
Şarkt Avrupada bir hava 
turnesine çıkmış olan F ran
sız tayyarecisi Costes Istan
bula da gelecek. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usa MAHMUT 

ava ı osun 
seneye kadar İngiltere 

ve F ransanın beş misline 
varacağı söyleniyor. 
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Türk parası 
Milli paramızı hangi kuvvet ve vasıta

larla koruyoruz? Türk parasını ayakta 
tutan hakiki amffer; memleketin mali ve 
iktıaacli kudretidir. Mali ve liktısadi kud
retimiz yerinde oldukça, paramızm düı· 
meıi teblikeıi yoktur. Maattee11üf halk, 
hazan paramızı koruyan hakiki &milleri, 
müıpet politikayı bir tarafa bırakıyor da 
bilerek bilmiyerek ortaya at~lan rivayet
lere, devlete ve devletin ikbıadi politika· 
aına kartı emniyet hialerini ıarsacak ıa
yialara daha ziyade kanıyor. HükUınetin 
her hangi bir karar veya politikaoma kar
tı emniyetıizlik telkin edecek her hare
ketlin hudutauz zararları oluyor: Türk 
paraımı düıürmek veya yükıelbnek yo
lunda zaman zaman, etrafa yayılan riva
fet ve ıayialar bu cüm'edendir. 

Baıvekil lamel Paıa Hazretlerinin ta
aarruf haftası münasebetile •Öylediği nu
tukla; Türk parası hali ve aılisi hakkın
da - mahdut bile olsa - ıaroılan kana
atlere yeni bir kuvvet ve emniyet vere
cek mahiyettedir. Muhterem baıvekil: 
"Milli para, şimdiye kadar olduğu 
gibi, kuvvetini muhafaza edecek
tir: Kıymetini arttırmıyacağız, kıy
metini düşürmiyeceğiz. Her ne pa· 
hasına maloluraa olsun, paramızın 
kıymetini behemehal muhafaza 
d •. 1 e ecegız.,, 

Yolunda kendi vatandaılarına ve bü
ifün dünyaya teminat verirken, yalnız 
kendisinin ve hükUınetinin takip ettiği 
ve bundan böyle de takibine karar verdi
ği politikaya istinat etmiyor; paramızın 
sağlam kalmasındaki fenni aebepleri de 
gösteriyor, anlattıyor. 

Her memlekette milli parayı oağlam 
tutan, onu düımekten koruyan imiller; 
B§aiı yukarı aynidir. Bu imilleri, ıöyle
ce aıra.ıyabiliriz: 

1 - Bütçede tevazün 
2 - lktıaadi muvazene 
3 - Altm kar1ılığı. 
4 - Dahilde ve hariçte ıiyasi emniyet 

'fe iıtikrar. 
Devlet bütçesini mütevazin bulundur

nıak; cümhuriyet idaremizin hiç bir mÜ· 
lilıaza ile vazgeçemiyeceği bir esaıtır. 
Muhakkak ki, Türkiyenin dahilde ve 
Lariçte kudretini; kabiliyetini hi11ettlr· 
muJ"<ie, bu eıasa aadakatin büyük tesiri 
olın .. ;:t.ır. Bütçede mutlak bir muvazene 
yapnıak; her zaman milletçe az, çok feda
karlık'.arı icap eUtiriyor. Bu itibarla mu
vazene politikasmda muvaffakıyetimizi; 
milletin feı agat ve fedakarlığına medyu
nuz. Hükumetin, geçen seneye niıpetle 
bütçenin masraf faslını arttırması mevzu· 
ubahis değildir. En mühim meıale; ge
§en 11<.ueki varidatı bulmaktır. Cümhuri
yet idaresi, §İmdiye kadar, hayali bir büt
çe yapmadı. Müteva2İn olarak yapbiı 
her bütçeyi tahakkuk ettirdi. Onümüz
deki sene içinde, l'eçen aenenin varidat 
mıktarıru bulacağımız, biraz fÜphelidir. 
Fakat, varidat faılmda kalacak açığı ka
pallmakta müıkiilat yoktur. Bunu, ıuyun 
boımda, en yükıek vazife ve meı'uliyet 
aıevkiinde bulunan muhterem baıvekil
ı.len İfİbnek kadar emniyet verici bir ıey 
olur mu: 

"Bütçe muvazenesini bu sene 
idare etmek için, kendimizi ikti
lıam olanmıyacak müşkülat karşı
•ıncta gormüyorum. icap ederse 
tedbir alacağız ve bu senenin gös
terdiği zaruretlere göre gelecek se
ne bütçesini hakiki ve ciddi bir mu· 
vazeneye dayanarak, icap eden 
her tedbiri, kat'i kararla, beheme
hal alacağız.,, 

Ticaret ve iktııadi muvazenemizi yolu
na koymak için, memleketçe bir çok fe· 
dakarlıklara katlanıyoruz. Bunca zorluk· 
lara rağmen, oanayümizi korumağa ça· 
hımamızm bel!i batlı ıebeplerini bıı ga
yede aramalıdır. Muhtelif memleketler
le, aynen mübadele eaası dahilinde anlaş
malar yapmamız, bu polit,;kayı bütün 
memleketlere letmil yolundaki faaliyeti
miz; İkbsadi muvazenemi.zin teeısüaün· 
de çok müessir oluyor. 

Cümhuriyet Merkez Bankasının, albn 
ıtoku toplamak yolundaki meıkiır faali
yetini ötleden beri takip ediyoruz, iki gün 
evvel de muhterem baıvekilden dinledik: 

"Cümhuriyet Merkez Bankası
nın altın biriktirdiğini söylediğim 
zaman memnuniyetle ilaııe edebi
lirim ki, gerek memleketin hususi 
ticaret hayatında ve gerek umumi 
bütçede harice döviz borçları bi
riktirmiş ve aırtına ayrıca bir borç 
')'üklemek vazi')'eti yoktur. Yani 
döviz borcu biriktirmiyerek Cüm
huriyet Merkez Bankasının altın 
ıtokunu arttırıdığını görüyoruz.,, 

Filhakika bir çok memleketler var ki 
biriktirdikleri a.'tın kıymetinden faz)~ 
borca girerek stoklarını yapıyorlar. 

Memleketin, dahili ve harici emniyet 
manzarası; hepimize ferah verecek gibi· 
dir. Türkiyede rejim meselesi yoktur. 
Türk vatandaşları arasında biribirine 
kartı ~kırı menfaatler yoktur. Memle
kette "'ayiıi ihlal edecek ne bir zihni
yet, ..., de bir hareket yoktur. Vatanın 
her köıesinde hlkim olan samimi karar 
ıuduır: Büyük Gazi'ni.1 münevver idare 
•e ırııod••i alımda milıetçe tlek bir ~ücut 
halinde yürümek ve yaıamak ..• 

Siyasi emniyet bahsine gelince: Bunu 
falnız biz söylemiyoruz. Cümhuriyet 
'rtirkıyesınin takip ettiği sulh ve emniyet 
politikaa.nı h~rici alem de candan beğe
niyor. Hem ao.hile lıem d~ harice emnİ· 
Yet ve •a:·aı l\ollOn eden bu politikada 
YLİrür..ı.ık aLTIİ; bütün Türk milleti ve 
onu idar" edeır'er için kat'idir. Bir çok 
ıno er.etler bizim b halimize iııırenı-

Belgrat Anlaşması Komşulara ' Karşı Değil 
1

1 Gazi Hz. nin 
Dilekleri 

ANKARA, 14. A.A. - Riya
seti cümhur umumi katipliğin
den: 

Reisicümhur Hazretleri ta
sarruf ha/tasının girmesinden ö
türü yüksek ve uyanık duygulu 
halkımızın milli istihsali koruma 
ve tasarruf yolundaki verimli 
çalı,masından f;Ok sevinç duy
maktadırlar. 

Bu vesile ile haklanndcı gös
\ terilen güzel duygulara teşek-

~ 
kürlerinin ve muvallakiyet di
leklerinin iletilmesine Anadolu 

1
1 Aiansını tavait buyurmuşlardır. 

/ı -
1 Bulgar kralı 

Reisicümlıur Hz. Baıvekilin nutkuna dinliyorlar - ismet Paşa nutuk 
ıöylüyor - Bütün salona dolduran büyük bir halk kütlesi ve vekiller 

ismet Paşayı dinliyorlar .• 

Parayı saklamaktan ziya
de faaliyete getirmeli 

•• 
Dün haftanın üçüncü günü idi, Univer-

sitede istifadeli konferanslar verildi 
lktııat ve Tasarruf haftası deYam 

ediyor. Hafta münasebetile Yük.ek lk. 
baat ve Ticaret mektebi talebe cemi
yeti tarafından dün milli ikbsat, yer• 
Ji malı ve tıuamıf hakkında kmıfe • 
ranslı bir içtima tertip edildi. Saat on 
dörtte Üniversite konferans aalonun00 

da Üniversite ve Yüksek lkbıat ve Ti 
caret mektebi ve diğer mektepler ta• 
!ebesi hazır bulunuyordu. Cemiyet re 
i&i Ekrem Celal Bey küroüye geldi ve 
dedi ki: 

- Konferanaı llçnıadan evvel bu 
günü tertip için bize yardım eden 
müeıseaata ve muhterem zevata ve 
buraya gelmekle bizi memnun eden 
arkadaılanmıza cemiyetimiz namı .. 
na ayn ayrı te§ekkür ederim. Yerli 
malı ve taıamıf haftası münıuebeti -
le yÜkıek iktısat ve ticaret mektebi 
talebe cemiyetinin bu konferansı ter 
tibindeki maksat tudur: Genç ve dinç 
Türkiyemiz, cihanıümul inkılap için, 
de iktısadi inkılaba layik olduğu e -
hemıniyeti vermektedir. Bugünü Av .. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

...----

YABAN(\ 

Müderrsi Zühtü Bey dün Vniversi 
lede konferans verirken 

Karadenizde gene fırtına! 
Dün limanda üç kişi boğuldu, Roman
yadan gelen vapur 18 mil açıkta oturdu 

---- -- ·- ------, 

Evvelki gece baılıyan yağmur dün 
de hemen fasılasız olarak devam et· 
mi~tir. Yağ1nvrla beraber lodoa fırtı .. 
nası da olduğundan dün limanda ba
zı kazalar vukua gelmi§ ve üç kifi bo 

yorlar, gıpta ediyorlar. 
Bütün bu izahlardan anlaıılıyor ki, 

Türk parasının bundan böyle de sapsağ
lam kalması için icap eden umumi ve hu
auıi bütün terait mevcutt\ır, mükem .. 
meldir. Buna, kendimiıin, Türk vatan
d"tlannır ruhi emniyetini de iliive ede· 
lti'irsek milli paramızın sarsılmasına İm· 
kan kalmaz. itin baıı kendimize, kendi 
iktısadi bünyemize, bükUmetimizin po]j. 
tikasına candan inanmaktır. Böyle bir 
inandan bugüne kadar hiç zarar görme-

ğulmuştur. Bunlardan Samatya.da ba
lıkçı Agop ve Arıak balık tutmak ü
zere denize açılmıılardır. Bu esna -
da fırtına tiddetlenmif ve kayrk dal
galar araaında devrilerek içindekiler 
denize dökülmüılerdir. Denizde bo • 
ğuk boğuk imdat ıesleri duyulmuı; 
fakat dalgalann ıiddetinden yetitile
rek bunlan kurtarmak mümkün ola • 
mamııtır. Arıakla Agop dalgalar ara 
aında boğulup gibnitlerdir. Bundan 
baıka Haydarpa§a önlerinde de ayni 
saatte diğer bir facia olmu,;tur. Oı • 
küdarda Paıalimarunda lzzettinin 
sandalına Ahmet, Hasan, Bahri ve di 
ğer iki balıkçı olarak beı kiti binmit· 
tir. Bunlar Haydarpap§a önlerine gi· 
derlerken fırbnaya tutulmuılardır. 
Geri dönerlerken sandal devrilnıİ§, 
hepsi denize dökülerek bağırmağa bat 
lamııtır. Etraftan yetiıilerek Ahmet 
müstesna diğerleri kurtanlmıttır. 

Ahmet, boğulmuştur. 

Bundan b&§ka yağmurun sürekli 
yağmaaından bazı caddelerde aular 
birikmiı, sokakta yürümek güçle§ • 
mİ§tir. Hava gündüz kasvetli ve ak .. 
tam gibi karanlık olduğundan daire
lerde, mağazalarda, evlerde elektrik 
Jer yanıruıbr, Akıama doğru da teh· 

{Devamı 2 inci sahifede) 

1 
dik, aldanmadık. Unubnamalı ki, beynel
milel para ve döviz muamelitlı içinde 
çalııanlardan eıı çok kazananlar; kasa-
sında en çok Türk parası saklıyanlardcr. 
Hiç ıarsı'maz, hiç düımez sanılan nice 
şağlam paraların akıbetini gördük. Bü
tün bunların tetkik ve mütaleası; Türk 
vatandaşına, memleket iktısadiyatındaki, 
milli paramızın tufumundaki vazifesini 
habrlatmağa kafi gelmez mi? 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Sofyaya döndü 
Diğer Balkan devletleri 

aleyhine bir anlaşma yoktur 
SOFY A 14. A. A. - Bulgar hüküm

darlan ile yanlarındaki zevat dün ak-
fBDl Belgrad'dan Sof ------
yaya gel'miılerdir. 1 
M. Muşanof mem-

nun görünüyor 
BELGRAT, 14. A.A. 
Bulgar Batvekili M. 
Muşanoff1 Havaı A· 
janamın mümessili. 
ne ıu beyanatta bu
lunmuıtur ı 

" M. Y evtiç ile Y•P· 
biun konuımalar 
Bulgariıtanla Yu
goslavyayı alakadar 
eden bir aürü mese· 
leleri aydrnlatmamı
za imkan baııl etı
miıtir. Bu ıneıe'erin 
hal ve taıfiyeıine yakın bir atide baı
layabileceğimizi umuyonnn. 

u E,..,..e stça bir mahiyette olan 
Bulgar-Yugoslav Minasebetleri ıulh 
halinin bozulmamaomı temin için ur
fedilen emeklere değerli bir yardım ve 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Mesut bir evlenme 
Hariciye vekilinin kerime
sinin nikah merasimi yapıldı 

Gazi Hz. çay ziyafetini 
şereflendirdiler 

ANKARA, 14. A.A. - Hariciye 
Vekili Tevfik Rüıtü Beyin kerimesi 
Emel Hanımla hariciye memurlann· 
dan Fatin Rüıtü Beyin nikahlan bu
gÜn belediye dairesinde icra cdilmi§• 
tir. Şahit olarak Büyük Millet Mec
liai Reisi Kazım ve Baıvekil lamet 
Paıa Hazretleri bulunuyorlardı. 

Reir.icümhur Hazretleri namına. 
katibi umumi Ruıen Eşref, batyaver 
Celal ve kalemi mahsus müdiri Riza 
Beyfendilerle bütün vekiller ve aüfe
ra heyetinin doyeni Sovyet Rusya bü
yiik elçisi M. Suriç de merasime İJ· 
tirak "bniılcrdir. 

Aktam oaat 17 de Baıvekil lamel 
Pllfa ·aazretleri tarafından Ankara 
Palasta mükellef bir çay ziyafeti ve

{Devamı 2 inci sahifede) 

'Costes geliyor --Maruf tayyareci bir kaç 
gün burada kalacak 
Verilen bir habere göre meşhur 

Franıız tayyarecisi Costes yakında 
iki mo törlü bir tayyare ile ıehriınize 
gelecektir. Costes birkaç gün ıehri • 
mizde lıalacaktır. Franaız pilotunun 
bu seyahatinde bindiği tayyare, ıon 
sistem alat ve edevat ile mücehhez • 
dir. Bilindiği veçhile Costes, bundan 
birkaç sene evvel, arkada§l Bellont 
ile birlikte Atlas denizini &§arak A • 
merikaya gİbneğe muvaffak olmut • 
tu. Bu muvaffakıyet Fransız pilotu • 
na tar.1arecilik aleminde büyiik bir 
§i;hret kazandırmı§lır, 

Yangından sonra su! 
Muhtelif binalara yerleştirilen adliye 
teşkilatı evrakını dün sular tehdit etti 

Bina meselesi henüz halledilemedi 
Adliye tetkilatmın muhtelif yerle

re yerlettirilmesi faaliyetine dün de 
devam edilmiıtir. Muhtelif devlet da 
irelerinin mobilye vermek ıuretile v& 
ki yardımlan devam ebnektedir. Dün 
de iatintak daireleri yerlettirilmitler• 
dir. Tatmektepteki ceza mahkemele
rinin, sobıuız ve mobilyeıiz feci va • 
ziyetlerini dün yazmıtbk. Neıriyatr -
mız nazan dikkate alınmıt, Tatmek
tebe güzel, büyük demir sobalar gön 
derilmif ve derhal kurdurularak yak 
bnlmıtbr. Tevkifhanedeki müddeiu • 
muınilik bürosu ve aulh mahkemeleri 
ne de •obalar kurdurulınuıtur. 

Ta,mektep göl halinde 
Birçok resmi binalo.r gibi Taımek 

tep binası da baknnsızlık yÜzünden 
harap olmut, dün yağmur yağdığı müd 
det zarfında üst kat mütemadiyen ak 
mı§, çalıımak kabil olamamıf, met • 
halde de 20 • 30 ıantim derinliğinde 
su birikmi§tir. Adliye levazım dai • 
resi de bu binanın alt katına nakle -
dilmiıtir. Fakat iıgal ettikleri yer o 

kadar rutubetlidir ki memurlar bir 
saatten fazla bir yerde devamlı au -
rette oturamamakta , her saatte bir 
kalkıp beı on dakika dolaımak zaru 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Ayakkabı mantarları için
de esrar ve kokain! 

Limanda kaçakçılık yapan iki 
dalcı geceleyin yakalandı 

san-

Kaçakçı sandalcılar ayak manlarlan içincle 
l>cr aber 

kaçırclıklan afyon ve 'esrarla 

Gümrük muhafaza idaresinin mo
törlü oandallanndan biri, evvelki ge
ce ıahaha kartı limanda dol&§ırken 
fenerıiz bir ıandala teıadüf ebnİftİr. 
Muhafaza motörü, meçhul oandala 

yanaımıt ve memurlar gecenin bu ıa 
atinde ne yapbklannı İçindekilerden 
ıormuttur. Sandaldakiler, balık tut -
tuklan cevabını vermiılerdir. Şüphe 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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~ Bu romanda: Ya%an: ISKENDER FAHREDDiN -

c r = = Türkler Orta As- Yeni tefrikam.ı=lan ba%ı parçalar: -

I= yadan nereye göç = " ... Kıratlı bir delikanlı kalabalı-
- ettiler?. Dicle Fi- ğın arasından bağırdı: = 
E - Biz, taçlı baıa boyun eğmeyiz... -= rat kıyılarına na- Bizim reisimizin başında güneıin ren -
i!§ Sil yerleştiler ? • gi var. Türk, ondan değerli taç tanı - = 

maz. Yere vurun o gümüş ve zebercet ;;;;::;;s = Garba nasıl dağıl- parçaıannı .• ve atlarınız onları çiğne- ~ 

= dılar? • ( Dahil ) ıin.~ .. ?a~" . . . . , . , . -
= şehrı·nı· ı"lk defa ' ·kl · -- " ••• Alageyı erjn reisı, Asu'yu 
;; kimler kurdu? • çağırdı .. Güneşin oğlu, ihtiyan dinli-

yordu: - Oğul, sen gelecek av bay= Tarihi devirler• ramına kadar at üstünde gezeceksin.. 

1 den evvelki• Me- Ve bir kadın çobanın peşine düşecek
si:ı 1 Onu çok seveceksin! Fakat, o 

deniyetler -Saray- seninle döğiişmek isteyen kinci bir = 
kadındır... Senj yenmeğe çalııaca.k 

lar • Mabetler • ve kolay kolay senin koynuna girmi. -
yecek! ..• ilah" -

Köprüler • Yüksek . . . , . • , , , 
kuleler • Firat dil- · · · · · · · 

" ... Hitay, Fıratın biricik incuiy. -
- berleri • Sirtella di. Güneıin oğlu, birgün dağda ge • -
= b v 1 b •• ı- zerken, onun ıürülerini kııkırttı.. ı,. = 
5 ~g arı ve u un te, genç kız, o günden beri, daima -
~- dunyayı saran bir baıı yukarıda gezen bu delikanlıdan öç -

almak istıiyordıı ... ilab " 
~Millet... -
1 Aşk, gurur, heyecan dolu bu yeni tefrikamız1 
5 PAZAR günü bekleyiniz! 
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Yaaa ı LK. H•r ı.alda (Milli,..t) ladlr, 

• Üçüncü ımamın firarı 
Mülga kelimeler! - "Mesel ei zaile,. ! - Abdülhaınidin 

korkuları. - Nihayet korktuklarına uğradı! 

Sultan Hamidin vehhamlağı, Faraza; devrilmit fıçılar, kırık ma
korkaklığı hakkında, bu süutnlar- salar, sandalyeler arasında, kimi o
da bir çok hatıralar kaydetmiştik. turmuş, kimi uzanmış, kimi de a
lkinci Sultan Abdülhamit nelerden yakta, sigara, pipo ve şarap içen 
korktu ise, hepsi başına gelmi,tir. bir çok adamı gösteren bir resim. 

O, filhakika, tarihten, geçmif bunun altında "Avam kamarasının 
vak'a ve hadiselerden ders almağı hali!,, yazılı. 
lcendince adeta vazife biliyordu. Eski "malumat,, "Musavver fen 
Kin güdmek tabiatinde olduğu i- ve edep,, vesaire gibi mecmualar 
çin, ehemmiyetli gördüğü her şeyi karıştırılacak olursa, bu çeşit bir 
mimlerdi ve hiç unutmazdL çok resme tesadüf olunur. 

Abdülhamidin vehminden, ma- Sultan Azizin hal'ini, Sultan Mu-
naMz endişelerinden, yersiz korku- radın hastalığını hatırlatan ve halk 
lanndan, hiç bir 9ey yakasını kurta arasında söylenen şarkılarda tid-
mamıfh. detle menedilmitti. 

Merhumun, tarihten aldığı ders Bütün bu tenkitlerin, bu sıkı ted-
te, kendi mantığına göre idi. Muh- birlerin yegane saiki: korku idi. 
temel tehlikelere kartı tedbirler Abdülhamit, hürriyetten, meşru. 
almakla, onları büsbütün mahvü- ti idareden korkardı. 
izale etmit sanıyordu. Abdülhamit, Kanunuesasi ilanın-

Mektep kitaplarından ilim kitap- dan korkardı. 
!arına, lilgatlere kadar sansür koy- Abdülhamit hal' edilmekten 
durdu. Bu sansür rezaleti o derece- korllardı. 
yi bulmuştu ki devrin hicivgi'i ,air- Abdülhamit, nefsine taarruzdan, 
!erinden biri: suikastan, ölümden korkardı. Bu 

Arapça bir kitap zannüe kur'anı vehham Paditah, neden korktu ise, 
çizmişler! hepsi başına geldi, bütün korktuk-

Demeğe mecbur kalmıttı· !arına uğradı. 
Devri lstipdatta netrolunmut her Hürriyeti ilan etmeğe, meşruti 

:insten kitaplara bakılsa, derhal idareye boyun eymeğe mecbur kal
sansörrün parmağı görünür. Bazı dı. 
kelimelerin manaları dağiştirilmi,, Kanunuesasiyi tatbik 
bazı kelimeler de büsbütün tay mecbur kaldı. 

etmeğe 

ve ilga ( !) edilivermi9ti. Hal' edildi ve nihayet öldü. 
Lugat kitaplarında "hürriyet,, Hal' edildikten sonra Sel&.nikte 

kelimesinin mukabili "serserilik,. ordu (Alatini) köşküne götürüle
tir. Buna kıyas ederek daha bir çok ceği gün paltosunu giyerken: Zali
kelimelerin mukabilİerinin de böy-

1 
ke takdirün azizülhakim ! .. demi,. 

le tahrif edilmiş oldukları görülür. ti. 
"Kanunuesasi,, "Yıldız,, (hal') Eğer o, bu tevekkülü, salta.natı-

ve emsali lugatJerden tamamile ÇI· nın bidayetinde"göstermif, manasız 
karılmı~tır ki bunlar saymakla tü- yersiz vehimleri, korkuları atmıt ol 
kenmez ! ' saydı, otuz üç sene süren Padifah-

Muhakimi feriyede ve hukukiye- lığında belki faydalı, nafi izler bı
de "atih,, "muhteliştuur,, kelime- rakabilirdi. Fakat o, tam manasile 
leri kullanılmadığı için ilamlar, hü- vehminin kurbanı idi. 
kümler alınamıyordu. İkinci Sultan Hamit, denebilir ki 

93 Türk • Moskof harbinin adı hayatında bir gün, bir gece tamami 
kitaplarda, gazetelerde: "meselei le kalbi ferah olarak, gamsız, en
zaile,. "vak'aizaile,, idi. difesiz yaşayamamıftı ... En olmı

Ethas isimlerinde de sansür var- yacak, akta uzak safsatalara, yalan 
dı "Murat,, ismi "Mirat,,; (Retat) lara hemen inanıvermesi, onun ser
ismi (Netet) oluyordu. semliğine veya budalalığına ala-

Cuma ve bayram selamlık alay- met değil, beynini kemiren ve hem 
larındaki tenhalığa, kalabalığa dik- kurtlarını besliyen birer gıda olma
kat ediyordu. Padişah, camie gir- lanndandı. Kendisine yalan, uy
mezden evvel, camiin içini, iğne de durma curnalı verenleri tiddetle 
liğine kadar arattırıyordu. tecziye etmemesi de bunu gösteri-

Kendisi "Meclisi Meb'usan,,m yordu; demek ki memnundu. 
lafmı ağızlara aldırmıyor, üstelik Vehmin zeki bir adamı, alık 
ecenbi memleketlerindeki "Mec- mevkiine soktuğunun en canlı ve 
lis,,lerle alay etmek istiyordu. Re- tarihi misali, İkinci Sultan Ha. 
simli gazete ve mecmualarda, uy- mittir. 
durma resimler ne9rettiriyordu. B I T T I 

Bir çiftçi mebusumuz bir 
1köy mektebi yaptırdı 
ANKARA, (Hususi muhabirimiz • 

d..,.) - Ankaranın çiftçi mebusların 
dan Muslihiddin Bey değerli ve milıi 
kültürü candan benimsemiı bir vatan 
datımızdır. 

Kendisi Tatlar köyü halundandır. 
ötedP.n beri çiftçatikle mqguldur. 
inkılapta •e mebusluğunda sahan
dan uzakl&Jmamı9, buti. bu meaaisi
ne bu sefer de maarifçiliği ilave et
miıtiır. Vilayetin Tatlar köyünde bir 
mektep açacağını haber alan Mualibit 
tin Bty bu mektep binaamı kendi kese 
aJnden yaptırmıt ve çoculdann der• 
levazmıını temin ebnİftir. 

Hf'rhangi bir meraaiııı aebebile ci 
\'ardan davet edilen bır çok köylüler 
gerek mektepten, gerek çocukların 
bir kıyafetle manzumeler, milli mart 
!ar okumalanndan aon derece duy • 
ğulanmışlardır. 

Toprağına, milletine' ve inkılaba 
baglı olan mebuıumuzun bu müteva
zi ve seniz hareketi viJiyetle maarif 
müdürünün de memnuniyetlerini mu 
cip olmuş ve valimiz Nevzat ve Maa· 
rif müdürümüz Rahmi Beyler fU mek 
tubu göndermi9lerdir: 

(Bu ders senesi köyünüzde açılan 
mektebin binasını yaptırmak ve tale
benin ders levazımını temin eylemek 
ıureJilc Maarife gösterdiğiniz can· 
dan ve yakından bağlılık , vilayetçe 
teşekküre değer görülmüştür efen • 
dim.) 

Değerli ve ülkülü mebusumuzu biz 
de takdir ve tebrik eder ve inkılap yo 
lunda Muslihiddin Beyin yeni bir Ör· 
nek olmasını di~riz. Tatlar Ankara • 
nm 9arkında ve Tekedağının timalin 
de tirin bir köydür. Hallu çalışkan 
ve bilgiye kartı çok bağlıdır. Toprak 
ları biraz dar olduğundan bağcılığı 
ve meyveciliği ilerletmektedirler. Ci
varda hititlere ait eski eserler bu
lunmaktadır. Geçenlerde bulunan e
peyce büyük ve kenarlan itlemeli bir 
küpü Muslihiddin Bey ziyan olmak • 
tan muhafaza ederek etnoğrafya mü 
zesine ıöndennittir. 

Amerika sefirine ziyafet 
Dün Amerikan kolonisi tarafından 

Amerika Birletik hükümetler Ankara 
sefiri M. Skinner ıerefine, T okatlıyan 
oteJinde bir iiile ııiyafeti verilmiftir. 

Mesut bir evlenme 
(Başı 1 inci sahifede) 

rilmit ve keısicümhur Hazretleri de 
ziyafete te~rif buyurmuşlardır. Vekil
ler, bütün mebuslar, kor diplomatik, 
hariciye erkanı büyük mali müeue
aeler müdirleri, matbuat erkiru ve 
aaire bir çok zevat ta davetliler me
yanında idiler. 

Gazi Hazretleri ilk danaı Emel Ha
nımla oynam19lardır. Davet büyük 
bir neıe içinde geç vakte kadar de
vam ehniştir. 

Karadenizde 
Fırtına 

(Başı 1 inci sahifede) 
re sis çÖk.rnJ~tür. 
Karadenizde vapurlar seferlerine güç

lükle devam etmektedirler. Akçaıeh.irde 
balan Rus yelken isinin kurtanlan altı 
tayfası, dün Bursa vapurile Ereğliden 
şehrimize getirilmişlerdir. Bunlar Sov
yet sefaretine teslim edileceklerdir. 

Bir vapur oturdu 
BÜKREŞ, 14 (A.A.) - Dünden 

beri bütün memlekette bir kar fırtı
nası hüküm sürüyor. Trenler büyük 
gecikmelerle itliyor. Gaze:.elerin a.l • 
dıklan malümata göre Karadenizde 
zorlu bir fırtına vardır. İspanyol ban 
dıralı Za Rosa gaz vapuru İstanbul • 
dan 18 mil açıkta karaya vunnut ve 
yükü ziyan olmuştur. Tayfa mahvol
mut saydığı gemiyi terkebniıtir. 

OUmrUklerde 

Döviz kaçakçılığı 
Gümrük muhafaza memurlan ta

rafmdan yapılan takibat neticesinde 
Üzerinden külliyetli para götürdüğü 
tahmin edilen Musevi bir Avrupa yol 
cuau üstünde 1500 Fraıuız franrı 
~övizi bulunarak müsadere edilmit • 
tır. 

Gümrüklere ait ecnebi kanunlar 
Gümrük ve inhisarlar vek&ıeti 

gümrüklere müteallik bazı ecnebi ka 
nunla.rını tercüme ettirmeğe karar ver 
ıniıtir. Gümrükler umum müdürlüğü 
tarife müdürü Raif Bey ıehrimize 
celmiı ve bu kanunları tercüme etme 
ğe 1.alip oll\nlar ..raunda dün lstan
bul gümrükleri baı müdürlüğünde ya 
pılan imtihana nezaret etmiftir. 
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HARiCi HABERLER 
Almanya 
İle Anlaşma 
Fransız nazırları arasında 

münakaşa mı oldu? 
PARlS, 14 (A.A.) - Havas ajan

sından: Sabah gazetelerinden biri Fran
sız - Alman konuımalan hakkında dün 
nazırlar mce'lisinde b'.r münaka}& çıktı
ğını idia etmiştir. Halbuki hüklımet 
mahfellerinde kat'i malümat vermek ka
bilinı!len olan izahatı dinledikten son• 
ra hiç b'r müzakere yapılmamıştır. Ay· 
ni zamanda bu ~at hakkında her han
gi bir tenkit le yÜrütülmemiş&. 

Sovyet hava filosu 
Bir kaç seneye kadar kor

kunç bir kıymet alıyor 
PARlS, 14 (A.A.) - . !>'usan 

mec!iıi hariC:ye encümeninde .. ~.ıhat ve
ren hava işleri nazırı M. Pierre Cot, 
Sovyetler birliğinin hava kuvvetlerinin 
iki veya üç seneye kadar lng'.lterenin 
yahut Fransarun bava kuvvetlerinden 
beş miali fazla olacağını söylemiştir. 

Toplantı bittikten sonra encümen 
llZ2.smdan bir çoğu ileri® bör taarnız 
vukuu hal'nıle Fransaıun Moııkova ci
het'nden gelecek bir müclllfaa yardımın· 
dan elde edebilecdği faideleri ehemmi
yetle kaydetmiı1erdir. 

Roosevelt'e yardım 
VASHlNGTON, 14 .A.A. - Ayan 

meclisindeki cümhuriyetçi azadan M. 
Johnson, yaptığı beyanatta M. Roose: 
vdt'in siyasetine yardun edecek yeru 
bir siyasi fırka te§ekkü1 edeceğini ihsas 
etmiş ve deıniıtir ki : 

" - Memleket, M. Roosevelt'in prog 
ramıru tahakkuk ettirmekte ya de•ıam 
e~ neli, yahut iktisaden mahvolmağı gö 
ze almalıdır, 

Yangın davası 
BERLIN, 14 .A.A. - Reichstag yan

,,.,n, muhakeme"inde müddei umhnü it
tihamlarıru serderek mezkür yanıım
dan mııhyetperver sosya istferin me1ıul 
tutulamıyacağrnı ve bu yangından ko
münistlerin manen mesul olduğunu be
yan ebniıtir , 

Beş milyon dolarhk bütçe 
NEVORK, 14. A.A. - Nevyork He

rald'in Vaıington muhabirinden aldığı 
haberlere göre, hükümet, en a}&ğı beş 
milyar dolara baliğ olacak olan umumi 
bütçeyi yakında kongreye arzedecektir. 
Bu yekı'.inden 2.600 ıni'yon dolar umu
mi masraflara kar§ılılı: olup üst tarafı 
nafia umuru ve federal yardımlar gibi 
fnkalade masraflara bt.hsis edilmiştir. 

----

Sovyet - Amerikan 
Dostluğu 

lık yeni sefir Kalenine 
itimatnamesini verdi 
MOSKOVA 14 (A.A.) - Tas ajan· 

11 bild:riyor: koerika sefiri M. Bullit, 
M. Kalenin' e itimatname.tini tadim eder· 
kcn M Roosevelt'in dostane aeiamlanru 
ve So;yet Rusyarun refahı hakkındaki 
temennilerini ib1ag etmittir. 

Yeni sefir demişt:r ki: 
Mütekabil sulh arzusu ile yekdiğeri

ne bağlı olan m'llet!crimiz, müsmiT . h;ir 
surette teşriki mesaıde bulunmak ıçın 
diğer bir çok sahalar bulunacaklardır. 
Milletlerimiz biribirleine müıterek ve 
genç enerj"lerile ve yeni meseleleıli hal
letmek ve istikbale ceaar<tle ve perva· 
sızca karşı koymak için yeni yollar ara
mak hususundaki iyi; oiyetlerile bağlı-
da'lar. . . ki 

M. Calen'.n, cevabm& demıftir : 
Sovyet Rusya ve b~ Amerika mil
letlerinin tqrilı:i ,_..'isini vücude getir
mek yolundaki sun'i maniaların her hal
de bertaraf ecllecektir. Bu t"'fl'İki mesa
inin en genİf ve en bak'.ki teli.Der ala
cağı ve iki memleketôn içtimai ve ııliya,. 
si rejimferi arasındaki farkın iki tarafın 
hüsnü niyeti ve mütekabii bünneti mu
vaceheılinde bt'iyyen bİI' mania teşkil 
ebnem.,_j lilzım geldiği kılnaatini hiç bir 
zaman terl<etmedim. 

Son gayret 
LONDRA 14. A.A. Gazetelerin dün

kü kabine t~plantı11 hakkındaki verdik
leri haberlere göre hariciye nazın M. 
Johan Simoo Noel yortıılarından evvel 
Roma, Paria, Cenevreye ve büyijk bir 
ihtimal ile de Berline ı:iderd< yortu !la· 
ti'inden istifade ederek silahları azaltma 
konferansını kurtarmak için aon bit gay 
rette bulunacaktır. 

Beynelmilel zabıta 
LONDRA, 14 (A.A.) - Avam ka

marasında liberal aza:!lan M. Mander, 
M'lletler Cemiyetinin himayesi altında 
beynelmilel bir zabıta kuvveti ~c~de 
get:iı .:?mesi leh.inde bir takrir venmştır. 

Müzakere esnasında aöz alan harici
ye müstqan M. Eden, b"lhana şunla
n ıöylernittir : 

«Böyle bir kuvvet teşkili ancak bü
tün milletlerin silah kuvvetleriıU bugün
kü seviyeden aıağıya ind.ird kleri zaman 
imld.n dahiline girebilir. Bundan dolayı 
böyle bir teklif tıimıli vak'.taizdir ve ar
zuya f&YBD ıcleğilılir.» 

M. Mander, takı~rin ger almııtır. 

Bir yelkenli battı 
LONDRA, 14 (A.A.) - 600 tcni-

1.iltoluk 3 direlı:" bir yelkenliolm N orf
lok aah'lliıri açığında şiddetle hüküm •Ü· 
ren bir fırtına esna.smda içindeki eıya 

ve insanlarla batııuş olmasından korkul
maktadır. 

M. Heriot Sovyetlere dair Bu yetkenliılln tayfası on on iki ki§i-
den mürekkepti. 

konferans verdi yeni İsviçre Cümhur reisi 
PARIS, 14. A.A. - Petit Parisien ga 

zetesi M. Herriot'nun Sovyetler hakkın BERNE, 14 .A.A. - Mili meclis ile 
da verdiği birinci konferansı naklcdi- hükümetler meclisi, heyeti umumiye ha 

•=-..ı '- ~-1.,..,arak 1934 ıeneıi için Ciim· 
yo~: Herriot yeni Rusya ya karı• afaki bur reisligine, Federal meclisi azasın· 

dan Pt"ı. t'ıtcogola'yı intihap ebniştir. düşünülmesin tavsiye ettikten aonra bil-
hassa bu devle~n ltalya ve Amerika i'e Borçlar vrilmiyor 
tekarrübünü ve onun Polonya ve küçük VASHİNGTON, 14. A.A. - Belçika 
itilafla aktettiği mukavelelerin ehemmi- ile Estomya vadesi yarın hulul edecek 
yettini kaydederek Sovyet Rusyanm bey olan harp borç·arı taksitini ödemiyecek-
nelmilel vaziyetini §erh ve tahlil eyle- )erini bildinni§lerdir, 

miştir · Berlinin nüfusu 
Hatip Sovyetlerin statükonun mu!ıa· 

fazasıru isO, dik
0

erini teminen ifade et• B RLlN, 14 (A.A.) - Yol ajansın-
miş ve uzak !ark mesailini de ima e- dan: Son iıtatiotl'.klere nazaran Berlin-
derek orada bir takon müşküliltın hıı- deki nüfua birinciki'ınunda 4.171.176 
zırlanmakta olduğunu ve Sovyet Rusya kif'.den ibaret bulunmu§tur. .P 

om büyük bir rol oynamağa davet e· _ İ~n .•. flJma,"'.:,:;-!-ı-·d' ·U: "CD• • 
dildiğin söylerniıtir. ... .. :J .. ru tl .. 

----- ı . ,~ MADRIT, 14.A.A.- Dün öğleden 
M. Markoni İtalya'ya• sonra dahiliye nazırı bütün lapanya 

da tam bir düzen bulunduğunu ıöy-
dÖnÜyor ıemiıtir. 

CHANGHAI, 14. A.A. - Challl' . Üalbuki zabita hala ve her an u· 
da bulunmakta olan M. Markoni, lf.haı fak tefek ihtilal ocakları meydana 
ya dönmek Üzre Conto RoHe remi. ~ya çıkarıp hemen dağıtmaktadır. 
binmiıtir. •Sine Son günlerdeki hadiseler esnasın· 

M. Markoni. hareketinden evvel,, da ıivil muhafaza kıtalannın verclii;i 
yük Okyıuıos Birliği " tarafından • "Rü zayiat on ölüden ve bir çok yat'alıdım 
fine verilen bir ziyafette bulunmu ıere- ibarettir. 
Bu ziyafe;ie 300 kiti ittirak etmittU":'tur. Hücum kıtalannın zayiatı henüz 

.T bilinmiyor. Ordu'da hiç zayiat kay-
M. Benes'in Paris ziyı\ f .;dliediiiliiimllelilmiiiişiiitiiir. _______ _ 

PARIS, 14. A. A. - Echo de ;:~ ı 
gazetesi bugün Pariae gelmeıi büyü' ar~ı 
alilka ile bek. enen Çekoslovakya 1;..K bı_r 
ciye nazın M. Benes'in ziyaretini ıfıarı· 
zuu bahı ederek Çekoslovakya dev ne~
nin kurulu§unda ve milletler cemi>Jle_tı: 
faaliyetinde müınaileyhin oynadıiJelı~n 
yük roleri l>atırlattıktan sonra diyıJ.ı bu,-

B . . h . . f ka ;r ki: u zıyaretın e emmıyeti ev ~ 

dir. Çünkü M. Titulesco i'e rörü !.~~e
ten sonra buraya gelen M. Benes l t~
tam manasiyla küçük itilaf devi •ugu~ 
namına söz söyleyecektir. ıet1erı 

PARIS, 14 .A.A. - Çekoslovak'.9 
riciye nazırı bugün Paris'e geldi. Gf)a"' ha 
den sonra M. Paul Boncour'la gö ~le
cekt!ir • ruıc .. 

Bir hapishaneden fiı ·ar 
BARCELON, 14 (A.A.) - J 

lon hapiahane5nden &ün 58 huku!'3arc.,.. 
mumiye maıkümu kaçmıfttr. Buıı ku U· 

arasında 12 sendikalist vardır. nlarm 
Bu mahkumlar, mahpus sendi}1. • 

!erden birinin hücre.indeki kö,ebi<alüt· 
500 mere uzunluğıında olarak kaz, lerden 
yoldan hapishanenin ve oradan · dıl<lan 
lalım tesisatına geçm.İılerdir. ıeh...:.0 

Bu lürar hadiıesinin tam hapia 
~e duyulduğu bir sırada d;ğer ri'~a~
gımdan dııan çıkmakta olan bq bir la. 
grup yakalanmııtır. Muhafrzll\'~ bir 
eruptan 26 kitiyi yablamağa mıı tr, bu 
olmuılardır. vaffa.k l 

Gazi Hz. nin iltifatı 
Geçen hafta toplanan lstanbul 

muallimler bitliği kongreainde Reisi
cümhur Hazretlerine, Büyük Millet 
Meclisi reisine, Başvekil Paıa Haz • 
retlerine ve Maarif vekili Hikmet Be 
ye te~ekkür ve tazim telgrafları çe
kilmiıti. Kongre reisi Mahir Beye ge 
len cevabi telgrafları aıağıya koyu • 
yonız: . 

"C. kongre münasebetile muallım· 
]erin hakkımdaki duygulanna teşek· 
kür eder, muvaffakıyetler dilerim." 

Reiıicümhur 
Gazi Mwtala Kemal 

"Samimi duygularınıza teşekkür e 
der, birliğe muvaffakıyetler dilerim 
efendim. 

BQf11ekil 
iSMET 

"Yıllık kongre münasebetile hak • 
kmıda izhar buyrulan hissiyata t~ • 
tekkür eder, muvaffakıyet temennı • 
!erimin arkadaflara ibli.ğıru rica e • 
derim!' 

Maarif Vekili 
HiKMET 

içki düşmanları çay içtiler 
içki düıınanları caniyeti tarafu~dan 

dün azası ıerefiıı.e, T okatlıyan otelinde 
ir z.i afeti verUimiıtir. 

-----

D. 
Divanı muhasebat reisliğine 177 

rey ile Seyfi Bey seçilmiştir 
Dünkü Meclis müzakerab 

'ANKARA, 14 (A.A.) - B. M. Meclisi bU1Jün reis vekili Relel Be
yin riyasetinde toplanmıştır. Celse nin açılmasını müteakıp Kütahya 
mebusu Rasim ve Ordu mebusu R ecai Beylerin vefat ettikleri bildi • 
rilmiş ve hatıralarına hürmeten b ir dakika susulmuştur. Bundan son
ra Orman kanunu muhtelit encüm ene maliye, dahiliye , adliye encü • 
menlerinden ikişer ve iskan kanunu layihası muhtelit encümenden, 
Sıhhiye encümeninden üç aza seçi lmesi kabul edilmiştir. Polis tcşkila 
tı kanununun 39 uncu maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanunun ikinci müzakeresi yapıld ıktan sonra divanı muhasebat reis
liğine divanı muhasebat dördüncü daire reisi Seyfi ve birinci daire re
isi Faik Beylerin namzet gösterild iğine dair bütçe ve Maliye encümen 
leri mazbatası okunmuştur. Yapıl an intihabat neticesinde divanı mw 
hasebat reisliğine 177 reyle Seyfi Bey seçilmiştir. Bunu müteakıp hü
kumet tarafından imar veya res mi binalar yapmak için yıkılan bi
nalrla bu maksat için hükumete v az'ıyet edümiş arsaların sahipleri • 
ne binalrın yıktırıldığı arsaların a lındığını tarihlerde usulüne göre 
tesbit edilmiş olan kıymetleri ve o tarihte kıymetleri takdir ve tesbit 
edilmemiş bulunanlann dahi usul ve emsale tevfikan halen takdir e· 
dilecek o zamanki tahminleri üze rine tahvil verümesine dair kanu • 
nun birinci müzakeresi yapılarall kabul olunmuştur. Meclis cumarte
si günü toplanacaktır. 

Cenup hududunda bir haftada 78 
kaçakçı ve 121 hayvan yakalandı 

ANKARA, 14 ( A.A.) - Birinci kanunun ikinci haftasında ce -
nup hududunda beşi müsademeli 44 kaçakçı vahası olmuştur. Bu va
halarda -biri ölü, biri yaralı olmak Ü.Zere 78 kaçakçı, 121 kaçak hay -
vanı, 156 kilo gümrük kaçağı, 5623 küo inhisar kaçağı, 112 delier .si
gara kağıdı ve 66 kibrit kutusu tu tulmuştur. 

•• 
Uzüm bayramı ve üzümlü ekmek 

IZMIR, 14 (Müliyet) - Vzü mcüler bugün borsada ikinci içti • 
malarını yaptılar . T oplantıdtı ilıra cta tacirleri ayrı ayrı birer encü • 
men seçtiler. Encümenler bir üzü m bayramı yapılmasını, haftada bir 
gün gün üzümlü ekmek çıkarılma sını ve iç piyasada buna benzer is
tihlak çarelerini arayacaklar, hiik iimetten bu hususta bir kanun la • 
yihası hazırlanmasını rica edecek /erdir. 

Çanakkalede kumbara bayramı 
ANAKKALE 14 (Milliyet) - Kumbara bayramı bugün binlerce 

halkın iştirakile yapıldı. Merasinı e askeri muzika da iştirak elmişlfr. 
32 kumbara alındı ve 4() kumbaıa bankaya para yatırdı· Yerli malı 
sergisini de şimdiye kadar 4 bin vatandQJ ziyaret etmiştir. 

T. D. T. Cemiyeti 1 
ANKARA, 14 (A.A.) - Türkdili 

tetkik cem' yeti ımıumi merkez heyetl 
lıugün umumi katip lbrahim Necmi Be
yin reisliği altında toplamnııtır. Derle
me kolu başı Naim Hazim ve neşriyat 
kolu bqı Y akup Kadri Beyler yeni va
zifelerine başlamış ve bugünkü toplantı· 
da da buluıunuşlardır, 

Umumi merkez heyeti 1934 çalışma 
yılında tal<:p edilece başlıca hedefleri 
müzaker eile kararlaştırmış, tak:p tara• 
malarmm aon Yadiyetinden malümat a
larak çıkanlacaık tarama dergisinin ha
zırlanması tekillerini. tesbit etmit bu 
iş•İn mümkün ola nen büyük çabırkluğu 
ıile ba§arılmaaı için tutulacak yollan 
karar altına almıştır. 

Tarama dergisi ve bundan sonra çı· 
karılacak olan kaqılsldar kılavuzu ha· 
zırlıklarına deYBm ile beraber elde bulu
nan derleme 6ılerinin de aynca bir der
gide toplanarak ortaya korunası içlin d~ 
tedbirler düşünü~üJt...iİır•. _,_ - • • 

~ , ... .ı1c" 

lzmirde hayat 
IZMlR, 14.A.A. - H~y~t p_ahalılı 

ğı derecesi bakında tehrımiz tıcaret 
odasınca bir rapor hazırlan:ı~ııştır. Bu 
rapora göre muhtelif yaşta uç ç?cu~
lu ana ve babadan mürel..kep bır aı· 
lenin orta halde geçinebilmeoi :"': ~ü
tün ihtiyaçlarını temin .. etmesı açın 

ayda doksan dört lira altını~ dört ku· 
ruşa malik olması lazımdır. ~~14 sene 
~ine nazaran ev kiralan yuzde. 19 
m:ıhrukat yüzde 13 yiyecek ve ıçe• 
cek fia~arı da yÜzde 7 buçuk paha 
lıdır. 

Yunan ticaret heyeti 
Ankarada 

ANKARA, 14. A.A. - Hükümet 
ile ticaret muahedesi akti ıçin müza 
kerata memur edilen Yunan murah
has heyeti bugün tehrimizc gelmiı 
iktisat ve hariciye vekileti erki.ut 
tarafından karıılanmıştır. 

Menemen hadisesinin 
yıldönümü 

lZMİR, 14. A.A. - 23 Kanunev
vel 1933 günü Menemen irticai ha· 
diaasının dördüncü yıJdönümü müna .. 
aebetile yapılacak ihtifal için C. H. F. 
idare heyeti bu toplantıda o gün ya
pılacak ihtifıı.l merasimin esaslı mad 
deleri bakında bir program tanzim e
dilmi§tir. 

..... , .......... _lll!!!l!!m .. l:mıl 

lspar.ycı ~v'is konsolosu 
geldi 

Y eci lspanya via konsolosu M. Vi
cente Aparidio, dün ıehriınize gelmiştir. 

ispanya sefareti ticaret müsteaşn M. 
Luis Carcia Guijarro, V alancia meb'...
luğuna intihap edildiğinden yakında 
memleketimi~den ayrılacaktır. 

Vapurların yaşı 
Vapurculuk ıirketi idare meclisi ro

isi Sadık zade Ruıen Bey bugün A...ı.a. 
radan avdet edecektir. Ankarada şirket 
namına yapılan teıebbüsat neticesinde, 
18 yaşınt!an yukarı ecnebi gemilerin de 
mubayaa edilebilmesi için nizamnamenin 
tadil!i esas itibarile muvafık görüldüğü 
haber verilmektedir • 

Balkan haberleri 

M. Maksimos'un seyahati 
Yunan hariciye nazırı romadan Paris 

ve Belgrada da uğrayacak 
ATINA, 14 (Milliyet) - Hariciye 

M. Maximoa hükiımet gazetele· nazm , . al'" 
rinin yazdığına göre, ~ m~.~eketı ~
kadar eden ~elelen go~u~e~ Pua· 

• ---~ ~mu • zere cumarteıı veya p..-... ı..es.ı a --
1 . 'd -•~•r M. Maııinıoa Noe yor-r .,se gı ec.,..u • L 

1 "dd tin' e Pariste kalacak, cran-tu an mu e c • 'd .. 
hi.mill . il borçlar meaeleaını e go-arz erı e . 'd 

riifecektir. Hariciye naz'!"' Parıae gı er-

k Balkanl--.>-ı..: yent kaynaşmalar 
en, """""' "'- .. .. ·--'· etrafında M. Muasolini ile ..., goru ... = 

.. ere Roınaya uğrayacaktır. Avdette 
uz ih imal ·ı Belgrattan geçmesine de t ven • 

kte"r M Maximoa yortulardaaı son· 
me w. • d'I" 

kabinede yapılacak ta ı at esnasın• 
... k' da istifasını verece tır. 

Arnavutluk teminat verdi 
ATINA 14 (Milliyet) - Arnavut· 

lul<taki Yu~an ekalliyetine yapılan ~u
ameleden dolayı vaki teıebbÜ$ !i"'rme 
Arnavut kralı Zogo At.inaya da btr me• 
muru mahıua röndern1ttir. Ve Bqvek 
kil Çalclaria 111umaileyhi kabul edere 

verdiği teminatı dinlemiş ve bu temi
natı senet ittihaz ettiğ:ni aöylemiıtir. 

Yunan fırka reisleri arasında 
A TlNA, 14 (Milliyet) - Fırkalar 

reisleri, rahatsızlığı dolayısile dıf&"Yll 
çıkamayan M. Kafandarisin evinde top
lanarak, memleketin dah'li ve harici va
ziyeti hakkında görüımü§lerdir. 

Giritte asarı atika 
ATlNA, 14 (Milliyet) - Ciritteki 

i.sarı atlka müdürü maarif nazınna gön
dcrdiii b:r raporda Amniıos mevkiin· 
ele ya.pılmAkta olan hafriyatta denize ya
km bir yerde eaki bir bina ve tatlı bir 
au damaTı bulunduğunu bildirmiştir. Su 
bu civarda. oturan ahalinin ihtiyacı
na sarfedilrcekir. Ve diğer bir binada 
da Minos devrine ait bakır ve fLiifur 
kaplar bulunmuıtur. Ayrıca Vcnüa'ün 
başka bir heykeli buluıunutşur. Bu • 
serleıoin Ulis zamanına ait olduğu lah· 
m'n ediliyor. 
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Veraset muamelesi mi? 
Pazartesi, perşembe mi? 

Bir ahbabımrn batından geç -
tııiıtir. Hakikati garanti ederek 
ıiz~ fU nüfus muamelesini yazıyo· 
l\ım: 

Bu ahbabımrn: 
- 25 Mayıs 933 te annesi vefat 

tder •• 
- Veraset hücceti amak için 

llıahalleden bir ilmü haberle l atan 
huJ hukuk mahkemesine müraca
at, 

- Kadıköyünde oturduğundan 
tVrak Osküdar Hukuk mahkeme -
•ine havale; 

- V aldesi Ankarada mukayyet 
cıdluğundan batka varisi olup ol· 
llıadığı oradan sorulur ; 

- Oç dört gün sonra cevap ge 
lir, sabitlerle birlikte mahkemeye 
tirilir. 

- Ve kadın kayden de öldürii· 
lür •• 

- Fakat bu sırada kadının zev
ci ve ahbabımın babası kayıtta 
berhayat görülür. Tabii veraset 
hücceti almaya mani. 

- Halbuki kayıtta sağ görü • 
nen bu zat tamam bundan yirmi 
yedi sene evvel ölmüt ve bu defa 
vefat eden zevcesi kendisinden 
dul maatı alırmıf··· Şahitler bü • 
tün bu hususa tahadet ederler. 

- Mahkeme 27 sene evvel öl -
ı:nüş bu adamrn nüfustaki kaydı -
na vefat itaret edilmesi hakkın
da karar vermek için bu hususta 
ilmühaber ister. 

- Mahalle ihtiyar heyeti bu il
ı:nü haberi venr, müteveffadan 
zevcesine tah,V.s edilen maaş cüz
danı ve beratı ile birlikte Ankara 
nüfus müdürlüğüne istida yazılır, 
27 sene evvel vefat eden adamın 
kayden öldürülmesi için •• 

- Lakin o zat lstanbulda K.a • 
aımpatada ölmüştür diye evrak 
Kasımpasa nüfusuna gönderiliyor. 

- Kasımpaşada ölmü9tür am • 
ma kaydı orada değildir. diye ev 
rk ahbabımın oturduğu Kadıköy 
nüfus memurluğuna havale edili • 
yor. Fakat hala kağıt Kadıköyü -
ne gelmiyor. 

Ahbabım: 
- Haham öleli 27 sene oldu. 

Valdem vefat edeli yedi aydır. 
Haıa verasetimi isbat edemedim. 
Hala nüfus kaydında anamın, ba
bamın kayıtlarını tashih edeme • 
dim. Muhakeme günü de yaklatı
yor. Peder merhumu leayden bi_r 
öldürebilsem alt tarafı kolay... dı
yor. 

Ben bu hikayeye bir fey ilave 
etmiyorum. Yalnız aklıma bir su
al geliyor. Böyle ölenleri sağ gös 
teren nüfus kayıtları ne ite yarar? 
Veraset hücceti almasını güçles· 
tirmeye mi?. Beled;yeler vefat 
vukuatını nüfusa haber vermekle 
mükellef değil mi?. 

Yağcılar müjde 
Zeytinyağı, sağyağ, susam yağı 

ve her nevi makine yağları ticare 
tile meluf ahbaplarımdan bir ço
ğu bu aon bet senelik sanayi prog 
ramı münasebetile endite içinde 
bana yağcılığın vazyietini sormuş 
lardı. Tetkik ettim. Yağcılık prog
rama dahil değil, eşhası hususiye 
ye terkedilmiş, yağcılar müstarih 
olsunlar. 

Karilerimizden Osman Beye; 
1 - Yazdığım satırlar, size de

ğil, sizde bu kanaatin husulüne 
sebep olan gazetecilere karşıdır. 
Y anlıt anlatılmasın •• 

2 - Sözlerinhde siz de haklı· 
aınız, Akay da haklıdır, biz de 
haklıyız: Sizden yazmak, Akay· 
dan cevap vermek, bizden netret
mek... Lakin unutmayın ki; it o
lacağına vanr •• Yağmur yağar ve 
güverte akar .• 

FELEK 

Ramazan 
İstanbul müftülüğünden: 
Kanunu evvelin ondokuzuna mü 

aadif önümüzdeki Salı günü Ra
mazanı •erifin iptidası olduğu ilan 
olunur. --Ramazan geliyor 

Salı günü Ramazan baılıyor. Ev • 
ke.f Müdürlüğü hazırlıklara baılamı_§ 
tır. Cwnarteai günü de evkafın Y enı· 
camideki levazım ambarlannde.n kay 
yumlara süpürğe, fara1, ha.sır, zeylin 
yağı fener ve ampuller tevzi edilmİ§, 
camilere de sobalar kurulmağa baı • 
lanmı§tır. 

-o-

Akayın yeni vapurları 
Akay idareıinin alacağı yeni vapurla

rın evsafı te&bit edilmiı ..-e rapor Yekale
te gÖnderilmiqir. Yeni vapurlar ıf;mdi· 
' ·· • büvük ve süraL~ olacaktır. 

MiLLiYET CUMA 15 KANUNUEVVEL 1933 
·- - -

• • 
ŞEHiR HABERLERi 

Muhasipler 
Birliği 

Bir kanuna ihtiyaç oldu
ğu anlaşılıyor 

Yeminli muha•ip eksperler birliği 
teıkiline teıebb_ü~ edildi~ i ?'_":zılınıtt~. 
lktısat Vekaletırun bu bırlıgm teıkı
lini ticaret odaaına tavsiye ettiği ve 
bunun üzerine odada Kara Oaman 
Suat, Akif ve Rıfkı Beylerden mü • 
rekkep olmak üzere tetekkül eden 

komisyonun tetkikatı neticesinde bu 
hususta bir kanuna ihtiyaç gördüğü 
haber alınmııtır. 

Avrupada yumurta frigori tikleri 
Avrupada yumurta iatihlak edilen 

baılıca merkezlerde soğuk hava de • 
polannda muhafaza edilmit yumurta 
lann piyasaya çıkanldığı ve yumur· 
ta alan memleketlerin bu yüzden yu· 
murtaya kar§ı ali.kasının azalmakta 
olduğu bildirilmektedir. Tiryeate ti • 
caret mümeısilimiz. bu vaziyet hak
kında bir rapor göndermiıtir. 

Ssvyetler Yunanistana buğ
day satacak 

Sovyetler, Yunanistana 250 mil • 
yon drahmi kıymetinde buğday sat -
mak teklifinde bulunnıuılardır. Buna 
mukabil Yunan malı mübayaa ede • 
ceklerdir. Bu hususta tarafeyn ara .. 
unda müzakerata devam edilmekte -
dir. 

Ceviz 
Bu aene dünyada ceviz mahsulü 

fazla ve fiyatların düıük olduğu an
laıılmııtır. 

Acı bal 
Trabzon civannda yetiıtirilen ve 

acı bal denilen bal nevi'nden hir mik 
dar nümune gönderilmeıi için Atina
dan Ticaret odasına bir mektup gel • 
mittir. 

Odalar kongresi 
934 senesi ortasında Ankarada 

Türkiye Ticaret odaları umumi kon -
gresi toplanacaktır. Kongrede, oda
Iann birlikler te§kil etmeleri de gö -
rüşülecektir. 

Tahan fabrikatörleri toplandılar 
Taban fabrikatörleri, dün öğle -

den evvel Sanayi birliğinde Nazmi 
Nuri Beyin huzurile toplanmıılardır. 
Bu içtimada, Adana ve İzmir gibi ıe· 
birlerde taban fabrikatörlerinden 
yÜzde 1 O muamele vergiıi alınmadı -
ğı he.ide ıehrimizdeki taban fe.brika. 
törlerinin taktirhane addedilıneyerek 
muamele vergisine tibi tutulması mev 
zuu baasolmuıtur. Bu husuata lazım 
gelen makamat nezdinde teıebbüsat 
icrasına karar verilmiıtir. 

Tahvil satışı 
Ergani i&tikrazırun ( B) tahvilleri 

düne kadar yalnız (A) tertibini alan
lara satılıyordu. Dünden itibaren Mil 
li bankalar, §İmdiye kadar hiç tahvil 
almamı§ olanlara da satışa bf.)mış -
!ardır .. Hall<ın tahvillere büyük rağ. 
bet gösterdiği görülmektedir. 

Dünya maden cevheri fiatları 
11-12-1933 Londra boraa•ı fiıııb 

Bakır (elek.) 33 1/ 2 !li. 34 İngiliı: liraaı 
Balar 30 5/16 ili 30 7 /16 ,. ,, 
Kalay 228 3/8 · ıa 228 1/2 ,. " 
Kurtun 11 7 / 16 ., "f 

Çinlco 14 3 / 4 ,, N 

Krom (Türltİ· 
1'e malı 48o/0 ) 

Krom (Ti.,rk i-
72/- ;ı& 74/-- ıilini 

J'• malı 52o/cı) 85/- ili tilioi 
(Beher derece için 2 ,~lin fazla) 
Antimuan (50 dereceli beher derece-
si) 2/9 ili. J/ - il H 

Antimuao (60 dereceli beher derecr-
ai) 3/ 6 ila. 4/- .. n 
M q-nezi (300 lon!uk parti-
ler) 40/-

" ı-...omür (Fob Cardiff) 
Croı Amiraute 

,, Ordi~ire 
19/ 6 .. .. 

18 /3 ;ı;, 18 /6 .. 

._I __ H_O_k_.;.,~.;;..A;;,___I 
(lı Bankasından alınan cetvelidir) 

14 Kanunuevvel 1933 
Ak,am Fiatları 

latil«•., dahlli 95.25 TabYilat 
1933 latikr&n 97,SO Elol.trik 
~ark O. 70Uan 2.45 TraınY&.J' 
Onitürlr: 27.SO Tünel 
Anadolu il 46.35 Rdat.m 

.,. 111 26,70 Anadolu 1 
Gümrükler a " 111 
Baiclat 9, 15 kupoD•U 
T. askwi7e 9,75 Mümessil 

ESHAM 
Telefon q 

ma 9. 75 Bom on.ti 
" ,. Hamiline 9,85 Terk o• 
n ,, MJeasia 106 Çimento 

Tramvaw d "' ... ,.. ittihat deJ'• 
Anadolu Hi1111e 27 SO Şark Jey_ 
Sir. Hayri)'• ~J Balya 
Reji 4.07 1-2 $ark nı. ecaa 

ÇEK FlATLARJ 
Parie 
Londra 
Nü yor le 
Milaao 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 

12.06 f Prai 
695.75 J Viyana 

73 Madrit 
9 1-2 Berlin 

3.39 Belgrat 
82.7935 Zloti 

2.44 Peıte 
Am•tt!rdana 
Sof ya 

1,17,40 Bükreı 

65,0625 Moılc::o•a 

N U K U T (Satıı) 

Kuruı · 

20 f. Fr-anaıs 166 1·2 
1 lıterlin 692 
1 Dolar • 135 

20 Liret 223 
70 f. Belçika 117 
20 Drahmi U 
20 1. İa't'İçre 818 
20 Leı•a 25.-
21 Kur. Çek.. 118 

1 Florin 83 

ı Sille. A•. 
l Peır:eta 
1 Mark 
1 Z•loti 

20 Ley 
20 Dinar 
l Çerno..-J, 
1 Altın 
J 1'1ecidi:r• 

Banknot 

-.-
17,75 
46,40 

47 

52.75 

11.711 
18,40 

28 
1 l.'lO 
17,7'0 
1.
ı.as 
2.116 

15.88.SO 
4-29 

5.765 
1.97.87 

34.7475 
4.2083 
3.575 

80.075 
10.94 

Kurat 

24.SO 
16 
49 

24.-
0.23 
~--

9,33 
0,34 
2.28 

Üniversiteye 
Giden memurlar --

Derslere devam edip etme
dikleri tetkik edilecek 
Öğleden evvel Üniversiteye gidip 

öğleden ıonra vazifelerine dev~ -: • 
d en belediye memurlannın Onıver.11 -
teye muntazam.an devam edip etme • 
diklerinin ve imtihanlarda sınıf ge • 
çip geçmediklerinin tetkikine kara~ 
verilmiştir. Üniversiteye devam etıru 
yen ve sınıf geçmeyen memurlar.a· 
öğleye kadar Üniversiteye de".am ı -
çin verilmİ§ olan müaaade gerıye alı .. 
nacaktır. . 

Belediyeye bundan sonra alınacak 
memurlara da böyle bir müsaade ver 
dirilecektir. 

Hasakide anfi 
He.seki kadın hutahanesi bademe 

si için, haatahanenin yanında bir ev 
almınıftı. Bu ev ihtiyaca kafi gelme· 
diğinden oradaki evlerden ikiıi daha 
belediyece satın alınacaktır. Haseki -
de stajiyer tıp talebesi için anfi tek • 
!inde bir dera salonu da vücude ge • 
tirilmektedir. Bu salonun intaab ay 
nihayetine kadar ikme.1 edilecektir. 

Dr. Musa Kazım B. caddesi 
Büyükada ıanatoryomuna giden 

caddeye (Dr. Musa Kazım B. cadde
ai) iaminin verilmesi Şehir Meclisin
ce kararlaıtınlmııtı. Belediye, bu ka
rann tatbikını emretm.it ve caddenin 
levhalan değiıtirilmİ§tir. 

Eski havalar 
Bir müddetten beri konservatuvar -

da bir heyet, eski tarihi e&erleri tet • 
kik etmektedir. Bu tetkikat intaç e • 
dilmek üzeredir. Yakında bu eserler

le halka konserler verilecektir. 

Sahir orkestrası 
' 

1 

vııa~ett• 

Yeni fuhuş 
Nizamnamesi 
Mücadele heyeti bu hafta 

içinde toplanıyor 
Sıhhiye müdürü Ali Riza Bey, dün 

vali muavini Ali Riza Beyi ziyaret et 
miıtir. Bu görii§me esnaınıda fuhuı· 
la ve fvJ,uı yÜzÜn~_en bula~ zühre
vi hutal.ıklarla mucadele ruzamna -
mesinin tatbikab konuıulınuştur. Mü 
cadele heyeti ilk içtimaını bu hafta 
içinde Sıhhiye müdürü Ali Rıze. Be
yin riyasetinde toplanacakbr. lık ya
pılacak qler araamda bir)efme ve U• 

mumi evler mıntakaaJDJn tayini var· 
dır. Belediye fen heyetinden alma • 
cak aza ile de bu yerlerin krokileri 
yapılacakbr. Bir gazete nizaınn.aıne
nin vilayetten Sıhhiye müdürlüğüne 
geç tebliğ edildiğini yazını§ ise de 
doğru değildir. 

Silivri kaymakamı 
Silivri kaymakamlığına Erdek kay 

makamı Mehmet Ali Bey tayin edil
miş ve emri vil&yete gelmiıtir. 

Sıhhiye vekili gitti 
Mezunen 1ehrimizde bulunmakta o

lan Sıhhat ve içtimai muavenet vekili 
doktor Refik Bey dün sabah lJoyd 
T riestino kumpanyasının Aclria vapuri· 

le Triyesteye gitmit~r. Vekil Bey va· 
vurda Sıhhiye müdürü Ali Rıza Bey ve 

bir çok zevat tarafından teıyi edilmq
tir. 

1 KUçUk hallerler 1 ----* Bir müddetten beri Ankara.da 
bulunan deniz ticaret müdürü Müfit 
Necdet Bey bugün tehrimize avdet 
edecektir. 

* Emniyet müdiriyeti muhasebe 
bat katibi Cahit Bey 5 inci ıube baı· 
katipliğine tayin edilmiıtir. 

Şehir bandosunun ıehir orkestra• 
sı haline kalbine karar verilıniıtir. I """"""""""""".,... _____ ,... ___ ....,,.. 1 

Bu hususta tetkikata devam edil • tularak belediye hiee&inin tamamile 
mektedir. Bu karann tatbikı cümle • temini tahsilini ali.kadarlara tebliğ 
sinden olarak kadroya muallimler a • etmiıtir. 

lınacak ve talebe kadrosunda da ha- Esnafın temizfigvi 
zı tadilat yapılacaktır. 

B 1 1 d h• Esnafın üst batle.nnı 'temiz tut-
a o ar an ıssa maları için zabıtai belediye talimat -

Belediye, balo ve emsali toplantı naınesine bir madde konulması dii§ü 
mahallerinin sıkı bir kontrole tabi tu nü!ınektedir. 

Mahkemelerde 

Sahte yoklama davası 
Bakırköy ihtiyar heyetlerinin muha

kemelerine dün de devam edildi 
Mütekait. dul ve yetim m&a§larmın 

yoklama zamanlannda sahte yoklama 
ihnühaberleri tanzim ederek sabık Ba· 
kni<öy mal.."ltüdürü Nail Beyin 26 bin 
küsur liralık zimmet ve ihtilasma ıebep 
olmaktan suçlu Bakırköy malıallelerı: ih
ti:yar heyetlerinin muhakemelerine dün 
ağır cezada devam edilmiıtir. 

Mahkemeye o~ döl't &uçludan ancak 
Zihni ve Süleyı: tın er...ctiler gelmifler
di. Diğer 12 suçlu gelmemitf.ercE. Dün 
Süloyman ve Zihni efendilerl:n İWçvap
ları yapdmıt, muhakemeye diğer suçlu
ların müzd<kere ile celbi içi., 28 kanu
nu evvele bıralclrmıhr. 

Tahliye 
Fincancılardaki dükkanında •İgorta 

bedeline tama ederek ka&ten yangın çı· 
karmaktan suçlu ve mevkuf Tanrıverdi 
dün tevkif karanna titiraz ederek ağır 
ceza mahkemesine müracaat eCııniıtir. 
itiraz varit cöriilmü1, tahliye talebi c!le 
kanıma uygun görülerek tev)Uf kararı
nın ref'ine ve Tannvcrdi Efendinin tah
liyeiıne karar verilmiıtir. 

NUmayiş davısı 
Razgrat't:a Türk mezarlığının bir ge

ce Bulgarlar tarafından tahrip edilmeai 
hadisesine mukabele olmak üzere Şiş· 
l.ide Bulgar mezarlığına çelenk koyduiı:
ları esnada ınumanaat eden zabıta me
murlarına kar1ı gelmekten ıuçlu ün:
versite talebesinin muhakemelerine dün 
üçüncü ceza mahkemeılinde devam e
dilmİ§tir. Dünkü muhakemeye maznun 
talebeden yalnız Abdullah ve Cevdet Ef. 
ler ceılmi1, Şevket, Ragıp, ilhan, Bed
ri Hakkı, Abidin, Adnan Cahit, Adnan 
Cemil, Tevfik. Cetaı, lunail Hakkı, Ali 
T &Bip, Enver, Şükrü Kaya Eferıcfiler gel· 
memİ§ler&. Muhal«me bunların aab.
kalarmın -wınası i?n tdcit müzekke
resi yazılmak ve gelmey.., talbeye yeni· 
den celp kesilmek üzere ı8 kanunuaani
ye blrakılını1br. 

iki tevkif 
Dün Sultanaiımet sulh birinci ceza 

mahkemesinde /iki tevkif karan verilmit
tir. Tevkif edilenler hırsızlıktan maznu!I 
olar.ık mevcuden mahkemeye sevkedi\. 
len Naari ve Marko isminde iki ga ... 

bıkalıdır. Mahkeme bunle.nn hak
kındaki delilleri kuvvetli gormüı, iki
sinin de mevkufen muhakemelerinin 
icrasına karar vermittir. 

Yeniden celp kesilecek 
Hırsızlık yapmaktan auçlu Yorgi-' 

nin dün üçüncü ceza mahkemesinde 
muhakemesine devam edileceği, fa. 
kat yangın münasebetile bu davanın 
davacılanna ve ıahitlerine celp kesi
lemediği anlqılmı" muhakeme bun
lara yeniden celp keailmesi ve muha· 
keme günü tayin edilme&İ için başka 

güne bırakılmı§tır. Dün üçüncü ceza 
mahkemesinde daha ıs ten fazla 
davaya bakılmıt, bunlann hepsi af 
kanunundan iatife.de eder mahiyette 
olduğu için muhakemeleri &abıkala
nnın sonılması için baıka gÜne bıra· 
kılmııtır. 

Balat cinayeti 
Balatta bir meyhanede Arap Ke

mal isminde biri.aini öldüren Yaninin 
muhakemesine dün ağır ceza.da de
vam edilecekti. Evvelki celsede mu
hakeme istinabe §Ahidi dinlennıeai 
için bırakılmııtı. latinabeye cevap 
gelmediği anlatıldı. Muhakeme 28 
Kanunuevvele hıra.kıldı. 

Tasnife intizaren 
Küçükpazarda bakkal izzeti öl. 

düren bakkal Ki.mil Efendinin mu
hakemesine dün e.ğır cezada devam 
edilecekti. Fakat Ki.mile ait dosya· 
run yangından kurtarılarak hapisha. 
neye nakledilen ve henüz tasnif ecli
lemiyen evrak meyanında bulunduğu 
anlatıldığından muhakeme 28 k&nu. 
nuevvele bırakılmııtır. 

Lalezar cinayeti 
Dün ağır ceza mahkemesinde La

lezi.r bostanı cinayeti davasına de .. 
vam edilmiıtir. Ma!Uın olduğu Üzere 
bu davanın auçlusu kabzunal Ama· 
vut Kenandır. Davacısı da Şehremi
ninde Lalezar bostanının kire.cısı o
lan maktul Muradın vereaesidir. Mu
rat Kenanm ke.ympederi olan He.aan 
Beyin bostanını kira.lamıt. çalı§IDIJ, 
fakat borcu olan kira bedellerini ö
deyememiı, bunun üzerine bahçıvan
lar cemiyeti ilzaaınm da dahil oldu
ğu bir heyetle bostana gidilerek bu 
itin halli ile meıgul olunurken cina
yet olm.UJ, Hasan Beyin damadı Ke
nan ile Murat kavgaya tutuımuıla.r, 
neticede de Murat Kene.nın kurıunu 
ile ölmii§, hadise esnasında da Kena· 
nın kardeıleri Ramiz ve Abdullah ya 
ralanmıılardı. 

Muhakeme yangından evvelki ce). 
sesinde Muradın ölümünü intaç eden 
kurıunun hangi çapta bir tabancaya 
ait olduğunun askeri fabrikalar mü
dürlüğünden sorulmasına kalmııtı. 
Fabrikalar müdürlüğünün raporu 
dünkücelaede okunmuş, bu kurıunun 
küçük çapta bir tabanca.ya ait oldu
ğu anlatılmıştır. Doayada yapılan tet
ki.katta Ramiz'in ve Abdullahın yara
lanna e.it Tıbbı adlive hastane ra. 
porlarının yangın esnasına kayboldu .. 
ğu anla1ılmıı, muhakeme iddia ma
kamını iıgal eden Ka~f Beyin talebi 
veçhile h .... taneden ve Tıbbı adliden 
rapor suretlerinin getirtilmesi için 28 

Meerlfte 

Hocaların 
Kütüphaneleri 

T alebeninde istif ad esi 
mümkün olacak 

Hukuk fakültesi profesörleri, hu
ausi kütüphanelerinin kataloğlarını 
fakültedeki talebeden arzu edenlerin 
istifade edebilmeleri için fakülte se· 
ıainerlerine vermiılerdir. Bu sayede 
talebe, profesörlerin evlerine giderek 

kütüphane' erinde mevcut eserler· 
den istifade edebileceklerdir. 

Yüksek tedrisat muduru 
Yüksek tedrisat wnum müdürü 

Hamit Bey dün Ankaradan tehrimi • 
ze gelmi§tir. 

Leyli liseler 
Maarif wnwn müfettiıleri Behçet 

ve Salih Zeki Beyler, Ankaraya git
mitlerdir. late.nbul leyli liaeleri hak • 
kında yapbkları tetkikat netayicini 
veki.lete bildireceklerdir. 

Hukuk tarihinde lstanbul 
Hukuk fakültesi profesörlerinden 

M. Richard Honing, yann saat 1 7 de 
Üniversite Merkez binaaında hukuk 
ilminin inki§Afı bakımından hukuk ta 
rihinde lstanbulun ehemmiyeti mev
zulu bir konferans verecektir. 

Almanyada talebe hayatı 
Üniveraite döçentlerinden Akdes 

Nimet Bey tarafından dün e.kıam sa
at 18 de Halkevinde Almanya.da tale
be hayatı hakkında bir konferans ve 
rilmiıtir. 

Lisan bilen talebe 
Üniversite ta!ebeainden laakal bir 

ecnebi dili bildiklerine dair beye.nna· 
me veren talebenin im.tihanlan neti • 
cesi önümüzdeki hafta ze.rfında belli 
olacakbr. imtihan evrakı Profesör 
Les Spizzar riyasetindeki bir heyet ta 
rafından tetkik edilmektedir. 

Muallim'.er birıiği 
Muallimler birliği heyeti idaerai 

önümüzdeki pazartesi günü birlik 
merkezinde toplanacak ve ilk içtima
ım yapacaktır. 

Yılbaşı tatili yok 
Bu sene mektepler yılbaıı tatili 

yapmıyacaklardır. Y alruz ecnebi ve 
ekalliyet mektepleri tatil yapacak
lardır. 

Pr. M. Malche 
, Profesör Malch'in bugün İsviçre. 

den avdeti bekleniyor. M. Me.lche bir 
iki güne kadar Ankaraya da gidecek 
tir. 

Eski tıp fakültesi 
Haydarpaıadaki eaki Tıp faküJte 

binaıının bir nüm.une hastahanesi ha 
line ifrağı da düıünülmektedir. Bu 
hususta yakında ke.t'i karar verile -
cektir. 

P'ollat• 

Kaçak içki 
-o---

Y eniköyde bir mahzen 
meydana çıkarıldı 

Yeniköyde inhisar takip memurları 
bir kaçak içki deposunu meydana çıkar
maya muvaffak olmu! ardır. Sarıyer İn· 
biaarlar takip amiri Ali Bey uzun za· 
mandanberi bu depo etrafmda meşgul 
du; nih~et geçen ak§AID Yeniköyde 
bağlarbaıında Tahirı>ata kötlriinde bu 
içkilerin aaklandığı mahal A'i Bey ve 
arkadaıları tarafından arantnI!, bütün 
içkiler meydana çıbrılımı«ır. Tutulan 
içkiler pek mütenevvi Yunan, Fransız, 
1 tal yan f&r&pları, konyak, menta ve 200 
kilo da yerli f8raptır. içkiler müsadere 
edilmi§, f&r&pları saklayan ltalyan te
basmdan M_ Jozel tevkif edilıniıtir. 

Bir mütekait denizde boğuldu 
Dün akıam saat yedide Kadıköy. 

den kalkan Akay idaresinin Yapunı.n• 
da ikinci sınıf yolculardan biri Saray· 
bumu açıklarında kazaen denize düı
müıtür. Derhal tevakkuf eden vapur 
da ı O dakika kadar &nl§tımıa yapıJ,. 
mııse. da denize diqeni bulmak ka
bil olamaıtllfbr. 

Yapılan tahkikat neticesinde bu
nun Salih Zeki Ef. iaminde bir müte
kait olduğu anlaıılmıfbr. Hadiııe va· 
pur yolcuları ara&mda heyecan uyan· 
dırmııtır. 

Tutun hırsızı 
Şi§lide Cerrahpe.fA sokağında otu

ran tütüncü Halil Efnedinin dükkanı· 
nı açarken oraya bıraktığ, yarrm ki
lo tütün çalınmıfhr. Şüphe üzerine 
kıpti Fatma yakalannuıtır. 

kanunuevvele bırakılmııtır. 

Kaçakçı kadın 
Romanya vapurundan kaça!< eş -

ya çıkanrken yakalanan Madam Po· 
li sekizinci ihtisas mahkemesince al
b ay hapse mahklıın olmuştur. 

Dokuzuncu ihtisasta 
Dokuzuncu ihtiıaa mahkemaeinin 

d0&yalarından adliye yangınında yal
nız üçü yanmııtır. Bu do!Yalarda em 
niyet müdürlüğü ve gümrük muhafa
za idaresinden alınacak malUmat 
ile yeniden hazırlanacaktır. Dokuzun 
cu ihtisas mahkemesinde, kaçe.k rakı 
yapmaktan suçlu Hayriye Hanım is -
minde bir kadın altı aya mahklıın e -
dilmiıtir. 

Istanbul 
İstanbul 

belediye reisini 
valisine şikayet! 

Yazıldığına göre sene ba,ından 
itibaren tramvaylarda binip inmek, 
izdihamın önüne geçmek, seyrüse· 
ferin intizamını temin etınek üzere 
bir talimatname hazırlanmı' ve bu 
yılbatından itibaren tatbik sahası
na da konulacakmış. Bu havadis 
nükseden hastalıklar gibi zaman 
zaman teper, bir müddet söylenir, 
ve sonra gündelik hadiselerin akın· 
tılarına kar1sarak unutulur. 

Yalnız bu ·havadisin garip tarafı, 
bu talimatnameyi hazırlıyanın be· 
lediye değil, Tramvay Kumpanya
sı olmasıdır· 

Halkın tramvayların basamak
larında çengele asılır gibi gitmesi, 
şüphesiz ki çok tehlikelidir. Hiç l,ir 
insan, bile bile ve göz göre göre 
kendisini böyle bir tehlikeye at
mak istemez. O halde İf böyle oldu
ğuna; tehlike, kaçınması bu kadar 
.müşkül ve bu kadar bariz bulun
duğuna ve tehlikeyi bu kadar istih
faf için insanın en hafif tabirile 
bir mecnun olması lazımgeldiğine 
göre her gün sabahları ve akşam 
üstleri İstanbulun muhtelif semtle· 
rine hareket eden tramvayların ka· 
pılarına asılanları birer deli addet
mek ve bu itibarla İstanbulu da 
ekseriyeti delilerden mürekkP.p bir 
tehir farzetmek pek hoşa gitmese 
de tabii bir neticedir. 

Acaba, halkı bile bile bu tehli
keye aevkeden müessir nedir? Hal
kın hayatını istihkar etmesi, kendi 
taksiri değildir. 

Tramvay arabalarının muayyen 
bir istiap haddi olduğu ve bu had. 
den fazla insan tatımak beldi bir 
suç bulunduğu halde tramvay şir· 
keti, bu memnuiyeti tereddütsüz 
ve pervasız her gün göz göre göre 
çiğnemekte ve koca bir tehir hal
kını bin türlü tehlikelere doğru 
sürmektedir. 

Kumpanya için bu işte mevzuu
bahis olan sadece kazancıdır. Bu 
kazanç ta, elektrik aarfıyatından 
ve itçi istihdamından tasarruf su
retile ifade olunur. Bugün bir tram. 
vay arabası, istiabınm en aşağı bir 
misli fazla adam almakta, bir ara
balık elektrik sarfiyatı yaparak 
ve bir arabalık itçi kullanarak hir 
ta'la iki kut vurmak suretile bin
netice bir misli fazla kazanç temin 
etmektedir. Bu, bir kelime ile hal
kın rahatı ve hayatı aleyhine ol
mak üzere apaçık yüzde yüz ka
zanmak demektir. 

Sormak istediğimiz bir nokta 
vardır: 

Türkiyenin ve Türkiyede lstan
bul şehrinin, Tramvay Kumpanya
sının babadan mevrus bir çiftliği 
olduğunu kim iddia etmit ki, o mü- ı 
essese, bu şehir halkının rahatı ve 
bayatı önünde böyle keyfimayeşa 
hareket edebiliyor? 

İddia olunduğuna göre orada hal 
kın ve Türk itçisinin menfaatini 
korumakla mükellef sözde bir be
lediye komiserlik te9kilatı da var
mış. O halde mevcudiyetinin imti
dadınca, bir tek müspet it yapma
yan ve yapamayan bu teşki
latın bir buçuk milyon lira a
çığı olan bir belediye bütçesinde 
fuzuli bir yük olmaktan ba4ka ne 
mevkii vardır? Halkın bin sıkıntı 
ile ödediği şehir mükellefiyetleri 
böyle gayrimüfit, gayrimües~ir; 
hatta tehir halkının hayatile oynı
yan bir müesseseyi beldi niza:nata 
ittiba ve riayet ettirememek itiba
rile aciz ve mes'ul bir mevkide olaıı 
bir teşekkülün mevcudiyetinin ida
meainin ne ile kabilitefsir olduğu, 
doğrusu pek derin hayret ve istiğ
rabı muciptir. 

Şehirde seyrüsefer itlerini tan· 
zim ile mükellef olan belediye, şu
nu nazandikkate almalıdır ki hiç 
bir kimse, böyle bin türlü mehalik 
içinde ve ücretini de tediye ederek 
tramvay kapılarına asılı bir halde 
gitmekten memnun değildir. Hal
kın çektiği bu kadar sıkıntı, bele
diyenin ve kumpanyadaki beledi
ye komiserliğinin Tramvay Kum
panyasına karşı - ne acı itiraftır 
ki - Sözünü geçirememesinden 
kumpanyaya depodan fazla araba 
çıkartamamasından ileri gelmekte
dir. 

O halde belediyeye düten vazife 
kumpanyayı devlet ve belediye oto· 
ritesine kartı mutlak olarak riayete 
icbar etmektir, bunu yapamayan 
bir belediyenin bu tehirde mevki 
ve mevcudiyeti, doğrusu üzerinde 
hayli durulacak bir meseledir. Bu 
itibarla belediye otoritesi ve dola
yısile devlet otoritesi namına 
bu mevzuda İstanbul Belediye Rei
si Miıhittin Beyi, pek haklı olarak 
İstanbul Valisi Muhittin Beye ti· 
kayet etmekten başka çare ıı:öre
medik. 

Salahattin ENiS 
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( Haftalık Siyasi icmal ) 
ltalya ve Milletler Cemiyeti: 
Hattanın en ehemmiyetli hidisesi, 

balyada Milletler Cemiyeti hakkında 
Büyük Fa§ist Meclisinin verdiği ka
rardır: Büyük Faşist Meclisi, bu ka
rarla İtalyanın Milletler Meclisi hak· 
kındaki kararım ilan ediyor. İtalya 
şimdiden Milletler Cemiyetinden çe· 
kilmiyecektir. Ancak bir şartla: Ce
miyet ıslah edilmeli. 

Faşist Büyük Meclisi ıslahatın ma· 
hiyeti hakkındaki mütaleasını tasrih 
etmemekle beraber, tasavvur edilen 
ıslahatın şu noktalara istinat ettiği 
bildirilmektedir: 

1 - Milletler Cemiyeti Versai!Ies 
sulh muahedesinden aynlmalıdır. 

2 - Te,kilat o şekilde ıslah edil
melidir ki küçük devletlerin nüfuz ve 
salahiyetleri tahdit edilmeli. 

3 - Seri kararlara varabilmek için 
müzakerelerin cereyan tarzı basitle§
tirilıneli. 

İtalyanın Faşist Mecliai marifetile 
Milletler Cemiyeti teşkilatı hakkında
ki $İyasetini dünyaya ili.n etmesi, her 
tarafta derin bir heyecan uyandırmış· 
tır. Çünkü bu karar bir ültimatom 
mahiyetinde telakki edilmektedir. 
İtalyanın ileri sürdüğü fikirler kabul 
edilmiyecek olursa, Japonya ve Al
manya gibi İtalya da Milletler Cemi
yetinden çekilecektir. Her halde Fran
sanın Milletler Cemiyeti teşkilatını 
değiştirmeğe hazır olmadığı aşikar
dır. lngiltere gazetelerinin neşriyatı 
da bu fikre müsait görünmüyor. Le-. 
histan ve Küçük itilaf, ltalya tarafın
dan ileri sürülen teklifin doğrudan 
doğruya kendilerini istihdaf ettiğini 
bildiriyorlar. Velhasıl vaziyet hiç te 
ltalya tarafından ileri sürülen teklifin 

kabul edilebi mesine müsait görünmÜ• 
yor. 

Esasen ltalya bu teklifi ileri sür
mekle iktifa et, ,iş; ıslahatın ne tekil
de yapılacağı hakkında hiç bir yol 
göstermemiştir. Islahatın ltalya ta
rafından gösterilecek şekilde mi ya
pılması llızımdır? Yoksa cemiyetten 
kendi kendini ıslah etmesi mi bekle
niyor? Bu noktalar tasrih edilmeıniş
tir. Milletler Cemiyeti Umumi Katibi 
M. Avenol seyahate çıkmıştır. Kendi
aine ıslahattan bahsedince, ne söylen .. 
mek İstenildiğini bilmemezlikten gelerek 
misakın bir maddesi ıslahatın nasıl 
yapılacağım tasrih ettiğini söylemiştir. 
Filhakika bir madde misak hükümle· 
rinin nasıl tadil edileceğini tasrih 
ediyor. Fakat yapılacak tadilatın itti· 
fakıira ile yapılmasını ileri sürüyor 
ki Mussolini'nin de itiraz ettiği nokta 
budur. ltalyan Baıvekiline göre, bu 
ittifakıara kaidesi, Milletler Cemiye
tinde faydalı iı görmek imkaıunı 
•elbediyor. Filhakika Mussolini bir 
noktadan haklıdır. Fakat küçük bü
yük hiç bir devlet, kendini alakadar 
eden bir meselede kendi reyi inzimam 
etmedikçe başka devleUer tarafından 
hakkında bir hüküm verilmesine razı 
değildir. Razr olmak için Milletler 
Cemiyetinin on dört senelik faaliyeti 
itimat telkin edici aıahiyette olmalı 
idi. Halbuki vaziyet hiç te böyle de
ğildir. Cemiyet esasen büyük devlet
lerin nüfuzlan altında iken, şimdi bu 
nüfuzu takviye etmek, küçük devlet
lerin mukadderatını büyük devletlere 
teslim etmek demektir. Dünya henüz 
buna hazır değildir. 

• * • 
Diplomasi yolunda gidilemiyor: 
Sili.hsızlanma konferanamın tatil 

kararından •onra büyük devletler bir 
araya gelerek hususi müzakerelerle 
aralanndaki ihtilaflan halletıneğe ve 
oilahaızlanma hakkında bir karara 
vannağa ça!ııacaklardı. Yani ihtilaf
ların halli için diplomasi yollan kulla
nılacaktı. Anlaıılıyor ki bu yolda iler
lemek zannedildiği kadar kolay olmı
yacaktır. Gerçi bir takım temaslar o
luyor. Fakat bir netice çıktığı yok. 
Sonra en mühim temu, Fransa ile 
Almanya arasındaki temas olacaktı. 
Fransa temas etmek için bile bir ta
kım ıartlar ileri sürmüıtür ki bir te
mas temin edilse dahi, faydası olmıya
caktır. Fran81zlar diyorlar ki ıu iki 
meseleyi hususi surette görüşüp hallede
meyiz: 

1 - Saar meselesini 
2 - Silahsızlanma meselesini. 
Malumdur ki Saar, 1935 senesinin ilk-

baharında yapılacak bir reyiam ile mu-

kadderatını tayin edecektir. A1manya 
iri.ya müracaata lüzum kalmaksızın 
Saar' a sahip olınak istiyor. Fransa ise 
araya müracaatı!a ısrar ediyor. Şimdiye 
kadar Fransa ile Alınanya arasmdıı yapı
lan bir uzlaşmağa matuf bazı müzakere
lerde Fransızlar Saar'ı Almanyaya teslim 
etmeğe razı olmuşlardL Tolry mü'aka .. 
tında bile Briand ile Streseman" bunu 
kararlaştırmışlardı. Fakat ıimdi Fran
sızlar bir defa iriya müracaat edilme .. 
den Saar'ın Almanyaya ilillıak etmesine 
razı olmuyor'ar. Zannediyorlar ki Hitler 
Alınanyada iktidara geçtikten sonra Saar' 
dairi sosyalistler Almanyaya iltihak et
mek istemiyecekler ve Saar mmtakası, 
Fransa ile Almanya arasında bitaraf bir 
mıntaka halinde kalacaktır, 

Silahsızlanma mese'esine gelince; bil
dirildiğine göre, bu da Milletler Cemiye
tinin elinde bulunan bir İ! olduğundan 
Fransa bu meseleyi de Almanya ile hu· 
ausi surette müzakere etmek is~nıiyor. 

Bu §artılar a'tında diplomasi yollarının 
bir fayda temin etmiyeceği şüphesizdir. 
Anlatılıyor ki hususi müzakerelerden zi
yade Milletler Cemiyeti çerçeve•i için
de görüşüp nel~ceye varmak Fransanm 
iıine elveriyor. 

••• 
Hükumetsiz Fransa: 
Fransada devamlı bir bükUmetin teşkil 

edilememesi de bu hususi. müzakerelerin 
başlayıp ferlemeıine mani olmuttur. 
Sarraut hükilemtinden sonra teşkil edilen 
Chautemps hükilmeti herkes tarafından 
muvakkae telakki ediliyor. Gerçi Cbau
temps'ın aldığı itimat reyi Sarraut hüku
metinin aldığı ilk itimat reyinden yüz 
kadar çoktur. Sarraut hükilmel!i ilk iri.
ya müracaat ettiği zaman mecliste vazİ· 
yet şöyle idi: 

307 lehte, 34 aleyhte, 258 müstenkif. 
Buna karıı Chautemps ıöy'e bir rey al
mııtır: 345 leh~e, 20 a·eyhte, 183 müs
tenkif. Yeni hükumet bütçe ihlilafında
ki ilk imtihanım da geçirmiştir. Fakat 
Chautemps ne sola, ne de sağa dayanan 
bir ekalliyet hükumetidir ve lıer iki 
cepheden de llaarruza uğrayabilir. Bunun 
için devamlı bir hayatı olamaz. Miista
kar bir h ükilmet teşkil edip etmemek 
Fransamn bileceği iıtir ama bu, beynel
mi'el münasebetlerin tanzimini güçleşti
ren bir amil de oluyor. 

* * 
lspanya'nın müskülatı: 
ispanyada son inlıiliabat üzerine kıyam 

çıktı. 1 ntihabatın neticesi iktidan sol 
cenah fırkaların elinden alarak sag ce
nah fırkalara vermekti. Bu soldan sağa 
intikal o derece kuvvetli oldu ki herkes 
şaıırdı. Eski mecliste vaziyd şöyle idi: 
Sağ 42, orta 136. So' 291. Son intihabat 
üzerine vaziyet şu şekli aldı: Sağ 207, 
orta 167, sol 99. Gerçi sağ cenah fırkalar 
kendi başlarına bir hükumet teşkil ede
cek kadar kuvvetli değiUerdir. FakaU or
ta cenah zümrelerden bir kısmım arala .. 
rına alarak hükumet teıkil edeb;Jirler. 
Sağ cenah zümrelerin programları, vak ... 
tile sol cenah Azana hükumetinin bir ta
kun ıslahat tedbirlerini ilga et'mek mak
sadım istihdaf ediyordu. Kilise teşkila
tına eski salahiyetleri veri'iyor. Zirai 
ıslahat ilga ediliyor. Yani büyük çiftlik
lerin istimlakinden vazgeçiliyor. Sonra 
bir affıumumi ilan edilerek kral tlaraftar
~arının memlekete girmelerine müsaade 
edilınek isteniyor. Hülasa sol cenah hü
kUmeti zamanında yapılan icraatın mü .. 
bim bir kısmı ilga ediliyor. intihabatın 
neticesi mailim olunca 1spanyarun muh .. 
telif yerlerinde kıyam çıktı. Anarşis!ller 
fırsattan istifade ayaklandı'ar. Fakat 
hükilmet vaziyete hakim olınağa muvaf
fak .oldu. Bununla beraber, ispanyada 
d"1?ıli mücadele henüz bitıniı deiiildir. 
Sag cenah fırkalar göründüğü gibi bir 
irtica siyaseti takip etmeğe başlarlarsa, 
1 ıpanya yeni bir mücadele devrine gir
miı bulunacak. 

* * * Balkanlar'da faaliyet: 
Ba-kanlardaki siyasi faaliyet son gün

!er zarfında arttı. Hususi bir teşkilattan 
ıbareıl olan Balkan Cemiyetinin teıebbüs
lerinden sonra Hariciye Nazırları faali
yete geçti. ŞUndi de iş krallara inti
kal etti. Bor\is, yanına Baş vekil Muıa· 
nof'u aları>k Belgrada gitti. Bulgar mi
sa&ler Yugoslav payıtahtında tezahü. 
rat ile kartılandılar. Dün haber veril
diğine göre, bundan sonl'a kral Boru 
Romanyaya giderek kral Karo!' ü ziya
ret edecektir. Bundan sonra da tabii 
gerek Yug0&lav ve gerek Romanya kral-

Milliyet'in edebi romanı: 71 -
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kötkler va_r. Hakikat prensl~ri~, 1 Araba durdu. 
preıuealerın oturacağı yer. Çırkin Prenses galiba gazinoda oturu-
bir teY göze çarpmıyor. Gideceği- yordu. 
miz alil preneeıin kötkü de kim bi- Retit Beye bunu söyledim. 

ı lir ne kadar güzeldir. Güldü: 
Mütema~~y~n gi.diyoruz. . . - Gevezelik etme çapkın, dedi. 
Solda. Buyuk bır bahçe ıçınde Ve arabadan indi: 

güzel, beyaz bir kötk gözüme iliş- - Biraz turada dinlenelim. 
ti. Kendi kendime: Gazino tenha. Hele sol tarafa 

- Muhakkak burasıdır! Dedim. çamlara doğru uzanan aet üzerind~ 
Fakat geçtik. kimseler yok. Retit Bey o tarafa 

Kötkler tenhalaftı, nihayet çam- gitti. Onu takip ettim. 
ların içinde kaldık- Ta ileride bir köteyi tercih etti. 

- Daha uzak mı beyefendi. Oturduk. Peşimizden gelen gar. 
Batını salladı. Etrafı gösterdi: sona bira söyledi. 
- Ne güzel değil mi? - Geç kalmıyacak mıyız beye-
-Fevkalade! fendi, dedim. Vekaletnameyi ne 

Arasıra karşıdan gelen arabalara zaman yapacağız. 
tesadüf ediyor.uz. . . Sandalyesine biraz daha yerlet-

Havada nefıs bır çam kokusu tı. Bana da biraz yaklaşmamı söy-
var. ledi. 

Arab dört tarafı çamlarla çev- Sonra mühim bir sır tevdi ede-
rilmit genit bir meydanlığa çıktı, cekmit gibi iğildi: 
sağda beyaz dıvarları bu ye~illiğe Demek yarın nitan var. öyle mi 
biç gitmiyen bir gazino var. küçük hanım, dedi. 
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sua.&ll ................. 
Havasızlıktan boğulurdu .. HİKAYE 

Hayat arkadaşlığı 

Bugünkü Program 
ISTANBUL : 

12,30 Türkçe plak neıriyatı. 
17,30 Gramofon, 
18,30 Orkestra. 

Beyoğlu sinemalarının birinde, 
gazetecilere hususi bir seansta 
gösterilen methur filmden bahse· 
diyorduk. Hayali bir canavarı eli
ni kolunu bağlayıp Nevyork'a geti
riyorlar. Korkunç hayvan, seyirci
ler karşısında gazebe gelerek zin
cirlerini koparıyor, şehrin en yük
sek binasının tepesine çıkıyor. Ge
bertmek için ne yaptılarsa boş .• 
Canavarın kılma dokunamıyorlar. 
Nihayet, üç bombardıman tayyare
sile tepeden inme bir hücum yapa· 
rak hakkından geliyorlar. 

- Fransızcadan -
Miss Flarty kocası çoktan ölmüş 

yalnız bir kadındı. Geçimi alt kat 
apartımanındaki odaları kiraya 
vermekten ibaretti. Kapıcı kadın 
Charlotte te nasihat vermek illeti
ne müptela insanlardan biriydi. 
Bir gün Flarty' e dedi ki: 

Mis flarty'nin papağan alıp ala
cağına pişman olmasına vakit kal
madı. Hemen ertesi gün genç bir 
adam kapısını çaldı: 

19,30 Hanımlar Hey~eti. 
21 Gramofon, 
21,30 Anadolu Ajanar, Borıa haberi, Saat 

ayarı. 

ANKARA.l538m. 
12,30 - 13130: Gramofon. 18: Keman konıe• 

ri (Ekrem Zeki Bey). 18,40: Franıızca der•· 
19,15: Gramofon. 20: Ajanı haberleri. 

Birisi dedi ki: 
- Ya maazallah, sahiden böyle 

bir dev peyda olsa da ansızın ara· 
mıza karışıverse •• 

Gülüştük: 
- Adam .• Sen de.. Hepsi bitti 

de uydurma şeylerle mi uğraşaca
ğız? 

O gene israr etti: 
- Canım, farzedin ki sinemada

ki hayali canavar, lstanbula mu
sallat oldu. Ne yapardık? 
Arkadaşlardan biri cevap verdi: 
- Bu canavar, çok iııterdim ki 

lstanbula gelsin. 
Sordular: 
- Korkmaz mıydın? 
- Korkmazdım! 
- Peki ••• Nasıl, hangi vasıta ile 

- Böyle yalnız elbette sıkılır. 
kendinizi avutacak bir şeyler bulu
nuz. Mesela evinize bir kedi veya
hut bir köpek alsanız, sizi meşgul 
eder. 

Miss Flarty başını salladı. Böyle 
şeye aklı ermiyordu. Köpeği, kadi
yi beslemek, ne de olsa gene bir 
masraf kapısı· sayılırdı. 

- Ben sinemada rejisörüm, de
di, bu papağan çevireceğim film 
için ideal bir mahlfiktur. Bunu ba
na satınız. Çevireceğimiz film ha
sılatından size de yüzde bir hisse 
ayırırız. 

Miss Flarty zaten papağanın e
depsiz dilinden hotlanmamıştı. 
Sattı. Rejisör namuslu adammış. 
Film hasılatından Missin hissesine 
ne düttü ise, hepsini muntazaman 
gönderiyc,.;du. 

Fakat bu defa da Miss Flarty 
yalnız kalmıştı· Aldığı çekler yal
nızlığını izaleye ki.fi gelmiyordu. 
Bu defa gene kapıcı Charlotte gö
ründü. Miss Flarty dedi ki: 

- Kızım, sen bana dedin ki, 
yalnız kalmak iyi teY değil. Ben 
de bir kedi aldım. Bir ay sonra 
kediyi götürdüler. Sonra bana bir 
papağan tavsiye ettin. Onu da er
tesi gün elimden aldılar. Bu defa 
bana öyle bir hayvan tavsiye et ki 
kimse elimden almasın .• 

V A R Ş O V A, ı41J m. 
17t2$: Plak. - Müsahabe. 18: Opera haber· 
leri. 18,20: Piyano .kon1.eri. 18,55: Zirai rnii• 
sahabe. 19,0S: Konferanı. va. 21,05: Muıiki1.• 
dair kunferana. 21,20: Polonya istikl&line aıt 
kon1.er. 23 .. 40 Dana muıikiıi .. 24 .. 0S Müaahabe. 
- Dans ınuıikisi: 

B U D A P E Ş T E, 550 m . 
17,25: Mac.ar Paliainin 60 cı aeneidevriyesinİ 
teait. 18,05: Polis takımı tarafından konsel'• 
18,45: Müıahabe. 20,15: Hariei aiyaıete d~~ 
konferans. 20,35: Operada verilecek ternıılı 
nakil. Müteakiben Sigao, muıikiıi refakatil• 
Macar halk ıarkı.ları. 

V 1 Y A N A. 518 m. 
17,30: Kadın ıa•ti. - Miiaahabe. 18,25: Şat· 
kılar (Lotte Waltber; Erich Meller.) 19: SeJ'• 
yahlar için ne,riyat. 19,15: K-.Chn için kürek 
$ekimi idmanı. 19,30: Spor haberleri. t9,3S= 
timi netriyat. 20,0S: Neıeli muıiki (Radyo or• 
ke•traıı; Max Schönberr,J 21,20: Soıyete v• 
buna mahsus oyunlar. 23,20: A"Ju•turya ha.k• 
kında neıriyat. 23,35: Son haberler. 23,SO: Ak• 
ıam konıeri. (Pli.k.) 

MILANO • TORINO • FLORANSA • 
TRIYESTE , -

18,15 Oda musikiai, 19,0S Haberler, 20,25 
Pli.k, 20,50 Haberler, muıikili program, 21.35 
muıahabe, senfonik konseri, 23 Danı musiki· 
•İ. 

ROMA - NAPOLI • BARI : 

öldürürdün? 
Güldü: 

Bir gün evine girerken Miss 
Flarty'nin son tereddütünü dağı
tan bir hadise oldu. Mahalle ço
cukları yakaladıkları biı· kedinin 
kuyruğuna teneke bağlamışlar ve 
sokağa salıvermişlerdi. Kaldırım
larda sürüklenen teneke gürültüsü 
üzerine Miss Flarty başını çevirdi. 
Kediyi gördü. yiyecek veriyormu' 
gibi elini uzatarak kediyi tuttu, e
vine aldı. Kuyruğundaki tenekeyi 
çözdü. Önüne artık yemeklerden 
bir tabak koydu. Kedi iştiha ile 
yemeğe daldıktan sonra, artık evi 
bırakmadı. Bir ay sonra eski sokak 
kedisi evin içinde bir mevcudiyet 
olmu~tu. Konu komşu halis van 
kedisi diye methisenalarda bulunu
yorlardı. Hakikaten sokak kedisi 

Kapıcı kadın c!.ı.işündü, düşündü. 
ve nihayet fU cevabı verdi: 

17 Piyano konseri, 20,2$ plak haberler, 21 
Haberler, plik. haberler, 21,45 Plak, 2214S 
Emiral İımindeki opera temsili, 22,45 Habet 
ler, 22,50 KaYıtık konıer, 22,20 Kontesin por· 
takalları jımili piyes, 23~50 konser'jn devaıPJ• 

- öldürmeğe lüum kalmazdı ki. - Evlenin, ne olur? 
O azametli vücudile lstanbulun da
racık sokaklarında geze~ken, 

0

hava
sızlıktan kendi kendine boğulur 
giderdi! .• 

YURTTAŞ! 
, B E L G R A T, 430 m . 

18,05: Der• (Fr.) 20: Mü.sahabe. 20,05: Plak· 
20,35: Keman konıeri. (Leclair, Paganinj.J 
21,0S: Zagrep'ten nakil. 22,05: Haberler. 23: 

M. SALAHADDiN 

Recai Beyin cenazesi 
dün kaldırıldı 

Bugün ve bu gece evinde mut
laka incir ve fındık ye 
Kahvede, gazinoda, lokantada 
çay, kahve, gazoz ve meyva ye
rine incir ve fındık iste ve ye 
Bunlar güzel yurdumuzun kuv
vetli ve besleyici yemişleridir. 

Haberler. 23,10: Radyo orkestrası. 

BÜKREŞ,394m. 
13,0S: Borsa. - Pliik. - Haberler. - Pl8k. 
18,05: Radyo orkeıtrasL 19,05: Haberler• 
19,20: Radyo orkestrası. 20,05: Üniversit• 
radyosu. 20,25: Pli.k. 20,50: Konferant. 2t,o5: 
Senfonik konser ( Filharmonik takım tarafın· 
dan.) 21,55: Mütalea. 22t10: Senfonik konserin 
mabadi Vefat ettiğiııli kema1i teessürle yaz. 

dığnnız O..du meb'usu Recai Beyin ce
nazesi dün Şişlid!e E tfal hsatanesinden 
kaldmlnuştır. Merhum için muhteşem 
bir cenaze alayı tertip edllmiştir. Onde 
mu:ıiika matem havasını çalıyordu. Bir 
müfreze piyade ve bahriye efradı cena
zeyi takip ediyordu. Cen11Z<! Şişli, Pan-
galtı ve lstiklw caddesi taril<ı' le Galata
ya indirilmiş ve Orduya gön~lınek Ü· 
zere Gülcemal vapuruna konulmuştur. 

Cenazeye, merhumun dostları tarafın
dan b.:r çok çelenkler gönderilmiştir. 

o kadar güzelleşmişti ki, kanapeye 
uzandığı zaman, bir deve kuşu tü
yüne benziyordu. Pencereden soka
ğa baktığı zamanlar gelip geçen
ler duruyorlar ve kedinin güzelli- 1 

ğini hayran hayran seyrediyorlar-

dı.Bir gün orta yaşta bir kadın yal- 111 

ruz seyretmekle de kalmadı : 

Milli iktisat ve :ras~rruf 

11 
Cemıyeti -

B R E S L A U, 325 m. 
17: Ha.fif musiki, 18,30: Eıki ve yeni Japon 
zihniyeti, 18,50: Viyolonsel ve piyano ile so· 
natlar. 19,10: Zirai müsahabe. 19,45: Erte•İ 
günün programı. 21 t Haberler, Büyijk ıanat· 
kirların eserlerinden tagannili musiki. 22: O• 
liver Cromwe11s,i neıriyab. 23: Haberler• 
23,30: Gece muıikiai. 

Yeni n•frly•t 

Fikir hareketleri 
Hüseyin Cahit Bey tarafından ne~ro

lunan "Fikir hareketleri" Adlı mecmua
nın 8 inci sayısı çıkmıştır. içinde bir çok 
garp mütefekkir ve muharrirlerinin ya .. 
zıları, Hüseyin Cahit Beyin " Mathuat 
hayatı" adlı bir makalesi vardı. Tavsiye 
ederiz. 

Tıbbi bir eser 
Dr. Seyfettin Eşref Bey tarafından 

" Akçiğer vereminin pnömotoraks ile 
tedavisinde muahhar ibtilatlardan Plev
ra Htihap'arı" isimli en~eresan ve fotoğ 
raflı bir kitap neşredilmiştir. Karileri
mize tavsiye ederiz. 

farının Sofyayı ziyaretleri bir zaruret 
halinl alacaktır. 

Bulgar devlet adamlarının Bulga
ri&l!anı siyasi yalnızlıktan kurtarmak i
çin ciddi bir teşebbüse girüştikleri anla
şılıyor. Filhakika bu memleket son ay· 
far zarfında Balkan memleketleri ara
sındaki uzlaşma ve anlaşma cereyanla
rın"8n u..ak kalnu§tı. Bulgaristan bu 
yalnızlığın acısını hissetmeğe başlamt§" 
tır. Komşulannın her birinden iote~.ği 
blir takan şeyler vardD'. Bunlarla ayn 
ayn pazarlığa ırhıiıerek bir aıağı, iki 
yukarı, anlapnağa çalıp.cağı zannedili· 
yor. Bu müzakerelerin müsbet bir neti
ce vermesi- Bal·kanlarm sulh ve müsale
meti namına temetıniye değer bir ~ştir. 

Ahmet ŞOKRO 

- Siz bu kediyi hiç sergide tet
hir ettiniz mi? 

Hayır, beraber arkadaşlık edi
yoruz, kedimden ayrılmak ta iste
miyorum. 

- Hiç te iyi yapmıyorsunuz. Ben 
Avrupa Van Kedileri Cemiyeti 
fahri reisiyim. Bir haftaya kadar 
sergimiz açılacak. Mutlaka bu ke
diyi orada teşhir ediniz .. 

Bütün sokak kediliğine rağmen , 
Miss Flarty'nin Pluff diye isim tak
tığı bu nadide mahlfik sergide 
teşhir edildi. Takdirler topladı. Ar
tık van kedilerinin fahri reisi za
vallı Pluff'u memleket memleket 
gezdiriyor, sergi sergi teşhir edi
yordu. Miss Flarty ancak gazeteler
de kedisinin resmini görüyor, ara
da bir de fahri reisten teşhir bede
li olarak hissesine düşen mıktar
da çekler alıyordu. 

fakat Miss Charlotte gene nasi
hat vermeğe geldi: 

- Bu, böyle olmaz, dedi, karşı 
apartımanda Roland isminde ihti
yar bir adam oturuyordu, bu adam 
geçen gün öldü. Belki cenazesini 
görmüşsünüzdür· Roland'ın bir 
papağanı vardı. Ama olur papağan 
değil.. Siz bu kuşu alın. Hiç te piş
man olma:;Mlnız. Aman, neler söyli
yor, neler konuşuyor. Olur şey de
ğil. 

Miss Flarty papğanı da aldı. O-
na yeni şeyler öğretmeğe lüzum 
yoktu. Papağan ne kadar açık şrkı
lar, serbest ve uluorta sözler varsa 
hepsini de öğrenmişti. 

Retit Bey ne demek İstiyordu. İçimde bir acı eridi. Kalbimin 
Buraya niçin gelmiştik. Uç gün- ağrısı gözlerime vurdu. Bir an için
denberi bu bahse avdet etmediği de karıtmıdaki adamın ne sefil 
halde şimdi buna neden lüzum &Ö- / bir ruhu olduğunu anladım. Demek 
rüyordu. lçime ani bir tüphe düştü. bana gösterdiği o babaca o çok sa
Acaba Retit Bey yatalak Prenses mimi dostça hareketlerinde bir mak 
itini beni buraya getirmek için mi sat varmıt• Demek madam ima et
icat etti. mek istediği münasebetli kendi 

- O bir mesele değil beyefendi, ' kendine tasarlamıt ve batkalarına 
dedim. Siz Prenıeıin vekaletname- ' bile anlatımf. Demek o kadar feda. 
sini almakta gecikmiyecek misi- . ki.rlıkların bir sebebi varmıt. 
niz. Yedirdikleri bir lokma ekmeğe 

Güldü: kartı insanın etinden ve terefinden 
- Geciktim zannederim, dedi. bin lokma çalarak nankör ve sefil 
- Nerede hu Prenses beyefendi. ittihalarını, bastırmak istiyen bu 
lğilip gözlerime bakarak cevap insanlara kartı içimdeki isyan bir. 

verdi: denbire alevlendi. 
- Kartımda! Kendime, metanetime güvenerek 
Ellerim, ayaklarım titremeğe ağır ve ciddi cevap verdim: 

başladı. Kafamın içinde beynimin - Şimdi her feyi anladım. Be
uyuştuğunu hissettim. O kadar em- yefendi. Nihayet siz de maskenizi 
niyet ettiğim bu adam beni it baha- indirdiniz değil mi? 
nesile buralara getirmitti. Reşit Be- Yüzümdeki tehavvüllerden ne 
yin bu kadar küçüleceğine nasıl ih- 'derin buhran geçirdiğimi her hal
timal verirdim. de anlamıştı. Yumuşak yalvarıcı 

Vaziyetinı çok nazikti. Tanıma- bir sesle bana sokuldu: 
dığım bir yerde idim. Yarın nişan - Beni nasıl istersen öyle bil 
olacaktım. Çiçek, dedi. Bugün seni buraya sıf 

Bir gün evvel saadetime o kadar dertletmek, sana içimdekileri an· 
inanmıttım ki artık hiç bir tehlike )atmak için getirdim. Her şeyden 
heni bu sevincimden ayıramaz sa- emin olarak heni yalnız dinliyecek
nıyordum. Etrafımda dost diye dört sin ve ben yalnız seni seyredece
elle sarıldığım insanlardan fenalık ğim. Bunu henden esirgeme! 
göreceğimi nasıl bilirdim. - Buna neden lüzum gördünüz 
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biletleri 

9417 

Bugün matine saat 15,30 da· 
Fransız Tiyatrosunda 

Viyana Operet heyetinin en büyük mu
vaffakiyeti olan Fleur de Hawai. Bu ak
şam suvare saat 9,30 te Çardaş. 

Y annki cumartesi günün matine saat 
18 de 

Fransız Tiyatrosunda 
meşhur viyolonis~ ve beıt~kat 

JUAN MANEN' in 
VEDA KONSERi 

Yarın akşam herkes 
Fransız Tiyatrosunda 

gidip Viyana Operet Heyeti ve Matma 
zel Maja Rajik iştirakile gösterilecek 
Au Pays du Sourire operetini seyret .. 
melidir. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galatasarayda Kanzük eczahaneıi 

karşısında Sahne sokağında 3 numa
ralı apartnnanda 1 numara. 

. "'- :_· . . . • :t:' 1 --. . --==-- ., .. 
&rom ura\ 

• tc.nol\,. 
1 · · bugün komprime erını 
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en kıymetdar bır nım 

1 · ı 

olan sinir\erin . 
muvaıenesı 
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ÜCRETLERİ: 
Tür-kiye için 

L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14-
28-

Gelen evrak •eri verilmez.- Müddeti 
aeçen nüahalar 10 kuruıtur.- Gazete v• 
matbaaya ait itler için müdi.riyete mü· 
racaat edilir. Ga.:ı:etemi:1 ili.nla.rın meıtu· --1 liv~tini kabul etmez. 

9003 ı---·-----.... 
beyefendi. 

- Onu anlatacağım. 
- Fakat anlatacaklarınız heni 

ali.kadar etmiyecek zannederim. 
- Onu da biliyorum. fakat epey 

zaman arkadaşlık ettik. Yarın ay
rılacağız. Bu arkadatlığın bıraktı· 
ğı bir vefakarlık vardır ya. Bunu 
diitünerek beni dinlemekte bir za
rar yoktur zannederim. 

- Size daima hürmet ettim ve 
edeceğim Reşit Beyefendi. Bundan 
şüphe etmeyiniz. 

- İnanırım. O kadar iyi kalbin 
var ki! Fakat benim senin için 
pek batka tasavvurlarım vardı. Va
kıa bugün onlardan bahsetmekte 
pek geciktim. Onu biliyorum. Yal
nız hazırladığım bir ziyafetin bat
kalarına nasip olduğunu gödükten 
sonra ~ olmazsa bu nefis sanat 
eserini doya doya seyretmek zev
kinden mahrum k;.lmak istemedim. 
Yarın her şey olup bitecek. öbür 
gün yazıhane sessiz kalacak. Ve ben 
bütün tasavvurlarıma veda etmiş 
olacağım· Şimdi sana bu tasavvur
larını anlatayım. Hele biralarımızı 
içelim. 

- Bana bira 'dokunuyor efen
dim. Siz içiniz. 
- Zarar yok, bir iki bardak bir 

şey yapmaz .. 
Sonra gülerek ilave etti ı 

- Merak etme, Mahir Beyin e• 
vinde değilsin ! 
Nerede olduğumu pek iyi tahmin 

ediyordum. Onun için bira ile an· 
cak yanan dudaklarımı ıslattım. 

Retit Bey sandalyesini biraz da
ha masaya doğru çekerek devam 
etti: 

- Bu tasavvurlarım bak nelerdi. 
Sen daha küçüksün. Vakıa boyun, 
biçimin seni olduğı.tndan faııla gös· 
teri yor. Fakat takdir edenler anlar. 
Ya9ın küçüktür. Hayatta tecrüben 
ro~tur •• Buna mukabil çok zeki ve 
ıstıdatlısm. Ben seni yanımda ye· 
tittirmek, yavat yavat bayata alıt
tırmak, dünyayı tanıtmak ve sonra. 
Seninle evlenmek istiyordum. 

Bunun İçin aein en emniyet etti
ğim pansiyona yerleştirmiştim. 
Hasta olduğun zaman üzerine tit
redim. Vakıa aramızda yaf farkı 
çoktur. Kırk ~et Yllfındayım, sen 
ancak on yedı yaşındasın. Fakat 
hen hiç evlenmemit bir adadmım. 
Kendimi iyi muhafaza ettiğimi zan 
nederim. Bu itibarla aramızdaki 
mesafeye de ehemmiyet vermiyor
dum. 
Şimdi seni hakiki bir Çiçek gibi 

adeta havadan, rüzgardan sakınır
casına itina ile yetittirdim. Şefik 
Beyin seninle alakadar olduğunu 

(Bitmedi) 



Hattanın lllmlarl 

Artistik: Matmazel Hofman 
Elhamra: King • Kong 
ipek: King • Kong 
Melek: King • Kong 
Saray: Adalar çiçeği 
Türk: Baltalı Cellat 

Artistik 

Matmazel Hofman 
(Almanca) 

Matmazel Hofman • Almanca 
Oynayan Anny Ondra 
Film çok eğlenceli ve ıakra~tır. 

Anny Ondra'yı tanıyanlar, onun fıl~· 
!erindeki saf • cingöz genç kız rolu· 
tıü hemen hatırlarlar. 

Filmin mevzuu tuhaf bir vodvildir 
~., zengin bir kahve müstahsili olan 
tenç bir kızın başından geçen ve ra· 1 
lı:ibi olan bir genç erkekle olan a§k . 
llıaceralannı ihtiva etmektedir. Filmin 
Çok tuhaf ve beklenmedik sahneleri 
"'ardır. Eğlencelidir. 

, 

' 

MlLLlYET CUMA 15 KANUNUEVVEL 1933 

Fransızlar iki artist 
kaybettiler 

Fransız sinema ve sanat alemi bu son 
günlerde (Aatlantit) ve (Öldüren a• 
dam) filmlerinden batırladığıınız 
Jean Angelo'dur. Asıl ismi Bartbel· 
my olan bu artist 1907 de sine artist• 
liğine ba§lamı§ ve son zamanlara ka· 
dar çah§Mıttı. Bir kaç zamandır has· 
ta olduğunu hissederek iıten çekil· 
mi~~i. 45 Yatında kaybolu.ııu Fransızlar 
için elemli bir hadisedir. 

Diğeri Fransız Odeon tiyatrosu sa .. 
natkarlarından ve Fransanın büyük 
artistlerinden Firmin G.Cmier'dir. Bu 
sanatkar ancak iki seneden beri film 
çevirmeğe ve sahne vaziliği yapmıya 
baılamıtıı. Geçen sene lstanbulda 
(isimsiz adam) filmini görmüıtük. Bu 
sırada Le Simoun isminde bir film çe• 
virmekle meıguidü. 

Hollyvood 

Fransada: 
* Bu ay zarfında Paris.te amatör 

filmlerinin üçüncü beynelmilel kon&· 
resi toplanacaktır. 

* (Beyaz at oteli) opereti film~ ç<;· 
kilecektir. Bu eser (Sanzeybek) ısmı· 
le Şehir tiyatrosunda oynanmııtı. 

Almanyada: 
* Yeni Alman yıldızı Francesca 

Gaal Hollywood'da Kontes Monte Kris 
to filmini çevirmek üzere Amerikalı· 
\ar tarafından tutulmuştur. 

* Olga Tsbechowa tekrar film çevir· 
meğe baılamı§br. 

* (Malek) ismile tanıdığımız maruf 
Amerika komiği (Buster Keaton) a 
Berlinde bir film çevirtmek istiyorlar. 

Amerikada: 
* Bir hırsız Menjou'nun 3500 frank 

kıymetinde elbiselerini çalmıştır. 
* Lupe Velez'in kı:z kardeşi iki ada· 

mı tahkir ettiği için tevkif edilmiştir. 
* Ramon Novarro ve Lily Pon.a 

(Toska) filmini çevireceklerdir. 
• Charles Langbton Mari Antuva· 

llhamra 

Kin- Kong 
Elhamra ve lpek'te - TUrkçe 

Melek'te - Fransızca 

Hollywood'ta sinema cenneti diyor• 1 
!ar. Bir kaç kiti bu cenneti tarif edi· 
yorlar. Bu tariflere göre anlaıı'ıyor• 
ki, her parlıyarı ıey altın değildir. 

George Raft diyor ki: "Hollywood' 
da iki ıey barizdir! Omuzları okta· 
mak ve .• Arkaya tekme •. ,. 

net filminde 16 ncı Lui'nin rolünü ya• 

1
. pacaktır. • .. 
1 * Vaşington'da 300 • 600 kışılık 

1 
seyyar sinemalar yapılmıftlr. 

Elhamra ve ipekte • Türkçe, Me • 
lekte • Fransızca. 

·--------~-----....... 

Gary Goopıs: "arz mevut ama, va .. 
atlerini unutuyor.,, 

Claudette Colbert: "Galet nıye~ 
Clirve Broock: "Kahraman rolleı 

oynayan, fakat kahraman olmıyan 
yer.,, 

* Malek eski kansile tekrar evlen· 
1 miıtir. 

1
,
1

._ " Colleen Moore iki sene için (Rad· 
j yo) Şirketi tarafından tutulmuttur. 

\ 
1 Oynayan: Fay Wray 

King • Kong filmi son sinema tı: • 
l'akkiyatının bir nümunesi olarak pı • 
Yasaya çıkarılmış meşhur eserdir. Bu 
••erde 15 metre boyunda yapılmı§ 
bir canavar vardır ki; muhtelif :naki
ne!erle hareket ebnekte ve filmde 
canlı bir canavar rolü yapmaktadır. 
lcing • King uzun müddet u~raıı.larak 
Yapılmış bir filmdir. Eser sınema ~~· 
bayiinin tekemmüliinü göstermek ıtı
barile muvaffak olmuştur. Mevzuu; 
film çevirmek üzere yabani. ~ir yere 
gitmi§ olan bir film beyetmın rast 
gelip müşkülatla şehre getirdikleri 
15 metre büyüklüğünde kablettarib 
Yaşamış bir mayınunun şehirde kaça· 
•ak balkı dehşete düşürmesidir. 

Anny Ondra Matma>:el Hofman 
filminde ı ' 

1, 

ti tarafından oynanmaktadır. 
Operet ve ondan çekilmiş olan 

film şen, şatır ve ıakraktır. Mevzu 1 
kah Pariste, kah Havay adalarında 
geçer. Musiki ahenkli ve cazipti.'". . 

Filinin mevzuu Havay Kral aılesı· 
ne msnup fakat bunu bilmeyen bir 
kızla bir Amerikalı zabitin aşk ına· 
ceralarıdır. 

TUrk sineması 

Baltalı Cellat 
( Frar.sızca ) 

Bu güzel kadını. tanırsınız Joan 
Craııford 

lzmir tayyare si~eması 

• 

Bir senedenberi tamir ve tezyini için 
hayli e.mek verilen lzmir Tayyare sitne· 
ması şehre ziynet veruek çok t<k ve 
tirin bir hale getirilmiıtir. Sesli sinema 
telm"ği ncktasından bütün ihtiyaçları ca· 
mi olan binaya küçük bir sahne de ilave 
edilmiştir. 

King • Kong mevsimin §ayanı dik· 
kat filmlerindendir. 

Baltalı Cellat : Fransızca. 
Oynayanlar Loretta 'i oung, E.d • 

vard Robinson. 

.ı\..lnıanyadan getirilen ııı.e&li sinema ter
tilıatı yerlerine konmuş, ses provaları 
yapılarak muvaffakıyetli neticeler alın· 
mış.tır. 

Saray 
Çindeki gizli cemiyetlerden birinin 

Ad 1 • k• kanlı itiyatlarına ilet olan bir ceua~ 1 d • vb f a ar çıçe I dm aşkını hikaye eden bu film kor· • Anta ya a sınamaya rag e 
( Al ) kunçtur. Heyecanlıdır. Çin muhiti - Antalyada Elhamra sineması sesli 

m&OC8 nin bütün busJJsiyetlerini göstermek· tertibat aldıktan sonra, halkta sinema 
A da Çiçeg" i • Almanca. le beraber bir hunhar baleti ruhiye - E iki 

k d . hevesi bir kat daha artnuştır. vve 
Oynayanlar: Ernest Verebes, Mar· yi ifade etme te ır. be-" alda 

l · Seyirciyi cezbeder ve alaka ile gö hafta gösterilen «Karım "" tırsa» 
ta Egert, van Petrovıç. ' h • ru"'Jebı'lir bir eserdir. Mevzu dedig"i - filıru büyük bir ra.,"'bet görmüştür. El. 

Bu film Paul Abrabam ın avayı T L"l H Al bamra sineması ecnebi filimler göster-

5 

1 
Aııusturyada: 
* Emil Jannings mart ayı içinde Vi· 

yana tiyatrolarından birinde Sekizin .. 
ci Hanri ı·olünü yapacaktır. 

Le his tanda: 
* Lebistanla Rusyanın arası iyile§• 

tiği için Lebistanda Rus filmlerinin 
geçmesine müsaade edilmiştir. 

* Lebistanda da bizim gibi yalnız 
bir tek sesli sinema stüdyosu vardır. 

/ngilterede: 
"' Fastan dönen Douglaa Londraya 

gelmiıtir. 

-* İngiliz meb'uslarından Sir Robert 
Gower stüdyolarda hayvanlara eza Vf 

cefa edilmesini men iç.in bir kanun 
projesi tevdi etmİ§tir. 

Aııustralyada: 

• Yün fiatlerinin yükselmesi Üzeri• 
ne tekrar işler ba§ladığından sinema 
müşterilerinin adedi birden bire yüzde 
elli artmı§tır. 

lsııiçrede: 
* Guillaume Teli hakkında bir filnı 

çevrilmeğe başlanmıştır. 

Aydında sesli sinema 
Aydın Pari< sineması ıeıli filmleri göt 

!erebilmek için tertibat almağa karar 
vermitt'.l-. Aydmlılar ıclla yakında sesli 
filmleri görmek ve dinlemek zevkine 
kavuşacaklardır. 

rı'çeklen" ismindeki operetinden alın· miz gibi bir katilin bir genç kızı sev- anırsınız: ı yan arvey: man k 
' d k ih d b" " .. A "k d 1 an dig" i programlarına küçük bir tür çe ltu•tır. Bu operet te son günlerde şeh mesi ve onun peşinde gi ere n a- ya a ayumu§, merı a a ça ış Baltalı celJCif Filminden bir sahne 

• im d /ngı"lı":z aktrisi fili m de ilave etmektedir. 
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(~ş~~~crs~hif~~>klam~.~~~~~" ~2'~~:._ !;~2iy~!.ı:. !C:~r.?.!~ILm, "°' Yangından sonra su! ~:kç:~nçı~a:ıesrar 
Yeri(. malı vatandır." d"ıye bı'r mek.te· taralından dün akşam radyoda tasar· (Başı 1 inci sahifede) rüyet davaların hiç birisinin dosya_sı· n•pa ve cııger kıtaıarın iıerı memle. • k b 1 d • 1 im tı Agır , ·- d f b k ruf haftası mu"nasebetı'\e yerli m~lı t" · h" ınel<te•-ı•ler nın ay 0 ma ıgı an atı '§ r. (Başı' 1 ı"ncı· sahı"fede) ketlerinde inkılapların en ebemmı • be levha asıldığı, tesa ü en u me te - re mı 1•~-• - • • • d .. kk"ll · · ı· d b' · hakkında bir konferans verilmşitir. icra dairesini su bastı ceza mabkemesın e muve 1 enne a üzerine muhafaza memurları, sandal 

}'etlisi iktısat inkılabıdır." bi D devrin bükiimet rıca ın en ırı- İt davalan olan avukatlar, baroya 
Ekrem Celal Bey sözlerini §Öylece nin gezerek bu vecizeleri gifrür gör • Mekteplerde Tophaneye nakledilen icra daire· bir takrir vererek yangın esnasında dakilere ayağa kalkmaları emnnı 

b • · · • me hemen· D'' k 28 · · kt te ı"ktı sı"nı'n ı'ki odasını da dün su basmı•tır. vermeg" e lüzum görmü•lerdir. Bu em ıtırmııtır: z · un a ıam ıncı me ep • • büyük bir feragatle bu dosyalan kur • 
_ lktısadi inkılabımızın hedef ve ''- Mal saldır,. fakat vatan satılır sat ve tasarruf haftası dolayısile C. Bu iki oda mektebin arkasında ve mek taran, hatta bir aralık kendisi dıo ya,.. ri müteakıp sandalda bulunan iki ki< 

gayelerini bütün memleket halkına ıru? Kaldırın bunları" dediğini, onun, H. F. Kocamustafapaşa semt ocağı ta tep seviyesinden yükaek olan akar su mak tehlikesine maruz bulunduğu hal ,i sandaldan bazı eşyalan ka.ldırmca: 
tanıtmak, basit mütearifeler haline bu mukaddes mefhumu anhyamıya • rafından konserli bir konferans veril caddesinin altındadır. Sokaktan ge • de itfaiye tarafından kurtarılan -ınÜ· denize atmıılardır. Muhafaza me • 
getirm.r-k Türk münevverlerinin borcu cak kadar geri olduğunu söylemi,, yer ıniştir. Semt ocağı reisi muallim Arif çen sel süzülmüş ve potrelleri hizasın haşir Kadri Efendinin baro tarafın • murları, derhal denizden bu eıyayi 
dur. istismar edilmemek, kanımızı li malının nasıl vatan olduğunu misal Feyzi Bey tarafından yeni sene faa· dan patlamı' olan duvardan içeri gi dan nakdi mükafat ile taltif edilme· toplamı§ ve bunlann ayakkabı man • 
emdirmemek için Ja:zım gelen ted • !erle İzah etmİ§ ve: liyetine henüz baılarken pek şuur!u rerek evrakın konulduğu odaları isti• sini istemişlerdir. lan teklinde 40 kilo esrar ve aynca 
birler, mütefekkir zümre tarafından - Yerli mal, müsavi vatandır. de· ve ülküye koşan bir adımla ocağın ça la etmiştir. Maamafib su akıntısı baş icrada yeni teşkliat 15 kilo afyon olduğunu görmüılerdir, 
köy nahiye, şehir halkına şuurlu ve mi~ıir. lıştığmı, yakında tatbikı yaklaşan sıs· )ar başlamaz evrak ba,ka odalara ta icra dairesinde yeni teıkilat ya • Denizden toplanan bu esrar ve af • 
müı:..sip bir şekilde daima öğretile- Zühtü Bey, vatanda nasıl bir öz tematik usulünün kolayoa başlaması şınmtş ve yangından kurtarılan dos • 1 yonlar, memurlar tarafından fÜphell 
Cektl·r. lktısad'ı zaferimizin böyle oar Türk dili varsa ve bu dil yabancı dil ı'çı'n halkımıza 15 günlük dersler a • yaların su altında harap olmasına pılıru§tır. icra daireleri şimdi ik sa • 

dece haczi ihtiyati ve saire gibi mÜs• sandalda bulunan Y akup ve Hüseyin 
•ılmaz bir iman ile tahakkuk edece• !ere tahammül etmez, çok yakında çılmasına çalı§ılacağı ve muhitte Hal meydan verilmemiştir. ak d l ismindeki iki kişi ile birlikte zabıta • 
• da: kevı· bakım evı" gibi yurtlar açılarak Bir müba..irı" taltif tacel işlerle meşgul olm ta ır ar. 
gine inanıyoruz. " T" k 1 b • k B k . ,. Bir İcra dairesi yangından kurtanlan ya teslim edilmiştir. Tahkikata de • 

Zühtü Beyin konferansı - ur ma ı agıraca tır. aş a her veçhile halkımızın irıat edilecegı Aiır ceza mahkemesinde derdesti dosyalar ve evrak üzerine muamele vam edilerek bu esrarlann EyÜpte 
. B mala tahammül edemiyorum ve onla ni bildirmiıtir. Müteakıben muallim d 

Bundan sonra müderris Zühtiı ., nn kaçıp gittiklerini göreceğiz. v 0 Hasene Hanımın iktısat ve tasarruf yapmaya tahsis edilmi~, diğer icra a kasap Ahmet isminde birinden alın • 
kürsüye gelerek yerli malı ve tasar • burada yalnız Türk malı hakim ola • konferansı alaka ile dinlenilmİ§, ha· na ve duygulu bir hava içinde yafa • ireleri de yeni muameleler kabulüne dığı anlaşılmıı, derhal Eyübe giden 
ruf mevzuu üzerinde etraflı bir kon· caktır. Kapitülasyonların kalkması, f d (B' K k nıyor. Kahvelerde fındık, üzüm, in - batlamıtlardır. Cumartesi gününden memurlar tarafından kasap Ahmedin 
feran• vermı"•tı'r. Zühtü Bey mem!eke dehu gençler tara ın an ır avu y 1" 1 ı"ti'baren tabsı'la' t, tedı"yat, icra, mü • dükkanında taharriyat yapılmıf, ora • • gümrük istiklalinin kazanılması bu d "ld") · · nmı•tır cir, ıhlamur veıiliyor. er ı ma ı •a-
limizin her tarafında milli taaarnıf demektir. Gümrük hakimiyeti, Lau • evrı ı pıyesı oyna k• • tanların camekanları süslü. Halkevin zayede ve saire muamelelerine başla da da 24 kilo esrar bulunarak müsa• 
ve iktısadın tes'idi hakkında Baıve • sanııe'da iktısap edilen hukuk saye • Vitrin müsaba ası de muallimler ve maarif umumi mü • nacaktır. icra daireleri bir hafta son dere edilmiıtir. Suçlular ihtisas mah· 
kilimiz ile diğer yüksek za~la.rın ç~~ ainde devam edecektir." demi§tİr. Mağazalar arasında vitrin müsa • fettişi tarafından konferanslar veril· ra eskisi gibi faaliyete geçmiş bulu • kemesine sevkedilmişlerdir. 
değerli nutuklar aöylediklerını ~e b?Y Zühtü Bey Merkez bankasının, bakasına devam edilmektedir. Müsa mittir. Bundan sonra ıebir bandosu nacaklardır. 
lece yerli malının adeta kelımenın al-nan müvazene tedbirleri sayesinde bakaya birçok mağazalar iştirak et • ve yerli sazlar dinlendi. Bir ağızdan Ceza dosyalarının yeniden tesisi 
lam mana.ile mukaddes mefhumlar hükUınetin Türk parasını tamamen mişlerdir. Hakem heyeti, mağazaları tasarruf ve cümburiyet marşlan sÖy• Birinci ve ikinci ceza mahkemeleri 
arasına girmit olduğunu söylemi§: müstakar bir bale getirdiğini izah et dolaşmaktadır. Mekteplerde tasar • lendi. Bu aktam Halkevi sahnesinde dosyalannın tamamen yanmıf olduk· 

_ Bu mukaddes mefhumun karşı• miştir. nıf haftası münasebetile müsamere • lise talebeleri tarafından temsil veri· !arını yazmıştık. Bu dosyaların yeni· 
sında eğilerek raşeler duyarıın. de • .lühtü Bey bundan sonra konferan ler ve yerli malı hakkındaki konfe • lecektir. Ayrıca üç mektep te dat.a den tesisi faaliyetine başlarulmı§hr. 
mittir. sın tasarnıf k11mma geçmiıtir. Züh· rans.lara da devam edilmektedir. müsamere vardır. Cuma günü bir ge Müddeiumumi muavinlerinden mü • 

Zühtü Bey milli tasarruf ve iktı • tü Beyin sözleri §Öylece hülasa edil.ı· Yusuf Kemal B. İft Ankara çit resmi yapılacaktır. rekkep heyetler dün de yanan dosya 
ıat cemiyetinin 1929 senesinde doğ • bilir: MANiSA, 14 (A.A.) - Tasarruf Jarm hangi polis merkezlerinde yapı· 
duğunu ve faaliyetinin yüksekliğini - Tasarruf, eski manasile arttırı· radyosunda konferansı ve yerli malı haftasına dün orta mek lan tahkikata ait olduğunu tesbit et· 
izah etmiştir. lan bir §eyi bir kenara koymaktır. Fer T tepte yapılan büyÜk merasimle bat • mişlerdir. Yanndan itibaren birinci ve 

Zühtü Bey, milli mefhumlar ara • di tasarruf budur; yani istihlaki mu- ANKARA, 14 (Milliyet) - asar landı. Halk hatipleri her gün muhtc· ikinci ceza katipleri de müddeiumu· 
ıına giren yerli malı etrafındaki fa· vakkaten tatil etmektir. Bizim kasdet ruf haftaaı münasebeti!e Sinop mebu lif oemtlerde tasarruf hakkında nu • mi muavinlerine iltihak edecekler ve 
aliyetten bahsederken bir tarihçe de tiğimiz tasarruf bu değildir. Bu ser • su Yusuf Kemal Bey bu akıam An • tuklar söylüyorlar. Memleketin bü • Polis merkezlerindeki kayıtlara isti • 
yapmıştır. Balkan harbini mütea~ıp mayeyi oyutmaktır. Bizim tasarnıf • kara radyosunda bir konferans ver " tün kabveerinde incir, üzüm, fındık naden yeni bqtan hazırlık tahkikatı 
devirlerde eski tarihle 1329 sene11n· tan maksadımız muvakkaten istihlü.ki miştir. Yusuf Kemal Bey konferansın yeniliyor. Vitrin müsabakalan tertip yapmaya baılayacaklardır. Yanan ce 
de bazı ikbsatcıların teıebbüsile İstib tatil etmekle beraber bir kenara ko· da bu sene Türkiyenin her tarafında edilmiştir. Bu arada Ergani istikrazı• za mahkemeleri dosyaları bu suretle 
laki milli namile bir cemiyet te tef • yup saklamak değildir. istihlaki le • tasarruf ve iktısat hareketlerinin hge na ait tahvillerin satııma da azami tesis edilecektir. 
kil edilmi• olduğunu, bazı neıriyat ve bir etmekle beraber ba•kaları tarafın· ç'n senelere nisbetle daha çok, da a gayret sarfedilmektedir. Yarın bütün p ·· kü" • • •• 

• • y kuYvetli oldug" unu, refaha varmanın azar gun ıçtıma o küçük i•ler yapabildiğini, fakat kapı dan faaliyete getirmek, bankalar ve halkın ve mekteplerin iştirakile teza p .. ·· T" d d tı"caret 
' yolu fert için de, millet için de tutum azar guu ıcaret o asın a tülasyon zinciri mevcut olduğunu ve kooperatifler vasıtasile büyÜk ve müs hiirat yapılacak, mekteelerde sinema mabk · sal da ı cak • 

k lu Ya•amak oJdug"unu söyledi ve: emesı onun yapı a umumı esasen o zamanki bü ıimet adamları bel işler yapmaktır." • farda, Halkevinde konferanslar ve • L"-' 1 • · baroda ·-"- 3 
k k 'b • ·' ·•- l•in insana en ziyade emniyet b'" naı<ım er ı9timatna n "'" azanın nın bu mefhumu avrayaca zı nıyet Zühtü Bey .. ~vamla cümhuriyetin • ı·ilecektir. Bu yıl gösterilen teza urat 1 • _..,_, · U-L'----

"k" · ve u'"mı"t veren c·ı"heti iktısadi çalı•ma çağın ması tensıp ea.>nu~tır. ,,....,...,.,_ te kimseler olmadığını, ı ı tiç sene ikinci on senesinin büyük iktısadi ve • emsalsizdir. -~ d · 1 • • fali et b ul 
d · •.. ·· mızda refaha varmak için devletimi· 1 le.,;n ve icra aıre enmn Y te u n· içinde dog" dug"u gibi öl iıgunu söyle· sınai i•ler istediği, bu inkılabın ha·~· ÇANAKKALE, 14 (A.A.) - Ha dıld ··nı · kat • • zin ve devlet müesseselerimizin de ma an gu · enn murur zamanı e-

mi•tir. rılacag" ını, Gazi Türkiyesinde yarat..· kevi salonunda bir yerli mallar ser • dil • •··-·--' • ·· "imek • d \ fterler kadar, hat•0 ondan çok ziya· memesı ""'"""'u ve zarun goru • Zühtü Bey konferansa evam a cı kumandanların emirlerile büyük ~ gisi açıldı. Açılma merasimi hükumet b • · de u kan · · 
·ı · 'k de çalı•makta olmasıdır." dedı". te, unun ıçın l>l1r un netn ıcap 1929 senesinde kurulan mı lı ı tısat sanayi inkılü.bının muvaffakıyetle in • erkunı ve binlerce halkın iıtirakile tmek d" p b"'kü" ·~~da 
h · Yusuf Kemal Bey muhtelif mem· e te ır. azar u ı~~ son ve taaarnıf cemiyetinin cüm urıyet • tar. edileceg" ini Türkün, Türkiyenin oldu. Bugün Ziraat bankaaırun kum • eki' · al cak ı · Adli _,_,, • ,. lkeetlerdeki iktısadi sistemelre temas § mı a o an proıe ye v.,,....e-

ten ve büyük •eflerden aldığı eırur • zengin oJacag" ını ve mamur olacağını bara bo•altma ve yeni kumbara alına · kd" dil ktir • ederek·, "Fertçi Amerikanın •iddetli • tıne ta ım e ece . lerle, il•hamlarla büyük hamleler ya· ve bunu Türkün yapacağını anlata • • merasimi halkın iştirakile yapılacak· al d l d" 
parak yerli malı mukaddes mefhumu rak konferansını bitirmiştir. Bundan devletçi olması gibi, bu devirde feı't tır. Yarın öğleden evvel seyyar yer • Bina meselesi h le İ eme ı 
nu en küçüğümüzden en büyÜkleri • sonr" talebeler tarafından konferans ve nıillet her halde beraberce ve bir Ji mallar sergisi kurulacak ve mek • Elyevm Münferit ve b'ribirlerine U• 

ınize kadar sinelerde benimsettiğini !ar verilmiştir. plan dahilinde çalıfmayı daha çok ka lepler ve diğer te§ekküller tarafın • zak dairelerde çah,an adliye tşldilatınm 
"'e pek yerinde olarak büyÜk Baıve• Yerli malı broşürü zannıalı ve daha çok tasarnıf etmeli, dan tezahürat yapılacaktır. Öğleden bir araya toplanmasına elverişli bir bina 
'kil ismet Pafa Hazretlerinin nutkunu 'Yüksek lktısat ve Ticaret mekte· deıni~tir. soııra mekteplerde temsiller verile • meselesi kat'i surette balledilememi§,lkir. 
aöylerken: "Yerli malı meselesi milli Yusuf Kemal Bey konferansında, cektir. Posta idaresine kendi.sine meydancı ta 

hi 1alebe cemiyeti tarafından neşro- Ergani bakır madenine giden dcmit.. yeni bir bina yapması için 300 bin lira 
terbive meselesidir" dediğini izah et- Ju an yerlı" malı ve tasarruf b .. ·· KASTAMONU, 14 (A.A.) - Ta 

'# n roşuru yolun ikinci tertip tahvjJlerinden aa.. verilerek yei postahane binasının tama-
mi• ve• d.. k f J \ d • t ı san'uf haftası münasebetile bugün • · un on eransa ge en ere agı 1 mış· tın almak milli bir vazife oldug"unu men adl"'e dairedi iııtı'.haz edihnek üzere 

" - Yerli malı vatandan bir cüz • C · t b" d 'kt t t' t bütiin mekteplilerin ve halkın iıtira • ., hr.. emıye ır e 1 ısa ve ıcarc iliıve etmiştir. satın alınması da düşünülmektedir. Maa· 
dür. Yerli malı vatandır. ve mnkad- ısminde bir mecmua da çıkaracaktn. Vı"la~yetlerde kiyie bir geçit resmi yapılmıştır. Haf mafih Sanasaryan hanının istir-laki, 
destir. Kurban olayım ona, yerli ma· ta her tarafta büyük bir heyecan için 
la!" demi§ ve alkışlanmıştır. Radyoda KOTAHY A, 14 (A.A.) - Tasar• de ve büyük milli bir bayram halin· dördücü Vakıf hanının ilk üst katının 

Zühtü Bey eski devirde vecize o • Ticaret odası tetkik ve İstihbarat nıf haftası bütün memlekette müs!es de geçmektedir. kiralanr.ııası da mevzuu bahsedilmekte-

Müesseselerde sıhhat 
Hıfzıssıhha kanununun 180 inci macf. 

desi mucibince 50 ameleai bulunan bir 
müessesede bir doktor bulunması lazım 
gelmektedir. y;ne bu kanun mucibince 
100 den fazla amelesi bulunan mües
ler birer revir açacaklardır. 500 den 
fazia amelesi bulunan müesseselerde be
her yÜz kiiı için bir yaıtalı: beıabile bir 
hastane açımak 18.zımdır. Vilayet 11hhl• 
ye müdüriyeti keyfi yeti td<iden alika• 
dar müesseselere tebliğ etmi§tir. 

dir. 
Yangın yeri 

Yangm yerinde devam eden enku 
yangını dünkü yağmurdan ııonra taına. 
men sönmüştür. Bekleyen ihtiyat litfaiya 
mühezesi yangın yerinden ayrılmııtır, 
Maamafib şoodi yanan binalar büyük 
bir tehlike tetkü etmektedir. Dün yağ. 
morun tesirile yııınuıayan ve çatlayan 
duvadardan tiir kısmı kendi kend:n3 yı
krlmııtır. Diğer duvarlarm da keneli ken 
dine ykdarak bir kazaya meydan ver• 
meıılinden korkulmaktadır. Bunun 
için tedbir almacakıtır. 

Baronun F aaiyeti 
Yanan doıyalann yeniden letkili içiıı 

tesbi~ lazım gelen esaslan hazırlamak 
üzere baro taralmdan tetkiJ edilen mÜ· 
zahir heyetler raporlarını dün iıuıibat 
meclisine vennişlerd:r. Meclis dün top• 
!anarak bu raporlan müzakere etmiştir. 
Bu raporlarda hukuk, ticaret, ceza ve fo, 
ra doıyalarınm ne su.....ıie teşkil eıli\e. 
bileceğine dair bazı tavuyelerde bulun• 
maktadır. Bu tavsiyeler, b'ı-leştirilerdc 
inzibat meclisinin kararı halinde, tatbİ· 
kine başlanacaktır. 
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Hergün bir gazı 

Artık''Adliye yandı .• Ya
şasın adliye!,, diyebiliriz •• 
Müddeiumumilik ve istintak dairele

rinde bir bakışta neler görülür? 

Kenan Bey T evkilhanede 

Müddeiumumilik dairelerinin 
yerleştirildiği Tevkifhane binasına, 
bir kaç gün var ki mevkuflardan 
fazla serbest insanlar girip çıkıyor. 
Eğer işiniz düşmezse, sakın içeri 
girmek merakına kapılmayın ..• Bü
yük Adliye yangınının acıklı sahne 
!erini burada bir kere daha ya'8-
mış, derdinizi yeniden tazelemiş o
lursunuz. Büyük kapının önü ölü 
çıkmıt bir evin kapısı gibi ardına 
kadar açık. 

Sahanlıkta ağzı kapalı bir sepet 
içinden mevkuflardan birinin be
raber götürmeğe unuttuğu bir ke· 
di acı acı miyavlıyor. 

Şurada, bir ot minder.. Beride, 
ayağı kırık bir masa •• Ostüste yığıl
mış bir sürü muameleli evrak. 

Bütün gördükleriniz korkunç bir 
dağınıklığın ifadesi ! 
Tamdık bir avukat, taş merdi

venleri çıkarken: 
- Ne oldu ise, bana oldu, diyor, 

bugün gene iki lira otomobil para
sı verdim! 

Sonra, bir arkadaşının telatlı te-
latlı gittiğini görünce durdurup 
sordu: 

- Nereye böyle acele? 
Öteki güldü: 
- Yarın duruşmamız var! Ba

kalım, terzi bizin:ı cüppeyi bitirdi 
mi? 
Yukarı katta, dağınıklık, daha 

'doğrusu zaruretin İcap ettirdiği top 
luluk bir kat daha göze çarpıyor. 
Ateşsiz bir odada yan yana konul
muş, kırık dökük masalara, ba!la
rında f&pka, sırtlarında palto ile 
oturmuş Müddeiumlimi muavinleri. 

Ellerinde istidaları, havale etti
recek merci arayan eshabımesalih, 
hangi masayı hangi memurun işgal 
ettiğini henüz kestiremedikleri için 
ayakta tatkın şaşkın dolaşıyorlar. 

Fakat Adliye makinesi, bu dağı
nıklık içinde de, durmadan çalışı
yor. 

Jandarmalar, elleri kelepçeli bir 
takım adamları, getirip götürüyor
lar. 

Müddeiumumi Kenan Beyin o
'dasma kapıyı vurmadan girdim. 
Kötede, ecitbücüş bir katip masası· 
Dıvara yakın eski çini bir soba .• Fa
kat yanıyor mu, yanmı yor mu pek 
belli değil. 

Kenan Beyi, on gün içinde on 
yıl ihtiyarlamış halile ayakta dola
tır buldum. Yanan Adliye binasın
da, ne rahat, ne genit bir odası 
vardı, Şimdi bu küçük köşesinde 
bile onu yalnız bırakmıyorlar. 
Yanına girip çıkanların al'kası 

bir parça alınınca bana döndü: 

Milliyet'in romanı: 89 

yerlestiği odada çalışıyor. 

- Görüyorsun ya, her şey yavaş 
yavaş yoluna giriyor .• 

Metin adliyecimiz. büyük ıstıra
bını yenmeğe ne kadar çalıtsa, te
essürü gözlerinden okunuyocdu; 

- Dütünün, diye anlattı, on yedi 
yaşından bugüne kadar, ömrümün 
yarısı, hemen hemen bu binada geç 
ti. Adliye benim adeta kendi evim
di. Fakat bir kaç evim olsa da hep 
si bir günde yansa, bu kadar tees
sür duymazdım. Şimdi harabesinin 
önünden geçerken, bakmamak için 
başımı çeviriyorum.,, 

O sırada kendisine bir kağıt uzat 
tılar. Kurumuş bir hokkaya ucu 
paslanmış kalemi batırarak kağıdı 
imzaladı. 

Kenan Beyi, bu dakikada ordu
ları bir talisizlik neticesi bozguna 
uğrayan bir kumandana benzettim. 

Dağılan her şeyi toplamak, karı
şan her teyi düzeltmek, kaybolan 
her şeyi bulmak ona düşüyor. İcra, 
nereye yerleşecek, birinci ikinci 
istintak bugün hangi işlere baka
cak, postahanebinası Adliyeye ve
rilirse hangi odada, hangi daire iş 
görecek, hep ondan soruluyor. 

Kendisini daha fazla ı·ahatsız et
mek istemedim. Müsaadesini ala
rak çıktım. Kapının önünde bir 
genç, yanındakine hararetli bara· 
retli anlatıyordu: 

- 350 liralık bir icra alacağı için 
müracaat etmiştim, Daha paran bi
ze gelmedi, dediler. O akşam yan
gın çıktı. Şimdi, bordu, ben para
yı yatırcbm, diyor. Parayı yatırdise 
hani makbuzu? Öyle değil mi ama, 
hani, nerde makbuzu? ... 

Yanındaki dinledi dinledi de: 
- Haklısın .. Dedi, haklısın ama. 

Ve ilave etti: 
- Amması var! .• 
Tevkifhanenin öteki kısmında

yım. istintak hakimleri bir manga
lın etrafına toplanmış konu~uyor· 
lardı: 

- Bugünlerde de az iş çıkmadı. 
Bu sabah, bir kundakçıyı dinledik. 
Şimdi de iki mevcutlu daha getir
mitler .. 

ihtiyar bir avukat, kapıdan ba
şını uzatıp çekine çekine sordu: 

- Sulh ceza değil mi burası? .• 
- Hayır .. Sulh ceza, Eminönüne 

gitti, cevabını alınca "Süphanal
lah .•• Bu ne iş?,, Diye söylenerek 
merdivenlere doğru yürüdü. 

ihtiyar bir odacı, kapının önün
de sigarasını içerken: 

- Eh •• Ne yapmalı .• Kaderullah 
böyle imit. diye dert yanıyordu. 

Jandarmalar, seslendiler: 
- Haber ver yııkarı. İki mevcut-

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da sinema )'1ldızlarının romanı 

Yazan: VICKI BAUM Terc.?me: KAMRAN ŞERiF 
Elinde tezyinat kabilinden bir kaç 

çiçek tutuyordu. Yüriiyü§ii emindi; me
tis, adımlarla fotoğTaf ınak!inelerine doğ 
ru yürüdü. Bir adama dayanryordu; bu 
zırtın ihtiyatkar tavrı, kırlacak gibi du

ran kadının bütün elemini bir kat daha 
tebarüz ettiriyordu. Bu adam llanat Şu 
besi müdürü Mac Oleb.an idi. Kilomet
re Taşlarını nihayet Rita Mara.'nm oy
naması tekarrür ettiğinden onu göze 
çarpbrmak için Mac Olehan'a emir ve
ri!m·~ti. 

Yedi basamağm ortaımda iki kadın 
k&rtılaştrlar: Bu tesadüf fotoğrafçılar 
İçin ele geçmez bir fırsat oldu. Rita Ma
ra Moreıko'yu kucaklamak ister gihi bir 
harekette bu'undu. Fakat Donka önün• 
den kaskatı geçip içeri girdi. Tükürmek 
istedi; fakac halka hürmeten kendini tut 

tu. 
Rita Marayı bekliyen kalabalığın se

limı, mahirane surette hazırlıyan bu 
manvraıun hüsnü ha1!imeai oldu. Kadın 
elile ufak bir işaret yaparak: 

- Oldü, dedi. 
Tam manasiyle bir artistti. 
Bu büyük dakika geçtikten sonra, 

taksiden, şapkalı ve elclıvenli, vahşi bir 
hayalet çdrtı: Manuela şoförün parası· 
nı verdi ve hanımını İakip etti. Koltu
iunun altında Donka'nın teselli yastı
ğı Koko'yu, elinde de Ameli ismindeki 
bavulu tutuyordu. 

Rita Mara'run tam o sırada merdi
vende görünmesi o kadar iyi tertip e
di!miıti, öyle manidardı ki, Madam 
Moresko, geç kaldığını derhal anla
dı. O zamana kadar haber almamış-

MiLLiYET CUMA 15 KANUNUE.VVF' 193:> 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Bugün maçlar olursa .. 
İhalesi Jandarma Umu m Kumandanlığınca muvafrk 

görülmediğinden yeniden pa zarlığa çıkarılan 736637 adet 
at nal mıhmın pazarlığı 17- 12-933 pazar günü saat 15 ten 
16 ya kadar yapılacaktır. Talipler şeraiti anlamak için her 
gÜn ve pazarlığa iştirak için mezkur giinün muayyen saa• 
tinde Komisyonumuza müracaatları. (6890) Galatasaray - Beşiktaş maçı, Galata

saray için ikinci bir geçit başıdır Pendik Belediyesinden: 
Belediyemiz itfaiyesi için " Halis İngiliz ketenin· 

Eğer bugün hava, dün şu satırlan 
yazdığımız sırada olduğu gibi lstan -
bulu bol bir yağmurla sulamakta de
vam ediyorsa veya ıdunkü yağmur stad
yumları oynabnıyacak hir hale getinn.İ§ 
&se bugün lik maçlan yapılınıyacak de
mekıı:r. 

Fakat, yağmur kesilmiş, yahut ta 
dünkü yağmur stadymnlan maç yapıl· 
mağa mani bir hale getirmemişse bu
gün Fenerhabçe stadyomunda Galata
saray - Beşiıktaş, Taksim stad>nda da 
F enerbahçe - Vefa • Kumkapı karşıla
§acaklardır. 

Biz gazeteciliğin icahatnu yapalun 
ve müsaılt ihtimalleri düşünerek maçlar 
olacakmış gibi dü§iiindiiklerimizi yaza
lnn: 

Fenerhabçe bu sene lik maçlarında 
birincisi Galatasaray, ikinci&'! Beyıkozla 
olmak üzere Uk.i maç yaptı. F eneı'bahçe, 
bu maçların ikisi.nıi de ancak güçlük
le 1 - O kazanabi.ld\ 

lsta.nbulun en kuvvetli takımı sayı• 
lan F enerbahçenin, mevsime böyie zihin 
!erde fÜphe uyamlrrabiılecek neticelerle 
haşlan.sı neden ilen geliyor? 

Talmn mı fena t~ ediliyor? .. O
yuncular mı idmansız? .. Fertler fonnıa
nnı mı bulamamtşlar, yoksa fonnlarmı 
mı kaybetmişlerdir? .. 

Kanaatimizce bütün bu ihtimali..-, 
ikinci derecede kalan faraziyelerdir. F e
nerbahçen5n bu ademi muvaffakıyete 
benziyen güçlükle alınmış gaLbiyetle
rinde neticenin asgari olmasının bir tek 
sebebi vardır: 

Gerek Galatasaraym, gerekse Gala
tasaraydan görerek Beykozun F enerbah
çeye karşı, aradaki kuvvet farkını azalt
mak için, çok sıkı bir müdafaa yapmış 
olmalan ve bilhassa Fener hücum hat· 
tmm manivelası olan Zehlyi azami de
recede marke etmiş bulunmalıdır. 

Bugünkü Fenerbalıçe - Vefa· Kum 
kapı maçınılla V efalılann da ayni tarz. 
sapacaldarım pek zannebniyoruz. Çün
kü V efalıların oyun tarzı daha fazla F e
nel'bahçeninkine yaklaşan bir tarzdır. 

lki takımın tarzı hemen hemen ayni 
olunca, bir tarafın diğer tarafa karşı 
yukarıda yazdığımız müdafaa şekl.in.i tat 
bik etmes'ine pek ih1)mal veremiyoruz. 
Maamafih düıünd\1ğümüzün aksi tecel
li ederse, Fenerbahçe hücum hattına, 
tekerrür eden bu feki1 müdafaa kartı· 
amda şunu tavsıiŞe edebiliriz: 

Zaman zaman umumi bir deplas· 
mania , yani oyunun cereyanını durıtur
madan merkez muhacimin içlerle, içle
rin kah merkez ınutıacim ve kah açık
larla, açıldarm iç!lerle yer değiştirmesl 
suretilc hücum hatbnı mües.W.. bir ba
le getirmek kabildir, 

"' • * 
Geçen sene fena bir mev..im geçiren 

ve her zaman deı'füen Galatasaray takı· 
ımm bu sene yaptığı ildi ma9ta ayni §"" 
kilde gördük. F enerbahçe ve sonra Sü
leymanİye kartıoma daha fazla genç <>
lenwınlarla yapilmıt olarak çıkan Gala
t.asaJ'ay takmıonm, bu ilci maçta ayni 
§d<llleri muhafaza etmesi, takımın İstik
ran hesabına bir falihayir olabilir. 
Temenni edelim ki, bugün Bet'ktaşın 
karşısına da ayni takımla çıksınlar ve 
eskiden olduğu gibi yeni tecrübelere kal 
kışmasmlar. 

Geriye kalır, bu talmnm 8e§ikt"! 
karıısmda da ınuvaffak olup olamıya
cağı meselesll .. Bu hususta ıimdiden bir 
şey söylemek doğru dleğtldir. Fakat §U 

muhakkakbr ki, F enerbahçe fırtınasını 
hafif bir mağlubiyetle a.tlattıkbln sonra 
Galatasaray için en kuvvetli tehlikeyi 
Bepktıaş t~kil ebneı.tedir. Bunun da 
sebel1i, B"!ii<taılılann çete itibarile, Ga· 
latasaraym Feneri>atı.çeye kar§I olduğu 
gibi sıkı bİt' ·nnidafaa yapmasma mey· 
dan venniyecei< kabiliyette olmalan ve 
Beşik.taş hücıum hatbnda da Eşref, Şe
ref, Nizım, Hakkı gibi her tekilde gol· 
ler yapabilen fırsatçı oyuncular bulun
masıdır. 

Eğer Galatasaray bugün bu tehlike
yi de atlatabiılllrae, daha fazla artacak 
kuvveö maneviyesile , lik maçlarmm ilk 

lu daha getirdik.. 
Kapıdan çıkarken kendi kendi

me söylendim: 
- Adliye yandı .• Yaşasın Adli

ye! 
M. SALA.HATTIN 

tıı ihtimal vennemiıti. Oliver kendi
aini beklemişti; falı.at bu sefer o yeti 
tememiıti. 

Koridorda, ağlamaktan bitap bir 
hale gelen Jerry, bir külçe gibi Doıı· 
lı.a'nın kucağına dii§tü. Hiç bir ıey 
söylemedi. Kadın da bir ıey söyleme 
di. Zaten ne yapabilirdi? Jerry'nin 
çocuk saçı gibi yumuşak saçlannı bir 
az okıadıktan sonra onu itti. Yatllk 
takı:mlan koltukta, orada bekliyen 
hemıire sordu: 

- Görmek iıter misiniz? 
- Rica ederim. 
Kapılar b'.rbiı'ınin ayni idi; yalnız 

168 numaranın önünde Zenci Den du· 
ruyordu. Dürü&t bir aofracı kıyafetin· 
de i.di., çehresi mutattan daha az ıiyah
b. O sarardığı zaman böyle sarnnrdı. 
Halinde vakar vardı, Maaınafih o gün 
bile gülümsiyordu. Başka türlü yap
mak elinden gelmiyordu. 

Hemşire kapıyı açtığı zaman Donka 
sordu: 

Yalnız kalabilir miy;m? 
Hemşire !,u söze biraz tutummrş gi. 

bi omuzlarını silkip koridorda kald•. 
Oıllanm pencereleri açıktı; perde!er 

devresini beılki oldukça rahat bitirmeğe d • 
muvaffak olur. Sadun GALiP enı yumuşak ve ıslanıp kuru tulduktan sonra sertleşmı· 

Atletlere ve teniscilere yecek ve küflenmiyecek cinste n Metapoliten marka ve 24 
Atle~-m fe!Derasyonundan: telli ve 30 abnosfer tazyıka mütehammil " maa rekor 
Atk» ve tenisçilere 934 senesi başın- 150 metre hortum pazarlık suretile satın alınacaktır. Ta 

dan ~tibaren lı'ısans tevzi edilecğıinckın li lanl 20 12 933 Ç b d 
tesçil iıinin 933 senesi sonuna ka-dar bit P 0 ar • • ar şam a gÜnÜ saat 14 te ka ar 
miı olması laznn geleceği, bu müddet Pendik Belediye dairesindeki Daimi Encümene müracaat 
zarfında sicil evrakım göndermemiş o- ları lüzumu ilan olunur. (6865) 
lan mmtaka veya klüplerin o sene zar. _ 

fında müsabaka hakkım tamamen zayii ı ·------·-------------------•1111 edeceğıi 8 - ı 1 • 933 tar\ih!i "" 592 nu- Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 
maralı tamimle bilıimum mıntakalara • 
teb!ôğ edilmiş ve keyfiyet gazetelerle Banka Kome .. çı·yale ltalyana de il2m olunmuştu. 31 kanunuevvel 933 il 
akşamı atletlerin tesçil işi kapanarak S • 1 
934 senesl kanunuevveline kadar bliç ermayesı: 700,000,000 ( htiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 
lıiınseye lisans verilmiyeceğinden henüz Travellers (Seyyahin çekleri) satar 
sicil evrakını F ederasyor..;anuza gönder- Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
meıni~ dlan nuntaka veya klüplerin 
31 • 12 _ 933 akşamına kadar evrakı bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta-
la.zimeyi Federasyon sicıil memurluğuna 'ır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, şehirde otel-
göndermeleri lüzumu tarniiıren tebliğ o- ]erde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
lunur. nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek

Bulgar kralı 
Sofyaya döndü 

(Başı 1 inci sahifede) 
iştirak hükmündedir . 

iki müliikatın ehemiyeti 
PARIS, 14. A.A. - Havas ajansın

dan: Temps gazetesi "Belgrat-Kosiçe0 

başlığı altında neıretlıiği bir yazısında 
diyor ki : 

" Bulgar Kral ve Kraliçesinin Be)g. 
rata gitmeleri, M. Benes ile M. Titules
co'nun Kosiçe'de görüşmeleri merkezi 
ve §'U'ki Avrupada vaziyetin inki1afı i 
çin muhtelif suret' erle, fakat ayni de
recede ehemmiyeti haizdiir. 

" Sofya ile Belgrat arasmdaki yaklaı 
mada bilha«sa dikkate şayan olan cihet 
yalnız iki memlekete münhasir kalack 
ve böyle mahdut bir şekil aldığı takdir
de diğer Balkan devleferi aleyhine mü 
teveccih olabilecek bir anlaıma zemini 
arayıp hazD"lamanın mevzuu bahis ol
madığı noktasıdır. Bugünkü yeni siyaset 
Avrupanın cenubu §arki mıntakasının 
her tarafında - her devlet kendi haki· 
miyetini tamamile muhafaza etmek şar
tile - kartılıklı bir anlatma maksadını 
gözeten gayretlere isll.nat etmektedir. 

" F ıi an bloka karşı falan blok teş
kil gibi birtey dü§Ünülmiyor • Avrupa
nm cenubu şarki kısmında yaşayan ve 
büyük nofuzlann tesirinden kurtulmak 
isteyen bütün müıterek menfeatlerini 
korumak için - bir araya toplamak mak 
sadile Balkanlardaki umumi vaziyetin 
müstakar bir hale getirilmesine mü.le· 
aanid surette çalıımak isteniyor, 

Diğer taraftan Benes - Titulesco ko
nuımasından sonra da, mevcut muahe
delerin araziye ve hududa ait maddele• 
rinin değiştirilmesine filen zemin hazır· 
lamak için milletler cemiyetinin altüst e
dilmesi bazı hükfunet merkezlerinde ha
li düşünülüyorsa Lehistan ve küçük iti
lafın -varhklannı ve istıiklallerini koru
mak için - böyle bir l'eşehbüse bütün 
kuvvetelrile karşı duracaklarından şüp
he edilmemelidir • ' ' 

Temps, yazısına şöyle nihayet ver
miştir : 

1
' M. Benes aramıza karıımca, M.Paul 

Boncour - evvelce bildirildiğ Üzre -
V arşova ve Prağ seyahatlerini yapınca 
Avrupa siyasetinde , hiç kimsenin ku
lak asmamak ve hiçe saymak vaziyetin
de obnadığı bazı amiller bulunduğu ih
tiınal ki anlaşılacaktır. 

Bulgar gazeteleri ne yazıyor? 
SOFY A, 14 .A.A. - Bulgar ajan11 

bildiriyor. 
Gazeteler Kral ve Kraliçenin B~lgrad 

seyahati hakkında memnun bir eda ile 
mütalalar serdetınektedirler. 

Muhalefet gazeO,lerinden Slovo, poli
tikalarının istikametinde mühim bir Jö. 
nemeç kaydeden Balkanların iki İslav 
devletinin uzlaşma yolunda ilk adımı at· 
mış olduk.larmı yazmaktadır. Filhakika 
bu ilk adnnlardan sonra bir takım mÜ§· 
küller baı göstermiıtir. Fakat kıymetli 
hiç bir ıey müşkülatsız vücuda geti
rilemez. Bu müşkülatı iktiham etmek ;. 
çin heyecana kapılmak değil, maziden 
ders almak ve bu mü'ıkülitın zamanla 
izale edilebileceğini ıröz önünde tubnak 
icabeder. 

cereyandan sallaruyor, kapı açılp ka
pandıkça düşüyordu. Donka yatağı der 
hal bulamadı. O, hayalen karyolayı da
ima sağ tarafta, başı pencereden yana 
tasavvur ebnişti. Şimdi, karyolayı sol 
tarafta duvara biti§lik bulmuttu. Donka 
ayaklarmm ucuna basarak yaklaıtı. 

Yatakta gördüğü manzara çok gÜ· 
zeldi: Mermerden daha. nazik, alçıdan 
daha asil, §&ffafiyetten sararmış bir 
maddeıllen yapılmış, ciıl<li, biraz hadit 
bir heykel. San ve ıevim1l bir 1 sa saka 
lı ağzı ve çeneyi örtüyordu. Yastığın 
üzennde bir kaç tane beyaz çiçek duru 
yordu. Fakat orada Oliver yoktu, anuna 
biç mi hiç... Madam Moreıko ruhu ger 
gİn bir haide, bu acayip heykele bakı
yordu. Orada aşk bile yoktu. Çok sev· 
diiği İnsanın hu dünyadan ne kadar U• 

zaklaştığını ancak o zaman anlaıh. Ka
pıyı açma<fan evvel b·.- şey ümit etmiş· 
ti: Eriyip bir göz yaşı innağı haline 
gelerek derdinden kurtu1mak, ölünün 
üzerine kapanmak, sdğumuı omuzlan• 
nı sarsmak, donmuş kalbi nefesile ısıt
mak; hasılı buna benzer bir taknn la§· 
kmbldar yaparak 11.ra~ hafiflemek. .. Fa 
.kat bunlardan hiç b'ri olamadı. Bura-

leri hakiki sahibinden başka kimsenin kullanamayacağı bir 
,ekilde tertip ve ihtas edilmiştir. (5999) 

9011 ~ 

Haydarpaş Eamrazı İstiliive 
Hastanesi Baş Tabipliğinden: 

Hastanede yapılacak o lan hava kürü mahalli ve tara· 
çasmın inşası 2 Kanunusani 934 tarihine müsadif Salı gü· 
nü saat on dörtte Galata: da Kara Mustafa paşa sokağında is· 
tanbul limanı sahil sıhhiye m erkezindeki komisyonda açık 
münakasaya konulacağından İsteyenlerin şartnamesini 
görmek üzere hastane İdaresine veya mezkur merkez Leva· 
znn memurluğuna müracaatları. (6792) 9356 

1 tST. MR. KUMANDANLTGI SA.AL. KO. İLANLARI] 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müessesat ih
tiyacı için 30,000 kilo yeşil 
mercimek 23-12-933 cumarte 
si giinü r.aat 15,30 da aleni ı .1ü 

nakasa ile satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve münakasasına girecek

lerin belli saatinde I\llerkez 
Kumandanlığı Sabnalma Ko· 
misyonunda hazır bulunmala-
rı. (635) (6633) 9111 

• • • 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müessesat ih
tiyacı için alınacak olan 6000 
kilo beyaz Peynire verilen fiat 
pahalı görüldüğünden 17·12-
933 ı:azar günü saat f4~30 da 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve pazarlığına gireceklerin 
belli saatinde Merkez Kuman

danlığı Satınalma Komisyo
nunda hazır bulunmaları. 
(661) (ô838) 9397 

*** 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıtaat ve müessesat ih
tiyacı için 1500 çeki odun 
14-12-933 perşembe günü saat 
14 te pazarlıkla alınacaktır. Ta 
!iplerin belli saatinde T opha
iıede Merkez Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonuna mü -
racaatları. (662) · (6839) 
i L f, 939s 

••• 
Kuleli Askeri lisesi ihtiyacı 

için sipor ve jimnastik malze
mesi 16-12-933 cumartesi gÜ 

da böyle !l"'Yler yapmağa imkan yoktu. 
Anlll§ılan böyle ıeyter yalnız filmlerde 
yapılabiliyordu. 

O zaman aklına garip bir feY gel· 
di: 

- Eiaenlohr'un hakkı var: Haki· 
kat daha az ıamatalı. Bizler lüzu
mundan çok fazla aktörlük ediyo· 
nız. 

Sonra mırıldandı: • 
- Elveda, Oliverl 
Fakat daha bu sözler bile tiyarto 

ya benzemeğe baıladı. 
Arka arka yürüyerek, gözlerini 

Ölüden çevirdiği zaman, yatağın ya
nında, Tobias'ı gölğede yere yatmış 
gördü. Hayvan yan yatmış, hareket· 
siz duruyordu. Daima. İpek gibi du· 
ran tüyleri o kadar renksiz ve karı .. 
şıktı ki, onu tanıyamadı. Köpeği ça· 
ğırmak yakışıksız olacaktı. Ona doğ 
ru bir adım attı. Tobias acayip gözle 
rile ona bakıyordu. Kadın mütered· 
dit bir halde orada dururken bir si
nek gelip Tobias'ın Üzerinde halka
lar çizdi, sonra hayvan açık duran si 
yah gözünün tam ortasına kondu, o
rada rahat rahat ayaklarını temizle-

nü :;aat 15 te pazarlıkla satın 
alınacaktır. Taliplerin belli 
saatinde Merkez Kumandan· 

lığı Satınalma Komisyonun· 
da hazır bulunmaları. (664) 
(6837) &;19 

* * • 
Kuleli Askeri Lisesi talebe· 

leri ihtiyacı için alınacak olan 

600 çift Jimnastik ayak kabı· 
sına talip zuhur etmediğinden 
16-12-933 cumartesi günü 
saat 14,30 da pazarlıkla satın 
alınacaktır. Taliplerin belli 
saatinde Merkez Kumandan· 
hğı Satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (663) 
(6840) 9420 

*** 
Kuleli Askeri Lisesi talebe· 

leri için pazarlıkla alınacak o· 
lan 70 takım dahili .-lbise on 
lira elli kuruşta talibi üstünde 
dir. Daha aşağı talibi vart.a 
16-12-933 cumartesi giinü saat 

i 5 te Merkez Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonuna ınü· 
racaatları. (667) (6856) 

9425 .. . . 
Harbiye Mektebi ihtiyacı i 

çin alınacak olan 287500 kilo 
odunun beher çekisi 280 ku· 
ruşta talibi üstündedir. Daha 
aşağı talibi varsa 16-12-933 
cumartesi gÜnÜ saat 14 te Met 
kez Kumandanlığı Satınalın8 
KomisyonUQ.da hazır bulun· 
maları. (670) (6872) 

9445 

meğe hatladı. Donlı.a Alelacele dışs· 
n çıktı. Kapıyı gürültü etmeden k,.. 
patabilmek için arka arka yürüyor· 
du; fakat tokmak elinden kurtuJdıl• 
kapı şamata ile kapandı. 

.. * • 
Dworsky kliniğinde teşrih asista11 

!arından Doktor Ploughfield O!iver 
Dent'in midesini muayene etti ve has 
talığınm, profesörün teıhisi veçhile, 
Linit plastik olduğunu gördü. Dokt~r 

ayni zamanda küçük köpeğin feth•· 
meyitini yapmak için müsaade jst_e: 
di. Ölümün, kalp şiryanlarmdan hırı 
nin kopmasından münbais olduğu11~ 
tesbit etti. Hatt&, bu ve buna benz•1 

vakalara dair, Kalbi kırılarak öJünİİr 
mü? Serlevhalı bir de popüler mak• 
le yazdı. 

Taliin Gecesi filmine gelince, fil1 
iyi if yapmadı. Halk, vakayı zaYI ' 
Eisenlohr'un vazı sahnesini mükerrı
mel, Madam Moresko'nun oyunun\J 
ümit edildiğinden daha fena buldu. 

Donka hala sinema yapar. Fakııt 
artık yıldız değildir. 

BiTTi 
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1 .İSTANBUL VE TRAKYA 

Türk Anonim 
ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

f,.brika mızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim _ 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ıan~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so ıurnsıur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapdacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteri ye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir" Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 1' 

Denizyotları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : K.araköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

Karadeniz yolu 
VAT AN vapuru 16 Birinci 
Kanun CUMARTESi 20 de 
Galata Rıhtımından kalkacak 
giditte İnebolu, Sinop, Samsun, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa' 
ya. Dönütte bunlara ilaveten 
Pazar, Sürmene, Fatsa, Onye'ye 
uğrayacaktır. (6879} 9456 

İmroz yolu 
UC.UR vapuru 15 Birinci Ka
nun CUMA 15 de Galata rıh
tımından kalkacak giditte Ge
libolu, Lapseki, Çanakkale, 
!mroza. Dönütte bunlara ilave. 
ten Şarköy' e uğrayacaktır. 

(6878) 9455 

AYVALIK 

Adres: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : Telefon No. 24470. 9J16 

,.._Eskişehir eker Fabrikası 
Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

Fiatlarımız: Fabrikada teslim şartiyle sandıkta küp şekerin 
kilosu 40, çuvalda kristal toz şekerin kilosu 37 kuruştur. 

Fabrika deposundan itibaren bütün mesarü ve sigorta ve mes'uliyet münhasiren müşteriye aittir. Nakliye 
fabrikamızca yapılabilir. Gönderilecek mal fabrika tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Bedelin 
yüzde yirmi beşi siparişle peşinen ve mütebaki yüzde yetmiş beşi ile mesarif hamule senedi mukabilinde 
ödenmek üzere siparişler derhal gönderilir. Sipariş bedelinin tamamım gönderenler için sigorta ihtiyaridir. 

En az beş vagon veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. 

ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi : Eskişehir ŞEKER 

1 ., 

süra't yolu 
BANDIRMA vapuru 16 Bi
rinci Kanun CUMARTESİ 
17 de Sirkeci Rıhtnnından kal
kacak. Giditte Gelibolu, Çanak
kale, Bozcaada, Edremit, Ayva
lık, Dikili, İzmir'e. Dönütte Ge
libolu'ya uğramıyacaktır. 

ASIPiN KENAN 1'abletleri: Paris, lzmir, Bari sergilerinde birinci derece diploma ve altın 
madalya kazandı. Grip, nezle, soğuk algınlığı, baş ve diş ağrıları gibi has
ta!ıkların en güzel ve kat'i ilacıdır, ismine dikkat buyurulması. (10358) 9122 

İTİMADI MİLLi 
(6908) 

TÜRK si ·GORTA ŞiRKETi 
ADAPAZARI TuRK TiCARET BANKASILE 

Karabiga yolu 
Birleferek bşkilitını tevsi etmittir. Mallarınızı bu Türk şirke

tine sigorta ettiriniz. Galata Bankalar caddesi 

NiLÜFER vapuru 16 Bi
rine~ Kanun CUMARTESi 
20 de Sirkeci rıhtımından kal
kacak. Gidifte Tekirdağ, Mar
mara, Erdek, Karabiga'ya. Dö
nütte Mürefte, Tekirdağ'a uğra 
yacktır. (6909) 

iTİMADI MILLi HAN 
Acent•lraı: Adapaz'" Tür1<. T'c•ret Bankuı merkeıı:i ve şubeleri 

9588 - 9023 

1 lST ANBUL BELEDİYESİ lLANLARI 1 

-----------
rMevcudu bitiyor 

İğneada ve Midye 

Eminönü Belediye Dai resinden : Şehzadebaşmda Di
rekler arasında Acemoğlu sokağında 1, 2, 3 No. lu maili 
inhidam ahşap binanın izalei ınahzuru için tarih ilandan 
itibaren iki gün zarfında hedmi lüzumu adresleri ma
lfun olmayan mutasarrıfları na tebligat makamına kaim ol-
mak üzere ilan olunur. (6894) 

mangal kömürü 

Okkası 5 kuruş 
Beyoğlu Belediye Şuh esinden : Sahipsiz iki keçi 

bulunmuştur. Sekiz gÜn için de müracat edilme.-ı:se satıla
caktır. (6896) 

Fındıklı, Cami meydanı No.toı Müderris Dr. Rasit Tahsa·n ! 
• Mahrukat tüccan Cuıoortes~ p•zattesi, ça:~anba, soat 2-5 
lg"' ncadalı Ali Haydar K•dıköv flavramveri sokak No 23 

------- (1099?) (11044' 9461 1 

1 DEVLET DEMIRYOI.LARI iDARESi iLANLARI 1 
İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan Elektrik 

malzemesi, Hırdavat, Demir, Cam, Kırtasiye ve saire· gibi 
(83) kalem muhtelif eşyanın 20-12-33 çarşamba giinü 
saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. isteyenlerin meıı:kUr saat 
te mağazaya müracatla tahri ren teklifte bulunmaları ve 
mağaza dahilinde asdı listede (X) işaretli malzeme için nü 
mune getirilmesi ve nümunes iz tekliflerin kabul edilmeye
ceği ilan olunur. (6900) 

Pendik Belediyesinden: 
Belediyemizce etlerin nakli icin F O R D marka-

lı 1933 senesi modeli iki tonluk maa karoseri komp· 
le bir kamyonet satın alınacaktır. Kıymeti muharnmenesi (2600) li-
radır. 1-12-1933 tarihinden 20-12-1933 tarihine kadar 20 gün· 
müddetle kapalr zarf usulile mü nakasaya konmuttur. lhalei kati· 

yesi 20-12-1933 çartamba günü saat 14 te icra edilecektir. Talip 
olanlar o/o 7,5 yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate akçesini muh 
tevi makbuz veya Banka mektubu zarfların içine koymaları ve Bele
diyede mütetelckil Daimi Encüme- ne " makbuz mukabilinde " tev
di etmeleri ve fazla izahat almak ve şartnameyi görmek isteyenler 
her gün Belediye Riyasetine mü racat edbilecekleri ilin olunur. 

(6866) 
•• 

Marmara Ussübahri Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

20,000 kilo pirinç 16 kanunuevvel 933 saat 15 
Askeri İhtiyacı için ya pılan aleni münakasasmda ve

rilen fiat muvafık bulunmıya n yukarda nevi mıktarı yazılı 
erzak hizasında gösterilen ta rih ve saatte pazarlıkla müba-

VAPURCULU~ 
TURK ANONlM ŞlRKETl 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telelon: 22925 

c BARTIN YOLU 
BARTIN vapuru 16 Birinci 

Kanun cumartesi saat 19 da Sir
keci rıhtımından kalkarak gi
dit ve dönütte Ereğli, Zongu). 
dak, Bartin, Amasraya uğraya
caktır. 

MERSiN YOLU 
DUMLUPINAR vapuru 17 

Birinci Kanun Pazar günü saat 
10 da Sirkeci rıhtımından kal
karak gidişte Çanakkale, lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Mar
maris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, 
Kaş, Finike, Antalya, Alanya, 
Mersine. Dönüşte bunlara ila
veten Taşucu, Anamur, Kuta
dasr, Geliboluya uğrayacaktır. 

KARADENiZ YOLU 
SAKARYA vapuru 17 Birin

ci Kanun Pazar günü saat 20 de 
Galata rıhtımından kalkarak gi 
di,te Zonguldak, İnebolu, Avan 
cik, Samsun, Unye, Ordu, Gire
son, Tirebolu, Görele, Trabzon, 
Rizeye. Dönüşte bunlara ilave
~ Ofa uğrayacaktır. 

BANDlRMA YOLU 
KEMAL vapuru 18 Birinci 

Kanun Pazartesi günü sat 20 de 
Tophane ;·ıhtımmdan kalkarak 
Bandirmaya gidecek ve ;relecek 

=-Göz Hekimi 

1 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

1 ZA Yl - Austro-Türk L. T. Tütün şir
ketini temsil eden bir kıt'a vekiletna• 
me ile nüfuz tezkeremi zayi e-Jtin'~ Ye 
nisini çıkartacağımdan zayi olan vekiı.
letname ve nüfus tezkereıinin hükmü ol 
nuyacağ'ını ilan eylerim. Au•lro-Türk 

i.rketi memurlarından Mehmet 

9471 

BANK KQMERÇİYALE İTALYANA nın 
Galata, Istanbul ve Beyoğlu Şubeleri 
ikramiyeli o/o 5 faizli ARGA Nl BAKIR YOLU lstikrazının "B" 

Tertibine müteallik bilcümle mal Uınat ve tafsilatı ita ve kayıt mua· 
melesini icra için Muhterem Aha! inin emirlerine amadedir. 

Paralarını faideli bir surette kullanmak isteyenler için güze-! hır 
fırsat olan bu istikraza ittir ak ede nler, ikramiyelerin keti desine de i~ 
tirak edeceklerinden, kendilerine senevi yüzde beşden fazla bir haki 
ki faiz temin etmit olacaklardır. 16 Nisan 934 te tediye oluna 
cak kuponu havi bulunan mezkUr "B" Tertibi Tahvilatın ihraç fiatı 
19 Lir~ olup meblağı mezbura, i• lemit faizler is-in, 70 kurut ili.ve e 



Abonelerin dikkatine 
fstanbul Belediyesi Sular idaresinden: 
Kış geldi: Souk, •u saatlerini dondurur. Bunun tamiri gü~, 

'llasrafı f,zfa ve abonelere aittir, Muhterem abonelerimizin Hat
l·r ·ni onm•ktan korumalarını ehemıriy ~tle dileriz. (6877) 9454 

• 

9132 

,Bil'umum Sandalcı ve 
Motörcü Esnafının 
nazarı dikkatine: 

lstanbul Gümrük Baş Müdürlüğünden; 
1 - 14730 No. lu İcra Vekilleri kararma bağlı İstan

bul Limanı nizamnamesinin 50 inci maddesine göre Ecne
bi vapurlardan yolcu almala rma müsaade olunacak sandal
cı ve motörcüleri ile satıcı kayıklarının gümrük salonu
na kayıt olunarak vesika alm aları lazımdır. 

2 - Salona kayıt olmak ve vesika almak için şunlar 
yapılacaktır : 

A " Kullanacağı sandal veya motörün sağlam ve bun
ları kullanabileceğine daır Deniz Ticaret Müdürlüğünden 

B " Bu işte çalışmasmd an mahzur olmadığına dair 
İstanbul Emniyet Müdürlüğ ünden. 

C " Hüsnühal sahibi ol duğuna dair oturduğu mahal
leden. 

D " Kaçak işlerinde l?'e çmişi olmadığına dair Gümrük 
~uhafaza Başmüdürlüğünde n. 

E " Bulaşık hascau.,1 olmadığı ve bu işi yapmağa 
kudreti olduğuna dair Sıhhiy eden alacakları vesikaları niha 
yet 12-1-934 akşamına kadar Galata Gümrük Salon Mü
dürlüğüne getirenler salona kayıt olunacaklardır. Bu tari
he kadar vesikalarını getire meyenlerin kaydı yapılmıya
cak ve böyle salona kayıtlı olmadan vapurlara yolcu al
mak için gidenlere müsaade olunmıyacağı gibi ele geçenler 
de kanuni takibata uğraya caklardır. 

3 - İstanbul limanı nizamnamesinin 57 ve 41 inci 
maddelerine göre salona kay ıtlı olan sandalcı ve motörcü
lerden başkalarının Galata ve İstanbul Gümrük mmtaka 
sı olan rıhtımlarına yolcu, eşya almak veya çıkarmak i
çin yanaşmaları ve salona ka yıtlı olsun veya olmasın san
dalcı ve motörcülerin şehrin her hangi bir iskelesinden ala 
cakları yolcu ve eşyayı bu rıhtımlara çıkarmaları yasak
tır. 

Ancak : Şehir yolcula rile eşyaları İstanbul rıhtımı 
tarafından Sirkecide araba vapur iskelesine ve Galata 
rıhtımı tarafından Karaköy köşesindeki iskele ile T oohane 
de sandal iskelesine çıkarılaca ktır. 

4 - Salona mukayyet sandalcı ve motörcüler di
ğerlerinden tefrik edilmek üzere salon Müdürlüğünde ör 
neği asılı forsu taşıyacaktır. 

5 - Her vapura gide cek sandal ve motör mıktan 
m münavebe ve sıra gö:!:edil mek şartı ile salon Müdürü ta
yin ederek forslara verir. (6886) 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı 
Istanbul Satınalma Komisyonundan: 

28-12·933 tarihine raslayan Perşembe günü mü
nakasası yapılacak olan 991 metre kaputluk kumaş mi.ina
kasasından sarfınazar edilmiştir. Bu husustaki ilanın 
hükmü yoktur. (6887) 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük f aide ve tesiri görülen 

MiLLiYET CUMA IS KA.NUNUF.VVEL 1933 

'r ' FENA 
Yollarda 

Sarsıntıyı asgariye 
indirdiğinden 

• 
istirahat 

Her lastikten fazla 
kilometro kat'ettiği . . ... 

ıçın azamı 

İKTiSAT 

temin eden yeni GOOD YEAR 
(Gudyir) lastiklerini tecrübe 
ediniz. Dünyanın her tarafında 

her bir markadan fazla GOOD 
YEAR ( Gudyir) lastikleri üze· 

rinde ıeyahat edilmekte olma
sının sebebi GOODYEAR ' m 
kendi icadı olan (Supertwist) 
iplikleri ile imal edilmekte ol
masıdır. 

Türkiyenin her tehrinde 
GOODYEAR (Gudyir)_ acenta
ları vardır, 

' ' 

GOOo)·.rrEAA 
. ' 

------~ TASHİH 
Dünkü nüshamızın sekizinci sahifesin 

de münderiç lstanbul Ziraat Banlca11na 
aid emlak satıtı hakkındaki ilanın kat'i 
iha'eleri 25-12-933 Pazartesi günü ola· 
cak iken sehven 25-12-933 perıembe gü 
nü yazılmı§lır. Keyfiyet tashih olunur. 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 33 

(10527) 9021 

Suıner Bank 
Fabrikaları 

• 

• 
e 

Üç gün kaldı, 

• 

Acele ediniz! 

. . ~ . . 
, . , ~ -1 • ,, " • 

' , ' 
t • • .. ~/ '; ' 

İstanbul: Babçekapı caddul 

Beyoğlu: l.tiklal caddesi ı 
Ankara: Çocuk.arayı caddeıi 

Samına: Bankalar caddeıi 

' 1 • ' ,. ; • • • • 't ' ' 

Tasarruf haftası, 
• 
iş kumbarası haftası 

' ' 

Kumbaranızı 

içinde kaç kuru' bulunursa bulunsun, 
mutlaka bu hafta içinde, iŞ BANKASINA 
gidip boşaltınız.. Millf serveti yükseltmiş 
olacaksınız 1... 

Kumbaranız yoksa ... 
Bu hafta içinde muhakkak bir kumbara 
alarak para biriktirmeye baılayınız .. 

Oelecek sene tasarruf hettası zama
nında sizin de kUçUk bir sermayeniz 
blrlkmı, olur. 

EVKAF MOD1R1YET1 iLANLARI . 
Müdüriyet ve taşra şu abatı vakfiyesi için lüzumu o

lan defatir ve evrakı matbua aleni münakasaya konmuş
tur. Talip olanlar şeraiti ani amak ve nümuneleri görmek 
üzere her gün Levazım idare sine ve ihale günü olan i
kinci kanunun altıncı cumar tesi günü saat on dörtte idare 
encümenine müracatları. (6882) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 
'(4500) adet yerli ma mulatı hayvan tımar fırçası 

kapalı zarf usulile satın alma cak ve kapalı zarf münakasası 
4 - 2. Kanun 934 perşembe gü nü saat on birde yapılacaktır. 

Talipler nümune ve şartname yi görmek üzere her gÜn ve 
pazarlığa iştirak için mezkur günün muayyen saatinde ilk 
teminat makbuzile Komisyonumuza müracaatları. (6889) 

9416 

13 üncü kolordu ilanları 
Çorlu Askeri Satmalma Ko 

misyonundan : 
Çorludaki kıt' at ihtiyacı i

çin 5,000 kilo ve T ekirdağmda 
ki kıt'at için 7,000 kilo Zeytin 
yağı açık münakasa ile alına
caktır. ihalesi 23-12-933 cu
martesi günü saat 14 tedir. Ta
liplerin şartnameyi görmek ve 
ya almak için her gÜn ve mü 
nakasaya iştirak için de o giln 
ve vaktinden evvel Çorluda As
keri Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (3398) (6419) 

9080 ___ ................ -................. ---
Umumi Ne,riyat ve Yazı lfleri 

Müdürü ETEM iZZET 
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