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Yanan Adliye binasında 
nihayet tehlikeli duvarların 
yıktırılarak hafriyat yapıl
maıı takarrür etti. 

FiYATI S KURUŞTUR 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 
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M. Çaldaris'in kabinesinde 
fil, tadilat yapacağı bildiriliyor. 

Ancak bu tadilat Belediye in
tihaba tından sonra yapılacak 

T eJ • { Midürı 1431&. Y uı ltlorl alollrlh ll431a. 
.• idare •• Mat.ita.., ı ZCllO. 

Roman yada Geniş W ikyasta Yapılmaktadır 
Bir izah ve Kadroculara Ml<adın daktiıoıa Öldürülecek daha başka 1 Yeni ölçüler 

1 
k• } d f Yarın başlıyor cevapların ilk esasları 

Kadronun neşriyatı ile Halk fırkası 
programının esasları arasında 

hiç bir münasebet yoktur 
Kadronun esaslan, 

esaslanndan 
daha ziyade komünist 

alınmış şeylerdir .. 

B~lamadan evvel, mühim telak
ki ettiğim bir noktayı aydınlatmak 
isterim: Kadroculara cevap verir
ken, komünist nazariyesinin esas 
münakaşasına girecek değilim. 
Böyle bir mesele, mevzuumuzun 
haricindedir. Her milletin biribirin
den ayrı siyasi ve içtimai akideleri 
olabilir. Beğenmediğimiz akidele
rin, batkaları için de mutlaka za
rarlı olduğunu iddia etmek doğru 
olmaz. Buna benzer hükümlerde 
birinci derecede amil, muhitin umu
mi şeraitidir. Nitekim büyük dos
tumuz ve kom~umuz Rusya; kendi
sine ve umumi hayat şeraitine en 
ziyade uygun olan idare sistemini 
bulmuttur. Bu itibarla komünizmin 
bize uymayan bir meslek ve mez
hep olduğunu ifade etmenin dost
larımıza dokunan bir tarafı yoktur. 
En sıkı iki dost vaziyetinde "Bolfe· 
vik Rusya., nın yam batında bir de 
"Nasyonalist Türkiye,, vardır. Her 
iki taraf ta biribirinin rejimine hür
met ederek görütürler. Bazı vatan· 
datlar arasında bunun aksine bir 
telakki sezdiğim içindir ki bu nok
taya temas ve bunu izah mecburi
yetinde kaldım. Münakatamızın 
mevzuunu tekrar edeyim: Kadro'• 
nun netriyatı ile Halk F ırkaaı prog. 
rammın esasları arasında hiç bir 
münasebet yoktur. Kadro'nun esas
ları, daha ziyade komünist esasla
rından alınmıt 9eylerdir. 

• • • 
Bunu takip edecek olan mekale

lerimde tu mevzuları ele alacağım: 

Kadrocular, muayyen bir içtimai 
gaye güderek, istihsal vasıtalarının, 
bilhaıaa büyük ve orta istihsal va
sıtalarının devlet eline geçmesi na
zariyesini takip ediyorlar. Bu na
zariyenin hangi membalardan alın
dığını· .. 

Devlet ıanayiini milli ve hususi 
sanayi ile mücadeleye sevk nazari
yesinin hangi fırka programların
da yer bulduğunu ... 

lnkılibunızm daimi olduğu, hat
ta henüz bqlamadığr, inkılabımı
zın derlnletmeai, yeni bir inkılaba 
münkalip olması hakkındaki naza
riyelerinin hangi mezheplerin mah
sulü olduğu .•• 

Kadro'culann cümhuriyet ve 
Gazi F ırkaaı inkılabını nasıl telak
ki ettiklerini ... 

Cünıhuriyet inkılabını batka 
bir kalıpta göstermek hülyasile 
Kadro'cuların ileri sürdükleri 
"milli kurtuluf,, tezinin Bolşevik 
telakkisinden batka bir şey olma
dığını •• 

Kadro' cuların sınıf ve tezat 
telakkilerile nereye varmak istedik
lerini. 

Siirt Meb'usu: MAHMUT 

~~ayese~~ni •. misal ve vesikalarla j 
gosterecegım. 

• * * 
istihsal vasıtalarının, bilhas

sa büyük ve orta İstihsal vasıta- ' 
!arının devlet eline geçmesini 
istiyen nazariyelerini; Kadro'
cular hangi membalardan al
mıtlardır? .• 

Kadro'culara göre devlet; büyük 
iktısat terakümlerini millet namına 
yaratan ve millet namına benimsi-
yen bir tefkilat olacaktır. · ı 

Milli kurtulut tezi münasebetile 
Kadro'culara göre devletin mahi
yeti şu suretle teşrih ediliyor: 

"içinde yaşadığımız devrin milli 
ve beynelmilel bütün şartlan, milli 
kurtulu, cidaline giren ve girmeğe 
namzet olan memleketlerde yeni 
tekniğin, daha ilk adımdan itiba
ren, cemiyetin ileri menfaatlerini 
kül halinde ifade eden kurucu, işle
tici ve bütün fazla kıymetleri cemi
yet namına benimseyici yeni tip 
bir iktııat devletinin bilavasıta ve 
planlı bir müdahalesini zaruri kıl
maktadır.,, 

Kadro ve inkılaptan: 
"Bugün mevcut olmıyan i, ve is

tihsal bran~larını ayrıca ve doğru
dan doğruya devletin malı olarak 
yaratmak zaruretine varacağız.,, 

Görülüyor ki, Kadro'cular, istih
aal branşlarında şimdiye kadar 
kurulan müesseselerin devlet tara
fından alınmasını bekliyerek, bun
dan böyle Türk vatandaşlarının bu 
gibi sahalarda kuruculuk ve yapı
cılık mesaisini kabul etmiyorlar. 
Acaba vatandatlara karşı yapılan 
bu mutlak aforozu; Kadro'cular 
Türk inkılabının hangi kanunla
rından alıyorl;ı.r ve bu tezlerinde 
Halk Fırkası programının hangi 
maddesine istinat ediyorlar? 

inkılap ve Kadro' dan: (Milli 
kurtulut tezi münasebetile) 

"Bu memleketlerde ileri teknik 
ve geniş iktısat faaliyetleri ancak 
milletin ileri menfaatleri namına 
cemiyeti sevk ve idare eden planlı 
bir iktıuıt devletçiliğinin mülkiyet 
ve mürakabeıi altında doğar • •. 
Büyük teknik, büyük mülkiyet, bü
yük iktııat münasebetleri, bu yeni 
cemiyet faktörünün elinde toplana
caktır.,, 

Buna benzer iddiaların, umumi 
hayatımızda hiç bir tesiri olmıya
cağını hepimiz biliyoruz. Hükume
tin iktısadi sahadaki yeni karar ve 
tetebbüsleri de bunu göstermiyor 
mu? Filhakika, hükumet; memle
ketin umumi menfaatleri çerçevesi 
dahilinde, vatandafların azami fa. 
aliyete geçmesini, hususi sermaye
nin istihsal mesaisine iştirakini ıs
rarla tetvik etmektedir. işin en za
rarlı tarafı; bu gibi neşriyatın yerli 
ve yabncı zihinlerde yarattığı te
reddüt ve tetevvüftedir. " Millet içinde dahili tezat

ların tasfiyesi,, maskesi altında dil-
'f. 'f. '(. 

]erine doladıkları nazariyenin, hu-
susi vatandat faaliyetlerinin istih- Gene inkılap ve Kadro' dan: 
aal sahasından yavq yavaf ve ta- "Milli iktısat bünyesinde hakim 
mamen kovulmasını istihtaf eden bir rol aynamıyan küçük itlerin, 
Boltevik tezinden ba,ka bir tey ol- perakende ziraatin, küçük el sana
madığını. • yiinin, dağınık esnaflığın, yahut 

Kadro'culann yazılarında, Halk Jağınık faaliyetlerin; halkın umu
Fırkası umdelerinin batında gelen mi menlaatlerile tearuz etmeyen 
hakiki milliyetçiliğin mahiyeti de- te~ebbüsatın, hülasa milli bir iktı
iittirilerek "Cemiyetçi milliyetçi- sat planı içine alınmasına imkan 
lik,, namı altında yabancı bir ma- bulunmıyan iktısadi faaliyetlere 
hiyet iktisap ettiğini. Ve "Cemi- müdahalenin rasyonel bir hareket 
yetçi milliyetçilik., hakkında Kad- olmıyacağı aşikardır. Yukarıda 
ro'cularla komünist mütefekkir ve mevzuubahis olan iktısat fonksi-

fl · · k 1 ki 1 l yonlerinden, milli iktısat nizamı-
te erının artı ı ı müta ea arını. h · · . . d b 

Kadro'cularla komünist müte- nl ın ?1~ ıyetını tayın e en ve aş
f kk · 1 · · . 1 . . ıca ıstıhsal mıntakalarında topla-

y
e 

1
• ır erının .ve ~ehıs kkermıdnake':11kper- nacak olun büyük istihsal tubeleri-

a ızm nazarıyesı a ın ı ar- l b i t•h l b l · • ·k· 
1 ki k . l e u • ı sa fU e erıne ırtı az e-

tı ı ı no taı nazar arını. • .ı ··b d l ·· k l' k 
H • ı K d • 1 • cen, mu a e e, muna a at ve re-

aıı ı: a ro cu arın, netrıyat 

1 

d' .h l l k 1• d 
ve propaganda sahasında takip et- ı cı az arını an ama azım ır.,, 

tikleri usul ile komünist tabiye ve inkılap ve Kadro~nun bu m .. t 1 
aevkulceyt kaidelerinin karfılıklı (Devamı 2 inci sahifede) u a e-

ımse er e varmış. öl .. d""kkA 1 çu satan u an arın 
rın vaziyeti 

Değişiklik yok 
Maliye Vekaleti müste
şarı vaziyeti izah ediyor 

ANKAltA, 30 (Teefonla) -
Deva.lrde çalııan daktifoıann vaz.i .. 
telerıne nihayet verıleceğı hakkın
daki havaelısın bir tam.llne yanJıt 
mina verılmeıi yüz'1ncıen çıktığı 

tahakkuk etmi§lir. Maııye muste§a 
rı t· aık. lley bu hususta gazetemıze 

§U jzahatı vernıaftir: 

M. Ducaya yapılan suikast memleketi
mizde de derin bir teessür uyandırdı 

Demir muhafız teşkilatının bütün erkanı tevkif 
edildi. Katil neler söyleyor? 

- Bu haber bizim bir tamimi • 
mizden galattır. Her vekalebn me 
mur alırken koyduğu bir prensıp 
vardır. Biz de memur alırken mü
sabakaya gireceklerin en az lise 
lahoil.ni bit.nniş olmasını ve dakti
lografi bilmes.ni bir fart koymak-
tayız. 

bu §eraiti haiz olanların arasın
da hanımlar da bulunabilmektedir. 
Bizdeki hanımların Emlaki milliye 
de memur ücretile çalışan bir ikiıi 
hariç hepsi memurdur .. Memur alır 
ken d .. ktilografi bilmesini §o.rt ko 
fuyoruz. 

BOKREŞ, 30. A.A. 
M. Duca, dün ôğ· 

leden sonra· Kral i
le bİr mülakatta 
!unmuş ve dönmek 
için Büli.ref trenine 
bineceği ~ırada bir 
talebe tarafından he
men silah ka • 
fasına dayanarak a· 
tılan 4 kurıunla öl
dürülmüştür. 

M. Duca, derhal ö
lü olarak dütmüıtür. 
Kafasına 3 kurfun i· 
aabet etmiıtir. 

Yanında bulunan 
'meb'us Costinescu, 
yaralanmıştır. 

Katil tevkif edil
miıtir. Mensup oldu
ğu siyasi fırkanın 

hangisi olduğu meç• 
huldür. 

Bu vaziyet karşısında eski me . 
morların da daktilo ile yazı yaz . 
mıuını öğrenmelerini vekalet bir 
tamim ile memurlarımıza bildir • 
mittir. Baıta ben de dahil olduğum 
halde bunu Öğreniyoruz. 

Bükret siyasi ma
hafilinde bu cinaye

Katledilen Bcqvekil M. Duca 

itte bu yanlı§ haber vekaletin ı 
ndi daireleri için yaptığı böyle 
r tamimden çıkmıştır. ııı 

Şehir işleri 
Nasıl gidiyor? 

Vali B. in izahatı 
-o-

tin büyük aiyaai aksülamcller yapacağı 
zannediliyor. 

Suikast nasıl oldu ? 
PARIS, 30. A.A. - Havas ajansına 

Bükrqten bildiriliyor : M. Duca , BÜk· 
reş expresine binerken, Konstantineıko, 
Başveki!iıı Üzerine küçük bir bomba al• 
mışlır. 'Bunu, patlıyan 5 el ıüah takip et
miştir. 

rM. Doca'nm kafa tasının arka kısmına 
iki kurıun, buduna bir kurşun isabet et
miş, ı..nlar içinde yere yuvarlanmıt n 
derhı:! ş<Ür 

Elinden yaralı olmasına rağmen bir ıi .. 
vil polis, katili yakalamıı ve kendini Jin
çetmek istiyen halka karşı müdafaa et
miştir. Barlar - Havagazi faciası -

muhtarlıklar - tramvaylar Yolculardan birisi de yaralanmıştır. 
Katilin elinde 6 kurşun taşıyan bir 

İstanbul Vali ve Belediye reisi Mu tabanca vardı. Katil 26 yaşındadır ve 

te hariciye nazırı idi ve Jean Bratlano'· 
nun yanında liberal fırkaya girerek fır
kanın batına geçmitti. 

intihabat neticesini bildinneie cittiği 
saraydan ve kralla mülakattan çıkarken 
katil büyi.k bir heyecan uyandınnııtır. 
M. Duca, yahudi aleyhtarı fatlıt bir teı
kiliı.t olan demir muhafızlarm kurbanı 
oliıyor. Hükiimet intihabatından evvel bu 
tqkilatı feshetıniı, fakat tevkil edilen a• 

(Devamı 5 inci sahifede) 
o 

Hariciye Vekili 
Bükreşe gidecek 
M. Titulesco'nun Ankara 

ziyaretini iade edecek 
bittin Bey dün bir muharririmize muh Bükreı ticaret akademisinden diplomalı-

telif ıehir itleri hak dır. Son intihabatta namzetliğini koy- Aldığımız habere göre Hariciye 
kında ıu beyan~t- mUJ, fakat intihabata iştirak edememiş- Vekili Tevfik Rüştü Bey Kanunusani 
ta bulunmuıtur: ti. Çünkü hükiimet, mensup olduğu de· veya Şubat ayında 

- Tophanede mir muhafı:z teşkilatını dağıtmıştı. Bükreıi ziyaret e-
patlayan havagazı Neden öldürmüş? decektir. Tevfik 
boru&unun ortaya Konstantineıko, Başvekili farmason Rüıtü Beyin bu zi· 
çıkardığı hadise sa olduğu ve takip ettiği siyasetin beyne[- yareti, Romanya 
lahiyettar heyet ta milel farmasonluk siyaseti ile karııtırdı-
rafından tetkik o • iını bu siyasetin ise kendiaine tehlikeli Hariciye nazırı M. 
lunmktadır, Müd • göründüğü için öldürdüğünü söylemiı- Titulescu'nun ge • 
dei umuınilikten tir. Katile göre bu siyaset yabudileri ik- çenlerde Ankarayı 
baıka belediye de tidar mevkiine getirecekti. Katil, ıunları vaki olan ziyareti-
kendi vazifesi ica... ilive etmiıtir : ni iade içindir. Bu 
bı memurları vıuı· " - Daha katledeceğimiz batkaları münaaebetle iki 
taa.ile tahkikata e.. da var." devlet adamı ara -
hemıniyetle de • Katile refakat eden ve ıuç arkaclaıla- smda, Türkiye ve 

Muhittin Bey vam etmektedir. n gibi görünen iki kiti de tevkif edil- Romanyayı alaka-
Bu hadise ya bir ka mittir. Tevlik Rüıtü B. dar eden meaele • 

za, ya bir kallıt, yahut bir ihmaldir. M. Duca, 50 yatında idi. 25 yaıında !er, bilbaua Bal • 
Ne olduğunu tahkikat neticesinde me mebua olan M. Duca birkaç defa nazır ol- kanlar vaziyeti hakkında müzakerat 

(Devamı 5 inci sahifede) muıtur. Bu cümleden olarak umumi harp cereyan edecektir .. 
•••••••••••••• ,,,,,,,,,,,, •••••••••••••••••••• ,,,,,,,,, •••••••••••••••••••••••• t 

Fransız - Türk dostluğu 
nasıl kuvvet bulabilir? 

Biri Avrupanın şarkında, biri garbında 
iki cümhuriyetin teşriki mesaisi en iyi 

bir sulh unsuru olacaktır 

önü mahşere benzeyor 
Yeni öçU ve tartılar yannuan ıti .. 

haren butun ~fıirkıyede kutıaruımaga 
bafhyacak ve eıkı oJçuler tamaını.:.n 
tarıhe kanıa.caL~r. lJ\,H"'l latanouı tı • 
caret mühitı yaınız bJ ... le mefguJ o
luyor, ölçü satan dulik ... lı...arın onu bır 
ınahfer manzaraıı arzedıyordu. Sü • 
mer Bankta dün saat 16 da ıehrimiz
de bulunan ticaret müıteıan Hüsnü 
Beyin riyaseti altında bir toplanma 
yapılmııtır. Bu içtimada ticaret mü • 
dürü Muhsin, ölçüler ve ayarlar bat· 
müfettiıi Kudret ve belediyeden bir 
mümessil hazır bulunmuıtur. Bu içti
mada aon vaziyet gôzden geçirilmit 
ve mevcut bütün mü,kül&ta rağmen 
yarın yeni ölçüler kanununun muvaf
fakıyetle tatbik edileceği neticesine 
varılmıştır. Yarından itibaren tatbi .. 
katta görü 1mesi muhakak olan müş
küllerin iza1esi için icap eden tedbir
ler bu toplantıda teshil edilmiıt·r. 
Ticaret müdürlüğü de lktısat vekale
tine bir rapor vererek, piyasada mü
him bir ölçü buhranı olduğunu kay
detmiı ve mevcut ölçülerin kafi gel • 
mediğini de bildirmiştir. Bütün bun
lara rağmen dün gece ölçü yapan fab 
rika ve imalathaneler sabaha kadar 
çalııarak mevcut buhranı izaleye ça· 
lıımı,lardır. Bu itibarla bugün bütü 
esnafm yeni Ölçülerden tedarik ede • 
bilecekleri muhakkak görülmekte • 
dir. 

Damgasız ölçü kullananlar 
Yeni ölçüler kanununun tatbikatı hak 

kında vali muavini Ali Rıza Bey dün 
bir muharririmize şu beyanatta bulun
muıtur: 

"- Pazartesinden (yarından) iti-

Yeni ölçüleri yapanlar gece gündüz 
çalıııyor{ar 

haren yeni ölçüler kanunu tatbik edi
lecektir. Alakadar memurin mezkur ka
nunun tatbikini kontrol için kat'i emir. 
ler almıılardır. 

Yeni ölçüleri kullanmıyan veya a- • 
yarsız ve damgasız ölçü kullanan eanaf 
auç işlemiş olacaklarından haklarında 
ölçüler kanununun hükümleri dahilinde 
muamele ve takibat yapılacaktır.,, 

M. Roosevelt'in nutku 
PARIS, 30. A.A. - M. Roosevelt'in 

nutku matbuatta hararetle mevzuu bahı
olmaktadır. Matbuat ba nutku, doğru
dan doiruya hitap etmemekle her.Ur, 
Almanyaya kartı bir ihtar ve Fraııaanın 
aulh aiyaaeti için manevi bir istinat telô.k· 
ki ediyorlar. 

M. Herriot'nun yeni bir yazısı -
Baro heyeti umumiye sinin dünkü içtimaı 

• 
Barolar birliğine Istanbul 

M. HERRIOr 

Bir kaç saatlik muhaveremizde Mus
tafa Kemal bana Türk inkılabını an
latı.. Şimdi ben de bu inkılabın mantıki 
inkitahnı anlayorum ve azametini öl
çüyorum. Kısaca 1919 Türkiyesi mah-

~olmuşa benziyordu. Bazıları en iyf 
hal tarzının Lloyd George'un bimaye
•inden kurtulmak için Amerikan man· 
da11nı kabul etmek laznn geldiği fik. 
~inde idiler. Bir tek adam bu vaziyeti 
değiıtirdi, en korkunç, mütküllerle çar• 
pıftı, istila ile çarpıştı, parasızlıkla çar• 
pııtı, altı asırlık bir saltanatla çarpıı· 
b ve bu kadar harabeler üzerine hür
riyet ve ıuur cümhuriyetini ikame et• 
ti. Eğer bizde beynelmilel büyük aiyaai 
hareketleri öğrenmek kaygusu olsaydı, 
bu mevzu bunların en heyecanlısıdır. 

İyi anlaşılmalı ki, demokrasilerin 
her tarafta taarruzlara uğradığı bir za. 
manda, Faıizm ve Hitlerizmin Milletı.. 
ler Cemiyetinin istinat ettiği hürriyet 
ve müsavat umdelerini tahribe çalıf
tıkları bir sırada, \Ml.ıstafa Kemal ne 
bir Boltevik , ne de bir Fa~isttir, o bir 
lngiliz tertibi bir meırutiyelçi, Fran
sız tarzında da bir cümhuriyetçidir. O
nun o kadar tiddetli bir hareketten son- 1 
ra, o derece ölçülü bir müvazeneyi tes-
bit ve muhafaza edebilmit olma11na hay-

(Devamı 5 inci sahifede) 

da iştirak edecek mi? 
Bir taahhüt altına girmemek kaydile 

üç murahhas gönderiliyor 
latanbul barosu heyeti umumiye

ai dün Halkevinde içtima etmiştir. iç
timada ilk evvel idare heyeti raporu 
okunmuş, tasvip edilmif, hesaplara 
ait raporla 934 bütçesi tetkik ve tas
dik olunınuftur. Bütçenin müzakere· 
ıi esnasında ufak tefek münakaıalar 
da olmuf, bilhassa azaların aidatı me 
aeleai pek hararetli münakatalara mev 
zu olmuıtur. Baro mecliai inzibatı se· 
nede 24 lira olan aidatın bazı avukat 
lar tarafından verilemediğini ileri sü 
rerek bu aidatın senede 16 liraya in-

dirilmesin• teklif etmiştir. Heyeti umu 
miye uzun müpakaşala.rdan aonra ai • 
dalın kemafissabık 24 lira olarak Ö • 
demnes!ne karar vermiştir. Bundan 
sonra Türkiye avukatlar birliği için 
yeni senenin beşinci günü J7.mirde 
aktedilecek kon.~reye murahha& iza · 
mı mevzuu bahsedilmiş, ,bu birliğin bü 
tün Türk avukatlarrnın merbut bulu· 
nacaklan bir birlik mahiyetinde mes 
!eki bir cemiyet mi, yokaa barolar fe
derasyonu mu olacağı m~seleıi etra -

(Dcvamt 2 inci sahifede) 
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lelken haberleri 

Çaldaris kabine
sinde tadilat 

l Bir izah v 
Kadroculara cevap 

-o-

Belediye intihabatından 
sonraya talik edildi 
ATINA, 30 (Milliyet) - Alman 

ıalümata göre M. Çaldariı kabine • 
e viiai mikyasta tadilat yapacaktır. 
u tadilatm ikinci kilnun başlarında 
apılacağı söyle~ae de, belediye 
ılihaplanndan sonra yapılacağı an· 
ıtılmqtır. O vak!e k a dar da vaziye
n tavazzuh ebnesi bekleniyor. 

Sofyada işsizler 
SOFY A, 30 (Milliyet) - Make • 

onia gazetesi yazıyor : Burada ve 
ıemleketin büyük ıehirlerinde itıizle 
in tahriri yapılmıtlı•. Dahil~ki it • 
izlerin tahriri hakkında henüz daha 
uraya malümat gelmemiftir. Sofya • 
la iıoizlerin adedi 6419 dur. lııizle· 
in adedi 11 b inden faz1a olduğu tab 
nin edilmiyordu. 

Yunanistanda verem 
SOFY A, 30 ( Milliyet) - Make • 

onia gazetesi. yazıyor : 
Bütün Yunaniatanda 227,000 ve • 

-emli vardır.Ölümlerin dörtte biri de 
ıeı emden ileri gelmetkedir. 

Yeni levalar 
SOFY A, 29 (Milliyet) - Dün Ma 

iye nezaretinde yeni çıkanlacak 50 
ve 100 JeTalık lan ihale etmiıtir. Çı· 
karılacak gümüş para:ar 400 milyon 
e• a kıymetindedir. 

E ulgarlar Lir telsiz istasyonu 
yaptırıyorlar 

SOFYA, 30 (Milliyet) - Balkan 
hükümetlerinden yalnız Arnavutluk • 
la Bulgariatanın Harice nqretmek Ü· 
z•re telsiz iıtaayonlan yoktur. Bunu 
,nazan itibara alan, Bulgar nazırın • 
ıdan Koıturkov, Bulgariıtanda da bir 
tclıiz iataayonu yapılmasını tetkik et• 
mektedir. Nazır, bu iıi, memleket da· 
bilinde faaliyette bulunan milli rad -
yo ıirketine havale edecektir. Yeni 
yapılacak iatasyonun, 1934 ıeneainde 
inıasına baılanması muhtemeldir. Ha 
len Bulgariatanda yalnız memleket 
dahilinde neşriyatta bulunan küçük 
bir merkezi vardır. 

M. Venize1osa haber dahi 
vsrilmemiş 

ATINA, 30 (Milliyet) - Batve • 
kil, dün gece M. Venizelosun evinin 
muhafaza altma aldırdmıı olmaaının 
sebepleri hakkında gazetecilerin aor
duklan ıualere cevap vererek, bu ted 
birin poliae gayri maruf bir zat lanl· 
fmdan o gce M. Venizelosun evine 
taarruz vaki olacağı yolundaki ihbar 
Üzerine almmıt olduğunu aöyleıniıtir. 

Milli muhalefet gazeteleri: "M. 
Ç ldariı, kapanma11 müıküJ olan f"Y• 
!eri kapatmağa çalıııyor" yolunda 
neşriyatta bulunmaktadır. M. Venizo
los ittihaz olunan bu tedbirden kati • 
yen haberdar edilmemiıtir. 

r un an Maliye nazırı dinlenecek 
ATINA, 30 (Milliyet) - Maliye 

nazırı M. Loverdoı Meclisin tatilin • 
den bilistifade gelecek pazar günü 
Franaada Chamonix'e gidecek ve O• 

nda bir müddet iatirabat edecektir. 

\unan hava nazırı istifa etti 
ATINA, 30 (MiJliyet) - Hava iı· 

leri nazın M. Rallis yiikaek rütbede 
hava zabillerinin biribiri arkasına iı • 
tifa etmeleri ve hava itlerinin aekteye 
uğrama11 yüzünden Batvekile bir mek 
tup göndererek istifasını venniıtir. 
M. Rallis belediye intihabatında Ati • 
na belediye reialiğine namzettiğini ko 
yacaktı:r. 

f uikast tahkikatı çabuk 
bitirilecek 

ATİNA, 30 (Milliyet) - BatYekil 
M. Çaldari.a M. Venizeloa ve refika11• 
nı kartı Y•Pılan ıuikaıt tahkikatının 
bir an evvel ikmali etrafında ıurayi 
devlet reiai M. Zilimon ile görütmüı· 
tür. M. Zilimon bu elim meıelenin bir 
an evvel bitirilmesi için hakimlere e• 
mir vereceğini Yadetmiıtir. 

1\ nkarada yeni postahane 
ANKARA, 30 - Poıta idareai be 

ediye civanpda bir postahane açmajl · 
kararlaıbnnıfhr. 

Köylü için mektep 
ANKARA, 30 - Köylü çocuklan• 

ru okutmak ve çiftçi yetiftirmek için 
Ga.'\l orman çiftliğinde y•pdan mek· 
tep pönümüzdeki pazarteai eünü ıaat 
ikide merasimle açılacaktır. 

Erziocanda inhisarlar 
dürlüğü yandı 

.. 
mu-

ERZiNCAN 24 - lnhiaarlar mü· 
diriyeti binaaı kamilen yannıtftır, 
Yangın gece sabaha kartı saat dörtte, 
gece bekçisinin yaktığı aobadan çık • 
mııtır. Depoda bulunan on kadar va• 
ril ispirto ile İspirtolu içkiler ve külli· 
yetli mikdarda sigara ie dolu ıandık· 
ardan ancak bir kısmı kurtarmııf, dj,. 
ğerleri k&midlen yanmııtır. Bu müna 
aebetle berkeı ihtiyacını temin için 
dükkanlardan düzünelerce ıigara pa 
keti tedarikine kalkıfhğmdan ıehir • 
de bir sigara buhranı bat göstermit • 
lir .• Alakadar mal<am icap eden !eda 
biri vaktinde a1mıf, şimdiden kazalar 
dan sigara, tütün celbine başlamıştır. 
Yaran bina şehrin en muazzam ve 
saıTJam binası idi. Depodaki eşya si .. 
gortalı olup zuar 100 bin liradan faz 
la tahmin edilmektedir .. Nüfuıça za· 
yi•t yoktur. 

(Başı 1 inci sahifede) 
asını, Matbuat Umum Müdürü Ve· 
dat Nedim Bey, ıon yazısile ta· 
mamlamakta ve vu:auhlandırmak· 
tadır: 

"· •• Mesela: Büyük mensucat 
sanayii, büyük değirmencilik sana· 
yü, çimeneto sanayii, feker sanayii, 
kömür sanayii, deri sanayii, orman 
sanayii, elektrik sanayii, demir sa
nayii, belediye teşebbüsleri gibi 
l..'Uralması ve yaşaması için gerek 
millet, gerek devlet bütçelerinden 
fedakarlık bekliyen ve yüksek tek
nik ve ihhsasa ihtiyaç gösteren bü
yük ve toplu sanayi şubelerinin 
devletleştirilmesi, Türk devletçili
ğinin, hiç ışüpheıiz ki, gayesi ola
caktır. Nasd ki devlet demiryolu 
işlettiği halde otobüs ve kaptıkaçh 
işletmelerini serbest bırakıyorsa, 
ayni mretle küçük, dağınık, pera
kende hususi te,ebbüsleri de - ki 
bugünkü hrBWl'i tesebbüs!erimizin 
büyük bir ekseriyeti bu kabilden· 
dir - ayni suretle serbest bıraka
caktır.,, 

• • • 
Kadro'cuların büyük ve orta is

tihsal vasıtalarını tamamen devle
tin eline geçirtmek nazariyesım 
kendi ifadelerile bu suretle çerçe
veledikten sonra, fİmdi de ayni na
zariyeyi - fakat çok garip bir te
celli eseri olarak - bazen daha az 
bir kuvvet ve 'ümUI. ile komünist 
mütefekkir ve teflerinin yazıların
da göstereceğim. 

Siirt Meb'ımı 
MAHMUT 

Barolar birliği 
(Başı 1 inci sahifede) 

fmda hararetli münakatalar olmuı ve 
mütalealar aerdedilmittir. Bazı avu • 
katlar bir federasyona lüzum olma • 
dığı mütaleaaında bir kısım avukatlar 
da bir birliğe ıiddetle ihtiyaç olduğu 
kanaatinde bulunmu~lardır. Bu mü • 
nakaıalardan sonra baronun bu kon
greye murahhas göndermek ıuretile 
mi, yokaa müıahit göndermek sure!İ· 
le mi iıtirak edeceği keyfiyeti görü • 
tülmÜf ve bir kısmı avukatlar kongre 
heyeti mütetebbiaeainin barolardan 
maada ıahaen avukattan da çağırdığı 
ru, bin•enaleyh baro namına gidecek 
murahhasların anck baronun tahaiye 
ti mi.neviyesi namına kongreye iştirak 
edip, bütün avukatlar namına idarei 
kelam edemiyeceklerini, avukatların 
kongreye iıtirakte serbest bulundukla 
rmı söylemişlerdir. 

lzmir barosunun bir taraftan ba • 
rolan kongreye reaınen murabbaa gön 
dermeğe davet ederken diğer taraf • 
tan avukatları da ferden davet etme
sindeki m&na ,.n1aştlamamıı ve garip 
bulunmuıtur. Maamafih bu kongreye 
lstanbul baroau naınına 3 zatın iıtirak 
etnıeıine, fakat kongrede baro azalan 
nam ve hesabına hiç bir taahhütte bıı. 
lunulmamaama karar verilmiıtir. Ba· 
ro inzibat mecliıi bu aabab toplana • 
cak ve lzmirdeki kongreye iıtirak e-. 
decek olan murahhasları aeçecektir, 

Tayyarelerile bir tarlaya 
inen kan koca 

ESKiŞEHiR, 27 - Londra ile Hin. 
distan araaında Tayyare ile aeyabate 
çıkan iki kan koca Karacaören civa· 
nnda bir tarlaya inmişlerdir. Bunlara 
lngiltereden hareketlerinden ~vvel 
aakeri mıntakaya girdikleri takdirde 
kendilerine eair muamelesi yapılacağı 
aöylenm.iı imif. Bu aebepten tayyaro
ciler indikleri tarlada tayyarelerindee 
bile d11an çılmıamıtlar ve aabalu bek 
(Qmitlerdir. Sabahleyin bir köylü va • 
ziyeti gÖrmÜf Te bu havada üç saat 
yürüyüıten sonra buraya gelerek key 
fiyeti emniyet müdürlüğüne haber 
venniıtir. Emniyet müdürü de der • 
hal tayyare garnizonu kumandanlığı· 
nı haberdar etmiıtir. Canıizon ku • 
mandam hemen köye bir oıbhiye oto
mobili göndenniı ve tayyaredekileri 
alchnp Porauk oteline miaalir etmiı • 
tir. Kendilerine eair muameleai yapı· 
Jacağmı zaDJ1eden fngiliz kan koca bu 
miaafirperverlik kaf'!ı&ında na.sıl te • 
şekkür edeceklerini f&ftrmıtlardır. 
Şimdi hareket etmek için müaait bir 
hava beklemektedirler. 

Kahire beynelmilel 
tayyare kongresi 

Mısırdan ıehrimize geldiğini yaz· 
dığmuz Yugoslavya tayyarecileri 
dün Yeıilköyden Belgrada gitmişler -
dir. 

Heyet meyanında bulunmakta O• 

lan Yugoalav hava federaıyonu reiıi 
M. Sandermayer'in verdiği izahata gÖ 
re YugoalaY tayyarecileri Kahirede 
toplanan beynelmilel tayyare kongre• 
aine iıtirak etmiılerdir. Kongre her 
aene Avrupanın muhtelif tehirlerin • 
de toplanmakta ve Avrupa ve Amerİ· . 
ka tayyare federasyonlarının murah
hasları ittirak etmektedir. Kongrede 
muhtelif komiayonların raporları mü
zakere edildikten aonra beynelmilel 
tayyare federaıvonu tarafından kon .. 
trol edilmi~ ve bir sene sonra katiyet 
kesbetmiş olan tayyare rekorlan tes· 
bit .,dilmittir. 

Bu sene teabit edilen tayyare re
korlannın başlıcaları mesafe, İrtifa 
ve sürat r~korlarıdır. Bundan maa .. 
da tavvarelere ait Üç yÜz kadar re • 
kor daha leıbit edilmiştir. 

Mesafe rekorunu plyevm Fransız 
tayyareciıi Codoa ve Roaai, aürat re -

MiLLiYET PAZAR 31 KANUNUEVVF.L 1933 

HARiCi HABERLER 
Almanya 
Ne isteyor? 
Hariciye nazırı diyor ki: 

"Tedafüi bir ordu ve 
buna lazım şeyler,, 

BERLIN, 30 (A.A.) - Hariciye na 
zırı bir Amerikan gazetesinin mü • 
messiline verdiğ'İ beyanatta Alman 
hükümetinin aamimi surette sulh ar• 
zusu ile mütehasaiı olduğunu aöyle • 
miı ve demiıtir ki: 

Almany• daima ailahlar meselesin
de diğer devletlerle itilaf etmek arzu• 
aunda bulunmıq, f akat kuvvetli b ir 
surette ailahlanınq olan devletlerle 
ailahlannı azaltmaaı esası dahlinde 
bir itiafa vüsul ümidini terketmeye 
mecbur kalmııhr. Bu ıerait dahilinde 
Alman hükioneti asgari müdafaa va· 
11talarını Almanyaya temine matuf. 
olan talebi serdetnıek mecburiyetin • 
de kalmıttır. Almanya, kon- anrun 
müthif ıilahlanm•lan aebeb • ~ bu aa
gari vaaıtalardaıı aal'fınazar edemez. 
Almanya yalnız mevcudu diğer dev • 
letleı için hi~ bir ıuretle tehlike le!· 
kil etmiyecel< olan tedafüi bir ordu 
istiyor. Alınanyada Marks.izmle mü • 
cadele için on sekizden yelmİ§e ka. • 
dar her yafta inaanlardan t erekkup 
eden naayonal sosyalist te~ekkülleri 
hiç bir askeri mahiye~ . ol~azlar. 
Ve hiç bir suretle harp ıçın silahlan • 
mamıılardır. Almanya ailahlara müte 
al!ik' bir itii.fın tatbikı için beynelmİ· 
Jel kontrn:; 1 .. ._bn• ;. ...,adedir~ ı:akat 
bu kontrol bu memlekette yapılmalı · 
dır. 
Fransızlar muhtirayi gönderdiler 

PARIS, 30 (A.A.) - Almanların 
ıili.hlanma mütalebatr Pariae hangı 
uaul ile bildirilmit ise, bitirilmiı olan 
Fraııaız muhtırası Berline M. Françoit 
Poncet vaaıtuile ayni uıul ile tebliğ 
edilecek ve ayni zamanda Londra, Ro 
ma ve diğer aıakadar devletlere de 
ma!Umat verilecektir. 

PARIS 30 (AA.) - M. François 
Poncet bu' akf&ID Berline gidecektir. 

Fransadaki 
Tren kazası --Hükumetimizle teati edilen 

teessür telgrafları 
P ARiS, 30 (A.A.) - l.agny faci. 

aaı tahkikatının hüyiik bir aüratle ik· 
mal olunacaiı teeyyüt etmektedir. 
Şark demiryo!lar tirketinin zimam • 
darlan arasında bazrl..rıl!P.' ittihamı 
l aır;mı geldiği takdirde, Moaux malı • 
kem.eai, davayı Soin mahkemea.ine tev 
di edecektir. 
Rükumetimizin teeırsüı; telgrafları 

At1t<AKA, .iO (A.A.) - Lagny de 
vukua gelen ıimendifer kazası dola· 
yıoile Baıvekil lame! P"f& Hazretleri 
ile Fransız Baıvekdi M. Cautempa Ce 
naplan ve Hariciye vekili Tevfik Rüı
tü Beyefendi ile Fr'!nsız Hariciye na.
zırı M. Paul Boncour arasında aıağı. 
daki telgraflar teati edilmiıtir: 

Baıvekil ve D•hiliye ruı.zın M. 
Chautemps Hazretlerine, 

Birçok Fransızın ölümüne sebebi· 
yet vennit olan Lagny felaketinden 
aon derece müteeasir ve mükedder ol 
duk. Memleketinizin matemine çok 
samimi aurette ittirak eder ve zabde! 
Jetlerinden doatane teeaaiir biılerimi 
kabul buyurmanızı rica ederim. 

iSMET 
Baıvekil lamet PAJ& Hazretlerine, 
Cümhuriyet bükümeti namına zah• 

devletlerinden büyiik matemimize iı
tirakinizden dolayı tqekkür eder ve 
Fransız milletinin derin minnettarlı
ğı hakkındaki tem.inatnnı arzeylerim. 

M. CHAUTEMPS 
Hariciye nazın M. Paul Boncour 

Hazretlerine, 
Lagny'de vukua gelen felaketten 

çok müteeaair olduğum halde zatıdev 
!etlerine gerek cümhuri:rıet bükUıneti 
namına ve ıerek kendi namıvıa en ıa 
mimi taziyet hialerimi ve bu kederli 
felaketten elim bir ıurette müteeuir 
olmuı olan Fransı2 milleti bakkmda· 
ki haliaane temennilerimi arzederim. 

Teolik Riiıtü 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bere· 

fendi Hazretlerine; 
J.aany felaketin.in ferdasında zah• 

devletleri tarafından İzhar buyrulan 
ıam.imi hislerden fevkalade mütebaa
sis olan Cümhuriyet hükUıneti ve ben 
sizden minnettarlık hislerimizi kabul 
ve bu hisleri hükUınetinize tebliğ bu· 
yurmanızı rica ederjz. 

PAUL BONCOUR 

Amerikanın Moskova 
sefiri dönüyor 

PARIS, 30.A.A. - Amerikanın Maı· 
kova ıefiri M. Bullitt, bugiin Amerika· 
ya hareket edecektir. 

M. Bullitt, M. Rooıenlt'e ilk intibala· 
nnı bildirecektir. 

M. Bullitt Pariste bilhaaaa buıuıi doıt 
lari ile görüşmüıtür. 

M. Bullitt ıubat ortalannda Anup•· 
ya döncektir ve beraberinde ıefaret me 
murlarmı da getirecektir. 

korunu bir Amerikalı, irtifa rekoru
nu da tayyareci Lemoine 13 kilomet· 
re ile Üzerinde bulundurmaktadır. 

Kongreye 35 Avrupa ve Amerika 
memleketi İ§Iİrak e~tir. 1934 tay• 
yare kongreıi Amerikada toplanacak 
tır. Konıre münaıebetile Mıaır Aero 
klübü tarafından bir tayyare mitingi 
yapılmıf ve buna 400 tayyare İftirak 
elmitlir. Bundan maada çölde bir mü 
••baka tertip edilmiıt!r. 

Fransız- Sovyet 
Münasebatı 

M. Litvinof gittikçe ileriye 
inkişaf etmekte olduğunu 

söyledi 
MOSKOVA, 30 (A.A.) - Beyne!· 

milel vaziyet hakkında söylediği bir nu· 
tukta Fransa ile Sov(et Rusyanın mÜ· 
nasebatmılan bahse.=erken Litvinof Yol· 
daş demittir ki: • 

"- Diğer devletlerle münaaebabmı· 
zın tedrici ve muazzam bir tekilde te
rakkisinden bahsedef'ken her ıeyden ev· 
ve! Franaaılan babıetmeliyiz. 

A:lemi tecavüz misakının İmzasından 
sonra Fransa ile münasebatunız, son se
ne içinde ileriye büyük Ye ıeri bir adım 
abruft'n'. 

Fransa ile Sovyet Rnsyanın umumi 
sulhun idameai lehine faaliyetle çalış· 
mak arzuları bu iyiliğe yardım etmi§• 
tir. 

HükUmetimizin ve harid siyasetimi .. 
zin ıebatki.r o:mak iatikımıetini değiş
tirmemek imtiyazı vardır. Halbuki, Fran 
sada hükUıne~er aık aık deifümektedir. 
Ve Fransa siyasetinin İstikametinde de
ğişiklikleri de kabil kılmaktadır. 

Fafat madem ki Franaız halkı sami
mi bir ıurette ıulha taliptir ve madem 
ki bizi Fransaya bağlıyan bu arzudur. 

Bir mükumet değişikliğinin iki mem· 
leket araımdaki ada münasebetlerin 
inkişafına tesir edeceğinden kor«<mama· 
mız lazımdır.,, 

Yeni bir japon cep 
denizalhsı 

TOKIO, 30. A.A. - Japon bahriyesi, 
geçenleTde Tokioda denize indirilenin e
§İ yeni bir "cep0 denizaltı gemisine ıa· 
bip olmuıtur. Bu küçük denizaltı gemi• 
ıinin uzunluğu 8 metre, genifliği 2 met· 
redir. Evnli mercan avmda kullanılma· 
aı düşünilhnüıtür. Şimdi tehirleri neza• 
ret altında bulunduracakhr. 

Amerika iki taraflı 
anlaşmalar yapacak 

VASHINGTON, 30. A.A. - M. Roo
sevelt, Amerika hükumetinin yiikaek ta 
rife siyasetini bırakarak iki taraflı anlat· 
malar ve karşılıklı tarifeler uıulünü ka· 
bul etmesini kongreye teklif edecektir. 

Arjantinde örfi idare 
BUENOS-AIRES, 30 A.A. - Bütün 

Arjantinde örfi idareili.n edilmiştir. 

Kilisedeki cinayet 
Amerikadaki Ermeni Bafpapaaı 

.~uryan Efendinin 
,,,. ... i"'4i,.ll\GI klisede bir iyin ea· 

na.aında arkasından 

hançerlenerek öl • 
dürüldüğiinü ajans 
telgraftan kıaaca 

haber vermi,lerdi. 
Ver>len tafsilata gö 
re, Turyan Ef. er· 
kek ve kızlardan 

lfürd.kep bir ko • 
ro heyetinin önü_~
de mihraba doğru 
ilerilerken, iki a " 
daın çocukların a.
rasından ilerilemiı 
ler, bunlardan bir 
taneai bat papasm 

ellerinden tutmı.9, diğeri de arka11n
dan hançerleıniıtir. Bu •ırada kiliae 
karıımıt. hadiseyi haber alan polis 
sekiz otomobi.fte kiliaeye yetiferek, ço
cukların vaveyli.aı araaında iki mu • 
taaamzı yakalamııtır. Batpapaam 
Sovyet taraftan olduğu İçin katledil
diği anlaıılıyor. Kendisine aleyhtar 
olan Tatnaklar gizli bir içtima yap • 
mıılar ve batpapa11 öldürecek bu iki 
kişiyi kur'a ile tayin etmiılerdir. Beı 
kiti t,.'!vkif edilmiıtir. Tevkiff edilen• 
!er sunlradır: 

Martin Mazyan, Aaean Y erciyanen 
Matos Leylekyan. Niıan Sevgiayan, 
Joan Çalikyan. Bunlardan ilk dördü 
Ta,nak cemiyetine meMuptur. Betin. 
cisi 28 yqrndadır ve kiliseden ka"1ı 
elbiae ile çıkarken yakalnmıştır.. Bu 
adam TaanaklAra mensup olmadığını 
söylemiştir. Elbiseı;niQ arbede esna· 
sında kana bulandığı zaDJ1edilmekte
dir. 

Öldürülen b&4papıu f•tanbulda O• 
küdArda doii:mu•tu. Ve 54 yasında i • 
di. Ermeni pa.trikhJ1tneaine ınıan~up pa 
paalardandr. Bn.,.adan eVYeli. lnai1t~
r~ tab;ivPt;nl kAbul etmiş ve oradl\ki 
'F' .. ,.,,.n; ı,.;ı; • .,...;,..;., ı....,.,,ııı ... ...,.......,;.+; 

M. Lounatcharski'nin 
ölümü münasebetile 
ANKARA, 30 (A.A.) - Sovyet 

Rusya .. bık maarif nazın M. Lounatıcha
rakinin vefatı clolayıaile Hariciye vekili 
Tevfik Rüıtü Beyefendi ile SoYyet Ruı· 
ya Hariciye komiıeri M. LitTinof ara• 
sında qağıdaki telgraflar teati adilmit
tir: 

Hariciye komiıeri M. LilTinoE Hz. ne 
M. Lounatchet"ıkinin Fran .. da vefa· 

tını timdi büyük bir teesaürle öğren
dim. Bu ziya yalnız ıerek cümhuriyet 
hükumetinin ve ıerek f&hınmn çok ... 
mimi taziyet! hiılerini arzetınek istedi
ğim doat memleketi değil ayni zaman
da müteveff•nın en liyakatli ve en te
relli mümesaillerinden bulundıiğu ilim 
ve kültür alemini de müteeıair etmek
tedir. Kederinize ıamimj ıurette iştira
kimi~in sizler için biraz teaelli maka
mına geçmesini temenni eder.im. 

Tevfik RÜŞTÜ 
Hariciye vekili Tevfik Rüıtü Bf. 

hazretlerine 
Anatole Lounatcherıkinin vefalı 

' , . ~ ! ._~ .. .·. 

• 
Türk-

M. Litvinof iki memleket arasındaki 
münasebatın hakiki bir 

dostluğa müncer olduğunu söyleyor 
MOSKOVA, 30 (A.A.) -Tas Ajansı bildiriyor: Merke:r.i icra ko • 

mitesi içtimaında beynelmilel vaziyeti izah ederken, Hariciye komise • 
ri M. Litvinol, Türkiye ile olan münaıebetlere de temas etmiş ve demi1 
tir ki: 

"Büyük Türkiye cümhuriyeti ile olan münasebatımızı diğer ecnebi 
devletlerle olan münasebatta bir nümune olarak telakki etmekteyiz. 
On seneden fazla bir müddet içinde bu münasebat her sene daha ziya· 
de iyileşerek hakiki bir dostluğa müncer olmuştur. Bu dostluk her iki 
tarafın araanndaki hudut kısmında karşılıklı tam bir emniyet hissi 
vermek suretiyle, tamamiyle tatmin etmektedir. Bu karşılıklı samimi -
yet ve itimat siyaseti beynelmilel sahada Ja müsmir bir tefriki mesai 
zemini ihdas etmektedir. Her iki tara/tan biri ancak sulhün hal ve tes· 
viyuini istihdaf eden teklifinde daha bidayetten diğer tarafın yardım 
ve müzaharetine güvenebilir. T ecavüziin tarilini beynelmilel hayata 
sokmak için Türkiye ile Hariciye nazıl'I Tevfik Rüştü Beyin yapmlf ol 
dukları yardımı burada bUhassa kaydetmekle bahtiyarız. Hükii.metimi • 
:z:in cümhuriyetinin onuncu yıldönümü münasebetile M. Voroşilol'un 
riyasetinde Türkiyeye gönderdiği heyet Reisicümhur Hazretleri, Tür• 
kiye hükumeti tarafından ve bütün Türk milleti tarafından samimi ve 
hararetli bir hüsnü kabul görmüştür. Bu hüsnü kabul biraz evvel söyle
diğim içeriden gelme derin dostluğun yeni zahiri bir delilini tefkil eder. 
Amrikaya yaptığım seyahat dolayısile bu tezahüre bizzat iştirak ede • 
mediğimden doayı ancak teessüf edebilirim. Eğer bütün milletler ara
larında böyle münasebat tesis edebilseler sulh meselesi halledilmiş olur, 

Samsun valisine teşekkür edildi 
SAMSUN, 30 (Milliyet) - Umumi meclis, içtimaında Samsun valisi 

Mustafa Arif Beyle Samsun vilayeti ve halkı namına tebrikiit ve tak -
diratta bulunmuştur. Vali Bey geçen sene bütçesinin tatbikahnda, tah 
silatını ve 90 bin liralık borcun itfasında dikkate ve takdire fayan bir 
muvallakıyet göstermiştir. 

Gayrimenkule tecavüz edenler 
ANKARA, 30 (Telefonla) -Heyeti Vekile gayrimenkule tecavü

zün deline dair kanunun tatbik fekillerini gösteren nizamnamenin me 
riyete girmesini kabul tmiştır. bu nizamnameye nazaran malik sıfati
le aslen veya irtifak, irtiham, icar ve sa:re gibi bir hakka istinat sure. 
tile her an zilyet bulunduğu gayrimenkule başkan tarafından tecavia 
ve müdahale vaki olduğunu gören kimse tecavüzün deli ve eski haline 
iadesi için vilayette valiye, kazada kaymakam, nahiye müdürüne mürcı 

caat edebilir. 
Zilyet tecavüz: ve müdahalenin vuhuunu öğrenir öğrenmez müraca

ta mecburdur. Makul sebeplere binaen müracaat ıtla tarihinden itiba
ren bir ayı geçemez. Bu müddet geçtikten sonra müracaat vuku bulur
sa müştekiye mahkemeye gitmesi tenbih olunur. 

Bu yolda bir fikayet vukuunda Vali, Kaymakam ve Nahiye müdü
rü her türlü tetkikat icrasına salahiyettardır. Şikayetin kabulü üze. 
rine en kısa :zamanda tetkikat yapılır ve icap eylediği halde tcavm 
del ve eski hal iade ve gayri menkul şikayetten eovel sahibi buluna• 
na teslim olunur. 

Diğer tarala da mahkemeye gidebileceği ihtar edilir. Şu kadar ki 
bu muamele mülkiyet noktasından bir hak ifade etmez. Bu hakkın tu· 
biti mahkemeye aittir, 

Mütecaviz gayri menkulu teslimden imtina ederse polis ve jandar
ma kuvvetile cebren de/edilir. 

Tecavüzün def'i için ittihaz edilen karar ve tatbik olunan muame
leden dolayı idari ikinci bir merci yoktur. Yalnız bu muamelenin tat
bikinde bir ııazile suiistimali vukua getirilirse umumi hükümlere tevfi. 
kan mafevk cimire şikayet edilebilir. , 

Nizamname yannki resmi gazete ile neşredilecek ve mer'iyete gi
recektir. 

'' Cenevrede ilk planı silahsızlanma 
değil silah meselesi işgal ediyor,, 

M. Litvinof a göre vaziyet 
MOSKOV A, 30 (A.A.) - Tas Ajansı bildiriyor: Litvinof Sovyet 

Rusya icra komitesinin toplanışında beynelmilel hayahn inkifafı halt. 
kında söz söyliyerek demiştir ki: 

"Burjuva müıalemet devri hitam buldu. Cenevrede diplomatik mil· 
lakatlarda ilk planı silahsızlanma değil, silah meseleleri isgal etmek • 
tedir." • 

Litvinof, yeni militarist ruhun yeni fırkalar ve yeni ideolojiye ma
lik yeni adamlar doğurduğunu hatırlatmıştır. 

M. Litvinof, silahl°!'ı bırakma .konle~amına nakli kelam etmif ve 
resmen hayatta larzedılen ve belki de bır müddet daha Y'lfOY«calt o
lan bu konferansın silahları bırakma değil yeniden silahlanma konfe
ransı olacağını söylemiştir. Bazı devletlerin teslihatlannı ikmal el· 
melerinden ve diğer bir takımının ise silahlarını bırakmalarından bala 
sedilen bu :zamanda yalnız birinci şıkkın tehakkuk edecğinden endife 
ediyoruz. 

Kocasını halta ile öldüren kadın 
idama mahkum oldu 

KASTAMONU, 30 A.A. - Bir sene evvel lnkayanın Esenler köyün 
den kocası korucu Mehmedi balta ile öldüren Ayşe ağır ceza idama malı 
kum edimiştir. Ayşe kocasını sevdiği başka bir adamla evlenebilmek 
için o adamın yardımı ile balta ile öldürmüş ve evin ahırına gübrele
rin içine cesedini saklamıştı. 

Mehmet yedi yaşındaki çocuklarının gözü önünde ölmüf ve çocuğun 
ihban üzerine meydana çıkanlmıştır. 

''Şarki Türkistanın gök bayrağı aziz 
Türkiyenin al bayrağını selamlıyor,, 

Pa,aver tarikiyle şarki Türkistan'dan Anadolu Ajannna fU telg
raf gelmi,tir : 

Anadolu Ajansı lstanbul 
PESHAV AR, 30. A.A. - Kurtulan ve hükumeti kurulan ,arlıi 

Türkistanın 11ök bayrağı aziz Türkiyenin al bayrağını hürmetle se
lamlar, yrffiaşmı kutlulıır. ve .~l!ni senenin bütün dünyaya mutlu olma• 
ıını diler. Şarki Türkistan Başvekili namına 

haberini takiben gelen dcntane tazi· j 
yet telgrafından fevkalade müteh\l•· 

sis olduğum halde sizden mütevef· 

fanın ıahıi faaliyeti ile fikri ve har-

ıi rabıtalarmı teıyit etmoıkten halı 

.. Dr. Mustafa Ali 

kalmamı, olduğu iki memleket dost• 
luğunun bu yeni tezahürünü Sovyet 
ittihadı hükiımet ve miUetinin layİ· , 
kiyle takdir ebnekte olduğuna itimat 
buyurmanızı rica ederİJh.. 

Litvinoff 

, 
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Metre, kilo ! .. 
Bu sene yılba§ile beraber ölçüler 

de değiıiyor. Tabii haberiniz var. Ar· 
tık okka yerine ktlo, arım, endaze ye 
rine metre kullanacağız. Heaabı pek 
kuvvetli olmıyanlara kolaylık olsun 
diye söylüyorum: Ökkası dört kuruıa 
olan ıeyin kilosuna üç kurut veriniz, 
dörtte birini çıkararak. Metre hesabı· 
nı zaten öteden beri bilirsiniz. Ona 
bir ıey demem. 

Şimdi yeni bir vaziyet tahaddüs 
ediyor. Ölçülerimizi yalnız ahı verit· 
te değil sözlerimizde de değİ§tirmeli· 
yiz .• Artık: 

- "Okka her yerde dört yüz dir • 
hem ..• denemez •• 

- Halep orada iae aqın burada .• 
sözünün de manası kalmaz .• Çünkü ar 
tın burada değildir. 
• - Herkese endazeaine göre yer 
vermezler ••• demek te doğru olmıya • 
caktır. 

- iki dirhem bir çekirdek! 58zü 
kimseye bir ıey anlatamıyacaktır. 

Acaba '' Araın mal alan" operetinin 
adı ne olacak?. 

Bu ölçü değiıtirmede benim en çok 
korktuğum esnafın, yeni ölçülere ve
rildiği parayı müıterilerin sırtına yük 
lemek isteyiıidir. Eskiden okkıuı elli 
kuruşa olan bir teyin kilosunu kırka 
satacak ve farkına varmıyan mÜ§teri 
!ere de: 

- Ucuzladı 1 diyecek ... Bilmem be· 
ledive mllkanizmaaı bu noktayı naaıI 
kontrol .. decek? 

Damlaya damlaya •.• 
lki gün evvel Beyoğlundan seçer• 

ken yanımdaki arkadaıım için au dol 
muı bir çukura bastı, onun ayaklan, 
benim dAı üatüm çamur oldu, latanbul 
sokaklarmda bu gibi vakalar olagan 
teYlerdir •• Fakat teaadüfe bakml Bu 
çamur çukurunun birkaç adım ileri • 
ainde it Bankaaı kumbara ilim yap • 
mıı •• ' Bu ilin ıııklı yazılarla: 

"Damlaya damlaya göl olur." 
Diyordu.... Bu hakikati fstanbul 

sokaklannın çamurunda öğrenen ar• 
kadaşım gülümsedi: 

Fakat: 
- Şüphe yok! ••• Fakat göl olaa da 

elalem böyle çamura batınaaal demek 
ten kendini alamadı .• 

Bekarlık vergisi mi? .• 
Gene söz bize düıtü.. Bekarlardan 

vergi almacakmıf .. E alınıverain ca • 
nım. Ne yapalım... Canımızı alacak 
değiller ya: Eğer bu vergi bükUmete 

varidat olsun diye iıe peki.la verelim 
l~k~ neden aade biz verelim .• Y ook,, 
bızı evlenmeye te§vik için bir nevi ıı· 
kı§tır<a ise tabaildar adama aenede 
bir iki defa gelir .. Lakin evlilerin ba· 
§mda daimi tahsildarlar vardır. 

Senelerden beri bu verginin lafı e. 
dilir durur. Bari alaalar da kurtul • 
sak. .. Lakin gene evlenmezaek o za • 
man ne olacak? .• 

Arkadaılardan biri de gazeteıin • 
de merakla §U suali soruyor: 

''Benim merak ettiğim bir nokta 
var: Acaba barem ai(alanndan da 
beki.rlık verg-isi alınacak mı?." 

Zannebnem, merak edilecek bir 
§ey değil.. 

FELEK 

Sekteden ölüm 
Bakırköyünde Sakızağacmda or • 

ta aokakta oturan ve tahminen 55 
yaılannda bulunan Agop Apolyan 
Efendi Bakırköyünden 8,5 tnnile IJ • 
tanbula gelmekte ilı:en Sirkecide tren 
den indikten sonra kapı önünde düıe 
rek vefat etm.İf, yapılan muayene,in .. 
de kalp sekteainden öldüğü anlatıl • 
rnııtır. 

Kaçak sigaralar 
Beyoğlunda Tozkopapranda Ta • 

burimamı aokağında oturan Trabzon 
lu HulUai Efendinin gizli kaçak tütün 
sattığı h•ber alınmıı, Huluai Efendinin 
evinde yapılan arama neticeainde 870 
paket kaçak ıigara ile bir tabanca 
bulunarak müsadere edilmiı ve taki· 
b"ta başlanmıthr. 

1 HORSA 1 ----<it Bıuıkasmdan alınan cetTeliclir) 

30 Kanunuevvel 1933 
A"-tam Flatları 

1,tıı.. • ., dahHl 95 Talnilit 
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Afyon 
İhraç müddeti 

-o-

Müddetin uzatılacağı çok 
ümit ediliyor 

Afyon fiyatlarındaki yükaelıne ve 
piyaaadaki canlılık devam etmekte • 
dir. Fiyatlar 13 liraya kadar yükael· 
miıtir. Piyasa.da 5000 aandık kadar 
atok vardır. Bu 5000 sandığın lnhiaar 
idareai tarafından mübayaaaı lazım 
ııelmektedir, Halbuki inhisar idareai· 
nin bu hu.usta tahsisatı yoktur. Tüc· 
cara verilen ihraç müdd..!'tinin bu ..,.. 
heple temdidi muhtemeldir. 

Fındık fiatları 
Son ııünlerde fındık fiyatlan üç, 

dört kurut yükşelmi§tir, Bunun aebe
bi yılbaıı münaaebetile piyasanın in • 
kitaf etmit olmasıdır. 

Oda ve borsalar bUlçesi 
Ticaret odaaı mecliai dün odada 

fevkalade bir içtima yapmıfbr. Bu İç· 
timada lkhaat vekaletine l'Önderile • 
cek oda ve boraalar bütçesi tetkik e • 
dilmi§tir. 

Çay ithalAlımız 
Yapbğnnız tetkikata nazaran ge. 

çen hafta ıehrimize 240,000 kilo çay 
ithal edilmiftir. Şehirdeki çay atoku· 
nun 300 bin kilo olduğu tahmin edil· 
mektedir, 

Haydarpaşa orman idaresinden 
şikAyet 

Yumurta ihraç tacirleri ticaret 
müdürlüğüne Haydarpaıadaki or • 
man idareainden tikayet etmiılerdir. 
Bu ıikayete göre Haydarpafa orman 
idareai fimendiferle gelen yumurta 
aandıklarmdan orman reımi istemek;. 
tedir. Halbuki tüCcar bu resmi, aan• 
dıklann ağaçlarının daha orman ke • 
ailirken vermiılerdir. 

Ticaret müdürlüğü hu tikiyeti İk· 
tısat vekaletine bildirmiıtir. 

Portakal piyasası 
Ruslar henüz mübayaata batlama 

dıklanndan portakal piyaaaamda dar 
lık devam etınektedir. Maamafih por 
takalcılar birliği fiyatlan tuttuğun • 
dan ve mal daha ziyade tüccar elin. 
de bulunduğundan bundan müstahail 
mutezamr olınaktadır. yalnız yeni 
mahsulü yetiıtiren Antalya, Finike 
ve Rize müstahsillerinin vaziyeti bir 
az fenadır. 

lskenderiye ve Berut muvaredatı 
· lakenderiye ile Berut limanlann • 
da Veba bastahğmın tekerrürüne da· 
ir yeniden maliimat alınmadığı cihet 
le her iki liman muvareda.tma konul. 
mu§ olan muayenei tıbbiye ve itlafı 
far tedbirleri kaldınlmıtbr. --Meclis reisimiz geldi 

Büyük MiIJet Meclisi reiai Kazım 
Paıa hazretleri dün Ankaradan ıehri· 
mize gelmittir. 

Pata hazretleri Haydarpqa istaayo. 
nunda vali Muhittin Beyle vilayet n 
belediye erkim tarafından kar§ılanmıı· 
!ardır, 

Kazım Pata hazretleri meclisin kıt 
talilini tehrimizde geçireceklerdir. 

Tapuda 

Balıkpazarı 
Suistimali 
Yirmi kişilik bir heyet 

tetkikat yapıyor 
Bir müddetten beri tehrimizde ta• 

pu itlerini tetkik eden tapu ve ka • 
dastro umum müdürü Cemal Bey dün 
akıam Ankaraya gitmi§tir. Cemal B. 
kendiaile görüıen bir mubarririmize 
demiıtir ki: 

- latanbulda bulunduğum bir haf 
ta zarfında tapu idareainde bazı tet
kikatta bulundum. Ve yangına kartı 
alınması icap eden tedbirlere tevea • 
ıül ettim. Oıküdar tapu idaresini de 
teftit ve muamelatını tetkik ettim. 
Bu idarenin Oıküdara naklinden son· 
ra aldığı vaziyei gözden geçirdim. 
Kadıköy kazasında da bir tapu me • 
murluğu ihdas edilecektir. Vali ve be 
tediye reiai Muhittin Beyle görüt • 
tüm. Kaza dahilinde tapu kayıtlarını 
muhafaza edilebilecek bir binanın bu 
lunmaaım rica ettim. Vali Bey Kadı • 
köy kaymakamına lii.zımgelen emirle 
ri verdiler. Burada iyi bir bina bulun 
duğu takdirde Kadıköyünde de bir ta 
pu memurluğu ihdas edilecektir. Ka· 
dıköy kazasına ait kayıtlann auretle
ri çıkanlmıt ve ihzar edilmiıtir .. Bun• 
dan bir müddet evvel Balıkpazannın 
Kadastroau tesbit edilirken bir auiis· 
timal 11\eydana çıkanlnut idi. Bu ıui· 
istimalin neden ileri geldiğini ve bu 
aahada neler yapıldığını da tetkik et. 
tim. Bu itlerin tetkiki ve ıuiistimalin 
neden ibaret olduğunu meydana çıkar 
mak ve 1 O gün zarfında neticesi a -
lmmak Üzere tapu ve kadastro mü • 
fetti§lerinden ve tapu baı memurlarile 
kadastro azalarından mürekkepp 20 
kiıilik bir heyet bu sahada tetkikat 
yaparak rı~ticeyi bir raporla 
memur edi1mİ§tir. 

teıbite 

Vlllyette 

Vilayet bütçeleri 
Tadil edilen madde 

Vilayete bildirildi 
27 • 11 • 930 ve 1561 aayılı kanunun 

birinci maddesi şu suretle değittirilmİ§
tir: 

Mecliai umumilerce kabul edilen vİ· 
Jayet bütçeleri valiler tarafından Dahi· 
)iye vekaletine l'Önderilir. Bu bütçeler 
Maarif, Sıhhiye, Nafia ve Ziraa~ vekil· 
Jetleri mümessillerinden mürekkep Da
hiliye vekaleti mümessili olan mahalli 
idareler umum müdürlüğünün reisliği aJ. 
bnda bir komisyonda tetkik ettirilir ve 
sonra icra vekilleri heyetinin karan rei
sicümhurun tasdikile tatbik olunur, 

Kanunusani aylığı yarın 
Kanunusani aybğı hazırlıklan bit· 

mittir. Aylılı: yann verilecektir. 

Edirne valisi 'ehrimizde 
Edirne valiai Salim Bey ıehrimize 

gelmittir. 

Hediye ve bahşiş alanlar 
Gümrük Amir ve memurlanndan 

ve muhafaza müc!Urleri ve muhafaza 
mıntaka memurlarından vazifesi olarak 
yaptıığı veya yapacağı i§lerden dolayı 
-.eya her hangi bir sebep veya bahane 
ile iı sahiplerinden, gümrük komisyon• 
cularmclan bahşif olarak veya ba§ka j. 
ıimlerle para veya hediye iıtiyen ve 
yahut alanların memurluktan çıkard
ması hakkındaki kanun viliyete gel· 
mittir. 

Fuhuş mıntakaları 
Sıhhiye müdürü Ali Rıza Beyin rİ· 

yaıetinde toplanan zülırevi hastalıklarla 
mücadete komisyonu perıemJ>e günkü 
içtimaında emniyet müdürlüğünden u· 
mumi evlerin açtlacağı yerlerin krokisi 
üzerinde tetkikat yapmıı, ve bu mm· 
ı.kalan kcımisyon azalannm da bizzat 
görmesini de tesbit etmitti. 

Dün emniyet müdür muavini. Hüsnü, 
belediye baımüfeta§İ Tevfik, belediye 
emrazı zühreviye müdürü Zihni Bey
lerden mürekkep bir heyet fııhut mm
takalannı gezmiılerdir. 

Komisyon azalan tetkikatın netice
aini bu perıembe günkü içtimamcla tea· 
bit edecektir. 

Bu mmtakalann muvafık olup oJ. 
madığı hakkında verilecek karar. içti• 
mama vali Muhittin Beyin de iıtirak 
etmesi muhtemeldir. 

Umumi evlerin Beycllunda, biri Fe
ridiyede diğeri Zibada, ıe yahut Gala
tanm yukan sokal.rannda caddeyi gör
miyen kısımda, latanbul cihetinde Yeni· 
kapıda, Kadılriôyünde de Paria mahalle-

Mahkemelerde 

ll••rlft• 

12 sene! 
Liseler 12 seneye mı 

çıkarılacak? 
Maarif vekaleti liaelerin ikinci dev 

reaine bir aımf ilive ederek umumi Ji 
ae tahsilini on iki seneye çıkannağa 
karar vermİ§tir.. Bu hususta vekalet 
bazı tetkikatta bulunmaktadır. Liae• 
!er on iki sınıfa iblağ edilince, Oniver 
aiteye daha kuvvetli talebe yetiıtirile 
cektir. Vekalet lise ders programla • 
nnda, tedris unsurl&r1 araamda da 
bazı değiıiklikler ve ıalahat yapmak 
karanndadır. 

Üniversitede lisan derslsri 
Oniveraitede lisan mektebi önü • 

müzdeki hafta içinde tedrisata batla 
yacaktır. Evvelce, bir ecnebi lisaarunı 
mükemmel surette bildiklerini iddia 
ederek imtihan olan talebenin imti • 
ban evrakı tetkik edilmittir. Mekteb'n 
Webeai taayyün etmiftir. Oniveraite 
bütçesi henüz vekaletçe tasdik edilip 
Ankaradan gelmediği iç;n, bu aybaıı 
Üniversitede maaf gecikecektir. 

Asılsız Mr haber 
Dünkü gazetelerden biri lstanbul 

erkek lisesi müdürü Celal Ferdi Be • 
yin, Az;z Efendi isminde bir talebeyi 
dövdüğünü yazıyordu. Y aptığrmız tah 
kikata P"Öre böyle bir hadisenin aslü 
eıaaı yoktur. 

ıincle açılmaaı muhtemeldir. 

Darende kazası 
Sivas vilayete bağlı Darende kazası 

bu vilayetten aynlarak 1"'.Watya vilaye
tine bağlanmııtır. 

Kaymakamlar içtimaı 
lstanbul kaza kaymakamlan dün 

aabah belediyede Reis muavini Nuri 
Beyin riyasetinde toplanarak muhtar 
lığın lağvına dair olan kanun ve ni -
zamnamenin. tetkikine devam etmi§ler 
dir. Dün k~nunı.n 34 mad..ı~ai de o • 
kunmuı ve tetAik edilmiı.ir. Ya... m sa 
bahtan itibar~n muhtarııhlar tarıh" 
karı§t.ğı iç n hal •• ın işlerini gör.cck 
olan beled ya da relerine tamim edil· 
mek üzere b ir i ... ahname haz rlanacak 
trr. Fakat iazbnamcn n ihzarı birkaç 
gün aürecektır. Aı:.c . k yana sabahtan 
itibaren t..ık, doğ.ud• n doğruya be
lediye ıubelerine müracaa, edecekler 
ve tubelerde tefı:ik edJe;ı memw lar, 
halka, hangi makama mfüacaat eı'lil· 
meai li.zrmgeldiğini aöyliyeceklcr ve 
kolaylık göstereceklerdir. Kaymakam 
lar bugün tekrar toplanacaktır. , 

, 

Yanan adliye binasında 
hafriyat başlıyor 

Belediye tehlikeli duvarları yıktıracak 
1 

hanı öıdünnekten suçlu Enver ve Re
ıat Efendilerin muhakemelerine dün a· 
ğır ceza mahkemesinde devam edil· 
mittir. 

Yanan adliye binaımın enkazı üze
rinde hafriyat yapılması için kal'i karar 
verilmiftir. Belediye enkazın hedani i· 
çin llll'fı icap eden yedi bin lirayı buLı· 
mamakla beraber, en tehlikeli yerlerin 
yıkılması ve bunun için icap eden bir 
bç yüz liranın behemehal sarfı takar
rür etmiıtir. 

En tehlikeli duvarlar bu hafta yıkı· 
!arak, ve deı1ıal hafriyat'a baılanacak· 
br, icra kaaasmda kalan 35 bin liranın 
kasa derununda tamamen çıkacağı yüz• 
de yüz ihtimalle ümit edilmektedir. 

Kasada 35 bin lira olduğu tahakkuk 
eemiıtir. Bu paranın bankaya yatın!· 
mamı§ olma11 gayet tabii addedilmek· 
tedir. Çünkü icra dairesinin günün te
diyatr ve muameleleri 60 - 70 bin li· 
ra arasındadır. Seneden seneye 4 - 5 
milyon lira devreden bir dairenin kasa· 
aında her zaman için 30 - 40 bin lira 
buJunmaaı gayet tabii aıJdedilmektedir. 

Yangından müteessir olan kasala· 
nn sulh mahkemelerinin kaa.alan ile hu· 
kuk ve tiraret mahkemelerinden bazıla
nnrn kaaalan olduğu tahmin edilmek• 
tedir. 

* • • 
Adliyeye henüz hangi binanın talı· 

ıis edileceği kat'i aurette takarrür et• 
mit değildir. Maamafib postahane bina· 
sı üzerinde tevakkuf edilmektedir. Pos· 
tahane adliyeye posta ve telgraf ve tel• 
siz telefon daireleri eskisi gibi ayni bi· 
na dahilinde kalmak Üzere tahsis edi· 
lecektir. Ve bu takdirde bile adliyeyi 
icra daireleri de dahil olduğu halde 
büt'iin müıtemi!Atı ile istiaba kifayet et• 
mek:tedir. 

Tahsis emri gelir gelmez adliye der• 
hal binada kendisine tahsis edilen dai
releri iıgal edecektir. 

Bundan sonra peyderpey mefruıatın 
Ye tesisatın teminine çalı§daiak, mahke
me salonları yapılacaktır. 

* * * 
Yeni yapılan kanun henüz fstanbul 

adliyesine tebliğ edilmaniıtir. Kanun· 
da yeni dosya teaia edildikten sonra 
eakisi bulunaa bile muteber olmıyaca
ğı hakkındaki maddenin lstanbulda yan. 
hı tefsir edildiği anlaıılmaktadır. Eski 
dosyanın muteber olmaması yeni doıya
mn teaiıinden sonra muhakemenin ba§
laması ve hülrme iktiran etmesine müte. 
vakluftır. Muhakeme esnaaında eski doa
ya bulunursa pekala muteber olacakbr. 

Aksaray cinayeti 
Akaarayda bir kavga neticesinde Bur 

Fakat dünkü celsede gelmeai icap 
eden phit Sadrettin ve arap Kemal 
mahkemeye gelmediklerinden muhake
me bunlann celbi için 6 kanunusaniye 
talik edil mittir. 

Kutu barı cinayeti 
Dün ağır ceza mahkemesinde Kutu 

ban cinayeti muhııkemesine devam edil· 
mittir• Dünkü muhakemede kemancı 
Sami Efendiyi öldüren Adil Beyle kapı· 
cı Retidin vaziyetlerini t1ııbit eden şa· 
bitler dinlenihniıtir. 

Bunlar bilhaua bara Adil Beyle be
raber gelen Papazyan ve lbrahim efen· 
dilerdir. Bunlar Adil Beyin evvela ken· 
dıleri ile beraber oturduğunu ve bera
ber oturduklan müddete ait heaaplan 
kendileri verdiklerini, fakat Adil beyin 
kendi maaalanndan kalkarak bir baıka 
masada oturduğunu ve orada bir kadı· 
na içki ikram ettiğini, o masanın aahi
bi görüldüğü zaman parayi vermeyip 
imza vermek iatediğini söylemişler, kav· 
ganın neden çıktığını ve nasıl olduğunu 
bilmediklerini anlatmıtl81'dır. 

Polis Basri efendi ismindeki tahit i· 
ıe Adil beyin bıçağını açık olarak ve av· 
cunun içinde tutarak cebine soktuğunu, 
bu bıçağı kanlı old.,;.ı halde Adil be
yin cebinden çıkardığını söylemi§tir. 

Adil beyin vekili maznunun dima· 
iından malul olduğunu ve bu maluli
yeti dolayısile tekaüde sevkedildiğini 
aöylemiı, bu iddianın doğru olup olma· 
dığınrn M. M. vekaletinden sorulmaaı 
için muhakeme ba§ka güne bırakılmıı· 
tır. 

Dun görUlen ceza davaları 
Dün üçnücü ceza mahkemesinde 

19 dava görülmüttür. Bu davalardan ae
kizi muht'elif sebeplerle ba§ka &Üne hı· 
rakılmıJ> mütebakisi af kanununa dahil 
davalardan olduğu cihetle takibatın de
vamına mahal görülmsniıtir. 

Muhtelif sebeplerle batka güne bı· 
ralulan davalar meyanında Cereyan ga• 
zelesi aleyhine açılan müstehcen netri· 
yat davası da vardır. 

Dün gazetenin neıriyat müdürü Ra
cıp Bey mahkemeye gelmiı, fakat mu· 
hakemede geçen de.va zapbnın yangın· 
.ta yandığı anlatrlmııtır. Ragıp beyin ye
niden ialicvabı yapılmıt ve iddiaya kar· 
ıı ne <liyeceği aorulmuıtur. 

Ragq> bey kendisine Omer Rauf B. 

Halkevlnd• 

Tarihi 
Nutıık 

Gazi Hz.nin hitabeleri mer
mer üzerine hakkettırılecek 

Halkevi dokuz faaliyet ıubesinin 
daha salim ve eaaalı bir surette çah· 
ıabilmesi için muntazam bir program 
hazırlamağa karar vermiıtir. idare be 
yeti dün akıam reis Ali Rıza Beyin ri 
yaset.nde toplanarak bazı meseleleri 
görütmü,tür. Faaliyet komiteleri reİ•· 
!eri de davet edilmittir. iki güne ka • 
dar bütün komite reislerinin iıtiraki
le umumi bir toplantı yapılacaktır. 
Halkev; reisi Ali Rıza Bey dün bize 
ev itlerine dair fU izahatı venniıtir: 

- 19 tubatta Halkevlerüıin ikinci 
yıldönürnüdür. Evimizin faaliyete geç 
mesinin ikinci yıldönümü münasebeti 
le fevkalade bir program hazırlanmak 
tadır .. 19 şubattan aonra yeni komi • 
te ve umumi idare heyetleri intihaba· 
b yapılacaktır. Talimatnaıne mucibin
ce evimiz;n idare heyetleri intihabab 
her iki ıubede bir yapılır .. fntihaplar 
19 sub"tt"" 15 mart" kAdar devam e 
decPktir. Önümüzdeki ikinci iki yıl • 
hk devre iç;n esaslı bir faaliyet prog 
ramı te•bİt olunacaktır. 

Gazi Hz. nin nutukları 
Reisicümhur Hazretlerinin ümhu

riyet bayramında irat buyurdukları 
fevkalade ehemmiyeti haiz, tarihi nu 
tuklan Ankaradan tamimen evimize 
gönderilmittir. Gazi Hazretleri bu 
nutuklarmda bilhaaaa memleketin u· 
mumi kültür ve güzel aanatler mesele 
terinden bahis buyurmuılar. ve bazı 
noktalara iıaret etm.i§lerdi. Halkevle· 
ri, kültür, sanat ve gençlik evleridir. 
Gazi Hazretlerinin nutuklan bu nok· 
tadan evimiz icin kıymetli, isabetli 
bir direktiftir. Reisicürnhur Hazretle
rinin bu kıymettar nutuklannı hakket 
tirerek evimizin konferans salonuna 
talik edeceğiz. 

Gazi Hazretlerinin lotoğralileri 
Gazi Hazretlerinin, Cümhuriyetin 

onuncu yıldönümü münaaebetile Is • 
tanbul Cürnburiyet Halk fırkasına ve 
Halkevine lutüf buyurduklan fotoğ • 
rafileri için li.yik oldu'ğu şekilde iki 
kıymettar çerçeve yaptınlmaktadır. 
Çerçeveler yakında bitmek üzeredir. 
Çerçeveler bittikten aonra fotoğrafi • 
ler konferans aalonumuza ihtiramab 
layika ile ve merasm;fe talik oluna • 
caktır. 

Halkevi balom 
Halkevi içtimai yardım tubesi men 

faatine kanunusani içinde Perapalaa 
salonlannda bir balo verilecektir. Ba 
lo için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Halkevi Beyoğlu fUbeai 
Faaliyete geçen Beyoğlu Halken 

ıubemize bilbaaaa gençlik fevkalade 
rağbet göstermektedir. Buraaı Beyoğ 
lu tarafında münevver gençliği aine • 
aine toplayan iyi bir yuva olmuıtur. 
Spor faaliyetimiz Beyoğlu tubemizde 
toplanmı§tır. Beden terbiyesi itlerine 
de bilbasaa ehemmiyet veriyoruz. Ya 
kında Beyoğlu ıubeainin kütüphaneai 
ni de açacaihz. Bazı nokaanlanmız 
var, onlan ikmale çalrşıyıoruz. 

Alay kötkünde çah§an temsil şu • 
bemizde en faal luarmlarrmızdan biri 
dir. Müsamerelerine muntazam bir au 
rette devam ebnetkedir. 

Şevki Bey 
Ankarada bulunmakta olan muh 

telit mübadele komisyonu Türk mu • 
rabhas heyeti reiai ~evk; Bevi~ bogün 
şehrimize avdeti beklenmektedir. 

Zekat ve Fılrenizi 
T ayya1e Cemiyetine 

Veriniz 

Jll 

isminde birisi tarafından Cereyan ıa· 
zetesi çıkarılmak üzere müracaat ve mu
vafakati istihsal edildiğini, fakat gaze
tenin inti§Anndan haberi olıı.dığını, ilk 
nüshayi görür görmez hayret eu;ğini 
ve doğru vilayete giderek gazetenin in· 
tiıarından haberdar olmadığını bildir • 
diğini , kapanmasını istediğini bildir
mi§tir. 

Muhakeme bu cihetin doğru olup 
olrnadığmm vilayetten aorulmaar için 
batka güne bırakrlnut tır. 

KöprU cinayeti 
Köprü üzerinde Matmazel Süzanı 

öldürmekten auçlu Ali Fedai Beyin mu· 
hakemesine dün devam edilmiftir. Dün· 
kü muhakemede §ahit olarak Anadolu 
ajansı müzevvilerinden Halil efendi ile 
ailihçı Hamdi efendi dinlenilrnittir. 

Halil efendi Matmazel Süzanın saat 
bete kadar ajansta olduğunu, aaat beı· 
te ayrıldığını, 10 dakika sonra: 

- Süzanı Taksimde öldürdüler, di
ye iıittiğini ve on dakika evvel ajansta 
olan bir kadının 10 dakika sonra Tak
simde "'srl öldürüldüğüne hayret etti
ğini oöylemiıtir. 

Silahçı Hamdi efendi de Ali Fedai 
beye kendisinin silah satınadığını, mü· 
vacehe edilmek Üzere karakola gider· 
ken yolda Mihran efendi isminde bir ar• 
kadaf!Da rast geldiğini ve IMDıran efen
.tinin kendisine: 

- Yahu köprü üstünde Süzan İsmin. 
de bir kadm vurmu!lar, bizim kan Sü· 
zam öldüreni ve naırl öldürüldüğünü gör 
müı, dediğini aöylemittir. 

Mahkeme Mihran efendinin kanımın 
l'etirilmeai, ıelmiyen diğer §llhİtlere de 
celp keailmeai için batka güne bırakıl· 
mı ıtır. 
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IFı,cüN 
Leyli liseden evvel leyli 

ve meccani bir ilk mektep 
Haydarpatadaki Tıbbıye Mekte

binin leyli ve nehari bir liseye tah· 
vil edilmek tasavvurundan bahso
lunuyor. Memleketin irfanına teal· 
luk eden her i,i, her hareketi en sa· 
mimi takdir ve sitayişlerler kar~ı
lamak borcumuzdur. imkan olsa, 
memlekette her sokak başında bir 
mektep açmak İsterdik; fakat para 
ve vesait noksanı, Cümhuriyet hü
kumetinin bu husustaki arzusuna 
mani oluyor. Hükumetin bundan 
en azami bir yürek 11zısı duyduğu
na kaniiz. 

Düyunuumumiye binası gibi ls
tanbulun en güzel bina11 olduğu 
niabette hafta belediye olduğu hal
de tehirdeki bütün devlet müesse
aatınm tamamı tahrik eden bir bi
nanın mektebe tahıisi, halkın ilim 
ve irfanına kartı ne yüksek alaka 
gösterildiğinin en bariz misalidir. 
Her gün yer yer yükselen yeni mek
tep binaları bu ıönmek bilmiyen a
lakanın birer müheykel abideleri
dir. 

Haydarpatada'ki Tlbbıye Mekte. 
binin leyli ve nehari bir liseye tah· 
vili, fÜphesizki çok muvafıktır. Fa· 
kat binlerce aç çocuğu olan ve 
bir kısmı hayır müeseselerinin pey. 
nir ekmek kabilinden yardımı ile 
Yllf&Yan bir tehrin aekenesi sıfatile, 
o bina büyüklüğünde ve ıni fakn
hali tebeyyün eden çocukları çat111 
altına toplıyan bir leyli ilkmektebe 
o liseden bin kere daha fazla ihti
yaç olduğuna kani bulunanlarda· 
nız. 

Böyle bir leyli ilk mektepte yal· 
ruz tedrisabn değil, bir de terbiye· 
nin vahdetini temin etmekte imkan 
dahiline girmit olur ki bunun pek 
büyük faydalan vardır. 

Lisede okuma çağına ayak atmıt 

bir çocuk, hayatında yüzde 40 ken
dini kurtarmıstır. Bununla beraber 
devletin ona yardım elini uzatması 
gene lazımdır; fakat bayatta ken· 

disini kurtaramaY,an, hayır müesse
selerinin günde bir övün verdikleri 

insanın yardım derneğe dili varmı
yan peynir ekmek kabilinden mu

avenetlerile ancak ölmiyecek kadar 

ya,ayan mini mini binlerce yavru· 
ya sahip bulunan bir tehirde leyli 
bir liıeden on kere, yüz kere, bin 

kere daha,evvel meccani ve leyli bir 
ilkmektep açmak elbette ve elbette 
daha zaruri ve daha elzemdir. Ve 
bunu yapacak olan bir Maarif Yeki 
li,hayatınm en büyük,en hayırlı~n 
necip bir eserini vücuda getirmit 
olacak ve cemiyette aç, yoksul, ek
meğe muhtaç bir iki bin yavruyu 
hem okutmak, hem de açlıktan lrur. 
tarmak gibi cemiyte kartı en fayda
lı bir iti görmüş bulunacakbr. 

Salıilıauin ENiS 

Zehirlenme 
Hadisesi 

-------Şirk et müdürünün de ifa-
desine müracaat edilecek 

Tophanede vukua gelen ve 14 kiti
nin zehirlenmesi, bir kilinin ölmesi j. 
le neticelenen "hadise hakkmdaki miid· 
deiumumilik tahkikatı devam etmekte
dir. 

Nöbetçi müddeiumumi muavini Fe
ndim Bey bizzat vak'a mahallinde tah· 
kikat yapmaktadır. Şirketin tehlikelere 
mani olmak, febckeyi tehlikeye meydan 
vermiyecek bir halde bulundunnllllı ve 
teaiaat hakkrndalrl talimatnamesi tetkik 
edilmektedir. Mes'ulü bilmal sıfatile maı 
nunlar meyanında firket umumi müdü
rünün ele isticvap edilmea~ muhtemel. 
dir. Adliyeye p}ııen bir dava ikame .,. 
clilmemi§, ve müracaat vaki olmamı§• 
tır. 

Hazin bir zıya 
Kuleli Askeri Lisesi coğrafya mu • 

allimi Erkanı Harp kaymakamı Halil 
.lifat Bey dün sa • 
':ıah uzun ıüren b'r 
lnatahktan aonra 
•;dü. Ordunun pek 
ff'vilen ve kıymet 
.- ~rilen bir uzvu o-

f' ·n, büyük harpte, 
•ikan muharebe

,·.,de, Meşrutiyet 
i' tilalinde ve Ha • 
r ket orduaunda 
f dakarlık, fera • 

--.s.:-ı.a; t · t ve vatanper • 
verlikle dolu biz • 

.Ha~il Rilat Bey metler ifa eden Ha 
hl Rıfat .~;ıoin • ölümü dün §ayi olur 
olr.ıaz buyuk hır teeaaür uyandırmıt
hr:. Cenazesi bu ıabab Te§vikiyede 
Kagıthane caddesinde Sıngırzade a • 
partımanından aaat onda kaldmla • 
cak ve merasimle ailesi makberesône 
defnedilecektir. 

Bu elim ve vakıtaız zivadan dola
vı merhumun ailesine. silah ark"d'a•· 
lanna, kaimbiraderi Madenciler Birli
ği umumi katibi Sadrettin Envu Be. 
ye taziyetlerimizi beyan ederiz~ ~ 

' 
ı. · 
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( Askeri bahisler 

Uzak Şarkta harp tehlikesi azaldı mı? 

ıUOD zamanın ıiyasi tezahürlerinden 
ve hadiselerinden ıonra Uzak Şark'ta 
aava§ ve kavga tehlikesinin azaldığı 
aôylenmeğe başladı. Son günlere ka· 
dar bu tehlike fazla idi. Çünkü Avru· 
pada Franaa ile onun doatları olan 
Lehistan ve Romanyanın Sovyet itti· 
hadı Ccümhuriyetine kar§ı olan mü
nasebetleri hiç dostçaarna değildi. 
Fransanın, Polonyayı ve Küçük Hila· 
fı yalnız Almanya aleyhine değil, Sov• 
yetler memleketi aleyhine dahi hazır· 
lamakta ve yetiıtirmekte oduğu ıddia 
ediliyordu. Hatta bazı neıriyata göre 
Fransa, Japonyayı bile Sovyetler İtti
hadı aleyhine teıvik ediyordu. Fakat 
Almanyada Hitler'in iktidar mevkiine 
geçmesi, A vrupanın on yılhk ıiya,aelİ· 
ni birden bire değiıtirdi. Almanyanın 
posatlanmasından ve bir intikam aa· 
vaıma atılmasından ürken Fran.:ta., 
kendiainden maada Lehiatan ve Ro· 
manyanın dahi Sovyetler İttihadı Cüm 
huriyeti ile uzlaımaaını muvafık gör
dü. Böylece, 1933 sonbaharına ka· 
dar hem Avrupa hududunu ve hem 
de Uzak Şark'ı birlikte gözönünde lut 
mak mecburiyetinde kalmak yüzün· 
den Uzak Şark'ta ki.fi dereced ıavaı 
hazırlığı göremeyen Sovyetler memle
ketine kartı, iıtihaaı kapanmak bilmi· 
yen Japonyanın aaldınnaaı ve bir haı·p 
patlaması daima muhtemel iken bu 
defa Avrupada serbestleyen ve Ame• 
rika ile tekrar tesiı eylediği münasebet 
.aayesinde manevi kuvveti dahi arlan 
bu memleketin artık kolay kolay aal· 
dırılabilir bir ölke olmadığı görülünce 
hiç olmazsa 1933 yılı ve 1934 kıtı için 
bir aavaş tehlikesi ihtimalinin azaldığı 
aesleri timdi yükaeliyor. 

Maamafih bu harp tehlike&i bugün 
için biraz azaba bile, geleceğin her 
gftn ve aaati iki tarafın da bu savaş i· 
çin anıklıklar yapmasına tanık ( 1) 
olacaktır. Çünkü Japonya, Uzak Şark' 
ta harbi patlatacak pek çok ittial 
malzemeai depo etmiştir. Mançuriden 
sonra (Kal fan) İstikametinde yapaca• 
ğı bir hareket bir kıvılcım olabilir. 
1934 yılı ilkbaharının bir sava§ hadi· 
.esi doğrum.ası umulur. Her iki tara
fın efl<arrumumiye•İ bu kavgayı bek· 
Jiyor ve kulaklar buna alı§tı. 

Japon Harbiye Nazırı Ceneral A· 
rakinin gazetelerde yeni sözleri var: 
"Ruslar Mançuko hududunda topla· 
dıkları orduyu geri çekmiyeceklerdiı. 
Belki de bili.ki& takviye edecekleı·dır. 
Rusların (Vladivo&tok) civarında ve 
Siberyanın diğer kısımlarında topla· 
dıklan kuvvetlerin yanlarında fazla 
miktarda uçkuları ve bilhassa bombar· 
dıman uçkulan vardır, ki bunlarla 
'okyoyu ve diğer büyük Japon şehirlerini 
havadan bombardıman etmek fikrin
dedirler. 1935 • 1936 yılında Japonya 
ile Sovyetler ittihadı memleketi ara
aında büyük ihtilaflar çıkabilir ve bel· 
ki de bir aavaş patlıyabilir. Bu kavga· 
nın önüne geçmek için biricik çare Ja. 

ponyanın acele :ve kuvvetle kavgay" 
hazırlanması olmalıdır • ., 

Pek tabii bir ıeydir ki, Boltcvikl.:r 
Siberyanın doğu•unda topladıkları qr· 
duyu terhis etmezler. Çünkü Japon· 
yanın Vladivostok'a ve Sovyet arazi· 
sine saldırmaaı heveaini durduran kuv
vet şimdilik ancak bu ordudur. M~· 
bur Boltevik Cencralı Blüher'in ku· 
mandası altında bulunan bu orduya, 
Sovyetler ölkesinde büyük küçük her· 
kes gövenmektedir. Bu ordunun talim 
ve terbiye kudreti, teçhizat ve teknik 
ev&afı çok yüksektir. Ordunun karar· 
gi.hı ( Habarofsk) ta olup iki büyük 
grup halinde toplanmııtır: 

Birinci grup: (Vladivostok, Haha· 
rofsk, Blagoviyeçeltk) mıntakasmda· 
ki on dokuzuncu kolordu grupudur. 
Japon membalarına göre bunun kuv
veti 8 piyade fırkası, 9 aüvari alayın· 
dan ibarettir. Teknik vasıta olarak 
184 topa, 40 tanka, 15 cadde zırhlı o· 
tomobiline ve 3 zırhlı trene maliktir,. 
Ayrıca bir istihkam ve bir gaz lııburu 
da vardır. Bundan maada birisi Çinli 
ve diğeri ise (Çinli · Koralı) karışık 
olmak Üzere iki ecnebi taburu, bir muh 
telit müfreze (bir aüvari ve bir piyade 
alayından mürelı:kep), ve bir de hu· 
dut muhafız alayı vardır. Yalnız Vla· 
divostok kalesinin tahkimatı t:aki olup 
•ili.hlan da modern değildir. 

ikinci grup: (Çita) mıntakasındaki 
(krokiye bakıla) on sekizinci kolordu 
grupudur. Bu da 9 piyade fırkası, 7 
süvari alayı, 1 Mongol süvari alayı, 
117 top, 47 tank, 15 cadde zırhl ı oto
mobili, b ir gaz taburu ve bir hudut 
muhafız alayından mürekkeptir. 

Bunlardan maada, Siberya askerlik 
dairesi emrinde bulunan hazari kuv .. 
vetler dahi (Blüher) ordusunu acele 
takviye edebilirler. Başkaca Dıf Mo· 
go/istan hükUınetinin külliyetli mik· 
tarda &Üvari ile 2 piyade fırkası ve 80 
zırhlı araba ve tanktan ve buna göre 
topçudan mürekkep kuvvetleri de der
hal Blüher ordusunun buyruğuna gi· 
rebilir. 

Blüher ordusunun emrinde bugün 
250 uçku vardır ki bir aavaf zuhurun· 
da en mühim rolü bunlar oynıyacak· 
lardrr. 

Görülüyor ki Sovvet Hükumeti gafil 
avJanmamıstR". Vakit ve zamanında 
askerlik tedbirlerini almıs olun bun· 
dan sonra İsıP bu tedbirleri daha ziva
de ııen i•l .. tebilir. Burada lüzumu ha· 
!inde ve ilk ağızda yamn mölvonluk 
bi .. k17,.J kuvvrt Japonların kar"ıs•na 
dikilebilecektir. Hf'm de naıul? T,.nk
larile, ucku1arile, 7.ırhlı trenlerile~ h& .. 
sılı her türü tPknik v""ıtalarile birlik· 
te. Bu ord11_ fakir ç:ntil,..rin talim ve 
terbiyesiz, kopuk ve züJ?ürt ordusuna 
be-n7.Prıez. Bu. Pn 1'sri savas vasıta1a· 
rı iJ~ bezenmis bir kuvvettir: 

(Siberya) da son yılın mahsulatı da 
çok berektli nlmmtur. Sovyet Hüku· 
meti burada büyük bir orduyu besli-

Milliyet'in edebi romanı: 85 -. "" . 
K R (l(lG~ 
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\lnl<Jlip Komanı] 
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Strazburg, Nan~i, Paris ! .!ltomo· ı erte~i günü Pariste geç~r~ek tarti-
bil yolları fevkal • ~lerd.e 1 le hır haftada bol bol gıdıp gelece· 
bile konforlu oteller r. öy \ ğiz. 
le bir haritası var ki hiç yol sorma· Mükemmel! Yollar hakkında i· 
ğa bile lüzum yok. zahat aldın mı? 
Akşam Suat Bey salonda sigarı· - Haritalar, tarifeler hepsi ha. 

nı tüttürürken sordu: zır .• Arabanın da eksiği yok. Bizim 
- E ne haber bakalım? Nereye (Lydya) da on gün izin istiyor. 

' gidiyoruz? Ben ancak bir hafta ay- - Gitsin, tam fırsat· 
rılabileceğim. Her fey kararlaftı. 

- Kafi. Bütün komşu villalarda ayni ha· 
·-Peki nereye? zırlık var. Onların çoğu yılbaşı haf· 
- Parise ! tasma daha (Noel) den batladılar .• 
- Bulursun Çiçek .• , demek ka- Dağ otellerine, uzak yerlerdeki ak· 

na kana eğlenmek istiyorsun. rabalarına gidenler pek çok. 
- Sen istemez misin? Dört gün evvel Geneve' den çık· 
Güldü: tık. Direksiyona evvela Suat Bey 

-Oh ... Senin istediğin,benim iste geçti. Otomobil arkasında çantala
diğimdir. Programı iyi tetkik ettin r:mız, paketlerimiz var. 
mı... Keskin bir soğuk var, yol çok gü-

- Tabii .. Yolda bir iki yerde ka- zelve düz. Suat Bey altmıştan faz. 
hrız. Yılbaşı gününü ve gecesini ve la gidemiyor, halbuki yol bo, ve 
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Şeker bayramının yaklaftığı §U 
günlerde bazılannı dütünce alır: 

- Zekatımı kime vereyim F ıtır 
sadakaaile bu .sene kimleri sevindire
yim? 

Müslümanlığın güzel an'anelerin· 
den biri olan bu bayram sadakala.nnı 
§Una buna dağıtmaktansa, topluca 
hayir cemiyetlerine vermenin bin kat 
daha sevaplı, bin kat da.ha yerinde 
bir iş olduğunu hali. bir türlü anlaya· 
madık. Ahmede, Mehmede, Ayfeye, 
Fa tmaya verilecek para, yalnız mil • 
!etin birkaç ferdini, sevindirir. Ayni 
para ile, milletin bütün mühtaç srru • 
fını bir ande sevindirmek imk8.m var
ken bu d:ni yardımın hududunu niçin 
bu kadar daraltmalı? .• 

Her sene gibi bu aene de, zek8.t ve 
fıtır sadakalannın hasılatı Tayyare 
cemiyeti iJe Hililiahmer ve Himayei
etfal arasında taksim edilecek. Hava• 
larımızda, düsmana kanat geren Tay· 
ya re cemivetine, düskünlere kucak 
açan Hili.liahmere, k:msesiz vavrula
rm şefkatle Ü•tÜne titreyen Himayei· 
etfılle yardnn için bu ne l"Üz .. l fırsat!. 

Gecen vün, aramızda, bu bahsi ko· 
nu11uvorduk. 

Güzel ve şuh bir Hanımefendinin 
İsmi gecti: 

- O kadar zengin oltlu,ğu halde 
zek8.t verm0 z •• d;ve CPkistirecek oldu 
!ar. B .. n müdahale .. ttim: 

- Hllkatz"'nrz ! O h:ılnrm, hepiniz-
den fl\zla zelc:At d"Oıtrr!.. 

- A<'avip? .. dediler, ne zekatı bu? 
Güı,.1:;rn: 

- GüzelJiğ inin 7-'tc-•tı! .. 
M. S/\T, .A.HATTIN 

yebilecek erzakı depo eyledi. Ural 
mıntakaıındaki Sovyet harp sanayi 
merkezi hem bu orduyu ikmal edecek 
kadar yakın ve hem de Japon hava 
ıaldınrnlarmdan emin olacak kadar 
uzaktır. Vakıa bu uzaklık, tek bir de
miryolu yüzünden bazı ikmal güçlük· 
)eri doğurabilirse de büyük Sovyet kı· 
zıt orduaunun ikmal sistemi yalnız de· 
miryolu ile deiH. araba, havvan, de
ve ve d;lfer nakil vasıtaları ile de tak· 
vive edilmiş,tir. Bundan maada ordu .. 
nun hemen gerisinden bir çok i· 
kinci derecede imalathaneler ve tamir 
haneler kurulmuştur. Bir çok yerlere 
uzun muharebelere vefa edecek bol 
cephane doldurulmuştur. 

Japonlara gelince, onların anavata

nı harekat sahnesine yakındır. Mevcut 
demiryollanndan maada Japon Har· 
biye Nezaretinin arzusu ile yeniden 

yapılan Girkin • Chorrein demiryolu 
büyük askeri • sevkulceyşi ehemmiyeti 
haizdir. Bu yol Mançuriyi Koraya düz 
bir çizi halinde birleştirmekte ve Ja.
ponyadan Mançuriye aıker nakliyatı
nı iki buçuk defa kısaltmaktadır. Bu 
yüzden Japon ordusu iç hatlar üze· 
rinde harekat icra eylemek iatifadeai
ne malik bulunmaktadır. Ayrıca, Ja. 
pon donanması denizlere hakim oldu· 
ğundan Japonlar için diğer bir İatifa
de dahi ani çıkarmalf.l'la. baskın hare· 
ketleri yapmaktır. 

Maamafih ne olursa olııın, aon bir 
kaç aylık vakayi büyük Sovyet ittihadı 
memleketini Uzak Şark'ta kuvvetlen-· 
dirmeğe vesile olmuş ve bu 't'I için bir 
savaşın önüne geçmiıtir. Japonya bu 
yeni vaziyet karşısında, bir savata baş 
lamak için çok düıünmeğe ve çok ge
niş mikyasta hazırlıklar yapmağa muh 
taçtır. Her geçen zaman ise kızıl or• 
dunun lehine çalıtmaktadır. 

CINOCLU 

(1) Tanık - Şahit. 

Nezleleri nasıl tedavi 
etmeli? 

Halk kitlesinden ve avamdan birine 
nez '-' den bahsedildiği zaman o daima 
ba§ının ütüm.esinden ileri gelen nezle
yi anlar. Halbuki nezlenin ifade et
tiği mana daha genit ve daha ziyade 
§üm.ullüdür. Nezle vücudumuzun en 
ziyade iç taraflarını örten ve kuşatan 
azanın cümlesini müteessir edebilen 
bir haldir. Nezleye tutulan kıann ne· 
rede bulunursa bulunsun nezleli yer· 
!er müşterek bir hal ve vaziyette bu· 
lunurlar. Bu da o yerlerin mutat olan 
ifrazatında bir fazlalık görülmesidir. 

Bu itibarla nezleye tutulan burun, 
boğaz ve bağırsak veya aafra keaesi 
gibi yerlerden hangisi oluraa olsun o
rada fazla ifrazat ve akıntı görülür. 
işte her nerede olursa olaun nezle zu· 
hur edince orada akıntı ve ifrazat zi· 
yadeleştiği için ilk hamlede hatırımıza 
gelen bu ifrazatın önüne geçmek ve bu 
akıntıyı kesmek olur. Ancak bu nezle 
olan yerlerin hepsine ayni şekilde te• 
davi tatbik etmek mümkün olamaz. 
Yetiıilen yerlerde olan nezlelere düt
lar, tırmgalar yaparak önlerine geç· 
mek ve tedavi etmek mümkün ise de 
vücudum.uzun iç azaımd .:_:i nezlelere 
öyle kolay kolay yetişmek ve tedavi 
etmek mümkün olamaz. Bununla be
raber bütün nezlelere fatnİl umumi te-
davi usfilleri vardır. Bunlardan en baş· 
ta gelen usul yemek içmek hususunda 
ve beslenme yolunda pehriz ve rejim 
takip etmek ve muvafık gıdalar inti· 
hap etmekle olur. Ve bu sayede her 
türlü nezlenin önüne geçilmek pek 
mümkün olacağı kuvvetle zannolunur. 
Bunun için her hangi bir katar ve nez• 
leden rahatsız olan bir kimse hemen 
ili.c& veya mevzii tesir eden §eylere 
kofup sarılmamalı, bir iki gün kadar 
kendini pek aıkı bir pehrize koymalı 
ve bu müddet zarfında ağzına meyve 
ve sudan başka bir ıey koymamalıdır. 
En ziyade fayda görülen ve her türlü 
nezle için en İyi meyve portakaldır. 
Bundan günde bir kaç düzüne kadar 
yenir ve peh.riz müddetince böyle de· 
vam edil;rae çok istifade edilir. 

Böyle valnız portakal ve auva has• 
redilen bir pehrize çok kimseler an• 
cak bir veya iki günden fazla te.ham· 
mül edemezlerse de bu müddet zar· 
fında da az çok istifade edilmiş olur. 

Büyükada 
Dr. ŞOKRO 

Holantse Bank-Üni ·N. V. 
Bahrisefit Felemenk Bankası 

İstanbul Şubesi, 1 Kanunsani 1934 
tarihinden itibaren unvanının HO
LANTSE BANK-ONI N. V. olarak 
deği,eceğini ve Türkiyedeki faa. 
liyetine eskisi gibi devam edece
ğini muhterem mütterilerine arz e· 
der. 

TEŞEKKÜR 
j Kıymetli pederimiz Sarıca za· 
de Arif Pa,a merhumun ufulü mü· 
nasebetile bizzat cenaze merasi
mine iştirak veya tahrir~n teselli· 
mize inayet buyuran zevaı kirama 
teşekküratı samimiyemizi arz ve 
tebliğ ederiz. 

Merhumun ailesi 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
O N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

.ÜN YON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 

geniş.. ı 
Hududu geçtikten on dakika son· 

ra çok güzel bir Fransız köyüne gir
dik. Burası hudut köyü.. Civarda 
gazinolar var. Bizimle beraber Pa· 
ris yolunu tutan kapalı bir hususi 
otomobili lastiğini kontıol ediyor, 
Suat Beye: 

-Onları bekliyelim istersen, 
dedim. Yolda sıkıntı çekmeyiz. 

Yolda daha çok otomobillere rast 
geliriz. Merak etme bir şey olmaz. 

Suat Bey itin eğlence tarafını 
seviyor. Bir gün olsun otomobilin 
kapaklarını açıp motöre bakmadı. 

Bir gün ihtiyat lastik nasıl takı· 
hr diye tecrübe etmedi. 

içten bir lastik patlasa da mari
fetimi göstersem! diyorum. Çünkü 
ben bahçede bir kaç kere bunun 
provasını yaptım·. 

Yola düzüldük, bu defa da direk 
siyona ben geçtim. Bu Paris yolu 
çok eğlenceli. Yolda bir çok otomo
billere rastgeliyoruz, çoğu da bizim 
gibi karı koca, yahut sevgililer ... 

iki tarafındaki ağaçlar, telgraf di· j 
rekleri birer gölge gibi geçiyor. Su
at Bey kepisini kulaklarına kadar 
geçirmi~ arasıra: 

- Yapma Çiçek! 
korkutamazsın! 

Nafile beni 

Diyor, fakat herhalde kokuyor. 

Strazburg yolunu tuttuk. En gÜ· 
zel otomobil yolu buradan, Nanay 
üzerinden Parise gidiyor· 

Bir aralık yavatladım. Y etmİf, 
yetmit bet gidiyoruz. 

B~gün 20 000 
T Ü R K •• t SENELiK 

• inemasındıı mati KUREK 
ıelerden itibaren 

... 
MAHKUMLARI 

Masum ol:luğu halde idama mahküm ve verdiği sözü tutınak 

söz!:\ R•k ve fedakiırlığını musavver Fransızca 

heyecan fi!mi. - ( 116~7) 

BOGAZIÇI şARKISI 1 
Bugünkü Program 

ISTANBUL, 
17,50 Gramofon. 
18..30 Orkestra ve Türkçe tanıolar, Bedriye 

Hanım tarafından. 
21 Gramofon. 
19,30 Kemani Re4at Bey Ye arkadat1arı. 
21,30 Beda yii Musiki Heyeti Semiha Hanı· 

mın iıtirakile. 
ANKARA' 

12,30 - 13,30 Gramofon. 18 Orkestra: Ve
ber Ou•erture Precioıa, Veber Fantaiıie Bal· 
maıque, Strauı Valıe Yu~n Liebe. 18,45 
Alaturka ıaz. 20 Ajanı haberleri. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
17,30 San'atkarane pliklar, 19,50 Müıaha· 

he, 18 Kadın saati 18115 Polonya musikisi, 
19 Müıahabe, 19,40 Pli.k, 20 Ertesi •ünün 
programı vı. 20,SO Taıannili konıer, 21,50 mü 
a.ahabe, 22,15 Net'eli neıriyat, 23,15 Spor ha 
herleri, 23,25 Dnı musikisi, 24 Müıah.abe, 
24,05 Danı musikisi, 24,50 Huıusi neıriyat, 
1.05 Yılbatına girit Avrupada ıaat 24, 

BUDAPEŞTE 550 m. 
16,45 EEujen Pertis Siıan takımı, 17,30 mek 

tep radyosu, 19 Şiirler, 19{j10 Piyano konse· 
ri. 19,45 K o nferans. 20L30 ç perdelik Job.nn 
Strausı'un Fledermauı Gece kutu opereti o· 
peradan naklen, 23.30 Y ılbaıı netriyab. (Bu 
neıriyat sabaha karıı 3 ~· kadar sürecektir. 

V 1 Y A N A 518 m. 
18 Plik hafif muıiki, 19,30 Eleai, 20 Pi· 

yano musikisi, 20,40 Saat ayan veıire, 20.SO 
Ormanlı ınahllerde Noel. 21,05 Tritscb·Tratıclı 
isimli temsil. 22,30 Son hberler veıa.ire, 22,45 
Büyük musiki ıalonundan naklen yılbaıı mü· 
ıamereıi. Müteakiben sabaha üçe kadar Joıef 
Holzer talamı tarafından neı'eli musiki. 

BÜKREŞ 394 m. 
11,30 Ruhi neıriyat, 11,45 Ruhi musiki, 12 

Plik, 13 Pl&k, 14 Haberler, l 1 Köylü net · 
riyali, 18 Radyo orkestrası, 19 Haberler, 19,15 
Radro orkeıtraıı, 20 Üni•erıite radyoıu, 
20.JO Plak, 20,45 Konferans, 21 Çift pira.no 
ile cax , 21,30 Konferanı, 21,45 Muhtelif, 
22,15 Danı pli.kları, 22,45 Haberler, 23 PopÜ· 
ler radro orke•traıı 

1 kanunusani pazartesi 
lSTANBUL: 

17,30 Gramofon 
18 Fransıxça. ders (lterlemit olanlara). 
18,30 Mahmure Handan Hanım, 
19,30 Beda.yii Muıik.i Hey'eti. 
21 Gramofon. 
21,30 Kemal Nirazi Bey Te arkadaıları. 

2 kanunusani sah 
ISTANBUL: 

17,30 Gramofon 
18 Refik Ahmet Bey tarafından konferans, 
18,30 Orkestra. 
19,30 Eftalya Hanım Sadi Bey ve arkadaı· 

ları. 
21 Gramofon. 
21,30 Belkis Hanımın iıtirakile Bedayii Mu· 

ı i.ki H ey'eti. 

3 kanunusani çarşamba 
ISTANBUL, 

17,30 G~amofon 
18 Şehir tiyatrosu artistleri taraFından 

temsil. 
19 Gramofon. 
19,30 Beda yii Musiki Hey•eti. 
21 Gt'amofon. 
21,30 Kemani Reıat Bey ve arkadaıları. 

4 kanunusani perşem~e 
ISTANBUL: 

17,30 Gramofon 
18,15 Selim Sım Bey tarafından Konferanı. 
18,45 Orkestra •e Türkçe tanaolar. 
19,30 Kemal Niyazi Bey ve arkadaılarL 
21 Gramofon. 
21,30 Belkia K&zım Hanımın i ı tirakile Be

dayİİ Muıik.i, 

5 kanunusani cuma 
ISTANBUL, 

12,30 Türkçe Gramofon plakları. 
1 7,30 Gramofon 
18,30 Orkestra. 
19,15 Adananın kurtuluıu hakkında lır:onfe· 

ranı. 

19,30 Hanımlar Hey'eti. 
21 Gramofon. 
21,30 Süeh7la hanımın iıtirakile bedayii mu

siki bey'eti. 

6 kanunusani cumartesi 
ISTANBUL: 

17,50 Gramofon. 
18 Franuzca deh (Müptedilere mabıus). 
18,30 Belkis Hanım. 
19.30 Refik Beyler arubu. 
21 Gramofon. 
21,30 Selma Hanımın İftira.kile Bedayji Mu-

siki Hey'eti. 1 

sek bir sürat yapıyordum. Arka· j 
dan gelen bir İtalyan arabası O· 

lacak .. Bizi tutamadı. Fakat biz de 
yüz otuz üzerine fazla gidemedik .. 
Derhal önümüze bir itaret çıktı: 

-Yavaf. Bi_r kilometre ileride 
köy var. 

Bu itaretler çok .. iki üç renkli İ· 
şaretler .. Fakat manası bu kadar U· 

zun. Yazı değil, şekil.. insan ne ka. 
dar süratli giderse göze çarpıyor. 
Gazdan ayağımı kaldırdım. ibre 
yavat yavaş döndü yetmişe kadar 
geldi. Köye de geldik. 

Biraz nefes almak, dinlenmek 
lazımdı. 

Köyün ortasındaki meydanlıkta 
durduk. 

Çok geçmedi, arkamızda, bizi 
kovalayan otomobil ele geldi, tah· 
min ettiğim gibi bir İtalyan arabası. 
Bir kadın ve bir erkek var. Direksi
yondaki adam seyahat gözlüklerini 
çıkarırken bize haykırdı: 

- ·11605) .... 
\ --

MÜNİR 
NURETTİN 

Bey ve arkadaılarının 

2 nci büyük konseri 
3 Kinunusani Çarıamb& 

İPEK sinemasında 
Klasik eser:er, yeni şar
kılar yeni halk türküleri 
Biletler şimdiden s~tılmaktadır. 
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lST ANBUL BELEDiYESİ 
<"ı:'"'""' TiYATROSU 

Bu akşam 
saat 19,30 da 

.VKVSHAYAT 
Büyük opereti 
i azan: Ekreın 

ve Cemal Reşit 

9584 

FRANSIZ TIY ATROSU 

Viyana Operet heyeti ıehrimizden gi· 
diyor. Bugün 2 matine, birincisi saat 
15.30 te Bayader, ikincisi saat 18,30 te 
Tebessüm Diyarında Lehar'm me~hur o
pereti. Yarın heyetinin vedai münaıebe 
tile gündüz saat 17 de Beyaz Beygir O· 
teli. Akşam son suvare olarak ıaat 20,4S 
te Kafe Chantan suvaresi. Bütün yıldnlaı 
tarafından münvede ile ıarkılar kahkaha 
li ıkeç ve feerik balet eğlenceleri. 

Türkiye İş Bankası İstanbul 
Şubesinden : 

Mülga itibari Milli Bankasının 
Hacı Y llsuf efendi namına yazılı 

359627 • 359632 ve Müslim efendi 
namına yazılı 315967 No. lu hisse 
senetleri zayi edilmiştir. ikinci nü! 
haları verileceğinden anllarmın 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Asnn umdeai " MiLLiYET " tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 

3 ayLiı 
6 

" 12 
" 

Tüı kiye içio. 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

H . riç ic;ia 
L. K. 
8-

14 -
28-

Gelen evrak aerj verilme-x.- Müddeti 
seçen nüshalar ıo kuruttur.- Gazete v• 
matbaaya ait i,ler için müdiriyete mü· 
racaat edilir. Gazetemiz il inla.rın mes'u· 
liyetini kabul etmez. • 

Ramazan: 13 
imsak iftar 
S. D. S. D. 
5 39 16 51 

-Evet. 
- Beraberiz. 
Karısı çok nazik, ince bir kadın· 

Geneve'de bir kaç kere görü~tük, 
onlar da yılba~mı Pariste geçirecek 
!er. Mösyö Beno karısı ile İtalyan· 
ca konuştuktan sonra: 

- isterseniz geceyi beraber ge
çirelim. Bizim (Lanje)de bir ma· 
samız var. Telefonla hazırlattık. 

Suat Bey Parisi bildiği için bu· 
na memnun oldu. 

-Mükemmel! 
- Oteliniz hazır mı? 
- Düşünmedik bile! 
Madam Beno güldü .. Siz &.tık 

matuka gibi yola çıkmışsınız, nere
de kalacağınızı bile bilmiyorsunuz· 
Ya otel bulamazsanız, yılbaşında 
Paris bir panayıra döner, bunu dü· 
şünmemiştik bile! 

Suat Bey. 
- lstrazburg' dan bir telefon ede 

lim, dedi. 
- Muhakkak lazım. 
-O halde vakit geçirmi.yeliaı, - Bravo. Kim vardı direksiyon

da .• 
İtalyan konsolosu Mabino Beno-

mart. Yol çok güzel.. Aksclatördeki 
ayağım sabırsızlanıyor. Parisi bir
an evvel görebilmek için gaza ba
sıyorum. Konteur kilometique yüzü 
hazan yüz onu gösteriyor. Yolun 

Arkadan bir kıl~ou sesi duy. 
dum. Aynadan baktım. Bir spor O· 

tomobili gazı doldurmuş, yol ver· 
mesem yüklenecek gibi geliyor, si
nirlendim. Ayağımın altındaki gaz 
pedalı köküne kadar gömüldü ve 
otomobil bir ok gibi ileri fırladı. Se
kiz silindirin uğultusu rüzgar gibi •. 
Arkadaki de geliyor. Benden evvel 
gaz yedirdiği için avansı var. Bir 
aralık yanıma kadar geldi. içim tit· 
riyor, el gazı bile açık, heyecan 
müthit. Böyle yan yana bir kaç sa· 
niye gittik, fakat tam gazı yemeğe 
batlıyan benim kırlangıç yavaf ya. 
vat açtı. Suat Beye haykırdım: 

- Kontöre bak! 
V e kar111 .• 

Mösyö Beno otomobile binerkeıJ• 
- Bir tartla, dedi. Yüzden fa:ı· 

la gitmek yok. Çünkü ben yüz yir· 
miden fazla yapamıyorum. 

(Bitmedi) 

-Yüz otuz. 
Dehşet .. ilk defa bu kadar yük-

Ne tesadüf. 
Suat Bey sordu: 
- Parise mi? 

1 
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ôarut İnhisar 
• 
idaresinden: 

Dumansız baruta mahsus en ala kınnızı renkte kovan, 
İris tapası ve muhte!if numarada saçma ile doldurulmuş av 
fi,c.k.eriıniz sabşa çıkardmıştır. Her cihetten yabancı memle
keLer mamuli.tı ayarında olan bu fiteklerimizin evsafı ua
ğıda gösterilmiştir : 

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

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

14 ,. ,. 1R1S tapası 
Av saçması numarası ve kutru 7 Numara "2,50 m/m". 
Av saçması mıktan 32 gram 
Fişek içindeki saçmanın tanesi vasati 320 adet 
12 Kalibre" namlu tulü 70 sim" tam şok tüfek ile: 

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

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

Bu evsafın tetkikinden anlaşılacağı üzere bu fişeklerin 
İmalinde fiatlarmın yüksekliği nazarı dikkate almmıyarak 
hususi şekilde ve mantarlı İris tapaları kullanılması dolayı
siyle namludaki tazyi)( tüfeği ve avcıyı yormıyacak derecede 
azaltılmış olmakla beraber saçmaların grupmanı ve nüfuzu 
azami dereceyi bulnıuş ve 35 metreden atılan saçmaların yüz 
de altmış sekizi 75 santimetre kutrundaki dairevi hedefe ve 
yüzde seksen iki sathı mazrup İstihsal olunacak surette isabet 
etmiştir. 

Dolu fişeklerirnizin nefasetini temin için hiç bir fedakar
lıktan çekinmeyen idaremiz muhterem halkımızın fişekleri
mize rağbetinin gijnden gÜne çoğaldığını görmekle müftehir
dir. Şimdiye kadar yalnız ecnebi mamulatı dolu fişek kullanan 
en benam avcılarımızın artık munhasıran fabrikamız mamu
latı fişekleri kullanması ve Dahiliye Vekili Beyefendinin Riya 
seti tahtında Ankarada icra edilen avcdık müsabakasında 
birinciliği ih"UZ eden zatın bu müsabakada idaremiz fişekleri
ni kullanmış bulunması, mamulatmı isli.h yolunda idaremizce 
aarfediler m~ manevi bir mükafatını teşkil etınektedir. 

Dolu fişeklerimizi kullanan avcılarımız hem paraca hem 
zamanca kazanırlar Zira ecza alıp fişekleri kendileri tara
fından doldurmakla paraca bir istifade temin etmemekle be 
raber el ile doldurulan fişeklerin hep bir ayarda olmaıı gayri 
kabil olmakla avda muvaffakiyet nisbeti tabiatile azalır. Bu 
meyanda bazı avcılarımızın gilya daha iyi neticeler almak veya 

fişeği daha ucuza mal etmek icin muhtelif cins barutlardan ha 
lita yapmaları, barut ve saçma nisbetlerini gözetınemeleri, 
İyi tapa ve karton yerine kağıt paçavra veya otomobil laıtik 
parçalan kullanmalan dumanlı baruta mahsus kovanları biraz 
kara barut ilavesile dumansız barutla doldurmaları gibi fen 
ni ve tehlikeyi mucip hatalar hakkında nazarı dikkatlerini 
celp eder ve bu gibi hatalardan İçtinap etınelerini tavsiye e-

Tarihi roman : 15 

Güneşin Oğlu 
- Batıkufu .. Eğer akıncıların 

~ında ıenin bulunduğunu önce
den haber alaaydım, ağacın tepesi
ne değil, yükıek dağların ardına 
aal<larurdım. Bizi niçin yakıyorıu
nuz? Bllfll, bat iıteıeniz, ötekile
rini de esir alsanız olmazmıydı? 

Delikanlı, Fıratlıya bir kaç yu
dum su verdi: 

- Reisimiz emretti .. Bütün ağaç 
lan yakacağız. 

Dedi. 
Yaralı ıuyu içince gözlerini aç

mıttı. 
Geniş bir nefeı aldı ve içini ce-

1c:erek: ' 
- Başınız kimdir .. ? 
Diye sordu. 
Batıkuşu: 
- Boranın pe9inden gidiyoruz. 
Dedi. 
Fıratlı biraz daha doğruldu: 
- Güneşin oğlu sizinle beraber 

~idi yor, öyle mi? 
Batıku~u başını sallı yarak: 
- Evet, dedi, niçin hayret edi-

Yazarı: lakender FAHREDDiN 

yoraun? 
- Hayret etmiyorum .. Çok talih

li bir renç olduğunu dütünerek, 
kendi talihsizliğime gülüyorum ... 

- Bu taliluizlikten ziyade akıl-
11zlık eseridir ... Ağaca çıkacak ıen
den batka kahraman yok muydu? 

- Reisimiz emretti .. Ona da bu 
fikri kızı vermİf. . "Ağaçların üs
tüne yüz kadar gözcü koydur, Türk 
le~ geçerken oka tutsunlar!,, de
mış. 

- Demek ki Meraa artık böyle 
itlere de karışmıya batladı, öyle 
mi? 

- Reisimiz şimdi kızının her de
diğini yapıyor .. Fakat, bir iıteği 
var ki, onu yapamıyor, 

- Meraanm iıteği mi? 
- Evet. . Mersa, Günetin oilu-

na aşıktır. Onunla evlenmek isti
yor. Halbuki .. 

Batıku9u bu haberi i9idince bey
ninden vurulmuta döndü: 

- Halbuki Günet'in oğlu, Mer
sa ile evlenmek istemiyor, deiil - ~ 

-.. 
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1 EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 1 
Yeni yapılan Banka binası mermer 

imalatına ait münakasa 
1) Emlak ve Eytam Bankası Ankarada Bankalar cadde

sinde Tütün İnhisar İdaresi ittisalinde İnşa ettirmekte oldu
ğu Merkez Binasına ait mermer malzemeyi kapalı zarf usulile 
Ankara ve lstanbulda münakasaya koymuştur. 

2.) Taliplerin tekliflerini muhtevi zarflar 6 kanunusani 
1934 tarihine müsadif cumartesi günü saat on ikiye kadar 
Umum Müdürlükte Katibi Umurniliğe ve İstanbulda Şube 

Müdüriyetine bir makpuz mukabilinde verilıniş olmak liznn 
dır. Mezkiir güne kadar toplanan mektuplar lstanbulda Şu
be Müdüriyeti nezdinde müteşekkil komisyonca saat on beş
te açdır ve teklifler beş gÜn zarfında bir karara iktiran etınek 
üzere Umum Müdürlüğe gönderilir. Umum Müdürlüğe tev
di edilen teklifler Meclisi idare huzurunda 11 kinunuıani 
1934 te aaat on beşte açılır ve Heyeti umuıniyesi hakkında 
ittihaz edilecek karar alakadarana tefhim olunur. idare Mec
lisi dilediğine ihalede ıerbeattir. 

3.) Münakasaya iştirak arzu edenlerin beş lira mukabilin
de mermer imalatına ait plan ve şartnamelerle teklif mektu
bu nümunelerini tedarik ve mündericatlarına göre mukteza
sını ifa eylemekle beraber mezkiir evrakı imza edilmiş bir 
halde Bankaya tevdi etıneleri lazımdır. 

4.) Tekliflere, teklif edilen bedelin o/o yedi buçuğu nisbe· 
tinde Milli Bank arca muta teminatı muvakkate mektubile 
bu işteki ihtısaslarmı müsbit vesaik raptetmeleri icap eder. 
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Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satınalmması mukarrer aşağıda cins ve mıktarı yazılı 
iki kalem eşyanın ayrı ayrı kapalı zarf münakasaları isimleri 
hizasında gösterilen tarih ve saatlerde yapılacağından istekli 
lerin şartnameleri görmek Üzere her gün ve münakasaya gİr· 
mek için talip olduktan kalemlere ait ilk teminat ve teklifna
melerile beraber mezkiir günün muayyen saatlerinde koınis
yonumuza müracaatları. (703~.) 

Cins ve Mikdan Münakasa tarihi Günü saati 
15 
16 

(50) adet Mahruti çadır 15-1-93~ Pazartesi 
(1000) Portatif ., 15-1-934 ,. 
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deriz. Şurası iyice bilinmelidir ki uzun ve fenni tecrübeler ne 
ticesinde yapdmı§ bir fişekteki herhangi bir malzemede cin
sen veya mikdaren ufak bir tebeddül veya fişeği ihzar tarzın· 
daki ufak bir tegayyür beklenilen neticenin alınmamasını mu 
cip olabilir. 

Dumanlı ve duınanı;ız barutlarla ve her nun1arada saç· 
ma, şevrotin ve kurşunla ve domuz kurşunile doldurulmuş 
fişeklerimizi her yerde arayınız. 
Siyah kovan içine saçma, şevrotin ve kuruşunla ve 
kara barutla doldurulmuş fişeklerin fiatı.. • 5.- Kuru§ 
Kara barutlu aynı kovanlar içinde domuz kurşu-
nile doldurulmuş fişeklerin fiatı. • • • • 6.- ,,. 
Kara barutla ala kurşuni kovanlar içine dol-
durulınuş fişeklerin fiatr . • • • • • 6.- ., 
Kara barutla en ala kovanlar içine doldurulmuş 
fişeklerin fiatı • , . . • • • • • • 7 ,5 ., 
Dumansız barutla dolu turuncu renkte fişek-
lerin fiatı • • • . • . . • • • • 8.-

" Dumansız barutla dolu ala mor renkte fişek-
lerin fiatı • • • .• • • • • • • • 9.-

" Dumansız barutla dolu en ala kırmızı renkte 
fitekler?n fiah. . • • • • • • 9,5 " 

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

rikaya bildirilmesi için birer varaka konmaktadır. 
Beş yüz fişekten aşağı olmamak üzere hususi evsafta fi. 

şek ıiparişi kabul olunur. (7024) 9742 

., 
D)l. 

Dedi ve yaralının yanma diz çök
tü. 

Fıratlının yarasından kan akıyor 
du. 

- Canım çok acıyor, Batıkutul 
Bana tU tutupnıyan ağaçlardan bir 
yaprak kopar .. Yaramı aarayun! 

Batıkutu ağaçtan büyük ve yu
muşak bir yakrak kopardı .. Fıratlı
nın yaruı üstüne bastırdı. 

- Meraa'nm, Günet'in oğlunu 
sevdiğini nerden biliyorsun? 

- Babasından itittim •• "Bora 
kızımı alsa, topraklarımda ye,eren 
bütün mahsulleri ona verirdim.,, 
Dedi. Aylardanberi ara bulacak bi
rini aradı. Nihayet Bora'ya elçi gön 
derdi. Bütün tedbirlerin bota gitti
ğini anlayınca karargahını biraz da 
ha geriye çekti ve Ur şehrinin etra
fına sayısız gözcüler koydu. Kaaa
ba içinden elleri var. 

Fıratlı ölüyordu. 
Birdenbire gözlerini kapadı .. 
Çeneleri düştü .. 
Ve sağ elini Batıkutu'nun omu

zuna atarak kekeledi: 
- Mersa seni de ıevebilirdi .• 

Eğer bir defa rörıeydi ... ! 
Dermanı kesildi .. Başı omuzları. 

nm üstüne dü9tü .. Bir kaç ıöz da
ha söylemek iıtedi: 

- Urdaki kırmızı ıakallı Aıu'yu 

elde edersen, o sana (Meraa)mn 
yüzünü gösterir .... 

Fıratlının batı tamamile yere 
devridi ... 
Göğsü birden kabardı.. Söndü 

ve bir daha fişmedi. 
ölmüştü .. 
Batıkuşu, Fıratlıya ölürken bir 

az ıu verdiği için, mukabilinde bu 
faydalı maHimatı aldığını anlamıt
tı· 

Zaten bir insan, can çekişen kim
ıeye bir damla ıu verir de ondan 
fenalık bekler miydi? 

Batıkuşu timdi yeni bir ümide 
düşmüttü. 

ölünün yanından uzaklaştı. 
Alet her tarafı IBJ'JDlfb. 
Türk akıncıları, ağaç üstünde 

yanan Fıratlıları uzaktan ıeyredi
yorlardı. 

Batıkuşu, ölen yaralının sözleri
ni tekrarlıyarak kalabalığa karıştı: 

"Mersa seni de sevebilirdi .• Eğer 
b• d I .. d' ' ır e a gorsey ı ... ,, 

Türk akıncıları yol üıtündeki 
ağaçları ve ağaçlarda aal<lanan 
yüz kadar Fıratlıyı yaktıktan ıon
ra yollarına devam ettiler. 

Günet'in oğlu Fıratlılann bu feci 
akibetinden müteeısir olmuflu. 
Çünkü Türkler o güne kadar hiç 
bir cenkte, en ağır cezaya 
müstahak bir esiri bile yakmamıt-

TAYYARE YILBAŞI 
PİYANGOSU 

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

binlerce lira kazanabilir. 

Büyük ikramiye yarım 
Milyon Liradır. 

M. M. Vekaletinden: 
Bazı eşhaıın nufus dairelerince mukayyet künyelerinin 

tashihi zımnında mahkemelere müracaat ederek baba, zevç, 
veya oğullarının vefatı vuku bulmuş olduğunu isbat ve o ıu· 
retle nufua kayıtlarının tashihine karar istihsal ettikten aonra 
aynı karara istinaden vefat etmiş olan şahsın şehit olduğu 
beyanile yetim maaşı tahsisini vekaletten ta· 
lep etmekte olduklan görülmekte ve- müteveffa 
nm 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 dinelnmesi lizım gelmek 
te olmakla badema hu husustaki davaların 
nufus daireleri değil M. M. V. aleyhine tevcihi la· 
zım geleceği tavzih olunur. (4450) (7149) 

9857 

İTİMADI MİLLi 
TÜRK SİGORTA ŞİRKETi 

ADAPAZARI TuRK TiCARET BANKASILE 
Birleıerek teşk latıoı teVIİ etmittir. Mallarıoızı bu Türk prke

tine sigorta ettiMıiz. Galata Bankalar caddesi 
iTİMADI MiLLi HAN 

Ac•"t~lraı: Anap~z·rı Tiirk T' c·r•t 8a11kası merkeıi ve şubeleri 
' . . ·t· -. t . • 9588 - 9023 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Gedikpaşada Jandarma Eşya ve Levazım anharırun ba· 
zı yerlerinde yapdacak tamirat 4-1-934 perşembe günü ıaat 
15 ten 16 ya kadar pazarlıkla yapılacaktır. Talipler tamir 
edilecek yerleri ve şartnameyi görmek üzere istedikleri vakit 
ve pazarlığa İ§tİrak içinde gösterilen günde ve saatlerde ko• 
misyonumuza müracatları. (7172) 1 

Askeri fabrikalar ilanlan 

Bakırköy barut fabrikaları 
için 150-160 ton Marin lave 
kömürü mübayaa edilecektir. 
Pazarlık için 1-1-934 pazartesi 
günü saat 14 te Barut fabrika
sında satın alma koınisyonuna 
müracaat eylemeleri. ( 41 1) 
(7161) 

••• 
Ankaradaki Askeri fabrika

ları için §arlnamesi mucibince 
380 ton Marin lave kömürü 
mübaya edileceğinden pazar
lık için 1-1-934 pazartesi gÜnÜ 
saat 14 te Bakırköy Barut fab
rikalarında satınalma Komis
yonuna müracaat eylemeleri. 
(410) (7162) 

• • • 
Askeri Fabrikaları için aıa

ğıda mıktar ve eb'adı yazılı 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Nohut Zade Hüseyin Avni 
Beyin Bankamıza merhun 27 4 
denkte 9936 Kilo tütünleri i· 
kinci defa olmak üzere 6-1-934 
tarihinde ıaat 11 de müzayede 
ye konulacaktır. Taliplerin 
Bankaya müracatları. (7164) 

çift katlı kayqlar mübayaa e• 
dileceğİnden pazarlık için 
4-1-934perşembe gÜnÜ saat 
14 te Bakırköy Barut fabrika· 
larmda Satınalma Komisyonu• 
na müracaatları. (361) 
(7163) 
Tulü 
12,0 M. 

25,0 M. 

Arzı 
0,28 

0,18 

Sihanı 
0,018 Çift 

Katlı 
0,015 Çift 

Katlı 

)ardı. Türkün insafı buna manidi. dılar. 
Fakat, akıncılardan kurban giden· Bora yurld&Jlarının dertlerini J 

lerin adedi çoğaldıkça, reis, ölü- dinledi. 
mün önüne geçmek için ağaçları - Gözyatlarını dindireceğim .. 
yaktırmağa mecbur kalmıştı. • Ve yakında kızlannızı bulduraca• 

Zaten ağaçlarda yananların ade· ğnn .. Çalınan mallarınızı üç misli 
dini Batıkuşu haber vermeseydi, fazlasile dütmana ödeteceğim .. 
kimse bilmiyecekti. Merak etmeyiniz ! Bundan sonra 

Batıkutu yere düten bir Fıratlı- evlerinizin ve anbarlannızın kapı• 
dan dütmanın miktarını öğrendiği larını açık ta bırakaanız, kızlannı· 
ni aöylemitti. za ve mallarınıza hiç bir el uzanmı• 

Bora, insan yağının ağaçlar ara- yacak ! ~ -
aından alev halinde uzandığını ve Dedi .. Atını sürdü .. 
etrafa iğrenç bir koku neşrettiğini Ur muhafızını aramağa gitti. 
görünce yoldan uzaklaştı.. Akıncılar fehre yaydmıJlardı. 

Akıncılar Bora'yı takip ettiler. O gece Ur kalesinin hiç bir kapı• 
ıı kapanmadı .. Urlular sabaha ka· 
dar neteli tarkılar söyliyerek aokali 
larda ve kale dıflarında dolaştılar .• 
Köte başlarında metaleler yakarak 
eğlendiler. 

Günet batarken Ur şehrinin yük
ıek sın;ı-ları önüne varmıtlardı. 

Urlular Türk akıncılarının imda. 
da yetittiklerini görünce sokakla
ra dökülmüşlerdi. 

Herkes sevinç ve neşe içinde Bo
ra'yı aelı1mlıyordu. 

İhtiyar kadınlar, Günq'in oğlu· 
nun yolunu kestiler: 

- Oğul, tam vaktinde geldin! 
Dün gece göçebe Fıratlılar gene te
hirde baakm yaptılar .. Erzak an
barlarımızı ıoydular.. Kızlarımız· 
dan yedi yetifgen'i kaçırdılar. Sen 
bu soysuz mahlUklardan öcümüzü 
almadan gitme, oğul! 

Diye ağlatarak yalvarmağa bat-

• • • 
( Bora) yurttaşlarını 

düşünürken .• 
Günef'İn oğlu, o gece, Ur muba• 

fızile konuttuktan sonra, şehrifl 
merkezinde kurduğu karargahtaki 
çadmna gitmitti• 

Zulüm ve işkence gören, mallar• 
ve kızları çalınan halkın ıstırabtııt 
yakından gören Günet'in oğlu o ge
ce çadırında saa~J,.rce uyuyamadt• 

rsitmeJi) 
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.. İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

Ş~KER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa bqlanan yeni sene mahsulü toz ve kesıne şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarunız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci İ&tasyonunda veya depolarmuzda araba veya kayıkta teıllm 

~nval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s Sandık!a Küp Şekerin Kilosu 39,so Knru~tnr. 
Ancak en az beı vagon şe!{eri birden alaıılara va~~n başına beş li:r~ indir~.r • .. lstanhul haricindek,i y~rlerd~ yapıla~ .sip~. işler. bedelin y~de yirınisi peşin ~e üs~ tarafı hamul: 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderılir. I?e~an ıtıb:U-~ b'!"tun °!asr~~ar ve mes uliyet m_uşt~rıye aıttır. Gon?~ılecek mal şırket t~r~?'dan muşterı hesabına sı
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler ıçın sıgorta ihtıyarı oldugu gıbı en az beş vagon sıpanı ederek bedelinın temamını peşm ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 1 

... ----------~---0 eniz yolları 
IŞLET~.E~l-

Acenteleri ' Karako1 Koprubafı 
Tel. 42362 - Sirkeci Miibürdanade 

Han Tel. 22740 

Mersin yolu 
ADANA vapuru 31 Birinci 
Kanun PAZAR 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkarak gidi,te 
Çanakkale, lzmir, Küllük, Bod
rum Rodos, Marmaris, Dalyan, 
Fathiye, Kalkan, Kaş, Finike, 
Antalya, Alanya, Menin'e.Dö
nü,te bunlara ilaveten Taşucu, 
Anamur, Kuşadası, Gelibolu'ya 
uğrayacaktır. (7158) 

İzmir Sür' at Yolu 
iZMIR vapuru 2 ikinci Ka
nun 934 SALI saat 11 de Ga
lata rıhtımından kalkarak İz
mir, Pire, lıkenderiye, gidecek 
ve dönecektir. (7192) 

1 
İstanbul Mr. Kumandanlığı 

Satmalma kom. ilanlal'ı 

Dikim Evi için 50 bin adet 
Köprülü Sarı toka 22-1-934 
Pazartesi günü nat 14 te ale
ni münakasa ile alınacaktır. 
Sartnamesini göreceklerin her 
ğiin ve Taliplerin belli saatin
de Tophanede Merkez Ku
mandanlığı Satın alma Koınis 
yonuna gelmeleri. (700) 
(7045) 9706 . .. . 
· Harbiye Mektebi için alına
cak olan onbin kilo sabunun a· 
l münakasasmdaki fiat had
di ayik görülmediğinden mü
nakasası 2-1-934 salı günü 
saat 15 e talikedilıniştir. Talip 
lerin belli saatinde Merkez Sa
tınalma Komisyonuna gelme- , 
tarı. (721) {7124) 9850 

• • • 
Harita Umum Müdürlüğü 

ihtiyacı için bir adet ince torna 
tezğahı 2-1-934 salı günü saat 
15,30 da pazarlıkla satın alma 
caktır. Talip olanların belli 
gün ve saatinde Merkez Ku
mandanlığı Satınalma Komiı
yonunda hazır bulunmaları. 
(725) (7152) 9858 

• Türkiye it Bankasından : 
Bankamıx lstanbul, Beyoğlu ıubele

rile Kadıköy Ye Oaküclar ajanslanıruzın 
yılbaıı münaaebetile 1 K. Sani 1934 pa
zarteıi &'Ünü bpalı bulundurulacaklan 
ilan olunur. 

Adreı: lstanbül'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 9)16 

- • • • •.A • .ı.,. 

Eskişehir er Fabrikası 
Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az 

;, 
~lmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

' 

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

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

En az beş vagon veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. 
ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 

, ' ' 'ı ti , • < ~ • • -. ' C • - r 0 ,• 

• 
lpekiş, piyasaya toptan 
kumaş vermiye başladı! 

1 - Arzu ve talep üzerine ıer çeşit 
kumaşın her rengi itenir 
süratle teslim olunur. "' 

2 - Memleketin her noktasıntan vukU 
bulacak müracaatlara derlal cevap 
verilir ve nümune gönderilir 

l'optan satışlar için müracaat mahalli: 
İstanbul Sultanhamam, İpekiş 

Te'graf adresi : ltsanbul fpek'ş - Telefon 20695 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköy, Topçular caddeıi No. 33 

(111527) 9021 

- Verem, Kalp 
MOTEHASSISI 

Or. Cevat Cemil 
Mu,.anehaneıini Beyoğlu lıtiklil cad

Ankara Nafia Başmühendisliğinden: 
Ankara. Kırşehir yolunun 111 + 200 ie 116+ 181 kilo

metreleri arasında sekiz metre açıklığında bir beton arme 
köprü ile 4981 metre tulunda şosa İnpsı (17255) lira (75) 
kurut bedel ile ve kapalı zarf usulile münakasa}"a çıkarılmış· 
tır. 15 ikinci Kinun 1934 Pazartesi gÜnü saat lS te Viliyet 
Encümeninde ihalesi yapılacaktır. Fazla tef•ilat almak iste· 
yenlerin Ankara Nafia Baş Mühendisliğine D\iiracaatları. 

(7166) 
deıi Rumeli Han 2 No. ya nakletmit- J...,-..... ...,. ...... _ _,,~.....,.,..........,-----------
tir. Her &'Ün 2-6, Tel.42927• (ııo47) Umumi NeJriyat ve Yazı lfleri Müdürü ETEM iZZET t' 
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1 lST ANBUL BELEDIYESl lLANLARI 1 
Yol parasının taksit zamanı geçtiği halde bir çok mükel 

leflerin borçlarını vermedikleri anlaşılmıştır. Bu gibiler hak
kında kanunen icrayi takibat yapılacaktır. Buna meydan kal 
mamak üzere mükelleflerin mensup oldukları Belediye tahsil 
Şubelerine müracaatla borçlarını yatırmalan kendi menfaatla 
rı namına ehemmiyetle ilan olunur. (7180) 

Beşiktaş Belediyesinden : Teşvikiye'de Yol üzerine 
metruk Otomobil Enkazı Dairece tahtı muhafazaya alındı
~ dan sahibinin bir hafta z fmda ınüracatı. (7181) 

lstanbul Belediyesinden: 
Yeni Ölçüler kanun ve nız· amn • ·· b · • . amesme gore u senenın 

~11Kanuııuevvelinden s~?~:' kanunun men ettiği ölçülerin 
anılması .Yasaktır. Butun esnaf ve alikadarlann şimdi

den metre, Kilo i"'4lll ve litre esası üzerine ölçu""l ted 'k t · ı· dır 1 ıc· er arı e • 
meaıw ~-- · an~usani 934 tarihinden itibaren kulla-
nıldıgı gorülen rasak olçüler müsadere edilecek ve kullanan-
lar kanuna tevfikan cezalandırılacaktır Halkım b ·· d ·· •• · • • ızm uyuz 
e~ ~arar gonnenıesı •.Çlll bıran evvel yeni ölçü tedarik etme 

lerı Iazondır. Fazla ~ahat alınak isteyenler yeni postaha-
ne arkasında Beyker hıuımda latanbul t k ··ı ··1 

ba ··r · ı:~· mın a ası o çu er 
ve ayar §mu etb§'"'!;:ıne müracaat edebilirler. (7065) 

9800 

1 DEVLET DEMRYOI.LARI 1DARES1 İLANLARI li 
idaremize ait 26 urda makine ile 7 • 8 h da 

934 cumartesi günü \at 15 te bilıniizayede :td v:ıgon 27-J. 
name tedarik etmek ~ izahat almak İsteyeni . aHtırd Şart • 
işletme müfettişliğİ.nmüracaalan. enn ay (~66~ 

9832 
Lokomotifleriınİiçin alınacak al d bo 

ka al fi .. ev ve uman ruları-
mn p ı zar a mUDca.saıı 31-1-934 Çarıamba ·· ·· 
15 te lda~e. Merkezinı yapılacaktır. gunu saat 

Tafsılit Ankara' Haydarl>ll§a veznel • d b . 
ya satılan şartnamele~ yazılıdır. ( 7173) enn e eter lira. 

Zafiyeti umumiye, iştihasızhk 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük f aide ve tesiri görülen Fosfatlı SarkMalt Hu i;ası 

' 
Kullanınız. 
H ~-ereczane~ 

de satılır.~ 

1 

Baker-'cle 

Mevsimin son 
SAK ER' de B « tker 'cle 

ErkeLve çocuk 
elbislerinin 

•• 
Olçü· üzerine kostüm 

yeniliklerinin ve paltoların 
• 

-.. 
En mükemmelini 
Baker her zarif kadın ve 

labilir iz 
rkeğin ide,idir. 9663 
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