
Yeni ölçü satışlarında 
ihtikara meydan vermemek 
üzre alakadar komisyon fiat
ları tesbit etti. 
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Bir mahkemenin 
Kararı 

Bir seneye yakın hir zamandan 
beri dünya efkarı umumiyesini 
İfgal eden bir muhakeme nihı..yet 
bulmuş ve karar da verilmittir. Bu 
senenin ikincikanun ayı sor.larında 
Hitler fırkası iktidara geçmişti. Şu 
bat içinde Berlin' de Reichstag bi
nası yandı. Hitler hükumeti bu 
yangını, komünistler tarafından 
tertip edilen ve rejimi değiftirmek 
maksadını istihdaf eden umumi bir. 
terör hareketinin başlangıcı telak· 
ki ~derek, derhal harekete geçmiş
lerdi. Komünist fırkasının merke • 
zi olan Liebnecht binası i"al edil
di. Komünist fırkası dağıtıldı. Son· 
ra da Hitler fırkasının Almanyada 
hakim vaziyete geçmesine müncer 
olan hadiseler arkası sıra biribirini 
takip etti. 

Hitler hükumeti, yangında cür
mü methut halinde yakalanan Van 
der Lubbe namında bir Felemenk
li ile beraber Reichstag meclisin -
deki komünist fırka grup reisi T org 
ler ve Dimitrof, Tanef, Popof na -
mında üç Bulgarı tevkif etti. Van 
der Lubbe'nin suçlu olduğuna fÜp· 
he yoktu. Ancak acaba yalnız ba • 
tına hareket eden bir mecnun mu 
idi? Yoksa bir aiyasi fırka veya her 
hangi teşkilat ile alakası mı var • 
dı? 

Hitler bükUıneti, komüniat fır· 
kası grup reisini tevkif etmekle, 
yangında Alman komünist fırka • 
sının aıakası olduğunu iddia etmit 
oluyordu. Komünist fırkasına men 
sup olan üç Bulgarın tevkifile de 
yangın beynelmilel komünist lef • 
kilatile alakadar gösterilmek iste -
niyordu. Bu ~rtlar altında yangın 
davasının görülmesine başlandı. 
Dünya efkarı uınumiyesi hiç bir da 
vayı bu kadar yakından ta -
kip etmemiftir. Almanyanın 
haricinde muhakemeler teşekkül 
etti. Leipzig' deki mahkeme tara -
fından dinlenen maznun ve şahit • 
ler sanki bu mahkemeler huzurun· 
:la imitler gibi muhakeme cereyan 
etti. 

Leipzig davası, dünyanın sağ ve 
sol cenah fırkaları arasında ehem
miyetli bir siyasi ihtilaf teklinde 
tebarüz etti. Fatist fırkalar, Reichs 
tag yangınında komünist fırkanın 
parmağını gördüler. Hitler'in hak
lı olduğunu iddia ettiler. Sol cenah 
fırkalar, Hitler'in Almanyada ha
kim bir vaziyete geçmek için yan
gını bir vesile ittihaz ettiğini söyle
diler. Van der Lubbe'nin Hitler 
fırkasile alakası olduğunu, bu fır
kanın emrile hareket ettiğini, yan
gının komünistlere aıla yardımı o • 
lamıyacağmı, halbuki vaziyetten 
Hitler fırkasının istifade ettiğini 
bildirdiler. 

Leipzig mahkemesi nihayet ka· 
rarını vermi,tir: Karara göre, 
cürmü methut halinde yaklanan 
Van der Lubbe idam edilecektir. 
Ancak T orgler ve üç Bulgar komü
nisti beraet etmişlerdir. Komünist 
fırkasının yangın ile alakası ancak 
Torgler'in mahkumiyeti ile sabit o
labileceğine göre, komünist fırkası 
grup reisinin beraetile komünist 
fırkaıınm yangın ile alaka51 isbat 
edilemedi demektir. 

Muhakeme, dolayısile Alman 
Adliyesinin de muhakemesi feklini 
almıfh. Davanın görülmesine baf· 
!ayalı, Leipzig mahkemesinin tesir 
altında kalarak ve siyasi mülahaza 
larla hareket ederek suçsuz kimse
leri mahkiim edecği bazı İngiliz, 
Fransız ve Amerika gazeteleri ta· 
rafından yazılmakta idi. Filhakika 
bu, Almanya gibi büyük, medeni 
ve adliye seviyesi çok yüksek olan 
bir memleket için bir leke olacak
tı. Leipzig mahkemesinin kararını, 
Hitler fırkasının itçilerle arasını 
düzeltmek istemesi gibi bir siyasi 
politika manevrası telakki etmek • 
e devam eden gazeteler vardır. 
E:ğer mahkeme mahkiimiyet kararı 
vermi~ olsaydı, ayııi gazeteler, ha
kimlerin siyasi tesirler altında kal
dıklarını iddia edeceklerdi. Biz, 
Leipzig mahkemesinin kararında 

Alman adliyesinin beraet kararını 
okuyoruz. 

:Ahmet ŞlJKRtJ 

•• 
Adliye yangın 
anun liyihası ugun 
Adliye yangınına dair kanun layihası 

gece geç vakit son şeklini aldı 
Layihanın son şeklini neşrediyoruz. 
Mecliste bugün müzakere edilecektir 

Madde 31- Bir hükiim veya karar yenilendikten son
ra evvelkisi mttydana çıksa ·bile hükiimsüz sayılır 

ANKARA, 27 (Telefonla) - lstan
bul adliye binasının yanma11 üzerine alı· 
nacak tedbirler hakkındaki kanun !iyi • ı 
hasını hükllınet bu sabah Meclise ver • 
mi§tİr. Adliye encümeni saat onda layi 
hayı hazırlayan komisyonun B2alarınm 
da ittirakile toplanrak layihayı tetkik ve 
müzakereye başlamı§tır. Gece geç vak • 
te kadar devam eden içtimada bu tetki• 
kat ikmal olunmu§tur. Hükllınetin ver -
eliği layiha ile encümenin yaptığı tadil· 
!er bu gece Meclis matbaamda baaıl • 
maktadır. Yarın sabah azalal'B tevzi edi 
lecek olan layiha öğleden sonra topla • 
nacak olan heyeti umumiyede müstace
liyet karan alınarak müzakere edilecek· 
tir. 

Layihaları aon fekli 
Layihanın encümende aldıiı son tek• 

li bildiryoruın: 
Madde 1 - lstanbul adliye binasni· · 

da çıkan yangın dolayıaile mahkeme Ye 
adliye dairelerinde ziyana ufrayan dotı 
yaların yenilenmesi a§ağıdaki hükümler 
dairesinde yapılacaktır. 

Hukuk ve Ticaret dosyaları 
Madde 2 - Taraflardan birinin veya 

dahil olanın veya ihbar üzerine üçüncü l 
p.hıs sıfatile davaya iltihak etıniı bulu. 
nanın talebile dosyalann yenilenme mu
amelesi yapılır. 

Madde 3 - Yenilenme taleplerini tet 
kil için hikim sınıfından aynlacak ve 
üç kişiden terekküp edecek lüzumu ka
dar bürolar teıkil olunur. Talep adliye 
mahkemelerinde görülmekte olan itler • 
de bu bürolara ve sulh mahkemelerin• 
de görülenler de ait olduğu sulh mah • 
kemi erine arzedilr, 

• 

Münir Bey 

ıöhretlerini ve ikamet 'mahallerini ve ve 
killeri varsa isim ve adreslerini daYanm 
mevzuunu, davanın ikame tarihini, dos• 
ya numarumı ibraz edümit olan vesika
ların adedini, mahyetni ve muhteviyatı
nı tahkikat hakimi huzurunda ve mah • 
kemede ikame edilmiı olan diğer delil· 
leri yangın tarihine kadar ittihaz olu • 
nan kararlan ve yapılan muameleleri, 
)ıü~ verilmiıse tarihini, mahiyet VCI. 
esbabı mucibesini ihtiva eder. 

Beyannamedeki İmzanın veren kim· 
Beyanname seye ait olduğu büro azasından bir h8 • 

Madde 4 - Talep imzalı bir beyan • kim tarafmdan tasdik edilir, Beyanna• 
•ame ile yapılır. Beyanname: TBrflarm medeki lüzumlu noktalardan ekaik kal. 
ve mevcut ise davaya dahil olanlarla ih· mıı olanlar varsa büronun münasip göre 
bar Üzernie ltihak etrniı bulunan üçün • ceği bir müddet içinde mümkün olan ik 
cü §ahıalann iam ve şöhretlerni ve kai- mal ettirilir. Beyanname verene bedava 

Kubilayın annesine 
Maaş bağlandı 

Bekçi Hasanın anasına da 
maaş kabul edildi 

. ANKARA, 27 (A.A.) - B. M. Mec. I 
lisi bugün reis vekili Refet Beyin riya· 
selinde roplanmı,tır. 

Şehit Kubilay'ın validesine maq tah· 
sisi hakkındaki kanun müzakere ve ka: 
bul edilmiıtir. Bu münasebetle Turgut 
Bey (Manisa) bir takrir vererek Me
nemen hadisesinde ı<ftit düşen be~i 

Haıanın validesine de m!UlJ tahsis edil
mesini teklif eylemiştir. Takrir kabul e
dilerek bu hususta bir kanun layihası 
hazırlanması için bütçe encümenine tev• 
di olunmuıtur. 

Turizmi ~ı•ik için Turing ve Oto
mobil ldübü için hariçt.., getirtilecek 
bazı eşyanın gümrük resminden muaf 
tutulması, Balina balılğı avına ait bey. 
nelmilel mukavelenin tasdiki ve ahaliye 
ait' o'lup jandanna bimıetinde iken öl
dürülen hayvanatın bedellerinin hükum~ 
çe 'ödenmesi haldundaki kanunlann ikin· 
ci müzakereleri yapılarak kabul olun-
rnuıtur. 

Divanı muhasebat dörciüncü daire 
reiıliii için yapılan intihrıbatta reye it· 
tirak adedi 207 olarak teshil oluRlllll§ 
ve bu reylerden Refik Beyin 75, Fevzi 
Beyin ~8.ı Yusuf Ziya beyin de roz rey 
aldıkları, 2 rey ı:uslasının da üç nam
zet isınt börlikte yazılmıt olması dola
yısile tne§kuk aduedildiği anlaşılmr,~Jır. 

Bu netice k. • ıısınd reis, reye ııtirak 
adedine göre nisabın 104 olduğunu ve 
naınzetlerdım biç birinin bu nisabı te
min edcmemİJ lnılunduğunu söyliyerek 
her üç namzet arasında yeniden inti
habat yapılacağını bildirmİJtİr. 

Meclis yarın tekrar toplana~aktır. 

met mahallemi ve vekiUer varaa isim ve (D 5 · · ah'f d ) 
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Vergi un Üzerinden alınır-' Talimatname · 

•d k d Yapılacak 
sa varı at ne a ar oluyor lstanbul kaymakamlan 

İstanbuldaki fark senede 30,000 lirayı, buırün toplanıyor 
memlekette 3 milyon lirayı buluyor 

.i:ı acı Melımet Bey 

Ekmeğin kilosundan bir kuruş vergi 
alınmasına dair hükumetin kararı üze. 
rine Kütıahya mebusu Hacı Mehmet 
beyin yaptığı on dokuz l<alemlik ver• 
gi membaı teklifi iti ortaya yeni ve 
mühim meseleler çıkarmııtır. Hacı MieJı. 
met bey, bu meyanda elonek vergisi
nin undan alınmasını ve bunun da çu
val başına bir lira olarak tesbit edilme
sini istemektedir. 

E ~yele-; de y82dığımız gibi, vergi 
ekmegın kilosundan alındığı takdirde 
hükumet senedıı 6 - 7 milyon lira va
ridat• temin edecektir. Un üzerinden a• 

, lındığı takdirde bu yekun 9 milyon li· 
raya kadar yükselmektedir, 

Vergi ekmeğin kilosun an alındrğ~ 
takdirde , senede lıtanbuldan bir mil
yon yüz seksen bin lira kadar bir para 
temin edilebilecektir. Un üzerinden a• 
lındığı takdirde bu yekun dqiımekte
dir. lstanbul değ:rmenleri gÜnde 3204 
çuval un çıkarmaktadırlar, Çuvalı bir 

lira olduğuna göre bu kadar lira edi· 
yor. 

Bu adetı bir senede bir milyon iki 
yüz elli bin liraya baliğ olmaktadır. 

Bütün Tüıiriyede bir günde saıfe
dilea un miktarı 25 bin çuval olarak 
tahmin edilmektedir. 

Kömür sanayii 
Bir heyet Avrupa sanayi 

merkezlerinde 
tetkikatta bulunacak .• 
Maadin Umum Müdürü Bekir Veh

bi, lı Bankası Umwn müdiir vekili 
Muammer ve Zonguldak meb'usu Ra· 
gıp Beyler bugünlerde ıehrimize gele· 
rek Avrupaya gideceklerdir. Bu he
yet Avrupanm mühim sanayi merkez
lerinde kömür sanayii hakkında tet
kikat yapacaktır. 

Bu ~eyanda bazı Avrupa gnıplari· 

Muammer Bty 

le temas yapılacağı da söylenmekte
dir. 

Maıutln Umum Müdürü Bekir Veh
ei Bey bugünlerde bazı sanayi mer
li::ea:lerimi:zd~ t,..,tlcilc11ıt1. "''" .. °''l~i; ... 

Vsküdar kaymakamı izzettin, Fa
tih kaymakamı HalUk Nihat B.ler 

Muhtarlık itlerinin 1 kinunusa.niden 
itibaren belediyelerce görüleceği ma• 
hundur. Vekaletin hazırladığı nizam
name belediyeye de bi!dirilmistir. 

Tatbikat hakkında görü§Ül~ek ü
zere bugün saat on dört buçukta be· 
lediyede latanbul Kaza Kaymakamla· 
nnın iıtirakile bir toplantı yaprlacak
tır. 

Bu toplantıda nizamname mucibİı»o 
ce belediyelere düıen İ§ler üzerinde 
görüşülecek ve bazı kararlar tespit e
dilecektir. Tatbikatı kolayla§hnnak, 
içtihat farklanruo meydan vennemek 
içiıı bir de talimatname vücuda getiril
mesi muka.rrerdir. o, ______ _ 

Kibrit kutuların
dan ikramiye! 

ikramiyeler 2 liradan 10 
liraya kadar olacak 
Kibrit ıincetinln bazı kutulara ko

yacağı ve yandığı vakit yeıil alev çı
karan bir kibrit mukab·linde, müsteb· 
)ikJere ikramiye vermek için hük\ımete 
müracaat\ ettiğini dün yazmıştık. Şir· 
ket, bu hususta hükiımet nezdinde yap
tığı teşebbüsün cevabını beklemektedir. 

Aldrğnnız habere göre, ~irket yeşil 
alev çıkan çöpler:ni bazı kutulara ko

ı n .... ,~ft'I' &; 1nr; ~:th;f,.,;,., 

• 

yo 
l 

Galata nhtımında yük alan bir ecnebi vapuru 

Acabc Triyesteye doğru 
v~pu·r işletemez miyiz? 

Yalnız limanlarımızda değil, ecnebi li
manlarda da aktarmanın önü alınacak 

ltalya~ vapur kumpanyalarınm bil
huaa Triyeste tarikile merkezi Avnı· l pa memleketlerine 
ıoevkedilen malLan
ınızın deniz nakli
ye ücretlerini yük
eek tutmak suretile 
rnallannıızm A vru· 
pa piyaaalanna 
maliyet fiatleri ve 
sürümleri üzerinde 
aleyhimize netice 
vermeğe sebep ol• 
duklarını ve Uoyd 
Triyestino kumpan. 
yasının Triyeste 
hattında rakipsiz 
çalıflllaSI navullla 
rm bu suretle yük
.ek tutulabilmesin

~~-~·ı 

de amil olduğu görülerek lktısat Ve
kaJetince ihracat eıyam:ızın ucuz na· 
killerini temin için bazı mukabil ted· 
birler alındığını dünkü nüshamızda 

yazmııtık. Bu hususta muhtelif alaka· 
darlarla temas ederek tahkikat yap
tık. 

S'!'lihiyettar bir zatın verdiği maili· 
mata göre, kabotaj kanunu yeni meri· 
yet mevkiine girdiği zaman sahilleri
mizde nakliyat iılerini ıekteye uğrat· 
mamak için ecnebi vapurlarının Türk 
limanlarından doğru ko111imenlo ile 
Avrupa limanlarına alacakları etya• 
nın, bir Türk limanındaki o vapurun 
seyrüseferine mini bir i.nzaaı veya ~e· 
ferini tebdil zarureti hasıl olduğu tak
dirde, ayni kumpanyaya mensup baş· 
ka bir vapura aktarmasına müsaade 
edilmişti. Son 2239 numaralı kanun, 
Türk limanları arasmdaki nak.!iyalı 
inhisara aldığı ve evvelce verilen mev 
zuubah~ müsaadenin tatbikini istil
zam eden mühinı bir vaziyet te mev
cut olmadığı için, ecnebi vapurlarına 
evvelce verilen müsaade geri alınmış· 
tir. Bu hususta lktısat Vekaletinden 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Alman taleplerine karşı 
Fransa cevap verecek 

Pazarlığın iki Başvekil arasında değil, 
Cenevrede görüşülmesini isteyecekler 

PARIS, 27 (Mil 
llyet) - A!man
yanın, Berlindeki 
Fransız Sefiri M. 
Poncet vuıtaai!e 

Fransız Hükiimeti
ne vaki olan teklif
leri buradaki siya
aı mehafili v ~ ga
zeteleri ehemmi· 
yetle alik .. dar et· 
mektedir. Alman
Jarm bu taleplerin
de ordularını 300 
bine çıkarmak, 

harp laf, areleri 
~c tank gıbi Ver
sailles muahedesi· 

Fransız ve Alman Ba,vckilleri M. Ch.:utemps 
ve M. Hitler 

nın menettiği kayıtları kaldırmak iste
dikleri malumdur. 

Bu teklifler muvacehesinde, Fransa 
nm hattı hareketini tespit etmek üze
re mühim bir kabine içtimaı olmuı· 
tur. Baıvekil M. Chautemps'ın riyase• 
~indeki bu içtimaa M. Paul Boncour, 
M. Daladier, M. Sarraul ittirAk etmiı
Jerdir. Bu içtima, Alman tekliflerine 
verilecek cevabı hazırbyacak kabine 

içtimaı için bir hazırlık teıkil etmek
tedir. 

Bu İçtimadan sonra neıredilen teb· 
!iğde noktainazar teatilerinin mahi .. 
yeti hakkında sarih hiç bir ıey aöylen• 
memektedir. Ancak hiç bir gazete, 
Cenevrede tespit edilen §ekilde bey· 
nelmilel teıriki meui ajyaatine &Adık 
olan bükfunetin münhasıran Almanlar 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bugün Vniversite talebesi konferans salonunda bir toplantı, ondan son 
ra ela bir geçit rumi yapcaklardır. Resmimiz talebeyi Oniveraite kon . 
leranı salonunda göıtermekteclir. - Yazısı iç sahifelerimizde -
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-Midilli'nin Karadenizdeki akınları' HAR J C J HABERLER 
Tercüme eden: Mehmet HALiT Ya zan: Bahriye birinci mül<i;ı;ımı "Doniç,, 
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İlk Rus tahtelbahiri Midil
linin karşısında .. 

Hamidiye de iki saattenberi Rus kruva
zörlerile muharebe halindeydi •• 

27 / 28 Kanunuevvel gecesi Ana
dolu sahilinin önünde Karadan gö
zükmez bir halde duruyor ve "ço
ban köpeği,, rolü oynuyorduk. Sa
baha doğru açıldık. Gece çok so
ğuk geçmişti. 

Günef doğmadan sahile yakın 
bir gölge peyda oldu: 

"Ateş!,, 
Karanlık noktaya doğru döndük. 

Bu g<;lgeyi tanımak için biraz da
ha yaklattık. Ancak su üzerinde 
görünebilen bir gölge .• Bacası yok, 
direğe benzer kısa bir sütun.. An
lasıldı ki bir tahtebahiı:· 

'ön projektörümüzün kuvvetli 1-

9ığını ta mahrem misafirimizin üze 1 
rine tevcih ettik. Şimdi müdevver 
kulesini, denizin sathından yukarı 
kısımlarını görüyorduk. 
O da bize teveccüh eder gibi idi. 
Biz de hazırız ve alet açtık. Top
Jarımızın namlularından tarakalar 
içinde yalazlar parlıyor. 

Projektörün etrafı aydınlatma· 
sından henüz yirmi dakika bir za
man geçmitti.. Sabah !otluğu için 
deki karalb gövdenin üzerinde bi
ri biri arkasına üç ateş helezanu gö
ründü. 

Projektör ziyası altında pek iyi 
görebiliyorduk; tahtelbahirin çelik 
kaplamaları üzerinde üç isabet va
kı olmuştu. Mermilerin dokundu • 
gu yerlerdeki dumanlar kaybolun
ca artık, hiç bir teY görünmez ol
mu,tu. Projektör ziyası bot yere 
deniz üstünde karaltı arıyordu. 

Horra ! Seri endaht ve tam isa· 
bet .. Ve "Midilli,,nin topçuları he
deflerini iyi tayin etmişle~di. Biz 
hala projektörün beyaz ışığı ile et
rafı arıyorduk. Fakat ne gezer! 
Tahtelbahir yerinde değildi. 

O sırada başka bir karalb daha 
peyda oldu, bunun Rodoıto ismin
deki kömür nakliye gemilerimiz
den biri olduğunu anladık. Y aklaf
tık ve tahtelba.hri görüp görme • 
diklerini sorduk. 

Geminin mürettebatı güverteden 
tahtelbahirin topa tutulduğunu gör 
ınütler, isabetleri tarassut etmitler; 
fakat ondan sonra dütman kaybol
muf. 

Demek ki, bir Rus tahtelbahirile 
ilk te3adüf ! Herhalde bütün gece
ı:eminin peşinden koşmuş belki de 
ona yarım ıaat sonra yetitebilmi,ti. 

Senebafı yortalan. 
1915 yılbatı giinü geçmitti. Ka

nunusaninin ikinci günündeyiz. 
Kısa kıt gününün akşamında de
mir alıp ayrıldık. 
Yağmur sisli semayı yararak a

ğır ağır yağıyordu. Bugün hak.ika· 
ten hiç gündüz olmamıftı, ve gece
ise çoktan hulUI etmi,ti. Bir torpil 
bahri müfrezesinin arkıuında ağır 
ağır Karadenize doğru çıkıyoruz. 
Torpil gemilerinin arkasında, önün 
de biz, bizim dalgalarımızın arka
sında da "Hamidiye,, "Berk,, ve 
bir nakliye gemisi hareket ediyo-
ruz. 

Bu suretle Anadolu sahilini taki
ben yolumuza devam ettik. Yalnız 
ağır ileriliyoruz. Bilhassa rüyet ka
biliyetimizi artırmağa çalıtıyorduk. 
Fakat yağmur rüyeti bir kat daha 
mütküllettiriyordu. Ancak onu
müzde giden geminin dalgaların
dan hasıl olan köpükleri görebili
lerken, bir hadise oldu: 

Birden kuvvetli bir infilak, bü
tün gemiyi mülhit bir surette sars
tı. Az ötede karanlıklar içinde bü~ 
yük bir su sütununun yükseklik de 
nize dökülürken çıkardığı hıtıltıyı 
duyduk. Hadiseyi anlamaya ve dü
şünmeye vakit kalmadan, gemimi
zin bütün postalan otomatik bir 
emniyetle, hataşız bir makine gibi 
derhal faaliyete geçti: 

"Atet!,, "Her iki makine bütün 
kuvvetlerile geriye!,, Projektörle-
. ' rı açın.,, 

Projektörlerin ıtık huzmeleri 
suların üstünü yalayor, etrafı tara• 
~~rdu. Bu bayatı hiç gönnemit ve 
ıçınde yaf&mamıf bir insan, hiç bir 
,·akit bir harp gemisinin böyle bir 
d_akikada biribirine merbut tetki
latının efsanevi canlılığını, ihtiyat 
tedbirlerinin böyle bir tehlikeli ve 
muhataralı zamanlarda herkes üze
rinde bıraktığı itirr '.\l h 'ssini ihata 
edemez .. Kama·~lardan geminin 

emniyet mahallerinden kaptan köp 
rüsüne haberler geliyor: Kruvazör 
de hiç bir hasar yok. 

Nihayet anlaşıldı. İnfilii.kın se
bebi, önümüzde ilerliyen torpil ge
mileri torpil arama aletlerine çarp
mışlar ve infilak olmuf. 

Bizi takip eden gemiler de dü
men kırıp geriye doğru ve tehlike
li mmtakadan uzaklattılar. 

Nihayet, gece yanlarına doğru, 
~yle dıtarlarda torpil bulunması 
melhuz olan saha haricinde bulunu 
yorduk. Şimdi yani bir süratle şar
ka doğru seyrediyoruz. Yağmur 
iğne gibi yüzümüzü kamçılıy<>l', göz 
!erimizi ağrıtıyor ve tarassudu müt 
külleştiriyor. 

Sıkı bir surette nöbet paltolarına 
bürünmüt olan tarassut postalan 
yerlerinde duruyorlar. Fakat rüz
garlar karıtık keskin yoğmur, pos
talarda bekliyenlerin yağlı mutam· 
balarından bile girecek bir delik 
buluyor. Herkesin arzu ettiği 9ey 
biran evvel mel'un yağmurun din
mesidir ! 

Biz mütemadiyen tarka 
doğru seyrediyoruz. Vazi. 
femiz Batumdan gelip fakir ve za
vallı Türk hudut köylerini sahilden 
bombardıman eden Ruı torpidola
rmı ve top gemilerini yakalamaktı. 
Ancak bu çok talie bağlı nankör 
gün doğduktan sonra ve hatta, iyi-

leşmedi. Güverteler ayna gibi parlak 
ve düz. Gemi biraz bir tarafa yattı
mı, derhal bütün su güvertenin kı
yılarına akıyor, ve onu müteakip 
hareketlerde tekrar geriye hücum 
ediyor. 

Ufukta Ruslardan eser yok; fa
kat canlı "bir surette telsiz telgraf 
mubaberabnm duyulma11 bize on
ların yakında olduklarını gösteri
yordu. 

Ve hakikaten öğleye doğru bize 
"Hamidiye,, iki saattir "Kaııol,, 
cinsinden iki Rus kruvazörü ve i
ki muhriple harp ettiğini, bir muh
ribin babrıldığıru ve "Kagol,, ha
ııarzede olduğunu telsizle bildiri
yordu. Bizzat Hamidiyenin hasara
tı pek ehemmiyetsizdi. 

(Bitmedi) 

Recai Beyin ölümü Ordu' da 
derin teessür uyandırdı 

ORDU, (Milliyet) - Mebusumuz 
Recai Beyin irtihali burada umumi bir 
teessür U)'1UldırcL. Cenazesinin l•tanbul. 
dan buraya getirileceği haber almınca, 
derhal bir kom '.~e teı'<il edilerek me
ra.sim programı hazırlandL 

Cen•zeyi getiren Cülcemal vapunı 
gece ~arısı timanunıza geldi. Vapura si• 
den bır heyet tarafından cenaze i•ke
leye getirildi, halkın elleri üstünde mer
humun kötküne bırakıldL Bıı •ırada e
lektrik santıralmın düdüğü cenazeyi 

seJW!adL 1 • f "' Ertes; ırün kadınlı erkekli binlerce 
halk cenazeyi takip ediyordu. Cenaze 
namazı cümhuriyet meydanında eda e
dildik'oon sonra aile kabristanına def
nedildi. Mezarı bqında müteaddit nu
tuklar söylendi. 

Kenan Bey geliyor 
ANKARA, 27 (Telefonla) - 1 .. 

tanbul müddeiumumisi Kenan Bey bu 
akpmkj trenle ls~ula hareket etti. 

KG$Gk halterler 

* Münhal bulunan Oıküdar beledi
ye dispanseri başhekimliğine Heybelia
da belediye mevki tabibi Tevfik Bey 
tlıyin edilmiıtir. 

* Sabık prevantor}'llm doktorlann
dan Cevdet Refik bey Sıhhat vekaleti 
içtimai hizmetler mütehassıslığma tayin 
edihni şl!i.r. 

• Tombala iıleri Himayeietfal Cemi. 
yeti~ ait iken bir kısım kahvelerde ge
cel6? t~hala oynandığı Himayeietfal 
~yeti m-urları tarafından görül
mut. bunun menedilmesi için zabıtaya 
müracaat edilm" ı:!ir. 
. * H~yeietfal Cemiyeti nahiyeleri

nın ıenelik kongrelerine b&Jlanmıttır. 
Evveli Kadıköy kazası merkez nahi

yesi senelik. kongresini yapmııtır. lstaa
buJ merkezıne bağlı diğer tubeler de 
peyderpey kongrelerini yapacaklardır. 

* Bir müddettenberi evkaf i,lerinJ 
tietkik etmekte bulunan Evkaf Umuıa 
müdürlük muavini Hacı Hakkı Bey dün 
alqam Ankaraya hareket etmİ§tir. 

Macianın cenazesi 
.. ~ARCE~ONE, 27 (A.A.) - Reisi 

hukumet muteveffa M. Maciamn cena
zesi huzurunda 400,000 den fazla İnsan 
geçit resnü yapauılardır. 

M. Maksimos'un 
Paris ziyareti 
Alelade bir nezaket ziya-

reti telakki edilmeyor 
PARIS, 27 (A.A.) - M. Malaimos

un dün M. Paul Boncour'a vaki ziyareti, 
Yunan Hariciye nazırının seyahatinin hu 
susi mahiyette olmasına binaen alelade 
bir nezaket ziyareti olacağı suretindeki 
ilk dütünceye rağmen, Balkanlardaki 
-..aziyetin ve daha umumi meselelerin tet 
kikine müsaade bahıolmuıtur. Bu cüm • 
leden olmak üzere M. Paul Boncour, 
hiç ıüphesiz Bulgar kralının Belgradı 
ziyaretinden sonra Yugoslavya ile ya • 
pılınış olıın ve Türkiye ile Yunanistan ta 
rafından tarki Avrupada aç lan teakin 
ve mukarenet aiyasetinde herhalde mü • 
hlm bir merhale teşkil edecek bulunan gö 
rüımeleri tasvip etmiıtir. Diğer taraf • 
tan M. Maksimos'un Türkiye büyük el
çisi ile görüıürken Türk• Yunan• Bul
ııar münasebatnu hatırlatmıt o' 10sı muh 
temeldir. • 

Nihayet M. Politis'in Fransız ve Yu
nan Hariciye nazırlarının mülal<atında 
hazır bulunması, tqrifat nokt.ai nazarın· 
da ola mahiyeti haricinde, Milletler Ce
miyetinin ıslahı hususuna hiç olmazsa 
hafifçe temaa edildiğini gösterir gibidir. 
M. Baximo• sefirimizle de görü'!tü 

PARIS, 27 A.A. - Havaa Ajansın· 
dan: YunanistaıLn Paris sefiri M. Poli -
tis ile beraber M. Maluimos bir saat 
kadar M. Paul Boncour ile görüımüıtür. 
M. Maximos mülakatından sonra sade
ce ıunlan söylemiştir: 

- Beynehnilel ve bilhaasa Balkanlar 
vaziyetini gözden geçirdik. Muhtelif hü
kUınetlerin gayretlerinin bu mıntakada 
ve Avrupada ıulhün tanzimine matuf ol 
maaı lüzumu hakkında mutabık kaldık. 
Daha evvel Türkiye sefiri Suat Beyle 
görüşmüş olan M. Maximos, Parise bet 
altı gÜn kalacak ve Romaya gidecek M. 
Mu1101iniyi görecektir. 

Japonya telaşta mı? 

lngiliz Hariciye 
Nazırı İtalyada 
M. Musolini ile mülakat 

3 kanunusanide .. 
LONDRA, 27 (A.A.) - (Daili He

rald) gazetesine nazaran M. Mussolini 
ile Sir John Simon arasındaki mülakat 
3 kanunusanide vukubulacaktır. Mesai 
fırkasına men•up olan bu gazete daha ıim 
diden mevzuu bahis mülakatın muhte • 
mel mahiyeti hakkında beyam mütalea 
ediyor. Buna göre M. MuHolini çıkmaz
dan kurtulmanın yegane çaresi olmak 
üzere dörtler misakı usulüne rrüracaat 
liiznngeldiği hakkında Sir John Simon'u 
iknaa çalışacaktır. 

İtalyan matbuatı dörtler misakı meka 
nizmasının Cenevre mesaisini ihzar değil 
de, iıtipdal etmeıi İcap eylediği kanaati 
n iizhar etmektedir. Bu teklif sadece saç 
madır. 

Misakın Akvam cemiyetinin çerçe
vesi dahilinde itlemesi sureti mahsusada 
tasrih olunmuıtur. Eğer M. Musolini 
bu prensibe sadık kalır da bütün karar• 
lann silahlan bırakma konferansınca 
alınması icap ettiğini açıkça söylerse 
dört taraflı mükalemat tecrübesi pek 
ırüzel yapdabilir. Lakin bu ,artlar ifa e
dilecek mi, ve edildiği takdirde Alman • 
ya ne yapacak? 

lran ve Milletler cemiyeti 
TAHRAN, 27 (A.A.) - Akvam 

cemiyeti misakının tadili tasavvurları 
karşısında Iran efkan umumiyesinin 
duyduğu enditelere tercüman olarak 
istizahta bulunan bir mebusa cevaben 
har"ciye nazın, bükUmelin siyasetini i
zah ederek bunun Akvam cemiyeti tıöşki
latının tamamii muhafau.ıım istilidaf 
ettiğini cemiyetin ıimdilik esasatmı ve 
bazı devletlerin nüfuzunu sanacak her 
~ürlü tadilita muhalif bulunduğunu 
söyleml,ıir. 

Mütecavizin tarifi 
Sahalin kira ile Amerikaya M. Litvinof'la Tevfik Rüştü 

mı veriliyor? Bey telyazıları teati ettiler 
MOSKOVA, 27 (A.A.) -Ta11 A. 

iansı bildiryor: 
Amerika ve Çin ile dostane münas"I: 

bat neticesi olarak Sovyet Rusyanm 
Japon aleyhtarı siyasetinin kuvvetlendi
ği hakkında Çangçun' dan alıan haber • 
)er müııasebetile, Pravda gazetesi yazı
yor: 

"Sovyet Rusya, Amerika ve Çinin U
zak Şark siyasetine dair meseleler hak
kındaki noktai nazrlannın muhtemel 
yakla9ma11, ancak her vasıta ile sulhü 
bozmaia, çalıtan unsurları ve en mürte
ci Japon askeri mahafilini telaıa dütfu'e
bilir. Sol'J'et Rusy .. Amerih Te Çin •· 
raaında hakiki ye normal münasebatm 
te•iıi korkusudur ki bu haberleri orta • 
ya çıkarmaya sebep olmuttur. 

Yine Çangçua mahafilinden çıkan 
ve Sovyet hükümetinin 3D sene müd • 
detle Sakhali ad•ını Amerikaya kirala
mağa muvafakat ettiğine dair olan ha • 
herler hakkmd .. lzveıtiya cazetesi diyor 
ki: 

''Japonya Hariciye nezaretinin mü • 
mesaili bir taraftan bu haberi vahim te
lakki ederken, diğer taraftan bu haberin, 
J...vaz Rus membalarından çıkmıt olma· 
11 ihtimali kar111mda sıhhatinde tered • 
düt etmektedir. Herkes bilyor ki, Har
bin tahrikatçılan Tokyodaki hamilerin • 
den para almakta ve bıı haıniler, mev • 
'ut bir itilaf mucibaice, Harbinden be
YlZ Ruslar tarafmdan uydurulmuı ha • 
herler neıretmektedir. 

Van der Lubbe'nin cezası 
BERLIN, 27 (A.A.) - Hol&ıulannı 

Ber~~ oefui Kant de • Limburgıtirum, 
Horıcıye nazm M. Voı Neura~ ziyaret 
edettlı: Reisdııtaıı Yangıııcm V ander 
Lubbenin cezasım tahfif iltimaaını ha
vi bir nota vermİftir. 

Balkan haberleri 

Suikast meselesi 
ATINA, 27 (Milliyet) - Hiik\I. 

met, suikast talıkikatmı idare eden M. 
Corcakiyi vazifesinden alarak, bu mese
lenin tahkikatını bir neticeye raptet· 
mek ~ndedir. 

Dünkü nazırlar mecli& nde Corca
kinin yerine müstantik Zannosun tayi. 
ni kararırir olmuıtur. Bugün Mösyö 
Venizeloaun riyasetinde hrka en.anı 
top1andılar. Ve vaziyeti görüıtüler. 

ATINA, 27 (A. A.) - HükUınet 
M. Venizelosa karı• yapılan suikast 
tahkikatmm sebepsiz uzamasından 
efkanumumiyede hasıl olan asabiyete 
nihayet verilmesi maksadile istintak 
hak.im.inin tebd;line karar vermiıtir. 
Tahkikata temyiz mahkemesi mii§Avi
ri nezaretinde devam edilecektir. 

Meselenin süratle neticelendirilmesi 
mücrimlerin adliyeye teslimi için bü
tün tedbirler alınınıttır. 

Diktatörlük mU? 
ATINA, 27 (Milliyet) - Dün ve 

bilhassa bu gece Mösyö Kon dil" sin dik
tatörlük idaresi ilin edeceği hakkında 
f&Yialar deveran etti. 

Zaimis, af aleyhtarı 
ATINA, 27 (Milliyet) - Hükumet 

g~ot~lerine göı:e, reisicümhur 'Mösyö 
Zaımıı af aleyhindedir. 

Bulgar vapurları 
SOFYA, 27 (Milliyet) - Bulgarlar 

Fransadan satın aldıkları bir vapurdan' 
batka diğer bir npur daha almıılar
dır. Bunlar kullanılmıt vapurlardır. 

Bulgarların timdi ellerindeki mev
cut' vapurlar altı yediden fazla değ;l
..ir. 

MOSKOVA, 27 (A.A.) - Matbuat, 
mütecavizin tarifi hakkındaki muakeve • 
lenin Türkiye büyük millet meclisi tara 
fından müttefikan tasdikı münuebetile 
Tevfik Rüttü Beyle M. Litvinof arasın· 
da alınıp verilen telgrafların metııini nq 
rebnektedirler, 

Bir Japon - Amerikan 
muharebesi olursa .•. 
TOKYO, 27 (A.A.) - Renıro a· 

jansı, bahriye nezaretinin "bir Japon -
Amerika muharebesi takdirinde,, serlav
hah b" r eser neıretllğinden clolayı eski 
i.mirallerdea Fukanga aleyhinde taki
batta bulunacağını zannediyor. 

Bıı eser, sade Japonyada değil, A
merikada da heyecan uyandırmıttır. 
iki memleket münasebatmda fena te
sirler yapacak olan bu eserin müellifi
ne karı• ceza verilmesi icap eltiği telak
kisi vardır, 

Hinode isimli aylık mecmua bu he.· 
vadisi son nüshasında ilave olarak neı
retmittir. 

Fakat Amerika giimrük mam.urlan, 
bu neşriyatın umumi asayİ§İ ihlal ede
ceğini ve sulhu tehl'keye koyacaiğuu 
aöyliyerek meanuanın bu nüshalarını 
müsadere etmiılerdir. 

Çin tayyareleri bin 
kişiyi öldürdü 

.ŞANGHA Y, 27 (A.A.) - Emin bir 
membadan verilen haberlere ııöre, pa
zar günü Nankin hükiimeti tayyareleri 
tarafından Fuçeunun bombardıman ne
ticesinde bin kiti ölmüıtür. 

Yunanistanda ispirtolu 
içkiler kontenjanı 

VAŞiNGTON, 27 (A.A.) - Yuna
nistan için ispirtolu içkiler kontenjanı 
bet misline yani 125,000 galona çıka· 
nlınıftır. Yunanistan buna mukabil üç 
bin ton Amerika pirinci ithal edecektir. 

Pariste yakalanan casuslar 
PARIS, 27 (A.A.) - Caınsluk me

selesinden methaldar olup uzun bir sor
guya. çekilen bahriye nazırına merbut 
profesörlerden M. Martin hiç bir vakit 
bir sırn ifşa etmediğini bildirm" ılir. 

Profesör, Stahl ismindeki kadJDJ Sor
bonda dersler esnasında tanıdlığını ve o
nun vasıtaıile de Madam Bostroau ta
nıdığını söylemiştir. 

Madam Bost.-onun vaziyeti ıüpheli 
görülmektedir. Ve bugün Pariıten kay
bolmuşhır. Fenlidiyalı M. Hambonu da 
bu suretle tanınmııtır 

Profesör Hanlbonun kansı ile ehem
miyetsiz bir kaç mektup teati ettiğini 
söylemiıtir 

Sonra Almanya.da kendi namına bir 
banka hesabı carisi olduğu anlaıılmıt
tır 

Profesör, bu hesabın harpten sonra 
vazife dolayııile Almanyaya ırittiği va
kitt'ell kaldığını söylemittir. 

Martinin evinde bulunan vesikalar 
tetkik ed"lmek üzere bahriye nezareti
ne gönderilmittir. 

Sovyetlerin eski Maarif 
komiseri öldü 

MENTON, 27 (A.A.) - Sovyet
ler hükilmeti aabık maarif komiseri A
natol Lunaçariski yoldat, uzun bir has
talıktan kurtulama)'tp dün burada vo
fat> etmİ§tir. 

011 
Ankarada şenlik; Gazi Hz.nin Sıvas
tan Ankara ya geldiği gün kutlu/andı 

AN KARA, 21 ( A.A.) - Gazi Hazretlerinin Sivastan Ankaraya 
geldikleri günün yıldönümü olduğundan bugün, şehir baştan başa bay 
raklarla süslenmiş ve gece tenvir edilmiştir. Halkevinin teı tip ettiği mü 
•amerede şair Behçet Kemal Bey,· 14 yıl ve ondan sonra hergün - şiiri
ni okumuş, halkevleri reisi Necip Ali, Ankara Halkevi reisi Nafi Atuf, 
belediye azasından Naşit Hakkı, muallim Enver Behnan Beyler birer 
natuk irat ederek bu gelişin Ankara için olduğa kadar bütün millet ve 
memleket ve bütün tarih için olan bü;-ük neticelerini saymışlar ve bu 
büyük günü kutlalamışlardır. Nutuklardan sonra V azile piyesi temsile
dilmiş, seymanlar milli oyunlar oyrıamışlardır. Halkevi tamamen dol • 
muş, evin dı,.nda kalanlara şiir, nutuklar ve temsil hoparlörlerle dinle. 
tilmiştir. 

Stakholm .fahri konsolosumuz mal
larımızı teşhir için bir sergi açtı 
ANKARA, 21 (A.A.)-Aldığımrz maliimata göre Türkiyenin Is. 

tokholm fahri Jeneral konsolosluğuna M. Franz Heuchlitz tayin edil• 
miştir. Mumaileyh konsolosluk binasında Türk mallannın nümaneleri
ni teşhire mah~as daimi bir sergi mahalli vücude getirmiştir. Buraya gö
nderilecek eşya bedava olarak teşhir olunackhr. Alakadar tiiccarların 
bir şekilde fiyat ve adru göstermeleri ve mallannı ne gibi şerait alhn
da ihraç etmek tasavvurunda olduklarını bildirmeleri lazım gelmekte
dir. Bu maksatla satıcının ismini ve adre•ini gösterecek hususi bir ka • 
yıt defteri tutulacaktır. ihracat tacirlerine mallarını lskandinavya mem 
leketlerinde sürmek için arza ettikleri bütün malumat konsoloshane 
tarafından verilecektir. 

Fırka grupu bugün toplanıyor 
ANKARA, 21 (Telefonla) -Fırka grapa yann •abah on buçuk. 

ta toplancakhr. Bu toplantıda köylü tütünleri meselen münasebetile 
fırka encümeninin hazırladığı rapor müzakere edilecektir. 

~eclis tatil kararı veriyor 
'AN KARA, 21 (T elelonla) -Millet Meclisi yann elindeki mÜ•ta. 

cel işleri bitirerek marta kadar devam edecek olan k'lf tatiline karar 
vercektir. 

Akay idaresinin 934 bütçsi 
'AN KARA, 21 (Tel elonla) - Akay d enizyollan idarui havuzlar 

ve fabrikaların 934 bütçeleri alakadar encümenler heyeti amamiyeleri 
tarafından bugün tetkik edilmiş ve katiyet kesbetmiştir. Mezkiir idare 

ler müdürleri bu akşam lstanbala hareket etmişlerdir· 

Meclis Reisi geliyor 
'ANKARA, 21 (Telefonla) - Millet Meclisi Reisi Kazım Paşa Haz 

retlf!ri cumartesi günü lstanbula hareket edecektir. 

Her tarafta karlar • 
erıgor 

'AN KARA, 21 ( A.A.) - Ziraat vekıileti meteoroloji enstitü•ünden 
aldığımız malumata göre Trakya ve Ege mıntaklarınJa hava sühün&o 
ti tamamen normal bir vaziyete girmek üzeredir, Vilayete göre sühu • 
net tedricen yükıelmeğe devam edeceği ve sühunetin pek fazla yü/uel. 
diği yerlerde karların erime•inden büyük •a taşkınlıklan hamle gelece
ği anlaşılmaktadır· 

Van der Lubbe'nin 
şerikleri kim? 

LONDRA, 27 (A.A.) - lngiltere 
efkarı umumiyesi Leipzig mahkemesinin 
hükmünü, beklenebilecek hükümlerden 
en müsaidi olarak telakki etmektıedir. 

Times ıruetesi Leipz:iıı hakimlerinin 
vazifelerinin yanımı yapmıf olıhıklan 
kanaat.indedir. 

Times, bu muhakemenin Van der 
Lubbenin cürüm tıerikleri olduğunu ka· 
fi derecede- iabat ettiğini ilave etmekte
dir. Bunların kim olduklannm ve siya• 
si merbutiyetlerinin meydana çıkanl
maıına muvaffak o!unamamıft.'lr. Bunla
rı komünist fırkasından diye tevkif et
mekle mahkeme, hiç bir delil üzerine is
tinat etmemiı ve komünistler de en çir
kin ittihamı milli sosyalist rüesası üze
rine tevcih etseydiler ayni yanlı§lığı yap 
mıı olurlardL 

1 
Sovyetlerin Vashington 

sefiri yola çıktı 
MOSK.OV A, 27 (A.A.) - Sovyet

lerin Vapnııton sefiri Troyanovski düa 
v aıinııtona hareket etmiJtir. 

Siyasi sebep varmış 
NEVYORK, %7 (A.A.) - Ennml 

baıpapası Turiyanın katlinde siyasi -
bepler olduğu söyleniyor. 

Almanyanın borç faizleri 
BERLIN, 27 (A.A.) - Rayifbank 

müdürü M. Schadıt, bir Fransa ıı...,_ 
teciaine verdiii mül&katta, Almanyıınıa 
ecnebi borcu faizlerini neden clolaJJ yüz 
de elliden yüzde otuza iadinneğe mec
bur kaldrğmı izah etmiıw. 

Fransadaki müthiş tren kazası 

Kaza mahallinde alınmıı bir resim 

P ARiS, 'El A.A. - Lagny demiryo
lu faciası kurbanlarının cenazeleri kalkar 
ken bu sabah ıark istasyonunda dini me 
rasim icra edilmişbr. 

P ARiS, 27 A.A. - Matin gazetesi 
Lagny faciasında ölenlerin sayısının 201 
olduğunu bildirmektedir. 

PARIS, 27 A.A. - Lanyi faciasında 

yarlanınıt olan iki kadın bu saboh ol • 
müşlerdir. 

PARIS, 27 A.A. - Paris - Stras· 
bouraı ekspresinin makinistilc nt~şçisi 
dün, akşam serbest bırakdırı~lard , r. 

PARIS, 27 (A./ .) - Rri•idinıhur 
M. Lebrun, tark istn.;onu~ıfa Lagnv fa 
ciası kurbanlill"lrun cenazelerinin kıJdı • 
rılmaaında bulunmuıtur. 
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Daktilo Hanımlar! 
Rivayete nazaran, resmi daire· 

lerde çalıtan daktilo hanımların 
maatlan tasarruf edilsin, diye oai
relerdeki memurların daktilo öğ
renmeleri tamim edilmiş. Bu ta
mim haklı mı haksız mı? Bunu tet· 

' d . kik edecek değilim. • . Resmi aı· 
reler de bir çalıJma yeridir. iste
diğini kullanır, istemediğine yol 
verir. Lakin bu tamimde anlamadı 1 
ğım nokta tudur: Memurların dak· ı 
tilo öğrenmeleri. • . Malfun ya! es
kiden kalemlerde bir takım ucuz 
memurlar mübeyyiz ismile müsved. 
deleri temize çekerdi .. Yeni Türk 
harflerinin kabulü üzerine tabii i' 
makineye döküldü. Ve, dünyanın 
her tarafında olduğu gibi bunun 
için bir takım hanımlar alındı. Şim· 
di tamim bu temize çekme işini kal 
dırıyorsa o batka. • Y ook, gene es
kisi gibi kalemlerde ucuz ve az 
maqlı memurlar müsveddeleri te
mize çekeceklerse bunların erkek 
veya kadın olmasında bir fark yok! 
Kaldı ki; daktilografi bir kadın i
tidir. Manükür, telefonculuk ve di
kit gibi ••• 

Bir de bir müddetten beri kadın- ı 
lar hayat kazanmada erkek . gibi 1 
çalıJınağa mecbur kalarak enikonu! 
erl;ekletmitlerdi. Bunların içinde ı 
pek çokları gece derslerine, hususi 
mekteplere giderek, lisan, muhase
be ve daktilo öğrendiler. Şimdi bu 
bahsettiğim tamim ile resmi daire· 
lerin kapısı bunlara kapanırsa bir 
çokları nevmit olur. Kadının nev-
mit olınası tatsız bir şeydir. ! 

Ben, tahsan, kadınların erkekler: 
gibi hayata atılmalarına taraftar i 
değilim ama, bir kere bu itiyat baş- ı 
layıp ta bir çok genç kadınlar ken
dilerine az çok bir maitet medarı j 
temin ettikten sonra bu sahanın on· 
lara kapanması acı olacaktır. Bu 
karar kat'i ve değişmez İse hiç de
ğilse bunun bundan sonra daktilo 
alınmaması teklinde atiye talik o
lunması çalıfan kadınlar hesabına 
temenni olunur. 

ı ' llA lığı' sım ce at ••• 
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İsviçre ile ticaret 
Romaya giden heyet evvela 

İsviçreye uğrayacak 
Aldiğmuz malumata nazaran ltalya 

ile yeni yapdacak ticari ~n mÜ· 
zakerab için şehrimizden hareket eden 
heyetimiz evvela lsviçreye geçmiştir. 
Heyet Bern' de lsviçre ile aramızda ak· 
ti mukarrer ticaret anlaşnası müzake
ratıru yapacak ve itilafnameyi imzala
yacaktır. 

Heyet hu anlaşmayı yaptıktan son
ra ltalyaya giclıecektir. 

Tahmil, tahliye, navul, aktarma 
Şamber Maritim reisi Mösyö Rebül 

Ye lü.IMıi umumisi Hayri Bey, lstanbul 
Deniz Ticaret müdürü Müfit Necdet 
Beyi resmi surette ziyaret ederek ken
cli8İle liman tahmil ve tahlisiyesi, nav
lun tarifeleri ve aktlanna itleri hakkın· 
da görütmüılerdir. 

Portakalcılar birliği 
Memnuniyetle haber aldığımıza gö

re ıehrimizdeki portakal tüccar ve ih
racatç&lan bir birlik yapmıflardır. Bu 
birlik bilha .. a ihracat '62Jığma kartı 
portakal fiatlerinin sukutuna meydan 
vermemek için tedbirler almaktadır. 
Bu şekilde birlik portakal bahçeleri 
aalıipleri için de çok faydalı olacak· 
br. 
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HABERLERi 

Maarifte 

İktısat Enstitüsü 
Profesörler birer raporla 

fikirlerini bildirecek 
lkbsat enstitüsünün tesisine dair 

Hukuk fakültesinde hazırlıklara devam 
edilmektedir. 

Bütün ikbsat hocalarından enstitü
nün teşkilab ve tedrisab hakkında fi. 
lcirleri sorulmu§llıır. Profesörler b'rer 
raporla fikirleini fakülte dekamanl.ğına 
bildieceklerdir. Almanyadan yeni bir 
ikbsat hocası daha gelmiştir. Hukuk 
talebesinin dıe bu enstitüye devam et• 
melerinin mechuri olup olmıyacağı nok
llm tetkik edilmektedir. 

lkbsat enatitüsüne devam eden ta
lelYd)'e hukuk fııkilltesi diplomasından 
bafka bir de ikbsat serl!ifkiyası veril
mesi U..avvuru da mevcuttur. 

Yılbaşı tatili 
Evvelce verilen karar üzerine melc

teplerde yılbaşı tatili 3 gün olarak tes
lıit < lilmişti. Maarif Maleti dün gön
derdiği bir tamiınde yalnız hu seneye 
mahsus ohnak üzere yı}ha§ı ta1ilinin 4 
gün yapıbnasını b"ldirmiştir. 

Bu vaziyete göre bütün mektepler 
pazar akııamından gelecek cumartesi 
sabahına kadar tatildir. 

Erkek lisesinde ingilizce ders 
Lisan mütehassısı profesör dokllor 

Fancett sene başından itibaren lstan
bul erkek lisesinde haftada 13 saat 1 n
gilizce ders vermeğe başlıyacakh!'. 

Profesör sekiz saal! ikinci devrede, 
beı saat birinci devrede ders verecek· 
tir. Profesörün dersıinde, diğ.!r lise ve 
orta mekteplerdeki bütün İngilizce mu
al[mleri de hazır bulunacaklardır. 

Muallimlerin , ecnebi mütehasuım 
derslerini tanzim ve takip edebilmele
.,; için, büWn mekteplerin ders saatle
ri programında tadilat yapılmıştır. 

Şehrimizdeki lise ve orta mektep 
müdürleri dün sabah maarif daireıinde 

Mahkemelerde 

lnhlaarlarda 

Nikotinsiz tütün 
-o-

Maltepede yapılan tecrü
beler iyi neticeler verdi 

inhisarlar idaresi üç seneden beri 
Maltepede nikıotinsiz tülıiin istihsali 
için tecrübeler yapbnyordu. Bu tec· 
rübeler, nihayet tam bir muvaffakı
yetle neticelenmiş ve ısbfa suretile ta
mamen nikotinsiz tiitün istihsaline ilk 
defa olarak inıkan elde edilnıi!}lir. 

Bu netice, büyük bir alaka ile kar
§&lanacak çok mühim bir muvaffakı· 
yet olarak telakki edilmektedir. 

baımüfetti, Salih Zeki Beyin riyasetin
de iç.tbna ederek program meselesini 
görüımüJlerdör. • 

Ecnebi müteha .. um derı.irıe devam 
etmiyen lise ingilizce muallimleri tec
ziye edileceklerdir. 

Almanyada tahsil edecek 
talebe gitti 

Muhtelif ilimler tahsili için Avrupa
ya gidecek lise mezunlarmclan 16 k). 
!lilıik Almanya kafilesi dün akf"mkİ tren
le şehrimizden barelı:et etmişlerdir. 

Talebeler isfusyonda maarif müfet• 
tişleri, aileleri ve arkadaılan tarafından 
oğurlannuılardır. 

Fransa ve Belçikaya ~kler hu 
akşam ıaat 6 da vapıırla hareket edecek
lerdir. 

Amen'kaya gideceklerin henüz ha
reket günleri maliim değildir. 

Hukuk fakültesini eskiden 
bırakanlar 

Hukuk fakültesini çok eski zaman. 
larda tlerketmit olanlarm tecdidi kayıt· 
lan hakkında muvakkat talimatnamenin 
çıkması üzerine bir ~ eski talebe fa· 
külteye müracaat etmeğe başlamışbr. 

Müracaat sahiplerinden vaayetleri 
talimatnameye uygun olanlar fakült ... 
ye yeniden kay.ıl:edilmektedirler. 

Mahkeme koridorunda 
gazete muharrirleri 

Nizamettin Nazif • Beyin yüksek sesı 
Ali Ekrem ve Halil Lütfü Beylerin 

vekili eski Adli:Ytı Müste!IM"I Ferit Bey 
iki basım araaın'da kendisinin müna .. 
kaşaya karışbnlma.smı muvafık bul
mamış, 

- A birader, demiıtir, biribirinizJe 
münakaıa ediyorsunuz. Kainata sata§ 
makta ne mana var? 

Bu cümle Nizamettin Nazif Beyi 
büsbütün tahrik ebniı: 

- Sana ne oluyor a efendim.. Sen 
kRinat mısın? ... 

Diye haykımıııbr. 
Bu tarzda mukabele Avu~-.t Ferit 

Beyin canını sıkmış, Ferit Bey doğnı 
mahkeme salonuna girerek müddeiu· 
mumi muavini Nureddin Beye müra· 
caatJ.a: 

- Müddeiwnumi Bey• sizi vazife
ye davet edi:rorum •• demi§tİr. 

Nizamettin Nazif Beyin sesi bu ara• 
da koridoru doldurduğu için müdeiu
mumi de İşe müdahaleye mecbur kal· 
mış ve Nizamettin Nazif Beyi sükU· 
nete davet ebnİ§tir. Nizamettin Nazif 
Bey: 

- Efendim, sizin müdahalenizi mu
cip olacak bir vaziyet yok. Rahatsız 
olmayınız. 

Demi§ ve binadan çıkmııtrr. 

Affa giren bir dava 
Dün üçüncü ceza ıpahkemesinde 

12 davaya bakılmııbr. Çoğu affa ta
bi olan bu davalar ıneyanmda Tütün 
işçileri Cemiyeti Reisi Ali Remzi Bey 
aleyhine açılmış dolandıncılık d.avıur 
da vardır. Bu dava da affa tabi oldu
ğu cihet.le takibabn devamına mahal 
görülmemiştir. 

işkence mi yapılmış? 
Dün müddeiumııml!iğe Mebti imıin 

de hir adam müracaat ebniı ve Şile 
jandarma kumandanından davacı ol
duğunu bildirerek muayenesini iste
miı, bir de arzuhal vermittir. Sırtın
da bir yorgan taııyan, ayakta dura
mıyacak kadar ha.ata olan bu Mehti 
müddeiumumilikte anlattığına göre Şi
lede tahkikatı yapılmakta olan ve bir 
buçuk, iki ay evvel vukua gelen bir cİ· 
nayet hakkında kendi tehadet ve ma· 
liımatma da müracaat edilmiş, fakat 
bu müracaat esnasında kendisine İf· 
kence yapılıruşbr. Koltuklannın altı· 
na haşlaıunt yumurta konulınuı, ve hu 
İ§kenceye bir kaç kere tevessül olun· 
muştur. Bu işkence neticesinde de 
koltuklarmm albnda ve ha~lanmıı yu· 
murtalann konulduğu yerde derin ya· 
ralar hasıl olmuştur. 

Müddeiumumilik Mebtiyi muayene 
için tıhbıadliye sevkebniı, bbbıadlice 
yapılan muayenede Mehtinin filhaki· 
ka koltuklarının altının anlattığı §<>kil 
de yara olduğu görülınüı, tedavisine 
lüzum gösterilmİ§tİr. Mehti Gureha 
hastahanesine gönderilmit, iddiaııı rla 
varit görüldüğünden tahkikata başla.· 
nılmıştır. 

aeledlyede 

Bütçe tanzim edildi 
Bu sene yeniden hiç bir 

İnşaat yapılamıyor 
Belediye Daimi Encümeni yeni sene 

bütçesinin tanzimini bitirmiştir. Bütçe 
nin hususi idare kı5111.1 tevzin edilmit· 
tir. Bel~diye kısınında biraz açık var· 
dır. Bugün Daimi Encümen Vali ve 
Beledlye reisi Muhittin Beyin riyase· 
tinde son defa bütçe İçin toplanarak 
açık kalan kıamı tetkik edecektir. 

Son zan1anlarda havayici zarurjye 
fialleri çok dÜ§mtiştür. Şehir haatan"· 
}erinin ihtiyaçtan tahminden daha az 
ıruuraffa temin edilınektedir. Bütçe
deki" açığın bu suretJe kapatılabileceği 
üm;t ediliyor. Bütçe, bu sene çok dar 
olduğundan yeniden yapılacak İf ve 
İnfaat yoktur. Mevcut vaziyet ve İ§• 
!erin ıidamesine çalıfılacakbr, Bu sene 
yapdmıuı düşiinWen hir çok İn§aattan 
bütçe vaziyet dolayısile va:zgeçilmif· 
tir. Bu sene, yeni olarak, bütün şehir 
haıtanelerine rontgen lronacakbr. 

Vesaiti nakliyede çalışacak 
müstahdemin 

Belediye Daimi Encümeni zabıtai>
belediye ta.liınatnamesinin 145 inci 
maddesini tadil etm"'} ve dün ıubelere 
tamim etıniıtir. Tadil edilen yeni 
telde göre motorlu ve motorsuz deniz 
ve kara vesaitinakliyesinde çalı§acak 
müatahdimin 18 yaşından aşağı olmı· 
yacak, uyuşturucu maddeler lı:ulla'1ıru 
yacak, teref ve haysiyet kıncı İ§ler 
yapmış bulunmıyacaktır. 

'y enı ~.al\a 
Taksi arabalannm plaka değiıtir

me müddeti yeni sene batında bitmek 
tedir. Seneba§mdım sonra yapılacak 
teftiJlerde heniiz plakaJannı değiıtir· 
memiş arabaların aeyriisefer ruhsati
yeleri almacakbr. 

Terkosta tetkikat 
Belediye Fen itleri Müdürü Ziya B. 

Terko ıgölüne gitmiıtir. Ziya Bey 
Terkosta bir kaç gün tetkikat yapa
cakbr. Gölde yeni teaia edi.len maki
neleri vesaireyi ın•ha11inde görecek
tir. 

Bahşiş denilen rüşvet 
Gümrüklerde bahıiş namı ahlında a

lınalı paralann kaldırılması hakkındaki 
kanun hükümleri lıtanhul gümrükleri 
başmüdürlüğüne lıôldirilmitfa. Bunun 
derhal güınrüklerdıe tatbikine baılan
mıtbr. Ba§miidürlük hu hususta lüzum 
gördüğü bazı idari tedbirler de ahru§· 
br. 

iresine tahsis edildiğini ve bu ~uausta 
alakadarlara tebligat yap.ı.dığmı yaz· 
mışbr. Bµ binam adliyeye tahıisi mey 
:ıuubahis olmakla beraber henüz ne 
verilmiı bir karar, ne de postaneye, 
yahut ta 11.dliyeye yapıJmı§ bir tebliğ 
yoktur. Maama.fih mevcutlar içinde 
adliye için en miirıaaip görülen bina da 
gene yeni postane binasıdır. Ancak l>u 
binanın adliyeye tahsis edilebilmesi, 
binanın ""tm alınması ve posta. için 
yeni bir bina hazırlanması ile kabil
dir. Henüz bu nokta da halledilmiı 
değildir. 

Bir hAkimin aylığı 
Yangın münasebetile adliye men

suplarından ba:ularını:n da ıahsan za· 
rar gördüklerini yazmı§lık. Bunlar ıa· 
rasında asliye birinci ceza azasından 
Ertuğnıl Sait Bey de vardır. Ertuğrul 
Sait Bey, mezun olduğu için aylığıma 
aş katibi Fatin Bey tarafından alm
mış ve kalem odastndaki çekmeceye 
kilitlenmişti. Fatin Bey çekmece ile 
beraber paranın da yandığım aöyle
mektedir. 

Ertuğrul Sait Bey iae Sulı•nahmet 
birinci sulh hukuk mahkerneıine müra 
caat ederek maaı katibi Fatin ve mu,. 
temel Aoım Beyler aleyhine dava ika· 
me ebniıtir. Ertuğnıl Sait Bey yüz kü
ıur lira olan maqınm ödenmeaini iste· 
mektedir. 

Kasadaki para duruyor 
Dünkü Cumhuriyet gazeteai Meclis· 

te adliye yangını meselesi miizakere 
edilirken 400 bin liranın icra kıuaı..,. 
rmda yandığı meTZ11Ubahia edildiğini 
yazmakta ve kuada 400 bin lira bu
lunup bulunmadığı etrafında neşriyat 
yapmaktadır. 

Mecliste icra kasalarında 400 bin 
lira yandığı etrafında bir şe,- aöylen· 
memiıtir. Kasa.larda. kaldığı aöylenen 
ve yaztlan paranın miktarı 40 hin Ii
radrr. 

Filvaki ertesi günü tediye gününe 
tesadüf ettiği için icra kasaaında ihti· 
yaten 40 bin lira bırakılmış bulun..,. 
yordu. Fakat bu kaaa çok mahfuz, 
sağlam ve yangına ~ütehammil kasa• 
Jardandır. içindeki paranın yanmadı· 
ğı tahmin edilmektedir. 

Dün de yangıi' yerinde tetkikat ya
pıJmış, bilhassa icra kasalaruıın bu
lunduğu yere kadar gidilıniı ve kasa· 
!ara bakılmıtıır. Bu kaııalar tontzlar 
altında. ve duvarlar..: gömülü va.ziyet
te bulunmaktadırlar. Yerlerinden oy• 
namadığı, kapalı vU!iyetlerini muha
faza ettikleri, hatta büyük kasanın 
önündeki tahta çivilerin bile yanma· 
dığ ıgörülmüştür. Kasa muhteviyatı
nın büyük yımgmdan kurtulduğu ih
timalleri bu görüşten sonra daha zi· 
yade artmışbr. 

Hafriyata memur Salinı Bey de dün 
yangın yerinde tetkikat yapm1f, bilhas 
sa yandığı tahmin edilen odacının düş 
tüğü muhtemel nokta Üzerinde hafri
yat yapılıp yaprlamıyacağmı tetkik et-
.-: ... :.. T .... 1: ,.'!; r1nv~,.t ... ..- vtkt-r1'"olwıı!11 -
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Kaçırılan devlet kuşu 
Aylar var ki Amerikada içki ya· 

sağının kaldırılmak üzere olduğu 
söylendi, yazıldı; hatta o kadar sÖJ 
lendi, o kadar yazıldı ki, Mısırda
ki muhayyel sağır sultan bile sağır 
kulağına rağmen bu havadisi duy
du. 

Halbuki bizim, kulağının ititti
ğini ve gözünün gördüğünü farz 
ve tahmin ettiğimiz Müskirat İn
hisarı idaremiz, henüz bunu duy
mamı~ ve i~itmemiş. Beynelmilel 
ve ilemtümul olan bu hadise önün· 
de harekete gelmek ikbza ederken 
dahili müstahsilata etiket yapıfhr· 
makla vazifesinin ifa edildiğini 
zannediyor. 

Bir 'Vakitler eski Müskirat İnhi
sarı Müdürünün ihtiyaç fevkinde 
'arap, likör istihsal ettirdiğinden 
uzun, uzun bahsolundu, şikayet ve 
müaheze edildi. Halbuki bugün A· 
merikalılar memleketimizden 
içki almak istedikleri hal-
de maalesef bu talebi is-
af edememek mevkiindeyiz. 
80 sene beklese İnhisar idaresinin 
başına böyle bir devlet kUJu kon
ması ihtimali yoktu. Görülüyor ki 
idare, böyle bir ganimet ve fırsatı 
maalesef kaçırmışbr. 

Eğer Müskirat İnhisarı idaremiz. 
ticari kafa ile hareket eden bir mü· 
essese olsaydı, Amerikadaki vazi
yeti daha evvelden takdir ederek 
menıleketin bütün istihsal vasıta
larını tahrik eder ve senelerdenbe
ri içkiye susamış bir alemın muaz. 
zam pazarlarına malını dökerek 
pek büyük kazançlar temin ederdi 

Bu idarenin, ne kadar ticari zih
niyetten uzak bir müessese olduğu. 
nu, iki sabş mağazasının birisini, 
Rıhbm caddesi gibi satış saatlerin· 
de kör ve hareketsiz bir mevkide 
senelerdenberi idame ettiği İspata 
kafidir. Karaköyün en kalabalık 
mevkilerinde adrm başına dükkan 
lar, her gün birer birer boşalırken 
rıhbmm o sapa caddesinde satıt 
dükkinını idame etmenin, ağ ku
rup sinek bekliyen örümceğin ha
reketinden farkı yoktur. Geçen 
gün, oradan Cümhuriyetin onuncu 
yıldönümü münasebetile inhisal"ın 
çıkartmıf olduğu tütünlerden alır· 
ken, kendilerine niçin caddeye çık· 
mıyarak burada kaldıklarını sor
duğum vakit, Karaköydeki dük
kan kiralarının buradan fazla ol
duğu cevabını aldım. Anlaşılıyor 
ki idare, az verip çok kazanmak 
fikrindedir. Halbuki bugünün ti· 
cari zihniyeti bunun tamamen ak. 
ııinedir: Çok almak için çok ver• 
mek lizrmdır. 
Eğer ticari kafanın Avrupaya ıs

marlanması kabil olsaydı, hüku
metten bunun menılekete konten· 
jan harici ithalini rica etmek çok' 
muvafık olurdu; fakat ne yazık ki 
Avrupada ticari kafayı ısmarla· 
ma kostüm gibi ihzar eden mües· 
seseler henüz teşekkül edemedi. 

Bazan düşünüyoruz da bize Uni· 
ver11iteden daha çok evvel unutul· 
mut ve ihzar edilmiş ticari kafalar 
yetiştiren müesseselere pek çok lü. 
zum olduğuna kani bulunuyoruz. 

Salahattin ENiS 

Yll&Jetle 

İskan dosyaları 
--O-

T efyiz edilen evrak Tapuya 
devrolunmaktadır 

1 ıkia idaresi şimdiye kadar l'efviz 
edilmıiı .ol81t emlake ait dosyalan lıami· 
len tasnif etmiştir. Bu dosyalar tapuya 
bağlanması için iskan idare-sinden tapu 
müdürlüğüne gönderilmektedir. 

Adi iskin haklan olup ta evvelce 
müracaat eüniı olanların da hu müra· 
caatlan tetkik edilmektedir. 

Teftişlere devam ediliyor 
Müllôye müfettişleri polisteki lleftiıp

lerine devam etmektedir. Bu teftiş da· 
ha bir müddet aüreceki!lr. 

Fuhuş yerleri 
Frengi talimatnamea.ini tadil etmek 

le meşgul ve Cildiye mlit, iıa .. ı&ların· 
dan muallim Taiat Beyin riyaseti al· 
tındaki komisyon evvelki ak§altl ve 
dün aahah toplanmı~, talimatnamenin • 
bazı maddeleri üzennde tetkikatta 
bulunmuıtur. 

Fuhuı nizamnamesi mucibince teıkil 
edilen komisyon da hu sabah saat 10 
da Sıhhiye Müdürlüğünde, Ali Rıza 
Beyin riyasetinde toplanacaktır. Bu 
içtimada zabıta tarafından fuhuı ma· 
halleri ihbu edilen yerJer hakkında 
nıüzakereler yapılacakbr. -·-
Türk vapurculuk şirketi 

umumi müdürlüğü 
Türk vapurculuk ıirketi idare mec• 

lisi, § ~rkete bir müdürü umwni tayin.ine 
karar Vermİftİr. 

Müdürü umuminjn kim olacağı he
nüz belli değildir. Maamafih vapurcu
lukla bilfiil alakadar bir zatın müdürü 
ltt'l"flU"n;'Ji-:; ... t~ ... ;.,. n~ · ı,...,.,...:::..! ı-' :_ -···-

' 



lr . içtimai bahisler ') 

---------------------------· Kültür hakkında 
5 

Bundan evvelki makalede sade haya
tın ne olduğunu iyice anlatmak İçin misal 
olarak Descarleı'ten bahıet!mittim. Bu
gün ikinci bir misal gene garbın en adlı 
sanlı bir filozofu olan Spinozayi misal ola 
rak göstermek istiyorum. Çünkü bahsi
mizi tenvir için bu kadar mükemmel bir 
misal az bulunur. Evvela ıunu ha
ber vereyim ki hu filozof cılız, fakır, a
foroz edilmiı bir Yahudi di. Fakat kim
ıeye minneti yoktu. Kendi el emeğile 
ve tam hür olarak ya}amak için dürbün 
camlan iılerdi. Lahide yerleımiıti. Orta 
halli bir adamın evinde küçük br oda ki
ralamıştı Biraz yiyecek tedarik ettik
ten sonra odasına çekilir, üç dört gün 
dışarı çıkmaz ve bir kimseyi görmezdi. 
Yiyecek hususunda gayet az ıeyle kana
at ederdi. Onun hu yolda yaıayııı zahit
lik ve dervişlik mi idi. insanlardan kaç
mak mı istiyordu? Hayır, hi.ıi.. Bilakis 
onun felsefesi neıeli, sururu medhüıena 
etmekten ibarettir. Çünkü ''ıurur ve in
ıirah her vakit iyidir, hiç bir vakit had
dinden ziyade aşmaz,, diyordu .. Ve birin .. 
ci derecede vahdet 'ücutçu olan bu filo
zof insanlarla muaıeret ve üoıiyetten ka
çınmıyordu. Onun müli.bazasına göre: 

"Ef'al ve hareki.tını akd ve hikmete tat 
bik eder gibi, müıterek kanun altında 
yaşadığı beldede de yalnız kendisine 
itaat ettiği inzuvahanesinde kendinden 
ziyade hürdür. Cemiyetin insan için da
vel ettiği mahzurlardan ziyade, menfa
atleri vardır.,, Spinoza bayatın kolaylık
larına, rahatlıklarına da istihfaf gözile 
bakmıyor, Şöyle diyor: "Hayatın ,eylerin 
den mümkün olduğu kadar istifade etmek 
mutedil ve nefis bir yemekle bedeni ta
mir eylemek, güzel kokularla tamayı ta
tir etmek, ağaçların ve otların yeıil renk
lerile gözü ferahlandırmak, hatta elbise
yi süslemek, musikiden, oyunlardan, ti
yatrolardan, kimseye zarar vermekıizin 
herkeıin yapabileceği eğlencelerden gön .. 
lü şenlendirmek akıl ve hikmet icabıdır. 
Filhakika insanın bedeni muhtelif tahiat
te bir çok parçalardan mürekkeptir, Bun
lar hiç durmaksızın yeni ve değişik gıda
lara muhtaçtır. Bu vasıta ile bütün beden 
tabiatinden mütevellit vazife ve memuri
yetlerini ifaya daha elveriıli bir hale ge
lir.,, 

Fakat anka meırep olan bu filozof, 
hürriyeti bahasına refahına nail olmağı 
kabul etmemişti. Palatin (electeur) ona 
Heidelberg Üniversitesinden felsefe kür
süsünü tevcih etmek iıtemiıti. Spinoza 
ona şu cevabı vermişti: "Böyle bir memu
riyet kabul e~meği hiç dütünmemittim. 
Ger.çleri okutmak benim zati tetkikle
lerime engel olur. Bundan baıka dine 
dokunmamış olmak için hissiyatımı hangi 
hudut içinde ifade edebileceğimi de ba
na etmiyorsunuz,,. Bazı dostları filozofa 
mühim miktarda para da vermek iıte .. 
ıni§lcrdi. Fakat o bu teklifi reddel'mif
ti. Şöyle demişti: ''Avamın ruhunu her
§eyden evvel işgal eden ıey paranın ha
yalidir. Fakat paranın hakiki istimalini 
bilenler, Ye serv<.tlerinin ölçüsünü kendi 
ihtiyaçlarına göre tanzim edenler, az ıey
le ve hoşnut olarak yaıarlar,,, 

Hayatı seven, meıekkat ve ıstıraba biç 
bir mistik kıymet vermiyen, fakirliğini 
hiç bir zaman itiraf etmiyen bu adamda 
hu kadar yüksek bir feragati nefis, iıte 
mükemmel bir sade hayatın nümunesi 
budur. 
Spinoza dahi Descardes gibi gideceği yo 

lu seçmişti. Ancak Descardes "ilimler i
çinde hakikati aramağı,, ahdettiği halde 
Spinoza yaıayışların en iyisi hangisi ve 
en yüksek iylik ne olduğunu keşfetmeğe 
nefsile ahdeylemişti. Bu filozof şöyle 
diyor: Tecrübe bana öğretmiıtir ki müş
terek ve umumi hayatın bütün hidiıeJe .. 
ri vahi ve mani.sız ıeylerdir. Ve bütün 
ko•ktuğumuz feylerin mevzularmda hiza 
tihi ne iyi ne fena bir cihet yoktur, yal
nız ruh onlardan müteessir olduğu vakiti 
hu sıfatı kesbederler. Bunun üzerine ger
çek ve bütün insanlara tebliği kahil bir 
iylilc var Qlıdır diye aramağa karar ver
dim. Öyle bir iylik ki bütün ruhu doldu
rabilain ve ruh onu bulduğu vakit artık 
bir f~Y aramıyarak ebedi ve en ;üksek 
bir saadete mazhar olsun.,, Spinoza bu 
necip ve yüksek araıtınnaıırun neticesini 
üç k•ide ile hülasa etmiıti: "Birincisi in
ıan n. sözlerini avamın anlayabileceği ve 
kaldırabileceği söylemesi ve niyet ve 
meramımıza engel olmıyan her ıeyi o
nunh• birlikte yapmağa muvafakat eyle
mesi - 2nci insanın sıhhatini muhafaza 
için li.zlJD olan zevklerden b&§kasmı ka
bul. eylememesi - 3ncü parayı ve başka 
feyı yalnız hayatı ve sıhhati idame ede-

cek kadar aramsı ve bemıerilerin adet ve 
ahlaklarına tnevzuumuza mugayir ve mü 
nafi olmıyan her hususta tatbik hareket 
eylemesi . ., Bu kaideler hamasetki.rane 
bir sadelik ruhunun telkin ve imla etti
ği bir program değil midir? Ancak bu 
misaller pek yüksektir. Herkesin Des
cardes veya Spinoza gibi hayatını tan
zim ve tensik eylemesi. elinden gelmez. 
Bununlaberaber, kim zihnini terbiye et
meğe azmederse zihni dağınıklığa kartı 
mücadele mecburdu, Pascal'ın ıu tenbi
hinde bir oda içinde rahat ve sakin dur· 
mağı bilememektir.,, 

Kültür acaba bir nevi dalgınlığı icap 
etmez mi? 

Acaba bizzat kültürün icapları olduk
ça bir dağınıklığı hakla göstermez mi? 
Güzel ıanat eserlerini teshiı·e mahsus ser .. 
giler ,konferanslar, tiyatro oyunları, e
debi siyasi ve felsefi toplanıılar z,ihnin 
bir derece inkiıahna hizmet etmez mi? 
Her çeşitten bir çok ıeyler okusak, bu 
matlaa biz de uyku halinde bulunan ba
zı kabiliyetlerin uyanmasına yardım et
mez mi? Halbuki yalnız tek bir ıahesere 
devam ruhumuzun ancak bir telini ihti
zar ettirir ve hu sebeple zamirimizdeki 
netice mühim kabiliyetler uyumuş kalır. 
Hem cehtimizi yalnız bir cihete hasntem
dit o kadar elzem midir? Ellerine geçen 
her kitabı, iyi fena, sert veya boş, l'eha
lükle okuyarak zihinlerini terbiye etıniı 
kimseler misal olarak gösterilemez mi? 
Böyle bir misal bilmiyoruz. Fakat ıurası 
muhakkaktır ki öyle metodsuz mütalea
lardan fayda değil zarar amil olur, zira 
okunan şey hazmedilemez. Bilgileri bi
riktirmek maksut değildir. Zira kültür 
aklın teıekkülü, zihni kabiliyet emelleri
mizin, mantıkımızın ve nüfuz nazarımı· 
zm inkiıaf ve tenvidir. Böyle bir inkişaf 
rastgele bilgilerin toplanmasile husule 
gelemez. Başlı başına bir hi.dise hiç bir 
ıey ifade etmez. Fakat o hi.dise bir takım 
hadiselerin llopluluğu içinde mevkii mah
ıusuna girdiği ve diğer hadiselere bağ
landığı vakit kıymet keıbeder. O vakit 
bir kanunun İfaret ve alimeti olur. Mü .. 
cerret bir fikir, birini harekete sevket
mez, zira her ıeanit kartıktır, hundan 
maada bir fikri hayata tatbik edebilmek 
için onu diğer bir çok fikirlerle tashih 
etmek lazımdır. Şu halde maliimatın ten
siki bilginin unsurlarından ziyade ehem• 
miyeti haizdir. insan her ,eyi öğreneyim 
diye merak edip her tarafa meylederse 
bu tensika muvaffak olamaz. 

O halde kültürü, uzun müddet akli 
bir nokta üzerinde temerküz ettirmekten 
beklemelidir. Bunu diğer makalemizde 
izah edeceğiz. 

Ordinaryüs 
Mehmet Ali AYNI 

IFZZ!ZJa?JI 
Bugünkü Program 
ISTANBULı 

17,30 Gramofon. 
18 Doktor Ali Şükrü Bey taraflndııı.n lcon• 

ferana. 
(lttahaıız çocuklarm beılenmeıi hakkında) 

18,30 Orkeıtra Te türkçe tanaolar. 
19,30 Kemal Ni7a.zi Bey ve arkadaıları. 
21 Gramofon 
21,30 Belkia KU:ım Hanımın iıtirakiyle Be

dayii muıiki he7'eti. 

ANKARA: 
12,30 Gramofon. 18 Alaturka ıaz. 18,45 Via 

yolonıel konseri Edip B. 19,20 Alaturka a.az. 
20 Ajanı haberleri, 

V A R Ş O VA ı411 m. 
13,05 Plak. 16,40 Hafif muıiki, 17,40 Müa 

aahabe , 18 Pli..k , 18,10 Muıa.lıabei muıikire. 
18,20 Şubert ' in eserlerinden piyano konseri 
18,SO Köylü. aençler mahıuı neırjyat, 19,05

1 

Konferans, 21 Popüler lconser taıannili, 22 
Müsahabe, 22,15 Konseri de•amı, 23 Dan• 
nıusikiıi , 24 Muıababe, 23.10 Dana nıuaikiai. 

B U O A P E Ş T E 550 m. 
13,05 Kuartet konseri, 14,30 1tsiz musiki 

cilerin konııe.ri, 18 Konferanı, 18~ Der• 
(lnıl.) 20 Konfera.na, 20,30 Offenbaeh'in ... 
•erlerinden 4 perdelik Hoffmann'ın Hiki.yele 
ri iıimli opera temsili Büyük operadan na.k .. 
len , Müteakiben Maudit• Salon takımının. kon· 
aeri. 

B 0 K R E Ş 394 m. 
13 Borıa haberleri, Pl&k, 14 Haberler,plü, 

17,15 Çocuk neıriyab, 18 Dinico takımı tara· 
fından karııık musiki, 19 Haberler, 19,15 Qr .. 
kestra konserinin de•amı, 20 Üni•eraite neı· 
riyalı, 20,20 Konferans, 20,40 Plik ile bir o· 
pera temsili. 

BRESLAU 394 m. 
_17 Neı'eli ıarkılar, 18,30 Müaalıabe, 18,50 

Payano konseri, 19,10 Zirai ı:a.etriyat, 20 Mo
zart'ın ••erlerinden mürekkep konıer, 21,10 
Avusturya isimli neıriyat , 21.30 Veuve Jo .. 
yeuse N..eı'eli dul k.dın isimli Franz Lehar 
ın operet temsili, 23~0 Haberler, 23,30 Kurt 
Sell'in Amerika haberleri, 24 Kartel yayli a-

Milliyet'in edebi romanı: 82 

: . ""· .;KIR (l(lG' 
' BUR HAN CAHIT 

llnl<tlip Komanı, 

Suat Beyle hemen her istasyon- j 
da indik. Narine birer kart gönder
dik. Suat Beyin bu belki beşinci 
seyahati tahsilini zaten lsviçrede 
yapmı,. Sonra Pariste ikinci katip
likle bir sene kadar kalmı,. Geçti
ğimiz yerler hakkında bana izahat 
veriyor. 

"Venedik,. pek botuma gitti. im
kan olsaydı burada bir iki gün kal
mak isterdim. 

Bir gece (Lozan) da kaldıktan 
sonra (Geneve)yi geçtik. 

Konsoloshane adamları bizi kar
şıladılar ... 

Suat Bey vaktile talebelik haya
tım geçirdiği bu temiz ve firin teh
ri pek seviyor. Kouoloshane bina
sı göl. ~enarında ••k bir apartıma-

mi daire, arka, yatak odaları ta
rafı konsolosun yatmasına mabswı, 
fakat Suat Bey burada kalmamızı 
doğru bulmadı. 

Bir kaç gün apartımanda kaldık. 
Suat Bey birikmit resmi itlerle 
mefgul oldu. Fakat öğleden sonra 
bana tehri gezdirdi. 

Burası ufak fakat o kadar temiz 
ve tirin ki üç gün içinde alı,ıver· 
dim. insanları öyle nazik ki alıt ve
rit ederken İnsan ahbap oluyor. 

Suat Bey: 
- Şimdi avunuyorsun, fakat 

sonra sıkılırsın. Burası laviçrenin 
en güzel kötesi olmakla beraber 
uzun müddet kalınca can sıkılır. 

Ben gezmek, eğlenmek merakın
da değilim. Temiz, rahat, enditesiz 

ir ha a · 

MiLLiYET PERŞEMBE 28 KANUNUEVVFt 1933 • il[.......... 1 ............... ; ' 
Ben olsam donardım ... 
Kıtlık ihtiyaçları konutuyorduk. 

"Şu lazım ... Bu lazım ... ,. Diye açı
lan söz, lüzumlu şeylerin arkası bir 
türlü gelmediğinden uzayıp gidi
yordu. Soğuğa biç yüzü olmıyan 

bir arkadaş; kar yağdığı günden
beri, kendini bir türlü ısıtamadı
ğından şikayet etti: 
-· Zayıflık iyi şey ama, yaza gö

re ... Kıt geldi mi, kül kedisine dö
nüyorum. Mümkün olsa, sobanın 
içine gireceğim .. 

içimizde temiz giyinmeğe merak 
1ı bir zat ta vardı: 

- Siz galiba iltümüyorsunuz .. 
Diye sorduk. 

Kurumlandı: 

- Nasıl ütürüm ki sırtımda iki 
tane İngiliz fanilası, ayağımda Is. 
koç yününden kalın çoraplar. Şo
sonlarımı Beyoğlunda, yalnız bir 
mağaza getirtiyor: Norveç malının 
en iyisi.,, Boynumdaki kotkolu gör
dünüz mü? Pirene dağlarında kı, / 
sporu yapanların kullandığı maro
ken taklidi yünden yapılmıttır. ' 
Yün yeleğini göstererk devam etti: 

- Yerli örgüler ısıtmıyor. Ha- \ 
lis lspanyol Merinos yününden 
Anupa örgüsü .. Ama ölmez oğlu 
cinstendir. Tepe t~pe kullanmak ı 
tartile üç sene dayanır. j 

Sözlerini bitirdikten sonra: 1 
- itte biz böyle giyiniriz ve 

böyle giyindiğimiz için de ütüme- 1 

yiz der gibi yüzümüze baktı. 
Ben dedim ki: 
- Senin yerinde olsam ü'ür

düm ! Hatta ütümek bile az gelir· 
di de donar kalırdım. 

- Neden? 
- Yerlileri dururken, yabancıla-

rını kullandığım için hicabımdan! .. 
M. SALAHADDiN 

Yeni 11e,rly•t 

Hukuki ve medeni IOgat 
Türk harflerinin kabulünden sonra, 

irfan hayatımızın ihtiyaçlarından bi
ri de, ecnebi dilleı:den her hangi birini 
öğrenmek istiyenlerin İtine yanyacak 
diksiyonerlerdi. Hepimiz böyle bir 
diksiyoneri vücuda getirmek için ne 
büyük fedaki.nlık yapmak li.zımgeidi. 
ğini biliriz. Bu yolda Kanaat kütüp
hanesi ilk adımı attı ve lstanhul Üni
versitesi eski profesörlerinden, Mülga 
Düyunuumumiye ldarea.i ve Osmanlı 
Bankaaı tercüme kalemleri müdürü 
Hüseyin Daniı Beyin fransızcadan 
türkçeye "Hukuki ve medeni lUgat,, 
ini neıretti. 824 sayıfadan mürekkep 
olan bu diksiyoner kanunlarda, ilmi, 
içtimai ve hukuki e.serlerde, siya.si nu
tuk ve konferaruılarda, muahede ve 
mukavele metinlerinde, yevmi gazete
lrde, edebi kitap ve mecmualarda kul. 
!anılan tabir ve ıstdahları genit cümle
ler ve zengin misallerle izah etmek· 
tedir. Kanaat kütüphanesini tebrik e
der ve bu yolda yeni ciltlerini bekle-
riz. 

Stalin 
Haydar Rifat Beyin yeni bir eseri 

intifBC etti. Stalin. Bu büyijk Rus inkı
lapçı ve şefinin hayatının talıilliııe tah
sis ed:len eser ciddi bir tetebbü ve e
mek mahsulüdür. "450., sahife tutan bu 
büyijk eseri tavsiye ederiz. 

OlçUler 
Kuleli Askeri lisesi riyaziye mual

limi Hasan beyin yazdığı hu eser yeni 
ölçüler hakkında çok faydalı malUınatı 
havidir. Herkeıin anlıyabileceği lıEr tarz. 
da ve salahiyettar bir kalem tarafından 
yazılan bu eseri tavsiye ederiz. 

letler konseri, 24 Neı'eli musiki 
V 1 Y A N A sıs m. 

16,50 Sesli film parçaları, 17,35 Ski haber· 
leri, 17,50 T ak-t!me ait tarihçe, 18,15 Şarkı
lar •e hafif havalar Harret Hender•,18,SS Pra 
tik bilıriler, 19~0 Atiye bir bakıı, 19,45 Ti
yatro haberleri., 19,55 Büyüle. operadan nalc
len Don Carloı jsimli Veı-dinin eıerlerinden 
opera temsili, 23,35 Kar havadisleri, 23,45 J 0 • 

a.ef Holzer takımının orkeıtra konıeri • 

Ben apartımandan ziyade küçük 
bir evde yerlefmek istiyordum. Ne 
kadar olsa Anadolu kızıyım. Bağım 
olmasa bile iki artın bahçem olsun 
razıyım. 

Suat Beyle febri gezerken yu. 
karı Florisaant taraflarında bah
çeler içinde küçük köfkler görmüt
tük. Pek botuma gitmitti. 
Tutacağımız evin o tarafta ol

masını istiyordum. 
Burada her fey bulmak kolay. 

Bu i,le metgul olan bir idareye 
telefon ettik. Bizi öğleden sonra 
o taraftaki bütün kiralık kötkleri 
gezdirdiler. Bunların Ç<' ğu satılık 
tı da. Fakat o kadar tirin, öyle şık 
feyler ki hangisini beğeneceğimi 
fatırdım. Floriasant tehrin kibar 
mahallesi. Buradaki evler hep villa. 
Hepsi geni, ve çok süslü bahçeler 
içinde. 

Gotik, Rustique, hatta kübik 
kötkler .. Bahçeler biribirinden gÜ· 
zel. Bayıldım. 

Suat Bey her kötkten çıkıtta: 
- Nasıl? 
Der gibi yüzüme bakıyor. 
Boynum? büküyor, gülüyordum: 

Spor 

Lik maçları 
lıtanbul futbol hQiVetinden: 
29 - 12 - 1933 cuma günü Fener

bahçe sahasında icra edilecek tik mü
sabakalarında ikinci kümeden Topka
pı - Altmordu klüpleri yazdacak iken 
sehven Topkapı - Anadolu diye yazd
mıştır. Keyfiyet tashihan ~ebliğ olunur. 

KaragumrUk kongresi 
Geçen hafta pazar günkü İçt'malann

da ekseriyet olmadığından geri kalan 
Kanıgümrük İdman klühü kongresi pa
zar günü saat (20) de yapdacaktır. 

Teşekkür 
Geçirdiğim ameliyat dolaynile muz

tarip günlerimde de hatırlayarak gerek 
bizza(/ zahmet etmek, gerekse telgraf ve 
mektup göndermek suretile beni tesel
liye ve taltif buyuran muhterem zeva
ta, aziz meslektaı ve dostlarıma niha
yetsiz şükranıırnn bizzat ifasına imkan 
bulamadığnndan muMerem gazeterılzin 
de!filetini rica ederjm efendim. 

Operatör: M. Kemal 

Mevlidi şerif 
Sabık htanbul l ci müstantiği iz

mirli merhum Nuri Beyin vefatı senei 
devriyesine mÜ•adif 29 • 12 - 933 cu
ma günü öğlen namazını müteakip mer
humun istirahati ruhu için Beyoğlunda 
Ağa camiinde kıraati mukarrer Mevlidi 
risaletpenahi merasimine ıieırifleri bil
cümle eviddaıından rica olunur. 

FRANSIZ TIY A TROSUNDA, VlY A
NA OPERET HEYETiNiN son 4 günil 
Bu aktam saat 20,45 te Kalmanın meı
hur ve nefis opereti B A Y A D E R 
Cuma günü saat 15.S ta matine VIKTO 
RIA VE HüSARl (Victoria et son Hus 
ıard) Cuma günü ikinci matine saat 
18.30 da BEYAZ BEYGiR OTELl 
(L'Auherge du cheval blanc) Cumarte
si akşamı saat 20,45 te Galaların galası 
CAFE CHANTANT VIENNOIS fev • 

kati.de operet. 
Bugün saat tam 18 de FRANSIZ Ti -
YATROSUNDA, Madam ERIKA VOS 
KOV ve Mösyö LEONARD SOMMER 
tarafından iKi PiYANO iLE BlR KON 1 

SER vereceklerdir. 

TAYYARE YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Çocuklar 
Tayyare 

için en iyi Yılbaşı 
Yılbaşı biletidir. 

hediyesi bir 
Çocuk bununla 

lira kazanabilir. binlerce 

Büyük ikramiye yarım 
Milyon Liradır. 

• Sumer Bank lstanbul Şubesinden: 
Bankamızın malı olan Unkapanı Değirmeninde kullanılmaya elveriıli ve ll§o&İiıda 

cinsleri yazılı makine ve tesisat ıimdiki vaziyetlerinde satılıktır. istenildiği zaınan 
fabrikada bulunan belı:çiye müracaatla bunları görmek mümkündür. Taliplerin, 
tiekliflerini 5 ıuhat 1934 tarihine kadar kapalı zarfla (Sumer Bank lıtanbul Şube

si) ne göndermeleııi • 
1) Büyijk değirmeni tahrike yanyan 250 beygirlik kompaont sistemi buhar 

makinesi. 
2) Vals kırma makinesi, 30 santim kutrunda dört silindirle beraber, 
3) Kazandan makineye gelen maden buhar boruları (Takriben 25 metre tlu

lünde.) 
4) Çift ocaklı bet adet buhar kazanı, beheri 2 metre 20 santim kutrunda, 8 

metre tulün de, 4 atmosfer tazyike mütehammil 
5) Kazana ait çift silindirli buhar tulumbasL 
6) Kazana ait amudi çift silindirli buhar llulumbası. 

11290 9712 

İstanbul Barosu Reisliğinden: 
A§ağıda yazılı ruznamenin müzakeresi için 25 Birinci kanun 933 tarihinde 

adi yen içtima edecek olan heyeti umum İye ekseriyet hasıl olamaması hasebile 
içtima 30 Birinci Kanun tarihine müsadi f cumartesi günü saat 14 e talik edilmiı· 
tir. Nizamnamei dahilinin on dördüncü maddesi mucibince birinci içtimaın deva
mı olan işbu içtimada ekseriyet aranılmaksızın müzakere icra ve karar ittihaz edi
leceği cihetle mezkur ııün ve saatte rü fekanm lstanbul Halkevi salonunda ha· 
zır bulunmaları rica olunur. 

Ruzname: 

1 - idari raporun okunması, 

2 - Hesaplara ait raporların okunması 

3 - 934 senesi bütçesinin tetkik ve tasdiki 

4 - Türkiye Avukatlar Birliği teşkili için 5-l-i34 tarihinde lzmirde akde 

dilecek kongreye bir murahhas izamı ve lzmir Barosundan gelen 
kında rüfekanın mütalealarının ahnması. (11445) 

tahrirat bak-

9784 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

10752 kilo Yaş Sebze: Açık münakasası : 
1934 cumartesi günü saat 14 te. 

6 Kanunusani 

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

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

lacağından şartnamelerini görmek isteyenlerin her gÜn ve 
mezkur malzemeyi itaya tali p olacakların da münakasa 
gün ve saatlerinde Kasunpaşa da Deniz Levazım satmalma 
komisyonuna müracaatları. (6859) 9441 

Nihayet semtin hemen en ileri
sinde tunelleri genit bir meydan
lığa, arkaları Fransa hududuna, 
yüksek Saleve dağlarına bakan üç 
sıra kötkten birinsinde karar kıl
dık. O kadar minyon bir villa ki .. 
Bir İngiliz lordu lsviçrede kalaca
ğı bir iki ay için yaptırmıf. öldük
ten sonra Londradaki ailesi kötkü 
kiraya veriyorlarmıf. 

Bütün konfor var. Kalorifer, sı
cak su. garaj .. Hatta bahçede iki 
tane mini mini köpek kulübesi.. 
Bu yer bile o kadar zevkli yapılmıt 
ki burada yatacak köpekler herhal
de bahtiyardırlar. Çünkü yeraltın
dan gelen bir kalorifer borusu bu 
kulübeleri bile ısıtıyor. 

Suat Bey: 
- lngiliz aklı .. Veyahut zengin 

parası! 
Dedi. 
Ne olursa olsun. Herhalde zevk 

sahibi bir adammıf doğrusu .. 
Arka bahçe iki genit set halin

de .. Ve daha sonrası uçurum, aşa
ğıdan coşkun bir dere geçiyor. 

Burasını tercih etmeme bir se
bep te bu suların sesi oldu. 

sular (Geneve)nin bu kısmındaki 
vadiye doğru bütün bızlarile dökü
lüyor .. Dereden sonra bir vadi, 
ve ondan sonra Fransa hududu ve 
Salev dağı .. 

Burası şehirden uzak. Hatta 
tramvay istasyonundan bile uzak. 
Hiç ses yok .. Yalnız suların sesi 
var. 

Mini mini bir mutfağı var. Bakın 
ca bir şey görünmüyor Etraf 
hepsi fayans .. F.kat lake boyalı 
ince demir dolap kapılarını açınca 
her 'ey yerli yerinde .. 

Yemek odasının önünde genit 
bir (veranda) var. Kartal yuvası 
gibi tepeden vadiye doğru bakıyor. 

Bu kötkü derhal tuttuk. 
Salon. Yemek odası, hatta mut

fak efyası tamam .. Bize bir etya 
defteri de verdiler. 

iki gün içinde yerle,tik. 
Suat Bey gelip gitmek için biraz 

sıkıntı çekiyor. Fakat karar verdik. 
Bir küçük otomobil alacağız. Zaten 
Kadri Bey lstanbulda iken söyle
mişti: 

-Size düğün 
O masrafla İfİnize 

yapmıyacağım. 
yarayacak bir 

--~ 
~u.oou ShNE 

Kürek Mahkfunları 

Fransızca sözlü• (11507) 

-ATMACA 
F ranciı de Groisset'nin kuvvetlı 

Fransızca sözlü filmi 
CHARLES BOYER 

NATALIE PALLEY ve PIERRE 
RİCHARD WILM tarafından 
bir aureti fevkaladede temsil 
edi'.miştir. 

ARTİSTİK 
ainemasında kemali muvaffald· 
yetle devam erlivor. (11502) 

IST ANBUL BELEDIYES.l 
S.F.RID TiYATROSU 

Bu akf&Ul 
saat 19,30 da 

1.0KOS HAY Af 
Büyük opereli 
i azan: Ekrem 
ve Cemal Retit 

Jmuma 
Y arırıt<ı cuma günü gündüz saat 

14 te 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALIGl 
Liman Han, Tele/on: 22925 -------------- -

BANDIRMA YOLU 
KEMAL vapuru 29 Birinci 

Kanun pertembe günü saat 19 
da Tophane rıhtımından kalka
rak Bandirmaya gidecek ve dö· 
necektir. 

Yeni model Allegro 
Bfr veyaı iki yOıJQ blçaldırı~ 
evvela tqa sOrtme' ve 
badehu kııyı, Oıerlnd~ 
ceçlrmek aurcıUyle blkr. 
Eyi tırııı olıbllmck ., • 
için herkese laı:ımdır. • 

MQhlm tckemmOlat.. ~ 
Heryen:le ulılır. 

Uıuuml acenlalaru t 
lluıkbard Gantenbeln vt şsı 

OaJıt.~StambuJ 

Aırın umdesi " MiLLiYET " tir. 

ABONE ÜCRETLERi: 

3 aylaiı 
6 " ız " 

Türki7e için 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç içia 
L IC. 
8-
ı4 -
28-

Gelen el'rak pr.i 't'er.i.lme:s.- Müddeti 
ıeçen nüıbalar 10 lcuruıtur.- Gazete v• 
matbaaya ait iıler icin müdiriyete mü· 
racaat edilir. C.aete.mia ilaniann mes'u• 
liyetini kabul etmez. • 

Ramazan: 10 
imsak iftar 
S. D. S. D. 
5 37 16 48 

çıkacak. 
Ben yürümeyi severim. 
Suat Bey öğleyin yemeğe geli· 

yor. Çok iyi bir kadın ahçı bulduot• 
. Suat Bey alaturka yemek istediği 

zaman mutfağa giriyorum. Ben de 
pek beceremiyorum ama herhalde 
öğreneceğim. 

Öğleden sonra hemen her güo 
beraber çıkıyor, tehre iniyoruz· 
Bize en yakın tramvay iıtasyorııl 
(Cbampelle) de .. Fakat oraya gel• 
dikten sonra da yürümeyi tercih e· 
diyoruz. 

Şehrin merkezindeki ana cadde
lerden birinde büyük bir mağaza 
var. (Gran pazar) diyorlar. Bura• 
nın delisi oldum. 

Öyle güzel ev e'yası var ki rıe 
zaman girsem ellerim, kolları.,, 
dolu çıkıyorum. 

• •• 
Bugün acenteden telefon ettilef• 
Otomobil için müracaat etıııif' 

tik. Haber veriyorlar. 
istediğimiz gibi bir spor otom"" 

bil gelmiş. Göndereceklermİf. ' 
Suat Bey: 
- ltimiz yok. Gönderin! de~i) 

1 

• 



Kibrit kutuları 
(Başı 1 inci sahifede) 

Yacak ve bu kutular ancak şirket! ve ba
ıyiler tarafından kullanılacak kimyevi 
iıaretlerle tefrik edilecektir. Verilecek 
ikramiye, nihayet iki liradan on liraya 
kadar nakli mükafat veya mukabilinde 
verilecek kibrittlen ibarettir. 

Bu usul bundan evvel lngilterede 
tatbik edilmiş ve kibrit istiblakatıru art· 
tırdığı görülmüşt'ür. Şirket esasen kib
rit sarfiyatının azlığmdan müştekidir, 
bu tedbir sayesinde istiblakatın artaca
ğını ümit etlmektedir. 

lstib!akatın artmasının, hazinenin şir 
ketten almakta olduğu aidat üzerinde 
de llesiri olacaktır. 

Bugünkü kibrit istiblakatı senevi 20 
bin sandıktır. Bu miktar memleketin nü· 
fusuna nazaran pek azdır. Türkiyede 14 
milyon nüfus mevcut olduğu, beher nÜ• 
fusun yevmiye bir k>brit çöpü sarfellti
ği kabul edilecek olursa, ıirketıin sene• 
de beş milyar 110 milyon çÖp saıietme
si lazım gelir. Halbuki bu seneki sar• 
fiyat takriben dört milyar 800 milyon 
çöpten ibarettir, ki nüfus başına günde 
bir çöp bile isabet etmemektedir. 

Şirket, mukavelesi mucibince kibrit 
sarfiyatından 25 bin sandığa kadar hü· 
lr.ômetle bir milyon 800 b'.n lira aidat ver
mektedir. 

Bu miktar sandık başına 90 lira, 100 
paraya satılmakta olan bir kutu kibrit 
başına 72 para isabet etmektledir. 

Şirketin tesis ettiği fabr:karun istih
sal kuvvetli yevmiye sekiz saatlik mesai 
ile memleketin istihlak miktarının ı.:r 
buçuk mislidir. 

Fabrika bugÜll istihlak nispetinde 
istihsalatta bulunmakta ise de senevı 
70 bin sandık kibrit istihsal edebilir. 

Triyesteye vapur 
İşletemez miyiz? 

(Başı 1 inci sahifede) 
bugünlerde İstanbul Deniz Ticaret 
Müdürlüğüne resmi tebligat vukuuna 
intizar edilmektedir. 

Bu mesele etrafında mubarririmiz, 
dün, Türk Vapurculuk Şirketi idare 
Meclisi Reisi Sadık Zade Ruıen Beyle 
de gÖrüflJIÜŞtür. Ruşen Bey demiştir 
ki: 
"- İtalyan vapurlan arasında, na• 

vullan yükaek tutmak için bir anlaı• 
rna ola& gerektir. Bu vapurlar, Kara· 
deniz sahiilerindell doğru konıimento 
ile Avrupa limanlarına ihracat malla• 
rmuzı yüksek nakliye ücretile alıyor· 
lar. Türk vapurlarının ecnebi liman
larına gitınemekte olmasmdan bilioti
fade doğru konıimento ile çok defalar 
kendilerinin gitmiyecekleri limanlara 
aldıklan bu mallan, İstanbul limanın· 
da mellsup oldukları kumpanyanın di
ğer vapurlarına aktarma ediyorlar. 
Bu ouretle aktarma yapılmasına liman
larımızda müsaade edilmemek lazım· 
gelirken, ıimdiye kadar naoılaa bu mü
him meseleye Jayık olduğu ehemmiyet 
verilmedi. Halbuki onlar, bu aktar
mayı meaeli. Pire Um.anında veya di
ğer bir ecnebi limanında yapabilirler. 
On!ann İatanbul limanında aktarma 
yapabilmeleri, binnetice inbisan İşle
ten vapur idare ve ıirektlerini mut":.• 
zarnr ediyordu. Şirketimiz, bu husus
ta lazımgeleıı teşebbüste bulundu. Di
ğer alakadarlar da daha evvel müra
caat etınişlerdi. lktıoat Vekaletinin 
bu mühim meseleyi nazandikkate ala· 
rak lazımgelen tedbiri aldığı memnu· 
niyetle görülüyor. 

"Şimdiye kadar devam eden bu va:
ziyetten mutazamr olan yalnız va
purcular değildi. Bundan, ayni za· 
lnanda, ihracatçı tacirlerimiz de mu
tazarrır oluyor ve yüksek navlun ver .. 
meğe mecbur olarak mallarını hariç 
piyasalarda ucuza maledemiyor ve bin 
ı1etice matlUp veçhile süremiyorlardı. 
Bu itibarJa vek8.letin tedbiri, ihracat· 
çılar tarafından da alkışla karşılansa 
yeridir.,, 

Diğer taraftan öğrendiğimez göre, 
bu mesele ile bilhassa Devlet Denİz· 
yolıan idaresi yakından alakadar ol
muş ve Uoyd Triyestino kumpanyasİ· 
le bazı temaslarda bulunmuştur. Bu 
temaslar, idare menfaatine az çok uy• · 
g-qn netice vermeğe müsait görülmekle 
beraber, kumpanyanın navlunlarda 
yapmağa muvafakat ettiği tenzilat 
yekfuı itibarile ihracatçılanmızın Av· 
rupaya doğru konıimento ile yaptık.la
n sevkiyatla vermekte oldukları para• 
yı indirmediği için ihracat ticaretimiz 
noktainazanndan müspet netice ver• 
meınİ§tir. Bu vaziyet, Devlet Deniz· 
yollan idaresi tarafından İktısat Ve• 
kaletine bildirilmiştir. 

lktısat Vekaletinin aldığı tedbir, İn· 
bisan işleten vapur idare ve şirketle
rinin aleyhinde olmakla beraber, ih
racat tacirlerimizi de müteessir eden 
ve binnetice hariç piyasalarda Türk 
emtiasının sürümüne tesir eyliyen bu 
vaziyeti ortadan kaldırmaktadır. Ba
dema, ecnebi vapurJan limanımızda 
olduğu gibi her hangi bir Türk lima
nında da, ecnebi limanlar için aldık· 
lan etyayı, ayni kumpanyaya mensup 
diğer vapurlara aktarma edemiyecek· 
!erdir. inhisarı iıleten Türk vapurJa• 
rının doğru kollJİmento ile nakledecek 
Ieri ihracat e:mtianuz için inhisar tari· 
felerindeki ücretlerden yapılmış olan 
yüzde 20 tenzilattan, yüzde elliye ib
lağ edi.lmek suretile ihracatçılanmızın 
vermeğe mecbur tutuldukları navul 
ıniktarmda da mühim bir tenzilat da
ha yapılmıştır. Bu sayede, ihracatçıla· 
rmıız, sahillerimiz arasındaki nakliyat 
larım Türk vapurlarile ecnebi vapur• 
larından daha ucuza yaptırabilecek· 
~erdir. latanbuldall itibaren mesela 
Triyeste gibi rakipsiz sabalara ;,akli
ye ücretk;lnin tezyidi ihtimalille kar
tı da vekaletle yeni tedbirler a.lıllacak
tır, 

Diğer taraftan Türk vapurculL-k şir 
keti haricinde kalan hususi vapurcu
lalj. Triyeste, Barselon ve civarı liman
larına nakliyata hazırlanmaktadırlar. 
Bunlardan Yelkenci ~ade Lütfü ve 
Mütercim zade Hakkı Beyler, İspan-
- ~-· • · • •· · • ıi hitir,,.ralr Fransa• 

Adli ye yangınına 
(Başı 1 inci sahifede). ı 

bir vesika verilir. E-a:!. 
Yenileme talebi 

Madde 5 - Yenileme talebi bu ka· 
nunun meriyetinden itibaren altı ay için 
de yapılır. Bu müddet geçtikten sonra 
vaki olacak müracaa~lar kabul olunmayıp 
umumi hükümlere tabi olur. 

Madde 6 - Beyannameyi verenin 
talebi üzerine alakalılara davetiye gön· 
derilir. Bu davetiyede, davetin sebebi hü 
13.saten dercedi.lir ve yenileme muamelesi 
için tayin olunan gün ve saatte gelmesi 
lüzumu ve aksi takdirde yenileme mua
melelerinin gıyabında yapılacağı bildiri-
lir. -~ 

Madde 7 - Yukarıki maddemucı - ' 
hince talep vukuunda zayi olan dosya • 
nm yenilenmesi için büro icap eden ted
birleri alır. 

Layiha ve vesikalar 
Madde 8 - Dava henüz layiha tea

tisi safhasında ise yangın tarihine kadar 
verilmiş ve vesika suretleri taraflardan 
istenilerek dosyaya konur ve layiha tea 
tisi ikmal ve tahkikata devam olunması 
zımnında tahkikat hakimine havale için 
dosya ait olduğu mahkemeye tevdi olu 
nur. 

· Madde 9 - Dava tahkikat ve mu • 
hakeme safhasına intikal etmiş ise taraf
lardan yangın tarihine kadar teati olu • 
nan layihaları ve ibraz olunan vesikala
rın suretleri talep edilir. Gerek ibraz o
lunan vesikalar gerek yangın tarihine 
kadar cereyan eden muameleler ve itti· 
haz olunan kararlar üzerinde tarafların 
ifadeleri birleşirse, keyfiyet zabıt ile tes 
bit olunur ve taraflara İmza edilerek mah 
kemesine verilir. 

Madde 10 - Yangından evvel ibraz 
edildiğinde veya muhtevasında ihtilaf 
edilen vesikanın ibraz edilmiş olduğuna 
dair hertürlü delil ve karine tetkik edi 
lir ve ibraz edilmiş olduğuna dair kana
at hasıl olursa muhtevası hakknda şahit 
dinlenir. 

Madde 11 - Davaya dair büküm 
verilmiş olduğu hususunda tarafların ifa 
deleri birleşirse büro hakemin mahiyeti. 
delilleri, mahkeme safhalan ve hakemin 
tarihi hakkında mallimat ve vesikaları 
ve ilamın tebliğ edilip edilmediği hak • 
kında taraflarını beyanlarını toplayarak 
dosyayı mahkemeye verir. iki tarafın 
birleşmesi kat'i olan hadiselerde mahke 
me buna mü'stenit hükmü yenileme su
retile yeniden ilama bağlar. Bu ilamda 
iddia ve müdafaa sebeplerile hükmün is 
tinat ettiği delil ve sebepler tekrar edil
mek suretile yazılır. Alakalılar hükmün 
müddeti için temyiz edilmeksizin kat'i
leştiğini birlikte ifade ve kabul ettikleri 
takdirde anzm edlecek lamın alma hük
mün ka'ileştği şerh ve tasdik olunur. lla 
mın tebliğ edildiğini inkar eden tarafa 
diğerinin talebile baroca yemin verilir. 

Davetnameler 
Madde 12 - Şahitler herhalde dave 

tiye ile çağırılır. Davetnamelerde şahit
lerin davetiyeyi ve fotoğraflı hüviyet 
cüzdanlarını hamil olarak gelmeleri lü
zumu yazılır. Yenileme bürosu veya 
mahkeme şahitlerin hüviyetini, fotoğraf .. 
lı sureti alınıp dosyaya konur~ Lüzum 
görülürse şahit hakkında zabıtaca tahki 
kat yaptırılır. 

Madde 13 - 4 Kanunusani 933 ten 
önce verilmiş ve redde uğramamı§ bir 
keşif raporunun mevsuk bir sureti bulu
nur veya münderecatında iki tarafın ifa
leri birleşirse muteberdir. Aksi takdirde 
mümkün oldukça yeniden keşif yapılır. 
Buna imkan görülemezse ehli vukuf ye
minle dinlenir. 

Delille.in tesbiti imza hakkında ya
pılan tahkikata' ve muhasebe rüyetine 
müteallik olan raporlar hakkında da ay
ni büküm tatbik olunur. 

Madde 14 - 4 kanunusani 1933 ten 
önce karar verilmiş olan haczin gayri ih 
tiyati tedbirler ve bu kanun meriyeti ta 
rihinden itibaren bir ay müddetle oldu
ğu gibi kalır. Bu tedbirin uzatılması 
veya bu müddetten evvel kaldırılma&1 
mahkeme kararına bağlıdır. 

Madde 15 - Bu kanunun meriyete 
girdiği tarihine kadar asliye mahkemele
rince başlanılmıı olan yenileme muame 
lelerine bu mahkemelerde bu kanundaki 
usullere göre devam olunur. 

icra daireleri 
Madde 16 - icra dosyalarından yan 

gm sebfebile zayi olanların yenileme mu 
amelesi yalnız yazılı deliller ve vesikalar 
üzerine icra ve iflis tetkik mercii vilzİfe 
sini göre icra hakimleri tarafından yapı .. 
lır Bu muamele şahit dinlenmesie müh n 
taç ise icra muamelesini nihayet verilip 
t~raflar ait olduğu mahkemeye müracaat 
ta muhtar bırakılır. 

.. Madde 17 - İnfazı kat'ileşmesine 
mutevakkıf olmayan bir ilam hükmünün 
müddeti içinde temyiz edildiği ancak 
dosya51 yangın sebebile zayi olduğundan 
dolayı temyiz mahkemesine gönderile • 
mediği ve henüz yenileme muamelesi ya 
pılıp intaç edilmediği takdirde alakalı • 
~ın t~l~.il~ ait olduğu mahkemeden key 
fıyetı mubın bedava bir vesika verilir. 
Bu vesikanın ibrabzı halinde icra memu
ru ilimın icrasını neticeye kadar geri 
bırakır. 

Nafaka ilamları bu hükümden müs • 
tesnadır. 

Haciz 
Madde 18 - Bir mal veya alacak Ü· 

zerine ihtiyati haciz konulmuş olduğu ve 
sika ile sabit olursa borçlu talep ederse 
haciz koyana bu hususta mahkemeye 
müracatala davasını açmak ve haczin de 
vamı hakknıda bir karar istihsal etınek 

· Üzere İcra memuru tarafından bir ay 
~ühlet verilir. Mahkemeden bu bapta 
~?' karar ~erilmeden bu müddetin geçti 
gı ve tetkık mercii tarafından tamdidi 
hakkında bir karar verilmediği takdirde 

!erin bugünlerde avdeti beklenmekte
dir. Bu tetkikat neticesinde hariç hat• 
lara Türk vapurlannın ttfıntazam 
nakliyat tesis etıneleri çok muhtemel
dir. Ayni su~etle diğer bir kaç vapu· 
rumuzun daha aahillerimizle ecnebi 
limanlar ıa,.P.cı.tr. ,,.1 - "-r.ı,.. .. ~ı . ..,.,~si mümkün 
görülmektedir, Bu takdirde, İstanbul 
limanın ... a ı a..tıp .... ,"' '-'...; .ilQOİ Jimanlan .. 
na ecnebi vapurlarının almakta olduk. 
lan naklive ücretlerinin de indiril~e-
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dair kanun layihası son şeklini aldı 
haciz kendiliğinden kalkar. 

Madde 19 - İcrai haciz mahkeme i
lamına veya bu mahiyetteki vesikaya ve 
ya itir zamüddetinin geçmesile kat'ile • 
§en • takibe müseniden konulmuı ise • 
ref'ine dair borçlu arafından bir mahke· 
me kadarı geirilmedikçe bu haciz devam 
eder. 

Madde 20 - Haciz dereceleri ve ve
sika ile tesbit edilmezfie haciz koyanlar 
ayni derece sayılırlar. 

Madde 21 - İcra dairesinde kurtu • 
lnn mubaseJbe ve vezne defterleri yeni· 
leme muamelesi için resmi vesika ve mu· 
teber esaslardandır. 

Madde 22 - Eski dosyaların yeni • 
lenmesi için müracaat şekli ve müddeti 
4 üncü ve beşinci maddeler hükümlerine 
tabidir. Şu kadar 300 lira daha aşağı ala 
caklar için şifahi müracaatta kabul olu 
·nur. Bu takdirde beyanname icra ve jf .. 
li.s tetkik mercii huzura tanzim olunur 
ve ali.kadara imza ettirilerek imzası tas 
dik olunur. Müracaat vukuuna dair be • 
dava bir vesika verilir. 

Madde 23 - Elinde haczedilmiş mal 
veya zimmetinde haczedilmiş olacak bu· 
lunan hükmi ve hakiki şahıslar ayrıca 34 
Üncü madde mucibince istenilmemiş ise 
bu kanunun meriyeti tarihinden itiba
ren iki ay içinde keyfiyeti ait olduğu 
icra dairesine yazı ile veya şifahen 
bildirmeğe mecburdurlar. Bildirdikle
rine dair kendilerine bedava vesika ve 
rilir. 

Kanunun bu hükmüne riayet etınİ• 
yenler hakkında 34 üncü madde hük
mü tatbik olunur. 

Madde 24 - Daha evvel baılanıl· 
mamışsa bu kanunun meriyetini müte
akıp iflas idareleri tarafından kat'i· 
leşmit iflas hükümlerine ait mu tnele 
dosyalarının yenilenme işine baılanı
hr. 

Madde 25 - Yenileme muamelesin
de ifli& idaresi, tapu daireleri, banka
lar, Ticaret Oda•lan gibi alakalı mü
esseselerle gazete ilinlanndan vesair 
membalardan istifade eder ve bu hu
sus • •İçin lüzum gördüğü bütün tedbir 
leri alır. 

iflas hükümleri° 
Madde 26 - Henüz kat'ileşmemiş 

olan iflas hükümlerini mutazammın i
lamların yenilenmesi 11 inci madde 
hükmüne tabidir. 

Madde 27 - Tatbiki katileımemiş 
konkordatolara müteallik muamelele
rin dosyası konkordato komiseri veya 
iflas idaresi tarafından henüz katileş· 
memiş olan konkordatalara müteallik 
hüküm karar ve muameleler hangi saf 
hada kalmışsa o safhayı tetkike sala
hiyetli makam tarafından yenilenir. 

Madde 28 - Evvelce yapılmı§ olan 
alacaklılar toplanmasına ait zabıt ve 
vesikalar yenilenmediği takdirde ala• 
caklılar yeniden toplanmağa davet o· 
unur. 

Madde 29 - Konkordatonun tastİ• 
!:;ine müteaUik muhakemenin icrası i
c.in tayin olunan güne kadar konkor
datoya iltihak caizdir. 

Vasıtalar 
Madde 30 - Dosyalann yenilenme

ei için müracaat olunacak vasıtalar 
:lunlardır: 
~ Taraflarca ibraz olunan veya bun· 
lardan ve diğer ıahıslardan ve merci
lerden a1ınan varakalar ve .senetler 
(asıl veya suretler) ve delillerin tes
piti hakkındaki ll~yıtlar hakimin, ka
tibin 11<>tlan, sicillerdeki kayıtlar, keza 
bakimin veya memur veya katibin ha
tırası, tahkikat veya muame.Ielerde 
hazır bulurunuı kimselerin ifadeleri 
taraflar vekillerinin notların ve do,.. 
yaların yenilenmesine yanyacak sa• 
ir maJômat. 

Madde 31 - Bir hüküm veya karar 
yenilendikten sonra eıı~kisi meyda
na çıksa bile hükümsü:ı: sayılır. 

Madde 32 - Yenilenme muamele
si sırasında kanunlann ve hakimlerle 
salahiyetli memurların tayin ettikleri 
müddetleri 4 kanunuevvel 1933 tari
hinden önce katedilmiş olduğuna mü
teallik iddialar iki tarafın ifade bir
liği veya vesika ile sabit olınak ve di
ğer nevi delil ve emmareler kafi ka
naat vermezse müddetin kanun hü· 
kümlerine uygun surette muhafaza e
dilmiı olduğuna dair hi.kim tarafından 
resen yemin ettirilebilir. 

Madde 33 - Son günü 4 kanunuev· 
vel 933 tarihine tesadüf eden yukanki 
maddede yazılı müddetler bu kanunun 
meriyete girdiği tarihten itibaren bir 
ay uzatılmıştır. 

Madde 34 - Bu madde bir işe ait 
vesika kimin elinde ise büronun, sulh 
mahkemesinin veya icra ve iflis tetkik 
merciinin emri1e bu vesikayı vermeğe 
mecbur o.Lduğuna dairdir. Büro, sulh 
mahkemesi veya tetkik mercii tetkik 
ettiği maddeye mütealiik olarak lüzum 
gördüğü hakiki ve hükmi şahsa sual 
sorabilecektir. Bu suallere cevap ver
miyenler hakkında cezai hükümler 
konmuştur. 

Madde 35 - Mevkuf olan veya ol• 
mıyan suçlulara ait olup ilk tahkikat 
safhasına girmemiş v<iya ilk tahkikata 
tabi tutulmasına kanun lüzum bulun
mamı§ olan işlere müteallik hazırlık 
tahkikatı umumi hükümler dairesinde 
yenilenir. Şikayete bağlı i§lerde dava• 
cılann verecekleri ıikiyetname Üze
rİlle yeniden amme davası açılır. yeni 
leme İ§inde zabıta kayıt ve dosyalann
dan ve ouçtan zarar görenlerill şika· 
yet ve bevanlaı-rndan istifade olunur. 

· aMdde 36 - llk tahkikat safhasın
daki davalardan mevcut evraka göre 
tahkikatın devamına imkan olmıyan 
işler hakkında 35 inci madde dairesin· 
de hazırlık tahkikatı tekrar yapılır. 

Madde 37 - Son tahkikat veya 
amme davası açılarak mahkemeye in
tikal etmiı olan işlere müteallik do,.. 
yaların noksanı mahkemece ikma.I e
dilir. Dosya yoksa veya mevcudu diı
rupna yapılmasına im.kin vermiyecek 
derecede ise yukarıki maddelere göre 
hazırlık tahkikatı ve ilk tahkikat ye
niden yapılır. 

DördUncU fasıl 
Ceza Josvaları 

\ 
rilmiı olanlardall: 

A. - Hükb gıyaplarında verilip 
ilamı tebliğ edilmeı,niı olanlar hakkın· 
da. 

B • - Bu suretle büküm verilip te 
ilamı tebliğ edilmiş ise eski hale ge
tirme talebi vukuunda dosya mevcu· 
duna göre. 

C. - Hüküm vecahlarında verilip 
te kat'ileflJliŞ bulunduğu halde ilamı 
müddeiumumiliğe verilmemiş olanlar 
hakkında 37 nci madde hükmü tatbik 
olunur: - "' 

Madde 39 - Haklannda büküm 
hü!asası verilmiş olan suçlulara ait hü
küm kat'ileşince bu hülasalar ililın 
mahiyetinde telakki edilerek infaz o
lunur. Kanun yoluna gidildiği maz· 
nun tarafından beyan edilirse bu gi• 
biler hakkında 37 nci madde hükmü 
dairesinde muamele yapılır. Bu ta-k
dirde hükmolunan ceza miktarı bir se• 
neden a§ağı hapsi istilzam ediyorsa. 
mahkeme tahliye karan verebilir. 

Madde 40 - Yenileme sırasında im 
İ~e dair eski dosya ele geçerse yenil<>
me muamelesi durur. Yenileme ı~ı 
hükümle neticelendikten sonra hük
mü havi dosya bulullursa mahkumun 
lehindeki büküm infaz olunur. 

Madde 41 - Yenileme muamelele
ri için istenilen vesikalan vermekten 
ev bildiklerini söylemekten çekinenler 
hakkında 34 Üncü maddedeki ceza 
hükümleri, 37 nci maddedeki halde 
mahkemece hazırlık ve ilk tahkikata 
ait işler de müddeiumumilerin talebi 
Üzerine sulh ceza mahkemelerince tat· 
bik olunur. 

Madde, 42 -Takip müruruzaman 
la umumi ve hususi kanunlarda şika
ye-t ve §ahsi dava için muayyen olan: 
müruruzaman müddetleri ve diğer ka· 
nuni miiddet ve mehiller 4 kanunuev
vel tarihinden itibaren bu kanunun 
ıneriyeti gününden bir ay sonrası müd 
det içinde iılemez. 

Besinci fasıl 
' Umumi müsterek hükümler 

Madde 43 -·Bu kanunda tarif edi
len yenileme muamelesi 3 / 4 kanunu· 
evvel 933 te yanmış olan İstanbul ad· 
liye binası ~çinde mevcutken zayi ol· 
mu§ veya okunamıyacak dereceye gel· 
miş ulan evraka şamildir. 

Madde 44 - Yenileme işine mut·,,_ 
allik bilcümle evrak, kayıplar ve bun 
!arın suretleri pul resminden ve bu hu 
sustaki muameleler diğer harçlı>Tdan 
muatlır. Noter aidatı bu hükümden 
müstesnadır. Tebliğ ücreti ve yenile· 
menin istilzam ettiği diğer ması·aflar 
mahkeme masrafına ithal edilmelı: Ü· 
zere yeni1eıne iatiyenden alınır. 

Marlde 45 - Bu kanun neıri tari
hinden 15 gün sonra muteberdir. 

Madıie 46 - Bu kanun hükümf P.rİ· 
ni icraya İcra Vekilleri Heyeti me• 
murdar. 

Adliy<' EncÜmeni son dakikada ati. 
deki maddeyi bazırlıyarak layihaya 
ilave e!mittir: 

4 lranunuevvel 933 tarihinden evvel 
ibraz edilmişke~yangmda zayi o~du
ğu bu kanuna göre tespit edilmiş olan 
resmi vey• tıntikli '1ulunmıyan vesi
kaların taalluk ettiği davalardan ge· 
rek vesikaların yazıaı tarih ve İmzası, 
gerek vesikanın bağlı bulunduğu akit 
ve muamele ve böyle bir akte müteal
lik ınRhkeme haricinde bir ikrann 
mesbukiyeti halinde mahkemeye ,ahit 
clin'etilebilir. Mahkeme bu gibi şeha
delleri kabul veya ret hususunda ken
disjne arzedilen delil ve emmare.lere 
istinat ouretile geniı takdir hakkına 
maliktir. ' 

Almanya-Fransa 
(Başı 1 inci sahifede) 

ile Fransızlar arasında veya hiç olmaz 
ise Almanyanın arzusu veçhile iki bü
kômet rei!.leri arasında doğrudan doğ 
ruya müzakerat icrası fikrini reddef>. 
meğe karar vereceğinden şüphe etme· 
mektedir. 

Bu münasebetle Malin gazetesi, 
Fransarun Bertin Sefiri ile M. Hitler 
arasındaki müiakatlann biç bir veçhi· 
le müzakerat §eklini almamı§ olduğu· 
nu, ancak malômat verip alma kabi
linden adi mükalemelerden ibaret bu
~unmuı olduğunu yazıyor. 

M. Poncet vasıtasile M. Hitlere gön 
derilecek olan cevap, Fransanın silah· 
ları bırakma meselesi hakkında Mil
letler Cemiyeti çerçevesi içinde müza• 
kerata girişmei(e amade olduğu ıek
linde ola'faktır. 

Exelaior gazetesi yazıyor: "Fransa.
nın tezi vazıhtır. Almanyamp. yeni 
baıtan silahlanması bütün Avrupayı 
alakadar eder. Bu kadar ağır bir me
sele Pario ile Berlin arasında doğrudan 
doğruya yapılacak müzakerelerle hal· 
!edilemez. Beynelmilel bir mesele o
lan silahlan bırakma meselesi tabii 
surette ancak Cenevrede halledilmek 
icap eder. (_\:·nkü bJl meselede bütün 
devletlerin mesuliyetlerilli deruhte et• 
meleri l~zımgelir~,, 

Borsa bütçesi 
Dünkü ekonomi aütunumuzda tica

ret borsası bütçesine ait haberin batlı· 
ğı borsa bütçesinde önümüzdeki sene 
için de açık olduğu hissini veriyordu. 

Yazının melıninde de görüldüğü üze
re borsa bütçesi bu sene mütevazin o
larak borsa idare .heyeti tarafından o
daya verilmiştir. Borsa idare heyeti bu 
tevazünü borsa masraflarından 13 bin 

· lira l!enzil ederek temin etmiştir. 

Denizyollarında taksimat 
Devlet Denizyolları ve Türk vapur• 

culuk şirketi arasında, yılbaşından iti
baren tatbik edilecek yeni hatlar tlaksi
matı için müzakerata devam edilmek
tedir. Şimdiye kadar vapurculuk şirke
tine yüzde 30 hisse ayrılmıştı. Bu his
senin yüzde 32 buçuğa iblağı esası tles
bit edilmi•tir. Pazara kadar bu veni tak. 

Damgalı 
Yeni ölçüler 

ihtikar yapılmaması için 
fiatları tayin edildi 

Sene baıında tatbiki mecburi olan 
yeni ölçülerin kullanılması hazırlığı
nı tetkik ve ikmal etınek üzere İktısat 
Vekaleti Müsteşarı Hüsnü Bey dün 
şehrimize gelnıittir. Hüsnü Beyin riya
setinde belediye fen müşaviri Musta• 
fa Hulkı Bey ve mıntaka ölçüler ve 
ayar mBflJIÜfettişi Kudret Hakkı Bey
ler de hazır bulunduktan halde davet 
edilen 20 kadar Ölçü amilleri ölçü hat 
müfettişliğinde bir toplantı yapmışlar• 
dır. Bu toplantıda yeni ölçülerin pi· 
yasaya talep ve ihtiyaca cevap vere• 
bilecek surette yetiştirilmesi imkanı 
görülmüı ve yeni ölçü tedarik edecek 
esnafın zarardan vikayesi maksadil<I 
aıağıda yazılı fiatlerden fazla fiatle 
satış yapılmaması kabul olunmuştur: 

1 - Pirinçten tartılar: 
A. - Beheri (500, 200, 100, 100, 

50, 20, 20, 1 O) gramlık tarblardan 
mürekkep 8 parçalık bir takım ku· 
tusuz olarak 200 kuruş. 

B. - Bir kilogramlık tartı 95 kuruş. 
C. - İki kiolgramlık tartı .170 ku-

1'U~~ 

2. - Dökme demir tartılar: 
A. - Yanın kilogramlık tartı 25 

kururş. 
B. - Bir kilogramlık tartı 40 kurut 
C. - İki kilogramlık tartı 75 kuru§. 
D. - Beş kilogramlık tartı 150 ku· 

ruş. 

3. - Tenekeden litre: 
A. - Dörtte bir litre ö.lçü 30 kurur§. 
B. - aYnm litrelik ölçü 45 kururı. 
C. - Bir d.itrelik ölçü 60 kunış. 
Bu tartı ve ölçülerde nizamname-

ye niütabakatı şart olduğundan esna
fın bilahare müşkülata maruz kalma
malan için alırken şimdiden damga
lanmış olduklarına dikkat etmeleri 
menfaatleri iktızasındandır. 

Yukarıki fiatler damgalanmış tartı 
ve ölçü fiatleri olarak tespit olunmuş
tur. 

--·--
Şükrü Kaya Beyin yarın 

dönmesi muhtemel 
Şehrimizde bulurunakta olan Dahi

liye vekili Şükrü Kaya Bey dün kaym 
pede11i memum Arif Paşanın Modadaki 
evinde istirahat ebnittir. Vekil Beyin 
yarın Ankaraya gitmesi muhtemeldir. 

Tayyare cemiyeti reisliği 
Tayyare Cemiyeti İstanbul Vilayet 

Şubesi idare Heyeti dün toplanmıştır. 
1 dare heyeti reisliğinden istifa etıniş 
olan Nakıye Hanım istifasını geri al
mıştır. 

Dünkü içtimada zekat ve sadakai
fitrin toplanma şekli görüşülmiq, 27 
kanunusanide yapılacak olan Tayya
re şehitleri ihtifali programının da e· 
sasları çizilmiştir. 

--o-

Tayyareci Costes 
Tayyareci Costes dün de Eskişehire 

gitmemiştir. Costesin Eskişehlire git
mekten sarfınazar ettiği haber veril
mektedir, 

-o--

Yunan murahhasları 
Ankaradan döndü'er 
Türkiye ile Yunanistan arasında ak

tedilen ticaret mukavelesini İmza etmİJ 
olan Yunan murahhasları Mösyö Haci
vasiliyu ve Mösyö Kristidls dün Anka
radan şehrimize gelmiılerdir. 

Umumi harpten evvel 
yapılan vapurlar 

Türk Vapurculuk şirketi, 14 yaşın· 
dan yukan 27 yaşına kadar vapur mü 
bayaası için yaptığı teıebbüs, İktısat 
Vekaletince esas itibarile kabul edil
miıtir. Şirket İdare Meclisi Reisi Sa· 
dık Zade Ruşen Bey, bir mubarririmi
ze demittir ki: 
"- Sularımızda, 14 yatına kadar 

postaya elverişli vapur yoktur. Sonra 
14 yaşına kadar vapurlar harp içinde 
inşa edildiği cihetle kıymetsiz ve me
talletsizdir. Müracaatımız kabul edil· 
miıtir. BugÜnlerde Heyetivekil bu hu
susta. bir karar verecektir. Bu kararın 
tebliğini müteakıp şirket heyetiumu
miyeaini çağıracağız ve tezyicliserma ... 
yeye karar vereceğiz. Bunun üzefine 
iki yeni vapur a1acağız.,, 

Etıbba odası heyeti 
umumiye kongresi 

Etıbba odası heyeti umunıiyesi se
nelik kongresini cuma gÜnü saat 14 te 
oda binasındaki içtima salonunda yapı
lacaktır. 

Kongre ruznamesi ıudur: 
1 - 1934 senesi bütJçeıinin müzake

re ve kabulü, 
2 - 1933 seneai hesabı kat'i cetveli· 

nin tetk:k ve tasdiki, 
3 ldare heyetinin ve muhasiplerin 

değişmesi dolayısile hesapların tetkik 
'Ve tasfiyeoi için beye'lıi umumiye tara
fından iki mürakip tayini. 

Numan Rifat Bey M. 
Maksimosla konuşacak 

Hariciye Vekaleti Umumi Katibi 
Numan Rifat Beyin riyasetinde bu· 
lunan heyetill ltalya ile Türkiye ara• 
omda aktedilecek ticaret mukavelesi
nin müzakeresine memur edildiğini ve 
bir iki gün evvel Romaya gittiğini yaz 
mıştık. 

Aldığımız habere göre, Numan Ri.. 
fat Bey ayni zamanda Romada siya
si bazı temaslarda da bulunacak ve el, 
yevm Pariste bulunan Yunan Harici
ye Nazırı M. Maksimoa'un Romaya 
muvasalatında Türkiye ile Yunanista
nı alakadar eden meseleler hakkında 
kendisile görüıecektir. Numan Rifat 
Beyin Romada M. Mak&imos öle görüs 

İçki düşmanları 
Kan gresi 

s 

Bugün öğleden sonra 
Halkevinde toplanıyor 
Yeşil Hilalin senelik kongresi bugün 

saat 16,5 !la halkevi salonunda yapıla· 
caktır. 

Kongreyi reis Mazhar Osman Bey 
açacak, katibi umumı Fahrettin Kerim 
Bey senelik icraat raporunu okuyacak
tır. 

Bilahara doktor İbrahim Zati bey 
tarafından (Alkol bir gıda mıdır?) meY 
zulu ve fumamen ihni mahiyette bir 
konferans verilecek ve bu konferansın 
matbu nüshaları azaya tevzi edilecek
tir. 

Bundan sonra doktor Safiye Hü
yin hannn tarafmdan (Dünya içki düş• 
manlığı cereyanlan) hakkmda bir kon• 
ferans verilecek, muallim Hadi bey, (U 
züm.ler) ve doktor Kutsi Bey de (içki! 
musiki) hakkında söz söyliyeceklerdir. 

Bunlardan sonra yeni heyeti idare 
intihabatı yapılacald!ır. 

Doktor lbrahim Zati beyin kongre! 
de söyleyeceği (Alkol gıdıa mıdır?) 
ünvanlı konferansı kitap halinde tabedi 
diği cihetle, mekteplere ve azalara mec
canen verilecektir. 

Telefon parası 
Şirket fazla ücretleri 

iadeyi kabul etti 
lstanbul telefun şirketi , lngiliz li

rasındaki düşüklüğe nazarım, telefon Üc• 
retlerini tesbit edecek komisyonun top.. 
]anmaması yüzünden fazla ahnan üc
retlerin iadesi .:için poslla idaresinden 
verilen emri tebliğ ebniş ve bu fazla 
ücreti abonelere iadeye karar vermiı
tir .. 

.Şirket §İmdi hesaplan çıkarmakla 
meıguldür. Bu suretle yüzde betten her 
abonenin şirketten ne kadar alacağı ol
duğu tesbi~ edilecek ve kendilerine he
sapları bildirilecektir. 

Talebe birliğinin 
T asarrııf günü 

Bugün Taksime gidilerek 
abideye çelenk konacak 

Milli Türk Talebe Birliği uçuncü 
yerli mallar ve tasarruf yılı münasebeti. 
le bugün saat! 13,30 da Oniver&ite kon• 
ferans salonunda bir merasim yapacak
tır. 

Merasime ait parlak bir program 
bazırlanmııtır. Merasime saat 13,30 da 
istiklal marşı ile başlanacak ve müte
akiben üniversit!e iktısat profesörleri 
ve talebe tarafından yerli malı ve tasar
ruf mevzulu konferanslar verilecektir. 

Buradaki merasimi müeakip ·üniversİ• 
te talebesi toplu bir halde yaya olarak 
Taksime kadar gidecek ve orada abide
ye bir çelenk koyacaktlr. 

Pellate 

Yangın başlangıcı 
Beyoğlunda Tarlabaşı caddesinde 

192 numaralı Diran Anllalyan efendinin 
mutasarrıf olduğu hanenin ikinci katın· 
da kiracı !Madam Ester, yaktığı man• 
gala gaz koymakta iken gaz tenekesi 
birdenbire parlamıı, perdeler tutuşarak 
yangın çıkmışsa da söndürülmüşfür. 

Vapurda hırsız 
Cümburiyet vapurundan tayfalara 

ait battaniye ve bir fanila çalan Şemıel 
tin oğlu Hasan yakalanmıştır. 

Erkek elbisesini ne yapacak? 
Aksa.rayda Muratpaşa mahallesinde 

Fregot sokağında 3 numaralı evde otu
ran Adnan Hanım polise müracaat ede 
rek ayni evde oturan kiracı Madam Sol 
yanın bir takım erir.ek elbisesi ile bir 
kadın mantosunu çaldığını iddia etmiı. 
Madam Sofya yakalanmııtır. 

Doktorların binası tamir 
ve tefriş edildi 

Etibba Odası Cağaloğlunda satın 
aldığı binanın tamir ve tefrişini ikmal 
etimştir. Bu binaya Etibba Muhade· 
net ve Teavün Cemiyeti, Di§ Tabiple· 
ir Cemiyeti, Türk müatahzaratını ta
nıtına teşkilatı bürosu, Türk Tıp En
cümeni yerleıtikleri gibi, badema mes• 
!eki ve tıbbi bilômum diğer cemiyet· 
!er de içtimalarını Oda salonunda ya
pacaklardır. 

Cuma günü öğleden evvel Etibba 
Muhadenet ve Teavün Cemiyeti aylık 
.içtimaını yapacak ve 5 kanunusani cu· 
ma günü de Diş tabipleri senelik kon
grelerini bu binanın salonlarında ya• 
pacaklardır. 

Himayeietfal balosu 
Himayeietfal Cemiyeti vilayet mer• 

kezince her sene yapılmakta olan elbi
seli balo bu sene de 22 ıubatta T okatı
lıyan llllonlarında yapılacaktır. Balo 
heyeti tertibiyeıi balonun iyi olmasına 
çalıtmaktadırlar. 

Ocak kongreleri 
Cümburiyet Halk Fırkau Ocak konc 

greleri bu ay aonunda bitınektedir. 
KB.nunusani birden itibaren nahiye 
ve kaza kongreleri yapılacaktır. Bu 
sene vilayet kongreai yapılmıyacaktır. 

Bu akşamki balo 
tehir edildi 

Beyoğlu C. H. Fırkası idare hey& 
ti tarafından bu akıam Toka ti ıyan sa• 
lonlannda bir ıuvare verilecekti. Süva .. 
re 2 inoi kanunun 25 inci per~embe gii.. - . 



tı 

1 ~;;"_.·;KOLORDU İLANLARI 1 
Kolordu hayvanatı ihtiyacı 

için pazarlığa konulan 50,000 
a ... et beygır mıhına talip çıkma 
dığmdan ihalesi 2-1-934 salı 
günü saat 14 de bırakılınıştır. 
T aııplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa iş-

. . . ..... <! o gün ve vaktin
de Fındıklıda Kolordu Satınal 
ma komisyonuna müracaatla
rı. (ti49) (7073) 

* • • 
Çorlu Askeri SA. AL. KO. 

dan: 
T ekirdağındaki kıtaat ihti 

yacı için münakasaya konulan 
180,000 kilo ekmeklik una ve
rilen fiat pahalı görüldüğün -
den pazarlığa konmuştur. İha
lesi 30-12-933 cumartesi gü -
nü saat 10 dadır. Taliplerin 
pazarlığa iştirak için o gün, 
ve vaktinde Çorluda Aıkeri 
SA. AL. KO. na müracaatla -
n. (3440) (7057) 

• • • 
Çorlu Aıkeri SA. AL. KO. 

dan: 
Münakasaya konulan Çorlu 

daki kıtaat ihtiyacı için 4000 
ve T ekirdağmdaki kıtaat ihti
yacı için 2,500 kilo koyun eti
ne münakasaımm talik günün 
de talip çıkmadığından pazar
lığa konmuştur. İhaleıi 31-
12-933 pazar günü saat 11 de 
dedir. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve pazar 
lığa iştirak için de o gün ve vak 
tinde Corluda Askeri SA. AL. 
KO. n;_ müracatları. 

(3441) (7058) 
* • • 

Haydarpaşa hastahanesi 
damının akmakta olan yerleri 
nin tamiri ve kiremitlerinin ak 
tarılınası pazarlıkla yaptmla -
caktır. ihalesi 2-1-934 salı gü 
nü saat 15,30 dadır. Taliple -
rin tamiratı yapabilecek ehli -
yeti haiz ve bunun için bir ve: 
sika ibraz etmeleri . mecburi -
dir. Bu vesikayı hamil olan ta
liplerin pazarlık gün ve saatin 
de Fındıklıda Kolordu satmal 
ma komisyonuna müracaatla -
rı. (544) (7054) .... 

Konya Askeri SA. AL. KO. 
dan: 

Konyadaki kıtaat hayvana
tı ihtiyacı için kapalı zarfla 
münakasya konulan 470,000 
kilo arpaya teklif edilen fiat 
pahalı görüldüğünden pazar -
lı~a konmuştur. İhalesi 4-1-
934 perşembe günü saat 15te
dir. Evsaf aynıdır. Taliple -
rin pazarlığa İştirak için o gün 
ve vaktinde Konyada K. O. 
SA. AL. KO. na müracaatla
n. (3446) (7106) 

• • • 
Çorlu Askeri Satınalına · 

Komisyonundan: 
Fırka kıtaatı ihtiyacı için 

münakasaya konulan fırkanın 
kışlık yaş sebzesinin ihalesinin 
talik gününde talip çıkmadığın . 
dan pazarlığa konmuştur. İha 1 

Tarihi roman : 12 

lesi 31-12-933 pazar günü sa
at 1 O dadır. Taliplerin şartna 
meyi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa İştirak için de o gün 
ve vaktinde Çoruda Askeri Sa
tınalına komisyonuna müraca 
atarı. (3445) (7104) 

Çorlu Askeri Satmalına Ko 
misyonundan: 

Çorludaki kıtaat ihtiyacı i
çin münakasaya konulan 120 
bin kilo ekmeklik una talip çık 
madığmdan ihalesi 30-12-938 
cumartesi günü saat 10 a talik 
edilıniştir. Taliplerin münaka
saya iştirak için o gün ve vak
tinde Çorluda Askeri Satınal
ma Komisyonuna müracaatla 
rı. (3443) (7105) 

• • • 
K. O. ya bağlı kıt'alar ihti

yacı İçin pazarlıkla 280,000 
kilo odun satın alınacaktır. 1 
halesi 30-12-933 cumartesi gü 
nü saat 11 dedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak için 
de o gün ve vaktinde F mdıklı
da K. O. Satmalma Komisyo
nunda bulunmaları. (550) 

(7102) 9793 
••• 

M. M. V. Satmalma Komis
yonundan: 

Muhafız alayı için yaptırıla
cak Üç adet paviyon kapalı 
zarfta talip çıkmadıi7mdan 
pazarlığa konmµştur. ihalesi 
3-1-934 çarşamba günü saat 
1 1 dedir. Taliplerin Şartname 
yİ görmek üzere her gün ve pa 
zarlığa iştirak için de o gün ve 
vaktinde Ankarada M. M. V. 
Satınalına Komisyonun'a mü
racaatları. (3447) (7103) 

9794 
'f. 'f. 'f. 

K. O. ve 1. F. kıt'alarile Ça 
talca mst. Mv. ihtiyacı için pa
zarlıkla 8,000 kilo kuru incir 
alınacaktır. ihalesi 28-12-933 
perşembe günü saat 11 ,30 da
dır. Taliplerin nümune ve pa
zarlığa iştirak için de o gün ve 
vaktinde Fındıklıda K. O. SA. 
AL. KO. na müracatlan. 
(552) (7107) 9795 

••• 
K. O. ve 1. F. kıt'alarile Ça

talca Mst. Mv. ihtiyacı için pa 
zarlıkla 14,000 kilo Pirinç Iı
nacaktır. lhaleıi 28-12-933 
perşembe günü saat 1 1 dedir. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak için de o gün ve vaktin
de Fındıklıda K. O. SA. AL. 
KO. na müracatlan. (551) 
(7108) 9796 

İstanbul Ziraat 
Bankasından: 

Sene ııonu dolayısile Ban· 
kamız ki,eleri 1 Kıinunaaani 
934 pazartesi günü kapalı 
bulu~ııcaLt•l'. (71141 

Güneşin Oğlu 
Elçi, Bora'nın sözlerini ititme- ı 

mit gibi görünerek tehditlerine 
devam etti: 

- Reisimin son teklifini aöyle
meğe mecburum: "Güneş'in oğlu, 
(Frat incisi) ile evlenmezse, Ur ka
ubuını yakacağım. 'fürklere bir 
hafta mühlet veriyorum.,, Reisim 
çok sert ve sözünde duran bir a
damdır. Geliniz, sizi barıttırayım ... 
Bu barıtıklık, iki millet için de çok 
hayırlı ve karlı olacaktır. 

Günet'in oğlu sordu: 
- Frat incisi kimdir? 
Elçi, delikanlıya döndü: 
- Mersa'yı frat kıyılarından yı· 

kanırken, hiç görmedin mi? Reisi
min kızı .. Fratta ona i.şık olmıyan 
bir erkek yoktur. 

Bora güldü: 
- Çok güzel demek. .. ? ! 
- Güzel demek te laf mı, koca 

arslan?! Onu bir defa görmüt ol
san, kabilemiz etrafında, onu tek
rar görebilmek için günlerce, haf-
t 1. rt> dol ır~m ! Onun iizelli "i 

Yazan: lakender FAHREDDiN 

bütün dünyaya yayılmıttır. Bu ka
dar güzel bir kızla evlenmek, sen
den başka erkeğe nasip olmıyan bir 
saadettir. Haydi, ayağına gelen 
saadeti tepme! 

• • • 
Bc:ıra, yabancı kabile elçisine, bu 

it etrafında annesile müzakere et
tikten sonra cevap vereceğini söy
lemitti. 

Elçi: 
- Ben gidiyorum .. Bir haftaya 

kadar müspet bir cevap gönderir
seniz, Ur kasabası yangından kur
tulacak. 

Diyerek (Sert - elli) şehrinden 
çıkıp gitmitti. 

Bora tereddüt ve kararsızlık i
çinde, ne yapacağını bilmiyordu. 
Anasının gözleri açık olsaydı, ya
bancı kabile elçisine fazla söz söy
letmeden: 

- Hemen döğütelim .. Hangi ka
bile galip gelirse, Ur kasabası onun 
olsun .. Diyecekti. 

Fakat, Ulun hRtun hasta idi. 

?I 
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Barut İnhisar 
• 
idaresinden: 

Dumansız baruta mahsus en ala kırmızı renkte kovan, 
İris tapası ve muhtelif numarada saçma ile doldurulmuş av 
fişeklerimiz satı§a çıkarılmıştır. Her cihettel\ yabancı memle
ketler mamulatı ayarında olan bu fişeklerimizin evsafı aşa
ğıda gösterilıniştir : 

Tam şarjlı dumansız barutla dolu av fişeği: 
12 Kalibre dumansız baruta mahsus Lüks "kırmızı" av 

kovanı r---
Müllerit dumansız barutu 2,10 gram 
Katranlı mukavva kapak 
3 m / m lik Elastiki tapa 

14 ,, ,, iRiS tapan 
Av saçması numarası ve kutru 7 Numara "2.50 m / m". 
Av saçması mıktarı 32 gram 
Fişek içindeki saçmanın tanesi vasati 320 adet 
12 Kalibre " namlu tu1ü 70 sim" tam şok tüfek ile: 

75 s/m kutrunda bir hedefe 35 metre mesafeden: 
isabet adedi • • • • • • • • • 218 
İsabet nisbeti • • • • • o/o 68 
15 metrede saçmaların haiz olduğu •. sür'at 
vasati • . • • • • • 293,8 metre 
Namlu dahilinde tazyık s/ m2. • • • 196 Kg. 
Hadefte , • . • . .. • • • nufuz azami 
Baladaki malumat fişei<lerimizin evsafını gösterir. Di-

ğer Kalibrede veya başka numaralı saçma ile doldurulınuş 
fişeklerimiz de bu fişeklerimiz gibi iyi evsaftadır. Yalnız ta
biatile yukarda gösterilen İsa bet nisbeti ve grupman §ekli bi 
raz değişebilir. 

Bu evsafın tetkikinden a nlaştlacağı üzere bu fişeklerin 
imalinde fiatlannm yüksekliği nazarı d:kkate alınnuyarak 
hu:usi şekilde ve mantarlı İris tapaları kullanılması dolayı
siyle namludaki tazyik tüfeği ve avcıyı yormıyacak derecede 
azaltılınış olınakla beraber saçmaların grupmanı ve nüfu:?.u 
azami dereceyi buln1uş ve 35 metreden atılan saçmaların yüz 
de altınış sekizi 75 san t;metre kutrundaki dairevi hedefe ve 
yüzde seksen iki sathı mazrup istihsal olunacak surette isabet 
etmiştir. 

Dolu fişeklerimizin nefasetini temin için hiç bir fedakar
lıktan çekinmeyen idaremiz muhterem halkımızın fişekleri
mize rağbetinin günden gÜne çoğaldığını görmekle müftehir
dir. Şimdiye kadar yalnız ecnebi mamulatı dolu fİ§ek kullanan 
en benam avcılarımızın artık ınuııhasıran fabrikamız mamu
latı fişek!eri kullanması ve Dahiliye Vekili Beyefendinin Riya 
seti tahtında Ankarada icra edilen avcılık müsabakasında 
birinciliği ihraz eden zatın bu müsabakada idaremiz fişekleri
ni kulanmış bulunması, mamulatını islah yolunda idaremizce 
sarfedilen rr:esainin manevi bir mükafatını teşkil etınektedir. 

Dolu fişeklerimizi kullan an avcılarımız hem paraca hem 
zamanca kazanırlar Zira ecza alıp fişekleri kendileri tara
fından doldurmakla paraca bir istifade temin etmemekle be 
raber el ile doldurulan fişekle rin hep bir ayarda olması gayri 
kabil olmakla avda muvaffakiyet nisbeti tabiatile azalır. Bu 
meyanda bazı avcılanmızm Riiya daha iyi neticeler alınak veya 

fişeği daha ucuza mal etınek İç in muhtelif cins barutlardan ha 
lita yapmaları, barut ve saçma nisbetlerini gözetmemeleri, 
iyi tapa t·e karton yerine kağıt paçavra veya otomobil lastik 
parçalan kullanmaları dumanlı baruta mahsus kovanları biraz 
kara barut i avesile dumansız barutla doldurmaları gibi fen 
ni ve tehlikeyi mucip hatalar hakkında nazarı dikkatlerini 
celp eder ve bu gibi hatalardan içtinap etmelerini tavsiye e-

Bora cenge giderse, Türk kabi
leleri b8fsız mı kalacaktı? 

Türklerin büyük anası Ulun ha
tun odasından dışarıya çıkamıyor
du· 

Türklerin - cenk olursa - geride 
kalanlar için, mutlaka bir başa ih
tiyaçları vardı. 

Ulun hatunun hastalığı Bora'nın 
belini büküyordu. 

Bir hafta içinde (Frat)lılara bir 
cevap göndermek lazımdı. 

Ulun hatun: 
- "Başa, bat veririz.. Kanı, 

kanla yıkarız ! ,, 
Diyerek, birletik Türk kabilele

rile ( F ıratlılar) üzerine yürümeyi 
ve Ur kasabasını dütman tecavü
zünden kurtarmayı tavsiye ediyor
du. 

Günet'in oğlu, birleşik Türk ka
bilelerinin gün görmüt ihtiyarlarını 
bir araya topladı. 

- F ıratlılar bizi tehdit ediyor
lar. Ur kasabasını yedi gün sonra 
yakacaklar ve kızlarını oğullarile 
evlendirecekler. Babam ölürken, 
soyumuza yabancı kanı karıttırıl
mamasını vasiyet etmişti. Hasımı
mızın burnunu kırmak için cenuba 
doğru bir akın yapmak ve göçebe 
dütmanı sınırlarımızdan uzaklara 
sürmek istiyorum .. Siz ne dersiniz? 

lhti arla a • 

rı için yerlilerle az mı döğüfmÜf
lerdi? 

Hepsi birden (Bora)nın arkası
nı okşıyarak: 
-Tanrı dağından geçerken ya

ban öküzlerile boğu'an atalarının 
kanım ta,ıyorsun, oğul ! - Dedi
ler - madem ki düşman yurdumu
za göz dikmit·• Elbirliğile gözleri
ni çıkarmak borcumuzdur. (Ur)lu
ları hemen bu felaketten kurtarma
lıyız. 

Bora yüksek sesle sordu: 
- Bütün kabile yiğitleri yarın 

benimle yola çıkmağa söz veriyor
lar mı? 

ihtiyarlar hep bir ağızdan cevap 
verdiler: 

- Türk akıncıları petinden gele
cekler, oğul! Düşmanı Türk sınır
larından püskürtünceye kadar dö
ğü,eceğiz. Cenkte ölmek var, dön
mek yok. 

(Sert - elli) de Fırat kabilesile 
cenk ilan edildi.. Sokaklarda da
vullar çaldı .. Akıncılar er meydanı
na çağrıldı. 

Ertesi günü yola çıkacaklardı. . . .. 
Gizli bir konuşma .. 

O gece, Bora'nın gözüne uyku 
girmedi. Yatağında yatamıyordu. 

SATILIK EMLAK 
lhale bedelinin % 50 si ikraza kalbolunabilr. 

Emniyet Sandığından: 
Mevkii 

Kuzguncukta Nakkaş sokağında 
Beylerbeyinde Bostancıbatı Ab
dullahağa mahallesinde Münir
pafa Gazhane sokağında. 
Altımermerde Hacıtimur mahal
lesinde Hamallarhanı sokağında 
Kocamustafapaşada Sancaktar 
Hayrettin mahallesinde Koca -
mustafapafa sokağında. 
Unkapanında Yavuzsinan ma -
halleainde Yağcılar elyevm Ka -
zancılar sokağında. 

Nev'i Eski No. 
Bahçeli ev 10 
Maabahçe bir 5 
köşk ve tarla 

Ev 56 

Maabahçe ev 142, 162 

Dükkan 67 

Yeni No· 
ıs 

5/ 1 

48 

186,196; 1 

3 

Tophanede Karabatmustafa ma- Dükkan 
hallesinde Lüleciarutası soka -

26,26 
mükerrer 

3 

ğında. 
Yukarıda mevkileri yazılı emlak 15 kanunusani 934 tarihine müsa • 

dif pazrtesi günü saat on dörtten on albya kadar Sandık binasında a • 
çık arttırma ile satılacaktır. Almak isteyenlerin % 10 pey akçeaile mü• 
racaat etmeleri. . (7089) 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adet 
1 

Nev'i 
s 

Marka 
DCO 

No. Kilogr. Eşyanın cinsleri ~ 
5031 6 Beladon 

,, 6 Ekistreflüvit pürhü dö 
kamomvil 

,, 39 Bamdö trangil 
1 " " 

5032 43,200 Beladon yağı 

• 

6,400 Esans pur alkoolat dö 
Garüs 

50 Bir nevi salça 2 
6 

Varil 
s. FBNP 1994/9 460,500 İpekli pamuklu men• 

sucat 1 
• • • 19,000 Anbar ve antrepolar• 

da biriken mukavva 
kutu hurdeleri ile zıva 
nalık mukavva. 

Yukarıda yazılı eşya ecnebi memlekete gönderilınek şarti· 
le artırma suretile satılıktır. İsteyenler bugünden itibaren 
16-1-934 salı günü saat 16 ya kadar Satış Komisyonuna mü 

racaat etmeleri. (7113) 

deriz. Şurası iyİce bilinmelidir ki uzun ve fenni tecrübeler ne 
ticesinde yapılmış bir fişekteki herhangi bir malzemede cin
sen veya mikdaren ufak bir tebeddül veya fişeği ihzar tarzın· 
daki ufak bir tegayyür beklenilen neticenin alınmamasını mu 
cip olabilir. ', 

Dumanlı ve dumansız ha rutlarla ve her numarada saç· 
ma, şevrotin ve kurşunla ve domuz kurşunile doldurulmuş 
fişeklerimizi her yerde arayınız. 
Siyah kovan içine saçma, şevrotin ve kuruşunlcı ve 
kara barutla doldurulmuş fiş eklerin fiatı. • • 5.- Kuruş 
Kara barutlu aynı kovanlar iç inde domuz kurşu-
nile doldurulınuş fişeklerin fiatı. • • • • 6.- ,,, 
Kara barutla ala kurşuni kovanlar içine dol-
durulmuş fişeklerin fiatı • • • • • • • 6.- ,, 
Kara barutla en ala kovanlar içine doldurulmuş 
fişeklerin fiatı • • • • • • • • 7 ,5 ,, 
Dumansız barutla dolu turuncu renkte fişek
lerin fiatı . . . . . . . . . . 
Dumansız barutla dolu ala mor renkte fişek-

8.- il 

lerin fia tı . . . .. . . • . . . . 9.- ,, 
Dumansız barutla dolu en ala kırmızı renkte 
fişeklerin fiatı. • • • • • • • 9,5 ,,' 

Fişeklerimiz onarlık kutular İçinde satılır. 
Her kutu içinde görülecek kusurun idaremize veya fab 

rikaya bildirilınesi için birer va raka konmaktadır. 
Beş yüz fişekten aşağı olmamak üzere hususi evsafta fi· 

şek sİparİ§i kabul olunur. (7024) 9742 

yağma edecek ve yakacak kadar 
kuvvetlenmit midi? 

Urluları tehdit eden yerliler, 
Türklerle neden evlenmek istiyor
lardı? 

Günet'in oğlu ertesi sabah Türk 
akıncılarile beraber F ıratlılar üze
rine yürüyecekti. Fakat zihnini 
brmalıyan bu istifhamlar, Bora'nın 
kafasında birer muamma gibi yer
letiP kalını,tı. 

Ya Fırat incisi .. ! 
Bu kız da nerden çıkmı,tı? 
Dü,man elçisinin saatlerce gü-

zelliğinden bahsettiği reisin kızı a
caba hakikaten dünya güzeli dene
cek kadar güzel midi? 

Bora, odasında kendi kendine 
konuturken, 

(Sert - elli) de yerlefen, Fırat ka
bilesine mensup ihtiyar bir sihir
baz, delikanlıyı görmeğe gelmi•ti· 

ihtiyar (Y 09a)yı Sert - elli' de 
aevmiyen kimse yoktu. 

Y Ofa yıldızlardan insanların ta
liini okur ve iki kalbi biribirine 
bağlamak için büyüler yapardı. 

Y o'a'nın, o güne kadar, Türk 
kabileleri arasında kimseye fena· 
lık yapbğı görülmemişti. 

Günet'in oğlu, ihtiyar Yo,a'yı 
çok sever, onu sık sık ziyaret eder
di. 

Yoşa, Türklere ait iyi bir haber 
itilince veya yıldızlardan bayırlı 
bir şey ketfedince derhal Günet'irı 
oğluna kotar, anlatırdı. 

Bora, ihtiyar sihirbazı görünce: 
- Gene mutlaka hayırlı bir ha· 

her getirdin-.! 
Diyerek ayağa kalktı.. ihtiyarı 

göileryüzle kartıladı. 
Y Ofa, delikanlının yanına otur· 

du. 
- Bu gece sabaha kadar yıldız· 

larla konuftum .. Taliin çok parlalc, 
oğul! Dedi - eğer bu ay içinde 
rlütman kabilelerden birile cenge 
tututursan muhakkak galip gele
ceksin ! Sana bunu söylemeğe gel· 
d. ' ım ... 

Günet'in oğlu, ihtiyarın sözlerin• 
den memnun olmuftu. 

- Yarın Fıratlılar üzerine gide· 
ceğim, dedi, bu müjdeyi tam vak· 
tinde getirdin, Y oşa ! 

ihtiyar birdenbire yüzünü bıı• 
ruşturdu: 

- F ıratlılar üzerine mi gidecek· 
sin? 

- Evet. Bana bir elçi gönder• 
miş .. Eğer kızile evlenmezseJJI• 
(Ur) kasabasını yakacakmış. seıı 
benim yerimde alsan, bu tehdit kar• 
ş1sında, bir taş parçası gibi hare
ketsiz kalabilir misin? 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkardmağa başlanan yeui sene mahsulü toz ve kesıne şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarnmz eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarnnızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~andıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so lurnstor. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipar itler 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 için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sİparİf ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler, 1 

lstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satmalma kom. ilanları 

Merkez Kumanaanhğma j 
merbut kıtaat ve müessesat İh· 
tiyacı için üç bin çeki odun 
7-1-934 pazar gÜnÜ saat 14 
te kapalı zarfla satın almacak· ' 
{ ır. Şartnamesini görecekle 1 

rin her gün ve münakasasına 1 

gireceklerin belli gün ve saatin i 
den evvel teklif mektuplarını 
Tophanede Merkez Kuman· 
danlığı Satınalma Komisyonu· 
na vermeleri. (674) (6874) i 

9446 
• 1111 • 

Kuleli Askeri Lisesi ihtiya
cı icin bir reis koşum hayvanı 
30-'ı2-933 cuınarteıi gÜnÜ sa· 
tın alınacaktır. Hayvanı olan
ların mezkiir gÜn ve ııaatinde 
hayvanile birlikte Dolma hah- 1 

cede Üçüncü Kolordu Hayvan 
hastanesi Baş Baytarhğma mü 
racaatları. (711) (7077) 

9770 

. . ı 

Maltepe Lisesi için alınacak 
360 takım dahili elbisesinin be 
her takımı on bir lira dört ku
ruşta talibi üstündedir. ihalesi 
31-12-933 pazar günü saat 15 

1 e talik edilıniştir. Taliplerin / 
belli saatinde Merkez Kuman
danlığı Satmalma Komisyo· 
nunda hazır bulunmaları. 
(710) (7078) 9771 

• • • 

Adres: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : 
, 

Telefon No. 24470. 9'.)16 

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 

HÜSEYİN 

Fransızca -
Hukuki ve 

DANIŞ ~ 

Türkçe 
Medeni 

L 0 G AT 
Dictionnaire Juridique et Civique 

F rançais - Türe 

• 
lpekiş, piyasaya toptan 
kumaş vermiye başladı! 

I 1 - Arzu ve talep üzerine her 
kumaşın her rengi işlenir 
süratle teslim olunur • 

çeşit 
ve 

Kanunlarda; ilmi, içtimai ve hukuki eserlerde, ıiyui nutuklar 
ve konferanslarda, muahede ve m~kavel~ m~tinlerinde, yevmi 

Eskitehir Hava Makinist 1 raıetelerde, edebi kitaplar ve m~cmualarda kul anılan tabir ve 
Mektebi ihtiy~cı iç!n 150 adet 11tılahlan ıreniı cümleler ve bol m'sa !erle izah eder. 

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

vuku 
cevap 

karyolaya verilen fıat p~ahalı 52 bllyilk forma, gayet nefis ciltli. Fiyatı 5,50 ta9raya 6 liradır. 
görüldüğünden pa~a~?gı 28• ~ Kanaat Kütüphanesi ~·!11427] 
12-933 perşembe gunu saat --- _ _ · 
15,30 za bırakılmıştır. istekli· 
lerin belli gün ve saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satmal 
ma Komisyonunda hazır hu· 
lunmaları. (716) (7096) 

9790 
• • • 

Merkez Kumandanlığına 
baP.lı kıtaat ve müessesat ihti· 
ya~ı için 3000 kilo üzüm sirke· 
si 31-12-933 pazar günü saat 
15,30 da pazarlıkla satın alma 
caktır. Taliplerin belli gÜn ve 
saatinde Merkez Kumandan • 
lığı Satmalına Komisyonuna 
müracaatları. (717) (7101) 

• • • 
Maltepe Askeri lir.esi ihti • 

yacr için 500 çeki odun 2-1· 
934 salı günü saat 14,30 da pa 
zarlıkla satın alılnacaktır. Ta· 
liplerin belli gün ve saatinde 
Merkez kumandanlığı S'ltmal
ma komisyonunda hazır bulun 
maları. (720) (7123) 

• * • 

1 lST ANBUL REL~DIYES1 İLANLARI 

İstanbul Belediyesinden : 
Yeni Ölçüler kanuıı ve nizamnamesine göre bu senenin 

31 Kanunuevvelinden sonra kanunun men ettiği ölçülerin 
kullanılması yasaktır. Bütün esnaf ve alakadarların şimdi
den metre, Kilo gram ve litre esası üzerine ölçüler tedarik et· 
mesi 13.zımdır. 1 Kanunusani 934 tarihinden itibaren kulla· 
nıldığı görülen yasak ölçüler müsadere edilecek ve kullanan· 
lar kanuna tevfikan cezalandırılacaktır. Halkımızın bu yüz 
den zarar görmemesi için biran evvel yeni ölçü tedarik etme 
leri Iaznndır. Fazla İzahat almak isteyenler yeni postaha· 
ne arhasında Beyker hanında İstanbul mıntakaıı ölçüler 
ve ayar hat müfettişliii;ine müracaat edebilirler. (7065) 

Cerrahpaşada 9-12 yeni, 9-11 eski No. hane enkazı: T. 37,5 L. 
Cerrahpaşada 31harita2-6 em!~ No. hane enkazı: T. 2,5 L. 

Yukarıda yazılı hanelerin enkazı satılmak üzere müzaye • 
deye çıkarılmıştır. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere hergün 
Levazım müdürlüğüne, müzayedeye girmek için de teminat 
makbuz veya mektubu ile 22· 1-934 pazartesi gÜnÜ saat on be 
şe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (7120) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

'toptan satışlar içın môracaat mahalii: 

fstanbul Sultanhamam, İpekif 
Te'graf arlresi : ftsanbul h·lc"ş - Te1efo'1 20'i95 

[ 11133 J 
. . . . ... ·: 

•. ,. \ ,, • • • •.ı .... : • 

ANAl)OLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 tlncil \ıakıf Han fatanbul 

96:)'2 

fh~iyat ve Sermayesi: {1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

1'ürkiye ft Bankaaı tarafından tetkil o~unmuştur, idare meclisi ve mildiirler 
heyeti ve memurlan kimileıı Türklerde11 mürekkep yegane Tflrk Sigorta Şirke
~dir. Ttirkiyenin her tarafında (200) il geçeıı acentalannıa hepal Türktür, Tür• 
kiyenin en mühim müeslieaelerinin vebanka1arının ııigortalaf'ıaı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitlıı 3apar. Hasar vukuunda zararları ıilr'at ve kolaylıkll ôdcır. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 
Harbiye mektebi ihtiyacı i· 

çin 15 kalem atış malzemesi i
le ve ağır makineli tüfeklerin 
semer tamiratı 31-12-933 pa
zar günü saat 15,30 da pazar· 
lıkla yaptırılacaktır. Talip1e -
rin belli gün ve saatinde Mer· 
kez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonuna ge1meleri. 

Satın alınması mukarrer olan 11500 adet ekmek torbası· 
nm kapalı zarf münakasası 7 ikincikanun 934 pazar günü 
saat 15 te yapılacağından İsteklilerin şartname ve nümuneyİ 
görmek üzere her gÜn ve mÜn'lkasaya girmek için ille teminat , __ Şiir Değil Hakikat 
makbuzile beraber mezkur günün muayyen saatinde komis • Nevrozin Celal Ergun 

DEVLET DEMlRYOLLARI İDARESi iLANLARI 

(718) (7122) 

••• 
1-Iarbiye Mektebi ihtiyacı 

için 287 ,500 kilo odun 2· 1-934 
salı günü saat 14 te pazMlık
la alınacaktır. isteklilerin belli 
gün ve saatinde Merkez Satın· 
alına komisyonunda baZlr bu
lunmaları. (722) (7125) 

yonumuza müracaatları. (6849) 9564 Bir tek katesi onun 

Bu sa ipek Böcekçiliği 
E~stitüsü Müdürlüğünden: 

Bursada İpek böceği tohumu kışlağının Linde Fabrikası 
tarafından kurulmuş olan soğutma tesisatını işletmek 
üzere bir makiniste ihtiyaç vardır. Taliplerin so • 
ğutına müesseselermde kompresör ve buna mü· 
teallik aksamr işletebilecek kabiliyette oldukta • 
rmı havi çalıştıklan müesseeden aldıkları vesikalarla 2 kanu
nusani 934 pazartesi günü saat 14 te İstanbul Ziraat Müdür. 
lüğüne müracataları (7087) 

Bir derde bin devadır 
Nevrozin Celal Eraun 

Ne kadar hoıtur helo 
Alınca bir tek kaşe 
Ağrılar kesilince 
Nevroı.iıı Celal Ergua 

Hem sema hem de ıemia 
Her yer bilir Nevrozin 
Amilidir hem bunun 
Nevrozln Celil Erırun 

Zahire nakliyatına mahsus 20 temmuz 1930 tarihli 9 
numaralı hususi tenzilli tarife ile zeyilleri 25 KanA ve · 
1934 "hind . "b 1 ~ unusanı 
f 

"kamtarı1 enktıtı yaren. ag~edilerek yerine diğer bir tari 
e ı e o unaca ır. eru tarıfe mucibince almacak ·· tl 

A b · .. d ll ucre er 
. areınıne nazaran yuz e e i zamlıdır. Ecnebi Memleketle-

re ıhra~t yapacaklara ve memleket dahilinde en aşağı 30 000 
tonk ~ahd ıredilnaklked.eceklere alman ücretlerin üçte biri pruı;, ola 
ra ıa e e ece tır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilme · 
du_r. (7083) sı ı;;~u 

İdaremize. ai~ 2~ hurda ma~e ile 7 • 8 hurda vagon 27. J. 
934 cumart~sı gunu saa.t 15 te bılmüzayede satılacktır. Şart • 
name tedarık etmek ve ızahat almak isteyenlerin Haydarpaşa 
İşletme müfettişliğine müracaaları. (7069) 
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Uenizyolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri : Kar.köy Köprübaıı 

Tel 42362 - Sirkeci Mülıiirdarzade 
Han Tel. 22740 

İmroz yolu 
UGUR vapuru 29 birinci Kanun 
CUMA 15 te Galata rıhtımın
dan kalkacak. Gidişte Gelibolu, 
Lapseki, Çanakkale, lmroz'a. 
Dönütte bunlara ilaveten Şar
köy'e uğrayacaktır. (7112) 9806 

Bartın yolu 
SEYYAR vapuru 28 Birinci 
Kanun PERŞEMBE 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak. 
Giditte Akçatebir, Eregli, Zon
guldak, Bartin, Amasra, Kuru
catile, Cide'ye. Dönütte Amaı.
ra, Kurucatileye uğramıyacak
tır. (7109) 9803 -
Karadeniz sür'at 

yolu 
COMHURlYET vapuru 28 
Birinci Kanun PERŞEMBE 
20 de Galata rıhtımından kal
kacak. Gidişte İnebolu, Sam
sun, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Rize, Hopaya. Dönü,te bunlara 
ilaveten Pazar, Pulathaneye uğ
rayacaktır. (7111) 9804 -

Mersin sür'at yolu 
KONYA vapuru 29 Birinci 
Kanun CUMA 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Giditte 
İzmir, Antalya,Mersin, Payas'a. 
Dönütte bunlara ilaveten Alan
ya, Küllük, Çanakkaleye uğra
yacaktır. (7110) 9805 

--------ııı1ıııı1----· 
_,_ __ .,.FAR U Ki ---

GÜZEL KOKULAR 
Fabrikaaıaın deposu; fstanbulda 
Sultanhamamı meydanındadır. 
Beyoğlunda Karlman _geçidi, 
Ankarada Moda pazarı, lzmirde 
Şemsi Hakikat mağazasında 
baıl:ca satıı yerleridir. Baıka 
,ehirlerden alıp sstmak lıtiyen
ler Sultanhamamındaki merkeze 

- buyursualar. • 11264 _ .. 

MiLLiYET PERŞEMBE 28 KA.NUNUEVVF' 1933 

MI 
OYUN KAGITLARINDA TENZİLAT 

Hilaliahmer Oyun kağıtları Satış memurlugundi : ' 
Ramazan ve Yılbaşı münaıebetile fiyatları indir~ yedi cins 

oyun kağıdının numaralarile tenzilat mikdan atağıdakj cetvelde göı-
terilmiftir: ~ 

Numara 950 1440 kuruştan 1008 kurup. . 
" 122/ 2 1488 " 900 " , 
,, 122/ 3 1416 " 900 ,, 
" 222/ 1 1620 " 1008 " 
,, 222/ 3 1644 ,, 1008 " 
" 200 1800 ,, 1416 ,, 
,, 200 1668 ,, 1296 ,, aatılmaktaClır. 

9808 

Memleketin her tarafında 
Az zamanda 
Büyük rağbet kazanan 

,, '. 

~umaşları lstanbul'da cfa 
Satılmaya başlandı 

·Toptan satışlar ve siparişler 
için müracaat mahalli: 

Bahçekapıda eski Şamh Han No. 18 
Telefon: 20485 

Perakende satışlar: 
Şimdilik 

fstanbul, Yeni postahane civarında Milli 
Spor Zeki Riza Mağazası 

11362 9719 

• 

.. ________________________ .... 
Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Seneba§ı hesabatı münasebetile Kanunusaninin birinci pa 
zarteıi günü muamele yapılıruyacağı muhterem müşterilerimi 
ze ilan olunur. .(7129) 

1 

MEHMET.-EFENDi· 

Kış Mevsimi 
GÜNEŞ MEMLEKETİ OLAN 

İTALYA'DA 

RlViERA LIGURıENNE 
Bahrisefit sahilinde, tatlı ve günetli bir iklim

de bertürlü konforu havi kıt merkezi. 
Cenova, San Remo, Oıpedaletti, Bordighere, 

Alassio, Rapallo, Santa Margherita, Varazze, Ner
vi, Pegli, Portofino, mare e vetta. 

RiVIERA DELA VERSiliA 
Viareggio karnavalı, Bahrisefit sahilinde ilk

bahar. 
Viareggio, Forte dei Marmi, Marina di Piet

rasanta, Lido di Camaiore, 

NAPOLi KÖRFEZi 
Methur kış merkezleri, tatlı ve güneşli iklim. 
Napoli, Salerno, Castellammare di Stabia, 

:Agnano, Capri, Sorrente, Amalfi, Ravello, Posita
no, lschia, Pompei, Hercolanum, Pesto. 

SiCiLYA 
Adanın yakıcı günefİ altında liıtlık tedavi 

merkezleri. 
Palermo, Siracuse, Taormine, Agrigente, Meı 

sine, Segesta, Selinunte, · 

SiRACUSA 
Birinci sınıf ecnebiler oteli, gayet mükem -

mel bir vaziyeti ve sahile manzarası vardır. Pan
siyon 40 Liret. ·- ' 

RODOS 
Adalar denizinde llı~lık liaplıca merkezi 

TRABULUS 

geçiriniz. Şimendüfer Ocretleriade: 

0/o 50 _ 70 Tenzilat 

MAJEUR GÖLÜ 
Tatlı ve güneşli iklim. 
Stresa, Pallanza, Baleno.-ı 

COME GÖLÜ 

' . 

ilkbahar mevsimini geçirmek" için en müke!:!l 
mel yer. 

Bellagio, Villa d'Este, Cadenabbia, 

GARDE GÖLU 
Gölün sahilinde güneşli kıtlık kaplıca mer -

kezleri. 
Gardone Riviera, Fasano, Mademo, Salo, 

ilkbaharda: Riva, T orbole, Malcesine. 

MERANO, BOLZANO-GRIES 
Cenubi Alplerin sathı mailinde ve. liuru ili • 

!imde kışlık tedavi merkezleri· 

MERANO Q.,c oteli 
180 yatakh 
fiat mutedil 

OTEL BRISTOL 
60 yataklı pansiyon 40 liret 

BiViERA DEL CARNARO 
Abbazia, Laurana. _ 
Adriyatik üzerinde ilkbahar için kaplıca mer 

kezleri. ·- - -

BRiONi 
Adriyatikin • 

Kuru iklim, dahilinde mühim tenezzühler. Gayet ferall ve 'clilrüba a'dası. 

l 
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(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul r. 8 iZ em& Divanyolu No. 118. Kabina tele-
Dahiliye mütehassısı fon : 22398. Kışlık ikametgah 

Cumadan ba9ka günlerde saat :Telefon 42519 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Miidürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. ş. 


