
Hava yollarında çalışacak 
memurların tabi olacakları 
evsaf ve şerait heyeti veki
lede tespit edildi. 
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Sahip ve Başmuharriri: Siirt eb'usu MAHMUT 

en evre emura as ar on 
dakikalık son 

birer birer 
döndüler. 

bir celseden 
memleket-sonra 

lerine 
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Türk kömürü ' j~ültür_s_e_fe_rberliği 
İstanbul limanında ecne - 1 
bi vapurlarına satılan ih
rakiyeler, Türk kömürü 
d ~ildi ' eg r. 

Kömür madenlerimiz, milli bir 
servetimizdir. Bu servet kaynağın
dan azami surette istifadeyi hiç bir 
sebeple ihmal edemeyiz. Kömür 
istihsali ve kömür satışı şeraitinin 
ne kadar güç ve ağır olduğunu baş
ka bir yazımızda, anlatmağa çalıf
lnıstık. Bu milli servetten azami 
ta~dımam almak için akla gelen 
tedbirleri, ıslahı lüzumlu olan vazi
)'etleri alakadarlara hatırlatmak, 
l'ürk vatandaşı olarak, herkesin 
borcudur. 

Bi7e anlatıldığına göre: Bir çok 
ecnebj vapurlar, ihrakıyelerini İs
tanbul limanından alıyorlar· Ecne- I 
lıi vapurları tarafından satın alınan 
bu ihrakıyelerin miktarı senede tak
riben yüz hin tona (100,000) var. 
tııaktadır. Fakat şurası dikkate de
ğer ki, İstanbul limanında satılan 
lıu ihrakıyeler bizim kömürlerimiz 
değil, ecnebi kömürüdür. Bu ecne
bi kömürü vapurlara verilmezden 
evvel transit olarak muvillaten 
karaya depo ediliyor. Bunlar için 
ne gümrük resmi veriliyor, ne mua
tııele vergisi veriliyor, ne de kon· 
.tenjana tibi tutuluyor. Demek ki, 
devlet bütçesine bir şey kazandır· 
tııadığı, döviz müvazenemize 
faydası olmadığı için hu türlü sa
tışları memleket hesabına zarar 
olarak kaydetmek icap ediyor. fil· 
lıakika ecnebi vapurları tarafın
dan satılan bu kömürün bedeli ola
rak ödenen İngiliz liraları; Türk 
toprağında transit olarak depo 
<edilmiş ecnebi bir malın karşıhğı 
ıayıldığı, yani Türkiyeden ihraç 
~ilmiş bir mal telakki edilmediği 
ıçin alman dövizler de barice gidi
Yor. 

Tevfik Rü§tÜ ve Recep Beyler gÜvertede 

Tevfik Rüştü B. dün sabah 
Atinaya hareket etti 

Hariciye Vekili bugün Atinada, Pazar 
akşamı Belgratta bulunacak 

Ter:ıik Rüıtü Bey t•apurda 

Atina v" Belgrad ı ziyaret edecek 
olan Hariciye vekili Tevfik Rüıtü Bey 
dün sabah Lloyd Triyeatino kumpan • 
yasının Vienna vapurile Pireye hare• 
ket etmi~tir. Vekil Bey, vapurda vali 
Muhittin Bey, Sovyet sefiri M. Suriç, 

Franaız maslahatgüzarı M. Barbier, 
ve lltanbuida buıunan sefirler ve ıe
farethane erki.nı tarafından teşyi edil 
miıitr .• Tevfik Rüttü IJey, bugun Ati
ııada bulunacakbr, Yarnı Atinadan ha 
reektle Selanik tarikile Belgrada. gide 
cek ve pazar aktaını Belırrada vasıl o
lacaktır. Vekil Beye Huiciye umumi 
ke lpliiii kalem müdürü Mehmet Ce
vat ve kalemi mahsus müdürü Refik 
Amir Beyler refakat etmektedir. Cüm 
huriyet Halk fırkası umumi katibi Re 

, cep Bey de dün Tevfik Rüştü Beyle 
birlikte Atinaya gitmiştiı. 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü Beyin 
Bel gradı ziyaı-.ıtinde Belgratta bulu -
nacak olan Yugoslavya sefiri M. Yan
koviç dün akşamki trenle Belgrada git 
m~t!ir. 
Yunan nazırları görüşMecek mese

leleri gözden geçirdiler. 
ATINA, 23 (Milliyet) - Türkiye 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin 
yarın bur~ye ınuvaaalat edeceğine da 
ir verilen resmi malümat üzerine, dün 
gece Başvekilin riyc.esti altında Hari
ciye nazırı M. Maximos, 1ktısat nazırı 
M4 Pesmezoğlu, bir toolantı yapmış .. 
!ardır. içtimada Tevfik RÜ§tÜ Bey le 
görüşülecek meseleler mevzun bahsol 
muıtur. 

Cevap sırası F ransanın! 

: . Yeni matbuat müdürlüğü 
en başta ne yapacak? --Dahiliye Vekaleti elbirliğile 

kültüre hizmet isteyor 
ANKARA, 23 (A.A.) Kanunu mah 

&U!!L' ikan Dahiliye veki.letıne 
bağlı olarak teıkil 
edilen matbuat u -
n1um müdürlüğü • 
nün faaliyete geç
meıi münaaebetile 
J).,hiı;ye vekaletin 
ce matbuata göre .. 
deı·Jieı.-ı bir tamina .. 
de, matbuat itleri· 
ni devlet namına ta 
kip ve mürakabe e 
decek olan daire],. 
1·e bugün dü~en mü 
hiın vazifelerle in
lulap yapını§ olan 
memleketlerde mat 

Şuıuu ..,..aya Bey buat, radyo, tiyat-
ı·o ve sinema gibi 

efk8ı-ı umumiye müesaeıelerinin dev• 
letİer tarafından nasıl mürakabe ve ne 
ıek!Ide aevk ve idare edildikleri kaY'
dolunmakta, yeni matbuat umum mu
dürlüğünün de bu bakımdan en mo • 
d,;rn unsurlar ve vasıtalarla teçhiz e
dilmek arzusundan bahsedilerek de • 
nilmektedir ki: 

"Matbuat davası kültür davaaının 
mihverini te<11kil eder. Rei~icümhur Hz. 
cümhuriyeti~ onuncu y<ldönümünde 
bütün Türk okumuılarmı bir kültür 
aeferberliğir<> çağırmııle.rdır.. Milli 
kültürümüzü muasır medeniyet sevi • 
yesinin üstüne çıkaıacağımızı" tebliğ 
buyurmuşlardır. inkılap memleketi o 
lan Türkiyede büyük ıefin eınir ve iıa 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Tokat meb'usunun bir pa
paz mektebinden şikayeti 

Tokat mebusu Nazım Bey dün Ma-
arif müdüTiüğüne müı·acaat ederek 

Sen Jozef Fransız 
papas mektebi hak 
L.ında bazı tikayet 
lerde bulunmuştur. 
Niizırr, Bey oğlu . 
nun altıncı sınıfta 
olduğunu, fakat 
Türk tarih ve coğ 
rafya•ı okumadı -
rmı, halbuki müf • 
redat programında 
bu bo..lııslerin mev~ 
cut olduğunu bil • 
dirmi~tir. Maarıf 
nüdfü·lüğü mesele 

NAZIM BEY yi ehemmiyet'e tah 
kika baılamııtır. 

Bu vaziyet karşısında düşünüyo
lıız: Acaba lstanbuldan ihrakıye 
almakta olan vapurlara Türk kö
llıürü verilirse ne olur? Bir defa 
bu ecnebi vapurların verecekleri 
döviz memlekette kalır. İhraç ve 
ıatış pazarı bulmakta zorluklara 
uğrayan Türk kömürlerine miktar 
l>e ehemmiyeti az olmıyan yeni bir 
~hreç bulunmuş olur. Türk kö
llıürlerine yeni bir mahreç bulun· 
lllası, Havzadaki istihsal miktarı
nı arttırır. En nihayet istihsalabn 
artması yüzünden fazla işçi çalış
lınlması ve hükfunetin alacağı 
trıuhtelif vergi miktarının artması 
ı;:ibi müspet bir netice hasıl olur. 

Hitlerin teklif ettiği tarzda doğrudan 
doğruya müzakerelere başlanacak mı? Üniversitf! istikrazı 

Bu vesile ile hatırlatalım ki, hü
kumet; Havzada istihsal edilen kö
llıürlerden vasati olarak ton batma 
(125) yüz yirmi beş kurut mikta
hnda bir vergi almaktadır. Demek 
ki, mevcut vaziyeti Türk kömürü 
lehine çevirmekle, yalnız döviz 
bakımından ve itsizlere iş bulmak 
lloktasmdan değil, hazineye en az 
l>ii:z bin lira kadar yeni bir varidat 
bulmak ta mümkün olacak •• Mev
cut vaziyeti lehimize değiştirirken 
ecnebi vapurlarına azami teshilatı 
ll"Östermeğe, tabiatile çalışacağız. 
Bu muameleyi, burada kömür sat

BERLIN 23. A. A. - Volff ajansın
dan: 

Baıvekil Hitlerin lnformation muha• 
birine yapımı olduğu beyanat hakkında 
mütalea yürütetn La Gazette de Voss, 
dioyr ki ; 

" Başvekilin beyanatı, beynelmilel si• 
yasi durgunluğu bertaraf etmek malua
dile, yapılmıı kat'i bir teıebbüs demektir, 

Bu beyanat , ilk defa olarak doğrudan 
yapılacak Alman-Fransız görüımelerinin 
müsbet mevzuunun ne olabileceğine te
mas ediyor. 

1 

Denilebilir ki, Almanya bu görüıme• 
lerde, Fransız menfaatlarını mevzuu 
bahsetmeğe mütemayildir. F ranıanm em 
niyetten maksadının ne olduğunu bilmek 
baıvekilin beyanatında büyük bir rol oy
namaktadır. Buna verilecek cevabın Pa- ı 
is'ten gelmesi İcap eder. 

Lokal Anzeiger hemen bütün Pariı 1 

M. Saro ve M. Hitler 
gazetelerinin baıvekilin nutkunu naklet
tiğini kaydettikten sonra ıunlan ilave 

(Deva= 5 inci sahifede) 
llıakta olan ecnebi memleketlerin • ================-================ 
de tabii bulacaklarına şüphemiz ı 
Yoktur. Biz her feyi döviz ve bütçe 
tııüvazenesi noktasından mütalea
Ya mecburuz. 

Şu da var ki, kömür müstahsil
lerimiz; ihracat kömürlerimizi, ha
rice sattıkları kömürü zararına sa· 
lıyorlar. Ton başına vasati olarak 
\iç lira kadar bir zarara katlanıyor
lar. İstanbul limanında satılan ih
rakıye kömürlerinin Türk kömür. 
leri lehine tebdili, yalnız bu zarar· 
lardan bir kısmını olsun, telafi et
trıekle kalmaz, ihracat miktarım 
11.rttırmağa imkan açar. 

İtittiğimize göre, Havzadaki kö- I 
llıür müstahsilleri lstanbulda ve 
k:aradenizin bazı mahallerindeki ih ! 
hakıye satışlarının Türk kömürüne 1 

asredilmesi hakkında rakkamlara 
he vesikalara İstinaden istida ile 
,~kil.mele müracaat etmişlerdir. 
••tevzuubahis mesele, Türk topra
ihnda ecnebi kömürü icin transit 
depo açılması hakkınd;ki müsaa
denin kaldırılmasıdır. Şüphe et. 
iniyoruz ki, hükUmet namına bu iş
le alakadar olan lktısat Vekaleti, 

Her sene mektepler arasında yapı !makta olan mektepliler fampiyonası 
maçlarına dün Şeref stadında bir çok mekteplilerin iftirakile '"' bir resmi ge • 
çit ile ba§lanmıştır. Resmi geçitte Ko lordu muzikası bulunmuş ve merasime 
mekteplerin atlet ve futbol ve voleybo l takımları iştirak etmiştir. llk maç ola· 
rak ta lstanbulspor ile Kabataş liseler i kar§ıaşml§ıtr. 

meseleyi esaslı surette tetkik ede
cek, ortaya konan hesap ve iddia· 
!arın doğru olup olmadığına baka
cak, neticede adalete ve memleke-

tin iktısadi menfaatine en ziyade 
uyan bir karara varacaktır. 

Siirt Meb'u~u 
MAHMUT 

1,426,324 liralık istikraz 
layihası kabul edildi 
ANKARA, 23 (A.A.) - B. M. Mec 

liai bugÜn reia vekili Hasan Beyin ri
yasetinde toplan • 
mııbr. Celaenin a
çılmasını müteakıp 
Oniveraite bütçesi 
için 1 milyon 426 
bin 324 liralık isb1< 
ra.z akdine dair ka
nun layihasının ruz 
nameye alınarak 
tercihan ve müsta• 
celiyet karariyle 
müzakere edilmesi 
hakkında Maarif 
vekili Hikmet Bey 
tarafından verilen HiKMET 11EY 
takrir okunarak ka 
bul edilmi, ve ~:anunun müzakeresine 
geçilmiş ve kanun kabul olunmuıtur. 
Kabul edilen bu kanuna göre, Oniver 
sitede yapılan yeni tesisat ve teşkilat 
dolayısile sarfına lüzum gösterilen 
1 milyon 426 bin 324 liu için Maliye 
vekaletinin kefaletiyle istikraz akdet
mesi veya hesabı c!lri açtırması bu • 
susunda Maarif velıi.letine mezuniyet 
verilmektedir. Polis teıkilatı kanunu
nun 39 uncu maddesinde değişiklik· 
yapılması hakkındaki kanun layihası 
yapılan müzakere neticesinde yeni .. 
den yapılmak Üzere Dahiliye encüme 
nine verilmi.stir. Meclis pazartesi gü • 
nü toplanacaktır. 

Almanya intihabatının 
resmi neticesi 

BERLIN, 23 .A. A. - lntahabat neti
cesini tetkik komisyonu iıini bitirmiştir. 
12·11 intahabatın neticeai ıudur: Kayde
dilen müntebipler: 45,176,813. Rey İi• 
me iştirak edenler: 43,491,575. Evet: 
40,632.628 nispet yüzde 96,1 • Hayır 

2,101,191 nispet yüzde 4,9. · Hükümsüz 
rey varakalan : 757, 756. Raichstag inta
habatr: Müntehipler: 43,053,616. Nazi 
hükfunet listesi: 39,660.212. Hükümaüz 
rey ·varakaları: 3,398,404. Seçilen mcbuı 
adedi 661 

Kıymetli bir intiba: ismet Ptı§a Hz;. Ankara istasyonunda karşılanıyorlar 

Yeni tip yerli kumaşın adı 
Türk şayağı olacak 

Tetkikatta üç nokta gözetiliyar: Nesiçte 
sağlamlık, hafiflik, ucuzluk 

Köylünün giyeceği elbise ve milli ı 
kuma§ tiplerinin tesbiti için Siımer 
Bank fabrikalan talimat almıılar • · 

dır. Dün de Sumer 
:Sankra umum mü 
dürü Nurullah Esat 
Beyin riyaaf.'C aJ ... 
tında bankaya tabi 
fabrikalar müdür
leri bir iÇtiına yap . 
nıışlardır. Bu top " 
lantıılıı Nurullah 
Esat Bey Ba§vekil 
Hazretlerinin ıa .. 
nayİİM.İze verile ... 
cek yeni veçhe 
hakk•odaki direlıı • 

Nurullalı Esat B. tiflerini izab etmiı 
ve heı fabrikanın 

takip edeceği yol etrafında görüıül • 
müıtür. Memleketin en büyük kuma§ 
fabrika .. olan F eshane evvelce bu yol 
da bazı etütler yapmııtr Halen Def
terdar mensucat fabrikas\ kum.atı na -
mile maruf birkaç cins kumaı vardır. 
ve bunlar yalnız kendi numaralarile 
aranmaktadır. Takarrür edecek yeni 
tipe Bulgar §ayağı, lngiliz kumaşı gi
bi Türk saya.ılı ismi verilmesi müna • 
•!!'. "'~rülmektedir. Alakadarlar köy -
lu ıran yap1lacak kuma~ tipi için şu 
vasıfların bir arada bu1unmasmı ka -
bul etmi' le~dir. SaJi'IR.m nesic, az sik 
l"t ve §ayak .•• Böyle bit· kumaşın köv
lü icin en uvJrun bir tin olacairnda 
İtt:Fak v;,,.dır. Tesİt\ Pdi1e~ek hA.::rrr el ... 
bioıe f,_J,, ... ;'kaaının jd1tresinin f;ı.brika
lara değil, ayrıca bankaya merbut ol-

ması mukarrerdir. Diğer taraftan 
mensucat aitihsalitının umumi fiyal 
aeviyesini indirmek kabil olup olma
dığı tetkik edilmektedir. Bu tetkika . 
tın mümkün olduğu !tadar siiratle bi. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bu seneki 
Tasarruf haftası 

Her senekinden iyi olması 
için hazırlık başladı 
Milli Tıısarruf ve lktısat haftası 

12 kanunuevvelde baıla:yacakhr. Bu 
bir hafta içinde yapılacak merasim ve 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Romanyadan gelen ırkda 
larımız Elaziz'e gönderild. 

Muhaceretin muntazam kafileler 
halinde taakııp edeceği söyleniyor 

Romanyadan hicret eden Türk kar deş/erimiz;den bir grup şehri gezerken 

Samsun vapurile Romanyadan ge • 
len 536 muhatirin Kavalı; tahaffüza· 
nesinde sıhhi muayeneleri bitirilmit 
ve ırktaşlarımızın sağlam oldukları 
görülmüıtür. Samsun vapuru dün sa -
bah Kavaktan limanımıza gelmiıtir. 
Muhacirlerden yirmi be~i hükfu:netten 
hiç bir istekleri olmadığından arzula
rı veçhile lstanbula çıknııılardır. Bu
rada yerleşeceklerc:lir. D'.t_erleri Sam
sun vapurile dün gece Mersine hareket 
etmişlerdir. 

Oradan tren1e Eli.zzic gönderilerek 
isk8.n olunacaklardır. Vapur pazartt!
si günü Mersine vaHI olacaktır. Mu • 

hacirlerden bir kısmı dün şehri gc~· 
mişlerdir. Bunlar beraberlerinde bii 
tün e§yalarını getirmişlerdir. Nüfu 
mü'dürü umumisi Galip Bey, dün tele
fonla vali muavini Ali Rıza Beycien 
muhacirlerin vaziyetleri hakkında nı 
lfu:nat almı§tır. · 

Yeni vatandaşlarımızın mcm1eke 
le çok müfit un•urlar olacağı §Üplıc 
siz görülmclctc olup bunlara iyi mes 
kenler tah•İ• edilmiştir. Bu muhace 
retin usulü dairesinde '\e peyderpe 
tevali edeceği e.nlasılmaktadır. Filva 
ki çiftçi olan bu ırkla§laı dan çok isti 
fade edilecektiı-. 
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Tarihi tefrika: 161 

Ya ... ı a. R. Har .laakkı (MiUi,-et) iadir. 

Sultan Azizin Hal'i 
1 

Horozlara takılan nİ!an. - Vakit geçiyor, acele edelim! -
Son söz, Mitat Paşada. 

Yusuf İzzettin Efendinin boşbo
ğazlığı, babasının, ötedenberi dü
şünülmekte olan hal'ini tacil etmiş· 
ti. 

Mitat Paşa, söyledikçe hararet· 
leniyordu: 

- Zatıdevletlerinize bir hadise 
d a ha arzedeyim de Hükfundarımı

zm sülUk ve reftarı hakkında pek 
mühim bir vesikaitarihiyedir. Sad

razam Fuat Pata, bizim tair Ziya 
Beye anlatmış, Ziya Bey de bende

nize söylemişti. Sadrazam Fuat 
Pata, Ziya Beye şöyle anlatmış: 

"- Sultan Aziz 278 tarihinde 
"Osmani,, namile ceddine izafetle 

bir nitan ihdas ebnİftİ. Bunun için 
23 maddeyi havi mahsus bir de 

kanunname yaptırmıtb. Nişan ih
das olunduktan sonra Bursaya gi

dip ceddinin kabrine mezkô.r nita· 
nın bir kıt' asını taliki azmetti; be

ni de maiyetine aldı, Bursaya gi
dildi, büyük tantana ile türbeye 

kendi elile nişanı talik etti. Bursa
ya gitmezden bir kaç gün evvel 

nİfanla beraber türbeye konulmak 

üzere bir manzume inflldını acizle
rine İrade ettiğinden: 

Bu nişanı Hazreti Osman Gazi 
namına 

Necli Hanı Abılülciziz İcat ııe te
su eyledi 

Vaz'ı talik eyleyip kendi elife 
kabrini 

Şanı rahu ceddini i'la ve takdis 
eyledi. 

maruzata öfkelenmiş ve ertesi gü
nü, beni bilhassa çağırtarak, Has 

bahçede muazzez kuşhane önünde 
biribirlerile döğüfmekte olan De
nizli horozlarını kemali zevk ve 

neşe ile temaşadan sonra, galip çı
kan alacalı horozun boynuna . bir 

kıt'a nişan taktırmak suretile o ha
lisane ve muktesidane maruzuma 

cevap vermi~ti ki ceddinin namına 

izafe ve eliyle türbesine talik etti
ği o nifam, bir hayvancağızın boy
nuna asarak tenzil ve tehzil etmek 

küstahlığında bulunan adamdan 

mülkümiJlet için hayır umulmıya
cağmda şüphe yoktur.,, 

Mitat Paf&, Fuat Paşanın bu hi-

kayesini anlattıktan sonra ilave 
etti: 

- Ziya Bey, kendine mahsus 
şuh ve 'airane beyan ve eda ile bu 

kısseyi anlatmıştı; hatta Fuat Pa
şanın: -Ah, keşki dilim tutula idi 

de o methiyeyi söylememi' olay

dım! Diye izharı nedamet ve tees· 

sür eylediğini ıöylemitti. 
Mitat Patanın hikayesi maksat

larını mürevviç göründüğünden pa

~ar büyük alaka ve samimiyet ile 

dinliyorlar ve mütarünileyhin ken
dilerile hem fikir, hem kanaat bu
lunduğunu ·müdellelen görerek 

memnun oluyorlardı. 

Mitat Paşa, sözünü bitirince Hü
seyin Avni Paşa: 

- Artık diyecek kalmadı! De-
di B . hlc' ,. vülru' . emm a am~ ~er ıyeye • 

Krt'asını tanzim etmittim. Gör- fum yokhır. Lakin paşa hazretleri, 
dü, beğendi, güzel bir yazı ile yaz- Kuraoıkerinıin hem hafızı, hem de 

dırıldı, nişanın taliki resminde o ahkamının alimidirler! Böyle bir 
kıt'a da bir levha teklinde vaz'o- sefih ve müstebit ve fUUrsuz hak

lundu. Aradan bir müddet geçti, ye- kında ne yapılmak lazııngeleceğini 
ni çıkarılan Oımani Nip.nı sarfiya- hepimizden ala bilirler! 

hiçin maliye lıa2ineıi altmq bet Hüseyin Avni Paşanın, Mitat Pa
bin lira muraf gösteriyordu. Bu fa için söyledikleri doğru idi. Mitat 

kadar külliyetli masraf nazarı di· P~ babası, Lofça Kadısı Ha. 
kati celp ettiğinden istifsarlara cı Hafız Mahmut Efendi namında, 
mecburiyet hasd oldu. Maliye Ne- Hafızıkuran ve alim bir zat idi. Oğ
zareti verdiği cevapta: ihdasından lu Ahmet Şefik Efendiyi hıfza ça-
beri yapılan ve tuna, buna ihsan httırmı,, on bir Y""larında hafız 
olunan gayri muraasaların mesarifi ..,.. 
istiksar olunacak derecede değil etmi,ti. Mitat P8faoın asıl ismi Ab-
ise de sureti mahsusada emir ve i- met Şefik Efendi idi, Mitat ismi, 
mal ettirilen zümrüt, pırlanta ve sonradan bir mablestir. Mitat Paşa-
F elemenk cevherlerile tezyin ve nın sesi de tatlı idi; çok güzel ter-
tersi' edilen 16 kıt'a ni,anİn beheri til ve tıli.vet ederdi. 
ikişer, üçer bin liradan kırk bin J..i. Hüseyin Avni Paşadan sonra 
rayı geçtiğini ve böyle giderse se- Kayserili Ahmet Paşa: 
nevi büyük bir miktarı meblağ tah- - Şuradan, buradan alman ba-
ııis!, liiz~ geldiğini bild.ird~.,, • berlere ve rll!U hale göre vakit ge-

0 gunlerde çıkan hır ırade ıle çirmeğe gelmez. Her ihtimal varit-
yap.ıla~ak mali !sla~at ve tenkihat tir. Bir an evvel icabına tevessül 
vesılesile mezkur nıfanm manevi labüttir. 

kıymet ve ehemmiyetinden bahsile 1 Diyerek en son sözü Mitat Pa-
murassalanrun cevahiri hazf veya ,aya bırakınqtL · ' 
tahfif olunsa tarzında, vukubulan (Bitmedi) 
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Yarın: 

Sultan Azizin hal'i 
2 

' Murat Efendi, sıkı göz hapsinde. - Yedi Sekiz l-ıasan Ağa 
(Paşa) sahnede. - Hal' tertibatı alınıyor. 

------~~~~~~~;;;;;;mı.JI 

Ebeler birliğinin ilk toplantısı 

Yeni te,ekkül eden Türk ebeleri 
birliği dün teaia toplanbamı aaat 18 
de Halkevinde ,._.,..br. Bu topıa... 
tıda tehrimizdeki tarunmıı doktorlar 

Malatyaya bağlanan kaza 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Daren 

de kazaamm Sivaıtan ayrılarak Ma • 
latya vilayetine bağlanmaaı hııkkm • 
daki tekHfi Dahiliy• enc.iuneni kabul 
elmi§tir. 

Hayvan çalınmasımn 
önüne geçilecek 

ANKARA, 23 (Telefonla) - Hay 
van ça]ınnıasınm önüne geçilmesi bak 
b ındaki kanunun bazı maddelerinin 
değittirilmeıi hakl:ındakı layiha Da
hiliye end .. 'men:nden geçere!( heyeti 
umumiyeye aevkolunmuştur. 

"" kadın hastalıklan mütehaasJSlaı 
da bulunmuıtur. Ebeler birliği bir çııy 
Vemllf ve samimi tekilde haıbühaller• 
de bulunulmU§tur. 

Sovyet ordusu 
PAR1S, 23 (A.A.) - Mebusan 

meclisi Hariciye encümeni, dün M. 
Herriot'nun reisliği altmda topl&Dllllf 
tır. M. Herriot, bilhassa Sovyetler or
dusunun bugünkü kuvvet ve kudretin 
den, teslihatının Ü•!İin bir halde bu • 
lundufundan ısrarla bahsetmiftir. 

lngiliz - Sovyet ticareti 
. ~~~ORA .23 (A.A.) - Sovyetler 

bırlıgı ıle lngıltere ara•ıoda bir tica,. 
ret itilafı yapılması bakltındaki mfü:a• 
kerelere dUn (lğ1 ,...den so nra ticaret ne
zaretinde devam edilmi§tir, 

MILLlYET CUMA. 24 TEŞRiNiSANi 1933 

HARiCi HABERLER 
Murahhaslar 
Geri döndüler 
ltalyıınlar konferansın 

tehirinden memnun 

İngiliz habinesi 
Eskidi mi? 

Londrada aleyhte 
lehte iki nutuk 

ve 

CENEVRE, 23. A. A. - Havas A· LONDRA, 23. A. A. - Milliyetçi Lİ· 
jansı bildiriyor : M. Paul Boncour Pa· beraller klübü tarafından verilen ve bir-
r ise dönmüştür. Bütün murahhaslar bi· çok yüksek siyaset adamlarını bir araya 
rer birer Cenevreyi terketmektedirler. toplıyan bir ziyafete Sir Herbert Sa· 
Fakat silahları bırakma konferansının mucl, koalisyon hükUırıetini tenkit ve 
teknik mesaisi devam etmekteılir. Bu su• muahaze yollu bazı sözler söyliyer'k de· 
retle fransız heyetinin anudane müdafaa miştir ki : 
etmi§ olduğu teknik tetkikatın tatil e- ·• Mılletçilik perdesi altında birçok fi. 
dilmemesi prensıbi malı.tuz kalmış o- kir ayrdıkları gizlenm<.ktedir. Bu ayrı• 
luyor. Bundan ba~ka M. Paul Boncour !ıklar, yalnız intihabat zamanlarında pe
Cenevrede ikameti esnasında 14 teşrini· şinden koşulan mcniaatlar karşısında or
evvelde ka1>ul edilmış oıan müdafaa esas· tadan kaybolmakta ve umumi bir atalet 
larmın terkedilmcsinc matuf olan İngiliz içinde bir noktada birleJmektedir. 
teşebbüsünün önüne geçmeye muvaffak Muayyen bir siyasetiniz olmadı mı ona 
o.muştur. M. Paul Boncour bu içtima milli aıfab verebilirsiniz. Doğrusunu iz ... 
devresinden isıüade ederek lngiliz, Çek, terseniz, ben §İmıliki hilkilmetıe ne bir 
Rus, Leh ve Avusturya mun.'-haslarila direktif, ne de kuvvet ve dayanıklık gö-
mülakatlarda bulunmuş ve btı .tılakatlar remiyorum. O, elleri aayuız denecek ka. 
siliihları bırakma kadro•unun h:.ricine dar çok fakat başı yok bir hükumetten 
çıkarak istikbale ait zemini bazırlamlf• başka birşey değildir. Ondan ne gibi bir 
tır. azim ve kuvvet gösteriıi bekliyebiliriz. 

ROMA, 23.A.A. - Stefani Ajansı u- LONDRA, 23.A.. A. - M .Chamber-

:'' ., f ı.:~- . . -~·~ · ....... ~ •, 

Amerikada köycülük ve halkçılık 
tahsil edecekler tespit edildi 

ANKARA, 23 (Telefonla) - Maarif vekaleti he•abına Amerika. 
da köycülük ve halhçıiık lalıstl edecek olan mual.imler mü.ava/la neti
ceJınae tesbit olunmuştur. Isımleri sunlardır: ::.ivas·Lrkek muaılim mek 
teoi muaUmi tevzi Yahya, lJenizİi koy muallim mektebi muallimi Şa 
zi Hüseyin, Ankara Maarif müfettişi Huseym Avni, Llaziz orta mek -
tep müdurü Raşit izzet, Eskişf!hir tulrisat mü!etti~i Mehmet Ali İbra -
him, lzmir Erkek muallim mektebi muallimlerinden lbrahim Hasan, 
Çorum Albayrak mektebi muallimi lbrahim Mefuh, Isparta istiklal 
mektebi mı:ıal. imi Bi.iil Riza, Erzurum Gazi mektebi muallimi 
Ömer Hilmi, Ankara Balô. mektebi muall:mi Turgut izzet Beyler. 

Vilayetler bütçelerinin tasdiki 
ANKARA, 23 (Telefonl:ı) - ldard umumiye vilô.yat kanununun 

bazı mad~elerinin taaili h:ıkii.tndaki lôy,ha Dah.liye encümenınae mü
zaAe;e ve kab .. l edi.mi~t.r. Bu Uiyıhay:ı göre, n;eclısi umumılerce ka • 
bul edilen ııi ayet bü.çe.e r i, Dahilıye vekii.etine gönderddikten sonra 
ıe,:.il edi'.ecek komisyon derhal toplana:ak ı:e biitçe!eri vüraclü tari -
hinden iti .. aren her gün toplanarak tetkik erlecekt~r. 

Yeni iskan kanunu layihası 
mumi komisyonun davetinin kanun &anİ· lain, siyasi bayata girdiğinin ellinci yıl 
ye tehiri hakkında Cenevrede verilen ka· aonUınu munase»~tue, ,,...-...anun.ı ::-..asi ANKARA, 23 (Millıyet) - Dah;liye encümeni, meclis riyasetine 
.. ardan bahsederken mesul ltalyan mu· klübü" ünde söylediği bir nutukta, mil- takd.m e.tiğı bir teztte~eııe, kendisine hava.e ed.lmi~ olan is ... iin ha· 
ha.iilinin memnuniyetini kaydediyor ve il hükUnıeti müdafaa etmiş, sonra istih· nu•ı layihaunın bir an evvel kanuni yet k esbetmesi istendiğin:ten bu la 
diyor ki : zalı bir eda ile demi~tir ki : yiJıanın muhtelit b 'r encümende mü zakeresinin münasip olacağını ileri 

" Fıqist hükümet, Almanyanın ailih • " - Sir Herbert l>amuel'in Jİmdiki hü .. .. M•t • .; ··1 I ı·k H • • M l B ·· ·· 
lan bırakma konferansını terk edeceği ka kümeto halef olmağa kendini namzet göı su~uş ve ~ .ı "'u a aa, tı~at, arıcıye, a ıye ve utçe encume 
rarını haber alır almaz müzakerelerin.bu 1 terdii;bi görüyorwn. Ancak ıu var ki, M. nlerınden seçılecek azalardan mute- şekkil bir muh!elit encümenin teşk 
günkü safhası hakkındaki fikrini açıkça Lloyd Goerge bile bir müddet evvel yap- ilini temenni elm "şiir. 
gösterdL Bugünkü p.rtlar içinde (;enev· tıi:'ı beyanatta, liberalizmin yer yüzünde J 7.•[ı ,.. •• J • J 
rede mesaiye devam' herhan&i bir ne-t henüz büyük bir kuvvet te§kil etmekle v l aııet encumenıerı azaıarı 
ticeye vıml olunmasına müoaade edeme- beraber lngiltere'W. hemen hemen ölü ~ 
di, ve edemez. saydacak bir hale geldiğini söylemifti. ANKARA, 23 (Milliyet) - Dahliye encümeni, vilayet encümenle-

Stef_a~. Aj"!'~ı bundan ıoma ltalyan .. Bana gelince, baddi~d':" f";2la uzun ri azalannın, umumi meclisin içliın aı zcur.anlarında yalnız Cl%U tahs:ıuır 
mabafılın~, silahları b1rakma konferan· suren bu cenaze meramnı beni adeta sı· tını alabileceklerine karar vererek bu hususta alakadar kanuna bir fıR-
sının tav .. yeleri mucibince devletler lll'B· ktyor. Fakat timdiki hiikilmetin yerine f" • • h • • t kl"f ...., '•t" 
smda doğrudan doğruya gÖrü§meler te- gelebilecek yegane fllhsiyet Sir Herbert ra a11esını eyett amumıyeye e ı e ... ..,. ır. 
menni ettiğini kaydediyor. Samuel değildir. Geride bir de SO&• JI I , .ç • • • , 4 f 

Stefani Ajanaı "Bütün devletler ara•m yaliıt fırkası ....dır. JY.lQCar SeJ ırıne zıya, e 
da fili bir te!"ik mesainin siyasi ifadesi o- Şayet sosyalist Jırı...., iktidar mev- ANKARA (T l f l ) M el• • M T hi k d T .. ki 
lacak hır mJı<aveıenın ,,a"~ ı<a->;o ~ .,. künde tekrar gelecek olursa o zaman eni , 23 e e on a - acar s ırı • a ya ın a u~ 
bilinesi için bil.ihare Cenevrenin ta ... ibi· konu yeni bir§ey görmüı olacaksınız. yeden ayrılacağından menMlp olJuğu Allı Spor ku!übü yann ferelın-e 
n~ arz edecek. bir an_laıma "'!'klanda ~ü- Orman çiltl:ğinde bir öğ. e yemeği verecektir. 
yük devletlen?.t~ı~ ~eıaı ·~elen~~ Cenupta kaçakçılık Ayni zamanda bir de bini1 tertip olunmustur. 
l tal yan muhafılinın ıtunadı oldugunu ıla· ,.. · 
ve ediyor. ANKARA, 23. A. A.- ikinci teşri- Alı"" karar heyetı·nı·n dosyaları nin üç.Uncu hartası ıçmde ceau.t> bı.ı. ... u.-

Gümrük tarihinde gö- duoda da yedisi çarpışmalı 52 kaçakçı va ANKARA 23 (Telefonla) - Devlet Şurası mü'kiye dairesi ali ka 
kası olmuştur • • 

rülmemiş bir dava Bu vakalarda biri ölü 70 kaçakçı, 16 rar heyetinin tetkik edemediği 90 küsur dosyanın kendisine verilmesi-
PAPENBURG, 23. A. A. -Almanya· kaçakçı hayvanı 1900 kilo inhisar ka- ni hükiimetten utemistir. Mezk&r daire, eglecek halta bu dosyalar üze 

nın gümrük tarihinde eşi geçmiyen bii· Ç"ğı, 700 kilo gümrük kaçağın ip defter rinde son al kanunu ;.,.ucibince tetkikata başlayacak;ır. 
sigara kağıdı, 16 öküz, 4 tüfenk ve 47 

yük bir dava netice.inde kaçak olarak fişenk tutulmuıtur. n . .11.u··ır '-ı·yelı.lerı·n 57 ı·ncı· yıl' Jo""nu··mu·· 
Felemenk'den kahve, tütün ve çay ithal lY.1.1 K U 
etmiş olan 21 kaaçkçı 32 buçuk milyon A t H' l "} • M tk• ' · · kt Reişmark nakdi cezaya ve 16 şar •ene hap vus urya ıt ercı en ve 'ANKARA, 23 (Telefonla) - Ü ı.ye mezun arı cemıyeti, me e-
se mahkUnı edilmijlerdir. Bunlardan M. Habicht bin 51 inci senei devraye•ini bu sene 4 lı.anunuevuelde bir ziyafetle 
azami nakdi cezayi verecek olan mÜt• tesit etmek üzere hazırlığa baflamı1tır. 
tehimin cezası mıktari dört buçuk miJ. VlY ANA, 23• A. A. - Reichıpost ga· • l d b • l 
yon mark ve azami hapis cezası da bir zeteıi henüz teyit ediJınemİf olan fU ha· lzmir imanın an ecne ı mem e-
\ıuçuk senedir. Jıeri neşrediyor : 

Rayhiştag yangınında 
siyasi safhalar 

LEIPZIG, 23. A. A. - Havas ajansı 
muhabirinden : Cumartesi günü Berlin
deki •afhası bitirilmiı o!an Kayhııtağ 
yangını muhakemesine burada bu sa.balı 
başlarunııtır. 

Berlinde alb hafta süren muhakeme 
esnasında bizzat yangın ile mqgul ol
muı, ateıin çıkması hakkında fenni izahat 
dinlenmi§, üç Bulgar ile Torgler'in yan- 1 
gm ile alakadarirun dereceleri ile mqgul 
olunmuıtu. Henüz dinlenmemiı bir kaç 
şahadetten başka, muhakemenin bu kıs· 
nu hitirilınittir. Ve muhakeme timdi me
selenin siyasi kısmı ile meıgul olacak
tır. 

Katmerli bir katil 
BORDEAU. 23. A.A. - Annesiru,bii 

yük nnnesini, karısını, iki çocuğunu ve 
amcasını öldürmiif olan katil Deliifat fe
cir vaktı giyotin ile idam edilmiıtir , 

Neşredilen vesikalara 
herkes inanıyor 

P ARiS, 23.A.A. - Havaı ajansı bil
diriyor: Dün Petit Parisien gazetesi ta
rafından neıreclilmiş olan Hitlerin pro
pağanda vesika11 lngiliı: efkarı umumi
ye&ini ıiddetle al.ikadar etmektedir. Hiç 
kimse bu ifıaabn Uhhatinden §Üphe et· 
memelrtedir. Moming Post a-azetesi ken 
disinin yapımı olduğu tetkikatm bu ve- 1 
sikanm sihbatini isbat etmekte olduğunu 
bu sabahki nüshasında yazmaktadır. Di· 
ğer taraftan Times gazetesi Almanyanm 
diploması ajanlanna verilmiş olan bu ta• 
liınatm alman siyaseti arafmdan takip e 
dilmiş olan gayelere muabık olduğunu 
ehemmiyetle kaydeylemektedir. 

---o--
İtalyada eski bir evde 

bulunan hazine 
ROMA, 23.A.A.. - Şubat •yında 

"imparatorluk yolu" nun yapılması için 
yıkılan eski bir evde amele tarafından 
bulunan eski ve yeni altın ve elmasıar 
hakkında terbiye nezaretinin yaptırdığı 
tetkik.it bunlann tahminen 300,000 liret 
kıymetinde olduğunu göstermiıtir. 

Gazetelerin yazdıklarına eöre bu hazi
nenin aidiyyeti meselesi pek kanııktır. 
Ve bir çok itirazlara sebep olacaktır. 

Şehirleri tehdit eden bir 
orman yangını 

LOS ANGELES, 23 (A.A.) - Rüz. 
garm tiddeti ile büsbü'tün artan ve 
•buradan görünen onnan yangını, bir 
çok mühim tehirleri tehdit etmektedir. 

190 löoıilik bir iııiz kampı hakkın. 
da end.qe olunmaktadır. Bunların yir
misi emniyet albnda:lır. 

-n--

Brezilya'da t<s.nıyaca ~c 
RIO de JANEYRO, 23 A.A. -

Sovyet Rusyanm resmen tanınmaıı 
lehinde gazetelerde kuvvetli bir tema• 
yül görülmektedir. 

M. Hahıcht ile Hitlerci hareketinin ' k J l •h t 
Avusturyalı ıefleri Avusturya aleyhta- ef ıere yapı an ı raca 

rı hareketin ıiddetlenmeaine razı olma· 
nuşlar ve !Vuiuibt'en kaçm1şlardır. lZMJR, 23. A.A. - Şehrimiz ticaret odası ma'!sull~r~iz hakkm-

Avusturyalı Hitlerci .,, .... ., reisi M. da bir rapor nqretmiftir. Bu rapora nazaran mevsım ıptıdasmdan ra-
Proksk'mnda kaçanlar arasında olduğu por tarihine kadar lzmir limanından muhtelif ecnebi memleketlere 11a-
$ÖyJeniyor. 

Müthiş tayyare kazası 
MOSKOV A, 23 .A.. A. - Harkofta vu 

kua gelen tayyare lnızaamda onüç !<iti 
ölmüştür. Bunlann arasında ıivil tayya• 
recilik mühendisleri ve memurları bu· 
lunmaktadır. 

Saatte 600 kilometre 
PARlS, 23 (A.A.) - Havas Ajan 

sından: Fransız tayyarecilik kulübü 
Louis Bleriot kupaıımı kazanan ilk tay 
yareci olan yüzbqı Pietı-o Scapinelli 
ıerefine dün aktam bir .kabul resmi 
yapmqtır. 

Hatırlarda .;lm.ak gerektir ki bu tay 
. yareci 7arnn saat müddetle saatte 
600 kilometre ıüratle UÇJIMlğa muvaf
fat olmuıtu. 

iki vapur çarpıştı 
NEVYORK, 23 .A. A. - Chioun 

vapuru ile Llberty vapuru gece yansı 

~brose boğazında çarJHfDU§lardır. 
Chioan vapuru batmak üzredir. Tayfası 
kurtan!mııtır. 

lspanya'd_a_i....,kinci intihap 
MADRlD, 23 ( A.A.) - intihaba.

tın ikinci devresi arifesinde cümburi
yetçi mahafil neticeyi ııükünet bekle
mektedirler .. Baıvekil dün gazetelere 
~u beyanatta bulumnuşt.rr: 

- ikinci devre s::ığlar için birinci 
devrede elde ettikkr i kadar büyük 
bir zafer veremez. Sagiardan yirmi 
ila kırk naını:et kazanal>ilir. Müstak
bel hükônıet mevcut kanunlan tadil 
edecek olna merkeziyetçi tipte cümhu 
riyetçi bir eser vücude getircektir. 

MADRIT, 23 (A.A.) - Geçen pa. 
zar günü yapılan intihabat usule mu
vafık görülmiyerek iptal edilen bir 
çok tehir ve köylenle düu yeniden in
tihabat yapmağa bqlamqbr. SeviU.,.. 
deki intihabat ıubelerinden birinde 
rey sandığı birkaç lcişi t.ı.rafmdan kı
rıhnııhr. Köylerden birinde intihap JU 
heleri te~kiline imkan halunamamıt • 
tır. 

İngiltere aleyhinde 
bir nümayiş 

VARŞOVA, 23 (A.A..) - Pat ajan
sından: 

Muahedelerin değiıtirilmesine tara/. 
tar siyonistler, Filistinde bu yakınlar
da çıkan hadiseleri ve Fil is tine gele
cek muhacirlerin miktarım lngiliz me
murları tarafından tahdidini protesto 
etmek için dün 1 ngiltere aleyhinde bü
yük bir nümayİf yapmıılardır. 

Nümayiıçiler alav halinde lngiliz el. 
çiliği önüne gitmişler ve (kahrolsun in 
giltere) diye bağınnışlardır. Zabıta nü. 
mayiıçileri dağıtmıştır. 

ki ihracatımız şöyle tespit edilmiftir : 
8.439.'lO'l kilo arpa, 1.140.101 kilo zeytinyağı ile başlıca alıcı 

Japonya olmak üzere 8~9,033 kilo pa~uk, 1·535.609_ kilo baki~, 
8.896.661 kilo palamut ile 2.414.410 kılo palamut hulasası, 65,609 kilo 

afyon. . . 'd .. _J "h" k--ı 
Yine ayni rapora göre mevsım ıptı aııınaan rapor tarı ıne aaar 

lzmir bonasuıa 30.480.005 kilo üziim satılmıflır. Bu miktar geçen sene 
ayni tarihe kadar 40.580.228 kilo idi. Bu müd1et ~ındaki incir N!•· 
sı 13.934.150 kilodur. Bu mikat geçen sene aynı tanhte 13.504.326 kilo 
iji. Muhtelif memleketlere ihracatımız ise 20.142.119 lı.ilodur· Geçen 
sene bu miktar 19.416.296 kilo idi. 

Hava yolları için talimat 
Sarhoşlar, deliler, silah ve patlayıcı 

maddeler tayyareye alınmaz 
ANKARA, 23 (Milliyet) - Hava 

yollan devlet iılebne idareoi tal~~t· 
namesi Heyeti vekileı;e kabul edılmıt
tir. Taimatnameye göre hava yolları 
memurin ve müataı..deınini iki senede 
bir tebdil edilmek üzere noterden mu 
saddak konturato nreceklerdir. lb • 
mal ile tekasülü görülen memurlara 
derhal iıten el çektirilecektir. Memur 
Jarla müstahdemler tayyare kararga
hında içki içmiyeceklerdir,. İçtikleri 
belli olanlar derhal qten çıkarılacak· 
Jardır. lıletıne iflerine halel gelme • 
.;,ek sarti•e m....U .... atleri devlet dai. 
relerindekinin aynidir. Görülen lü -
zum Üzerine İ$1erİn'? nihayet verilen 
emrrıı1ı.-lar .,.-erine alm,.n1ar vekaletin 
tensibile alınacaktır. idare gidip gel-

Harp tayyarelerinpe 
kalın yağ 

LONDRA, 23 (A.A.) - Star ga· 
2etesi, "bizim gizli tayyaremiz'' b'l§lı
ğı altında nqrettiği bir yazıda kuv • 
vetli bir askeri ha~ 11 fiıo•u yapılması 
lehindeki mücadelenin hava qleri ne 
zareti tarafından teıvik görmediğini 
kaydettikten sonra diyor ki: 

"Kaim yağ kullanılan motörlerde 
vücude getirilen tekemmül eserleri 
benzin kullanmak u•uliinü pek yakın 
da hükümden diifürecektir." 

M. Litvinof'un son 
temasları 

VAŞiNGTON, 23 (A.tı..) - Lit
vinof yoldaş dün hariciye nezaretine son 
ziyaretini yapmııtır. 

Litvinof yoldaş Amerikada bir müd
det bulunmaktan çok memnun kaldığı· 
·•u gazetecilere .aöylen1iştir .. 

me biletlerinde yüzde on tenzilat ya
pacaktır. Gitme bileti ayni gün gel
me bileti de bir hafta zarfmda kull• 
rulamadıkça muteber olmayacaktır. 
Yolcu hareket saatinden on iki aaal 
evvel haber vermek ıartile bilet par• 
.sını geri alabilecektir. Tayyare her 
hangi bir sebeple baılangıç istasyonu. 
dan hareket ebnezse bilet parası gerL 
verilecektir. Hareket başladıktan ıonr.. 
hava bozulması, diğer sebeplerden 
husule gelen gecilcmelerle ücretin g< 
ri verilmesini İcap ettirnlez. 

Ankara • İstanbul arasında yolc:c 
biletleri fiyatı oigoı tası c!ahil olınalı. 
üzere 40 liradır. Bir hafta için mute 
ber olmak üzere gidip gclıne bilet fi 
yatı sigorta dahil 72 liradır. 

İstanbul • Eskisehir, Ankara - Es 
kiıehir arasında biletler tigorta dahi' 
23 liradır. Herhangi bir kaza vuku 
unda yolculara verilecek tazminat 
hakkında İş Bankasile Anadolu sigo!' 
ta şirketi arasında yapılan mukavel< 
bükümleri caridir. Dört ) aıına kadaı 
olan çocuklar bila ücret, dört yaşın 
dan yukarı olan çocuklar tam biletle 
seyahat ederer. Yolcular 12 kiloda& 
fazla eşyayi beraberlerinde alamaz · 
lar. Deliler, bulqık hastalıklılar, sar
lıotlar~ silah ve patlayıcı mevat tay
yareye alınmaz. Yolcular beraberle -
rinde fotoğraf anakineai bulundura 
mazlar. Tayyarede sigara içilmez. 
Talimatnamede mübayaa ve •atu 
muamelelerinin tibi olacağı ahkir. 
da vardır. Talimatı>ameye ilave edi 
len itiJi.fname mucibince sefer yaptı 
ğı mevkiler arasında poı.ta idaresin 
den verilecek mektup ve kıymetli, kıı 
mebiz her nevi pogta paketlrini ve . j 
cabında telgarfnameleri bazı muay 
yen ıerait dahilinde aevkedecektir 
Bu sevkiyatın tarihi bililhara ta.kar 
rür edecektir. 



--- -

[Fıacli'bô 
Otomobillerin değişen 

plakaları . 
Belediyemizin, ıehrin b~~n i!lerı

ni, yoluna koyduğu, ~endıııne ıt ve 
ıneııale aradığı, ıon gunlerde otomo· 
bil plakalarını deiiıtirmeğe kalkma
aından pek ala anlıılabilir. Bu .. h~au•
ta gazetemize mütleaaıru ao~lıye!' 
Seyriaefer Müdürü, kanunen plaka •· 
mal etmek ve aatmak h&kkımn Bele
diyeye ait olduiundan bahaetmekte
dir 

Kanunen plak& imal etmek ve 
aatrnak belediyeye aittir. diye beledi
yenin aklına estikçe ve fikrine geldik
çe plika imaline kalkışması, kanu· 
nu bir merdiven halinde kullanmak de
mektir. 

El kadar iki teneke parçaaının 160 
kuruta malolduğu, belediyenin. b~n':' 
40 kuruş karla :tOO e sattığı keyfiyetı, us 
tünde durulacak bir meaekdir. Saçtan 
olan bi.r soba borusunun bile 20 kuru .. 
ıa satıldığını ve bir ıoba boruı?nd!'n 
mükemmel dört plaka yapmak ımkanı 
bulunduğunu düıünüraek aeyriaefer 
müdürünün bu iki plakanın 160 ku· 
ruşa malolduğunu b~yan etmes~ni, 
ya rakkam bilmemcsıne, ya saffetıne 
veyahut o pli.kalan yapan ve satan 
müessesenin belediyeyi adamakıllı 
kafeıe koymuı olduğunun fark~nda bu
lunmamaıına hükmetmekte bıze hak 
verir. 

Belediyenin boyalı iki teneke par
çasının maliyetinin 160 kuruş olduğu
na inandığına hükmetsek bile bir ti
carethaneden ziyade bir ô.mme mües
ıe·-•i ohn beledivenin % 20 heaabile 
İstifa ettiği bu 40 kuruıun, hangi 
külfet karıılığı olduğunu sormak ma
nasız ve yersiz olmaz. 

Seyrisefer müdürünün beyanına na• 
zaran yeni plika vermekten bir diğer 
maka.at ta, onların yeni hattan teııç:ili 
l\ıretile araba adedini öğrenmekmiı ! 
Şehirde takside iıliyen otomobillerin 
900 den fazla olmadığını dütüniirsek 
Karaköy meydanının yanındaki yaya 
kaldırımda bağdat kuran bodur içer
lek binadaki o anlı ıanlı seyriaefer 
teıkilatının yapmış olduğu bütün itler 
o meydanla lialataaaray, Sirkeci ve 
zaman zaman Eminönü meydanındaki 
tümseklerde el kol sallamaktan başka 
bir ıey olmadığını kabul etmek icap 
eder. Kudret ve kuvvetine, geniı teı
kilibna, vi.ıi ve mutlak nüfuzuna rağ .. 
men aeyrnefer teıkilatımız, ıehrin 
900 otomobiline hikim olamıyorsa, 
onlann hakiki adedini bilemiyorsa bir 
nevi itirrıfıacz olan bu ifade karşısın .. 
da yapılacak ilk ıey, Karaköydeki 
bodur binanın kapıama bir asma kilit 
vurmak, yahut orasını tahliye ederek 
kiraya vermektir. 

Sonra ikide bir, otomobil plakaları
nın renklerinin değiştirilmesindeki ma-
na, hikmet ve zarureti 
d• anlamak, bayii güçtür • 
Halkın alııtığı muayyen plakanın 
rengini akla estikç~ değİ!Jtİrmekle, ne 
yapıldığının, ne yapılmak istendiğinin 
farkında olan varsa lütfen beri gele
rek izah etse biç le fena olmaz. 

Seyrisefer müdürü ifade!ine devam 
ediyor: 

Plakaların değiıtirilmC'sindeki bir 
hikınet te, otomobilcilenn hesaplanna 
bakılmak, onların hP.nÜz ödenmemiş 
borçlan ve cezaları varsa bu veaile ile 
onları da almakını§. Bu dahiyane 
tedbir, bize ıu fıkrayı hatırlattı: 
Adamın biri, diıinden tırnağından 

ayırdığı para ile bir ökı:lz alını§. Eve 
getirmit. Ahıra aokınak İstemiı; fa
kat öküzün boynuzları uzun ve yay
..-an olduğu ve buna mukabil ahırın 
kapısı küçük bulunduğu için bir tür
lü öküzü ahıra ıokamamı§. Yapılacak 
ıey, kapının pervazını geniıletmek 
iken bunları dütünemiyerek öküzün 
kafasını keameğe mecbur olmuı. 

lıte 8 şoför cezaoını, hesabını ver
memi§ diye 900 ,ıoförü plaka değiıtir
ıııeğe icbar etmekle yaphğımız iı, ö
küzün kafaaını kesen adamın işinden 
farksızdır. Seyriıefer dariesinde mu ... 
kayyet olan toförlerin adrea ve he
saplarının bir defter ve kağıda değil, 
buz Üzerine, yahut Terkoa suyundan 
mamul kağıtlar Üzerine yazılmakta 
olduğu, bu ifadedPn pek kolaylıkla 
anlaşılmaktadır. Eğer borcu ve ceza
ıı olan bir sof ör varsa, pek tabiidir ki, 
,...,, .... 1'! .. ,.1.., .. ..t~ ..... : "'''"'""'"''t lu1l11nm;-k 
lazımdır. Adre•i mazbut olan bir adam ise 
her vakit kolayca bulunabilir; fa. 
kat buna kartı bazı ıororıerın sık aık 
ikametgah değiıtirdikleri iddia oluna
bilir. Bunu kabul ederiz. Kabahatli 
toför için ikametgah değiıtirmek bir 
:zaruret olduğu kadar onu takip edip 
Yakalamak ta belediye zabıtasının 
deruhte ~ttiği vazifenin en tabii ica· 
bıdır; fakat bu vazifenin, kimse ra
hatsız edilmiyerek ve adalet icapları
na hürmet edilerek yapılması lazım· 
dır. 8 toför için 900 ıoförü sorguya 
çekmek, onlan seyriaefer merkezinde 
saatlerce itlerinden ve kazançların
dan alakoymak, kocaman idari bir ha
ta olduğu kadar, ikide bir plaka ve 
J>laka boyası değiştirmek te o kadar 
lüzumsuz ve yersizdir. 

Salôhattin ENiS 

22 aylık tapu işleri 
Tapu ve kadastro umum müd:.ir -

lüğünden latahbul tapu müdürluğünc 
relen bir emirde 932 senesinin tamam 
\-e 933 senesinin te9rinievvele kadar o 
l.:ın 10 aylık meaai ve alım, satım cet
velleri istenmiıtir. lstanbul tapu mü
diriyeti bu cetvellerin tanzimine baı
lamııtır. Bir kaç gün sonra Ankaraya 
gönderecektir. 

--o--
Pr. Fuchs 

. Ankaraya gideceğini yazdığımız 
Vıyanalı me,hur göz hastalıkları mü
t~ha.,,,. profesör Fuchs dün akşam
kı trenle hareket etmiıtir. 
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Bir milyon 
Kilo kömür 
Kontenjan harici ithaline 

müsaade edildi 
Kontenjan listesine bir buçuk mil

yon kilo kömür ili.ve edildiği hakkında 
dün lstanbul gümrükleri batmüdürlüğü
ne emir gelmiıtir. 

Bu miktardan lstanbul mıntakaaına 
bir milyon kilo tahsis edilmittir. Bulga
ristandan motörlerle gelen ve kontenıa
ru olınadığından deniz üzerinde belııleti
len kömürlerin miktan bir milyon kilo
dan biraz fazladır. Bir milyon kiloya 
kadar olan kısmının ithaline dün müıa-
ade edilmiıtir. - ı 

Hayvan borsası var:dıtı 
Hayvan borıaaı varidatmda, son za

manlarda hayli tereffü görülmüıtür. 

Zahire borsası oütçesi 
Ticaret ve zahire borsasının yeni büt

çesinin esasları teabit edilmektedir. Büt
çenin mümkün olduğu kadar hakiki er
kama müstenit olınası için çahşılınakta· 
dır. 

Kömürle iş!eyen otomobil 
ltalyah profesör F errCYZuti'nin adi kö

mürle 135 kilo mesafe katedebilen bir 
otomobil itletme tekli bulduğunu yazmı~ 
tık. 

Memleketimiz, kömür memleketi ol
duğundan benzinden ucuza mal ol
dugu takdirde, bu ketiften istifade et
memiz tabii ırörülmekte ve bu keşfin ma
hiyetine dair mütemmim tafsilat gelme
si beklenmektedir. 

Gelen buğday 
Anadolu ve Trakyadan tebrimize her 

gün külliyetli miktarda buğday gelmek
tedir. Bu yüzden buğday tiyatları 3 - 4 
kuru§ arasında bulunmaktadır. 

Hayat s:gortasına en ziyade 
kimıer yazılıyor 

932 senesinde hayat sigortasına ya
zılanlar araıından çoğunu hususi mües
seseler memurları teıkil etmektedir. Tu· 
tuJan bir istatistiğe göre, memurlardan 
sonra emli.k sahiplerinden, daha sonra 
aırasile tüccardan, fabrikatörlerden ve 
serbest meslek erbabından hayat sigor
tasına yazılanlar vardır. 

Bekleyen pirinç 
Gümrüklerde kontenan müsaadesi ol· 

madıjiından bir müddettenberi hayli mik 
tarda pirinç beklemektedir. Transit an
barlarına alınan bu pirinçlerin imrarı
na müsaade edilmesi için alikadar tacir
ler tarafından letebbüste bulunulmuı
tur. Gümrükler batmüdürlüğü Mem
duh Bey, henüz bunlar için emir gel
mediğini aöylemiıtir. 

Romanyaya oalık ihracatı 
Romanya hükumeti, 10 tqrinisaniden 

itibaren tuzlu ve taze bahk ithali.tını ı' 
kontenjana tabi tumuşur. 

Romanyaya balık ihracaımız hayli bir 
yekün tutuyordu. 

lsv;çrede yeni kontenjan 
laviçre hükfuneti, yeniden bir çok 

maddeleri kontenjana tabi tutmuıtur. 

ispanya ceviz kütügü çıkarmıyor 
ispanya hükumeti, ceviz kütüğü ib

racabn• menetmiıtir. 

Sarfedılmeyen mevaddı iptidaiye 
932 senesinde yerli fabrikaların 

muafen İthal ettikleri mevaddı iptidai. 
yeden ıene sonunda aarfetmedikleri kı
sımlar sanayi müdürlüğünce tesbit edil
miıtir. 

Bunlarm gümrük rüsumunun tahsili 
peyderpey gümrük idaresine bildirilmek
tedir. 

Amerikan Ekspres çekiliyor 
Bankacılık kısmım olduğu gibi aey

yahin •bürosunu da tatile karar veren. 
Amerikan Ekspres Bankası, bir kıson 
memurlarma 15 kinunueVvelden itiba .. 
ren alakalarının kesileceğini tebliğ et
miıtir. 

Son hafta piyasası 
lstanbul ticaret müdürlüğü, dün ak. 

tam mıntakanm aon hafta zarfındaki 
ticari v~ iktısadi hareketlerini gösteren 
haftalık raporu lktısat vcklletine gön
dermittir. 

Rapora göre, son hafta zarfında af
yon piyasası yükselmi§tir. Tiftik piyaaa
aı da sağlam ve İyidir. 

Mevaddı iptidaiye ihtiyacı 
Yerli fabrikalardan bazılarının me

vaddı iptidaiye ihtiyaçlannı tetkik için 
ıehrimize gelen 1 ktııat vekaleti fen mü
fettişi Nafiz Bey, tetkikatını bitirmiı· 
tir. 

Yarın akıam Ankaraya dönecek ve 
müteakiben bu seneki muafiyet listele
ri aon teklini alarak tebliğ edilecektir. 

Nevyork borsası 
NEVYORK, 23 (A.A.) - Dolar fi. 

yatı, dün hafif ıurf>tte sa.ğlamlaımıt
tır. Fransız frangı, kapanıfta, 6 cen,. 
teı 4 7 de yani 2 puan a9ağı olarak tea 
cil edilmiıtir. lngiliz lirau da iki bu
çuk centea aıağı olarak 5 dolar 41 cen 
teste tescil olunmuftur. l\.merikan dev 
et eshamı hisao~unur derecede yan; 
bir puan akadar zarara 1iğramıf, fa • 
kat celsenin tekrar açılış.uda bu kn • 
yıbın yarısını telifi etmiştir. Gümüt fi 
yatı, 25 puan arlmıtlır. Iluna mukabıl 
diğer İptidai maddelerin fiyatların.:,. 
dütüklük ve gevteklik gcrülmüştür. 

Mahkemelerde 

Film faciası 
Müddeiumumi talat Ef. 

nin beraetini istedi 
929 senesi teıriniaaniainin .14 ün

cü günü kaçakçılar filmi çevrilirken 
otomobil devrilerek reji•Ör Artak l:.f. 
nin ölümü, Hasan Tahsin ve !)aıt Ef. 
]erin de yaralannıası ile neticelenen 
bir facia olmuı ve otomobili idare e
den Darülbedayi aktörlerinden ıoför 
Talat Efendi de muhakeme altına a • 
lınmııtı. Dün bu davaya devam edil
mittir. Geçen celsede iddia makamı 
toför Talat Efendinin hatası sabit ol
madığını söyliyerek beraetini talep et 
mitti. Dünkü celsede davacı vekilleri 
Kenan Omer ve Cevdet Ferit Beyler 
iddialannı yapmıılar, hatanın fen ra 
porlan ile aabit olduğunu aöyliyerek 
cezai kuma karıfJll&makla beraber 
tazminat verilmeai talebinde bulun
muılardı. Maznun vekilleri Sadi Rıza. 
ve Ali Haydar Beyler de dün müda -
faalarını yapmıılar ve b.,raet talebin;. 
de bulunmuşlardır. Muhakeme karar 
tefhimi için baıka güne bırakılmııbr. 

Uluköydeki soygunculuk 
Uluköyde kurabiyeci Hacı Kuruı 

babanın evini bir gece müsellahan ba 
sarak soygun yapmaktan suçlu Hüse
yin, bayram, Hüsnü, Hasan, Emin Ali 
ve Saferin muhakemelerine dün ağır 
cezada devam edilmittir. Dünkü mu
hakemede Emniyet ikinci ıube müdü 
rü Demir Beyle sirkat maaası memur
ları ıabit olarak dinlenmitlerdir. Bun 
lar fa>ılerin izleri nasıl bulunduğunu 
ve nasıl yakalandıklarını anlatmı~lar
dır. Suçl~lar bu şabadete itiraz etıniı
ler ve gerek Demir Beyin, gerek diğer 
memurların kendilerini dövdüklerini 
ve kendilerine zorla fail olduklanru 
itiraf ettirdiklerini aöylemiıler, ıaha· 
detlerinin muteber olmıyacağıru iddia 
etmiılerdir. Muhakeme tahkikatın tev 
aii için baıka güne bırakılmı§trr. 

Bir cinayet davası 
Kayın biraderi Lutfi Efendiyi öl • 

dürtmekten suçlu komisyoncu Meh • 
met Ali Beyle paraya tamaen LUtfi Ef 
yi öldürmekten suçlu garson Bedri ve 
Cemal Efendilerin muhakemesine dün 
ağır ceza mahkemesinde devam edil. 
mittir. Dünkü muhakemede tevsii tah 
kikat etrafında vekiller arasında bazı 
münaka§alar cereyan etmi§, neticede 
muhakeme cinayeti zabıtaya ihbar e
den Arap Hamzanın aranıp bulnnmsı 
ve maznunların sabıkalarının sorul ... 
maaı için baıka güne bırakılmııtır. 

Lalezar cinayeti 
Şehremininde Lalezar bostanında 

bahçevan Muradı öldüıen Arnavut 
Kenanrn muhakemesine dün ağır ce • 
zada devam edilmittir. Muhakeme 
pek uzun devam etmemiş, Murat at
tığı kurşunla yaralandığını iddıa e • 
den Kenanın kardeıi Ramizin iddia • 
sının tevıiki için Muradc ait olan ta
bancanın ehli vukuftan ne çapta ol -
duğunun sorulmasına. ka1"ar verilmit-
tir. Muhakeme bunun için baıka güne 
bırakılmııhr. 

Dayakta tahrik var 
Dolapdere mevkiinde Didar Hanı· 

ma dayak attığı için hakkında tevkif 
karan verilen polis LUlfJ Efendi bu 
karara itiraz ederek tahliye talebinde 
bulunmuıtu. Yapılan tah!..ikat netice
ainde Didar Hanımın P<>lia Lutfi Ef. 
ye küfür ettiği ve kendisini tahrik ey
lediği de sabit olmu~tur. Lutfi Efen • 
dinin talebi kanuna uygun görüldü • 
ğünden tahliyesine karar verilmi§tir. 

Her gün gazetesi aleyhine dava 
Neıriyatını tatil etmiı bulunan He,... 

gÜn gazetesi bir nüshasında Atinada 
cereyan eden bir intihar hadisesini ik 
tibaa ettiği ve intihar hadiselerinin em 
niyet müdüründen izin almadan netri 
de me'lnnu bulunduğu İçin Hergiin ga 
zetesi aleyhine müddeiumumilik ta • 
rafından bir dava tahrik edilmittir. 

Bir mahkOmiyet 
Gümrükteki sekizinci ihtisas mah 

kemeainde, gümrük kaçakçılığından 
suçlu lzmirJi Cenderli z.ode Sabri Be
yin ~uhakemesi İntaç e.dilmiıtir. Suç
lu bır ay hapse ve 21 bin küsur lira 
para cezasına mah'kUm olmuıtur. 

Mucip Bey 
Tahliye edilmedi 
Ağır ceza tahliye ka

rarını refetti 
Dünkü Cümhuriyet gazetesi Mucip 

Bey hakkında 75 lira kefaletle tahli
ye kararı verildiğıni ve Mucip Beyin 
serbest bırakıldığını yazıyordu. Bu ha 
ber yanlııtır. Filvaki Mu~ip Bey hak
kında 50 lira kefalet mukabilinde tah 
liye kararı ver>ımit. fakat kefalet mu 
ameleai ikmal edimediği için Mucip· 
Bey serbest bırakılmamJştır. Dün sa • 
bah ta Mucip Bey daha kefalet mua
melesini ikmal ettirmeden, müddeiu
mumilik beıinci istintak hikim.liğinin 
tahlike kararına itiraz e<lerek ağır ce 
zaya müracaat etmiş ve tahliye kara 
rının ref'ini istemi~tir. Ağır ceza reisi 
bu talebi kabul etmiı ve Mucip Be 
yin tahliyesi hakkındakı istintak ha
kimliği karannı refederek mevkufi
yet halinin devamına kaı·ar venniı
tir. Binaenaleyh Mucip Bey serbest 
bırakılmamıstır. 

VllAyette 

Şile cinayeti --
Katiller bir kişiyi daha 

tehdit mi etmişler 
Şileuin Hacizler köyü civannda öl

diırulen seyyar pa~arcı Akıt ve k.a· 
rakaa Efen<hleri öldürmekten maz • 
nun ~lan altı kitinin yakalandığını 
yazmııtık. Bunlar katil '1adiaeıini in
karda devam ettiklerin,len hakların
da müsbet deliller .ıranr.1ıfhr. Geçen
lerde iki kömürcü mazr-unları vak'a 
gecesi gördüklerini ıöylemiılerdi. Ye
niden bir köylü de ma~•alli hükiıme
te müracaatla katil hiı.!iaesi gecesi 
maznunları gördüğünü, fakat kendisi 
nin ölümle tehdit edildi~ınden kork • 
tuğunu aöyJemi§tir. 

Jandarma kumandanı geldi 
Şileye tefti§ ve tıthki!<at için gibnİ§ 

olan vilayet jandarma kumandanı bin 
batı izzet Bey ıeht:mize dönmüıtür. 

Beş senelik yol programı 
Vilayetimiz için hazırlanan (5) 

senelik yol programının tatbikine, ka 
nanusaniden itibaren ba§lanılacak
br. 

Bn programa sokunlan (Yalova -
Bursa), (Paıababçe - Beykoz) Top. 
kapı - Edirnekapı) yollan bu aene i
çinde yapılacaktır. 

(Edirnekapı - Topkapı) yolunun 
hepsinden önce yapılmal!.1 tekerrür et 
tiği için bir buçuk ay s<>nra inşaata 
baılanacaktır. Nafia Baımühendisli
ği, bu hususta lazım gelen hazırlık
larla meıgul oluyor. 

Bu yol gayet geniş olarak açıla
cağı için, sur haricinde bulunan e
~ektrik kablo direklerinin münasip 
yerlere kaldınlınası makıadile Elek
trik şirketine müracaat edilmiıtir. 

Oç ay:ık maliye teşkilatının 
neticesi 

lstanbul maliyeıinde yeni teıkila
tın tatbikinden beri üç ay geçmiı

tir. Maliye vekaleti bu üç aylık tat
bikatın ne netice verdiği ve tahsilat 
derecesinin ne olduğu hakkında bir 
rapor istemittir. 

••ledlyeda 

Hale 50 bin 
Lira daha lazım 

--o--

Umumi mecliste bu talep 
itirazlara uğradı 

lstanbul umumi mec'.iai dün öğle
den sonra toplandı Tiyatro ve sine • 
malardan alınan retıimlcrınde maktu 
değil, nisbi alınması hakkında bir maz 
bata okundu ve kabuJ edildi. Bundaıı 
sonra mezbahanın 1931 hesabı kat'i 
raporunun tetkikine geçildi. Ba sıra
da mezbaha müdüründen bazı izahat 
istendi. Etlerden kilo üzerinden rea.Llll 
alınmak için getirilen otomatik kanla 
rın tecrübelerinin henüz bitmediği ki 
]o üzerinden resim alıru.uasına sene 
baımdan itibaren baılan.-.cağı aolaııl
dı. Bıı husuıa ait talimatname ve üc
ret tarifesi meclisin tubat devresi içti
maında tetkik ve kabul edilecek, kilo 
Üzerinden resiın alınmağa hazirandan 
itibaren batlanacaktır. Bundan son • 
ra, kereıtecilerde yapılacak tehir mu 
vakkat hali İçin 200 bin liradan bat 
ka 50 bin liralık daha tahaiıat lazım 
ge1diP.ine d,_ir ma7bata okundu. Büt
çe encümeni buna İtiraz etti. Bu ır;ibi it
lerin ketiflerinin e•1Velce iyice yapıl
ması lazım geldiği, bilahara yeniden 
istenmemesi ileri sürüldü. istenilen 
50 bin lira tahsisat hal mahallinde 
birkaç arsanın istimlaki için idi. la • 
mail Şevket Bey istimlak hesapları • 
nın daha sarih tekilde yapılmasını 

ıöyledi. Cevdet Kerim Bey: 
- Halin İn§aatının ke9fi, heyeti 

fenniye tarafından aylarca tetkik edi 
!erek yapılm19tı. Sonradan böyle faz
la tahsisat istenmesi dogru değildir. 
Hal mahallinde han:;i aroaların beledi 
yeye lazon olacağı bü~ün bu ketifler 
den sonra anlatıJmamıısa fen heyeti 
büyük bir gaflet göatermiıtir. 

Bundan sonra 1931 senesi kat'i he 
sap rapor1armm tetkikine devam edi
lecekti. Fakat v..Jcit olmadığından 
bunların tetkiki şubat içtima devresi
ne bırakıldı ve meclis dıığıldı. 

Kapıcıların muayenesi 
Han, baman, aparbman, ve e~a .. 

li yerlerin kaplıcalarının her sene ya
pılan 11hhi muayent'den hatka her üç 
ayda bir belediye dotkorlan tarafın
dan muayene edilmeleri takarrür et
miıtir. 

Müezzin ve kayyumlar 
Evkaf müdiriyeti kadro harici bı

ı akılacak camilerin tunifine devam 
etmektedir. Şimdiye kadar ancak pek 
az camiin tasnifi yapı1mıştır. Bu taı • 
nif neticelendikten sonra camilerdeki 
müezzin ve kayyimler birlettirilecek
tir. 

Evkaf müdiriyet: meoanii ha}rİye 
müdiriyetince yapılmakta olan n,Ü<!z· 
zin ve kayyimlerin kadroları da ya -
kında nihayet bulacak V f müdirtycti u 
mumiyeye gönderilecektn. Verılen ma 
IUmata göre kadro haric. kalac.,k ve 
65 yaşını ikmal etmiş c lan müezzin 
ve kayyimler tekaüt e :ilecekkrdir. 
Badema har~çten hiç. kimse alınrıı"lya 
cak, mevcutla iktifa edilecektir. Rıt -
mazan vak1astığı ic;n evkaf müdu.ıye-

Poll•I• 

Kara gümrük 
Faciası 

Ölen polis Galip efendinin 
nişanlısı ne diyor? 

Evvelki aktam Karagiimrükte Hır 
kaiıerif caddesinde 17 numaralı evdo 
bir kadın ve bir erkeğin ölümü i le ne 
ticelenen faciayı dk.o tal~ilitilc yaz • 
mıttık. 

Dün bir muharririmiz vak'a ma -
halline giderek merhum polis Galip 
Efendinin nişanlısı Hayrünniaa hanım 

la görütmüttür. 
Hayrünniaa Hanım dün yazdıklaı ·. ·· 

mızı tekrar ettikten sonra diyor ki: 
- Galip ile bir bnçuk ıeneden b~r: 

niıanlı idim. Bundan üç ay evvel bir 
zehirlenme iıinden dolayı aramızda 
bir münakata oldu Kendisi ayda 20 

Hayrünnisa Hanım 

lira vermek ıuretile yard m ediyordu. 
Arasıra eve geliyordu. Galip ile arA .. 
mız fena değildi. Fakat bütün g= 
kardetim Salahattine kn:ar ve huy • 
auzluk yapardı. Kardeşimle kavga e
der, dururdu. Bundan bi' müddet ev
vel anneme: "Kızm1 ve c.ğlunu öldi~ .. 
receğim, seni timar1'anede süründücc· 
ceğim'' demitti. 

Vak'a günü ben evden kaçtığım za 
man kar§ıda eıya boşaltmakta olan 
arabacıya vak' ayı haber vermiıt;.n,. 
Arabacı eve gelmi~ti. Eğer o arabacı İ 
ıe kanımaaaydı, bu felaket baıımıza 
gelmezdi, sonra Galip Efendi mezuni 
yetle ev-e gelirken eğer merkezden ta· 
bancaaını almıt olsaydılar, cinayet ol 
mazdı. Ben Calip EfendiJen üç aylık 
hamile bulunuyorum. Emniyet müdi • 
riyetine müracaat ederek yardım isti· 
yeceğim. 

Anbarda yaralandı 
Rıhtımda bağlı bulunan Bulgar 

bandıralı Burgaz vapurunun üçüncü 
kaptanı Uya Raıler anbarda çalııtığı 
ıırada güverteden ablan demir boru 
baıma isabet etmİ§ ve yaralanarak Bul 
ır;ar hastahanesine kaldırılmııtrr. 

Çarpan otomooil 
Kurtuluııta Remzi Baba sokağın

da 12 numarada oturan lspro kızı Ma 
dam Dina 1795 numaralı otomobili i
dare eden toför Muıtafa çarpmıı, ba
ımdan yaralamıtbr• 

Tarlabqı caddesinden ır;eçmekte 
olan Kalyoncuda Elma sokağında 6 
numaralı evde oturan 12 yaımda Ele· 
ni ismindeki kıza 1574 numaralı Ah
met Efendinin idareıindeki otomobil 
çarparak hafif surette yaralanmasına 
sebebiyet ...ermiftir. 

Diıi tutuldu 
Balatta oturan ve Arapcamiinde 

bir tornacı dükkam aahibi Miço dük
kanı kapayarak ev:X.e g'derken yere 
dütmÜ§ ve dili tutulmu§lur. 

Yerinden kopan sUtun 
Beyazıtta Üniversite bahçesinde 

su deposu ittisalinde köhne bir bina 
yıkılırken dün ıabab 4,5 metre uzun
luğundaki bir sütun yerinden kopa • 
rak ameleden Mehmet ve Müminin ü
zerine düşmÜf ve her iki~inin yaralan 
masına sebep olmuştur. Yaralılar Cer 
rahpaaıya kaldınlmıılaı dır. 

Kalp sektesinden 
Dün Burııadan maa aile tehrimize 

gelen ve Şehzadeba~ında 129 numara· 
lı bakkal Oanan Efendinin dükkanına 
görüımek Üzere giden Hacı oğlu Meh 
met Efendi dükkanda oturmakta i • 
ken •ektei kalpten vefa~ ebni9tir. 

Yangın değilmiş 
Modada Gümü§ kepçe ismindeki 

aile mutbahınm bacasından görülen 
fazla duman yangm zannedilmiı ve 
itfaiyeye haber verilmiştir. Gelen itfa 
iye yangın olmadığ1nı görerek geri 
dönmÜ§tÜr. 

Bir otomobil yanıyordu 
Dün sabah köprü üstünde ıoför Re . 

bii Efendinin idaresindeki 2801 numa 
ralı otomobilin karburatörü tutuımuf 
sa da söndüriilmüıtür. 

Parayı kim çalmıs? 
Tahtakalede 16 numaralı dükka • 

nın kahveci İlyas polise müracaat e
derek çekmecesinin kırılmak •uretile 
149 lirasının çalındığını iddia etmİ§, 
zabıtaca yapılan tahkikat neticesinde 
kahvede yatan Şevki tarafından yapıl 
dığı anlaşılmı~, Şevki yakalanarak pa .. 
ralr geri lınmıttır. 

ti hazırlığa batlamııtır. Camilerin nok
sanları tetkik edi!m .. kteciır. Bu mey"n 
da büyük camilere sesle:ı güzel ınü • 
ezzin ve imamlar tayin edilme~t~dir. 
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lfl:LE~ 
Bu kazaların önüne geçilse 

Size dünkü gazetelerden al.U. 
ğım iki hab~ri llfağıya dercedıyo
rum. B .r po.is memuru kı~kaoıç
lıJda kayıno>ınlder.ne s.lah atar
ken kaymanaauıı öldürmüt ve son 
ra, dınıeyin: 

'Gal.p Elendi i~le·iiği cinaye
tin karşısında bir an s:ırsıldı, son
ra şuur.uz bir h-lde kapıya tevec
cüh e.ti, hızlı alımlarla dıfarı fı· 
kıyordu. BirdE.n ayağı kapının e
fİğ.ne takı:dı, yüzükoyun dü,tü. 
Sende!ed:ği zaman elindeki taban 
ca da dü~mü;, düşünce patlamış 
ve çıkan kurşun başına i•abet et -
mif beyn:ni ak.tmıf idi. O da kapı 
dfoinde cansız kaldı." 

Ayni gazeteden ikinci bir ha • 
her daha: 

Sultanahmelte İsmail Ağa iı • 
minde bir seyyar yemitçi Çarfam· 
ha pazarında birden bire dütmüt 
ve karnından kan akmağa batla -
mıf, hastahaneye kaldırmıtlar. O
rada ölmüş. Sebebi ne imit? 

"Orada bulunanların söyledikle
rine göre lsmail Ağa e•rarkeftİr. 
Dün gene esrar çekmiş, iy:ce başı 
dönmüştür. Bu aralık belki de bir 
müşteriye mal vermek üezre kal • 
kan lsmail Ağa birden bire sende
liyerek yere düşmüş ve ağzı yuka
rı gelmek üzere kuşağına soktuğu 
bıçak bu sukut neticesinde göğsü • 
ne saplanarak lsmail Ağanın yara 
!anmasını mucip olmuştur." 

Bu ta.Yanı teessüf ve kanlı kaza -
larm önüne geçilse fena olmıyacak 
değil mi? 

Ezik ve çürük ayıran makina 
Taze üzüm tüccarları, Avrupa

ya sevkedecekleri malların rağbe
tini arttırmak için üzümün çürük v• 
eziğini ayıran bir makine siparit et 
miye karar vermitler. Tüccarlarınu 
zın bu akıllıca tetebbüslerini tak
dirle alkışlarım. Bu sırada aklıma 
bir şey geıaı. Vzümün çürük ve e
ziğini ayıran bu makineye benzer 
insanların çürük ve ezıgmı ayı
ran bir makine getirilse acaba rağ 
bet görür mü? .• Ve acaba içimiz
de kaç kiti bu makineden sağlam 
çıkarız •. Doğrusu pek merak edi • 
yorum. Daha doğrusu bu makine
den geçmeye içimizde kaç kiti ce 
saret edecek? .• 

Türkiyede 
turizm 

FELEK 

Türk- Macar 
komitesi 

Türkiye Turing ve Otomobil klü
bü idare heyeti eV1•elki günkü top
lantısında, geçenlerde cümhuriyetin 
10 uncu yıldönümü münasebetile Ma
car mebuslarından mürekkep bir he· 
yetin Ankarayı ve fehrimizi ziyaretleri • 
münasebetile, Türlciyede bir Türk-Macar 
turizm komitesinin teşkilini memnu· 
niyetle kaydetrniııtir. 

Türkiyede bir Türk - Macar tu• 
rizm komitesinin teıkili memleketi-

~ miz için haylı faydalı olacaktır. 

Her sene yaz tatillerini geçirmek 
üzere 100 bin kadar Macar seyyahı 
ecnebi memleketlere gitmektedir. 
Bunlar Alman ve Baltık sahillerini, 
Romanya ve Bulgariatanı ve Adirya
tik sahillerini tercih etmektedirler. 

Badema bu seyyahlann bir kısmı· 
nrn memleketimize gelmesi temin e
dileceği gibi, Türk - Macar mir· 
!etlerinin biribirini yakından tanıma
sı, mevcut dostluğun bir kat daha tak 
viyesi kabil olacaktır. 

1 BORSA 1 
<it Banka•ındnn alınan cetvelidir) 

23 Teşrinisani 1933 
Akşam Fiatları 

istikrazlar Tahvilat 
Jatkru:ı dalı.ili 96,SO EleJctrilc 
1933 l•lilr.ru.ı 97,50 Tram•ay 
Şark D. yo!lan 2.35 

Tünel D Muvahhide 53,50 
Gümrükler 7.80 Rıh hm 
Sayd ma!::ıi 6 Anadolu l 
Baidat 9,25 .,. il 
T. aa1teriye 9,50 Mü.rneaail 

E.SH.\M 

1, Bankası Na- Telelon 
ma 9,55 Bornonti 

" " Ham"line 9,70 Terk ı s 
., " Müesıoia 1 '1 Çimento 

Tram-.ay 46.50 lttih.at de7. 
An- d:>lJ Hiııe 26,60 Sark dey •• 
Şir. Hayriye 15 BaJya 
Reji 3.50 ~ark m. ec:&a 

ÇEK Fi ATLARI 
Pariı 1206 Prai 
Londra ~5.50 Viyara 
Nüyork 77,SS Madrit 
M"1ano 8,46.50 Ber1in 
Brükae1 3.38.30 BeJcrat 
Atina 80113 Zloti 

Cenevre 2.43.65 Peıte 
Amsterdam l,17,l2 t Bükret 
Sof,.-a 64.11.so Moako•a 

NUKUT (Satıı) 

Kurut 

20 r. Fr•nıız 167 1 Şille. A•. 
ı l at .. rlin 6'5 1 Pez:eta 
1 o lar 128 l Mark 

20 Li.-et 223 1 Zeloti 
:>o f . Belt;i!~a 117 ıo Ley 
20 Dr•hmi 24 20 Din•r 
20 1. l•vİçre 818 J Çerno"Yİç 
20 Leva 25.- 1 Alhn 
21 Kur. Cek. 118 1 Meci.--liye 

l F!oria. 113 R .... L.nnt 

-·· - .-
- .-
17,75 
44,65 

46.50 
51.SO 

11.75 
18,60 
2 ,/.j 

11.90 
17,70 
1.-
1.85 
2,85 

15.88 
4,20 
S.78 

J.97.50 
J.97.SO 

4,W 
3,55 

79.43 
1083.25 

Kurut 

24.50 
16 
49 

24.-
02l.. 

46.-ı. 

-~ 

9.32 
034 
2.33 
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Gelecek seneye kaldı: 
Cenevrede yalnız büyük devlet mü• 

me~~uıerının ı§tarakue y:ıpuan bır ıç· 
timadan sonra ıit i.hsızlanma konfe .. 
ransının tekrar tehirine karar verildi. 
Ko~ferans bürosu ayın dokuzundan 
beri içt.ma halinde idi. hıkat ilk gün
den İflerin yürümiyeceği anlatıldı. 
Almanya tabii mümessil göndermo
mişti. ltalya mümessili konferansı an· 
can: •'muıahit0 olarak dinliyeceğini 
bildirdi. Amerika murahhası Mr. 
Norman Davis Amcrikaya avdet etti· 
j'inden birinci ikinci derecede bir mü .. 
messil almıştı. lngiliz Hariciye Nazı· 
rı Sir John Simon ve Hariciye Müste
ıan Mr. Eden de içtimada bulunmaı
dılar. 

Bu vaziyette konferans reisi Hen .. 
derson bir usuiniyet,, hissettiğini söy .. 
liyerek istifa edeceğini bildirdi. Rei· 
sin istifası konferansın büsbütün da .. 
ğılması demek olacağından zevahirin 
muhafazasma taraftar olanlar Ce
nevreye koştular. Yalnı::: büyük dev
let mümessillerinin ittir.akile bir içti· 
ma yapıldı ve konferanım kB.nunusa· 
ni ayına tehirine karar verildi. 

• • • 
Sir John Simon'un mes'uliyeti: 
Almanyanın silahsızlanma konfe· 

ransı ve Miıtetler C"miy<·tinden çekil· 
diği gÜnden beri beynelmilel müna· 
aebetlerde inkıtaa benz~yen bir vazi,. 
yet vardır. Almanyasız bir karara 
varılamıyacağı anla{ılıycr. Binaena· 
leyh tatil müddeti zarfında tekrar 
Almanyayı müzake~elere ittirak et· 
tinnek için diplomaıi yolile tetebbüalerde 
bulunu~acağı zannediliyor. 

İngiliz matbuatı, Hariciye Nazın 
Sir John Simon'u vaziyeti idare ede· 
memekle itham ediyor. T «nkide en zi
yade hedef olan nokta da Hariciye 
N azınnın Mac Donald projeıini Al
manya aleyhine tadil etm.eğe muva· 
fakat etmesidir. Filhakika bu proje 
Almnnya tarafından l..abul edilmiı 
iken, Fransızların ısrarile Almanya 
aleyhine olmak üzere defittirilmit ve 
İngiliz Hariciye Nazın da buna iltihak 
etmittir. Almanyanın Milletler Cemi· 
yetinden çekilmesi de bunun Üzerine 
olmu•tur. Şimdi lngilterede büyük 
bir efki.numumiye zümresi, tadili bir 
tar,.fa bırakarak tekrar eeki Mac Do
nald projesine gidilmesini iatiyor. 

• • • 
Yar11 bqladı: 
Ancak vaziyet böyle çıkmaza gir· 

mit görünürken, silahlanma yanıı da 
baılamıttır. Bu yanım kara silahları 
tarafı tabii gizlidir. Ancak Belçika 
ve lsviçrenin bile silahlanmak için 
tahsisat ayırdıklan malUındur. 

Deniz ailihJarına gelince; mevcut 
mukavelelerin kadrosu haricine çık
mamak fartile bir taraftan Amerika 
ile Japonya, diğer taraftan da lngiJ. 
tere arasında bir yarıt batladı. lngİ· 
!izlerin bu sene biri 7,200, üçü de 
5,400 ton olmak Üzere dört kruvazör 
yaptmnaları kararlatmııtı. Bu prog· 
ramı değiştirerek, bir 7,200 tonluk 
kruvazör yerine iki iane 9,000 tonluk 
kruvazör inta ebneğe karar verdiler. 
Mukavelenin tonajını geçmemek için 
üç 5,400 tonluk kruvazöı de bir kru· 
vazöre inmiş olmakla beraber, bu ta• 
dilin ehf'mmivetli bir m:ına ifade et
tiO.i ,. .. ;ı,.;. .. ~ı.. Lf 4 .. ı, _ 1de ıilBhlanma 

yantı batlamıı demektir. ...... 
Amerika Rıuya'yı tanıdı: 
Beklenildiği gibi Amerika Hükü

meti nihayet Sovyet Rusyayı resmen tanı 
mıttır. M. Litvinof tarafından yazılan 
bir mektupta Sovyet Rusya Amerika· 
ya kartı bazı taahhütlere gınyor: 
Amerika tebaasına dini şıerbeati vade
diliyor. Amerikalılar istedikleri ııibi 

kiliseler inta ettirecekler ve istedik
leri kadar ibadet edecekler. Bu taah
hütlerin, Amerikada seı.;elerden beri 
komünistlik dinsizlikten ibarettir Y«>
lunda yapılan propngandalann tehyiç 
ettiği efkarr teskin için o:duğuna fÜP· 
he yoktur. 

Litvinof mektubunun dikkate de· 
ğer olan bir noktaaı, Sovyet Rusyanın, 
ihtili.I seneleri sırasında Amerika as· 
kerleri tarafından iıtili.ya uğraması 
neticeai olarak tazminat hakkından 
vazgeçmesidir. Rusya bu tazminat 

hakkını, Kerensky borçlarına kartı 
tutuyordu. 
Amerikanın Sovyet Rusyayı tanı· 

masından sonra her tarc.-ıta bir itiıaf. 
tan bahsediliyor. Bizce böyle bir iti· 
laf §İmdilik olamaz. Amerika efki.n 
henüz buna hazıl" değildir. Bununla 
beraber, Uzak Şark"ta iki devleLn 
.statükoyu muhafaza için beraber yÜ· 
rümeleri beklenir. Bu tanımadan do
ğacak ticaret münasebetlerine gelin· 
ce; bu, daha müşkül bfr meseledir. 
Çünkü gerçi Rusyanın Amerikadan 
satın almak İstediği çok §eyler vardır. 
Fakat Amerikanın Sovy<t Rusyadan 
satın almak istediği ıeyler azdır. Bu· 
gün beynelmilel mübadele bir eıya 
mübadelesi sekline girdi. Sovyet Ruı· 
ya bütün alacağı şeyleri r ara ile öde
yemez. Amerika da C§Y" ile ödelmek 
istemezse, mübadele kola" olaır..az. 

• • * 
Rooııevelt'in müşkülatı: 

Cümhurreisi Roo&e'Velt'in kal· 
kınına programı hafta arası kuv • 
vetli muhalefete maruz kaldı. Da· 
ha doğrusu iç.in ıçın kaynayan 
muhalefet patlak verdi. Maıiye Na· 
zın Mr. Williaın H. Woodin biıa
müddet mezuniyet alarak çe • 
kilmiıtir. Maliye MCsteı,.:ıı. Mr. Dean 
Acheson da istifa etmiıtir. 

Maliye Nazınnın yorg.Jn olduğu, 
müsteşarın da baıka i,.Ieı de çalııaca· 
ğı söylenerek tevil edilmek istenilir· 
ken ansızın müıavir Spr&gne de istifa 
etmiıtir. Mr. Spragne, irtifasını da 
açık olarak söylüyoı: Cfü,.,hurreisinin 
Doları kıymetten dütürmek yolunda 
takip ettiği siyaseti tasvip etmecııgim
den, bunun zararlarını Amerika ef· 
kanumumiyesine anlatınak maksadi· 
le çekiliyorum, diyor. 

Binaenaleyh maliye müıaviri, Roo
sevelt'in planı aleyhine faaliyete ge
çecek demektir. Bu, cidden ehemmi
yetli bir meseledir. Çünkü planın 
muvaffak olmaıı, bütün Amerika ef· 
ki.rınm bu pli.ıı etrafında toplanma· 
ama bağlı bulunuyordu. Yani itin bu pİ· 
sikolojik tarafı ehemmiyetli idi. Eğer 
menfi propaganda neticesi Roosevelt'e 
ve plinına kar§ı itimat azalırsa, mu
vaffak olmanın imkanı selbedilmiı 
olur. Roosevelt buhranlı bir vaziyet 
karıısında bulunuyor. 

*** Fa1izmin yeni merhalesi: 
Mussolini tarafından söylenen bir 

nutuktan anlatılıyor ki ltalyada Fa
fizm yeni bir safhaya giriyor. Musso
lini nutkunda çoktan beri zihnini ıu 
aualin İHal ettiğini söyledi: 

lktısadi buhran kapitnlist dünyası 
içinde bir hastalık mı, yoksa kapitalist 
dünyasının hastalığı mı? 

Faşist tefi artık bu su'<le cevap ve• 
rebilecek vaziyette oldugunu aöyliye· 
rek kapitalist dünyasının hastalığı ol· 
duğuna kanaat getirdiğini söylüyor. 
Artık bu hasla sistem ölecektir. Yeni 
sistem için yeni teıkilat lazım. F aıist 
teıkilatı da en uygun tetkilattır. 
Muııaolini artık eski sistemin son ba
kıyesi olan parliimentoyu ilga etmek 
zamanı geldiğini söyJedi. Esasen pa~· 
li.mentonun faıiat aiıtemi içinde yeri 
yoktu. Binaena1eyh, meclis bitmek Üzere 
bulunan tabii ömrünü yajadıktan son
ra yeni intihabat yapılacak ve bu in
tihaptan sonra kendi kendinin ilga 
kararını verecektir. . . .. 

Almanya. Lehistan: 
Hafta arası Lehistanla Almanya 

araımda bir ademitecavüz miaakı 
imzalanmuı için müzakerelere giri
tildiği bildirildi. Almanya ile Lehi ... 
tan arasındaki münaa;,bet Almanya 
ile Fransa arasındaki münasebetin 
de düğüm noktası olduğuna göre bu 
haberlere çok ehemmiyet verildi. Fil.
hakika bir ademitecavü:ı: mukavelesi· 
nin imzalandıir baber veriliyor. Her 
iki taraf ta kuvvete müracaat etme• 
mey.i kabul ediyorlar ama, arazi me
selesine hiç temas yoktur. Halbuki 
ihtilafın ehemmiyetli tarafı da budur. 
iki devlet arasında devamlı bir itilaf 
yapılabilmesi İçin her ıeyden evvel 
Almanyanın ıark hudutlarını kat'i ve 
nihai olarak tanıması veyahut Lehis
tanın Almanya tarafından talep edi
len hudutlan kabul etme•İ lazım<lır. 
Hudut meselesi açıkta kaldıkça, her 
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çayda gösterdiği hanımlar .• Mace
ralan aklımda kalsaydı burada, ki· 
!erle beraber olduklarım keffede
cektim. 

Hiç dansetmedim fakat daha U· 

zaktan oynıyanlara dikkat edince 
danam bütün in-.eliği anlafrlıyor. 
Müzik bilen için hiç de güç bir İf 
değil •• Tempoya göre yana, ileriye, 
geriye hareket etmekten ibaret. 
Yalnız tango diye oynanan dans İ· 
çin egzersiz yapmak lazrm. 

Hanımefendinin çayda gösterdi
ği uzun boylu, kumral, küçük kes· 
tane gözlü kadın burada. Çıplak 
başlı bir gö:ı:lüklü adamla dansedi· 
yor. Fakat öyle tuhaf bir kadın ki 
kendini adeta adamın kollarına 
bırakmı• gibi.. Kahkahaları caz. 

,bantı bastırıyor. 
ı. , Şefik Bey garsona şampanya, 
de eyva söyledi. 
' · Okuduğum romanlarda bu ismi 
ezf-erlem;•tim. Bir nçmalık etme· 
m"k :ç;n i'1tiyatlı davranmalidim. 

Buzlar içinde, havlulara sarılmıt 
şampanya geldi. 

Etrafımczda masalar hep dolu. 
Kalabalık gittikçe bastırıyor. Ne 
elbiseler, ne tuvaletler, ne pırlanta· 
lar, ne kadınlar •• Bunlara baktıkça 
kendi kendimden utanıyorum. Da· 
ha bir ay evvel elinde sepetleri, / 
başında örtüsü, ayağında ökçesiz · 
çarpılmıt çamurlu iskarpini ile 
Sirkeci sokaklarında başını soka
cak yer arayan kız bugün İpekli 
süsler içinde ve lstanbulun methur 
zengin iki adamı arasında baloda 
şampanya içiyor. 

Bir ay evvelki halimi bilenlerden 
mesela Re,it Bey gibi biri tu anda 
beni görse muhakkak bu kız fena 
olmuf diyecek.. ı 

Bu aleme girenler, böyle balola
ra devam edenler biribirlerini tanı
yorler. Ve yabancı çehre araların· 
da belli oluveriyor. Baloda Re~it 
ve Şefik Beylere selam veren, bil 
hassa Şefik Beye dalkavukluk eden 

t.'.llLLIYET CUMA 24 TEŞRiNiSANi 1933 

Bugün artık pembe yanaklı tombul 
çocuklar eskisi gibi sıhhatçe mükem· 
mel sayılmıyor, bun1ann modası geç· 
ti. Bir çok çocuklar hazımsızlık baş· 
lamadan bir müddet lüzumundan faz. 
la beslenmeğe tahammül ederler. Böy
le ziyade beslenmeden ve kilosunun 
artmasile komıu çocuklanndan d:ıha 
gösteritli bulunmasından validesi bıt" 
nevi gurur duyar, ve çocuk bir gül" 

hastalanıp fena halde huysuzlanmağa 
batlayıncıya kadar validenin bu gu· 
rur hali devam eder. Çocuğun bu 
halinde bile benslenmeaini düıünür ve 
beslenmezse açlıktan bir hal ve fena· 
l:k gelir diye hayıflanır. Bilmez ki bu 
halde bulunan bir çocu~a yirmi dört 
saat hiç bir ıey venneyip yalnız aı a 
sıra kaynatılmıı au verm<.k en iyi le· 
davi yerine geçer. Haftada vasati 
200 gram kadar ve:.<nind" fark gÖ3'e• 
ren ve kilosu artan çocuk en tabiı '\t6 

normal bir halde büyüyor demektir. 
Bu miktardan ziyade vezni artan ço~ 
cuklann o miktardan aşağı sıklet a· 
!anlara nispetle sıhhatleri bozuktur. 
Ziyade besili çocuklar betisiz çocukla
ra nazaran hastalıklara karıı muka· 
vemetsiz olurlar. Besili ve tombul ço· 
cuklar broD§İle yakalndılrlan zaman 
hastalığı kolay atlatamazlar. Bir kü
çük yavrunun yaıı ile doğduğu za· 
manki veznine göre ne kadar gıdaya 
muhtaç olduğu pek kolay anlatılır. 
Memede bir çocuğun, muayyen bir 
zamanda fazla vezin alıp ağırla§tığı 
görülürse gıdası azaltılır. Ve eğer ço· 
cuk ziyade iıtablı, obur ve açgözlü ise 
beslenmeden evvel biraz kaynamı§ su 
verilip iıtahı kesilir. Ve fayet çocuk 
sun'i ıekilde besleniyorsa verilen 
sütün terkip ve derecesi anaıüdüne 

tamamile uygun ve benzer bir hale 
konduktan sonra verilir. Ekseri dok· 
tor pek küçük bir iıaretten çocuğun 
sıhhati hakkında bir fikir edinebilir. 

Y anaklan kızarmıt ve derisi terle 
nemli bir halde bulunan bir bebeğin 

gösterdiği manzara ya fazla beslen· 
meden veyahut ziyade örtülmeden İ· 

leri gelen kan tazyiki ile mücadele et· 
mesi alametidir. Derisi ziyade kuru 
olan bir bebeğin hali ise zayıflık ala
metidir. Baıınm yan taraflarına doğ· 
ru büyük mavi damarla,·m görülmesi 
de çok bozuk sıhhat İfa"'etidir. Bur
nun üst kısmında bu damnn görünme
si burun ve boğazda ihtlkan bulundu· 
ğuna delalet eder. Bebeklerde görü· 
len egzemalar ya gıdalannın fazla te
kerli olmRaından ve eğer egzema hafif 
bir ıek•:·;-, ise ba§ına giydırilen takke
nin sıkı ve ziyade sıcak tutar cinıten 
olmasından ileri gelirler. ideal bir be
bek diri, sıkı, ve elastiki olup fıkır fı
kır oynamalı, kalgın, durgun, gev,ek, 
yumuıak, tombul ve yağlı olmamalı. 

Büyükada 

• Dr. ŞÜKRÜ 

iRTiHAL 
Mekke mollası mer:ıum Mehmet Sait 

Bey kerimesi ve merhum Miralay Ab
dürrahman molla zade Bey zevcesi ve 
mühendis Bahaeddin molla zade Beyin 
valdesi Nuriye Münevver Hannn dün İr· 
tihali daribeka eylediğinden bugün saat 
11,30 da Kadıköyündeki hanesinden kaldı 
rılarak Karacaahmet mezarlıf:ndaki 
makperi mahsusuna. defnedilecektir. 
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türlü itilaf kumsal üzerine yapılmıt 
binaya benzer. Yeni Alman • Lehistan 
mukavelesinin hükmü hf<kkında sarih 
malümat gelmemekle beraber, bu
nun ıimdiye kadar Lokarno mukave
lesi, Kellogg misakı a-ibı muahedele
rin her iki tarafa da tahmil ettiği ta>o 
ahhütlerden ileri gitmediği söylenebi
lir. 

Ahnıet ŞOKRO 

bir çok erkekler var. Fakat bana 
hissettirmemeğe çalıfarak itaretle 
sen kadınlar da pek çok. Biri Şif· 
man bir erkekle dansederken Şefik 
Beye beni gösterip: 

-Bu da kim? 
Gibilerde dudak büktüğünü gör

düm. Başımı çevirdim. 
Bazı kadınlar erkek gibi göz kır· 

pıp: 

- Ne var, ne yok? 
Manasında Retit Beye bakıyor

lar. 
Şampanyanın tesirini bilmediğim 

için yudum yudum içiyorum. Bir a
ralık Retit Bey: 

- Haydi Çiçek, bir dans ta biz 
yapalım. Dedi. · 

Galiba yüzüme kan çıkm.ıftı. Ya. 
naklanm atef ııibi oldu. 

- Bilmem ki efendim. Cesaret 
edemem. Hiç yapmadım. 

- Müzikten anlar mısın? 
- Kafi mi? 
Elbette, ben seni idare ederim. 

Zaten kalabalık. 
Kalktık. 
Retit Bey benden kısa boylu. 
Yüzü çeneme geliyor. Kuvvetli 

cazbant temposile dönen kalabalı
ğa biz de karıştık. 

Tempo güzel. Reşit Bey de ya· 
vatca beni idare ediyor. Fakat da· 
ha ikinci dönüşte büsbütün alıştım. 

Şu Mehmet Şevki yer yüzünün mu· 
hakkak en iyi insanlarından biri idi. o ... 
man Beyin garajında öyle sadakatle ça· 
lıııyordu ki, çok geçmeden herkesin İ· 
timadını ve muhabbetini kazandı. Çalıı· 
kandı, zeki idi. Az zaman içinde gara· 
jın başlıca unsuru oldu. Tamir edile
cek otomobilin, kamyonun, otobüsün a· 
rızasını §Öyle bir bakııta anlıyor, sıva· 
lı kollan ile bemen İfe giriıip i.rızayı 
tamir ettikten sonra terli alnı ile orta· 
yaçıkınca, mütteri de, patron da mem
nun oluyordu. 

Kendisi de memnundu, ve çalıttığı 
yerden çıkmak niyetinde değildi. Fakat 
günün birinde Meli.hat isminde bir kı· 
za rast gelmemi§ olsaydı.. _ 

llk tesadüften sonra artık muntazam 
buluımalar baıladı. Günün birinde söz· 
!ettiler ve evlenmeğe karar verdiler. Bi
ri çalı§kan genç, öteki terbiyeli bir kız .• 
Ne diye evlenmesinler? 

Melahatm ailesi ıöyle böyle luılleri 
yerinde insanlardı. Mel'\hatm babaaı 
Mahmut Efendinin mahallede bir bak· 
kal dükkanı vardı. Kendisi öteıbnri al· 
mağa çıktığı zamanlar, karısı dükkan· 
da kalır, alıt veriıi idare ederdi. Her
kes Melahatın uslu, kamil bir kız oldu· 
.ğunda müttefikti. Elbet bir ":;... ; •. ; t..;r 
kısmet çıkacağına da inanıyorlardı. O
nun için Mahmut Efendi kızını ilk is· 
tiyene vermekte o kadar istical göster· 
miyordu. 

Bir cuma günü Şevki - lstanbulda 
gönderecek kimsesi olmadığı için - kı· 
zın babasına gidip Melahatı istedi. Mah. 
mut Efendi Şevkiyi tannnıyor değildi. 
Dedi ki: 

- Oğlum, pek iyi bilirim ki sen 
çall§kan, namuslu bir çocuksun. Fakat 
ecirsin. Bir garajda çahııyorsun, ata, 
fakat bu iı bir ev, bir ocak kurmak i
çin sağlam temel değildir. Bir gün pat· 
ronla aran açılsa. yahut adamcağızın 
iıleri iyi gitmese de sana yol verine, 
sonra ne olacak? Ne yapacakım? Orta· 
da kalacaksın. Ba:ka bir İş aramağa 
kalkacaksın. Yok yavrum, bu, benim 
pek hesabıma gelmez. Eğer senin ken· 
din sahip olduğun bir işin olsaydı, 

Tam o sıralarda Şevkinl:- teyzesi öl
dü. Kadının ne oğlu, ne kimsesi vardı. 
Gerçi milyoner değildi amma, şöyle kö
ıede bucakta toplanmış yüz liral1kları· 
nı Şevkiye vasiyet etmişti. Bundan fıeı. 
ka oturduğu evini, ıebrin kalabalık bir 
yerinde nasılsa üstüne yapılmamıt bir 
araası da vardı. Bunlar da Şevkiye ka· 
lıyordu. 

Delikanlmın hemen bu arsada, bir 
garaj yapıp iıin baıına geçmeği kafası· 
na koydu. Hakikaten de kafasındakini 
yaptı. 

Bir ay içinde ıimen armadan kapısı 
geniş bir garaj meydana geldi. Kapı· 
nın önüne de yeni vernikli, üstü li.mba
lı bir benzin tulumbası oturttu. Cep
hesine de kocaman harflerle (Asri ga· 
raj) diye de yazdırdL Teyzeıinin bü
tün ömründe tasarruf ettiği paralar bu 
oğurda sarfedildi. Bu kadar tam mev· 
künde her gün önünden hesapsız oto
mobil, kamyon, otobüs geçen bu gara· 
jın, çok geçmeden sahibini zengin et· 
memesine hiç le sebep yoktu. Artık bun· 
dan sonra da Mahmut Efendi kızmı 
vermemek için naz etmezdi ya? 

Bir gün gene Mahmut Efendiye git· 
ti, e!ki arzusunu izhar etti. 

Mahmut Efendi dedi ki: 
- Oğlum, çok ala, timdi kendi iıi· 

nin sahibisin. Sana kızımı vermek istemi 
yor değilim. Fakat biraz daha b.Jı:leve. 
Ilın. Bakalım, itlerin nasıl a-idecek? Bi· 
liyorsun ki, konuttuğumuz mesele çok 
ciddidir. 

- Elbette gidecek. .• insan öyle yerde 
bir garaj açar da it yürümez olur mu? 

Şevki itinin yürüyeceğine hakikaten 
emindi. Her güa garajın önünden ne 
yepyeni otomobiller, ne kamyonlar bi
ribini kovalayarak geçip gidiyorlardı. 

Fakat hepsi de geçip gidiyorlardı. 
Bir tanesinin §Öyle durup ta eksik ben
zinini tamamladığı, yahut ta her hangi 
bir irızaaım tamir ettirdiği yoktu. Ko
ca garaj bom bot duruyordu. 

Şevki kapının önünde dunnuı, mah· 
zun mahzun geçen arabalara bakıyor, 
içini çekerek: 

- Olur ıey değil, diyordu. M11$1aka 
bana büyü yaptılar. 

• Şadan isminde eski takaiıi her za. 
man tamire muhtaç bir arkadaşı vardı, 
o bile sadece elile bir selam vererek ge-

Yalnız bu vaziyet beni rahatsız e
diyor. Ömrümde ilk defa bir erkek
le bu kadar yakın bulunuyorum. 
Reşit Beyin belimdeki eli beni sık· 
mamakla beraber fena halde sini
rime dokunuyor· Elinizi çekiniz, de 
sem gülünç olacak, çünkü bütün 
danseden erkekler kadınları ayni 
tekilde tutuyorlar. Hatta bazıları 
nın sıkı sıkı sarıldıkları bile gözü. 
me ilitti. 

Retit Bey sordu: 
- Nasıl, mükemmel oluyor de

ğil mi? 
- Bilmem, size rahatsızlık ver· 

mıyorum ya. 
- Bilakis. O kadar hafif danse

diyorsun ki! 
Müzik durdu. Herkes aynldı. 
Kalabalık o kadar ki yürümek 

bile güç. Pudra, lavanta kokusu 
müthit. Masaya geldiğimiz zaman 
Şefik Bey geldi: 

- Bravo Çiçek Hanım. Daha ilk 
dansta .• Dikkat ettim. Adeta derı 
almı• gibi .• 

Retit Bey teri iyen alnını sildi: 
- Gençlik neler yaptırmaz. o 

kadar İstidatlı ki ! 
Y av af ya vat etrafı tetkik ediyo

rum •• Fakat ne tarafa baksam bü
tün gözleri bizim masada görüyo
rum .. o kadar ki adeta bir falso 
ettiğime inanacağım geliyor, daya-
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ALBERT PREJEAN -

Bugünkü Program 
1 S T A N B U L, 12CO m. 
12,lO • 13.30: Türkçıl!!I plak nlflırivab. 
18 : Cramo(on. 
19 : Orkestra. 
20 : Haruml.;.r Heyeti 
21 030: Gramofon. 
22 ı Ajan. Borıa haberi, saat ayan 

A N K A R A , ı5.l8 m. 
12.30 • 13,30 Gramofon 
18 • 18.40 Keman konıeri Ekrem Zebi B.. 

ı8.40 " ı9.ıS 
19.ıs • 20 
20. 

tarafından. 
Franıızca derı, 

G.ramof n 
Ajanı haberleri. 

V A R Ş O V A ı411 m. 
17 Sopran nıuıanniye Peık>vıka tarafından 

ıarlula : l 7, 1S Beelhoven'_n plül rı:nJ n, 
J7,45 Konferan•, 18 Piyano ile Viyana muıİ• 
kİ•İ, 18.<S PlBk ile bariton ıarkıları, 18,55 
Mü abab 1 19,25 Ad .a ka"'-vesi den hafif mu· 
ıik, 20 Sözler", 21,(15 Kon~erans musikiye 
da . , 21.25 Varıova tilba. mon..k a . ımı tara
fında 1 senfcnik konser Bacb, Beethoven, Bo
lero, Ravel 23,45 Siıan musikisi.. 2q Tayyare
c;J~k, 24,10 Sisan mu.siki•i. 

BuüA.'EŞTE 550 m. 

bugün .tvı.l:.Lt:.K sinemasındıt 

SÖZDE 
KARIM 

En eğlencenceli bir mevzu • Zen 

t'İn sahneler ve güzel musiki 

ile nefis bir film. Mılmessil eri: 

]EAN MURAT-ANNA BELLA 
Ayrıca: Para•omıt dünya ha· 

berleri ve ,arkılı ilave 

Buglln sut 11 de ucuz matin° 

-------(10241)-• -IVıAR1....ELLt. Ct1AN. AL 
Guy de Maupassant'ın roma· 

nından muktebes 

AŞK KURBANI 
filminin sehhar yüzü ohcaktır. 
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17 Genç kr.dara neır y t. 18,05 Orkestra 
kon11eri, 19, S Odeon ve Parlofon pri.klan, 
20, • 5 Hari -i aiyaıet, 20,35 Peıte operasında 
verilecek opera temail:ni na 'U, müteakiben J 
Şandor Bura Siıan ml ıikiti, 24,25 Andreaa 1 
Föl lara.fından piyano konıeri Brahma, Cbo· 
pin, Lisst, Dobnanyi, Alb n s'in eserlerinden. ...... . 

V 1 Y A N A 5ıa m. 

17 35 Kaaı_.. 4&•tl, 18 yayan z:ya. 18,2.S 1 •"'9-----lıl!o------
Piyano konteri Hil:le Adler, 19 Se;rahat pro• 
paıa ıdaaı, 19,15 Kıt •P.J•la .... , 20,~5 Cümüı 
•ibi par.:ıyan çocu ; •ül..itii isimli konser Jo· 
zef H tlzer. 21 Saat ayan, 21.15 Haftanın İc· 
mali, 22 Oavald K ,b ata tak mı tarafından 
a n~onik kon er .. 23 Macarc kon!erana, 23,10 
Ha• e ler 23 25 Ba · musikjsi. 

Mi.ANO · TORINO ·FLORANSA. 
JS..10 k:arıtık konser, 21 Keza .21 Keza, 

21,35 Senfoni.k konıer, 23 Bando muzika. 
ı R A ~ 488 m. 

17 Oatt'&Ya Radyo orkeatt'ası.. Müıat-aı.e, 
19.35 Almanca ne4riyat, 20.15 D•ra 20,35 Pra1r 
operaaından n; klen F b "ch'in Meainalı teYce 
iaimli ope-a temaili., Z2 Hab~rier. Z3,30 Ruıca 
ne; riyat 

ROMA 441 m. 
21 20 Pl.ik, 22,50 Gümrük memurlan takımı, 

temsil. 
BÜKREŞ 394m. 

13 Haberler, pli.k 14 Habe.,.Jer. pli.le, 18 Fa .. 
niea Luca takımı Romen muaikiai, 19 Haber .. 
ler, 19.15 Konae i.n d.e•am•, 20 Ders, 20,20 
Plıİ.k, 20, '40 Konferans. 2! Mme Tinc.a tara .. 
fından taıanni, 2!,20 Rad10 orkeatrası, 22 
Konferans, 22.15 R:ıd.yo orkeatraıı. hafif mu
siki. 

B R E S L A U 325 m. 
17 Konser, müsahabe, 20 K "'~er, 21,15 Mo .. 

zart'ın Coıi. Fan Tu•te iamind ki opera tem· 
aili, 24 Eaka farklar ve yeni. danı parçaları. 

Elif Naci 
On yılda 

RESİM 
Genç ressamlarımızdan Elif Na
ci Beyin Türkiyede on Cümhu~ 
riyet senesi zarfındaki resim ha. 
reketlerini hülasa eden bir kita-
bıdır. Fiyatı 20· kuruttur. Hn 

kitat>cıda bulunur. 8356 

ç.ip gidiyordu. 
Bir gün dayanamadı, aidip Şadanı 

buldu: 
- Yahu, dedi, seninle ahbaphiunız 

var. Benzini niye benden almazsın? A· 
raban h<rzulursa ne diye gelip bana ta· 
mir ettirmezsin? 

- 1 yi amma kar de§, sen kat"fll tarafı 
unutuyorıun? 

- Nasıl kartı taraf? 
- Haydi, bilmemezlikten a-elme .• 

Senin ırarajm karıı tarafında seyrÜ 
sefer dairesi var. Sanki toförlerin 
aeyrÜ sefer memurlanndan ne kadar 
hoılandıklanru bilmiyorsun. Kim du· 1 

rur aenin garajının önünde be? 
Şevki o zaman vaziyeti anladı. Fa· 

kat it itten geçtikten sonra... Naçar 
rarajı &attı ve eski patronuna gitti. 
Adam.cağız Şevkiyi, itinden memnun 
olduğu için tekrar hizmetine aldı. 

Mahmut Efendinin iatediği şart ye 
rine ,., ... ,;-.r~v .... l~ ... ,:t .. -, bakalım Meli.. 
hat bekliyebilecek mi ? 

SEM 

namadım· 
Refit Beye iğilerek yavaşça sor

dum: 
- Rica ederim Beyefendi. Yan· 

lıf bir şey yapıyor muyum. 
- Ne münasebet! 
- Bilmem, herkes bana bakıyor. 

Utanıyorum. 
Bol bol güldü: 
- Utanma, iftihar et.. Herkes 

senin güzelliğine bakıyor. Ve son
ra Şefik Beye döndü: 

- Öyle değil mi? Orijinal bir 
güzel.. 

- O kadar tabiiki. Bütün bu yap 
ma güzeller içinde göz alıyor. 
Sorduğuma pifman olıJum. Bana 

öyle geliyor ki herkesle beraber 
onlar da benimle eğleniyorlar. 

Garson ikinci bir fampanya ge
tirdiği zaman cazbant gene başla
mıştı. 

Şefik Bey: 
- Çiçek Hanım, dedi. Bu dansı 

beraber yapalım. ister misiniz? 
- Bilmem efendim, sizi de mah

cup etmekten korkarım. 
Ayağa kalkmıştı. Cevap verme

den elini uzattı. 
Dönenlere karıştık. 
Dans yavaş yavat botuma gitme· 

ğe batladı. ilk defaki tereddü
düm kalmadı- Şefik Bey de çok na· 
zik adam. Adeta elinin, kolunun 

' 

);~ '< 
RIJHLAA 
Al>ASI 

rAtJİATİIY •Anunl.Allm 
llfxA• ~-Nü- -ro 

MiJTNIJi ~ ... C6/tA&.AllJ 

Bugün saat 11 de tenz]afı 

--·matine • [10245] --• 

:_· . - '--ı' . . ::T. 1 

J:ı. &rom ura\ 
·Knoll• 

· · bugtln kompıimelennı 

! ; 
. tirnal edenler yarın, 
ıs b" ·met en kıyrnetdar ır nı 

olan sinirlerin 
muvazenesi 

bahtiyarlığına mazhar 
olurlar . 

ı 
hn • tıkviye _ edil· 

eromura1, ~lk 1 rauıı bır va· 
t ,., tta.sbQtun ı• 

~r,an müstıhıırıdır • 
rimey\ tıavl ti''P· 

10 ve 20 lu>nlıPd H'etellcsatılır. 
\erde ecunclcr Ch~ 

Asrın umdeai "MiLLiYET" tir. 

ABONE 0CRETLER1: 
Tü:.kıye içi.n H<Lrıç ıçin 

L. K. L. K. 
3 aylıiı 4 - 8 -
6 " 7 50 14 -
ı2 " ı4 - 28 -

·~...;;...~~...::.:..~~...::.:..~ 

Gelen e•ra!ı. l'eri verjJrnez.- Müddeti 
feçen nÜ•halar 10 lı.uruıtur.- G&%ete •• 
matbaara ait itler İçin müdiriyete mü
t"acaat edilir. G&%etemiz il.inlann mea'u-
1· .. ,.tini kabul etmez. • 

bana değdiğini hissetmiyorum. 
Boyu da uzun olduğu içın onun· 

la daha rahat dansediyorum. 
Kalabalıkta batkalarının bize 

çarpmaması için idare ediyor. 
Bir aralık: 
- Çiçek Hanım, dedi. Sizi çok 

beğendim, takdir ettim. Hatta bu 
hafta Avrupaya gidecektim. Sizi 
daha iyi tetkik etmek için vaz geç
tim. Ben balolara pe!' sık gelmem. 
Bu aktamda sırf sizin için geldim. 

Ne söyliyeceğimi, bilmiyordum. 
Adeta tempoyu faşrrmıthm. 

Yüzümün değitmesinden sıkıl
dığımı anlıyan Şefik Bey : 

- Ne kadar mahcupıunuz Çiçek 
Hanım, dedi. Biliyor musunuz bu 
sıkılganlıkta b ile ne güzel olu· 
yorsun uz. 

- Rica ederim Beyefendi, de
dim. Ben ıstırap çekmit, kimsesiz 
bir kızrm. Benim za vallılığımla is
tihza etmeyiniz. 

içimde bu bekarlara, zenginlere 
kartı birdenbire bir isyan parlamıt· 
tı. Hırslandığımı anlıyan Şefik 
Bey: 

- Y anlıt dütünüyorsunuz, dedi. 
Ben şimdiye kadar hiç bir kadına 
güzelliğinden bahsetmit değilim. 
Beni iyi tanı mıyorsunuz. isterim 
ki hakkımda malumat alasınız. 

(Arkası var) 



Haftanın filmleri 

Artistik: Saadet yuvası Fransızca 
Elhamra: Sahte fahişe: Fransızca 
lneıek: Sözde karım: Fransızca 
İpek: Gaip ruhlar: Türkçe 
Saray: Aşık çilingir: Fransızca 
Türk: Meçhul Doktor: lngilizce 

Artistik 

Saadet yuvası 
(Fransızca ) 

Oynayanlar: Jacques Catelain, Lu
cien l:sarroux. 

Bu film bir vodvildir. Bu hafta iki 
film i•tisna edilirse haftanın ekıeri 
filmleri eğlencelidir. Bu da onlardan 
biridir. Gerek Catelain, gerek Bal"'
r ,·Jx muvaffak olmaktll~ırlar .. Es":•en 
tnevzrı eğlencelidir. Denızde hır fı1m 
çevrilirken 1,2 tayfa ile bir zabite .ihti
yaç ha~ıl olur. bunları o cıvardak.i va .. 
purdan isterler. Vapurun bir prens o .. 
lan süvarisi de birlikte gelir. ama ken· 
dini tanıtmaz. Sahne vi.zu bu adama 
d" ufak bir prens rolü verir, o da ka ... 
hu! eder. Bütün filmin entrikası bu
radadır. Tabii önce tanınmamı§ olan 
prens filmin .sonunda meydana çıkı
yor. 

Melek 

MfLLIYF.'f CUMA 24 TEŞRINfSANI 1933 

1 Sınema 

~ahri miraıayıar 
Amerikada Kentencky vali•İ Char-

1ie Chaplin, C!arck Gable ve Mary 
Pickford'u "Fahri miralay., ilan et
miıtir. 

Şarlo mes'ut haberi alınca ıu telg
rafı çekmiıtir: 

- Emrinize amadeyiz, Vali Haz .. 
retleri .• Muharebe ne zaman? 

Nancy ve Clara bar ştılar 
Clara Bow ile N ancy Carrol arasın

da bir rekabet vardı. 
Bu rekabet geçen sene Filadelfiya

da bir kabarede baılamıı ve iki Y'"
dız mükemmelen kavga etmiılerdi.Bu 

1 
sene gene karıılaşmıılar. Fakat bu 
defa batka şerait içinde ve hiç bekle
ni1miyen bir tarzda. iki artist bir su· 
vareye davet edilmiılerdi. Birden bi
re müthiı bir yangın çıktı. Clara'nın 
kocası Rex - Be!l'in yardımı olmasay
dı, Nancy ağır surette yaralanacaktı. 
N ancy'yi kurtarmak için koca•ını tet
vik eden Clara olml!ftur. 

Tabii bundan sonra öpüıtüler 
barıtlılar. 

ve 

auerı.,ri 

t.miıe Ludvıg'e gore 
Emil Ludwig'in Hollyvood hakkın· 

daki intibaları ıudur: "Burası tehir 
değil, bütün dünyadır. Daimi entrika
Jarı ile Avrupa, ikliminin ateşi ile Af
rik, bütün lüksü ile A•ya hep burada
dır. Yalnız bu kadar misafirperverlik 
Amerikalılara düıüyor.,, 

* Cari Froelich Berline dönmüıtür. 
Senaryosunu kendisi yazdığı son filı.. 
mini Ren sahil!erinde çevirmittir. 

Hol!ywood'da tekrar dönen Pabst 
(Bir cinayetin hikayesi) filmini çevi· 
recektir. Başartist Ruth Chatterton. 

* Anna Be!la ile Jean Murat lsviç· 
rede "Ahliksız genç kızlar,, isminde 
bir film çevireceklerdir. 

* lrlandada Londonderry kasabası 
belediyesi Masputin filmini menetmİ§
tir. 

_., Viyanada sinema müdürleri vergi
lerin ağlrlığını protesto için 1'ir greve 
hazrrlanıyorlar. 

• Belçikada sonsör, filmdeki bus&
leri menetmek niyetinde,lir. Hiç ol
mazsa uzun devam eden ÖpÜfmeleri 
kısacaktır. 

Sözde karım 
( Fransızca ) 

(Greta Garbo) nun son resimlerinden 

• ltsiz İstatistikçilerden biri heoap 
etmiı. Lady Lov filminde Mae Westın 
taııdığı bütün mücevherat sahici ol
ıaymıt, yüz altmıı milyon frank tu
tarmıt. 

* Greta memleeb.tinde iken Ho!ly. 
wood'daki apartıınanında oturanların 
hepıinin kısa boylu olduklan anlatılı
yor. Çünkü gardüroplardaki bütün 
çiviler eski yerlerinden dağa atağıya 
indirilmiştir. 

• Stokholm'da Greta Garbo terefi
ne bir sergi açılmııbr. Büyük artistin 
bütün filmlerindeki portreleri ve ilk 
filmlerinde taııdığı tuva:etler tethir 
edilmittir. 

Oynayanlar: Jean Murat, Anna 
Bel!a. 

Bu film, ebedi bir meselenin bir ke· 
re daha komediye esas ittihaz edil· 
mesile başlar. Miras meselesi. Bir 
genç kız zengin halasından miras ye
nıittir• Fakat parayı almak için onun 
21 yatında evıenmesi lizım, niıanlııı 
da uzakta. Bir sene sonra ancak ge .. 
lebilecek. Kız da 21 yaşına basmak 
Üzere. Bir uydurma koca bulunabilir. 
Ve bütün filmin e•ası bu uydurma ko
ca ile hakiki koca arasmdaki müna
ıebetlerdir. Film eğlenceli ve hareket
lidir. Artistler muvaffak olmutlardır. 
Güzel manzaralar vardıt. 

ipek 

Gaip ruhlar edası 
(Türkçe) 

Oynayan .. ar: 
Richard Arlena. 
Welles. 

Charlea Longhtaon, 
Senaryo: H. G. 

Cenup denizlerine giden Ladi Vain 
vapuru batmıttır. Yolculardan biri 
Edvar Parker geçen bir gemi tarafın· 
dan kurttarılmıştır. Bu geminin kaba 
ve sert bir herif olan kftptaru garip 
bir adamın yalnızca yaftı.dığı eıraren
giz bir adaya vahşi hayvanlardan mü
rekkep bir hamule götürmektedir. Bu 
münzevinin adı Dr. Moro'dur. Kap
tanla Parker kavga ederler. Kaptan 
vahti hayvan kafeslerile Dr. Moro'nun 
adasına çıkartır. Dr. Moro Parkeri 
çok iyi kanılar. Parker adanın aca• 
yip mahluklar, in•an hayvanlarla do
lu olduğunu görür. Hakikaten Moro 
fenne 1000 sene tekaddüm ederek 
hayvanlan insana kalbetmek çaresini 
bulmuştur. 

Yalnız bunlara inoan ruhunu vere
ıniyor. Moro, bir kaplanı kadma kal
bevlemi~tir. Bu, Onun, en mükemmel 
eserlerinden biridir. 

Rn .,.,.vallıda kadınlık namına her 

ıey vardır. Yal ruz daha sevmemittir • ı 
Parkerin yanında ruhu d., uyanır. Par 
kerin akıbetinden enditeye düıen ni
ıanlıaı bu adaya haıeket ed-:r ve tam 
Moro'nun müthİ§ bir intikam ile tehdit 
ettiği ande Parker'i kurtarmağa g.,. 
lir. Zincirlerinden kurtulan insan hay
vanlar zalim Moro'yu öMürürler. Par
ker'le niıanlm adadan koçarlar. Ama 
kaçmadan evvel, zavallı kadm kapla
mn sevmeyi öğrenmit olmaıının kur .. 
hanı olarak bir canavar tarafından öl• 
dürüldüğünü de görürler. 

Bu film, garip filmler ara,oında dik· 
kate şayan bir eaer teıkil eder. Bir 
delinin fen dehasile neler yaptığını 
ıröstermesi itibarile dehıetli bir §ey
dir. Türkçeleıtirilmiş olan bu filmde 
türkçe dili biraz garip geliyor. Eğer 
mevzua uygun seslere malik adamlar 
bulunsaydı, belki muvaffak addedile
bilirdi. Bize kalırsa türkçeleıtirilecek 
filmlerin huıusi bir çehrt'sİ olmaması 
şayanıtercihtir. 

(Aşık Çilingir) filminden 

Cevap sırası F ransada 
giltere her istenileni yaptırmak suretile 
vücude &elmiı bir ıulh yerine müz:akere 
vaaıtaaile kurulmuı bir sulh ikamesine 
birçok defalar müsait bulunmuıtur. Mua· 
hedelerin yeniden tetkik ve tadili prenıi· 
pi, I tal ya hükumeti tarafından daha ı 
kuvvetli bir müzaheret görmüıtür. ' ' 

(Başı 1 inci sahifede) 
ediyor : 

- M. Hitler'in ilk defa olarak bir 
Franıız gazetecisini kabul etmiı olması, 
bazı Şoven gazetelerin ıüpheli telmihler
den vazgeçmelerine ıebep teşkil etme
mektedir. 

wg.lız gazeteleri ne diyor? 
LONDRA, 23.A.A. - İngiliz gazete

leri, alman baıvekili M. Hitler'in dün 
franı.z eazctecılerınden birine verdiği te
mınat ve Paris'te çıkan başka bir gazete 
taraiından neıredılen vesika hakkında bir 
taK.......ı .... JLa. ..... u"'' ., Jı"llt..ıu:-'te ..... ır. 

Bir müddettenberi Fransa ile İngilte
re araıında bir ittifak yapılması tezini mü 
da.ı'aa etmekte olan Daily Mail gazetesi, 
1\-ı. Hit.er·ın böyle bir ıttifak ihtimalini 
müsait •urette kartıladığıru gördüğün
den doıayı memnun olduğunu yazıyor. 

Dai.y Telegraf gazetesi de, M. Hitler 
İn beyanatını müsaıt bir ıurette ıöz ge
liti ederek diyor ki : 

" JJiplomasınin alııılmıt usullerini tec• 
t-übe ve imtihan mevkiine koymak zama .. 
nı ırelip çatmııtır. 

tsu ıuılerin Cenevre konferanıına niı ... 
betle faideli bir ciheti de ıu olacaktır 
ki, Almanya bunların tatbiki itine doğ. 
rudan doğruya iıtirak edebilecektir. " 

Pariı gazeteelrinden birinin neıretti· 
ii \ • ~ıı• •e garıp vesika) baklandaki 
mütalealara gelince bütün İngiliz fırka
lannın fikirlerini yayan gazetelerin hep 
ıi bu vesikadaki iftaatm çok ehemmiyet
li ve tamamile doğru olduğu noktasında 
müttefiktir. 

Bununla beraber muhtelif gazetelerin 
bu if,aattan çıkardıkları neticeleri birbi· 
tine uymamaktadır. 

Bu suretle Morning Post gazetesi di· 
Yor ki : 

" Mademki Almanyanın büyüyü ge
nillemek istediği ortaya çıkını, bulunu
)'or, lneiltere, Fransanın ezilme11ine mü .. 
ıaade etmiyeccğini açıkça duyurmalıdır." 

Times gazetcıi de tunları yazıyor : 
( k -ıa 

demki tamnmıl bulunuyor, bu fenalığın 
kaynağı olan •ulh muahedesine kadar 
~e ite oradan baılamak & erek olur. in-

Times gazetesi muhadelerin değittiril
me•i esasını böylece kabul etmekle be
raber bu husustaki müzakerelerin ancak 
milletler cemiyeti çer'ievesi içinde yapı• 
labileceğini, çünkü Lehisan iıe Çekoslo
vakyanm doğrudan doğruya alakadar ol• 
dukları bu milzakerelere dörtler misakı· 1 

nın uygun bir çerçeve olamıyacağını kay 
dedi yor. 

Times bu yazııımn sonunda diyor ki: 
"lngiliz efkarı umumiyesi, müıterek 

sulh siıteminin temel ve çatısını yıkmak 
maksadını &özeden her tU:rlü emekler a
leyhinde görülecektir. " 

Lehistana karşı mahabbet 
BERLlN, 23 .A. A. - Havas ajanoı 

bildiriyor : Alman gazeteleri, Leh-Alman 
münasebetlerinde husule ırelen düzeliı 
hakkında yörüttükleri mütalealar aırasın• 
da Leh hükumet adamlarını tebrik et
mektedirler. 

Lokal Anzeiger ırazeteıi diyor ki : 
" Mareıal Pilaudski, Almanyaya hiç 

bir vakıtta düıman olmamııtır. " 
Bu gazete, bu sözlerden ıonra, mare

tal ile M. Beck hakkında takdir ve teıek
kurJe karı§ık baZI satırlar daha ili.ve e -
derek diyor ki : 

"1920 yılında. Vartovan'm Ruslar la· 
rafından tethdit edildiği sıralarda Lehis
tanın geçirdiği fecaatb dakikaları M. 
Beck te ayni acılıkla görmüı ve yatamıt· 
tır. 

Tasarruf haftası 
(Başı 1 inci sahifede) 

tezahürat programını tesbit etmek Üze 
re dün akşam saat 18 de. Halk fırkası 
vilayet merkezinde büyük bir içtima 
yapılmııtır. lçtimaa Milli lktısat ve 
Tasarruf cemiyeti idare heyeti, ma1i 
müesseseler, fırka, Maarif, matbuat, 

TUrk sineması 

Doktor X 
( İngilizce ) 

Bu hafta Türk sinema11nda geçen 
bu film, emsali araoında dikkate şa
yan bir çetittir. Geçen sene gördüı
ğümüz (iki yüzlü adam) filminin baı
ka bir nev'i olan bu filmde polis, ta
babet ve aık vardır. Ba.ıından ıonuna 
kadar seyirciyi tutan ve mahiyeti an
cak sonunda anlaşılan bu garip fil
min mevzuu bir cinnet vak'asıdır. Bil
haaaa. liboratuvarlar, fenni tecrübeler 
ve filme esrarengizlik vermek için ya .. 
pılmıı olan orijinal prizler güzeldir. 

Film son derece fasih ve vazıh ko
nuşmaktadır. 

Bu proıı:ramla beraber Türk sine• 
masında Rusyaya giden sporcularJmı
zm Moskovada yapbkları müsabaka• 
lara a~t intibalar da vardır. 

Saray 

Aşık Çi~ingir 
( Fransızca ) 

Bu film, sinema aleminde (Ma. 
lek) ismini alan Amerikalı aktör Buı 
ter Kcaton tarafından çevrilmi§, ko
mik bir filmdir. Mevzuu (Malek) 
in yeni icat ettiği bir tabancamn tec ... 
rübesi ve bu sırada it için çağrıldı· 
ğı bir evde gördüğü kıza atık olma
sı ve buna ait tuhaf sahnelerdir. 

Bir yagındaki çocuk için yedi 
senelik konturat 

Daha on iki ayına yeni basan Leroy 
ismindeki çocuk MauricP. Chevalier' -
nin yeni bir filminde batrolü almış bu
lunuyor. Paramount bu çocukla yedi 
ıenelik bir mukavele akcietmiıtir. Ta
bii aile•i mukaveleyi İmzalamııtır. 
Fakat imzayı müteakıp çocuk kızıla 
yaka\anmıf, ikinci filmini tehir etmek 
mecburiveti hftsıl olmuştur. 

KüJtür seferberliği 
(Başı 1 inci sahifede) 

retile bütun memlekettn kültür se • 
ferber~iğ~n3 katılması ve bu seferber
liğin buLün gönüllere sirayet etmesi bu 
gün yarın tahakkuk etmek üzere ickn 
Türk matbuatının bunun dıtında d&
ğil tam ortasında yer alacağı ve en 
büyük verimlerle çalııac"ğı atbiidir. 

Yeni umum. müdürlül.., bu huusta, 
hissesine düıen vaz;fe '"e mesuliyeti 
baıarmağa çalı•acaktır. Fakat bunla
n muvaffakıyetle baıarması, sadece 
bu teıkilatın çalıtkanlığından, müda
hale ve tamimlerinden beklenemez. 
Asıl bu teşkilat ile buna mevzu olan 

efkirı umumiye müesseselerinin mun 
lazam ve !amİmi teşriki rııesaisidir ki, 
tefni emirlerinin yerine getirilmesine 
yardım edecektir. Türkıyede bütün 
matbuat ve her türlü neıriyat ve tel
kinlerin, içeri doğl"1l §Uurlu ve olgun, 
dışarı doğru da vahdetti ve vazıh bir 
manzara göaterebilme&i, bir devlet 
müessesesi olan um.um müdürlüğün 
muntazam ve metodik mesaisinin ol -
duğu kadar birer millet müessesesi o
lan ıazete, mecmua, rad)o, ainema ve 
tiyatrolanmızı büyük inkılap ülküsü
ne yakı§ır çahımıa ve başarma karar 
larmın da bir muhaaaala., olacaktır. 
Bu itibarla, bu gibi mÜt"saeaelerimizi, 
tetkil olunan umum miu:!ür\ükle ıa • 
mimi bir teıriki mt".aaİye davet eder• 
ken bu davetin hem yer:nde olduğun 
dan hem de, ıon derece verimli olaca 
ğından eminim ..... 

viliyet mümessilleri ittirak etmiıtir. 
içtima vali ve belediye reisi Muhittin 
Bey riyaestinde yapılmııtır,. Dünkü İç 
timada faal komiteler seçilmiştir. 
Komiteler altı tanedir. Her komite ken 
di aahasında yapılacak işlerin progra 
mını tesbit edecek, yakında ikinci he
yeti umumiye içtimaı yapılacaktır. Bu 
seneki taaarruf haftasında her sene -
kinden ayrı bazı yenilikler yapılacak 
tır. Tayyareler tasarruf ve iktısada 
dair vecizeler atacaklardır. Radyoda 
tasarruf propagandası için vecizeler 
okunacaktır. 

* lncilden alınacak filmler vücuda 
getirmek üzere lngilterede dini bir 
film ıirketi tetekkü' etmiştir. 

* Buater eaton kin1ınuaanide Pariı, 
Londra, Berlinde bir tiyatro tumeıine 
çıkacakbr. Ram.on Novarro'nun da 
o tarihlerde Meksika ve cenubi Ame
rikaya gideceği bildiriliyor. Mae Weat 
te Amerikada bir turneye çıkacaktır. 

• Joan Crawford takriben altmıı 
bin frank t11t1tn h~fta1ıV• t~zvit Pdil .. 
mediği takdirde Metro Şirketini terke
deceğini söylemiıtir. Diğer taraftan 
Clark yable de 41,000 frank tutan haf 
talığınm artırılmasını istemektedir. 1 
Bunun ıebebi de apand;sitten ameli-
at olur olmaz ife çağırılmaıı im.is. 

Yeni tip yerli 

Ku~=~ 1 inci sahifede) \ 
tirilmeoine çalııılmaktadır. Yerli iplik 
lerin sanayiimizde münhasıran kulla
nılmaaı için §İmdilik yeni iplik fabri
kalannın faaliyete geçmesine intizar 
edilmekted;r. Bugün kendi ipliğini 
kendisi yapan fabrıkalar ekseriyette
dir. Fakat iplik yapamıyan ve ipliğini 
kamilen hariçten getiren fabrikalar 
da vardır. 

Nurul!ah Esat Bey bu ak,am gidi
yor 

Şehrimizde bulunan Sümer Bank 
umumi müdürü Nuruı.ah Esat Bey, 
bu akıam Ankaraya avdo;t edecek ve 
yakında tekrar htarbula gelecektir. 
Nurullah Esat Bey, dün bir muharrİ· 
mizi kabul etmit ve muhtelif suallere 
cevaben aıaifıdaki lıeya'"latta bulun -
muıtur: 

Ucuz e'.bfre işi 
"- Memleketin en ruiisbet bir ih

tiyacına cevap verecek bir mevzu kar-
111mdayız. Bu itibarla vakit geçirme
den faaliyete geçtik. Bir taraftan,, F eo
hane fabrikası,, ucuz elbise tetkikatı 
için tavzif edi!mİ§, diğer taraftan bu
nun icabı olarak fenni tecrübelere de 
başlanmıttır. Eğer bu tetebbüı İcap 

eui;irse fabrikada huıus\ tesisat ta dü 
§Ünülebilir. Fabrikanın b" iti yakın za 
manda tahakkuk ettireceğini ve çok 
müsbet neticeler alırıaca.ğını ümit ed~ 
yoruz. 

Yeni ve mevcut fabrikalar 
Kllyseride kurulacak pamuklu bez 

fabrikasına müteallik bütün tedbirler 
alınm1ıt1r. HazırlPn~n ve nihai şekli 
ni alan projeler Üzerinde tesisat ve ma 
kineler gip-.ri§ edi nı.şt ı. Unümüzde
ki mevsimde de derhal intaata batla 
nacaktır. 

ikinci bü:vük mensucat fabrikası 
hakk•nda1-i tetkikler de neticelenm;ş 
tir. Bu fabrikanın İnşaat ve tesİ•atı 

• Çekoslovakyada istiklal ıenlikleri 
münaaebetile Cümhurreiıi M. Maza
ryck sinema aleminin bl'.71 maruf mü
messillerine niıanlar vermiıtir. 

• Sovyet Rusyada ihtilillin on altın
cı yılı münasebetile hükfunet maruf 
Sovyet rejisörlerine ni§an vermittir. 

* Clara Bow gözleri pek yorulduğu 
için bir müddet odasından çıkmıya • 
caktır. 

• Ho\Jywood' da !İmdi 48 film çev• 
rilmektedir. Bu rakam bir rökordur. 

• Ernat Lubitah Amerikan tabiiye
tine girmiftir. 

• Lilian Harvey'in "lf§a edilen du
daklar,. isminde Amerikada çevirdiği 
ilk film bu yakınlarda Berlinde göste
rilecektir. Filmin almanca versiyo
nunda bizzat Lilian kendi liaamru ko-
nuıuyor. 

* UFA Şirketinin 1932 - 1933 sene
si bili.nçosuna nazaran safi kirı 29 

--~ 

Yunan meclisinde 
ATINA, 23 (Milliyet) - Möıyö 

Metaksasm tiddetli müdahalesi üzerine 
mecliste dünkü müzakereler taoavvur 
edildiği veçhile, çok gürültüler olmuı
tur. Müzakerenjn mevzuu af karama· 
meoiydL 

Atinaya telefon 
ATINA, 23 (Milliyet) - Atina ile 

Selanik arasında tesis edilen bet tele
fon hattı muvaffakıyetli neticeler ver
diği İçin, hariçle de muhabere teminine 
tqebbüs edilmiıtir. 

Atina - Sofya - Belgrat - Bük
ret - latanbul - Ankara - Viyana -
Pqte - Prag - Berlin - Paria ara• 
oında yakında telefon servisleri batlaya
caktır. 

Se:Anikten tutun alınıyor 
ATINA, 23 (Milliyet) - Bir Alman 

ticarethanesi Selinikten 400,000 okka 
tütün ıı\mağa baılamııtır. Verilen fiat• 
!erden tütüncüler memnundur. 

planlarına da batlanmak üzeredir. 
Umumiyetle fabrikalarımızın iıle • 

ri ıayanı memnuniyet bir aafha arze• 
diyor. 

Sanayi erbabına kredi 
Bankamızın latanbul ıubesi, bu mın 

takanın ihtiyacile mütenasip ve ihenk 
tar olan bir it programı takip etmekte. 
dir. Bu meyanda sanayi kredisine Ji.
yik olan ehemmiyet verilmektedir.'' 

Diğer taraftan yaptığımız temas
lara göre, ucuza mat edilmek şartile 
yaptlacak elbise, yeleksiz ve önü ka
palı bir caket, düz veya paçaları dar 
bir pantalon ve kasketten ibaret ola
rak düşünü'mektedir. Yalnız renkle• 
ri deP.i~ecektir. 

Sumer Bank fabrikaları 
Aldığımız malıimata nazaran Sa • 

nayi ve Maadin bankasından Sumer 
Banka devredilen idare tarzlan teı • 

5 

(Gaip Ruhlar) filminde Richard 
Arlen 

milyon marktır. 

• "Bugünün genç kızlan,, iuninde
ki UFA filmine aanlÖr müoaade et• 
mittir. Bu filmin fransızc.a veraiyonu 
da çevrilecektir. 

* Lilian Harvey Amerikada üçüncü 
filmini bitirmittir. Dördüncüsüne baı• 
lamak üzeredir. 

• (Frankenstein) iamile geçen ıene 
ıehrimizde göaterilmiı olan deh§et fil
minin mabaadt olarak ( Frankenatein' 
in avdeti) iamile bir film çevrilecektir. 

* Kaliforniyadaki bütün stüdyolar 
bu sene yaz mevsiminde yeni yıldızlar 
aramağa çıkmıılardı. Pek çok namzet• 
ler arasmda pek az müıtakbel yıldız 
seçilebilmiıtir. 

Müracaat eden bet yüz bin namzet 
arasmdan Paramount yalnız tecrübe 
için kırk kadannı celbetmittir. Bunlar 
haftada 25 - 50 dolar Ücretle ilk Önce 
küçük rollerden batlıyacaklar ve iıti· 
datlan görülürse ilerliyeceklerdir. 

* (Malek) diye tanıdığımız gülmez 
adam Bu•ter Keaton Mekıika'da ken· 
di haıtabakıcısı ile evlenmit ve Ame
rikada bu nikahı tecdit müsaadesini 
almııtır. 

Tayyare ile (Arizona) ya uçmuı o
lan Weissmu\Jer ile Lupe Velez henüz 
evlenmemiılerdir. 

· * Marlene Dietr;ch timdi Ho"lyvood 
da büyük bir film çevirmek'e meığul
dür. Bu filmde büyük Katerina'run rolü 
nü ahruıtır. 

Fakat filmin baılan!lıcmda Kate;na• 
nın çocukluk zamanını ırösterm . k 1 zım 
geldiği için, Marlene. bu rolün timdi do 
kuz yaımda olan kızına verilmeı ni iıte
miıtir. Teklif kabul edilmiştir. Dımek 
ki, annesinin çocukluk rolünde Marle
nenin kızını da ekranda ıröreceğiz. 

'" Fransız yıldızı Gira IVlanes sinema• 
yı da terketti, Franoayı da.. Bu hab·ri 
veren F asta büyük bir film çev :nnek~en 
dönen Marie Beli dir. 

* Almanyada geçenlerde yapılan İn• 
tihabat münasebetiyle her sine:rada ay 
rıca birer propaganda filmi göaterilm' ı· 
tir. 

• lntihabattan sonra "Toprak" ve 
kan" iınıinde aynca dokümanter bir film 
:;österilecektir. 

Bu filmde A\manyanın zirai politika• 
11 canlandırılmııtır. 

KUçUk lktıbaslar 

Lloyd George meyva yetiştiriyor 
Bristolde açılan bir meyva ser

gisinde M. Lloyd George uçuncü 
mükafab kazanmıttır. Eski Batve
kil kendisine gönderilen bir tebrik 
telgrafına ~u cevabı vermiştir: "He 
nüz müptedi olduğum için hakkım
da gösterilen bu tevaccühten son 
derece memnunum.,, 

La Tribune de Geneve 

Vergiler 
insanlar ne zamandanberi vergi 

almağa batladılar? Vergi kadim 
tarihtenberi vardır. Hazreti Musa 
zamanında İbraniler mahsullerinin 
ve hayvanlarının senede onda birini 
vergi olarak verirlerdi. Eski Mısır
da Fraunlar her tebaasmm mahsu
lünden her sene bette birini alırdı. 
Kazanç vergisi eski Yunanlılar 
zamanında da mevcuttu. Romalılaı 
zamanında da çeşit çefit vergiler 
vardı. 

(Vermot) 

Amanullah hanın kain 
pederi öldü 

Sabık afganiatan hariciye nazırı ve sa• 
bık kral Amanullah Han Hazretlerinin 
kayinpederi Mahmut Tazi Han ç;;"ıam
ba günü Maçkadaki ikametgilıında vefat 
etıniı ve Eyüp ıultaıada defnedilmittir. 

bit edilmiıtir. Sumer Bank §İmdiye ka 
dar bu fabrikalann eski idare tekil -
lerini bozmaıruştı. Şimdi bu fabrikala 
nn doğrudan doğruya bankaya rapte 
dilmelerine karar verilmittir. Bu vazi • 
yelle bir tirketle idare edilen Fesha
ne fabn"lı:ası da bankaya bağlanacak· 
tır. Esasen şirketin bütün aksiyonlan 
bankanın elinde bulunmaktadır. 
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Hergün bir yazı Maarifte 

f stanbulluların gözü aydı! 
Fakültelerde 
Dersler 

Meğer vefadaki mermer sutun şehrin 
tıpatıp ortasını gösteriyor muş 

Mazhar Osman B. dün 
derslerine başladı 

Tıp fakiiltesi profesör ordinarius 
doktor Mazhar os_,. l:Sey dün sabah 

ı saat dokuzda fakültede derslerine baJla
nuıtır. Ne zamandır ki dütüne düşüne 

uykularımız kaçmışb: 
- Acaba lıtanbulun ortası nere· 

de? 
Çok tükür, bu büyük meraktan 

kurtulduk. Arbk, latanbulun ortası 
nerede olduğunu biliyoruz. H.epi· 

· mizin gözü aydı •• 
' Bir aktam ğazetesinde üç sütun
. luk yer bulan bu habere pek inan-

mak iıtememittim. 
Fakat dün, Şehzade ile Vefa ara-

11nda yarım saat kadar dolaşbktan 
sonra, lıtanbulun tam orta yerinde
ki methur ıütutıu elimle koymuf 
gibi buldum. Fakat nasıl buldum? 
llkin onu anlatayım: 

Şehzade Camii avlu dıvarına bi
titik küçük kahvede mahalle bekçi
leri toplanmıtlardı· Kötede bir a
dam, beyaz çoraplarile sedire uzan
mıf, horul horul uyuyordu: 

- Bekçi Hanginiz? Diye sor-
'dum. 

içlerinden birisi, kasketini düzel
terek ilerledi: 

- Siz bileceksiniz, dedim, Şeh
zade Camii ile Vefa arasında eski 
bir sütun meydana çıkmıf. lstanbu
lun ortası burada imit ! • 

Bekçinin gülmemek için kendini 
zorladığına dikkat ettim: 

- Yoh Efendi.. Ben, ele fey 
lluymamışem !. lstanbulun urtası 
yeni kim ölçmüş le bulmuş? 

Dıf&J'ı çıkbm. Bozdağan kemeri 
istikametinden bir boca cüppesini 
saJlaya sallaya geliyordu: 

- Affedersiniz, ' Hoca Efendi, 
Jstanbulun ortası ... 

Derneğe kalmadan boca, katları-
nı çattı: 

- Nasıl latabulun ortası? 
İzahat verdim: 

-Tarihi ~ir sütün bulunmut ta .. 
Onu ıoruyorum. Rivayete göre bu 
sütun lstabulun tam ortasını göste
riyormuf. 

Hoca Efendi; kır sakallarını par
maklanle tarayarak: 

- Allahü alem buralarda olmı
yacak .. 

Dedi, maamafih bir kere de po
lise sorsanız .. Selamlaşbk. Ayrıldık. 
Vefaya kadar yürüdüm. Bozacının 
kartısındaki leblebicilerden birine 
sormak aklıma geldi. 

Ya~lı bir kadın, pazarlığını biti
rince leblebiciye yaklattım: 

- Buralarda bir sütun meydana 
çıkını,! .. 

Leblebici, kalburunun batından 
cevap verdi: 

- Okkası kırka efendi! 
- Leblebiyi sormuyorum! 
- Ya neyi ıoruyorsun? 
- lıtanbulun ortasını ... 
Herif. bana şüpheli fÜpheli, bak

tı. Sonra, gülerek: 
- Ben Müneccim miyim efendi? 

Dedi. Leblebi istersen aha turada .. 
Tarlar, veririm. lstanbulun ortan 
kenarı benim neme gerek? 

Bir oyuncakçıya, bu sefer, daha 
ihtiyatlı sordum: 

- Bu yakınlarda, bir yerden 
mermer bir sütün çıkarmışlar. duy
dun mu? 

Elinde tuttuğu mukavvadan pal
yaçoyu oynatarak; yürüdü: 

- Hani ya, çocukları sevindiri
yor •. Oyuncaklar verelim! 

~onra bir Arap basmacıya, bir 
polıs memuruna, bir gözlüklü ihti
yara, bir terbetçiye ve daha böyle 
önüme gelene sordum. Tuhaf de
ğil mi? lstanbulun ortasını bilen 
yok ... 

Nihayet, Şehzade Camiinden Ve
faya çıkan caddenin kötesinde bir 
kalabalık gözüme ilişti. AraJanna 

Milliyet'in romanı: 71 

Şehzadebaıında F eyz.iye cadde•i 
gerimde lstanbulun ortasını 

gösteren mermer clireh 

Mazhar Oaman Bey dünkü ve ilk der· 
ıini umuma mahıuı bir konferanı tek
linde takrir etmiıtir. Konferanıta bir 
çok doktorlar, talebe hazır bulunmuı· 
tur. 

Mazhar Oıman Bey akıl hastalıkla
rının ehemmiyet ve hayattaki rolünden 
lıahıetmiı, tababeti ruhiyenin nuıl in
kitaf ettiğini, henüz 40 - 50 sene t:V· 
ve! böyle bir tıp ıubesi bulu.nmadığını, 
timdi batlı batına bir tube teıkil ettİ· 
ğini, taba.beti ruhiyeoin yalnız doktor
lar tarafından değil, her münevver ta· 
rafından bilinmesi lizmı geldiğini anlat
mııtır. 

Mazhar Oımıın Bey buııdan sonra 
cümhuriyet hük.1metinin akıl haıtalık
lannın tedavisine verdiği ehemmiyete İ· 
§Bl"et etmiı, timarhanenin T optqından 
•Bakırköye naklini iz;üı etmiı, eıki akıl 
profesörü Raıit Tahsin Beyin bu huıus
taki hizmetlerini hürmetle andığını i
zah etmiıtir. Mazhar Osman Bey bun
dan sonra akıl hastalarının ale!Uınum 
bayatta nasıl muvaffak olamadıklarını, 
askerlikte normal olmayan bir kuman-
danın bir memleketi mahva sürükleye· 
bildiğini misallerle anlatmııbr, 

Mazhar Osman Bey bundan sonra de-
miıtir ki : 

sokuldum. Meğerse farkında olma- - Dinlerin kabul ettiği gibi vücut-
dan lstanbulun tam ortasında de- tan ayrı bir ruh v<>ktur. Ne•ri .ı:m.,;ıı 
ğil mi imitim? Bu kalabaJık, be- ruh dediğimiz faaliyetin makandır, ru• 
nim ne zamandandır aradığım hu, vü cut malunesinı iılet4, mJ<..ıni 
methur sütunu tetkik etmiyorlar mı neşri dima/iın ""'"~"'' .;; .. ı,.....,ı, '···. 

d 
mak, hareket etmek, düıünmek, görmek 

imit? Araların a, kasap var, ma- gibi merkezlerinin faaJ;yetleriıe &'Prüyo
nav var. Mektepliler var. Merak ruz.,, 
ehlinden kimseler var. Azerbaycan talebesinin çayı Sütuna, bakıp bakıp hüküınler 
yürütüyorlar: 

- Gazeteler, yazdı yahu .. latan
bulun ortası burası imiş .. 

-Ne maJUın? 

Şehrimizde bulun~,, Az,.,.~.,.~-. t,.,. 
!ebe cemiyeti taı<afından, dün azası ıe
refint Tokatliyım oteunde b;r çay :<.<· 

yafeti verilmiştir. 

Konferans 
- Erbabı arayıp bulmu• .• T Tıp fakültesi to-.111m; fi7.iyof,..:; p .. ,_ 

Kasap elini çiy et kokan önlüğü- fesör ordinariua Winteretein dün ak· 
n ün cebine sokarak: t {17) d · ı· t t tam saa e 1p aı<•ıı e11 -·• •.• ~· 

- lstanbulun ortası denizdir.. nesinde bir konferans vermqtir. 
Dedi, bura neden oluyor? Profesörün konferansını bir çok dok-

s k ll b . d "k"' k torlar, talebe Ye sair zevat dinlemiıtir. 
a a ı ır a am, yere tu · urere : Profeıör konferansında tecrübi tıbba 

- Küçüklüğümde duyardım.. kartı her tarafta itirazlar yükseldiğini, 
Aksarayda Valide Camii ile Süley- tıp ileminde bir itömat te7P'·'ilü ,,ı~ ... 
maniye arasıdır, derlerdi. ğunu, buna mukabil teleoloji vahdet 

Genç bir sabcı vakıfane batım _ikame edilmek istenildiğinı 1<>ylenu, .. r . 

salladı: Üniversitenin yedi aylık tUtçesi 
Karagümrükten tatma!.. lstan Onivenite İçin hazırlanan (7j aylık 

bulun her tarafına yakın yer orası- fevkalade bütçenin rektörlük umumi J.a. 
dır!.. tipliği tarafmdan tetkikine batlanmıt-

K d" k d" "B • aJ"b tır. 
N 

endd1. eHn ıme: hik?' ıt ~ ıda, Bütçe yakında ikmal edilerek Anka-
asre ın ocanın ayesıne a- raya göndenlecektir. ı ıv• 

!.an
1
acak; dedim, inanmazsan gel Tıp talebe cemiyeti~fn 

olç ... ,, k 
Etrafımdaki kaJabaJık gittikçe Onferansları 

çoğalıyordu. lstanbulun ortasında Trp Talebe Cemiyetinin tertip etti. 
daha fazla kalmak istemedim. gı konferans aerismden yedincisi 28 

teşrinisani salı P"iinü ııaat 18 de halke-
Ne olur ne olmaz. Bizim gibiler vinde doktor profesör ordinariuı Maz. 

için kenarda durmak, daha hayırlı- har Osman Bey tarafından akıl hasta
dır. Sadettin Ferit Beyden Allah ra lıkları ve gençlik mevzulu bir konfe-
zı olsun. Eğer, kütüphanede huku- ranı verilecektir. 
lı:i eserleri tetkik ederken, bu sütu- SPkizinC: konferanı ta kanunuevvelin 

b 
betinde profesör ordinarius Köprülü 

nun ulunduğu yere rastlamaaaydı, zade Mehmet Fuat Bey tarafından (Türk 
lstanbulun ortası daha senelerce edebiyatında tabip edip ve ıairler) mev-
meçhUI kaJacakb. zuile veril~. 

üstüne fazla dütülen şeyler için: Tıp fakültesi asistanlarının yr ş 
- Dibini mi bulacaksın? diye Tıp fakültesi asiıta.nları için {30) ya-

sorulur. ımdan büyük olmamak kaydı konul-
Biz dibini bulamadık amma, he- muıtu. T1p Talebe Cemiyetinin bu yaı 

le tükür otorduğumuz şehrin orta- kaydını değittinnek için vekalet nezclin-
sını bulduk. de yapbğı tqebbüsler müsbet netice 

vennİ§tİr. 
M. SALAHADDiN 

Matbuat balosu 
18 2 ci lcanun 1934 perı;embe günü ak
pmı Makıim bar aalonlarmcla verilecek 
olan Matbuat balosunun her seneki 
mükemmeliyetini temin için ıimdiden 
hazırlığa baılanmışlır. 

Bu seneki balonun nezaheti ko
tiyon ve hediyelerin bolluğu ve zen
ginliği ile evvelki balolilra faik ola· 
cağı anlqılmaktadrr. 

Kabataş mezun lan cemiyeti 
Kabataş lisesi mezunları cemiye

tinden: 
Cemiyetimiz senelik kongresini kii

nunueVTelin birinci günü saat onda 
Halkevinde alıtedecektir. Azanın teı-
rifleri. . 

Vekalet cemiyetten bu bıııusta bir 
muhtıra istemittir. Bu muhtıranın tet
kikinden sonra asistanlar için bu (30) 
yq kaydı tashih edilecektir • 

Bir muallim hanımı dövmek 
isteyen kadın 

Topkapıda htanbul 34 üncü ilk mek 
tebinde ikinci ımıf talebesinden Meh
met isminde bir kıpti çocuğu sınıf mu
allimi tara.fmdan dövüldüğünü iddia 
etmiı ve bunu evde annesine söylemiş
tir~ Mehmedin annesi ertesi gün mek-
tebe gelerek muallim hanıma yakııık 
almıyacak bazı sözler sarfebniıtir. 

Maarif müdürlüğü bu hususta tahki-
katını ikmal ebniıtir. Talebenin dö
vülmediği, bilikiı muallime hannrun kıp· 
ti Mehmedin annesi tarafından dövül
mek istenildiği anlaıılmıtbr. Muallime 
hannn aynca mahkemeye müracaat et· 
miıtir. 

ESRARSIZ HAY AT 
Holl;ywood'Ja ırinema yıldızlarının romanı 

miı, hatta doğmadan evvel istirap çek· 
meğe baılamıı imiı gibi geliyordu. An
nesinin onun doğumunu beklediği ııra
ifa Atina Müzesinde heykellerin önün
de dolaıtığını ana bir çok kereler anlat
mıılardı. Annesi güzel bir çocuk isli· 
yordu. lıtediği oldu. Fakat otuzuna 
yaklaıan annesi, güzelliğini kaybetmek 
üzere olan genç kadınlara has bir asabi 
yelten muztaripti. Babası sefaret katibi 
idi; kansının asahiveti hastalık halini a 
lınca Atinadaki vazifeaini terketti. Her 
vazifeyi tayininden biraz ıonra terkedi 
yordu. 

Yazan: VICKI BAUM 
hiaaediyordu. Y orulınuıtu, fakat mes• 
uttu. Geor&'İe önde Tobiasla beraber 
yürüyor, onunla muttasıl konuşuyor
du. 

Her köıeyi saptıklarında, Tobias 
durup efendisini bekliyordu. Alııık 
olmıyan bir kimse icin iki ıaatlik bir 
dağ inişi çetin bir ittir. lnsanın bal
dırlan titrer. Omuz kemikleri arasın 
da bir yanıklık duyulur. Drake omuz 
lannı kıstı; adeleleri ağnyordu. Bu 
ufak ağrı, kalçalardaki bu yorğunluk 
uzun müddet derenin, ıelilelerin a: 
kııını İşitmekten muttasıl kulak oğul
tuıu, hasılı her ıey, her ıey ana o im· 
dar tatlı geliyordu ki ... dört nefis sa
zan balığı! Ala bir uyku. lstirah .. t. 
Midesinde sancı yok. Donka'yı kati
yen &Öreceği gelmiyor. Sanki Donka 
artık mevaıt değildi. 

Terczme: KAMRAN ŞERiF 
Çarıamba günü böyle geçti. Per

ıembe, Cuma giinleri de böyle &'eçti. 
Her gün iyi. Her gün bir sün evvel
kinden daha İyi. Kıakançlık yok, 
mektu~ yok, kadın yok, hastalık yok. 
En_ basıt ıeyler. Ynğmur, günet, göl, 
dag, aabah, ak§alll. Sükünet o kadar 
derin ki, Clearwater'de en tamatalı 
ıey çocukların sesi ... 

Bu adamın, ıu Edward O Drake'in 
fU Oliver Dent'ın afitler üzerinde dün: 
yanın en aydınlık tebessümünü göste
ren ve Mister Colmore tarafından faz
la çalışmak neticesinde yorulmu11 bir a
dan_ı zannedilen bu delikanlının hayatı
na ılk defa olarak sessizlik dahil oluyor 
du. 

. E~ward ~~~e otların Üzerine yatıp 
hıç bır ıey duşunmemenin zevkini ta
tarken ona hayatında hiç rahat etme-

Nevrastenik bir kadınla birlikte ya· 
ıamak onu seriyülinfial yapmıttı; belki 
de hilkaten seriyülinfialıli; Edward 0-
liver'in baba ocağinifaki hava çok ger· 
ğmdi: Gök gürültüsü, şimıek. yıldırnn. 
Babası hiç bir zaman kimse ile iyi ge
çinemezdi; daima bir üzüntü o1ur ve 
bundan hiddetle titriyen bir sesle bah
sederdi; nazırdan, ikinci katipten birin 
ci ateıeden ıikiiyct ederdi. Ann.,;İ ağla 
ma buhraııları geçirir, geceleri uyuya· 
mazdı; odası, bütün ev gibi eter kokar
dı. Bu ev muttasıl dcğiıirdi. Konuştu
ğu dil, cildinin renıi, takip ettiği yol
lar, verdiği cezala ..... Bütün bunlar dai· 

Fuhuş talimatı 

Yeni talimatname ay b~
şında tetkik edilecek 
Fırbuıla ve fuhut yüzünden bula· 

fan zührevi hutalıklarla mücadele ni 
zamnameıiniıı eıaılannı bundan ev -
vel neıretmiJtik. 

K.anunuevvelden itib.ıren tatbik e
dilecek olan bu nizamname deYJet fU 
raımca bazı tadillere uğradıktan oon 
ra V dôller heyetinin tıuıdikine arze
dilmif ve Vekiller heyetince taodik o
lunmuıtur. 

Bu nizamnameye nazarna zührni 
hastalıklar ve fuhuıla mücadele komiı 1 
yonlan tetkil edilecek, aynca, bunla 
ra bir de ::,ardım htoyetleri tetekkü.I e
decektir. Umumi kadın!~ 18 yaımı 
geçmiılerae, ecnebi tabii)etinde değıl 
lene •e fuhuıtan vazgeçmezse umu • 
mi kadın olarak birletm8 evlerinde, u 
mumi evlerde çalıımak üzere teaçil 
edileceklerdir. Tescil edilen kadınlar 
haftada iki defa resmi veya huıusi dok
tora muayene olmaya mecburdurlar. 
Umumi evler, hirleıme evleri, tek ba
tına fuhuı yapılan evleı-de bir takım 
kayıtlara i~bidir. Komiayonlar umu· 
mi kadınlan tacil etmeden evvel hak 
larmda İnceden inceye u gizli tetki • 
kat yapacaklar, o kadım fuhuştan vaz 

• geçinneve çalııacaklar, eğer huna mu 
'Vaffak olamazlarsa o 7ama., kailmı fuhuş 
yapmak üzere umumi kadın olarak teı 
çil edeceklerdir. 

Ziya Nuri Pş. Oda reis
liğinden çekildi 

Etibba odası heyeti idaresi dün 
saat 15,5 ta toplanmıı, mebusluğa ın
tihap olunan oda reıai z·.ya Nuri Pn • 
ıa da iÇtimaa iıtir"k ebniıtir. Ziya 
Nuri Paşa oda riyasetinden istifasını 
vermİ§ ve arkadat1anna veda ederek 
aynll1ll§tır. Heyeti idare bunun Üzeri
ne heyeti idareden göz müteha11111 
CüJhane hastahanesi doldorlanndan 
Niyazi ismet Beyi riyasete seçmi,tir. 
Niyazi lımet Beyden münhal kalan a• 
zalığa da yedek azalar i~inden en faz 
la rey almış olan Dr. IJuan Sami Bey 
getirilıniıtir. Eski heoyeti idarenin he
ıaplan da tetkik edilm~ ve heyeti i • 
dareye yeni giren azaya yeni bina gez 
dirilmiıtir. 

İki Bulgar belediyecisi 
tetkikata geldi 

Sofya belediye meclili azaıından 
Mösyö Haçkoff ve umuru baytariye 
müdürü Mösyö Ko!oçyanoff , tehir 
iıleri hakkında tetkikatta bulunmak 
üzere ıehrimize gelınİflerdir. Vali 
Muhittin Bey, misafirler ıerefine Re
gence lokantasında bir ziyafet ver
miıtir. 

Mösyö Kaçkoff ve Möayö Koloç
yanoff, belediye umuru baytariye 
müdürü Eııat Muhliı Bey ile birliki
te mezbahayi ziyaret etmitler ve gör
dükleri intizamdan dolayı beyanı 
memnuniyet ebniılerdir. 

Bulgar dostlanın.ız, tehrimizde bu
lunduklan müddet zarfında Bent· 
len, bakteriyolojilıaneyi gezecek • 
ler ve Y alo•· aya giderek orada fenni 
süthaneyi göreceklerdir. 

Baytar cemiyeti vo belediye umu• 
ru baytariye müdüriyeti tarafından 

da §ereflerine birer ziyafet verilecek· 
tir. 

200 senelik şarkılar 
Komervatuvann alaturka kısmı 

Ra~azandan birkaç ıün evvel Tep•· 
batı kıtlık tiyatroaunda hüyÜk bir 
lronser verecektir. Ru ko•cıerde yüz el 
li, iki yüz şene evvelki f'll"kılar söyl.,,. 
necektir. 

Bazı rakam yanlışlığı 
Evvelki günkü nüshamızda çıkan 

ve son neşredilen (M) listesinde res
mi gazetedeki aslına nazaran bazı 
rakam farklan olmuştur. Resmi ga
zete her tarafa geldiği için bu yanlı§ 
lıklann yeniden tashihine lüzum kal 
mamııbr. Arzı itizar ederiz. 

Halkevlnda 

Vefa mezunları cemiyeti 
Vefa lisesinden mezon olanlar bir 

cemiyet tesis etmek üzere bugün sa
at 1 O da Halkevinde bir içtima yapa· 
caklardır. Bütün Vefa liseıi mezunla 
nna davetiyeler gönderilmitlir. Bu • 
günkü toplantıda nizamname tetkik 
ve kabul edilecek ve idare heyeti se
çilecektir. 

ma farklıydı, bütün bunlar daima deği
ıirdi. 

Atina, Kahire, lıtanbul, Vart<>Ta, 
Saint ~ Petersburg, anneıinin ölümü. 
Babasının tekaüt oluıu. lıviçrede Juos
da bir mektepte bir semestr, çok pahalı, 
Londrada Saint • Thomas. Y eıil sabun 
kokusu. İnsanın gönlünü kapatan pro
fesörler. O zamana kadar Edward Oli
ver hiç yalnız kalmamı§tı. Evife kendi· 
sinden büyük ve kendisini kııkanan kar 
deıleri vardı. Saint • Thomas'ta sanat 
arkadaılan. batakhane arkadıln. 

Edwar Oliver müıterek yatakhane
den nefret ederdi. Bu adeta onda bir 
hastalık haline gelmilti. Geceleri her· 
keı uyuyuncaya kadar uyanık kalırdı. 
O zaman yorganı kemali itina ile başı
na kadar çeker uyurdu. Ah, o her gece 
içinde teneffüs ettiği pamuk yorganın 
unutulmaz kokusu. Sabahları herkesten 
evvel uyanmağa çalışırdı. Bir başkası· 
nın kendisini uvurken s;rönn~01Jin~ t"'1ı:n":ı 
mül edemezdi. Sebebini Allah bilir. Si
nıfın daima en güzel ve en kuvvetli ta· 
lebesi idi ve o zevahire malik bir genç• 
ten nasıl beklenirse öyle hareket ederdi. 
Kim bilir, belki de urku emasında ken· 
disinden ba;ka türlü olmaktan korkar-

Memlekette 

lzmire telefon 
Ancak altı aya kadar 

başlayabilecek 
lZMIR, - Poıta, telgraf ve te

lefon baımüdürü Enver .bey telefon 
muhaberatına ait itler hakkında a
tideki maliimatı vermittir-

Telgraf poata baımüdüriyeti mın· 
takuı dahilinde olmak ü:.ere ıehir
ler araamda telefon muhabereıme 
ilk adan Denizliden atılmıttır. 

Omit ederim ki idarenin hali ha
zır proS'J"&!Dma göre, lzmirin, Deniz
li, Aydın, Muğla ve bu vilayetlerin 
mülhakatlarile telefon muhaberesi 
pek yakında haılıyacaktır. 

İzmir, Manisa, AkhiWlr, Balıke· 
ıir ve mülhakatında ve hatta hu hat· 
!ar Üzerinde İzmirin Buraa, Ankara 
Ye İıtanhulla telefon muhaberesi te
min edileceği gibi Avrupa ile de mu· 
haberenin teminine çalıtılmaktadır. 
Yakında bunun da kuvveden file çı
kacağını göreceğiz. 

Denizli, Aydın, Muğ;Iıı ile muha
bereye 1,5 • 2 ay zarfında baılanabi
lecektir. 

İzmirin Mani .. , Akhisar, Balıke
air tarikile Burıa ve Ankara, lıtan." 
bulla ve Avrupa ile mulıaberesi 6 a
ya kadar başlayabilecektir. Bu kısım 
otomatik telefon olacak, Denizli , Ay· 
dm, Muğla ile de manyatolu telefon
la muhabere edilecektiı. Bilahara 
bunlarm da otomatiğe ~evrilecekleri 
tabiidir. 

Şehrimizdeki otomatik telefon ÜC· 
retlerinin çok fahiş olduğu malüm
dur. 

Banu nazan dikkate alan alaka
dar makam mercii aidi ile bu husus
ta mu6a bereye devam etmektedir. 

Yakında halk lehinde olarak ten
zili.tılı bir netice alınacağı kuvvetle 
ümit edilmektedir. 

Halen telefon aantralı 2000 abo
ne Üzerine müeaaestir. Şirketin im· 
tiyaznameaine göre abone adedini 
aekiz bine kadar çıkarabilir elyevm 
mevcut abonman adedi iki bindir. 
Yakında bir kaç yüz abone daha ila
ve edilecektir. Şirket ıimai bununla 
meıguldür. Tekrar meccani tesisat 
yapmak meselesine gelince hu yeni 
abonelerin vaz'mdan sonra dütünü
lehilecektir. 

Bir muallim kayboldu 
Balıkeairde çıkan Savaı aazeteai • 

il.İn yazdığına göre, dört bet aydan he 
9İ bir muallimin izi aranmakta, fa • 
kat buhmamamaktadır. Kaybolduğu
na kanaat hasıl olan bu muallim Su • 
ıurluk ikinci mektep muallimlerinden 

Hasan Beydir. Sivaa muallim mektebi 
1931 senesi mezunlanndan olan Ha • 
aan Bey bundan dört beş ay evvel bas· 
taıığı dotayıbıte vek.aJetten alb ay izin 
almıJ, sıhhiye velr.il.etinin del&letile 
ııanatoryoma gönderimiıtir. Hasan Be 
yin oon defa İstanbul Gureba hasla· 
hanesinden çıktığı teıbit olunabilmif· 
tir. Fakat ondan oonra nereye gittiği 
ve ne olduğu ma!Uın değildir. 

Alanyada kış olmayor 
ALANYA - Buranın iklimi sıcak 

br. Kıt olmaz. Sıc.ıklar henüz de
'Vam ettiği için hail< yay:alardan dön
memiıtir. 

Kıtı hiç görmek istemiyen bazı 
lstanbul zenginleri de Alanyaya gel
miye batlamıtlardır. Kış olmadığı İ· 
çin burada mahrukat fiyatlan çok u• 
cuzdur. Kömürün okkası kırk para· 
ya satılmaktadır. 

Yayla dönüıü mevsimi olduğu için 
meonlekette tereyağı miktan çoğal
m.ııtır. Okkası 50 kuruşa satıldığı 
halde alıcı bulunamamakladır. 

Bu sene portakal hem çok, hem de 
mahsul iyidir. ihracat baılamı§br. 
Muz mahsulü pek bereketli ve pek i
yidir. Sallumlann en küçüğü 15 ok· 
ka gelmektedir. Okkası 50 - 55 ku
ruşa satılmaktadır. 

--o--

Mersinden hayvan ihracati 
Geçen birinci teıırin ayında Mersin 

limanından yabancı memleketlere 55 
bin lira kıymetinde canlı hayvan ve 
hayvani maddeler çıkarılmııtır. Bu -
na karşı da 3700 liralık hayvan so • 
kulmuştur. Dııanya giden mallaronız 
arasında 7,907 koyun, 5, 795 keçi, 
315 sığır, 107 manda ile 5780 kilo tif
tik, 7500 kilo keçi derisi, l 120 kilo 
tuzlu balık vardır. Hayvanlanmızın bi 
rinci derecede alıcıaı Filistindir. Bu 
ay içinde çıkan hayvanlardan 11,838 
tanesi Hayfaya, 1 ,521 le nesi Beruta, 
765 tanesi de Pireye ciınderilmiıtir. 
Limanımızdan çıkan bu hayvanlar 

dı. Uyku esnasında, hakikaten olduğu
na daha yakın, yani daha mahcup, daha 
cösteriısiz ve daha kuvvetsiz görün .. 
mekten korkardı. Hasılı kendisinden ne 
idenilmiıse öyle olmuştu: iyi bir rugby 
oyuncusu, iyi bir hokey kalecisi, mekte 
bin en İyi yüzücüsü. 

Kafi derecede uyku uyumaması ma
nasız bir teferrüıtt olmakla be.raber or
ganizmesine derin ıur .. tte gömülmü11 
mozir ve sinsi bir amildi. 

Oxford nihayet kendine bir oda, bu 
odanın içindeki bir kaç metre terbiinde 
ki bava kendisine aitti. 

Kadınlar tarafından keıfedilmesi 
kendisi için çok fena oldu. İlk kadrn bir 
duldu; biraz annesine benziyordu. Son
,.,,ı .. n kRdınlar pek çoğaldı. Her biri 
bir baıka ıey arayor , baıkalarının 
veremıyeceği büsbütün başka ve ycpye 
ni bir şey vereceğini iddia ediyordu. 
Fakat netice hep a)"Dİ idi. Bu hal onun 
gururunu okııyor, onu herkesten ayı• 
rrp uzaklaştırıyordu. Buna rağmen Ox
ford iyi idi ve Edward Oliver hayatın
da ilk defa iyi bir ıey olarak Oxford'u 
tanıdı. 

Babasmın ölümü, ıayanı hayret de· 
recede az bir miras, za?ı.ircn yüzlerini 

K•rl ,ıkayeUerl 

Müşteriye göre araba 
işletmek lazım 

Topkapıdan Sirkeciye iıleyen 
tramvaylara perıembe giinü öğleden 
ıonra binmeğe imkan yoktur. Çünkii 
mektep paydoauna tes.~düf eden bil 
zamanda tramvaylar tıklnn tıklırıı 
mektepli çocuklarla dolar. Tabii her 
kes çocuklann daha evvel binmesini 
tercih eder, fakat kendilr d<> it güç 
aahibidir, O giin, yalan değil, iki aaat 
binilebilecek bir tramva} arar. Araba 
lar seyyar bir insan salkımı gibidir. 
Maazallah çocuklardan birinin bil 
yüzden batına bir felak•t gelmesi de 
pek muhtemeldir. Böyle muayyen gÜO 
lerde kalabalığı mutat ıcmtlere o gün 
biraz fazla araba tahrik ebnek la • 
zım değil ınidir? Tramvay ıirketi mii 
dürlüğünün belki bu vaziyetten habe
ri yoktur. Şu mektubumu gazeteye 
koyarsanız, mahimatı olur da bu iıia 
bir çaresine bakar. 

- Topkapıdan: Ali lrfaı 

Davetler 

Karaman aza mülazimi 
Fevzi Beye 

Müddeiumumilikten: 
lstanbulda bulunan Karaman aza 

mülizimi Fevzi Beyin a r.ilen memuri 
yetimize müracaatı. 

Yeni n••rlyet 

Fikir hareketleri 
Hüseyin Cahit Bey tarafından neıre• 

dilmekte olan "Fikir hareketleri" adlı 
mecmuanın 5 inci sayısı neıredilmiştir. 
Bu nushada bir çok garp müharrirleri· 
nin makaleleri, Hüseyin Cahit Beyin m;; 
teaddit yazılan vardır. 

lçel, Adana, Niğde. Kay ·eri ve K.ırşe• 
bir vilayetlerinden toplanmıtbr. 

Suriye hükümeti, teırinisani İptida 
ımdan itibaren hayvanattan Ye hay
vani maddelerden !lhhiye resmi alma 
ğa baılamııtrr. Bu riUum mikdarları· 
nı gösteren liste ihracat ofiıine gel • 
mittir. ---
lzmir rıhtım suiistimalinde 

affa uğrayanlar 
lzmir Rıhtım suiiıtimali maznunla 

rından M. iv Gifre ile arkadatlarının 
muhakeme edilerek mahkum olduk • 
lan malümdur. Bundan başka mevku 
fen suiistimal suçundan M. iv Gifre 
ve rü§vet verene vasıta olmak suç.un'" 
dan da lstanhulda avukat Gat Fran· 
ko Bey İzmir asliye ceza mahkeme • 
ın,de muhakeme edilmekte idi. Bu da 
va, son zamanda teıkil edilen münfe .. 
rit ceza hakimliğine devrolunmuıtll• 
Mahkemece tetkik edilen bu dava ev· 
rakının iptaline karar verilmi~tir. 
Hem M. lv Gifre'nin, hem de Gat Frnı> 
ko Beyin af kanunundan İstifade et
meleri lizungeldiği l'.nln§ılmıı ve o ıu 
retle karar verilmi, tir. 

Taşköprüya giden yol 
TAŞKÖPRÜ - Ta,köprünün en 

mühim derdi yolsuzluktur. 44 kilo· 
metrelik yolun hemen diz boyu ça· 
mur olmayan hiç bir tarafı yoktur. 
Bu vaziyet 'Vesaiti nakliyeye büyük 
bir sekte vuruyor. Otomobillerin 8,5 
saatte güç halle gidebildikleri hu yolı 
yavan olarak sekiz ıaatte katedile· 
bi~r. 

Bu mühim derdin bir an evvel hııl• 
li için yoJun yeniden in~f\ edilmesi 
takarrür etmiştir. 

--o--
Afyon köylüleri pançar 

ekmek isteyorlar 
Afyon köylüleri, panGar ekmek i • 

çin müracaatta bulunmaktadırlar• 

Şim·liye kadar Uşalı ıeker fabrika•' 
pancarını genit bir mıntakadan ted..,ı. 
rik ediyor, ihtiyacın kü~.ük bir kt!m•· 
nı da Afyondan tel!lin e.:>yor. Şimdi 
Eakitehirde üçüncü şek.,r fabrikası 
kurulunca Uıak fabrikası Afyon kÖY 
!erinden daha geni§ bir mikyasta paı> 
car tedarik etmeğe mecbur kalacak · 
tır .. Bu itibarla bu vilayet köylüler;, 
u,ak şeker fabrikasının ekecekleri 
pancarları satın alacağına dair kendi 
}erile bir mukavele akdetmeıini ve a 
vana vermeaini iltiyorllll'. Afyon vili 
yeti araziıi, pancar zeriyabna son 
derece elveriılidir. 

kemali itina ile ınaskelemiı kardeıler 
arasında çekişme. Oxford'u terketmek 
icap etti. Bu sırada arkaclaılarmdan bi
ri onu himayesi altına aldı, Edward O· 
liver Londnının edebi bahem hayatına 
kadar süratle yuvarlandı. Çok az uyu
mağa başladı. Onu acaip bir hayvan teı 
hir eder gibi teşhir ediyorlardı. 

lıte o zaman viıkiyi, cini kcıfetti. 
Gurur ve sükunla dolu orijinal bir adanı 
olmak üzere idi. O zamana kadar daha 
hiç içmemişti. Şimdi kendini içkiye ver 
di. içtiği zaman herkesin istediği gibi 
oluyordu, Güler yüzlü, biraz da çılgın. 
Onu artist •kulüplerine, muvaffak ola· 
mamıı adam meıherlerien, atelyalarda 
verilen kostumlü balolara götürdüler. 
Bütün bu-nların neticesi sinema tarafın 
dan keşfedilmesi oldu. 

Sonra Hollywood'a geldi. Büyük 
muvaffakiyet, büyük töhret. Şimdi 
kendine mahsus bir evi vardı. Fakat 
Magdalen kollarındaki ufacık dört 
köşe yerindeki kadar bile kendi ken• 
dine sahip ve malik değildi. 

/Jônat Şubesi ona Çf'ki düzen veri· 
yor, v8.zıi sahn~leri üstünü cililıyol"'" 
!ardı. Hasılı bütün kıymeti sevimli ve 

{Devamı var) 

l 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

SEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrika mızda çıkardnıağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene sablınaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~an~ıt!a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kurustnr. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yiizde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Uepodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: İstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 8073 

.... " - • • ..- ;!- ' • ./ • • ... ' • ' 1 \ • ' • , • ~ ,. ' • ' 

ASiST ANT ARANIYOR 
Geceli gündüzlü hastanede kal

mak üzre bir doktor Hanım asistar,t 

1ST ANBUL BELEDİYESİ 
Şehir Tiv-trnAU 

Bugün gündüz nıatine: !:n ~~ 1 r::. '"""" 
1 ST. MR. KUMANDANLIGI SA.AL. KO. tLANLARII ~J üncü kolordu ilanları 1 i 

Kolorduya bağlı kıt'alar ih
tiyacı için pazarlıkla 250,000 
kilo odun satın alınacaktır. İha 
lesi 25-11-933 cumartesi gü
nü saat 16,30 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 

VAPURCULU.k 
lazımdrr. Talip olanların Şişli Sıh· 
hat Yu:-duna müracaat etmeleri. 

(10226) 

lLAN 

akşamı 

Saat 21 de 
VOLPON 

Yazan F onson 
Türkçeye çeviren 
Bedrettin B. 

S Perde 
Komedi 

Umuma 

lstanbul'da Bahçekapu'da Agopyan 
Han No 3 de inşaat işlerile meıgul mü

hendis Süreyya Sami, Şedele zade Ke
mal ve Diı·ekci zade Tahir beyler yekdiğ;, 

8721 j 

Harbiye mektebi hayvanatı 
nın ihtiyacı için 21000 kilo 
Çavdar sapı 2-12-933 cumarte 
si günü saat 14 te aleni mü
nakasa ile satın alınacaktır. 
Sartnan:iesini göreceklerin her 
gün ve münakasasına iştirak 
edeceklerin belli saatinde Mer 
kez Kumandanlığı Satmalma 
Komisyonunda hazır bulun -
maları. (520) (6162) 

rine ve ahara §alııslara ahzu kabz ve 
vaz'u imza ve bilcümle sela:ı iyetleri mü

t'ir vekaletnameleı-in kaffesini bilriza fe

ıib ve iptal ettiklerini htanbul Oçüncü 
Noterliğinin 538 numerolu ve l Teırini

•ani 1933 tarihli notası mucibince Ye Jİr

ketimizi taıfiyeye karar verdiğimizden 

dolayi ilan olunur. (10212) 
Kemal S. Sami Tahir 

HANDA • DRAMALIS • PRINEAS 
Yunan operet beyetin temsilleri Fran• 

sız Tiyalrosunda muvaffakiyetle de
vam edyor. Bugün yaln:z bir matine 
saat 18 ele Mabaraca. Bu akşam saat 
21,30 te Ta Vasana tou Karderina. Cu
martesi aktamı müstesna gala müsame
resi olarak 1 Alatierra. Pek yalanda: 
Tanzkavaleier. Viktoria et son HuHard. 

F A·R U Kİ 

D H f C GÜZEL KOKULAR r. 8 iZ emal Fabrikasının deposu: lstanbul-
Dahiliye miitehassısı da Sultanhamamı meydanında. 

Cuma pazardan baıka günlerde sa . dır. Beyoğlunda Karlman geçi· 
bahleyin (9 • 11) Beycğlu - Taluim . di, Ankara' da Moda Pazarı, iz. 
Altın bakkal No. 2 Teletoa 42519. Uğle- mirde Şemsi Hakikat mağaza. 
den sonra (2.30 • 6) lstanbul Divanyo· 1 

aıda başlıca sahş yerleridir. 

Perşembe gün'eri sah:ıJeyio lkyoğ- yenler Sultanhamammdaki merkeze 

8404 

••• 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt' at ve müessesat ih-
tiyacı için alınacak olan 103 

bin kilo koyun efne verilen Eiat 
pahalı görüldüğünden 26-11-
933 Pazar günü saat 15,30 da 
pazarlıkla satm alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 

1 
gün ve pazarlığına girecekle
rin belli saatinde Merkez ku

l~ mandanlığı satın alma komis-
yonunda hazır bulunmalan. 
(577) (6414) 8749 lu No. 118 Telefon 2239!: 1 Baıka şehirlerden alıp satmak isti-

!undaki kışlık ikametgahta fukara mec-
canen. 8530 ;;..--.buyursunlar. (10129) 4l•llllii Harbiye ve merbutu mek

teplerin ihtiyacı için alınacak 
sığır, koyun, kuzu, etlerine ve
rilen fiat pahalı görüldüğün
den 26-11-933 pazar gunu 
saat 15 le pazarlıkla satı'l alı 
nacaktır. Taliplerin belli saa
tinde Merkez Kumandanıığı 
satmalma Komisyonund il ha 
zır bulunmaları. (578) 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galataaaraycla Kanziilc eczahanesi 
karıısında Saime sokağında 3 numa

ralı apartımanda 1 numara. --- MARAŞ 

ÇEL TİK FABRİKASI 
T. A. ŞİRKETiNDEN : 

-?irketimiz heyeti umumİy<>si 26-12-933 
tarihine müsadif salı günü saat 10 da Şir· 
ket merkezi olan Maraı'ta dahili nizam· 
namesinin bazı maddelerinin tadjli için 
fevkalade olarak içtima edeceğinden u· 
'tnum hissedarların mezklir gün ~ saatte 

bu içtimaa gelmeleri v.e nizamnamenin 
26 ncı maddesi mucibince hisse senetle· 
tini on gün zarfında Ankara ve latan· 
hul'da Sümer Banka ve Mamş'ta ıirket 
merkezine makpuz mukabilinde teslim et. 
15:\eleri -itin olunur. 

ihtar: 
Şirket mukavelesinin tadili için vuku· 

bulan bu içtima miizak~rabna bir hissesi 
olanın da iıtirak ve rey ita etmeğe hek-
1.ı vardır. 

Pendik Belediyesinden : 
Belediyemizce açı kmünaka

sa usulile bir buçuk tonluk ye
ni bir kamyonet satm ahnacak 
tır. Kıymeti muhammenesi ' 
1800 liradır. 9-11-933 ten 
29-11-933 tarihine kadar yir 
mi gün müddetle münakasaya 
konmuştur. Talip olanlar o/0 

7 ,5 teminatı muvakkate akçesi 
le birlikte 29-11-933 çarşamba 
günü saat 14 de Pendik Bele
diye dairesinde daimi -encüme
ne müracaat eylemeleri, şart
nameyi görmek ve fazla izahat 
ısteyenler her gün Belediye Ri 
yasetine müracaat edebilecek-
leri ilan olunur . (6294) '. 

ZAYi - NMB/ G marka ve 51 numerolu 
bir sandık pamuk mensucata ait lstan· 
bul ithalat gümrüğünün 79 No.ve 4-6-933 
tarihli beyanname ÜZre yatırılan 453 lira 
ve 21 kuruşluk 22-11-933 tarih ve 16188 

Ruznamei müzakerat : No. lu makpuz zayi olup yenisi çıkar.la 
Şirket esas mukave1enamesinin 11, 12, cağından eskisinin hükmü olmadığı ilan 

13, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25 ve 35 nci mad olunur. (10238) 

delerinin tadili. ( 10233) Nisİın Mizrahi ve Benardete. 

OSMANLI BANKASI 
31 Temmuz 1933 tarihindeki mali vaziyet 

Aktif 

Hisse senetlerinin tesviyesi talep edjlm emiş olan kısmı • 
Kasada ve B;ınkalarda mevcut nukut . . . . . . . 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar.. .. • .. • • ... ... • 
Tahsil olunacak senetler . . • . . . . . . 
Cüzdanda mevcut Kıymetler . 
Borçlu he"abı cariler . . . 
Rehin mukabilinde avanslar . 
Kabul tarikile horçlular . . . 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik . . . . . . . . 

Pasif 

.. . . .. . . 
. . .. . . 

. .. . ... . .. 

. . . . .. . 

. . . . . 

.Sermaye • • • • • • • .. • • • .. • • .. • 
Statü mucibince ifraz edilen ihtiyat akçesi . . . . . 
Mevkii tedavülde bulunaıı banknotlar . . . . , . . 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli senetler . • 
Alacaklı hesabı cariler . . . 
Vadeli bonolar ve hesabı cariler 
kabuller . .. . . .. . 
r.1üteferrik • • • • • • • 1 • 

. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 

lsterlin Ş. P 

5.000.000 - -
3.32S.621l ıs 6 

644.328 6 8 
5.377.396 7 4 
2.484.347 ıs s 
S.968.588 6 1 
1.790.177 3 1 

876.652 2 -
643.019 15 6 

59.766 1 1 

t6. l 72.896 12 11 

-----
lsterlin Ş. P. 
-----
10.000.000 - -

1.250.000 - -
357.370 - -
263.800 - 11 

11.728.848 13 3 
1.518.061 3 4 

876.652 2 -
178.164 13 s 

-----
!6.172.896 12 11 

Müdür 
E. HODLE-1 

Türkiye Umum Müdürü 
A. H. REID 

(6415) 8750 
• • • 

Harbiye Mektebi ve merbutu 
mektepler ihtiyacı için 6700 
kilo tuz pazarlıkla satın alma 
caktır. Pazarlığı 25-11-933 cu 
matresi günü saat 15,30 da ic
ra olunaçaktır. Taliplerin belli 
gün ve saatinde komisyonda 
hazır bulunmaları. (6459) 
(582) 8771 . ...... 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıtaat ve müessesat ih
tiyacı için 15,000 kilo koyun 
eti 26-11-933 pazar günü saat 
14 te pazarlıkla satın alınacak 
tır. Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve pazarlığına girecek 
lerin belli saatinde Merkez K. 
Satınalma Komisyonunda ha
zır bulunmıı.ları. (6460) 
(580) 8772 

Merkez Kumandanlığına 
bağh kıtaat ve müessesat ihti
yacı için 2000 çeki odun 
26-11-933 pazar giinü saat 16 . 
da pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin belli gÜn ve saatinde 
Merkez K. Satmalma Komis
yonuna müracaatları. (6499) 
(603) 

Harp Akademisi ihtiyacı 
için alınacak olan 5000 kilo Me 
şe Kömürı.'\ne verilen fiat paha
lı görüldüğünden 25-11-933 cu 
martesi günü saat 13,30 da 
satın alınacaktır. Şartnamesi
ni göreceklerin her gün ve pa 
zarlığma gireceklerin belli saa
tinde Merkez Kumandanhğı 
Satın Alma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (602) 
(6489) . .. . 

Maltepe Lisesinin ihtiyacı i
çin alınacak olan Fildekos don 
64 kuruşta talibi üstündedir. 
Daha aşağı talip varsa 
29-11-933 Çarşamba gunu 
saat 14 te Merkez Kumandan
lığı Satınalma Komisyonunda 

hazır bulunmaları. (599) 
(6492) 

.y. .. * 

TORK ANONiM SlRKETJ 
lST ANBUL ACENT ALIGI 

Liman Han, Telefon: 22925 

pa- gün ve pazarlığa İştirak için o 
zartesi günü saat 14 te pazar gün ve vaktinden evvel Fındık 
~kla s~ ~caktn:. Taliple-1 lıda 3. Kolordu Satınalma Ko
rm belli gun ve s!atinde Mer- misyonuna müracaatları. i 

Kuleli askeri lisesi muktezi 
bir çift koşum hayvanı ile ko 
şum takımları 27-11-933 

BARTIN YOLU 
BARTIN vapuru 25 Teşrini
sani cumartesi günü saat 18 de 
Galata nhtımmdan hareketle 
Bartin yoluna gidecektir. Gidit 
ve dönüşte, Ereğli, Zonguldak, 
Bartin, Amasra iskelelerine uğ
rayacakt1r. kez ~umandanlığı Satmalma (6487) (507) 1 

Komısyonunda hazır bulunma • • • 
KARABIGA YOLU 

SAADET vapuru 25 T etrini
aani Cumartesi günü saat 18 de 
Sirkeci nhtmundan hareketle 
Karabiga yoluna gidecektir. Gi
dişte, Tekirdağ, Marmara, Er
dek, Karabiga. Dönütte, Mü
refte ve Tekirdağ iskelelerine 
uğrayacaktrr. 

ları. (598) ,. • • <6493) Çorlu Askeri Satınalma Ko1 

misyonundan : ı Maltepe Lisesi ihtiyacı için 
alınacak olan 3219 çift tire ço
rQ.bın pazarlığındaki fiat paha
lı görüldüğünden 29-11-933 
çarşamba gÜnÜ saat 15 te pa 
\Zarlıkla satın alınacaktır.Şart
namesini göreceklerin her gün 
ve pazarlığına gireceklerin 
belli saatinde Merkez Ku
mandanlığr Satınalma komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(597) (6488) 
* • * 

Harbiye Mektebi Talebeleri
nin ihtiyacı için alınacak olan 
250 adet Omuz havlusuna ve
rilen fiat pahalı görüldÜğün
den 25-11-933 cumartesi günü 
saat 15,30 da pazarlıkla satın 
almacaktır. Pazarlığına gİre 
teklerin belli saatinde Merke.: 
Kuınandan!ığı Satın alma Ko
misycnunda hazır bulunmala
rı. (601) (6490) 

• * * 
Harbiye Mektebi ihtiyacı 

için altı adet karyola 26-11-
933 pazar giinü saat 14,30 da 
pazarlıkla satın almacaktır. Ta 
liplerin belli saatinde merkez 
Kumandanhğı Satınalma ko
misyonunda hazır bulunmala
rı. (581) (6458) 

• • * 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıtaat ve müessesat ih
tiyacı için alınacak olan 7 4,000 
kilo toz şekeri kapalı zarfında 
talip zuhur etmediğinden 27-
11-933 saat 16 da pazarhkla 
satm alınacaktır. Taliplerin 
belli saatinde Merkez K. Satın 
alma Komisyonunda hazır bul 
maları. (6451) (590) 

• * * 
Sirkeci Demir kapıda bulu-

nan 3 No. lu teftiş komisyonu
na ait 2686 sandık evrak he
sabiyenin 28-11-933 salı günü 
saat 14 te pazarlıkla Tophane
de eski sanayi mektebi binası
na naklettirileı:ektir, Taliple 
rin belli saatinde Merkez Ku
mandanlığı Satmalma Komis
yonunda hazır bulunmaları. 
(591) (6457) 

* • • 
Kuleli Askeri Lisesi ihtiya-

cı için. 2450 çift tire çorap yir
mi iki kuruşta talibi üstünde
dir. Daha aşağı vereceklerin 
27-11-933 pazartesi günü saat 
14 te Merkez K. Satınalma Ko
misyonunda hazır bulunmala
rı. (6465) (5&7) 

Kartal icra memurluğundan : 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

"paraya çevrilmesine karar verilen 
bir dinamo 22 adet elektrik saati 
4000 metro bakır kablo tel 10 adet 
deıcir direk 20 aclet tahta direk 
100 tahta sandaliye beti tahta üçü 
demir masa 3 adet kameriye 2-12· 
933 cumartesi günü saat 15 te Pen· 
dik çarşısında açık artırma ile sa
tılacağından taliplerin o gün ve o 
saatte mahallinde bulunacak me
munma müracaatları. ( 10221) 

Corludaki kıt'at ihtiyacı i
çin S,000 kilo ve T ekirdağında 
ki kıt'at için 7,000 kilo Zeytin 
yağı açık münakasa ile alma- i 

caktır. İhalesi 23-12-933 cu- 1 

martesi günü saat 14 tedir. Ta
liplerin şartnameyi görmek ve 
ya almak için her gün ve mü 
nakasaya iştirak için de o gün 
ve vaktinden evvel Çorluda As
keri Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (3398) (6419) 

.y. * * 1 
Konya Askeri SA. AL. KO. 

AYVALIK.IZMIR YOLU 
SEYYAR vapuru 25 T e~rinisani 
cumartesi günü saat 1 7 de Sir
keci rıhtımından hareketle İz. 
mire gidecektir. Gidişte: Geli. 
bolu,Çanakkale, Bozcaada, Ed
remit, Ayvalık, lzmire gidecek
tir. Dönüfte: Dikili, Ayvalık, 
Edremit, Bozcaada, Çanakkale, 
iskelelerine uğrayacaktır. 

dan : ı TRABZON YOLU 
5-11-933 pazar günü kapa- DUMLUPINAR vapuru 26 

h zarfla ihalesi :apılacak olan Tetriniaani pazar günü saat 18 
Konya Askeri orta mektebi i- de Galata rıhtımından hareketle 
çin alınacak Çamaşır ve bula Trabzon yoluna gidecektir. Gi-
şık yıkama makinesinin ihalesi difte: Zonguldak, İnebolu, A· 

af · dahilin' d yancik, Samsun, Ünye, Ordu, 
aynı evs ve şeraıt e Gireaon, Tirebolu, Görele, Trab 
26-1 1-933 pazar gÜnÜ saat 14 zon, ve Rizeye gidecektir. Dö.. 
le yapılacaktır. Taliplerin nütte bunlara ilaveten Of iske-
sartnameyi görmek üzere her lesine de uğrayacaktır. 
~ , ............ ııııiiııı ............ .. gün ve münakasaya iştiraki- 1 

çin o gün ve vaktinden evvel j 

teklif ve teminat mektupla- , 
riyle Konyada K. O. SA. AL. 

1 

KO. na müracaatları. (3374) 1 

(6056) 8358 'ı 
* * $ 

İzmit Fırka Satınalma Ko- ' 
1 

misyonundan : 
İzmit, Tuzla ve boludaki 

kıt'alar ihtiyacı İçin 432,200 
kilo un kaoab zarflı. münaka
saya ko~uştur. ihalesi 16-
12-933 cumartesi günü saat 
15 tedir. Taliplerin şartname
yi görmek üzere her gÜn ve 
münakasaya İştirak İçin de o 
gün ve vaktinden evvel tek'if 
ve teminat mektuphrjyle İz
mitte Fırka Sabnalma komis
yonuna müracaatları. 
(3390) (6363) 8659 

••• 
3. Muhabere alayı ıçm pa

zarlıkla alınacak üç nakliye a
rabası için talip çıkmadığından 
ihalesi ~:>-11-933 cumartesi giı 
nü saat 15,30 za bırakılmış
tır. Taliplerin pazarlığa İ§tirak 
İçin o gı.in ve vaktinden evvel 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satmalma Komisyonuna mü
racaatları. (502) (6468) 

8776 
• • • 

3. Muhabere alayının pazar
lıkla tamir ettirilecek su mus
luklariyle su borularına talip 
çıkmadığından ihalesi 25-1 1-
933 cumartesi günü saat 16 ya 
bırakılmı§tır. Taliplerin o gün 
ve vaktinden evvel pazarlık i
çin Fındıklıda Üçüncü Kolor
du Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (503) (6469) 

8777 
* •• 

1 

Den.iz Y oUarı lıletmeıi 
ACENTALARI ı 

lta.raldl7 • Xöprllbap Tel. 4U6.i 

Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :22740 

Karadeniz Aralık Poskuı 
Erzurum ırapuru 25 ikinci T e,. 

rin Cumartesi 18 de Galata rıb
tnmndan kalkar. Giditte İnebo
lu, Sinop, Samsun, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya dönüt
te ,ilaveten Pazar, Sürmene, 
Fatsa, Ünye'ye uğrar. (6477) 

8786 

Barıdırma ilave Postan 
Cumartesi ve perfembe gün

lerine ilaveten pll2artesi günü 
de posta vardır. Bu hafta "Ad
nan" vapuru tahsis edilmittir-

( 6441) 

}iplerin pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel Fın
dıklıda Üçüncü Kolordu Satın 
alma Komisyonuna müracaat-
ları. (504) (6470) 

8778 

K. O. Kıt'atı ihtiyacı için pa 
zarlığa konulan 590,000 kilo 
oduna talip çılanadığmdan i
halesi 25-11-933 cumartesi gü 
nü saat 14,30 za bırakılmıştır. 
Taliplerin pazarlığa iştiraki
çin o gün .ve vaktinden evvel 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satınalma Komisyonuna mü
racaatları. (505) (6471) 

8779 

••• 
K. O. ya bağlı kıt'alar için 

pazarlıkla alınacak 76,000 ki
Io hamam odununa talip çık
madığından ihalesi 25-11-933 
cumartesi günü saat 15 şe bı
rakdnııştır. Taliplerin pazarlı-

K. O. Kıt'atı ihtiyacı için ğa işitrak için o gün ve vaktin
pazarhğa konulan 790,000 ki- den evvel Fındıklıda Üçüncü 
lo oduna talip çıkmadığından Kolordu Satınalma Komisyo
ihalesi 25-11-933 cumartesi güj nuna müracaatları. (506) 
nü saat 14 te bırakılmıştır. Ta- (6472) "1780 
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TAYYARE YILBAŞI 
PiYANGOSU 

BÜYÜK İKRAMİYE 

Yarım Milyon Liradır 
Numara adedi (25.000) olduğundan isabet 

ihtimali geçen seneden çok fazladır. 
Yeni planı Miiairiyet gişelerinden ve bayilerinden isteyiniz. 

1 lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

,, 
1 

İstanbul Belediyesinden : Senede bir defa muayeneye ta· 
bi tutulan iş erbabmm muayeneleri müddetine dair Daimi En· 

cümence bu baptaki talimatnamenin = A = fıkrası sonuna i
lave edilen fıkra aşağıya yazılmıştır. 

Senede bir defa sıhhi muayeneye tabi tutulan İş ve san'at 
erbabının, cüzdanlarında yazıh muayene tarihi üzerinden 
tam bir sene mürur ettikten sonra bunu takip eden iki ay için 
de tekrar muayenelerini yaptırmalan iktiza eder. Bu müddeti 
tecavüz ettirenler cezalandırılır. (6496) 

Istanbul ithalat Gümrüğü 

Adet 
3 

5 

1 
2 

Kap 
s. 

" 

Marka 
Bila 

" 

Müdürlüğünden: 
No. K. Kr. Cinsi Eşya 

379/ 1-3 69 00 Karbonat döma· 

1/ 5 

. 
gnezı 

213 00 Tayyare motor 
aksamı 

Parça ,, ,, 
Sandık L M L 3204/ 1-2 

141 
177 

00 
00 

,, motoru 
Seldö karbesbat 
artifisyel 

81 Bila Bila 2900 00 Yazı mürekkebi 
Yuk~rda yazılı eşya arttırma ile (25-11-933) cumartesi 

günü satılaacğından isteklilerin saat 13 te İstanbul İthalat 
Gümrüğü 6 No. Satış Anbarında hazır bulunmaları ilan olu
nur. (6032) 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Kadıköy Lisesi tarafından keşfi mucibince Haydarpaşa· 

daki eski Tıp Faküİtesi binasında yaptırılacak tadilat 20- 12· 
933 çarşamba günü sast 16 da ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve şart 
nameyi görmek üzere İstanbul Lisesindeki Komisoyn kalemi
ne ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü teminatı 
muvakkate makbuzlarile beraber Komisyonumuza müracaat· 
ları. (6480) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Tophanede Sultan Beyazıt mahallesinin kılıç Ali paşa cad 

desinde yirmi dört odalı 149-151 No. lu han iki sene müddet 
ve senevi (888) lira bedel üzerinden açık arttırma usuliyle 
14-12-933 perşembe günü saat on iki buçukta kiraya verilece 
ğinden isteklilerin pey akçeleriyle müracaatları. (6481) 

1 Mersin Ziraat Bankasından: 
No. ıı Cinsi Mahalle ve Mal sahibi 

Mevkii 
Kapu 

No. 
Devir Muhammen 

Kıymeti Kıymeti 
Lira Lira 

11 Hane maa 11 Dükkan &'labıı:ıudiye Angeli Muhtelif 51,0!lO 15,000 
12 Hane maa bir mağaza ., ,. 10112 10,000 5,000 
34 Hane maa 10 dükkan Mahmudiye Tatarakl Muhtelif 49.500 12,000 
35 Hane maa 6 dükkin ., Ermiyoni ,. 37,000 11,000 

1 - Yukarda vaııfları yazılı gayri mübadillere ait mülk'er kapalı zarf usul:la ve peşin para ile 
mülkiyetleri Eatılmak· üzere 7111 /933 tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye konulmu,tur. 
İhaleleri 271111933 yirmi yedi ikinci teşrin 933 pazartesi günü öğleden evvel saat onda Menin Ziraat 
Bankaıında yapılacaktır. 

2 - Taliplerin muhammen kıymeti üzerinden yüzde yedi buçuk niıbetinde muvakket teminat ak" 
çesini ihale saatinden evvel Ziraat Bankaıı veznesine yatırmaları lazımdır. 

3 - Daha fazb izahat almak iıteyenler ihale gününe kadar her Bankaya müracaat edebilirler. [6153) 
8702 

, ....... -- Kıt mevsimi --·, 1 

l ı 
1 

Sıhhat Ve içtimai Muavenet 
·Vekaleti Hudut Ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğünden 

92 adet parlak muhafız ve 67 adet yağlı gemici muşam· 
basiyle 20 adet lastik çizme nümuneleri veçhile hepsi yerli ma· 
lı, olmak şartile açık münakasa ile satın alınacaktır. Müna· 

kasası 6 K.Evvel 933 çar!aptba günü saat 14 te Galata'da Kara 
Mustafa Paşa sokağında İstanbul Limanı Sahili sıhhiye mer· 
kezindeki komisyonda yapılacağından isteyenlerin Ankara'· 
da Hudut ve Sahiller sıhhat Umum müdürlüğü Ayniyat muha 
sipliğine veya mezki'ir merkez Levazım memurluğuna mü· 
racaatları. (6243) 8519 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan Etmakinesi, 

kevğir süzgeç küçük, Beyzi yemek tabağı, (tükrük hokkası, 
(emaye) ayak dikiş makinesi (Singer) Demir karyola, Şerit 
destere laması, Apdeshane sifonu, İnşaat kumu, Naftelin, Ame 
liyat masası, Yazı takımı kıristal, adi menteşe, Karfıça çivisi 
galvanize saç, oluklu saç, galvanize gaz borusu, çimento, ta· 
kozlu badana fırçası, ampul, Elektrik cereyan sarfiyat saati, 
Telefon santıral fişi, bobin telleleri, Kenevir İp, ve saire gibi 
(81) kalem muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 29-11· 
933 tarihine müsadif çarşamba günü mağazada icra kılmaca· 
ğmdan taliplerin yevmi mezkUrda saat 9 dan 11 e kadar isba· 
ti vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki malzeme· 
nin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmış olup nümune ge 
tirilmesi İcap eden malzeme için pazarhk günü nümunelerİ· 
nin beraber getirilmesi, nümunesiz tekliflerin kabul edilmeye 
ceği ilan olunur. (6498) ........ ~~ ................................... .. 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Kome1'çiyale İtalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçeıi : 580,000,000 Liret) 

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

şekilde tertip ve ihtas edilmi,tir. (5999) 

8068 

•• 
Marmara Ussübahri Kumandanlığı 

Satınalma Komisyonundan ı 
10000 Kilo Kuru Üzüm 

Deniz Efradı ihtiyacı için yukarda mıktar ve nev'i yazı 
lı erzakm aleni münakasası 4 Birinci Kanun 933 pazartesi 

günü saat 14 te lzmitte kumandanlık Satınalma komisyo 
nunda icra edilecektir. 

Şartname sureti musaddakası komisyondan ve İstanbul· 
da Deniz Levazımı Satınalma komisyonu reisliğinden alınabi
lir. Taliplerin yüzde 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate akçele 
rile komisyona müracaatları ilan olunur. (6220) 

8509 

inhisarlar U. Müdürlüğü 1 
Alım. Satım Komisyonu ila11la,.ı. 

Paşabahçe fabrikasında vücude getirilecek Kalorifer tesi 
satı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Talipler fen• 
ni şartnamesini gördükten sonra teklif zarflarmı yüzde 7,5 
teminatlarile birlikte nihayet 6-12-933 çarşamba günü saat 
14 te kadar Galata 'da Alım, Satım Komisyonuna vermelidir
ler. (6258) 

31 birinci kanun 1933 tarihinden itibaren memleketin her 
tarafında mecburi olarak tatbiki kararlaştırılmış olan ölçüler 
kanunu ve bunun tatbikine dair Nizamname hükümleri mii 
cibince alakadarların en geç mezkur tarihe kadar her halde e
dinmek mecburiyetinde bulundukları aşari metre sistemi ölçii 
lerin satın alınmasında, sonradan zarar ve caza görmemek i· 
çin, aşağıda nevileri yazılı yasak ölçüleri almamağa ve kullan 
mamağa dikkat etmeleri lüzumu ilan olunur. (6505) 

A : Uzunluk ölçüleri : 
Masa, dolap ve benzerlerine çizilerek veya yerleştirilerek 

kullanılan ölçüler. 
B : Akıcı maddeler ölçüleri : 
1 - Çinko, kurşun ve halitalarından yapılmış olanlar . 
2 - Dibi kubbeli, işaret ~ivisi yerine saç halkalı olanlar. 
3 - Kenarı ve dibi birbirine muvazi bir müstevide bu· 

lunmayan silme ölçüler. 
4- Perakende İspirtolu içki satan yerlerde şarap ve 

rakı satışlarında Kullanılan boş bira, konyak ve diğer içki şi· 
şeleri. 

C : Tartılar : 
1- Kurşun, kalay, Çinko gibi yumuşak maddelerden ve 

ya bunlara benzer vasıflarda maden halitalarından yapılmış 
olanlar. 

2 - Lüzumu kadar temizlenmiş olmayup forma kwnu ve 
ya dökümü temizlenmemiş olanlar. 

3 - Her hangi yüzünde büyükçe gözler ve habbe dedikl<' 
ri bulunan tartılar " Bu göz ve delikler macun, çinko ve ben 
zerleri ile doldurulmuş olsa bile " 

4 - alt kaidesi çıkıntılı bir kenarla dökülmüş veya bö)" 
le bir kenar yapmak üzere torna edilmiş tartılar. 

5 - Başlığı vidalı tartılar. 
Ç : Teraziler ve tartı aletleri : 
1 - Ağaç manivela kollu teraziler. 
2 - Kollardaki menşurlar a asılacak yerde kefeleri kolla 

ra bağlı olan teraziler . 
3 - Orta menşurunun mücesse m dıl'ı üç menşurlara 

mücessem dılıhrdan geçen müstevinin tazyık istikametinin alc 
si tarafında bulunan teraziler. 

4 - Orta menşurunun yeri değişebilen müsavi kollu te· 
raziler. 

5 - Topuzu ileri geri sürülebilen bir kovanla birleştiril 
miş olmayiıp hır çengelle ve doğrudan doğruya kantar koluna. 
asılan kantarlar. · 

6 - Yük veya tartının yeri değiştirildiği zaman hassaslı• 
ğruın azalmasına sebep olabilecek dokunma ve sürütünmeler 
yapan masa terazileri ve basküller· 

7 - Yaylı el kantarları. 

~d?~.!~~~!!yü ~!r~.?n~~uşı!~.!~?s~~şı~· 
10 lira. Yorg•n 12 li rad ır. Salon Yast ı klan, ku~tüyü kumaşı ucuzdur. • 

(9859) 8633 --

Hereke nıensucat fabrjkasından: 
Jzmir, Aydın, Maniıa ve Denizli Vilayetleri ve tevabiinde fabrikamız mamıı• 

18.tını sabnak üzre lzmir'de Yeni manifaturacılar açrıısında 43 numaralı mağazad• 
Millet Pazarı lzmir Yerli Mallar Türk Limitet Şirketi ile fabrikamız arasında 

bir buçuk ıene müddetle münakit acentalık mukavelenamesi müddeti hitama er• 
miştir. lzmir ve cıvarında fabrikamız.ın ıimdiki halde hiçbir acentası bulunmadığı 
ilan olunur. (10225) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


