
Bütün memlekette havalar 
yağışlı gidiyor. Soğuklar 
artacak. Ali iktısat meclisi 
şubatta toplanacak. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Reichstag kundakcıları maz 
nunlarından Torgler idam 
edilirse, buna mukabil bin 
naziyi öldüreceklermiş. 
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~e yapacağız? 
lktısadi program 

ANKARA, (Batmuharririmiz· 
den) - Memleketin esaslı, iktı
aadi .nı.2amını yeniden kuracağız. 
lktraadın bir memleket hayatın· 
daki ehemmiyetini bilmiyen kal
dı mı? Muhakkak ki, bir memle· 
ket iat.kıaı iddiasında bulunmak 
içın, iktısadiyatına hak:.ıln olmalı· 
dır. 

Şu da muhakkak ki, eski ıi11 • 
t~rle, eaki tutumlarla bir mem· 
leketin ikbsadiyab yürütülemez. 
Yeni hayatın; yeni terait ve yeni 
meeburıyeUeri vardır. Hele iktı • 
aadiyatımızı gelifi güzel bir ce· 
reyana bırakmak, bugünkü zaru· 
retlerin icaplarına hiç uymaz. O
nu pek sdo bir kontrola tabi tut· 
mak lazımdır. Bu kontrolu an
cak ve yalnız devlet yapabilir. 

lktııat ve ticaret hayatında 
her it ayrı ayrı kontrola tabi tu • 
tulurken, bu itlerin biribiri aley • 
hinde çalıtmalarına, birinin yap· 
tığını öbürünün yıkmamasma da 
dikkat .edilmek lazımdır. Bu da 
bütün tetebbüsler ve hareketler a-

' rasında ahenk temini ile kabildir. 
Memleketin iktıaadiyatını ala

kadar eden bazı itler var ki, o 
itlerle hiç alikası olmayan veka
letlere bağlı bulunuyor. Bu rabı· 
talarm sebeplerini izah ve müda· 
faa etmek güçtür. Bunları da nor
mal vaziyetlerine iı'ca etmek la· 
zımdır. 

Sanayiimizi yeni baştan kuru· 
yoruz. Bu hareket; bir çok feda· 
kirlıkları icap ettiriyor. Hiç bir 
memleket istihlak maddelerini , 
mutlaka hariçten aldığı fiyatlar· 
dıın cia!Ja ucuz tedarik etmek ka· 
rıırile sıınayiini kurmaz. Milli sana 
yiini kurmuş olmak için yapar sana 
yii en çok ileri olan memleketlerde 
bile, öyle maddeler va.rı ki ~er· 
beat rekabet karşısında ayakta 
durmasına imkan yoktur. Reka
betin mihveri, maliyet fiyatıdır • 
Maıiyet f.ya.ı ise hususi, mahal· 
li, m .. ddi ve batta manevi bil" çok 
imıherın tesirinden kurtulamaz. 
Demek istıyoruz ki, bütün mem
leketlerin maliyet fiyatını azalt· 
mu: kabiliyeti ayni derecede de· 
ğ.ıdir. Unun •çin ıanayıini ku· 
r .. n her memleket; gümıük hima· 
yeleriıe onu müdataa etmeğe 

mecburdur. Biz bile, eğer buğaa
ya gümrük koymamıf olsa idik. 
Türkiye; bugün ekmeğini bile 
harıçten tedarik mecburiyetinde 
kalırdı. Eskrıden öyle değil mi i. 
di? Ziraat memleketleri arasında 
aayılan Türkiye; daha yakın va· 
kitlere kadar ununu Amerikadan 
ve başka yerlerden almıyor mu i· 
eli? Onun için memleket sanayii· 
ni•kurarken; unu gümrük hima
yeaile veya batka suretle himaye 
etmeği bu himayenin memlekete 
bazı fedakarlıklar tahmil edece
ği bu kararın tabii bir neticeai 
saymalıdır. 

.hangi sanayii yapmalıyız? .• 
B:r defa funu te\Sbit etmeli ki, 
bu memlekette kurulacak ve bil
hassa himaye edilecek aanayi; 
butün iptidai maddeleri memıe
ket dahitinde tedarik edilecek sa• 
nayi olmalıdır. 

Türkiyede yeniden kurulacak 
aanayi arasında en ~vvel şu mad
deler akla geliyor: Deın.r, kö
mür, kağıt, cam ve fişe, kok, ken· 
dir ve kenevir, pamuklu mensu
cat, kükürt sanayii ... Buna mem
leketin elektrifıkasyonunu da ila
ve edebiliriz. Bunlar ilk planda 
olan teylerdir. Daha ince sanayi, 
ancak ikinci planın, beş on sene 
sonraki yeni bir hamlenin itidir. 
Acaba bütün bunları batarmak i
çin hangi vasıtalardan, hangi ser
mayelerden istifade edeceğiz? Te
reddüde mahal yoktur: Bu mem
lekette hiç bir kuvvet, hiç bir ser
mayeyi ihmal edemeyiz. Devlt>t 
le, hususi müesseseler de, şahd 
ıermaye ve teşebbüsler de hu İk· 
tısadi ve sanayi kalkınması h;:~·e· 
ke:i::ıe iştirak edecektir. İştirak 
ettikten sonra da devlet kanunla· 
rının vatanda~lara bahşcltiği' b:.i
tün hakl:ır masun kalacaktır. 

Memleketi" umumi cepheden 
iktıs:ıdiyatının şümullü hir tetki. 
l<c tabi tutulması birinci dere~e
'cle mühim b:r davadır. Bu tetki· 

Ekmek Vergisi Liy · ası Martta Meclise Veriliyor 
ı-----------·--·------------------------------------------------------------------------------~·--------------------------------------------------------------
Yalnız satılacak ekmek

lerden vergi alınacak 
Varidat 6 milyonu bulacaktır 

Hükumet buğday alım muamelesini 
genisletmek kararındadır 

1 Türkiye 
1 Bulgaristan 

ANKARA, 21 (Te 
lefonla) - Ekme • 
ğin beher kilosundan 
alınması kararlaıan 

bir ku!uıluk resim 
hakkındaki kanun la 
yihaımı hükümetin 
martta Millet Mecli
ıine ıevketmeıi ihti
mali vardır. Ancak 
itin müıtaceliyetine 

mebni layihanın ay· 
ni ay zarfında müza 
kere ve· kanuniyet 
kealıetmeaine ve ni· 

un.da tatbikına ge • 
çilnıeıine intizar o
lunebilir. Bu huıuıta 
Ziraat vekili Muhlis 
Bey dedi ki: 

"- Hazırl-n la 
Jİ)ıa icra Vekilleri 

Heyetine tevdi olunmuıtur. Kanunun 1 
yeni mali seneden evvel Mecliıten çık· 
maıı ve meriyete eirmeai arzu edilyor. 
Bu resimden ümit edilen varidat 4 ili 
6 mi~ondur. Resim yalnız hrmlarm sa 
tacağı veya sattıracağı ekmeklerden alı 
nacaktır!'' 

Hl\zırlanan layıhara ııöre ekmekler· 
den bir kuruı resim pul ilsalu suretile 
cibayet edilecektir. Temin edilecek vari
dat Ziraat Bankuı vasıtasile köylüden 
s:ıtın alın~akta olan buğda)' muamele • 
aınden dogacak: muhtemeı ·· bir zarara 
kar§ılık tutulacaktır. Zira hüküml!t alım 
muamelesini geniıletmek karumdadır. 
Mübayaadan hiç bir zarar olmaz veya 
bu zarar bu yeni resimle temin edilecek 
'Y&ridatm bir kısmmı götürecek olurıa 

• 

. 
geriye kalan mikdar silolar ve ambarla.. 
inıasına hasrolunacalör. 

• •• 
Yeni ekmek vergiı;ııden laetanbul • 

dan ne temin edileceğini dün tetkik et• 
tik. Aldığımız malümata göre lstan
bulda 193 fırın vardır. Bu fırınların gün 
de iıledikleri un mikdarı 3404 çuvaldır. 
Şehrimzde hergün sarfedikn ekmek mik 
dan 328254 kilodur. Kilo ba§ınft kırk pa 
radan bu yekün üzerinde senede tahrni 
nen 1,117,600 lira tutmaktad!t". lstan • 
bulda ayrıca, günde 13 bin kilo da fran 
cala •arfedilmektedir. Bu hesaba göre 
hükümetin senede 4 milyon ilra olarak 
tahmin ettiği ekmek vergisinin bir mil • 
)"On iki yüz bin lira bdarını yalnız Js. 
lanbul temm ede ı ecekflr. 

lngiliz Hariciye nazırı va-
ziyeti yakından görüşecek 
Evvela Hitlerin taleplerine karşı Fransa 
nın ne V~7.ivet alacağını anlamak isteyor ,, 

. -

Sir John Simon 

LONDRA, 21. A.A. - Avam kama· 
rasında, muhtelif hatiplere cevap veren 

katı; ecnebi mütehassıslara yap
tırmak zarureti ıse meydandadır. 
Hükumetin Amerikadan getirtti
ği mütehassıslar aylardanberi, bu 
arB.flırmalarla meşguldürler. Tet· 
kıkatın önümüzdeki üç dört ay 
içinde ikmali umuluyor. Bu tet· 
kikat neticesini ifade edecek olan 
raporun ehemmiyeti hakkında 
tafsilata lüzum var mı: İdare ma
kinesindeki sakathklaıı, iktı!adi 
bünyemizdeki kuvvet ve zaafımı
zı, zah'i'.ri ve gizli kuvvet ve ser
vetlerimizi, hasılı umumi vaziye
timizi bitaraf bir tetkik heyetin
den öğreneceğiz. Kanaatimizce 
böyle bir tetkikten sonra bizde 
hasıl olacak bilgı; bir kaç fahri· 
ka inşasından da kıymetlidir. 

Memleket iktuadiyatının ida
resi; tabiatile hükumetin ve oııa 
izafeten lktısat vekaletin· n elin· 
dedir. Bu bakımdan vekaletin ih· 
tiyaca uygun bir tarzda te1kilat. 

Sir John Simon, bugün evvelce derin 
ıurette tetkikatta bulunmak11zın, her• 
hangi bir esaslı beyanatta bulunmanın 
nabemehal olacağını teyit et:riıittir. 

Ba§vekil Hitler, muhteviyatı hakkında 
ne düıünülürıe dütünübün bütün ala· 
kadar taraflar içn pek büyük ehemmiyeti 
haiz aleni beyanatta bulunmuştur. Bu 
beyanatın ciddi olup olmadığını ıoran 
bir mebusa cevaben Sir John Simon bu 
nun pek mühim bir ıual olduğ1D1u ıöy. 
lemi§ ve demiıtir ki : 

"M. Hitler'in beyanatı hassaten Fran 
aanın ali.kasını uyandıracak ıpahiyette 
idi. Biz, bu husustaki tahkikatımızı ifa 
ederken vaki olan bazı telkinatı tasvip 
etmediğimz ve vaziyeti tavzih ile bu be
yanatın tahtında neler gizlend:ğini anla· 
ınakla mükellef bulunduğumuzu açıkça 
aöyledik. Tahkikatımız devam ediyor. 

Sir John Simon, yarın M. Paul Bon· 
cour ile görü§ebilmek fırsatını elde et· 
tiğinden dolayi bahtiyardır. Zira, Alman 
teklilatının Almanyanın komıularının ıi· 
yaset ve ihtiyacatile kabili telif olup ol· 
madığmı anlamak huıuıunda memleket· 
!erin mümkün olduğu kadar yekdiğerine 
yakla§mlllan çok mühimdir. 

LONDRA, 21. A.A. - Sir John Si
man, Pariıe · hareket etmiştir. 

landırılması zarwidir. Memltoket 
ikusaaıyatının umumi cihazını bu· 
e:iinkü tefkiJat ve vesait ile ida· 
re etmek ımkan haricindedir. Her 
halde bugünkü tetkılatmııı ne>k· 
san olduğu muhakkaktır. 

lktısat vekaıetinin mesaısın· 
den, vekaletin bürolarındaki tet· 
kikattan ve bazı mali miıe~se,e· 
!erin faaliyetinden anlıyoruz ki; 
lktısat vekili Mahmut Celal Be
yin hazırladığı iktuadi program; 
belli ba9!1 yukarıda arzettığimiz 
esasları ve bunlaım icra ve tat· 
bik şekillerini ihtiva ediyor. Şim
diden hükmolunabilir ki, hükü
met bu programın tatbikatmda 
muvaffak olursa, - çok değil -
dört bet sene sonra memleketin 
iktısadi manzarası değitecektil. 
En mütkül, en lüzumlu sanayiimi
zi kurmut olacağız. 

Siirt Meb'uau 
MAHMUT. 

--o-

Ticari anlaşma muka
velesi imzalandı 

ANKARA, 21. A.A. - Türkiye ve 
Bulgariıtan araaındaki ticari anla§ına 
mukavelesi bugün öğleden ıonra hari-

' ciye vekaletinde hariciye veki.leti katibi 
umumisi Numan Rifat Beyle Bulgar or
ta elçiıi M. Antonoff ara11nda imzalan• 
mııtır. 

Bu anla,ma ile tarafeyn gümrük ta· 
rifelerinin bazı maddelerinde mütekabi
len gümrük tarifelerinin bazı maddele
rinde mütekabilen tenzili.t icrasına mu .. 

(Devamı 5 inci sahifede) 
o-------

Mecliste dünkü 
Müzakereler --Milli saraylardaki eşya 

220 bin parçaya yakın 
ANKARA, 21. A.A. - B. M. Mec· 

liai bugün reiı vekili Hasan Be) İn riya-
setinde toplanm•ıt-ı·. · 
CeJıt•nin açılmasını 
müt~Aip meclis he
aaplarmın tetkiki · en· 
CÜmeniftİn milli IR• 

raylardaki eıyaya .. it 
ıınazbatau okunnıu§· 
tur. . 
. Encümen bu maz• 
hataıında B.M. Mec
lisinde devredilen 
Dolnıabağçe, Beyler· 
beyi, Göksü, Top· 
hane, Aynalıkavak, 
Ihlamur köık ve sa· 
raylarında mevcut e§ 
,.alar111 ellerdeki def. 
terlerle karııkştırı- Haıan Bey 
!arak birer birer göz· 
den geçiril-liği ve sayısı 220 bine yakın 

(Devcmı 5 inci sahifede) 

Büyük 
Ticaret ofisi 
Yeni teşkilat ikinci ka
nunda faaliyete geçiyor 
Aldığımız ma!Uınall. göre lktHat ve 

ki.letinin yeniden yapmağı iıthdaf ettİ· 
ği teıkiliitın bir kıanının yılbaşında tat 
bikı mukarrerdir. Ezcümle bürük tica
rel! ofiai 1 Ki.nunuoanide Ankıuıı:da fa. 
aliyete geçecektir. Bu ofiate timdi fktı. 
sat veki.letine bağlı ve ücretle müıtah • 
dem olan müıavirler ve müUehaassılar bu 
ofistle aza olarak bulunacaklardır. latan 
buldalı:i ofis bu tekilde Ankaraya ııicJo. 
cek ve raportörlerin vaziyeti sonradan 
tayin edilecektir . 

Ankarada yeni tetekkül edecek ofis 
jnemleketin bütün ilıtııadi itleri üzerin 
de etüt yaparak lktısat vekiletine tek· 
liflerde bulunacktır. Ofiı muhtelif ibti • 
1a1 tubelerine aynlacaktır. 

lstanbulda karlı sokaklar 

Bütün memlekette 
Havalar yağmurlu 

Kar dün de :akşama kadar 
fasıl ayla devam etti 

Bu kı§ın ilk kan evvelki gün yağma. 
ğa batlamıı, evvelki gece de devam et• 
mİ§tİr. Dün sabah gözlerini açanlar, et
rafın beyazlanmıı olduğunu ııömıü§ler-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Güreşçilerimiz 
Galip 

ikinci Balkan ıampiyona
sı dün gece başladı. Gü
reşçilerimiz 6 galibiyet 
kazandılar. Tafsilat ikin· 
ci ıahifemizdedir. 

1 Saat 23 meselesi bir çok 
karışık yollar açıyor 

Vekaletin tebliği daimi encümende 
Emirle Belediye kanunu arasındaki taaruzu kaldırmak 

ve halkı korumak için en kestirm ~ 
çare kapanma saatlerini 23,5 olarak tespit etrnektir 

Sjnerna ve tiyatrolann geceleri 
aaat 23 te kapatılması için Dahiliye 
vekaletince vilayete verilen direktif 
dün vilayetten belediyeye tebliğ edi,. 
miıtir. 

Belediye, meseleyi daimi encÜ· 
mene sevketıniıtir. Vali ve belediye 
reisi Muhittin Bey de, yeni bütçenin 
müzakereıinc devam eden encümen· 
de Dahiliye vekaletinden bu buıuata 
tebligat vuku bu duğundan encümeni 
haberdar elmİ§tir. 

Salahiyettar zevat, zabıtai beledi· 
ye talimatnamesinin eski ve belediye 
kanununun muahhar bulunduğunu 
ve kanunun sinetİıa!Mın açılıp kapan
ma saatlerine ve . aaireye ait tayini 

.. ıal8hiyetini ıehir med iıine verdiğini. 
I . emrin kanunun çerçeveıi haricine çı· 

kamıyacağını ve bu itibarla mesele· 
nin ıehir meclÜini temsil eden daimi 
encümende tetkik ve tezekkür edil· 
meai karara bağlanacağını aöylemek· 
tedii'ler. 

Diğer taraftan sinemacılar Dahi i
ye vekaletine müracaat etmitlerdi. Ve 
ka!etten ıinemacılara dün akıama 
kadar müabet, menfi cevap gclmemiı· 
tir. Saat 23 te kpanacaklarma dair 

1 de henüz sinemac.ıara tebligat vaki 
· olmuı değ• dir. Mesele, bugünlerde 

Vali ve belediye reisi Muhittin 
Bey 

halledilecektir. 
Sinem.a ve tiyatroların geceleri sa· 

at 23 te kapatılması hakkında Dahi· 
liye vekaletince verilen emrin be. <· 
diye kanuniyle tehir mecliaine veri
len hak ve zabıtai belediye talimat-

(Devamı 7 inci sahifede) 

.. 
• 

-·..;;.-· 

Binanın çökmüı va:i;yeti ve ya ralıların hastahanedeki haUeri 

Üç katlı bina nasıl çöktü? 
Evvelce mühendisler maili inhidam 

olduğunu görmüşler, 
tamiri şartile bırakmışlar 

Evvelki gece saat 19 sularında, Tar· 
lahqı civarında Büyük Ziba sokağın· 
da bir evin çöktüğünü ve birkaç kİ§İnİn 
,..rlandığını dünkü nüshamızda baber 
vermiıtik. Dün bu huauıta tahkikatımı· 
za d.....- ettik. Yıkılan ev, Tarlabaıı 
caddesinden Y eniıebire inen Büyük Zi· 
ba sokağında Çatal hanında kunduracı 
Aruı Efendinin mu't!aıarrıf bulunduğu 
8 numarlı binadır. Bu bina bir kahvenin 

karşısında, zemin katile beraber üç kat• 
lı, yan kagir bir evdir. Geçenlt!fl!e ma· 
ili inhidam binalar meyanında belecl'.ye 
mühendisleri tarafından muayene edil • 
ıniş ve ani bir tehlike görübnediğinden 
tamir ıartile tahliye ett:rilmemiıtl A • 
ron Efendi de, bunun üzerine evde bazı 
tamirat yaptırmıı ve hatla boyatmıştır. 
Evde oturanlar ıunlardı: 

(Devamı 7 inci sahifede) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yukarıda: Halkevinde dün ;yapılan 
flliıda: Sağda Hilôliahme-r gençlik 

dürleri, •oltla Trab:on lisesi 

toplantıda ve çay :iyafetinde - A· 
teıkilôtı için toplanan mektep mü 
mezunları cemiyeti içtimaı 

,(Yoz~ı iç sahifelerimi:tle) 
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Midilli'ninKaradenizdekiakınlarıj HARiCi HABERLER 
T oergler ölürse · Sadece Tercüme eden: Mehmet HALlT Yazan: Bahri Mül<i.ı:ımıevveli "Donit;" 

Karadenizin şark 
köşesinde 

Midilliyi ilk korkutan ve şaşırtan 
bir yelkenli ve balık ziyafeti 

Karada harp başlamı,tı. Ermeni 
hududunu Rus taarruzlarına karşı 
emniyet altına almak lazımdı. Öy· 
le bir arazide ki, yürüyüş sahası 
hali. trenle mücehhez değildi ve 
her hangi bir denize doğru gemi
lere yapılacak bir ileri taarruzu 
müdafaanın tekerrürü için lazım
dı. 

Bizim büyük ağabeyimiz "Ya
vuz" bu it için çok büyük ve ağır
dı. Vakıa bu büyük zırhlı tıpkı bi
zim gibi yirmi sekiz mili ile kota
maz değil. Fakat bu müthi9 kömür 
sarfıyatına baliğ oluyor, ve kara 
sahillerimizin içinde ıeyrüaefer e
den ticaret gemilerimizi düşman 
muhriplerinden himaye etmek için 
esasen 28 santimetrelik toplara İh· 
tiyaç yoktu. 

Fakat bu itlere çok manevra ka
biliyetli ve çevik olan süratli ufak 
kruvazörümüz süğlün gibi sivri u
zun gövdesile, her tarafa İspa• 
tıvücut etmek, himaye ve yetite
bilmek ve fırsat buldukça 
dahi küçük yaramazca taarruzlar 
yapmak için yaratılmıttı· 

Bunlar önümüzdeki istikbalde 
"Midilli" mizin yapacağı vazife
lerdi. O Trabzona ıevkedilecek ef
rat sevkiyatını ve Anadolunun Ka
radeniz sahilindeki limanlarından 
Karadeniz sahilindeki limanlarına 
doğru emniyet akınları yapacaktı. 

balık avlamağa çıkmış. Bize, yaka
ladığı balıkları satmak için, göste
riyordu. 

Tabldot ve büfe reisi onlara mun 
tazıran bakıyordu. Biraz sonra o pa 
zarlığı bitirmiş, yemek listesine bir 
değitiklik olarak, takdim edeceği 
balıklardan dolayı memnun görü
nüyordu. 

Öğleyin, balıkçı gemisini düş
man muhribi olarak gören ve yanı· 
lan muktedir nöbetçi de yemekte 
hazırdı. Nöbetten serbest olan bü
tün postanın yataklarından fırla
yıp göverteye koştuklarından do
layı bütün mürettebat kindar na
zarlarını ona çevirmişlerdi. 

Tabii bütün bu dütünceler yalnız 
haricen görülen ve hissedilen 9ey
lerdi. Bunu düşünenler de nöbet 
beklemit insanlardı ve onlar kalp
lerinde doğru olarak sabah nöbet
çisinin doğru harekette bulunduğu 
nu biliyorlardı. Zira henüz bir de
fa ateş kumandası vurulduğu vakit 
yelken gemisi elin bir düşman ge
misi vaziyetini muhafaza ediyordu. 

Tabii buna atfmazar etmek doğ
ru değildi! Denizcilikte bilhassa 
böyle yeknesak ve daima bir tür
lü geçen günler içinde böyle biraz, 
lafzan da olsa, ufak bir harp nümu
nesi çok güzel bir değişiklik yapı
yordu. 

6 tetrinisanide nihayet ilk sevki
yatın ıon gemisi de muhteviyatını 
ihraç etmittİ· Şimdi "Midilli" nin 
elleri serbest kalmıf ve onlardan 
istifade etmesini istiyordu! 

(Bitmedi) 

Bin tane de naziyi 
öldüreceklermiş 

SARREBROCK, 21. A.A. - Hüku· 
met komiserlik binasına karıı ve Sar 
nehrinin öbür sahilinde bulunan bahçe 
divanında bu sabah ikişer metre boyunda 
harflerle yazdı ıu ibare okunuyordu: 
« Eğer Toergler ölürse bin tane de nazi 
ölecektir." 

BRÜKSEL, 21. A.A. - Polis, Alman 
sefareti önünde nümayiı t-eşebbüsünde 
bulunan ve T oergler'in serbest b.rakıl
ma11 için bir istida vermek isteyen 101) 
kadar talebeyi dağıtmıştır. 

iki talebe tevkif edilmi§tir. 

100,000 İngiliz lirasına 
bir kitap 

LONDRA, 21 . A.A. - lngiliz mü· 
zesi, kitabi mukaddesin en eski ve en 
meşhur bir el yazısını satın alrr- ·ı !U". 

Bu, Sovyet hükiimetinden "üzenin 
100,000 lngiliz lirasını almağa karar 
verdiğ Codex SinaiMcus'dur. 

Bu meblağın yansını hükumet vere
cek, yarısı halk arasmdan toplanacaktır. 

Bu el yazısı, dördüncü asrın ortala .. 
rma doğru yazıhnış ve 1844 le sina da· 
ğındaki Sainte-Catherine manastınnda 
oturan mütebahhir Yon Tiachendorf ta 
rafından bulunmuştur. 

Sonra Çar ikinci Alexandre'a hediye 
edilıniı ve o zamanchuıb..-i Petersbourg 
çarlık kütüphaneıinde ıaklanmışt\. 

Üç çocuk yandı 
LUDVIGSHAFEN SUR RHIN, 21. 

A.A. - Bir i§çİ ile karısının oturdukları 
bir tavan arasmda kendileri yokken yan· 
gın çıkmıştır. 

Ailenin 3 çocuğu dumanlar arasmd• 
boğularak ölmüttür. 

A 

_....,_ 
Ayin şarabına zehir 

katılmış 
ROMA. 21.A.A. - Treoi'dan gazete

lere bildirildiğine göre Montefalco Pa
pazı, kliıede ayin yaparken birdenbire 
ölmüıtür. 

Ani olarak mülhit mide ıancılan du
yan Papaz ölmeden evvel zehirlendiğini 
aöylemiıtfr. Filhakika Papazın bu IÖZ• 
!eri, ayin için bazırlanmq olan ıarabm 
içinde beyaz tozlar görülerek teyit edil 
miştir. 

Biz Karadenizdeki ilk deniz ta
arruzundan geriye döndüğümüz 
vakit, Erınenistandaki ordunun yü
rüyüşü ilerlemişti. Onun için biz, 
kömür alır al::naz, tekrar d19an ÇI· 
kıp "Çoban köpeği" rolünü oyna
mağa mecburduk. 

3 teşriniaanide "Midilli" tekrar 
Karadenize çıktı. Onun arka
sında asker, cephane, beygirler, 
toplar ve harp malzemeıile dolu 
gemiler bulunuyor. Yahut bot ge
miler, Anadolu limanlarındaki şe
hirlerden meseli. Ordu, Samsun, 
Giresundan Türk fırkalarını yükle
yip Şarka doğru, Trabzona ve Pu
lathaneye yahut Rizeye atmak i
çin seferler yapıyorlar, 

Güreşçilerimiz dün gece 
alb galibiyet kazandılar 

' 

Tedafüi silah 
Fransız - Alman görüşme
leri netice verecek mi? 
BERLIN, 21. A. A. - Alman matbua 

h · Fransız-Alman görüşmeleri hakkında 
mütalea yürütmekte devam ediyorlar. 

Deubche Zeitung bu mükilemeler el;. 
rafında yapılan neşriyatta şikayetçidir. 

Correspondance diplomatique ise gÖ• 
rüşmelerin "Gizli boşboğazlıklardan do 
layı karqmakta" olduğunu yazıyor. Di
ğer taraftan bu gazete için "Yeniden si
lahlanma" kelimesi görüşmelerin mana· 
srnı hülasa etmektedir. 

Ayni gazete Fransanın vaziyetini göz 
den geçirirken diyor ki : 

Almanya sila.tılanma için hudutsuz bir 
yarış istemiyor. Sadece komşularında 
mevcut olan tedafüi oil8hlara sahip ol
mak isteyor. 

Roma Şerk enstitüsü 
ROMA, 21. A.A. - Şark talebe kong· 

resinde baz1r bulunmak üzere Avrupa
nın her tarafından gelmiş Mısırlı, Hint• 
li, Çinli ve Japonyalı talebenin huzu
runda, bu sabah Kapitol'da orta ve U• 

zak şark enıtitüsilnün küşat reı;mi ya
pılmıştır. 

Romanya intihiıbı 
BOKREŞ, 21. A.A. - Tasnif netice

sinde hükiimetin reylerin yüzde 58 ini, 
M. Maniu'nun, milli köylü fırkasının i· 
se yüzde 13 ünü aldığı teshil edilmiştir. 

Reylerin üst taralı diğer küçük fır. 
kalar dağılmıştır. 

Sir John Simon sureti mah 
susada gönderilmeyor 

LONDRA, 21. A.A. - M. Mac Do
nald, dün öğleden sonra avam kamara
aında, hiçbir nazımı, meclis tatilinde si-
18.hlan bırakma meselesine ait münaka
ıalara İftİrak etmek üzre Avrupa hükii
met merkezlerini resmen ziyaret etmeye 
ceğini bildirmiştir. Bununla beraber Sir 
John Simon Noel ta'!!ilini ltalyada ge
çireceği için bu ftrsattan istifade ederek, 
geçeceği muhtelif merkezl<rden nazır
larla görüımek ihtimali vardır. 

Barıştıktan sonra 
BUENOS AİRES, 21. A.A. - Aa

ıomption' dıuı bildiriljyor : Düıman ta
r'lfuıdan terkedilmiı birçok küçük kalele
ri işgal ettik. 

Yollarını kaybtemiı ve billkin bir 
halde bulunan birçok Bolivya müfreze
lerine yardım ettik. 

22 komünist idam 
edilecek 

SEOUL, 21. A.A. Coree.- 1930 Ma. 
yq iğti1a1ında methaldar olmakla itti
ham edilen Koreli komÜn.İ•tlerinin dava
sı bibniıtir. Yirmi iki kişi idama, yirmi 
beı kişi müebbet bapıe, ve 23 kiıj 1 ila 
15 sene arasmda değişen bapİI cezalan
na mahkôm edilmiıterdir. 

Millet Meclisinin kış tatili 
'ANKARA, 21 (Telefonla) - Mület Meclisi galip bir ihtimale 

göre elde müstacel işler:n müzakeretini perşembeye kııdar ikmal e
derek ayni gün kıf ta!ili yapacaktır. 

Gümrük kanununda tadilat 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Gümrük kanununun 36 ıncı madde

sinin değ.ştiritmesi hakkında hükumetin mecl.se tevdi etmiş o.duğu 
layiha kanuniyet kesbedince bu maddEdeki h .. küm!eııın temas eUıgi 
diğer bazı hükümlerin de tadili lazım geleceği görülmüş ve bu husıu
ta Gümrük ve Jr,h sarlar vekiüet.n ce hazırlık.ara baş!anmıştır. 

Geçen gün bildirdiğ.im gibi hü ki'imetin mec!ise tevdi etı .ği bu la
yiha hükümlerine göre, antrepo ve ambarlara giren her nevi eşya o
ralardan çıktığı zaman cari olan usul ve rüsuma tiibi olacaktır, 

Yunanisfanla ticaret muahedesi, J a
ponga ile müzakereler neticelendi 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Yunanistanla aktedilecek olan tica
ret muahedes.', etrafında başlayan müzakere müsbet bir sahada iler
lemiştir. Yunan heyetinin Atinadan bekledığı ~on talimat geldıkten 
sonra müzake,.e kat'i ve san safhasına dahıl olacaktır. 

Japonlarla cereyan eden müzakere de neticelenmiştir. 
• 
lktısadi programın tetkiki 

ANKAIUi, 21 (Te!elonla) - icra vekilleııl heyeti cumartesi gü
nü ikllsadi programın tetkik ve müzakeresine devam edecektir. llu 
program münase-etile hü-ıumetin dığer falışma sahalaıı hakkında da 
bazı mühim kararlara varılmasına intizar o.unabilir. 

Belçika ile mukavele feshedildi 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Belçika ile aramızda mevcut tica

ret mukaııelesı tarafımızdan fesholunmu~tur. Mukavelename 25 ma.. 
yuta mer'iyetten kalkacaktır. 

Telefon ücretleri indirilecek 
ANKARA, 21 (Telefonla) - lstanbul telefon şirketinin mukave

le muc.b.nce ücre.leri inJirmesi hakkında verilen emrin tatbikine 
intizar edlmektedir. Abonelerin geçen aylar :uırfında verdikleri faz. 
la paralar da kendilerine iade olunacaktır. 

Yeni kazanç kanunu çıkıyor 
ANKARA, 21 (Te:efonla) - Kazanç kanunu layihasını tetkik ve 

müzakere eden muhtelıt encümen yatın cuma o!masına rağmen top
lanarak lay.ha üzerinde tetkikatını ikmal edecek ve layiha mecli
s.in kış tali.inden evvel heyeti umumivede müzakere ve kanuniyet kes
bedecektir. 

Muhtelit encümen evvelce bütçe encümeninin layihada indirdiği 
nisbetleri mer'i bulunan kazanç kanunundaki nisbetler derecesine 
fıkarmıştır. J 

Ara kontenjan karrrnamesi 
ANKARA, 21 (Telefonla) -

len ara kontenjan kararnamesi 
dilecektir, 

Heyeti:. vekilece ahiren kabul edi· 
pazar günü resmi gazete ile nefre• 

.-1 

Ali iktısat meclisi bir şubatta 
içtima/arına başlıgacak 

Bili.fasıla Anadolu sahillerinin 
önündeki limanlarda seyrüsefer e
diyoruz ve gemilerdeki irki.p ame
liyesini muhafaza ediyor ve emni
yet altına alıyoruz. Şarka doğru 
hareket eden yüklü geınilere refa
kat ediyoruz ve onları ihraç yapar
ken muhafaza ediyor ve Batuma 
ve daha fİmala doğru taarru.zubah
rileı'de de bulunuyorduk. 

İkinci Balkan güreş şampiyonası maç
larına dün akşam başlandı. müsabaka
ların üçünü sayı, üçünü tuşla kazandık 1 -

ANKARA, 21 (Telefonla) - 24 kanunusanide başlayacak olan 
A.li lktıs:ıt Meciis:nin kış içtimaı araya bayramın gİrmui. ve tüccar 
azanın senebaşı hesaplarile meşgul bulunmaları clolayısile bir fubaUI 
teh •r edilmiştir. ı 

Bu himaye seferleri bizim için 
pek az sevimli ve pek az memnu
niyetbahştı. Onlar gayri kabili ik· 
tiham dikkat ve teyakkuzlarla mem 
lu olup - ve küçük Türk limanla
rının ihraç vesaitinden mahrum 
müşkülatı içinde - çok sabretıne
ğe mecburiyet hasıl oluyordu. 

5 • 6 teşrinisani gecesi "Midilli" 
Ordu limanında duruyordu. Rus
lardan hiç bir malumat yok. O hal
de Rus muhriplerile hemen nerede 
ise hesaplaşmalıydık. Efrada biraz 
istirahat kazandırmak için, ku
mandan zayıf harp postaları ika
mesini emrediyor. Nöbetten azade 
olan postalar uyuyor. Ve harp nö
betçiler postasından güvertede yal
nız postalar duruyor, 

Aman Allah tekrar doğru dürüst 
bir yatağa uzanıp yatmak ne ka
dar güzel oluyor! Henüz yatmıştık 
ki, erkenden işitilen atet kumanda
ı;ile herkes ok gibi yerinden fırla
rnı,tı. Şark istikametinden .gelen 
bir gemi görülüyor, yüksek göver
teli bir gemi. İhtimal bir Rus muh
ribi! ... 

Herkes dışarı ve harp gövertele
rine ! 

Ve o anda derhal gemi olduğu 
gibi meydana çıkıyor. Sabahın tu
luuşemsile ufak bir yelken g!!misin
den ibaret olan bu gemi yüksek ve 
iri bir muhrip gibi görülmüt ve ta
rassut postalarını aldabnıştı. 
"Düşman muhribi gibi görülen 

me~er masum bir yelken gemısı 
imit !"' Bütün harp istasyonlarına 
emir veriliyor. "Harp nöbetçi pos
tası istirahat!" Herkes tekrar biran 
evvel, uyanmak vaktine kadar bir 
kaç defa gözlerini kapamak için 
yataklarına koşuyor. 

Yelken gemisi d ~ h'\ ziya<ie ya
kınlafıyor. Bu açık t z bir balık"ı 
olup kendisi Ordulu i .iş ve gece 

Türk gürefçilerile Yunan güreşçileri arcuıncla meraaim yapılırken 

Maçlara bqlama saati gelmeden 
hayli evvel •İnema salonu ve loca• 
Jar hınca hınç dolmuf, kapıdaki ke
penkler indirilmiıti·,, Maç.lan görme
ğe gelen halktan bir kısmı ıreri dön· 
mek mecburiyetinde kaldı. 

Güre§ minderi, aahneye konmuı 
ve minder çok kuvvetli elektrik am• 
pullerile aydınlatılmııtı. 

Saat 21,45 te evvela Türk, sonra 
da Bulgar, Yugoslav, Yunan güreıçi
' eri ellerinde milli hayraklan olduğu 
halde sahneye gelerek gÜreı minde
rinin etrafına dizildiler. 

Romanyalılar gelmemiılerdi. Şehir 
bandosunun çaldığı istikUil ve Balkan 
matllan hürmetle dinlendikten •onra 
vali muavini Ali Rıza bey çok a.lkıt
lanan kısa bir nutukla ikinci Balkan 
güreı ıampiyonaaını resmen açmıf 
oldu. Bu nutku fırka vilayet heyeti 
namına Kemal ve güreı federasyonu 
reiai Ahmet F etgeri Beyin hitabeleri 
takip etti. 

Sporcu arkadaılanmızdan lıbami 
Bey Bulgar, Yunan, Yugoslav güreı· 
çl erile kafile reislerini halka takdim 
etti. Bulgarların reiai Mösyö Mel.,.. 
nof, Yunanlıların reisi Mösyö Vako
ıis, Y ugoslavlann reisi Mösyö P ol
lak alkı!l '\~n dostluk hitabelerinde 
bulundular. Her milletin takdimi bit
tikçe o milletin matlı ayakta din
lendi ve a.lkıı; andı. Bundan sonra 
müsabakalA>· basladı. 

Hüseyin galip 
Filiz sikletten Hüseyin ve Yunan

lı Piris. 

Minder hakemi: Doktor Pollak 
(Yug) - daha güreı hatlar bagia• 
maz Hüseyin ne kuvvet ve ne de tek· 
nik itibar>le Küçük Muatafanm yeri· 
ni tutanuyacak gibi görünüyordu. 

ilk on dakikayi oyun gösterme
den mağlôp bitirmesi bu kanaati kuv
vetlendirdi. Fakat buna rağmen İ· 
kinci on dakikanın bilhassa sonların
da yaptığı oyunlarla hükmen galibi· 
yeti temin etti. 

Yaşar da kazanclı 
En halıf silı! etten Y ll§ar, Yuna• 

nistanda Zervinis'i yenen Yunanlı 
Salis karıılaıtrlar. Ayni ayar ve kuv
vette görünen bu iki güreşçi ilk on 
dakikayı beraberlikle bitirdiler. Kur'a 
da Yaıar aıağıya düttü. Yunanlmm 
bütün gayretine Yaıar kuvvetile mu• 
kabd e etti. Alta düımek ııraB1 Y &§a• 
ra gelince, tekniği nokııaıı olan en ha
fif aikletimiz, ekserisi kendi hatasile 
olarak hasmına puvan kazandıracak 
fırsatlar hazırladı. Buna rağmen ne
ticede hükmen galip geldi • 

Yusuf Arslanın arslanlığı 
Haf f siklette Yusuf Anlan ve Yu • 

nanlı Papadoplo mindere çıkililar. Yu • 
auf Arslanın güreıini bilenler tuıla ga• 
)ip geleceğine iman etmiılerdi. Net ekim 
güreı hatlar batlamaz mindrin kenarın• 
da hasmının ıırtııu yere getireli. Fakat 
hakem Dr. Pollak daha evvel düdük 
çalmış bulunılı. Hemen akabinde Yu • 
ıuf Arslan Papadoplonun sırtını yere ge 
t:rdi. Bu sefer de hakem tuıu görmeğe 
vakit kalmadan Yunanlı kur'lıldu. Fa
kat ne olsa Yunanlının bir ..-.lan gibi gü 

Pariste yakalanan casuslar 
PARIS, 21.A.A. - Dün haber ve

rilen casusluk iti ile meıgul o!an tahki· 
kat hakimi Sovyetler hesabına çalıştıkla
rı zannedilen 6 erkek ile 4 kadını zannal
tına almııtır. 

A.li lktıaat Meclisi için düşünülen yeni bünye ve yeni teıkilat ba 
şubat içtimaında konuşulup kararlaştırılacakhr. Düfünülen ııeni tq-_ 
kilat aza kadrosuna da şamil bulunacakhr. 

VASHINGTON, 21. A.A. - Hükô
met Paris sefareııine telgraf çekerek ca
suslukla İttiham edilerek tevkif edilen 
Robert Gordon Sıvıtz ile kansı haldan. 
da tafsilatlı bir rapor istemiştir. 

Kırtasiye işlerine ait faturalar 

M. Mussoliniye hediye 
ROMA, 21. A.A. - Avusturya sefiri 

M. Rintden, dün Torlonio köıkünde 
Moussolini'ye bizzat M. Dolliusa tara
fından seçilmiı olan beyaz aygırı ver· 
miştir. 

'ANKARA 21 (Telefonla) - Hükumet hesabına mübayaa edilen 
kırtas:ye işle:ıne ait ibraz olunacak faturalarda iskontolar da dahil 
olduğu halde orijinal faturanın umumi yekunu üzerinden muamele 
verg's'nin hes:ıp edilmesi Gümrük Umum müdürlüğünce tamime
dilmiştir. 

Benzine ait istihlak vergisi 

M. Moussolini sefirden M. Dollfuss'e 
teıekkürlerini bildirmeıini istlemiştir. ---

'ANKARA, 21 (Telefonla) - Hariçten ith~ '!'1'_'ien • benzinfere 
ait dahili istih!ii.k vergisinin de gümrük resmı gıbı gayrı sal 61kleı 
üzerinden alınması lazım geleceği Gümrük Umum müdürlüğünce . 
tamim eclilm·ıtir. 

_..:......~~~----------~~~~ Cubada İspanyollar 
öf dürülüyor Bir tefsir hakkında takrir ı 

LA HAVANE, 2ı. A.A. - Cuba iı· ANKARA, 21 (Telefonla) - Yozgat 
panyollan ıefaretlerine müracaat ederek mebusu Süleyman Sırn Bey vekillerin 
ispanya hükiimetinin canlarını korumak ayni sıfa~la arzuhal encümeni kararla-
ü:ıere tedbirler almasını İstemişlerdir. . nna itiraza salahiyetleri olup olmadığı. 

Dün halkrn çıkarmıı oldukları kantık nın tefsiri hakkında meclia riyasetine 
!ıklar esnasmda birçok lıpıuıyollar öl- bir takrir venniıtir. Takrir teşkilatı eıa 
dürülmüştür. siye encümenine havale ohımnu.tur. 

- reşen Yusuf Arsl~-elinden kurtulm-;--j Başlangıç~ itibaren faik gür.;-Y ~ 
sına imkan yoktu • Arslanmuz, iki daki- goslav, 8 clakıika 53 saniyede hasmını tuı 
ka 16 saiyede ve Yunanlının bütün gay la mağlup etti. Yugoslav lı.uvetli ve ol-
ret ve kuvvetini sarfetmesine rağmen dukça teknik bir güreıçi... • 
nefis. bir salto i~e ve eze eze Yunanlıyr Ahmet hükmen galip 
y~ndı. !"f•!k .dakikala~ .•ü_ren alkışlarla, 87 kiloda Ankaralı Ahmet ve Yugoa-
bihakkın ikihar edeceginuz bir güreşçi lav Yuhans Yunanlı Meneliı'in min • 
olduğunu bi~ ~efa. d!""a !fÖsıl•!'en Yusuf der hakmnllği altmıfa güreştiler. 
Arılanm galibıyeı·m te11t etti. Ancak iki seneden beri greko-rom"" 

Teknik bir gürefçİ ne başlamıJ olan Ahıınette ıon güreıle-
72 kiloııfa Yugoslav Pirpiç ve Bul • r:ne nazar.an ~k t~. gör~k. B.llf • 

ı:ar Balkanoki Yunanlı Menelisin min • langıçta hır mucldet mutı;vazın gıden 
der hakemJiği altında karıılaştılar. Ge- mü~~d": ~met kuvvetıle yavaı Y~-
çen sene de çok takdir ettiğimiz y ugos- :'":§ hakimi!'eti. aldı. v~ Y ugoslava. bU" 
lav C:dden !l.oknik bir güreııçi olduğunu ıki tuı tehlıkesı geçırtti. ilk on da!' ka· 
gene göıterdi ve gü:ıel oyunlardan son· yı galibiyedle i'btiren ikinci on dakikada 
ra halrnllll 8 dakika 43 saniyede tuşla Mlc!miyet! ~ü~tün arttırarak sayı he 
yendi. sabile galibıyeti aldı. 

Yaşa Saim Çoban zaleri tamamladı 
72 kiloda teknik güreııçiınlz Salın Ağır siklette Çoban Mehmetle Y u • 

Yunanlı Zaharyadis ile karııl.,ıı, Min- goslav Markoviç Yunanlı Meneliı'in ha 
ıcfer hakemi gene Dr. Pollak. Yunanlının k::tınliği altında güreıe başla:dılar. Çok 
kuvvetli ve çel!n olmasına rağmen Saim geçmeden Çoban hasmını altına aldı ve 
çok fenni tarzda oyun ü&tüne oyun yap muazzam kuvvetfıle 2 dakika 12 ıaniye-
tı. Dört dakika on bir saniyeı Saimimi- de tuıla kazandı. Y aıa. Çoban... Alkıı." 
ze Yunanlının sırılmı yere getinneğe ki Alkıf. 
6 geldi. Seyirciler şiddetli lir alkıı ve Altı müsabakacla altı galip 
(yaıa Saim) sesleri Ole bu gab'hiyetiıni ilk günün netcesinde altı müsabaka 
zi de uzun uzun tesit etfler. nın üçünü sayı heıabile, üçünü de tut• 

Yugoslav Yaneı la kazandık. 
79 kiloda Yugoslav Y aneı ve Yunan Müsabakalara bugün na.t on altıda 

1ı Marenakiı, Ahmet Fetkeri Beyin ve alqam 21,30 ıla dev..,. edilecektir. 
minder hakemliği altında. karıılaıtılar. S. Calip 

Ankara Roma hukuku 
profesörlüğü 

ANKARA, 21 (Telefonla) - An • 
kara Hukuk fakültesi Roma hukuku P"°' 
fesörlüğüne namzetlikleri konan zevat • 
tan Hüseyin Cahit Bey lsviçrede bu • 
kuk doktlorasmı yapmıJ bulunmak ve 
sırf profesörlüğü meslek edinmek itiba· 
rile tercih olunmuştur, 

Ölüm cezası 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Anka 

rah Fahrettin Efendinin katillerinden 
Salih oğlu Dursunun ölüm cezasına çar 
pdması hakkındaki evrak tasdik iç'.n 
Meclise gelınİJtİr. 

Ecnebi kumpanyalar 
arasında 

IZMIR, ,21. A.A. - ihracat mallan 
mızın beher tonundan kırk tilin navul 
alınakıla olan ıehrimizdeki ecnebi acan• 
talan l:ımire daha ucuz fiyatla yeni ıe
ferler tertip eden bir kumpıınyarun faali· 
yetine nihayet ver .:.;,meı. için ı;cidetli 
bir rekabete ba1lamııılardır. 

Cenupt1l bir aylık 
kaçakçılık vakaları 

ANKARA, 21. A.A. - Birinci kanu 
nun güncü haftasında cenup hududunda 
7 çarpıtmalı 45 kaçakçı vakası olmuı• 
tur. Bu vakalarda biri ölü biri yaralı 
15 kaçakçı ile dördü ölü 26 kaçakçı bey 
vanr, 12000 kilo gümrük kaçağı 1700 
kilo inhisar kaçağı, 5800 kutu kibrit, 
1000 defter aiğara kağıdı iki tüfek, bir 
tabanca tutulmus:tur. 



-· 

fFICLE;aw 
Adliye binası meselesi 
.tsıraz bayatladı illi dersiniz? .. 
.tsen za1.ııetı:ıtiyorum. lstanbul 

tdlıye o.na.ı hakJJ:ınaa icap etti· 
ğ ıuıktar "e kıymette l .. f edilmıf 
Oçg .• a.r. ben geçen gun Aktam 
g .. :.:etcsinde bır yazı okudum. Hu 
Ja-ıd" Ltanbul edliye binahının 
ts..,,en ı.u...ar• bir kıymetı olma· 
dıı,;wdan babsed.ıiyor ve yazının 
iiı.s.11u .. nde .arayın yanmasından 
ı.oıayı uüyük oır teessur aezilmi· 
Yo. a ... h .. uiselerin .nsanlar üze· 
ruıaeki tes.r.eri başka bqkaaır. 
herı..eı hassas olamaz. Onun için 
bu yazıyı yazan zatın adtıye yan
gı ... ından mütee.•İr görünmemesi· 
ne u.r şey dıyemeyiz. J:Sinanın mi· 
ınari ı.ıımet. olup olmadığına ge· 
lince: 

Bu mimari kıymet bir garip 
reçete 01 ... u. M.marıar da bunda 
ınü.tefik c.eğil .• 

u-ı;-uue oırısi de Bursadaki 
y tf•· '--....... e ..... uı...-ı ıuy ... eı sur· 
n:ı., ..... ~... JS .. m.ı.uarı kıf.net ne 
01-r ... a oa.~u.ıı aa.ı .. ye b111ıı::t.o:ııı, 11~11 .. 
bu_u g .... z~J..1.t;:f..Ueıı awıue .. eraen , .. 
tı.ı. Ivı-ı...a. awan llllıaııa gırenler 
İk. • ._....., u • ...,;uıua tık unce bu gu· 
Zel wllL y. g.ırur.er Ve OuUll adJ.• 
Y~ tti:ı- CLJ'• v .. uug ..... rıu 19 .. \.t.1. .. Jeri za
ı..a.u. fw.-.:ıc.L< • .,.ıerın ... en bu bına· 
nın a.-.a_e. wetııuwı .. e münasıp a
zame.ı.. oı-u~unu teshm ederJer
dı. .ts-n o.r kaç aera Marmara· 
tı.an .ım_n_ g _ıerKen va,.u,·da te
&a1.ı...t et.1gım ecnebi.ere bu bina· 
yı ".a..d_w,, ett.ğ.m zaman be
ğ~ .. a ..... er.m gö.aıim. Dıyecekıi· 
nız kı: l:lurıç..en görünmek baş
ka, m ma.i kıymet ba9kadır .• E
fe.ıoım, bu bina seneıerdenberi 
adtıye binası idi ve itımizi pek 
güzel görüyordu. Yanınca illi kıy· 
rnetten dıiftü? Öyle ise Çırağan 
sarayına ne diyelim? •• 

A .. 9a..nda bu iddiayı ileri sÜ· 
ren :..a..ın ıs.emediği fey, bu bi
nanın ınşa ed.lme.i ve abideleri· 
rnizin - yani Ayasofya ve Sul· 
tan.tbmet l-amilerin n - etrafının 
bôyle kı, ..net•iz ! bina.arla çevıil
rnit olmasıdır. 

Bakınız fU iddiaya! Adliye 
tekrar yapıltr$<1 mimari kıymeti 
olm..ı.d .ğı ı~in ıibidelerimiz.n gü· 
ze.l . ğini bozacakmış .. 

İtiraf ederim ki; bu bozula
cak güzel.iğin hangisi olduğunu 
kestiıemed m. Avluları Darülace
zeye \'eya mahalle kahve11ine çev
rilmiş olan bu camilere bilik.is 
adıiye binası biraz ciddiyet veri
yordu •• 

Hepsi iyi!. M'mari kıymeti ol· 
mıyan binaları yok edelim. Ya mi
mari kıymeti olanlarrn ne ite ya
radığına bakmıyaJım mı?. 

Ayasofya hamamı vakti.le yı· 
kılacaktı. Mimariden çakanlar: 

- Aman! Mimari kıymeti var
dır, dursun!. dediler .. 

B.z kıymet biliriz. Hamamı 
yıkmadık, tamir ettik ve.... Bele
diye benzin deposu yaptı. İşte mi· 
mari kıymeti olan binaların yara· 
drğı i9!. 

Garip bir adet 
f Bilmem başka memleketlerde 
'de bu huy vaıı mı?. Lak.in bizde 
göze çarpacak 9ekilde mevcut: 

Ben ikide bir, gazetelerde bir 
takım ihbarlardan bahsedildiğini 
görürijm. Bu "ihbar,, ne demek· 
tir? .. Türkçe anlıyan bir adam 
eıfatile aöyliyeyim, bunun manası 
"ü.tüne vazife olmıyan bir 9eyi 
haber vermek., demektir. 

Oç gün evvelki gazetelerde o
kudum: 

Ecnebi ve ekalliyet mekteple
rinde hocalık edenlerden bazıla
rının devlet memuru olduklarına 

dair maarife bir ihbar vaki ol· 
muş.. Memurların da hocalık et· 

. meleri memnu imi9, maarif he
men tahkikata başlaınıt·· Böylele
ri varsa tabii atılacak .• 

Türkçede bir söz vardır. "Bir, 
adamın ekmeğile oynamak,, • İş· 
le bu ihbarı yapan adam, kendisi
ne bir yer botasın diye belki bir 
çoklarının ekmeğile oynamakta· 
dır. lşin mahiyeti ne olursa ol· 
aun bu ihbarlar esas itibarile me· 
deni in.sanlar huyları arasında 
makbul olanlardan değildir. La
kin ne hikmettir bilinmez; her de
vircle böyleleri bulunur ve böy
lelerinin sözlerine iltifat edenler 
<le eks;k olmaz .. Allah ıslah ey. 
-

Oda bütçesi 
Dün varidat kısmı 

tetkik edildi 
Ticaret odaaı idare heyeti dün sabah 

tan a1qama kadar fevkalade olarak 1934 
bütçes:.nio varidat faslını müzakere et· 
mi§ıtir. Oda idare heyeti cwnartesi gÜ• 
m sabahtan ib"baren gene toplanarak 
hütçeııin masraf kmmlannı tesbit ede
cektir. Gelecek çarıamha günü oda mec 
!isi toplancak ve bütçeyi tetkik edecek 
tir. 

lzmirde bu seneki tutun 
mahsulü 

Gelen malumata ııöre hu sene lzmir 
ve mülhakabnda 35 milyon kilo tütün 
elde edilmiştir. Geçen seneye nazaran 
mahsul bir n>iıli fazla olmaoına rağmen 
fiatler nonnaldir. 

lstanbulda Yunan ticaret 
mUzesi 

Yunan hükUıneti Yunan ticaret mü
zesini zenginl"§t!nneğe karar verirken 
htanhul, Sofya ve lskenderiyede Yu • 
nan ihraç ve istihsal qyasıru te§hir i • 
çin birer ticaret müzesi kunnağa karar 
venniştir. Bu müzeler konsoloshaneler
de yapılacaktır. 

Feshane fabrikasında 
kooperatif 

F eshane fabr"l.asmda fabrika ınemur 
ve amelesinin isfüadeleri için bir koo • 
peratif kurulmU§tur. Bu kopen.tifin mü 
euesan heyeti umumiyesi dün F eshane 
firket.'\ııde toplanmıftır. Müeaseaan he • 
yeti yeni idare beytini intihap tmi§ıtir. f. 
dare heyeti yarından itibaren faliyete ııe
çecek ve aza kaydedilecekt'.r. Fedıane 

fabrikasında bir amele lokantalı hazır -
!anmaktadır. Bu lokantada kooperatif ta 
rafından 10 kuruta iki kap ve ekmeğıile 
yemek verilecektir. 

Ege'de afyon 
E!ge mmtakasında afyon rekoltesinin 

geçen seneye nazaran bir misli fazla ol· 
oduğu tesbit ed"Jmiştir. Geçen sene yal • 
ruz Ege mmtakasmda 83 bin kilo afyon 
istihsal edilmiş iken bu aene bu mikda· 
nn 177 bin kiloya baliğ olduğu görül
mektedir. Afyon fiyatlarındaki yükse~ 
te dün 936 kuruşu bulmuştur. 

Çekler hakkında tetkikat 
Ticaret odası Cenevrede çeklerin bey 

nelmilel vaziyeti hakkında yapılan tet • 
kikat ve vanlan neticeler üzerine mem 
leketimizde çeklerin vaziyetini tetkike 
oda tetkikat ve istihbara §Ubesi müdürü 
Hakkı Ned.i Beyi memur ebniıtir. Ne
zihi Bey tetk lkab neticesini bir raporla 
oda idare heyetine bildirecektir. 

Amerika, pamuk istihsalinin 
tahdidini isteyor 

Amerib pamuk fiyatlannı ted>it için 
bütün dünyadaki pamuk müstahıili mem 
leketler nezdinde pamuk iıtihsalatmm 
tahdidine teıebbüa etmi§ıtir. Hatta hu • 
nun için bir de konferans toplanması 

için bazı teşebbüsler yapılmııbr. Fakat 
başlıca pamuk müstahsili olan Mılll" bu 
fikre y&n§madığından istihsalabn tah -
di'cti ifi de kalmı§tır. 

Tiryestede tetkikat 
Romada ltalya ile yapılacak ikb

ıadi müzakerattan evve( Triye&tede 
Avnıpaya yapılan transit ticaretimiz 
hakkında tetkikatta bulunmak üzere 
lkboat vekaleti kontenjan müşaviri 
Mümtaz ve Beynelmilel Mukave.leler 
müdürü Avni Beyler dün sabah Tri
yesteye hareket etmiılerdir. ' 

1 BORSA 1 
(lı Bankasından alınan cetvelidir) 

21 Kanunuevvel 1933 
Alı tanı Flatlars 

lıtibau dahili 95.25 Tah-ril&t 
1933 l•tiluam 97,50 EJ.lctrilr ~ 
S.111rk D. 1ollan :l.45 Tram••J" -Onitürk 27.35 Tünel 

~ 

" 
il 26,15 Rıhbaa 17,71 .. 111 26.60 Anadolu J 46.25 

Cilmrü.kl•r il • ili 47 
Baidat •.ıs lcuoon•~ 
T. aıkeri7e 9;ns MiimeqiJ 62.80 

ESHAM ' 
it Baaltau N ... 

TelafoD -~ " 11.71 .,. 9.90 Bomontl ı 18.40 
n ,. Hamilin• 9,95 Terlc:oa 21.50 
n .,. Müeaıla 106 

Kuponıu:ı 
ftimento 11.80 

TramT&J' 44.SO ttihat d.,.t 17,70 Anadolu HUa• 27.9() Şark dey .. \.-
,Slr. HaJTl7• 15 Bal1a us 
Reji 390 Sark m.ecaa Z.• ÇEK FlATLARJ 
Parlı 12.08 Prai 15,81,75 
Londra 693.75 Viyaa.a 1 4.29 ' Nüyork 73.59.'IS Madrit 1.7115 
Mila.no 9.00.50 Bertin ] 1.98 
BrUkıol 3.39.84 Bcleral 34.7478 
Atina &2,48,50 Zloti ' 4.2083 
Cene"Yre 2.44.50 Peıt• ' r 3.1575 ' Amıterdam 1.17,62 Billcreı 7959 
Sof ya 65,84,25 MoakoTa 10.94 

NUKUT (Sabı}' 
ICuruı ICanıı• - -20 f. Frana1:1 168 1 ŞUia. A.;. 24.50 

1 lıterlin 690 1 Peseta ıe 
J Dolar 1 135 1 Mark 49 

20 Liret 223 l Zeloti 24.-
:iti 1. Belçlk,i 117 20 Ley 0.23 
20 Drahmi 24 20 Din•r 46.-
2'0 t. laviçre 818 1 Çerno•I~ -.--· . ·- , .. 
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MiLLiYET CUMA 22 KANUNUEVVEL 1933 

• 
HABERLERi 

Mahkemelerde 

Pıçaktaki kan 
Lekesi kimin? 

Hayvan mı, insan kanı mı, 
tahlille anlaşılacak 

Dün Ağır ceza mahkemesinde Kadı
köyünde Ha1Bn isminde birisini öldür • 
mekten ıuçlu Omıanla IMlmi ve arkada 
§ı muhakeme edilıniıle.-dir. Haaan Ka· 
diköyünde bir sokak içeriıinde ölii o
larak hulunmu§ılur. Ölünün yanında kan 
b bir bıçak bulunmuı bir de başının iki 
tat arasında ezildiği göriilmü§tü. Mimi 
ile arkadqı Hıuımm Osman tarafmdan 
bıçakla yaraJıuıarak f>atı İki ta§ln ara • 
smda ezilmek ıuret'.le öldürüldijğünü 
itiraf etmiılerse de Osman inkar etmİ§ 
tir. Fakat yapılan tablıilıatlta bıçağın Oı 
mana ait olduğu anlaşılmıştır. Osman 
bıçaktaki kanın Hasana ,.;t olmadığım 
bir hayvan kestiğini iddia etmelded"ır. 
Bunun için kanlı bıçak ve ta§lar üzerin. 
deki kan lekelrinin Osmanm kanı olup 
olmadığmm teshiti için Tıbbı Adli kim
yahanes'ne gönderilmi§tir. Dünkü mu 
halremede henüz bu tahlil raporunun 
gelmediği anlatıln'ıq, muhakeme tahlil 
raporunun gönderilmesi için T ıhbı Ad
liye müzd<kere yazılmak üzere başka 
güne bırakılım§br. 

Ağır cezada diğer muhakemeler 
Beyoğlunda umumhaneci Kadriye • 

nin evinde tayyareci Zeki Beyi öldür
mekten suçlu Sa" din muhakemesi de dün 
ağır ceza mahkemesinde yapıhm!br. 
Muhakemede ,ahit ııfatile ceılıi icap &o 

den §Oför Cemalin gelındiği anlaşdmı§, 
muhakme bunun celbi için ha§ka güne 
bırakılmı§br. Ağır ceza mahkemesinde 
dün bundan ba§ka O:.kat, tlobdit, izalei 
bikir, ahzü gazp ıuçlanna ait olmak Ü· 

zere daha dört muhakeme yapılım§, 
bunlar da §alıit celbi için ha§ka güne bı
rırkılmııtır. 

Dün birinci ceza mahkemesinde ıir
kat, darp, mecruh:yet, yankesicilik ve 
ba§kaıının nüfus tezkere..ini kullanmak 
tan suçlu be§' maznunun muhakemeleri 
yapılmıttır. Bunlarm hepsi yeni davalar 
dır. Hepsi de tahkikallm geniıletilmesi 
için baıka gÜne bırakılımıtır. 

Ceza mahkemelerinde 
J,k',nci ceza ınahlremes;inde yarala • 

maktan maznun 16 y&§ında Hasan oğlu 
Y ııkup isminde bir mevkuf muhakeme &o 

dilmiştir. Bu muhakemede tııhkikabn 
tevıü iç:in başka güne bırakılmıto ancak 
Yakubun 100 lira k.etaletle tahliyesine 
karar verilmiıtir. 

Üçüncü ceza mahk-.inde sabahl&o 
yin, öğleden sonra da 9 dava görülmüş.
tür. Bunlar tlehdit, cerh, ııoirkat gibi suç
lara ve suçlulara aittir. Hepsi de af ka
nunundan istifade. eder mahiyette oldu· 
ğu için suçlulann sabıkaları sorulmak Ü 
zere başka gÜne l>ırakılmııtır. Sultanah 
met ıulh ceza malrkanesinde Mart.o is
minde bir genç muhakeme editm:ı v.e 
25 gün hapse mahkiilll olmuıtur. Bu 
genç yanında çalıştığı pa~onunun bono 
lannı çalmııbr. 

Sultanahmet ikinci sulh ceza rnahke 
mesinde de dosya üzerine dunJ§malara 

Odun 
Kömür 
Fiatların yükselmemesi 
için tedbirler alınacak 

HavaJann son günlerde bozuma· 
aı mahrukat fiyatları üzerine tesir et• 
miştir. 

Odunun çekisi dört liraya kadar 
yükselmiftir. Kömürün okkası da 
(S - 6) kuru§ araamda aablmakta· 
dır. Belediye odun ve kömür fiyat. 
lan üzerinde ihtikar yapılmaması i· 
çin tedhiıl er alacakbr. 

Şimdilik fiyatların daha fazla yük. 
ıelmeıi ümit edilmemektedir. Evler
de ve depolarda stok mal vardır. Mar· 
ta doğru fiyatların biraz daha yük· 
ıel~eği tahmin edilmektedir. 

Umumi evler 
Dünkü içtimada bir kroki 

tanzimine karar verildi 
Yeni fubu§ nizamnamesinin tatbi

kab ile meıgµI olmak üzere teıekkül 
eden komisyon dün Sıhhiye müdürü 
Ali Rıza beyin riya.setinde toplanmıg
tır. 

Emniyet müdürü Fehmi Bey ra• 
hahız olduğundan komisyonda, mü
dür muavini Hüsnü, belediye tefti§ he· 
yeti reisi Tevfik, emrazı ziihreviye 
teıkilatı müdürü doktor Hilmi Beyler 
bulunmutlardır. 

Bu ilk içtimada umumi evler için 
te.sbit edilecek mmtakalann polisçe 
tetkikine ve hu hususta bir kroki tan
zimine karar verilmiıtir. 

Kroki!'er bir hafta içinde teshit 
edilecek ve komi.yon bu pertembe 
gÜnÜ tekrar toplanacakbr. 

cuımu-tesi gününden itibaren ha§lanacak 
tır. 

Fonolar bulunuyor 
Adliye b'nası yangmmdan kurlan • 

lan evrakın tasnif edilmeyen kısmının 
da hapishanede müdeiumumi muavinle
ri Ekrem ve 1 smail Hakkı Beyler huzu
rile tasniflerine ba§lanılmıf(lır. Tasnif 
ed"Jen evn:kn ekseriı;i icra dosyalarına 
ait evraktır. Bunlar meyanında birçok 
bOnolar çıkmaktadır. Şimdiye kadar çı • 
~ bonolann mikdan 70 'bin liraya ba· 
liş olmuttur. Peyderpey yapılacak tas· 
nif neticesinde daha birçok bonolar çı· 
kacağı ümit olunmaktadır. Tasl!iif önü • 
IJ\Üzdelııi hafta zarfında bitirilecektir. 

Türk • Yunan mahkemelerinde 
Mubelt Türk -Yunan mahkemesin• 

de dün 25 davaya bakıldı. Bunlardan do 
kuz tanesi reddedildi. Reddedilen dava· 
!ar <fa sükiimetimizden İstenen tlazminat 
mikdan 187363 liradır. 20 dava da ka • 
radan veıilmek üzee talik edilm" şti. 

Muhtelit Tük. Yunan mahkemesi 
rei8' M. Bek noel yortulannı geçirm•k 
üzere memleketi olan Hollandaya git • 
mittir. Mahkemeler 9 Kiinunusaniye ka 
dar tlatil edilmişıtir. 

Bir kaç proje yapıldı 
Bilhassa istintak dairelerinde mesainin 
güçleşmesi ve yavaşlaşması ihtimali var 

Yangından sonra, sarsılan adli v8'"'· 
yetin ıslahı ve ziyaa uğraması muhte • 
mel hukukun v1ikayesi i'iin hukuk ve tİ· 

caret hakimlerinin müşterekiçtimalar 
yaprak bir kanun projesi hazırlamakta ol 
duklanm y112m11bk. Bu içtimalardan so 
nuncusu dün yapdıruftır. Bu son içtbııa 
da pazar gÜnü yapılan toplanbda ayn. 
lan ve üç kiıiden tqkil edilen encüme • 
nin raporu müzakere edilmi§tir. 

Encümen bu raporunu baronun, bi • 
rinci hukuk ve ikinci ticaret reislerinin 
ihzar ettikleri raporlan t.\,tkik ederek ha 
zırlamı§br. Dünkü toplanb alqam saat 
altıya kadar ıünniqtür. Neticede enCÜ· 
menin hazırladığı raporda ufak t'efek ba 
zı tadilat yapıhnıı, hundan sonra rapo • 
run tebyiz edlilerek velrilete arezdJme
sine karar verilmiştir. 

Cezacıların ve icracıların 
İftimaı 

Dün ayrıca ceza ve icra hakimleri ele 
müddeiumumi Kenan Beyin riyasetin • 
de ve tevkifhanede lir lçtima yapmı§
lardır. Saat ilıide hatla)'llll ve üaU ye
dİY'e kadar devam eden bu içtimada da 
ceza ve icra dairelerinin bozuk vaziyetle 
rinin ıslahı için tıpkı hukuk hirkimleri· 
nin yaptıklan gibi bir proje hazırlamıı 
!ardır. 

Bu çtimaa iıtintak hakimleri ittirak 
etlmemitlerdir. lçııimadıı hazırlanan pro 
je hülasa itibarile hugiinkü ceza ve icra 
vaziyetinin devasından başka bir teyi ih 
tiva etmektedir. 

lıti..ntak hôkimlerinin 
mütalealan 

Maamafih istintak hakimleri ele mün 
feriden projeler hazırlamaktadır. istin • 
tak haikmlerinin noktai nazarlarına gö
re dosyaları yanan mevkufların tekrar ya 
pılan hıızılık tahkikabnm ~stintak daire 
!erine sevkedilmemesi, doğruda ndoğru 
ya ma:hkemeye sevkolunırıaaı ve ilk tah 
kikat icrasına lüzum kalmadan son tah· 
kikat açılması için bir kanun çrkanlma 
sı icap etme((,ledir. 

Çünkü mahkemeler bugünkü kanun• 
larnnıza göre ancak bstintak dairelerin -
den ıon tahkikatın açılması kararile sev 

- . ~ - -

bii vaziye'l.t hiç deiğfllM!IDİ§ltir. Hergün 
ceraİnJ ve vukuat eski seyrini takip et
mekte -... bunlar uıulen istintak dııfre. 
leıiine •evkolunmaktadır. Yangında ya
nan ve hazırlık tahkikatı yapılan suçlu
lara ait tahkikat ta tekrar istintak dai
relerine sevkedilince, zaten mevcudu ye
diyi geçmiyen ve nolraan vesaıllle mah
nınlİyetlet'e katlanarak çalıfaD istintak 
dairelerinin mesaiıi adam akıllı sarsıla • 
caktır. Çünkü böyle hazırlık tahkikatı 
yapılan 600 e yakın mevkuflar ve dos • 
ya vardır. Buna mukabil de istin<lak dai 
relerinde eskisi glİbi matbu tevkif mü • 
zekkereleıi, celpnameler, ihzar müzek -
kereleri defterler ve saire yoktur. lstı'n 
tak dairelerine yazı makinesi de veriline 
miş'tlir. Bunun için günlük işler bile müt 
küliitla tedv!:r edilmektedir. 

600 den fazla yangın dosyasmm da 
ilk tahkikatı tekrar bu 7 istintak daire 
si arasında taksim edilince işlerin sürat! 
le çıkması imkfıru kahnayacaktır. 

lıte istıintak hilqınleri de hu dii§ün
ce ile bir proje hazırlamaktadırlar. 

Asri netice muhtelif projeler A.ıliye 
vekaletinde doplandı:ktan sonra vrile • 
cek karardan ve Meclise arzedilecek §<'

kilde anlqılacakbr. 
Konya mbusu Refik Beyin istizah tak 

rirône Adliye vekil vekili Zekai Beyin 
vereceği cevap lstanbul. Adliye mahafi. 
tinde merakla beklenmktedir. Vaziyet 
bu cevapla biraz daba tavazzuh edecefc
tir. 

Güzel sanatlar akademi
sinde Haşim ihtifali 
Bir sene evvel vefat ebnİf olan şair 

Ahmet Haıim merhumun hatırasını ta -
ziz için Güzel aanatler akademisinde 
bir içtima yapılırufbr. içtima Akademi 
estetik ve sanat tarihi hocası Alunet 
Hamdi Beyin bir konferansı ile açılmıt 
tır. Ahmet Hamdi Bey Haı1min baya
tından eserlerinden, ve sanatten :istifa .. 
deli bir şekilde bahsetıniştir. Bundan 
sonra Nurullah Ata Bey de Haşimin sa 
natinden bahis bir konferans venniştir. 
Bu toplantıda Güzel Sanatlar Akademi 
muallim ve taleheıli ile bazı muharrirler - . . ~ -. - ,,. 

Maarifte 

İktısat enstitüsü 
Üniyersite profesörleri bir 
talimatname hazırlayorlar 

Üniversite ikbsat profesörleri dün 
bir içtima yaprak Hukuk fakültesine 
bağlı olarak tesis edilecek ikbsat! ensti• 
tüsünün talimnamesini yapmağa başla
mışlardır. Enstitü 16 ıubatta faaliyete 
geçecektir. Lausanne Üniversitesinden 
mezun ild!roat dcktoru Refk Şükrü Bey 
ensitüye döçent tayin edilmiştir. 

Yirmi talebe Atinaya gidiyor 
Üniversite talebesinden 20 kitilik bir 

kafile yılb&§ında Atinaya seyahate çıka
caklardır. Seyahat JS gün sürecektir. 

HilAliahmer gençlik teşkilatı 
Mektieplerde Hilaliahmer gençlik l"§ 

kilab vücude getirilmek üzere dün Hila· 
liahmer cemiyetinde merkezinde maa • 
rüf mümessillrinin iştirakile bir toplantı 
yapdıruştır. Fakir çocuklara yardım et· 
mek ve talebe arasmra tbpluluk terbi • 
yesini inkişaf ettinnek gayelerini gÜ • 
den yeni teşkilat pek yakında faaliyte 
geçecektir. Heyet gelecek ay topla· 
nacaktlır. 

Sümestr tatili 
üniversite Fakülteleri 1 Şubattan IS Şu 

bata kadar devam etmek üzere aömestr 
tatili yapacklardır. Lise, onla ve ilk mek 
tepler 1 Kanunusanide başlamak Üzere 
üç gÜn yılbaıı tatili yapalaklardD'. 

Hastabakıcılık dersi 
Tıp fakültesinde ders prograırrlarına 

hastabalncılık dersi ilir.e edilmiıtir. Ye
ni ders şubatı.la tedrise ha§lanacalrtır. Bu 
ders bilhassa Anadoluya giden genç he 
kimler için çok fa)l'dah olackatır. 

Mual:imler birliğinde kış 
programı 

Muallimle.- Birliği yeni idare heyeti 
kış için bir pıogıam hazırlamağa hafla· 
mıfbr. Evvelce neıredilen IMballimler 
Birliği mecmuasmm da tekrar çıkanlma 
sına karar verilmiştir. 

Trabzon lisesi mezunları 
Trabzon lisesinden mezun olanlar ce 

miyeti dün öğleden sonra Halkevinde 
senelik kongrelerii akdtmişlerclir. Kon • 
grede bir •nelik mesai raporu okurunuı 
ve yeni idare heye\jj se9ilmiştir. 

Hukuk talebe kongresi ne 
kararlar verdi? 

İstanbul Üniversitesi Hukuk talebesi 
cemiyetinin senelik kongresinin toplan· 
dığmı ve idare heyeti ile Teftiş beyeti ve 
Haysiyet divanı azalarını seçtiğini yaz. 
mııtık dün de t<alebe cemiyeti reisliğin
den kongrenin verdiği kararlar hakkın· 
da bir mektup aldık hulasatan sütunla· 
rnmza geçiriyoruz : 

htanbul üniversitesi hukuk talebesi 
cemiyeti 20-12-933 çarıamba ııfuıü sene 
lik toplantısını yaparak : 

1 - DarüHünunun ilgası münasebeti 
le ( lstanbul Darülfünunu hukuk talebe
si cemiyeti) ünvanmın (htanhul Üniver 
sitesi hukuk talebesi cemiyeti) teklinde 
düzeltilmesi ve mührün v u ünvana göre 
tebdili ittifakla kabul edilmittir. 

2 - 8-12-933 tarihinde yapılan top· 
lanbyı nizamnameye ve hu baptaki umu 
mi ahkama mugayir eaaalı usul noksan
lıkları yüzünden ittffakla kenlemyekiin 
addetıni§ ve bu münasebetle eski kongre 
riyaset divanı yerine de yeni bir riyaset 
divanı •eçmİ§tİr. 

3 - Ayni zamanda evvelce yapılan 
nizam11z ve uıulsüz intihaptan da "bat· 
kaca esbabı mücihe zikrine lüzum gör
meksizin ittifakla feıh etıniştir. 

4 - Geçen ıeneki idare heyetinin 
faliyet raporunu dinlemnit •e itifakla 
tasvip ebnİ§tİr. 

5 - Talebenin menfaatlerini daha ya
kından koruma, takip ve tesnin için yeni 
seçilen idare heyetine reımi makamlar 
ve mahakim nezdinde temsil ve bu hu· 
susta ahan tevkil seliilıiyetJerin ittifakla 
vermittir. 

6 - lntihaplar neticesi §Öyledir ı 
Riyaset divanına 

Birinci reis : Kenan B. 
ikinci reis : E. Safter B. 

..• 

Katipler : Fehmi, Osman, Nezihj B.ler 
idare heyetine 

3 üncü sınıftan: Sırrı Env ... , Celfıl 
Safiler B. ler • 

2 inci sınıftan: Sungur H., Kerim, 
Memduh B. !er. 

1 inci sınıftan: Hüıam, Hakkı, Ha· 
san B. ler. 

Teftiı heyetine 
Sınıf sırasile: Fehmi, M. Enver, Tay. 

fur ve Niyazi, Abdülkadir ve Dündar 
B. ler. 

Poliste 

Hırsız hamal 
Kadının eşyasını sırlay1nca 

sırroluvermiş 
Nüzhet Harum iaminde bir ka• 

dm tabak, çanak, çamaşır ve saire 
gibi bir çok eşya ile kıymetli bir du
var aaatini bir hamala yükletmiş, be
raberce Sirkeci ci.varmdan c-eçerler .. 
ken, kalabalık bir yere gelince hamal 
birdenbire ortadan kayboJmuıtur. 

Nüzhet Hanım bir müddet etrafı 
araştırmıı , hamalı bulamayınca poli
şe müracaat etmiştir. 

Nüzhet hanını eşyasını alıp ka
çan hamalın eıkalini tarif etmiı, bu 
etka! Üzerine zabıta hu hamal tn İb
rahim isminde birisi olduğunu anla--· .. - - .. " . 

Sinemaların kapanma 
saati 

Dahiliye Vekaleti, halkın ve ı' 
sahiplerinin sıhhabnı koruma en
dişesile olacak ki durup dururken 
sinemaların 11 de kapatılması em
rini verdi. 

İlk nazarda bu emir, çok isabet· 
)i gibi görülebilir. Eğer bu emir, 
Antalya gibi, Kırtehir, Bafra gibi 
şehirlerin sinemalarına hitap ve on 
lan istihtaf eueydi. Hal
buki İstanbul gibi çok dağı
nık ve istendiği zaman vesaitinak
liye bulmak noktasından çok ba
kımsız bir tehirde bu emir, halkı 
bibakkin iz'aç eder mahiyettedir. 

Bu emrin tatbiki ile sinemalarda 
biraz eğlenebilmek hakkı, aadece 
memur sınıfına, İradı ile geçinen, 
yahut rükubuna mahsus bir otomo
bili bulunan adamlara veyahut Be
yoğlunda ikamet edeulere inhisar 
ettirilmiş olmaktadır; fakat lstaıı
bul sekenesini akar ve otomobil sa
hibi insanlar tetkil etmediği gibi 
İstanbul sekenesinin münhasıran 
Beyoğlunda oturmakta olduğu da 
kabul olunamaz. 

Fatihte oturan bir it sahibi adam 
tasavvur ediniz ki, oradan tramva
ya binip Beyoğluna çıkması, tram· 
vay beklemesi, rötar ve saire de 
nazarıitibara alınırsa tam bir bu
çuk saatlik bir iştir. Böyle bir in
sanın laakal 7.30 dan evvel evin
den çıkmasr lazımdır. ltsaiıibi bir 
adam için buna imkan yoktur. Bu 
misali, Bebekte oturan bir insana, 
Topkapıda oturan bir insana tat
bik etmek suretile teksir etmek ka
bildir. 

Mesele bir asayif iti değildir ki 
· vekiiletin böyle bir emir veremeğe 
lüzum gördüğü farz ve kabul edil
sin. Mesele, sadece balkın biraz 
eğlenmesi, bütün bir günün yorgun 
luğundan sonra biraz vakit geçir· 
mesidir. t,, asayi~ taalliik etme
dikçe, vekiiletin halkın eğlenmesi
ne müdahalesi doğru değildir. Ve 
nihayet şunu da unutmamak lazım
dır ki, eğlence yerlerinin açık bu
lundurulacağı saati tayin ve tahdit 
etmek her 'eyden evvel belediye
nin en tabii olan mefru bir hakkı
dır. Ve her metru hak gibi müda
haleden masun olmak lazımdır. 

Uzun senele,,. harpler ve felaket
ler içinde boğulan ve bunalan, an
cak bu sulh ve saadet senelerinde 
biraz oh! diyebilmek imkanını bu
lan muztarip bir neslin insanları
na hiç olmazsa arada sırada vakit 
ve zaman buldukça biraz hotça va
kit geçirmeyi biraz neşelenmeyi 
çok görmiyelim. 

Ve nihayet 'unu da söyliyelim 
ki, bu tehir halkı menfaatini ve sıh. 
batini, i•inin İcaplarını idrak etmi
yecek kadar gayrirefİt değildir. 

Nitekim operatör Emin Beyin 
zamanında tatbik edilmek isteni
len bu memnuiyet, bir zarurete is
tinat etmediği için o vakit muallak.
ta kaldı ve bir mesnedi olmadığı i
çin bilfiil hükümden sakıt oldu. 
Bu hususta yakın mazideki bu va
kıayı da gözönünde tutmak lazım
dır. 

Halkı korumaktan fazla iz'aç e
decek olan bu emrin dünyanın en 
dağınık ve vesaitinakliyeııi kıt ve 
gayrimuntazam bir 9ehri olan İs
tanbul için tatbikinden sarfınazar 
edilmesini de realist bir insan ve 
makulat önünde hürmetle bqeğ
mek faziletine sahip bulunan Dahi
liye Vekilinden beklemekle en doğ 
ru bir fey yapllllf oluruz. 

Salôhattin ENiS 

Dllfbr. Eıya!ar Nüzhet hanıma iade 
edilmittir. lbrahim adliyeye Terile
cektir. 

Bir hırsız yakalandı 
Dün saat 13 le Fındıklıda Sühe

:yt bey sokağında birinci ınülazım Saiın 
beyin oturduğu 6 numaralı evden aa• 
bıkah Sabri bir ceket, iki pantalon, 
ye.lek ça.JmıJ, kaçarken ya.kalanmıı
tır. 

Yangın başlangıcı 
Kumkapıda Çadırcı Ahmet Çele

bi mahallesinde 80 numarı:h evden 
yangın çıkınıt ise de aöndürülmiq. 
tür. 

Kanlı kavgalar 
Üaküdarda kanlı bir hadise ol

muştur. 

Abidin ve Mehmet iaıninde iki 
marangoz arasında bir alacak mese
lesinden doğan dil gürültüsü nihayet 
kavgaya dökUmüş ve neticede Meh
met •ol memeai albndan ağır ve teh· 
likeli surette yaralanmıştır. 

Abidin yakalanarak takibata hat· 
lamlmııtır. 

Sebze iskelesinde ötedenheri hiri
hiıl erini çekemiyen evki Şve Naki 
isminde ilc:i sebzeci kavgaya tutuşmuş
lar. Fakat bunlan ayırmak için a· 
raya giren İsmail, arkadaşı Nllki ile . ~ . ·- . ~ . - -
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( Hafta ık Siyasi icmal ) 
Almanya'nın teklifi: 
Aimanyan1n siJit.hsizlanma konferansı 

ve Millet:er Cemiyetinden çekilmesi üze
rine, devletler arasında hususi temaslar· 
la silahsızlanma hedefine doğru yürü
mek yolunun takip edilmesine karar ve
rilmiJti. iki aydan beri sefirler ve Hari
ciye Nazırlan biribirile temas halinde
dirler. Esrar perdeıi arkasında cereyan 
eden bu temas ve müzakerelerin son 
safhası hakkında nihayet: malumat almak 
kabil oldu. 

Alman Baıvekili Hitler ile Fransız Se· 
firi M. Poncet arasında yapılan bir te
masta Almanyanın Fransaya §U teklif· 
lerde bulunduğu bildiriliyor: 

1 - Almanya bütün komşularile yani, 
Fransa, Lehistan, Felemenk, lsviçre, 
ltalya, Belçika, Danimarka ve Çekoslo
vakya ile on sene için birer ademitecavüz 
misal<ı imza etmeğe hazırdır. 

2 - Almanya mekteplerde harp pro
pagandası yapmamağı ve mektep kitap· 
!arından ve mekJop tedrisatından muha· 
rcbe propagandalarını hazf ve ilga ebne· 
yi kabul ediyor. Şu ıartla ki diğer dev· 
Jetler de 8.) ni manevi silahsızlanma siya· 
setini takip etmcğe baılasınlar. 

3 - Almanya §İmdi mevcut olan uzun 
hizmetJi askerlik meslek ordusunu da ... 
ğ tma~ı ve bunun yerine kısa müddetli 
hizmete tabi olan 300,000 askerlik ordu
ları ikame etmeyi kabul ediyor. 

4 - Bu ordu c, nevrede kabul edilen 
müdafaa silahlarile ıeçbiz edilecektir. Ya
ni altı pusluktan aşağı toplarla, on altı 
toildan aşağı tanklarla ve keıif tayyare
lerile. 
Diğer devletler şimdilik daha ağır si

lahlannı muhafaza edebilirler. Ancak bu 
silnhlar da muayyen bir müddet zarfın· 
ela imlıa ed:lmeli ve silah noktasından 

Alınany" ile diğer devletler arasında be
raberlik olmalı. 

5 - Saar araya müracaat edilmeksi
zin Almanyaya iade edilmeli. 

• • • 
Fransa ne diyor? 
işte Almanya fürafından ileri sürülen 

son teklif budur. Bu teklifin Fransa ta· 
rafından kabul edilmiyeceiii anlaııhyor. 
Fransız noktainazarı ıudur: 

1 - Evvela emniyet hakkındaki taah
hüdü Fran11zlar kafi bulmuyorlar. Yani 
Almanyanın yalnız batına imzalıyacağı 
misakhra kıymet atfetmiyorlar. Buna 
lngiltereyi de iıtirak etllıınek istiyorlar, 
lngilterenin de ittirak etıniyeceği anla· 
ırlıyor. 

2 - Fransanın 300,000 miktannda 
askeri mübalağalı bulduğu da görünmek· 
ted;r. Mallımdur ki ı:eçen aenenin mar
tında Mac Donald tarafından ileri sürü· 
len teklif Almanyaya 200,000 asker tah
siı ediyord'I. Şimdi Hitler'in ba ınikVarı 
yüz bin miktarında arbrdığı anlatılıyor. 

3 - Saar mıntakasına gelince; gerçi 
1935 senesinin i.koaharında yapılacak 

bir iraya müracaat neticeıinde Saar~ın 
Almanyaya iltihakı ihtimali çok kuvvetli
dir. Fakat Hitler'in ısrarla &riya müra
caat yapılmadan Saar'ı istemesi Franıız
lan şüpheye düıürmüıtür."Acaba" diyor 
lar "Almanya araya müracatın kendi le
Une tecelli ctmiyecğinden korkuyor mu?u 
Araya müracaat Löylo bir netice verecek 
o ursa F ranıa lçin o derece ehemmiyetli J 

bir vaziyet ihtas cdilmit olacaktır ki 1 
Fransızlar bir t•crübe yapmak istiyorlar. 

••• 
fngiltere ihtiyatla yürüyor: 
Ancak Fransızların en büyük endiıesi 

lngilterenin bu ~artlar altında l~kip ede
ceği ıiyaıettir. Fransa, lngilterenin nok
tnjnazarlarını öğrenmek istiyor. Henüz 
Alman teklifi hakkında lngilizler müta· 
lealarını bildirmemıılerdir. İngilizlerin 
Fransa ve Alman)a arasında Büyükharp
ten beri geçen zamanlar zarfında olduğu 
gibi hakemlik rolünü oynamak istedik· 
leri anlaıılıyor. Almanyarun Milletler 
Cemiyel'inden ayrılma11na tekaddüm 
eden aylar zarfında İngiltere Franaızlan 
iltizam etmekle bu mutavauıtlık rolünü 
kaybetmiıti. Şimdi eaki vaziyete avdet 
etmek istiyor. Bunun içindir ki lngilte
re ihtiyalfa hareket ederek kat'i bir adım 
utnuyor. 

• • • Fransa ve müttefikleri: 
lngilterenin bu ihtiyatlı yürüyüşü 

Fransızları sinirlendinnit ve hatta kor
~utmuşlur. Fransanın ai.yasi endişesi, 
daima müttefiklerile kendi arasındaki te
sanüdün a tırılması yolunda gayreti sar
fetınek ,eklinde tecelli bulur. Bu mak· 
satla Franısz Hariciye Nazırı M. Paul · 
Boncour, Franıanın Avrupadaki mütte
filılerini ziyaret etmek üzere seyahate 
çıkacaktır. Filhakika ltalya tarafından 
Milletler Cemiyel~nin ıslahı ve muahede
leı~n tadili fikri ileri sürüldüğü zaman· 
dm beri Küçük ltilif büsbütün Fransa
nın kolları Arasına atıldı. Binaenaleyh 
Küçük itilaf ile Franaa arasındaki tesa
nüdün artacak bir tarafı kalmamııtır. 

Ancak Lehistan ile münasebetlerin j 
tak,·iyeı i lizımdır. Son zamanlarda Le- j 
histan müstakil bir harici siyaset takip
etmeğe b §lamıştır. Fransa Rusyaya 1 

doğru meylettikçe Lehistan da Almanya 
ile anlapnak yolunu tutmuştur. Görü
nüyor ki Fransa için hem Rusya ile sami
mi münaıebet tesis etmek, hem de Lehis· 
tan itl\fakını eaki şeklinde muhafaza et
mek müşkül olacaktır. Paul Boncour'un 
seyahati her ıeyden ziyade bu vaziyet ile 
alakadardır. 

• • • 
Kollektil sistemin yıkılışı: 
H~r halde bu k•rmakar.şık iıler ara

sında v112uhla gÖrebjJdiğimiz bir vaziyet 
ıudur: Devletler arasındaki münasebet
lerin tan'!İmi için Umumi harpten beri 
ta~iı? edilen_ k~llektif çalışma devri geç
mıştır. Eokı dıplomasi usulü avdel' etti. 
He.- de,,Jet kendi müdafaası namma ne 
ya:•mal, lazımsa yapmayı düıünüyor. Si
yaset Eahasında do.;tlar arıyor. itilaflar 

yapıyor. Kombinezonlara gırıyor. As· 
kerlik sahasında da gücünün ve kuvve
tinin yettiği kadar çalışıyor. 
Dünyanın bütün Hariciye Nazırlan 

ya ev sahibi, yahut ta misafirdir. Paul 
Boncour seyahate çıkıyor. lngiliz Hari· 
ciye Nazın Sir John Simon ltalyaya giti. 
mek üzere dün yola çıkmııtır. ltalya 
Hariciye Müstefarı Suvic Berlini ziyaret 
ediyordu. Çekoslovakya Hariciye Nazırı 
Beneı Pariate idi. Romanya Hariciye 
Nazırı M. Titüleıco seyahattedir. Yunan 
Hariciye Nazırı M. Maximos yola çık· 
mak üzeredir. Rus Hariciye Nazırı Lit· 
.-inof uzun bir seyahatten henüz avdet 
e~ti. Bulgaristanın Kralı, Baıvekili ve 
hükiimet erkanı Belgratta idiler. Yeni 
bir faaliyet karıısındayız. Kellogg misa
kı eski tarih oldu. Milletler Cemiyeti 
teşkilatına karşı itimat kalmadı. Devlet· 
ler emniyet ve selimetlerini hususi kom
binezonlarda arıyorlar. 

Görülüyor ki bu faaliyet her halde ye
ni bir muvazene doğuracak ve bu muva• 
zene harpten evvelki muvazene gibi mü .. 
tebellir olacak. Filhakika Büvük harpten 
beri böyle bir muvazene tesisine doğru 
kuvvetli cereyanlar vardı. Fakat kolıek· 
tif çalışma mani oluyardu. Artık kollek
tif sistem yıkılmıı olduğundan bir muva 
zenenin ve bu defa gözle görülecek ve 
elle tuUulacak bir muvazenenin teessüsü 
zaruret halini almıı görünüyor. 

Almanya 14 teırinievvelde Milletler 
Cemiyetinden çekildiği zaman bunun fÜ• 

mUI ve ehemmiyeti o zaman iyice anla· 
şılamamıştı. Görülüyor ki bu, Avrupa· 
nın tarihinde yeni bir dönüm noktası ol
mu~tur. O günden beri beynelmilel mÜ· 
nascbetlerin tanzimi için 
olnn yol, harp~en evvel 
benziyor. 

• • • 
Silahlanma yarışı: 

yürünmekte 
yürünen yola 

Siyaset yolu gibi silahlanma volu da 
eski yola benzemeğe baıladı. Filhakika 
henüz deniz silahlannı tahdit eden iki 
mukavelenin müddeti bitmedL Bu saha
da bir yar1ş yok. Yarışa hazırlık var. 
Fakat yeni zamanlann en müthiş silihı I 
olan tayyare inşa11 noktasmda büyük bir 
yanş batladr. İngilizler hava kuvveti ba
konrndan dünyanın altıncı devleti olduk
larını ileri sürerek büyük mikyasta bir 
tıayyare inşasına baılamak üzeredirler. 
Bir aydır lngiliz efki.rıumumiyeai buna 
alıştırılıyor. Beş bin t&yyareden bahıe· 
diliyor. Malumdur ki harpten evvel ln
gilterenin deniz kuvvetleri programı ln
gilt~reden aonra gelen en kuvvetli iki 
deniz devletine faik bir donanmaya sahip 
olmaktı. Şimdi bazı lngilizler bütün 
dünya hava kuvvetlerine faik bir hava 
kuvveti istiyorlar. Bazı gazelleler ve 
Dichard denilen İngiliz müfrit muhafa
zakar zümrenin başvekil namzedi olarak 
yetiıtinnektc olduğu Lord Lloyd deniz
lere olduğu gibi havalara lıikim bir ln
giltere istiyorlar. Ancak İngiltere tayya• 
re insasına batlarsa, derhal diğer devlet
ler de başlıyacağından harpten evvelki 
silahlanma yarışı, bu defa günün modası 
olan bir silah etrafında - tayyare et
rafında - bütün hararetile b~şlıyacak 
demektir. 

Ahmet ŞlJKRlJ 

Bugünkü Program 
ISTANBUL: 

12,30 Türkçe Gramofon neıriyalL 
11.30 Gramofon. 
18,30 Orkeılra. 
19,30 Hanımlar He1'eti. 
21 Gramofon. 
21,30 Bedayii Musiki Hey'etr. 

ANKARA, 
12 30 ~ 13,30: Gramofon. 18: Keman kon••· 

ri (Ekrem Zeki 8 .) 18,40: Franaızca ders. 
19,15: Gramofon, 20ı Ajans haberleri.. 

,VARŞOVA 1411 m. 
Orkeatra konseri, 17,45 Müaahabe, 17.SS 

Şark.Jlar, 18,10 Keman •• piyano ile sonatlar 
18,SS Müıahabe, 19,05 lr:onfera.na, 19,.20 Mu= 
sanniya Mme Olıa Ladanrn iıtirakile trio 
~· muaik~ai, 20 Muhte)if miiıababeler, 21,20 
Fılh.ar.monık konıer, 23,45 Siıan. muıik.iıi. 
24,05 Müıah.be, ıican muıikisin.in devaıru. 

B U D A P E Ş T E SSO m. 
13,05 Plik, 14,30 So.,.anka Ucan musiki ta

lumı, 17 Mü.ah.aba, 18 konferanı, 18,.10 Mel 
llonka larafından l4,ır.nni piyano refakatile, 
19,10 Stenoırafi derıi, 19,40 Trio konseri,20 10 
Harici siyasete bir balat, 20,35 Operadan ~
len opera temsili müteakiben taaannil ıiıa..o. 
muıi.L.iıi • 

V 1 Y A N A sıa m. 
18,20 Hafif mı..ıiki, nıiisl '.ıabe, 19,15 Spor, 

19..30 haftanın beden ıporuna dıür ve sair mü 
ıaabheler, 20,35 Haftalık habeı- icmali 21 05 
Puccini'n ın 75 ci doğduiu sünün sene/ de,;ri
yesi münasehetile kendi eserlerinden mürek
kep konıer (Oavald Kaboata, Vera Scbvarz 
Joıef Scbmidt, Dr. Ernst Decse7, Viyan~ 
opera orkestraıı,) 22,40 Son haberler .22,50 
Ambaıador otelinden. naklen a.kıaın k~naeri. 

MILANO • TORINO • FLORANSA • 
TRlYESTE. 

!8,10 Oda musikisi, 20,40 Plak, haberler.21 
Plak haberler, 21,40 Daniel Amfitbeatrof'un 
i~""reıinde senfonik konaer, 23 Danı ınuıiki
~ a 

PRAe488m. 
17 konıer l~,10 h.artet ta.lamı tarafından 

kona.er, 19,05 Zjrai müsaahbe, 19,.30 Almanca 
netrıyat, 22,53 •cannili konser, 23 Musaabbe 
veaair haberlerT. 

ROMA • NAPOLl • BARI. 
18 Keman konseri. Haberler, 20,30 Pl&Jc 

h~he~l.e r,. 21. Haberl~r, pli.k, 21 ,40 Gizli leeb
hul ıaımlı Cımaroaa nın opera temsili. 

B0KREŞ 394 m. 
13 Borsa, pliik, haberler, pli.k, 18 Radyo 

orkestrası Mendelsoha Berlioz S'b ı· 
G . • ı ıeıno, 

rıe•, V aldtenfel, 19 Radyo haberleri ıs 15 
Radyo orkeıtraar1 20 Oniversite haberi' · 
20,20 ~lik 20,45 konferans, 21 Senfonilc: k::·~ 
ıer Fıl~armo~ik takım tarafından ve 1. Per
leannı ıdareıınde, 21..SO Mütalea 22 o- k 
ıerin devan:u, Haberler • ' > ;:ıı on-

BRESLAU, 325 m. 
.~7 Neı'.eli muıiki, 18,30 MüıahaLe, 18.SO 

M.~t~nevvı •onatlar, 19,10 Amele netriyal•, 20 
Konıc~berıten Boethoven'in eıerler,· d • 

2 H b n en •OD 
ıer~ 1 a erler va. 21,10 Brslau Dom kili
sesınden naklen koro konserj 22 s·ı· d -
1 d N 1 ' · · ' 1 ııya .,. .. 
arın ·' oe ıa1mlı Noel temsili 23 S b..a 

herler, 23,35 Noel zamanına. ait ~usik.i.on • 

MiLLiYET CUMA 22 KANUNUEVVF.L 193~ 

l[U.. ..... LD :. . rfrU2jj.§§ 
.... Mi .. .&..-;a; HiKAYE ~J 
Ho_şa giden d~lgınlıklar.. Süreyyanın bebeg" İ 
Bırahane deh,etlı kalabalıktı. 

Bo, bir masa bulabilmek için orta
da epeyce döndük. Nihayet, karan
lık bir köşede, nasılsa unutulmut 
iki iskemle gözümüze ilitti. 

Garsona elimizle itaret ettik: 

B. ik" b' 1 - ıze ı ıra •••• 
iskemlelere yerleşip konutmağa 

başladık. Böyle dereden tepeden 
ne kadar konuştuk, neleri konut
tuk, bilmem; fakat epeyce vakit 
geçmiş, ısmarladığımız biralar, iki
mizin de hatırımızdan çıkmıftı. 
Bir aralık, eski Ramazana ait eğ
lenceli alemlerin bahsi açıldı. Ar
kada,ımın bu vadide anlatacağı 
çolC şeyler olduğu için çenesi ka
panmak bilmiyordu. O söyledi, ben 
dinledim. Fırsat buldukça ben söy
ledim , o dinledi. Bir de saate bak
tık ki, on buçuk olmuf ... 
Arkada,ım: 

- Eyvah, dedi, bir yere uğrıya
caktım. Ancak yetitebilirim •• 

O ayağa kalkarken garson, elin
de iki duble bira ile geldi. 

Ben, can sıkıntısı ile garsona bir 
parça çıkışmak istedim: 

- Bira ısmarlıyalı iki saat oldu. 
Bunu, şimdi mi getirirler? 

Arkadaş, araya girdi: 
- Hiddetlenmeğe hakkın yok!. 

- Niçin? 
Dedi ki: 
- Bizim gibi büsbütün nutuma

dı ya .•• Gene keskin hafızası var
mıf. iki saat sonra da olsa getirdi. 

Patron, tezgahbatından bu mu
haveremize kulak kabartmıftı; ya

nımıza geldi: 
- Mütteri bir şey ısmarlamayı 

unutsa da zararı yok ... dedi, fakat 
garson, unutursa fena! •• Dalgınlık
tan hiç hotlanmam. 

Ve garsonu rumca sert sert tek
tir ederek, yanından kovdu. 

Ben i~i yatıştırmak için patrona 
takıldım: 

- U zatına canım, mazur gördü
ğün değil, hotuna bile giden dalgın 
!ıklar vardır! 

Batını ıalladı: 

- Hiç bir dalgınlık hotuma git
mez! 

Gülerek sordum: 
- Ya, iki yerine hesap pu ula. 

sına üç yazan garsonların dalgınlı
ğı? 

M. SALAHADDiN 

Halkavlnda 

Veda çayı 
Eski Halkevi reisi şerefine 

bir çay verildi 
Maarif vekaleti yüksek tedrisat 

umumi müdürlüğüne tayin edimeai 
sebebile halkevi reisliğinden aynlan 
Hamit beyin ıerefine dün akıam halk 
evinde saat 17.S ta bir çay ziyafeti veril• 
miıtir. 

Çay ziyafetinde vali muavini A;i 
Rıza Bey, fırka reisi Cevdet Kerim 
Bey, belediye ve fırka, haı kevi er
ki.nı, gazeteciler ve sair bir çok ze
vat hazır bulunmuıtur. Çay ziyafeti 
çok samimi olmuıtur. Cevdet Kerim 
Be:r bir nutuk aöyliyerek Hamit Be
yin lstanbuldan aynlııının derin te
euür uyandırdığını aöylemiıtir. Ha
mit bey cevap vererek hakkında göa
terilen teveccühe teıekkür etmİ§tir. 

Bundan sonra haziruna yeni halk
evi reisi Ali Rıza bey takdim edilmi~ 
ve kendisine muvaffakıyetler dilen· 
mittir. 

Sokratın hayatı hakkında 
konferans 

Edebiyat fakültesi doçentlerin
den Vehbi bey dün akıam Beyoğlu 

halkevinde Sokratın hayab hakkın• 

da bir konferans vermiıtir. 

Adliye meslek mektebi me
zunları kongresi 

Adliye Me~ ek mektebinden mezun 
nlanlar cemiyeti dün öğleden sonra 
ha!kevinde senelik kongrelerini ak, 
tetıniılerdir. 

Bu kongrede bir senelik mesai gö
rüıülmii§, yeni idare heyeti seç~miı· 
tir. 

Spor 

Maçlar tehir edildi 
Istanbul Futbol Heyetinden : 
1 - 22-12-1933 cuma günü Fenerbah

çe stadında yapılacak olan resmi maçlar 
aahan1n müsadesizliği dolayısile tehir C:. 
lunmuıtur. 

2 - Taksim ve Beıiktaı aahalarmda 
ki maçlar tehir edilınit değildir. 

Olimpiyatlara davet 
BERLIN, 21.A.A. - Olimpiyat oyun 

Ltrı teşkilatı komitesi reisi Doktör Le
v~ld, Berlin'de 1936 da yapılacak olim
pıyat oyunlanna iıtirakleri için 52 mem• 
lekete davetiyeler göndenniştir. 

lzmirden lstanbula yeni gelmit· 
tim,ümitsiz bir atkın elemleri için
de kendime teselli arıyordum. Ha
yatın bu anında çok kederlidim. 
Beyoğlunda bir pansiyona yerlet
mittim. Saf ve mukabelesiz kalan 
a9kıma ıahne olan lzmiri terkedip 
bilmediğim, yabancı kimseleı· ara
sında yaşamak mecburiyeti ile ilk 
günlerde çılgın gibiydim. Sonra 
sonra geceleri caddeye çıkıp seyret
tiğim bir çok kadın simaları ile ıs
tıraplanm hafifler gibi oldu. Bir 
hafta sonra pansiyondaki komfum· 
la ahbap oldum. Bu, benim gibi 

aşk felaketine uğramıt bir arap 
kadınıydı. Penbe boncuklu abajor 

altında bat ba'a kaldığımız ilk ge
ce bana hayatını anlattı: Halepte 

bir tüccarla sevişmiş, iki senedir 
metres hayatı yaşıyordu. Geçen se
ne lstanbula kadar bir seyahat yap· 
mış ve avdetinde kocasının bir 
Türk kadinile izdivaç ettiğini ha
ber almıştı. Bu aldanmı~ kadın ve
fasız tüccardan ayrılıp lstanbula 
gelmitti. ilk günlerde eşyalarını 
satmıt yemi,ti. Yaşamak için ça
lışmak mecburiyeti olduğundan 

geceleri barda hayatını kazanıyor
du. İsmi Süreyya ve kendisi Kato
lik olan bu kadın bar hayatından 
nefret ediyordu: içki onu hasta 
ediyor, geceleri uykusuzluktan ba
şı göğsüne düttüğü zaman etrafa 
gülünç olmaktan korkarak azaplı 
dakikalar geçiriyordu. Arkadaşları 
gibi kendisinin metresi yoktu, bu 
terkedilmit bar kadını sevmeğe ve 
sevilmeğe töbe etmişti. 

O ve ben uzakta birer sevgili 
bırakmıttık. Süreyyanın gür 
ve parlak saçları, kıymet-

tar iki parlak ziynet tatını andı
ran gözleri ilk gecede ruhumda ga
rip bir cazibe bıraktı. Günler ge

çlııce ona yaklllfmak arzusu ile 
kıvranmağa batladım. Geceleri ça
Iı,tığı bara gidiyor, onu maaama 
çağırıyordum. Boşalan tarap tite
leri kartısında ikimiz de kendimiz
/ den geçiyorduk.Nihayet bir gece
nin sabahı kalbimdeki gizli ihtiya
cın mahiyetini anladım: Ben bu gü
zel yüzde eski sevgimi hatırlıyor

dum. 

Süreya benim metresim oldu. 
V c iki ay sonra . hastahanede bir 
kız çocuk doğurdu. Bu babasız ço
cuğun ismini koymamıştık. Kırkı
nı, vaftiz olmasını bekliyordu!<. An 
nesi ona her gün başka bir isim 
buluyor, ben geceleri ağladığı za
man kolarımda salladığını bu yara 
mazı Süreyyanın bebeği diye çağı
rıyordum. Her gece sabahlara ka
dar ağlıyan bu küçüğü ben çok se
viyordum. Daha onun kırkı dolma
dan bir vazife dolayısile lstanbul
dan uzaklatmağa mecbur oldum. 
Süreyyadan ve mini mini bebeğin
den ayrılırken çocuğa ortasında kü
çük zümrüt bulunan altın bir pan
tantif hediye ettim. İstanbuldan 
ayrılmak, bana lzmirden ayrılmak 
kadar güç gelmitti; çünkü bu sev· 
gi evvelkinin devamlıydi 1 

••• 
Bundan on beş sene sonra tek

rar lstanbula gelmiştim. O zaman
lar Beyoğlunda ismi dillerde dola
tan Jülyet isminde bir kadını saç
larımın kırlatmasına rağmen tanı
mak istedim. Bu, genç ve güzel bir 
Fransız kızıydi. Yüksek barlarda 
opera söyliyor, numara ;yapıyol'du. 
Jülyetle beraber bulunmak için 
mühim fedakarlıklar ettim. Bir ba
lo gecesi onu bir otomobile koya
rak bizi bekliyen ılık bir odaya. 
getirdim. Kadın sarhoştu. Ne yap
tı~m bilmiyordu, bayğın ve kıvıl
cımlı bakışları. ı,veli, iri siyah göz 
lerine bakarak garip bir merakla 
mazisini sordum.Babasını bilmiyor 
du. Annesi sekiz sene evvel ölmüt 
ve ona bir hatıra bırakmıftı. Sağ ko 
lunu sıvadı. Ve altın bir zincir üze
rinde küçük zümrütlü bir pantan
tifi gösterdi. O zaman bu F ran
sız kızının annesinin ismini öğren· 
mek istedim. J 

- Ben Arabım, annem Süreyya! 
Dedi. 
Şüphem kalmamıştı. O idi. 
Bir zaman geceleri kollarımda 

salladığım Süreyyanın bebeğini ta
li on bet sene sonra tekrar kartı· 
ma çıkarmıştı. Geçen, uzun senele
re, elemli dakikalarımda beni te
selli eden zavallı kadının ölümü
ne hürmet ettim. Ve gözleri 
kapanan Süreyyamn bebeğini ya
vaşça karyolaya yatırarak odayı 
terkettim! - O. N. 

, 

-~ Bngün gidilecek sinema 

AL K A Z A R Sinemasıdır 
Çünki: 

v 

GÜN DOGARKEN 
TUrkçe sözlü muazzam bir film gösteriyer ( 11332) • 

Direkler arası semt ocağı I' 
c. 1-!· F. Direklerar":sı . aemt .ocağı BugUn iPEK sinemasında 

kongresı yapılmıı, mesaılen takdır olu 
nan eski idare heyetinden Eminönü ka Sulh zamilnlarının gizli müca· 
zası temizli kitleri mQnıunı Kazını Bey delelerini en haki',d ve beye· 
~ riyasetine ve Kemal!?a~ mahalle- canlı 1ahnelerle gösteron 
sı muhtan Fazıl, Molla Husnu mahalle
si muhtarı Ahmet!, belediye memurlarm 1 
dan Tahir ve Münir Beyler idare heye-
ti azalıklanna yeniden ıeçibniılerdir. 

Kongrede ocağın himayesinde bulu 
nan ve muaU'ım Santuri Ziya ve Cavit 
Beylerin nezaret ve idaresinde yetiıtiril 
mi' olan gençler tarafından muvaffakı
yetle konser verilmiştlir. 

Acıklı bir ölüm 
Çok sev::-ili babamız Binbaıılıktan mü

tekait ., Süleyman B. kısa bir has· 1 

talıktan sonra dün Sağlık yurdunda ve- 1 

fat etmiştir. Cenazesi bugün öğle na
mazı Ayasofya camisinde kılındıktan 
sonra O sküdara götürülerek Karacaah
met mezarlığına defnedilecektir. Mer
humu sevenlerin gelmeleri rica olunur. 
Allah rahmet eylesin. 

Bütün aileıi namına 
Avni Refik 

Yeni Adam 
Sabık Darülfünun Emini müder

ris lımail Hakkı Beyin "Yeni Adam .. 
isimli bir fikir gazetesi neıredeceğini 
memnuniyetle haber aldık. Y alruz 
mektep sıra! annda değil, uzun sene
lerdenberi gazete ve mecmualarda 
mealeki ihtisas dahilinde bir çok ya
zılar yazmrı ve bu suretle talebe ye, 
tittinniı nlan lsmail Hakkı Bey mec· 
mua.aı için yazdığı bir yazıda: ''Ga· 
zete çıkarmak benim en eıki ideal İm· 
dir. Bir gazete sahibi olmak benim 
için bir kürsü aahibi olmak kadar 
sevindiricidir.,, diyor. 

"Yeni Adam .. haftalık bir gazete 
olacak ve onda Ahmet Hamdi, Ah· 
met Kutsi, Nurullah Ata, M. Sami, 
Ali Sedat Beylerle sair tanınmı§ im
za sahiplerinin de yazılan da bulu
nacaktır. ''Yeni Adam,, ın ilk n\ia... 
haııı kanunusaninin birinci pazartesi 
günü intiıar edecektir. Kıymetli bir 
fikir mecmuası olacağında asla §Üp
heıniz olmıyan bu mecmuayı karile
rim.ize hararetle tavsiye ederiz. 

r Yeni çıkan 41mmtıııı 

Burhan Cahit Beyir. 

ihtiyat Zabiti 
Fi 50 kuruş 

Cephe Gerisi 
kuruş Fi 60 

KANAAT kütüpha
nesinde satılır. 

-,11300) 

lSTANBUL BELEDlYESl 
ŞEHiR TIY ATROSU 

.·:~düz saat 15 te 
gecesi 

saat 21 de 

.lJKlJS HAY AT 

Büyük opereti 
i azan: Ekrem 
ve Cemal Retit 

Jmuma 
9584 

Fransız Tiyatrosunda bugün ( Cu • 
ma) Viyana operet heyeti saat 15,30 da 
vereceği matinede CZARDAS opereti • 
ni temsil edecektir. Ak§am 700 kostüm-

lük muazzam bir operet feerisi, 
L'anberge du Cheval Blanc 

Y ann (cuma) Abralıamrn opereti 
Victoria et son hussare 

Pazar günü saat 17 maılinesinde L'au • 
berge du Cheval Blanc, ak§ama Victo
ria et ıon hussard. Pazarteai günü No-

el yortusu münasebetile saat 17 de 
MARITZA 

Yakında Strauss'un me~hur opereti 

Gizli 
Muharebe 

Franııızca ıözlü aşk ve macera 
filmi takdim edilecektir. 
Ayrıca: Dar!ilbedayiden 

HAZIM 8. 
tarafından İpekfilm ıtudyoaunda 
hazırlanan 3 kısımlık büyilk 

Karagöz Şair 
Dikkat: Geceleri 1aat 9,30 

başlanır. 

Bugilıı sailt 11 de tf nzilitlı 
halk matiaesi vardır. 

.. ---• Bugün ---•I MELEK sinemasında 
Sevenlerin, uvilenlerin ve aşkı 

tanıyanların film! 

AŞK FIRTINASI 
Oynıyanlar: 

GARY COOPER- HELEN Hayes 

F ranıu:ca sözlll paramount filmi 
Ayrıca: Paramount dünya haber 
lerl. Gece suvare aaat 9,30da 
başlar. Bugün ııabab aaat llde 
tenzilatlı matine vardır. (11329) 

-1-------~ 
ATMACA 

CHARLES BOYER 
._ _____ [11320) ... 

Hakimi yeti milliye 
Ankaranın fı"kir ve siyaset hareketlerini 
takip etmek İsteyenler için lstanbulda 

satıı tqkilatı yapmıştır. 

Hakimiyetimilliye 
nin tevzi merkeii: Ankara caddesl Or· 
hanbey han Remzi 'Efendi. Baılıca satıl 
dığı yerler: Boğaziçi, Kadıköy vapur 
iskeleleri (KÖprüde) Sirkecide Mondi • 
yal kiitüphaneaL Galatasaray. Beyollll 
Tünelbaıı. Fatih . .Şchzadebaıı. Aluara1• 
Samatya. Çernberlitllfo O'ivanyolu. Sul· 
tanahmet. Eminönü. Kadıköy (vapur i• 
kelesi) Karaköy. Sirkeci. Taksim ve 

- Şiılideki tütüncüler ve bayiler. 

6romura\ 
·Kno\\• 

a\ırsanıi 

slnlrterinl'ıe 

" batdm 

-

FARUKİ 

Tırnak cilaları 
VAPURCULUK 

TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925 

Dilnyanın en parlak cilisıdıı 

·-------111264) ...... 
1

'.illiy~t '\ 
TRABZON YOLU 

SADIKZADE vapuru 24 Bi
rinci Kanun Pazar günü saat 
20 de Galata rıhtımından kal
karak gidişte Zonguldak, ine
bolu, Ayancık, Samsun, Onye, 
Ordu, Gireson, Tirebolu, Göre
le, Trabzon, Rizeye. Dönütte: 
bunlara ilaveten Ofa uğraya
caktır. 

BARTIN YOLU 
BARTIN vapuru 23 Birinci 

Kanun Cumartesi saat 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkarak gi 
diş ve dönüşte Eregli, Zongul
dak, Bartin, Amasraya uğraya
caktır. 

Asrın umdesi " MiLLiYET " tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 
Türki1e İçin Hariç İçin 

3 ay!ıiı 
6 .. 

L. K. 
4-
7 50 

14 -

L K. 
a-

14 -
28-12 

" 
Gelen evrak ıeri •erilmez.- Müddeti 

seçen nüshalar ıo kuru,tur.- Catete •• 
matbaaya ait itler için müdiriyete mil· 
racaat edilir. Gazetemiz ilinlaruı me•'u~ 
liyetini kabul etmez. ' 

Ramazan: 4 
imsak iftar 
S. D. S. D. 
5 37 16 44 



Haftanın fllmlarl 

Artistik: Çıldırtan Dudak'ar 
Elhamra: King - Kong 
ipek: Gizli muharebe • Karagö;z; 
Melek: Aşk fırtınası 
Saray: Kırık Kanatlar 
Türk: 42 inci sokak 

Artistik 

Çıldırtan dudaklar 
( İngilizce ) 

Oynayanlar: Lilyan Harvey, Jhon 
Bol es 

Film bir vodvil, daha doğrusu 
bir operettir. (Lilyan Harvey) İn ma
lum olan şuh ve şenliklerile doi udur. 

Bu film güzel artistin Amerika. 
da çevirdiği eser.Jerdendir. Mevzu §U• 

dur: 
Bir fakir kızı kralm ıoförü beğe

nir ve kaçırır •. Onu kralın otomobi
linde teııyabilmek için de kralın göz
desi diye tanıtır. 

Kral bunu işitir ve tebdili kıya
fetle bir zabit gibi kızı görür , biri
birlerine tutuluıılar .. 

Kız saraya girer. Burada çok eğ
lenceli sahneler vardır. 

Film, şarkı ı, şuh ve eğlencelidir. 

flhamra 

King- Kong 
Bu dehşetli filmin Türkçe nüsha

•• bu hafta da gösterilmektedir. 
ipek 

Gizli muharebe 
( Fransızca ) 

Oynayanlar: Joan Murat, Marie 
Glory. 

Bu film bir macera filmidir. Se
yirciyi alakadar eden sahneleri var
dır. Heyecanlıdır. 

İpekte bundan başka Hazım Be
•;in (Karagöz Şair) İ&mindeki üç par
çalık Karagöz filmi göateri:ımekte
dir. 

Melek 

Aşk fırtınası 
( İngilizce ) 

Oyndyanlar: Garry Cooper, A· 
dolnhe Menjon, Helen Hayes. 

Bu film mevsimin en güzel film. 
!erinden biridir. Baştan başa ente
l'easan oan mevzudan ba§ka artist .. 
]erin oyunları mükemmel, sahne ter
tibatı güzel ve fotoğraflar çok zeki 
şekilde çekilmiştir. 

Bu film Avrupada çok muvaffak 

Bütün memlekette 
Havalar yağmurlu 

(Başı 1 inci sahifede) 
dir. Kar, dün de akşama kadar fasıla ile 
yağmakta devam e J niştir. Kandilli ra • 
sath~ne~inden aldığnnız malumata gö • 
re, <dün sabah saat 14 le tazyiki nesimi 
759 miliımetre idi. Hararet dün sabah 
saat 7 de sıfırdı. Dün saall 14 te hara
ı-et 0,5, azami zayit 1, asırari - 3 idi. 

Rüzgar dün şimalden e5'niştir. Aza 
mi sürat sabahleyin saat 7 de 14, saat 
14 te 8 metre idi. 

Her taraf yağışlı 
ANKARA, 21. A.A. - Ziraat veka

leti meteoroloji enstitüsünün verdiği 
malumata göre üç gündenberi devam et
mekte olan yağr~ vaziyeti henüz değiş
memiıtir. Son yirmidört saat zarfında 
T ürkiyede her taraf tamamen yağışlı geç 
:rniıtir. Trakya, Marmara havazası ve 
Ege mıntakasmıın şimali garbi kısmı ile 
Orta Anadolu Bolu ve Kastamonu hava
liıinde ve şarki Anadolu da hava sühıi
neti 11frın altında nakıslarda bulundu
ğundan buralarda yağış temamen kar 
ıeklinde olmuıtur. Yağan kar toprak 
sathında Edirnede 4 milmetre, Maalkare
ed 26, lstanbulda 2, Sarıkamışta 44, Er
zurumda 12, Karsta 10 santimetre yük
aekliğindedir. 

Balkanlardan gelen soğuk hava Trak 
Ya mmtakasile Marmara havzası ve E
ge mıntf:\kasının şimal garbi kısmında 
tesirini göstermektedir. 

Gece sühüneti Edirnede sıfnn altın
da il, Lüleburgazda 9, Istanbulda 2, Ba
lıkesirde ve Bursada, Çanakkalede 4, 
Orta Aınadoluda Boluda sıfrın altında 
1, Kütahyada 4, Eskişehirde 3, Afyon
da 2, Ankaıada bir derecedir. 

Hava soğumaktadır, ve yağıı vazi
yeti de henüz kati bir tebeddüle dön
memiıtir. 

ltalyada hararet - 32 
ROMA, 21. A.A. - Italyada bir so

ğuk dalgası vardır. Santo Stepano del 
Cadore' da nakıs 32 derece, San Candi
do nella Pusteria'da nakıs 34 derece 
kaydedilmiş tir. 

Bir imam dondu 
M. Kemalpaşa kazasının Söğüt alanı 

nahiyesinin Kaya yuva köyü imamı Mus .. 
tafa efendi namında biri namaz kıldır
mak İçin gittiği Çamlıca köyünden ken 
di köyüne dönerken Çamlıca ile Kabul 
baba köyü arasında ve yol üzerinde so .. 
ğuktan donmuı ve ölü olarak bulunmuı 
tur. 

Karadenizde fırtına siddetini 
artırdı · 

SINOP, 21. A.A. - iki gün evvel 
sürekli yağmurlarla başlıyan fırt:na ge
ce yarısından sonra şiddetini artırmış 
yükseklere kar yağmaya başlamıştır.Va
purlar yağmaya b3şlamıştır. Vapurlar 
Yolkrına gideıniyel'ek limana iltica edi
yorlar, 

MiLLiYET CUMA 22 KANUNUEVVF.t 1933 s 

Çıldırtan Dudaklar /aminde Lilyan Harvey 

Douglas'ın yeni filmi Charlot ve Hitler 
Doug las F airbanks yakında Kalifor

niyaya döneceğini, fakat dönmezden ev
vel son filmini bitirmeğe çalışacalını 
söylemİ§tEr. Filmin ismi (Adyo Don 
Juan) dır ve bir Macar piyesinden alın 
mıştır. Piyesin muharriri Biro filmin 
senaryosunu yazmaktadır. Rejisör Alek 
sandr Korda'dır. Halen lsviçrededir. 
Douğlas ta filmin tertibatı hakkında gÖ 
rüşmek üzere oraya gİtmİ§•tir. Film ki.
milen ispanyada, Andaloz!ide çevrile -
cektir. ................................................... _"_ 
olmuı ve iyi tenkit a~mı§tır. Mevzu 
harp esnasında bir Ameikalı askerin 
bir ltalyan hastabakıcisile olan aıkı
nm dramıdır. 

Saray 

Kırık kanatlar 
( Fransızça ) 

Oynayan ar: Victor Francen, Alic .: 
Field. 

Bu film, yaşlıca bir zendostun ma· 
cerasıdır. Bu adanı rast geldiği bir 

Mecliste dünkü 
Müzakereler 

(Başı 1 inci sahifede)' 
bu efyanın hepsinin temam ve yerli ye
rinde bulunduğunu kaydederek bu eş
yanın sarayların serilmesine ve döşen
mesine, süslerine ait ve yerlerinde kal
ması zaruri ve elzem olanlar, tarihi kıy
meti haiz olmas·ndan dolayi saklanma11 
lazım gelenler, lazım oldukça sarayda
ki eksikliği temamlamak için olanlar, 
durdurulmasına lüzüm ve zaruret olmı
yanlar ve meclise celbi faydalı olanlar 
suretinde beş kısma ayırmaktadır. 

Bundan sonra evvelce maluliyetine bi 
naen beşinci dereceden terfi edilmiı O• 

lan binbaşi Şevket Beyin son devre 
muayenesinde mübtela olduğu hastalığın 
kanunun tarif ettiği şekilde olmadığı 
görülerek terfüne kanuni imkan buluna 
matlığından derecesinin ı efi hakkında 
milli müd!\faa vekaleti sihhat itleri dai
resince verilen karara karşı Ali Şevket 
Bey tarafından B. M. Meclisine vaki mü
racaabna ait arzuhal encümeni mazba
tası müzakere edilmiıtir. Encümen bu 
mazbatasında yapılan tetkikat neticesin
de Ali Şevket Beyin mevcut olan mara
zi hallerine göre evvelce tesbit edilen 
beşinci derecedeki malulyetinin refine 
mahal görülmediği hakkında idi. Bu 
mesele Üzerinde cereyan eden uzun mü
zakereden .sonra arzühal encümeni maz
batası. reye konularak kabul edilmiştir. 

Balına balığı avcılığının tanzimi hak
kındaki mukavelenamenin tasdikine ait 
kanun Iayıhasinın birinci müzakeresi ya 
pılnuı ve kabul olunmuştur, 
• ~undan son_ra ahaliye ait olup kira 
ıle Jandarma hızmetinde veya jandarma 
Ya yardım için jandarma ile beraber bi
lumum sivillerce kullanılmakta iken mü
sademe esnasında eşkiya tarafından ka
çırılan veya ökdürülen hayvanlar ile ka
çırılan veya tahrip edilen nakil vasıtala
rının bedellerinin devlet larafından öde 
neceğine dair kanununun birinci müza .. 
keresi ~a~~~ak tasvıip edilmiş ve cu
martesı gunu toplanmak üzre içtimaa ni 
hayet verilmiştir. 

Türkiye 
Bulgaristan 

(Başi 1 inci sahifede)' 
vafakat etmişlerdir: Bu tenzilat evvelce 
İmza edilmiş olan ticareU muahedesi müd 
detince merıldir. 

Bulgarstanla akdedilen baytari muka 
vele yarın imzalanacaktır. 

Ticari anlaşma Büyük Millet Mecl:si
nin tasdikına arzolunacaktır. 

TUrkiye - Finlandiya 
ANKARA, 21. A.A. - Hükunutirniz

le Finlandiya arasında bir ticari anlaş
ma mukavelesi imza!anmışt~r. Bu anlaş
maya nazaran Finlandiya hükUmeti Tür .. 

Charlot ile Hitler hakkında bıyık 
meselesinden birçok ftkralar anlaulıyor. 
Yenilerinden iki tanesi de §unlardır: 

Chaplin cıiddi bir tavırla: 
- Evet, demiş, Hitlere gayzim var. 

Y almz, benim bıyıklarım gibi bıyık ta
şıdığı için değil, ondan da benim kadar 
bahsedildiği iefın de değil, insanlan be
nim kadar eğlendiriyor ıda ona kızıyo
rum. 

Yene Charlot'ya gelecek filmini Hit
lere benzememek için bıyıksı:z çevirece
ği şay(ası dolaşbğını, Alman mat'buatı
nın kendisini aforoz ettiğini söylemiş • 
!er. 

Charlot demiş ki: 
- Filmlerimin Almanyada gösteril

memesi umurumda değlildir. Bu insan -
!ar latife ve neşe hissini kaybebnişe ben 
ziyorlar. Çünkü Adolf Hitleri pek cici. 
diye ııldılar. 
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kadına aıık olmu§, ve lngilterede tah 
silde olan oğlu avdet edince ayni 
kadınla sevişmiıtir. Filmin bütün ru· 
hu buradadır. 

Film muvaffak olmuı, güzel bir 
eserdir. 

Balkan haberleri 

M. Maksimos 
Zagrebe gitti ---Orada Yugoslav kralı 

ile de görüşecek 
ATINA 21 (Milliyet) - Hariciye 

Vekili M. IMaximos Zağrepte bulunan 
Yugoslav Kralı ile görüşmek üzere dün 
Zağrep'e hareket etıniıtir. 

Yunanistanda posta grevi bitti 
ATİNA 21 (A.A.) - Atina Ajan· 

sından: Salı günü akşamı bir kısım pos 
ta memurları tarafından birden bire ilin 
edilen grev hükumeti azimli tedbirleri 
sayesinde tamamen bertaraf edilmiştir. 

Dün sabahtan beri hemen bütün ıu
beler A tina ve vilayetlerde eıabii bir 
şekilde çalıp:nağa baılamııtır. Alqam 
Üzeri her tarafta posta işleri tamamen 
tabii blr şekle girmiştir. E·fkan umu • 
miye fırka fada gözetmeden hükilmetin 
azimli vaziyetini tasvip etmektedir. 

M. Venizelos siyası ha:·1ttan 
çekiliyor mu? 

ATINA 21 (Milliyet) - M. Venize
losun Meclisten uzak kalmakta ısrar et 
mesi ve M. Çaldaı'js ile her türlü tema• 
11 kesmesi matbuatta birçok tefsirlere 
yol açmaktadır. Bazı hükumet gazetele 
ri M. V enizelosun uzak kalmasını siya
si hayattan çekilmek niyetinde olduğu
na bir delil addetmektedirler. Halbuki 
M. Veizelos bu neşıÜyatı tekzip etıniı
ti. 

KomUnist talebe 
SOFYA, 21 (Milliyet) - Komünist· 

lik salgını üniversiteden maada liseler
de de baş göstermiştir. Zabıta, Panagü
rişte lisesinde yeni bir gayriresmi ko • 
münist! cemiyeti meydana çıkarmıştır. 
Cemiyetin elebaşılarından olan Popov, 
Georgiev, Kuzmanov ve Angelov tev • 
kif edilerek Ftibe polis müdiriyetine ge
tirilmişlerdir. Bunların İsticvabmda, Pa 
nagürişt muhtelit lisesinde iki defa çı • 
kan grevlerde parmaklan olduğu anla -
şdmıştır. Mevkuflar diğer talebenin gay 
riresmi komünist part~sine dahil olma • 
ları için çalışttklarıru itiraf etmişlerdir. 

kJyeden vukubulacalc İt·halata kartı hiç 
b:r takyidat koymıyacaktrı. Bilmukabe
le hükômeti.ınizce kabul edilen bazı lis
teler dairesinJe ve takas usulüne tevfi
kan memleketimize Finlandiya eşyası it
ha!jne müsaade edilmektedir. 

Altı ay zarfmda iki taraf hesaba otu
racak karda bir fark görülecek olursa bu 
nu bertaraf edecek şd<ilde tedb:r ala
caktı> 

Zonguldak filmi 
ZONGULDAK, (Milliyet) - Zon

guldak maden kömür havzasnın bütün 
memlekete ve harice tanıtmak ve bu -
rada gömülü servetin seslerini ve akis
lerini her tarafa yaymak için, onuncu 
Cümhuriyet bayramı fırsatından ist'fa
de edilerek ipek film müessesesine bü • 
yük bir film çektirilınişfr. Bu filmde, 
Zonguldağm onuncu cümhuriyet bay • 
ramı tezahürlerile Başvekil ismet Pa
şa Hazretlerin1n maden havzasını tet .. 
kikleri tesbit edilmi§I ve bütün maden 
havzası müesseseleri ve memleket man
zaraları gösterilmiştir. İpek Film sahibi 
Cemil Bey operatör Remzi Beyle bera • 
her Zonguldağa gelip filmi getinniştir. 
Film prova ed'lmiştir. Cemil Bey, yazı
larını yazmak üzere geri götürülmüştür. 
Bir hafta sonra film tamamlanrp geldik 
ten sonra Zonguldakta ve bütün vila -
yet muhitinde gösterilecek ve bundan 
sonra diğer memleketlere gönderilecek
tiir. 

--o--
Romada galip, Hollyvood'da 

maglüp 
Pı-imo Carnera bütün kuvvetine rağ .. 

men on bin ı>:Üzel kız beldesinde bütün 
erkekleri tehdit eden <>nlara mağlup 
olmuşa benziyor. Primo Hollyvood' da 
Norma Sherarer'i gönnüş, (kendi ideal 
kadını) olduğunu söylemişfr. Tabii bir 
başkası çıkıncaya kadar .. 

Perestişkanndan elile li.mzalı ve itti • 
haflı bir resmini istemiştir. Bu talep 
Normanm hoşuna gitmiş ve (en büyük 
takd:rkô.n) olduğunu göğsünü kabarta
rak söyliyebileceği P,l;moya iki resmini 
göndermiıtir. Normarun hizmetçisi kaşı 
çatık bir halefe geri dönmüş. Norma sor 
muı: 

- Ne var, memnun olmadı mı? 
- Haylr, o kadar memnun oldu ki 

beni sevincinden kollan arasına aldığı 
gl;bi topaç misali çevirdi. Kaburga ke
miklerimden iki üçü çatlamadı İse iyi .. 

1 sınama haberler! 1 
* Ufa Şirketi bu sene hissedarlarına 

temettü vermiyecektir. 
* Lily Damita 

0

Pariste Henri Garat ile 
birlikte "bir erkek kaçırdılar,, iıminde!tl 
filmi çevirdikten sonra Londraya git
miştir. Orada "Kaçakçılar,, isminde ye
ni bir film çevirecektir. 

'Joan Harlov süvari 

* Boksör Carpentier ve Arletıe Mar
chal birlikte bir film çevireceklerdir. 

* Almanyada sanıör pek sıkılaştı. Ah
lak ve aık ismindeki film de geçenlerde 
menedildi. 

* Gillaume Tell filme alınıyor. Alman
ca ve İngilizce versiyonlarında ba1 artist 
Maly Deescha't'tır. 

* Almanyada '"Bir defa salon kadını 
olmak için,, isminde bir fJm çevriliyor. 
Kate <le Na:ı-y başrolüalmıştır . 

*Mar!ene Diırich'in bir daha Al-

manyaya dömniyeceği •Öyleniyor. Hat 
ta: "Ben zaten bu memleketi hiç sev• 
medim,, demi§. Bundan baıka P-rkek 
elbisesini de ancak HoUywood'da gi
yecektir 

'f. Mae West geçen sene takdirkar'.a
nna 500,000 fotoğraf hediye etmiıtir. 

* Joan Bennett sakin tabiattcdir. 
Hemşiresi Constance Bennett bilakis 
hırçındır. Kendisine bu farktan bahse
dildiği zaman diyor ki: "Öyle ama, 
haftada otuz bin dolan o ka •ımıyor.,, 

* Willy Fribch Nöel yortularıru ge
çirmek üzere Hollywood'da gidecek 

Lilian Harveye mülaki olacaktır. 
* Myrian Hopakina iki manzume 

yazmış .• On bir yaşında iken .• 
* Alınan hükı1meti mekteplerde 

Verdun muharebesi hakkında bir film 
göstermektedir. 

* Alman aansörü. "beyaz hemıire., 
filmini menetmiştir. 

* Alınan muganniyelerinden Claire 
Kaufmann bir film çevirmek için an• 
gaje edilmiştir. 

*Son haberlere göre Almanyada 
ıimdi almancadan ziyade fransızca, 
versiyonlu film.Jer çevrilmektedir. 

ı ............................................. _..l!Bll ....................... . 

ilk tayyare bundan otuz 
sene evvel uçmuştu 

Bu kadar kısa zaman içinde tayyare
cilik son derece terakki etti 

ilk tayyare yerden kalkarken 

150 sene evvel ilk balon hava
lanmıttı. Yirmi sene evvel Garros 
isminde bir Fransız Akdenizi tay
yare ile geçmeğe muvaffak oldu. 
On sene daha evvele gider de, ya

ni bundan otuz sene evveli göz
den geçirir.ek, ilk tayyarenin an
cak o zaman havalndığını anlarız. 

Clement Ader isminde tayyare
nin babası diye anılan gene bir 
Fransız 1890 senesi teşrinievveli
nin 9 unda toprakta yükselip elli
metre kadar uçmağa muvaffak 
olmuftu. 1897 senesinde ise "3 nu
maralı tayyare,,si ile üç yüz met

re kadar uçtu· Artık mesele halle
dilmişti. Fakat bu kadarcık şeye 
de hakiki UÇUf denemezdi. Yalnız 
b~lunan prensibi mükemmelleş
tirmek, tayyareye istenilen şekli 
vermek lazımdı. Yani adam akıllı 
uçmak, gölün istediği istikamette 
istenildiği kadar mesafe katet
mek gerekti. 

1903 senesi 1 7 kanunuevvelin
de insanlar hakikaten kendilerini 
artık l~anatlanmıt addedebilirler-
di. Bu tarihi günde yapılan iki 
satıhlı bir tayyare içinde Orvile 
Wrihts isminde bir Amerikalı ol
duğu halde yerden havalandı. Tay
yareci tayyaresinde yüzü koyun 
yatıyordu. ilk tecrübede ancak 4-5 
ki~i vardı, Vakıa davetiyeler gön· 
derilmişti. Fakat kimse uçmaya 
cağına kani olduldarı bir maki
neyi görmek için kıt ortasında 
kendilerini soğuk rüzgara maruz 
bırakmak istemiyorlardı. Fakat 
Wriths muvaffak oldu. Bir yazı
sında der ki: 

"İlk uçuf on üç saniye devam 
etti. Kutlara nisbet edilirse, bitta
bi bu mütevazi bir uçuştu. fakat 

beteriyet tarihinde ilk defa insan
lar "uçan makine,, ile uçmuş olu
yordu. (Çünkü Wriths tayyaresi
ne motör de koymuş bulunuyordu.) 

İkinci ve üçüncü uçuşlar daha u· 
zun sürdü. Dördüncüsü 59 saniye 
sürdü ve bu müddet zarfında tay
yare 825 kadem, yani 265 metre 
mesafe katetti.,, 

1904 senesi ilkbaharında sekiz 
kilometre katedildi. Bu yeni ae· 
roplou eskisinden daha sağlam 
ve daha ğaırdı. Tayyarenin imali 
bittikten sonra, bütün gazetelere 
keyfiyet haber verildi. Fakat an
cak on iki gazeteci tecrübeye geldi. 
1908 senesinde 64 kilometreye ka
kar gitmek mümkün oldu. 

Bugün bir hamle 6 bin, 7 bin 
kilometre alan tayyareler var. 64 
rakkamı pek tabii olarak gözünü
ze zayıf görünür. Maamafih rak
kamlar tedricen çoğala çoğala bu
günkü rakkama vasıl olmuştur. 

Temizlik ne güzel 
Şeydir? 

Bir çok evlerde her gün kaç de
fa annelerin fU tikayeti duyulur: 

- Oğlum, hala yıkanmadın mı? 
Ne pislik? 

- Kızım, haydi gel, saçlarını 
yıka, dişlerini temizle... . 

Hakikaten ne kadar çok çocuk
lar vardır ki temizliği ihmal eder• 

~r. ' 
Halbuki temizlik sıhhatin batlı-

ca !artlarından biridir. Pislik ise 
kabahat ve bir çok tehlikelerin 
menhaıdır. 1 
Yıkanmak, duş, bonyo cildi iyi 

bir halde tutar, vazifesini kolay• 
lattırır, vücudun heyetiuınumiyesi
ne rahatlık verir. Vücudu baştan 
ayağa kadar yıkamalıdır. öyle suyu 
hafifçe çırpıştırmak doğru değil
dir. Vücudun kapalı kısımlarını 
kimse görmiyor diye, yıkamamak 
olmaz. Sonra ditlere de çok itina 
etmek lazımdır· Yıkamıyanlar, 
yahut fena yıkayanlar pistirler, 
üstleri başları kokar, kendilerini 
bir çok hastalıklara maruz bırakır· 
!ar. Ciltlerinde indifalar olur, kaşı• 
nırlar. Yaralar, çıbanlar çıkar. Saç
larına bit dolar. 

Pis ellerle yemek yedikleri için 
namütenahi mikroplar da yutar
lar. Bilirsiniz ki hastalıkları hep 
mikroplar tevlit ederler. Hele par
maklarını ağıza götürmek gibi kö
tü huyu olan çocuklarda tehlike 
daha büyüktür. 

Eğer ağız temiz tutulmazsa, diş
lerde kalan yemek artıkları kokar, 

ağrılar ve dit çürükleri hasıl eder· 
ler. Çocuğun nefesi let gibi kokar. 
Arkadaşları kendisinden kaçar. 

Bir günde 6000 düğün 
Geçenlerde Harbinde bir gün i

çinde altı bin çiftin nikahı kıyılmış
tır· Bu, görülmemiş bir rekordur. 
Fakat sebebi var. Japon hükumeti 
bir ay içinde evlenecek Japon va
tandaşına mükafat vadetmiş, müka 
fatı duyan kadın erkek biribirleri
ni aramış ve bulmuşlardır. 
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Hergün bir yazı 

Eğreti mal gibi isimler 
lsimlerile vaziyetleri biri birlerine hiç 

uymayan neler var, neler? 
Bazı adlar vardır ki iğreti mal 

gibi aahiplerinin üstlerinden akar. 
Sokaklarda ıürten "Afife"ler, için
den pazarlıklı "Masume" ler, sura
tına bakılmaz "Meli.hat" ler, ele a
vuca sığmaz "Sakine" ler, ,eytana 
laf çıkartan "Melek" ler, ömrü ol
dukça yüzü gülmem~ "Saadet"ler, 
kadri biç bilinmiyen "Kadriye" ler 
zebani ıuratlı "Huriye.,ler ... 

lıtanbulun semt adları da, böy
ledir: Meseli, Sirkecide sirkeden 
batka her ,ey satılır· Kavaklarda 
bana bir tane kavak ağacı göste• 
rebilir misiniz? Kırk yıllık Y enikö
yün neresi yenidir, bir türlü anlaşıl-
maz. 

Taksimde, bir elma dağı mahal
lesi vardır. Etrafında elma ağacı 
değil, ot bulunmaz. Karaköyün bü
tün binaları bembeyazdır! Zindan
kapısı, Zindankapısı .•• deriz. İçine 
bapsedileni ne görmütüz, ne de i
titmitiz. 
Çartınm kalpakçılarbatında, 

bundan kırk sene evvel bile kalpak 
satılmaz, tuhafiye etyası satılırdı. 
Halicin "Hasköy,,ü ne de bas köy
dür ya.. Halıcıoğlunda halı değil, 
eski hasır bile arama! Arnavut kö
yünde hani Arnavut? Sağınızda, 
solunuzda cıvıl cıvıl ruınca konutu
lur. Beyoğlunun Dervit sokağında 
belki vaktile dervitler dönerdi. 
Şimdi paradan başkası dönmüyor. 
Viranelikten ibaret Y enikapının 
)'<eni olan kapısı nerededir? 

Alın size bir babçekapı ki, için
de dolaşırken bahçeye değil, çalı 
çırpıya hasret kalırsınız. Soğukçef
mede, soğuğundan sıcağından geç
tik, akar bir çe9me bulabilene at
kolsun, derim. Fatihin Kumrulu
mescidinde karga sesinden kulak
larınızın zarı patlar. 

Bülbül sokağında, çoktanberi ka 
natsız bülbüller bile ötmiyor. Kan
dilliye, elektrik ıtığı İstanbulun her 
tarafmı dolattı da öyle girdi. 

Zavallı Göksu .. Bir zamanlar su
yu belki gök renginde idi. Ne za
mandır, çamur rengi almış akar. 
durur. Sütlücede, ıüt kokusu yeri· 
ne yanı başındaki mezbehadan 
burnunuz kan kokusu alır. 

Banka altında - timdiki Pan
galtı - bankanın ne namı kalmıf, 
ne nişanı ..• 

Kuş uçmaz, kervan geçmez bir 
semte tutmuş ta Kartal adını koy
muşuz ..• 

Erenköyünde timdiye kadar kim-
i . ? er ermı9 .• 

Çamlıcada sayılsa bet yüz çam 
ağacı zor bulunur. Merdivenköyü
nün merdiven neresinde? Ali ba
hadır köyünden kaç babadır çıkıp 
ta na malmıt?. 

Kiğıtbanede, kağıt belvasm· 1 
dan başka - o da mevsiminde -
kağıda benzer ne vardır? 

Pap.limanma, kayık bile zor ya
nn,ır. Fakat adı bi.la liman ... 

Bitpazarında, aransa belki bit te 
bulunur ama, bitten fazla insana 
r!'atlanır. 

Çukurbostan bile, baksanız a, 

Tarihi roman: 6 

in>.~ senedenberi enginarla bakla 
yerine sporcu yetittiriyor. 

"Ortaköy., hiç te ortada bir köy 
sayılmaz. Kuruçetmenin pekala 
prıJ prıJ çetmeleri akıyor. Acaba, 
bm yıllık mazisi olan yere, bala 
neden "Bebek,, diyip duruyoruz? 
Fatihin Sofular mahallesinde, um
mıım ki bir tek sofu bulunsun! •. 

Güzel boğazın en güzel yerinde
ki "Kalender,,,e yıllar var ki ka
lt.nderler ayak basmaz oldu. 

Balıkpazarmda, on balıkçı dük
karu çıkar çıkmaz Yağcı, balcı, 

kllymakçı, kasap, pastırmacı, bak
kal, tatlıcı hep solda sıfır da neden 
ille balıpazan? •• 

Mısır çarşısında yerli malı kar
yola ile Adana pamuğundan yapıl
mıt yorgandan batka ne kaldı? 

Asmalımescitte, ibadetten fazla 
giinab itleniyor. Evliyaçelebi ma
baUesinde insan, Yahudi dilberleri
ni görerek olsa olsa battan çıkar! •• 

Paditahlan kapı dışan edeli on
seneyi geçti. Ama, Beyoğlunda bir 
"Sabkulu,, mahallemiz var. Bu de
virde bi.la mı Şaha, Padişaha kul
luk? 

Sulukulenin sululuğu, acaba için
de oturaıılardan mı geliyor? Oakü
darm "Bağlarbqı,,nda bağ gören 
varsa haber versin! •. 

Cinci meydanında, eskiden ço
cuklar top oynardı. Şimdi orada da 
cinler cirit oynıyor. 

Hobyardaki "Avratpazan,, orta
da avratlar kalmayınca adını neye 

değittirrmedi? Muşmula suratlıla. 
rın oturduğu yere teftali sokağı 

demek yakı9ık alır mı? 

"Etyemez,, bir mahalle adı ol
maktan neden kurtulamaaın?. 

Fatihle Aksaraydan ilerisinde 
ben, beni bildim bileli el yiyeni 
parmakla gösterirler. 

Sözü fazla uzatmıyayım. Hangi 
mahalle adını etsem altından mut
laka manasız bir aykırılık, boy gös
terecek. 

En yeni mahalle adlarını, gene 
Şişlide buldum. İtte bir kaç tane
si: Gazihalaskar, Bozkurt, Cüm· 
huriyet, Duatepe .•• 

Aferin Şişli nahiyesine .•• Ne de 
olsa asri nahiyedir ! .. 

M· SALAHADDiN 

B. O. 4 üncü S. Hukuk mahkemesin
den: 

Beyoğlunda Kınıtaki hanında 5 No. 
da mukim Akıl baatallğma müptela mer 
bum Sait Paııa oğlu Osman Bey hacır 

edilerek ayni handa 4 N o. da kızkarde
ıe Aliye Saill hannn n Büyük kardeıi 

Ayni handa 1 Na. da Vehbi Sait Bey. 
ler vui tayin edildiii ilin olunur. 

(11291) 

ZA Yl - Nüfuı tezkeremi zayi ettim. 

Yenisini çıkaracağımdan eakiıinin hük

mü yoktur. 328 tevellütlü Karalı Muhtar 

Ali. (11311) 

Güneşin Oğlu 
Hitay ana ocağına girdiği za- ı 

ınan, aktamdan getirilen yemeği 
anasının batıucunda gördü .• Yeme
ğe el sürülmemitti. 

Acaba kötürüm kadın fazla mı 
hastalanmıttı? 

Hitay'ın içine bir fÜpbe düttü .. 
Anasının yanına sokuldu .• Oda

nın içi alaca karanlıktı·. Hitay, a
nasının yüzünü iyice göremedi. 

Kendi kendine: 
- Uyuyor ... 
Diye mırıldandı.. Kapmm ağzı

na oturdu. 
Günet doğunca anasını uyan

dıracak, ona dertlerini yanacııktı. 
Hitay anasını çok seviyordu.. O

nu, ağır bir yük gibi ölünceye ka· 
dar sırtında ta9ıyacak, ona bak
maktan yılmayacaktı. 

Zaten, çoban kızının, anasından 
başka kimi vardı? O en dertli veca 
nı çok sıkıldığı zamanlarda anne
sile konuşur, onun sözlerini dinle
dikçe açılır, ferahlanırdı. Hit:ı-y'ın 

Yazan: lıkender FAHREDDiN 

büyümüf, (Büyük göç)te sonsuz ıa
tırap ve yoksulluk içinde yaşamıf, 
bayatın yüreklere acı veren sayı
sız dertlerile yuğrulmuf bir kadın
dı. 

(Sert-elli) nin kansı, kızım ezgin 
ve üzgün gördüğü zaman ona neler 
aıılatmazdı 1 

(Büyük göç)ün hatıraları, nesil
den neaile kalacak, asırlarca unu
tulmıyacaktı. Hitay, akılları dur
duran bu uzun yolculuk hikayele
rini, tabiatle döğüşen yılmaz ve 
eşsiz soyunun destanını küçüklü
ğünden beri yalnız anasının ağzın
dan dinlemişti. 

Tanyerine pembe, beyaz bulut
lar düterken, dertli çoban kızı, ba
tını arkaya çevirdi .. Annesinin yü
züne bir daha baktı .. Kötürüm ka
dın, her sabah, günet dünyaya yü
zünü göstermeden uyanırdı. 

Hitay, daha ziyade artan bir şüp· 
henin dizlerine verdiği kesikliği 
duydu .. Sendeliyerek anasının yn-.. 
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Aydının 
İhraç iskelesi 
Kuşadasını Aydına bağla
malı ve bir iskele yapmalı 

AYDIN, (Milliyet) - Bugiin bü
tün milletler, yabancı memlelretler• 
den gelen mallara kar§ı giimrülderin
de bir çok tedbirler aldılar ve alıyor 
lar. Bütün cihanı sanan iktısadi buh 
ran karııamda, onun tesirlerinden da 
ha az müteessir olmak yolunda alı
nan bu tedbirler araamda her millet 
iatihaal ettiii zirai, amai maddelere 
müateblik pazarlara yollamak ve ora 
!arda aarf ve revacmı temin etmek i· 
çin iıtihaal masrafını azaltmak, mah 
ıulerini, mallannı ucuza mal etmek 
ve ucuz aatmak yolJannr arayorlar. 

latihsal maarafmı ucuzlatmak için 
batla gelen tedbirlerden biriıi de nak 
liye maarafmı kııımalı:, mabaul ve ma 
muli.bn müstehlik pazarlara ucuz ve 
kısa yolardan gönderilmesini temin 
etmek olduğunda fiiphe edilemez. 

lıte bunun içindir k.i, Türk yurdu 
nun en feyizli ve verimli bucağı olan 
ve 80 kalem mahaul elde edilen vila
yetimizde de iki aenedenberi mahıul
lerimizi dıı pazara göndermek için 
kıaa ve ucuz yollar arandı, ve tabii 
bir iıkc.lemiz olan K.uıadasında ihra
cat baıladı. 

Aydının, ihracata elveriıli bir İlke 
leıi bile bulunmıyan Kuıadaaında ge 
çen aene dıı pazarlara yolladığı mah 
aulab evvelce yazmııtım. Bu ıene de: 

10,000 çuval ak dan, 4,000 çuval 
bakla, 2,000 çuval arpa, 150 çuval 
nohut, 50 çuvl\,I fasulye, 1000 çuval 
mıaır dan, 20.000 adet aığır, 5000 bat 
keçi, 12,000 bat koyun, 5000 balya 
kuru ot, ve dört milyon okka da zey
tinyağı ihnç ed'lmiftir. Hurda ve in
cir sevkiyab henüz devam etmediiin 
den miktan henüz teabit edilememiı 
tir. 

Kuıada11nm Aydın vilayetine bağ 
Ianmaaı için. umumi mccliaimizin üç 
ııene evvel verdiii karar üzerine iz
mir ve Aydm umumi meclialeri aza
lanndan seçilecek bir komiayonun tet 
kikat yapma.aı muvahk göriilmiifken 
bu komiıyon o zamandanberi henüz 
- seçildi Ye ne de tetkikata bqladı. 

Kutadaaı Aydına bağlamraa hem 
vilayetimiz mahsullerinin dıt pazar
lardan rekabetsiz aarf ve iatihlikini 
temin edecek Ye hem de Kllf&dasmm 
ticari ve ikbaadi inki§Afma yaraya
caktır. 

Umumi mediaimizin toplanma gii 
nünün yaldatbğı bu günlerde bu iti 
tekrar ve ehemmiyetle ele almaanu 
ve ba9armaaını dileriz. 

Pınarbaşı nahiye kongresi 
PINARBAŞI "Aydın" (Milliyet) -

C. H. F. Nahiye kongresi toplandı. 
Kongrede vilayet idare heyeti reiı 
vekili Avukat Neıet Beyle idare he
yeti azaamdan Dr. Ziya Beyler de fa 
bit sıfatiyle bulundular. 

Neıet Bey, Fırka prensiplerimiz 
•e eaaalanmız hakkında kongre aza 
!arma izahatta bulundu. 

idare heyeti çallfllla raporu, he· 
aap hülAaa cedveli ve yeni ıene büt
çesi konu9uldu. 

Yeni idare heyetine Muatafa En
ver, Faik, Ratit, lanail ve Haıan 
Beyler, mümeasilliklere de Dr. Ziya 
ve Mustafa Enver Beyler seç.ildiler. 

Sivasta ocak kongresi 
SIV AS, (MiJıiyet) - Şehrimiz Cüm 

huriyet Hallı Fırkau 933 aenesi kong· 
reıi bütün merkeze merbut kazalarda 
baflıunııtır. 

Ocak konreleri hitam bulduktan 
aonra nabiyQ, •e kaza kongreleri top
lanacakbr. Bu kongrelerin bir ay ıü
receii tahmin edilmektedir. Vi .&yete 
bağlı kazalarda da kongrelerin baılA· 
ılığını duyuyoruz .. 

Bunlar dilekelrini ayn, ayn teapit 
etmekle meııruld~.ıer. 

Sapsarı bir yüz .• 
Çoktan aönmüt iki göz .• 
Sarkık bir çene.. 
O güne kadar ölü yüzü gbnılyen 

genç kız, ilk önce buııları gördü •• 
Gözlerini açarak bağırdı: 

- Anacığım, öldün mü? 
Ve ellerini hasta kadının alnına 

götürdü .. Atetli avucuna bir buz 
barçası yapıfmıt gibi, korktu .. Ge
riye çekildi. 

- Ölmüş ..• 
Hitay bu sözü bir kaç defa tek

rarladı. 
Ağlamağa batladı ..• 
O, artık, dünyada yapyalnız 

kalmıştı. 
- Uğursuz ,ebir .• Uğursuz otağ. 

Uğursuz insanlar ... 
Diye haykırdı. 
Zavallı kız, anasının ölümüne 

kendi ıebep olduğunu, ,ehre git
meseydi, anasının yB.fayacağmı 
zannediyordu. 

Hitay babasının ölümünü gör
memitti. 

Köyün kenarında yüksekçe bir 
toprak yığını vardı. Anası ona: 

- İşte, baban burada yatıyor. 
Demişti. 
Şimdi anasını da onun, o toprak 

yığının yanına mı gömeceklerdi? 
Hitay komşularına gitti .. Anası-

MEMLEKET 
HABERLElli 

Aydın C. İlk mektebinde müsamere 

Aydın Cümhuriyet IIkmektebi .• 

AYDIN, (Milliyet) - Dün aktam 1 
Cümburiyet llkmektebinde çocuk a
na ve babalan toplandılar ve mekte• 
bin fakir çocuklan himaye heyetini 
seçtiler. 

Toplantıı muallim Hüınü Behçet 
Beyin aözlerile batladı. Mektebin hi
maye heyetine açrk aeçme ile; Dr. Şev· 
ket, Dr. Süleyman, Dr. Kemal, Dr. 
Hayri, Daimi encümen azasından Ah 
met Emin, Başnuallim Şükrü, Mual
lim Sadife ve Mebrure Hamın ve Bey 
!er seçildiler. 

Seçme bittikten aonra talebeler 
muhtelif numaralar yapblar. Mini mi 
ni Feyzi Büyük Gazi ıiirini çok mu
vaffakiyetle okudu. Adnan ve Mus
tafa efendiler Zeybek rakamda çok 
muvaffak oldular. 

Pekmezci ve yaramaz monoloila
'lnda ve rontlarda çok muvaffak o-

lan talebeler onuncu Cümburiyet mar 
fllU hep bir ağızadn okuyarak müaa
merelerini bitirdiler, 

Y avrularm bu muvaffakiyetlerin
den haklı olarak gurur duyan ana 
ve babalar, mektebin değerli baımu 
alimile muallimlerini kutluladtlar ve 
teıekür ederek çok iyi aaat yaıadıkla 
n bu irfan yurdundan geç vakit ayrıl 
dılar. 

Sivasta temsiller 
SiVAS, (Müyet) - Şehrimize gelen 

Türk miLli tiyatrosu yeni bayat aine
maaında temaiUerine bafaldılar. llk 
oyudanm Tayyare Cemiyeti menfaa
tine yapblar. Halkın tiyatroya rağbeti 
fazladır. Tiyatronun batında Raıit Ri
za tiyatro.larmda ve bir çok oyun da 
bulunan Yatar Nezihi de vardı. 

Karapınar nahiye kongresi •• 

Karapınar, (Milliyet) - C. H. F. 
Nahiyemiz kongreai bugiin toplandı. 
Kongrede vilayet idare heyeti reia ve 
kili Netet ve Zafer nahiyesi rerıi Ha
mit Beyler de bulundular. 

Kongre reisliiiııe Avukat Nef"t, 
ikinci reialiie lbrabim, katipliklere 
Ounan Hilmi ve Tahir Beyler seçil
diler. 

Nqet Bey, Fırkamız en.alan ve 
prenaipleri, seçen seneki kongrede 
kabul olunan dilekler hakkında iza
hatta bulundu. 

idare heyeti namına Belediye reİ· 
ıimiz Mehmet Bey idare heyetinin bir 
senelik çalıımalan hakkında malu
mat verdi. Bu meyanda natamam Fır 
ka binuının bitirilmeai için deve gÜ• 

çoban (Sert-elli) nin kulubesine 
geldiler .• Ve karısının cesetini de 
o mezarın yanına gömdüler. 

Hitay, o gün ilk defa, bir insa
nın ebedi yokluğundan doğan acı
yı duymuftu. O, artık, anasını bir 
daha göremiyecekti. 

ihtiyar çobaıılardan biri, sert bir 
bakışla Hitay'ın yanma sokuldu: 

- Budala kız, neden ağlıyor
sun? Anan timdiye kadar toprak 
üstünde y-.ıyordu.. Bundan sonra 
toprak altında yafıyacak. 

ihtiyar çoban, bilgili bir adam
dı .. insanların öldüğüne inanmaz
dı. Hitay, çobanın sözlerin dikkat
le dinledi .. Gözlerinin yafı dindi .. 
Ve sevindi: 

- Demek ki anam toprak al
tında da ya9ıyacak. ! 

Ne iyi ... 

( Hitay ) ın anası öldük
ten sonra 

(Sert-elli) nin kulübesinde Hitay 
dan başka canlı mahlfik kalmamış
tı. 

Çoban kızı, anasının ölümünden 
sonra, tekrar çobanlığa batladı .. İh
tiyar komtu çobanın sürülerini gÜ· 
düyor, her akşam yuvasına geç va
kit dönüyordu. 

Şehirdeki sıcak odayı, yumuşak 

reıi yapılarak 200 lira temin olundu
ğunu, bu para yetipniyeceğinden in
ıaata batlanamadığım, önümüzdeki 
aene yeniden iratlar temin olunarak 
bitirileceğini aöyledi. Kongre heyeti, 
idare heyetinin çalıımalanm ittifak
la tasvip etti. 

Yeni aene dilekleri konuıuldu, ve 
teıbit olundu. 

932 aeneai hesap büliaa cetveli Ye 

934 aeneai bütçeleri müzakere ve ka· 
bul olundu. 

idare heyetineı Belediye reiai 
Mehmet Bey, Yuauf Salahattin Bey, 
Mehmet Bey, Kihya zade İbrahim 
Bey, Tahir Bey. 

MümeaaiUildere: 
Etem Kadri Bey, Mehmet Nuri 

Bey ıeçil&. 

tu. 
Hitay, zaten, rahat yaşamaktan, 

tenbellikten botlanmıyordu. On
lar, ana kız, yıllardanberi çalıtma
ğa, yıpranmağa, didinmeğe alıtmıt 
!ardı. Otağ bayatı çoban kızını sık
mıştı· 

Hitay, koyun sürülerine, genit 
yaylasına, akar sularına, kutlanna 
ceylanlarına kaVUfmUftu. 

(Sert - elli)nin kızı tabiatin di
zinde yatıyor, yaylalarda geziyor, 
aubatlannda kaval çalarak günle
rini geçiriyordu. 

Kabile reisine olan kini, anası 
nın ölümünden soma, büsbütün 
kökletmit ve geçmiyen bir yara gi
bi, içinde kanaya kanaya yerleşip 
kalmıştı. 

Hitay, o delikanlıdan öç alma
yınca ölmiyecekti. Kimseye zararı 
dokunmıyan bir çoban kızının sü
rülerini k19kırtınanın cezasını ver
mek istiyor, bacaklarını kırdığı 
ufacık kuzularının hıncını almak 
için fırsat kolluyordu. 

Bora, elbette bir gün, çoban kı
zının eline düşecekti. 

Hitay, dünyada kendisine iyi 
eş olabilecek bir erkekle yaşama
nın zevkini tamamıJtı.. Genç kız 
arkadaşları yoktu .. Evliliğin güzel 
ve rahat taraflarını kimseden gö-

_!!! 

Zorba kati! 
Köyün namuslu kızını 

üç yerinden vurdu 
AYDIN, (Milliyet) - Kötkün l{o 

ca köyünde feci bir cinayet obnuştıı<
Buna dair aıdığım maliımab yaıı· 

yorum. 
Koca köyünde Feride iıminde 25 yıl" 

larmda bir kız vardır. Feridenin baba'' 
yoktur, ihtiyar bir anası, dul b'r ablası 
ve bir de küçük erkEk kardeşA vardır· 

Bu ailenin bütün itlerini Feride gö
rür ve idarelerini Fer.de temin eder· 

Feride mükemmel çift aürer, iyi be~ 
çe yetiıtirir. Ayni zamanda çok dei!,' 1 

bir köy terziıidir de, erkek kadın koY" 
lü elbtııesi diker, kız clhazlan b~lor• 
Bu yüzden Feridenin ailesi İyi bir haY~1 

yatarlar ve Feriden:n boiazmdaki bet~· 
bliryerdeler de her •ene iki, üç tane :tl" 
yadeleıir. 

Bu yüzden bütün köy delikanlıtar' 
Ferideyi almak iıterler, fakat Ferid•' 
(Sabahtan oktama kadar kahvede atıı• 
rup benim kazanCllJlJ yiyecek adam l>8 
na koca olamaz.) diye heps'ni redde!• 
miıtir. Giizcllikle olmayınca köy .ıe~· 
kanblan tehdide batJIUlllflar, Feri de de 
çifte ve ıaireye ailaJıla gitmeie ba!I•• 
IDl§br. 

Nihayet Feride kendia"ne köyde 1>ir 
hayat arkadaıı ıeçm'iı ve bununla niş•P 
lanmqtır. 

Bu, Erzurumdan gelmiı ve köyd•, 
çcibanlık yapan çahıkan bir deliJıalllı 
dır. .. 

Feri denin bununla niaşnlanmaaı 1>11• 

tün köy delikanhlarım kudurtmut. f .. 
rideyi daha ziyade tazyike l>atlamıtlat' 
dır. Feride bulann hiç bi..Saine kulak•' 
mamıı, bu hafta düiünleri kararlaıınır 
br. 

Bunu gören köy delikanblanndal' 
IMelımet oğlu Fehmi Feri denin eld•11 

kaçbğmı görünce kendiaini taloM ~· 
lamıı, nihayet Feri deyi, evinden köy _. 
rafından Hacı Oaman Efendinin evİJI" 
ıiderken lıabve ve cami önüde Hacı O• 
man Efendinin kapın önünde arkaflll• 
elan yetierek iki defa bıçak aap)am§, f• 
ride yere yıkrlmıt, halk koşarak feb 
miy yak alarmı, fakat Fehmi kurtU' 
!arak bir daha hücum etmit, ve bıç'"• 
imı üçüncü defa Feridenin arkasııı· 
dan ıaplamııtır. Bıçak ince o.lduğııll' 
dan yaralr çok derindir. F eridenin ~· 
man keailmiıtir. Hayab tehlikededı~· 
Feride memleket haıtahaııeaine geU' 
rl ve Fehmi yakalanarak AdliyeY0 

verilmiıtir. 

Aydın fırka idare heyeii 
reisinin bir tavzihi 

AYDIN, - Aydmda incir miis• 
tahsillerinin yapbğı toplanb ,.e 
görüımeler, bazı gazeteler tarafın• 
dan fırkanın aevk ve idareaile yapılan 
hareketler ıeklinde te.aklı:i edilerek 
o auretle neıredilmiı. 

Kooperatifler hakkında fırkanın ta• 
kip ettiği eaaaat fırka programında 
münderiç olan iatikamettir. Aydında 
yapılan toplanb ile fırkanın a)ikıı11• 
müstahsillerin topanblan için Eırdka 
aalonundan istifade etmek huauoun a• 
ki arzulannr yerine getirmekten ib•· 
rettir. Tavzih olunur, . i 

C. H. F. Ay dm V .1. ,eı• 
Etem Kadri 

Yıldırım bir kızı öldOrdU 
BANDIRMA, (Milliyet) - Dört 

ıündenberi. Bandırma, ~Önen, ~an•1 yaa hava;binde az faıııla ıle çok tıd~• 
li yağan yalmur devam etmektedır· 
Manyaı ve Gönende dereler tapnıt •" 
tar etrafı kaplamı§tır. Manyaa yolun11 

ıular baatırdığmdan bura ile müııa• 
kalat durtDU§tur. Y ainıur ekseri çok 
korkunç ıiıntek aürültüaü ile yağınak' 
tadır. 

1 Dün gece Didin kariyeainde Hali 
ağanın evine yıldırım düpniit, yıldırın' 
evde yalmz bulunan Halil aianm kı• 
aı 22 Y&frnda Fatmaya isabet edere!ı. 
ıenç kızın derbai ölümüne sebebiyet 
Terdİnnİftİr. 

erkeksiz geçmif, erkeksiz kapan• 
mıttı. Babasını iyice batırlayaını• 
yordu. 

Hitay erkek ihtiyacını duymu
yordu. 

O, batı yukarda gezen, alnı açık, 
cesur, atılgan, vurucu, nişancı ve 
temiz yürekli bir kızdı. 

Hitay dağların, yaylalann, akar
suların kızı idi., 

Çoban kızı, kaygusuz ve ıstırap· 
arz yatarken, alnını yere getirecek • 
boynunu iğdirecek bir erkeğe ne· 
den kul olsundu? 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 

Ulun hatun, çoban kızının ka-
çı,ından çok müteessirdi. Oğluna 
bi.la bir teY aöyliyemiyordu. 

Hitay evden kaçalı on beş gün 
olduğu halde, Bora, alacağı kızı 
besleniyor,yetittiriliyor zannediyor 
du. Bu müddet içinde anasına arı· 
cıık bir defa: 

- Nasıl, güzelletti mi .. Temiz· 
lendi mi? 

Diye sormuştu. 
Ulun hatun, Hitay'ln kaçtığı gütı• 

denberi, onun yerine bir başka kız 
aramakla meşguldü. Oğluna: 

- Biraz daha bekle, yavrum ~ İ· 
yice yetiştireyim ; obamızın adet· 
!erini öğreteyim .. , 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALAR 
Şirketinden: 

- Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibare::'\ bin kilodan az olmamak üzere her isteyen~ aablmaktadır. 
Fiatlarmuz eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarnmzda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,ıs ~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 yapıla::ak sipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si-
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler ic:in sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 

Saat 23 meselesi 
(Ba~ı ı inci sahifede) • 

namesinin, ainem.aıların gecelen aaa~ 
23 buçukta kapanacağı hakkındaki 
Bu suretle ortaya çıkan huku~i. rn~ 
aele hakkında dün bir rnuahrrirır;ız, 
Şehir Meclisi a:caımdan bazılan . ı <; 
ev·n/ c.e rnülga Cemiyeti Umuınıyeı 
belediyede aza olarak bulunrnu! ~ 
l~n ve tanınmış hukukçulardan bır ı· 
lci avukatla görüşrnüştür. 

Muharririmizin görüttüğii bu ze• 
'falın tahai rnütalean §U suretle tel· 
hi:ı edilebilir: • 

.. _ Opratör Emin Beyin Şehır· 
eminliği zarnanında sinemalar gec~ 
leri saat 24 te kapanıyordu. ~rat~r 
Bey, bunu Avrupanın ba~ı t.ehirle~· 
d~ olduğu gibi saat 23 ~ ın;lınnek •.a
t mitti. O zaman Cernıyelı Umumı• 
)' i bd cdiyede bu rneaclo uzun uza· 
ti ya münakıqa.lan mucip oldu. Niha· 
Yet mutavassıt bir tekli hal buh~ndu 
ve sinemalan kapanrna aaıı.tlen 23 
bllçuk olarak ~ebremanctince tesbit 
edildi. Filhakika Avrupada hayat 
\eraiti bizimkine uymaz. Avnıpada 
İtinde~ çıkan ve bir birah~neye uğ• 
rayarak bir iki aperatıf ":111'• .•aat 
20 - 20 buçukta batlavan İ>ır a~ne
ınaya gidip hRtti saat 22,5 ~. ~ıten 
ıjnemadan c1k1t.r, aonra yemegını yer 
'Ve evine ,J!'ider. 

Halbuki lstanbulda vaziyet böy• 
le değildir. Mecidiye köyünün de il· 
hakile tehir hudutlan hemen herncn. 
250 ki ometre murabbaı sahaya gcrut 
!emiştir. Akta~ları i9ind"'.:' .. çıka~ 
bir kimsenin, bılfarz Kadık<>yundekı 
avine ve aonra da yemeğini yıyip aİ• 
lesile biıılikte sinemaya gitmesi bir 
kaç saate mütevakkıftır. DönÜ§ te ay 
tıidir. Hele ramazan ayı, esk.id.en d~, 
şimdi de bir panayır ayıdır. Şırke~ 
Hayriye de, Akay idaresi de, gecelerı 
ıaat birde köprüden vapur kaldın· 
yor}ar. Saat 23 te sinemadan çıka~· 
far iki saat kadar vapur beklemege 
ıne'cbur kalacaklardır. 

itin baıka taraflan da vardır. Ra: 
rnazan için sinemacılar, masraf etm•f 
ler yeni filrn getirtmitlerdir; aine· 
ına'ıardan hüklımet ve belediye reı~· 
leri yüzde 48 kadar tutmaktad.ır. Böy 
ile bir takyit, hiç §Üphesiz, amema 
ınütterilerini azaltacak, binnetice bun 
dan bu İ§ aaha:.ının .d~r ~a~anında 
ıinemacılar olduğu gıbı hukumet ve 
belediye varidatı da müteessir ola· 
caktır. 

Sinemaların saat 23 te Ankarada 
kapanması mümkündür. Çünkü An· 
kara topludur. 

işinden çıkan ve evi~de ye!"'~ği
ni yiyen bir kimse, ailesıle biıf ıkte 
nihayet 20 dakika, yanm saat aonra 
ainemaya gidebi!ir.,, • 

Dahiliye vekaletinin ~u .hususta~ı 
emrinin bir vekalet otontesı addedıl· 
..,;yerek tadil edilmesi muhtemel gÖ· 
ril mektedir. Emrin tatbikinde 11rar 
edildiği takdirde, hukukçular, iki yol 
derpi§ ediyorlar: • . 

1 - Zabıtai beled•ye talimatnaın.,. 
ıinin, ıinemalann saat 23 buçukta 
kapanacağı hakkındaki maddesinin 
encümeni daimiden alınacak bir ka· 
rarla aüra ~ e tadili auretile vekalet 
emrine talimatname hükmünün İntİ• 
bak ettirilmesi mümkündür. 

2 - Rövlr oln1111.zaa vaziyet §Öy .. 
le teemmül edilmektedir: 

Zabıtai belediye talimatnameai, 
ıinemal .... rın kapaııacağı saati 23,5 o .. 
!arak tesbit etmİ§tir. Her hangi bir 
ıinema, saat 23 te kapanmazsa bele
diyenin zabıtai mania salahiyeti ol· 
madığmdan nihayet belediye memur
! an tarafından bu ıinema hakkında 
bir zabıt tutu!abilir. Bu zabıt Üze· 
rine alikadar ain~a sa!1ibi iki gün 
zarfında itirazı olup olmadığını bil· 
dirmeğe davet olunmak lazımdır. Bu 
itiraz ile zabıt bEI ediye ş:.ıbe encÜ· 
menince tetkik edilir. Encümenler, 
be§ liradan, 25 liraya ve tekerrürün· 
de 50 liraya kadar para ceza11 ve 3 
cünden 15 güne cadar muvakkat acd 
cezası vermeğe sali.hiyettardırlar. 

Sinemac~ ann, bu cezaya beı gün 
zarfında mahkeme nezdinde itiraz 
hakkı vardrr. Bu itiraz Üzerine, en
cümenlerce tayin edilen para ceza ... 
11 infaz edilebilirse de muvakkat aed 
kararı hükmü, ma lıkeme neticesine 
kadar infaz edilemez. 

Mahkeme, belediye kanununun 
teıbit ettiği dört esauı nazan dikka· 
~c alarak itiraz üz~r:ne hükmünü ve
rir . Bu esa3 ardan biri de, zapbn, 
'hkimı kanuniyPve müstenit olup ol· 
'lladı~ıdır. Belediye kanunu, zabıtai 
~e!ediye talimatn1tmesinin emrettiği 
•eyleri yapmayım1arla nehi ettiği ~ey 
1e-ri yapad ar diye, t1'1İmatnameye 
1
lir krvmet vermi§~ir. T :\. 1İmafname i
•e, sinemalarm aaat 23 buçukta ka· 

Süt 
veren 

anne lere 

Adres : Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : Telefon No. 24470. 9)16 
• . . ı ..: , • • • r. -, .., 

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

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

Fabrika deposundan itibaren bütün mesarif ve sigorta ve mes'uliyet münhasiren müşteriye aittir. Nakliye 
fabrikamızca yapılabilir. Gönderilecek mal fabrika tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. Bedelin yüzde 
yirmi beşi siparişle peşinen ve mütebaki yüzde yetmiş beşi ile 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 

Üç katlı bina nasıl çöktü? 
(Başı 1 inci sahifede) 

Zemin katında kuap Ligor, dansöz 
Virjini, Madam Araksi. Orta katta Ha· 
çik, kızı Ma\lmazel Melina.. Uat katta 
Kamelya, kızı P....ui ve çocukları \VJı • 
l'.ka, Manol ve Dimestok!i. 

Evvelki gece aaat 19 a doğru, kar ol· 
dukça keoif yağarken, bu vin karfıamda 
ki kahveden çıkan bir yolcu, binanın ya· 
nınclaki 6 numaralı OJVdec ayni.makta ol 
<duğunu görerek haylarmağa ha§llllllftır. 
Bu saatte evde oı!uranlıar, odalanna çe
kilmiı bulunu)'1ll'lardı. Gerek bu yolcu· 
nun haykınılan, ırerek binanın çatıda 
mağa batlamaaı üzerine evin eakıinleri 
tela! ve heyecana düJmÜJ!erdir. ilk ola 
rak Madam Kamelya ile babası sokağa 
fırlıı1mıılar, vaziyeti görünce çocuklannı 
ve yükte hafJ, behaıla ağır etyalannı 
kurtarabilmek için tekrar İçeriye atıl • 
mak üzerelerken bina, mÜthİ§ bir çatırdı 
~le birodeıı bire yıkılmıfbr. Y ılulan evin 
b"r losım ankazı yandaki evin damına 
düımüı ve üst katta tahribat yap..,,ıştır. 

inhidam üzerine o civarda bulunan 

panmasmı im.irdir ve sinemacı saat 
23 buçuktan evvel kapatmakla zabı· 
tai belediye talimatnamesine muga· 
yir hareket etmiı değildir. 

Bu itibarla hukukçu ar, mahke
melerin ainemacılann vaki olabilecek 
itirazlannı varit görmesini ve ceza .. 
nın ref'ine karar vennelerini zaruri 
görmektedirler.,, 

Daimi encümen muvafakat 
etmezse? 

Dahiliye vekil etinin emri belediye 
hükümlerine tearüz ettiği ve doğru
dan doğruya tatbik edileıniyeceği i
'jin idari ve hukuki noktai nazardan 
bu emir ancak bir temenni ve ikaz ma· 
hiyetinde, telakki edildiğine göre asd 
karan vercek olan belediye daimi encÜ· 
menidir. Vil8.yet vekaletin emrini. daimi 
encümene sevketmi§tir. En kısa bir za • 
manda encümec toplanacak ve vekfile • 
ıJ:n emrinin kab li tatbik olup olamıya • 
cağı hakkında bir karar itihaz edecektir. 
lstanbulun birkaç günden berl izah et· 
tiğimiz hususi pırtlan dahilinde vekale 
tin bu tımr nin kabiliyeti tatllıooyesi o-
3'mıyaca.ğı fikrinin encümeni dai:miye 
'de bakim olduğu zanru da vardır. Hal· 
km menfaatleri, sinema, tiyatro müe11e 
ıelerinin ve sermayelerinin maddi vazİ· 
ytleri ise başlama saatlerinin yinni bir 
buçuk, kapanma saatlerinin ise 23,5 ola 
rak llıabiti bütün vuzuhile icap ettirmek 
tedir. Birkaç günden beni bu ıütunlar· 
da izah edilen sebeplerin nazarı dikkate 
almarak encfönence kapaııma saatleri • 
nin 23,5 olarak kabul edilmeoiiıi ümit et 
rnek verinde olur. 
Şeh 'r tiyatroıuna tla tebliğ yok 
Şehir tiyatrosu temıilleıUnin alelekser 

geceleri saali 24 ten sonraya kadar ıür • 
·düğü malumdur. Sinema ve tiyatrolar 
saat 23 te kapıınmağa mecbur tutulııroa 
ne olacağıru sorduk. Şehir tiyatrosun • 
dan ver"lec malümata göre, bu hususll.a 
tiyatroya henüz hiç bir tebliğ yapılmıf 
dei{ildir. 

Muhittin B. tle müracaat etti 
Son dalcikada f&Yl olan bir habere gö 

re Şehir tiyatrosunun vaziyeti ve temsil 
!erinin devam ıaatler:nin tbbliği için 
latanbul vali ve belediye reisi Muhittin 
Bey de Dahiliye vekaletine müracaatla 
bu huıusta temenniyattı.. bulunmuıtıır. 

hatktan bir çcıidan yetitmiılir. Bu sıra 
da ankaz albnda kahnak feıaketine uğ • 
rayan bedbaht .,., sakinlerinin ah ve e • 
binleri iitiliyor, halk bunları kurtanna
ğa çalıııyordu. Bir taraftan da it!.faiyeye 
haber vcrilmifli. Aradan çok geçmeden 
itfaiye ve imdadı sıhhi otomobili yetit
m· f, ılnkaz a1tmda bulunanlann kurtarıl 
cnuına daha büyük bir gayretle çalışıl
maia dcvm edilmifl!ir. Bu maeai sayesin 
de evveli Madam Kanıelyanm üç çocu
ğu, Marika Manol ve Daneatokli ankaz 
alımdan çıkarılmıflardır. Onlıı.n takiben 
Profili, Ligor da itfaiye tarahndan an • 
kaz altmdan kurtanlanılı: Beyoğlu Zü
kür hstahaneaine sevkedilmi§lerdir. Bu 
suretle haa'!hhaneye naldolunanların, nö 
bet\)İ dol<toru Tarık ve asiıtan Hilmi 
Beyler tarafından ilk müdavab yapılmq 
br. 

Saatlerca uğratıldıktan sonra Ma • 
dam. • Aralcai de baygın, bitlkin, fakat di 
ri olarak ankaz altından çrkanllp has • 
tahaneye kaldınlmıı ve gece yan11 Me
linarun babası Haçiğin cesedi bulunabil 
mittir. Zabıta raporu, evvelki gece "'"'t 
19 da Büyük z:ba sokağında Aron Ef. 
ye ait olup Deapina, Ligor, Kortelli ve 
rüfeka.sının müsteciren ika-net• eıt:kleri 
8 numaralı kagir binanın çökmüş oldu· 
ğu ve içinde bulunan 12 kişiden dördü
nün hastahneye kaldınlmı§ bulunduğu, 
Haı;ıiğin ölü, Araksinin ağır yaraı ola 
rak hastahaneye kaldırıldığı merkezin • 
dedir. 

Madam Araksi, inhidam baklanda 
şunlan söylem<ktedir: 

- ikinci kattan mangala k<'ıınür koy 
mu§, bakmak için taraçya çıkaıiı.en an· 
sızın bir çalırb duydum. Ne olduğunu 
görmek için drafrma bakmağa vakit lca1 
mad•, bastığım tahtalar oynadı, sarsıldı, 
kaydı ve birden bire tavan yıktldL An· 
kaz ile birlikte bir boşluğa yuvarlan • 
dmı. Gözümü açtığım zaman, üzerimde 
taş, toprak ve tahJa yığınları vardı. Ba
ğırmak istiyordum, acaim kıııldı. An • 
cak inliyebiliyordum. Ustümdeki anka· 
zm üzerinden telaşlı telaılı foaan sesle
ri geliyordu. Uzun müddet ölüm azabı 
ÇEktim. Neden 90llra ankazı yaYB§ ya't'B§ 
ayırdılar ve beni çıkardılar." 

Madam Araksi, has1ahanedcn çıkar 
çrkmaz kiliseye g:rip dua edecğini SÖy• 
lemddedir. 

Ha11tanetlekiler iyileşiyor 

Dün akşam Byoğlu Zükür haıtaha· 
nesinden aldığDDiz malümata göre, inbi 
damda yaralanıp hastahaneye yatınlan
larıfan iki erkek ve üç kadından iki ka
dın, yaraları hafif olduğundan taburcu 
edilmi§ılerdir. 'Madam Araksi ile iki er • 
keğUn tedavilerine devam edilmektedir. 
Maamafih hayaU!arından tehlike yok • 
tur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan ba9ka günlerde ıaat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. Kabina tele
fon ı 22398. Kıtldı: ikametgah 

Telefon 42519. 
9549 

Ademi iktidar ve 
bel gevıekligine 

karı• en müessir deva SERVO~N 
haplandır. Deposu, lstanbulda Sirkeci· 
de Ali Rıza Merkez eczanesidir. Tat
raya 150 kuruı poata ile ırönderilir. !z. 
mir'de lrırat pıızarmclaki, Trahzon'da 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. 
(10525 ) 9198 

Üsküdar Hulcuk Hakimliğindec : 

Mükime hanım tarafmdaıı Ankarada 
Hariciye Ve!Wetinde hariciye memurla· 
ni:ıcı&n Lütfü Kudreti Bey nezdinde Nu· 
rettin Kemal Bey aleyhine açılan bol'ID 
ma da•ası üzerine rnüddeiyenin talebile 

evvel emirde kanunu medeninin 132 cl 
maddeoi mucibince evliliğin ubdeaine 
lıahmil ettiği ...Ueleri ifa etmek üzere 
1 ay zarfında hanei ze't'ciyete a•detinin 
lüzumuna karar nrilmiı olmakla bu 
baptaki karar aureti ikametga· 
hının meçbuliyeti haaebile mahkeme di
vanhaneıine talile kılındığl ıribi keyfi
yet aynca gazete ile de i.18.n olunur. 
(11295) 

,stanbul Mr. Kumandanlığıl 
S"tmalma kom. ilanlaı, 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih
tiyacı için 30,000 kilo yeşil 
mercimek 23-12-933 cumarte 
si giinü saat 15,30 da aleni mü 
nakasa ile satın almacaktır. 
Şartnamesini görecekJ.erin her 
gÜD ve münakasasma girecek
lerin belli saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satmalma Ko
misyonunda hazır bulunmala-
rL (635) (6633) 9111 

'f. ~ 'f. 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için alınacak olan 5000 kilo 
yeşil mercimeğin beher kilosu 
13 kuruş 49 aantim ve kırmızı 
mercimeğin beher kilosu 
da 19 kuruş 88 santimde talibi 
üstündedir. Daha aşağı talip 
olanların 23-12-933 cumarte -
si günü saat 15,30 da Merkez 
kumandanlığı satmalma ko -
misyonunda hazır bulumnala
ri. (683) (6960) 9559 

••• 
Harbiye mektebi ihtiyacı 

için alınacak olan 35000 kilo 
kuru fasulyanın beher kilosu 
8 kurus 50 sıuıtimde talibi üs
•ündedir. Daha aşağı talip olan 
ların 23-12-933 cumartesi gÜ· 

nü saat 14,30 da Merkez Ku-

Denizcilere ilan 
Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

Son Fırtınalar dolayısil ~ Karadeniz Boğazı Haricinde
ki ziyalı ve aedalı Şamandıranın bu kerre Ziyasında da ari
za husule gelmiştir. MezkUr Ariza havanın müsaadesi halin 
de derhal islfilı e~ilerek faaliyete getirilecek afnca ilan edilmi 
yecektir. (7010) 

9648 

İnhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım. Sa+ım Komisvon11 i1An1an. 

Paşabahçe Fabrikası nhturu pazarlıkla tamir edilecek· 
tir. Taliplerin keşifnamesini gördükten sonra pazarlığa işti~ 
ralc etmek üzere 24-12-933 Pazar günü saat 14 te Galatada 
Alnn, satnn komisyonuna müracaatlan. (6880) 

1 DEVLET DEM1RYOI.LARI iDARESi iLANLARI 1 
idaremiz için pazarlıkla satın almacak olan Madeni kat 

ran, Elektrik, Demir, Hırdavat, Cam Kırtasiye ve saire gibi 
(43) kalem muhtelif eşyanın 27-12-933 Çarşamba günü saat 
11 de pazarlığı yapılacaktır. isteyenlerin mezklir saatte ma
ğazaya müracatla tahriren teklifte bulunmaları ve mağaza da 
bilinde asılı listede (X) işaretli malzeme için nümune getiril
mesi numunesiz tekliflerin kabul edilmeyeceği ilin olunur. 

(7026) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınafma Kcmisyonundanı 

Mevcut nümune ve evsafına göre (80) adet nevresim 
" Battaniye kılıfı" pazarlığı 24-12-933 pazartesi günü saat 
15 ten 16 ya kadar yapılacağından İsteklilerin ilk teminat 
makbuzile beraber yevmi mez kurun muayyen saatinde koınia 
yonumuza müracaatları. (7027) 

mandanlığı Satınalma komis -
yonunda hazır bulunmaları. 
(682) (6961) 9560 

• • • 
F.skişt'hir hava makinist 

mektebi ihtiyacı için 150 adet 
karyola 25-12-933 pazartesi 
günü saat 15 te- pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve pazar· 
lığına gireceklerin belli saatin 
de Merkez Kumandanlığı Sa· 
tmalma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (689) (6993) 

9618 
• • • 

İhtiyat Zabit mektebi ihti
yacı için 25 adet dershane sıra 

M 27-12-933 çarşamba günü 
saat 14 te pazarlıkla satın alı
nacaktır. Pazarl~a girecekle-

rin belli saatinde Merkez Ku
mandanlığı Satınalma Komis· 
yonunda hazır bulunmaları. 

(695) (7033) 

• • • 
Harbiye Mektebi Talebele

ri ihtiyacı için kumaşlarla as
tarlıklan verilmek ve yalnız 
dikmesi müteahhite ait olmak 
üzere 350 takım dahili ve 350 
talmn da harici elbise ile 160 a
det kaput 14-1-934 pazar gÜ· 
nii saat 15 te aleni münakasa 
ile imal ettirilecektir. Şartna· 
mesile malzeme nümunesini 
görecekelrin her gün münaka
sasına gİrecklerin belli saatin· 
de Merkez Kumandanlığı sa
tmalma Komisyonunda hazır 
bulunmaları .(698) (7035) 

fatlı Şar Malt Hülisas Kull =1nınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir 10559 
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BEYOGLU'NDA: 

Eski mağazasını 1 kanunusanide 

KAPIYOR 
Bu mfinaaebetle mevcut e;yayı laarikullde bir 

TE z·LAT 
ile elden çıkarmağa başlamıştır 

Bunlar araaında aon moda bir çok ena Tardır 
Kadın ve çocuk elbiseleri 

ile 
Kadın şapkalarının envaı 

Mağaza kısmen veya tamamen kiralıktır. 
Mobilyası dahi satılıktır. 

Hamıı: Yeni mahazaııaaa yani 

KARLMAN GEÇiDiNDE 
[ PASAJ KARLMAN ] 

Yılbaşı münasebetile lüzumlu 

'HEOlYELIK ve OYUNCAKLAR 
Serjlİsi açılmıştır. 

ALEV 
1) ATEŞ TUGLALARININ 

VE TOPRAGININ 
Avrupadan gelenlere muadil olduğunu tecrübe ile 
ınlıyan bütün müesseseler fabrikamıza mütemadiyen 
• her şekil ve eb'atta siparişler vermektedirler. 

Fabrika: Defterdar Çömlekçiler Telefon: !12512 
Yazıhane: Danüp Sigorta Han • Galata 

Telefon: 41993 

[10990] 

'~----•_sT_A_N __ Bu __ L __ B_E_L_E_o_ıY_E_s_ı __ ı_L_A_N_L_A_R_ı ___ ı 
Usküdar Kaymakam ve Belediye Şubesi Müdürlüğün 

den : Üsküdar belediyesi garajında mevcut eski bir adet kam 
yonet pazarlık suretile satılacağından müzayedeye iştirak ede 
ceklerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminat parasını yatıra
rak müzayede gÜnÜ olan 28 Kanunuevvel 933 perşembe gÜ 
nü saat (ı4) te Encümene müracaat etmeleri beyan olu
nur. (703ı) 

İstanbul Belediyesinden : lcra edilmekte olan kanali
zasyon ameliyatından dolayı 22-ı2-933 tarihinden itibaren 
Küçük Pazarda Karakol ve Yoğurtçu Nuri sokaklarının 
bilcümle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilan olunur. 

(7028) 

Beykoz Belediye Şuheainden : Kanlıca vapur iskelesi 
civarında bir numaralı tahtı dükkan fevki hanenin harap ve 
maili inhidam olup halile bakası caiz görülemediğinden def'i 
mahzur için hissedarlarından Şadiye ve Hüsniye hanımlara 
yapı ve yollar kanununun kırk dördüncü maddesi mucibince 
tebligat icra edilmiş isede diğer hiıısedarları bulunan İbrahim 
Efendi ile Kasap Nikita veresesinin ve vekilinin adresi ve ika 
metgahı meçhul bulunduğundan tebligatı tahririye icra edi
~memiştir. Tarihi ilandan itibaren ıs gÜn zarfında mezkiir ha 
nı. -İn def'i mahzuruna tevessül edilmediği takdirde Belediye
ce bilhedim mahzur izale olunacağı ilk ve son tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilan olun ur. (7029) ............ : ............................. ... 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale İtalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (İhtiyat akçeıi : S80,000,000 Liret) 

Traveller• (Seyyahin çekleri) •atar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Dolan Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta. 
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek
leri hakiki sahibinden bafka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999} 

9011 

Gedikpaşada Jandarma 
Sitıiialina Komisyonundanı 
300 ila 3SO takım nefer eğeri kapalı za;f usulile satın 

alınacak ve kapalı zarf münak asası 27 Kanunuevvel 933 çar
şamba günü saat ıs te yapılacaktır. Talipler şeraiti anla
mak ü:tere istedikleri vakit m iinakasaya iştirak için mezkiir 
günün muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. 

(6662) ,278 

MlLLfı'ET CUMA 22 KA.NUNUEVVF• 1933 

• Uenızy oıJarı 

1 ekiş, i ya toptan 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübqı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdanade 

Han Tel. 22740 

kumaş verıniye başladı! İmroz yolu 
UGUR vapuru 22 Birinci Ka· 
nun CUMA 15 te Galata rıh· 
tımmdan kalkacak. Gidifte Ge
libolu, Lapseki, Çanakkale, lın· 
roz'a. Dönütte bunlara ilaveten 
Şarköye uğrayacaktır. (7021) 

1 - Arzu ve talep üzerine her çeşit 
kumaşın her rengi işlenir ve 
süratle teslim olunur. 

2 - Memleketin her noktasından vuku 
bulacak müracaatlara derhal cevap 
verilir ve nümune gönderilir: 

9651 

----------------------
Ayvalık sürat yolu 

Toptan sahşlar için müracaat mahalli: 

BANDlRMA vapuru 23 Bi· 
rinci Kanun CUMARTESİ 
17 de Sirkeci rıhtnnından kal· 
kacak- Giditte Gelibolu, Çanak· 
kale, Bozcaada, Edremit, Ayva· 
lık, Dikili, lzmire. Dönütte Ge· 
libolu'ya uğramayacaktır. 
(7020) 

lstanbul Sultanhamam, lpekiş 
Telgraf adresi: İstanbul !pekiş - Telefon 20695 

-------------------Mersin yolu 
r·3 üncü kolordu ilanları 

Çorlu Askeri Satınalma ko 
misyonundan: 

Bir Motopomp isteniyor 
Maraş Belediyesinden: 

1NEBOLU vapuru 24 Birinci 
Kaİıun PAZAR onda Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Giditte 
Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod· 
rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Kat, Finike, 
Antalya, Alanya, Merain'e. Dö
nütte bunlara ilaveten Tatucu, 
Anamur, Kutadası, Gelibolu'ya 
uğrayacaktır. (7019) 

Çorludaki kıtaat için 6,000 
ve T ekirdağmdaki kıtaat için 
de 8SOO kilo mercimek açık 
münakasaya konmuştur. iha
lesi 30-ı2-933 cumartesi gÜ -
nü saat ıs tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gÜn ve münakasaya iştirak 
için de o gÜn ve saatinde Çor 
luda Askeri Satınalma komis
yonuna müracaatları. 

2S-30 Bargir kuvvetinde harik İçin son sistem bir 
Motörpomp kapalı zarf usulil~ mübaya edilecektir. Zarllar 
lS-ı-934 tarihinde Maraş Belediyesi encümeninde açıla 
caktır. Talipler daha evvelden şartnamesini belediyeden al 
dırabilirler. (6973) 9594 

(3416) (6667) 9184 

• • • 
Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı 

için açık münakasa ile 
J .300 kilo Vakkum yağı satın 
alınacaktır. İhalesi 30-ı2-933 
cumartesi gÜnÜ saat ı 6 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gÜn ve münalı:asaya 
iştirak için de o gÜn ve vaktin
de teminatlarile Fındıklıdl\.3. 
K. O. SA. AL. KO. na mü-
racaatları. (S20) (6744) 

• 9266 

••• 
Çatalca Mst. Mv. ihtiya~ı 

İçin açık münakasa ile 
4,000 kilo kuru üzünı satın a
lınacaktır. ihalesi 30-ı2-933 
"umartesi gÜnÜ saat 15,30 da
dır. Taliplerin' şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için de o gÜn ve 
vaktinde teminatlarile Fındık
lıda 3. k. O. SA. AL. KO. na 
müracaatları. (Sı9) (674S) 

9267 .... 

TI(1~~1;-s~~l~c §~~ ;; 
l<ô~~.s ' 
~~~~~ .. 

K. O. ve 1. F. Kıt'aları 
ihtiyacı için açık münakasa ile 
28,500 kilo kuru üzüm satın a . 
lmacaktır. İhalesi 30-ı2-933 i 
cumartesi gÜnÜ saat ıs tedir. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
Üzere her gÜn ve münakasaya 
iştirak için de o giln ve vak
tinde teminatlarile Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KO. na mü-
racaatları. (SıS) _(6146) 

9268 • * • 
K.O. ve ı.F.kıt'aları ihtiyacı 

için kapalı zarfla 34,000 kilo 
zeytin alınacaktır. ihalesi 30-
ı2-933 cumartesi gÜnÜ saat 
14,30 dadır. Taliplerin şartna
meyi görmek için her gün ve 
münakasaya iştirak için de o 
gÜn ve vaktinde teklif ve temi
nat mektuplarile Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KO. na müra-
caatları. (Sı 7) (6747) 

9269 ••• 
Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı 

için açık münakasa ile 4000 
kiJo zeytin alınacaktır. İhale
si 30-ı2-933 cumartesi gÜnÜ 
saat ı4 tedir. Taliplerin şartna 
meyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinde teminatlarile 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KO. na müracaatları. (Sı6) 
(6748) 9270 

* * * Çatalca Müstahkem Mevki 
hayvanatı ihtiyacı için açık mü 
nakas ile 4SOOO kilo yulaf sa
tın alınacaktır. İhalesi 7-ı-934 
oazar günü saat ı4 tedir, Ta-

ilplerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzer her gÜn ve müna
kasaya iştirak için de o gün ve 
vaktinde teminatlariyle birlik
te Fındıklıda Üçüncü Kolordu 
Satınalma Komisyonuna mü 
raratları. (S32) .(690ı) 

9511 

.. 
M. M. V. Satmalma Komis

yonundan : 
Ordu ihtiyacı için S84 kale~ 

muhtelif laboratuvar alatı tıb
bıyesi kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 8-ı-
934 pazartesi günü saat ı4 te 
dir. Taliplerin Şartnameyi gör 
mek Üzere her gün öğleden son 
ra ve münakasaya İştirak ede 
ceklerin de o gün ve vaktinde 
teklif ve teminat mektuplarile 
Ankarada M. M. V.Satmalma 
komisyonuna müracaatları. 
(3430}, (59251 9515 

9471 

Tarsus Mal 
Müdürlüğünden: 

Kıymeti 

Lira K. 
Cinsi Dönüm Sahibi Mahallesi Tapunun tarih ve No 

10400 00 Bahçe 137 Mümtaz Musalla 
Bey zev
cesi Düri. 

ye H. 

Haziran 
322 
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Hududu: Şarken Celal ettin Bey bahçesi ve tarik gar
ben Kamil Paşa bahçesi şima len Safiye H. bahçesi ceniiben 
tarik. 

Yukarda evsafı ve sairesi muharrer emvali gayri 
menkule sahibinin hazineye olan 382 lira S9 kuruş vergi 
borcundan dolayı 9-ı2-933 tarihinden itibaren müzayede
ye konulmuştur. 30 Kanun uevvel 933 tarihine müsadif 
Cumartesi günü saat ıs te ihaleyi evveliyesi ve on gün 
sonrada ihaleyi katiyesi İcra kılınacağından talip olanla
rın yüzde 7,S p~y akçesini mü stahseben Tarsus İdare Heye-
tine müracatları. ilan olunur . (6858) 9502 

{,/mumi Nefrİyat ve Yazı lfleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ııe Matbaacılık T. A. S.. 


