada bombanın açtığı o çu· 
kurdan başka bir şey görememiş· 
Ierdi. Ah~et ise bu esnada hem 

hayatını kurtarmak, hem de Meh· 
met Ali Beyin vedialarmı yerine 
isal etmek azmiyle koıuyor, daima 
koşuyor, mütemadiyen koıuyordu. 
O (Doyran) kazasının hir köyün· 
den idi. Onun için etraf ve havali· 
yi çok iyi biliyordu. Eaaeen aaıl 

vazifesi Mehmet Ali Bey ~teıiyle 
merkez arasında irtibatı temin ey
lemekten ibaretti. Bu bilgileri Ah
mede yardım ettiği için Mehn:ıet 
Ali Bey çetesine mensup olan efra
dın büyük bir kıamı ile beraber o 
da bir geçit bularak Srrplann iha· 
tasından kurtulmut ve doğruca 
Ustrumcaya giderek orada Hafız 
Recep Efendiye Mehmet Ali Be
yin mektubunu, revolYerini ve puı 
Jasmı teslim etmitti. 

Ahmet Doyran havaliıi etrafın· 
da cereyan eden kanlı muıademe 
ve Mehmet Ali Beyle Halit Efendi 
nin feci ölümleri hakkında lazım 
gelen tafsilatı vermiıti. Herkes iki 
arkada§m birbirlerine karşı gÖs• 
termiş olduğu büyük fedakarlığa 
hayret ebnit, onların akıbetine ağ
lamıştı. 

Çeteler yeniden tanzim 
e~lllyor 

ni kızı geceler, uzun karanlık ge
celer buluyordu. Teshir ediyordu .. 

Ve ller gece bu hö!'leydi. 

insan bu halini kime if,a edebi

lir! .. 

- Sana paradan bahsetmiyo
rum. Kızın kadınlaııyor, farkın
da değil misin?. 

(Devamı var) 

Şubemizde mukayyet deniz sınıfına 
sup bilumum ihtiyat ümera ve zabitanm 
amıflan tesbit edilmek üzere 8-3-934 ak
§8nlllla kadar !Ubeye behemehal müra
caatlan ilan olunur. 

- "Haydi çabuk buradan uzak
laı, yokaa aen de parçalanırsm ! 
"Elveda Ahmet, söylediklerimi u· 
nutma, mektubumu, tabancamı, 

Sonradan alman malumata. na
zaran Doyran muıademeıinde ıe
rek Sırplar, gerekse Mehmet Ali 
Bey çetesi mühim telefat vermit· 
lerdi. Sırplarla çete arasmdaki 
kuvvet farkı nazarı dikkate alına
cak olursa Sırplarm verdiği telefat 
nisbet itibarile Mehmet Ali BeY. 
çetesinden çok farklı idi. 

(Deftım TR). 
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1 ? işleri hakkında halka 
neler konuşu uyor. konferanslar veriliyor Dünün ilmi şehir hayatını değiştirmişti 

bugünün ilmi bu inkılabı tamamlıyor Kışın yaptıkları - Ticari 
elektrik motörleri 

hayat -
geldi 

Yeni 

<;:ınakkale Valisının rds igi alcırıöa toplanan ka \ mlknııı lar 

Ezine, (Hususi) - Çalışkan ve 

değerli va]imiz Süreyya bey sene

nin pek çok günlerini kazalarda, 

köy!erde geçirir, halkı yakından 

dinler, işleri bizzat tetkik eder, 

vilayette bütün resmi işleri en u· 

fak nokta.ama kadar alaka ile ta
kip eder. 

Bu yıl gene kaza kaymakamlan 

vali beyin reisliği altında Çanak.
kalede toplantı yaptılar, bu top

lantıda kazaların maarif, sıhhat, 

ziraat, yo], belediye işleri ve ihti-

yaçları tetkik olunacaktır. Bu se· 
ne yapılması en zaruri görülen İf• 

ler için vilayet bütçesine tahsisat 

konulmağa çahıılaca.ktır. Komşu 

kazaları alakadar eden köy yolla

rı en az masrafla yapı1mağa çalışı-

lacaktır. 

, Çok faydaJı olan bu toplantı

lard~n :vilayetin azami derecede is 

tif ade edeceği şüphesizdir. Bu 

kanaatimiz yakında tatbikat saha· 

aında müıpet teklini 

tir. 

gösterecek-

Vilayetimizde maarif ve yol iş· 

leri en çok himmet edilen şubeler

dendir. 

Vilayetin halen 122 köyünde ye

ni mektep vardır ve bunlar da 190 
köy muallimi vazife görmektedir. 

Köyde mektep ve muallim ve yol, 
tüphesizdir ki Cümhuriyet idare• 

sinin en bariz ve tahakkuk etmiı 

ese'J'leridir. 

Güzel yollarla (ve şose civarın

da olan :muntazam toaelerle) civa· 
ra ballı olan köylerimizde mek· 
tepler mtihtetem birer çocuk sara-

yıdır. 

T opr-ak ev, ahır gibi ev, karan

lık ev, tabutluktan dershane .. Yo

baz hoca, cahil softa .. Bizi seneler· 

ce uyutan, kanımızı emen e9kİ dev

rin eseri .... 

Tq e:v, yeni ev, büyük mektep, 

ıtıklı denhane. 

Gürbüz köy çocuğu, genç cum· 

huriyetçi köy muallimi. 

Y a'kın iki devrin bariz farkı. 

Okuyan köylü, bilen köylü, an

lıyan köylü bugünkü cümhuriyet 
köylüsü. 

l!abil köylü, aç köylü, utak köy
lü e.!ki devrin !köylüsü .. 

On senelik cümhuriyet idaresi

nin her yönden gösterdiği faaliyet 

!Üphe yok ki maarif cephesinde 

en muvaffak olunmu§ kısımdır. 

Bu seneki viliket bütçesinden 

mevcutlara yeniden mektep ilave

si kabil ohnıyacaktır, fakat bugün

kü me!<tep1erimize azami ehemmi
~t verilecek, bilhassa müsait bina 

sı olan büyük köylerde yatı mek
tebi, mektebe elverişli yeri olan 

köylerde birer dershaneli mektep· 
ler ihdas olunması takarrür e~ş

tir. 

Vilayetimiz yolca çok zengin

dir, köy kanunu tatbikatmm bil· 
hassa yol yapımı sahasında müs
pet neticeleri görülmektedir. 

Eskiden atla geçilemiyen köy 

yollarından bugün her tür)ü nakil 

vasıtalan serbestçe işlemektedir
ler. 

Köy yolları bu sene bir daha u
zatılarak unarılacaktır. Kazaların 
civar köyleri birbirine bağlatacak
tır. 

Vilayetin asayif, ziraat, baytar 

işleri de kongerde o dairenin mü

dürünün ittirakiyle konuşulmakta
dır. 

Bütün itler vilayetin ihtiyacına 
uygun şekilde müıterekleıtirilerek 
yapılmağa çalı,ılacaktır. 

Bir dahaki yazımda kongrenin 
diğer işlere ait mukarreratı bildi

receğim. 

Hış ve kar 
Birden bastıran kış her tarafı 

kara boğdu, derecei hararet sıfır

dan atağı yediye ıkadar düştü. 

Kışın sertliği nisbetinde az sür

mesi hayvanata ve ekinlere hisso

lunacak derecede zarar vermedi. 

Yalnız Balıkesir - Biga yolları üç 
gün kadar kapalı kaldı. 

Ticari hayat 
Zahire fiatlerinin düşüklüğü de

vam etmektedir. Zeytin, yağ ve 
faaulya piyasasının az yüksekliği 

müstahsilleri sevindirmiştir. 
Zeriyat devam etmektedir. Zi· 

raat bankasının vilayetimizden de 

buğday satın alması herkesin en 

mühim emelidir. 

Çanakkale yeni elektrik 
motörleri 

Reis vali beyin himmetiyle Ça-

nakale belediyesi yüzer beygir 

kuvvetinde iki tane Gazolin motör 

mübayaa etmiştir. Motörler Ça· 
nakkaleye getirilmiştir, yakında 

faaliyete geçecektir. 

ViUlyet umumt meclisi 
1 Şubatta açılan vilayet umumi 

encümenlerinde mesai devam et· 

mektedir. Bu sene vilayette bazı 

mühim yol ve ziraat işleri yapıla

cağı söylenmektedir. 

Cemal Hamdi · 

Amasya Halkevinde 
Amasya, 27 (IA.A.) -Halkevi 

reisliğine C. H. Fırka111 vilayet 
idare heyeti azasından Ekrem 
Tevfik Bey ,aeçilıni!tir. 

Geyve, (Hususi) - Kaymakam 
Hüsnü Bey tarafından nüfus kü. 
tüklerine şimdiye k:ıdar kaydedil.. Geçen asrın ilim adamları, her şey- ği takdirde sekiz hafta içinde mükemel 
me,miş evlenme, doğuın, ve ölüm den fazla şehirlerin hayatını değiştiren bir surette neşvünema buluyor ve bu su
muameleleri hakkında halk~ mu- işsiz bir inkılap yaşardılar. On asırlık retle topraktan iki kere mahsul almağa 
fassal bir surette izahat verilmiş· terakkileri, bir asra sığdırdılar. imkan hasıl oluyor. 

tir. Köylüden istenilen defterlerin Fakat geçen asrın &imi, köy hayatı Tohumdan yetişen diğer bütün nebat
ne şekilde doldurulacağı da Halk üzerinde ayni tesiri yapmadı. Yapama- lardan da ayni şekilde istifade edilebilir. 
fıT'kası önün.de toplan:ın köy ihti- dı. Gerçi traktörün köylere girmesi bir Suni güneş ışığı vasi mikyasta inki-

yenfükti. Köylere, elektrik de uğradı; şaf ettikten sonra vaziyet büsbütün deği
yar heyetlerine nüfus memuru Ce- arazinin inbat kuvetini arttıran suni şecek, en mükemmel mahsulleri kat kat 
mil Bey tarafından tarif edilmiş- gübreler de girdi. Fakat bütün bunlar, binalar içinde yetiştirilebilecektir. 
tir. köy varlığının büsbütün unutulmadığını B d k h . 

h 
· gösteren bir takım işaretlerdi Başka bir 

1 
b u .saye e yaz b ışl ekr m~yvküe~ı her 

Bila are zıraat memuru Yusuf d V'ld' e zeyı taze taze uma mum n ola. 
Beyin halka bağcılık, bağ hast:ı• şey egı •· cakbr. 

hklariyle mucadele için pülevriza• 
1

A ~ugilnün ilmi, mazini~ bu i~alini Geçenlerde ziraat alimlerinden Mister 

b b te afıye çalışıycı: ve topragı zenginleş- R Borla M t 'ki b. ku 
tör, hu u at ile uğraşan büyük tir ı, h' v .nkılA • se a tewı, ı ın mum v-mea. şe ır hayatır.da yaptıgı ı a- vetinde bir lA b d . l b . 
köyler için tohumların mevaddı hı kıraleminde, köy hayatında başarmak çekleri bir ga;: ~~nd yar::: e vazı çı• 
ecnebiyeden temizlenmesi ve iyi istiyor. e ıçın e ye § ırmege mu-

vaffak olmuştur. Halbuki bunlar ancak 
rağbet bulması ın:ıksadiyle birer ilmin bu yeni sahadaki mesaisi bari- yedi hafta içinde neıvünema bulabiliryor• 
tohum kalbur ınakinesi, meyvacı• kulade neticefor verecektjr. du. 

lıJda uğraşan köylere de meyva Bugünden denilebilir ki koyun sürüle- Yakın atinin ziraatçileri güneıe değil. 
hastalıkları ile mücadele ve ağaç rinin o~ladığı geni~. çayırlar, davarlann suni güneıte gömülerek meyve ve ıeb-

b d:ık ve bak il · • f " dolaşhgı kırlar, goz boyunca uzanan e- ze mahsulünü kat kat arttıracak hay• u ıın usu erının ennı . . ' 
b. şekilde tatb'k · · · ı kinJer, ve bunlara benzıye.n manzaralar, vanlannm sıhhatini en mükemmel suret· 
ır k 1 ve terası ıçın 'son senelerini yaşıyor. te muhafaza edecek, ve bunlara yumur• 

ağaç ma asları ve ağaç budama Ç" k" " I. ı · t'kbalı·n t 1 t b 1 .. 'b· imi ' ' ·· d ıı· l un u a ım er, ıs ı ar asını, a, a , sut gı ı ver ennı yuz e e ı 

ustura arının mübaya:ısı için muk- betondan kurulan kat kat binalara soka- arttıracaktır. 
tezi paranın köy bütçelerine vaz'ı caklar, ve bunları iyi havalar için elle- Elektriği ziraate tatbik etmekte mü· 
hakkında bir konferans vermişler- rini semaya kaldıran çiftçilerle değil, fa. tehassıs olan F. E. Bowland kıı mevsİ· 
dir. kat suni iklimler yapan mütebassıslarla minde araziye yaz meaviminin hararetini 

Kazamızın sığır hayvanatı h:ık
kmda da baytar Bbdulkadir bey 

tarafrndan izahat verilmiş ve bil
hassa damızlık boğa bulundurma

ları ve hayvan bakım şeraitini 
mufass:ıl bir surette izah edilmiş· 

tir. Her gün ıslahı hayvanat ve 
köy kanunlarına tevfikan birer da.· 

mızhk boğa mübayaa etmek üze-

re bütçelerine ellişer lira t:ıhsisat 
koymaları hakkında irşadatta 

bulunulmuştur. Köylü bu ihtiyacıı 

duyduklarını ifade ederek bu 
bapta muktezi parayı ayıracakla

rını söylemişlerdir. 

Vergi veremiyen 

köyün istediği 
Aydın, (Hususi) - Bazı köy

lerin irtibatlarının tahvili için vi-

layet umumi meclisine halk tara

fından müracaatlar yapılmıştır. 
Meclis bunları tetkik ediyor. 

Tire kazasına bağlı Araplı kö
yünün Tireye uzak ve Aydına 12 
kilometre mesafede olduğundan 
Aydın merkez kazasına bağlan
ması hakkında köy halkı da bir 

mazbata hazırhyarak meclise 

vermiştir. 

Sultanhisar köylüleri de porta

kal mahsulleri mahvolduğundan 
hususi muhasebeye ait vergilerini 

veremiyecek vaziyete gelmişler ve 

bunların tecilini rica etmişlerdir. 
Umumi ıneclis böyle bir muamele 

yapmaya imkan bulamamıştır. 

T ekirdağında tifo ile 
mücadele 

Tekirdağ, (Hususi) - lçme su
lanmızın tesirinden dolayı her sene ol-

duğu gibi bu sene de T ekirdağmda baş 
gösteren tifo hastalığının sıhhat komis
yonunun tedbiriyle önü almmışbr. Ala 
kadarların geceli gündüzlü ihtimam 
göstermesi ve Tekirdağ halkından 10 
bin kişiye aşı yapılması, hastalığın da
ha fazla sirayetine meydan vermemiş
tir. Bu vesileyle şehrimizin en mü
him derdi, en tabii ihtiyacı olan su me
selesi için de kat'i tedbirler alınmıştır. 

idare edecekler, vererek, bahar ve kı! aebze ve meyvele-
Almanyanın bütün dünyaca tanınmış rini kıım yeti~tirmektedir. Halihazırda 

ziraat kimyageri doktor Spangenberg bu tarzdan asgari derecede istifade olu• 
bu yakın atinin müjdecilerindendir. nabiliyor. Fakat yarın, bu istifade aza· 

Bu Alman alimi şenelerdenberi, her mi dereceye vardm1acaktır. 
toprağı tahlil ile meşgul olmaktadır. Ken- Bütün bunlar, bu vasıtalar birkaç 
disi dünyanın en iyi buğdayını, en iyi sene içinde tekamül edecektir. "Elektrik· 
üzümünü, en iyi meyvelerini ve .saireyi le ziraat,. bugün hükümran olan bütün 
yetİ!tİren toprakları toplamı!• bunların nazariyeleri alt üst edecek mahiyettedir. 
her bınnl tahlil eu.ıı~,.:u su ...... --·· ı..1m. n· ı. 1 ı D 1 , • 1 _.. .... ". 
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yevi bir formül halinde tesbit etmiş, on- rübeler neticesinde toprağa bir elektrik 
dan sonra bu topraklan, kendi labura- hamlesi verildiği takdirde çok mühim n .. 
tuvarmda yeniden imal etmiı, bu top- ticeler verdiği görülmüıtü. T oprağma 
rakların namiyelerini bir usare haline elektrik telleri uzatılan ve muayyen z.,. 
getirmeğe muvaffak olmuştur. manlarda tellerinden elektrik geçirilen 

Doktor Spangenberg bunları yaptık- bir tarla, diğer tarlalardan daha fazla 
tan sonra, usaresini tecrübe etmiş, to- mahsul vermiştir. Tecrübeler lngiltere
humlar alarak madeni bir mahfazanın içi- de tekrar edildiği .zaman, sebze tarlala• 
ne koymuş. onları kimyevi maddelerle rının bu elektrik hamlelerinden fevkalade 
beslemiş, on gün sonra maden mahfaza- istifade ettiği görülmüı lahnalar yÜzdo 
yı açtığı zaman 25 santimetre boyunda 99, patatesler yüzde 30, nohutlar yüz• 
taın bir mahsul ile karşılaşmıştı. de 25 nisbetinde fazlalaşmışbr. 

Bu muvafafkıyet tarihi bir mahiyette Fakat bu tecrübeler izah edilemediği 
idi. Çünkü toprağın mahsulü, topraksız için bir müddet için bırakılmışsa da alim .. 
yetiştiriliyordu. Tabiatin iki üç ayda Jer bu safhaya yeniden dönmüt bulunu• 
yapabildiği, on günde daha mükemmel, yarlar. 
ve daha ucuz bir surette yapılıyordu. Elhasıl, ziraat alemi, ilimden fevka· 

Doktor Spangenbergin bu büyük mu· iade istifadeler teminine ba.Jladı. Dünya 
vaffakıyeti anlaııldıktan sonra her taraf- nüfusu süratle artıyor. ~n inbat kuv· 
ta tecrübeler başladı ve ziraat aleminde veti mahduttur. lnsanlann kamını do
yeni devrin açıldığı göründü. Çünkü, yurmak ilmin vazifeleri arasında büyük 
yüksek madeni yataklar içinde, bütün bir yer aldı ve illin, bu vazifeyi yapıyor, 
sene otuz davara yetişecek çayırın hafta- ö. R. 
da otuz, otuz beş kuruıa istihsal edile-
bileceği anlaşıldı. 

Bu çok mühim tecrübeler sayesinde 
istikbalde 1200 davara kifayet edecek ça
yınn, son derece ehemmiyetsiz bir meb
lağ ile eve benzer bir yer içinde yetiştiri
leceği meydana çıktı. 

Yapılan tahliller neticesinde bu şt•',il
de temin olunan pek, tabii mahsuldür, 
yüzde kırk derecesinde fazla vitaminli ol
duğu anlaşılmıştır. Bunu yiyen hayvan
lar kış mevsiminde kurutulmuş gıdala-

' ~ ra muhtaç olmuyorlar. Bu sunı reabrnl 
ile beslenin hayvanların ağırlıkları yü:ı:fo 
25 derecesinde artıyor. inekler yiizdt: 
15 fazla süt veriyor, koyunların yünü 
güzelleşiyor, tavuklar kışın, yazdan 
farksız bir şekilde yumurtluyor, ve bü
tün hayvanların sıhhati daha çok iyilcşi-
yor. 

Elbüstan'da bir zirai 
kredi kooperatifi 

Elbüstanda kaymakam İsmail 
Vehbi Be,. halkın tenviri için ter· 

tip ettiği konferanslardan ikinci
sini vermiştir. Konferansın mev

zuu "zirai kredi istihs:ıl ve istih

lak kooperatiflerinin faydaları ,, 
dır. Konferans halk üzerinde 
büyük bir tes~r yapmış, Elbüstan

da derhal böyle bir kooperatif te· 

sis ve bir elektrik, bir de un fab

rikası kurulması cerey:ınları baş· 
lanıışhr. 

Teşkil edilecek şirektin mües • 

sisleri ve verecekleri sermaye mik· 
tarı tesbit edilmiş ve fabrikaların 
tesisi hazırlığına da başlanması
na ve bir su mühendisi celbine k3.-

Doktor Spangenberg'in ihtiraı sayesin
de hayvanların otlanmalan, gtdı>.lanma
ları meselesi hallolunduğu için otlak o
larak bırakılması ican eden bilycnlarca 
dönüm arazi tasarruf edilebilecektir. Bun- rar verilmiştir. 
dan başka, gene bu keşif sayesinde İn- ---------------
sanlar için lazım buğday, arpa, ve sai
re gibi mahsulleri iki kere almak müm
kün olacaktır. 

Çünkü eltilecek tohumlar, hususi bir 
kabinede iki gün kaldıktan sonra ekildi-

ZA Yl - Nüfusteskerem, 900 
numaralı cüzdanım zayi olmuştur. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü ~oktur. .( 40 ), 
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Kaç Parça Ola1Jım? TELGRAF HABERLERi 
Yazan : Mediha Münür 

- Ah birader, ah azizim, ah Bir kerre seyirciler soracaklar. 
kardeşim, ben de, her meşhur in- dı: 
san gibi, hayatta çok sıkıntı çek- «Bu adam kör, acaba rolünü ez-

Açlık 
yürüyüşü! 

tim. Yirmi iki yaşında iken., dai • berledi mi? f b ngiliz aşvekili nümayiş-
ma turnede gezen bir tiyatro kum Rolümü ezberlemek için, rolü . 
panyaaında ç:ılışıyordum. Geçen mün körlere mahsus kabartma çilerle görüşmek İstemiyor 
asrın &onlarına doğruydu... h~rflerle yazılmı§ olma11 lazımdı. Londra, 27 (A.A.) - Makdo-

Kumpanyanın sahibi, karısı, Hakikatte buna lüzum yoktu. nald'ın işsizler tarafından murah· 
oğlu, bazı ben ve bir de ayı lkum- Çünkü sahiden kör değildim, kör- has gönderilen heyeti kabulden 
panyamn aktörleri idik. Bu ayı - lerin alfabesini bilemezdim. ikinci defa imtina etmiş olmasına 
nın, kump,.nyaya nasıl iltihak et - Bunun üzerine düıünüp ta§m • rağmen bunlardan 40 kişi, baş]arm 
ti~ini bi1~~Y?~m; herhald: içi - ı dım. ~ani ~~zan bir piyeste Tol a- da M. Makston, Mac Govern ve 
mızdeydı, ıçımızde oldugundan lan hır a1'tor haatahnıverir de, komünist fırkası liderlerinden Han 
da istifade etmek lazımdr. onun yerine batkaaınr çıkarırlar. nigton 1bulunduğu halde bu sabah 

Patron, kendisi piyesi yazar ve O rolünü bilmez ... işte ben de öy- başvekalete gitmiş1e•·dir. Orada 
ayııı için rol bulurdu. le yaptım. katiplerden biri, M. Makstona M. 

Şehir şehir dolaşıyorduk. O- Yanımda ayı, sendeliyerek, el Makdonaldın heyeti kabul etmiye-
yunlarımız mahduttu. Dekor da yorda.mile yolu bulmağa çılışa - ceğini ve zaten kendisinin İngiliz 
öyle ... İki dekorumuz vardı: bir rak sahneye çıktım. sanayi sergisine gitmiş olduğunu 
orman, bir de s:ılon ... Ayı orman- Seyirciler acıdı: bildirmittir. 
daı iken it yolundaydı. Homurtu • - Zavallı kör!.. M. Makston, bunu şahsen haka· 
ları tabii görünüyordu. Fakat ayı- Fakat elime bir kağıt alıp ta ro· ret telakki ettiğini ve heyetin ne· 
ya salonda rol vermek hayli lümü okumağa hathdığım zaman den kabulü icap ettiğinin izah e-
güçtü. ıslık çalıp tepinmeğe: dilmesi için kendisiyle beraber, 

Mahaza bir gün çok alkıslandı. «Yuha! .. » M. Mac Govern, Hannigton ve bir 
Bizim kumpanya aıhibi pa~asız • Diye bağırmağa başladılar. de işsizlerden bir murahhasın o 
Irktan naşi . suflörü yoktu. Fakat Bunun sebebini bir türlü anlıya· gün belki biraz daha sonra behe· 
sahnenin önünde suflör kutusu madım ... işte sa•hne h:ıyatımın en mehal M. Makdonald tarafından 
vardı; süs olsun, gösteriş olsun di- acı günü o gündür. Ondan sonra kabul edilmek istediklerini katibe 
ye... da, sahneyi terkettim.. beyan etmiştir. .,. 

B' ·· 1 d k d N K"t' b ~ ". ır gun sa on e orun a oynu· - eden? .. Sahne san'ati ho • a ıp, u arZUY\! -~vekile bil-
yorduk. Ayı, aşağıdan suflör deli- şunuza gitmedi mi? dirmeği vade~r:,;iştir. 
ğine doğru kafasını uzattı. Sonra G'd' Müte&k~ - ı ıyordu. Fakat bazı mec - .• ıben, bu zevat, dışarda 
sahneye çıktı. b · 1 bekler ı urıyet er vardır, ki ins:ın çar-esiz .,, 1nekte olan heyete, meselenin 

Seyirciler evve]a ş:ışaladılar, b w B k · & ;ı..., ,- A oy~n eger. en oynama ıst~. • uugün öğleden sonra vam Kama· 
sonra memnun oldular. medım, patron da beni haksr rasmda mevzuu bahsedileceğini 

Biz &oğuk kanlılığımızı kaybet- re kovdu. Söyledim ya, u , rrt.l. ye· haber vermişlerdir. 
medik. Tesadüf o gün oynadığı· yamız kalabalık dep11!ud~ KUÇ mkpdanf • Heyete hitap eden M. Makston, 

. t J.. k f b" k .. k f .,..1 ı. o e a 
mız pıyeı e ayının ro u yo tu, a- ır ıtı rya et d w. f k şimdiye kadar icra edilen teşeb~ 

kat ayıya öyle alışmıştık, ki bir kişin.in rolü...,,.lV egı' ırere ' on b.. 1 · lh h · · · 
an] !I_ h t' . 'k bı'r aralr'-4 ani oynardı. S:ıhneye . us ermdsu kpehrver~. e mha ıhyetlıdnı 

IK ayre ımız geçli ten sonra .Ki" " 

]r b'ır a·~·· sakallı, bir aralık bıyık· 1şaret e ere , eyetın c::r a e 
kendimizi topladık ve bir iki te • ' alrk matru!l çıkardık. Avam Kamarasına kabul ve isti-
kerleme ile ayıya rol veriverdik. So•l- ~ maı için vaki talepte israr edilece· 

ğini söylemiştir. 
Seyirciler işin farkında olmadı • fi y•l bir oyun oyruyacaktık. 
lar 1 .. ,. 1u piyeste, batks ba11.ka on ro-

• l~ ~ 

Amma, müşkül 
oldu. Bir szün i,.; .. rı 

dendir. 

vaziyetler de 
~m vardı. 

Birinci perde iyi geçti.' 

Vilayetin halen 122 köyünde ye
ni mektep vardır ve bunlar da 190 
köy muallimi vazife görmektedir. 
Köyde mektep ve muallim ve yol, 
tüpbeıizdir ki Cümhuriyet idare· 
sinin en bariz ve tahakkuk etmiş 

es~leridir. 

Güzel yollarla (ve şose civarın· 

Fakat son perdenin son safha • 
ka sında mesele çatallaştı. 

daı Rolünü oynadığım iki kişi, sah-
nede kavga, ediyorl:ı.r ve 'üçüncü 

meı şah is, :ki on.un rolünü de ben oy -
Iun nuyordum, 1bu kavga edenlerln a
Ya)rasına girip onları ayırıyordu. 
gür Kaç parça oh.ydmı istiyordu -

nuz? ... 
.............................................. 

da olan muntazam toıelerle) civa- 1 A ·k R · • - h merı a eısıcum u-
ra batlı olan köylerimizde mek· va 
tepler muhtetem birer çocuk sara• fa. runun beyannamesi 
yıdır. m• VaJington, 27 (A.A) - Kon_ 

Toprak ev, ahır gibi ev, karan· 
lık ev, tabutluktan dershane .. Yo· 
baz hoca, cahil softa .. Bizi seneler
ce uyutan, kanımızı emen eski dev

rin eseri .... 

Tat fW, yeni ev, büyük mektep, 
ıtrklı dershane. 

Gürbüz köy çocuğu, genç cum
huriyetçi köy muallimi. 

Y a<kın iki devrin bariz farkı. 

Okuyan köylü, bilen köylü, an· 
lıyan köylü bugünkü cümhuriyet 
köylüsü. 

t!ahil köylü, aç köylü, uşak köy
lü e.?ki devrin !köylüsü .. 

On senelik cümhuriyet idaresi

nin her yönden gösterdiği faaliyet 

!Üphe yok iki maarif cephesinde 

en muvaffak olunmut kısımdır. 

Bu seneki vilaket bütçesinden 
mevcutlara yeniden mektep ilave
si laıbil olmıyacaktır, fakat bugün
ka me!<teplerimize azami ehemmi
Y,:et verilecek, bilhassa müsait bina 

greye hitap eden hususi beyanına
raz mede, M. Ruzvelt telgraf, telefon, 
bu ve telsizle vuku bulacak muhabe

. ratı kontrol etmeğe memur bir mu . , . 
hükumet muha.berat komisyonu 

Ç tef kilini tavıiye etm~!tİr. 
M. Ruzvelt bu heyetin, mevcut 

şirketlerin muamelatını tetkik ve 
nal bunlar hakkında tahkikat icra ve 
ku\ gelecek içtimada kongreye, kanu 
m~ ni yeni tedbirler teklif etmek sa· 
nal lahiyetini de haiz olm~smı iste
faa mİ§tİr. 

! M. Ruzvelt, umumun nef'ine 
J hadi.m diğer iki büyük tesisatın, 
1 na:kliy:ıt ile elektriğin, hükume-

enı tin iki ayn heyeti tarafından esa
m~ sen kontrol edilmekte bulunduğu
m~ nu ve b;naenaleyh muhaberatın 
cagda kontrol edilmesi muvafık ola -

_ cağmı söylemektedir . 

RayiştC:tg yangını 
maznunları 

.~ Beri in, 27 (A.A.) - Dimitrof, 
reırp f . d opo , ve Danef serbest bırakıla-
~ 8 

rak bu sabah tayyare ile Sovyet 
e Rusyaya gitmitlerdir. 

Hatip, hükumetin, işsizlere bü
tün kanuni kapıları kapadığı tak
dirde kendileriyle başka kapılar
da karşılaşıp müzakerata girişme
ğe mecbur olacağını ilave etmiştir. 

Ufak bir polis müfre:-:esiyle iha
ta edilmiş olan heyet, nih:-yet da
ğılmıştır. 

Polislerle işsizler ~rasmda hiç 
1bir hadise olmamıştır. 
Avam kamarasına bir istida 

Londra, 27 (A.) - Avanı Ka
marasında, mes:ıi fırkasının sol 
cenah meb'uslarmdan Mr. Mak 
Govern, işsizler naınına bir istida 
vererek, bunlardan bir heyetin, iş
sizlik hakkındaki ve geri alınm:l
sı istenilen yeni ·kanun layahasına 
karşı itirazlarını serdetmek Ye iş· 
sizlere kafi derecede maişet temin 
edecek bir layiha teklif ey
lemek üzere Avaın Kamar:ısına 
kabulünü istemiştir 

Amerikada kar fı1tına
sının zararları 

Nevyork, 27 (A.A) - Karla 
örtülü Nevyork sokaklarını aç
mak için 30 binden fazla amele ça 
lışıyor. Amerikanın şimali garbi· 
sine tesadüf eden b:ızı kısımların· 
da kar tabakası bir buçuk metre • 
ye yakın bir kalınlıktadır. Bazı 
sokaklar tamamile muvas:ılasız 

kalmıştır. Bazı sokakların da mu
vaıalası çok güçlükle temin edili
yor. Massachusett kıyıbrında, 
balrkçı gemileri, hatta liman icin-. ~ 

de, buz kitlelerinin çarpı§masile 

parçalanmak tehlikesine maruz • 
durlar Meteoroloj tahminlere gö
re, kar fırtın 111 bütün gece ve bü
tün gün devam edecektir. 

ROMA 
mülakatı 

Italya ve lngiltere 
mutabık kaldı 

Almanya kısmen 
silah/anabilecek 

Roma, 27 (Havas ajansı) 
Dün öğleden sonra Lord Eden ile 
M. Musolini arasında 2 saatten 
fazla devam eden görüşme, si!ah
ları bırakma hususunda bir itilaf 
husülüne doğru gerçekten ümit ve
rici neticeler vermiştir. 

lngiliz ve İtalyan noktai nazar
ları arasında mütavassıt bir tesvi· 
ye sureti bulmak icap ettiği takdir
de hunun daha ziyade İtalyan nok
tai nazarına yakın olması lazım ge
lecek gibi görünüyor. 

Diğer taraftan, dünkii ınüzake
rat esnasında Fransl\ hükUıneti ca· 
nibinde nazarı itibare alınmak ka-,. ... 
~İt:,'~tini haiz, mahdut ve lakin 
sarih teklifler hazırlanmış olduğu 
rivayet edilmektedir. 

Bu son netice, Lord Edenin bir 
an evvel Fransız ricaliyle temasa 
girmekten memnun olacağını ve 
Romadan müfarakatı evvelce çar· 
şamba günü için tespit edildiği hal 
de hemen bugün de Parise gitmek 
niyetinde bulunmuş olmasını izah 
eylet:nektedir.Y 

M. Musolini ile Lord Edenin 
mutabık kaldıkları başlıca noktala 
rın şunlar oldukları tahmin edili
yor: 

"Müsellah devletler için Statu
konun muhafazası, bütün milletle
rin kimyevi harpten vazgeçmesi, 
Almanyanın kısmen silahlanması 

ve müdafaasını temin hususunda 
hüsnüniyetini gösterebilmek ıçın 

müsait bir zemin hazırlanmasını 
temin edec~k beynelmilel mukar
rerat ittihazı, askere yardımcı te
şekküller hakkında hususi bir iti
laf akti.,, 

Bu son noktayı kolaylattıran 

bilhassa lord Edenin Berlinde va
ki olan müki.lemeleri olnıuştur. 

Resmt teblig 

Roma, 27 (Stefani ajansı) 
Hükumet reisi dün öğleden sonra 
M. Edeni kabul etmiştir. İngiliz 
nazın Paris ve Berlinc yapmış ol
duğu konuşmaları M. MusoHniye 
bildirmi~tir. 

M. Edenin verdiği malumat e
sas dahilinde İtalyan ve İngiliz 
muhtıraları yeniden tetkik olun· 
muş ve iki devlet adamı varılacak 
hedef ve bilhassa umumi bir an· 
laşma esası bulmak lhtimali husu
sunda mutabık kalmışlardır. 

Roma 27 (A.A.) - Evvelce 
tespit edilmiş olan proğram hilafı· 
na olarak Lord Eden, dün gündüz 
yemeğini lngiltere sefaretinde, ak 
şam yemeğini de M. Suviç ile bir
ı:kte yemiştir. 

Londra, 27 (Havas ajansı) -
Terki teslihat nazırlar komitesi, 
Berfin mükalemeleri hakkında 
Lord Eden:n vermiş olduğu rapo
ru mütalea etmittir. Bu içtimaın 
sonunda, alakadar 111ehafilde ilk 
haberler üzerine hasıl olan bedbi-

Harbe 
teşvik! 

İngiltere, Amerika - Ja
ponya harbi istiyormuş! 

Vatington, 27 (A.A.) - Me· 
huıan meclisinde Penıilvanya cüm 
huriyetpener mebusu M. Mac 
Fadden, İngiltereyi, dünya piya
sasındaki haflıca iki 'rakibini zaa
fa uğratmak maksadiyle Amerika· 
yı Japonya ile harbe teıvik etmek
le itham etmiştir. Mumaileyh, 
Fransanın Markiz adalarını Ame
rikaya terketmek suretiyle harp 
borçlarını ödemesini istemiş, ve 
İngiltere ile aynı surette pir itilaf 
aktini ve bu devletin borcuna kar
şılık Amirote ve Salamon adaları
nı terketmesini tavsiye etmiştir. 

M. Mac Fadden, demİ§tir ki: 

"Bu adaların Amerika taraf m· 
da" elde edilmesi, Arnerikanın u· 
zak fark ile ticaretini himaye nok
tai nazarından ehemmiyetli bir lü
zumdur.,, 

Japonya Sovyetlerle 
harbetmiyecek ! 

Peşte, 27 (A.A.) - Japonya
nın Viyana ve Peşte sefiri M. Ko· 
kichi Matsunaga, Az - Eşt gaze· 
tesine şu beyanatta bulunmuftur: 

"Japonyanın Sovyetlerle harp 
etmesi için bir sebep yoktur. Harp, 
ancak hayati menfaatlerin araya 
girmesiyle zuhur edebilir. Halbu
ki, bugün vaziyet böyle öeğildh· 
ve ben meıul makamlar işgal eden 
bazı Rusların muharebe ihtima· 
linden bahsedebilmelerini anlıya
mıyorum. Japonya devlet adam· 
ları ve büyük Japon gazeteleri her 
türlü harp propağandasını boğma· 
ğa çabalıyorlar. Japonya ile Sov• 

yetler arasmda, gerek ıiyaıi ve 
gerek iktısadi muğlak meseleler 
yok değildir. Fakat bunları hallet
mek için harbe lüzum yoktur. Şar
ki Çin demiryolu meselesi hiç bir 
zaman muharebe sebebi tetkil ede
mez. Sovyetler hükUıneti, Mançu· 
kuoya bir teklifte bulunuıuf, Ja· 
ponyada satı! muamelesini teshil 
için her iki tarafa müzaheret et· 
miştir. 

Bu hususta bir itilaf hasıl ol
madığı takdirde, hat, Ruılarm e
linde kalacaktır. Lakin bu da 
harp için bir sebep teşkil etmiye

cektir.,, 

Bulgar Kralı babasını 
ziyaret etti 

Koburg, 27 (A.A.) - Bulgaris· 
tan kralı Boris, dün yetmiş üç ya
şına basmış olan babası kral Fer
dinadı ziyaret için buraya gelmi!

tir. 
............................................. 
nane tesir gene baki kalmıttır. 

Bu mükalematın, tamimiyle hı
giltere ile Almanyaya münhasır 
ihtilaflar meydana çrkarmış oldu· 
ğu ve son Fransız cevabının bu ne
ticeyi tevlit eylemiş olmasının gay
ri varit bulunduğu teslim edilmek
tedir. Diğer taraftan, İtalyan pla
nının lngiltere:len müzaheret bu· 
lamıyacağı ve bu suretle Lard E
denin Roma seyahatinin ehemmi
yeti mahdut kalaca<!ı mütaleaıın· 
da israr olunmaktadır. 
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Bir kere şu haber makinesine bakar "Ceza,,dan sonra klüplerin ~aziyetleri 
mısın? Belki ihtiyar ana bizim için Beşiktaş tak;mının şampiyonluğu kazanması ihtimali 

bir şey bırakmıştır fevkalade surette artmış bulunmaktadır 
Kız çocuk bunları söyliyerek rakla beklemeğe başlamıftık• Mu· 

vüeuduna lazım olan gıdayı ara· allim geldi ve doğru gidip kürsü
nıağa başlamıııtı. Fakat aradığını sünün arkasındaki sandalyeye o· 
bulamadığı iç~n bitcp bir halde turdu. Fakat oturur oturmaz he
koltuğun içine yıkılıp kalmıştı. A· men yerinden fırladı. G~zünd~n 
laimi veç.hiyesine bakan onun bir ! gözlükleri düştü, sa~ları dım ~~k 
kız çocuğu olduğuna inanamazdı. oldu. Velhasıl muaIJını ne ol~ugu· 
Yiizüncleki çizgiler biı· ihtiyar a· nu bilemedi. Bütün sınıf bırden 
damın yüzündeki çizgilere benzi· dehşetli bir kahka~a.k.op~.dı. ~r· 
yordu. O aralık odaya giren erkek tık gülmekten hepımızın gozlerm-
kardesine demisti k;: den ya§ akıyordu. Muallimin o ha-

~ 
4 

lini görseydin, sen de gülerdin.Ba· 
- "Ben artık bu çalışmaktan zı arkadaşlar kol bileziğinden ta

brktım usandım. Ne yapacağımı 
şman fotoğraf makinelerinden ge· 

b!lemiyorum. Bari şu yazdığını 
tirmişlerdi. Derhal fotoğrafla nıu· 

hüyük ilmi eser ç.ıksa ela ondan allimin o halinin resmini aldılar. 
sonra biraz istirahat etsem! O eser 
intisar ederse nev'i be§erin inkişaf Muallim ~ok kızmıştı. Evvela bu 
ve t

4

ekamülü için büyük bir adım oyunu kimin yaptığını sordu. Tah· 
atdmı! olacağını zımnediyorum.,, kikat neticeıinde elektrik makine· 

Erkek kardeşi cevap vermişti: sini sandalyenin üstüne koyan ço· 
- "Bu eseri ben de merak edi· cuğun kim olduğu anlaşıldı. Fakat 

yorum. Fakat bir ka~ günden beri çocuk inkar ediyor ve kendisinin 
sen meydanda yoklun, nerede yapmadığını söylüyordu. Bunun 
idin?,, üzerine çocuğu aldılar ve labora· 

"B: tetl,.!'- h t' J tuvardaki (Y) şuaları neıreden - .r ıLK seya a ı yapmış • . • .. .. .... 
t O Seyahatt ı kt b 1 makınenm onune goturerek bey· 
ıın. en aç ı an ayı a· . • • . 

k b• h ld b" l . d'. ninm reımını çıkardılar. Bu resmı ca ır a e ıraz evve gerı on• 
dfun. Araştırdım, araJhrdım, hiç biz de gördük~. C~ ~zeri~de.. ço
bir yerde gıda namma bir ııey bu- 1 c.~~un ya~a~ aoyledığı ve mkar et: 
larnadım. Biı- kere su habeı· maki • t2gı beynının bazı noktalarındakı 
nesine bakar mısın! Belki bizim kara lekelerden anlaşılıyordu.,, 
ihtiyar ana bizim için bir haber bı- Kız çocuk bu vak' ayı dinledik· 
ta.knııştrr.,, ten sonra demişti ki: 

Erkek çocuk ablasının hu arzu· -"Evet, ben de o yeni aleti gör· 
ll\Qul:yerin~etirmek için gidip bir~ dü.\n. Miif;~lere ve canilere kartı 

düğmeye basınca haber kutusun· kullanılry-0r ve çok işe yarıyor. 
dan doktor hanımın sesi işitilmeğe Artık bundan sonra hiç bir kimıe
haşlamışlı. Erkek çocuk ablasına: bigünah olarak mahkum edilemi· 

_ "Annem tenbih etmiş, ben yecektir. Sonra ne oldu. Mual· 
Merih yıldızmda yaşıyan ilk insan lim hanım, 0 çocuğu ne yaptı?.,, 
lara dair olan kitabı ckuyacakmr- - "Ne yapac:>ık, onu aldr, elek· 
tım. Bu bahis benim çok hoşuma trik makines,inin bulunduğu san• 
gider .. , dalyenin üzerine oturttu. Oğlan 

- "Hiç hoşa gidecek bir şey 1 feryat etmeğe, kıyamet koparma· 
aöremiyorum. O kitaplar sizin gi- ğa b~ladı. Bu seferde biz ona 
bi erkek cocuklara mahsustur. Biz güldük ve fotografrm çık::ırdık.,, 
kızlar öyle bo~ şeyleri okumakla lki karde~ hu suretle konu§ur· 
\rakit geçiremeyiz. Ha, işte yemek lark~n. b.ir çır.ğırak sesi işidilm·~! 
haplarım buldum. Gel sen de al, ve hır ıkı saniye sonra: da doktor 
karnın acıkmıştır.,, hanım odadan içeriye girmİ!ti: 

"A Kız bunu söyliyerek iki tane er~ - ' Çocuklarım! Siz burada 
kek kardeşinin ve üç tane kendi mısınız?· Kızım sen bir kaç gündür 
agzına yemek haplarından koya· ıneydand:ı yoktun, neredeydin?.,, 

rak çiğnemeğe başlamıştt. - "Ben ııni? Evet, birkaç arka· 

- ''İyi ki yemek haplarını bul • daşJa beraber deniz altında bir 
duk, benim de çok karnım acık • tetkik seyahati yaptık.,, 
mıştı.,, " 

- Neden gitmeden evvel ha • 
- "Daha ister misin? her Vernıedin? .,, 
- "Hayır, teşekür ederim, kafi· "N .. beti b ben 

d' - e munase e unu • 
1

~' z hem h J • ~ • h 1 den istiyebilirsin ! .. San:ı haber 

d 1
1
• d k~P arı çıgmyor, eın vernıeden gidemiyecek olsaydım, 

e c ıyor u ı: .. 
boyle bir hareket hürriyetimi tah· 

- "Vücudun ikide hir şu gı.da • 
ya ihtiyaç hissettirmesi de fena 
halde içimi sıluyor. Muazzam di • 
rnagın çalışmak ~çin maddeye muh 
taç olması tahanunül edilemiyecek 
bir Jey. fakat, anlat bakalım, siz 
oğlanlar mektepte neler öğreniyor 
aunuz?.,, 

_ "Dersleri anlatıraaın için 11 • 

kdcr, onun için bugün sınıfta ge
çen biı vak'ayı nakledeyim de tat
lı tatlı dinle. Arkadaşlardan birisi 
cepte tasman bir eiektrik ma'kine
ıl geti~iş ve onu muallimin otu
l"ucu sandalyenin üzerine koymut· 
tu. Hepimiz muallim onun ·Üstüne 
<>tunır oturmak ne yapacağım me~ 

dit etmez miydi?. Doğrusu ben 
böyle bi; ıeye tahammül edemem. 
Artık dokuz ya!ma geldim. Müa· 
takiJen hareket etme zamanım ge
lip geçti bile!.,, 

Bu sırada erkek çocuk ta söze 
kırışarak: 

- "Ben de ~ekiz yaııma geliyo
rum. Halbuki bana henüz küçük 
bir çocuk muamelesi yapıyorsu· 
nuz.,, demitti. 

Kız kardeıi ona hemen ıu ceva· 
bı venniıti: 

-"Sen erkek çocukaun, benim· 
le bir olamazım!.,, 

<Devamı 'liat) 

Galatas'.:!.ray-Fenerbahçe ma· müteessir olacaktır. Beşiktaş takımının baş mevkiini 
daha kolaylıkla muhafaza ederek 
934 şampiyonluğu kızanacağı mu 
h:lkkak telakki edilebilir. 

çının kavga ile bitmesi bundan son Cialatasaray - Fener bahçe 
ra; iki takımı vücude getiren uzuv· kadrolar1 
lar hakkında verilen ceza karada· Ö 

ğrendiğimize göre Galatasa· 
rı 931 futbol ş:ımpiyonası vaziyeti· ray yeni kadrosunu B takımından A .. S. 
ni, birdenbire hi~ te hatıra gelmez 'f d Galatasaray antrenörü istı a e ederek kul'acaktır. Birin· 
bir şekle sokuverdi. Bu itibal'la ci takımdan cez:ılandmlmamış beyanatta bulunma· 
bugün bu yeni vaziyet üzerinde oyuncular da (Rasih, Muslih, dığını bildiriyor 
me!gul olm~.ık istiyoruz. Danyal) bu takımda yer alacak- Dünkü gaztelereden birisinde 

Ceza kararlar1 !ardır. Ka·leye Rasih konuhcak Galatasaray antrenörü Mister Pö· 
Verilen ceza kararlarının umu· müdafaaya bir müddettenberi, difut tarafından verildiği kaydiy· 

h t 1 "' d J • le bir beyanat çıkmıştı. Dün Mis· mi fikirleri memnun ettiğini dün as a ıgı o ayısıyle idmanlarına 
B 1-- d d ter Pödifut hiç bir gazeteye, be-işaret etmiştik • ta:auıuın a evam eden Burhan 

kt' yanat vermediğini bize bildirdi. 
Filhakika çok yerinde olduğu geçece ır. 
h k Nihadın yerine rne kez muavı·n· Ma~ların programı mu a kak bulunan bu kararlar, . . r 

l'kt Ruıhan R ·h· · d İstanbul futbol heyeti riyasetinden: bazı oyunculu için suç noktasın· 1 
e .. , ~sı m yerme e 2.3.934 cuma günü yapılacak resmi 

dan mütenasip görünmemekle be· ı merkez muhacımlikte B takımı müsabakalar: 

raber, hepimizi pekala tatmin ede- ~~~~e: .. mühaci.min oynatılması ı - Taksim 11ahasrnda, saha komi· 
cek mahiyettedir. Bu itibarla Is· duşunuluyor. seri Muslih Bey. 

tanbul Futbol Heyetini tebrik et· Galatasar:ıyın bu yeni kadrosu Süleymaniyc - Vefa - Kumkapt B. T. 
mek lazımdır. ile nasıl ıbir kuvvet derecesi gös • saat 12 hakem Basri Bey. 

Temenni edelim ki, kavga çıka· 
ran, kasten tekme atm:ıyı itiyat e• 
dinen oyuncular hakkında bun· 
dan sonra da ayni hasaasiyeti gös· 
terelim. Böyle hadiselerde katiyen 
şahsi hislerimize kapılmıy3Jım ve 
zerre kadar ihmal ve müsa.maha 
göıtermiyelim. 

Futbol müvazenesi 
Geçen haftaki teessüf edilecek 

hadisenin doğurduğu ceza karar· 
larını yalnız oyuncul:u·a ait gibi 
görmek te tabii doğru değildir. 
Bu karar ayni zamanda iki ·klübü 
de şiddetle cezalandırmış oluyor. 
Çünkü iki takun da bugünkü va· 
ziyette yakl :ıştıkları şampiyonluk 
tan birdenbire gerilemiş ve ıam
piyonluğu eUerinden lcaçırmı§ bu· 
lunuy-0rlar. Aylardanberi bu gaye 
için hazırlanmış, fedakarlık yap· 
mış iki klüp ;.çin bundan müessir 
ceza olabilir mi?. 

Cez:ı kararları, olduğu gibi tas· 
dik edilirse, ancak on sekiz mart
ta bitmiş olacak ve Fenerbahçe, 
Galatasaray takımları bu iki tari
hi dolduran yedi hafta içinde yap
mıya mecbur oldukları maçlara 
ancak cezaaız oyuncularla iştirak 
etmek hakkına malik olacaklar• 
dır. 

İki takımın bu müddet içinde 
yapnııya mechur oldukları maçla· 
rın sayısı müsavidir. Galatanra• 
ym Süleymaniye, Beşikta.§, Bey· 
koz, lstanbulspor takımle.riyle Fe· 
nerbahçenin de Beykoz, Vefa, Is· 
tanbulspor, Beşiktaı takımbriyle 
':karıda~mıs. günleri hu müddet 
içindedir. Dikkat edilirse iki ta· 
kım da. en tehlikeli rakıplerine 
k:.uşı en a'kla gelmez bir kadro ile 
çıkmak mecburiyetindedirler. 

iki tak.mı yeni kadrolarında B. 
takımlarından oyuncu alaca.klan -
na göre, buklüplerin B takımları• 
nm vaziyeti de bu hadiseden 

tereceği meçhuldür. Altmordu - Beylerbeyi birinci T. 
. saat 13,45 hakem İzzet Muhittin Bey. 

F enerbahçeye gelınce, cezalan- Süleymaniye _ Vefa .. Kumkapt bi-
dırılmamı§ bulunan Zeki Beyden rinci T. saat 15,30 hakem S,uphi Bey. 
başka o gün takımda yer a}m3mış 2 - Fencrbahçe sahasında, saha ka.. 
bulunan birinci takını oyuncula· miseri Salilıattin Bey. 
rından Fazıl, Niyazi, Şa•ban Bey• Beykoz - Fenerbahçe B. T. saat 
ı b t 1 k ·· • b" 11,30 hakem Ahmet Bey. er a~ a o m:ı uzere yenı ır ta· T k E - b' . . T t lJ lS 
k . d'l k . . l I op apı - yup ınncı • saa , 
ım tertıp e ı me ıçm ça ı~ı • hakem Cafer Bey. 

maktadır. Bu vaziyet üzerine Fe· Beykoz_ Fen.erbahçe birinci T saat 
nerbahçenin liğten çekileceğini 15 hakem Kemal Halim Bey. 

söyliyenler olmuşsa da dünkü 3 - Betiktaş (Şeref) sahasında, saha 
hk• · · .. l · komiseri N · B ta ı•kımıze gore bu rivayet erın un ey. 
ı kt Altmordu - Beylerbeyi B. T. saat 9 

as ı yo ur. hakem Halit İbrahim Bey. 

Esasen sporda gaye muh:ıkkak Be~iktaş - SüJeymaniye genç T. sa· 
şampiyonluk olmadığına aöre f e· at 12 hakem Halit Galip Bey. 

b h · l'wt ekilmesi yo. Vefa- Kumkapı - Fenerbahçe genç 
ner a çenın ıg en ç . • T. saat 13,15 hakem Sadi Bey. 
lunda ileriye sürülen rıvayetlerın Fenc y 1 fp .. ··k b' • · r t maz - ~ı·agumru ırıncı 

doğru olmaması lazım gelirdi Ve T. saat 14,30 hakem Sait Salahaltin Bey. 
böyle bir kararın spor zihniyetiy· 

Boks le ensen telifine de imkan bulu· 
d Kardif, 27 (A.A) - Eski ağır namaz ı. . 

G 1 t .. .. ·· d k' u siklet sampıyonu Jak Petersen, a a as.arayın onumuz e ı c • ~ 

maya maçı yoktur. Fakat Fener- Harri Krosleyi yenmiştiı·. On beş 
bahçe Taks~mde Beykozla 1 ravnt devam edecek olan müsa• 
karşılaşacaktır. Bu yeni vaziyet· reanın onuncu ravntu baıl.arken, 
te çok enteresan olacağı muhak· Krosley'in açık surette bellı ola~ 
kak bulun-.ın bu maç bize Fener- zaafına binaen, hakem maçı tatıl 
bahçenin iki aya inhisar edecek etmİ!tir. 
muvakkat kadrosunu da öğretmit Sipahi ocağında binicilik 
olacaktır. dersleri 

G3.laıtasaray ile F enerbahçenin 
düıtükleri bu acıklı vaziyetten bir 
çok iyi neticeler çıkarmak müm
kündür. Mesela: Diğer takımlar 
kendi vaziyetlerini mümkün mer· 
tebe düzeltmiye ve müsabakalar:ı 

Sipahi ocağı memlekette atlı 
sporun terakki ve inkipf ını temin 
için ihtiyaca kafi at satın almış ve 
ameli ve nazari binicilik dersleri 
açmııtır. Tedrisat ilerledikçe at 
gezintileri de yapılacaktır. Ders• 

daha ümitli hlr vaziyette girmiye Ier her gün saat 17 den 20 ye ka .. 
imkin bulacaklardır. Sonra genç dar pek müsait ıerait tahtında Si· 
uzuvhrm mecburi ıurette tecrü· 

pahi ocağında devam etmektedir. 
be edilmeleri belki pa~lak istidat- Muallimliğini Fransanın (Se-
lann ortaya çıkamasmı ve kazanıl· mür) binicilik mektebinden me
maaını mucip olaıeaktır. 

zun mütehassıs Behçet Bey deruh-
Beş iktaşın vaziyeti te eylemiştir. Atlı gezintiler (Şaı 

Yeni vaziyette en çok kazana· akur) ilkbaharda ba.şlıyacaktır. 
cak takım Befiktaştır G:ılatasaray Sipahi ocağı halkmıızdan isti. 
ile F enerbahçenin yeni kadroları yenlel'İn yazılmak için her gün O· 
ile Beşiktaşı kazanmaları ihtimali cağa müracaat edebileceklerhıf 
hemen hemen olm'!dığına göre 1 bildiriyor. 
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Bomba hadisesi suçluları! ı __ •s __ tan_b_u•_B_e•e_d_lye_aı_u_An,_ıa_r• --' 
Dün Adliyede sorguya çekildiler 

,.- (Baf taıah l lnel •11ta.mn:da) 

- Kabul etmiyorum. Ben, öyle 
~ey söylemedim! 

- Mehmet Efendi, senin bu Ar
tin Tülekyan Efendiden alacağın 
var mı idi?. 

- Yoktur. 
- Üç bin lira ~lacağın olduğu-

na dair bir ifaden var?. 
- Yoktur! .. 

Tevkif karar1 
Dör kişi, evlerinin, yazıhanenin 

nasıl arandığına dair izahat ver· 
dikten sonr:ı, hakim Reşit Bey 
dosyayı tetkik ederek, kararını 
bildirdi. Dava mevzuu, memleke· 
tin aaayitini bozan suçlar araaın· 
da: olması itibariyle, dördünfin de 
tevkiflerine karar verdi. 

Hakim Retit Bey, karan bildir· 
dikten sonra vaziyeti f(>yle anlat· 
tı: 

ğiliz .. Amma, ne de olsa .. 
- Pek fazh korkuya da sebep 

yok, değil mi? Size sadece iftira 
etmek istemişler .. 

- Yalnız iftira mı?. Fırsabnı 
bulmuş olsalardı. Bombaları buca• 
ğımıza sokacaklardı elbet .. Şükilı 
ki zabıtamız uyanıktır. 
_İyi amma, bombalar işe ya· 

ramazmıt Tülekyan efendi?· 
- Bilmiyoruz o 'kadarmı .. 
_ Aranız gerçekten açrk mıydı 

bunlarla?. 
_ E•et, amm:ı hu derecey~ va· 

racağını aklımıza bile getirmez· 
dik ... 

Tülekyan Efendi, bu itin sadece 
iftira olabileceğini bir türlü kafa· 
aın3 aığdıramıyor: 

- Polis, adliye tahkikat yapı· 
yor.. it tamamiyle anlaıılmadr .. 

Hakimiyeti Milliye Yatı mektebi talebesi ayak kaplara için 
lüzumu olan 600 kilo yarli kösele, 500 ayak yerli ıiyalı vidala. 
6 tura meşin, 30 m'etre astarhk bez, çivi, bıçak, vernik makine 
iğnesi ve sair kundura malzemesi pazarhkla a!ınacakbr. Talip 
olanlar ıeraiti anlamak fü:ere Levazım müdürlüğüne, pazarhğa 
girmek için de 94,5 lirahk teminat makbuz veya mektubu ile 
S .. 3 • 934 Pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi encümene 
mOracaat etmelidirler. l941) 

Falih Belediyesinden : Haraççı Kara Mebmet Kasımpaşa 
kayık iskelesi bili No. Jı kahve baraka mahalli kiraya verilece· 
ğinden iatiyenlerin 17 · 3 • 934 tarihine müsadif Gumartesi günil 
saat 14 le Daire Encümenine müracaat etmeleri lüzumu iltn 

·~ (~ 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezz : IS1 AN BUL 

Türklyedeki Şubeleri : 

11-VAKIT 28 ŞUBAT 1934 ~ 

Vapurculuk 
Türk Plnonim Şirketi 
lstanbul · Acentalığı 

Liman han, r elefon: 22925 ___ , _______________ ,__ ______ .. 
Karabiga Yolu 
Her Cumartesi ve 
Çarşamba günleri saat 

20 de Tophane rıhtımından 

Gerze vapuru kalkar. Gi

di, ve dönüşte mutat iskele· 
lere uğrar. 

lmroz Yolu 
Her Perşembe g ü • ü 

Galasa rıbtumndao saat 18 

de Tayyar vapuru kaı
kar. Gidiş ve dönüşte mutat 
iskelelere uğrar. 

- Evrak münderecatı, aleyhi· 
1'İzdedir. Sizi "1"be•t bınklllla • 
yız. Dosyayı müddeiumumiliğe 
gönderiyoruz. Alakadar dairece 
tahkikat derinlettirilir, neticeye 
göre hakkınızda icabeden kaDMni 

Her fey mahkamede meydana ç.ı· -
kacak .. 

&!\ ptülhami
din mirası .. 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 
Samsun • Mersin • Adana 
Yuoanlstandakl Şubeleri : 

[ Eyüp Sulh İcra Memurluğun· 

1 

dan: Balatta. Hızırçavuş mahalle
= sinde çiçek bahçe sokağında 26 ve 

1

81 ve 83 numaralı üç bap hane ile 

muamele yapılır. Kabah'ltli iaeniz l r ı· 
ceza görürsünüz, değilseniz, kur- Yüz milyon ngi ız ırasına 
tulununuz ! varıyormuş 

1 SelAnik. Kavala. Atlna. Pire 
BilO.mum Banka muameleleri. Kedmektupları. Cari bir hesap 

ıarı küşadı. Esham ve Tabvilit. Kasalar icarı. 

maa bahçenin tamamı 9231 lira 
kıymet taktir edilmit olan mezkur 
üç hane Eyüp icrasında açık artır
ma suretiyle satılacaktır. 

Tülekyan Ef. anlahyor Londra, (Dey)i Ekiıpreı) - 7 
Garip ıckilde iftiraya uğrayan milyon beş yüz hin Kanada do. 

iLAN 
Se1anik Bankasının 
Kütüphane sokağındaki latan· 

hul şubesi Sultan Hamamında 
Hoça. hanı sokağındaki 55 nu· 
maralı binaya nakJolunmuştur. 
Her nevi banka muamelatı. 

Satış şartnamesi 27 Şubat 934 
tarihinde divanhaneye talik edile· 

,, __________ ., cektir. 17 Mart 934 Cuınartesi 

Denizyolları günü saat 14 ten ıs ya kadar açık 
Tütün tüccarı Tülekyan Efendiyi lan sermayeli bir İngiliz kumpan· 
dün de aradık. Tophanede ç~lıttı· ya11, Aptulhamidin veresesine ait 
ğı F el~menk Bankasına bir iki malları ele geçirmek için teşekkül 
gündür hiç uğrama.dığım ogren· etmiş bulunuyor. 

i Ş L E T M E S 
1 

artırma ile satılacaktır. Artırma-
Accntelen Kara.köy Köprüba.şı ya iştirak için kıymeti muhamme· 
fel. 42362 - ''iirllecı Mühiir<laHa<l~ nesin'n yüzde 7,5 nisbetinde pey 

dik. Şişlide Hali.ıkir Gazi cadde· Kump:ınya, Aptülhamidin vere
ıindeki 232 numaralı evine gittik. sesi ile anla.tnuftır. Onun için 

Han Telefon 22740 •-•I akcası veya milli bir bankanın te
mi~at mektubunu tediye etmek la
zımdır. Müterakim vergi ve be
lediye ve vakıf icaresi mal sahiple· 
rine, tellaliyesi müşteriye aittir. 

TRABZON Hususi kasa icarı. 
Büyük kargir ev, inik muşamba kumpanya Aptülhamidin bıraktığı S •• J y } 
perdeleriyle, s:ıbahlarx muvakkat mirası arayıp tahkik ettirecek ve Yedikule haricinde 1 -17 nu· Ul at 0 U 
bir zaman için taJmmıı ve bot kal· kendisine hır akılacak istif ad eyi maralı Öostanda Y anko Anutaı 1 mış b1r ev manzarasını göateriyor· kestikten sonra geris~ni verese ara· ve Vangel efendilere: GÜLCEMAL va~~RT 
du, kapıyı çaldık. ımda takıim edecektir. İstanbul 3 üncü icra Memurlu· PERŞEMBE 

20 
de Gala· 

T·· ı ky Ef d' · t ·ı Kumpanyanın kanaatine göre gu" ndan · u e a11 en ının gaze ecı er- · ta Rıhtımından kalkacak. Gi· 
le temas ebnemek ı"ateyı· .. 1• pek ta· Aptülhamidin bıraktığı miras 100 Rıza efendinin zimmetinize 

:r dişte lnebolu, Samıun, Ordu, 
bii idi. Büyu"'k kapmm demı·r milyon İngiliz lirasına varıyor. Bu Sultanahmet sulh hukuk mahke- G R H 

ireaun, Trabzon, ize, o 
parm::ıklıklı ufak penceresinde servetten 30 milyonluk bir kı$mı- meıinin 12 - 2 - 932 tarihli ve D • 

pa'ya. önı.işte bu~lara ila 
beliren Y••Iı k•dın çehre"'ı'ne hac.- nı istirdat imkanı mevcuttur. Bü- 116 numaralı ilamı mucibince p 

-Y ... " :r veten Pazar, Of, ulataneye 
kabir hüviyet verdik: tün masraflar, komisyonlar, vesa· 108 lira 51 kuruı maa masraf tah- 933) 

uğrayacaktır. l . 
- Biz, dedik, Tülekyan Efen- ire ödendikten sonra l O milyon sili hakkındaki takip talebi üzeri- •-------------

dinin it doıtuyuz. Şirket namına sterlin kalması beklenmektedir. ne tarafınıza ödeme emri gönde· 
geliyoruz... Aptülhanıidin veresesi 100 kişiye rilmiş ise de mezkur ikametgahı-

- Hangi ıirket?. yakındır. ruzda bulunmadığınızdan ilanen 
- Felemenk tütün Jirketi... Kumpanya Aptülhamidin emla- tebliğat ifasına karar verilmiştir. 
Kapı aralandı. Şöylece bir içe- ki için İngiltere, Franaa, İtalya, Fi· Tarihi ilandan itibaren borcu 30 

ri süzüldük .. lhtiyar kadın, Tülek· Hstin ve Yunan:stan hükumetlerile gün içinde ödemeniz lazımdır. Bu 
y:ın Efendiye haber saldı. Pek a:ı müzakerelere giritece'ktir. müddet içinde borcu öedemez ve 
sonra, tüccarla. karıı katıyaydık.. Beynelmilel şöhreti kazanmıf tetkik merciinden veya temyiz ya· 

- Sizi hiç tanımıyorum. avukatlar konulacak, gelecek aym hut iadeyi muhakeme yaliyle ait 
- Hakkınız var, Tülekyan E • başında lngilterede ilk dava açıla· olduğu mahkemeden icranın geri 

fendi ... Görüfüşümüz ilktir.. caktır. ·bırakılması hakkrnda bir karar ge-
- Siz kimsiniz?. Bunun sebebi Antü1ha""idin tirmedikçe cebri icra yapılacağı ve 
- Gazeteci. İr~ktaki arazi ve emlf\kidir. Daha gene bu müddet içinde 33 - 4501 
Tela,landı: sonra Aptülhamidin. Suriye, filis- dosya nwnarasivle mal beyanında 
- Fakat, ben hic, h~ç bir fey tin, Yunanistan ve Trl"!~l11sgarpta- bulunmazsanız hapsen tazyik olu· 

bilmiyorum ki!. ki emlakine sıra gelecektir. nacağmız ve hakikate muhalif be· 
- Henüz bir şey sormadık Tii· yanatta bulunduğunuz takdirde 

lekyln Efendi... hapisle cezalandrrılacağmız nıez-
Antrede Madam Tu··ıekyan da K. l k 1-~ • hl'". k • n.ur ıcra emri te ıgı ma amma 

var .. lhtiya.r kadın da orada... ır ,.:::a l kaim olmak üzere ilan olunur. 
- Kapı az daha açılmıy1caktı, &,,..& (13812) 

Tülekyan Efendı".I .. !!!-_.-.,_,.._.. _ _..111!~!1~~~ 
-E .... Doğrudur. Kapıyı kim- O D A LA R K0 =o·=R'.12t1VU __ . · -ı 

seye a~mıyaruz. İçeriye kimseyi al· A ~ 
Yoruz Ankara caJdesı·nde mı .. "

1 

Sadri Etemin küçük 
- Bir doat... matbaamız ittisalinde H 
_Hayır.. ikayeleri 

B. hb Q h b h d Kitap halinde basılıyor, - ıra ap... r an ey anın a 
yakmda çıkcıcı.ktır. 

Bartın Yolu 
B U R S A MpArR 1T 

PERŞEMBE 19 da Sirke 
ci rıbbmıudıin kalkacaktır. 

(931) 

MERSiN 
Sür'at Yolu 

INEBOLU ,;•;.u'R f 
CUMA 11 de Sirkeci rıhtı · 
mıodan kalkacak gidişte lzınir 
Antalya, Mersin, Payas'a. Da 
niiıte bunJara illveten A an
ya, KüllOk. Çanakkaleye oğ· 
rayacaktır. t932) 

Ayvalık 
BANDIRMA 
ÇARŞAMBA 

Yolu 
vapuru 28 
ŞUBAT 

19 da Sir· 
keci rtbtımından kalkacaktır. 

1924 
_Hayır.... · k" h } k d ) Remzı ·ıtıın ar ı esi· 50 kuruş 

fe:Ii ~eki, sebep ne İillekyan E- k j 1 3 1 0 3 a l 1 •-·•-•0•0-K•TıiıiiiımıOıiRmiiiiıiıımml =:::::::::.-::::::m::::::r:mm::::::::=::::::::::::~ 
Omuzbrını silkti: var d 1 r. Ta )ip Hafız Cemal n.i Dr. Ekrem Şerif C_; 

- istirahat edeceğiz; ba,ımı:zı Oahili hastalıklar r- ··tPha111aı H • 
ı 1 1 V A K 1 T :: ı ıp f.kllltesi '.tlncidahlllye doçent :: 

dinleyeceğiz.. şte bu kadar. o an ar Cuma ve pazardan başka günlerde H Dabilı hastalıl-'lar mütehassısı Ü 
_ Sizi iyice sanını§ hu i, Tü· .d . .. öğleden sonra ıaat 21 den 4) e kadar H Ankaradaki muayenehanesini i! 

Ef d• ) areSJDe mura- lıtanbulda Divartyolunda (US) nu· u C - t ·ı Q 8 .. leıL.yan t.n ı... :: aga O? u riJan ey aparlı· ii 
- EJ.J,3tte ... Mühim i!tir. C t edebı• Jı• r)er. maralı hususi kabinesinde bastalannı is manı 6 numara va nakletmiştir. g 

d d a a kabuı eder. H r.ı. 20ss :: 
- Ko-:-kmU§aunuz ur a.. Muayenehane ~elefon numaruı 22398 ı n•11numunnmmuııımmnı111mam:ii 
-Yojc, hayır .. Dağ bafında de- 1 11llffinİll;"' "' lllffillll 11~111111~ Kıtlık ikametgah telefonu 42519 

Hakları tapo -sicilleriyle sabit 
olmadıkça ipotekli alacakhlada 
diğer alakadarların ve irtifak hak· 
kı sahiplerine tarihi ilandan itil:a-

/ ren 10 gün içinde evrakı müsbite· 
leriyle bildirmeleri lazımdır. 

Aksi halde hakları tapo sicille
riyle sabit olmıyanlar ıatış bede
linden hariç kalrrlar, alakadaranın 
icra ve iflaı kanununun 126 ıncı 

maddesine tevfikan hareket etme· 

1 

leri ve fazla malumat istiyenler E
yüp icrasında 934 - 28 numaralı 
dosyaya müracaatları ilan olunur. 

(10639) 

Yeclikulede 22 No: bostanda 
Dimitri efendiye: 

İstanbul 3 üncü icra Memurlu· 

ğundan: 

Rıza efendin in zimmetinize 
Sultanahmet sulh hukuk mahke· 
mesinin 15 _ 11 - 933 tarihli ve 

25 ~umarah ilamı mucibince 94 
lira maa masraf tahsili hakkmda
ki takip talebi üzerine tarafınıza 

ödeme emri gönderilmiş ise de mez 
kur ikametgihınızda bulunmadı· 

ğınızdan ilanen tebliğat ifaaın:1. 
karar verilmiştir. Tarihi ilidan i
tibaren borcu 30 gün içinde öde· 

1 

meniz lazımdır. Bu müddet için
de borcu ödemez ve tetkik merci· 
inden veya temyiz yahut iadeyi 

muhakeme yoliyle ait olduğu mah
kemeden icranın geri bırakılması 
hakkında bir karar getirmedikçe 

cebri icra yapılacağı ve gene hu 
müddet içinde 33 - 4499 doıya 

numarasiyle mal beyanında bulun 

mazsanız hapsen tazyik olunaca
ğınız ve hakikate muhalif beyanat 
ta bulunduğunuz takdirde hapiıle 
cezalandırılacağınız mezkur icra 
emri tebliği makamına kaim o!
mak üzere ilin olunur. (13812) 



- :-::-=:::==::·-- ---:--- - - - -- -

Kırıl~ Kaledeki Askeri 
San'atlar Lisesi için 
Muallim Aranıyor: 

Aıkeri Fabrikalar Umum Modürlüğünden: 

1 - Askeri San'at liseıinde San'at derslerinden ba~ka muh
telif ders zümrelerinden münhal muallimlikler Tardır. 

2 - Bu muallimliklere Maarif liselerinden muallimlik yap· 

mış olanlar yahut bıranılarma nazaran okutmak selahiyetini ve 

kanuni vasıfları haiz muallimler alınacaktır. 

3 - Alınacak muılıimio haftada en az on beş, en çok yir· 
mi saat ders okutması mecburidir. 

4 - Talip olanların muvaızab adreslerini havi i~tidalarilc 
fiş ve hal tercümelerini 1 S • Mart· 934 tarihine kadar Ankarada 

Askeri liseler müfettiıliğine göndermeleri lazımdır. 

5 - Tayin edilecek Muallim'ere kıdem lerine ve okutacak· 

ları ders zümresine göre ayda 98 liradan 150 liraya kadar üc· 
ret verilecektır. 

6 - Bu mektep için ayrıca 126 lira ücretle bir doktora 

ıhttyaç vadır. Talip olanların bir istida ve tercümei ballerilP. bir· 
Jikte müracaatları. {742) 

::::::::::m::rn:::::::::::::r:::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::: -·································· ... ······ .. ··- -···································································· i!ii A D A p····A··········z··········A···········R······· .. ·ı·········· .... ····ım 
~!f: im 
.Jı. •• • :;I: 

m~ TURK TiCARET BANKASI m~ 
!!!~ me r k e z ı· •• A d a p a z a r ı 5m :::. ::ı: ·:·· .... 
~iii ıstanbul şubesi: Y enipostane karşısı Tel. 22042 ~m 

m~ Sermayesi: 1,200,000 m~ 
i~I ihtiyat akçesi: 130,000 mi 
i::! ŞUBELER. iiH ·ı·· ı ···ı : ı: :n. 
::;: :::: 

Hn BANDIRMA - BARTIN - BiGA - BJLEClk mı 
i~~ BOLU-BOZüYüK-BURSA-DüZCE-ESKI- Uii 
Hü ŞEHiR-GEMLiK-GEREDE-GEYVE-HEN- 1111 

ini DEK-IZMIR- KARAMURSAL - KüTAHY A H~i 
~!H MUDIJRNU-M.KEMALPAŞA-SAFRANBO. ~m 
m~ LU-TEKIRDAG-YENIŞEHIR mı 
.... . ... 
H .:1üsait şeraitle mevduat, havale ka- !!!! 
m~ bul eder tahsile senet alır ve ikraz m~ 

T~QKiVE 

llRAAT 
BANKA51 - --- , ---......-. 

.DA-...~ 
BiRiKTiREN 
RA~T .. 6D~Q 

:::: A :::: 

ii~~ muamelatı yapar. füi --------------------------
m~ Mevduat faizleri müdüriyetle görütülerek tesbit edilir. il~i Ademi iktidar ve bel 1 
:::: · =i== gevşekliğine 
m: Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ti- iiH karşı en miıcssir deva SERVOIN hap 

m~ cariye satışına delalet eder. Sigorta yapar. im landır. Deposu, lstanbul'da Sirkcci'dc 

m~ Telefon: 23623 in~ Ali Rıza i\lcrke?. eczancsidir Taşrayı 
:::::::::::::::::::::·· .. :m:::::::::::::::::::::::ı:::::=:::=::::::::::::····· .. ·····::::::::::::::::::::::::::.:.-: ı 50 kuru.;; posta ile o"o··nderilir. lzmiı 'de 
••••••••••••••••==i!ii!!:ı:::•-•••• .. •••••••••••••••••• ...... •• .... ı••-•••••••:::::::::::a•••••••••••••••••••••••e .. :: T 

Sa tıi;k .. ··s·;·ğ;; ... Giib;~~i ........ · ::~·"~::::~~·:;· b:::~:~.··d· :·;;~2~: 
Y edikulede 22 numaralı bos· 

Karaağaç Müessesatından : tanda Vangel efendiye: 

Mezbaha ve Pay mahalli ahırlarında bir sene zarfında hasıl htanbul 3 üncü icra Memurlu-

1 k 1 
ğundan: 

o aca ya nız sıiır gübresi ıartnamesi mucibince k.:ıpalı zarfJa 
yirmi gün mliddetlc müzayedeye konulmuştur. Mukavele müd- Rıza efendinin zimmetinize 
deti 18 • 3 · 934 tarihinden itibaren bir senedir. Talip olanlar Sultanahmet sulh hukuk mahke-
teklif edecekleri fiatın yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçe- mesinin 18 - 2 - 931 tarihli 860 
s ini mektup "Ycya makbuz suretinde teklifoamelerine leffedecek· numaralı ilamı mucibince 5560 
ıu, ve ihale günü teklifname ile birlikte verecek erdir. ihale maa masraf tahsili hakkındaki ta-
li · Mart· 934 Pazar günü saat 14 te Karaağaç Müessesah Mü kip talebi üzerine tarafınıza öde· 
clüriyetinde icra ediıecektir. isleyenler şartnameyi görmek için me emri gönderilmiş ise de mez-
Müdüriyet Kalemine müracaat edebilirler. (770) kur ikametgahınızda bulunmadı-· 

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı Tertip 5 inci Keşide 

11 M A R T 1934 tedir. 
Büyük ikramiye 30.000 Lira 

Ayrıca, 10.000, 4.000, 3.000 Liralık ikra

miye ve 20.000 Liralık Mükafat vardır. 

ğımzdan ilanen tebliğat ifasına 
karar verilmiştir. Tarihi ilandan 
itibaren borcu 30 gün İçinde öde· 

1 meniz lazımdır. Bu müddet için· 
de borcu ödemez ve tetkik merci· 
inden veya temyiz yahut iadeyi 
muhakeme yoliyle ait oldui'iu mah 
kemeden icranın geri bırakılması 
hakkında bir karar getirmedil"çe 
cebri icra yapılacağı ve gene bu 
müddet içinde 33 - 4500 dosya 
numarasiyle mal beyanınd buh n 
mazsanız h nosen tazyik ol 'naca· 
ğınız ve ha'kikata muhalif beva-· 
natta bulunduaunuz takdirde ha· 
pisle cezala.ndm1aca<7mız mezkur 
icra emri tebliği makamına kaim 
olmak üzere ilaı:ı olunur. (13812) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Paıabahçe fabrikasında •Ücuda getirilecek yanıın söndlirme 

tesisatına muktazi levazım aleni münakasa ile aahn alınacaktır. 
Taliplerin liste ve şartnameyi gördükten ıonra mllnakasaya itti· 
rak etmek üzere ( % 7.5) teminatlarile beraber (14/3/934) çar
~aroba günü saat (14) de Galatada Alım Satım Komisyonuna 
müracaatları. (831) 

A. - (5000) kilo yerli malı Demir Tel : 28 · 2 • 934 Çerşım· 
ba günli saat 1 S 

B. - (2000) adet Bayi Le•hası : 5 • 3 • 934 Pazartesi 

C. - (7000) kilo Siklop Çemberi ve (250) : 
kilo Rıptıye. 

D. - (6000) kilo Bandro'. Klğıdı 

günü aaat 15 
12 · 3· ~34 Pazartesi 
günü aaat 14 
12 • 3 · 934 Pazarteıi 
günü saat 15 

Satın alınacak bu dört kalem levazımı vermek isteyenlerin 
nümune ve ıartnameleri gördükten ıonra pazarlığına iştirlk ede
bilmek üzere her birinin hizasında gösterilen gün ve saatte "q9 
7,5,, teminat akçelerile beraber Galata'da Alım, Satım Komis
yonuna müracaatları. (809) 

(500) top ince Bandrol kağıdı satın alınacaktır. Taliplerin 

nümunt>yi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere ( % 7,5) 
teminatlarile beraber l 7 • 3 • 934) Çarşamba günü saat (14) 
te Galata'da Mübayaa Komisyonuna müracaatları. t850) 

Nafıa Vekiletinden : 
3000 ton katran yağının 25 • 2 · 934 tarihindeki münaka1111 

görülen lüzum üzerine 18 • 3 • 934 tarihine müsadif Pazar günü 

saat on beşe tehir edilmışlir. Taliplerin yevmi mezkurda mukad· 

dema ilin edilen şerait dairesinde müracaatları. (923) 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

VAKiT Matbaası - lıtanbul 


