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Memleketi imar 
Edecek sermaye ılEkmeğin kilosundan bir kuruş vergi ahnacak .. 

~~~~~~~~~~~~-.... ~~~~~~~-~--~ 
Ycızan: 8QfıJekil ismet PQfa 

ANKARA, 20 (Telefonla) - Ya
rm pkacak olan Ülkü Mecmuası bi
riııcikinun nüıhaıında Baıvekil ı~ 
met Paıa hazretlerinin atideki dik
kate taYan makaleaini neıretmekte-

dir: d' 

öylünün elindeki buğdayı Ziraat bankasına sahn a dlrmıya devam 
ıçin bu yeni karar pek yeri de görülmektedir. ayi a hazırlanıy 

Memleketin iman ve kuvvetlen ı-
rilmesi hareketine ara vermeden de-

Yenivergiyle4milyonlira 
varidat temin edilecek 

'Yam ebniye mecburuz. Cihanın vazi· 
yetine ve gidiıine göre Türkiyeni? 
refahı emniyeti ve itibarı bu faalr.
yete ı!ağl~dır. Mi~etler ar~sında .. e· 1 
nıin ve aag)am vazıyet en mhayet um· 
ran ve menediyet vaaıtalarile ve her 
aahada varlıklann miktarı ile ölçü- • 
für. Modenı bir devletin idaresinde 1 

intizam ilk ıarttır.. Devi.et. id_aresinde , 
intizamın temeli ıse malı ıntizamdır. 1 M k l d l •d t tt 
Mali intizam gerek Türk vatandaıı, a Sat ya nız eV et Varı a ını ar ır• 
gerek bütün devleti? hay.atı için büt-

~:t:.ü:~::::n:.~ı.:ı::d~: bü~~ı:ı;:: mak değildir.Faydalı tedbirler alınıyoı 
lııinu ne kadar kabank olsa gene 
idarede emniyet ve intizam yoktur, 

Biz ıenelerdenberi çok çetin mü
cadelelerle devlet bütçesinde müva
zeneyi temin ettik. Ve bunu fırkamı
zın aaraılmaz siyaseti olarak tesbit 
eyledik. İdarei hususiye ve belediye
ler bütçelerini intizam ve müvazene· 
ye koydunnak için çalıfryoruz. Her 
nevi huıusi ve ummni müeıseseler· 
de vatanda§ların hayat ve mai -
tet)erlnde de ayni zihniyetin hakim olma 
aını da bir milli gaye gibi takip edi
yoruz. Şimdi meselenin diğer yüzü
nü göstereceğim: 

Bütçe müvazenesi demek bütçe
nin ihtiyaca ve maksada kifayeti de
mek değildir. Mektebe, ziraate, sa
nayie ve memleket müdafaasına ki.
fi gelmiyen bir bütçede de müvaze- · 
ne ve intizam bulunabilir. Fakat, bu 
müvazene mektep açamamak.lığın, 
tar>lalan sulamamanın; yollan, fab
rikaları inıa etmemenin hülisa has.
talan tedaviıiz bırakmanın ve mem .. 
leketin silahlarını kafi bulundurma
manın ::ararlarım ve tehlikelerini İ• 
zah edemez. Memleketin ihtiyaçları
durmadan giderilmek lazımdır. 

Bunun içindir ki devlet bütçesi 
intizamı temin uğrunda yekıinu kü
çültmek usulünü nihayet bir hadde 
kadar tathik edebilir. 

ANKARA, 20 (Telefonla) - Hü kWııet ekmeğin beher kilosundan bir 
kuru§ vergi alınması kararını vennİ§ tir. Bu hususta yapılan tetkikat ik
mal edilmiıtir. Millet Meclisine takdim olunmak üzere bir kanun liyi
ha11 hazırlanacaktır. Hükumeti 'böy :e bir karara aevkeden amil yalnız 
devlet varidatını arttırmak gayesi değildir. HükWııet bilhassa buğdayı 
korumak için aldığı faydalı tedbirle re devam imkaruıu temin arzusunda

dır. 
Köylünün elindeki buğdayı Zi raat Bankasına satın aldırmağa de

vam için bu yeni karar pek yerinde görülmekte ve Ankara mahafilinde 
ehemmiyeti takdir olunmaktadır. 

Ekmek vergisile senede ( 4) mil yon liraya yakın bir Yaridat temin 
edileceği tahmin olunmaktadır. Zira at Bankaıının bugüne kadar satın 

aldığı buğday .toku tahminin iki üç mislini bulduğundan buğdayı l<o
rumağa devam için behemehal acil bir tedbir ve kar§ılık bulmak zaru
reti hasıl olmuıtur. 

Dün akşam Beyoğlunda 
5 odalı bir ev çöktü 

Beş kişi yaralandı, bir kişi enkaz altında 
kaldı, üç ev tahliye edildi 

Dün aktam saat on yediye doğru 
Beyoğlunda Büyükziba sokağında 
aon yağmurlar netice•i bet odalı bir 
ev birdenbire çökmüttür. 

Büyük bir gürültü ile çöken bi
na mahal'ıe halkı araaında derin bir 
heyecan uyandırmıttır. Gece bir mu
harririmizin yaptığı tetkikat neticesi 
§Udur: 

Çöken ev Büyükziba ııokağmda 

8 numarada deri ve kundura tücca
rı Aron efendinindir. Evde (12) ki. 
ıi kiracı olarak bulunmaktadır. Bina 
ansızın çöker çökmez kir&cdar bü .. 
yük bir dehtetle sokağa fırlamıılar
dır. Bunlardan altısı hiç bir feY ol
madan k\ırtulınuılar, bet kiracı ağır 
ve hafif yara.lanmıılardır. 

Yaralılar Beyoğlu Zükı'.ir haatane
(Devamı S inci sahifede) 

Bir acı hakikati açıkça söyleme
liyim. Bütçemiz caiz olan hadden 
daha azına kadar indirilmiştir. Bü
yük ve pek mühim olan devle~zin 
vaziyetine ve ihtiyaçlarma kifaro;t 
ltmemektedir. Bütçeyi arttırmak ıçın 
tedbir bulmalıyız. Yeni Türk devle
tinin en muğliık meaelesi budur. Türk 
milletinin istikbali bin menfi ıartın 
tesirinden kurtulmuf yalnız ma.li kud-
ret tarbna bağlı kalmııtır. ' = 

Devletin mali kudreti için, yani 
bütçenin düzgÜn ve denk olarak yük
ıek Ye yetiıir olması için memleketin 
yeni vergi vermek mevzulanna fazla 
güvenilmez, aaıl çare memleketin faz
la kazanmaaı ve bunun için de ken.
diaine daha evvel fazla para sarfe
dilmesidir. Bu fasit daireyi doğru 
döner bir daire haline getirmek 
Türk ın'1.letinin en mühim vo:t-~fe si.ı 
dir. Memleketi imar edelim; ve iktı
aadi vaziyetimizi yükseltelim de da
hat rahat ve bahuaua daha kuvvetli 
olalım.. Diye hariçten bize hol para 
vermeyi kimse düıünmiyecektir. Va
tandaşlanma bu sözleri cesaretle 
söylüyorum. 

Büyük meaeleleri halletmek için 
yaratılmıf olan Türk milleti hakikat
leri olduğu gibi bilmelidir. Milli mü
cadeleyi Türk milleti kendi paraaile 
kazandı. On senedir cümhuriyetin 
kurulmasını memleket imannı, techi
zini ve müdafaaunı kendi parası ile 
hazırladı. Hariçte Türkiyenin ümra
nı ve saadeti için bir takım i~a
rm para biriktirdiğini söyJıyenler 
Türk milletinin aldatılabileceğıni 
%annedenlerdir. 

Türkiyede para iıletilmeainJen 
hakiki ve maddi menfaatler temini 
hevesi mütqebbisler için kuvvetli bir 
aaiktir. Buna fÜphc yoktur. Fakat 
dünya ıartlan gittikçe kararsız ve 
kantık olmakta, hele bu senelerde 
farlar daha ağırlaımaktadır. Bizim 
lı:abul edebileceğimiz fartlarlıı müte
febbislerin menfaatlerini ve beynel
milel iktısadi ıartlann kararsızlığı 
icaplannı bir araya getirebilmek e
pice güçtür ve çok teaadüfidir. 

Memleketimizin iatikbalini tesadü
fi ıartların tahakkuk etmesine bıra
kamayız , bırakmamalıyız. 

Memleketin atisi bizim himmeıi
mize, bizim paramıza bağlıdır. Biz 
evveli bu hakikati bileceğiz. Bu ha
kikati anlayacağız. Kabul edeceğiz 
Ye kendimize ma.l edeceğiz. 

Türk gençliğine hediye 
Sovyet amele ve mühendisleri bir mo

törsüz tayyare göndermek isteyorlar 
Sovyet Rusya tayyare fabrikala- ı 

rında çalııan amele, mühendis, tekni
aiyen ve memurları tarafından Türk 
ıporcu gençliğine bir motöraüz tay
yare hediye edilmiıtir. Hediye ile be
raber gönderilen mektupta deniyor 
ki: 

"Türk spor teıkilatı mümessilleri
nin fahrikalanmızı ziyareti hatırası 
olmak, bizimle yeni Türkiyenin spor
cu gençliği arasında mevcut dostluk 
bağlanru kuvvetlendirmek ve Türki-

yede bu eğlenceli sporu teıvik mak· 
sadile bir tecrübe planörü imal ve 
hediyeye karar verdik. Eğer bu he
diyemizi kabul ederseniz, gösterece
ğiniz adrese göndereceğiz. Plinörü.
müzün Türki7e için iyi bir haberci 
ve muvaaalatırun bu yeni spora bir 
baılangıç olmasını temenı;ıi ediyo
ruz. ileride kar,ılıklı yapacağımız 
maçlarda Türk plinöriatlerinin de bu
lunacağını umuyoruz.,, 

Bu meıele ancak bir milli ülkü gi
bi bütün vatandaşların kafalarında 
olgun hale geldikten sonra halledi
lebilir. Onun için meseleyi evvela 
milletçe anlamağa çahımalryır.. Mem- 1---------------------------------
leketin imarı ve iktısadi inkiş.:ıfı iç;n lira sarfolunan bir büyük iıin 10 mil-
dalıili iıtikrazların mahiyetini göster- yonunu tedarik etmek için dahili is-
miı oluyorum. Dahili istikraz siste- tikrazdan baıka çareler bulunabilir-
nıi milli kalkınmanın en emin vası· di. 
tasıdır. Bu siyaset vatandaım dev- Dahili İstikraz yolu tutU:du. Bir 
Jetine itimadına, milli paranın kıy- yeni anlayı~ın, bir yeni sistemin baş· 
tnetine güvenmesine, memleket iroa- langıcı olmak için kimse zorlanmıyor. 
rını ve inkitafını bir borç bilmesine Sistemin ve siyasetin muvaffak aayıl-
ve bütün bu yollarda kendi ıahsının maaı vatandaıın anlayarak ve istiye-
'lle ailesinin menfaatini emniyette bil- rek dahili istikraza ittirak ctmesin-
meaine bağlıdır. dedir. Meselenin döğüm noktası bu-

Ergani bakır hattı gibi 50 milyon radadır. Vatandaılarımıza bunu an. 

.latmağa borçluyuz. Bunun ıçın mü
temadi konferans vermeliyiz. Vatan
daıların her muhitine bu ihtiyacı i
zah etmeliyiz. 

Yeni vataru · dalıili istikrazla yapa
biliriz. Vatandaılann anlayıtına, gö
nül rızasına. istinat eden dahili istik
raz siyaseti aennaye noktai nazarın· 
dan içinde bulunduğumuz dar ve sa
kat daireyi geniı, doğru ve rnüsbet 
İtler bir düzen haline getirecek tek 
vaııta ve çaredir. 

Türkiye - İran 
Hudut1arı 

Komisyon tam bir itilafla 
işini bitirdi 

Fazlı Bey 
Iran hududu dahilinde Maküda top

lanan Türk - İran tashihi hudut komis
yonu vazl:feaini biti~ştir. Komiıyon ... 
da Türk murahhas heyeti re'si olan bi
rinci umumi müfettişlik bat mütaviri 
Fazlı Bey dün şehrimize gelmiıtir. Bu
rada birkaç gün kaldıktan sonra Ankara 
ya glldecektir. Komisyonda İran murah
has heyeti riyasetini Rumiye valisi Naz 
mi Han temsil etmiıtir. Heyeti murah
huamıza Nazmi Han ve Iran hükUmet 
adamlan aon derecde teshilit gö.ter -
rniılerdlir. Heyetimiz ayrılırken bilhaaaa 
.bu hüsnü kabule teşekkür etıniıtir. Dün 
bir muhan:riıniz Fazlı Beyle göriifmüt 
tür. I:aki İstanbul vali muavini olan 
Fazlı Bey muharirimize ıu beyanatta 
bulunmuflur: 

- Orada ifimiz hudut emniyetine 
müteallik mukarrerat ;u:ı.az etmekti. 
Eaaıen iki tarafın devlet adaınlan iyi 
münaıebet faidelerini teabit ettiklerin -

(Devamı S inci sahifede) 

İtalya ile iktısadi 
Müzakere 
Mümtaz ve Avni Beyler 
bugün Tiryesteye gidiyor 

ltalya ile hükWııetimiz arasında 
yeni esaalar dahilinde yapılması mu
karrer ticaret anlaımaamı:n müzake
resine yeni aene .. 
nin ilk günlerin
de baılanmaaı her 
iki tarafça kahul 
edilmi§lir. Bu mü
zakeratta murah
has heyetimiz me
yanında buluna • 
cak olan lktısat 
veki.Jeti kontenjan 
miifaviri Mümtaz 
ve tetkiki muka
velit müdürü Avni 
Beyler şehrimize 
gelmiılerdir, Müın 
taz ve Avni B. !er Numan Rifat B. 
dün otelde ltal-
ya ile ticaret yapan ilırıu:atçılarmwı
dan bazı.!arile temaa etmitlcrdir ve 
ondan sonra Ticaret Müdürlüğü ve O
fise gitmiılerdir. 

Aldığımız ına.lfunata nazaran bu
gün Mümtaz ve Avni Beyler Triy
teye müteveccihen hareket edecekler • 
dir. Orada Avrupaya tranait ihraca
tımız hakkında tetkikat yapacaklar
dır. 

Bu tetkikatta bilhassa oradaki f&o 
rait, ihraç ettiğimiz "§yanın ne kadar 
bir kısmının ltalyada kaldığını teabit 
edilecektir. bu noktalarda Türk ·..e 
lta.lyan iıtatistikleri ötedenberi hiribi
rine uymayan rakamlan ihtiva et
mektedir. 

Cumartesi gwıu de Harici • 
ye müsteıan Numan Rifat ve Tice.
ret umum müdürü Naki Beyler teh
rinıize gelerek ıimendiferle Romaya 
gideceklerdir. O vakite kadar Triye~ 
tedeki tetkiklerini bitirmit olacak 
olan Mümtaz ve Avni Beyler bu ze
vata iltihak edeceklerdir. 

Romadaki iktısadi müzakerabn 
iki memi eketin nefine olacağı ve aü
ratle müsbet bir netice alınacağı ka
naati kuvvetlidir. 
Murahhaslarımız yarın geliyor 

ANKARA, 20 (Telefoala) - Roma 
büyük elçim'z Vasıf ve Haricye veka
leti umum katibi Numan Rifat, ticaret 
umum müdürü Naki Beyler cuma günü 
buradan hareket ederek cumartesi günü 
trenle lıtanbuldan Romaya gidecekler -
dir. 

Sinema ve tiyatro saatleri 
meselesi dün gene karışlı! 
Dahiliycnin dün verdiği bir emir bu mü
esseselerin 23 te kapanmasını bildiriyor 
Vekaletin bu emri alakadarlarca Belediye kanununun 

ve Zabıt&İ Belediye talimatnamesinin takyit ettiği 
haklara müteariz hukuki bir mesele olarak görülüyor 

Tjyatro ve sinemaların kapanma 
saatleri Dahiliye vekaletinden gelen 
emirde •1aaat yirmi dörtten evvel,, 
kaydının mevcut olduğunu ve hal
km beyhude tereddüde sevkedildiğini 
kaydetmittik. Bu karar v•ayetten 
kaymakamlıklara tebliğ edilmit ve 
kaymakamlıklar da kendi mıntaka
aanndaki ıinema ve tiyatro müeue
ıe.lerile temasa geçmiılerdi. Dün de 
Beyoğ:u mmtakaamdaki ainema sahip 
leri Beyoğlu kaymakamlığına davet 
cdilmit ve kendileri ile vaziyet görü
ıiilerek Dahiliye veki.letinin tebliği 
dah~.inde sinemaların 21,5 ta baıla
yıp 23,5 ta bitmeleri tesbit edilmit
tir. Bu karar Beyoğlu sinema.lannda 
bugünden itibaren tatbik edilecekti. 
Bu takdirde ne sinema sahipleri için, 
ne de halk için mütkill olabilecek hiç 
bir vaziyet yoktu. 

Fakat, dün akıam geç va.kit Da. 
hiiye vekaletinden vilayete gelen ye
ni bir emir hem bu vaziyeti alt üst 
etmif, hem de gerek halkın ekseri
yeti, gerek sinema sahipleri tarafın-

(Devamı S inci sahifede) 

Sinema "e ti;yatroların kapaııma sa
atleri hakkında dün yeni emrini bil
diren Dahiliye veküi Şükrü Kaya 8. 

İstanbulda ilk kar 
Dün hava birdenbire sertleşti. Kömürcü 

dükkanları dolup dolup boşalıyor 
Dün sabah, hava birden bire aertlet- ı 

ti. Oğleye doğru rüzgar, karayele çevi
rince, mülhit bir kar fırtınası baıladı. 
Kötebatmdaki fırında, 6htiyar bir table 
lir, ellerini uğufturarak, mevıinıin bu 
ilk ııüreldi karını ıelimladı: 

- Yağ müberek yağ... Ramazanın 
taclı bele çıbarl •• 

Baklnılm çırağı aanlıp, aannalannut. 
kar altında kota kota dükkana girer -
ken,. tablalrirla karplaftılar; tabla.kar, 
gülüyordu: 

- Yanıtı sana!.. Genç olacakıın!. 
Bunlar az gelir. Evdeki kilimi yorganı 
ıırtla da sıkağa ele çıb !.. 

Çırak, morarmıt parmaklarını hoh -
layrak cevap vereli: 

- Ne yapalnn .• Oıüyorum! .• 
Gevrek gevrek alay etti: 
- Utan da bu lafı itme! .• Oıüme ne 

clir? Senin yaıında delikanlı üıür mü 
ki? Bizim Tibliıte olsan halin neye va-

( Luti en sayıl ayı çeviriniz) 

Dün ıehrimi:z;e gelen Bulgar ,üre§Çile ri ve kongre.ini yapan Hukuk Tale'tı.,. 
Cemiyeti - Y azm iç sahife.lerimizde -
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Midilli'nin Karadenizdeki akınları 
Tercüm~ eden: Mehmet HALiT Yazan: Bahri Mülci:ıımıevveli "Doniç" 

4 

Midilli ilk baskından 
nasıl döndü? 

• • İlk harp gecesının bilançosu 
"Berk,.ın artık kömürü hemen 

bitmek üzere olduğundan, boğazi. 
çine gönderildi. Şimale doğru önü
müzde zırhlı harbini yapıp giden 
bu geminin Alman kumandanı, 
bahriye mülazımıevveli Melenin 
kalbimizde ağır bir teessür bırar 
kıyordu. 

Mumaileyh küçük gemisile bi
zim himayemiz altında Karadeniz. 
de ayrılmıf ve Rusları nerde sıkıt
tırmak kabilse yakalamıt ve vazi· 
fesini büyük bir memnuniyetle yap
mutı ! Mumaileyh kendisine veri
len vazifeyi, her teYe rağmen fev• 
kalade bir suretle neticelendirmek
le beraber çok az memnundu! 

Saat öğleyin bir olmuttu ki biz 
vazifemizi yapmıf olnİakla mesrur 
Nevrosiaki limanından çıkryorduk 
'e arkamızda Rus hükUınetine müt 
hiş malzeme zayiatı verdirmittik. 
Arkamızdaki gayrikabili fifa bir 
halde duran, ve burada da habisa
ne bir surette batlıyan harp kendi
ne mahıuı korku ve heyecanlarile 
onu hakedenler üzerinde geriye . 
dütıiiyor, ve dünyayı temelinden yı- · 
kan bir ateş onu ihrak ediyor ; 
ve hala gece ıreç vakte kadar !İmali 
şarkı ufkundan Nevrosiski'nin yan
gın manzarasını tekrar parlarken 
!:"tüyorduk. 

Rize iptida ıahil bataryaları sü
kUt ettiği ve korku içine terkeyle
diği vakit Ruslara yalnız malzeme 
ziyaını yapmakla daha kolay gözü 
kiiyordu. Fakat bütün insani tehev
vürlerimiz ve düfüncelerimiz bizi 
Prusyayıtarkiyi düfünmeğe sev
ketmifti. Ve Nevrosiskide bizim 
tarafımızdan hiç bir hususi ev tah
rip edilmemişti!. 

1 T e'riniııanide Ounanlı filosu
nun son gemiıi bizim Midilli ola
rak Bağaziçine dahil oluyorduk. 
T abyelerde mürettebat resmigeçit 
vaziyetinde duruyorlar Ye "Midi!-

··- - -
rırdı? Car didiııün di:ı boyunn aımalı... 
Gurtlar, avaz avaz baabanm dört ya • 
nmda baimf'D&lı- Gençler, tür..ı.Jen 
omuzlara labıp tahım labmı &Yaya da • 
ğılmalL .• Hey anam bey .•. Siz latanbul· 
lular, ıııtnı aafuıru ne biliinünüz?. 

Belki daha oöyliyeceldi amma, İçer· 
den ötd<i tablakirlar aeılendi: 

- Ula Huan... itin mi yob?_ Ha • 
mura ııel de hi bahıver hele... 

ikindiye doiru aokaklardan el ayak 
çelı!Jmiıti. Yolda yürüyenleri fırtma, 
kökiü:ı afaç gibi handiıe ıriirükleyip ııö 
türecek! hlak kaldımnlar üıtünde, çıp.. 
lak ayaklı bir küfeci, arada bir, burnunu 
çekerdı (mazi) tangoıunu mırıldana 
mınldana g;dyor: • 

Sarmadımaa da belden, 
Geçmedim bu emelden, 
Bir ba:ıin maceradır, 
Seni aldılar elden.-
Bir muballeb;ci dükkanının önünde, 

şemıiyesi rüzgardan terıine dönen ka • 
lo~lu bir efendi; hiddetli hiddetli söylen 
di: 

- Vay, aksi ıeytan!. HurdaJıaı oldu 
b:zim ıemaiye_ 

Şema.iyeyi düzeltmqe çalqırken rüz 
ııar, taı>kaımı batından alıp yirmi met
re ileriye hrlatb. Şapka öade, lc.aloşlu 
efendi arkada it Bankaımın sokağına 
kadar gelılilcr. Şapka huraıfa, kaldırımın 
kenarına iliJip kaldı. Kalotlu yolcu, söy 
lene söylene Jllpkayı batma koyarken 
çocuğun bi.U elilo ııösterdi: 

- Efendi amca.. Şapka çamur için • 
de .. 

Efendi amca, bafııu çevirdi: 
- Çamur değil ya, aöziim ona bil • 

rnem ne teni olsa aldırıruyacağmı. Şap. 
kayı temizleyelim dericen bu seler de 
rüzgar paltoyu ıırtnnızdan alıp ııötürür .. 
Neme liznn!-

Kömiircü dülddnı, hıncahınç .. Araba 
lar, arka arkaya aıralanmıı .. Nöbet bek 
1 yorlar. Hammallar, sırtlarına çuvallan 
vurup nırup gi&yorlar. Böyle bir ben. 
gam<"Cle, kömürcüye selim vermek kimin 
hadSne düımüı? .. 

Ben o ceaareti ııösterdim; sediri üs 
tünde azamrtle baidat kurmuftu. Ya • 
nına yaklaıarak: 

- it kolay gelsin! eledim. 
Bu IÖziin (kilnna kesat...) demek ol· 

duğunu anladığı için, beni tepeden tır
nağa ıüzdü. Vere.iye mal almağa ce • 
len müıtenilerden biri zannederek su • 
ratı alltı: 

- Aı bddayeceluia.. Sana göre kö
mürüm yok.. 

Soma, Karadeniz iıtikametini göste
rerek: 

- Fırtına neuzübillAh... dedi, havayı 
gömıüyor muson? 

- S"z de mi havadan ıikiyetçisiniz? 
- Elt.~tte ilıayctçi olurum. Fırtıııa. 

nm biae u zararı dokunmaz. Kuru so
ğuklara sözüm yok. Kar da yaiım, oda 
da bir fey demem. l Ue, fırbna oldu mu, 
malın arka11 kesileli, ııitti. 

- Odunu, kömürü vaktinde almıyor 
muıunuz? 

- O biivük sermayeli depolara göre. 
Bizimkisi, öyle mi ya... Bugün alır, bu 
ıün aatanz... 

Kızarmıı pırnal kömürile dolu man 

li,,yi üç defa tekrar edilen yata 
sadasile ıelamlıyorlardı. Sallanan 
sancağımızla torpil tarlasından ve 
Boğaziçinden geçiyoruz, limanda 
ııancağmuzla süslenmi~ gemiler ve 
binlerce yap sadalarile kartılan
dık. Haydarpaşa önünde "Yavuz,, 
duruyordu; bacalarında görülen 
bir kaç mermi delikleri onun yega· 
ne hasarab idi. Amiral gemisinde 
bütün mürettebat güverteye dizil. 
mitti - "Midilli,,ye kartı tekrar 
edilen üç hurra sadası bize kartı 
havayı yararak aksediyordu. 

Osmanlı filoıunun bütün gemi• 
!eri bila:ı:arar ve ziyan vazifelerin
den avdet etınitlerdi. Torpidolar 
Odeaa limanına gitınitler, ve top 
gemisi "Doneç,,i batırmıtlar, ve 
diğer birini ağır surette hasara uğ
ratmıtlardı. "Hamidiye,, F eades
yanek limandaki büyük depolarını 
ve kıtlalannı tahrip etınitti. "Ya
vuz,, bir torpido muhribi ve büyük 
bir torpil gemisi olan "Proni.,yi 
aramıt ve babrmıt ve en son sistem 
sahil bataryalarile mücehhez olan 
Sivastopol'u bombardıman etmit 
ve kuvvetli endahtlara kartı koy. 
mutlu. 

Bu suretle Rusyaya kaqı yapılan 
mukabil taarruz küçük Osmanlı fi. 
losile büyük bir tazyik ve tesir ile 
idare edilmit, ve daha kuvvetli o
lan Rus filosu hattıharp gemileri i· 
le, zırhlıları ve son sistem muhrip. 
feri ile onu bu hareketten menede
memişti. Bizim hiç bir gemimiz 
Rusların büyük gemilerine tesadüf 
etmemitti. Bu akından üç hafta 
sonra onların en büyük harp !ima. 
nı olan Sivastopol' da Ruslara tesa
düf etmek için boğazdan dıtarı 
çıkmaya mecburduk. Ve ilk defa 
olarak senebaşı yortularında onlar
la tekrar Türk sahilinde bulu,mut
tuk. 

(Bitmedi) 

pir lfıru daha önüne çdı:erelı: pencere
den ıılııan balr.tL Eminim ki bu manza
rayı kalöriferli salonnnda, yumufak kut 
tüyü sedirine gömülen biç b'.r zenııin, 
bu köfdıatı kömüreüıü kadar lezzetle te 
mata etmemiıtir. Karla fırtına yapmak 
ıelinden ııelen bir liı olsa, adamcaiızın 
bu bakıtı, kendi eseri önünde bayran 
d•kikalar ııeçiren aanatkirna bak.tına 
benzeteceğim. Öyle iç'ne 11ğmaya.n bir 
....-inci nr ki deyme ııita&n.. 

Ne kadar belli etmemeğe çalıısa, ııö 
rünen köy, kılavuz istemez. Kara kıtın 
bu beyaz cil•eıi, ne kadar sürecek bi • 
!inmez. Fakat bundan bq altı sene ev -
velki ıiddetli kıtı dü~ılükçe içim ıa • 
lıyor. 

Tabii arkasmda kaim paltosu, boy· 
nuncla yün ka§kolu, elinde ıeına'yesi, a• 
yağında bir çift Iaıtiii, ve odaamda a • 
lev alev yanar sobası olanların hesabı • 
- deiil! .. 

iM SALAHATTIN 

Haliçte bir kaza 
Dünkü kar f11tma11 dolayıaile de • 

nizde kaza olmuıtur. Galata köpriisiinün 
yanmda kayığına paçavra alra.k Eyijbe 
ııötiirmek üzere denize açılan İnebolu • 
lu Azhlin kayığı Unlı:aparu köprüıü önü 
ne ııelmeden deniz birden bire bozmuı 
ve fiddetli kar fırtınası altında kayık 
dernlmiı ve derhal batmııtır. O esna • 
da oradan ııeçen Haliç ıiı<ketinin 16 au 
maral1 lamai.I Kaptanın idaresindekıi ,.. 
purdan denizde bağırmakta olan Aziz 
ııörülrnüt ve vapur durarak Aziz boğul. 
maktan lrurtanlmı§tır. Aziz tedavi için 
baıtahaneye kalclınlnuıhr. 

Karadenizde fırhna 
Karadenizde evvelki geceden beri 

gene büyük bir fırtına başlamqtır. Ka
vak liman riyasr;t!i i§BJ'et direğine (bü
yük fırtına •e tehlike) itareti çelıihnit
tir. Dün Kara denize çıkmak için h!feb • 
büs yapan ııemiler bocalaını"'8r ve ge • 
ri dönmeğe mecbur katmıılardır. Büyijk 
d«e boğudan çıkamayan ııemilerle do 
ludur. 

Memlekette hava uaziyeti 
ANKARA, 20. A.A. - Son yirmi dört 

saat :r.arfında Eııe mmtakaamda Çaııakka 
le, Balıireıir, bavaliıi, Orta Anadoluıfa 
Çorum, Merzifun hariç kalmak üzre bii 
tün Türkiye yine yafıtlı ııeçmiıtir. Ça
nakalede bu sabah ıimal ıarki istilWne 
ti_nde kuvvetli bir fırtına kaydedilmit
tir. Y ağq, Edirne ve bütün §&!'ki A.,.. 
doluda kar teklindedir. Sankamııta ka· 
rın İrtifai 38 santimetreyi bulmuj~ur. 

Sühunet derecesi Trakya mıntakasın
da Edirne •e Lülebürgua •e tarki A· 
nadoluda kUnilen nakislardadır. Tiir
kiyenin diier yerlerinde sıfınn üstünde 
clir. 

Dün sabahtanberi Ankarada hava 
tazyiki 8 milimetredir. 

Bir tayfunda 300 kişi öldü 
BOY.BAY, 20 (A.A.) - Madraıta 

Şidambaram nuntaka11nda pazar günü 
olan ta>"h;ıncla 300 kiti ölınüı, yüzlerce 
halk yera.z, yu~ıuz kalmıttır. 
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HARiCi HABERLER 
Sir Joh Simon 
Parise geliyor 
İngiliz Hariciye nazırı, M. 
Musolini ile de görüşecek . 

LONDRA, 20. A.A. - Bu hususta he 
nüz bic itilaf al<"Jodilmemiı olmakla be
raber, yarın öğleden sonra, Paris'e ha .. 
rcket edecek olan Sir John Simon'un, 
Kııpri adasında ikameti esnasında M. 
Mous•ilini'yi göreceği muhakkak sayılı· 
yor~ 

Yino Reuter ajansının haber verdiği
ne göre, Sir John Simon ile M. Hitler 
arn.,nda bir miilikat vukuu için hiçbir 
tedbir alınmamqtır. Ve timdilik böyle 
bir mülakat gayri mümkündür. 

Sir Jobn Simon'un Londraya ikinci 
kanunun birinde avdeti mukarrerdir. 

----------
Almanya 
Neler isteyor? 
Talepleri Fransız Hari
ciye nazaretine bildirildi 

P ARiS, 20 • A.A. - Bütün gazeteler 
dün F ransanın Berlin sefareti müıteıa· 
rının hariciye nazaretine getirmiı oldu· 
ğu notaya büyük bir dikkat atfetmek • 
t!edirler. Bedin sef'ıri M. Poncet, Al
manyanın hakiki mütalebatını izah ve 
teırih etmektedir : 

Hizmet müddeti kısa 300 bin kiıilik 
bir ordu, Cenevre'de yapılmq olan ta• 
rif veçbile ııayri mahdut mıktarda teda 
fii •ilahlara malik olmak hakkı, ecnebi 
memleketlerdeki mesleki askerlik bui
cindeki askeri mahiyetlld.i teıkilata da 
teımil edilmek flll'tİyle nazi teşkilitına 
fllmİI olacak bir kontrolun kabulü, Al· 
manya, on sene müddetle komtulariyle 
bir ademi tecaTID misakı imzal•m•ğa 

luızırclır, reyiama müracaat edilmeksizin 
Sarre havzaımm kendisine iadesini iate
mPkte ve emvali emiriyeden olen maden· 
!erin mülkiyetini 1935 senesine kadar 
Fransaya bırakmaktadır. 

Gazeteler bu notanın bir ıliploma5i nolı 
tası olmadığını ve çünkü Poncet'nun 
M Hitler ile görüıtükten sonra malii
mat kabilinden ııöndermiı olduğu aleli 
de bir notadan ibaret bulunduğunu e
hemiyetle kaydetmek'tedirler. 

Pariste muazzam bir 
casusluk 

P ARiS, 20 (A.A.) - Pe.tit Pariıien 
in yazdıiına ııöre polis, Paı1iıte meyda. 
na çıkanlmıı olan muazzam bir casu .. 
hık meseleoi haldaııda tahkikatla mq • 
ııuldür. Şimd:ye kadar ıs kiti tevkif e
dilmiıtir. Dalıa ıdla birçok kitli tevkif e
dileceii :zannediliyor. 

P ARiS, 20. A.A.. - Le Petit Parişien, 
gazetesi, Paris'te meydana çıkar.ıaD 
casusluk itinin gayet iyi teılıil edifmit 
bir nevi nafıa olduğunu yazıyor, Bu 
t"tkilAtın a:ıalan birbirlerini tanrın,.k mec 
buriyetinde değillerdi. Ve ancak bir ıa• 
b11 tanıyorlardı. Bu ta!ııs, cürüm ıerik· 
leri arasında irtibab temin ediyordu. Şe
beke mensupları Rus, Leh, Amerikan ve 
Fransız l(ibi muhtelif milletlere men• 
suptular, 

F ransada memur maaş~an 
meselesi 

PARIS, 20 (A.A.) - Ayan, memur 
!arın ~larmm azaltılma11na müteal· 
lik altı numaralı kanun liyihası için 58 
reye karı• 201 reyle hükumete it.madı· 
Dl bildinnittir• 

Lindberg'in seyahati bitti 
NEVYORK, (A.A.) ......,. Llndberg ile 

kan•ı ıeyahatlerioi biıLrerek Lonıı • J .. 
land'da Nortb • Beach'a inmitlerdir. 

Fransız Hava nazın 
kaza geçirdi 

BARCELONE, 20 (A.A.) - Fran • 
sız bava nazıra Ce:ıairden tayyare ile av 
detincle Part hava meydanına inerken 
bir kua ıreçirmiıtir. lçindclillere birıey 
oı.-mı,br. 

BARCELONE, 20 (A.A.) - Tayya
"""" bu naya inerken zedelnen Fransız ha 
va nazırı M. Pierre Cot , timendiferle 
Mars.ilyaya dönecek, onwıfıuı bir baıka 
tayyare ile Puise ııidecektir. 

İspanyol kabinesi mecliste 
MADRID, 20.A.A. - Ba§ve.kil M. 

Lerroux dün mebusan mecliıinde hü· 
kilmetin beyannamesini okumuştur. Bu 

1 beyannamede bütün lspanyollann Cüm
huriyet kanunları allmda barıştınlara 
riayet edileceği, zirai islababn ferdi mü! 
kiyet esasına istinat ettirileceii bildiri! 
mektedir. 

Beyanameniıı kıraatinden sonra M. 
Lerrowı: halkçı fırkaamm Cümburiyete 
riayet edeceğini aöylemiıtir. 

Müzakereler devam edeccktlr. 

Almanyada evlenenler 
BERLIN, 20. A.A. - Volff ajan11n

dan : Ağustos ve eylulcle çolduğu bildi. 
rilen evlenmelerin miktarı t"frinieYvelde 
de devam etnıiııbr. 

Kantınlarm evlenmeleri kolaylaıbrdı· 
ğı niustoı bqlanftcından teırini.,..vel 
sonuna kadar 51 Alınan tehrinde 
805.000 evlenaıo olmuıtur. ---
Komünist beyannamesi p 
BERELIN, 20. A. A. - Volff ajan. 

•ından : 
Eıkernfoerdeden bildirildiğine ııöre 

poıns t.alıkçı ııemilerinde 3 kental komü
nist propaaandaaı beyannamesi bulmu"" 
tir. Bunlar hariçten ııeliyordu, 

Nadir Şahı 
Öldürenler 

Kabil hapishanesinin 
önünde asıldılar 

YENi DELHI, 20 (A.A.) - Kabil
den verilen oon haberlere göre eski Af· 
ııan Kralının katJi Abdülhalik ve cü • 
rüm ş<lrlki Mahmut, Kabil hapisbaneıi 
önünde idam edilmi!jlerdir. 

---o-
Kübada yeni karışıklıklar 

LA HAVANE, 20 (A.A..) - Böiyük 
kanı:ldıklar olmuıtar Zenci çeteleri ka 
palı dükkônlan yağma ebnekteılir. Bah· 
riyelilcr ve askerler fehirde müfreze ha 
linde lolaıınaktadırlar. Geçen gece 7 
bomba patlamıştır. 

Fransız ordusu 
Askere alınması dört 

ay daha arthrıldı 
P ARiS, 20.A.A. - Meclis, milli mü· 

dafa vekaletinin askere alınma yaıının 
dört ay daha artırılma11 hakkındaki ka· 
nun layihasını 147 reye kartı 449 reyle 
kabul etmiıtir. 

Bu tedbir sayesinde hükilmet harp u· 
mumi seneleri dolayiaile bilhana ı936 
mevcudunda eksikliği biaseılilecek olan 
esnan erbabı i~n bu dört ay ihtiyat ola 
rak elde bulunduracaktır. 

Bu kifayetsizliğe 15000 mutahu11s a• 
hnmak ıurelile çare bulunacaktır. 

M. Daladier ordıı mevcudunun filen 
486 000 olduğunu bunlara tam bir talim 
ve İerbiye görmüı 500.000 ihtiyabn ili 
ve edilmesi lizım geldiğin ilave etti. 

M. Daladier 500.000 ki•ilik bir ordu 
ile bir milletin mailup edilerek iıtenilen 
feyin yaptırıbbileceiini kabul etmiyor 
•e bir milletin baslıca kuvvetinin kuv· 
vefü adamlar sııuimuı heyeti umumiye
si olduğu fikrini söylemekte devam edi· 
yor. 

Bütün meaele bu adanılan silablandır
mağa, seferber etmeğe inhisar eder. 

Yangından 
Korku kalmadı 
Kaf.ıtlar bile en yüksek 
hararete tahammül ediyor 

BERLIN, 20 (A.A.) - Vıiesbaden • 
den (Berliner Tepblatt) a bildirildiği 
ne ııöre yapılan tecrübeler neticesinde 
üzerine huıuııi bir mayi süriilen ııazetelo 
riıı 2.500 santigrad hararet derecesine 
mukavemet et!Uğ'.n.i ııöstenniıtir. 2.500 
santignıd hararet derecesi - yangın 
çıkana bmnbalar bu mayi ile muamele
ye tabi tutulmut. tahtalardan yapıl • 
mıt bir evi y.ı.:mağa muvaffak olama • 
mqbr. ___ __,,_ __ _ 

Amerikada 168 iş kanunu 
VAŞiNGTON, 20 (A.A.) - Reisi· 

cümhur 8 iı kanunu daha imzalamıı, bu 
suretle bunlann sayısı lô8 olmuıtur. (). 
tomobil lastikleri sanayii hakkında tam 
b8 anlapı. olmuıtur. Y ııkmda Rei•:· 
cüınhurun tasvibine ;ıırzed:!ecı:ktir. 

Hitler aleyhtarları 
BOSTON, 20 (A.A.) - Dün Al • 

ınan konsolosluğu civarında yüzlerce ka 
dın ve erkek Hitler aleyhtarı bri nüma 
yif yapmıflardır. NiimaylJçilerdcn 10 ki 
ti tevkif edilmiıt:r. 

Sovyet merkez komitesi 
MOSKOVA, 19.A.A. - Tas ajan11 

bildiriyor : Dün merkezi komitesinin A· 

lelidc içtima devresini açan M. Kale
nine, geçen sene zarfında iktisadi ve bar 
si aahad elde edilmit olan neticelerden 
bahsetmiı n bilhasaa kolkozlerin bu se 
ne kolkoz rejiminin ferdi iıletme reji
mine faile •e ondan daha faydalı olduiu 
nu bi:ı:ıat ıuılamıt olduklarını söylemiı 
tir. 

M. Kalenine demİftir ki ı 
" Bu, büyük bir prenıipin muvaffaki· 

yetidir. Gelecek aene lmnun büyük ne
ticeleri ııörülecelıtir. n 

Hitler propagandası 
VASHINGTON, 20. A.A. - Hitler 

propaganda teıkilatı Amerika efkiln u· 
mwniycaini Almanya lehine çevirmek i
çin hüyiik bir faaliyell göstermektedir. 

Almanyada İngilizce olarak basılan 
Hitlcr propaııanda risaleleri onbinlerce 
nuıha olarak Amerikaya ithal edilmekte
dir. 

Berlinde bulunan Friedrich Stanzen 
matbaası, lııgiliz lisanı ile aylık bir ga· 
zeto ne§retmektedir. Bu gazetenin ismi: 
"Almanya ve si~ " dir. 

Almanyada siyasi 
mahkumlar 

BERLIN, 20. A.A. - Almanyanm 
muhtelif yerlerinde bulunan siyasi mev
kuf ve mahkümlar, Noel yortuları mÜ· 
naıebetile serbest bırakılmı§lardır. 

Fransız piyangosu 
P ARiS, 20. A.A. - Milli piyangonun 

dün icra edilen üçüncü tertip ke§ideain 
de bet milyon franklık büyük ikramiyeyi 
üç çocuk baba11 değirmenci M. Jan Rot
le)· kuanııuıtır, 

Şakoda muhasemat durdu 
BUENOS A YRES, 20, A.A. - Caze

llder .~akoda mubasematm durmuı olma 
sına Er,iniyorlar. 

Mütareke ııcce yar'!'. batlanıııtır. 

Gazi Hz. ile Yugoslavya Kralı Hz. 
arasında teati edilen telgraflar 

ANKARA, 20. A. A. - Yugoslavya Kralı Aleksandre Hazretle 
rinin doğum mün:ısebetiyle Rei.aicümhur Hazretlerinin müşarünileyhe 
gönderdiği tebrik telgrafı ile cevabı aşağıdadır : 

Zatı haşmetane/erinin doğumlarının yıldönümü mes'ut münase
betiyle en ncak tebriklerimle birlikte şahsi saadetleri ve dost Yugo -
lavyanın refahı hakındaki samimi temenniyatımı zatı htıfmetaneleri
ne karşı beslediğim fahsi dostluğu terdilen sunarım Elendim. 

CAZIM.KEMAL 
Hararetli tebriklerinizden ve şahsi dostluğunuzun ifadesinden 

çok mütehassis olarak bu vesile ile size teşekkür eder ve fahsınu: cı• 
doat millet hakkında beslediğim ta kdiı- hislerini teyit eylerim. 

Alexandre 

Posta ve Telgraf U. Müdürlüğünde 
değişiklik. Fahri Bey çekiliyor mu? 

ANKARA, 20 (Telefonla)- Posta, telgraf ve telefon Umum Mü
dürlüğünde bazı değifiklikler olacağı şayidir. Bu meyanda umum mü· 
dür Fahri Beyin bu makamdan ayrılması çok mahtemel görülmektedir. 
Umum Müdürlük telgraf işletme şubesi müdürü Ihsan Cemal Bey de 
ueklilet emrine alınmıştır· 

Meclis ay sonunda tatil yapıyor 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Büyük Millet Meclisi bu ayın so

nunda martta top!anmak üzere iki aylık b:r kı, talii yapacaktır. 

Muhtelit komisyon kaldırılıyor 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Türk - Rum ahali mübadelesi 

muhtelit komisyonunun kaldırılmasuuı ait mukavelenamenin tasdiki· 
ne dair olan kanun lliyihasını hükilmet bu sabah Mület Mecli.aine 
seuketmiştir. 

Har:'ciye encümeni öğleden ıon ra toplanarak lliyihayı müzakere cıe 
kabul etmiş ve bütçe encümenine teudi etmiftir. 

Evkaf hukuk müşavirliği 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Murat Beyin vefatından dolayı~

lan Eukaf Umum Müdürlüğü hukuk müfllvirliğine muhakemat mü· 
dürü Sü!eyman ue muhakemat müdürlüğüne de hukuk müşauir mua
vini Latif Beyler tayin ed. lmi,ler dir. 

Muhtarlığın lağvından sonra 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Muhtarlığın liiğuüe vazilelerinin be 

leıliye ve diğer alakada.- dairelere verilmesi hakkındaki nizamname 
yarınki resmi gazete de ne,rolunacaktır. 

Bir fabrika faaliyetini tatil etti 
IZMIR, 20 (Müliyet) - Vergi alacağı yüzünden vazolunan mü

rakabe üzerine fehrimizdeki Turan yağ fabr~ka.sı tatili faaliyet et
miştir. Fabrika memur ve mibtah d~lerinden ik-1 yüz kifi açıkta kal· 
m1Jhr. 

Ecnebi vapur acentaları 
IZMIR, 20 (Milliyet) - Ecnebi vapur acenteleri uali muavini Sa. 

İp Beyin riyasetinde Ticaret Odannda toplandılar. içtimada navlun 
tarilel.erinin sık sık değİfmeıi ve bu değipnelerde fazla farklar olma
ma:ı çareleri etrafında müzakerat cereyan etmiJtir. ikinci bir top
lantıda kat'i kararlar verilecek tir. 

Me Maksimos önce Parise gidiyor 
ATINA 20. A. A.- M. Muasolini 4 kiimınusani tarihine kadar 

Romada bal,;nma yacağından M. Maximos evuela Zagrebden PariH 
ve sonra oradan Romaya gidecektir. 

Venizelos siyasi hayattan çekilmiyor 
ATINA, 20. A.A. - M. Venizelos sivasi hayattan çekileceğine 

dair olan şayıayı tekzip etmiştir. 

Mesken zamları 
ANKARA. 20 - Son günlerde 

burıLda Ankaradaki memurlan tela. 
ta dÜfÜrecek bir ıayia çıkmııtır. Bu 
ıayiaya balulıraa Ankarada ey kira· 
lan ilk zamanlara nispeten ucuzla· 
D1lf olduğu için memurların m8Jlfla· 
rmdak.i mesken zamlan keıilecektir. 

Bu pyiayı m.a.liye müatepn Fa• 
ik beyden aordum: "Böyle bir karar 
yoktur. Tasavvur da edilmeınittir.,, 
dedi. 

Lordlar kamarası yeniden 
tanzim edilecek 

LONDRA, 20. A.A. - Lorcllar kama· 
rasında kamaranın yeniden tanzimi için 
yapılan büyük celsenin müzakeresinde 
birçok lordlar hazır bulunmuıtur. 

Bu müzakereler gelecek umumi inti· 
habat:!an evvel lordlar kamarasma da· 
ha büyük bir nufuz temini için muhafa· 
zakarların yaptıldan propagandanın ilk 
adımını teıkil etmektedir. 

Bu maksatla bir kanun layiha11 tevdi 
edilmiştir. 

M. Benes Paristen döndü 
PARIS. 20. A.A. - Havas ajan11n· 

ôan : F ransayi terkederken, M. Ben es 
Strazburgtan M. Paul Boncour'a fu tele 
rafı çekıniı tir : 

Fransayı terketmeden evvel, ReisicÜm· 
hur, hükumet ve bizzat sizin hakkımda 
göstemıit olduğunuz bu derece dostane 
ve h"""retli kabulden cl.olayi teıekkür et 
mek isterim bugün büyijk vataıunızı mem 
leketime ve küçük itilafa bağlayan dost• 
luk ve itimat hava11ndan dolayi bahtli· 
yarım. 

Yapmağa muvafak olduğum ııörüıme• 
lerden, mevzuubahsolan büyük meselele
rin devletlerimizin hayati menfaatleri 
nnurı itibare alınarak ve müıterck ıulb 
da\'alJ kuvvetlenecek bir ıclcilde balledi 
)eceii itimadım kazandım. t 

Gazi Hz. nin f otografileri 
Kayseride Halkevine 

merarimle kondu 
KAYSERi, 20 (A.A.) - Omuıca 

ciimhuriyet bayramı münasebet.ile Ga
zi Hazretlerinin Kayseri C. H. F. n 
Halkerine Gmzaiariyle armağan ettilde • 
ri fotoğrafilerinin talik merasimi Gazi • 
ıLn Sivas kongresini açtıktan sonra Kq 
seriye geliıleıUnin ilk günü olan bugüıı 
saat 14 te belediye reisi, bütün resmi ...., 
busuıi müessesat ile mektepler,esnaf te
§kkiilleri ve sokakları dolduran büyük 
halk kütlesi hazır buluırduğn halde ya
pılmııtır. FD"ka reisi Kayseri mebuıu 
Re§;t Beyin heyecanlı bir nutkunu müte 
akıp fotograf hazır bulunanlarm can • 
dan kopan sevg't ve alkıılan arasında aa 
lonun en mutena yerine a11lmıştır. Ca;ıj 
günü ıerefine Kayseri baıta haf& dona
tılmıfhr. 

Ankara Tapu Müdürlüğü 
ANKARA, 20 (Telefola) - Anka· 

ra tapu müdürlüğüne Manisa tapu ıiicil 
mııbafızı Mevhip Bey tayin edilmittir• 

Kalp sektesinden ölüm 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Hui • 

ciye memurlarından Nizmı Bey Meyda 
Palas otelindeki odasında dün gece bip 
aektesinden vefat etmİ§tir. 

lkhsat Vekilinin Egede 
yapacağı tetkikat 

1ZM1R, 20 - lktısal vekili Ccl&l 
Bey tehrimizde beklenilmektedir. Cc 
lal Bey burada 10 gün kalacaktır. 
Bu· esnada kooperatifçiliği, El?., mın 
taka.11 iktisadiyahnı, ofis teıkilatnı• 
tetkik edecektir. 

lktısat vekili buradaki alakadar
lardan kooperatifler hakkında yen: 
bazı m:ılfunat iıtemittir. 

lktı•at vekili Celal Beyin burada· 
ki tetkikatından çok mühim netice
ler beklenilmektedir. 

bey 
iıte 
ıı r 
le : 

ını. 
be 
ı .... 
let 
tip 
de 
ın· 

ri 
di 
ha 



Eczacıların telaşı! .. 
Dikkat eder miıiroz? .. Bir eczaha

~"Ye gidip te acele bir reçete yapbrmak 
1•tediğiniz zaman çok defa eczacı kalfa-
11 reçeteye bir iyice bak~ıktan ıonra si
le : 

- iki saat sonra hazır olur .•• Ceva
b.nı verür ..• Sizin de aceleniz vardır. Ya 
but oradan bir daha geçmek müıkül -
d&r. iki ıaat oturup beklemek te olmaz. 
lfalbuki yaptıracağınız iliy on dakikada 
baurıanabilir. Fakat eczacılık telaşa gel 
llıez bir zenaattir ..• Ala! Bunu kabul e
diyoruz. Lakin bu temkini eczacı dost
latıınız neden kendi knogrelerinde yap
lıııyorlar da matbuattalci neıriyatı elleri
ne ve dillerine dolayıp telaıa düıüyor
lar ... 

Öteden beri bu i§i takip etınİf bir ga 
leteci sıfatile onların bu teiaılarını mu 
•ip olan ıeyi biliyorum. Eczacılar, ecza 
depolarının gizli mal aatmalarınılan 
lııüştekiclirer .•• Halk eğer bu depolara 
l'İdiyorsa tab'.i eczacılara fenalık olsun 
diye değil depolardan daha ucuz ve da 
ba taze mal alılıığı için gidiyor. Esasen 
lıaJkın eczacılardan olan şikayeti onla -
l'ın halktan olan tikayetfoden daha çok 
tur ... 

Ben eczacılara bütün aamimiyetimle 
l>r teklifte bulwıacağım. Bir bitaraf a
dıunın eline bir reçete verelim.. IKan • 
lııılun bir ucundan, öbür ucuna ka..ı&r 
on eczahaneye 'bu reçeteyi yaptırtalım. 
l!u eaahanelerin aldıkları fiyatlar ara
•tııda yüzde elli, altınıf fark bulacağım
ı. enVnim. Eczacılara bu busu.ta mey
dan okuyorum. Nasd tecrübeyi kabul e
diyorlar mı?. 

Ben bu sözü söyleyince onlarm ba • 
Q" verdikleri cevap fudur: 

- Efendim! Ucuz yapan eczabane 
ilacı tam koymaz, yahut bayat koyar! .• 
tğer bu söz doğru iıe bazı eczacıların 
bıılkm sıhhati ile oynadığı anlaşlır ..• 
Doğru değil de ucuz yapanlar reçeteyi 
laın yapıyorlarsa, fazla para alan ecza
eı ihtikar yapmıftır. Bu iki hareketten 
lıangiıini beğenirseniz onu kabul edi -
niz. Zaten eczacılar bir, turıucular iki •• 
Bu iki ~""''" ölçüsü, te1117~'1İ Y'Oktur. 
1'utturabildiğine para alır. Vakıa eczacı
lar reçeteler<d'en ne aldıklarını, reçetele
re ev defterler yazıyorlar. Lakin bir 
ll'Ünden bir gÜne bir müfettİf gelip te fa 
lan reçeteden ·müfredata nazaran fazla 
Para alındığını ortaya kovarak fazlayı ia 
de ettirdi mi? ••• Hayır ..• Sonra: 

Eczacıların if&Ge.ine nazaran pera -
lı:ende mal satan depolar ufak ve pek 
dıenun;yetaizdir. Zaten böyle ufak de • 
'Polardan kaçak olarak alı' veriş edenler 
de tabii cl'evede kulak kab'Iinden pek 
azdır... ()yle ;.., telafB, bağırıp çağır -
tn.ıya ve bunu bir kongre mevzuu yap
Dıava ne hacet? Bu depoların baş müı
terileri eczacılar değil midir? Peraken 
de ilaç aatbğı sezilen depolardan mal al 
tnaım111.r vesse"Mn! Likin bunu yapamaz 
lar. Çünkü onların arasında ela rekabet 
Yar. 

Bizde hür ticarette biraz güçlük gö
rüldü mü, hemen hükumete blr heyet 
gönderip bu giiçlüğü zecri vasrtalarla 
ortadan kaldıracak kanunlar yapılma11 
teklif ediliyor. Eczacıların teıebbüıleri 
de böyle .•• 

Yalnız düşünmüy«lar ki bugün ec
~eler eskiden gedik tabir edilen şe 
kilde rekabetsiz bir haldedlir. Eczacıla
rın böylece himBye edilmesi yüzünden 
bazı yerlerde halk eczahane bulabilmek 
İçin yarnn saat yürümeye mecbur bı
rakılmıştır. Bu himaye yetmiyormu§ gi
bi şimdi Vır de depolardan alış veriş et 
tiğinden §Üphe edilen b" rkaç kişiyi sı • 
luıtırmaya kalkmak hastalardan geçinen 
bir ticaret zümresi için bilmem ne de
receye kadar doğrudur ve halk tarafın
dan bu teşebbüs ne derece iyi kabul e
dilir? .. 

FELEK 

Sütçüler cemiyetinde 
Süt müstahsilleri ve Sütçüler Ce

miyeti yeni idare heyeti intihabı dün 
yapılmııbr. Bu intihapta yeni idare 
heyetine Halit, Ali, Sait, Mehmet, Fer 
han ve İbrahim Beyler seçilmiıler
dir. Bu zevat çekilen kur'a netice
aiııde heyeti idarede haoıl olan mün
hallere geçmektedirler. 

1 BORSA 1 ....._ __ _ 
(l ı Bankasından alınan cetvelidir) 

20 Kanunuevvel 1933 
Ak t• m Fiatları 

f•tikr•:r:ı dahili 95.25 Tah .. ilat 
1933 lıtilmıSJ 97,50 Elektrik 
5 ,.Tk D. 70\lan 2.45 Tram••J' 
Onitürlr: 27.30 Tünel .. il 26.15 Rıhbm 

• ili 26,60 Anadolu 1 
Gümrükler 8 • ili 
Baidat 9,f5 kuoonauT. 
T. ••"•riye 9,75 Mümessil 

ESH.\M 

1, Bank••• Na- Telefon ' .... 9.90 Bomonti 
,, ., Hamiline 9,95 Terko• 
" ,. Müe~•İ• 106 Çimento 
Tramvay .,. .~o 1 ttiha ı day. 

Anad.,lu Hiııe 27.!0 Ş4'r lır. Jay_ 
Sir . Hayriy• 15 Balya 
Reji 390 Şark m. ecır.a 

Ç ı: K FlATLARI 
Parla 12.06 t Prai 
Londra 6'.".2 Viya.na 
Nü7ork 74,10 Madrit 
Milano 9 Berlin 
Brüksel 3.39.75 Beli'r .a. l 

Atına 82.48,50 Zl:3ti 
Cen'!!'vre 2.44.25 Peıte 

Amıterdam 1.17.50 Bükret 

Sof ya 65,S4.25 Moıko•a 

NUKUT (Satıı) 

20 r. Frant1X 
1 l ı t e rl in 
l Dolar 

20 Liret 
70 f. Belçika 
20 Drah.rni 
40 1. l•vİçre 
2.0 LcYa 
21 Kur. Çek. 

l Florin 

Kuruı 

168 1 Şilla. A•. 
600 1 Pese ta 
135 1 Mark 
223 • t Zeloti 
117 20 Ley 

;,t(I Dinar 
1 C•rno-Y:ç 
t Ahın 
1 

~-

-.-
17,75 
46,40 

47 

52,55 

11 .7ll 
18,40 

28 
11 ııo 
17,70 
l.-
1.85 
2.85 

15,81,75 
429 

s:.65 
1.98 

34.7475 
4.2083 
3.575 
79S9 
10.94 

Kurut 

24.50 
16 
49 

24.-
023 

46.-
-.-
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Liselerde talebe kesafeti 

.. ko••,.I 

60 para zamdan 
l O para lfıtf ettiler 
Benzin kumpanyasının 
verdiği acayip bir cevap 

Benzin fiyatlarmdalıli yükselme üze 
rine Ticaret müdürlüğünün Ticaret o .. 
daıı "Vasıtasile benzin kumpanyaların • 
dan sorduğu suale kumpanyalar niha
yet cevap vermişlerdir. Kumpanyaların 
odaya verdiği cevap hakikaten garip -
tir. Bu garabetli bizzat kumpanyalar da 
anlamış olınalılar ki son defa yeni bir 
manevra çevireni< fiyatları biraz ·"~'~ -
mitlerdir. Bu tenezzül sanki bir lutüf • 
müı gibi alakaı~'ar r.ıakamlara "~rnal 
Mldirilmi~tir. Kumpanyalar verdikleri 
cevapta benzinin bir gaJonunu esasen 
110 kuruşa aattJklarmı idia ebnektedir
ler. Evvelce benzinin galonunun 105 ku 
ruıa aatılmasma sebep olarak ta kum -
panyalar bunun aralarındaki rekabetin 
bir neticesi ve ziyanına bir G1t şeklinde 
değiştirmektedirler. Kumpanyaların fi • 
yatlarda son yaptıkları tenezzül de an
cak kiloda on paradır. Bu, oon yükaeli
tİn, k.lobaşına 60 parayı bulduğu naza 
n dikkate alınıraa, hakikaten giilünç ol 
maktadır. 

Sovyet!erin Yunanistandan 
mübayaatı 

Sovyetler son giinlerde Yunan6stan 
dan külilyetli mikd'arda kuru incir mü • 
bayaa etmektedirler. Şimdiye kadar yal 
nız 200 ton kadar iyi cins incir almıflar 
dır. Yunanlılara nazaran Sovyet Rusya 
bu sene incir Oh ti yacını Y unanistandan 
lrapatacktır. Sovyetler bir Yunan firma. 
sile daha 200 ton incir almak için müza 
kerededir. 

Yumurta fiatları 
Y umurla fiyatlarında evvelki hafta 

sandık ba§ına iki lira kadar lılir yükaelit 
olmuftu. Bu yükaelite sebep olarak pi 
yasada Almanyaya yapılan ihracat gös
teriliyordu. Bu hafta ba§ında yumurta 
fiyatları iri ve ufak mallarda 1 ve 2 lira 
bir tenezzül göstennitşir. Fakat hafta ao 
nuırd'a p5yaaa yeniden canlamnıı ve fi
yatlar yeniden iki lira yükseJmiıtir. Bu 
hafta içinde yumurta ihracatnnız en zi 
yade Franıaya olmuıtur. 

lngilterede Yunan tutunleri 
Gelen aliımata nazaran Junan tütün 

)erinin lngilterede aatışını temin içlin in 
ıriltereye ııibnit olan M. Grigoryos'un 
riyaseti altındaki Yunan tütüncülerin -
den mürekkep heyet Yunanistana avdet 
ebn· ıılr. Heyet azasının ifadelerine gö -
re Yunanlıların teklifleri lngilterede pek 
te fena tekilde karıılanmaınııtır. lngil
terenin Yunanistandan çok tütün ala
bileceği kanaati Yunanistanıda mevcut
tur. 

Çuvalla mı, çuvalsız mı? 
Unun değirmenlerde sablırken çu • 

va) fiabnın da dahil hesap edilip edi'
mediği hakkında oda meclisinden İste -
nen lleadül tesbiti meselesi odayı çok met 
gul etmiş, fakat bir türlü iıin iç!inden 
çıktlamarnı§tır. Oda idare heveti azasın 
dan Kara Omıan zade Suat Bey şimdi 
unun çuvalla mı, bu sene çuvalsız nu aa 
tıldığıru tetkik etmekle metguldür. 

Kumaş ölçüsü 
Ticaret odası meclisinden 929 - 93 ı 

senelerinde yekdiğe.-O:n ayni iki karar 
çıkarılmııtı. Bu kararlar piyasada ku -
maş ticaretinde adeta bir vahidi kıyasi 
gı"bi kullanılan (top) ve (kat) ın tama
men mOO:n'i isetibdaf ediyordu . Oda 
bu kararları muhtelif zamanlarda gaze 
lelerle ilan etti, top ve kat ölçülerini 
kullananların tecziye edileceğini bildir
di. Fakat bütün bunlar işOn tab"i cereya 
nma mani olamadı. Ticaret odası yeni 
ölçülerin tatbikı münasebetile dlin lktı
sat vekaletine müracaat ederek bu vazi 
yetin de nazan dikkate alınmasını te -
menni etın:ıtlr. · 

Ecnebi malı damgası 
Ticaret odası memurları şimdiye ka

dar odada toplanan ve dahilde yaptıkla
n iddia edildiği halde hariçte yapılııuı 
gibi isimler taşıyall eşyanın ne §•kil
de imal edilclklerini tetkikte devam et
mtktedirler. Şimdiye kadar varıll\11 ne
tice ıudur: Bu nevi eşya ya tamamen 
hariçte ümal edilmekte ve parça parça 
gümrükten sckulmakta veya mevaddı ip 
tidaiyesi kısmen hariçten gelmektedir. 
Bir kısım eıyanın da formülleri hariçten 
getirilmekte, kendisi burada satılmak -
tadır. Yalnız ambalajı har\içten getirti· 
len fakat içi burada yapılan şeyler de 
vardır. Oda bu muhtelif şekiller üzerin 
de me§&ul olmaktadır. 

----··-----
Bükrcş sefirimiz Anka-

raya gitti 
Şehriınize gelm'~ olan Bükreş sefiri

miz Hamdullah Suphi Bey dün akşamki 
trenle Ankaraya gitmiştir. 

Yeni eşya ve yolcu 
tarifesi 

Haliç, Şirketi Hayriye ve Akay ida
relerinin yeni altı aylık tarifele~ni tan 
z'm edecek komisyon, kanunusanide top 
)anmaya davet edilmişitr. 

DenizyoHan ve va!>urculuk şjrketi ta 
rafmdan tatbik e<Dilecck yeni eşya ve 
yolcu tarifelerini hazırlayacak komisyon 
un martta içt'maı takarrür etmiştir. 

--o--
Bir vapur oturdu 

1 tal ya bandıralı Gayta vapuru, Ça -
n•kkale c:varında karaya oturmuştur. 
Vapur boştur ve kendi vesaitile kurtul
mağa çalışmakta'dır. 

M•hkemelerd• 

Muhakemeler 
Normal hale girdi 
Ancak binaların darlığı 
müşkilab mucip oluyor 

Adliye teıkilatı, dün, yangından 
sonra en normal çalı~ma mesaiı:,i.ni 
yapmı§tır. Muvakkat ta olsa muhte
lif binalara yerleştirilmiş olan muh
telif adli teıkilat - icra müstesna ol
mak üzere - alelide mesai ıek.i ile 
çalışmıt ve dünkü meaa_i ya~gın z".'
rarlarını aıağı yukan hiıaettırmemıı· 
tir. 

Y almz icra dairesi daha yan;tın
dan MTVelki vaziyette mesai yapama
mak.ta, ancak müstacel it1eri tedvir 
etmekte, bir de yangından kurtarıl
mış ve tasnif edilmiş evrak üzennde 
çalıfmaktadır. 

Sultanabmet sulh birinci ceza mah 
kemeai de dün yeni doıyalar ~erin
de muhakemeler yapma;ıa başlarnıı
br. 

Maarnafih bu normal vaziyete 
rağmen ashabı mesalih pek fazla mÜ§ 
külat çekmektedir. Adli dairelerden 
bilha.asa ceza mahkemeleri ile icra 
dairesi pek periıan bir vaziyettedir. 
Binalar bu dairelerin istenilen randı
manı verebilmelerine gayri ki.fi gel· 
mektedir. 

Adliyede bir iki saat kalarak işi
ni neticelendirmek mecburiyetinde o· 
lan İş sahipleri oturacak bir banko bi 
le bulamamakta, ayak Üzerinde sı•a.t .. 
!erce durmaktadır. Şahitlik için mah
ke"11elere gelenler, mevkuflu maznun
lar, bu mevkuflan getiren jandarma
lar el" ayni vaziyettedirler. 

Diğer tar1t.ft'ln bi\ki:mılerin vazıye• 
ti de mü.küldür. Bilbas•a birinci 
ve 1kinci ceza mahkemeleri ayni za
manda bir tek odada muhakemelerini 
icra etmek vaziyetindedirler. Bir 
mahkeme müzakere yaparken dığer 
mahkeme heyeti salonu terketmek 
ve dakikalarca koridorlarda bekle
mek .,.... ....... ı,., ... ;v•t;n..ı ... hulnnm.aktadır. 

Kurtarılan dosyalar 
K.urtanl1tn dosyaların tasnifi ışı

ne c:ievam edilmektedir. Btrinci C€za 

mahkemesinden de 40 dosya kurta
nldı~ı anlasılmıştır. 

Maamafib bu dosyalardan ancak 
12 kadan df>rdesti rüvet mubake,ne
lere aittir, diğerleri af kRnununa da· 
bil davalardır. Ceza mahkemelerinin 
diğer yanan dosvalan da peyderpey 
ihzar edilmektedir. Bunlann mcv
kuflu suçlularının yakında yeniden 
muhakemelerine başlanacaktır. 

Dünkü muhakemeler 
Dün üçüncü ceza mahkemesinde 

sabahleyin 12, öğleden sonra da be, 
dava rüyet edilmiştir. Bu davalardan 
birıai Aksarayda 65 yaşında Fatma 
Hanım isminde bir kadıncağızı oto
mobille çiğneyerek öldürmekten suç
lu ıoför Hüseyin ve Hamdi efendi
lerin maznun olduklan davadır. Dün
kü muhakemede iddia makamını İf
gal eden Nurettin Bey maznunlann 
su9lan sabit olduğundan cezalandı
nlmalannı iatemi~tir. 

Fakat Fabna Hanımın davacı mev
kiinde buhınan kızı Pakize Hanım 
muhakeınede vekilini bulundurmak 
istediğini aöylemit, muhakeme bunun 
için 28 k~nunuevvele bırakdmıştır. 

Bir diğer dava da Mihran ismin
de bır.ızlıktan ıuçlu bir adama ait
tir. Mihran Efendi en eski, profeı
yonel ve mevcut hıraızJann üstadı 
addedilen bir hırsızdır. Topkapı ha
ricinde Kemal efendinin evine anllh· 
tar uydururken yakalanınıtlır. Mih
ran efendinin evrakı yangında yan .. 
dığı için mahkeme hakkındaki tevkif 
k.arannın istirdadına kendisinin yeni· 
den h~kkında hazırlık tahkikatı ya
pılmak üzere mevcuden 1"1.Üddeiumu• 
miJiPr. tevdiine karar verilmiştir. 

Diğer davaların hepsi af kanunun
dan istifade eder mahiyette olduğu 
için aabıkll aorulmak Üzere baıka gü
ne bırakılmıştır. 

:Ağır cezadaki muhakemeler 
Dün ağır ceza mahkemesinde de 

bir kaç dava rüyet edilmiştir. Bun
ların en mühimleri iakin ıuüıtimali 
yapmaktan suçlu Cemil, Raıit, Sabri 
Beyler ve arkada~lan ile Samatyada 
Arnavut Behçeti öldürmekten suçlu 
fırıncı Mina, namı diğer Mihala, Geb
zede Aralan isminde birisini öldür
mekten suçlu Halil oğ.lu Eteme, Ça
talcada Çoban Mebmedi öldürmekten 
suçlu Aziz, Mebmet ve Arife, Çatal
cada .Habili öldürmekten suçlu Sali
be ait davalardır. 

Bu davaların kaffesinin dosya.la
n kurtarılmış, fakat bu dosyaların 
kurtarılması esnasında zabıt]an kay
bolmuştur. Bütün mubakeme'er zabıtla
nnm yeniden tanzimi için başka güne 
bırakılm,.tır. 

Adli encümenin mesaisi 
Baro, birinci hukuk ve ikinci tİ· 

caret mahkemeleri riyasetleri tara
fından hazırlanan kanun projelerini 
tevhit ederek yeni bir tek proje vü
cuda getirmek üzere teşekkül eden 
encümen dün mesaisini bitirmi§, pro
jesini ihzar etmİ§tİr. Mevcut proje
lerin yekdiğerlerile mezcedilmeai au
retilc vücuda getirilen proje ikinci 
ticaret reisi Turhan beyin iki gün ev .. 
vel kısmen ne~rettiğimiz projesinden 
pek farklı değildir. Yalnız o proje
nin birinci ve ikinci madde1eri esas· 
lı surette tadile uğramıf ve tesis ko .. 
misyonu yerine tahkikat hakimi ve 
tesis büro~u te~kilitı yapılması mu-, 
vafık görülmüştür. 

Bugün ticaret odasında hukuk, ti .. 
caret , icra hiki:nleri ve baro mümea
ıilleri tekrar umumi bir içtima yapa-

Hukuk Talebe 
Kongresi 
Dünkü kongrede aradaki 

ikilik kaldırıldı 
Hukuk fakültesi talebe cemiyeti se

nelik kongresi ıcl'ün öğleden sonra Hal • 
kevinde toplaıuruştır. Dünkü kongre e
peyce gürültülü olmuştur. (Evvelki kon 
gre tarafından lıGr karar itihazı) madde
si münakaşaya sebebiyet vennİ'ftİr. U • 
zun müddetten beri Hukuk talebesi a
rasındaki ikilik dün halledilmişt'.r. Dün 
yapılan uzun müzak ... elerden oonra ye
ni t:ıir idare heyeti seçilmiştir. Yeni ida 
re heyeti evvelce takip edilmekte olan 
uruf dönen talebe itini :kmale çalı§8cak 
tır. Hukuk fakültesi talebe cemiyetinin 
ismi de dün değliıtirilmiı ve yeni b"r 
mühür kazdmlmııtır. Evvelce (lstanbul 
Darülfüı>Unu Hukuk fakülteai Talebe 
Gemiyetei) iken, yeni İsim (İstanbul 
Un:versitesi Hukuk Talebesi Cemiyetl) 
dir. 

Hila!iahmer gençlik teşkilatı 
Mekteplerde yapılacak olan Hilil.iah 

mer gençlik teıki!ab için her ayın ikın 
ci perşembe giinleru toplanmakta olan 
komisyon bu gün fevkalade olarak il 
kaza Maarif memurlarnıın iştirakile Hi 
Ialiahmer reisi Ali Paıanın riyasetinde 
14,5 ta toplanacktır. 

Sınıfta kalan 25 talebe 
Ortaköydeki tehir yatı ru.: mektep -

Jer:ni bitiren çocuklardan Orta m' ktep 
imtihanlarında muvaffak olanlar yatı or 
ta mekteplerine yerlettirilmiılerdir. Fa 
kat bu talebeden 25 i imtihanlarda mu
vaffak olamrdık!arı için hiç bir mekte 
be yerleştir:lememiıler ve fimdiye ka • 
dar eski mekteplerin.re kalmıglardır. 
Bu çocuklar kimsesiz olduklarından mek 
tep hartcinde de btralolamamışlardır. 
Maarif idaresi belediyeye müracaat ede 
rek bu çocukların daha fazla mektepte 
kalmalarına bütçe müsait olmadığını, 
bunlann hariçte birer vazifeye tay'.n e
dilmelerini bildirmiştiir. Belediye bu ço 
cukiarı yerleıtirmek için münasip İf ara 
maktadır. 

Toros gençler birliği balosu 
Toros gençler birliği kanunuaaninln 

beişnde bir balo verecektir. Baloda Ada 
na ve havalisine ait b"r çok yerli mah 
sulat teıhir edilecek ve küçük mikyas
ta b'ir ıergi yapılacaktır. 

Seminer mesaisi 
Hukuk fakültesinden ceza ve hususi 

ye deralpine ait seminerler hazırlanmış 
tır. Yeni aenebatmdan it.haren talebe 
aeminer mesaiıine baş'ayacaktır. 

Üniversite bütçesi 
Univrsite bütçesinin bugünlerde An

karadn gelmes>ne öntizar edilmektedir. 
Bütçe geldikten sonra laboratuvarlara 
a'.t bazı noksan &ıat ve edevat mübayaa 
edilecektir. 

Fransızca takrirler 
Tıp fakültesinia birinci aenesi olan 

P. C. N. sınıfında yeni Alman profe -
sörler de talebenin mühim bir kısnunın 
fransızca lisanını !Lldiklerini nazarı dik 
kate alarak takrirlerini frans:zca olarak 
vermeğe ba§laımşlardır. Talebe bu au -
retle ıclalıa çok istifadeye başlamıştır. 

Memleketimizde 
Otomobille seyahat 

--o--

Beynelmilel otomobil kul
lanma vesikası nasıl 

verilecek? 
Türkiye Turing ldübü ile Beynebni 

Jel Tur:zın teıkilatı arasında otomobil 
ile seyahat edecek kimselere beynelmilel 
otomobil kullanma ehliyetnamesi, bey -
nelınilel araba cüzdanı ve T. R. iıaretli 
beynelmilel otomobil plaklannm Türki 
ye Turing klübü tarafından verilmesi.
ne dı:!ir olan mukavelename resmen dev 
Jetlere tebliğ edilmediğinden, Türkiye 
otomobil k:ubü, Türlciyeden otomobil 
ile seyahat edecek kimseler iç" n Bulgar 
klübü vesil.:ıları getirlın<!kte ve ıeyyah 
)ar hep bu vesUkalarla seyahat etmekte 
idiler. 

Ahiren Heyeti V ekilece verilen ka -
rar mucibince, Türk',yeden otomobil ile 
seyahat edecek kimslere verilecek vesi
kalar teşl<llab tam olan belediyelerce 
verilec<k ebliyetname ve ruhsatname -
)erde 24 Nisan ı926 tarihli beynelmilel 
mukaveelcle münderiç mukavelelere ria 
yet olunacaktır. Bu eaas dahilinde veril 
mit mahalli ehliyetnameler üzerine Tür 
lciye Turing klüp merkezi ile salab.iyet • 
tar şubeleri batkaca imt:han ve tetkike 
lüzum gönniyerek beynelmilel otomo -
bil kullanma vesikaları ve beynelmilel 
pliılmlar verıneğe mezuncfur. Beynebni
lel vesika ve plakalar ekseriya beynel
milel teıkilat ve merkez marifeti'e yaptı
nlarak tevzi edildiğinden bunların ma
liyet bedelleri ve tasdik harçları, diğer 
memleketler gibi, Turing klüp tarafın • 
dan tahsil olunacaktır. 

-o--

Seyrüsef er hatları 
taksimatı 

Devlet Denizyolları idaresi ile Va • 
purculuk ıirketi arasında, ı K.i.nunusa
niden li!;baren tatbik edilmek üzere muh 
telif hatların yeni takı· matı için temasa 
başlaıımıt'br. Vapurculuk şirketinin ye
ni taksimatta tonaj itibaı•Ie yüzde bir 
kaç puvan daha. alınası muhtemeldfr. 

rak bu tek projeyi müzakere edecek
ler ve kat"İ şeklini aldıktan sonra ve
ki.lete takdim eyliyeceklerdir. 

••l•dly•d• 

Yeni ölçüleri 
Satanlar 

-o--

Belediye ihtikar yapan
ları cezalandıracak 

Sene baımdan itibaren yeni öl
çü ve tartılann kullanılmaaına baı
Janacaktır. Dün belediye ikbsat mü
dürlüğüne taıradan gelen bazı tüc
carlar müracaat ederek ölçü ve tartı 
satışlarında ihtikar yapıldığını söyle
miılerdir. Yapılan müracaata naza
ran mayi ölçüleri ancak bir müesse
se tarafından yapılmaktadır. Teneke
den yapılan bu ölçülerin üç, dört par• 
çadan ibaret takımlan beşer liraya, 
ve adi kilo takmılan da 3,5 liraya 
aatılmaktadır. 

Belediye, ihtikarın önüne geçmek 
Üzere müfettitleri derhal bu iıe me
mur ebniştir. Fiyatları yiikselten a
miller ıiddetle cezalandmlacaktır. 

Ayrı ayrı otomobil p'Akaları 
Meınleket dahilindeki bütün be

lediyel .. rin ayn ayrı otomobil plaka· 
lan kabul etmİ§ oldukları göriimii§, 
ve Türkiye Turing ve Otomobil klü
bü tarafından bütün belediyelerce 
yeknesak bir plaka nümuneıi kabul 
edilmesinin temini için hükUmet nez
dinde teşebbüslerde bulunulmuıtur. 

Her ne kadar bu iş, dahile ait ise 
de, memlekete gelen seyyahların 
her ıehrimizde ayni plakaları görme
leri muvafık olacağı mülahazasile bu 
teıebbüs vapılmı~tır. 

Elektrik tarifesi 
lıtanbul Elektrik tirketi aıağıda

ki ma.liimatı veriyor: 
Elektrik tarife.İne dair gazeteler

de intişar eden bazı mütebayin hava· 
dislcr ıu ciheti tasrih eylemeği mü
nasip görüyoruz: 

Nafia vekilleti celilesinin kararı 
mucibince elektriğin fiati 31 ki.nunu
evved 1933 tarihine kadar kilovat sa
ati 17 kuruş olarak ipka olunmuştur. 
Bu fiat 1 kanunusani 1934 ten itiba
ren 16 kuru§ 30 paraya indirilecek
tir. 
--------<~-----~ 

Ylllyette 

Rüşvet 
--o---

Bir müessese müdürü aley· 
hine takibata başlandı 

Y eykozda bir ıuiistimal olduğunu 
yazmııtık. Dün bu husu&ta mütem
mim olarak fU tahkikatta bulunduk. 
Aldığımız maliimata göre Beykozda 
Türk Neft Sanayi Şirketi müdürü 1-
aak efendi dahili istihlak vergisini 
aaklamak maksadile bu iıle alakadar 
maliye memurunu iğfal için 3,500 li
ra teklif etmiştir. 

Vazifesini iyi bilen bu memur me· 
seleyi mafevkine bildirmiıtir. Bunun 
üzerine cürmü meıhut tertip edi1mİ§
tir. Para memura 500 lira nakit ve 
3000 lira senet olarak verilmiıtir. Bu 
vak'a üz~rine zabıt tutulmuı ve ka
nuni takibata başlanmııtır. 

Dahiliye müsteşarı gitti 
Bir müddettenberi §ehrimizde bu

lunan Dahiliye vekaleti mü&teşan Veb 
bi Bey dün Ankaraya gitmiıtir. Veh
bi Bey vali muavini Ali Rıza, birinci 
umumi müfettiılik başmüşaviri Fazlı 
Beylerle bir çok zevat tarafından 
teşyi edilmiştir. 

Frengi tedavi talimatnamesi 
Frengi talimatnam0$i tadil komis

yonu dün de cildiye mütehassıslann
dan ve Gülhane hastanesi doktorla
rından muallim Talat beyin riyaseti 
altında toplanmı§, talimatnamenin bir 
çok maddeleri müzakere edilmiıtir. 

Talimatnamenin bir kaç gün zar
fında tanzimi nihayet bulacaktır. Ye
ni talimatnamenin iımi frengi tedavi 
talimatnamesi olacaktır. 

Zührevi hası lıklarla mücadele 
Em.razı zühreviye ile mücadele ko ... 

misyonu Sıhhiye müdüriyetinde bu
gün sıhhiye müdürü Ali Rıza Beyin 
riyasetinde birinci içtimaını yapacak .. 
tır. 

Komiayon Emniyet Müdürü Feh
mi bey Belediye batmüfettişi Tevfik 
bey B~lediye emrazı zühreviye mÜ• 
dürÜ Zihni bey, Emniyet Müdüriye
ti zabıtai ablakiye başmemunı Maz· 
har beylerden mürekkep olacaktır. 

Mübadillerin tasfiye 
vesikaları 

Mübadillerin ellerinde bulunan tas
füye vesikalanrun ilk tertip kuponların
dan yüz liraya kadar olanlanıun tama
mının ve yüz liralıktan fazla olan'arının 
yüz liraya kadar kısmının tamamının ve 
üst tarafının rusfının nakden ödenmesi
ne Maliye vekaletince karar verilm:J -
tir. Ellerinde tasfiye vesikaları olan mü 
badiller, bulunduklan mabll.,.-deki Zıi -
raat bankaları şubelerine müracaatla hi 
mil oldukları ilk tertip kuponları ibraz 
edecekler ve paralarını alacklardır. Bu 
hususta lstanbul Ziraat bankasına da 
emir gelıniştir. Banka ı Kanunusaniden 
rtibaren vuku bulacak müracatalar üze
rtine tediyata başlayacaktır. Tediyat al
tı ay sürecektir. 

-o--

Demiryollar konferansı 
lzmirde toplanan demiryollar konferan 

sına i,tirak etmiş olan Şark demiryolları 
ş:rkcti müdürü M. Pascal t"hrimize dön 
müştür. 

Liselerde kesafet olduğu nokta
sı, bu hususta tetkikatta buiunan 
heyetçe tesbit edilerek Maarif Ve
kaletine bildirilmif. 

Gençliğin okumağa ve öğrenme 
fie ; . .'lrfı son zamanlarda göstermif 
olduğu tehalükü, Türk tarihi hiç 
bir devrinde kaydetmedi. Her sa· 
bah, ~ehrin muhtelif semtlerinde. 
ki yollarda irili ufaklı sürü sürü ço 
cuklarm, ellerinde çantları ve ye
mek paketleri olduğu halde mek
teplerine doğru koştuklarını görü
yorum. 

Kesafet, sade liselerde mi? Ha
yır! Hayır!. Her tahsil şubesinde 
bu kesafet, elle tutulacak ve gözle 
görülecek kadar bariz ve ayandır. 
Halkın okwnağa karfı olan bu te
halükü, bir memleketin kurtulu,u· 
nun ve uyanıfının ilk ve kat'i ifade 
sidir. 

Fakat ne acıdır ki, biz, bütün 
kudretimizi sarfettiğimiz halde bu 
dileği hakkile karşdayamıyoruz. 
Ona, gönlümüzün dilediği gibi bi
nalar veremiyoruz. Gerçi yeryer, 
yeni mektepler, yapıldığını görüyo
ruz. Fakat vadilerden afıp ova
lardan latan muazzam bir selin 
manzarası olan bu tehalük kartısın· 
da, bir, be,, on mektep nedir ki? .• 
Bir Düyunuumumiye binasının, üç 
Düyunuumumiye binasının bu tu
fanı kucaklayabilmesi imkanı mı 
var? .• 

Maamafih burada hahrım1za ge 
len bir kaç binayı zikretmekten 
geçemiyeceğiz. Filhakika bunların 
derdi, kökünden halletmiyeceğine 
kaniiz; fakat derde, küçük bir mer 
hem de olsa zikrini faydalı görü
yoruz: 

Maçkada bir silah deposu vardır 
ki, bu muazzam ve muhteşem bina, 
maalesef senelerdenberi bot ve
metrUlcttir. O kadar bof ve metruk 
ki cephesinde kırık olmıyan cam
ları, sayılacak kadar azdır- Aylar
ca evvel burasının mektep ittihazı
nı ileri sürmüttük. Liselerde tale
be kesafetinin mevzuu bahsoldu
ğu f\I günlerde bu noktayı tekrar 
hatırlabyoruz. Tadilatla bu bina, 
Nitanlafı ve ha valisinin lise ihtiya
cım mükemmelen tatmine kafidir. 

Merkez Kumandanlığınca itgal 
edilen eski Tophane Müşürlüğü bi
muından da, - mezkfö· kuman
danlık başka ve münasip bir ma· 
halle nakledilerek. - Mektep su
retile pek ala istifade kabildir. Ta
dilatla bu bina da, genit bir sah3-
nın mektep veyahut lise ihtiyacını 
pekala batarmağa müsaittir. 

lstanbul taraflarında da bu ka
bil binalar bulmak kabildir. 

Gençlik, okumağa karşı göste
diği bu tehalükle vatan borcunu 
azami surette ödüyor. Tarih huzu
runda biz, bugünkü babalar, ona 
kartı borçlu vaziyetine düşmekten 
çekinelim. 

Salahattin ENiS 

Diyanet İşleri Reisi 
hastahanede 

Dinayet İtleri reisi Rifat Efendi 
hazretleri dün, misafir edildikleri fıl' 
ka vilayet merkezinden Cerrahpaşa 
hastanesine kaldınlmı§tır. Efendi haz 
retlerine fevkalade itina ile iyi bir 
tedavi usulü tatbik edilmeğe başlan
mııtır. Rifat Efendi hazretlerine cu
martesi günü ameliyat yapılacaktır. 

Üniversite profesörlerinden göz 
müteha&Sıaı lzer Vayner, Efendi haz
retlerinin muntazam bir tedavi ile 
aağ gözlerinin muhakkak kurtulabi
leceğini tem.in etmi§tİr. Çok kıyme t
~; ve muhterem Dinayet işleri reisin~ 
aeri afjyet dileriz. _ __., __ 

Şehrin sıhhati 
Dünkü akşam gazetelerinden biri 

tehirde tifo vak'aları görüldüğünden 
bahsediyordu. 

Bu hususta Sıhhiye Müdürü Ali 
Rıza Bey bir mubarririmize demİ§tİr 
ki: 

- Tek tük tifo vak'aları görül
mektedir. Fakat vaziyet normaldir. 
Biz de buna karıı tedabir alarak aşı 
tatbik ediyoruz. 

Difteri vak'alan ise pek az olma
sına rağmen aşılara devam ediyoruz . 

Geçende aşıdan vefat ettiği yazı
lan Hayri efendi hakkında tahkikat 
yaptırdım. Sekteden vefat ettiği an
laşılmııtır. Kendisine ı..şı yapılmıı de
ğildir.,, ---Talebe birliği kengresi 

Milli Türk Talebe Birliğu umumi ka 
tipli ğinden: 

1 - M. T. T. Birr ği senrlik kongre 
sini Beyoğlu Halkevinde (Eski Y. M. 
C. A.) 22-12-933 cuma günü saat tam 
ı3,5 da açacaktır. 

2 - 932 - 933 konl!re murahbaslan 
•idare heyetinin faaliyetini tetk;k ede -
ccklerdir. 

3 - Yeni sene mesai ve yeni heye-
yeti itrarc secirnini, 933 - 934 murahhas 
lar heyeti yapacaktır. 

4 - Al.&kadarlann ve dinlemek İıt& 
yenlerin teşrifleri rica olunur. 



( lktısadi bahisler 

Dünya gidişine bir bakış! 
Buhran aurup gidiyor. Halbuki 

kriz geçici hadiselere deniyor. 1929 
sene•inin kara bir _l1ününde baılıyan 
darlığın 1931 senesine kadar olan 
kmnına buhran i•mi verilebiliyor. Fa· 
kat bu tarihten sonra zaman daha a• 
mansızdır. Her gün ticarette, sanayi .. 
de, ziraatte, her ıeyde, her yerde de· 
rinleıen bir gukut, süratle bir inhitat 
( depresion) var. Asrımızın ik.~ısa.di 
vaziyetini kısacık anlatmak, dustur· 
laştırmak için: "Diin bugünden daha 
iyi, yarın bugünden daha Fena!.'' di .. 
yebiliyorsunuz. 

lıte iktıaatçı!ığın, ticaret aleminin 
buhran etrafında .avurduğu fikirler 
böylece hüli..a edilebiliyor. Sebebi 
mi? .. Gayet basit: Serbeat iktısada 
vurulan darbelerdir. Eğer bila !üzüm 
müdaha.leler olmasa, senelerin kurdu 
ğu iktısat ilminin kanunları, nazariye 
leri az mı veya aciz mi idi? .. Fazla is
tihsal mi var? .• Arz ve talep kanunu 
ne gÜne duruyor? Hükiimet~erin fuzuli 
gayretkeıliği mani olmıya idi, bu ka
nun ve nazariyeler otomatik fren va· 
zifesini görür, iı hallolunur, her şey 
yoluna girerdi. Şiındi de dünya eski 
• hatta muhayyel • .aadetine kavuşu 
yor, kesesine el atan tüccar bo~uk 
veya bir tomar tahsili imki.nsız bono 
yerine bir yığın • hem altınla başa.
baı • evrakı nakdiye bulur, banka gi
Jeleri kannca yuvası gibi kaynar, Ki. 
tibiadiller protesto yerine mukavele 
tanzim ederler. Fabrikalar istihoal 
kabiliyetini ve mktarmı arttırırJ.ar. 
Sermaye banka ka.alarmda tıklım, 
tıklnn durmaz. Altınlar yer altında 
dehlizlere defnediınez. Tüccar, fabri· 
katör, memur iıçi, hepsi müreffeh! ... 
Herkesin tasarruf edilmi§ parası bu· 
lunur. itimat berkemal, kir müem
men oldukça tasarruf edilen para da 
düğiimlü bir korku iıle sakJanmaz. Ye 
ni, yeni istihsal sahalarına atılır; her 
amele bir otomobil oahibi olur, her 
kö)'lÜ de bir motör! .. Böylece yirmin
ci asırda betere mev'ud bir cennet VÜ 
cut bulurdu. Heyhat! .. Buhran ile be 
raber fuzuli müdahaleler de başladı. 
Y an§ırcasına biri arttıkça öbürü art
tırıldı. Nihayet, bugünün korkunçlu· 
ğuna dayanıldı. Bu hal nereye vara
cak? ... Buraaı ni.malfun! 

lktısatçıJann, bilhassa liberalizm 
taraftarlarının aözlerini dinleseniz, ya 
zılannı okusanız §U yukanki kısaJtıJ,. 
mı§ mütalealarla dimağınız dolar. A
caba haklı mıdır? .. Mantığın aüslü ra 
bıtasma, iktısat kitaplanrun ölçüleri· 
ne kapılırsanız: Evet! .. Lakin, bu dü
§ÜDcele~in doğru veya yanlı§lığını ar 
tık umumi sahada ne tevsik, ne de 
tecrübe etmeğc iınki.n vardır. Bugün 
kü hakikatin fecaati ile karıılaşan ik 
tısadm ihti.ası tifayap olamiyen bi( 
has.ta önündeki değerli bp ilminin ac 
zinden daha farklı değildir. Derdi ta 
yin etse b•ıe, devasında kati bir yok· 
sulluk kıvranıyor. Binaenaleyh: Her 
millet umumi ve mahdut kaidelerJe 
değil, istırabın yülolediği mecburiyet
ler iJe kendi çaresine bakıyor. Herkes 
kendi kabına aığınm.ağa çalışıyor. HÜ 
kômetler evveli. harici ticareti, sonra 
dahili ticareti mürakibi ve nazımı, 
şimdi, şimdi de i.meli olmağa başla
dılar. Tröst, Kartel, sindika, bağlan• 
tıları yerine konsoloshane, sefaretha
ne münasebetleri kaimdir. iki devlet 
arasındaki dostluk miyan ticaret kan 
tarıdır. 

Bu jandarmalı iktısadın rekabeti 
önünde uzun senelerin büyüttüğü mu
azzam sermaye teşekkülılerinde mut
lak infiradlar göze çarpmaktadır. 
Garbin Rörfervanlan, Ştalünyon~ı 
parçalanma arifesinde olduğu zannı· 
nı vekayi kuvvetlendiriyor. Şüphesiz 
bu aynlıklarda kapitalizm siyasetine 
aykmdır. O halde, dünya iktısat re
jiminin bir değiıikliğe doğru gittiğini 
kabul etmiyen serbestçi gözler tarihi 
ve eşi olmıyan bir sistem dahilinde ya 
şadığımızı da inkar edemezler. Vakıa 
her ülkede bu sistem avn bir ıı-ayerıin 
çarıafile Örtülmüş gibidir. Fakat X 
ıuaı'ı bir bakış ile bütün çıplaklık gö
rüleb>lir. Hatta bunu tetkik, tesbit i
çin gözünüz kapalr olarak seyahat e• 
debilseniz Hitlerin kampında mı, Sta 
Hnin sarayında mı bulunduğunuzu ku 
laklarınız farkedemez. Eliniz Musso-

1 
linin paltosunu, Leninin cübbesinin 
kumaımdan dikilmit zanneder; ya1· 
nız renkler baıka, başkadır. l§te o ka 
dar! ... Bu renklerde yer, yer fıtkıran 
inkılabın nikahıdır. 

Asılzade milletlik hissinin küçük 
kaimler tahakküm haksızlığı umu• 
mi hayatı müvazenesizlendirmiıti. 
Sonra da müterakkiliğin taı::a1lübü 
sulh muahedeleri tahkim ve tezyit e
dince kargaşalık nüvelendi. Öyle ya, 
insanlık hemcinsliğini, hakkını hudut 
lar ile ayırın.ağa tarih izin vermezdi. 
Bunda illke geniıliği, silah boLluluğu 
da bir mikyas değildir. 

lıte bu sebepler dünya iktısadına 
bir inkılap devri hazırladı, artık yaıı 
yoruz. Bunalanlar • kendini adatmak 
için olacak ... bu vaziyete 1'iktısadi 
harp" diye de ad takıyorlar. Hayır 
harp değil , inkılabın ihtilalleri ... 

Tabiat; jnJııli.bı beşer devrelerinin 
ölüm hastalığı olarak bwmuttur. Taş 
devri, fütuhat devri, din devri nasıl 
tarihe gömülmüş ise iktısat devrinin 
de son veda ihtilaçlanru, azaplannı 
çektiği iddiasını çürütmeğe elde ki.fi 
delil yoktur. Bilakis düne dönilebile
cek kadar umumi hayatın prensiple
rinde kaidelerinde değişiklik ve yeni, 
,Jik vardır. Belki bunlann azametini, 
aüratini biz beraber yaıadığımız için 
tamamen hissetmiyor., kavnyam.ıyo· 
ruz. Bu günler insan oğlunun mazisi· 
ne karııtığı vakit ahfat onları yedi 
.11ene, yüz sene muharebelerinden daı
ha heyecanla okuyacaktır, kahraman 
]arını Sezostirist'en daha cesur, Luter• 
den daha atllgan bulacaktır. Zaman 
geçae idi, bu sahifelerin meraklı ıa· 
hadetini biz de görürdük. Maalesef 
hikmetin atalet kanunu caridir ve ge 
çen de zaman değil biziz. Halbuki, 
inkılap.lan yaıatamıylnlann yaıama 
güçlüğiine okuma kolayJığı mürec
cahtı. 

Sadreddin ENVER 
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İlerisini kazanmak için 
çalışmalı 

Her ıeyden evvel hayatın bir 
(futbol) oyunu demek olduğunu bil

meli ve ona o gözle bakmalıdır. Na
sıl futbol oyununda uzaktan bakmak 
la ve başkalarının oynadıklarını sey
retmekle oyun öğrenilmez ve bir ıey 
kazanılmaz iae, ve nasıl oyundan is
tifade etmek için canla batla ve bü· 
tün varhğile oıuna k.an1mak ve gir .. 
mekJ.e olur ise, ve nasıl ki, futbolda 
oyunu kazanmak bayiiden bayiiye 
güç oluyor ise hayatta da hep böyle 
ve ayni ıekildedir. Kolay kolay hiç 
bir şey kazanılmaz ve her işte ve mcs 
!ekte bir sürü müşkiıli.t ve zoııluklar
la karşılanmak zaruridir. 

Hakiki bir oyuncu güç olmıyan ve 
kolay kazanılan bir oyuna ehemmıyet 
vermediği gibi hayat savaşında bulu
nan hakiki bir (sportmen) de zorluk 
suz, güçlüksüz, kuvvet, teşebbüste 
muvaffakiyet, ve nefsine itimat kud
reteri kazanılamıyacağını biılir. 

Daha açıkça söylemek için denile 
bilir ki, hayat mükafat kazanmak i
çin yapılan yarış ve müsabakalardan 
başka bir ıey değildir. Göriifte yen
meğe çalı§malı, yenemezsen de yeni
ılirsin. 

Hasılı hayat ile futbol oyunu ayni 
kaidelere tabi, ayni usul ve yoaJlara 
bağlıdırlar. Ya§ama yolunda muvaf· 
fak olmak için kadm erkek ne tüdü 
davranmaları 13.zım geJeceğine dair 
bazı kaideler vardır: Hiç bir vakit iti
dalden aynlmamah, !§ini iş olarak 
görmeli, :teref ve §Öhret için yapma
malı. haıkalarına benzemediğin için 
sıkılmamalı, halinden utanmamalı, iti 
ni, vazifeni hayattaki rolünü olanca 
maharet, kuvvet ve heyecanla yap· 
mağa çah§malı, gözünü hi.ç bir vakit 
futbolde toptan aynldığın gibi hayat 
ta da vannak istediğin gaye ve hedef 
ten ayrılmamalı, ayağını çelmek ve 
elindekini almak istiyenlere kartı u
yanık bulunmalı, fenalık ve zarar ge 
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\lnkJJip Komanıı 

Çok muvafık baba .. Çünkü zan- 1 Kadri Bey sordu: 
nederim. Pansiyonda kahyor. - Reşit Beyin malumatı var mı? 

Narin söze karıştı: Kızardım: 
- Onun pansiyonda kalması hiç - Var efendim, dün bahsettim 

doğru değil ... Orada eşyan var mı ve artık devam etmiyeceğimi söy-
Çiçek. !edim. 

- Bir kaç parça şey. - Çok iyi.. Reşit Bey iyi hoşa-
- Onları seninle beraber gider damdır, ama çok maddi dü~ünce-

alırız. lidir. Bak haber verdiğin halde a· 
Sesimi çıkarmıyordum. lakadar olmadı. Ne ise artık kim-
Kadri Bey: se ile meşgul olmaya lüzum yok. 
- Muvafık olan budur. Şimdi Yarın işimize başlıyoruz. Haydi 

bu akşam istirahat edin. Narin şimdi gezecekseniz gezin, 
senin odana bir karyola, koydurur Hep beraber bahçeye çıktı. 
Çiçekle beraber yatarsınız. Yarın- Elele, mektep çocukları gibi rıh-
dan sonra nikah işlerile meşgul o; tımda, çiçek torhları arasında ko
luruz .. Bence öyle tatafatlı düğüne 4uyoruz. 
lüzum yok. Hemen bu ay içinde 
her şeyi hazırlarız, ne dersiniz. 

Suat Bey ve ben susuyoruz. 
Narin bize vekalet ediyor: 
- Çok münasip baba .. Biz Çi-

çekle yarın lstanbula ineriz, pansi
yona uğrarız, isterse ağabeyim de 
gelsin 

* * * 
Bugün nikah oluyorum. 
Geçen defaki aile efradından 

başka komşulardan ahbaplar da 
davetliler var. 

Yirmi gündenberi yalıda geçen 
hayatım sinirlerimi yatıştırdı. Es
ki neşem yerine geldi. (Narin)le 

Tokat 
Nazmiye Hanım dikit diktiği pen 

cereden kocasırun geldiğini gördü. 
Fakat acayip §ey! Kocasının yürüyü
§Ünde bugün bir başkalık, bir biçim• 
sizlik vardı. Hemen koşup kapıyı aç· 
tı. Safa Efendi merdivenleri ağır ağır 
çıkıyordu. Nazmi ye Hannn derhal ko 
caaının yüzünden bir şeyler geçmİ§ 
olduğunu anladı. Endişeli bir tavır
la: 

- Ne oldun? Ne var? Diye sor
du. 

Safa Bey yemek odasına girdi. 
Kansı da arkasından .. 

Safa Bey suallere cevap verme
den: 

- Bavulları hazırla. dedi. 
- Anlamadnn. Neye? 
- Bavulları hazırla diyorum.. 
- Fakat ne var, ne oldu ki.. 
- Gidiyoruz. 
- Nereye?. 
- Onu istasyonda görüşürüz. Her 

halde lstanbuldan gidiyoruz. 
- Fakat sebebini anlamıyorum. 
- Ben burada dünyada kalamam. 

Namusum berbat oldu. 
- Neler söyliyorsun? 
- Eh, işte böyle.. Tanıdıkların, 

eıin dostun yüzünü artık nasıl baka· 
ynn? En iyisi buradan gitmek .. 

Safa bir koltuğa kendisini bırakı· 
verdi. Karısı da yanına geldi ve seai .. 
ne halavet vermeğe çalışarak: 

- Allah aşkına söyle Safa, ne ol
du? Merakımdan çatlıyacağnn. Sen 
Nusret Beylere gideceğini söylemi§· 
tin. Her halde Nusret Beylerde bir 
mesele çıkmaz. 

- Çıkar. Aramızda bir ihtilaf ol
duğunu biliyorsun. 

- Evet, beraber aldığınız arsa me 
selesi .. Sen bu arsada bir ev yaptır
mak istiyordun. O da asri banyo aç· 
mak istiyordu. 

- Böyle bir zamanda asri banyo 
olur mu? İnsan banyo yapmazdan 
evvel, oturacağı yeri düşünür. Nusret 
Bey münakaşa bile istemedi. Daha 
ilk sözümde karannı katiyen değiıtir 
miyeceğini söyledi. Sesini yükseltti, 
işleri hamal kafasile muhakeme etti
ğimi söyledi. Ben de bilakis kendisi
nin hayvan kafasile düşündüğünü söy 
!edim. Kıp kırmızı kesildi: "Ne de
din? Ne dedin? Bir daha söyle!" Di
ye bağırdı. Ben de batırdım: '"Evet, 
sen işleri başka türlü düşünüyorsun" 
dedim. Elini kaldırdı, tokat vuracak 
zannettim. "Kendinizi tokatlanmıf 
addedebilirsiniz" dedi ve eli.le bana 
kapının yolunu gösterdi. Gözlerim 
dumanlandı, beynimin içine sis doldu. 
Aklnn başıma geldiği zaman kendi
mi aokakta buldum. 

- Kaçtın ını? 
- Hayır, yürüdüm, çıktım. O za-

man soğuk kanlılığımı kaybettiğimi 
anladım. 

- Vah, vah, bu Nusret Bey, na
sıl adammı§ böyle! Kafasını kırma· 
dın mı herifin? 

- O alçakçasına bir hareket olur 
du. Mert adamlann yapacğı şey, kuv 
vetle müsavi olduğu zaman çarpış-
m~ktır. Mesela ben de pekala ona: 
''Kendinizi, göğsünüze üç santimet
re bıçaksaplanmı' addedebilirsiniz" 
diyebilirdim, fit olurduk. Namus aya 
ğa dü•mezdi. Halbuki ben budalaca
sına hakareti kabul ettim. En iyisi mi, 
lstanbuldan defolup gitmeli. 

- Sen hakikaten budala İmişsin. 
Her adama ''kendini tokatlanmış bil" 
demekten kolay ne var? Eğer onun 
kadar küstahlık yapamadın'.sa .. 

- Efendim? 
- Öyle ya .. Herif senden yılardı. 

Hakaret kimin haddine? 

lecek şey;lerden ve yenlerden vaktin
de korunmağa bakmalı, doğruluktan 
hiç bir sebeple ayrılmamağa çalışma· 
lı, dalına vicdanın hükmüne müraca .. 
at etmeli, elinden geldiği kadar baş· 
kalanna iyilik etmeğe çalışmalı, işin 
bozwursa cesaretin kırılmasın, başka 
yoldan çaJışmağa gayret etmeli. 

Büyiikada 
Dr. ŞOKllO 

- Burası belki doğru .• 
- O çıkııtığı ·zaman, sen de da-

ha sert bir sesle çıkışsaydın, bak o za 
man nasıl pes perdeden konuıurdu. 

- Doğru, doğru karıcığnn, hak· 
km var. 

- Dur bakalnn, dünyada ölüm
den başka her şeyin çaresi bulunur. 
Şimdi hemen katk, Nusret Bey deni 
len o adama git. 

- Ne diyorsun? 
- Evet, oraya git. Bir defa senin 

geldiğini görürse, anlar ki, niyetin bo 
zuktur, göreceksin, yelkenleri nasıl 
suya indirecek? 

- Olur mu dersin? 
- Elbette olur. Ben o adamı za-

ten İyi anladnn. Korkağın biridir o .. 
Hiç te kendini tokatlanmı§ bilmediği 
ni yüzüne karşı söyle.. Lafla peynir 
gemisi yürümez de .. O zaman kendi
si tokatlanmaktan korkar. Kuzuya 
döner. Bak, o zaman arsa meselesini 
konu,ur mu, konupnaz mı? 

- Doğru hakkın var .. Nusret Bey 
hakikaten korkağın biridir. Gideyim 
de, ne adam olduğumu ona göstere
yim. 

Safa Bey tekrar ıapkasmı giydi 
ve sokağa çıktı. 

* * • 
Yanm .aat sonra geldiği zaman 

halinde bir memnuniyet vardı. Karı· 
aı hemen sordu: 

- Ne oldu? 
- Mesele gayet iyi geçti? 

-- Aman anlat bakalım ne oldu? 
- Gitıiın. Kendimi hiç te tokat-

'1anmış addetmediğiıni söyledim. "Ya, 
Öyle mi?" dedi. Sağ eli iki defa yü
zümde şakladı. 

- Tabii sen de mukabele etmiı· 
ıindir. 

- Herifin nesine, neresine muka 
bele edeyim. Hemen doğruldum, hat 
metle yüzüne baktım. ''Kendini ba
na tokat atmamı§ bil" dedim ve açık 
alınla çıktım, yürüdüm. 

SEM 

Bugünkü Program 
ISTANBULs 

17,30 Gramofon. 
18,lS Selim Sırrı Bey tarafından konfe· 

rans. 
18,45 Orkestra. 
19,30 Kemal Niyazi Bey ve arkadatları. 
21 Gramofon. 
21,30 Bedayii Muıikj He7'eti. 

ANKARA. 
12,30 - 13,30: Gramofon. 18: Alaturka ıa::ı. 

18,45: Viyolonael konseri (Edip. B.) 19,20: 
Alaturlca aaz. 20: Ajan• haberleri.. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
16,40 Caz orkestraııı, 17,40 müaahabe, 1.',55 

Soliatlerin ittirakile tagannili konser Kra .. 
kovadan nakli, 18,55 Müaahabe, 19,05 konfe
rans, 21 105 Senfonik orkestra konseri, 22,05 
Müaaahhe, 22, 15 Konserin devamı, 23 Plak 
ile teganni, 23,20 F emio.a kabaresinden Janı 
musikisi, müsaba.be dans musikisi. 

BUDA PEŞTE SSOm. 
13,05 radyo konser~. 14,30 Askeri musiki, 

17,0S müsahabe, 18 Zirai müsahabe, 18ı35 Qr .. 
kestra, 19,30 ders İngl. 20 Paul Györy tara
fından ıarkılar Piyano refakatile, 20,40 Ame• 
le aati, 21.10 Odeon ve Parlofon pl8.k.Jarı, 
22,05 Diyalog, 22,35 Lajos Verea Sig:uı ta
kıntı, 24105 24 Macar ıa.rkısı isimli Alnıanca 
konfc. rans müteakiben Georıı Culenhera Caz· 
bandi, 

V 1 Y A N A sıs m. 
18,25 Piyano konseri, Tilly Viederkerh, Mü· 

sahabe, 20,10 Tirola. ait Noel musikisi, 20,55 
Saat ayarı vs. 21,05 Alfred Valheim kendi e
ıerlerinden, 21,35 Bir ahlk ve onun Viyanaaı 
ismindeki musikili neş.riyat geçidi, 22,50 Son 
haberler, 23,0S Avusturya.ya da.ir ecnebi liaa
nile netriyat, 23,15 Plik akıam musik~ai., 

MILANO - TORINO - FLORANSA • 
TRIYESTE. 

18,10 plik oda musikisi., 18,55 Haberler, 
pli.k, haberler, 21,40 Aık içkisi iamindeki Do .. 
nizetli'nin eserlerinden opera temsili , 

PRA<; 488 m. 
17 Brünodan naklen Radyo orkestrası, 19,20 

Almanca neıriyat, 20ı2.0 Amalar musiki lale.
be birliğinin konşeri, 21 Müsahabe, 21,20 
Moravaka Oatrava radyo ol"kestraaı, 22,05 
Çek eserlerinden hafif musiki, 23,0S, nıuhte .. 
lif, 23,20 muau.hbe, 23.25 Senfo~ musiki. 

ROMA - NAPOLI • BARI. 
18 Taganni, ahberler, 20,30 Pl8.k, haberler, 

21 Haberler, pl&k, 21,45 Evim i•imli Pietri.'nin 

öz kardet gibi sevişiyor ve anlaşı- Tebrik etti. (Narin) e benim için 
yoruz. Suat Bey her zamanki gibi bir çok takdirlerde bulundu. Eşya
nazik ve ağırbaşlı .. Tam istediğim mı toplarken yavaşça sordum: 
gibi bir genç .. Şatafatı, şarlatanlı- - Size borcum ne kadar madam. 
ğı yok .• Hissettiklerini en yumutak Çenemi okşadı: 
ııekilde belli ediyor. Sırnaşık ve - Bir şey yok yavrum. Zaten 
hoyrat değil .. Onun havasında in- peşin verilmişti. Hatta daha bir 
san kendini daima emniyette gö- haftalık müddetin var. Reşit Bey
rebilir.. den bir şey sormadım. O da söyle-

Daha sabahtan (Narin) le giyin- medi. 
meğe başladık. Yalının üç odalık İki bavula sığan elbiselerimi, 
bir dairesi bizim için hazırlandı... çamaşırlarımı kapıcı otomobile in-

Pansiyondaki eşyamı otomobil- dirdi. Madamın elini öptüm, bizi 
le gidip aldık. Bu düne ait korkulu merdivenlere kadar geçirdi. 
hayatıma bir kaç dakikalık dönüş Arkamdan bağırıyordu: 
gibi oldu .. Öğleden sonra idi. Na- - Bizi unutma matmazel, her 
tin'le Beyoğluna iı:idik. Suat Beyi zaman bekleriz. 
komisyondan aldık, hep beraber a- Bu işi hadisesiz geçirdiğim için 
partımana gittik. Suat Bey otomo- seviniyordum. Reşit Beyin hırsına 
bilde kaldı. Narin'le çıktık. Kapı- kapılıp madama benim hakkımda 
yı madam açtı. . iftiralard~ bulunması ihtimali var-

Reşit Beyin onlara bana dair dı. 
bir çok şeyler söylemesi ihtimali O günden sonra Beyoğluna sık 
vardı. O adamdan her şeyi bekliye- sık indik .. Hep Narin, Suat Bey be
bilirdim. Madam beni görünce boy- raber .. Eksiklerimizi tamamlamak 
numa sarıldı. Ne kadar olsa terbi- ' pek güç olmadı. Suat Bey her şey. 
yeli kadın. Reşit Bey benim için le meşgul oluyor. 
belki de onlara başka şekilde ma- · Ve nihayet bugün her şey ta-
lumat vermişti. Fakat beni iyi an- mam· 
lıyan madam vaziyeti de hissetmiş Narin'le aşağı indiğimiz zaman 
olacak.. büyük teras davetlilerle dolu idi .. 

Ona nişanlandığımı, artık yazı- K;;ı.dri Bey beni elimden tuttu, 
hane ile alakam kalmadığım, eşya- beni ilk defa gören ahbaplara, ve 
larımı almağa geldiğimi söyledim. dostlara tanıttı. Narin peşimi bı-

Sulh zamınlarıııın giztı taa.ıyeberı, gıdı bı;yec:ınJa.ı 
derin bir aşk manerasile s!islenerek 

GiZLi MUHAREBE 
Franıızca Miz'.ü büyük heyecan filminde gösterilm"şfr. 

Ayrıca programa ilave olarak: Darülbedayiden 

H A Z 1 M B. yhı İpekfilm stüdyosunda hazırladığı 
tamamen Türkçe sözlü, 3 büyOk kısımlık 

KARAGÖZ ŞAİR, bugün matinelerden itibaren 

İPEK SiNEMASINDA 
Badema suvareler tam saat 21,30 başlıyacaktır. 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
KİNG - KONG dehşet ve hayret filminin Türkçe kopyesi 

'-• .. d•e•v•a•m .. e.dı.·y.or .................... 1111 .... r.ı.12•8•1•1 ..... ~ 

, Bu akşam tam saat 21,5 da SARAY (Eski Glorya)da 
KIRIK KANATLAR 

Pierre W olff'un meşhur eıerinden iktibas edilen müthit bir 
hayat safhası. Oynıyanlar: VİCTOR FRANCEN ve ALİCE 
FİELD. Mizanseni, mlikalemesi va telifi itibarile mevsimin 
en cazip filmlerinden biridir. llavetea: FOX JOURNAL 
Makamı aidiııin emri kat' isi mucibince badema suvaraler 
saat tam 21.5 da başlayıı> 23,5 da bitecektir. [11277) 

DENİZ KIZI 

EFTALYA H. 
Kemaııl SADİ Bey heyetile 

T anburi Refik B. 
ve arkadaşları hıyeti 

27 Kanunuevvel Çarşamba 
geceai saat 9,30 da 

iPEK SINEMASINDA 
bir KONSER vereceklerdir. 

Biletler şimdiden satılmaktadır. 
(11282) ~ .. 

Yeni •••riyal 

İki hödüğün seyahati 
\Maruf romancmuz Hüseyin Rahmi 

Beyin en seçilmiş yedi hikayesini Hil
mi kütüphanesi lkı Hödüğün Seyahati 
ismi altında basnuştır. Tavsiye ederiz. 

Konser 
22 Kanunusani 933 cuma günü saat 

17 de Un'.on Fransezde MI. Anayit Ni
kogosyan tarafından MI. A. Arakelya
nın Piyano refakatile bir şan konse
ri verilecektir. 

1 Askeri fabrikalar ilanları 1 
Bakırköy Barut fabrikala

rının ihtiyacı için 12: 15 ton 
Adananın parlak cins · pamu
ğundan pazarlıkla mübayaa e
dilecektir. Vermek İsteyenle
rin şartnamesini görmek ve 
pazarlığa girmek üzere bu se
ne ticaret odasından aldıkları 
vesikalarla beraber 28-12-933 
perşembe gÜnÜ saat 14 te mez 
kur fabrikada satmalma komis 
yonuna müracaatları. (7004) 

eaerlerinden operet temsili. 

B Ü K .R E Ş 394 m. 
13,Boraa, pl~k, haberler, plak, 1,715 Çocuk 

proıramı, 18 Dinico o.-keatraaı tarafından 
karıtık muaiki, 19 Habı:!'ler, 19,15 Qiniko or
kestrasının devamı, 20 Univeraite derai, 20,20 
konfeTanı, 20,4Ö Pli.k ile opera tem•ili, ha· 
herler, 

BRESLAU 325 m. 
17 Neı'eli hafif muşiki, rnüıahaha, 18,50 • 

Eski Noel tarkıl~rı, 19,10 l.;raat vesaire,19,40 1 
Noel kitaplarlna dair, 20 Berlinden n~~len, 1 
Zamana ait mu•ikiden mürekkep tagannılı kon 
ser, 21 Haberler. 21,10 A..-usturya .isimli neı· ı 
riyat 2l:ı30 musikili amele neır!yatr, 22,20 
Fa.usİ:'un parçal~rından terekküp eden bir sen· 
foni, 23 Haberler, 23.JO müsahabe, 23,35 Ban· 1 
do muaika tarafından Serenatlar, 24,05 Hafi.f 
ve dan• musikisi. 

rakmıyor, beni güldürmek için ne 
mümkünse yapıyor. 

Nihayet resmi memurlar için ha
zırlanan köşeye gittik. 
Bu sıkıntılı bir sual ve cevap sahne 
si oldu. Herkes etrafımızı almış, 
bütün gözler yüzüme çevrilmit·· 
sakin görünmek istediğim halde 
heyecanıma hakim olamıyorum. 

Bu merasiın akşam vekitleri tu
nelden Beyoğluna çıkarken çeki
len eziyet gibi bir şey. insan sonun
da feraha çıkıyor ama çok sıkılı
yor. 

Her şey bittiği zaman bir alkış
tır koptu. Kendimi sinemada gelin 
olan artistlere benzettim. Teyze ha
nım kalabalığı yara yara geldi. Ba
şımı göğsüne çekti, saçlarımı, yü
zümü gözümü öptü. Narin bir göl
ge gibi etrafımda .• 

Bugün çiçek ve koku içindeyim. 
Yalının çiçeklenmemit köşesi yok. 

Hele benim için hazırlanan da
ire bir sergi gibi. 

içimde yalnız kalmak, başımı 
dinlemek arzusu var. Üstümde do
laşan gözlerin çokluğu her zaman 
olduğu gibi beni sıkıyor. Bu gözler 
kim bilir beni nasıl görüyor, kim
bilir yüzümde, üzerimde, vücudum
da ne kusurlar buluyor. 

Ve biribirlerine sokulup benden 
bahseden bu insanlar kim bilir be-

1 

r 
LiLIAN HARVEY 

ARTİSTİK sinemasında 
Amerika'da ilk çevirdiği 

Çıldırtan Dudaklar 
Şen, gllzel, hi11i ve müzikalı 
komedisinde takdir alkışları 
topluyuor. ilaveten FOX Journal 
Hükumetin emri kat'isi muc:
bince ıuvareler aaat 21,5 da 
başlayıp 23,5 da biteceğinden 

muhterem mlitterilerimizin aak· 
tinde htrifl~riııi hassaten rica 
ederiz. (11275) .................... ................... 
KlNGKONG 

Muhalefeti hua milıraaebetile 

bu fevkalade filmi göremiyen· 
)erin müracaatı üzezine 

ELHAMRA'da 
Türkçe kopyesinin iraesi b'r 

kaç glln tem-lit edilmiştir. 
(11280) ~ .. 

JSTANBUL BELEDİYESİ 
-- ·~ TiYATROSU 

Bu akşam 
saat 21 de 

.UKUS HAYAT 

Büyük opereti 
fazan: Ekrem 
ve Cemal Reşit 

Umuma 

Asrın umdesi " MiLLiYET " tir. 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için Hari.ç içiıı 

L. K. L. K. 
3 ayhiı 4 - 8 -
6 " 7 50 14 -
ız_~....:":....~~~-1-4~~~~28~--~ 
Gelen e•ra.k l'eri verilmez.- Müddeti 

geçen nüshalar. ıo ku.r~•tur.-:-. ~az.ete ~.e 
malh.aya. ait ııler ıçın mudırıyete mu~ 
racaat ediJir. Gazetemiz ili.nların mea•u .. 
liyetini kabul etmez, 

Ramazan: 3 
imsak iftar 
S. D. S. D. 
5 36 16 44 

ni nasıl çekiştiriyor ne olduğumu, 
nerden geldiğimi, yetimliğimi birer 
birer anlatıp içlerini boşaltıyorlar. 
Biraz yalnız kaldığımız zaman i· 
çimdeki üzüntüyü (Narin)e söyle
dim: 

- Ne kadar sinirlisin, dedi. On· 
lar seni öyle sevdiler ki!.. Demin 
fU Afif Paşanın hanımı bana: 

- Bu güzel kızı da Suat Bey ne 
reden buldu. Diyordu. 

Hele teyzem sana artık canını 
verecek. öyle sevmiş ki! 

Davetliler birer birer gidiyorlar. 
Ve nihayet hala ve teyze hanını· 

lar kaldılar, onlar da akşam vapu· 
runa yetişecekler. 

Suat Bey bugün daha dur• 
gun, daha sakin nişanlandığımız 
gündenberi onunla bir dakika yal· 
mz kalmadık. Gözü gözüme tesa· 
düf ettikçe kızarıyor ve onunla yal· 
mz kalmamak için bütün fırsatları 
kaçırıyorum. 
Akşamları odalarımıza ayrılır• 

ken kardeşinin ve benim ellerimizi 
sıkıyor. Avucuma sokulan parmak· 
larmda sinirli bir soğukluk var .. 

Narin'le karşılıklı yataklarımız· 
da geç vakitlere kadar çene çahy0< 
ruz, Suat Bey üç gündenberi bize 
ayrılan dairede yatıyor. Akşam ye
meğinden evvel hala ve teyze de 
gittiler. (Bitmedi) 
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ME GER NE İMİŞİZ ••• 
İngiliz Antrenör Bizi Nasıl Tanıtıyor? 

Galatasaraym muhterem İngiliz 
antrenörü Mistir Sidney Pödifut Lon
dranın Deyh Meyi gazetesinin lstan
buı muhabırine 1 ürk futbolu hakkın
da nük tel i bir l isanla izahat vermif ... 

Ben bunun tercümesini bir r e fiki .. 
rnizde okudum. Tercümede bir yan
Iı ,.ık olmıyacağına emin bulunduğum 
İçın muhterem antrenörün Türk fut· 
b olüna bir çok taraflarında yanlı§ 
gôrmÜ§ olduğu kanaatindeyim. 

Bu kanaatlerimi fU ıütunlarda tea 
bit etmeği Türk futbolü hesabına fay 
daaız görm.iyorum: Muhterem Miatır 
P ödifut Türklerin futbola olan he
veslerinden bahse derken futbolcula
nmızın en sıcak havalarda bile saat 
bette kalkar a k stadyoma kottuklan
nı bi!dir iyor. Antrenörün hi.la İngil
ter ede kullandığı saatini ayar etmedi 
ğin i, halbuki lngiltere ve lstanbul a· 
!"a sında iki saat bir fark bulunduğu
nu za nnederim. Belki saat yedide 
atadyoma kotan futbolcularnruz va"" 
dır amma, saat bette stadyoma kotan 
bir futbolcumuzu görmiyorum. 

Se7ircilerin yiyecek ve içecekleri· 
ni de beraber getirerek maçlan sa
bahtan akşama kadar aıras;Je takip 
ettikleri de antrenörün, ıtadyomda si 
tni t ve gazoz satılmasından galat bir 
görütiine müstenit olması ihtimali 
vardır. Maamih stadyomda İngiltere. 
de olduğu gibi ıimit yerine aandöviç, 
gazoz yerine d e viıki satılması daha 
iyi o lur a mma bilmem keseler buna 
ne der? •..• 1 

Antrenör Miatır Pödifut bundan 
aonra oyunlarda çıkan hidi&eılere, ya 
nm. k alan maç1ara, oyunu yarmı bıra 
kıp çe kilen hakemlere, müteheyyiç 
olan halka İ§aret ediyor. Bu hususta 
kendisine hak vermemek kabil değil
dir. Fakat araaıra vaki olan bu ha.!le
re kısım kısım, belki lngilterede değil 
amma, diğer memeketlerde de tesa· 
düf edilmektedir. 

Çeklerin ltalyanlan tatladılıılan, 
İıpanyollann Çekleri cnnbızladıkları 
ve daha buna benzer maçları, çok §Ü 
kür biraz lisan bildiğimiz için her gün 
okumaktayız. 

Maçlarda aediye bulunmasına ge
lince, bu mutlaka oyunlar sert ve her 
oyunda sakatl ık olduğu için değil, fa 
kat bir kaza wkuunda her ihtimale 
karı• in sani ve sıhhi tedbirleri yapa
b i'mek için bulundurulmaktadır. E
ğer m uhterem antrenör bunda bir 
ınahzur görüyor ve kendi oyuncuJa ... 
rmdan biri maaza.Ilah sakatlandığı za 
man sadt>ce • eğer sakatlık bacağın
da değilse • yürüyerek çıkmasını isti
yorsa belki bu medeni tedbirden vaz 
geçileb"1ir. • 

Mistır P öd ifut, oyuncuların boı· 

Türkiye - Iran 
Hudutları 

(Başı 1 inci sahifede) 
den ı>:ttabi teferrüat üzerin de de ibti • 
li.fı ve hudut asayiıini temine hizmet e• 
decek kararlar alınmıştır. Iranı İy\İ gün
ler yaııyor ve istikbalde daha iyi gün • 
ler yaşamağa hazırlanıyor gördüm. Ve 
bu komşu millet hesabına b:ttabi memnu 
niyet ve meserret duydum. 

Umumi Müfettişlik mıntaka81 
Umumi müfetriılik rnıntakası nam

zet olduğu iyi günlere kavuşmak için 
vatanın her köşeıi gibi cümhuriyetin 
fey"zlerinden kuvvet alarak yürümekte
dir. Umumi müfettiJşlik teeuüsü bünün 
den heri vazifesinin hedefelri taayyün 
etmit ve bu hedeflere doğru yanılmaz ve 
emin adımlarla yürümt ktedir. Eski d&o 
virlerde çok ezilmi ı olan bu mıntakada
ki vatandaşlar cümhu.Uyetin kendilerine 
açtığı nurlu inkitaf yolunun kıymetini 
takdir ehneke ve her gün biraz daha he 
defe yaklatmak için ken~ilerinden bek
lenilen süratle ilerilemektedlr. 

Fazlı Beyin ziyareti 
Fazlı Bey, dün vali muavini Ali Rıza 

Beyi ziyaret etmiıtir. 

Beyoğlunda 
Bir ev çöktü 

(Başı 1 inci sahifede)" 
sine kaldınlmıtlardır. Derhal kaza 
mahal.ine yetifen Beyoğlu kaymaka· 
mı Sedat Bey icap eden tedbirleri al
mıt ve gece yansına kadar civar ev
lerin tahliyesi ve içindekilerjn yer
lettirilmesi i ~lerile meuul", olmuıtur. 
İkinci şube müdürü Demir bey de ka
za mahalline gitmittir. 

8 numaralı Aron efendinin evi çö .. 
kerken arada arsa olmasına rağmen 
enkazın bir kısmı 12 numaralı evin 
üs.tüne dü_tmÜJ, bu evin de yarısı yı. 
kı. rnış tır. Bunun Üzerine bu ev, ya
nıbaşındaki 14 numaralı ev , diğer u
fak bir ev daha derhal tabiye edilmiı
tir. 

Çöken evin kiracılarından birinin 
enkaz altında kalarak öldüğü zan
n ediliyor. Gece geç vakıta kadar ya
pılan taharriyat müsbet bir netice 
v ermemi}t ir. Ara§tınnalara bugün de 
d evam ed~ e cektir. 

itfa iye grupu ile n ezafet amele
ıinclen l>ir grup sabaha kadar kaza 
ınaballinde çalıtmııtır. 

Beyoğlu kaymakamı Sedat Beyin 
al dığı tedbirler sayesinde tabliye edi
len ev erden ç ıkarılanlar açıkta !..al-

lıte Fransada iki ıehir takımı ara.sın daki maçtan euuel nutukların uzama
sından titrefen lutbolcıtlar 

.U.ndıklan oyun tarzını anlatmak için 
bunlardan bazılarının (Tosun, as.lan, 
hoca) gibi liıkapları olduğunu anlatı
yor. 

Antrenör Galatasaray futbolcula
rına ait olan bu li.kaplarla ne anlat· 
mak istemiıtir. Ben anlıyamadnn. E
ğer anlatmak istediği tarz İyi bir ıey 
İse bunu açıkça söylese idi ... Yok, fe
na bir ıey ise, antrene ettiği takımı 
bahrmıf olmaz mı? ... 

Sonra antrenör, mühim bir gara
betmit gibi bizde maçlara iki tarafın 
birbirine buket ve kulüp bayrağı tak
dim etmeaile ve kaptanlann birbiri
nin cJini sık.maaile ve maçlardan ev. 
ve! Amerikalılar gibi bağırmakıla baş 
!andığını yazıyor. Avrupada bulundu
ğunu yazısında ihsu eden Mistır. Pö
difut bu halleri bizden evvel oralar
da görmemit mi, yoksa Avrupa ve A· 
merika futbolculannm yaptıklarını 
bizim de yapabilmekıliğimiz tuhafına 
mı gidiyor? ..• 

Bundan aonra İngiliz antrenör 
Türk futbolcuann maharetinden, sür
atinden ve birinci derecede futbol ta 
kımları te9kil edeceklerinden bahse
diyor. Filhakika iyi antrenötı!er neza
retinde çalı§tığıınız zamanlar bu ka
biliyetlerimizden ıüphe etmiyoruz. 
Nitekim Mishr Hanter MiL!i takımı
mızı çahttırdığı zaman tam on sene 
evvel, yani 1924 senesinde Pariste ve 
onu takip eden ıimal turnesinde o za 
man Avrupanın en kuvvetli futbolcu 
.Jan olan Çek Milli takımına az bir 
farkla yenilmekle ve gene en iyi fut 
bolculanndan mürekkep lsveç muh
telitini iki defa yenmekle bu kabiliye 
tiınizi isbat etmİ§tik. Hatla mahareti 
ni lngilizlere tasdik ettiren Avustur
ya Milli takımının meıhur merkez mu 

hacimi Sindelar, o zaman Mister Han 
terin antrene ettiği Galatasaray takı
mının müdafileri kar9mnda, İngiltere 
Milli takımı müdafaalarının kartıam
da olduğu kadar kalay perende ata
mamııtı. 

Mistır Pödifut Galatasaray takımı 
ru naaıl bulduğunu ve Fenerbahçeye 
ancak bir sayı farkla mağlup alacak 
hale nasıl getridiğini de anlatıyor. 

Bu hususta ali.kadatı!ar belki da
ha söylenecek bazı §eyler bulabilir• 
ler, fakat bendi hesabıma yalnız Mis
ter Hanterin ancak Türkiyeden ayrı
lırken: 

"Galatasarayı üst üste dört sene 
9ampiyon çıkardım" dediğini hatır
latmakla iktifa ediyorum. 

Sadun GALlP 

Tebliğ 
lstanbul Futbol Heyetinden : 

Futbolde 3 ncü kümeyi teıkil eden 
müt!efik Fener Yı"maz, Kara Gümrük, 
Bakırköy Istikli.J, Türk gücü, Boğaziçi 
Doğan Spor, Ortaköy Spor kulüplerinin 
bu seneki futbol faaliyetlerine yakında 
başlanacaktır. 

Kura çekilmek ve fikistür tanzim edil
mek Üzere yukarda isimleri yazılı olan 
kulüp'erin 24-12-1933 pazar günü aaat 
tam 18 de salibiyetnameyi haiz murah
haslarını mıntaka merkezine gönderme
leri tebliğ olunur. 

Muayyen saadte murahhas gönderme 
mit olan kulüpler bu sen lige girmek 
hakalrmı gaybedeceklerdir • 

Sinema ve tiyatro saatleri meselesi 
dün gene karıştı ! 

(Başı 1 inci sahifede) 
dan ortaya konan mütkülatı tekrar 
meydana çıkarmııtır. 

Dahiliye vek&leti, sinema ve ti .. 
yatroların geceleri saat 23 te kapan
malarını bildirmektedir. Bu karar 
Ankarada da tatbik edilıı:neğe batlan
mı9tır. Fakat, Ankara tebri ile İs
tanbul ıehrinin büyüklük, küçüklük, 
topluluk, dağınıklık, vesaiti nakliye 
farklarını gözetmiyen bu emrin zabı
tai belediye t~ inıatnamesi ile de te
aruz ettiği görülmüıtür. Zahıtai be • 
lediye talimatnamesi sinemaların yir
mi üç buçukta kapanacağını emret• 
mektedir. Vekaletin emri ile yan ka
nun sayılan talimatnamenin hüküm, 
leri arasındaki bu fark ta a:. akadar
larca ha.ili li.zun gelen bir hukuki me• 
sele, ayni zamanda da belediye ka
nunu ile mukayyet salahiyet ve hak-
1ıara müteanz bir nokta telakki edil
mektedir. 

Vekaletin emrinin lstanbuldaki ya.
fama, nakiJ. vasıtalannın erkenliği, 
geçliği, it, §artlarına uyup uymadığı 
tetkik edilmeden bir mecburiyet ha
linde tatbik edilebilirse o takdirde 
sinema ve tiyatroların en çok ıaat 
yirmi buçukta batlamaları icap ede
cektir. Bu halde de sinemaların ıre
celeri pek az müıteri bulabilecegi 
aı~ ıatılmaktadır. Şehirde serbest ça· 
lı§ma saatleri, dükkanların kapan
ması, hususi i§ evlerinin tatili vasati 
olarak en az saat yirmiyi bulmakta• 
dır. Saat yinnide itinden çıkan aİ· 
le sahibi bir adamın da yarım saat 
içinde ne evine gitmesi, ne yemek ye· 
mesi, ne de sinemaya gitmesi hele İı· 
tanbul gibi koskoca ve dağınık bir 
§ehirde imkansı.ıbklar arasında bu
lunmaktadır. Geceleyin sinema ve ti
yatloların müıteriaiz kalması da si
nema sahiplerinin hususi menfaatle
ri, sermaye ve İ§ noktasından ayrıca 
tetkik edilecek bir mevzu halinde gÖ· 
rülmektedir. Bir sinemacı diyor ki: 

"- Sinemaya bütün tecrübet eri· 
mizin verdiği inanla saat 21,30 dan 
evvel batlayamayız . 21,30 da batla
mak 23 te kapamak için de program 
ancak hiç bir §eysiz ve rüzgAr süra
tile geçirmek Üzere bir film koymak 
vaziyeti vardır. 

Bu tarzda bir film seyretmek sıkın 

tısına da kimsenin katlanacağı ve 
katlanmak için Üstelik para verece
ğini zannetmem. 

Bu karar ve onun tatbiki tedricen 
müessesolıerimizin kapanmasını icap 
ettirecektir.,, 

Hele tiyatrolarda, bilhassa İstan· 
bul belediyesinin Şehir tiyatrosunda 
oyunların saat 23 te bitirilmesine im· 
kan görülememektedir. 

Şehir tiyatrosunun en son oynadı· 
ğı (Lüküı Hayat) İsimli operet 21 de 
bqlamasına rağmen gece ıaat birde 
zoru zoruna bitmektedir. Saat 23 te 
tiyatroyu kapatabl imek için müellif· 
lere yepyeni §artlar içinde eserler ıs
marlamak ve tiyatro tekniğinde de 
bir yenilik vücuda getirmek icap ede
cektir. 

Vapur, tren, tramvay gibi her tür
lü nakil vasıtalarının çabuklaıtırılma· 
sı ve tarif~/erinin değittirilmes.i, film 
müesseselerine daha kısa filmler yap· 
hrabilmek imkansızlığı da ayn bir 
mesele telakki edilmektedir. Bütün 
bu sebepler alhnda hal.k için de, ti
yatro ve sinema mües&eseleri için de 
mütküJ bir vaziyet badis olmuttur. 

Beyoğlu kaymakamının belediye 
reisi aıfatile sinemacılarla dün yap
tığı itilaf ve ittihaz ettiği karar da 
vekaletin bu son emri ile mÜ§evveı 
bir hale girmiıtir. 

Sinemacıların Baıvekô.lete ve Da· 
biliye vekaletine gönderdikleri tel· 
graflara henüz cevap ge\ımemittir. 

Barlar kaçta kapanacak? 
Sinemalar hakkında geldiğini yaz

dığımız mütemmim kararda barlar
dan da bahsedilmekte ve bunların sa• 
at iki buçukta kapanacağı ve tiyat
roların da sinemalar gibi saat 23 te 
kapanacağı tasrih edilmektedir. 

Fakat tiyatro ve sinemalar için ya ... 
pfan tebliğin bir vekalet otoritesi 
meselesi telakki edilmiyerek tadile 
uğrayacağı pek muhtemel ve hatta 
tabii telakki edilmektedir. 

=-Göz Hekimi-. 
Birinci srnıf mütehassıs 

(8"bıali) Ankara caddesi No. 60 mamışlar, civar evlere yerleştiriiıni~ .. 
!erdir. 

Tabkik:ıta devam edilmektediı 

1 
Dr. Süleyman Şükrü 1 
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Kı•• haberler 

Y ann, resmi programa nazaran 
(tabii bava ve sahalar müsait olursa) 
Kadıköyünde Vefa • Kumkapı • lstan
bulspor, T aksipı Stadında Betiktaı • 
Beykoz lik maçları yapı.lacakhr. 

* * • 
Franaaya gidecekleri söylenen Çek 

futbolcuJanndan Silny, Nivel t ve Kur 
ka'nın Fransa kulüplerine inti sabına 
Çek federasyonu m üsaade etmemiştir. 

• •• 
Fransız Milli takım kaptanı Def

four lngiltere • Fransa maçında sa
katlanmı§ ve ayağına ufak bir ameli 
ya t yapılmıştir. Bir ay kadar oynıya.. 
mıyacaktır. 

• • • 
1934 senesi Balkan kupasının Ro

manya • Yunanistan beynelmilel fut
bol maçı Atinada oynanacaktır. 

* * * Romanya Milli futbol takımı, Ka-
nunusanide Mısır Milli takımile kartı 
Ja~mak kararından sarfınazar etmi§"' 
tir. 

* * • 
Şehrimizdeki kulüplerden Ateş • 

Güneı'in yllbatı gecesini hofça geçir
mek için azası ve dostlan için bir eğ· 
lence hazırlamakta olduğu haber ve• 
rilmektedir. 

Öğrendiğimize göre, kulübün Tak 
aim Sıraaelvilerindeki lokainde spor 
kısmının tefriti bir kaç gÜne kadar ik 
mal edilecektir. Tefritleri daha uza.. 
yacak olan diğer kısımlar da, yı.lhatı 
eğlencesine müsait bir hale konula
caktır. 

Bundan ba9ka, kulüp idaresi loka 
Jjn en alt kısmındaki sporcuların dut 
ve soyunma oda.lannı da hazırlatmak 
tadır. Bunlar da nihayet bir haftaya 
kadar bitecektir. Bu kısımda Ateı • 
Günet'e bidayettenheri dostluk göste 
ren F enerhahçeliler İçin de huıusi bir 
oda ayrılacak ve buna "Fenarbahçe 
odası" iami verilecektir. Fenerbahçe
liler, Beyoğlunda maç yaptıkları za
man, hususi dnlaplan olan bu odala
nnda aoyunacakardır. 

Ateı - Güne§ kulübü, Taven Kulüp 
nanüle tanınmıt olan Taksimdeki te
nis kortlarını da almııtır. 

* * * 
Avusturya • Hollanda intikam fut 

bol maçı .1932 de Viyanada oynana
caktır. 

M. Hitler, 1936 olimpiyatları için 
Bertin &tadının geniıletilmesi hakkın 
daki li.yihai kanuniyeyi imzalamııtır. 

* * • 
Türkiye futbol federasyonunun 

hakem encümeni Çartamba akta.mı 
Halkevinde içtima ederek bazı karar 
lar arasında Uk maçlan hakemlerinin 
de resmi ve alakadar heyet tarafın
dan tayinini kararlaıtırmıthr. 

* * * 
Eski Olimpiyat gü le kaldırma 

§ampiyonu Kadine'niu d e Rigoulot 
g ibi serb est güreşe baş.lamak istediği 
söylenmektedir. 

Fransız organizatörlere yeni bir 
menba! 

Yeni bono tevziatı 
Emlak hesapları bitirilince 

tevziata başlanacak 
Bir im.un gayrimübadillerin yeni İ· 

dare heyetinden ,ıkô.yetlere ba~ladıkla· 
n yazılmqtı. Es.ki idare heyetine' kartı 
uyanan ho§nutsuzluğun sebebi ne iıe, 
timdiki heyete kartı baılayan memnuni 
ye~sizliğin sebebi de ayni olduğu görül
mektedir. Gayı\İmühadmer, bir an evvel 
kendilerine istihkaklarına mahsuben bo 
no ve para etvziini istemektedirler. Ge
lip geçen idare beyetlri bu hususta mü 
tmadiyen teşebbüslerde bulunmaktan ge 
ri durmamıılardır. Bununla beraber el
leıüne bir ıey geçmediğini gören gayri. 
mübadiller, fkayetten kendilerini ala -
mamaktadırlar. Şimdiki idare heyeti de, 
ayni teıebbüsle~dıe bulunmuı, Ankara -
ya bir heyet göndermiıtir. Heyet, avde 
tinde teşcbbüsleıU netiesini idare heye • 
tine bildinniıtir. ilk alınan netice, Ma
liye vekaletinin yeni bono tevzüne mu
vafakat ebnesi olmuıtur. Bundan baıka 
Muhtelı:t mübadele komisyonu emrinde 
ki 62500 isterlin lirasından 23750 lira• 
sının da gayrimübadillere nakden tev
zii takarrür etmiıtir. Ar>cak bu tevzi • 
ata yakında baılanacakıa da günü he • 
nüz malum değildir. 

Bu hususta kendisile görü, en bir mu 
harririmize, gayr'1nübadiller cemiyeti a· 
zasından biri ıu izahtı vermiştir: 

- Maliye vekaleti, muhteJ;t müba
dele emrindeki paradan 23750 İster[nin 
gayrimübadillere tevziini kabul etti. Bu 
para, yuvarlak hesap 180 bin Türk üa 
sı tutuyor. 63 numaralı ocağın nısıf his 
sesinin müterak "m varidatı da buna ili 
ve edilecektir. Bunun da hesaplan ya
pılmaktadır. ikisinin tutacağı yekun ka
fi gelmezse Ziraat bankasında gayMnü 
badiller heıabına biriken imar bedelle • 
rinden de bir mikdar ilavesile gayrimü 
hadillere yapılacak nakit tevruıtının is 
tihkaklarının yüzıfe ikisi nisbctinde ol • 
ması arzu edilmektedir. H esabat bitin • 
ce tevz'at hazırlıklan süratle yapılacak 
tır. Yeni bono tev:ılİah için de maliyece 
mevcut emlakin hesapları yapılmakta • 
dır. bu da bitince bono tevziine batla -
nacaktır. Bonoların yüzde kaç nisbetİn· 
de tevzi edileb"Jeceği, ancak hesaba! 
neticesinde anlaş.ılacaktır.,, 

Aldığımız malumata göre, bu üşler te 
abbür ederse gayrimübadiller Ankaraya 
yeni bir heyet daha ırönderceklerdir. 
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Balkan şampiyonası bu 
akşam başlıyor 

Hu sene çetin rakiplerle karşılaşacağız 

_,~,~\-' ~ .. 
. .. 'lı. 

Balkan ıampi:yonluğunu muhafcua da en ümituar olduğumuz; müli ırü· 
reıçilerimizden Çoban Mehmet 

Balkan güret ıampiyonasına bu Bütün medeni memleketlerde ~ 
.akıam saat dokuz buçukta Beyoğlun ret ve bolu gibi müsabakalar, halkın 
da Asri Sinemada baılanacaktır. etrafına sıralanacağı ringler Üzerinde 

Bu ıampiyonaya Balkan milletleri yapılmak adet olmuıtur ve bunun 
nin de iıtiraki dolayısile bu ak9am- faydalan tecrübe edilmittir. Böyle 
dan baıka yarın, Cumartesi akıamı olduğu haldegöroyoruz ki, bir aralık 
ve icap ederse Pazar aktamı da de- ring üzerine çıkardığımız ve Avrupai 
vam edilecektir. bir ıekle soktuğumuz bu kabil müsa-

Bu sene Bulgarların da müsabaka- bakalar, gene varyete numaralan gi-
lara girmesi ıampiyonanm geçen se- bi tek cepheli tiyatro sahnelerine avdet 
nekinden daha ehemmiyetii ve daha ediyor. 
hararetli olacağını göstermektedir. 

Geçen sene Yoguslav ve Yunan gÜ 
reıçileri önünde çok muvaffakiyetlı 
müsabakalar yapan ve Balkan ıampi 
yonluğunu alan kıymetli güreıçileri
mizin bu sene de adeden daha çok 
ve bedenen daha kuvvetli ve çalıımıı 
güretÇiler karımnda da muvaffak ı>l
malarını ve Balkan tampiyonıluğunu 
muhafaza etmelerini can ve gönülden 
temenni eyleriz. 

Türk ııüreı takımının hasımlarının 
kartıaına çok kuvvetli bir ıekilde çı· 
kabilmesi için elden ırelen yapılmıt ve 
güre;.çilerimiz muntJ.ızam idmanlara. 
tabi tutulmuıtur. 

Diğer taraftan da söylendiğine gö 
re halkın güret neticelerini kolaylıkla 
takip edebilmesi için Asri sinemada 
radyo tertibatı yapıldığı gibi müsab:ı0 

kalann aeali filmi alınmak Üzere do 
tertibat alınmııtır. 

Asri Sinema salonunun, geçen fliP,· 

n e Balkan ıampiyonasının yapıldığı 
yeJ"den daha müsait olduğunu zannc
diyonız. Bu itibarla da müsabaka.'.a
rın d aha muntazam olacağını, halkın 
d :t maçları daha rahatlıkla takip ede 
b ilecek 'crini zannediyoruz. 

Yal ruz bu münasebetle bir nokta· 
Y"- temas etmeden geçemiyeceğiz. 

Bunun yeraizlikten ve zaruret ne
ticesi olduğunu biliyoruz. Fakat İs
tanbul gibi bir phrin her pyden ev
vel bir Sporpalasa muhtaç olduğunu 
da bir defa daha gerek Belediyemİ· 
zin ve gerek spor teıkili.tımızm na
zarı dikkatine koyuyoruz. Az bir him 
met ve biraz da iıtemekle kıaa bir za 
manda yapılacak böyle bir salon hem 
az zamanda bedelini itfa edebilir, 
hem de yaptıranlara iyi bir varidat 
membaı olur. 

Daima yana yakıla iliıtiğimiz bu 
spor ıalonu meselesinin biran evvel 
hallini beklerken güretÇilerimize bu 
gece baş.lıyacak olan bu senenin BaJ. 
kan fampiyona11nda muvaffakiyetler 
dileriz. 

Güreşçilerimizi davet 
Cüret federasyonundan aldığımız 

bir tebliğde a9ağıda isimleri yazılı 
güretÇİlerimizin malzemelerile birlik· 
te bu aktam saıı.t 20 de Tepebaıın· 
daki misafirlerimizin oturduklan Koa 
tinantaJ otelinde bulunmaları bildi • 
riluıektedir. 

Çoban Mehmet, Ahmet, Saim, Nu• 
ri, Yusuf Arslan, Y aıar, Hüaeym E
fendiler. 

~M~E~M~L~~TW~rWill 
Zevceden şüphe 

IZMIR, 20.- Kartıyakanm Si
mikler köyünde bir facia olmuthır. 
Bir hafta evvel evlenen Hüse)in 
isminde bir genç, güzel ve kimse
siz zevcesi Zarifenin bakire olma· 
dığını söyliyerek kadını tazyik et
meğe batlamıtbr. Genç kadın 
" doktora gidelim " cevabını ver
mittir. 

Kendisine müracaat olunan hü
kümet tabibi ise resmi müracaat 
olmadan muayeneye salahiyeti ol
madığını söylemittir. Karı koca bu 
nun tizerine köylerine dönmütler· 
dir. 

Hüseyin batının içindeki fÜphe
lerin tesirile Zarifeyi muhtelif yer
lerinden yaralıyarak kaçmıttır. 

Ertesi günü Hüseyin bir ağaç di
binıle ölü bulunmu9tur. Ne suretle 
öldüğü meçhuldür. Zarife hasta
nededir. 

Aydın - Çine yolu 
AYDIN, (Milliyet).- Aydın - Çi 

ne yolunun çiftlik burnundan • Gar 
ganlı burnuna kadar olan kısmı
nın da intasının müteahhide ve
rildiğini yazmıttım. 

Hazırlıklarmı bitirmif. Bugün 
bilfiil ite batlanmıttır. 
Aydın • Tire yolunun da müteah 

hide verilen kısmmda 300 amele 
çalıttırılmakta ve intaat ilerlemek
tedir-

lzmit istasyonu 
IZMIT, (Milliyet) - Tren yol

cuları lzmit, istasyon binasında ve 
etrafında bir bakımaızlık görmek
tedirler. Kıt geldi. Sobaları yan
mıyor. Tren beliyenler bu soğuk 
günlerde tir tir titretiyorlar. İstas
yonun içi temizlenmiyor. Bahçesi 
metruk bir toprak yığını halinde. 

Her gün bir çok ecnebilerin ge
lip geçtiği bir istasyon merkezinde 
göze çarpan bu haller iyi ve boJ 
değildir. 

Dalama nahiye kongresi 
DALAMA, (Aydın) - Fırka

mız nahiye konğresi yapıldı. Kong• 
rede vilayet idare heyeti reis veki
li Avukat Net' et, idare bey' etin
den Avukat Nafiz, ve Süleyman 
beyler de mütabit olarak bulundu· 
lar. • 

Dilekler tesbit olundu. Hesap• 
lara bakıldı. Yeni bütçe yapddı. 
idare heyetinden Memit ağa zade 
Kemal, Ahmet Hidayet, Muhtar 
hafız Mehmet, tüccardan Mehmet 
ve Koçarlılı Durmut Hamdi bey· 
ler , mümessilliklere de Net' et, Na. 
fiz, Hafız Mehmet, Ahmet Hü· 
dayet ve Durmut beyler seçildiler. 

lzmir Valisi Ankarada bir çok 
işleri bitirdi 

IZMIR, 20.- İzmir valisi Kazım 
Paşa Ankaradan 9ehrimize dö
lit'rek Eskitehire uğramıf ve ora · 
da kalmıthr· Kazım Pata F.~kite· 
hirrleki tetkikatını bitirdikten son
ra ancak pertembe günü lzmire 
dônebilecektir. 

Valimiz Gazi Hz. tarafından An. 
karada iki defa kabul edilmittir. 

BunJırn ba9ka lzmir valisi, ha
riciye, dahiliye, nafia, iktisat, zi
raat, sıhhat vekillerini de ziyaret 
etmiş, lzmire dair bazı mühim i'° 
!eri vekil beylerle görüşnıüttür. 
Kazım Pata ayni zamanda, fena 

hir vaziyete düşmüt olan İzmir be
IPıliyesi için muhtelif mak<unlar
dan yardım istemittir. 

Valimizin Ankara tema!ların · 
dan çok memnun olduğu buraya 
gelen haberlerden anla,tlmakta• 
dır. 

lkti•at Vekil Celal Bey İzmir 
muhitinde batlıyan koopPratifçi· 
lik cereyanı hakkında vali Kazım 
Paza ile uzun uzun konusmustur. 
Sumer, 1ş bankalarının, lspart~ ve 
Keçiburluda iti tecekleri madenle 
re l . mir kooperatiflerin~ de i~ti
raki muhtemeldir. 
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Balkan haberleri 

Yunan posta 
Memurları 

-·-
Bütün Yunanistan dahi

linde grev ilan ettiler 
ATINA, 20 (Milliyet) - Dün ak· 

§anı bütün Yunanistanda posta, tel· 
graf ve telefon memurları hükUınetçe 
talepleri kabul edilmediği için grev 
ilan etmitlerdir. Yunanistan dahiliıır 
de muhabere yapılamamaktadır. 

Bu grev piyasaya fena tesir et· 
mittir. Seli.nikte müfrit unsurların 
hadise çıkarmamalan için, sokaklar. 
da devriyeler gezmektedir. 

Postahaneler, telefon merkezi, tel· 
grafbaneler kuvvetli müfrezelerin 
muhafaza11 altındadır. 

Polie grevçilerin merkezinde a· 
raıtırmalar yapmıt ve bunlardan yir
mi betini zorla merkez telgrafhane
sine götürerek çalıımalan için taz· 
yikte b1>lunmU§tur. Fakat kimse ça• 
hpnamıftır. Se!Anik - Atina telefon 
muhabereleri askeri memurlann kon• 
trolu altmda temin edilebilmiıtir. 

Avusturya - Bulgar ticareti 
SOFYA, 20 (Milliyet) - Vliyana 

Bulgar ıefareti, Avusturya hükiimetinin 
Bulgaristanla bir ticaret muahedesi ak
tetmek iıtediğini Sofya Harid:iye neza. 
retine bildinni ıtir. 

Kral Alexandre niçin 
Zagrebe gitti ? 

SIOFY A, 20 (Milliyet) - Novo Vre 
me gazetesinin yazdığına göre, Yugos • 
lavyada büyük hacliseler vuku bulac:ağı 
zannedilmektedir. Bu ad>eple Yugoo -
lavya Kralı, öteden beri istiklallerini ia
temetke olan Hırvatlan kendisine cel -
l>etmek için Zağrb'e gibnişlir. Ayni za 
manda Yugoslav kralı Alexandr, birçok 
ııiyasi Hırvat mahkUmlarına affı umu • 
mi ile diğerlerine de bazı aaliilıiyetler 

vermeğe karar vermiıtir. 
Yugoslav Başvekili Sofyaya 

gidiyor 
BELGRAT, 20 (Milliyet) - Yugos 

lav Bqvel&li M. Sırçkiç, Bulgar B~ve 
kili M. Muıanofa iadei ziyaret için ya• 
km lir zamanda Sofyaya gidecektir. 

Maamafilı henüz ziyaret tarihi tesblt 
edilmemiştir. 

M. Maksimosun seyahati 
ATINA, 20 (A.A.) - M. Muasol'ini 

4 ikinci lı:inun tarihine kadar Romadaa 
uzak bulunacağından M. Maksimos se. 
yahatmm güzergah mı tebdil etmiştir. 
Zağrapt'e tevakkuftan ıonra M. Mak • 
a.U.- Pariıe , sonra da Ronıaya gide. 
cektir. 

M. Venizelosun tekzibi 
ATINA, 20 (A.A. )- M. Venize -

loo güya Siyasetten feragat edereğine da 
ir olan haberleri tekzip etmiştir. 

Bulgaristanda memur maaşları 
SOFYA, 20 (Milliyet) - Memurin 

ve mütekait maaşlannm tediyesi 2 • 3 
ay geri kalmaktadır. Burada daha tctri· 
nievvel maafJ tev:>li edilmemiştir, Bu -
nun tediyesi de bu ayın 25 ıine doğru 
olaraktır. Tekaüt maaşı da ıenebatında 
verilecektir. MütekıUtler cemiyeti tara • 
fmdan gÖnderilen bir heyet dün bura -
ya gelerek Başvekil M. Mışanofu gör. 
müşlerdir. Heyet, tekaüt maaşlarının, 
yeni seneden evvel tediye edlilmesini rica 
etınişlerd:r. 

~~~----------~ 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galataaarayda Kanzük eczahanesi 
kartısmda Sahne sokağında 3 numa-

P'ollalo 

Bir ecza 
Deposunda yangın 
Şark Merkez Ecza Şirke-

tinin deposu yandı 
Dün akşam saat 17 raddelerinde 

Eminönünde kaymakamlık dairesi cİ· 
vanndaki Horaaanciyan hanının al .. 
tındaki Şark Merkez Ecza Türk A· 
nonim ıirketinin bodrum katmdan 
yangın çıkmıştır. 

Yangının sebebi henüz ma!Uın de
ğil iae de, atılan sigaradan çıktıği 
zannediliyor. 

Deponun sigortalı olduğu da SÖy· 
lenmektedir. Yapılan tahkikata göre 
bodrumun pencerelerinden bir kısmı 
aolı:ağa bakmaktadır. Bu pencerenin 
üezinde iakaralar mevcuttur. lskara
lann al tında sandıklar içinde bir çok 
ecza bulunmaktadır. Sigaranın sokak
tan atılmak ıuretile yangının çıktığı 
söylenmektedir. 

Yangın müttaal maddelere sira• 
yet etmeden köpüklü sularla söndü· 
rülmüştür. 

Yangında Eminönü kaymakamı 
Raif Bey ve nahiye müdürlerinden 
Abdullah, Fahri Beylerle itfaiye ku· 
mandanı lhaan Bey ve Emniyet mÜ· 
düriyeti ikinci ıube birinci kıamı .im.i
ri Ihsan Kadri bey bulunmuşlar ve i· 
cap eden tedbirlerin alınmasına neza· 
ret etmişlerdir. 

Depoda mevcut eczalardan eter· 
ler derhal çıkarılmııtır. Zabıta de· 
ponun müdürü vaziyetinde bulunan 
Aleko efendi ile bir kaç zatın ifa
desine müracaat ebniıtir. Tahkikat 
devam etmektedir. 

Deponun iç kapıları mühürlen• 
miıtir. 

Tutusan kurumlar 
' Galatada Arabacı sokağında Ca. 

ri efendinin mutasarrıf ve Makösyan 
efendinin iaticarmda bulunan dört kat 
tan ibaret kiirgir evin alt katındaki 
Maköayan efendinin atölyesindeki so· 
banın kurumJan tutuıınuts-a da. aön
dürülmüttür. 

Kalp sektesinden 
Kumkapıda oturan 60 yaparında 

Yuvan efendi Tahtakaleden geçer
ken üzerine ani olarak bir fenalık 
gelmit ve yere düıerek vefat ebnİf
tir. 

Yapılan muayenesinde sektei kalp· 
ten vefat ettiği anlaıılmıştır. 

Neden llldUğU anlaşıldı 
19 kanunuevvel aalı günkü nÜs· 

hanızm 3 üncü aahifesinin 3 üncü •Ü· 
tununda "Neden öldü,, başlığı alt.
•da verilen haberin mahiyeti tahkik 
'edilince 

Sirkecide Hüdavendigar cadde. 
sinde 35 numaralı ahçı önler efendi 
dükkanmda müstahdem Tekirdağlı 
Hayriye hiç bir veçhile aşı ve hatta 
şırınga yapılmadığı; ancak yemeği 
müteakip gittiği hamamdan çıkmca 
sokakta kendisine fenalık gelerek Çar 
ıı bekçisi Mustafa tarafından Has
taneye götürüldüğü ıırada öldüğü 
anJaşılmıı ve vefatının uzvi kalp has
talığı nellcesi olduğu Morg muaye
neaile tesbit edilmiştir. 

lstanbul sıhhat müdürü 
Ali RIZA 

.... -v ESİK A..-. 
Emlaki mazbuta yurtluk ocaklık 
vesikasile her nevi bonolar satar 
ve alır ve mukabili emlak alır ve 
vergı borçları kıpabr. Balıkpa-

zar Makaudiye Han No. 35 
im• M. DERViŞ • (11186) -d 

9605 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar lstanbul 
Divanyolu No. 118. Kabina tele-
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M. M. V. Satınalma Komis
yonundan: 

Pazarlığa konulan 200 ta
kım Tayyare uçuş elbisesine 
talip çıkmadığından ihalesi 
28-12-933 Perşembe gunu 
saat 10,30 za talik edilıniııtir. 
Taliplerin pazarlığa iştirak i
çin o gün ve vaktinde Ankara
da M. M. V. Satınalma komis
yonuna müracaatları. (3436) 
(7011) 

Darıca Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

Darıcadaki topçu için açık 
münakasa ile 10,000 kilo kuru 
fasulya satın alınacaktır. iha
lesi 8-1-934 pazartesi günü 
saat 14 tedir.Taliplerin şartna 

meyi görme küzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinde Darıcada As
keri Satınalma Komisyonuna 
müracatlan. (3435) (7012) 

• • * 
Çorlu Askeri Satınalma Ko 

misyonundan : 
Kapalı zarfla münakasaya 

konulan Çorludaki kıt'at için 
45,000 ve T ekirdağmda)ri la
t'at için 60,000 kilo bulgura 
teklif edilen fiat pahalı görül
düğünden pazarlığa konmuş
tur. İhalesi 24-12-933 pazar 
günü saat 15 tedir. Taliplerin 
pazarlığa iştirak İçin o gün ve 
vaktinde Çorluda Askeri Sa
tmalma Komisyonuna müra
caatları. (3437) (7013) 

• • • 
Çorlu Askeri Satınalma 

Komisyonundan : 
Çorludaki lat'at ihtiyacı 

İçin 20,000 kilo ve T ekirdağm 
daki lat'atı İçin de 28,000 ki
lo Nohut açık münakasa ile a
lınacaktır. ihalesi 28-12-933 
Perşembe günü saat 14 tedir. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve saatin 
de Çorluda Askeri Satmalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(2412) (6629) 9149 ..... 

K. O. hayvanatı ihtiyacı i
çin pazarlıkla 50,000 adet 
Beyğir nuhı satın alınacaktır. 
İhalesi 23-12-933 cumartesi 
günü saat 14,30 dadır. Talip
lerin nümune ve · şartnameyi 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa iştirak için de o gün 
ve vaktinde Fındıklıda K. O. 
Satınalma komisyonuna mü
raca\tları. (541) (6976) 

9590 • • • 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: ' 
Kadıköy Hasan Paşa m \hallesinin eski kurbağalı dere 

yeni şair Ahmet Kemal Bey ve Muradiye sokağında 1 No.lu 
1600 zira arsa bedeli def'aten ve naklen verilmek şartile 600 
lira muhammen bedel üzerinden açık artırma usulile satı
lacaktır • İsteklilerin pey akçel eriyle 10-1-934 çarşamba günü 
sat 14 te müracatları. (H.) (6989) 

Kiralık Sinema ve Tiyatro 
Emlak ve Eytam Bankası 

İzmir Şubesinden: 
Ödemişin yegane Sinema ve Tiyatrosu olan binaın 1 İ

kinci Kanun 1934 den itibare 1 bir senelik icarı 30 Birinci Ka 
nun 1933 cumartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere 
kapalı zarf usulile müz.ayedeye konulmuştur. Sinema bilcüm
!•! Levazım ve teferruatila birlikte ve hemen işlemeğe hazır 
bir halde teslim edilecektir. 

Talip olanlar " 75 - Y etnıiş Beı? " Türk Lirası depo 
zito akçesini İzmir veya İstanbul Şubemiz veznesine yatıra
rak bunlara ait makbuzları ve mezkur Şubelerden alıp imza 
edecekleri müzayede şartnamelerini, teklif mektuplarını havi 
zarf ile birlikte 30-12-933 tarihinde lzınir'd~ bulunacak su
rette " Emlak ve Eytam Bankası, İzmir Şubesine " taahhütlü 
mektup ile göndermeleri veya bizzat getirmeleri ilan olu
nur. (7008) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mülga Seyri Sefain İdaresinden müdevver Gayret ro

morkörü 3500 lira muhammen bedel üzerinden 23 Kanu
nuevvel 933 cumartesi günü saat 14 te açık arttırma usulile 
satılacaktır. İsteklilerin görmek için kılavuzluk Müdürlü
ğüne satınalmak için de Müdü riyetimize müracaatları. 

(6663) 

l ısT. MR. Kt JMA.NOANLICI SA.AL. KO. lLANLARıl 
Maltepe Askeri Lisesi Ta

lebeleri ihtiyacı için 360 takım 
dahili elbise 24-12-933 pazar 
günü saat 15 te aleni münaka
sa ile satın alınacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin her gün ve 
münakasasma gireceklerin bel 
li saatinde Merkez Kuman
danlığı Satmalma Komisyo
nunda kazır bulunmaları. 
(623) (6590) 9102 

için bir adet ince torna tezgahı 
25-12-933 pazartesi günü saat 
14 te pazarlıkla satın alınacak 
tır. Taliplerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satın
alma komisyonunda hazır bu
lunınalan. (692) (7017) 

* * * Sıhhiye dairesi ihtiyacı i-

vAPllJ<t.;ULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

1ST ANBUL ACENT ALiCi 
Liman Han, Telefon: 22925 

MERSIN-IZMIR.SURAT 
YOLU 

INöNü vapuru 22 Birinci Ka 
nun Cuma günü saat 10 da Sir· 
keci rıhtımından kalkarak doğ· 
ru İzmir, Antalya, Mersin, Pa· 
yasa gidecek. Dönütte bunlara 
ilaveten Alanya. Küllük, Çanak· 
kaleye uğrayacaktır. 

==== Mevcudu bitiyor 
İğneada ve Midye 

mangal kömürü 

Okkası 5 kuruş 
Fındıklı, Cami meydanı No.104 

Mahrukat tüccan 

fğneadalı Ali Haydar 
~~~(11044) 94891~-_ .. 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Viyana opereti bu akşam Kal

mann'in me§hur opereti Maritza'yi 
oynayacaktır. Yarın matine 15,30 da 
Çarda§, süvare, operet, revü. L'au• 
berge du Cheval Blanc 

Oaküdar hukuk hiikinıliğinden : 
lzmirde Göstepede tramvay caddesin· 

de 765 numerolu hanede Sakine Mehmed 
Ali Bey kızı Fahıta hanım vekili lstanbul 
barosunun 81 ıicil numerosunda mukay 
yed Cemal Mo"la Bey tarafından Here
ke mensucat fabrikasında ba§ ressam 
Rahmi Bey aleyhine açdan batanına da· 
vasında müddeialeyh namına yazılan da 
vetiyenin mumaileyhin bir ay evvel iz• 
mire gittiği §erhiyle bila tebliğ iade 
edilmesi üzerine müddei vekili ilanen 

tebligat icrasını t'a"ep eylemi§ ve mahke 
mecede olvaçhile karar verilmiş olmak· 
la müddaa aleyh Rahmi Beyin 13-1-934 

cumartesi saat 14 te mahkemeye gelme• 
sine dair yazılan davetiye mahkeme di· 

"' * * 
Harbiye Mektebi ihtiyacı 

çin alınacak olan dört kalem 
malzemenin münakasasına ta
lip zuhur etmediğinden 24-
lZ-933 pazar giinü aaat 15,30 vanhanesine talik kılındığı gibi keyfiyet 

İçin alınacak olan 8000 kilo 
Yufkanın münakasasına talip 
zuhur etmemiş olduğundan 
25-12-933 pazartesi günü 
sat 15,30 da pazarlıkla satın 
alınacakbr. Şartnamesini gö
receklerin her gün ve pazarlı
na gireceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satın
alma Komisyonunda hazır bu 
lunmaları. (693) (7016) 

••• 
Harita Umum müdürlüğü 

alma komisyonuna müracaat-
ları. (540) (6977) 9591 

* * * Davutpaşa kışlasında K. O. 

da pazarlıkla satın alınacak- ayrıca gazete ile de ilan olunur. (11272) 

t~r. Şartı_':amesini gö~ecekl~- - belli gün ve saatinde de Ko
rın her gun ve pazarlıgına gı· misyonda hazır bulu~arı. 
rişecelderin belli saatinde Mer (6615) (628) 9107 
kez Kumandanlığı Satmalma :f. :f. :f. 

Komisyonunda hazır bulunma Merkez Kumandanlığına 
ları. (694) (7015) merbut kıtaat ve müesıesal ih· 

••• 
Kuleli Lisesi talebeleri ih

tiyacı için 957 takım pijama 
23-12-933 cumartesi gunu 
saat 15 te açık münakasa ile 
satın alınacaktır. Şartname ve 
nümunesini göreceklerin her 
gün ve pazarlığın gireceklerin 
belli saatinde Merkez K. Satın 
alma Komisyonunda hazır bu
lunmaları. (6614) (632) 

9106 
• • • 

tiyacı için üç bin çeki odun 
7-1-934 pazar günü saat 14 
te kapalı zarfla satın alınacak· 
tır. Şartnamesini görecekle 
rin her gün ve münakasasma 
gireceklerin belli gün ve saatin 
den evvel teklif mektuplarını 
Tophanede Merkez Kuman· 
danlığı Satınalma Komisyonu· 
na vermeleri. (674) (6874) 

- 9446 
• •• 

ralı apartımanda 1 numara. 

/ 

fon : 22398. Kı~lık ikametgah 
Telefon 42519. 

9003 9549 

K. O. Hayvanatı ilıtiyacı 
için pazarlıkla 2,500 adet İp 
yular satın alınacaktır. İhale
si 23-12-933 Cumartesi günü 
saat 14 tedir, Taliplerin nü 
mune ve şartnameyi görmek ü 
zere her gün ve pazarlığa iş 
tirak için de o gün ve vaktin
de Fındıklıda Kol Ordu satın-

topçu taburunda biriken 40 a -
raba gübre pazarlıkla satılacak 
tır. İhalesi 23-12-933 cumar
tesi günü saat 15 tedir. Talip
lerin şeraiti anlamak üzere her 
.gün ve pazarlığa iştirak için 
de o gün ve vaktinde Fmdıklı
dl' Üçüncü Kolordu satınalma 
komisyonuna müracatları. 1 

(538) (6975) 9615 

Harbiye ve merbutu mek
tepler ihtiyacı için 8000 kilo 
zeytin yağı aleni münakasa i
le satın alınacaktır. Münaka
saaı 23-12-933 tarihinde cu
martesi günü saat 14 te yapı 
lacaktır. Taliplerin evsaf ve şe 
raiti öğrenmek üzere her gün 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 2000 kilo kuru üzüm 21-
12-933 perşembe günü saat 
15,30 da pazarlıkla satın alma 
caktır. " isteklilerin belli gün 
ve saatinde Merkez Kumandan 
lığı satınalma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (685) 

(6997) 9622 

Tarihi roman: 5 se.nin sürülerini kışkırtırım!,, De· Döğüşmek te çirkin olacaktı. Saatlerce gezdiler .• 
mittim. Şimdi onu arayıp Hitay artık çoban k12lığından Ve akşam üstü tekrar ocakları-

Bora annesinin vereceği cevabı 
bile beklememişti. 

bulmak sırası geldi. uzaklatmıtlı. Yarın, öbür gün ka· na döndüler. 
Türk kabileleri arasında kadın bile reisinin karısı olacak, meşhur Güneş batıyordu.. Ortalığı ala-

çobanlan sayarlar, sürülerine her- bir bata ölünceye kadar yoldatlık ca karanlık bürümüştü. 
yerde yol verirlerdi. edecekti. Hitay o ğüııe kadar, kendisini 

Ulun hatun bu saygısız adamın Sokakta döğüşmek olamazdı. alacak olan reisin yüzünü de gör· 

Güneşin Oğlu 
Suratı asıktı ... 

O, annesile daima ~kala,ırdı. 
Hitay birdenbire ~taladı .. Dili 

ağzında iki büklüm oldu .. Ulun ha· 
tuna bir şey söyliyemedi. 

Bir kuş gibi dağdan dağa, köyden 
köye uçacaksın .. ! Haydi, yolun a· 
çık olsun arslanım! 

Bora, bağdan ayrıldıktan sonra, 
atının başındaki saçları çekip yere 
atmış ve yoluna devanı etmişti. O 
kendine ve hayvanına güveniyor
du·. Başka bir kimsenin yardımına 
ve büyüsüne ihtiyaç görmüyordu. 

Bu hadise şehrin Türk ve yaban· 
cı kızları arasında, dilden dile ya
yılmıttı• Kızlar: 

- Bora'yı kimse elde edemez ... 
Diyorlardı. 

Güneşin oğlu, son günlerde, civa 
gibi, ele avuca sığmıyor, uzun 
müddet bir yerde duramıyor, evin
de bile rahat yatamıyordu. Delikan 
lının bütün düşüncesi, bütün dile
ği: Düşmanla <löğüşmek ve çapul
rnları kökünden süpürüp temizle
mekti. 

"" * * 
Hitay, öç almak isterken 

Çoban kızı, akşam, Ulun hatuna 

Yazan: lskender FAHREDDiN 
kim olduğunu öğrenmek istedi. Ne yapacaktı? Hasminden nasıl memişti. 

anlatıyordu: - Onu timdi görsen tanır mı- öç alacaktı? Kabile reisi ocağın ayrı ve anne-
- Tanrı dağlarında geyik avla- sın? Er meydanında nişan tecrübeleri sine uzak bir odada yatıyor, sabah· 

yan babam ölürken, anneme: "Ben, - Yüz sene ya~asam ve bin kişi yapmak.. leyin karanlıkta atına binip köylc-
bize fenalık yapan bir kimsenin fe· içinde görsem gene tanırım.. İtte bu güzel bir fikirdi. re gidiyordu. Akşamları da hava 
nalığını, iylik yapanın da iyliğini - Sana yardım edeceğim. Ya- Hitay gibi genç bir kız, zengin karardıktan sonra geliyor, evde 
unutmadım. Kızım da büyürse, be- rın şehri gezmeğe çıkalım. Belki oğlu olduğunda şüphe olmıyan at· reisin yüzünü kimseler görıniyor-
nim gibi, iyliği ve fenalığı, dostu· yollarda rastlarsın! lıyı er meydanında mağlup ederse du. 
nu ve düşmanını unutmasın.,, de- .•••.•••• , • • , • 0 delikanlı çalımsız ve omuzları dü O akşam evin avlısında kıratlı 
miş. Ben de babamın kanını taşıya- Hitay o gece sevincinden uyku tük dolaşırdı. bir adam dolaşırken, çoban kızı, 
ru. Yıllardanberi içimi kemiren bir uyuyamadı. Çoban kızı bu suretle hasmının hasmini bir görüşte tanımıştı. 
üzüntü, sinen bir kin var. Bunu Bir kaç yıl evvel kendisine haka· burnunu kırmağa karar vermişti. Bahçeye bir çok atlılar girip çık. 
kaç gündür size anlatmak istiyor- ret eden ve sürülerini çiğneyip ge- Sabahleyin Ulun hatunla sokağa tığı için, bunu da o atlılardan biri 
dum ! çen adamı bulacağından emindi. çıkarken, Hitay, bu kararım ihti· sanmıştı. Derhal Ulun hatuna koş· 

Ulun hatun: Ulun hatun ona yardım edecek- yar kadına söylemişti. tu: 
- Anlat yavrum, dedi, birinden ti. Reisin anası, çoban kızının fikri- - Aradığım kıratlıyı buldum ..• 

Öç almak lazımsa, beraber alalım. Hitay o güne kadar bir çok er- ni kendi düşüncesine uygun buldu.. Diyerek ihtiyar hatunun koluna 
Hitay sözüne devam etti: keklerden öç almıştı. Fakat bu kı- O da böyle düşünmüştü. girdi .. 
- Bir akşam yayladan dönüyor- ratlı yiğiti o günden sonra göreme- Avlımn kenarına geldiler. 

dum. Uzaklan tozu dumana kata- mişti .. Kinini bir çocuk gibi içinde Yürdüler •. Bütün sokakları, mey- Güneşin oğlu saatlerce at Ü5tün-
rak gelen haşarı bir atlı, güttüğüm büyütüyor, zamanını bekliyordu. danları, pazar yerlerini dolaştılar.. de dolaşmaktan yorulmuştu. Atın-
siirüyü kı~kırttı.. Kenarda duran Ertesi gün, Ulun hatunla ona yol- Hitay, aradığı adamı bulamıyor- dan inerken uzakta duran Ulun 
yolu bıraktı.. Koyunların arasına da rastlasa ne yapacaktı? 'du. hatunu gördü: 
daldı .. Hayvanlarımı ezdi. Başı yu- Çoban kızı kendi kendine bunu Ulun hatun da merak içinde, sa·· - Anne, bana hala bir kız hula. 
karda gezen bu atlının burnunu düşünüyor ve: ğına soluna bakınıyor, çoban kızı· madın mı? 

Demek ki, döğüşmek ve öç al• 
mak istediği delikanlı, Ulun hatu· 
nun oğluydu! 

• • • 
Hitay'ın köye dönüşü 
Çoban kızı, öç almak istediği 

bir adama varmak, onun koynuna 
girmek istemiyordu. 

O gece ortalığı karanlık sarınca, 
sıcak odayı, yunıuşak yatağı ve ra· 
batı gözü görmedi .. Her şeye gözü· 
nü kapadı .. On günlük tatlı rüya· 
dan birdenbire uyanır gibi, silkin· 
di .. Babasının sözlerini hatırladı .. 
Ve kimseye görünmeden, yavaşça 
bahçeye çıktı. Eski elbiselerini gi· 
yerek, gece yarısı köyüne döndü. 

• * • 
Hitay, güneş doğmadan köyüne 

varmıstı. 

Çoban kızı, on gündür görmedi· 
ği anasını merak ediyordu. 

Köy, şehre çok yakın olduğu i· 
çin, Ulun hatun hasta kadına her 
gün yiyecek gönderiyordu. kırnağa yemin ettim. "Alacağın - Döğüşürüm... nın öç almak istediği delikanlıyı Diyerek, alının dizginlerini lı· 

olsun, yiğit ... Bir gün o~lsu.ı:ır .Jb~e~nı.Sd.!ôe..L_W.m~L----------Ltuım:ıa.LU..tiıı:.o.ııdu-------Lına:ı:cııı.a...uw:li...11ılaıi.ID.a...ırmdi. ______ ~-----.ilJlib-rli.J~ 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

1 Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyen~ satılmaktadır. 
Fiatlarnnız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a ristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~an~ık!a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuru~tnr. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'~liyet müşteriye 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 be§ 
lira tenzilattan istifade ederler. ı 

Adres: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi: Telefon No. 24470. 
• " • • ,. F • ~ - f' llt _; 

............................. 
Uenizyolları 

iŞLETMESİ 
Acenteleri : Karaköy Köpnılıatı 

Tel 42362 - Sirkeci Mühürdıırzade 

KARADENIZI 
Sür'at yolu·- 1 

KARADENİZ vapuru 21 Bi
rinci Kanun PERŞEMBE 
20 de Galata rıhtımından kal
kacak gidi9te lnebolu, Samsun, 
Ordu Gire5on, Trabzon, Rize, 

, ·1 Hopa'ya dönüşte bun'a.ra ı ave-
ten Pazar, Polathaneye uğraya
cakbr. (7001) 9627 

Karadeniz yolu 
ANKARA vapuru 23 Birinci 
Kanun CUMARTESi 20 de 
Galata rıhtunmdan kalkacak. 
Giditte İnebolu, Sinop, Samsun, 
Gireaon, Trabzon, Rize, Ho. 
pa'ya. Dönütte bunlara ilaveten 
Pazar, Sürmene, Fatsa, Onye'ye 
uğrayacaktrr. (7018) 
_;;._.:..~~~~~~~-~ 

Bartın yolu 
SEYYAR. vapuru 21 Birinci 
Kanun PERŞEMBE 19 da 
Sirkeci rıhbmından kalkacak. 
Giditte Akçaşehir, Ereğli, Zon
guldak, Barhn, Amasra, Kuru
~ile, Cide'ye. Dönütte Amas
ra, Kuruca9ile'ye uğramıyacak
tır. (7022) -

İmroz yolu 

Eslcişehir eker Fabrikası 
Fabrikamızın 

Fiatlarımır. 
kilosu 40, 

şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

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

Fabrika deposundan itibaren bütün mesarif ve sigorta ve mes'uliyet münhasiren müşteriye aittir. Nakliye 
fabrikamızca yapılabilir. Gönderilecek mal fabrika tq.rafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Bedelin yüzde 
yirmi beşi siparişle peşinen ve mütebaki yüzde yetmiş beşi ile diger mesariflar 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 
ı.. • • : - • • 1 :' • " ; . ~ • - ~ ' .• 

ANAD·OLU 
Türk Sigorta Şi~keti 

4 tlacil Vakıf Han fıtaabul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye it Eankası hırafmdan teıkil olunmuştur, idare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirk~ 
tidir, Ttirkiyenin her tarafında (200) il geçe11 acentalannuı hepsi Türktür. Tür· 
ldyenln ea mühim müesseselerinin vebaakalarmın sigortalaruu icra etmektedlr. 

Gaziantep Vilayeti 
Defterdarl!ğından: 

• 

~ ·6ô ,.a·~ ~ l 
" as ·; :;; . 4J ~ 

~ ~ ö ~ ~t :lJ 
Yahni Demirci Han 13 Kürkçi- Tahtani 23 

çar§ısı yan Han oda 1 ahır 
na fevkani 43 

oda 

~ 
::J .,, 
::ı 

:ı: 

aa. ayyü! bacı va
kıf D. ve lasmen 
buğday arsası çık 
mazı 23ili.11 No 
lu buğday anbar· 

UCUR vapuru 22 Birinci Ka
nun CUMA 15 te Galata rrh
tunından kalkacak. Gidifle G& 
libolu, Lapseki, Çanakkale, lm
roz' a. Dönütte bunlara ilaveten 
Şarköye uğrayacaktır. (7021) .............................. Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 

aiıortalarını en iyi ıerait!o 3 apar. Hasar \-ukuunda zararları ailt' at vo kolaylıklil ödtt. 

lan ve buğday a
rasası caddesi So • 
ayyüş bacı vakıf 
dükkanı ve bo -
yacı caıni sokağı 
Ar. Fethiye med
resesi ve mezarlık 
önü tarik ve 1-15 

P.!::y~:ç~~d!.~~~3 1 Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 9009 
(10527) 9021 ' . '. ~ ._ -t' • ~ , '. • ...~ :- • ,: 1 :-
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1 lST ANEUL BELEDiYESi iLANLARI 1 

İstanbul Belediyesinden : Belediye Z. Talimatnamesi 
nin 145 inci maddesile zeyli umumi meclisin 27-11-933 ta
rihli kararile değiştirilmiştir. Bu madde ve zeylinin yerine 
kaim olan madde aşağıya yazılmıştır. Madde 145: Motörlü 
ve Motörsüz kara ve deniz nakliye vasıtalarını kullanmağı 
bilmeyenler, alal zaafı ve uzvi ve sıhhi arızası olanlar akli 
melekeleri ihlil eden uyuıturucu, sarhoş edici maddeleri kul
lananlar ve on sekiz yaşını bitirmeyenler, Ceza kanununun ter 
!>iye mükellefiyt:Llerinin sui istimaline ve şeref ve haysiye
tin ve umumi adap ve ahlakın ihlaline matuf hükümletine te 
mas edici mahiyette suçlardan birini işlediği tahakkuk eden 
ler, bunları kullanmaktan ve bu san'at mesleğine girmekten 
men olunur. (7014) 

Denizcilere ilan 
Tabii iye Umum Müdürlü_;ünden: 

Son Fırtınalar dolayısil ~Karadeniz Boğazı Haricinde· 
ki ziyalı ve sedalı Şamandıranın bu kerre Ziyasmda da ari
za husule gelmiştir. Mezkur Ariza havanın müsaadesi halin 
de derhal islah edilerek faaliyete getirilecek ayrıca ilan edilmi 
yecelctir. (7010) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

10752 kilo Yaş Sebze: Açık münakasası : 6 Kanunusani 
1934 cumartesi günü saat 14 le. 

30 Ton Benzin : Kapalr zarfla münakasası : 6 Kanunu 
sani 1934 cumartesi günü sa at 15 te. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için lüzum olan iki kalem 
eşyanın münakasaları hizala rındaki gün ve saatlerde yapı-

'acağmdan şartnamelerini gö rmek İsteyenlerin her gün ve 
mezkUr malzemeyi itaya talip olacakların da münakasa 
gün ve saatlerinde Kasunpaşa da Deniz Levazım satınalma 
komisyonuna müracaatları. {6859) 

9441 

9132 

SATILIK KAGiR HANE lı•-• Dr. Nuri Fehmi ..__,1 
Kadıköy iskeleaioe yakın 7 odalık ve Göz Hekimi 

havadar k&ııir hane banyo, •u, huvagazı 
elektrik teaintı. Galateda Tünel civa· Cağslotlu Süroyys Bey aparl 
rında : HRISOVELONI BANKASl'na .11aat 2·6ya kadar. T el~fon 23212 

müracaat. (ll 136) 9603 1 900ô 

· No.Iu dükkanlar. 
Evvelce Mülkiyeti idarei hususiye namına ihale edilmiş iken 

taahhüdünü ifa etmediğinden kanunun 8 inci maddesi muci • 
hince ihalnesi feshedilmiş olan yukarıda evsafı yazılı Kürkçü 
hanmm mülkiyeti yine eski şeraite göre bedeli 8 senede ve 8 
taksitte ödenmek şartile 31-12.933 tarihine müsadif pazar gü 
nü saat 14 de ihale edilmek üzere yeniden kapalı zarf usulile 
müzayedeye çıkarılmıştır. Talip olanların yüzde 7,5 pey akçe 
lerini veya banka mektubiyle teklifnamelerini muhtevi kapalı 
zarfı hamil olarak Gaziantep Defterdarlığında müteşekkil sa 
lış komisyonuna müracaat eylemeleri ilin olunur. (6938) 

9569 

Nafia Vekaletinden: 
16, 18-12-933 tarihle rinde münakasası icra lalına

cak olan (150,000) kayın normal ve (1716) adet kaym 
makas traverslerinden (100 ,000) kayın normal ve (1170) 
adet makas traversine ait m ünakaaa müddetleri görülen 
lüzum üzerine 25-12·933 ta ribine müsadif pazartesi günü 
saat 14 ve (50,000) kayın normal ve (546) adet kayın 
maku traversine ait müna kasa da 25-12-933 tarihinde 
sat 15,30 a kadar uzablmıştı r. 

Şartnamenin teklife ai t maddeleri tadil ve teklif 
mektubu şekli tertip edilmiş olduğundan bu husustaki nü

munelerin alikadaranca Anka ra'da Nafia Vekaleti Leva
zmı Dairesinden ve Hayd arpaşa'~a Liman işleri Müdür· 
lüğünden almaları. (6911) 9521 

' TİCARET iŞLERi UMUM MODORLOc:lONDEN : 
Sigorta tirketlerinin teftit Ye mürakabe.i hakındaki 25 Hazi

ran 927 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiyede yangın, nakliyat 
sigorta iti erile çalıtmak üzre tescil edil mit olan ecnebi sigorta tir
ketlerinden (Alyans ve Stutgarter Ferayn - Allianz et Stuttgar. 
ter Verein) sigorta tirketinin Türkiye umumi ve-
kili haiz olduğu selabiye te binaen bu kerre müracatla kendi 
sinin gaybubeti esnasında yerine şirket namma yapacağı itlerden do. 
ğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü 
,.hıs sıfatlarile hazır bulunmak iizre (Albert Moel) efendiyi vekil ta
yin eylediğini bildirmit Ye lizımgelen veıikayi vermittir. Keyfiyet ka-
nuni hükümlere uyıun görülmüt olmakla ilan olunur. (11263) 

Umumi Ne,riyat cıe Yazı lfleri Müdürü ETEM iZZET 
Gaz~ecililr .-e J1atbaa.cJclr T. A. S. 
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İşlerinizin düzgün, • • 
neşenızın devamlı olması • • 

ıçın: 

YENüSENE a 

o 
Kurukahveci 

E 
eh et 
diMahu a ı 

Halis, nefis 
fincan 

• 

köpüklü kahvesinden ve 
kahve ile karşılayınız 

bir 

FİRMA VE ADRESE Dİ AT: 

MISIR ÇARŞISJ. KAPISI KARŞISI 

Kurukahveci eh et Efendi 
Maht rı · c hanesi l1253 

........................... ~ ............................... -. .......................... c... ........................................................ . 

B« tker'cle BAKER'de Ba.ker'cle 
•• 

Olçü üzerine kostüm • • 
evsıııı n on 
enilikle ni ve ltoların e se nin 

En mükemmelıni bulabilirsiniz 
Baker her zarif kadın ve erkeğin idealidir. 

Hikaye Ve Roman Kitaphanesi 
Ramazan gece'rini hot geçirmek, ırühnek aynı zamanda istifade 

etmek üzre Hilmi Kitaphaneıi bir roman külliyah neırellmeğe b&§laıruıtır. 
1 - KADIN ERKEKLEŞ1NCE. Hüseyin Rahmi Beyin ka. 

dınlarmuzın asri hayatı hakkında yapılmıt bir eserdir. Darülbedayide 
oynanmıvhr. Fiyatı 50 kuruttur. 

2 - ŞEYTAN IŞJ. Eıki mahalle hayatından bir levhadır. Gü· 
lünçlü ve t.ıhafhr. Hüıeyin Rahmi Beyindir. Fiyatı 30 kuruıtur. 

3 - NAMUSLA AÇLIK MESELESİ.- Hüseyin Rahmi 
Beyin eseridir. Bu kitapta ayrı ayrı dokuz hikiye varda. 1 - Namuıla 

açlık meaaeai, 2 - Şeytanm karıaı, 3 - Tosun, 4 - ihtiyar muharrir, 
5 - iki loğu .... 6 - Ölü diri getirir, 7 - Buırün ne yiyeceğiz? 8 - Teh· 
like kartısmda, 9 - Etkiya oyunu güzel bir kapakla beraber her taraf 
için 30. 

4 - 1Kl KANLI MACERA.- Bu kitap~a üç hikiye var
dır. 1 Şehrah ıultan, Claude Farrer'in 2 atkın zafer nağmeıi, lvan Tur· 
eueneffin, 3 garip bir evlenme mütercimi Nazım Bey, Fi. 30 kuru,. 

5 - KA T1L PUSE.- Hüıeyin Rahmi Beyindir. içinde 
yedi hikaye nrdır. 1 Katil puıe, 2 naaıl dolandmcı oldum? 3 eteklerin 
di"inden anltyan bir m!iteha1111. 4 imrenilecek bir ölüm, 5 kanlı el3iven, 
6 münzevi rahip, 7 halkın saflığı. 

6 - lKl HöDOC.ON SEYAHATi. - Hüseyin Rahmi 
Beyin eıericlir. Bu kitapbl mubt~il menuda altı hikaye vardır. 1 iki hö
düğün ıeyahati, 2 - Nasıl öldürdüler? 3 Müılüman mahalleıinde bu iı 
olur mu? 4 Arzın yuvarlakltğına inanmıyor. 5 BüyÜk ana, 6 tövbeler 
tövbeıi. 

7 - TONELDEN lLK ÇIKIŞ.- Hüıeyin Rahmi Beyin 
~•eridir. 1 Tüne'den ilk çıkıı, 2 - Lekeli bununa tüpheıi, 3 - büyÜk bir 
ibret deni 4 - Horoza ıes talimi, 5 kedi için .•• Fiyalt 30 kuruttur. ' 

lSTANBUL, H 1 L M 1 KlTAPHANESl (ıı2ss) 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Komisyonumuza merbu t kız muallim mektebinin ka

lörifer kazanı tamiratı 10-1- 934 tarihne müsadif çarşamba 
günü saat 16 da ihale edilme k üzere kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve şartnamesi
ni görmek üzere İstanbul Erkek Lisesindeki komisyon 
kalemine ve münakasaya işti rak edeceklerin de ihale günü 
teminatı muvakkat makbuz larile birlikte komisyonumu
za mürıı.caatları. ( 6917) . 9529 -------

Bir Motopomp isteniyor 
Maraş Belediyesinden: 

25-30 Bargir kuvvetinde harik için son sistem bir 
Motörpomp kapalı zarf usulil ·~ mübaya edilece . Zarflar 

15-1-934 tarihinde Maraş Belediyesi encümeninde açda 
caktır. Talipler daha evvelden şartnamesini belediyeden al 
dırabilirler. (6973) 9594 

Deniz Levazım Satınaf ma 
Komisyonundanı 

410370 kilo Ekmek : Pazarlıkla münakasası : 23 Kanu 
nuevvel 1933 cumartesi günü sat 14 te. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için 11 Kanunuevvel 1933 
tıı.rihinde yapılan münakasasında teklif edilen fiatları Vekale
ti Celilece giii görülen yukarda mıktarı yazılı Ekmeğin pazar 
lıkla münakasası hizasındaki giin ve saatte yapılacağından 
şartnamesini görmek i.ıteyen]erin her gün ve itasına talip ola 
caklarm da münakasa gün ve saatinde muvakkat teminat 
makbuzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satmal
ma Komisyonuna müracaatları. (6968) 9588 

ZONGULDAK AMELE BIRLIGINDEN: 
Kozluda eski kıtla mevkiin de Deniz İtçilerine mahsus olmak 

üzre inta ettirilecek ve bedeli ket fi on yedi bin sekiz yüz sekiz lira· 
dan ibaret bulunan binanın intasi yirmi gün müddetle mevki'i mü
nakasaya vaz edilmittir. Talip ol anların ketifname ve pilanları Zon 
guldalda Amele birliği merkezinde ve lstanbulda Dördüncü Vakıf 
hanında İstanbul Mıntııkası Maad in Mühendisliğinde görebilecekle· 
ri ve her talibe i9bu evrakin on lira bedel mukabilinde ita edileceği be
yan olunur. 

ihaleye girebilmek için Mü hendis veya Mimar olmak veyahut 
Mühendis veya Mimar kullanmak mecburi olduğu gibi bu gibi işleri 
hüsnü muvaffakiyetle batarmıt olduğuna dair vesika ibrazıda tart 

br.Münakaaaya ittirak edeceklerin teraiti münakasaya tamamile uy-
gun olarak bedeli ketfin yüzde ye di buçuğu nisbetindeki teminat ak 
çaları veya muadil Banka kefalet mektuplarile yövmü ihale olan 30 
Kanunuevvel 933 cumartesi günü saat 15 te Zonguldak Amele birli 
ği Hey'eti Faale odasında hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

-· ,(11116) ._ 9543 

ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

Merkezi: ADAPAZARI 
lstanbul şubesi: Yenipostane 

karşısında Tel 20224: 
Sermayesi: 1,200,000 

ihtiyat akçesi;180,000 
ŞUBELER 

Bandırma - Bartın - Biga - Bilecik - Bolu - Bozüyük 
- Bursa - Düzce - Eskişehir - Gemlik - Gerede -
Geyve - Hendek- İzmit - Karamursal - Kütahya -

Mudümu - M. Kemal Paşa - Safranbolu - Tekirdağ -
Yenişehir. 

Müsait şeraitle mevduat, havale kabul etler. Tahsile senet alır ve 
ihraz muamelatı yapar. "" · 

Mevduat faizleri ,,;ütliriyetle görüfülerek tesbit edilir. 
Komisyon ve Ticaret kısmı her nevi emtiai Ticariye satışma 

delalet eder. 
Sigorta yapar Telefon: 23623. • 9015 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

-- 1500 kilo Yün : Pazarlıkla mübayaası : 23 Kanunuev
vel 933 cumartesi günü saat 15 te. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarda mıktarı yazılı Yünün 
pazarlıkla mübaya edileceğinden şartnamesini görmek iste 
yenlerin her gün ve itasına talip olacakların da hizasındaki 
gün ve saatte muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Ka
sımpaşada Deniz Levazım Satınalma Komisyonuna müra
caatları. (6969) ~ $589 


