
İçki aleyhtarları dün toplan
dılar, tezahuratta bulundular. 
Buğday fiatlarında yükselme 
temayülleri var. 
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Fransız kabinesi Almanyaya 
verilecek muhtırayı hazırladı. 
Alman ordusuna yüz bin nefer 
ilavesi kabul edilmiş. 
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Köyler ve şehirler 
Kibrit ve çakmak Meclis martta toplanın üzere tatil kararı verdi 

---ANKARA, 26 K. evvel - Buğdayı 
konımaya devam için ekmekten alın
ması kararlafan vergi, güzel bir bu
luş olarak takdır ve ta~viple karşılan· 
dı. Şehir ve kasabalarda tatbik edile
cek olan bu verginin faydalan köy
lerde bissolunacaktır. Bugün muayyen 
mmtakalarda kurulan buğday alım 
ista.ııyonlan ihtiyaç nispetinde çoğal
tılmakla ve bu teşkilat, işi çabuk gör
me ceph;,.inden ıslah edilmekle; Türk 
köylüsünün bugün için sıkıntısı çok 
hafifletilınit olacaktır. 

Köylünün diğer dertlerinden biri 
de tuz meselesidir. Hükümet bu iş 
üzerinde de meşguldür. Martta 934 
bütçe projesi Millet Meclisine sevko
ıunurken tuz için de bir teklif yapıl
ması memuldür. 

KöylünÜn dertleri birer birer hallo
lunurken şehirliler için de bazı müla
hazalar S:.rdetmek fırsatı doğmu§ olu
yor. Bugün mevcut ve yann ~a~ret
ler karşmnda ihtası veya tezyıdı mel
huz vergiler muvacehesinde tehirler 
halkını mütalea etmek bug~ün en 
canlı mevzularından biridir. Ekmeğin 
bu derece ucuz satıldığı bir memle
kette diğer ihtiyaçların niapet edile
mez derecede fiat farkı gösterme'Iİ 
etüt olunmağa değer. 

Her ıehrin kendine göre husuaiyet· 
leri vardır. Ben yalnız Ankaradan bir 
kaç misal &'Österecefim. Hükümet 
merkezi ve mahiyet itibarile bir me
mur ıehrinden bllfk& bir fCY olmıyan 
,Ankara dan. E.,. kiralan, 11akliye üc· 
retreri, mahrukat, sefıze ve yemit me• 
seleleri bu ıehirde ele alınacak birer 
mücadele mevzuudur. Halbuki haki· 
katte memleketimizde hayatm pahalı 
olmaması lazımdır. Hükiımet ve bele
diyeler mütterek bir programla paha· 
lılıkla ve ihtikarla mücadeleye ıı:eçme
lidirler .•• . .. . 

Sigara tiatlerinin indirilmesi mev• 
zub_.bjs oldufv fU günlerde kibrit ve 
çakmaır. me1elesi de akla geliyor. B~
günkü ıartlar içinde iki paraya hır 
k;brit yakmanın pahalılığı göze çar• 
pıyor. Huonsıle kibrit fabrikası 1stan• 
bulda kurulduktan sonra. • • 

Memnuniyetle haber alıyoruz ki, 
hükümct bu iıin de Üzerindedir. Kib
rit ve çakmak inhioan iıletmesini alan 
"Di Amerikan Türkit inve~nt 
korporeıön ., §İrketi ile 1930 aeneaınde 
imzalanan mukavelenamede mevcut 
hükümler kibrit fiatlerinin bugün 
tenziline imkan vermektedir. Muka· 
velenamenin on ikinci madde~i ile tat· 
bikatta biliımum hesaplar için dolar 
esası kabul edilmittir. Dolann ise son 
zamanlarda sukutu ile ayni maddeye 
gÖ!e kibrit satıt fiatinin muayyen nis
bette tenkisi li.zmı&'elmektedir. Bu• 
günkü dolar kambiyo fiati ile muka
velenamede muharrer kambiyo esa!f 
arasında, (bu uaı her Türk lirasına 
mukabil, Amerika Müttehit Hüku
metlerinin 4 7 senti olarak tespit olun• 
muştu.) yüzde otuz nispetinde bir va· 
aati fark &'örüldüğünden, bugün yüz 
paraya sattırılan büyük kibrit kutula
rının yetmit paraya indirilmesi lizım
gelmektedir. Ancak bu tenzil, kibrit 
inhisar idareıinin devlete her aene 
verdiği maktu hi.aaenin ve maktu ver .. 
ginin de inmesini intaç edeceğinden, 
mesele devletin varidatı cephesinden 
de mütalea edilmeğe li>'._ıktır. 

Zira halk kutu baıına otuz para 
kazanırken, hazine böyle bir muame• 
leden yanm milyon liradan fazla bir 
zarara uğramı§ bulunacaktır. Bugün 
devlet varidatının aza1masını dÜ§Ün
mek §Öyle dursun, bilakis arttırılması 
için tedbir ve çare dütünülürken, ha
zineye bu cepheden de bir zarar yara
tılmaar doğru olmaz. Bize kalıraa İn· 
hisarı itleten ıirketi taahhüdünü ifa-
1• davet etmekle beraber, tenzilden 
hasıl olacak farkın hazine lehine va
ridat kaydolunabilmesi için tedbir a
lınmalı, bu iıi bir kanunla temin etme
lidir. Halk yetmiş para yerine, kibri
te bugüne kadar olduğu gibi yüz pa· 
rayı vermeğe devam auretile, devlet 
bütçesini korumak için alınacak bôy !e 
bir tedbirin gene kendi nef'ine oldu
ğunu takdir edebilir. 

Yalnız buna mukabil hüküınetc te
rettüp eden diğer bir vazife vardır. 
O d kibrit inhiaar idaresini, bir an 
evvP-1 piyasaya muayyen tiplerde çak
mak çıkartmaya davettir. Sigara ıçcn
ler için ucuzluk ve bilhassa rahatlık 
temin eden bu aletleri bugün anco k 
harice gidip &'elmit olan mahdut kim
selerde görmek kabildir. Halbuki kib
ritle beraber bunun da imali, ithali ve 
satılmaıı haklarını almıı olan ıirket 
üç senedir bu husu&ta ufacık bir hat.,_ 
ket olsun göstermedi. 

Mecdi SADRETTIN 

Sovyetlerin ikinci beş 
senelik planı 

MOSKOV A, 28. A.A. - Moskova sa
nayii, ikinci bet senelik planın birinci se
nesine ati programı, geçen 11 ay 20 gün 
zarfında yüzde iki fazlaıiyle tehakkuk et
tirmiştir. 

1932 seesine nisbetle istihsalde yüzde 
14 fazlalık vardır ki bu fazlalık plan mu 
cibince ancak yüzde 8,6 olacaktı. 

----------------------------------------------------------------------------------------.-.----------------------------------------------~~~~---· 
Adliye yangını üzerine hazırlanan ka

nun layihasi Mecliste kah-~I edildi 
Meclis martın bir_inci perşembe günµ toplanacak 

Muhtelit komisyonun kaldırılmasına ait mukavele, Türk -
İran dostluk muahedesi tasdik edildi. 

Kabul edilen diğer kanunlar ve H. Tarik B. in bir teklifi 

1 

ceienmesine mi.ni olmu§tur. Binaen • 
aleyh, eski dava sahipleri, yeni dava 
sal]iplerine tercih edildiği gibi keza 
mahkeme günlerini de kendilerine da 
ha evvel bir mahkeme günü vermek 

Ha'ltkı Tarı'lt Bey (Giresun) Kitapçı H ümü Bey (l:unir) Rail Bey (Trabzon) 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Ki· ı lacaktır. Eğer aulh itlerinden ise ta• 
zım Paıa Hazretlerinin riyasetinde lep vukuunda sulh h8kimi buna da 
toplanan Büyük Millet Meclisinin bu· bakacaktır. Sulh mahkemelerine ken 
günkü içtimaında 1otanbul Adliye yan dilerine ait itlerin yenilenmeai için 
ıımı üzerine alınacak tedbirlere ait müracaat yapılınııaa o İ§ler kendile
tanzim edilen kanun liyihasile, gÜm - rine havale edilmit olduğu için de • 
rük kanununun 36 ıncı maddesinin de vam edecektir. 
iittirilmesine dair layiha, mübadele Hakkı Tarık Beyin teklili 
komisyonunun kaldırılma11na dair mu Bundan sonra Hakkı Tank (Gir,.. 
kavelenin tasdikı hakkındaki kanun sun) söz alarak e'"'ümle demiıtir ki: 
müzakere ve kabul edilmittir. Mahkemelerde bu yangından ev • 

MUnakaşalar ve! itlerini takip etmekte olanlar ıim 
di yeni bir külfete daha düşmektedir. 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Mil ler. Bürolara giderek vesikalarını tev 
]et Meclisinde lstanbul Adliye binası• sik ve tesbit ettirmeğe mecbur olacak 
nın yanması Üzerine alın•cak tedbir- lar. Bunlar hakkı ihkak etmek için 
ler hakkındaki layihanın mü~akere • gayri ·tabii yollardır. Kendilerinin 
sinde kitapçı Hüsnü Bey (İzmir) Ad- ıun'ü taksiri olmadan başlarına &'el • 
Jiye encümeninden fU suali sormuıtur: miş olan bir afet karşısında acaba e&-

Aıliye davalannda istida büroya, 1 • ) 
ıulh mahkemelerinde ise sulh hikimi kiden mahkeme ere 1.§ vermiş o anla 
ne v rilec ktir. p kal· fakat mTh kartı yapılacak bir kolaylık yok mu· 

hikimi istidayı alıp ta gene büroya dU!"Üendenize göre herhangi bir tebliğ' 

lazım geldiğini bekliybilirlr. 
Ondan sonra mevkufların vaziye

ti gelir. Acaba bugün kimler mevkuf. 
tur? Bunlar içinde bir çok masumlar 
olabilir. Hakimlerin hakkı taktiri var
dır. belki tahliye kararı verebilirler, 
Fakat böyle fevkaljde bir kanunla 
fevkalade bir vaziyet kar§mnda mut-
laka meclisi alinin bir şey söylemesi
ne lüzum vardır. 

Birinci noktai nazanmı bir takrir: 

:k~~ecektir. Yoksa kendi&i mi yapa itinde yalnız kendilerine muayyen bir 
it günü tayininde yeni it sahiplerine I h • 

Encümen namına izahat · tercih edilmek suretile olmalıdır. n ıaar/ar Vekı1i Rana Bey 
Adliye encümeni namına Raif Bey Bu en tabii haklarıdır. Aylarca, sene- le teyit ediyonım. Diyorum ki, yan • 

(Trabzon) - Bu kanuna göre yeni • !erce itlerini takip etmişler, işlerini &'ın yüzünden bitjrilmesi geciken it • 
leme itleri ticaret, aaJiye ve hukuk me bitecek bir hale getirmitlerdir. ler gerek mahkeme ve gerek icra gün 
vaddından ise sureti mabsusada tet- Tercih meselesi iri itiyadi!e yenilerine tercih edilir. 
kil edilen bürolar tarafından yapı· Fakat böyle bir afet itlerinin neti- (Devamı 5 inci sahifede) ... ,, ...... ,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,~,,,,,,,,,,,.,,,,,, ....... ,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

(1) -Necati B. caddesi; (2) - Suad Muhsin; (3) Vasli, (4) -De
mir, (5) - Fotogralçı, Talat Hastanede 

Havagazından dün 14 kişi 
zehirlendi, biri öldü 

Baygın bir halde hastahaneye kaldırılan 
digerlerinin sıhhatleri gittikçe düzeliyor 

Son günlerde hava gazı vunnasın- j 
dan zehirlenme vak'aları çoğalmıştır. 

Bir iki gün evvel Üsküdarda bakkal 
Junail efendi ile kızı Emine hava ga
zından zehirlenıniıler, müşkülatla kur· 
tarılabilmişlerdi. 

Fakat evvelki gece Tophanede ha
va gazıııdan büyük mikyasta zehirlenme 
vak'ası o1muı, on dört kiti zehirlenmjf, 
bir zavallı da boğularak ölmüıtür. 

Faciayı anlatalım: 
Tophanede tramvay caddes'nde ve 

durak yerinde Karaköyden gidilirken 
sağ kolda tiracı Muhsin, bakkal Ki
kork, meyhaneci Hilmi, tütüncü Lutfi 
efendilerin dükkanlan vardır. 

Caddenin solundaki dükkanlar ara
sında da fotoğrafçı Hilmi, açşı F eyzul
lah ve ortağı Nazif efendilerin dükkan 
ları bulunmaktadır. 

Bu dükkanlarda ve üstlerindeki o
dalarda dükkan sahipleri, çıraklan yat
maktadırlar. 

Zehirlenme nasıl haber alındı? 
Bakkal Ke&'ork efendi, Kadıköyün: 

de oturmaktadır. Dün sabah Kadıkö
yünden 1stanbula inmit, saat sekiz bu
çuk sularında dükkana gelerek açmıt· 
tır; fakat aradan b'.r müddet geçliği hal 
de, şiracı Muhsin Çavuı ile meyhaneci 
Hilmi, tütüncü Suphi efendilerin dük· 
kiinlannı açmamış olmaları Keygork e
fendinin nazan dikkatini celbetm.iştir. 

Bilhassa Muhıin Çavuı dükkanını çok 
erken açtığından böyle geç kalma11 Ke
gork efendinin §Üphelerini uyandırmıı-
tn·. 

Dükkanlardan ses verilmiyor. 
Bunun Üzerine Keygork efendi bu 

dükkanların kapılannı çalmış, kepenk- • 
)erini vurmuştur. Bunlara da cevap a
lınamaınış ve bu hal o civardaki diğer 
dükkan sahiplerini de şüpheye düşür
mü.1tür. 

Bu vaziyet karşısında Kegork Al
lahverdi efendi çirağını tütüncü Suphi 
efendin' n dükkanının üst tarafındaki 
pencereye çıkararak içeriye sokmuş
tur. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Yeni Macar 
Sefiri geldi 
İtimatnamesini vermek 

üzre Ankaraya gitti 
Macaristanın Ankara orta elçiliği

ne tayin edilen Dr. Yungerth Arnöt -
hy ıebrimize gelmit ve dün akıam iti 
matnameıini Reiaicümhur Hazretleri· 
ne takdim için Ankaraya gitınittir. 
Yeni sefir, Macaristanın Baltık hü • 
kümetleri nezdinde orta elçi bulun • 
makta ve Helsingfortta oturmakta i
di. Dr. Yungerth, 1916 senesinde bir 
müddet Türkiyede bulunmuş, bizi sev 
mit ve Türklere kartı dostluk hisleri 
besliyen bir diplomattır. Bu sebeple 
memleketimizde Macaristanı temsil 
etmeğe memur edildiğinden dolayı 
çok memnundur. Sefir Cenapları dün 
bizi Perapalas otelinde kemali ne• 
zaketle kabul ederek memnuniyetleri 
ni tU suretle ifade etmitıir: 

- Ben ıimalden, ta Helsingforttan 
Türkiyeye geliyorum. Memleketiniz 
benim için yabancı değildir. 1919 SC• 

nesinde Sovyet Rusya Macaristan a • 
rasında üıeranın iadesi iç.in mü.zake· 
rata memur edilmiş idim. Evveli (Re 
val) de sonra da Rigada Rus ricali i
le temaslarda bulundum. Bili.hara 
Macariotarun Baltık hüküınetleri nez 
dine orta elçi olarak tayin edildim. An 
kara son zamanlarda Balkanlarda si
yasi faaliyetlerin merkezi olm'uıtur. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Türkiye ve 
Yunanistan 

Celal Beyle Yunan ikhsat 
nazırı arasında 

teati edile:ı telgraflar 
ANKARA, 28 (A.A.) - Türkiye -

Yunanistan ticaret itilifnameıinin An· 
karada imzası münasebetile lktısat ve
kili Mahmut Celi.I Beyefendi ile Yuna
nistan lktısat nazırı M. Pesmazoğlu a
rasında atideki telgraflar teati edilmit· 
tir: 

Tam bir tetriki mesai fikriyle huıuı 
bulan ve iki memleket ara11ndaki tica
ri münasebetlerin inkitafında yeni b:r 

(Devamı 2 inci sal:"•de) · 
_nn topla ....... 

Talebe yerli mallar için 
dün tezahuratta bulundu 
Beyazıttan Taksime kadar geçit resmi 

yapıldı, yollarda nutuklar söylendi _ 
Milli Türk talebe birliği yerli mal

lar ve tasarnıf toplantısını dün ıaat 
14 te Üniversite konferans salonun • 
da yapmıt ve müteakıben Beyazıttan 
Taksime kadar büyük bir geçit reımi 
icra edilmittir. Üniversite koı:ıferan• 
salonu, daha saat 13 te hıncahınç ta
lebe ile dolmuıtu. Salonun büyük 
kürsüsünün arkasına üzerinde Milli 
Türk Talebe birliği yazılı bir levha a
sılmıt ve salon methali ile kürsü bay
raklarla süslenmitti. Toplantıya itti • 
rak için salona girenlere matbu birer 
çağırma kağıdı veriliyordu. Bu kağıt
ta §U ıbare vardı: 

"Kardeş, 

Yerli malın sürümü için çalıııru.n 
yurta düşkünlük olmaz. Ve bir-
liğini seversen yerli malın mi· 
tingine ge1." 

Yü.!ttlt lktı t ve Tjcarel mektebi 
talebe cemiyetinin yerli malı ve tasar 
ruf haftası münaaebetile tabettirdiği 
brotür de bu meyanda dağıtılıyordu. 

Saat 14 te ilk defa olarak kürsü
ye Hukuk fakültesi lktısat döcenti 
Muhlis Etem Bey çıktı ve hiilasaten 
fU hitabeyi irat etti:: 

.. - Bir müs.temlekeci memleket • 
]t!r ve bir de müstemlekeler vardır. 
Bir tarafta siyaseten bağlı memleket
ler ve diğer taraftan hür memleket -
ler mevcuttur. Türkiye impara
torluk devrinde ik \ ;aden hür değildi. 
Müstemlekeci devletler, memlekette 
sermayelerini istedikleri gibi işleti -
yor, Türkiyenin servetlerinden alabil 
diğine istifade ediyorlar, emteasını, 
madenlerini asgari bedel mukabilinde 
alıyorlar ve Türkü hizmetkar gibi 
kullanıyorlardı. Cümburiyetten son -
ra bu vaziyet değişti. Bilhassa Lau -
ıanne muahedesi, ikbsadi zincirleri 
kırmıttır. Bunu takiben memlekette 
iktısadi sahada da bir kurtulut hare 
keti batlamıt, müstakil bir milli iktı· 
aada doğru gidilmittir. Bu milli iklı
aadi savaşta Türkler, eskisi gibi ec .. 
nebi sermayesi almamak ve bu milli 

• 

iti milli sermaye ile başarmak gayesi
ni takip etmekte bulunmu§tur. Bunun 
için de tasarruf Jizımdır. Tasarruf 
sayesinde on ıenede 40 küsur milyon 
milli sermaye topladık. Bu para ile bil 
hassa demiryollan yapılıyor, sanayi i
lerliyor." 

Muhliu Etem Bey, bu noktaya ge 
lince, yerli mallar meseleaini mevzu
ubahsetmit, yerlimalı; yerli malı ku~
lanmamızın sebebi etrafında izahat 
v~rmiş ve dentİ§tİr ki: 

"- Yerli malı almakla gene ta • 
sarruf etmiş oluyoruz ve buna milli 
tasarruf diyoruz. Bu suretle hür ve 
müatakil bir .milli iktısat dönüyor.'' 

Muhlis Etem Bey, bundan sonra 
talebe birliğinin müsbet işlere geçme
si itine temas ed~rek hitabesini §U 

cümlelerle bitirmiştir: 
"-Talebe birliğinin müsbet itlere 

geçmesi için bir kooperatif, lokanta. 
yapması, yerli malından aatış mağa .. 

(Devamı 6 met sahifede) 

lktısadi program 
Programın tatbikatı için hazırlanacak 

layihalar martta Meclise verilecek 
'ANKARA, 28 (Tele/onla) - icra vekilleri heyeti önümüzdeki haf 

ta iktısadi programın müzakeresine devam edecek ve program bu su. 
retle kati yet kesbetmif bulunacaktır. Program tatbikatının icap ettire
ceği kanun layihaları lktısat vekaleti taralından hazırlanmağa başla. 
nacak ve mart içtimaında bu layihalar Meclise sevkolunacaktır. 

GUNUN RESiMLERiNDEN: (1) Sıhhat miidürlüğünde toplanan 
luhuf yerlerini tespit komisyonu; (2) - Kaymakamların Belediyede 
yaptığı içtimada ; (3) Y efilhilôlcilerin kongresi; ( 4) - Balatta yı

·'ıılan ev - Yazıları iç aahifelerde -

de sık sık kon- j" 
ardır. Iİ~ 
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Midilli'nin Karadenizdeki akınları 
Tercüme eden: Mehmet HALiT Ya zan: Bahriye birinci mülcizınu "Doniç,, 
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Midilli av ararken kendi
sini tuzağa düşüyordu 

,, 

ilk Önce iki vızıltı, ondan sonra da müt
hiş bir top ateşi başlamıştı .• 

Ertesi günün gecesi idi. Rizeye 
doğru gidiyoruz. Hava soğuk ve yıl 
dızlı dikkat ve teyakkuzla limana 
girdik. 

Karaya iyi sokulduk, iç liman
da demirledik. Projektörümüz sa-

r hildeki evleri tarayarak hükilmet 
binasmı arıyor- Karaya bir filka 
gönderdik, telgraf memurunu uy
kudan uyandırdık. Telgraf memu
ru Türk sahil cephesi kumandanlı
ğına verilecek bir telgraf için bize 
tevassut edecekti. Çekilen telgraf 
şu idi: "Midilli, Rus babri kuvvet
leri tarafından bombardıman edi
len mevzilari bombardımanın ika 
ettiği hasarı hakild bir surette bil
dirmenizi rica eder . ., 

Sabahleyin tafakla bera~r ce
vap aldık. 

Rizeliler gün doğar doğmaz li
manda "Midilli,.yi gördüklerine 
pek seviniyorlardı. fakat, uzun za
man onlarm sevincine o.-tak olama
dık. Tekrar demir ahp !İmale doğ
ru uzaklattık. Düşman filosunu 
yakalamak istiyorduk. 

Hava daha ziyade açılmaya baş
lamı~b. Artık sahile doğru taarruz 
etmek vakti gelmiftİ. Limanda hiç 
bir gemi gözükmüyordu. Ruslar da 
bayramdaydı. Bayramı burunla
rından getirmek için bir iki selam 
muhabbet busesi de bizden olsun .. 
Dedik ve bir kaç isabetli, mükem
mel mermi gönderdik ve öğleye 
doğru tekrar fİmal istikametine dü
men kırdık. "Hamidiye,.de timal
deydi. Onunla birletecektik. Kırım
la Kafkas limanları araamdaki Rus 
askeri nakliyatını ihlil etmek isti
yorduk. Hemen nerede ise akfam 
olacakb. Sema, kaim bulutlarla 
örtülmüttü· Dehtetli bir yağmur 

i vardı. Puslu, sisli, rüyet kabiliyeti
! ni azaltan bir hava, hele mütekabil 

baskınlara birebir. 

On bet mil ile seyrediyorduk. 
yağmur bir aralık dindi. Fakat bu 
na mukabil tam sis bulutlannm or
tasına girmittik. Hava o kadar ıu 
buharı ile dolu ki, nerede ise yal
nız onu teneffüs edecek. 

Sat 6,30 du. Nöbet değifme za
manı geldi, hava iyice karardı. Ve.. 
Nöbet bize geçti, güvertede ve yer
lerimizdeyiz. Gözlerimiz ileride 
bir noktaya takıldı. Sancak iskele
nin önünde, siyah ve uzun bir çizgi 
var. Çok yakın. Mülazım Vordik: 

" Ben bunları gemi zannediyo
nhn.. 

Dedi. Ve ilave etti: 

- Bu çizgi ne ıu çizgisi, ne de 
sis değildir. Su geceleri ıiyabbr!,. 

O daha sözünü hemen bitirmitti 
ki çizgi mi, değil mi diye ais ve ka
ranlık içinde tefrik edemediğimiz 
noktadan iki timtek çakb. Artık 
mesele yoktu- Ancak işitilebilecek 
bir sesle iki mermi vızıldadı geçti. 
Bunlar torpido mermbi idi. Ve .. 
Kumandalar başladı: 

Keskin kıç güverte! Her iki ma
kine bütün kuvvetile ileri! 

- Atef! ......... . 
Projektör altmıt derece tenvir 

edilsin. Ate, açın! ....... 
Düşman muhripleri azami beş 

alb hektumetre mesafede idiler. 
"Sert dümen,. kırarak gemi he

men hemen ayni nokta üstünde dö
nüyor, ve bu anda etrafa mermiler 
saçıyor, hedefe vaııl olmamaıtbk. 
iki hafif ve sönük çizgi sert bir 
surette gemimizin bordasmdan ge
çiyordu. Yalnız projektörlerle et
rafı istediğimiz gibi aydınlatmak 
münıkün olamıyordu. Projektör zi
yası kesif sisi yaramıyordu. Biran 
etrafımızda hiç bir fey görmek, i
titmek kabil olmadı. Her fCY sessiz 
di. Karanlık içinde gömülü idik. 
Fakat, bir kaç saniye her fey yeni
den değişti. Ve cehennemi taraka
larla batlıyan müthit bir top aleti
ne tutulduk. Midillinin sancak bor
da tarafından ve uzun bir sıra üze
rinde, on, yirmi, otuz, top birden 
patlıyor, mermiler havada ıslık 
çalıyor,alev dalgaları Karadenizin 
kara ve hatin karanlığını yangın 
atC?ine verir gibi kızıllatbrıyordu ! 

(Bitmedi) 

Balkan haberleri 

ıı 

,, 

Atina suikastı tahkikah 
Hükumet daha ziyade uzatılma 

sını istemiyor 
ATINA, 28 (Milliyet) - Baıvekil 

M. !'.aldariı dün Cümhun-eiaini ziya
ret ederek, hükUmetin itihaz ettiği 
kararlar Üzerine, vaziyetin aldığı aaf 
hayı ve ııuikut tahkil<abnın bir an 
evvel bitirilmeai hakkındaki hiikiune 
tin arzuıunu izah ebniştir. Bu ziya .. 
ret hükUınetin diktatörlül< ilin edece 
ği hakkında bazı §&yİalara da yol aç· 
mı~tır. Faka! M. Çaldaria vaziyette 
§İmdilik bir karı.!ıklık olmadığını, bel 
libatlı bir l)areket görülmedikçe ye -
ni tedbirler ittihazına liizwn olmadığı 
nı söylemiıtir. Fakat hava zabitleri a
raaında devam eden istifalar dahili 
vaziyetteki kanııklığa bir delil adde
dilmektedir. 

ATINA, 28 (Mi"liyet) - Milli 
Cümhuriyet birliği liderleri dün M. 
V enizelcnun evinde toplanarak, aui -
kaat tahkikatı etrafında hükiunetin 
aldığı kararlan göriifmiiflerdir. 

ATINA, 28 (Milliyet) - Suikast 
tahkikatını idare etmiı olan müstan
tik Cor!aki, bu meseleye ait doayayı 
dün yeni müstantik Zannas'a teslim 
etmi,tir. 

ATINA, 28 (Milliyet) - Baıvekil 
gece gazetecilere beyanatta buluna
rak, ıuikaat tahkikatının uzaya uzaya 
kangren halini aldığını, hükiunetin 
bu İşe bir nihayet vermek üzere mev • 
kuflan hemen Adliyeye teslim et • 
mek karannda olduğunu söylemiıtir, 

Zcguya muhalif arnavut 
mültecileri 

TiRAN, 28 (Milliyet) - Ama -
'·utluk hükiuneti Yunaniatanda muha 
lif ve aleyhtar ne kadar Arnavut mül 
tecisi vana, hemen Yunanistandan 
çıkarılmaarnı iatemİJ, fakat Yunan 
hükümeti bu talebe red cevabı ver • 
miştir. Bütün auikast tertibatının hep 
bu mülteci', r tarafından yapıldığı id
dia edilmektedir. 

Nereye nefyelmiş'er? 
SOFYA, 28 (Milliyet) - Novo 

_Vreme yazıyor: Zabıta. Berkovitsa •. 

da amele partiaine mensup addettiği 
Mehmet Mehmet Vefa namında bir 
Türkle diğer birkaç kiıiyi tevkif et -
miıtir. Bunlann araaında ııabık bir 
amele mebusu da bulunmaktadır. Za 
brta, tevkif edilenlerin aileaine, bun -
lann nefyedildiklerini bildirmiştir .. 
Halbuki nerede olduklan belJi değil
dir. Tevkil edilen Mehmet Mehmedof 
ta ortadan kaybolmuştur. 

Ne buyuk günah işleniyormuş? 
SOFY A, 28 (Milliyet) - Sofyada 

"Novo Vreme" ve Flibede (Yug) 
gazetelerinin neşrettikleri bir habere 
göre, cenup kaıabalannm birinde ü .. 
zerinde yüzbin leva ile mühim e~ak 
bulunan bir Türk Kuriyesi tevkif edil 
miftir. Bu gazetelere göre, emniyeti 
umumiyede birkaç gündür tetkik e • 
dihnekte olan bu evraktan, Turan 
Türk cemiyetinin Bulgaristan Türk • 
leri arasında Kemalizm rumuzunu 
neşir ve tamim ebnek, ekalliyet hu -
kukunu müdafaa eylemek gibi mak • 
.aatlan varm11. 

Çaldaris yeni intihabattan 
korkuyor mu? 

ATINA, 28 (Milliyet) - Dün 
meclis kürıüaünden Terakkiperver 
fırkaaı reiai ile amele ve çiftçi hrkası 
reisi Papanaalasiu hükıimete kaqı 
§Öyle haykırmışlardır: 

- Ceaaretiniz varsa, yeni intiha· 
batı yaptırınız. 

HükUınetin yapılacak yeni bir in
ti~a!'t.a ~aybe~eai ihtimaline kartı 
niabı ıntihap sı&temini iade etmek ni
yetinde olduğu söyleniyor. 

Tokatta kar 
TOKAT, 28 '(Milliyet) - Bir 

haftadanberi Tokat ve köylerinde 
devam eden ,iddetli kar fırbna-
11 ıebebile, daha bir hafta evvel 
on bef kuruşa alınan odun yükle
ri, otuz, kırk kuru~a cıkmıştır, 
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Almanya ya 
Verilecek muhtıra 

Fransız kabinesinde 
metin kabul edildi 

PARIS, 28 (A.A.) - Reuter Ajan 
aı muhabirinden : Kabine Fransarun 
Berlin aefaretine gönderilecek olan 
muhtıra metnini tasvip etmi,tir. Muh 
tıra Başvekil Hitler'e, Fransanın si -
!ahlan bırakma hakkındaki görü, -
melere devama hazır olduğunu fa • 
kat silahların tahdidi yolile umumi 
emniyetin tesiai ve teşkilinin milletler 
cemiyeti çerçevesi dahilinde yapılma
sı lüzumunu bildirmektedir. 

PARIS, 28 (A.A.) - Berluin sefi
ri M. Poncet, ııaal 11 de expresle bu
raya ge!mittir. 

PARIS, 28 (A.A.) - Gazeteler, 
dün kabine tarafından Almanya'-" 
tekliflerine kaJ'!I alınacak vaziyet 
hakkında verilen karar hakkında u -
zun uzun yazılar yazıyorl c Bu ka • 
rar, esasen bekleniyordu "·e matbua• 
tın heyeti umumiyesi tarafından mu· 
vafık bir ıekilde karşılanmııtır. M. 
Chautemps'nio içtimadan çıkarken 
"Milletler Cemiyeti kadrosu dahilin -
de silihlann tahdidi eııaııma. miiatenit 
bir emniyet tahaniıi" cümJeaile hü • 
liaa ettiği beyanatını tasvip ediyor -
!ar. Le Jourııal diyor ki: 

"Hakikatte vaziyet gayet baaittir. 
Biz, Almanlara diyoruz lı:i: 

"Tekrar ailihlanmak değil, fakat 
silahlan tahdit etmek ıartile görüı -
meğe devam etmeğe hazınz." 

• Excelsior diyor ki: 
"Dostları ve müttefikleri ile göriiı 

tükten aonra Fraıuanın almıt olduğu 
ozimli vaziyet, silahlan bırakma. me
selesini hakiki, siyasi, hukuki ve tek
nik aahasına tekrar nakleımi,tir. Ber 
tindeki yan resmi ilk aksüli.meller 
kabien kararlarını, doğrudan doğru -
ya bir Franaız - Alınan anl~a.sına 
muhalefet gibi tefsir etmeğe mütema 
yildir. M. Chautempa'nin beyanatı bu 
tefsire hak verdirmektedir. Berlin ile 
Paris arasındaki bütün köprüler, uçu• 
nılmuı değidir. Sefareter vuılasi!e 
gÖÜ§melere devam edilebi.Jir. Ve yeni 
telkinlerde bulunmak Alman hükü -
m"tinin elindedir. 

Ölenler 
199 u buldu 
Fransa hükumetine tees

sürümüzü bildirdik 
PARlS, 28 (A.A..) - Şark kum -

panyası yapmıı olduğu bir teblijide 
kazada ölenlerin eayıamı 199 olarak 
bildiri!,'or. Hepai teşhis edilmiı ve ai
leleri tarafınldan tanınmıJtır. Yaralı
lardan 92 ai Paris hutahaiıelerinde 
tedavi edilmektedir. Birkaçının vaxi
yetleri ağırdır. Ötekilerinki memnu • 
niyet vericidir. 

Bir kaza daha 
VANNES, (Fransa) 28 (A.A..) -

Paris expreai, ais içinde hat Üzerinde 
tamirat için çal,ışan 4 kitiyi ezmiıtir. 
Oçü ölmüı, biri ağır surette yaralan
ıruıtır. 

T eessürümii%ü bildirdik 
PARIS, 28 (A.A.) - Lagny fela

keti dolayıaile ecnebi hüklmetlerden 
taziyeler selmekle devam ediyor Bu 
cümleden olarak Macar ııefiri, Eston
ya maalahatgiizan, Pariateki İngiliz 
ticaret oJp,,,i, Türkiye ve Romanya 
Hariciye nazırları ve Türkiyenin Pa
ris büyük elçiai teessür ve muhabbet
lerini bildirmitlerdir. 
Alman demiryollarında emniyet 

BERUN, 28 (A.A.) - Vnlff A -
jansmdan: 

Lagny timendifer facia.ar münase
betile, Alman demiryolları emniyet i
şaretleri aerviai şefi M. Staneckel, 
Berlinde çıkan ·•oer Tag'' gazetesi mu 
habiı·~ru• "'1..,Pn d.., .... irvoltannın em -
niyet tertibahnm telemmülü için, se
nede, üsuı;te bırkaç milyon mark har
cadığını aöylem4tir, Bu koyu siste bi
le, büıün hatb ile gider bir trenin 
makinisti, en uzak mesafelerdeki İfa• 
retleri görebilecek vaziyettedir. 

Sovyet Rnsyada yeni 
demir yolları 

MOSKOV A, 28. A.A. - Münakalat 
komiaerinin 1934 deki demiryollan faa
liyeti hakkında Rador gazetesine yaptığı 
beyanata ögre 1933 de sarfolunan 2 mil
yar 100 milyon rubleye mukabil 1934 
de demiryollan için 3 milyar 718 milyon 
ruble aarfedilecektir. Bu para ile baılı
ca demiryollarmm ve bilhasaa ura! ve 
don kömür havzaaiyle olan hatların nak
liyat kabiliyetleri mühim surette artın· 
lacak, bütün eski hatlar tamir edilecek 
ve bunlardan 2500 kilometre uzunlu· 
ğundaki bir kısmı çilleştirilecek ve yeni 
istikametlerde 1700 kilometre hat yapı
lacaktır. 

Bundan batka 470 kilometrelik hat e
lektrikleıtirilecek ve 40 elektrikli ve 20 
de Dieael motörüyle çalıııan lokomotif 
ile 38 bin vaogn yapılacaktır ki bu, 1933 
senesinde yapılan mıktarın iki mislidir. 

1934 senesinde yeniden 50 lokomotif 
ve 50 vagon deposu İnşa olunacaktır. 

Beyni bile çürümemiş bir 
mamut bulundu 

MOSKOV A, 28 .A.A. - lrlcuak ci
varında hiç bir yeri bozulmamış ha~
ta kafa tası içindeki beyni bile çürü
mer.ıi~ bir mamut bulunmuştur. Her 
bir di~i yedi kilo ve müdafaa ditle
rinin her biri de 16 kilo ve 213 aanıi
melre boyundadır. Bu müstehase mü-
zeye naklr' lUıtur. 

Alman ordusu 
200 bin nefer! 

Devletler 100,000 daha art
tırmayı kabul etmişler 
PARlS, 28 (A.A.) - Romadan bil 

dirıliyor: 

lngillere aefiri dün Capri'de Sir 
John Simon·u ziyaret etıniJtir. Sefir, 
Haric;ye nazınnı §Üphesiz gelecek 
hafta 3öıüıülecek olan silahları bı • 
rakma ve milletler cemiyetinin tensi
ki hakkında ltalyanın düşüncelel"İn • 
den habeı dar etıniıtir .• 

Silahlanma meaelelerine gelince, 
Roma lngillerenin A~manyarun kıs -
mi silahlanmaaı fikrine iıtirakini kay 
detmıştir, zannedildiğine göre Alman 
yanın hafı{ miktadrda .:ı· ahlarunaaı -
nı Fransa bile kabul edecektir. Fakat 
Almanya şimdi 300.000 kişilik bir or
du istemektedir. Halbuki kendisine 
200.000 k;ti verilmesi huauaunda mu
tabık l<aJ.nmıştır. 

Nihayet M. MUMOIİnİ ile Sir Jolın 
Simon'un ingiliz projesine yakın bir 
uzlaıma ara.yacakları temin edıüni~ 
gibi görünmektedir. Burulan maksat, 

Berlin ile Pariai biribirne yaklaıtır -
maklır. Ve bunun için Almanlara r.i-

lahlanma hakla verilecek ve Fran:>a· 
dan kısmi bir aili.hlanma ialeneceklir. 

M. Hymans'ın Paristeki 
temasları 

P ARiS, 28. A.A. - Dün hariciye ne
zaretinde yapılan içtimada M. Hymana, 
Belçika oef<ri, M. Chautempa, M, Paul 
Boneour, hariciye umumi katibi M. Le
ger, hariciye ıiyaai kısnn müdürü M. Bar 
geton bulurunu§lardır. 
Görüıme neticesinde M. Hymana ıu 

beyanatta bulunmuıtur : 
" iki memleketi alakadar eden bütün 

siyaa, iktisadi meseleler hakkmda gö
rüıtük. Mülakat fevkalade mcrnnuni 
verici nldu. Milli.kat Belçikayi Fran
ııaya bağlayan derin dostluğu ve müş 
terek menfeatelri aksettiriyordu. 

M. Maksimos 
Londraya gidiyor 
Türk- Yunan misakı en 
büyük sulh haraketidir 

PARlS, 28 (A.A.) - l'aristen Ro
maya 2-1-934 te gitmeyi diifünen M. 
Maximoa daha evvel Lorulraya side -
rek orad akısa bir müddet kalacaktır. 
M,. Maximoı havas ajaDMna §unları 
söylemiştir: 

"Balkanlarda aülhün teaisi ve tan 
zimi eaeri için yapılan hareketlerin 
en mühimlerinden biri §Üpheaiz Türk
Yunan dostluk ve emn!yet misakıdır. 
Bu büyült işin yapılması için Türkiye 
ile Yunanistan bugün gayet sıkı bir 
t~riki meııaide bulunmaktadırlar. 

Yugoslavya kralı Alexandre'ı r."Ö"· 
mek bahtiyarlığına nail oJduğum Zağ 
rep'e bu niyetle gitmittim. 

M. Paul Boncour ile yaptığım gö
rüşmede , bu zat Fran1.Anm bizzat Av 
nıpadaki gayretlerine tetabuk eden 
bu politikayı tamamen tasvip etmit
tir. Eııaaen mümeuillerile görÜ§ece -
ğim ltalya ile lngilterenin de takip et 
tiğimiz bu sulhperver diiJÜDceleri tas
vip edeceklerine ıüpphe yoktur. 

Müthiş bir kasırga 
BOMBAY, 28. A.A. - Madras hava

lisinde pddetli bir kasırga kopmuıtur. 
280 ölü vardır. Bundan ha.,ka 10.000 
baş hayvan mahvolmuıtur. Maddi zarar
lar çok ehemmiyetlidir • 

Japonyada demir sanayii 
P ARiS, 28.A.A. - Agence Econo

mique et Financiere, funlan yazıyor : 
" Japon demir sanayii rekabeti git .. 

tikçe artmaktadır. Demir müotahail
leri, hükıimetin verdiği tahsisat , Yen• 
in kiymetten düşüşü aayeainde ve bey 
nelmilel karte1lere ücret meselesin.
do bağlı oldukları için ihracatarıru 
yüzde 50 nisbetinde arttırmı§&rdır. 

Japonyada yeni iki teneke lamine 
ve bir tel fabrikası açılmıflır. 

1934 senesinin baıında birçok tica
ri çelik fabrikalan faaliyete seçe
cektir. 

Çin ve Mançuriada da çelik fab
rikalan yapılmaaı düıünülmektedir.'' 

Denizde dolaşan adam 
PARIS, 28. A.A. - Münzevi deniz 

seyyahı Alain Garbaut, ayın 20 sin· 
de Markiz adalanna gelmiıt!r. ---Siyam kralı Amerikaya 

gidiyor 
VASHINGTON, 28. A.A. -Ame 

rikaya yapacakları seyahat eanasmda 
liam kralı ile kraliçeainin "Beyazev,. 
de ikametleri için kendilerine daveti,, 
ye gönderilmİ§lir. 

Seyahatin tarihi belli değildir. ---Bir hapishanede isyan 
FEGUCIGALPA, 28. A.A. - "A•· 

sociated Preaa• e göre, Sant& Roaa ha· 
pifhanesindeki nıahpuslar, isyan ede· 
rek hapishanenin ailah depoeunu ele 
seçinniılerdir. Mahpualar, bütün giı,; 
polis ve aakerlerin hücumlarına §id
detle mukavemet eımi,Ierdir. 

Her iki taraftan mühim miktarda 
ölü vardsa· 
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Amerika ve I sviçre malları 
'ANKARA, 28 (Telefonla) -Amerika ve lsviçre menfeli malla -

rın 15416 sayılı kararnameye bağlı kontenjan kararının ikinci fıkrasın 
da yazılı serbest ithal müsaadesinden istifadesine Heyeti Vekilece ka· 
rar verilmiştir. 

Divanı Muhasebat Reislikleri 
'ANKARA, 28 (Telefonla) -Divanı muhasebat dördüncü daire 

reisliği için bugün Mecliste tekrar İntihap yapılmıştır. intihapta divan 
azalarından yalnız iki namzet gösterilmiş ve bu namzetlerden Refik B· 
83 Fevzi Bey de 106 rey almıflardır. Bu suretle Fevzi Bey divanın dör
düncü dairesi reisliğine seçilmi~tir. 

Lim«n. memurlarının gece mssaisi 
AN KARA, 28 (T elelonla) - Gece mesaisi ücreti tahsisatının li -

man memurlarına sureti tevziine dair talimatnamenin üçüncü madde -
sine ait kısmı değiftirilmiştir. Buna nazaran lstanbul ve lzmir deniz ti
caret müdürlüklerinde her gece münavebe ile bir sube amiri veya li. 
man reisi, bir fen, kontrol, mürakıp memuru, iki li;,,an memuru bir ma 
kinist bir gemici nöbetçi kalacaktır. 
• 

lzmir valisi Kazım Paşaya teşekkür 
ANKARA, 28 (Telefonla) -lktısat vekili Mahmut Celal Bey öl

çüler kanununun tatbikatında gösterdiği yüksek ve daratlı faaliyetin -
den dolayı lzmir valisi Kazım Paşaya teşekkür telgrafı çekmiştir. 

//gazda zelzela devam ediyor 
ÇANKIRI, 28 (A.A.)- Ilgaz kasbasındaki zelzele fiddetini azal• 

tmı1tır. Vakıa her gün birkaç zelzelle hissediliyorsa da çok hafif geçiyor 

Cenupta 34 kaçakçı daha yakalandı 
ANKARA, 28 ( A.A.)- Gümrükler muhafza umum kumandanlığın. 

dan verilen malumata göre, birinci kanun son haftası içinde cenap ha
dwlunda biri müsademeli 22 kaçakçı vakası olmuştur. Bu vakalard« 
biri ölü 34 kaçakçı ile, 14 kaçakçı hayvanı, 317 kilo gümrük, 716 kilo 
inhisar kaçağı tutulmuştur. 

Ölçüler kanununa dair tamim 
AN KARA, 28 ( A.A.) - lktısat vekili Celal Bey, yılbafından tatbl. 

katına geçilecek olan ölçüler kanuna hakkında bütün viliiyetlere fa ta
mimi göndermiştir: Ölçüler kanunu yılbapnda tatbik meukiine g~• • 
cektir. Bu mesele hakkında vekiiletimiz mütevali talimat vermiftİr. Hal 
kın ihtikiira maruz kalmaması ve ö1çülerin bıdunnuuı için lazun olan 
tedabir alınmış ve icraatın yapılmıf olması tabiidir. Bununla beraber 
kanunun seliimetle tatbikı için bizzat yakın aliikanızı davet ve rica ede 
rim. 

Bursa soyguncıılarının muhakemesi 
BURSA, 28 (A.A.) - Bursa soyguncuları hakkında müddeiumu

milik iddia evrakı hazırlığa verilmiş, müstantiklikçe bu iddiaya itiraz 
etmek için verilen üç günlük mühlet bugün bitmiştir. Muhakemelerine 
cumartesinden sonra b<lflanacaktır. 

Türkiye - Lehistan arasında 
'ANKARA, 28 ( A.A.) - Türkiye ile Lehisetan arcurnda aktedilen 

ve mütecavizin tarifine dair olan mükavelenamenin B· M. Meclisi tc:
rafından tasdik edilmesi üzerine Hariciye vekili Tevfik RüftÜ Beyefen
di ile Lehistan Hariciye naz:ırı M. Beck arasında telgraflar teati edil -
mi,tir. 

Ucuz sigara çıkarılması kabul edildi 
ANKARA, 28 C. H. F. grupundan: 
C. H. F. grupu öğleden evvel reis ve'lıili Cemil Be-

yın reisliğinde toplandı. inhisar tütünlerinin sürümü ve 
geliri üzerinde tetkikat yapan fırka encümeni mazbatası okun -
da. Muhtelif hatiplerin mütaleası Gümrük ve inhisarlar vekilinin nut
ka dinlendi. 

lstanbııldan inhisar tarafından satılan il kuru,luk sigara ile köyle -
re mahsus köylü sigarası arasında orta fiyatta bir sigaranın ihdası ve 
köylü sigarasına tıir kuruş zam yapdması ve köylü tütünlerinin satlf sa
hasının kasablara da tefmil imkiinını hazırlaycak tedbirlerin düşünül • 
mesi için hükümete tavsiyede bulunulması hakkındaki encümen tek • 
lifi kabıd edilerek celseye nihayet verildi. 

Türkiye ve Yunanistan 
(Başi 1 inci sahifede) 

mel'lıale tqkil eden yeni itilifnamenin 
aktedilmit olduğunu bildirmekle bahti
yarım. 

Bu aam'mi itilifm netayici ameli
yesini teıkil edecek olan muhtelif mese
leleri görüımekle zevkiyap olmak ve 
mütemadiyen aıkılatan Türk - Yunan 
mukarenetine müvazi olarak iktısadi 
münasebetlerin terakkisini lemln etmek 
üzere zatı devletinize yakın bir zaman
da Ankarada mülaki olacağımı ümit et• 
melrteyim. Büyük dostluklar. 

Mahmut CELAL 
Yeni Türk - Y.unan itilafının imza· 

aı münasebefle zatı de.letinizin gön
derdikleri telgraftan dolayı hararetle te
tekkür ederken, müzakeratın devamı 

müddetince lütfedilen ve bu mes'ul ak
ti mümkün kılan kıymetli yardım için 
de zatı devletinize hararetle teşekkür 

Almanyanın en eski 
gazetesi 

KOENIGSBERG, 28. A.A. - Volf 
ajanaından : Almanyanın en eski ga• 
2etelerinden 1640 da tesis edilmiı o• 
lan Hartung gazetesi, 31-12 den iti· 
baren neıriyatını tatil edecektir. < 

Ski kazaları 
MONIH, 28. A.A. - Noel yortula

rında dağlarda ski yapan Münih'li bir 
çok sporcular kazaya uğramıılardır. 
Bunlardan az çok ağır yaralann 30 
kiti haotaneye kaldrrılmı§tır. 

Amerikada bir günde 20 
kişi dondu 

NEVYORK, 28. A.A. - Son 24 
saat içinde ıiddetli aouklar yüzünden 
20 kiti ölmüıtür. Ontanioda Vhite· 
Riverde sıfırdan aıağı 50 derece 
( F ahrenheit) ka vdedilmi,tir 

1 

etmek iatoerim. Bu yardmun iki doet 
memleket arasındaki ticaret münase
betlerini daha ziyade •ılı:ılattırmaia ma 
tuf olan bu ililifm tatkibinde de gös
terileceği kanaatini izhar eder Ye Türk 
ticaret menafi!ni en genit bir niabet 
dairesinde terviç etnıek huou•unda be
nim de bütün gayretimi ııarfedeceiimi 
zatı devletinize temin eylerim. 

1 ktısadi sahada mesaimizi teY' em 
kılmak Ye dostane sıkı teıriki mesaimi
zin daha ziyade inkitafma matuf teı!
birleri müıtereken tetkik eylemek üze
re zatı devletinlzle görüımek zevkini 
duymak için yapacağun seyafıati, parla
mento mesaisi burada bulunmaklığımı 
zaruri kılıl1ğından, kinunusani sonuna 
bırakmak mec'buriyetinde kaldığmıdruı 
dolayı müteessifim. Fedakar dostluk
lar. 

PESMEZOGLU 

* * • 
ATINA, 28 (Milliyet) - Yunan 

lktısat nazın M. Pesmazoğlu Türkiye 
ile Yunaniataru alakadar eden bazı 
meselelerin müzakeresi için Ankara .. 
ya davet edilmiıtir. M. Peamezoğlu 
daveti kabul etmittir. Kinunuııani aoı 
]arına doğru Ankaraya gidecektir. 
~ 

Kuru meyve ihracatımız 
lZMIR, 28 (A.A.) - Tanzim eô.i

len nizamnamesini tetkik etmek ve 
idare heyetini seçmek üzere ıehrimiz 
deki kuru myva ihracatçıları heyeti 
umumiye halinde borıa salonunda bir 
toplantı yapmıılardır. Bu toplantıda 
vali Kazım Paşa ile fırka idare heye
ti ı·eisi Hacim Muhittin ve mıntaka t•· 
caret müdürü Saffet Beyler hazır bu· 
lunmutlardır .. ihzar edilen nizamna -
me birer birer okurunu§ ve bazı mad
deler üzerinde münaka§alar olduktaı 
sonra esas nizamname tesbit ve ka -
bul edilmİ§tİr. Bundan sonra idare he 
yeti seçimi yapılmıttır. Bu suretle ku· 
nı meyvacılar cemiyeti tefekkül et ·' 
T11İs bulunuvor. 
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Babıali plaj oluyor! .. 
Bizde de asfalt yol yapılıyor. Ya

pılıyor amma bir garip reçete ile ya
pılıyor .. Bundan iki ay evvel bizim 
ınatbaanın önündeki yaya kaldırımı
nı asfalt yaptılar. Eh! Bu her zaman 
görülen bir h'.itüf değildir. Dua et -
tik, Allah razı olsun dedin. .• Aradan 
İki ay geçmeden ne oldu bilmem, 
yağmur ve karlar asfaltın zif~ kıam~
nı erit•j S"mdT rrtada yalnız ınce hır 
kum tabakuı kaldı • Yaza kadar kum 
lar daha ziyade temizlenecek ve fÜp
besiz temmuzda Babıilinin iki yakaaı 
birer plaj halini alacaktır. Kumda 
oynamak iateyenlere kolaylık ... 

Likin bir diğer zift hikayesi daha 
var. 

Şiıli taraflarında oturan bir avu • 
kat arkad&§ım anlattı ... 

Senelerden beri oturdukları yolun 
kaldırımını yaptırmağa uğraşmıılaı·. 
Muvaffak olamamışlar. Fakat günün 
birinde o sokağa devlet konır.uş .. la
tanbulun ileri gelen bir rüknii orada 
bir irat satın almış.. Ve tabii biraz 
aonra yol yapılmış, yaya kaldınınları 
da aafalt olarak. •. Buraya kadar ala .. 
Herkes memnun. Lakin hava yağışlı 
gitti de apartıman aaçak.larmdan az 
çok damlalar ve akıntılar ba~ladı mı, 
ı;at kapı belediye polisi gelip: 

- Efendim! Aafalta su damlıyor. 
Yol bozulacak. Bu akınlının bir çare
ıine bakınız! diyormuı. Oradaki a • 
partımanlarm büyük bir kısmı yeni 
bina olduğu için asfalta akan sular 
ancak bir iki damladan ibaret oldu
ğuna göre bundan korkacak asfalt 
ne olabilir? diye o arkadaıan bana 
aordu. Ben de: 

- Bizim Babıilide olduğu gibi plaj 
olmasın diye yapmı§lardır. Kuaura 
bakma! dedim.. Her yerde asfalt yol• 
lar çamur olmasın ve suya dayanaın 
cliye yapılır, lakin bizimkiler sudan 
müteessir olur. Yazın da sıcaktan 
muhallebiye döndüğünü latinye yo • 
luoda gördüm. Bizim asfalt yollar ku· 
ru soğuk havadan başka zamanda 
lrullamlmayacak galiba!. O zaman 
da sular da aertleıir malfun ya! Aa • 
fal ta hacet kalmaz .• 

Onbirde kapanacak! 
Gece on bire doğru bir kahvede 

oturan dört beı kitiden bir taneai mut 
tasıl biriaini methediyor •• 

- Yool Allah var! Doğruuaunu 
IÖylİyeyim ! Vicdanlı adamdır. Ağır 
adamdır ... 

- Anladık!. Yahu! Biz de aksini 
aöylemedik yal. 

- Neme lazım. İki elim yanıma 
ırelecekl. Hamiyetli, varı§lı zattır .. 

- Canım bir kapıyı açık bırak! .. 
- Neden bırakayım! Alimallah 

riya değil!. Afif adamdır .• Memleke
ti aever, canım feda eder ... Ben onun 
gibi ... 

Bu unada oradakilerden birisi sa
atine bakıp müdahele eder : 

- Aman dur birader. Burada bah
ıi kapat! •• 

- Neden?. 
- Saat on bire geldi. Meddahlar 

on birde kapanıyor. Emir var. 
FELEK 

Umumi evler ---
Dün komisyon krokiler 
üzerinde tetkikat yaph 

Yeni fuhuı nizamname•inin tatbi
katile meıgul olan komisyon dün Sıh
hiye müdürü Ali Rıza Beyin riya•e • 
tinde toplanmııtır. Komiayonda em • 
niyet müdürü namına muavini Hüs .. 
nü, belediye teftit heyeti reisi Tevfik 
Beyler de buluomaktadır. Dünkü içti
malarında Beyoğlu, Galata ve lstanbul ci 
hetlerinde açılmasına müsaade edile 
cek umumi evlere ait polisçe vücude 
getirilen krokiler tetkik olunnıuıtur. 
Beyoğlu ve GaJatada eski yerlerin u
tnumi evler mıntakaaına tahsis edile .. 
ceği haber alınmakatdır. lstanbul cİ· 
helinde ise pek göze batacak yer ol
mamasına itina edilmektedir. Kc' .is
yon azaaı kroki Üzerinden mahallen 
tetkikat yapacak ve bu perıembe ge. 
ne toplanarak kararını verecektir. 

1 BORSA 1 --·--' <it Bankaamdan alınan cetvelidir) 

28 Kanunuevvel 1933 
Akıam Flatları 

lııikrazı c1aı.m 95 Tahvilat 
1933 lıtikr .. ı !17,50 Elok.,.;ı. 
S•.rk D. 70Uarı 2,45 Tra•Y•J' 
Onitürk 26,95 TGllel 

,, J 1 26 Rılıınn 
,. 111 26,60 Anadolu 1 

Cilmrükl•r a ., 111 
&aidat 9, 15 L:\1pOn•u~ 
T. aakerir• 9,75 Mümeııil 

ESHAM 
Telefon 'I 

IDa 10 Bomonti 

10 Terkoa 
Kuponıuı; 

110 Çimento 
,, " Hamiline 

44.50 ittihat do7, 
27.!0 Şark doy •. 

15 Ba1ya 

., " Müeaaia 
Tram'l'•Y 

Anadolu Hi••• 
Şir. Hayriye 
Reji 390 Sark m, ecsa 

ÇEK FlATLARI 
Put• 
Londra 
Nüyork 

ız.oo i 
691 
74 

901 l'vtili.110 
Brüksel 
Atina. 
Cel:'.levre 
Amsterdam 
Sof7a 

3.40 
82,70 

2,44,875 
1.17,60 

65.84,25 

NUKUT 

20 F. Fr;ınsız 
1 lsteılin 
1 Dolar 

20 Lirc-t 
20 F. Belçika 
20 Drahmi 

167 
691.50 

134 
219 
118 
24 

Prai 
Viyana 
Madrit 
Beri in 
Belgrad 
Zl . ti 
Pette 

Biikret 
Mo•ko•a 

(Satıı) 

1 Şilte. AT. 
1 Pez:eta 
1 Mark 
1 Zelotl 

20 Ley 
20 Dinar - . 

~ 

17,'n 
-46.35 

47 

52.90 

U.71 
18,40 
21.50 

11.65 
17,70 

'·ı.1111 
2,85 

15,92 
4.22 
5.77 

1.97.75 
34.74.75 

4.2083 
3.575 
7959 
10.94 

Kurut --
24.50 

16 
49 

24.-
0.23 

46.-
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Italyaya 
İthalatımız 

--o--

Transit geçen mal'arı da 
ithalat gibi gösteriyorlar 

1 tıalya ile aramızda bir ticaret anlaş
ması yapılması için bugünlerde müza
kerata Romada ba~lanacaktır. 

Bu müzakeratm en canlı noktasını 
ltalyanm bizden aldığı maim mahiyeti 
teşkil etmektedir. Jt.alya ithal ettiği 
Türk eıyasmı tama:men ltalyaya ithal 
etmiş gibi göstermektedir. Halbuki 1-
talya bu etyanm kısım azamı için yal
nız transitçil k yapmaktadır. Bu iti Tri
yestede de tetkik eden heyetimiz va.zi· 
yetin aynen kabulünü istiyecekl.'İr. 

Mevcut vaziyete göre, son senelerde 
ltalyaya ıu kadar Türk malı ginniştir. 
Sene Milyon küsür liret 

928 31 
929 33 
930 32 
931 30 
932 16 
933 9 aylık 8 

Halbuki ltalyan istatistikleri bu m'k
tardao ne kadannm ltalyada kaldığını 
§Öyle göstermektedir: 
Sene Mlyon küsur liret 

928 128 
929 134 
930 84 
931 133 
932 64 
933 aekiz aylık 38 

Burada liretler Türk lirasma nishet! 
edilirse, bizim ltalyaya ithal ettiğimiz 
maim ancak yansından azının ltalyada 
kaldığı ve diğer kısmının transit ola
rak orta Avrupaya geçirildiği göriilür. 

Avrupada Türk vapurları 
ile nakliyat 

Yelkenci zadıeler firmasının ispanya 
yumurta ithalatçılan birl" ği ile yaptığı 
anlaşma üzerine tertibe karar verdiği 
Avrupa postalan Jnart ayında başlaya
caktır. 

Bu hareket iktisat vekaletinin Is • 
l'anbul limanında ecnebi vapurlannın 
aktanna yapmasının men'i hakkındaki 
kararile tam b'.r mütabakat göstermesi 
itibarile şayanı memnuniyet görülmek
tedir. 

Türk vapurlanmn böyle Kara.deniz 
limanlan ile Avrupa limanları arasmda 
seferler tertip etmesi, bu seferleri ter
tip eden kumpanyalar ve men•up olduk
ları memleketler arasında end.:ıe uyan
dmnıştır. 

Bilhaua Bulgar gazeteleri bu ı><n· 
laların Bulgar yumurta ihracatı için 
mühim bir darbe olacağı kanaatindedir. 

Bütün esnaf yeni ölçüleri 
tedarik ediyor 

Yeni ölçülerin ay başından itibaren 
tatbiki için icap eden her Hl clü tedbir
ler alınmıştır. Ölçü ve ayarlar ha§mü· 
fetti§liği ile belediye ve ticaret müdür
lüğü bu işl., ır.Jşterek hareket etmekte
dirler. 

Son bir kaç gündür yeni ölçü ve 
tartı aletlerini tedarik etmek için es -
naf büyük bir tehalük göstermektedir. 
Şehrimizde iki üÇ fabrika sırf bu işle 
meşgul oldukları halde gene piyasada 
ara sıra darlık görülmektedir. 

Ölçü ve ayarlar başmüfeltiş!;ğine de 
bugünlerde müracaatlar pek ziyade ço
ğalmıştır. Bu vaziyet karşısında kadro
nun tevsii dü§Ünü1mektedir. Dün mu .. 
fettişler ve belediye memurlan ölçü a- · 
Jetleri satan dükkanları gezerek sal'lı
lara nezaret etmişler ve bilhaHa bu a
letlerin yeni tesb· t edilen fiyattan yu. 
karı aal'llıp satılmadığını kontrol ehniş
lerdir. Aldığımız malumata nazaran, müı 
teriden fazla fiyat istiyen bir kaç firma 
hakkında derhal zabıt tutulmuştur. 

Borsa komiseri rahatsız 
Kambiyo borsası komiseri Ihsan Ri· 

fat Bey bir müdde~tenberi rahatsız Jnı. 
lunmaktadır. Ihsan Rifat beye borsa 
kambiyo şubesi müdürü Hasan bey ve
kalet etmektedir. 

Samatyanın ismi 
değiştirilecek 

Evve:ı.;" akşam Samatya C. H. F. 
semt ocağının senelik kongresi C. H. F. 
müfettişlerinden lsmail Sıtkı Beyin hu
zurile muvakkab reis lımail beyin riya· 
aetinde aktedilmiş, geçen yılın mesai 
raporu okunmuf, rapor heyeti umumi .. 
yece kabul edilerek yeni yıl hakkında 
azanın dileklerine geçilmiştir. 

Azadan Ferhat bey haklı bir tekli
file (Samatya) nahiye isminin kulak
lara pek yabancı geldiğini bunun değiş
tirilerek isim bulunmasını istemiştir. 

Mesele müzakereye geçilerek bilhas• 
sa muallim Arif beyin bu hususta ileri
ye sürdüğü mütalea müttefiken kabul 
edilerek nahiyenin ismi (Recep bey) na
hiyesi olması için hemen tetebbüsata 
ve çalışı!lmasına başlanması muvafık gö
rülmüş bazı dileklerin de tahakkuk el'
tirilmesi için uğraşılmasına karar veril .. 
dikten sonra yeni intihap yapılmıştır. 

--o--
"D" sergisi 

Beş ressam ve heykelt.-aştan teşek
kül eden "D0 grupu ikinci sergisi ha .. 
zırlamıştır • 

Haber aldığımıza göre, "D,, grupu, 
yağlı ve suluboya lavhalardan mürek
i..__ - 1-- • • • ı,:.-unusanin:n ....... İ-

••tediyede 

Alacak çok 
--o--

Fakat Belediye ancak 
180 bin lira aldı 

Belediyenin gümrüklerden aldığı ok
truva hissesi hazirandan §.İmdiye kadar 
185 b:n liraya baliğ olmuştur. Halbuki 
belediyenin daha bu kadar alacaiı var· 
ılır. 

Yangınlara karşı hazırlık 
Y angrn tehlikesine ka111 tertibat al· 

mak üzere, sinemalara muayyen bir 
mühlet verilmişti. 

Bu mühlet bitmiş, belediye s'1ıema
ları t'Cftiş eylemiştir. Yapılan mııayene
ler sonunda bütün sinema salonlarında 
yangınlara kartı tertibat alındığı anla
şılmıştır. 

Yol vergisinden kurtulm~k için 
Altı çocuk babası olduğunu iddia e

den bazı kimseler belediyeye müracaat 
ederek yol vergisônden muaf tutulma· 
lannı istem.işlerdir. Belediye bu gibi kim 
selerin vaziyetlerini tetkik eclecekt:r. 

E arlar müsaade istiyorlar 
Son verilen kararla barların gece a· 

zami saat: 2,5 ta kapaodıkları malüm
dur. 

Bar sahipleri belediyeye müracaat 
ederek yılbaşı gecesine mahsus olmak 
üzere barların sabah kadar açık bu
lunmasına müsaade istemişlerdir. 

Da.mi encümen yarın bu husustaki 
kararım verecektir. Müsaade verildiği 
takdirde, o geceye mahsus olınak üze. 
re barlardan fevkalade resim alınacak· 
t'lr. 

Su bollaşacak 
Belediye fen itleri müdürü Ziya B. 

terkos gölünden dönmüştür. Önümüz. 
deki yaz mevsiminde yapılacak gere§ 
tesisat için hazırlıklar bibnişl!İr. Bu te
sisat yapıldıktan aonra, timdi geceleri 
su akmıyan b. r çok mıntakalara da bol 
su verilecek ve ookaklar t'erkos ıuyu i
le her •abalı yıkanacaktır. 

Böyle bir şey yok 
Alt katlarına su dolan bazı evlerin 

sularını boşalbnak için itfaiye pompa· 
!arından istifade edileceği ve itfa'yenin 
bu husus için her ev aahibinden bir mik
tar ücret alacağı yazılmış.tı. 

Y aptığunız tahkikata göre, bu ha
ber doğru değild:r. itfaiye yalnız rea
mi dairelerin zemin katlarına dolan yağ
mur ıulanm meccanen boşaltmaktadır. 
~------~'·,~------~ 
YllAyett• 

Muhtarlıklar 
--o-

Dün kaymakamlar toplandı 
cumartesi de toplanacaklar 

Muhtarların i§lerini yeni aeneba
şmdan itibaren belediye yapıyor. Şeb 
rimiz kaza kaymakanılan dün öğle • 
den sonra vali ve belediye reisi Mu
hittin Beyin riyasetinde bir top.lantı 
yaptılar. Bu toplantıda muhtarlıkla -
nn lağvı ve vazifelerinin belediyeye 
devri hakkındaki nizamname tetkik 
edildi. Nizamnamenin dün ancak on 
iki maddesi okunabildi. Kaymakam • 
Jar bu husustaki fikirlerini söylediler. 
Nizamnamenin diğer kısnnlarmm tel 
kiki cumartesi sabahına bırakıldı. Ya 
rın aabah kaymakamlar tekrar topla
nacaklar ve nizmnamenin tetkiki ifini 
bitireceklerdir. Y ann muhtarlık işleri
nin belediye tarafından nasıl görüle
ceğine dair bir izahname yapılacak -
tır. Bu izahnnmede tatbikata ait bü • 
tün teferrüat teııbit olunacak ve ta • 
bedilerek alakadar mües•eae ve mc • 
murlara tevzi olunacaktır. Dünkü top 
lantıda bazı kaymakamlar nizamna -
menin bugünkü kadro ile tatbilana 
imkan olmadığını aöylemiılerdir. Bu 
cihetler tetkik olunacaktır. Seneba • 
ımdan sonra geçirilecek bir iki haf
talık tecrübe devresi vaziyeti daha i
yi ortaya koyacaktır. Bu vaziyeti11 i
cap ettirdiği huMı&İyete göre, diğer 
§ubelerden bazı memurlar aolmarak 
muhtarların evvelce gördükleri i§le • 

M••rlft• 

Kurs açılacak 
-o--

Muallimlerin bilgisini 
artnrmak için 

Maarif müdürlüğü lstanbul ilk mek· 
tep muallimlerinin yeni terbiye ve ted· 
ria u•ullerindeki bilgilerini arttırmak 
üzere kısa devreli bir kurs açmağa ka
rar vermişltt. Kurs bir ay aonra açı
lacaktır. Kursa muallimlerin devamı ih· 
tiyari olacaktır. 

Mektepler için harita 
Ilk mektepler için lstaobul Maarif 

müdürlüğü muhtelif şek:llerde harita
lar bastırmı§ol'lr. Bu haritalar senebaşın
dan sonra mekteplere dagrtılacakbr. 

Dr. Stanley'in tetkikatı 
Mançister üniversitesi muallimlerin

den Mister Stanley tetkikatta bulun
mak üzere memleketimize gelmişt:r. Ec
nebi profesör lstanbulda üniversiteyi, 
kız muallim mektebini ve daha bazı mek
tepleri gezmittir. 

Profesör memleketimizde aon sene
lerde yapılan inkılapları takdirle karşı
laıruştır. 

Talebenin sıhhati 
Doktor Mahmut Nedim bey Maarif 

vekaletine bir rapor göndererek bütün 
ilk mekt.,plerde birer doktor bulundu· 
rulmasını, talebenin sıhhi muayeneleri
ne daha fazla itina edilmesi lazım gel
diğini bildirmİ§ ve bazı tavsiyelerde bu
lunmu§tur. 

Talebe ~irliği kongresi 
Milli Türk Talebe birliğinin bugiin 

yapılması mukarrar bulunan kongresi, 
Fen fakültesi murahhaslan henüz ae
çilmediğinden gelecek cumaya bırakıl
mııtır. 

Avrupaya tahsile gidecek talebe 
Fransa ve Belçikada tahsil edecek li

ae mezunlarından ikinci kafile dün ak
§aJD - 18 de limaonruzdan kalkan 
bir vapurla hareket ehniılerdir. 

Dahiliye Vekili dün 
Ankaraya döndü 

Kayın pederleri merhum Arif Pata
nın cenaze merasiminde bulunmak ü .. 
zere ıehrimize gekn:f olan Dahiliye ve
kili Şükrü Kaya Bey dün Ankaraya git
miştir. 

Vekil Bey, istaayonda vali Muhittin 
muavini Ali Rıza beyle, vilayet ve be
lediye erkli.m tıaraiından t"Jyİ edilmit-
tir. .; ~ il 

Üniversite bütçesi 
"'~ Üniversite bütçesinin oenebaşmdan 

evvel tasdik edilerek Maarif vekiletin
clen gelmesi beklenmektedir. 

Üniversitede maaı tevziat• bütçe gel. 
dikten sonra mümkün olabilecektir. 

Yeni bütçede muhtelif fasıllarda ta· 
sarruf t~·n edilerek (130) bin lira u
mumi tasarruf yapılmıştır. 

re bakmak Üzere belediye ıubelrine 
taksim edilecektir. 

Umumiyet itibarile muhtarlık i~le
rinin merkezi aikleti belediyenin üs • 
tüne yüklenm!'ktedir. Belediye, bu iti 
üzerine a)makla, bir varidat membaı 
kazanmadığı için yeni bir teıkilat ya
parak bütçeye bir masraf faslı ilave 
ebniyecektir. Yeni vaziyetten sonra, 
bilhaaaa belediye doktorlarının itleri 
çoğalmaktadır. Ölüm ve doğum ilmü· 
haberlerini doktorlar vereceklerdir. 
Günde 10 • 15 ölüm, doğum olan mm· 
takalar vardır. O mıntakarun doktoru 
15 j,]mühaber yazacak vaziyette de • 
ğildir. Çünkü doktorların yanlannda 
dakti!olan, irtibat memur!an yoktur. 
Halbuki bu ilmühaberler için iki §ahit 
huzurunda ilmühaber yazmak mecbu 
riyeti vardır. Bazı kaymakamlar, hu • 
günkü teıkilatla, bu kadar dağınık bir 
iıin mesuliyetini Üzerlerine alamıya • 
cak.larını söylemiılerdir. Belediye ri· 
yaset makamı Lu hususlan hal için 
bir suret bulmağa çalışacaktır. Nü • 
fus işleri için de cumartesi günkü iç
timada bir de nüfua memurunun fikirle
ri alınacaktır. 

Y eşilhilalciler toplandı 
Mekteplerde ve gençlik mahf ellerin

de sık sık konferanslar verilecek 
Y eıilhilal ceıniyeti senelik kongre• 

si dün öğleden sonra Halkevi konfe· 
rana salonu;ıda toplandı. Kongrede 
Y eıilhilil azası, birçok genç mektep • 
liler ve muallimler vardı. Kongreyi ce 
miyet reisi Dr. Mazhar Osman Bey 
açtı ve cemiyetin çalışma gayelerine 
dair birkaç aöz aöyledikten sonra u • 
mumi katip Dr. Fahrettin Kerim Bey 
kürsüye gelerek, cemiyetin bir sene • 
lik faaliyetine ait idare heyeti rapo -
runu okudu. ldare heyeti raporun • 
dan sonra veznedar Hüseyin Bey vez 
ne raporunu okudu ve kabul edildi. 
Bundan sonra S.9".iye Hüseyin Hanım 
0 dünya Üzerinde içki dG,manlığı'' 
mevzulu bir konferans verdi, beynel
mi!el içki dü.ŞmanJığı cemiyetelrinin 
faaliyetinden bahsetti. Müteakıben 
Dr. lbrahim Zati Bey "Alkol gıda 
ını ?" mevzulu uzun bir konferans 
verdi. Konferansında muhtelif içkile
rin kimyevi terkiplerini anlattı, vücut 
Üzerindeki tesirlerini izah etti. içki • 
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ve miaallerle anattı. lbrahim Zati Be 
yin bu konferansı zaptedierek mek • 
tep1ilere, umumi müesaeaelere mecca 
nen tvzi dilecktir. Bundan sonra Ha
di Bey "Üzüm meselesi" mevzulu bir 
tebliğ yaptı. Müteakıben Fikret Eaat 
Bey (Dün niçin içilirdi, bugün niçin?) 
mevzu\.,.,l>ir hafbühal yaparak içki • 
nin içtimai hayat üzerindeki tesirleri .. 
ni ve rollerini izah etti. Bundan ıon
ra Dr. Kutsi Bey içkili nıousikiye dair 
bir takrir verdi. İçkinin artmasına, sı
mf eseri olmayan bazı musiki iletle.
rinin amil olduğunu aöyledi. 

Konferans ve tebliğlerden sonra 
idare heyeti raponınun müzakeresine 
geçildi. Bazı aza izahat istedİle\'. Ce
vaplar verildi. Ve rapor kabul edildi. 
Bundan sonra yeni idare heyeti inti
habatına geçildi. intihap yapıldı. Ne 
ticede eski idare heyetinin ipkaen se
çildiği anl&§ıldı. Dün verilen karar • 
lar meyanında, içki a.Jeyhtarlığı pro -
pagandasına genni verilmesi ve mek ... 
teolerde. bilhassa genelerin toplandık 

-
Mahkemelerde 

Paralar yandı mı, 
Kurtarıldı mı? 

Kasaların nasıl açılacağı 
tesbit edildi 

icra kasalarındaki paranın yanıp yan 
madığı hakkında henüz kat'i bir kanaat 
hasıl edilememiıtir. Müddeiumumilik 
deriıal hafriyata Bmade bulunmalrtadır. 
Kasaları açacak müteılıasıslarla temas e
dilmiş ve kaıalann açılı§ şekli teshil o
lunmuştur. Evvelce de yazdığımız veç
hile kasalar açılmadan evvel içerisine 
rutubet verilecek, bu suretle kavrulmu§ 
olması muhtemel bulunan paraların ha
va ile temas eder etmez eıkfilini kaybet. 
memesi, kül haline gelmit ise dağılma. 
maıı ve bozulmaması temin olunacaktr.r. 
Ancak belediye yangın yerine gir ime
sini menelmekte, tehlikeli yerler yıkıl • 
madan yapılacak hafriyatın cao ziyaına 
sebep olacağını bildirmektedir. Diğer 
taraftan icra dairesi tahsil ettiği ilam
lar ve alacaklar mukabilinde alacaklda
ra tediye yapmağa ba§lamı§hr.Nafaka i
li.mları üzerinde de icra muameleleri ya
pılmaktadır. Düne kadar hapishanede 
çalışan tebligat müdürlüğü de dünden 
itibaren T "§mektebe gelmİ§ ve ceza 
ınalıkemeler:nin bulunduğu bina dahilin· 
de faaliyete baılamı~hr. Posla hinasmın 
adliyeye taılısis edildiğine d'air dün de 
hiç bir tebligat yapılmamıştır. 

Oçüncu cezada dünkü davalar 
Dün üçüncü ceza mahkemesinde 28 

davaya bakılml§tır. Bu davalardan on 
l'aneai kaçakçdık, manifesto nokaanlığı 
ve saire gibi imme davalarıdır. 

Muhtelif kanuni sebeplerle baıka 
ha§ka güne bırakılmıılardır. 18 tanesi 
İse evvelce sabıka kayıtlarmm sorulma· 
sı için talik edilmiı affa tabi mevaddiır, 
Sabıka sorgularına henüz cevap gelme
diği anlaşılmıı, ve bir listeai çıkarıla
rak cevabın tasrihi için l.,zkere yazıl
masına karar verilmiştir. 

Yankesici 
Kaen Hon isminde bir adam köprü

de vapur beklerken lbrahim isminde 
bir ıahıs yanına sckulmuı, ve bir kola
yını bularak 75 kuruıunu çarpmıştır. 

Ksenhon çarpıldığının derhal farkı· 
na varmış, açık göz aabıkalı derhal ya
kalanmı,, poliae teslim ve 75 kuruıunu 
istirdat ehniıfa. 

Polis tarafından adliyeye tevdi edi
len lbrahim dün birinci ceza mahkeme· 
ainde muhakeme edilmiş, cürmü aabit 
olmut, 7 ay müddetle hapaine karar ve
rilmiıtir. 

Neşriyat davaları 
Cereyan gazetesi aleyhine açılan 

müstehcen nqriyat davasına bugün ü
çüncü ceza mahkemesinde devam edi
lecektir. Bu gazel., bir nüsha olarak 
intiıar etmiı, fakat vilayet tarafından 
kapatılmıştır. 

Lalezar cinayeti 
Dün ağır ceza mahkemesinde Şeb· 

remininde Lfılezar bostanında bahçivan 
!Muradı öldüren Kenarun muhakemesine 
<levam edilecekti. 

Dünkü celsede tabancanın muaye
nesi ve tıbbı adli raporlarının yeniden 
istıenilen nüshalarının okunması mukar· 
rerdi. Ancak ne tabancanm, ne de tıb
bı adli raporlarının gelmediği anlaşıl· 
mış, muhakeme bunların getirilmesi i
çin tekrar baıka güne bırakılmıştır. 

Yaniye vekil bulunacak 
Balatla Fevzi isminde bir adamı öl

-dürmekten suçlu Yaninin muhakeıneaine 
dün devam edilecekti. Yani kendisini 
müdafaadan ac:z olduğunu söyliyerek 
müzahereti adliye talebinde bulundu. 

Mahkeme bu talebi haklı ve kanu
na uygun buldu. Kendisine bir vekil ta· 
yin edilmesi için baroya tezkere yazıl. 
masına karar verilerek muhakemesi bat
ka güne bırakıldı. 

Bir tavzih 
Muteber gazetenizin dünkü nüıha

amdaki bir bilı:"min aylığı aerlivhalı 
yazının berveçhizir tavzihini rica eıle
riın. 

Mahkeme azasından Ertuğrul Sait 
beyin ıuhut müvaceheainde verdiği e
mir ve salilıiyet dolayıaile alelusul mu
temetlikten maaşı alınmış ve en emin 
yer olan ve binlerce liralık senedat ve 
kıymetli evrakın muhafazasına tahsis e
dilen mahalde saklanmış ise de maaleaef 
yangın faciasında muhterik olmuı ve 
keyfiyet zabıt varakasile tesbit edile
rek ınakaım aidesine bildirilmiJtir. 

Binaenaleyh 'hadise hukuki mahiyet· 
te olmayıp idari bir meseledir. 

İstanbul Asliye birinci ceza 
mahkemesi maaş katibi 

Mehmet FATiN 

Kenan Bey geldi 
Adliyenin yerlettirilmesi ve sair 

hususat hakkında alınacak tedbirleri 
teshil ve tezkir eden komisl")na iıtirak 
etmek üzere Ankaraya giden müddeiu
mumi Kenan Bey dün şehrimize dön
müştür. 

Kenan Bey gelir gelmez Kuzgun
cuktaki evine gitmiş, ve müddeiumumi .. 
Jiğe uğramamııtır. Y almz mücl<leiumumi 
!iğe telefon ederek cumartesi günü ge
lec:Oğini ve arkadatlarile görüşeceğini 
söylemiştfr. 

Zekat ve F ıtrenizi 
Tayyare Cemiyetine . .. . . 

Bana göre Tevfik fikret 
Galatasaraylılar geçen pazar gü. 

nü şair Tevfik Fikret:n hatırasını 
yadedecek bir toplantı yaptılar. 

Bütün bu kabil içtimalarda oldu
ğu gibi rahmetlinin hususi hayatı 
anlatıldı, eserlerinden bazı parça
lar okundu ve herkes yerli yerine 
avdet etti. 

Bundan onsekiz, yirmi yıl evvel, 
akşamları Mülkiyeden çıkınca Be
yazıtta Sarafim kütüphanesine gı
der, (Edebiyatı Cedide) neşriyatı 
üzerine kapanır. Karanlıklara ka
dar göznuru dökerdik. O zaman 
umumi bir kütüphanede yeni eser
leri bulmak imkanı yoktu. lstan· 
bulun bütün yeni fikir hayatını an
cak bu kütüphanede içtiğimiz bir 
fincan kahve mukabilinde takip e
debilirdik. 

Neyse, o zamanlar kafamızda 
yertutan isimlerden biri de Tevfik 
Fikret'ti. Şiirle, nazımla ülfeti da
ha ziyade olan arkadaşlar Fikret'in 
bir çok manzumelerini ezberlerler, 
mektepte hatta ders sıralarında mı· 
rıldanırlardı. Bir yandan tarihi s1· 
yasi takriri dinkrken yarumızda 
Fikretin mesela (Halukun sesi) ne 
ait mısralar işitirdik. Nazma heve
sim olmadığı için Fikret'ten iki 
mısra bile ezberlemek nasip olma
dı. Fakat bütün manzumelerini 
bir değil bir kaç kereler okudum. 

Ne duydum, ne fikir kazandım? 

Fikretin kafamdaki yeri fUdur: 

Bu, mağrur, kindar ve bütün 

mağrur, kindar insanlar gibi yıik· 
sek mikyasta hassas bir şair .. Son· 

ra, osmanlıca denilen ucubeyi bal. 
mumu gibi eritip istediği kalıba 
sokan, içine daha İyi elvan, daha 
lezzetli hamur katan kuvvetli bir 

şair. Daha sonra zamanmın mülev• 

ves seviyesine tükürüp bir kaç per

de yukarıdan saz çalacak kadar 

nefsine hakim bir sair ... Türk ede. , 
biyat tarihine kadar ne mevkii 

var? .. Bugünün düşüncesine göre 

Fikret bir lisan kuyumcusundan 
başka bir fey olamaz. • O ve onun 
mektebini kabul eden Edebiyatı 
Cedideciler iddia eyledikleri gibi 
bir edebiyat devri açamamış, aki
deli bir lisanın kelimeleri, cümle
leri, terkipleri içinde cambazlık et· 
mekten başka bir marifet göstere
memişlerdir. Bundan dolayı onla
rı tahtie etmeğe de hakkımız yok
tur. Hiç kimsenin fıtri gabavet ve
ya hamakati için kendisini mes'ul 
tutmak adet değildir. Onlar bir sı
nıf lisan amelesi idiler ki temelleri 
çürük bi bina için yıllarca motif 
işleye işleye kendilerine kıymışlar
dır ... 

Netice şu ki; Fikret ve arkadaş
ları bir mektep tesis edememişler, 
yalnız osmanlıcayı biraz daha yon
tup bugünün türkçesine doğru bir 
köprü yapmışlardır. Herkesin hak· 
kını vermek li.zımgelirse bunu ka
bul ederiz. Fakat Fikrete ve bütün 
Edebiyatı Cedidecilere edebi mes
leklerden birinin vasfını verecek 
kadar cömert olmak hatadır. 
İtiraf edelim ki Türk edebiyatı he
nüz yürüyüş halindedir. Ne Fikre
tin Edebiyatı Cedidesi, ne onları 
takip eden toplu ve dağınık iddia· 
!ar yeni ve kuvvetli bir edebi mes
leğin ifadesi değildir •• Henüz lisan 
üzerinde amelelik ediyoruz. lnlu
laptan fışkıran kıvılcımlar edebi
yat hayatımızda bir yeni dünya tu. 
tutufturacaktır. 

Bekli yelim. 

Bıırhan CAHll 

Ekmek 
Pahalılanacak mı? 
Buğday fiatları yükselme· 
.ğe temayül gösteriyor 

Hükumetimizin buğday müıtah•ili· 
ni ıkorumak için alacağı tedbirler, huğ· 
day fiyatları üzerinde derhal müsbet 
tesirlerini göstermiıtir. 

lstanbul Ticaret borsasmda ırünler• 
denberi fiyatlar bu yerinde tedbirler:n tt 
siri alttndadır. Denilebilir ki hükiimeti~ 
zamanında bu işe müdahalesi, köylünün 
emeğinin hiç bir vakit istiaınar edilemi
y~epni bir defa daha herkese göster• 
mı ıtır. 

Bir hafta evveline kadar çok dli
tük olao buğday fiyatlan son günlerde 
borsada 8 kuruşa kadar yükselmiştir. 

Dün Trakya buğdayları borsada 
4,5 - 5,5 ıkuruşlan muamele görmüş· 
tür. Buna mukabil Eskişehirden gelen 
buğdaylar da 6 kuruş otuz paradan fi. 
yat bulmuıtur. 

lstanbulda halen 19,529 vagon huğ. 
day stoku vardır. Şimdi bulday tacir
leri vaziyel;n ne olacağını pek te kes
tiremediklerinden olacak ki stku ziyade 
leştirmeğe rahşmaktadırlar. 

Köylü ise kıymetin yükseleceğinden 
emin olduğu btiğdayını elden çıkarma· 
mağa gayret etmekt.,dir. 
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Haftalık Siyasi İcmal ) 

Sir John Simon'un seyahatı: 
Noel ve yılbaıı tatilleri her sene s! • 

yasi faaliyette bir du~gunlu.~ .~ev~esı· 
dir Bu sene bu sükunet gorulmıyor. 
Çü~kü bu seneye kadar b.eynelmi!el si· 
yaset sahasındaki faa\ıyet Mil!e.tle.r 
Cemiyeti, konferanslar ve umumı ıçtı ... 
ınalar ıeklini alıyordu. Noel ve .yılb~
fl vesilesile de konferanslar tatıl edı· 
lirdi. Sonbahardanberi diplomasi u· 
aulleri değiıti. Devle~ler arasında ~u
susi temaslar ıeklınde beynelmılel 
münasebetlerin tanzimine çalışdıyor. 
Binaenaleyh tatillere rağmen faaliyet 
te devam etmektedir. 

. lngiliz Hariciye nazırı tatil g~nl~
rini geçirmek üzere ltalyaya gıtm•!· 
tir. Fakat mezun bulunmasına _rag· 
men, aiyaıi işlerle meı~l: . Parıste~ 
geçerken Fransız Baıvekılı ıle Han· 
ciye nazırını gördü. Mülikattan .son· 
ı·a bermu ~ at iki devletin noktaı na~ 
zarları arasında tam bir müıabehet 
olduğunu bildiren bir tebliğ ne9redil· 
di. Mütabakat bilhassa Milletler Ce
miyetinin idamesi noktasında oldu· 
ğu bildirilmektedir. 

Malumdur ki, Milletler Cemiyeti
ni değittirmek istiyen Musaolini idi 
İngiliz Hariciye nazırı, Paristen ge
çerken bu tebliği neıretmekle bu nok• 
tada elleri ve kolları bağlı olarak ltal
yaya g idiyor demektir. Günün en mÜ· 
him iki meselesi vardır: 

ı - Almanya tarafmdan teklif 
edilen ıilihıızlanma ıartlannın ka· 
bul veya reddi. 

2 - Milletler Cemiyetinin ıslahı. 

Fransa her iki meseleye karı• da 
kati vaziyet a:mıştır. Sil&hsızlanma 
ıartlannın kabul edilemiyeceğini ve 
Milletler Cemiyeti teşkilatının da de
ğişemiyeceğini bildirmiıler?ir. Aca~~ 
Paristen geçerken neşredılen teblıg 
Fransanın Milletler Cemiyeti hakkın· 
daki noktai nazarının İngiltere tara· 
fından kabul edilmesi mahiyetinde 
mi telakki edilecektir? Eğer bu yolda 
tefsir edi '. meai li.zım gelirse, o halde 
Sir John Simon'un Musıolini ile görü
ıecek pek az işi kalmıt demektir. Fil
hakika lngiliz Hariciye nazın bir kaç 
gündenberi Capri ada11nda bulun· 
maktadır. Fakat henüz Mussolini ile 
görüşmemiıtir. 

* • • 
Fransa dost arıyor: 
Silahsızlanma hakkındaki Alman

ya teklifine gelince; lngiliz hükume· 
ti bu nokta hakkında henüz son sözü· 
nü söylemcm!ştir. Fransızların da 
bütün teli.şları bundan ileri geliyor. 
Almanyanın silahsızlanma teklifine 
karıı Fransa ve küçük itilif namına 
h a reket eden M. Benet kati vaziyet 
almışlardır. lngilizlerin henüz kati 
bir noktai nazar dermeyan etmemele
ri, Franaayı Avrupada bir takım müt
tefikler aramağa ve eski müttefikle· 
rile arasındaki teaanüdü arttırmak 
gibi bir aiyase ti takip etmeğe sevket
mi~tir. Franıantn son bir hafta, on 
gün zarfındaki bu siyaseti şöyle hü
lasa edilebilir: 

1 - Küçük itilaf ile Fransa ara
aındaki bağlan \ağlamla9tırmak. Fil
hakika, M. Beneş'in Parisi ziyareti 
Üzerine bu nokta temin edilmiıtir. 
Şimdi Fransız Hariciye Nazırı J'.1. Paul 
Boncour Küçük itilaf paytahtlarmı zi
yaret ederek bu cereyana yeni bir hız 
verecektir. 

2 - Lehistan ile Fransa ara11ndaki 
münasebetleri takviye etmek. Filha
kika bu çok lüzumlu bir iıtir. Çünkü 
aon %amanlarda Lehistan Fransa.dan 
müstakil bir •iyaset takip etmeğe 

başlamııtı. 

3 - Rusya ile anlaımak. Bu, Fran• 
aa için en nazik bir diplomasi mesele
sidir. iki nevi mütkülat vardır: Bir 
defa Rusya ne dereceye kadar 
Fransanın yardnncrsı olmağa razı ola ... 
cak? ikinci olarak ta Fransa ne dere
ceye kadar lngiltereyi gücendirmeksi
zin ve Lehist11nı şüpheye dÜ§ürmeksi
zin Rusya ile anlatabilir. Fransa bir 
taraftan lngiliz, diğer taraftan da Le
histan de»tluğunu muhafaza ederek 
Rusya ile anlaşmak istiyor. Fakat 
bunlar telif edilemeyince acaba İngi
liz ve Lehistan dostluğunu feda etme· 

ğe hazır mıdır? Fransız diplomasisi· 
nin bu ince vaziyeti nasıl idare edece
ğini görmek çok meraklı bir ıey ola
cak. 

4 - Dördüncü bir kombinezon ol· 
mak Üzere de Fransa Balkanlar ile 
anlaşmak istiyor. Küçük itilafı da bu 
siyasetin tatbiki için bir köprü olarak 
kullanmaktadır. 

Hüli.aa Fransız siyaseti hummalı 
bir faaliyet içindedir. 

• * * 
Fransa'nın askeri laikiyeti: 
Diğer taraftan askeri faikiyetinin de

vamı için de tedbir alınmaktadır. 
Fransada her sene alınan askerlerin 
miktarı 250,000 dir. Ancak bu sene
ki efrat Büyük harbin ilk senesi d<> 
ğumlularına tesadüf ettiğinden timdi
ki kanunlarla ancak 116,000 asker 
alınabilecektir. Kanunları tadil ede
rek 200,000 askerin alınmasını temin 
için hükiımet bir teklif yapmııtır. Bu 
layiha hararetli müzakerelere vesile 
te~kil etti. Tardieu senede 200,000 
askeri kafi görmüyor. Fransız erkanı 
l1arbiyesinin de ayni noktainazarda 
olJuğu maliımdur. Diğer taraftan 
Dal:ıdier kanun layihasını müdafaa 
ctmittir. Fransanın her ihtimale kar
tı hazırlıklı olduğunu da bildirmiştir. 

Silah meselesi yüzünden beynelmi
lel havanın bu derece asabiyet içinde 
bulunduğu bir zamanda Fransarun 
hazırlık derecesi etrafındaki bu mÜ· 
nakaşa hiç te ho§ bir tesir brrakma· 
mıtlrr. Ancak çıkan netice ıudur ki 
Fransa hakikaten hazırlıklıdır. Silah· 
lan faiktir ve bu faikiyeti idame et
meğe Fransızlar azmebni~lerdir. Ar· 
tık sili.hıızlanma meselesi mevzuuba· 
his olmamak gerektir. 

* * • 
leipzig mahkemesinin kararı: 
L<'İpzig yangını davası hakkındaki 

karar nihayet bildirildi. Karara göre 
cürmümeşhut halinde yakalanan ve 
esasen cürmünü itiraf etmiş olan F e .. 
lemenkli Van der Lubbe idam edi!t:· 
cek. Ancak diğer maznunlar kurtulu
yor. Djğer maznunlar da iki ziinlre 
idi: 

1 - Reichstag Meclisinde Komü
nist Fırkası gnıp reisi Torgler. 

2 - Dimitrof, Tanef, Popof namın· 
da üç Bulgar Komünisti. 

Davanın ehemmiyeti, Lubbe'nin 
değil, bu iki zümrenin suçlu olup ol· 
madığında idi. Çünkü bunların suçlu 
olduğu ispat edilecek olursadır ki yan· 
gmın siyasi maksatla yapıldığı mey· 
dana çıkacaktı. 

Mahkemenin karan gerek Torgler'i 
gerek Bulgarları tebrie etmektedir. 
Binaenaleyh bu derece gürültüye se
bep olan yangın Felemenkli bir m ec
nunun eseri imiı. Leipzig mahkeme· 
sinin kararile tarihi dava nihayet bu· 
luyor. Eu kararla Alman mz:.; :emele· 
rinin siyasi tesir altında kalmadıkları 
da anlatılmıt oluyor ki bu da aynca 
dikkate değer. 

* • * 
Romanya intihabatı: 
Romanı•ada hafta ara11 yapılan İn· 

tihabat beklenildiği gibi hükUmet fır
kasının lehine netice vermittir. Ro
manyada intihaplar daima böyle ne• 
ticelenir. iki ehemmiyetli fırka vardır: 
Liberaller ve Köylü Fırkası. 

Geçen mecliste Liberallerin 30 kar 
dar meb'uslan vardı. Köylü Fırka11-
nm 300 kadar azası. Şimdi vaziyet 
tamamile teraine döndü. Son intiha
batıa Liberaller 300 meb'us intihap 
ettirdiler. Köylü Fırkası da 30 meb"u· 
sa indi. Bu garip vaziyet iki sebeple 
meydana geliyor. Evvela intihabat hü
kumetin mürakabesi altında yapılıyor 
ve nüfuz istimal ediliyor. ikinci .... 
bep te Romanya İntihabat kanunu
nun hususiyetinde aranmalıdır. Bu 
kanuna göre intihabatta muayyen bir 
t'ôİspet kazanan fırka, mecliate ekaeri .. 
yeti temin etsin diye aynca üste prim 
de alıyor. Bu suretle ufak bir ekseri
yf't kahir ekaeriyet ıeklini alıyor. 

Liberal Fırka bet ıenedir iktidara 
ı:eçememitti. Şimdi büyük kuvvetle 
Romanyarun mukadderatını ellerine 
alıyor. Ancak Romanyanın siyasi ha ... 
yatında kra.lın da çok ehemmiyetli 
bir rolü olduğunu unutmamak lizım. 

Milliyet'in edebi romanı: 83 
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{ln.lnlip t<omanıı 

On dakika geçmedi. lsviçrede 
çok gördüğüm (Kabriyole) tipin· 
de spor bir otomobil geldi. 

Y anyana üç kiti biraz zahmetle 
.oturuyor. Fakat zaten fikrimiz di
reksiyon öğrenmek.· 

Göl kenarında uzun bir tur yap· 
tık .. Güzel otomobil.. En kuvvetli 
yoku9lan keçi gibi çıkıyor. 

Tam da bizim küçük garaja mi
safir olacak bir 9ey. 

Bize on bet gün acenteden adam 
gönderecekler, direksiyon talimi 
yapacağız. Zaten önümüzdeki ge
ni.tik talim yeri gibi düz ve bot. 

Suat Bey istediğim gibi erkek .. 
Gösteriti sevmiyen bir genç .. Her 
•eyı hesapla yapıyor. Hislerine ha
kim. 

Bu otomobil işinde çok düşün
dü. iyi ve güç taraflarını münakaşa 
ettik. Nihayet almak fikri galebe 
çaldı· 

(Kırlangıç) adını koyduğumuz 
küçük otomobil nihayet malımız· 

oldu. 
Köşke tamamile yerle9tik. Suat 

Beyin itleri öğleden sonra yok gibi. 
Verandada kahvelerimizi İçerken 
program yapıyoruz. 

Lydia, çalışkan bir kız. Aslen 
Zürihli .. Temiz, titiz ve benden çok 
iyi yemek biliyor. Ondan Alman
ca da öğreniyorum. 

Saat iki buçukta acentenin ada
mı geliyor. Otomobil talimine çıkı
yoruz. Ben Suat Beye sürpriz ha
zırladım. O şehre inince otomobili 
çıkarıyor, bir saat ekzersiz yapıyo
rum. Öğleden sonra o da serbest 
kalıyor. Bana: 

- ihmal ediyorsun sen de öğren! 
Diyor. 

Bir hafta sonra idi.Acentenin ada
mı geldi. Garaja ben girdim. 
Suat Bey: 

- Çiçek. Yapma bir sakatlık 
çıkar! 

Diye söyleniyordu-
Mar91 i9lettim, kuvvetli bir geri 

HiKAYE 
Pıçak üstünde • 

yemın 

Karmu bundan yedi sene evvel ye 
di yaıındaki kızile dul olarak almıt· 
tun. 

Gün gÖrmÜf, iyi bayat yafamı§ a· 
sil bir aile evladıydı. Ondan hiç çocu 
ğum olmamııtı. Ölmeden bir kızla ev 
lenmeği, hayatta bergüzar olarak bir 
çocuk yapmağı istiyordum. Ne çare 
ki, bu emelin safiyetine kimseyi inan 
dıramıyordum. Muhitte bir Çerkes kı· 
zı bir bilmem hangi kadınla münase 
bet §ayialanm uzayıp giderken bir 
diıçi muayenehanesinde bu saf arzu· 
lanmı tekrar etmiı bulundum: 

- Çocuğum olsa .. 
Diıçi, ıiıman, göbekli.. Anadolu. 

da gezmi§, para kazanmı§, kadın sev 
mit ıahtekir, mürai bir adama hiç 
benzemiyordu. Bunu r~nradan anla· 
dnn. Bilakis hoca bozması, bet vakit 
namazında, mutekit, saf bir insan 
:ı:annolunurdu. Bu arzuma içi acıınıı 
gibi ıöyle mukabele etmi9ti: 

- Benim müıterilerimden bir kız 
var. Daha doğrusu kocasından boıan 
mıf bir genç kadın.. Onu sana ala· 
lım. Çocuğu olur .• 

Bu ne tatlı hayaldi. Bir gün onu . 
bana gösterdi. ilk gördüğüm anda he
men ilanıa§k ettim. Kabul etti. Müte 
hassis oldu. Sineme bastım. Ve dudak 
!arından iki üç aletli puse aldım. Bu, 
ailemin üzerine ilk ihanetimdi. Hayrr 
buna vicdanım ihanet demiyordu. Bu 
saflıkla yapılan bir hüsnü niyet mu
kaddimesiydi. 

Buluımalar tekrar etti. Ve ben <> 
na, çocuğumun müstakbel annesine 
ateıli bir sevgi ile bağlandnn. 

Bir gün annesi zannettiğim bir ka 
dınla ve eniıtesi sandığon bir adam· 
la kar§ıla§tmt. Kı~lannı sevdiğimi. na 
sıl olsa onu ellerinden alabileceğ:mi 
söyledim. 

Bana dürüst çehre gösterdier. Ak 
ıam vakti bir kahve İçmek için evle
rine çağırdılar. Gitmedim. Hakikate 
on ande vasıl olmuştum. Bunlar haki 
ki enitte ve anne değildiler .. 

Biri muhabbet tellilı, diğeri ev sa 
hibiydi. Benim çocuğumun müstak· 
bel annesi de gizli bir fahişe idi. Son· 
radan duydum ki, bir muallimden, bir 
memurdan, bir bilmem hangi tüccar
dan böyle evlenmek dalavere.sile yüz
lerce lira çekıniılerdi. Hiç istifimi boz 
madun. Gayem uğruna fedakarlık 
yapmaktan çekinmiyecektim. Kadın 
velev ki, bir fahİ!e b ile olsa onu hı· 
çak ve tabanca altında ölmekten kur 
t:ı.racak, doğru yola çekecektim. 

Te§ebbüı.Jerime devam ettim. Dit· 
çi benden bu İf için il:<i lira rü~vet ia
tiyordu. Kızın belalısı da a1&ğı yuka
rı bin lira kadar bir tazminat ... 

Halbuki bende bu kadar para ne 
gezerdi. ilen yazılarımla maifetimi te 
min eden fakir bir muharrirdim. Bu 
terzi kızın elinin emeğine istinat et
mek iatiyordwn. Para.sız onu bana 
vermeğe razı olmadılar. Bir gecelik 
için yüz lira teklif etmeğe kadar var
dılar. 

Gayem kafamda bir elmas gibi 
kıymetlefİyor, bu arzu kalbimi ateı 
gibi yakıyordu. 

Oat üste bir çok geceler uyku uyu 
yamadım. Arzuma vasıl olmak için 
zihnimde planlar hazırladun. Ve ka
rımı Anadoluya akrabalarının yanına 
gönderdim. B<>! evde serilmit bir ya
tak içinde kıvranmağa başladım. Bir 
gece, göz yaılanndan, kabu&lardan, 
buhranlardan sonra Hüsniye isminde 
ki terzi kız yanıma geldi. 

Tertemiz bir aile yuvası, esans ko 
kulu bir yatak, hararetli hararetli bir 

sanatkar vusleti ile ilk gecede fahişe 
kızı kendii:ne cezbettim. Artık evine 
dönmedi. Silahlar, ölüm tehditleri ;;:a 
ra etmedi. Yirmi gün içinde evimin 
kadını, müstakbel çocuğumun annesi 
oldu. 

Vaziyetim nazikleıiyor, karımla 
kızımın gelmesi yaklaşıyordu. Bir ge 
ce Kuranı ve Trabzonda aldığım ucu 
sivri büyük bir bıçağı. yanyana getir· 
dim. Bundan sonra kötülük yapmıya• 
cağına kitap üzerine yemin ettirdim. 
Eğer sözünden dönerse bu bıçağın 
kalbine saplanacağına inanmasını söy 
liyerek tehdit ettim. Bu suretle hem 
maneviyatına, hem de nıhuna temas 
ediyor, kötü kadını doğnı yola tavsi
ye ettiriyordum. Ayni zamanda ka· 
nmla. çocuğumla iyi geçinmelerini 
tenbih ettim. Söz verdi. 

Bir gece ailemi otomobille evime 
gatirdim. Bir çok etyalar ve hediye
lerle içeri girdikleri zaman hayret et 
tiler: Yemekler pitmİf, ortalık sÜpÜ· 
ri.i lmüıtü. Etrafta mükemmel bir ter· 
tip vardı. Yemek yedik, kahvelerimİ· 
zi içtik. Tam yalacağnnız zaman kan· 
ma beni ciddiyetle d.inlemes· ni 
söyledim. O, beni çok severdi • 
Kalbimden, vicdanımdan emin idi. 
Meseleyi olduğu gibi ona anlattım. 
Ve böyle bir kadını kendisine arka· 
da~ getirirsem razı olup olmıyacağını 
sordum. Memnun oldu ve beni takdir 
etti. O zaman bodruma sakladığım i
kinci karımı dııan çıkardım. 

Kesik saçlı, dilber terzi kızını, Ü· 
zerjnt. ortak gelmiı görünce ilk evvel 
hıra1 i> ndı. Rengi kırmızı ve sarı oldu. 
Sonra ona kucağını açtı. SarıHılar. 
Kızonla üçü bir arada göz yaılarile 
öpüştüle'". 

Ben çok rahat ve mes'uttum. Ka· 
rım ona gelin hanım diyor, ha.zan a
dıyla çağınyor, hazan da teı·zi hanım 
diyordu. Kızım da ona abla diye hi
tep ediyordu. 

Geceleri geç vakitlere kadar ohı· 
rurduk. Ben bir kötede susarak kitap 
okur, yazı yazar, onlar benim meşga 
lemi ihlal etmekten çekinerek tek tük 
konuşur.tar, kızını dersleri.ne çalışırdı. 

Yatma zamanı gelince ortaya bü 
yük bir yatak sererler ve beni ortala 
nna alarak yatırırlardı. 

Günler, 'seneler böyle geçti. Ve ben 
temiz bir vicdanın büyük bir mükifa 
tını gördüm: 

Şimdi ikinci karım lstanbulun en 
büyük terzihanesinin sahibid ir. Şi9li
de bir kaç apartımanım var. Yevmi 
bir gaze1:e tesis ettim. Mühim ve siya 
si adamlar arasına karı§tım. 

ikinci karım, otomobilaiz yere a
yak basmıyor, kızım kabinede müh'm 
bir ınevkü olan bir adamla evlendi. 
Arasıra Avrupaya gidip geliyoruz, hü
lasa pek müreffeh bir hayat geçiriyo 
ruz. Halimize birçok kimseler gıpta 
ediyor( 

Karii Bu hayal ma\zemesile yoğu 
rulmuı bir hikayedir; fakat hüsnü ni 
yetle ve büyük azm ve sebatlar, kuv 
vetli ceaa.retler bu gibi hayalleri haki 
kat sahasına getirir. Bundan eın.in ol. 

o. s. 

iRTiHAL 
Faal lnıaat tacirlerimizden Salih za

de Hakkı Bey müptela olduğu hastalık 
tan kurtulanuyarak Kadıköyündeki evin 
de dün sabah vefat etmiıtir. Cenazesi 
bugün mühürdar'da Riza Pal" sokağın
daki hanesinden kaldırılarak Namazı Os
man ağa camiinde cumadan sonra kılı
narak aile makperine tevdi edilecektir. 
Gayyur bir İş adamını kaybettiğimizden 
dolayi memleket hesabına teessür duyar 
ken ailesi ve çocuklarına da sabır ve me
tanet temenni ederiz. (11535) 

.. -Dr. İHSAN SAMİ --

Bugünkü Program 
ISTANBUL• 

12.30 Ala turka plik ne4riyatJ,. 
17,30 G ramofon. 
18,30 O rkestra. 
19,30 Hanımlar Hey'eti. 
21 Gramofon 
21,30 Süheyla Bedri Hanımın i ı tirakiyle 

Bcdayii musiki hey'eti . 
ANKARA• 

12,30 - 13,30 G r amofon. 18 Keman konaeri 
Ekrem Zeki 8 . 18,40 ı-anaı:r.da dera. 19,15 
G ramofon. 20 Aja na haberleri. 

V A R Ş O V A 1411 m . 
17 10 Piyano konseri, 17,40 M\iaahabe, 17,55 

Ptak , 18,15 Soli.at san'atkirların itlirakile 
konı er, 18,50 Ziraat, 19,20 Dana pli.kları, 20 
Müaa habe, 21 Müaahabe, 21 ,15 Senfonik kon
aer, 23,40 Sigan musikisi, 24 Müaahabe, 24,10 
Siıan musikisinin devamı. 

B U D A P E Ş T E 550 m. 
13,05 Konear, 14,30 Siıan muaikiıi, 16,30 

Çocuk neşri yatı, 18,30 Maudit• aalon takım ı, 
19,10 Stenografi eler.si , 19,40 Radyo konı~ri. 
20, 10 Mü•ahabe, 20,25 Sa hibinin •e•i pl i. b.l arı, 
21 ,10 Müaahabe, 21,50 Operet parçaları ta- 1 
ga nnili). 23,15 Haberler, 24 Eua:en Perti.s Si-
1;an takımı. 

B 0 K R E Ş 394 m. 
13 Boraa haberleri, plik 14 haberler, pl.i.k , 

lf. Radyo orkeıtraaı Mas.ıon, Valdteufel, Puc
cini, Nottara 19 Haberler, 19,15 Rac:lyo or· 
kestras.ı, 20 Üniverai.te radyoıu, 20,20 Pl~k, 
20,45 Konferana, 21 Senfonik Kon•er ( Alfred 
Allesaardesconun idareıinde ve filharmonik 
takım tarafından, 21,50 Mütalea, 22,05 Kon
•erin devamı, 22,45 Son haberler. 

B R E S L A U 394 m . 
17 Hafif musiki, 18,30 Müıahabe, 18,50 Yük 

sek Plalz'a mahsus milli danalar, 19,10 Müaa.
habe, 19,30 Keza, 20 Millet it batında iaimH 
musikili milli netriyat. 21,05 Haberler, 21,11) 
Hafif muıiki, 21.30 Romantik netriyat (Sen· 
fonik muıi.ki, 23 Aktam haberleri, 23,20 Saat 
ayarı vesaire, 23,35 Hafif muıiki,, 

V 1 Y A N A sıs m. 
18.SO Şarkılar Clariııe Stuckart, Or. Paul 

Lorenıki, Charleı Cerne, 17,35 Kadın ıa,ti, 
18 Methur mücevherat ve buneıi latımıt oln.n
lar, 18.25 Muhtelif 20,.- Saat ayarı, ve ıairf", 
20,35 Haftanın haber icmali. 20.SS Charly 
Gaud.l.o caz takımı, 2, 15 Haberler veıaire, 
22,30 Orkestra Karl Auderieth, Dr. Sieıfri"d 
Seidner, Kurt Kettner, Viy;.,na oda muıiki, 
23,30 Pa.lmhof kahvesinden naklen danı mu· 
aikiıi , 

1934 Snesine mahsus 
Davuldan İlhamlar 

Yazan: Agah İzzet 
Yılbaşında forma halinde çıkacak 

V9 (5) kuruıa satılacakbr. 

lST ANBUL BELEDlYESl 
SEHIR TiYATROSU 

1>-·-"- uündüz saat 14 te 

Bu akşam 
saat 19,30 da 

.tJKOS HAYAT 
Büyük opereti 
i azan: Ekrem ı 

ve Cemal Re9it 
,, muma 

9584 

FRA SIZ TlY A TR OSU 
Viyana Operet heyetinin veda galaları. 

Bugn birinci matine saat 15,30 te Vik
toria ve Husarı. İkinci matine saat 18,30 
te Beyaz Beygir Oteli. Yarın akşam saat 
20.45 te birer perdelik 2 operet. Skeç
Biltün artistler tarafından şarkılar ve ba
let eğlencelerini havi Soiree de Cafe 
Chantant. Pazar ve Pazartesi ikişer ve
da matinesi saat 15,S ve 18,S te. 

dır. Liberal Fırkanın nikbeti kral ile 
araaının açık olmasından ileri geliyor· 
du. Köylü Fırkasına müteveccih ola.n 
kralın bu fırka ile ara11 açıldığı için
dir ki timdi Liberal Frrka da iktidara 
ı;eçebiliyor. Binaenaleyh bu iktidarın 
devam etmesi kral ile bu iyi münase
betlerin devam etmesine bağlıdrr. Her 
halde ıimdilik hüklanetin vaziyeti 
kuvvetlidir ve kuvvetli bir hükiımet 
te Balkan sulbü için faydalı bir un
surdur. 

J\hmet ŞtJKRO 

Tıfo ve Paratifo Aşısı 
Tifo ve Paratifo hastalıklanna tutul · 
mamak için tesiri çok kst'I muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolarınd1 
__ _..bulunur. - '. 1056J) 41-•I 
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vitesle ok gibi garajdan çıktım. A
centenin adamı hayretler içinde j. 
di. 

Yolda süratli bir menvra ile ara
bayı düzelttim ve elimi salladım: 

- Allaha ısmarladık, aktama 
görü9ürüz. 

Ve gaza basınca yanlarından ok 
gibi geçtim • Asıl caddeye doğru 
uzaklaftım. Fakat onların halini 
de görmek istiyordum. 

Genit yolda, sapacak bir yer a· 
ramaya lüzum görmeden manev• 
ra yaparak döndüm. Ve tam sürat. 
le kötke doğru geldim. Onların 
yanında ağırla9tım. Durdum. 

Suat Bey: 
- Anlatıldı, dedi. Benden gizli 

bir feyler yapmıtsın ! 
Memur: 
- Lakin madam, size bir 9ey 

öğretmeğe lüzum yok. Mükemmel! 
Diyordu. 
Suat Beye: 
- Beyefendi, nereye emrediyor

sunuz, şehre mi, dağlara mı? ister
seniz Fransaya geçelim. 

Dedim, güldü: 
- Şimdilik direksiyonu bana 

ver de sana yetişeyim, yeter. 
Suat Bey çok temkinli, otomobili 

de işleri gibi düşünerek, kafasile 
idare ediyor. Vakıa ihtiyat fena 
değil, fakat direkiıyon işinde biraz 

süratli karar vermek, 
yerde kuvvetle ileri, 
lazım. 

icap eden 
geri almak 

Memur benim kullanıtımı çok 
beğendi ve: 

- Yarın size ehliyetname alabi
liriz, Dedi· 

Evimden, kocamdan, hayatım
dan, bizmetçimden çok memnu
num .• 

Paralarının kuvveti ile beni Av
rupaya götürüp kibar gönüllerini 
eğlendirmek iıtiyenla-e kartı bu ha 
yatım. bana Allahın en büyük mü
k,i.fatı .. Zevklerini paralarına borç· 
lu olan terefsiz insanlardan Allah 
beni korudu. Şefik Beyin teklifini 
nefretle reddeli!ılesaydim belki bu
raları görecektim. Fakat bir erke
ğin valizindeki çaınatırlarından 
ne farkım olacaktı. 

Yetimliğim, kimsesizliğime bak
mıyarak beni bayağı cmellerine
kurban etmek istiyenlerden bir mu
cize gibi kurtulmu9tum .. Bana ba
ba sevgisi ile görünüp hayvani ih
tiraslarını en masum bir zamanım· 
da belli eden Retit Beyle tunelde 
yüzyüze geldiğim zaman bütün gu
rurumla onu ezdim. Hayatta her 
teyden evvel sevgi ve ~erefin ye
ri olduğunu eğer anlamıtsa umdu
ğum zektsından kendisi de ~üphe
etsin. 

Gönlüm, masum, bakir genç kız
ların kalplerini cebindeki bank
notlarile satın alacağını iddia eden 
her gittiği yerden intikam alır gibi 
bana kart gönderen o zengin Şefik 
Beyle de karşılafmak istiyor. 

(Geneve)ye çok alıştım. Her 
günkü alış veriti kendim. yapıyo
rum. Kırlangıçla tehre, pazar yeri
ne iniyorum ve Suat Beyi de Kon
soloshaneye bırakıyorum. Sonra 
alacaklarımı otomobile dolduruyor, 
eve dönüyorum. Saat bir buçukta 
öğle yemeğimiz hazır oluyor • .S,.ıat 
Bey ancak o zaman geliyor· Ye
mekten sonra derhal verandaya çı· 
kıyoruz. 

Havalar soğudu. 
Kanunlar lsviçreye daha çabuk 

kıt getiriyor. 
Burası tam istediğim gibi bir 

yer. Asıl şehir balkı çok sevimli, 
mütevazi, kendi hallerinde insan
lar. Hem lükıe, ,atafata bakmıyor· 
!ar. Hemen bütün kadınlar yün ço· 
raplar, kalın ökçeli iskarpinlerle 
geziyorlar .•.• 

Tek tük görünen ecnebiler kıya
fetlerinden, boyalarından belli o
luyorlar. Gece hayatı yok gibi. Sa
at on birde yatıyoruz. Buraya gel
dim geleli çok topladım, bu rahat
tan ziyade endi,esizlikten ... gön
\im o kadar rahat ve sevgi dolu ki ! , · 

--~ ................ . 
Hugun ca~d~n gü.ınek 

eğlenmek isteyenler 

MELEK sinemasında 
MAURICE CHEV ALİER 
nı •fis eseri olan 

MÖSYÖ 
BEBE • 

filmini görmelidirler. 
Bugün saat 11 de tenzi!atlı 

matine [ 11563) 

.................... 
MÜNİR NURETTİN 

Bey ve arkadatlarının 

2 nci büyllk konseri 

3 Kanunusani Çarıamba 

İPEK sinemasında 
Biletler ş!mdiden satılmıktadır. 

[11565} 

..................... 
Bugün İPEK Sinemasında 

Çok heyecanlı - Çok güzel 

KARA 
YILAN 

muızzam macera filmi 
Ayrıca: 

1 -Paramount dünya haberleri 
ve 

2 - Milli takımımızın kahir 
bir zaferile neticelenen 

BALKAN GÜREŞ 
müsabakalan 

'Jugnn saat 11 de tenzilatlı matint 

(11564) 

, LIAN HAİD 
SZOEKE SZAKALL 

GEORG ALEXANDER 

SENiN GiBi BİR KADIN 
- Filminde • ( 11560 ) ..... 

'•illiy~t 
Aarm umdesi " MiLLiYET " tir. 

ÜCRETLERi: 
Türkiye içln Hariç için 

L. K. L. K. 

ABONE 

3 aylıir 4 - 8 -
6 ., 7 50 14 -

12;;_~~"~~~~'-4~~~~-28~
Celen evrak •eri verilme•.- Müdd•tl 

ıeçen nüshalar 10 kuruıtur.- Cuet. 'f'• 
matbaaya •İl iıler için müdiriyete mü• 
racaat edilir. Gazetemiz ili.nların me•'U• 
ti.yetini kabul etmez. 

Ramazan: 
imsak 
S. D. 
5 38 

11 
iftar 

D. 
49 

s. 
16 

• 
"Narin., den her dört günde bir 

mektup alıyoruz. Haftanın bir gü· 
nünü ona ayırdım. Mektuplannın 
geldiği gün ona cevap yazıyoruııt· 
Hayatımızın her günü Y eniköyde 
malum oluyor· 

Suat Bey otomobil itini babası• 
na yazmayı doğru bulmadı. 

- Bu a51ktan açığa vaadettiğin 
düğün parasını gönder, demek o
lacak. 

Diyordu. 
Ben her günkü havadisler arasın· 

da (Narin)e bundan bahıettiııı. 
Bir hafta sonra Narinin mektubıı 
ile beraber Kadri Beyin hediyesi 
geldi .. ince, zeki adam. 

Fakat Narin mektubunda kıya· 
metleri koparıyor... Otomobilde 
bensiz nasıl geziyorsunuz diye iki· 
mize de çıkıtıyor. 

Onun mektubundan bir parça)'l 
defterime geçirdim: • 

" H · ç· k A" b iın' ••... aın ıçe .• ga ey 
zeptettiğin yetmemit gibi ayağının 
uğursuzluğu ile onu bizden de ayır• 
dm ..• Şimdi Avrupada keyfedi,yor· 
sun. Meğer sen Ne Çiçekmitsin·· 
Bilseydim hastahaneye geldiğiıfl 
zaman sana ilaç diye zehir verir· 
dim ... Ah yanımda olsanız ikinize 
de neler yapmam neler. Nasıl ağa· 
beyimle bir olup beni gardirobıııt 

(Bitmedi) 



Haft:ıının lllmlerl 

Artistik: Atmaca 
Elhamra: Çelik Ada 
/pek: Karayılan 
Melek: Möıyö Bebe 
Saray: Coşkun 
Türk: 42 inci sokak 

Artistik 

Atmaca 
(Fransızca) 

Oynayanlar: Nathalie Paley - Char 
leş Bayer , 

Bu film maruf tiyatro muhamrle
rinden Franciı Croisaet'nin bu isim.de 
ki piyesinden alınmıştır. Piyea tiyatro 
aleminde maruf bir eserdir. Film de 
eserin !tıyınetile mü~enaaip f"kilde 
çevrilmiştir. Bilhassa iki sen~ evvel 
ıehriınize ge!mit ve Fransız tıyatro • 
aunda piyesler oynamış olan methur 
Fransız aktörelrinden Charlea Boyer 
ile Nathalie Paley'in filmde çok gü • 
zel oynadık~arı hakkında kritikler 
bir!eşmi~lerdir. Film heyecanlı ve se-
yirci için entere3andır. . • .. 

Mevzuu dolandırıcı çeşnıaı goıte .. 
ren bir kontun bir zengin Amerikalı 
ile cyun oynarken hile yaptığının 
kc~fedi'mesi üzerine karısının boııan
mak isteyişi ve sonra bu hilenin ken· 
diıi icin yapıldığını anlaması Üzerine 
tekra~ kocasına avdet etmesidir. 

Elhamrn 

Çelik ada 
• (Fransızca) 
Oynayanlar: Jean Murat - Char • 

!esa Bayer 
Bu fi:m Bahrimuhiıte teaia edilmit 

bir tayyare istasyonunun içinde ge -
çen bir faciadır. Elhamrada ikinci de
fa gösterilmektedir. Mevaimin bag.la • 
rında gösterilmiı olan bu film senenin 
en kuvvetli eaerlerindendir. Ve çok 
muvaffak olmuş bir filmdir. 
ipek -

Kara yılan 
(Fransızca) 

Oynayanlar: Kathline Burke 
Film cinai es.erdir. Seyirciyi ali.ka

dar edecek tekilde heyecanlıdır. Hay 
vana! bahçesi aahneleri güzeldir. 

Mevzuu, bir cinayet tirakiıi bir 
doktorun önüne geleni bir yılan zehi
rile öldürmeıi ve tutulnıamak için de 
dahn birçok cinayet yapmağa teşeb -
büsüdür. 

Meraklı bir film olan bu eserde 
(Kaplan kadın) rolünü yapmış olan 
Kathline Burke oynamaktadır. 

"it 

---
(MÖ•yÖ Bebe) filminde 

Ayni programda, ikinci Balkan gil 
reş şampiyonasına ait aesli bir film 
gösterilmekte ve hu mühim müaaba -
kanın canlı tafsilatı görülmektedir. 

Melek 

Mösyö Bebe 
(İngilizçe) 

Oynayan: Maurice Chevalicr. 
Bu sene birinci defa olarak Che • 

va.lier'nin bir filmini göreceğiz. Bu 
sevimli Fransız artistinin kıymeti hak 
knıda bir ıey söylemek istemez. (Mös 
yö Bebe) filmi çok eğlenceli bir film
dir. Şen ve ıuh ıarkdan vardır. 

Mevzuu da tuhaftır. 
Amerikadan Parise gelen bir genı;ı 

sokakta bıraktığı otomobilinin içinde 
bir yeni doğmuş çocuk bulur. Bütün 
film hu hadise üzerine bina edilmit -
tir. 

Bulunan çocuğa bakmak için tutu -
lan dadı ile genç seviıiyorlar ve bir 
niıan bozulup, bir nikah kıyılıyor. 

Film güzel ve eğlencelidir. 
Sar•y 

Coşgıın 
(Fransızca) 

Oynayanlar - Gene Raymond 
Loretta Y oung 

Bu film heyecan ve haşyet filmi -
dir. Bir hayvanat bahçesinde kaybo· 
lan çocukların aranması sırasındaki 
birçok heyecanlı sahnelerin tevaliıi 

~~~!~~~s:ifc~~~~·. l~~cİ~e~m~ m!~~~~:~~:m. Bul 
Bunun bir madde olarak kahulunu rı nu koymaktan maksadnnız tereddüdü 
ca ederim. izale etmektir. Hiç ıüphe yok bun • 

/ki teklif dan sonra resim verecek bütıin mad-
Hakkı Tarık Beyin bu tek:iflerine deler hakkında bu kanunun hükmü 

Raif Bey (Trabzon) encümen namı - caridir. Yalnız belki tereddüdü mu -
na cevap pvermiı ve birinci teklifin cip olur djye bu maddeyi koydu. Yok 
mevcut umumi kaideleri ihlal edecek "" hiç §Üphe yoktur ki hu kanunun 
bir vaziyet ihdaaı ihtimali karşısında ahkamınnı cereyan etmeğe baıladığı 
kabulü şayan göriilmediğini lı:ıret e· tarihten itibaren yeni mallar, yeni ka 
derek: nunun hükümlerine göre resim vere • 

- Bu takdirde bazı kimselere İm· ceklerdir. 
tiyaz verilme lazım geleceği ve hu i.m Mübadele komisyonu 
tiyaza sahip polanların benim işim es Muhtelit mübadele komisyonunun 
kidir diye hak•ız surette iatih.Je et- kaldırılmasına ait mukavelenin laadi-
mek iatiyecekler ve bu yüzden karı - kı hakkındaki layihanın müzakere • 
tık'ıktan başka bir fayda haul olmıya sinde Mehmet Bey (Kütahya) komia-
cağı veçhile bundan itirazen böyle yonun lağvının çok nıeaut bir vakıa 
bir müsaade vermek istemedık. ikin • olduğunu söyliyerek demittir ki: 
ci teklife gelince; bunu kanunla le • - Bundan dolayı Yunan clostları· 
kit etmeğe hiç lüzum yoktuı-. mızın, dostluk neticeıi olarak tezahür 

Maksat hi.sıldır. c!eı:ıittir. eden bu P.areketten dolayı alenen ih-
Bundan sonra Hakkı Tank Beyin tiaasatı meaudanemi arzederim. Bu 

takriri reye konmu§ ve reddedilmiş bapta muvaffakıyeti tayin eden Hui-
tir. ciye vekili Bl!>yefendiye de huzuru ali 

Gümrük kanununda deği~iklik nizde alenen tetekkür edrim. (bravo 
Gümrük kanunun muaddel 36 ın- asi eri, alkı§olar) . 

cı maddesinin tadili hakkındaki li.yi • Celsenin sonunda Ali Bey (Afyon) 
hanın müzakeresinde kitapçı Hüanü ve Cemil Bey (Tekirdağ) ıu takriti O• 

Bey (lzmir) kanun hükmünün güm - kunmuı ve kabul edilmittir. 
rük elinde bulunan ve henüz resmi ve "Yeni bütçenin mart ayında yük· 
ı·ilmemiş olan eıyaya da taınil olaca- sek meclise gelerek tetkikine başla-
i.1na dair bulunan muvakkat madde· nacağı için müteakıp iç.timaın martın 

d . . birinci pertembe gününe bırakılmalı· ye itiraz ederek emıttir kı: 
Kanunun e•babı mucibeai çok doğ ru teklif eyleriz." Kabul edilen bu tak 

ru, hakikaten bugün ıı:elmİ§ olan bir rirden sonra Meclis reisi Kaznn Paşa: 
mal fazla gümrüğe tibi olur ve bun- - Meclis martıin birinci günü top 
dan on gün evvel geldiği için huıcün lanacaktır. Allah selamet versin diye 
çıkarılan mal da daha nokıan güm - rek celseyi kapatmıfhr. 
rüğe tabi olursa bu ikiai arat.mda re- Kabul edilen kanunlar 
kabet imkanı hasıl olmaz. Yani .vazi· ANKARA, 28. A.A. - B. M. Mecliıi 
)·et ıon getirenin zararına Olur ve bi- l 'h•gÜn reiı K3.zırn Paıa Hazretlerinin 
naenaleyh bu esbabı mucibe makul riyasetinde toplanmıştır. Potsa telgraf ve 
olduğu için kanunun heyeti umumiye telefon umum müdürlüğünün tetkilatı 
ai hakkında söz almadım. Birinci mad hakkındaki kanun li.yihasınm geri ve-
dHini aynen kabul etti!D. Fakat bu rilmeıine dair bat vekalet tezkereai okun-
nıuvakkat maddenin kabulüne nasıl muttur , 
imki.n vardır. Çünkü her kanunun ma lıtanbul adliye binasının yanmasından 
kııbline ıamil olmadığını bu meclis dolayi ortadan kalkan dosyalann yeni-
defatla kabul etmittir. Şimdi mali men den teıiıi hakkındaki kanun müzakere 
faat mülahazaaile bu kaidenin akıi- ve kabul olunınuştur. 
ne gibnek bence doğru değıldir. Ev. Trotil fabrikası yapılması ve bu mak-
'Vclki kanun mucibince mallar mua - ıatla gelecek senelere tamil taahhütte bu 
tn~!eye tabi tutulduğu gün ne kadar lunması huauıunda milli müdafaa veka-
gümrük resmine t8.bi iae o re.amin ve- leline mezuniyet veren kanun ile Anlaya 
rileceği hakkında kanunda sarahat vilayeti huausi idaresinden yapılacak 
~ardır. Zaten bu sarahat olmasaydı. ikiyüz bin liralık istikraza maliye vckale 
Bu kanunda yalnız netri tarihinden tince. kefalet edilmesi ve maden auyu ti· 
tnuteber demekle iktifa edilir. ıelerıle tapalarının gümrük resminden 

Bu muvakkat madde ıuııu ;fade e· muaf olduğu gibi muamele vergisinden 
der ki bu kanunu makabline teşmil e· de muafiyetleri ve bunların boş ve dolu 
C:eceğ'İz. Bu kanunun bu suretle ma- §İşelerin devlet demir yolları ve deniz yol 
l abline tetmilinie taraftar dPğilim. ları idarelerince nakillerinde tenzilatlı 
Ve mali menfaat ne kadar yüksek o· tarife ile yüzde elli nisbetinde ücrete ta 
ltırsa olsuıı memlekette aradığımız bi tutulmaları hakkındaki kanunlar mü-
iatikrar namm• bunu koymaınak li. • zakere ve kabul edilmistir. 
~ım gelir kı.,.aatindeyim. Türkiyeye ithal edil~cek her nevi eş-

Vekil Beyin cevabı yanın gümrük resminin verildiği gün 
Gümrük ve inhisarlar vek'1i Rana cari olan usul ve rüsuma tabi tutumları 

ll~y - Bu maddede bendeniz maknb hakkındaki kanun müzakere ve kabul e-

t Gray Gooper evleniyor 

i - Maruf Amerikalı aktör Gary 
Cooper Mis Veronica Balfe ismindeki 
genç kızla evlenmek üzeredir. Bu 
kız Amerikanın Long la!and tehrin -
de bir güzellik müsabakası kazandık 
tan sonra Hollyvood'a gitmit ve ora
da Gary Cooper'e tesadüf etmittir. 
Dah.p. ziyade kendisinin aanat ismi o
lan Mis Landra Shaw iamile tanınan 
bu güzel hanım henüz yirmi yaıında
dır. Müstakbel kocasının yatı otuz i· 
kidir. 

Maurice Chevalier 
• 

ve bir çocuğun vahti hayvanlar için • 
den kurtarılmasını anlatan bu film 
alaka ile seyredilir bir eserdir. Filın
de bir aık macerası vardır. 
TUrk sineması 

52 inci sokak 
(Fransızca) 

Oynayan: Bebe Daniela. 
Bu fi.im zen:ıi!ı bir reviidür. Ameri-

Karayı/ar. filminde 

Carnera filimde maglOp olursa 
Ağır siklet boks ~ampiyonu Pri

mo Carnera "Boksör ve karısı" is
minde bir film çevirmek üzere ge
çenlerde 15,000 dolarlık bir muka
veleyaptı. Bu filmde boksör Max 
Baer'in de rolü var. 

Fakat filmde hasmının kendisi
ni mağlup etmesi lazım geldiğini 
öğrenince, Primo derhal fU cevabı 
vermit: 

- Öyle ise 25,000 dolar zarar 
ve ziyan isterim. 

işin en tuhafı bu talebi kabul 
etmişler. 

kanın 200 kadar güzel kızı bir maki
ne intizamile daıular yapmakta ve 
muvaffak olmaktadır. Film senenin 
hatırı sayılır eserlerindendir. Film ti
tiz bir sahne vazırnın bir müptedi 
kızı bir gece içinde naaıl yıldı:ı: yaptı
ğını göstermektedir. 

Çok hareketli, ıarkılı, genit sah -
ne tertibatlı zengin bir filmdir. 

Kothlin Burke 

Havagazinden dün 14 kişi 
(Ba~ı 1 inci sahifede) 

Korkunç manzaralar 
Çırak içeriye girince boğucu gazlar· 

la kartılapruıtır. Bu hava gazıdır; fa· 
kat çırak İ§.İne devam etmit ve dükki.
nm üstündeki odada tütüncü Supbi, 
kardeti Lı'.itfi ve misafirleri Şahabetti
nin ölü gibi yattıklarını, ağızlarından 
salyalar akmakta olduklarını görmüş
tür. 

Bu vaziyet üzerine camdan diğer 
dükkancılar da ginnitler ve dükkanın 
kapaklan kilitli olduğundan bunları güç 
hal ile dışarıya çıkarmışlardır. 

Hemen vak'a po:ae, diğer taraftan da 
Beyoğlu belediyesine haber verilmiıtir. 

Beyoğlu mıntaka doktoru Nasır Bey 
vak'a mahalline gelmittir. Hadise o ci
varda dehşet uyandırmıştır. 

Bunun üzerine hemen tiracı Muh· 
ain Çavuş ve meyhaneci Hilmi efendi· 
nin dükkanlarına camlar kırılarak giril
miıtir. 

Meyhane üzerindeki odada Hilmi e
fendi ve çıraklan baygın halde görül· 
müttür. Yalnız bunlardan çırak Meh· 
me~ ölü olarak bulunmuıtur. 

Bundan batka şıracı Muhıin Çavut 
oğlu Mustafa, çıraklardan Demir, Yas· 
fi, misafir Arnavut Recep le baygın bir 
halde dükkiınlann üstlerindeki odalar· 
dan çıkarılmıılardır. 

Karıı sırada 
Halk merakla caddeyi doldurmuı, 

hatta t'l'amvay ve otomobillerin geçme
si de kabil olarnamıthr. Bu esnada kar· 

dilmittir. 
Muahede ve mukaveleler 

Türkiye Cümhuriyetile lran devleti a· 
rasından Ankarada imza olunan dostluk 
muahedesinin tasdikine dair kanunun 
ikinci müzakereai yapılarak kabul edil
dikten aonra Türk-Rum elıali mübadele 
ıi muhtelit komisyonunun kaldırılma· 
sına ait mukavelenamenin taıdik hak
kındaki kanun müzakere ve kabul edil· 
mittir, 

Bu münasebetle aoz alan Mehmet 
Bey (Kütahya) - Lozan muahedesinin 
mübadelei ahali ~ukavelenameeine tev
fikan tetkil edilerek bugÜne kadar faa. 
liyeıte bulunmut olan bu muhtelif komis
yonun ilgasını mes'ut bir hadiıe ve bu 
neticeyi Türk-Yunan dostluğunun aami
mi bir tezahürü olarak ifade eylemi§ ve 
alkışlanmı§tır. 

Evkaf müdürlüğü bütçeıinde 8500, 
1933 ıenesi müvazenei umumiyeıine da 
bil daireler bütçelerinin muhtelif fasıl 
ve maddeleri araaında 231 bin 990 lira
lık münakale yapılması, hariciye vekale
ti memurin kanunun muvakkat birinci 
maddesinin ve nahiye müdürlerinin ta
yii hakkındaki kanunun ibrici maddesi
ni değiıtirilmesine dair kanunun layihaı 
ları müzakere ve ka!ıul edilmitıir. 

Meclisi bundan ıonra bir mart per· 
ıembe ırünü toplanmak üzere içtimaa 
nihayet verilmittir. 

1 ıı sırada fotoğrafçı Talat ve aşçı F ey
zullah efendilerin dükkanlarının da a· 
çık olmadlğı görühnüştür. 

Bu ııralarda saa~ ona gelmit bulu
nuyordu. Bu dükkanlara da girilmit ve 
buralarda da fotoğrafçı Talat, aşçı Fey
zullah ile ortağı Nazif efendilerin bay
gın halde yattıkları görülmüıtür. Bun· 

. !ar da dıtarıya çıkarılmışlardır. 
Mntaka doktoru Nasır Bey ilk te

daviyi yaparak, hunları otomobillerle 
kumen Beyoğlu belediye haataneıine, 
ve kısmen de Alman hastanelerine gön· 
denniıtir. 

Mehmet, Alman hastanesine ölü o
larak gölürülmüıtür. 

Gaz nereden geliyor? 
Hadiseye müddeiumumi ve zabıta 

vaziyet etmittir. Fakat bu dükk.inlar
dan hiç birinde hava gazı tesisaı. ol· 
madığı halde gaz nereden gelmişti? Bu 
nokta çok mühimdi. 

Hadise mahallinde ilk akla gelen 
§U olmuıtur: 

Tramvay caddesinden hava gazı a.
na hattı geçmekt!edir. Bunun patlaya• 
rak ve li.ğnn teşkilatı da iyi olmadığın. 
dan gaz lağım vasıtaaile bu dükkanla
rın abdesthanelerine kadar ilerlemiı ve 
abdesthanelerden de dükkanlara sirayet 
ederek gece uyumakta olan içeridekile
rini zelıirlemit ve hu facia meydana gel. 
mittir. 

Tahk"kata nazaran bu kanaat tahak
kuk etmittfr. 

Hidise üzerine hava gazr tirketine 
haber verilmit ve kumpanya vak'a ma
halline amele gönderınif, ana hat ile o 
civardaki yollar açılmıştır. 

Hadiıe mahalline aynca belediye 
makine mühendisi Şefik ve ıirket di· 
rektörü de gdmiı, hadisenin pallıyan 
bir borudan çıkan gazlardan yukarıda 
yazdığnnız gibi, vukua geldiği resmen 
sabit olmuıtur. 
Zehirlenenlerin ahvali ınhhiyeleri 

Yukarıda yazdığımız gibi meyhaneci 
çırağı Mehmet ölü bir halde bulunınut 

ve ~ahut hastaneye götürUlürken yolda 
ölmüştür. 

Beyoğlu hastanesinde bulunan mey• 
haneci Hilmi ve Suphinin vaziyetlerin
de tehlike yoktur. 

Alman hastanesine kaldınlanlardan 
da sekiz erkek ile fotoğrafçı Talat e
fendin!n zevcesi tedavi edilmiı, vaziyet
lerinde bir tehlike görülmediiinden ev
lerine dönmüılerdir. Yalnız Recebin ba. 
yatı tehlikede olduğundan tedavi altın
da bulundurulmaktadır. 
Hadisenin ,ahitleri ne diyorlar? 

Kigork efendi diyor ki: 
- Ben KadıköyÜnde otururum, Sa

bahleyin sd<iz buçukta dükkanıma gel
dim. Bil•iıikteki fıracı Çavuıun dükka
nını henüz açmadığını gördüm. Halbuki 
Memiı çavuş ıaat yedide dükkanını a· 
çardı. Dükkana gircrm. Bir fena koku 
burnuma geldi. Çıraklara: 

- Yahu koku duymuyor musunuz? 
dedim-

(Atmaca) filminde Nathalie 

Zavallı Mac West 
Zavalı Mae West! O kadar çok 

isi var ki, Stüdyodan ayrılamıyor. 
Geçenlerde hemtiresi Bewerley ev 
lenecekti, düğünde hazır bulun
mak için vakit bulamadı. Fakat bu 
zavallı Mae West'in bir tesellisi 
var. Çünkü her filmi için 3,200,000 
frank alıyor. 

Lilian Harvey davacı 
Lilian Harvey hesabına film çe 

virdiği Amerikan şirketi aleyhine 
bir dava açmıştır. Davanın sebebi 
meraklıdır. Artistin son filmi lngi
lizcedir, Fransızça ve Almancaya 
da duble edilecektill' 

Lilian diyor ki: 
- Ben bu iki lisanı da pek iyi 

konuşuyorum. Halbuki dublaj yapı 
hrsa bu benim aleyhime olur. 0-
m:n için filmin bu iki lisan üzerin
de çevrilmesini de bana vermek la· 
zımdır. 

Sinema tekniğinin ortaya koy
duğu bin bir çeşit meselelr arasın
da bu dava hakkında da bir karar 
vereceklerdir. 

zehirlendi 
1 - Hayır, biz duyınuyoruz, dediler. 

Çıraklarımdan biri dükk&nda yatardL 
Ona bir ıey olmamı§tı. Bundan ıe!Cz 
sene evvel bu civarda dükkanlardan bi
rinde bava gazından bir Bulgar çocu· 
ğu zehirlenınit, ölmüıtü. Hemen o vak'a 
aklıma geldi. Çocukları kepengin üıtü· 
ne çıkardım. Pencereden içeri girdiler. 
Bana haber verdiler. Ben de dükkan
ların üslündek odalara girdim, yüzleri
ne su serptik, sirke verdik, kustular. 
Sonra poliıler gelerek hepsini merkeze 
götürdüler. 

Meyhaneci Hilmi efendinin ortağı A
li efendi de diyor ki: 

- Akşamdan başnn ağmnağa bat· 
lamı§tı. Hilmiye söyledim: 

- Git, eczaneden bir aspirin al, ge
çer dedi. 

Gittikçe fenalaııyordum. Çırak Meh
met te fena olmuştu. Bana üıt katta 
yatak yapacaklardı. Evveli. razı olur 
gibi oldum. Sonra vazgeçerek eve git· 
tim. Sabahleyin geldiğim zaman iae 
Mehmedin öldüğünü ortağımın zehir· 
lendiğini haber aldım. 

Hastanede tedavide buluna11 tütün· 
cü Suphi de demiştir ki: 

- Sabahleyin gözümü açtnn. Üzerim 
de b:r ağırlık , fenalık vardı, kalkmak 
istedim. Kardetime aeılendim: 

- Ben fenayım, kalkamıyorum de
diın. O da ayni derecede fena olduğu· 
nu sö~ledi. Misafirimiz de baygın bir 
baldeyai. Gittikçe fenalllfıyorduk. Yal
nız aptesaneden doğru fena bir koku 
geliyordu. Seıimiz çıkmıyordu. Sonra ne 
olduğunu bilmiyorum. Şiındi de baıla· 
nedeyim.,, 

Polis raporu 
Hadise hakkında dün aktam polisten 

4u raporu aldık: 
"Bugün Tophanede Necatibey cadde

sinde 336 numaralı dükkanda ferbetçi 
ve üzerindeki odada yatan Murat, çıra· 
ğı Demir, Recep, Baıri ve 330 numara
lı dükkanda tütüncü ve üıtündeki oda
da yatan Suplıi ve ıeriki Lı'.itfi ve mİ· 
safiri Şahap ve 332 nu.-ralı diikki.n
da meyhaneci ve üstündeki odada ya
tan Hilmi ve çırağı Mehmet ve 3ı 7 nu· ' 
maralı dükk.inda fo!'Oğrafçı !Mıırat ve üs 
tündeki odada yatan Talat ve karısı se-· 
her hanım ve 319 numaralı dükkanda 
aşçı çırağı Nazım, dükkanlarında hava 
gazı tertibat. olmadığı halde hava gazi
!e tesemmüm ettikleri haber alınnuı ve 
derhal cümlesi hastaneye gönderilmiş
tir. 

Mahalli hadiseye nöbetçi müddeiu· 
muıniıi Feridun ve belediye makine mü
hendiıi Şefik beyler ve ıirket direk
törü ve mühendisler tarafından yapılan 
t"tkikatta dükkanların altındaki yol al
tında bulunan, hava gazı borularının bi. 
rinin iltisak noktası patlayarak intişar 
eden bava gazlarının lağımlar vaaıtaıile 
dükkan belalarından neıretmek suretile 
tesemmüm ettikleri anlatılmıı, bu me
yanda meyhaneci çırağı Mehmet, hasta• 
neye nakledilirken yolda otomob'.lde ve· 
fat etmiıtir.,. 

J 

Paley, Charles Bayer 

1 &inama haberleri 

• Mady Clristianı ile Elisabelth 
Bergner Berlinden Hollywood' a git. 
mitlerdir. 

* Francois Coppsee'nin ''miicrim., 
ismindeki romanı Fransada filme a· 
lınmaktadır. 

* Pariste bir sinema istihbarat ve 
muavenet ofi.ıi açılmııtır. Bu tetkili.ta 

bir çok artistler dahil olmuşlardır. 

" Varner Bros Napo!yon hakkın
da çevireceği filmden va.zzeçmiştir. 

Hollyvood'da ıeasiz film ve yıl
dıılar hakkında bir film çevrilmek • 

d
. • 

te ır. ~+ 

Lon Chaney'in dul karısı, hasta,. 
lığı zamanıt.. .a kendisine izdivaç tek 
lif eden toförü Jhon Leake'ye bet yü:ıı 
bin frank bırakmıttır. 

• Londrada British lnternatianal 
Picturea'in verdiği baloya b"f bin ki· 
ti İ§Iİrak etmittir. 

• Viyanada Continental Film ıir • 
keti Leharın Fraaquita operetini fil • 
me almaktadır. 

• Alman gazeteleri meıhur Dani• 
markalı komikler düztahanla baatıha 
cağın öldüğiinü yazmışlardı. Bu ha • 
berin aslı olm .. dığı anlatılmıttır. 

* Son istatiıtiklere göre Mısırda 
daha ziyade Fransız filmleri revaç 
bulmaRtadır. Ondan sonra da Ameri 
kan filmleri ... 

* Gitta Alpar Budapeıteden ge • 
çerken haıtalanmıttrr. 

Yeni Macar sefiri 
(Başı 1 inci sahifede) 

Bu itibar ile, hukı'.imetimi orada tem· 
sil etmek benim için de zevkli bir ve. 
zife olacaktır. Türkler ile Macarlar 
araıında Kültür eaaalan hep birdir. 
Bu aebeple iki memleket arasındaki 
doıtluk münasebatının inki§afı ve 
dostluğun takviyesi bir kat daha ko • 
!aydır. Memleketinizde her tey de • 
ğiımif... Gazeteleri eliıne alınca oku 
yacağımı zannediyorum, yeni yazıla,.. 
rınız bana o kadar munia ageliyor, ki 
türkçe öğreneceğimi zannediyorum. 
Yalnız bu nokta, Türkiyeye çok yakın 
olduğumuzu gösteriyor. Eski Arap 
harfleri, Türkçe öğrenmek iateyen bir 
ecnebinin cesaretini kıracak bir §ey
di.'' 

Sefir cenaplanna, Türkiye ile Ma
caristan arasında yeni açılacak olan 
müzakerat mevzuunun neden ibaret 
olduğunu sorduk. Dr. Yungerth iti • 
matnamesini takdim etmediği için he
nüz aiyaai beyanatta hulunamıyacağı
ru söylemi§ ve bununla beraber aual>. 
mizi cevapsız bırakmamak için de • 
mittir ki: 

- Türkiye ile Macaristan arasın • 
da akt"dilen ticaret mukavelesinin 
müddeti §>:bat nihayetinde bitiyor. Bu 
seb• I"' ki.nı>.nuaaniden itibaren yeni 
ticaret mukavei'"'"'?Sİ müzakeratına gi • 
ritmk Ji.zım geliyo>. 

Bundan evvelki nNl<avelenin tat • 
bikı eanasında Macariat11bllan Türki • 
yeye ne gibi eıya ithal edileceğini Ji,,. 
yikile bilemiyorduk. Buna m.-kahil 
Türkiyenin bize ithal edec:eği efy& m11 
liirndur. Bu~lar da kuru yemiıler, ki: 
mür, tütün gibi eıyadır. Son zaman • 
!arda huna pamuk ta ili.ve edilebi • 
lir. Fakat bugün Türkiyeye ne ithal 
edeceğimizi bilmemiz li.zmıgeliyor, bu 
nokta bizim için çok mühimdir. Bize 
göre Türldye~e ziraat makineleri, e • 
Jektrik i.li.t ve edevatı, yün menau • 
cat, at ithal edebiliriz. Şimdiye kadar 
mevcut olan kontenjan uıulü bu hu • 
susta çok müıküli.tı mucip olmakta f. 
di. Bununla beraber mütküli.tı müm -
kün mertebe bertaraf etmeğe, azall:
mağa çalıtacağız. Eaa. her iki tarafın 
diğerine yapacağı ithalat ve ihraca -
tmın biribirine müsavi olmaıı,.arzu e
diliyor. 

Macar ihracat tacirleri ve ıanayi 
erbabı Türkiye ile iktısadi münaaeba.· 
tın inkiıafile çok ali.kadar oluyorlar. 
Bu da mütterek/ ithr11i.t ve ihracatı • 
mızı kolaylattıracak §eydir. Ticaret 
mukaveleainden hatka, müddeti bit • 
mek Üzere olan konso1oı1uk mukavc· 
lesi de tecdit edilecektir. iki memle • 
ket arasında ) t 1nız iktısad1 sahada 
d .. ğil, kültür sahasında da sıkı ve ıa
mimi bir tetriki meıai vücude getir -
mek kabildir. iki milletin tarihleri bi 
rihirne sıkı rabıtalarla bağlıdır. Bu 
sebeple bu aahadak meıai teıriki do 
kolay olacaktır. 



Talebe yerli mallar için dün 1 
tezahüratta bulundu 

(Başı J inci sahifede) 
:tası kurma11, elbise ve sair ihtiyaçla
rın ucuzca temini için tetebbüslerde 
buJunmaaı ve ancak bu iıleri yapmak 
suret.le talebenin de kendi işini biz • 
:tat ba§arması ve milli tasarruf ve ik
haada bu sahada da hizmet etmesi 
çok temenniye §ayandır." 

Bedia Hanımın nutku 
Muhlis Etem Beyden aonra Edebi

yat fakültesi talebesinden Bedia Ha 
nım kürsüye çıkarak kısa bir nutuk 
irat etmi§tir. Bedia Hanım, eski dev• 
rin kapitülasyonlar faciasına kısaca 
temas ederek Cümhuriyet devrinlıı ik 
tısadi sahada temin ettiği feyiz ve in
ki§aftan balısetmit ve yerli malı kul
lanılması ve bu suretle milli tasarruf 
ve ikhaada hizmet edilmesi zarureti• 
ni izah eylemiş ve bu mevzuda ha • 
nımlanmıza dÜ§en vazifeleri de ha -
brlatmııbr. 

Zeki Butur B. in nutku 
Bedia Hanımdan aonra Milli Türk 

talebe birliiii reisi Zeki Bulur Bey kür 
süye çıkmıı ve nutkuna: 
"- Yerli mallar meselesinde genç

liğin iki vazifesi vardır. Biri bizzat 
bu zarureti kendisi tatbik etmek, diğe 
ri de buna muhitini sürüklemektir. 
Bunlardan baıka gençliğin bir vazife 
si daha var, ki o da yerli malı yapan 
müesseeleri sağlam ve iyi mallar yap 
mağa sevketmektir.'' diye başladık -
tan sonra son yapılan bir iki Türk fil
mine temas etmiştir. Zeki Bey, bu film 
!erin Türk hayatına uygun olınadığı
ru, bunların yabancı flmler olduğunu 
kaydederek demiştir ki: 

"- Biz, inkıJiba yardun eden, İn• 
kılapla kolkola yürüyen romanlar, ti 
irler ve filmler istiyoruz. 

Zeki Bey, gençlere hitap ederek 
nutkuna §Öyle devam eylemiıtir: 

"- Gençler inkılapçı olun. Biz, 
t:Üppe ve kozmopolit gençler değil, 
memleketi seven, ilhamını memleket
ten alan ve gözlerini memlektin içi -
ne çeviren gneçler istiyoruz. Holyvo
od'dan üham alan gençler istemiyo • 
ruz.'' 

Birlik reisi, yerli malı kullanmanm 
ve muhitini kullandırmaya aevketme
nin gençlere milli bir vazife olduğu
nu söyliyerek nutkunu bitirmiıtir. 

Geçit resmi başlıyor 
Zeki Beyin nutkundan aonra 

yerli mallar ve tasarruf toplanhaına 
nihayet verilmiş ve geçit resmine ba§" 
laruruıtır. Önlerinde ve aralarında 
bayraklar, üzeruerinde (müesseseler, 
adınız türkçe olsun istiyoruz), (fab • 
rikalar kuralım), (özmalmı, özcanım 
dır), (Türke yerli malı yaratır) ve di 
ğer ibareler yazılı bez levhalar oldu
ju halde binlerce talebe, Üniversite 
konferans salonundan hareket etnıİf• 
tir. 

Konferans ıalonu bahçesinde tale
beden Osman Nuri Bey tarahndan 
yerli malı ve tasarruf hakkında bir 
nutuk verilıni§tir. Talebe, tramvay 
caddesini takiben Türbeye doğru iler 
lemi§, Çemberlitaıa gelirken yolda İ ... 
mail Hakkı Bey de bir nutuk irat! et· 
mittir. Türbede Ziya Gök AJp mer -
bumun kabri önünde bir dakika sü -
kiiı edilmiı, ve müteakıben taleb,!'den 
Abidin Bel: tarafından da bir nutuk 
verilmi§tir. 

Kafile, Türbeden Ankara caddesi
JOi takiben ilerilemiş, yolda Milli Türk 
Talebe Birliği ve İatanbul Halkevi 
merkezleri önlerinde durularak teza 
hürat yapılmışbr. Halkevi önünde 
talebeden Sadrk Bey tarafından bir 
nutuk irat edilıniıtir. 

Talebe, Köprüden Karaköye geç
ınit. hep bir ağızdan (ta ıa fa ... Yerli 
ma.Ji çok yaıa) diye bağırarak J:ram
vay yolunu takibe batlamı§, Şi§hane -
de talebeden Nihat Rüştü Bey tara -
fından bir hitabe irat olunmU§tur. Ka
file, Şehirtiyatrosu önünden geçer -
ken talebeden Fahri Bey, kısa bir nu
tuk ira.t ederek açık operetlerin milli 
hayatımıza uygun olmadığınr1 gençli
ğin ve halkın ciddi ve milli eaerler is
tediğini aöyelmiıtir. 

Eakiden Y. M. C. A. olan Beyoğlu 
Halkevi önünde duran kafile, burası
nın ıimdi bir Türk müeaaeaeai olma-
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aından mütevellit memnuniyetini iz ... 
har etmiı ve bu tezahürata, talebe -
den Namık Bey İrat ettiği nutkile ter 
cüman olmuştur. 

Kafile, ayni suretle (şa şa ıa .. 
yerli malı çok yafa) avazelerile İstik 
lal caddesinden geçmiş, ecnebi isim -
]erini değiıtirmeyen bazı müesseseler 
önünde beyanı teeaaür edilmit ve ( a
dınızın türkçe olınasmı istiyoruz) di.
ye bağırılmışhr. Bu meyanda Arfo,.k 
ainemaaı önünde, sinemanın ismini de 
ğiıtinnesi hakkındaki temenntlerin 
hala nazan dikkate alınmadığından 

teeaaürü mutazammın talebeden biri 
tarafından bir nutuk irat edilmiştir. 

Güzergahta olduğu gibi, İstiklal 

caddesinde de İstiklal marşını hep 
bir ağızdan terennüm ederek geçilmiı 

ve Taksim Cümhuriyet abidesi tara -
fında mevki alınmıştır. 

Burada, talebeden Oaman Nuri, 
Himmet, Lebip, ve Birlik Reisi Zeki 
Butur Beyler tarafından ateıin birer 
hitabe irat edilmiştir. 

Bu meyanda Zeki Bey gençliğin 

Cümhuriyete kal'§ı merbutiyeti ve 
cümhuriyetin tealisi için beslediği 

azme tercüman olmuı ve hep birlik
te yerli malı kulalrulmaaına ve tasar
ruf yapılmasına and içilmiştir. 

Müteakıben bayraklar yukarı kal 
dmlarak talebe tarafından hep bir a· 
ğızdan İstiklal ve ondan sonra gençlik 
mar§Jan terennüm edilmi§ ve resmi 
geçit bila hac'.<se nihayet verilmiştir. 

Milli Türk Talebe Birliği, üçüncü 
yerli mallar ve tasarruf top.Janhsmı 

ve resmi geçidi münasebetile maka -
mab aliyeye tazim telgrafları çek
miştir. 

Yılbaşında iıral etmeyin 
Milli Türk Talebe Birliği, yılbaıı 

münasebetile israftan içtinap edilme
si hakkında halka hitaben bir beyan
name nqrine karar vermiıtir. Bu be
yannamenin bugün matbuata tevzii 
muhtemeldir. 

Hüsnü Bey geldi 
Ankaraya gilmİ§ olan inhisarlar 

umum müdürü Hüsnü Bey dün ıehrİ· 
mize gelıniıtir. 

Yani n••rly•t 

Gençlerin kUtUphanesi 
Bu nam al_tıında Aaarı İlmiye Kütiip

hanesi yeni bir nepiyat oilsilealne bat
lamı§hr. 

Bu aerinin ilk üç kitabı netrolun
muıtur: (Müslümanlık Nedir?) Bu eser 
de müslümanlığın eaaa akideleri izah o
lunınuthır. 

Ömer Rıza bey tarafından hazırlan• 
mııtır. ikinci eser (1sl8mlığın aarillğıi -
A vrupanm isl8mlatmUı,, dır. Muharrir
leri: Seyit Emir Ali, Mister Bernarpv, 
Mevlana Mehmet Ali, Ömer Rıza Bey. 
!erdir. 

Bu eserde Mister Berın&l'§av Avrupa
nın islamiaımağa ba§ladığını söylemek
te, Mevlana !Mehme~ Ali Bey teıerruh 
eımekte, Seyit Mehmet Ali <le müslü
manlık hakkında izahat vermektedir. 

Üçüncü kitap (Yer yüzünde din geri
liyor mu, ilerliyor mu?) dur. 

1 Aakarl tebll61ar 1 
Şubelerine müracaat eımiyenler 

aftan istifade etmelidirler 
Beykoz askeı:Iik ıube reisliğinden: 
Cümhuriyetin onuncu yıl dönümü 

münasebetile neırolunur 2330 nume;. 
ralı al kanununun müddeti 28-1-934 
gününe kadardır. Bugüne kadar §U· 
bemiz mıntıkasında bulunan yerli ve 
yabancı efrattan ( aak.lı, bakaya, ve 
yoklama kaçaklarile yoklamalar ica
bet etmeyen ihtiyat zabitlerinin) ce
zalan her mucibi kanun af edilmi§
tir. Y evmü mezkura kadar müracaat
la muame.le askeriyelerini yaptınna
lan ilan olunur. 

Güneşin Oğlu • 

,htiyar gülerek cevap verdi: 
-Hayır .. Hareketsiz kalmam. 

fakat, onlarla cenge tutuşmaktan 
da çekinirim-

N. . " - ıçın •• ı 
- Çünkü Fıratlılar göçebeliğe 

alıtmıt bir millettir. Onlarla kolay 
kolay döğü,ülmez. Kum içine gÖ· 
mülerek izlerini kaybederler ve 
hasımlarını çöllerde susuzluktan, 
açlıktan kırdırırlar. 

- Ben (Ur) kasabasını ve Urlu
ları kurtarmağa gideceğim. Düt· 
man kasabaya tecavüz ederse on
ları sınırlarımızın dışına kadar ko
valıyacağım. 

-- Siz dönünce, onlar da arka
nızdan tekrar Fırat kıyılarına yayı
lırlar. (Fırat) kabilesile hata çıka
mazsın, oğul! Beyhude yere kan 
dökeceksin! 

- Peki, ne yapalım? Di.i,mana 
kasabanın kapılarını kendi elimiz
le mi açalım? 

Y o~a, reisin yüzüne baktı: 
-Teklifi, güç ve yapılmaz bir 

Yazan: lskender FAHREDDiN 

it değil. (Mersa) dünyanın en gü
zel bir kızıdır .. Madem ki onu al
makla uzlatmak mümkündür. Ni
çin reddediyorsun? Ondan daha 
güzel bir kız alacak değilsin ya. .. ! 

- Doğru söylüyorsun, Y Ofa! 
Belki ondan daha güzel bir kız bu
lamam. Bu suretle uzlaşmak belki 
Türk kabileleri için de hayırlı ola
cak. Fakat, sen çok iyi bilirsin ki, 
bi.1; Türk kanına, yabancı tohumu 
karıttırmamağa ahdetmiş bir mil
letiz. (Mersa) ile evlenirsem, on
dan doğacak çocuklarım, damarla
rmda yabancı kanı ta,ıyacaklar. 
Ben babama söz verdim: Soyumun 
kanını yabancı kanile kirletmiye
ceğim. 

lhtiyar başını hayretle salladı: 
-Çok güzel bir düsünce. Fakat 

sen ve senin sülalen bu fikir ve i
manla yaşadıkça, cenkten ve kan 
dökmekten geri kalmıyacakcınız, 
oğul! Fırat kabilesi mademki sınır
larınızda yerleşmit kalabalık bir 
millettir. Onlarla iyi geçinmeğe, 
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Memleketle 

Adnan vapuru 
Sular alçaldığından oturdu 

hamulesi 
boşalhlarak kurtarıldı 
BANDIRMA, (Milliyet) - De

nizyolları itletme idaresi hesabına 
Bandırma • İstanbul arasında işli
yen Adnan vapuru havaların kar
lı ve fırtınalı gitmesinden bu hafta
ki seferlerini muayyen vakitlerinde 
yapamamıtlardır. Son pazar günkü 
postasında da iskelemiz önünde ka 
raya oturmuştur. Karaya oturması
na sebep aldığı hamulenin çok faz
la olması, kısmen de deniz suları
nın 30 santimetre kadar çekilmiş 
bulunmasıdır. 

Vapurun oturduğu, son zamana 
kadar fark olunamamış, ancak ha
reket vakti olan saat 22 de hissedil
mis ve derhal kurtarma ameliyesi
ne 'başlanmı.şbr. Son kuvvetle çalış
tırılan pervasının tazyiki bir fayda 
vermeyince, geminin mevcut dört 
demiri ve lüzlerce kulaç uzunlu
ğundaki zinciri denize akıtılmış, 
ayrıca anbarlan dolduran 2000 çu
val buğday, miktarı pek çok olan 
yük ve eşyanın tahliyesine başlan
mıf ve gece yarısı tiddetli soğuğa 
rağmen iki yelkenli kayık dolusu 
yük çıkarıldığı halde gene kurtar
mak imkanı hasıl olamamıştır. Ni
hayet pazartesi günü sat 11 kadar 
mütebaki hamule boşaltıldıktan 
sonra gemi kurtarılabilmiştir.Gemi 
nin alakadar memurları deniz irti
faını iskandil etmeden vapura a
ğır hamule tahmil ettikleri için bu 
müessif hadise vulrua gelmiştir. 
Bu yüzdeiı yolcular 24 saat işlerin
den geç kaldıkları gibi, tüccar da 
malının piyasaya bir gün teehhürle 
yetiştirilmesinden ve ihraç, irkap 
ameliyesi esnasında malının örse
lenmesinden mutazarrırdır. Yolcu
ları müteessir eden ikinci bir ha
reket te lzmir - Bandırma - İstan
bul ekspresi postasını yapan vapu
run pazartesi günü saat on birde 
kurtarılmıt olmasına rağmen gün
düz lstanbula hareket ettirilme
yip aktam geç vakte kadar bekle -
tilmi9 olmasıdır •• 

Bir ana iki kızıyla boğuldu 
ve yandı 

KA YSERI, - Geçen gece burada 
tüyler ürperten ve yürerkll!ri aızlatan 
bir hi.diae oldu. Bir ana, iki çocuğu 

ile beraber boğuldu ve ya'ıs:.iı'ak öldü. 
Bu feci vak'anın ıekJi cereyam §Öy
ledir : 

Tayyare fabrika11 başmakinisti 

ehmet Bey akıam yemeğinden son 
ra kıraathaneye gitmiı, bir müddet 
kalmıı, sonra evine dönmÜ§tür. Fa
kat on dakikaya yakm bir zıunan 

kapıyı çaldığı halde açtırmak müm
kün olınamııtır. Nihayet bekçi ve 
komıuların yardımile avJıya atlan
mı~ ve burada evin tututtuğu, pence .. 
relerden dııanya alev ve duman fıı
kırdığı görülmÜ§lÜr. Deli gibi bir ha
le gelen Mehmet beyin hamlesi ve 
etrafındakilerin muaveneti aayesinde 
evin kapısı kırılınıı, İçeride yanan ve 
yandıkça koyu bir duman çıkaran 

-halı, kilim gibi bazı eşya dışan çıka
nlmıı, bu sayede odanın içinde bazı 
hayaller görülmek mümkün olmU§· 
tur. 

Bunlar Mehmet Beyin kansı ve 
iki çocuğu idi. Biçareler biribirine 
sanlmı§ son saniyelerini ya§!Yorlar
dı. Çabucak r;etirilen bir otomobil ile 
derhal memleket hastahanesine nak
ledilmiıler, fakat bütün ihtimamlara 
rağmen kurtanlamamıılardır. Yapı -
lan tahkik ve tahmin facianın §Öyle 
cereyan ettiğini meydana çıkarmakta 
dır: 

Hava soğuk olduğu için soba ya
kılmı§ ve bunun ateıi mangala alm • 

dost olarak yafamağa mecbursu
nıız ! Yıllarca dövütmekle, ölüm
den yılmıyan o göçebeleri yola ge
tirmek kabil değildir. Yeni kurdu
ğunuz tehirlerde yaşıyan Türkler 
babanın sayesinde biraz rahat ve 
refah yüzü görmeğe lııaşladılar. Fı
ratlılarla cenge tutuşursan, hepsi
nin rahatı kaçacak ve işleri, düzen
leri bozulacak. Gene her tarafta 
kıtlık başlıyacak. Zaten bu yıl Türk 
köylerindeki mahsul, geçen yıla 
nispeten çok azdır. Cenk para, 
hayvan ve erzak ister, oğul! Yola 
çıkmadan ve düşmanla dövü'e tu
tuşmadan bunları düşünmek ve te· • 
min etmek lazımdır. Yarın mutla
ka yola çıkacak mısın? 

Bora başını önüne eğmişti. 
-- Çıkacağız •.. Her şey hazır ... 
Dedi. 
Yoşa sordu: 
- Geride kalan insanların erzak 

ambarları dolu mu? Bütün Türkler 
senin F ıratlılarla cengetmene ta
raftar mıdırlar? Sert - ellinin sınır
larım tahkim ettin mi? 

- Herkes benimle beraber .. Fı
ratlıları biran evvel püskürtmemi 
istiyorlar. Geride kalanlar yurdu
muzun en emin bekcileridir. 

·- Su uyur, düşma"n uyumaz, o
ğul! Sen buradan ayrılırsan, Sert . 
elJide uyuyan düşmanların baş kal-

Pallata 

Bir ev 
Daha yıkıldı 

-o--

içinde kimse olmadığın
dan insanca ölüm yok 
Ayvansarayda fabrika amelesi Halim 

ustaya ait dört odalı kargir bina ak§&lll 
üzeri birdenbire yııkılmııt•r. Yıkılma es
nasında evde k'mse bulunmadığından 
nüfu~a zayiat olmamıştır. 

Bu ev yıkılınca bitiıik olan Hacı 
efendiye ait evin de sağ t'araf duvarı 
açılmıştır. 

Bu vaziyet kar§ısında bu ev de yı
kılma tehlikesi gösterdiğinden bir ka
zaya meydan vermemek üzere ev bo§al
blmı§hr. 

Başından yaraladı 
Haydarpa§a rıhtımmda vapurdan 

kömür boşalbnakta olan ameled'en 
IMlebmet ile Arap F etbi kavga çıkarmış
lar, Fethi, Mehmedin başını yarmış
br. 

Yangın başlangıcı 
Beyazıtta Cümhuriyet caddesinde 

Hüsamettin fendinin tütüncü dükka
nından yangın çıkını§ ise de söndürül 
müıtür. 

Kalp yirmibeşlik 
Eyüpte Gümüşsuyunda oturan İs

mail kızı Semiha Hanım Çarııkapıda 
kurabiyeciden kurabiye almış ve sah
te bir yirmibe§ kuruşluk verdiğinden 
yaka.Janmı§hr. 

Yanlış tokat 
Beyoğlunda Petrograt pastahane

si önünde Necati ile Dimistokli kavga 
ederlerken Bekçi Necati araya girmiş, 
bu esnada kavgacılar bekçiyi tokat -
ladıklarından yakalanmıtlardır. 

Azgın sarhoş 
Mesut isminde biri Ü&küdarda sar 

ho§ olarak otomobile binmit ve oto -
mobilin içinde bağınp çağırarak cam 
]arı yumruklarile kırmağa başlamış
tır. Şoför otomobili durdurup Mesu -
dun bu hareketine mani olmak iste -
mişae de Mesut hızlı bir yumrukla 
kam c;amı parça.Jamı§tır. Yumruğun 
tesirile kınlan camlardan bir parça -
aı Mesudun bileğine saplanarak da -
marlarım parçaİamı§br. 

Ağır surette yaralanan Mesut faz

la lı:ıın zayi ettiğinden ve esasen de 
sarbO§ olduğundan bayılınış ve ifade 
vereıniyecek bir halde hastahaneye 
kaldırılmı§br. Hasan isminde diğer 
bir sarhoı ta Galatada Mustafanın 
kahvesine giderek yumruklarile cam
lan parçalamıştır.. Hasan da kınlan 
camlarla kolundan ağır suretle yara· 
lnınış, hasthaneye kldmlmı§tır. 

mt§br. Fakat odun iyi yanmamı§ ola
cak ki Mehmet Beyin karısı Semiha 
Hanımla iki çocuğunu periıan etmiı, 
dııan çıkmak isterlerken mangal dev 
rilmit ve b11 feci akıbete uğramıtlar
dır~ 

Bir kundakçı 
GlRESON, (Milliyet) - Gire

ııon çıtlakkale mahallesinde meç
hUl bir tahıs bir dükkanın kapısı
nı açarak içeri girmiş ve gnz tene
kelerini açarak dükkanda bulunan 
şeker, pirinç ve sair e,yaların üzer-· 
)erine dökmüş ve ateşliyerek kaç
mıştır. 

Dükkanın üzerindeki evin için
de ve derin uykuda on üç insan bu
lunmakta idi. Aletin hasıl ettiği ça
tırdılardan uyanan ev ve dükkan 
sahibi ıqağı inince dükkanını alet· 
ler içinde görmüş ve derhal imdat 
talep etmİf, yetişen komtularının 
muavenetile ateşi söndürmüşler
dir. Bu suretle de on üç can feci 
bir akibetten kurtulmustur. Dük
kan sahibinin şüphe ettiği eşhası 
zabıta yakalamış ve ifadelerini al
mıftır. Fail aranmakta tahkikat de
vam etmektedir. 

dmnasından korkuyorum. 
Bora hiddetlendi: 
- Ben yurdumdaki düşmanların 

başını çoktan ezdim. Kimseden 
kr>rkum yok. Bir yağımı Fıratlılar 
üzerine atarken, öteki ayağımı bu
radan kaldırmıyacağım· 

- Ya cenk uzarsa .•. ? 
- Uzayacağını ummuyorum. Fı-

ratlıları püskürtünce dönüp gelece
ğiı•1 

Yota reisi dinliyordu. 
Bora birden bire susmuştu. 
Bir kaç dakika biribirlerine bak

madan, sessiz ve hareketsiz durdu
hr. 

llıtiyar, bu manalı sükutu ihlal 
,.'j, rek dedi ki: 

- Bu arada bir defacık olsun 
(Mersa) yı görmek fırsatını kaçır
ma, oğul! (Fırat incisi) tabiatin 
yalnız senin için yetiştirdiği eşsiz 
bir kızdır. Onu bir kere görürsen, 
lıer şeyi unutacaksın! Mersa çölde 
büyümüş çok sevimli bir gövercin
dir. Onu kaçırma, oğul! O sana la-

k b. . 1 
yı ır eştır .... 

Borayı hiç bir kuvvet kararından 
geri çeviremezdi. O, kabileye emir 
vermişti .. ertesi gün büyük bir kuv
vetle düşman üzerine yürüyecekti. 
Fakat, ihtiyar Y oşayı fazla kırmak 
istemiyordu. Mersa da gözünde bü
yümeğe baslamıstı. İhtiyardan bu 

M. M. Vekaletinde • • 
Bazı e§hasm nufus dairelerince mukayyet künye1erinin 

tashihi zımnında mahkemelere müracaat ederek baba, zevç, 
veya oğullarının vefatı vuku bulmuş olduğunu isbat ve o su
retle nufus kayıtlarının tashihine karar istihsal etlik":en sonra 
aynı karara istinaden vefat etmiş olan şahsın şehit olduğu 
beyanile yetim maaşı tahsisini vekaletten ta· 
lep etmekte oldukları görülmekte ve- müteveffa 
nın şehit olduğuna dair vekaletçe kayıt bulunmadığı tak
dirde bunun ayrıca mahkemeden ilama raptı ve bu baptaki 
talep ve iddianın M. M. V. aleyhinde dermeyanı ve mahkeme 
de vekalet dairelerinin müdafaası da dinelnınesi lazım gelmek 
le olmakla badema bu husustaki davaların 
nufus daireleri değil M. M. V. aleyhine tevcihi la· 
zıın geleceği tavzih olunur. ( 4450) (7149) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Hidrokarbürleri muamele etmek hu

susundaki tekemınülat " hakkındaki ih
tira için iatihsal edilmiı olan 9 Kiınun
sani 1924 tarih ve 98-104 numaralı ihti 
ra berabnın ihtiva ettiği hukuk bu kere 
baıkasına devir veya İcara verileceği 

teklif edilmekte olduğundan bu bapta 
fazla malumat edinmek isteyen zevahn 1 

lstanbul'da, Bahçekapu'da Taş Hanın
da 43-48 numaralarda kain vekili H. W. 
STOCK efndiye müracaat etmeleri i-
lan olunur. (11547) 

Yeniköy sulh mahkemesinden : Tahir 
B. ile Sadakat hanımın şayian mutasar
rıf olduklan Sarıyerde fındık ve kestane 
suları caddesinde 4 ve 4-1 numaralı ve 
kısmen fıstık ve kestane suları caddesi 

ve kısmen İhsan B. bahçesi ve kutup 
Rebi efendi bahçesi dıvarı, arkası P er- 1 

tevniyal vakfına ait bahçe, ve kısmen Ha
ma.mi zadeler veresesi bahçesi, sol tarafı 
sebzeci Ali efendi bahçesi ve kısmen 

Lütfiye H. bahçesi, Ön tarafı fındık ve 
kestane suyucaddesi ile mahdut ve için
de eıcarı müsmiresi mevcut ve kaynak 

suyu ile sulanır sebze bahçesi, ve fındık 
ve kestane suyu caddeleri, üzerine na· 
zır 4-1 numaralıahşap ve muhtacı tamir. 
evvelce kulübe halen bir hane, zemini 

toprak ve iki kat alt katta iki Bodrum 

bir mutfak bir hela, üst katta iki oda bir 

ufak sofa bir heladan, mezkıir bosanın 

methalindeki ufak bir ahırdan ibaret bos

tanın ıuyunun izalesi zımnında ve bun· 

dan evvel yapılan artırmada 2200 lira 

bedel ile hissedarandao Sadakat Hanımın 

uhdesine ihale edilmiş ise de bedeli iha· 

leden diğer hissedann uhdesine i'aabet e

den mebaliğ, verilen mühlet içinde tesvi

ye edilmdiğinden dolayi icra ve iflas ka• 

nununun 133 üncü maddesine tevfikan 

mezkı'lr ihale feshedilmlı olduğundan 

yeniden artırmaya çıkarılmııtır ve 14-1-

934 tarihine müsadif pazar günü saat 14 

ten 16 ya kadar Y eniköy sulh mahke

mesine artınlıp neticede en çok artırana 

ihale edileceği ilan olunur. (11519) 

Kadıköy icra dairesinden : 

Bir borcun te'mini istifası znnnmda 
mahcuz olup satılarak paraya çevrilme

si mukarrer bulunan muhtelif cins ev eş• 

yası 8-1-934 pazartesi giinü saat 1 O dan 

12 ye kadar Kadıköy eşya pazarında a• 

çık arttırma ile sablacağından yüzde iki 
buçuk resmi dellaliye müşterisin ait ol
mak üzere taliplerin mezkı'lr gün ve saat 

ta mahallinde hazır bulunacak memura 
müracaat eylemeleri ve mezkur gün eşya 

kıymeti muhammenesinin yüzde 75 şini 

bulmadığı takdirde müzayedenin 15 gÜn 

sonra tekrar İcra kıhnacağı ve en çok art 

tırana ihale olunacağı illin olunur • 1 

(11553) 

kız hakkında malumat almak fay
dasız olmıyacaktı. 

- Sen onu yakından gördün . . ., mu. 
Diye sordu. ihtiyar: 
- Üç ay evvel (Ur) a gittiğim 

zaman, o tanı.han geçmittim. Fırat 
ü:zerinde ikinci bir güneş doğmuş 
gibi. onu görünce birden bire göz
lerim kamaştı. O kadar güzel vü
cudu var ki. . • Uzun saçları beyaz 
vücudunu sarmıstı. insan ona bak
mağa kıyamaz, ~ğul! (Fırat incisi) 
dünyanın biricik güzel kızıdır ... 

- Kendi kabilesinden bir genç
le neden evlenmemiş .•• 

- Bu bir sırdır, yavrum! Orada
ki sihirbazlardan biri, babasına: 
"Senin kızın Türk kabilelerinden 
genç bir reisle evlenecek. . . O gü
nü bekle ve kızını baldırıçıplak ve 
soysuz bir adama kaptırma!,, de
miş. Mersanın babası da o günden 
beri bu itikatla kızını bekletiyor. 

- Peki ama, kız, böyle ateşli bir 
çağında, yalnız nasıl yaşıyabilir? 
Kendi kabilesinden bir gence kal
bin1 kaptırmışsa, babası ne yapa
cak? 

v APUKl;ULUK 
TORK ANONlM ŞiRKETi 

tST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925 --KARADENiZ YOLU 
MiLLET vapuru 31 Birinci 

Kanun Pazar günü saat 20 de 
Galata rıhtımından kalkarak gi 
dişte Zonguldak, lnebolu, Ayan 
cık, Samsun, Ünye, Ordu, Gi
reson, Tirebolu, Görele, Trab
zon, Rizeye; Dönütte bunlara 
ilaveten Ofa uğrayacaktır. ---

MUDANYA YOLU 

TAYYAR vapuru 31 Birinci 
Kanun Pazar günü saat 9,30 da 
Tophane rıhtımından kalkarak 
gidişte ve dönütte Armutlu, Mu 
danya, Gemliğe uğrayacaktır. .... ................. .. 
lstanbul Üçüncü İcra memurluğun· 

dan : Bir deyni mahkumbihin temini i

çin mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar• 

rer. Noblok fabrikası mamulitından tri· 
kotaj Raşe! markalı makine lstanbulda 
Yeşil direkte Caferağa sokağında 7 No .. 

lu Trikotaş fabrikasında 3-1-934 tarihi· 

ne müsadif çarıaınba günü saat 9 dan 

10 na kadar birinci açık artırma suretile 

satılacağından taliplerin mahalli mez

kıirde hazır bulunacak memuruna mü
racaatları ilan olunur. (11555) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Hamis kiyanos mayünin ta.bicim U• 

sulü" hakkmdaki ihtira için istihsal e

dilmit olan 29 Kanunsani 1925 tarih ve 
316-310 numaralı ihtira beratının ihtiva 

ettiği hukukun bu kere baıkasma devir 

veyahut icara verileceği teklif edilmekte 

olduğundan bu hususta fazla malumat 

edinmek isteyen zevatın lotanbul'da 

Bahçekapıda Taş Hanında 43-48 numa· 

ral..;da kain vekili H. W. STOCK e

fendiye müracaat etmeleri ilan olunur. 
(11548) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Emniyet usturaları ( hraı bıçakları) 

na ait islahat " hakkındaki ihtira için is• 
tih&al edilmit olan 26 Şubat 1930 tarih 

ve 1055 numaralı ihtira beratının ihtiva 

ettiği hukukun bu kere baıkasma devir 

veya icara verilmesi teklif edilmekte ol
duğundan bu hususta fazla malıimat e

dinmek isteyen zevatın htanbul' da Bah• 
çekapu'da Tat Hanında 43-48 numara• 

!arda kain vekili H. W. STOCK efendi

ye müracaat etmeleri ilan olunur, 
(11546) 

bu imanla yaşadığı için, günün bi
rinde kendisile evlenecek olan 
Türk yiğitini beklemektedir. 

- Aradan yıllar geçerse .. hali. 
bekliyecek mi? 

- Şüphesiz ..• 
-- Tuhaf bir inanı9. -•• 
-Göçebeler sihirbazların söz-

lerine çok inanırlar, oğul! Fıratlı
ların mabetleri ve tanrıları yoktur .• 
Onlar yalnız sihirbazlara taparlar 
ve sihirbazların gösterdiği yoldan 
giderler. 

Türk akıncıları düşmanla 
!çarpışırken •. 

(Batıkuşu) nan derdi! 
Bora anasile vedalaşrak, yerme 

Alageyik kabilesi reisini bırakmış, 
ve ertesi sabah, evvelce seçtiği a· 
kıncılarla birlikte yola çıkmıştı. 
Güneşin oğlu evvela (Ur) şehri

ni saracak ve halkın canını ve ma· 
hm emniyet altına aldıktan sonra 
(Fırat) kabilesinin peşini kovalı· 
yacaktı. 
Boranın yanında üç binden ziya

de atlı vardı. 
Türk atlıları Fırat kıyılarındaki 

yerlileri akınlarile yıldırmışlardı. - Kabile reisi kızını muhafaza 
ve tarassut altında bulunduruyor. 
Mersanın yüzünü ancak haftada 
bir defa nehre yıkanmağa gidip 
gelirken l!Örebiliyorlar. Zaten o da 

Güneşin oğlu, Fırat kabilesi rei· 
sini esir almak sevdasına düşmüş• 
lü •. yanındaki arkadaşlarına: 

(Bitmedi) 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER F ABRİKALA 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesıne şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olc.namak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarnnız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarnnızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~an~ık!a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kurustnr. 
Ancak en az beş vagon şel~eri birden alaıılara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak ıipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler İçin sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariı ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan İstifade ederler. ı' 

• Adres: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 9)16 
:.> ' • ., J - - tl. ·,, .... ;/ ,/ ~· •• "<' • • r, ' - - . '. ~ . ~ 

·-

Eskişehir eker Fahri 
l 

ası 
Fabrikamızın şekerleri 1000 kiloclan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

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

fabrika c:2posundan 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 gönderilill'. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyaridir. 

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

ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 

3 üncü KOLORDU iLANLARI 1 
K. O. ya bağlı kıt'alar ihti- \ 

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

(7102) 9793 
* • • . 

Haydarpaşa hastahanesi 
damının akmakta olan yerleri 
nin tamiri ve kiremitlerinin ak 
tarılması pazarlıkla yaptırıla -
caktrr. İhalesi 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 Fındıklrda Kolordu satmal 
ma komisyonuna müracaatla • 
rı. (544) (7054) 9821 

• • • 
Kolordu hayvanatı ihtiyacı 

için pazarlığa konulan 50,000 
adet beygir rruluna talip çıkma 
dığından ihalesi 2-1-934 salı 
günü saat 14 de bırakılmıştır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak icin de o gÜn ve vaktin
de Fındıklrda Kolordu Satmal 
ma komisyonuna müracaatla- · 
rı. (549) (7073) 9824 

* • • 
K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 

108,000 kilo pirinç kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. i
halesi 20-1-934 cumartesi gÜ· 
nü saat 14 tedir. Taliplerin 
nümune ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasa
ya iştirak için de o gün ve vak 
tinde teklif ve teminat mektup 
lariyle Fındıklıda K. O. Satın 
alma Komisyonuna müracaat· 
ları. (555) (7141) 

~: * * 
M. M. V. Satınalma Komis-

yonundan: 
lzmirde Gaziemir ve Reşa· 

diyede yaptırılacak olan Ulnu
m! kanalizasiyon ve Hangar 

da M. M. V. Satınalma komis-
yona müracaatlan. (3148) ı 
(7142) 

• • • . 1 

Çatalca Müstahkem Mevki 
ihtiyacı için 13,000 kilo Pirinç 
kapalı zarfla münakasaya kon· 
muştur. İhalesi 20-1-934 cu
martesi günü saat 14,30 da
dır. Taliplerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i
cin de o gün ve vaktinde tek-

lif ve teminatlariyle Fındıklı
da Üçüncü Kolordu Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(554) (7144) 

• * * 1 

Mersin sür' at yolu 
KONYA vapuru 29 Birinci 
Kanun CUMA 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Giditte 
İzmir, Antalya,Mersin, Payas'a. 
Dönüşte bunlara ilaveten Alan
ya, Küllük, Çanakkaleye uğra· 

Haydarpaşa Hastanesi ih- yacaktır. (7110) 9805 
tiyacı için pazarlıkla bir adet - ----------R 
cenaze arabası yaptırılacaktır. Karadeniz yolu 
İhalesi 2-1-934 Salı günü saat GOLCEMAL vapuru 30 Bi-
15tedir. Taliplerin evsaf ve rinci Kanun CUMARTESİ 
şartnameyi görmek üzere her 20 de Galata rıhtımından kalka-
gün ve pazarlığa iştirak için de cak. Giditte İnebolu, Sinoo, 
o gün ve vaktinde Fındıklıda Samsun, Giresun, Trabzon, Ri
K. O. Satmalma Komisyonuna ze, Hopa'ya. Dönütte bunlara i
müracaatları. (553) (7148) lavet~n P:zar, Sürmene, Fatsa, 

. 1 Onye ye ugrayacaktır. (7155). 

. Çorlu Askeri Satmalma Ko 1 Ayvalık sürat yolu 
mısyonundan : 1 ANTALYA vapuru 30 Birin· 

Açık münakasaya konulan ci Kanun CUMARTESİ 17 
Tekirdağı lat'atı için 7,000 ve de Sirkeci rıhtımından kalka-
Çorludak.i kıt'at ihtiyacı için rak giditte Gelibolu,. Çanakka-
5.000 kilo zeytin yağına teklif le, Bozcaada, Edremıt, Ayvalık, 
edı.le f• t h l ·· "ld" w.. Dikili, İzmir'e. Dönüfte Gelibo-n ıa pa a ı goru ugun- 1 , w k 

d ih 1 . 
31 12 933 

.. ı uya ugramıyaca tır. (7l!i6) 
en a esı • - pazar gu- -

nü saat 16 ya tehir edilmiştir. 1 Bartın yolu . 
Taliplerin münakasaya iştirak 
için 0 gÜn ve vaktinde Çorlu- SEYYAR vapuru 30 Birinci 

Kanun CUMARTESi 19 da 
da Askeri Satmalma komisyo- Sirkeci rıhtımından kalkacak gi 
nuna müracatları. (3444) ditte ve dönüşte Ereğli, Zongul-
(7143) dak, Bartin Amasraya uğraya-

'f. 'f. 'f. caktır. (7157) 1 

Çorlu Askeri Satınalma Ko
misyonundan : 

Kapalı zarfla münakasaya ; 
konulan Tekirdağı kıt'atı için 
32,500 ve Çorludaki kıt'at i
çin 30,000 kilo Pirince teklif e
dilen fiat pahalı görüldüğün- t 

den pazarlığa konmuştur. İha
lesi 2-1-934 salı günü saat 15 1 
tedir. Taliplerin pazarlığa iş- 1 

tirak için o gün ve vaktinde 
Çorluda Askeri Satmalma Ko· 
misyonuna müracaatları. 

Mersin yolu 
ADANA vapuru 31 Birinci 
Kanun PAZAR 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkarak gidişte 
Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod
rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
Fathiye, Kalkan, Kat, Fin;ke, 
Antalya, Alanya, Mersin'e.Dö
nüşte bunlara ilaveten Taşucu, 
Anamur, Kuşadası, Gelibolu'ya 
uğrayacaktır. (7158) 
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22 BEBEK - EMINöNO 
\ 

-23 ORTAKÖY-AKSARAY 

BEŞiKTAŞ - FATiH 34 -
32 TOPKAPl-SIRKECI 

33 YEDi KULE-SiRKECi 

37 EDIRNEKAPl-SIRKECI 

( Şitliden - Tünele 
( Ti.inelden • Şiıliye 

{ Harbi.yeden • F atllae 
Fatihten • Harbi7e 

( Taksimden - Sirkeciye 
( Sirkeciden .. Takaime 

( Maçkadan • S.yazıt.a 
( Be7uıttan • Maçkaya 

( Maıradan .. E . Onün• 
( E. nünden - Maçk•J'• 

{ Sitliden • Sirkeciye 
Sirkeciden - Şiıli1e 

( Taksimden - Alcaara7a 
( Alr:aaraydan • T aka.inıe 

f Kurtuluıtaıa - Be,.autaı 
Be1a.uttan • Kurtoluıa 

f Kurtuluıt•n • E. Önüne 
E .Öoinden • K-.rtuluıa 

-
( B. Taıtan - Beheie 
( ,. E. Öoiine 
( Beh "'!<len .. 
( Em i.nönü.ndea • Bebei• 
(Bebekten • B. Taıa 

(
( Ortakö1den - Alr.sara7a 

Akaara1dan. • Ortakö7e 

( Beıilr::taıtan • Fatih.e 
( Fatihten • B . Taıa 

-
( Akaara7dan • T opkapıya 

(

( T opkapıdan • Sirkeciye 
( Sirkeciden • T opbpı)'a 

T opkaprdan - Alr:aara7a 

( Akaara7da11ı .. Y .eli.kuleye 
( Y edikuleden - Si.rkeci7e 

(
( s;rkeciden - y ed;kuley• 

Yedilr.uledoo • Aksa.raya 

( 

i 
Aksa.raydan - Edimekapıya 
Edirrıekapıdan - Sirkeciye 
Sirkeciden - EcliraekapıJ1' 
Edirnelr:apıdaa • Aka<ıraya 

• 

r. aıla 

3' 7 

s· ı o• 

8 
9' 

s. 1 3' 
21 . 
9' 

19' 

7' 
9' 

1 z· 
25' 

7' 1 s• 
21 • 

10' 
21' 

8' 
1 6' 

25' 

ı ı· 
1 s· 

8' 14 
1 7' 

7' 
1 4' 
20' 

7' 
1 4' 
2 ı· 

6' 
1 2' 
1 9' 

Münakasa ilanı 

6.10 23.40 
6 .30 24.00 

7 .04 23.45 
6.20 23.00 

7.30 19.00 
7.50 19.25 

6.IS 23.17 
6.57 24.00 

7 .10 19.45 
6 .40 20.lS 

7.o<I 19.31 
7.36 20.03 

7.00 19.10 
7.37 19.47 

6 .00 23.06 
6.45 23.48 

7 .05 19.30 
6.30 20.02 

6.08 - .-
6.20 
6 .30 23.10 

6.40 23.48 
24.25 

G.30 19.JO 
7.14 19.54 

7.00 19.38 
7 .42 20.20 

6.05 
6.20 23.00 
6.51 23.30 
- .- 24.00 

6.56 ~-
6.15 23.01 
6.48 23.35 
~- 24.05 

5.52 ~-
6.15 23.12 
6 .44 23.40 
-~ 24.0I 

Nafıa Vekaleti Ankara Şehri 
içme Suyu Komisyonundan: 
Ankara Şehri su isale işleri için font su borusu, hususi 

parçalar ve su saatleri mübayaası kapalı zarf usulile 24-12-
933 tarihinden itibaren iki ay müddetle münakasaya ko
nulmuştur. 

Münakasa 24-2-934 tarihinde saat 15 te Ankara' da lş 
Hanının dördüncü katında İçme Suyu Komisyonu Dairei 
mahsusasmda icra kılınacaktır. Taliplerin aranılan vesaik ve 
muvakkat teminat bu hususta şartnamede izahedilen tarz ve 
mıktarda olacaktır. Talipler bu husustaki şartnameleri Ko
misyondan 2 Lira bedel mukabilinde alabilirler. (7132) 

;>istleri kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 22-1-
934 Pazartesi günü saat 10,30 
dadır. Taliplerin ke~if ve şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasav'\ iştirak için de 
o gün ve vaktinde te~<l'f ve te
minat mektuplariyle Ankara· 

(4453) • (7145) .. -- Dr. Nuri Fehmi ~-•ııl 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

--------- Göz Hekimi 
Dr. A. KUTİEL 
KarAköy, Topçular caddeai No. 33 

(10527) 9021 

Cığaloğlu Süreyya Bey a;:ıart. 
· ~ııt 2 · 6yıo kadar. Tel•fon 23212 

Mektepçe lüzumu ofa.n (1500) kilo marmelatm pazar
lığında verilen fiatlar fazla görülmüş olduğundan 3-1-934 ta 
rihine müsadif çarşamba günü saat 14 te tekrar pazarlığının 
yapılacağı ilan olunur. (7134) 

fstanbul Mr. Kumandanlığı\ 
Satmalma kom. ili\nlaı, .\ 

Harita Umum Müdürlüğü 
ihtiyacı için bir adet ince torı:a 

. tezğahı 2-1-934 salı günü saat 
15,30 da pazarlıkla satın alına 
caktrr. Talip olanların belli 
gÜn ve saatinde Merkez Ku
mandanlığı Satmalma Komis-

i yonunda hazır bulunmalan. 
1 (725) (7152) 

1 

1 

.... 
Harbiye Mektebi için alma,• 

cak olan onbin kilo sabunun a· 
leni münakasasmdaki fiat had. 
di layik görülmediğinden mü-

1 nakasası 2-1-934 salı günü 
saat 15 e talikedilmiştir. Talip 
lerin belli saatinde Merkez Sa· 
tmalma Komisyonuna gelme· 
leri. (721) (7124) 

• • • 

Harp Akademisi ihtiyacı i
çin üç kalem fotoğraf malzem6 
si 30/ 12/933 cumartesi günü 
saat 15 te pazarlıkla lmacak
br. Taliperin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satmal 
ma Komisyonuna gelmeleri. 

(702) (7041) 9734 . . .. 
Harp Akademisi için 12 ka 

lem fotoğraf malzemesi 30/ 12 
/933 cumartesi günü saat 
15.30 da pazarlıkla alınacak
tır. Taliplerin belli saatinde 
teminatları ile Merkez Kuman 
danlığı Satmalma Komisyonu· 
na gelmeleri. (703) ~ 7042) 

9'i35 
• • • 

Maltepe Piyade atış mekte. 
binde mevcut bakır malzeme· 
nin cilalandınlması 31-12-933 
Pazar günü saat 15 te pazar· 
lıkla yapılacaktır. Taliplerin 
belli saatinde Merkez Kuman 
danlı:ğı: Satmalına Komisyo
nunda hazır bulunmaları. 
(715) (7099) 9791 

* * • 
Harbiye Mektebi ihtiyacı i-

çin alınacak 8000 kilo yufkaya 
talip zuhur etmediğinden 30-
12-933 cumartesi günü saat 16 
da pazarlıkla satın alınacaktır, 
Şartnamesini görecklerin her 
gün ve pazarlığına iştirak ede
ceklerin belli saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satmalma Ko
misyonunda hazır bulunmala
r. (714) (7100) 9792 

••• 
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. Taliple -
rin belli gün ve saatinde Mer· 
kez Kumandanlığı Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(718) (7122) 982S 

Umumi Ne~riyal v<.> Yazı ı,teri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik v<.> Matbaacılık T. A. Ş • 
• 



8 MILLfı'ET CUMA 29 KANUNUEVVF1 1933 

Ikramiyeli0 
/ 0 5 faizli: 

Ergani istikrazının ( Pa•ai Karlman ı 

_. ........................... , ........... lltııı. 

Beyoğlu'nda 

Karlman Ge idin e 

''B,,tertibine ait ilin 1 
HE ~ıry Eüi'.ai•~it Emiilsiz 

OYUNCAKLAR 

~:~ı~!~uY~!~~~~~~:!:u ha L SE1!f.ı~Jhe~~!.~"!!.!f !~11<S6l 
sılı F evzipaşa Diyarıbekir demir }'°lunun şefkatli İstasyo· -----------------------
nundan sonra olan kısmının İnşasına tahsis edilmek üzere 
yapılacak 12.000.000 - liralık istikrazmm 4.000.000 -
liralık ikinci kısmını teşkil eden B. tertibinin kayıt muame
lesine 9 Kanunuevvel 1933 de başlanılacak ve 11·1 -934 akşa· 
mı bitecektir. ~ 

1 - Bu istikrazm B. tertibi de beheri yirmişer liralık İ· 
tibari kıymette hamiline muharrer tahvillerle yapılacaktır. 

2 - B. tertibinin tahvilleri birden 200.000 ne kadar o· 
lan numaraları taşıyacaktır. 

3 - Bu itibarla tam tahvil (60) lira itibari kıymetinde 
olduğundan her tertibe ait yİrmi liralık tahvil tam tahvilin 
üçte birini temsil eder ve ikramiyelere de o nisbette İştirak 
hakkını verir. 

4 - Bu istikrazm A. tertibi hamillerinin sahibi bulun 
duklan tahvillerinin B. tertibine iştiraklannı temin edebil
mek üzere 9 Kanunuevvel 1933 de nl3 Kanunuevvel 1933 
tarihine kadar ki ilk beş günlük müddet bu kabil iştirak talep 
lerine tahsis olunmuştur. 

Bu müddet zarfında A. tertibi hamilleri tahvillerini, 
evvelce tahvil aldıkları bankalara ibraz ile aynı numaralı tah 
vilin B. tertibi tahvilini talep edebileceklerdir • 

14 Kanunuevvel 1933 tarihinden itibaren satışlar 
umuma serbestçe yapılacaktır. 

5 - Bu defa kayıt muamelesine başlanılan B. tertibine 
ait tahvilleri nihraç fiatı ilk kuponun tam olarak tediyesini te 
minen, 19, 70 lira olarak tesbit edilıniştir. Yani yirmi liralık 
bir tahvil bu müddet zarfında on dokuz lira yetıniş kuruşa sa
tılacaktır. 

6 - lstikrazm faizi o/o 5 dir. Bunun için her tehvil bir 
lira kıymetinde yinni kuponu taşıyacaktır. 

7 - Faizden başka senede iki defa 16 - Nisan - ve 
16 Tcşrin!evvel tarihlerinde eyapılacak keşidelerde kazanan 
numaralara aşağıda yazılı ikramiyeler tevzi olunur. 

Türk Lirası Y ekfuı 
Adet Beheri Türk Lirası 

1 30.000 30.000 
1 15.000 15.0000 
3 3.000 9.000 
6 909 5.454 

289 12C 34.680 

300 94.134 

Yukarda yazılı mıktarlar tam tahvil üzerinden hesap 
ve tesbit edilıniş olup numarasına ikramiye isabet edecek ter· 
tiplerden her birine üçte biri tevzi edilecektir. 

Altı ayda bir yapılacak keşideler neticesinde tevzi e· 
dilecek işbu ikramiye mıktarhrınm ne suretle hesap ve tes· 
bit edilıniş olduğu aynca Broşiir halinde yapılan neşriyatla İ· 
zah edilmiştir. Bu Broşürlerin kayıt muamelesini yapan ban
kalardan talep edilınesi. 

8- Faiz ve ikramiyeler bu istikrazm temamen itfa· 
sına kadar her türlü resim ve vergilerden muaftır. 

9 - Bu istikraz tahvilleri resmi devair ve müesseseler 
ce hususi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, münakıı 
sa ve mükavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerin
den başabaş kabul edilir. Bundan başka hazinece satılıruş ve 
satılacak olan Milli Emlak bedellerinin ödenmesinde de ba
şa baş alınır. 

Kayıt muameiah: 
10- Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merke 

Bankası ile Ziraat, İş, Osm arrlı,Emlak ve Sümer Bankalarz 
mn merkez ve şubeleri tarafın dan her tarafta icra edilecektir~ 
Bu bankalardan başka lstanbul'da Amerikan Ekspres,Doyçe 
bank Doyçe Oryant bank, Banko di Ro 
ma, Felemenk Bahri sefit, Selanik bankası 
~a!1ka Komerçiyale İtalyana, S. S. C. 1. ticareti H~-
ncıye bankası, Banko Franko Aziyatik · bankalarile İzmi 
S~msun.ve Mersindeki diğer bankalar tarafından da icra :. 
dilecektir. 
' .. .11 - Bu de.fa yapıl~cak B. tertibine ait kayıt muame 
lesı ıçın on dokuz lira yetmış kuruşun tediyesi mukabilinde 

B« tker'cle 

-
EHO"S 

FRUIT SALT 
fntıııaz. Chhat al'ariziııiıa ~ii~ai~I menbaidir. Bunu. albnİf K• 1: 
aedcıı Sula muvaffakiyeti 
Oe biltdıı d11ııyada tııninmit 
Eno'e •Fnıit Salt mü 
tahıı:ariııdaıı sabah 'H 
.qam bir >.ıardak S1l denı
ııunda bir kahve bşigi mik· 
dariııda alarak dcf cdiııiz. 

'0496 

---------------------------------Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 
• 

Banka Kome1'çiyale Italyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

Traııellers (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, lngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta· 
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, fehirde otel· 
!erde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz, Travellers çek· 
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

şekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999) 

9011 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Şartnamesindeki evsaf ve memhur nümunesi veçhile mü 

esseseye iktiza eden 600 metre yerli aba şayağın 8 Kanunusa 
ni 934 pazartesi günü saat on dörtte kapalı zarf usulile müna 
kasası icra edilecektir. Taliplerin teminat akçelerile vakti mu-
ayyeninde müesseeye \}ıüracaatları. (6946) 

. 9570 

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

lörifer kazanı tamiratı 10-1- 934 tarihne müsadif çarşamba 
günü saat 16 da ihale edilme k üzere kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve şartnamesi· 
ni görmek üzere İstanbul Erkek Lisesindeki komisyon 
kalemine ve münakasaya işti rak edeceklerin de ihale günü 
teminatı muvakkat makbuz larile birlikte komisyonumu· 
za müracaatl~rı. (6917) '1529 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Müessese için iktiza eden 1500 kilo beyaz peynirin şartna 

mesi veçhile münakasası 8 kanunusani 934 pazartesi günü sa 
at on beşte icra edilecektir. Taliplerin teminat akçelerile mü-
racaatları. (6947) 9571 

TiCARET IŞLERl UMUM MO>ORLOGONDEN : 
30 ikinci Teırin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiı olan 

ecnebi tirketlerinden Amerika tabiiyetli (Amerikan Ekıpreı Kompani lnkorpo· 
retit • The American Express Company lncorporetit) tirketi bu kere müra· 
caatla Türkiyedeki faaliyetine nihayet verdiğini bildirmittir. Mezkur ıirketle 
allli11 bulunanların Şirkete ve icabında lıtanbul mıntakaaı Ticaret 
Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilin olunur, 

(10992) l!8·11·933 
9460 

yukarıda yazılı bankalar tarafından tahvillerin asılları ye~ 
rine geçmek üzere yİne hamiline muharrer yirmi liralık mu
vakkat makbuz verilecektir. 

12 - Muvakkat makbuzların asıllarile ne zaman de-
ğiştirileceği ayrıca ilan edilecektir. (6660) 9163 

' 

TAYYARE YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Çocuklar için en iyi Yılbaşı hediyesi bir 
Tayyare Yılbaşı biletidir. Çocuk bununla 

binlerce lira kazanabilir. 

Büyük ikraİniye yarım 
Milyon Liradır. 9764 

~l ____ ıs_T_A_N_B_U __ L __ B_E_L_E_D_lY_E_s_ı~ıL_A_N~L~A~R_ı __ ...I, 
İstanbul Belediyesinden: İstanbul'da ölçü 

yapan müessese ve sahiplerinin resmi ve 
selahiyyettar zevat ve makamat huzurunda 
kabul ettikleri ölçü fiatları aşağıda yazılıdır. 

1 - Pirinç tartılar: 
A • Beheri 500, 200, 100, 100, 50, 20, 20, 10 

gramlık tartılardan mürekkep 8 parçalık bir 
takım kutusuz olarak 200 kuruş 

B - Bir kilo gromlık tartı 95 kuruş 
c - iki " " " 170 " 
2 • Dökme demirden tartılar: 
A • Yarım kilo gramlık tartı 25 kuruş 
B ·Bir 
c - iki " " 

" D ·Beş ,, ,, 
3 ·Tenekeden Litre 

" 
" 
" 

40 
70 

150 

A • Dörtte bir litre ölçü 30 kuruş 
ô • Yanın Litrelik ,, 45 ,, 
C • Bir ,, ,, 60 ,, 

,, 
" 
" 

Bu tartı ve ölçülerde nizamnameye muta
bakat şart olduğundan esnafın bilahare müş
kilata maruz kalmamaları için alırken şim
dideıi damgalanmış olduklarına dikkat etme
leri menfaati iktizasındandır. Belediyece bu 
fiatlar azami fiat olarak muvafık görülmüş
tür. Bundan fazla para isteyen amiller olur
sa haklannda kununi takibat yapılmak üze
re derhal Be lediye d a irelerine müracaatla 
şikayet etmeleri ilan olunur. (7138) 

Türkiye İmar Bankasından: 
idare Meclisi, Esas mukavelenamenin onuncu maddesinin kendi. 

sine verdiği selahiyete binaen bankanın henüz tediye edilmiyen diğ& 
yarı hisse bedellerinin nihayet 31 K. Sani 1934 tarihine kadar 
ödenmesini hissedarlardan talep eyler. (11522) 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI lDARESl iLANLARI 1 
Galatada Bereket zade ma satın alınacak olan demir, elelc

trik, hırdavat, malzemesile vagon camları, masa telefonu ve 
saire ibi (220) kalem muhtelif eşyanın 3-1-934 çarşamba 
günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. isteyenlerin mes· 
kUr saatte mağazaya muracaatla tahriren teklifte bulunmala
rı ve mağaza dahilinde asılı listede (X) İşaretli malzeme i
çin numune getirilınesi ve numunesiz tekliflerin kabul edil
miyeceği ilan olunur efendim. (7137) 

i EVKAF MUDlRlYETI iLANLARI 1 
~-----------------..;~___. 
Beyoğlu Tapu Baş Memurluğundan: 
Galata Bereket zade mahallesinin Cami. sokağında Be

reket zade Camii müezzinine meşruta olan 8 No. lu arsanın 
üzerine Müezzin Süleyman efendi tarafından hane İnşa edil
miş olınakla yalnız arsanın evkaf idaresince mümaileyh Sü
leyman efendi veresesi namına ihale kılınmış ise de arsanın 
kayda müstenit bulunmaması hasebiyle senetsiz tasarrufata 
kıyasen muamele yapılmak üzeredir. işbu arsaya tasarruf id
diasında bulunanların bir hafta zarfında vesaiki tasarrufiyele
rile birlikte Sultanahmet de Defterhane binasında Beyoğlu 
Tapu baş Memurluğuna 7560 No. ile müracaatları ilan olu
nur. (7133) 
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Ölçü üzerine kostüm Erkek v ocuk • • 
ın s 

• • • • 1 
enı ı rının . ., ·. v~· paltoların .. elbise erinin 

En mükemmelini ·bulabilirsiniz 
Bak er her Zarif kadın ve erkeğin idealidir. 

9663 


