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Ölçü değişikliğinden vatan
daş zararına istifadeye kal
kanların derhal mahkemeye 
verilmeleri tamim edildi. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usa MAHMUT 

Amerika 101 harp ~ 
yapmağa mı hazırlanıyoiı 
Titulescu kabineye girme. 

ağır şartlar koştu. • • 
ıçın 
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Tefecileri meydana çıkar ani • ra 
Petrol ve Altın 
ANKARA· 9 lk" 'k" T .. k · ıncı anun -ur Vata 

halled'!' nının eaaslı bir davası 
ınizin ~ ıy~r :. ~k!ııadi tamamiyeti
verili enıını ıçın büyük kararlar 

be, 1~0\tsasları ilan edilmit olan 
bu gij n~ 1 planrn tahakkuku ile , 
ıni, oı2e vatanın manzarası değİf- 1 
teınen a~akt~. Bu, bir tahmin veya 

1

, 
künıd·?1 degıldir. Yerinde bir hü
ınetin ur.' ~ apılacak hamlenin aza
Menıı \:st~nat eden bir hükümdür. 
Gaıi e. ~tın tabii servet ve istidadı, 
likte gb~ 1 •. nıisilsiz bir 'efin ve çe
na k n ır ıradenin işaretile meyda
lısad~n;;or. Yeniden kurulacak ik
lara/ cı az!. memleketin dört bir 
kiyen~da lutecek fabrikalar; Tür
refah 

1h ve onun asil sahiplerinin 
Yecekr UZUr ve saadetleri için işli
lu~ d ır. Bu hamle, Türkün kurtu
harekvaaını ikmal eden büyük bir 
e.rkad et olacaktır. İsmet P~a ve 
iftih a9lar1 böyle bir eserle ilelebet 

ar ed b'l Zir e ı eceklerdir. 
\a.rzd:~ ve sanayimize 9amil bir 
ııraıııda ~zırlanan bet senelik pro
Verilnı· . Petrol ve altın a da yer 

lktısat propamının Sumer Banka tah mı1 ettiii esaslar Üzerinde goruşen 
Sumer Bank meclisi idaresi lktısat V ekili Celôl Beyin riyasetinde toplanıyor 

Sanayi programımız bü
yük bir alaka uyandırdı 
Programın zirai 

cata taalluk 
ve yünlü mensu

eden kısımları 

1 Tefecilerle 
Mücadele 

-o--

Memlekette tefeciler şid
detle cezalandırılacak 
ANKARA, ~ (Telefonla) - lktı • 

aat ve},ileti tefec.llik!e mücadele için · 
bir taraftan Halk bankası ve Ha;k ao.n 
dıklarını tesise çah~ırken diğer ttıraf 
tan da meml .:kette tefecilerle geniş 
bir mücadeleye geçmek tasavvurunda 
dır. Valilere bu hususta b ir tamim ya 
pılmn sı muhtemeldir . Gizli faizcil ik 
yapanları meydana çıkaranlara ikra· 
miye verilecektir. 
-------0,-------
Russel Paşa 
Tekzip ediyor 

Kendisine atfedilen beya
nat tamamen uydurmadır 

Kahire poliı müdürü ve uyu§turucu 
maddelere kartı mücadele bürosu u-

mum müdürü Ruı

ıttır H .. k. ,, 
r~rı ve 1'.t'İı u umetin isabetli ka-
hır ll'ıüdd 1 

et Meclisinin tasvibile 
nıe'V:ı:u u" ett.en beri bu iki canlı 

Celal B. de sun'i ipek, kimya sanayii ve diğer kısımlar 
hakkında mütemmim beyanatta bulundu. Program 

ael Patanın bir 
Fransız mecınua • 
sında beynatı çık • 
mııtı. Okuyucuları 
mız hatırlarlar ki, 
mezkiir mecmu• • 
da Rusoel Patııya 
atfen çıkan b.,ya • 
nalla Türkıyede 
hali faaliyette er~ 
in ve kokain fabrı 
ka ve imalathane
leri bulunduğu ya• 
zılıyordu. Biz bu 
beyanatı o vakit ik 
libas ebnİf; fakat 
evvelce memleketi 

•· · ıerınd b uınıt(j b · e a,lıyan faaliyet 
P;traı nı:t Yol takip etmektedir. 
Yın "Milli eha.asısı Cevat Eyüp Be
h, YapıJnı:kt,,te nefredilen izıJıa· 
.~ik hareket ı:d~:a~ ~r.amada meto· 

Türk-Yunan iktısadiyatı için inkişaf merhalesi oluyor 

a. Y~Pılan fed dıgını ve bu uğur
edı!dığini gö ak~rlığın iyi istimal 
~apılaca,k ar •terıyor. Mürefte' de 

anaatle dön .~ınalardan nasd bir 
değilse de u eceği henüz malum 
nin Nuaeyb _Pe~ol arama faaliyeti
C:egi anla, 1 ın cıvarına inhisar ede
tizerinde hi;'k~· Mityat - Cizre yolu 
lar bilhaa .. oyde yapılan arama
lrıiizdekj ha hınit vermektedir. Önü· 
c:ak IOrıd • a arda burada yapıla· 
lecek ol aıda Petrola tesadüf edi
uğurdak~raa, kısa bir zamanda bu 
lınnı1, ol tefcbbüslerden netice~-

J'yf &.taktır. 
•.ı addi fed k' 1 kJ • ·ı "en Pelr a ar ı arı ıstı zam e-
lıııeııf· ol arama fe.aliyetinden 
-• ı Veya .. t k ,. b ""Inın muspe at ı ir netice 
IÖ:ı: laya kadar devam zarureti 
isin~ a ınınıttır • Milli hudutlarımız 
\1 e petrol bulmanın hu 
Utsu~ ıni.ni.aını tahlile lüzum yok

tu,, Zıra bu öyle bir mevzud k' 
•-Lı·ı t 'h ur ı, 
OGll 1 ve etrı a ihtiyaç göste H"d" • k . rmez. 
da ısenın endisi karanlıkları ay-
ınlatmaya kadirdir 

: e.lı:•nıalardan nıü~pet bir netice 
llıı'> anı?'~cak olursa, "acaba var 

· <ie~·a:ı~ı ejdite ve tereddütlerr. lllah~k 0 ~rak memleketin ma
B a9ka tedb:rİtinin halli yolunda 

u takdirde br~ ha, vurulacaktır. 
~~lu ·Bahçe \•htiyacın Ulukıtla-
1.~ğ~r bazı Ye;İ d civarlarında ve 

k~:~tl.~ri itle~ek ınevcut bütüm· 
ı:n h uru ve lin}'itJ •. • veya maden 
lci a tukat istih ~rıınızden mayi 
ti S.relerine sa.~1 Usullerinin tatbi

. r. ınuracaat edilecek-
Altı ar n araına f !' 

d aına aıneliy t b ıyetine gelince, 
.z..r İlerleıneın ~ 1

• enüz lüzumu ka
p 11>lıane der •t~ır • Araa çayı ile 
da. ÇııYının A ea~lva~ilerinde ve Ar-

a altın raa a bırlettiği nokta-
netj • aranmı,tır B . 
lı ceaınde l • u amelıyat 

en" atın bul ı:n U:ı: itletm • unmut İse de 
eydana, çılı: ege ınüaait bir saha 

•ındaki a ~rnı,tır, Aras saha
edillll '-' ınelıyata bahard d 
" 'lllle b b a evam 
ıer ba:ı:ı era er ıneınleketin di-
9.r11nııcaktıınıntakalarında da altın 

r. 

~ Mec:,Ji SADRETTIN 
akırni f ·n· ~ f" • ye ı mı ıye 
~!~1nıizin yıldönüınü 

llıi "l<ARA .... Yeti t.t·ıı· • 9 (Telefonla) _ Haki 
:'?"İiıtıii ,: .. •Ye buııün on bqlnci -ı· 
"'' t •ullha&ebet'J • ,. • l>aı, ~ı.,.,tı t . 1 e . ı~arehanesinde 
ı....; ıl!Ye veıuü"ş'~.~~ftir, Toplantıda 
lııı t el"'nin Uacu Kaya Bey ve ınat 

1~ınıı,tU: hlenıup bir çok güzideler. 
ca iLLiYİ:,']" 

nda,, tebrik ' "'11bterem refikimizi F'al'h eder. 

F.:a, ~ıfkı Beyin makalesi 
llaseb,, ·ı ıfkı Be b t..J_. tı e Yıu:d • ~: 11 yıldönümü .,,ü. 

...... di ıgı 15 y 1 dl b "B ,Y.or ki: ı " a ı a§ma-
On ı, __ ~gıın Hiı!c• • 
liy,;;;ı'1n,cl yaıın,:"b'Yeti Milliye gazetesi 
le v n tik "İi•hnııaıtı. Hakimiyeti Mil-

"'dır· "e· nın batında .. • • ı>: b , ıu cıım-

• ZirGat Vekili Muhlis Bey 

ANKARA, 9 (A.A.) - lktısat ye 
lr.ili Mahmut Cel&I Beyefendi, dun 
matbuat mümeHillerini kabul ederek 
memleketimizde kunılınak ü:ıere bu• 

lunan sanayi programı etrafında ma· 
Jfunat verirlerken, yünlü mensucat i .. 
malinde iyi cins kumaılar için lüzum• 
Ju olan l<amgnrn ipliği ithalatının 
gün geçtikçe artan mikdarı karşmn • 
da bu ipliği İ§Iİyecek bir fabrikanın 
da Bursada kunılacağından bahset -
mitler ve fabrikanın kurulmasının 
merinos cüui koyun yelitlinnek hu • 
ıusunda hayvan yelittirenlere genit 
bir aaha açtığını ilave eylemitlerdir. 

Koyunlarımız 
lktısat vekili CelO.l Beyin bu mühim 

izahlırı üzerine merinos cinsi koyun· 
]arın memJeketimizdel<İ vaziyeti etra 
fında malU.mat almak üzere müracaat 
ettiğimi:ı: Ziraat vekaleti bize bu m
aeleye dair fU izahatı vermittir: 

"Memleket koyunlarının yapağıla
rını ıalah etmek ve bu suretle mem -
leketimiz mensucat fabrikalarının ih
tiyacını dahilden temin eylemek mak 
•adiyle 928,929,930 senelerinde Ma • 
cariatan ve Alınanyadan tarak yapa • 
ğı merino&lanndan Türkiyeye 920, 
koç, 1815 ana koyun ithal edilmiı ve 
bunlarla teksir ve isli.ha devam edil
ınittir. Karacabey harasında yapılan 
tetkikatı neticesinde gerek ıaf yeti§ • 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Demirağ hertaraftan mem 
leketi sarıyor, içine alıyor 
Bakır, kömür, Erzurum ve Malatya 

iltisak hatları durmadan ilerleyor 

Cümhııriyet bükllnıetimizin, meınl• 
ketin her tarafını demir ailarla örmek 
programı üzerindeki faaliyeti büyük bir 
azim ve irade ile t..t'bik edilmelded.ir. 

Bugün İnfllllh devam etmekte olan 
clemiryollanmız, batlıca üç lanna aynl-
maktadır: 

1 
1 - Balar hattı, 
2 - Kömür hattı, 
3 - Sıvas - Erzunım ve Malatya 

iltisakı • 

Bakır hattındaki faaliyet 
Bu hat; Fevzİpa§a İsfJasyonundan 

batl-r ve Malatyaya uğrar. Buradan aon· 
ra., Fırat nehrini emsali nadir ve dün· 
yadaki deıniryolu köprülerinin ıayıhla
nndan biri olan gayet güzel köpriiden 
geçerek Ergani madenine gider. 

~u noktadan dn Diyarıbekire gide
cek.tir. Bu hattın uzunluğu 500 kilo metı 
reyı bulmaktadır. 

!ere ihale edilnılıtir. İA§aa~ faaliyeti il;.. 
rilemektedir. 

Büyilk tünel a~ılıyor 
Bu loınnlarclan 23 lincü laMnı üzı>o 

(Devamı 5 inci sahifede) 

1 ı d : '!" 1 • 

Satış yarın 
Akşam bitiyor --Ecnebiler de bir hayli 

tahvil almaktadırlar 
Geliı:i tam~men .Erg~i demiryolu 

na tahsıs edrJen rkramıye)i yüzde 
beı fai:li 933 dahili İ&tikrazı;,,,n B t 
tibini nihayet yarın akıama k d er 

l d d a ar sa 
tılma a eııam e ecektir. 4 M'I 
liralık olan bu ikinci tertib • 1 

1 ydon 
il[ . b' ın a l§ın a 

mize gelerek uyu§turucu 
(Devamı 5. inci sahifede) 

mad -

Yangın tahkikatı 
Devam. ediyor 
Müfettişler dü de alaka· 

darları dinlediler 
Adliye binası yangını hakkındaki 

tahkikata iki cepheden de devam e• 
dilınektedir. !da -
ri tahkikata vazi • 
yet eden mülkiye 
batmüfettiıi Ali 
Server, adliye mü • 
fettiıi Salih Hil -
mi, müfel!İ§ Vesa· 
lettin ve Sezai B. 
!erden mürekkep 
heyet dün sabah -
tan akıam aaat on 
ıekiZ"e kadar Le .. 
lediyede encümen 
odasında tahkika • 

~ _,.------. tına devam etınİ§ • 
Ka~cı Ahmet tir. Heyetin dün i-

fadelerine müra • 
caat ettii'i kimaeler meyanında Aya· 
aofya poliı ıerkomiseri Nazmi Bey
le komiser muavini ve bir poliı var• 
dır. Adliye yangını dolayısile ifade
ai alınan kapıcı Ahmet, yangını gö .. 
rünce noktaya adam koıturduğunu 
aöylemiıti. 

ifadelerine müracaat edilenlere, 
yanııını nasıl haber aldıklan ve itfa· 
iyenin ne ıuretle haberdar edildiği 
aorulmut ve yanırmın devamı müd· 
detince vaki olan müıahedeleri te•· 
bit edilmiıt!r • 

Müfettiıler, çok sıkı bir ketumi
yet muhafaza etmektedirler. Kendi
lerile bir muharririmizin görüttüi'ii 

(Devamı 5 inci sahifede) 

• o 

a ye ı e e 
1 Fransız kabinesi kalıyor, 

yalnız bir nazır çekild~ 
Ölen sahtekar Stavisky'nin cebinde 
çıkan vasiyetnamesinde neler- var 

Rekabet hayli dalbudak saracak 
Bayonne beled iye emniyet sandığı 

aahtekiır'. ığı bütün Avrupa elkarı u • 

Garat 

mumiyesini iıgal et 
mekte berdevam • 
dır. Bir aralık Fran 
aız kabineainin 
mevkiini sarsan bu 
muazam aahtekir
lığın kahramanı, 
dün haber verdiıii
miz gibi, şu daki -
kada ölmüt bulu • 
nuyor. Fakat Sta· 
visky'nin ölümünü 
de henüz bir earp.r 
perdesi örtmekte -
dir. Hatti. gerek 
Pariste, gerek Ba

yonne'da geniı mikyasta tahkikat ya 
pıldığı §U •ırada,. Stavisky'nin diri di· 
ri ele geçmesi ile rezaletin hudutsuz 
dal budak sarmasından korkulduğu 
için, vücudünün ortadan kaldırılması
nın eslemi tarik olacağı kanaatile bi
le harekete geçildiği yeni iddia edili· 
yor. Maamafih bu nokta henüz ta • 
vazzuh ıotıniş değildir, gelecek tabi • 
!atın daha meraklı olacağına ıüphe e. 
dilemez. 

istila eden nazır 
. ' 

Dün gelen Ajana telgraflan tim • 
diki kabinede müstemleke nazırr, 
e~lce de adliye ve mesai na2rr)ığın 
da bulunmut olan Dalim.ier'nin niha
yet kabinede istifa ettiğini haber ver• 
mektedirler. Şu halde Chautempı ka· 
bineıinin toptan istifa ederek, yeni • 
den teşkiline lüzum kalmamıtbr. F &• 

kat Dalimier'nin bu itteki rolü nedir? 
Dalimier bilerek veya bilmiyerek Ba· 
yonne ıahtekarlığını hayli teshil etmiı 
tir. Jki mektubu var ki, rezalet pat .. 
lak verdikten aonra, Da1iD1ier'yi ha. .. 
kikaten müıkül bir mevkide bırakmlf 
tır. Bunlardan biri, 1932 eylulünde 
Stavisky'nin sahibi Quba~ va•~.ta!i .: 
le Bayonne emniyet sandıgı ?''!d'!ru 
ve halen mevkuf bulunan Tıssıer ye 
gönderdiği mektuptur. Dalimier bu 
mektubunda ezcüm.le diyordu ki: 

•'Bayonne emniyet sandığı bono çı· 
karmak istediği zaman, doğrudan 
doğruya içtimai sigorta veznelerine 
müracaat edebilir!' 

Tiaaier o zamanki mesai nazınnın 
imzası ile elinde böyle bir mektup o
lunca, arkasında Stravisky'nin emri 
ve yol gösteriti olmak Üzere bütün iç
timai sigorta veznelerini torbaya koy 

Yukanda Madam Stauuk" 'k' k • d k ı 11e ı ı rzr, 
a§Ogt a ma tul diiıe,. Stavi•ki 

muttur. . . . 
O kadar ki, ıımdı tahkıkat !•P• • 

lırken, bazı vezneler~e otuz • mılyona 
varan Bayonne beledıye emnıyet ~an
dığı bonolan bulunmuıtur. Tahkıkat 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Kaçakçılar akılları durdu
racak hileler buluyorlar 

Muhacirlere şeker kaçakçılığı yaptır
manın bile yolunu öğrenmişler 

Bulgaristandan gelen mu~acirlete 
ait gibi gösterilerek, ötedenberi ıeker 
ka~çılığı yapılmakta~ır. Fak~t bu 
ıon zamanlarda ekser'ıaı muıevılerde~ 
mürekkep bazı etbas tarafından bazı. 
nenin çalı: zaran"'! olarak ~üyük. mi.k-

ta Yapılrnağa da teveuul edılmıı, ya• .. . et .. 
fakat meıeladen vıliyet ve emnıy mu-

• 

diirlüğü derbal haberdar olarak \!ahki· 
kata vaziyet ebniştir. 

Bu meseleyi §Öylece anlatalım: 
885 numaralı isk3.n kanunu muci

bince hicret• edenlerden muhaceret ııfat· 
!arı hükiimetça tanınanlar: Yiyeceklerini 
ziraat aletlerini, hayvanlarını ve bunlar 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Meğer apartman satışında 
eski ihtisası varmış! 

Celal B.Emperiyal otelinde tatbik ettiği 
usulü evvelce de kullanmış 

Bir alım ve satım meselesinden do-
1~11 Emperiyal otelinin aalonıında cere
yan eden dolandırıcılık biıdiıeıinden bah 
ıetmiıtik. 

Dün de bu busuıta llahkikata devll*11 
ettik. Aldığnnız malumata göre, Celal 
Beyin ikinci bir vak'aır daha meydana 
çıkmıttır. Bu mesele de ıudur: 

Nitantaıındaki Ziya Bey. apartıma· 
nı nam.ile maruf olan ve 8 hı~ıeden ye· 
dl hinMİ Behiye hanıma aıt' bulunan 
aparl~manı vekaleten dokt~r . Reıat B. 
namında bir zata satmak ıslıyor. Dok· 
tor Reı•t Bey de evi ııörmck üzere a
partımana gid'iyor ve mutabrlc. kalıyo~
lar Doktor Reıa~ Bey de emlak komıs· 
yo~cuau Niko efendinin yanında Behi
ye hanının 300 lira kapora veriyor. Mu
ameleye ba§lanıyor. 

Celal Bey rıe refika" Medilıa Hanım 

tor 300 lirasının iade edi1mcsini bekler .. 
iken, bundan bir hafta evvel yazdığımız 
tüccardan Ali Fuat Beyin iti meydana 
çıkıyor. . . 

b"2<te.,,1zc b • • . u ıımı tc-

Bugün F ırattan itibaren 40 ıncı kilo
metrede bulunan Şefkatli istasyonuna 
kadar ray döşenmiı bulunmaktadır. 

~':' n~~tadan itibaren. de Ergani ma-
m etın lam ır şuurla ha k .• , 

( Devamı 5 . . re et ettıgı 
ıncı sahifede) Beyoğlu itla!yesine .. ııeri!en yeni '?!er • . . 

16 teşrinisanide vakıf paralara gidi
liyor. Takrir verileceği gün Celal Bey 

ir meseleden dola ı i lcri yüziis-

Celal Bey burada da takrır vcn!•ce
ği esnada orll.ıdan kayboluyor. Celal B. 



MiLLiYET ÇARŞAMBA 10 Kl..NUNUSANI 1934 ,, 
Midilli'nin Karadenizdeki akınları HA CIHABERLER 
~teı-cim:ıe e en; Mehmet HALiT Ya zan: Bahrıye birinci mül'°"mı ''Doniç,, 

21 

idilli yeni bir harp için 
tamamile hazır! 

Yavuza son selam ve Boğazdan çıkış 
1916 senesinin mayıı ayı içinde- sonra Midilli sefere hazır mıdır?,, 

yiz. Uzun süren bir istirahat ~e _sü- Mülazımıevvel efendi, yatağında 
kün devresinden sonra, gemımız, bir kere yutkunuyor ve telsiz ka
Kı ovel kaplam Fon Knörün ku- ğıdmm yazıhanenin üstünde bıra
mandası a!tmda tekrar harbe ha- kılmasını söyliyor. 
zır bir vaziyete girmişti. Teftitle- - Mülizımıevvel Efendi! Telsi-
ri bekliyoruz. ze cevap verilmiyecek midir? 

iki güne kadar Amiral gelip g~- Mülazım, yerinden fırlıyor. Bir 
miyi teftiş edecek. Harbe h~z.ır bır hamlede yataktan frrlıyarak sürat
halde olup olmadığımız teftitın ne- le giyiniyor ve yarım saat geçme
ticesinde anııa;ılacak. den Amirala "Breslau,,m sefere ha-

Bütün mürettebatta hummalı bir zır olduğu cevabını veriyor. 
faaliyet var. Herkes kendi batar- Oh.. Ne ili.. Tekrar denize çıkı
yasını, boyayıp temizliyor, zımpa· yoruz. Açık denizde hava, daha 
ra kağıdı ile parlatıyor. Gemide sağlamdır. 
ayna gibi parlamıyan bir tek köte Ertesi günü öğleden evvel, Midil
kalınadL Amiralı sabıraızlıkla bek- linin dört bacası birden tütmeğe 
liyoruz. batladı. Gemi, tamamile seferber 

Gemi limanda iken "top bqı- halde ••• Her teY hali tabiisinde gi
na !,. "torpidolar sancak bordası- diyor. Mürettebat, etYalarmı ba
na!,, gibi emirler Yerilmesi Midilli- ğaj yapıp çama~rr torbalanna yer
deki eski mürettebabn canını sıkı- !ettirdiler. Bu eşyalar, kruvazörün 
yor. Zira, onlar, Karadeniz açıkla- deposuna konuldu. 
rmda bu kumandaların icap ettir- Gemide, hummalı bir faaliyet 
diği hakiki tehlikelerle günlerce var. Hazırlık cephaneleri, mürette
bat bqa kalan gemicilerdir. Mi- ' bata taksim ediliyor. Toplar, son 
di!lide eski harp hayatı, yeniden defa muayeneden geçiriliyor. Hare
avdet etmif sayılabilir. Harp talim- ket için bütün hazırlıklar tamam ••• 
!eri müthif.. Şimdi artık geminin provasına ma-

lsabetli, ıiyah barutlu bomba- vonalar yanaşıyor. Trabuzona gö-
larla ipret ediliyor. Alt katlarda türmek üzere beraberimizde bir 
sık sık yangınlar oluyor, itfa müret- çok sandıklar alıyoruz. 
tebatı derhal yangını aöndürmeğe Oıta güvertede bir çok kömür 
koşuy~rlar. Kazan dairesinde bir- yığınları duruyor. Bu yığınlar ara
de:ı.bire istim borusu patlıyor. Bu sında sandıkların serbestçe döne
esnada hayada bir tayyare peyda bileceği dar bir geçit bıraktık. Öğ
oluyor. Derhal ona karlı da müda- leden sonra, gemi denize açılmağa 
faa tertibatı almak zarureti var. tamamile hazır vaziyette .• Emirler, 
Derken, bütiın tehlikelerin en müt- biribirini takip ediyor: 
hi~i b8.f gösteriyor: Gemi bir torpi- _ Bütün mürettebat, manevra. 
le çarpıyor. Midillinin içinde vahfi- ya! •• 
bir gürültü var. Efrat, oraya buraya -Tenteleri kaldrrmız! 
ko,ufuyor, çılgınca bir faaliyet.. _ Sancağa geliniz! 
Kimsede vazifeden kaçınma yok. - Makineler hafif yolla geriye!. 
Herkes çalı9ıyor, herkes kendine Kaptan köprüsünde durarak ge-
verileni yapıyor. Efrat, daracık ka- minin hareketini &eyrediyoruz. Ge
maralarmda ve bataryaları batında miciler için bu hareket dakikası çok 
biribiı\erini düşünerek, büyük ga- keyiflidir. Şimdiye kadar cansız 
ye uğruna mü9tereken çalıfıyorlar. bir iskelet halinde duran gemi, ken-

Bir harp gemisinin talimi böyle di içinden gelen bir kuvvetle ya
olur. /f o kadar kolay değildir. Mü- vat yavat harekete geçişi, hotumu-
rettebat, harp teftitlerinden çok za gidiyor. 
memnun görünüyorlar. Kendilerini Altımızdaki turbün makineleri-
Amirala beğendireceklerine emin. k k 

nin çalı,ması aptan öprüsünün 
dirler. Gemi, son defa olarak ta- titremeaile b8.flıyan hafif ıallanı•ı,· 
}imlerini yaptı. l ' 

gitgide artıyor. nsan, ancak deniz • 
Amiral, ertegj günü teftitlerine adamı olmalı ki bu sallantıdan ne-

ba,lıyacak. Aktam oldu, istirahat ler hi99ettiğini layıkde ifade ede
zam:ını hulul etti. Baver yatmağa b'I • ı 

ısın ... 
gitınitti. Başını yastığa koyunca Midilli, lıtinye koyundan ağır 
tafuıı bombası dü9tüğü zaman ef. ağrr dıtarıya çıkıyor. istikametini 
radın nasıl kaçıftıkları gözünün ö- değittirerek Boğazın yolunu tutu· 
nüne geldi. Ve talim esnasında 
unuttuğu bazı feyler, beynini kur
cala~ağa batladı. Fakat uyku, da
hi' agır bastığı için yorgun vücu
dunu, yatağına gömerek derin bir 
uykuya daldL 

Gece yanıı, kapısı tiddetle vu
rulmuttu. BaYerde ses yok. Kapı, 
daha kııYYetli Ye daha hızlı çalındı: 

- Ne var, ne istiyorsunuz? 

- Mülazımıevvel efendi, telsiz 
,muhaberesi var. 

- Okuyunuz! . 
· - Soruyorlar: "Yarın öğleden 

yor. 
Ma!<ineler bütün kuvvetile i~le· 

meğe batladı. Geminin güvertesine 
çarpan sular, bütün süratile geriye 
doğru akıyor. Bir defa daha arka
mıza bakıyoruz. Büyük ağabeyimiz 
Yavuzu selamlıyoruz. Boğaziçinin 
Rumeli sahili, batan günetin son 
kızıllıkları arasında kayboluyor. 
Kavakları geçip fenerleıin önüne 
geldiğimiz zaman gece, üzerimize 
ağır ağır iniyor. Artık, Karadeniz 
yolundayız. 

(Bitmedi) 

Amerikada yeni 
101 harp gemisi 

-o-

Meclise 743 milyonluk 
bir layiha verildi 

VAŞlNGTON,9. A.A. - Cümhuriyet· 
çilerden M. Britten meclise bir kanun ıa. 
yibası venniştir. Bu layiha.da Amerika 
bükilmetine 101 harp gemisi İnşasına mü 
ıoaade edilmektedir • 
Bunların yekunu 743 milyon dolan 

tutacaktır. 
lntaata 1935 senesinde baılanacak ve 

10 senede bitmek üzre derec derece ya• 
pılacaktır. 

M. Titulesco ne 
Şartlar koştu? 

Saray idaresinin ıslahını ve 
poliste değişiklik isteyor 
BOKREŞ, 9 ..A.A. - Buhran. M. Ti· 

tuleıco'nun metalelpatma kralın ver .:cı>o 
ği cenba baih olarak lcalm•lrta devam 
ediyor. M. Tituleaco, aağ cenah müfrit· 
)erine kartı mücadelede keııclilerine em
niyeti olmıyan yüksek polU memurları
nın değittirilmeıini, saray idaresinin i .... 
)ahını ve kralın yakinindekilerin deiit
tirilmesini İstemektedir. 

Türkiye hakkında 
makaleler 

PARlS, 9. A.A. - Pario-Midi gazete 
•İ dünden itibaren Lucain,.m Türkiyeye 
dair •eri halindeki makalelerin netretme 
ğe baılamıtbr. Bu makalelerin bqlığı, 
Türkiyede on sene otoriteli cümhuriyet, 
1934 Türkiyeıidir. Lucain dünkü maka
lesini Yunan ve litiıı ilemiyle olan te
zatlara ve son derece asri latanbul'a gö
türen yola tahsis etmektedir. 

Müthiş bir panik 
TOKIO, 9.A.A.. - Meçhul bir sebep 

ten dolayi halk Kyotoda L;r .paniğe uğ· 
ramııtır. 71 kiıi ölmüı 56 kiıi yaralan· 
mıştır • 

TOKlO, 9 .A.A. - Ferro istasyonun
da, yeni bahriye efradına veda etmek 
üzre toplanmıf olan halk araamda bir 
panik olmutlur. Halk araaında evvela bir 
itiıip kakııma olmUJtur, Birçok kimseler 
yere dütmüılerdir. Birçok kimseler çiğ
nenerek boğulup ölmüılerdir. 

Milletler cemiyeti 
Bu ay toplanıyor 

lngiliz Hariciye nazırı 
konseye iştirak edece'.t 
LONDRA, 9. A.A. - Reuter ajansı· 

nın aldığı malümata nazaran Milletler 
Cemiyeti Meclisinin toplantısı 15 ikinci 
kanunda başlıyacaktır. 

Sir John Simon , Milletler Cemiyeti 
Mecliıinin muayyen zamanlarda yaptığı 
içtimalarda - tıpkı selefleri gibi - ha
zır bulunmak niyetindedir. 

M. Henderıon, ıilabları azaltma kon
feransı bürosunun toplanacağı tarihi hü
kumetlere daruttıktan ı!onra tesbit ede
cektir. 

LONDRA, 9. A.A. - M. Mac Donald, 
düı1 Sir Jobn Simon'u kabul etmiştir. 
Hariciye nazın Pariı ve Roma aörüıme 
leriniıi neticelerini baıvekile bildirmiı· 
tir. 

Sir John Simon'un 15-1 de toplana
cak olan miHetler cemiyeti konseyine it 
tirak edeceği teyit eclilmİJtir. 

Silablan bırakma D1121rlar komitesi 
çarfAJJlha ve perıembe günleri toplana 
cak, Sir Simon'u yaptığı görüımeler hak 
landa dinliyecek ve nazıra talimat vere
cektir. 

fngiltere cemiyetin bakasını istiyor 
LONDRA, 9. A.A. - Reuter ajanım 

danı Lord Eden, Aleıter'de aöylemit 
olduğu bir nutukta demiıtir ki ı 

" Sir John Simon'un Pariı ve Roma· 
ya yapm•ı olduğu son ıeyaluıtler birçok 
meselelerde muhakkak ıurette kıymetli 
neticeler Yennİftİr. İngiltere ve İtalya 
hükumetlerinin silahları bırakma ve mil· 
!etler cemiyetinin ialahı için mutabık o
lutlannın temin edilişi iki kere hüsnü
kabul edilecek bir badiıedir. 

Silahlan bırakma bakında bir snlaı
ma olunca, çok lüzumlu olan ikinci ite 
girişmeğe müsaade edecek ıek:lde bey
nelmilel bavanm düzeleceğini emniyetle 
bekliyebiliriz. Eğer timdi milletler ce
miyetini kaybetmiş olsaydık, harp mey
danlarında elde etmİ.f olduğumuz en bü
yijk kazancı kaybetmiı olurduk. lngil
tere hülcUmetinin bütün nufuzu, bütün 
otoriteıi, bütün heyecanı, bütün idaresi 
hakikaten sulhun en büyük kalkanı ola
rak teljkki ettiğimz milletler cemiyetinin 
kalmasına aarfedilmelidir. Bu, milletler 
cemiyetinin isaha ihtiyacı olmad,tTı de
mek d ,ği!dir. Fakat iılabatın milletler 
cemiyetini daha kuvvetli ve üzerine aJ .. 
l1llJ olduğu vazifeye daha uygun bir şek 
le getirmek kanaatile yapılması llzıın
dır. 

Philippart faciasının 
mesulleri 

PARIS, 9. A.A. - 16-5-32 de Babriah
rnerde yanan Pbilippart faciasının me· 
s'u!lerini meydana çıkarmağa memur tah· 
kikat bakimi, ticareti bahriye nazın ta
rafından tayin edilen teknik komisyonun 
raporunu okudqtkıın sonra ihmal ve ni
zamnamelere riayetsizlikten dolayi Mes
aageriea maritimeı kumpanyaamm bat 
mühendisi M. Falcoz, mübendialeri l\>L 
hendisi M. Georgelin, Saint Nazairede 
Drancey ve M. Pı·outeau ile makine mü
hendisi M. Georgelin , Saint Nazaire'de 
Loire desteg&lıları müdürü M. Paquet i
le Paria umum müdüni M. Maninot'yu 
mesul tutmuıtur. Başka meıuliyetler de 
olacaktır. 

M. Maksimos'uk Londr.aya 
hareketi 

Sütçü grevi mi, isyan mı? 
ŞIKAGO, 9 .A.A. - Çifçiler tarafın

dan süt f'ıatlarmm yükseltilmeoi için ya 
pdan grev Şikagodan 100 mil öteye ka
dar yayılmıftır. 

Süt tevziatı bir abluka altına almmıt 
tır. Birçok süt kamyonları Şikago nehri 
ne atılmıı yakılmıttır. 

V akonsinden gelen bir süt trenini 
durdurmak için 3 teıebbüs yapılmııt.ır. 

Fransız - Sovyet ticareti 
PARIS, 9 .A.A. - Havas aiansmdanı 
Ticaret nazın M. Laurent Eynac, Pa

ria'te bulunan ve iki memleket araamda 
bir ticaret mukavelesi yapmak üzere mü 
zakereler yapan Sovyet heyeti terefine 
büyük bir öğle ziyafeti venniştir. Ziya· 
fette birçok Sovyet ıaluiyetleri ve Sov• 
yetin Paria sefiri Dogalevaki yoldaı bu· 
lunmuıtur. Ticaret mukavelesi, birkaç 
&'Üne kadar imz•lnnacaktır. 

PAR1S, 9. A.A. - M. Maksimos, öğ. 
le üzeri, Flecbe d'Orient tayyaresi bine
rek Londraya gitmi,tir. 

Balkan haberleri 

IVI. Çaldarise 
Bir hücum 

_______ $"' 

•.J '."' . ';.;' ··"'·\ .~ ~~ . ,..~_ ... ·.>t;..._'~~. 

İktısat vekaletinde iş takibi 
ANKARA, 9 (Telefonla) -

le tabi tutulacaktır. Memurlarla 
yeceklerdir. 

lktısat vekaletinde is takibi bir ıııt; 
aıhabı mesalih karşı' karşıya gelemı-

. Hastahanelerde şeflerin nöbeti 
"AN KARA, 9 (Telefonla) - Büyük ve muhtelif servisleri bulu • 

nan hastahanelerde fellerin de nöbet tutmaları zaruri görüldüğürı • 
den hastahaneler talimatnamenin 58 inci madde değiştirilmiştir. B~ 
değifikliğe nazaran asistanlardan bQfka şefler "mütehassıs tabipler 
dahi nöbet tutacaklardır. 

Memurlara mesken tazminatı 
'ANKARA, 9 (Telefonla) - Barerıı kanununun 18 inci maddeıitı 

de memurlann maşlarından bahıedilmiyerek yalnız dereceler zikredil • 
diğinden almakta oldukları mtu11 ne oluruı olsun bulundukları derece • 
ye malmı. mesken tazminatının kendilerine verilmesi Devlet şurası he
yeti umumiyeaitıce kararlafhnlmıştır, 

Efganistanda 14 kişi asıldı 
KABiL, 9. A.A. - Sabık Elğan Kralı Nadir Şahın katlinde rnet• 

halleri olduğundan dolayı ölüm cezasına çarptırılan 14 ki,i, harbiy• 
nazın hazır olduğu halde, iılam edilmi,lerdir. 

lılam edilenler armında bizzat katilden ba,a baba.., amcası baı' 
ahbapları ve tahsilini yaptığı mektebin mubassırı da varılır. 

İ!k acemilik 
Zail oluyor 

Falih Rıfkı B. in 
Makalesi 

(Bqı 1 inci sahifede)" 
mi, ayni 2mnanda taltip. edeceii miler 
hede yolunun da nevini cöatıerir.,. 

• 

Yeni ölçülerin tatbikah 
nasıl devam ediyor 
Yeni ölçüleı'".ın tatbioıUmdan müte

vellit kolaylı!dar, cün geçtikçe halk ta
rafından daha iyi anlaııluakta ve ilk 
günlerin acemiliği zail olmaktadır. 

Buna rağmen okkanın kiloya tahvr 
linden ve bir lasnn hallan benü:ı; yeni 
vaziye!l layikile kavrayamamıt bulun· 
ma11ndan istifade eden bazı açıkgöz pe
rakendeci esnafın fiyatları yükseltt'ado
ri iddia edilmektedir. Bu mey!U>da illı; 
günleri bir kilolulı: malı, <ı4<ka fiyatına 
satmak is.Lyenler de bulunmuıtur. 

Büyük tef, Hakimiyeti Milliye ga:ı:r 
tesini, yeni Türk devleti ile birlikte loıt' 
du. ilk gÜnclen bugüne kadar bu ga%C" 
tede çalıpnıı olanlamı hepsi, ellerincl;
bulunan müessesenin ıereiini, vazifeaı• 
ni, ve mes'uliyetini düıünerek ve dal
ma Gaziye hizmet ıuur ve ablakmdaO 
batka bir kayguya kapılmamalıdırlat• 
Hakimiyeti Milliye, yeni Türk devletY 
nin hini n fikri tarihidir. 

Bnle~iye, Yeni ölçülerin tatbikabo
da biliatifade bilasebep halk zararına 
> ..ık•...k nyatla aatıı yapıldığı iddia ve 
tikayetleri üzerine eaaslı tahkikat yap
tırmııtır. 

Belediye iktısat mürakip ve müfet
tişleri, piyasayı dolatmıılar ve muhte
lif eşyanın" esiri okka fiyaıılan ile blJl"ÜJ>J 
kü kilo üzerinden aabt fiyatlarım kal"tı
laıtınnıılar ve mukayeaeli raporlannı 
mercilerine tevdi etmiflerclir. 

lktısat müdüriyeeıi, bu raporlann tet
kiki ile ehemmiyetle meşgul olmakta
dır. Belediye reis muavinlerinden Ha· 
mit Bey, dün kendiaile görüıen muhar. 
ririm'ize bu huouata ıunlan aöylesnit
tir: 

"- lk~ısat müdüriyetince piyasacı. 
laznn gelen tetkikat yapılmıttır. Fiyat• 
ları IW.isebep tereffü ettirdikleri görü
lecek esnaf hakkında 11\znn gelen ceza
lar tatbik edilecektir. Ayni :ı;amancla fi. 
yatların lüzumsuz tereffüüne ve balkın 
aldanmasına mani olacak U.dbirler de 
tesbit edilmektedir. Şu bir iki gÜn içi~ 
de bu tedbirlerin tatbikine geçilecek· 
tir.,, 

Hüeye uıpanlar 
ANKARA, 9. A.A. - Metre sistemi

nin kanunen kabul ve tatbiki üzerine fi. 
yat .ve. miktardaki değiıikliklerden bak-
112 ıatifadeye kalkıttıklan görülen aatıcı 
lar hakkında dahiliye vekileti vilayet ve 
~lediyelere bir tamim yaparak bu ka· 
bıl halleri teltİ.fler neticesinde sabit o
lanlann ibtikir veya adi bırıuzhk ıuçuy
le maznun addedilerek tutulacak zabit 
'\terakalariyle birlikte derhal mahkeme
ler gönderilrneleri bildirilmiıtir. 

Eski fzmir valisi Rahmi 
Bey şehrimizde 

Eski lt:.ı:Jıat ve Terakkinin lzmir va
lisi olup uzun müddettenberi memleket 
hııridindıt yafllyan ve son zamanlarda 
Pariate bulunan Rahmi Bey evnlki gün 
~e avdet etmiıtir. 

Ralımi Beyin. arlldı: memlekette ka· 
larak burada ticaretle iıt'.igal edeceii ha
ber a!ınmııtır. 

Sinopta elektrik 
SiNOP, 9 .A.A. - Nafia vekaletince 

projesi tasdik edilen Sinop elektrik tesi• 
satı münaluuay• konumuıtur. Son za
manlarda umrııiı sabasmcla bir çok itler 
yapılan Sinop' da yalanda elektrik ihtiya 
cı ela temin edilmif olacaktır. 

Havanada karışıklık 
berdevam 

HAVANA, 9. A.A. - Vaziyet son 
derece karııık devam ediyor. Birçok nÜ• 
mayiı ve arbedeler vuku bulduğu ve mü 
teaddit yerde patlıyan bombalardan bir
çok kimselerin telef olduju bildiriliyor. 

Alman cevabı gecikecek-
BERLIN, 9. A.A.- Silah•ızlanma bak 

kındaki Franaız muhtırasının siyasi fen
ni ehemmiyetine binaen bu mubtıranm, 
cevap verilmeden .evvel, etrafiyle tetkik 
edilmesie lüzum görülmektedir. Binaena 
leyb cevap için daha bir müddet g<.~~cek 
tir. 

Onun kollekayonunu ilk nüahaaııt" 
dan 4481 inci nüabaıına kadar karıtll" 
ranlar büyük ve ebedi ihtilalin öz ha••• 
amı teneffüs etmİ.§ olurlar. 

Gazi, Hakimiyeti Milliye !le yalıııj 
bir gazete değil, bu memlekettıo bal<İ' 
ki bir fik'ir ve ideal gazeteciliğinin a:ı:J'a' 
nesini ele kurmuıtur. Uzaktan pek d~ 
görünen bu vazife çerçevesi içinde, ~ 
hepimiz, en geıiif bir hürriyetin biı"liil' 
zevklerini ta~ııızdır. 

Hakimiyeti Milliye, dava yolunb 
yürümekten ve dava uğrunda çalıpııalı 
disiplininden başka maddi ~ bir kayıt. 
muharrirlerimn kalemlerini tutan, dur' 
duran, tereddüu ettiren "hiç hir ~ 
yik tanunamııtır. Hakiki hürriyeti"' 
hodbinlik, ve anarıi değil, fakat dava vı 
cemiyetin yüksek menfaat~eri arasın~ 
deri9 bir ahenk olduğunu, Hiıkimiy•ll 
Milliyede çalıımıı olanlann daiıı>' 
duymuı ve duymakta oldukları hürriyt1 

DCfe•İ isbat eder. . 
4481 cün bazan onların bir tdı:i bit 

sene kadar uzun, bazan biıii birci"' 
bir saat kadar kısa sürdü. lhUilal A" 
karasının Hakimiyeti Milliyesinin bı:I' 
satırında zamanın ve hadiaen'iıı ~ 
tutulabilir. 

Gazinin emir ve delıuı altında ~ 
fesini gören nıücahede ıiperleriı>cleo lı" 
ri de o idi. Ve lıer zaman öyle ı..1-' 
caktır. 

Yüz binlerce nüfuslu, büyük <fi 
mea'utı Ankaranın kim bilir hangi ...,,, 
azzam binası içinde, bir cün. HikJ,ııl; 
yeti Milfiyenin yüzüncü yıldönümüııl 
tea'it edenler, değiıen h... teY içiıı~ 
b~ l"Yİn •la deiiımemiı olduğunu_ ":ı 
zıın gibi yazacaklardır : Gazi üllı:üsiİJ"' 
yürütmek aıkı. 

Gazi ülküsü, Kemalizm, bu ebedi 1ıİ'° 
kurtuluı, yani her devirde o denin ~ 
önünde, en ileriainde, fertlere ve cdf"'. 
yetlere daha iy5. saadeıt:ıer aramak 1' 
hazırlamak davası... el 

Elbe nehrinde buzlar 
HAMBURG, 9. A.A. - Buz kıran ~ 

mileri Elbe nehrinde Dresden'den ff~ 
bourga kadar olan yol üzerindeki biil~ 
buzları parçalamıı olduklarmdan bul~ 
den itibaren ıeyriıefer baılamııtır. 

Japonyadaki tren kazıtS' 
TOKYO, 9. A.A. - Dünkü Kro!' 

tren kazasında ölenlerin adedi 77 elif' 
64 ağır yaralı vardır. 

75 milyon dolar altıo 
VAŞlNGTOll', 9 .A.A. - R. F. C. ~· 

ıi _M. Jesae Jones bükilmetin aldığı •! ..ı: 
mıklarınm 75 milyon dolan geçtiğiı>' 
dirmiıtir. 

iki sefirin istif ası 
MADRID,9.A, A. - Roma ve s# 

sefirleri istifa ebnitlerdir. 
--o-

Baltık devletleri blok~ 
PARlS, 9. A. A. - Temps gaz•:.,,;r 

orta Avrupa ve Balkanlardaki dev1•1.,ı~~ 
büyük devletler arasında bir ihtilaf ,ti 
ğu takdirde onlarla b raber aüriikıeı;ı,, 
mek için milletler cemiyeti taraf111 ~ 
tavsiye edilen m-ntakavi misaklarl• ~ 
lar teşkil ettiklerini yazıyor ve d.iy~f eı' 

" Bir Baltık devletleri bloku fı~"~if 
sen eskidenberi mevcuttur ve till' 'r 
kadar bu fılcrin tahakkukuna Poloı>f ııı' 
le Litvanya'mn ihtilafı mani olın~'~ 
Belki milli oosyalizm ve Alınan ıP~ 
monyası korkusu bu devletlerin Ytı..<fll 
anlaşmasına ve bu suretle istikla. • 
emniyete alarak refah ve inkiıaflarl 
müıtcreken çalıtmalıınna aebe 
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iş ciddileşiyor mu? 
ŞEHiR HABERLE il 

hak~::.ktilo. hanımlara yol verileceği 
Y b dakı haber tekrar canlanma • 
b~ .~tladı. Bu münasebetle Maliye 
re Yd~ ıne~ur!arından bırisi gazetele--

ıyor kı: 

llko•erml 

Sun'i pahalılık 
Kaldırılacak 

lılahkemelertl• 

Adliyeye de 
Tebligat yapıldı 

--o--

M••rlff• 

Lisan 
İmtihanları 

--o--

kald Maksat daktilo denilen sınıfı 
tilo ~akı.r, Bu iş ilga edilirken dak 
.nı anırn!arın inıtihan verip tekrar 

•rnur olın- 'ar . . k Bu aö .. ~ . •na manı yo tur. 
amma f2~ ~o?'hyen zat kimdir bilmem 
doğru b 1 

1 
rını ve bu tezini kati yen 

nıfuun ·~ rnadım. Bir kere daktilo sı
Dünyan' .&hı ne derece doğrudur? 
lar oö -~n er Yerinde bu iti kadın • 

İktısat ve tasarruf cemiye
tinin bir tasavvuru 

Adliyenin nakli şubat ni-
hayetine kadar bitirilecek 

Dört yüz talebeden 150 si 
muvaffak oldu 

• rur ve bu b' h • • . H tarafta k 1 ır U5USI ıttır. er 
murlar -~ emler tenıik edilirken me
darede ~·ı.· aınıfa. aynlmıttır. Birisi i· 
daktilo! ı ırB •ahıbi memurlar, diğeri 
ıey Yok;"·· u.'.'ların araaında batka 
ler anca~r, • Çu.nkü kalemlerdeki it· 
bir de bır fıkri "formüle" etmek, 
de eıki~Yaz -~~ekten ibarettir. Biz
batki.tip en ~udur, müdür muavini, 
kayyit ' -~""'':YYiz, müıevvit, mu • 
rnurıa; mu eyyız diye bir takım me· 
ların heva~dı. Bilmem timdi bili bun· 
kıUlıacae" mevcut mu? Asıl ortada.n 
müdiir b" leyler aralık ıınıflardır. Bır 
· • •rm"d" k ııted"ıD' . u ur muavini ne yazma 

• •nı bil baık&ti .. en bir adamdır. Artık 
ka rne~' muıevvit, mukayyit diye bat 
eter d .urlara lüzum yoktur. Bence 
bu ııok~ır:ıerimizi tenıik edecek isek 
Yerde rn~d ~n tenlik etmeliyiz. Her 
te rnua . 

1
Ure muavenet edecek adet• 

d..ı.t;ı0~ın er bulunmalı ve bunların 
rinde do.~ olmalıdır. Dünya kalemle• 
Şinıdiye"ı.ıtler bu tekilde yapılıyor. 
l\I lıatd •dar ~alemlerden daktilo • 
rnenı.;1r Irmak kimıenin aklına ırel • 
raya d:k !'lem • ıöz aramızda • 30 li· 
ru ban !~oluk edecek erkek memu· 
~•Yetıea 3toı~erir miıiniz? Evet! bi • 
ilk fırıattO lırayı kabul eder. Fakat 
baıı... Ye: bırakır gider. latikbalini 
daktilo il d& arar. Erkek memurlan 
l....._ıı " e. Ya21 Yazmayı hükUınete 
kekler k e dtten zarar verir. Çünkü er 
Ve diirü,~ ın daktilolar kadar çabuk 
lır. Zira ::ta~azlar. Sebebi açık • 
~~aıac~k v emın batka itlerile de um........ e makinede kadın kadar 
~e ırıeı.ı!;rda etmiyecektir. Bu SU• 

k k Yazılın ar 0 kadar temiz ve ça• 
~ l "'•ıııur ;rac~k ve zaten bir er • 
mı: a oturanı aktılolukta iki ıeneden 
ol:ra "'İirne;:.acaktır. Çünkü bir me 
tiri;::lan lonr~'".ı olduktan, baıkitip 
!olar b~ Yal.. ı-ı,.';bmektup beyaz et • 
fak b. ıtkaç •eıı uki kadın dakti • 
hatta h zaın ile":~ bi~ yapılacak u • 
lrtır B•&zan Ond '>enınceyc krdar 

· ••a · •n •o d d inak. • rellJn & .. .. nra a ora a ça 
diUi~ededir. Erkoku Yalnız önündeki 
tar fı le değildir ~· memur ır•bi mü • 

0 
• a .nı tenkit • . ır çırpıda iıin bu 
IJJılılıan ın •ilikten aonra ırdelim 
Bir d . •ıeleıine. 

1 aıreye · h; •n biriıin memur olarak alınmış 
.ı.'ı~.!-ntiban" llnıf. çeçirir ıribi ikinci 
~olar te~ifı ırıu'iptir. Kadın 
llraıuıan "&!(tile ya kendilerinden 
lı1tt açıı..,'b-tları ikmal ederek, ya • 
'•Ya ıı:eı . ır imtihanı kazanarak o
lerc,, te,:"1tlerdir. Şimdi böyle yüz • 
"'-•lar d \; k~dından kim bilir hangi 
"!"Yi iıt a linde tekrar imtihan ver
~ır ıelr.JÜ"'ek tabii takatin fevl.inde 
f•ııin b ·ı olur, Bunlardan yüzde be
lı~ •de •.e muvaffa~ olac~imda IÜP • 
~ı rnii~· K~l.dı ki; bu ımtiluın han• 
lrde fıu ler ıçm olacak ııcaba?. Deva
loların ~~dar münhal Tar nu? Dakti. 
i..· · lagvı maaşlannın t••• f 
-..ın old • .. -mı u 
tiJ ha uııuna. ıro~e her dairedeki dak 

o nımın ırntihanı 'Verdiği.ni. { 
tetaek acaba onu nereye tay'- dar " 
ceğiz? -..& e e .. 

b .fnra, hayahnı ıabit bir ma~ete 
k ag aınıı zannederek ona göre ocak 
b~'k: klan .yüzlerce kadını da işıiz 
dir a B a bır az dütünülecek teY • 
lıü~Ük en bu beyanatı veren Maliye 
"-dar ~runun yerinde olıam ip 0 

Ab •dit ve hafif ırörm~zdim. 
rnize :

1 
n Daver Bey ağabey. 

,,.~.•ladıın. 
uun , 

İdiyet• ~•tb.,aya 
"C! •hbari!e tu telgraf geldi. A· 

"-h arz d" r· .. -.. ... uriyet c ıyorum. 
,,:. mudürii ve d ta;ı:eteıinin yazı itle • 
y; ayb müteba"ı enı:ı: muharebeleri hi· 
Ç n . eni ıı:eçen 11 

•• Abidin Daver Be • 
d0~ ~neder.:un vefat eden Lord 
eı ll:llnu Öğrend' Caı:eteainde öldür· 
\1,no.aında Bah '.m. Çanakkale harbi 

ınıı...- rıye 
ıi h "'" Ç~il be .. nazın olan beıı 
ha •Yatta eıkia. ııuı: "'itm ve ıiy• 
k..ızırlaııtnakt.ıy •nden fazla faaliyete 
tın e harbinde :ı':j· Naaıı ben Çanak· 
• ...:~Abidin Dil •ndımıa, arkada • 

.- alda ver Bey de benim tah 
ı-ileyh d~ltr. Görülüyor lıi mu• 
Ço llJ~or .• l:iürın:':ı aYnlır aynlmaz al· 

'ı;tl.., er• lmza: Vinaton 
Aldı-Çok · ~atna)ı ·· 

>n. hnı.Jır B uıtadıın ! Çok bilen 
•nd., • azan biz ·ı • • <:ar Yanılır b ıremı enn ıs • 

lJ\ tahıala.nı:d• azan ıiz ıiyaıi rf • 
a. 

r FELEK 

1 
Sadakai Fıtır 

(s at11nbu) ın"ft"J·· .. 
•dak · u u ugunden 

lJ.,.d"' Fıtır) Ala Orta Edna 

Ar:a~Ydan 10 8 5,20 
il.,, an 13 12,20 o 

' 1 

'(.,..., ~a~an 208 130 O 
Ha Z<ıntden 78 65 52 

••kıc,~". ~uvvetlerimiz'.n itila ve ta
ıı ~ata •~ı:ı her türlü muavenetin ifa 
1 nı vazif 1 . 
Crind n b c crimi:z:in en mülılın. 
ta l>iy.,,,.;:unduğu cihetle bu bap
&adtr olan f•tleıi riya•eti aliyeainden 
lıtır ,,., ., ·~~ muci'>ince Sadakai 
ı..., c. kat ıle ··ı. il ıı l" ayy mu e ef bulunan-
da b·-• &re Ceın· · 

- "'"ntnal ıyetone yardım-
- arı arz ve ilan oh.nur. 

Milli lktıaat ve Tasarruf cemiyeti 
aun'i pahalılıkla esaslı aurette muca
dele etmeğe karar verm•ıt:ir. Cemi)e
tin bu fili mücadele için bazı tas:;.v • 
vurlan vardır. Bu meyanda cem.;.yet 
bilhaua ıehirde pahalılığı doğuran 
kinueler ve mutavaısıtlarla rekabet 
yaparak ve onlardan daha ucuz mal 
satarak mutavassıt h&kimiyebni kır .. 
mğa karar vermittir. 

Bu huıuata cemiyetin btanbul mÜ· 
meHili Daniı Bey demektedir ki: 

" - Şehirde bir takım ıeyyar kam· 
yonlar tedarik edeceğiz. llk zaman • 
Jar içine çürümiyecek ıeyler alaca • 
iız ..• Meaela Şiılide bir bakkal ..• lıte 
diği gibi etrafı haraca keomit, kar • 
ııamda bir bakkal dükkaru açıldı mı 
rekabetle onu batınyor. Kamyonu çe• 
keceğiz bu dükkanın önüne ..• Fa•ul • 
yayı yüz paraya mı aldık, 110 para
ya aatacağız .• Baklayı 3 kuruta mı 
aldık, üç on paraya ... Tabii halk bak 
kalla kamyon arasındaki müthit fiyat 
farkını hemen ıı:örecek, ve bkkal fi • 
atini indirme.ye mecbur olacak. Bak .. 
kal yola ıreldi mi? Haydi baıka ma· 
halledeki ba§ka bakkalın önüne ... ö
teki bakkal biraz fiat çıkardı mı? Dön 
kamyon Şiıliye... Bu ıuretle bu sey
yar kamyonlar adeta tehir içinde bak 
kaliye eıyaaı üzerine bir fiat nAzanı 
olacak ..• 

Kamyon tetkilitından makıat ti • 
caret değil, her tarafta fiat nazımı 
vazifeıini görmeJ<tir. Seyyar kam • 
yonlar rağbet görürae ıebze ve .m~Y;, 
vayı da ayni surette satmak kabıldır. 

Ucuz elbise köylünün ayağına 
kadar götürülecek 

Baıvekil lomet Pata Hazretlerinin 
latanbul fabrikalarında ıanayi tet • 
kikini yaparken köylüye en ucuz ve 
en dayanıklı bir milli elbise tipi ve 
kumaı bulunman hakkında verdıkle· 
ri direktif üzerine Feabane fabrika • 
aında yapılan kuma§ tipile gayet ıağ 
lam ve kullanışlı elbiaeler yapılarak 

aatııa çıkarılmııtı. Sümer Bankın Y•P 
tığı bu ilk tecrübe ıayanı dikkat de· 
recede iyi neticeler vermiıtir. Bu el -
biıelere rağbet tahminin fevkinde faz 
la oJmuJlur. Aldığımız malUınata gÖ· 
re, bu tecrübeden alınan neticeler Ü· 
zerine Baıvekil Hazretlerinin direk -
lifleri veçhile bütün memlekete teı • 
nıil etmek ve köyJünün ayağına kadar 
bu e.lbiıeleri ıötünnek üzere tetkilit 
yapılmaıı mukarrerdir. Bu tekilde 
Türk köylüaü en ucuz ve sağlam el
biaeyi en yakın yerde 5,5 lira gibi az 
bir para ile temin edebilecektir. 

ltalyanlarla iktısadi müzakere 
Şehrimize ırelen malUınata naza • 

ran İtalya ile aramızda Roınada cere 
yan etmekte olan iktııadi ınüzakerat 
müaait bir aafhada cereyan etmekte • 
dir. Müzakeratın bugünlerde netice1c 
neceği ümidi izhar edilınektedir. 

Almanyada yumurta inhisarı 

Adliye dairelerinin Yeni Poataha • 
neye nakli için dün Adliyeye de teb. 
Jigat yapılmııtır. Bu tebligat Üzeri
ne müddeiumumi Kenan Bey dün pos 
tabaneye ırıtmit, poıta haf müdürü 
Hüanü Beyle beraber adliyeye tah • 
ıis edilen kat ve daireleri bir kere da 
ha ırözden ıreçirmiıtir. 

Poatahanede Adliyeye tahıia edi· 
lecek daireler alt katta aol taraf ne· 
zaret kapm ile bu kapıdan ıol taraf 
merdivenine kadar olan (lllhadaki.o • 
dalar, ikinci katta bu k;ama teaadüf 
eden saba İle odalar, üçüncü ve dör
düncü katların da tamamıdır .• 

Poıta idareıi Adliyeye tahais edi
len kısımlan boıaltmaya baılayacak • · 
trr. Tahsis edilen daireye Adliyenin 
bütün teferrüatı yerJC§tirilecektir. B6r 
ırazetenin yazdığı ıribi bina dahilinde 
tadilat yapmaya , bu tadilat için elli 
bin lira aarfetmeğe lüzum görülme • 
mektedir. Bina Adliye binası ittibazr
na çok elverif.]idir. Nakil iti ıubat ni· 
hayetine kadar sureti katiyede bitiril
miı olacaktır. 50 bin lira yeni mah • 
keme aalonlarının tefriti, gardrop, doa 
ya dolapları, banko1ar, samjin kana • 
peleri ve aaire jn§aaı için aarfedile .. 
cektir. llk evvel tefrit edilecek aa • 
lon ağır ceza mahkemesi salonu o!a .. 
cak, bunu birinci ticaret, hukuk, ve 
ceza mahkemeleri aalonlannın tefrişi 
takip edecektir. 

Nakil işinde belediyenin ve ıair 
diğer reami dairelerin nakliye kamyon 
lanndan, ve r~mi veıaitten i•tifade 
edilecek, mümkün mertebe nakil maa 
rafı yapılmaya çahıılacaktır. 

Ceza davaları 
Dün birinci ceza ınahkemeıinde 

9 dava rüyet edilmit, bet te iıtinabe 
ıahidi dinlenmiıtir. 

Dün rüyet edilen davalar meyanın 
da Kanaat kütüphaneıi aabihi llyaa 
Efendinin alakadar olduğu b'r cfava 
da vardır. Bu dava Kan,.at kütüpba· 
neıi aleyhine gümrük idareai tarafm 
dan açı!mıt b'.r (gümrük k•nununa 
muhalefet) davasıdır. llyas Efendi da 
vaya it:raz etm.it bulunduğu için ye • 
niden rüyet edilmektedir. Evvelce ao 
nılan b'r suale henüz cevap gelme • 
diği anlaşıldı~ından muhakeme baı • 
ka güne bırakılmııtır. 

Para kaçırmıyormuş 
Dün birinci ceza mabkemeıinde 

Franı Ko.man iaminde para k~çakçı 
lığı yapmaktan ıuç.u bir Macarın mu 
hakemeı.ne baJlanılmıtlır. Dava ev • 
rakına nazaran Frans Kolman trenle 
Macariıtana ıriderken bir mikdar Fran 
11z ve lıviçre franırı ile leva ırötürür • 
ken yakalanmııtır. 

Suçlu mahkemede: 
- Ben Türkiyeye bir fabr:ka teai· 

ıi için gelmi§tİm. Şahamıa ait olan bu 
paralar gelirken nezdimde bulunu • 
yordu. Bir mikdanm harcadım, bir 
ınikdannı da ıakladmı. Fabrika teıi
ıine ait muameleyi ve tetkikatmıı yap 
tım. Macaristana gidip tekrar avdet 
etmek mecburiyetindeyim. Harcama • 
dığan parayı gene geri götürecektim 
v_e bittabi ıokağa atamazdım, demit· 
br. Ve bazı müdafaa f"hitleri göı· 

Universlt!e lisan mektebine girmiyen· 
!erin imtihan evrakı tetkikatı ikmal edil
mİftİr. 

imtihana giren 400 talebeden ancak 
150 talebe muvaffak olmuıı.t.ır. Muvaf· 
fak olan talebenin ıifahi imtihanları bu 
hafta içinde bqlayacaktır. Diğerleri im
tihana kabul edilmiyecd< ve ecnebi li
sanlar mektebine devam etmeğe mecbur 
\lııtulacaklardır. 

Bazı hastanelerde ecza az 
Tıp fakültı'i belediyeye müracaat e

derek talebenin iıtifade ettiği bazı has
tanelerde kafi miktarda ecza ve •aİre 
bulunmadığından ıikiyet• etmiıtir. 

Belediye baıtaneleı'm ihtiyaç liıte
lerini yeniden tanzim edecektir. 

Toplu tedrisat 
Toplu tedriaat haldu.nda te(Jkİkatta 

bulunmak üzere Viyanaya gönderilen 
Maniıa maarif müdürü Jfümi bey tel· 
ki.katını ikmal ederek latanbula dörunüı
tür. Hilmi bey bugünlerde mahalli me
muriyellne gidecektir. 

Avrupada tahsil 
Avrupada tııılııil etmek üzere mÜıa· 

baka ·imtihanını kazanan bet liıe mezu
nunun muameleleri ikmal edilmek üzere
dir. Bir hafta aonra hu son kafile de Av· 
rupaya l>ardıet edecektir. 

Tıp talebesinin gece eğlentisi 
Tıp Talebe Cemiyeti bir 9ubatl.lı Mak

ıim salonlarında ünivers~tenin yeni ku· 
rulutu münuebetile bir gece eğlenceai 
tertip edecektir. 

Bu eğlenceye üniverıiteye yeni ıre· 
len ecnebi profeaörler de daveU edjlecek· 
tir. 

Birlik kongresi 
Milli T. T. Birliği kongre reisliğin· 

den: 
12-1-934 cuma ırünü Birlik konırre

.U.e ıaat 13,30 da Beyoğlu Halkevi ıa· 
!onunda devam edilecektir. Kngre aza. 
]arının mezkiir gün ve saatte hazır bu· 
lunmalan ehemmiyetle rica olunur. 

V apurcular da bir heyet 
gönderiyor 

Vapurcular tirketinden bir heyet cu
marteoi ırünü lktuıat vekiletile temas 
etmek üzere Aniıaraya gidecektir. 

Bu heyet vapurculuk ıiıi<etinin bü· 
tün muallak meaa'llinin halli için deniz 
müalefarlığtle tıemaa edecek, bilhe11a 
Denizyollan idareıile üz..-inde lbtilif 
çıkan hatlar meıeleııi.nin halline çalııa· 
caktır. Heyetin kimlerden mürekkep o
lacağı henüz ma!Uın değildir. 

termiıtir. 
Muhakeme bu §&bitlerin celbi için 

bafka güne brrakılmıt, fakat maznun 
müatacer itleri oJduğundan bahia.le 
kendiıinin muhakemede hazır bulun
maktan vareste tutulmasını iatemİf .. 
tir. 

Mahkeme ıahitlerin müzekkere i· 
le celbine karar vererek bu talebi red 
detrnittir. 

Lise tedrisatını nasıl daha 
kuvvetlendirebiliriz? 

Alınanyanm yeni tesis ettiği yu • 
murta İnhiaan hakkında dün Ticaret 
odaaına Berlin ticaret mümeısilimiz • 
den malUınat gelmiıtir. Bu malUınata 
nazaran Almanyaya ithal edilecek yu 
murtalar doğrudan doğruya inhisara 
aaWacaktır. ithalat resmi gene eski· 
ıi ıribi 100 kiloda 30 marktır. Yalnız 
her yüz kiloda. 1 mark ta inhisar rea
mi "Verilec.ektir, Türk.iyeye verilen kon 

tenjan mikdan e•kiıine nazaran çok V eka"' I t" t k"l tt" ... • it kom"syonun 
eksiktir. Bu itibarla Türk yumurta ıh· e in eş ı e ıgı a J ı 
racalçılığı müıkül vaziyete dii§mek. mesaı"sı" bı"r buçuk sene su""recek 
tedir. Ticaret odaaı bu husuıta der • 
hal lktısat vekaletine müra.caat et • Or~. ~riaat m~eaaeıelerini ıalah 1 dir, bu vaziyeti daha kuvvetli yap 
mit ve piyaıa.da yaptığı tesiri bildir· etmek uzere, Maarıf vekileti eaaalı mak lazımdır. 
miıtir. aurett~ tetkikata girmiı bulunmakta· l 1 sınJ kafidir 

Tosya pirinççilerinin şikayeti t~~ ~:~::ed~e:ı:d::!:ı.:!'".:U:..: Maariff "t"ekileti umumi müfettiı· 
lahı tetkik mevzuu dahilın' dedı'r. )erinden Harunülretit Bey de bu hu· 

Toıya pirinç miistahıilleri ve pi • d · k' Öğrendiğimize ıröre, Maarif vekaleti ıuıta emiıtir ı: 
rin,. tacirleri mü•tereken lstanbul ti • ı b d • 7 • il a atin muhtelif cephelerinden tet • - Son zamanlarda orta te rıaat 
caret odaıına müracaat ederek lstan k'k il 1 • b" 1 ·• · ı atı er .. tmek ve geniıletmek için mekteplerinde fen bilıriıı, ıyo OJı ırı· 
bul eınafmdan ıikiyet etmiılerdir. Bu altı büyük ve aalahiyettar komiıyon bi bazı deralerin Amerikan uıullerine 
ıikayele ıröre lıtanbul eınafı yerli ı;i teıkil ebnittir. Bu komisyonlar mem• ıröre yazılmıf kitaplarla tedriae b~t· 
rinçlerin hepıini, hatta hazan ecne • lekete münevver aınıfı çıkaran liııele- lanmııtrr. Vekilet Amerika ve lnıril· 
bi prinçleri de Tosya princi namı al • rin daha kuvvetli ve kabiliyetli genç- teredeki tedria uıullerini tetkik etmek 
tında satmaktadırlar. Buna ııebep hal Jer yetiıtirmeıini temine çah§makta • tedir. 

dırlar. Bu komiıyonlann tetkikatı bir Şahıı" kanaatım· olarak ıun .. u aöy • 
kın, Toıya prinçlerine diğer prinç • b uk d d uç sene evam e ecektir. )iyebilirim ki orta tedrisat muesaeıe· 
!erden yükıek olan evsafından dola • L" l 12 I l d h d ıse er sını o ma ı lerini ıalah etmek için er teY en 
yı göıterdiği fazla rağbetten eınafın Maariff veki.leti baımüfettiılerin. evvel orta tedriıat muallimlerini tef • 
istifade etmek iıteıneleridir. Bu yÜ.:· den Salih Zeki Bey dün bir muharri· rik etmek lazımdır. Her ıene Avru • 
den Toaya prinçlerinin çok zarar gör rimize bu mevzu etrafında §Unlan söy pada tahsillerini ikmal ederek mem· 
düğü aöylec.mektedir. Toıya prinçle • Jemiıtir: leketimize 50 • 60 genç geliyor. Bun-
ri bunun önüne geçmek için çuvalları _ Maarif vekaletinde teıkil edi- lar kadroya alındıkça, orta tedriıat 
nın Üzerine büyük damıra! 1 r koymağa len altı komisyon liselerdeki tedriaatı müesaeaeleri zamanla ulah olunacak-
başlamıı!ardır. Bunu bir taraftan o • riyaziye, tab:iye, fizik, kimya, felaefe tır. Bugünkü va.ziyette kadroda hafif 
daya bildirmekte ve odnaın da yardıra ve içtimaiyat , edebiyat ders~eri itiba· görünen muallimler, talim sahasın • 
etmesini istemektedirler. rile tetkik etmektedir. Bu komiıyon • dan mecbureo çekileceklerdir. Tallın 

Ecnebi malı gibi lar üçer zattan mürekkeptir. Komiı • unsurlan kuvvetendiği takdirde, ben
yonlarda Üniversite prcfesörleri, mÜ· ce, liıe1erde tedrisat müddetini art • 

Ecnebi malı gibi satılan yerli mal- bendia mektebi muallimleri, mü!ehas tırmağa lüzum kalmıyacaktır. Biz:ın 
lan piyaıaya çıkaran finnalar hak • 111 bazı lise bocalan vardır. Komiı • memlekette 11 ıenelik lioe tahıili ka· 
kında tetkikat yapmak Üzere Ticard yonlar muhtelif memleketerdeki orta fidir. 
odaa?n~a tetkil edilen komisyon dün tahail müeueselerini ve kitaplanru tet ıo.n. ıçltmaını yapmıttır. Komı'syon Maarif fvekileti, memleketin her 
d kik etmektedirler. k'" · d k' f k' fak k urıkü to J t • · ·· oşesın e ı a ır, at ze i ve ka • 
. . P ~n ısınaa şınl\ıje kadar bı..ı Orta tedrisat ıslah edilirken ted • 1 ki h ııe. aıt teıbıt edilen deliili tetk'k et • biliyet i çocu arı mu telif tetkik va· 

riıat müddeti olan 11 ıenenı'n az ol • t J riJ ••rerek bunlara orta ··k 
~·ı ve bu huıusta hukuk m;;•aviri • 11 a a e - 7 • ve yu ~ du"-· kanaatindeyim. Liı·'er ek••r"ı --'- ıah-" mak ım' ka"nını ve ek nın. verdig .. i izahatı dinlemi•tı'r. · Ko - .. ,... ç.ı. _, ..,.. o.u. yap rec .. ' Avrupa memleketlerinde oldugu" • • B ret 1 k t b' k k mıayon neticede bu mühim mes~leyi . ır• • tir. u ıu e mem e e ırço ıy • 
lkhaat vekaletine bildinneg" e kar&r bı 12 •-;ne olnu~lıd.r. Avrupada yal • metli elemanlar kazanacaktır. 

nız Belçıkada lııeler 13 ıe ed' ., 'f · ı· d b h t k vermittir. __ , . . d k' n ır. ..,... Maan cemıye ı e u uıuı a ço 
.......... -..~~-=====~~-.:::.:.:::..:. ____________ _!._:oc.<::;:e:n:m:,::•z:,::e::ı~t~e:d~naa~·::::ı~ı.~u~ıı:~ü~n~n~o~rm~3~J~-:.JL,ıE~a!Z!d~a~l~ı~oJ!;!:ab!!!,!il~ir~.'='--

Kooperatif 
Blançosu 

Heyeti umumiye mart 
başında toplanacak 
Belediye kooperatif heyeti umu • 

miye içtimaı mart ba§mda top1ana -
c:alrtır. Kooperatif blii.ııçosu hazırlan· 
maktadır. Bu sene azaya ne kadar te
mettü dağıtılacağı ancak blinçonun 
ikmalinden ıonra belli olacaktır. 

OskUdar-Feneryolu tramvayı 
Oaküdar tramvay hattının Fener• 

yoluna kadar temdidine ah keıifler 
ikmal edilmi§tir. Şirket baımühendi • 
si Şevket Bey yakında Almanyaya gi 
derek İllf&&t için Ji.zımgelen malze .. 
meyi getirecektir. 

Çubukluda yeni gaz tankları 
yapılamıyor 

Belediye Çubukluda gaz depoları 
inta ettirecekti. Bu ıene bütçe darlı· 
ğı dolayıaile bu inıaat geri kalmıttır. 
Yalnız bir Ruı tirketi belediyeye mü
racaat ederek muayyen teraitle bu • 
rada gaz depoları yapmağa talip ol • 
muttur. Vaziyet belediyece tetkik o • 
lunmaktadır. 

Muayeneye gelmeyen kapıcılar 
Şehrimizde han apartıman ve o -

tel kapıcılarının adedi be§ bin kadar 
tahmin edilmektedir. Bu müatahdem· 
)erin sıhhi muayeneye ti.bi tutulmala· 
n uıecburiyeti var iken henüz 700 ka 
dar kapıcı belediyeye müracaat ede
Tek muayene olmuıtur. Henüz müra· 
caat ebniyen otel ve apartıman kapı
cılan hakkında takibat yapılacaktır. 

Alman çeşmesi harap oluyor 
~ultanahmet parkındaki Alman çeı· 

mesı .balaımızlıktan harap olmaktadır. 
. Bır tıırih hatırası olan bu çepne ay. 

nı zamanda ıebir için de bir :z:iynettir. 
Meydanda zarif bir biblo gibi durmak
tadır. Ancak muhafazasına itina edilme
diği için harici zerafetinden eser kaJ. 
mamrı, bedenini çerçev~eyen pirinç ÇU• 

buklarla bir, iki muıluğu tahripkar eller 
tarafından sökülerek aımldığı iç.in çir
kin bir manzara arzelmeje baflanut
tır. 

Çeşmenin dahili de harap olmakta
dır. Mozayik itlemelerden muhtelif yer
lerde cem'an bir iki metre kare bdar 
mozayik .01.ülmüt ve kaybolmuıtur. 

Müzeler idaresi bu çeıme bir tarih 
batıruı olduğu için hüsnü mubafazaaı
mn ~emin edilmeai için belediyeye mü
racaat edilmiıtir. 

ihbarın altında şantaj 
varmış 

Dünkü ırazel<elerden biri Yataklı Va. 
gonlar firketinin vergi ;'~ döviz. k~çalc. 
çılığı yaptığı yolunda vılayete hır ıhbar 
vaki olduiunu yazmakta idi. 

Dün bu haber etrafında vilayette l'ah· 
kikat yaptık höyle bir ihbardan ademi 
maliimat beyan edildi. 

Diğer tanıft"'n mallimatına müracaat 
ettiğimiz Yataklı Vagonlar tiıi<eti la
tanbul mümeuili Hüsnü Sadık Bey de 
bu huıuıta diyor ki: 

- Bu, bir müddeU evvel çıkardığı· 
mtz Belçika tebaasından o,an bir memu· 
nmıuzun yaphğı b'ir ıantajdır. Bu ec
nebi memur bize müracaatla 1000 lira 
is.tedi, vermedik. Bunun üzerine iıi bu 
ıekle döktü.,, 

M. Herriot'nun Çanakka
leye hediyesi 

Fransız ıabık Ba~vekili Mösyö Her
riot, Çanakkale belediye bahçeıine iki 
ıreyik hediye e<.cniıtir. Bu geY,kler Çanak 
kaleye gel.nıiıtir. Möayö Herriot'ya bil
mukabele Çanakkale manzaralarını ha
vi bir albüm ıbediye edihruıtir. 

._I .....;B~O_R_S_A __ , 
( l t lluakaamdan alınan cen-elidir) 

9 Kanunusani 1934 
Alıt•• flathra 

l•tikra:ıu dahili 85 Tahrilat 
1933 !ttikr•U 98,SO El•lı:b'ik --Ş4'Fk D. yollan 2,55 Tr•• .. ~ --Onitürk 26.70 Tlla•l --ıı :ı.s.so JW.b .. 17,71 

~ 26.20 Anadotu 1 46.30 
ca..:rilk!•r 8 " 111 45.50 
a.Jd•t •.111 Kupon.aua 
T. aakerl7• t,71 Mümeııil 63.-

ESHAM 
it a..ı.... Ma· T.ı.to• 11.71 
ma 10 Boınoatl 18,40 

... "Ha•illae 10 Terlıı:oı Zl.IO 
" " Miie••i• 110 K•ponıuz 
Tram••1 44.IO Çimento 11.40 

Anadolu Hiııe 24.95 htllıaı d.,.. 17,.,. 
Kuponıuz Sark J.,._ \.-
il•· Ha7rl,... 11 Balya 1.81 
Reji 390 S.,r• •·M• .... 

Ç t: K FlATLARI 
Parlı 11.06 Prai 15,92 
Londra 692.25 Vi,.ana 4.22 
Nüyork 74 Madrit 5.77 
Mil an o 901.25 Ber1in J.98.77 
Brükae ı 3.40.05 Belvad 34.74.75 

Atin.a 82,70 Zloti 42083 

Cene-.re 2.44 Peıt• 3_575 

Amıterdam 1.17.45 ı Bükr•t 7959 

Sof7a 6S.S4.25 Moako.-a 10.94 

NUKUT (Satııt) 

IC.ar•t ~QMlf -20 F. FranH:I 167 1 ~lllo.A•. l4.IO 

1 laterhn 690 l P•s•ta il 

1 Dolar 134 1 Mark 49 

20 Liret 219 ı z.1.ı1 114.-

20 F. Belçika 118 zo Lo7 o.u 
JO Drala•I M IO Dlnor 48~ 

ıo 1. le.tere ili t C•rw••lı -~ 

• L...,a ·~ 
1 Albn 8,33 

11 ICar. Celi. 118 1 Mec:ldiye 0.34 
1 Flori• 113 ..__, &.28 
~ -
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-l•rpari.' 
Bir çam dalının hazin 

macerası 

Yılbaşında adet olmuştur. 
Bilhassa ecnebiler çok dikkat e· 

derler. Dostlar, ahbaplar, sevgili
ler biribirlerini hatırlatacak hedi
yeler teati ederler, nasıl ki eskiden 
bayramlarda şeker, ınendil vermek. 
Hatta kesilen kurbanlardan konu· 
komşuya dağıtmak adetti. 

İşte yılbaşı hediyeleri de bu ka· 
bildendir. 

Bu yılbaşı başımdan çok garip 
bir hadise geçti. 

lsviçrede iken tanıştığım bir ec· 
nebi ahbap yılbaşı hatırası olarak 
(Geneve)den bize bir küçük çam 
ağacı göndermİf. Dostum, hediye· 
sinin tam yılbafında gelmesini te
min için posta günlerini hesap et· 
miş, güzel bir ambalaj yapmış. Bu 
gayreti de boşa gitmemiş. Çam 
dalı zamanında İstanbula gelmiş 
tam yılbaşı günü bir ihbarname 
geldi. 

Postaya yolladık • 
İşte çam dalının macerası bura• 

da ba.lıyor • 
Evvela gümrükten henüz geçme

di, dediler. Bir gün bekledik, erte.

si gün: 
- Acaba bu cam mı, yoksa çam 

mı anlaşılmak için gümrükte mua
yene edilecek! Dediler. O gün de 
geçti. 

Üçüncü gün: 
- Anlaşıldı (çam}mış. Fakat 

bakalım kontenjan listesinde var· 
mı yok mu, bekleyin ! 

Dediler. 
Dördüncü gün: 
- Baktık, çam için bir kayıt yok 

Fakat bunun ucunda bir de (mum) 
var. işte bu kontenjana tabidir. 
Bir kere soralım! 

Dediler. 
Be.inci gün: 
- Mum ifi bozdu. Dediler. Çare 

yok, çamı alamıyacakaınız fakat 
bakalım bir düşünelim, dediler. 

Altıncı gün: 
- Size bir cemile yapalım, mu· 

mu üzerinden çıkaralım, çamı alın, 
dediler. 

- Hay hay, dedik. 
- Fakat bir kere ınüdürlükten 

soralım. Yarın inşallah, dediler. 
Yedinci gün: 
- Sorduk, fakat maatteessüf o

lamıyacak, mes'uliyetli ittir. Mü
dür Bey razı olmadı! 

Dediler. 

iki karıtlık bir paket 
bu kuru çam dalı elan 
Poatahanesindedir. 

içindeki 
latan bul 

Şirndi ne diyorlar biliyor musu· 
nuz: 

- Bize b' ı.· - K . • .•r agıt yazınız. on-
tenJana tabı hediye go·· d d".. . • 1 . n er ıe~ız 
ic;ın kabu etmıyoruz ! Diye irn 

Ç 
. .. d za e-

diniz. amı gerı gon erelirn ! ••• 
Niazm ve kanunlar fe~~in ve 

devletin hakkını korumak ıçın ha

zırlarunıfhr. Fakat nizam V~ k~~uı.ı 
bazı ellerde devleti ve ferdı mute
essir edecek 9ekillere giriyor. 

lki karı,lık kuru bir çam dalının 
memlekete girmesinden veyahut 
üzerindeki mumun çıkarılmasın· 
dan devlete, millete ne zarar, ne 
tehlike, maazallah ne felaket gele
ceğini ben kavrayamadım. Allah 
ülemaya, fuzelaya zeval vermesin. 
Posta ve Gümrük memurlarımızın 
nizam ve kanuna karşı duydukları 
hassasiyete hayranım doğrusu .• 

Burhan CAHIT 

Mürefte petrolleri 
Halil Rif at Pş.nın kerim es; 

izahat veriyor 
Mürefte petrolleri hakkında !etki· 

kata giden heyet meaaiıine devam et
mektedir. 1898 de bu madenin İm• 
tiyazmın Sadrıizam Halil Rifat Pa • 
pya verildiğini kaydetmiı ve bu hu • 
ıuıta bazı izahat kaydetmittik. lmtİ· 
yaz ve madenin itletme vaziyeti 
hakkında Halil Rifat Pataınn keri • 
meıi Nübbe Hm. atideki izahah ver· 
mektedir: 

"- Mürefftede mevcudiyeti mel .. 
huz petrollerin imtiyazı 1898 tarih;n. 
de pederim Sadrıazam Halil Rifat 
Pa~aya verilmi, ve işbu madeni işlet· 
mek üzere b:r İngiliz şirketi alaka
dar olarak safi hasılattan imtiyaz aa• 
hibine bir hisse vermek taahhuı!ile fa 
aliyete koyulmuş ise de sarfedilen me 
aaiye rağmen bir netice elde edeme -
miş ve teşebbüoünden vugec;erek çe· 
kilip gitmiıtir. Şirki imtiyaz ıahibi • 
ne ne evvela, ne de sonra beı yara 
bile vermemi~tir. Verese, on bet &ene 
sonra, yani 1913 de, bazı Romanya. ı 
mületebbislerle madende tekrar faa• 
liyete geçmek iıtemişler, fakat ıu • 
fedilen mesaiden ve ihtiyar olunan 
maddi maıarifften gene bir netice 
çıkmamıt ve araya harbi umumi d•· 
lıi girerek her türlü faaliyet tatil • .. 
dilmiş idi. Esasen imtiyaz bundan b<t 
altı sene evvel hükiimetimiz tarafm • 
dan feshedilmiıtir • 
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' ( Askeri bahisler 

Yeni 1934 yılına, Avrupa ne gibi 
savaş güclerile girdi? 

Geçmişe karttan 1933 yılı içinde 
dahi milletler silahları ve silahlan· 
mayı azaltmak, savat için harcanan 
paraları ve emekleri eksiltmek için 
çok uğrattılar. (Cenevre) de bunun 
için çok çene patlatıldı, çok mü
rekkep akıtıldı. Fakat netice ola
rak bu geçen yılda dahi harp kuv
vetleri ve sa vat anıklıkları eksilme
di, bilakis arttı. Yeni yıla girerken 
her devletin belindeki ve omuzun
daki pusatlar daha çoğaldı ve ağır
lattı. 

Posatları arttıranlar, yalnızca, 
büyük cihan savatının yenikleri ta-

• ~ .,, 
• • 

rafından öcalma tehlikesine maruz 
kalan galipler değillerdir. Dani· 
marka gibi, İsviçre gibi, Hollanda 
gibi tarafsız kalmıt ülkelerde dahi 
sa vat anıklığı artmıttır. Hatta bu 
yıl, ilk defa olarak, Almanyada da
hi mühim posatlanma kımıltıları 
bat göstermittir. Avusturya, Maca
ristan ve Bulgaristan gibi yenikler 
ordugahında dahi gizli hazırlıklar 
yapılmamıt olduğunu kimse iddia 
edemez. 

Atağıdaki cetvel, Avrupanın bat· 
lıca devletlerinin 1934 yılına girer· 
ken malik bulundukları harp kuv
vetlerini gösterir: 

~ • 
e o • ! ~ i -= 1 • • .,, o. :!! .,, • ... • • • ~ ,,Q ... . ·a e • ·-.... - " • o • • ~= • ... 

Memleketler - ·- . ... ... • -~ e =- s .. ~ N d z o ~ ;> • ... ... • • ... ~ ... • 111 < Q 

AYTupada Yeı:ısil Ajır 

Rusya 130,000,000 4,582,350 800,000 2500 1200 1500 3500 250,000 

Almanya 65.000,000 468,763 100,000 288 195,000 

1nıi1tere 46,000,000 242,606 276,000 1934 906 300 2450 2,077,000 

Fransa 42,000,000 550,000 600,000 2150 1050 3410 4500 900,000 

ltalya 41 ,000,000 310,000 450,000 1240 900 400 1600 600,000 

Lehistan 31,000,000 388,390 337,000 1700 450 . 350 1000 31,000 

Yuıt>~lavya 13,000,000 248,000 130,000 600 120 30 360 23,000 

Türkiye 17,000,000 750,000 ıso, ooo 800 354 ıs 540 55,000 

lıviçre 4,066,000 41,295 35,000 ? 172 150 

Bu cetveli biraz didikliyecek o
lursak bazı mühim neticeler çıka
rabiliriz. Yani devletlerin arazisi
nin genişliğine ve birde nüfusları· 
nın miktarına göre acaba hangisi 
en çok ordu beslemekte ve savaş 
hazırlığı görmü,tür? 

Meseli. arazisi en geni' olan 
Sovyetler İttihadı hükiimetinin ba
rıtıklık ordusu 800,000 o~duğuna 
göre bu memlekette 3,82 kılometre 
murabbaı ba,ına tek bir nefer dü
ter. ltalyada ise 0,71 kilometre mu· 
rabbaı batına tek nefer düter. Ya
ni Rus:vada tek neferin müdafaa 
etmek mecburiyetinde kaldığı arazi 
3,82 kilometre murabbaı olmasına 
kar~ılık, ltalyada tek neferin mü
dafaa mecburiyetinde kaldığı arazi 
bir kilometreden daha azdır. Aşa
ğıdaki cetvelde diğer devletlerin 
mükayesesine yardım eder. 

Bir neferin müdafaa mec
buriyetinde kaldığı arazi 

Rusyada 
Fransada 
ltalyada 
Lehistanda 
Yugoslavyada 
Belçikada 
Almanyada 
Türkiyede 

Kil.m. 
3,82 
0,84 
0,71 
1,15 
1,87 
9,34 

4,7 
7 

Bu halde arazisine nispetle en 
çok asker besliyen ba,ta Belçika, 
olmak üzere sıra ile ltaJya ve Fran-

sadır. En az besliyen de batta Tür
. kiye olmak üzere Almanya ve son
ra Sovyet Rusyadır. 

Nü/usa nispet edilince: Bir neler. 
Adamı korumak vazifesindedir. 
Ruıyada 250 
Fransada 66 
lngilterede 120 
ltalyada 100 
Lehistanda 100 
AJmanyada 650 
Türkiyede 150 

Nüfusa nispet edilince en fazla 
asker besliyen devlet Slra ile Fran-, 
ltalya, Leliistandır. En az besliyen
ler de batta Almanya olarak Rus· 
ya ve Türkiyedir. 

Maamafih benca bu hesaplar 
devletlerin barıtıklıktaki orduları
nın mevcutlarına göre yapılmı,tır. 
Sava, halinde bu kuvvetler 8 ila 13 
misli artar. O halde yukarıda ikin
ci ve üçüncü cetveldeki sayıları on 
kere küçültmek lazımgelir. Yani 
kısaca Rusyada 25 insan batına bir 
asker F ransada 6 insan batma bir 
asker' ltalyada 10 insan ba,ına bir 
asker'. Türkiyede dahi 17 insan ba
'ma bir asker, nazari olarak bir 
harbe sokulabilir. 

1934 yılının bu askerlik yükünü 
nıilletlere daha ziyade ağırla,tır· 
mamasını diliyelim. Fakat, işler 
bizim dileklerimizin aksini göste-
rıyor. 

CINOCLU 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 10 KANUNUSANi 1934 

''Otomatik ceza olur .. ,, 
Ftıtbol heyeti, başkaları için tatbik etmiş 
bulunduğu bir kararı şimdi geri alamaz 

lstanbul futlbol heyetinin_ aylarca ev· 
vel verdiği bir karar vardır. Karar JU· 
dur: 

Lik maçlarında hakem tarafından 
oyundan çrkanlan futbolcü (ceza olmak 
üzere) müteakip maça iıtirak edemez. 

Bu, hatırmw!a kaldığına göre geçen 
sene Almanyada tatbik edildi. Oyuncu· 
!arın hakemlere karşı gelmelerini ve kas· 
1'ı bir surette favüllü olarak oynamala· 
rını menedebilm<k iç'in alınmıt bir ted· 
birden başka bir ıey olmıyan bu karar· 
dan mülhem olan latanbul futbol heye
ti de , geçen mevıimin sonlanna doğru 
haddini atan sertliklerin, nizamıızlıkla· 
rın önüne geçebilmek kayguıile böyle 
bir karar vermiıti. 

Bundan makurt, hakem tarafından 
sahadan çikanlmağı İcap e\lt.İren hare· 
ketlerde bulundukları takdirde mütea· 
kip maçı oynayamamak korkusunu fut· 
bolculara •tılamak ve bu suretle ken· 
dilerini itidale ..evketmekti. 

Geçen cuma Galatasaray - Beyko:ı: 
lik maçında bir hadise oldu. Hakem Ca
fer bey, verdiği kararlara söz ve işaret .. 
!erle mütemadiyen 'ıtiraz eden Galata· 
saray merkez muavini Nihadr sahadan 
çrkardı. 

Şimd~ futbol heyetinin yukarı yaz
drğımız kararı mucibince, Nihadın bu 
cuma yapılacak Galatasaray - lstan· 
bulıpor maçında oynayamaması lizım 
gelir. 

Dün gündelik bir refikimiz bu me
sele dolayısile (ofömatik adalet olamaz) 
başlıklı bir yazı ile bu kararın aleyhin· 
de bulunuyor ve bazı esababı mucibe 
gösteriyor. 

Bu esbabı mucibenin doğru veya 
yanlış olup olmadığını münakaşa ede
cek değilim. Yalnız i.16 noktaya işaret 
edeceğim: 

1 - (Otomatik adalet olamaz) sö
züne kart• (Otomatik ceza olur) dene
bilir. 

2 - Bu karann - sırf CalaU..sara· 
ya temas ettiği zaman - aleyhinde bu- ı 
lunmak refil<imizin spor bitaraflığı hak
kında şüphe uyandırabilir. 

Şimdi bu iki noktayr tahlil edeyim: 
1 - Refikimiz spor işlerini ve ka

rarlarını, cümhuriyet mahkemelerine ve 
kararlarına kıyaı edenk temyiz edilen 
kararlardan bahsediyor ve bunlarc!an 
neUice çıkararak (Otomatik adalet ola· 
maz) diyor. 

Spor teıkilatınuı, nizamlaruıın ve ka· 
rarlarınrn mahkemelerle ve mahkeme 

geçen dört bet ay içinde sesini çıkar· 
mamıttır? 

Bu kararm icap ettirdiği otomatik 
ceza, bu dört bet ay 'ıçinde bir iki de
fa tatbik edilmittir. Meseli. Betiktat Ü· 
çüncü takım ve Hi.lil birinci takmı fut· 
bolcularından birer kiti hakem tarafın
dan sahadan çıkarıldıldan için müteakip 
maçlara ittirak edememiılerclir. 

Refikimiz bu tat!>ikat esnasl)lda ne
den itirazda veya aleyhte bulunmamıı· 
tır? 

Yoksa (Anadolu), (Hili.I) veya bat· 
ka. bir klüp hakkında tatbik edilen bir 
kararın 11rf (Galatasaray) mev:zuu bah
solduğu zaman itiraz ve tO.nkide uğra
masr ( ol'Omatikletmemesi istenilen ada· 
!et) İcabatından mıdır? 

Ve bu kararrn bu iO:raz ve tenkit Ü· 
zer'ine geri alındığını veya tatb:k edil
mediğini farzederıek (Anadolu) ve (Hi
lil) klüplerinin kaybolan, (lıtanbul
tpor) un bu hafta kaybolacak bulunan 
haklarını refikimiz naili telifi edecek-
tir? 

Sadun GALiP 

Vefa Kumkap1 futbolcuları 
Vefa Kınnkapı l dman yurdundan: 

Her sporun daha muntazam bir suretn:e 
idaresi için tali heyetler te§kil edi1ecek· 
tir. 12-1-1934 cuma günü sabah 11 de 
umum futbolcuların iştirnkile fu-001 he
yeti intihap edilecektir. Bu şubeye men· 
sup azanın behemehal teşrifler'i. 

Tayyare ile seyahat 
eden karı koca 

lngilterede maruf bir Uıyyare fab
rikaıına sahip bulunan Mıabr Havi ... 
land bundan bir müddet evvel zevce· 
sile beraber Avrupada bir tayyare se 
yahatine çıkmıı ve dün Konya ve E,.. 
ki§ehir tarikile ıehrimize gelerek Pe· 
rapa1aa soteline inıniıtir. 

Beyazıt n:ıhiye kongresi 
C. H. Frrkası Beyazıt nahiyesinin 

senelik kongresi yarın gece saat 20 da 
Şehzadebatnidaki frrka merkezinde 
yapılacalotır. Kongreden evvel ve aon 
ra Direkleraraaı semt ocağı himaye .. 
sindeki gençlerden mürekkep musiki 
heyeti tarafından bir konser verile • 
cektir. 

kararlarile münasehetini bulmak güç Kari • lkftyııtlıırl 
ve anlaşılmaz bir şeydir. (Otomatik ada· 
ıet oıamazı sözüne de coıomatik ceza Belediye mütekaitleri 
olur) la mukabelede balurunak yanlrt 
değildir. Nitekim temyiz teklinde ka· maaş alamıyor 
rarlara hacet kalmadan bir müesıeae İ· Muhterem efendim, 
~i:: ::~ıı:.;;~~e;'e~:'fç~~;.:ı:.,ı;::;~ı:~ Malümunuzdur ki belediye müte • 
süratlen fazla giden bir toföre beledi· kaitleri ikinci ay hulUI ettiği halde he 
ye bu kadar lira, trenden atlayan bir a· nüz maatlarınr alamaınıftır. Bnnlar 
dama devlet! demiryolları idaresi ıu ka- İçerisinde yeni tekaütler müteessir ol-
dar lira ceza kesebilir. Bu otomatik ce- masalar bile eski kanun ile tekaüt .,. 
zalarda, bu tetekküllerin kendi hudut- dilip te ancak ekmek parasına kifa • 
\arı içinde aşağı yukarı bir kanun mahİ· yet edecek mikdarda olan maa§ 'arını 

alamadıklarından dul yetim ve aciz • yetini alan usul, nizam ve kararlarına 
istinat eder. !erin çektikleri ıztırap tasavvurun fev 

Hükumetçe resmen Uınınmıt Türkiye kindedir. Binaenaleyh bu biçarelerin 
ıpor te§k.ilatmın uıul, nizam ve bu nizam maaşlarının verilmesine bir çare bu .. 
!ara tevfikan tet&kül ebniş heyetleri- lunması hususunda yalnız lıtanbul 

Eu akşam: Hepiniz 
Şarkı Krıı lı 

ARTiSTİK 

JOSE 
MOJiKA 

Sevimli danslSz 

ROSİTA 
MORENO 

tarafından temsil edilen Çingene raks ve mu!iikisi fi!mi olan 

ÇİNGENELER KRALI 
Şbheserin ilk iraeıidir. ilaveten: FOX JOURNAL 1 [12019] • 

Bugünkü Program 
ISTANBULı 

ı 7,.30 Gramofon. 
18,00 Şehir Tiyatrosu artistleri tarahndan 

temsil. 
19,00 Gramofon. 
19 30 Bedayi.i Musiki heyeti. 
21

1

00 Gramofon Ye Ajana haberleri. 
21:30 Ülkü hanımın İflİrakile kemani. Reıat 

B. ,,e arkadaıla.-r. 
ANKARA• 

12.30 - 13.20 Gramofon. 
18. - 18.45 Orkeıtra: Doppler Ouvertura 

Die Beidin Huaarna Keman konseri 
(Ekrem Zeki B. tarafından), 

20. Ajana haberleri. 
V A R Ş O V A 141t m • 

17 10 Çocuk neıri1atı. 17.SS Harfa lco ... oıu
nun 
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konıeri 18,20 Viyolonsel konseri, 18,50 
Zirai müıa~be1 19 Eski tiirler, 19,20 Lem
berı'ten naklen neıeli neıriyat 20 Müıahabe, 
20,25 Edebiyat, 20,40 Müıa~abe, 21 Senfonik 
konser. 22 Elesie, 22,15 P17ano·Keman kon· 
aeri, 23 E•perantoca konferans, 23,.20 Dana 
mu•iki•İ. Müaahabe, 24,05 Danırn devamı. 

B U D A P E Ş T E , 550 m. 
13 05 Tasannil konser, 14,30 A•kerı mu•ilcL 

17 Müıahabe, 18 Edebi müaahabe, 18,30 Pi· 
Jano konaeri, 19 İtalyanca der•, 19,30 Kah...-e· 
hane konıeri, 20,15 Müıahabe, 20,50 Radyo 
konaeri, Taıannili, 21,25 Haberler, 21,40 Fe· 
lix Veingaertner'in idare•İnde Budapette mu· 
•İ.kİ hey'etini.n konııeri, 22,SO Haberler, 23,45 

Taa:anni Siıan muıikisile. 
B 0 K R E Ş 394 m. 

13 Boraa haberleri, pli..lıı:, 14,15 Pl&k, 18 Rad· 
yo orkeıtraa, 19 Haberler, 19,15 Radyo orkeı· 
traH, 20 Oniver•İte radyo•u, 20.20 Pli.k , 20,45 
konferana, 21 Oda muıiki•İ, 21,30 Konferana, 
21,45 Roberl Shilton tarafından tacanni, 22,15 
Basile Filip tarafından keman konseri~ 22,45 
Haberler, 23 Popüler Romen musikisi. 

B R E 5 L A U 325 m. 
1.,. Senfonik konser, 18,30 Cermenliie mah~ 

ıuı netriyat, 18,50 Piyano keman konseri, 
19,10 Atk ıarkıları, 19,45 Muhtelif ıö:zler, ~O 
Kolonyadan milJi neıriyat, Radyofilmi, 21 G~· 
tıÜn laaa haberleri , 21,10 Avuıturya muıı· 

kisinden mürekkep konser, 23 s.on haberler, 
23,.20 Rasat haberleri., 23,JS Maru~. Alayın kı· 
xı isimli stüdyo opera temsili~ 23,30 Gece mu• 
ıikiıi. 

Bir gecenin sabahı 
Meliha Avni Hanımın bu isimde 

yazdrğı milJi romanda alaka ile oku· 
nacak merakh bir mevzu itlenmekte· 
dir. Hisse, benliğe ve kafaya hitap 
eden bu güzel romanı tavsiye ederiz. 

Türk tiyatrosu tarihi 
Refik Ahmet Bey tarafından bu 

isimle yazdan iki ciltlik eserin birin
ci cildi Kanaat kütüphanesi tarafın -
dan güzel bir kapak içinde temiz bir 
tekilde basılıp çıkanlmıştır. Türkiye· 
nin garplılaşma hareketi tarihi için .. 
de Türk tiyatrosunun yerini, geçirdi
ği devirleri tetkik eden ve vesikalara 
müsteniden yazan Refik Ahmet Be • 
yin bu eserinde eski tiyatro hayatımı
za ait ıimdiye kadar intişar etmemit 

• 
Pokeriııı tehlikeleri ••• 
Kum:ır • . • Hiylekirlar ••• 
s~vdiği adamı kurtarmak için 

bir k ldının pokere karıı ma· 
cade!esi • • • itte, 

KADIN ve 
KUMAR 

Tam1m3n Fra:ısııcı muhtetenı 
ıözlll filmin meuıuu bu:lur. 
Oynıyanlar: 

CLARK GABLE ve 
CAROL LOMBARD 

Yarın matinelerden itibaren 

1 PEK Sinemasında -Bugünden itibarea 

ELHAMRA'DA 
MÖSYÖ BEBE 

MARUICE CHEV ALIR'nin ıon 
eıeri. Umumi dnhuliye 30 kuruş 

(12023] 

Şimdiye kadar yapılan Türkçe 
filmlerin en gllıeli 

MİLYON 
AVCILARI 

Oynıyanlar: Feriha - Melek • 
Necla • Ferdi - Muammer -

Mahmut ve Hezım 
Rejisör ERTOGRUL MUHSiN 

(12025) 

lST ANBUL BELED1YES1 
C:.J;'UID TIY ATROSU 

Bu akfatD 
saat 19,30 da

1 1.UKVS HAYA 
Büyük operelİ 

'{azan: EkreJll 
ve Cemal Retit 
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.--Dr. IHSAN SAMI_ ... 
Tifo ve Paratifo Aşısı 

Tifo ve Paratifo hastalıkların• tutul· 
mamak için tesiri çok kıt'! muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolarındı 

·--~bulunur. -~11648) .,..t!f 
1z6 

birçok fotoğr~fi~eri de. vardır: Kita .. ,------------.... 
bın birinci . c'.l~ınde il~ devırlerden $ 

j'~~i;ı-:rr~1~a~ir,"u'.n~:nı:~ki~ ~a;;~~i;: 1 ~la ;11ıı~1~t 
tar. ~JlllJ-AJJl ·~ ~ _. 

Cüınhuriyetin ilk on yılındaki ti • 
yatronıuza ait olan ikinci cilt te ba • Asrın umdesi " MILLIYET " tit· 
81).ınaktadır. 

ABONE OCRETLERl: nin kararlan (Spor kanunu) mahiyeti- belediyesinin değil, halka rahmü ıe • 
ni almıt ıeylerdir ve bu (Spor kanunu) fakati olan makarnalı i.liyenin nazarı ••••~ Dr. Nuri Fehmi ...... 
da da Vemyizi icap ettinnlyen (Otoma· dikkatinin celbedilmesine himmet buy! Go"z Hekı·mı· 3 a1lıiı 

8 

Türkiye içio 
L. K. 
4-
7 50 

14-

Hariç içi• 
L K. 
8-

14 -
28-

ve ---
Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanında Ki.in 
Ü N Y O N SlGORT ASINA yaptırmız. 

Türkiyede bili.fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 6 

tik cezalar) bulunması veya bulunabil- rulursa zavallı mütekaidin ve eytamı 
meıi gayet tabiidir. Maamafih bu şe- belediyenin hayir dualannı almıt olur Cığaloğlu Süreyya Bey apart. 
kilcleki cezalara da, cezaya çarpılanla- aunuz efendim. 
rın 'İtiraz hakkr hiç bir suretle selbedil- Kadıköy karilerinizden Mehnıet saat 2-6ya kadar. Telefon 23212 
mi, değildir. MUtekaitler unutulmuş mu? 

2 - Bu kararın - ırrf Galatasara· 
ya temas et~ği zaman - aleyhinde bu· Kütahya mebusu beyefendinin, 
lunmak refikimizin spor bitaraflığı hak- memurlann müvazene ve buhran 
kında şüphe uyandrrabilir den/ittik. Fil- vergilerinden istisn• edilmeleri hak • 
vaki refikimiz bu karardan bahseder· kındaki makul teklifini gazetenizde 
ken (yeni futbol heyeti ite başlarken okuduk. Memurluk, askerlik müddet· 
bir karar venniıti) demekle bu karar- !erini namus ve terefle bitirmiş, le • 
dan vakı'ınde haberdar bulunduğunu an- kaüde çekilmit olan bütün mütekait • 
Jatı:naktadır. terle yetim ve dullar hakkında da bu 

3 

mıyor. Bu munsif meb'usu -
muz mütekaiteri, sı.ıyu alınmr§ limon 
gibi telakki etmiyeceğini ümit ediyo
ruz. LU.tfen bu maruzatımıza, gaze -
tenizde bir yer ayırmanızı rica edi -
yoruz. 

" 1% 

Gelen en'ak ıeri yerilme&.- Müddeti 
seçen nüsh.lar 10 kuru,tur.- Ca.z.et• •• 
matbaaya ait iıler için mü.diriyete 111i1" 
rac•at edilir. Cazeteıniz ilanların m••'.s~ 
liyetini kabul etmea. ' 

Ramazan: 23 
imsak iftar 
S. D. S. D. 
5 39 16 59 

N" · ama eya o zamandanberi teklifin şim.il olup olmadığı anlatıla- Birkaç mütekait namına A. 
!'!!!' ......... '!-...... '!'""._._ ... "'!" ........... ._._._.., ............... ""!'" ... ._"!'!!'111!!!111!!! ... •_~~~.-~-~·~çı~n!!!!o~z~~n~v~lll!!!lll!!!!!!!lll!!!lll!!!lll!!!lll!!!~lll!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!!!!"'"!'!!'!!'!!!!!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" ............... !!!!lll!!!!"" ... ._ ... """!'!!!!~'!'"""""!'!!!""""!'~C:::::!!"~!!"!!!!!!!!lll!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!"'!'9" !}#'! 

(_B_ir_k_a_d_ı_nı_n_2_4_s_aa_ı_l_ık_h_a_y_a_tı__..] 
Yazan: Stefan Zweig Tercüme eden: lsmaü MVŞT AK 

2 

ğunız bir takım hareketler oluyor
du. Meraktan ziyade enditeye ka
pılarak odadan çıktım ve pansiyo
nun elli basamak merdivenlerini 
İnerek bahçeye gittim. Otelde ne 
kadar mütteri, memur,. hizmetçi 
varsa hep orada toplanmı'tı. Her-

Ertesi sabah bizim pansiyonun na gittim. Posta kutusuna mektu- kes teli.t ve heyecan içinde idi. 
mütterilerinden şişman Danimar- bumu atacaktım. Genç Fransız is- Çok geçmeden toplanıfın sebebi an 
kalı ile balık avına gittiler. Sonra- tasyonun peronunda dolatıyordu. !aşıldı: 
dan bu Danimarkalının anlattığına Beni görünce tehalükle yanıma gel- Madam (Henritte) o ak,am de
göre genç Fransız balık a~ında d_a di. Aldığı bir davet üzerine acele niz kıyısında yaptığı gezintiden 
hayret edilecek kadar derın malu- harekete mecbur olduğunu, bu se- dönmemişti. Ak,amları yemek
mat sahibi imif. Daha sonra Liyon- heple veda ziyaretine gelemediğini 1 ten sonra kocası dominoya oturun
lu fabrikatörle politikadan bahset- ancak bu gaybubetin uzun sürmi- ca 0 da otel!n deniz kıyısındaki 
tiler. Onlar konuturken zengin yeceğini, iki gün sonra tekrar av- trasesine çıkar, orada bir müddet 
fabrikatörün kopardığı kahkaha- det edeceğini söyledi. gezindikten sonra dönerdi. Adeti 
!ardan anladım ki genç Fransız po· Dediği gibt gitmi, olacak ki o ak- vechile bu akşam da gezintiye çık
litika itlerinde de söz söylemesini şam yemek sal.onunda yoktu. An- 1 mış, fakat henüz otele dönmemİf· 
hilen für adamdır. Öğle yemeğin· c~ ~r~ad~ e~sıl~n sadece onun t":h- . ti. Batına bir kaza gelmit olma
den sonra onu bahçenin bir köşe- sı ıdı, ısmı hıç bır masadan eksık sından korkuluyordu. Ağır ve han
sinde Madam Henriette'le kahve d~ğildi: Hep ondan bahsediliyor, tal cüssesile kocaman bir boğayı 
içerken gördüm. (Vak'aları böyle bütün muhavereler onun İsmi etra- · andıran kocası muttasıl deniz tara
saati saatine kaydediyorum: Çün- fında dolaşıyor, herkes onun neşe- fına saldırıyor, ötede beride karı
kü hikaye edeceğim hadiseyi layı· li ve sevimli hallerini anlatıyordu. sını arattırıyor, heyecandan kısıl
kile kavrayabilmek için bu teferru- Gece saat on bire doğru odama mıf bir sesle gecenin karanlıkları 
atın bilinmesine ihtiyaç vardır). çekildim. Ba,Iadığım bir kitabı bi- içine bağırıyordu: Henriette! Hen· 
Genç Fransız Madam Henriette'ten tirmekle meşguldüm bir aralık hah- riette! 
ayrılınca tekrar kızlarla buluştu. çe tarafından kulağıma feryadı an· Tarihten evvel yaşamı, bir mah
lkinci bir tenis partisi daha yaptı- dıran a~ı bir ı~s geldi. Odanın lukun sanki ölüm yarası almı' gibi 
!ar. Oyun bittikten sonra Alman· penceresınden gıren bu feryatlar bir ıstırap ile bağırmasını andıran 
ları buldu. Bir müddet onlarla ~~z.~~nda bir isnı:in te~rar edildiği bu ses, bu feryat kulaklarda kor· 
görüştü. ışıtılıyordu. Otelın sakin muhitin- kunç bir tesir yapıyordu. Otelin 

Ak,am saat altıya doiru iıtaıyo- de o zamana kadar alıtık olmadı- garsonları ufak hi:ı:met oc ı 
t:ı-~~--.... --~~ 

biribirine girmişti: Hepsi merdi
venlerden teli.tla inip çıkıyorlardı. 
Otelde ne kadar müşteri varsa hep
si uyandırıldı, polise jandarmaya 
telefonla müracaat edildi. Liyonlu 
fabrikatör, düğmeleri çözülmüş ye
leğile, sağa sola ko,uyor, geoit a
dımlarla öteye beriye saldırıyor, 
bir taraftan da hınçkırarak gece· 
nin karanlıklarına mi.nasız bir hay
kırışla bağırıyordu: Henriette ! 
Henriette !.. Bu esnada otelin yu· 
karı katındaki odalarında uyuyan 
iki genç kız da uyanmıf, onlar da 
gecelik elbiselerile pencereden baş· 
!arını uzatmı,, annelerini çağırt· 
yorlardı. Kızlarının bu feryadını 
işiten fabrikatör kendine geldi ve 
onları teskin etmek için otele gir
di. 

Bunu takip eden hadise tarif e
dilemiyecek kadar müthiş bir şey· 
di. F evkali.de bir buhran içine dü
fen insanların bütün mevcudiyetle
ri bir tekallus ile gerildiği zaman 
simaları ekseriya öyle feci, o kadar 
hailevi bir ifade alır ki bir yıldırım 
ıüratile meydana çıkan bu l'llanza
rayı hiç bir kalem, hiç bir fırça 
hakkile tasvir edemez. Şişman 
fabrikatör de böyle olmuftu. Kız
l~rı~ın odasına gitmek için otele 
gırdıkten bir müddet sonra cüsse
ıinin a ırl • 1 altında 

merdivenlerden hızlı hızlı indiği 
işitildi. Kendisini gördüğümüz za
man yüzünün ifadesi büsbütün de
ğişmiş, üstüne vahti ve kor~unç bir 
yorgunluk çökmüttü. Elınde bir 
mektup v..:-dı. yarı anla,ılır bir ses
le başgorsona: "çabuk haber gön
derin, öteyi beriyi araştırmasm
lar, herkes borata gelsin, karım 
beni terkedip gitmiş,. dedi. 

öldürücü bir darbe almışa ben
ziyen biçare adam fevkalbe,er bir 
gayretle asabına hakim olarak bir 
müddet oturdu. Oraya toplanan 
halk bir müddet onun hi.lini gör· 
mek için etrafını sardı, herkesin 
meraklı nazarı ona teveccüh etti 
ve çok geçmeden hepsi faşkın, mah 
cup ve mütevehhit bir halde çeki· 
lip gittiler. O, son kalan kuvvetinin 
yardımile sendeliye sendeliye önü
müzden geçti. Etrafına bakmıyor
du. Doğru mütalea salonuna gitti, 
lambaları söndürdü, biraz sonra 
ağır bir vücudun bir koltuk üstüne 
yıkılır gibi düştüğü işitildi, bunu 
vahfİ ve hayvani bir hınçkırık ta
kip etti. Bu hınçkırık öyle bir şeydi 
ki ancak ömründe gözyaşı dökme
miş bir insan böyle ağlayabilirdi 
İptidai insanların duydukları ıstıra
bı tasvir eden bu manzara hepimi
zi, hatta içimizde en az his sahibi 
olanl bir a ete 

şürmüştü. Ne garsonlar, ne merale 
saikasile oraya toplanan müfteri• 
ler, hiç kimse bu manzara karfl' 
sında gülümsemeğe bile cesaret 
edemiyordu. Maamafih hu hale acı· 
yan da yoktu, kimsenin ağzındatı 
bir merhamet kelimesi çıkmıyordıl
Hepimiz derin bir sükun içine dal· 
mıştık. Bir yıldırım süratile patlı• 
yan bu hadiseden utanmıf gibi her· 
kes birer birer odasına çekildi. 

Yalnız o, yalnız o biçare adaıtl• 
ıfıkları birer birer sönmeğe baflı' 
yan, çatısı altında yeryer fısıltılar• 
dan, hafif ve ölgün bir kaç sesteJI 
ba,ka bir fey ititilmeyen bu koca· 
man bina içinde ve bu binanın k"' 
ranlık bir odasında çırpınıyor, 1~ 
tırabının ağırlığı altında ezilıtı1f 
bir insan yığını halinde hınçkıtll' 
rak ağlıyordu. . 

Kabul etmek lazımdı ki gözler 
miz önünde bir timtek gibi pat ''. 
yan bu hadise otel alemlerinin •

1 

kıntılı hayatı içinde manasız eğle"' 
celerle vakit geçirmeğe aiı,nııt f;, 
lan müşterileri kuvvetli surett~ t~ 
yiç edebilecek bir sebepti. Bı:ıı e' 
pansiyonda o kadar tiddetle cer fi 
yan eden ve bir aralık el kaV~~e" 
şekline girmek istidadını bile gd" 
ren münakata dahi bu hadise 0~ 
çıkmıştı. Böyle olmakla beril~ ' 

Bi 
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Radyoda tarihi 
Bir gece 
ale~ 71n 14 Ü ile 15 nci ıre:•ıi radyo 
tir, B~ ~ ta~ihi bir hadiıe vukua gelecek 
dtn b 0 ":1. e hır §eye radyonun teeısüsün
cerne ek tahit olunnıamıttı. O gece, Lu· 
hile Y•n~~~r~nunda teopit edildiği veç· 
dalga\arile utun rad!o m•rkezleri yeni 
zi Avrup çalı,maga baılıyacak. Merke· 1 

tile ıaat ~~~~le .~~ 11 ve lıtanbul ·~· ı 
netriyatlan k hutun radyo merkezlen 
bir Yer bil ~ 1 ••ecekler ve aletlerimizle 1 lır. Bu .. ;:,. u m".k mümkün obnry11cak· 
l'a bizi.:~a:~et. hır ıaat sürdükten son .. 
•ar faaliy t tnızle birde merkezler tek 
çok ınerk e j ıreçeck, fakat bu ıefer bir· 
da olac ketz er Yeni d~gal11rile kartımız· 
k • ır s. . b' t:ılerin : ııız geçen ır ıaat mer-
fi ııelec ~~nı dalga tertibatını ikmale idi· 
laların·~ tır. Yalnız bazı merkezler dal
lerinde · ~ar}arını iyi ayn edemiyecek· 
tiınau :ı • 1 ıat11syonlar ile karıımak ih· 
bilha dugu unutulmamalıd:r. Bunda 
ltrj / 18

1 
aletleri Üzerinde merkez iıim· 

ları ;•hı 1 olan alet ubiplerinin f'"fırmll" 
1 · u teıneld' B' · • b''t'' d'n 'YıcU ır. ır an ıçın u un ı .. 
farkı er •ceınj bir radyo dinliyenden 
but • .'.. olmayıp aradığı bir merkezi hemen 

-•uyacak d ... · b' • b' la ÇevU-i ugmeyı ır aaga_ ır ıo 

fİipb p Uzun uzadiya arayacaktır. Hiç 
' taay 

0
}

0 k ki biraz eıkimiı amatörler iı· 
O•uar • k 

&İiç! .. k 1 Yenı dalgalarında bulına ta 
derc:tr~~kıniyec.kler ve oayfam zda 
ıt,,1_ .~R'uniz H.atede mucibince yerinde 

~ "2 . 
ler la erınde arayacaklardır. Merkez· 
lik bi "'k dalga ayarlarını ancak iki gece· 
lacaı.) 0~trolden •onra tespit etmit o
•adııı •n •Çin ilk akıamı uğultu ve ıalık 

•rı ek 'k • h · d'li Yor. M ıı olmıyacagı ta mın e ı -
hu! Ilı ellılluniyetlc haber aldık ki latan• 
ha Ilı .~l~ezj ı;ene uzun dalgahrda ve da· 
Zat • .,U•aıt bir tulümevçte çalışacaktır. 
L - "'•rke · · · · · 'ba il \lcl"" 'd :Ztmızın montaJt ıtı r e 
ınetr•lik de Türkiyeye verilmiş olan 261 
tu. lata b •lgoda çalışmasına imkan yok
da., İtih;. ul •advo•u · ayın 15 ci akşamın· 
Aıılcarod:•; 1639 metre tulde çalışacak. 
nıetreliı, d • dalıraaını timdilik 1535 
lir. 1•t•nb::l•aından 1500 ze indiTecek· 
t•cekler; 5oo "'•~kezini uzaklardan dinli· 

kukvveu; "'•rkkılovatlık dünyanın en 
a t:r Ç·· ••inin t · d • · hak ı çalı ı · Uflkii '" acız e cegı mu 

"' 

§ P, ara.,.,2 d"10•kova 1714 metre de ••a ••. • 8 kil b 1 lıta k 1 Vard,. 1 o erzlik bir da ga 
8 ı.Ü h Ankara' d 5~0 nıetre dalgada ça· 
kov 

0 ~rz •ltınd "l""nda da Daventri 
>:ay~ ~· •şnıaktad°;. • 100 kilovatlık Mos· 
metr ~&taıyonları..; liu itibarla şimdiki 
İtid'Je ·~ U>ak Yerl

12':J birkaç yüz kilo-

Fii:tz
ı rne_ııne. iınk.. er en doğru dürüat 

an ver,.,,· TM - · - ıyoruz. . . 
~d - - -,, .. ~ 

12-1 -933, cuma akıamı Viyana rad • 
yoaunda neıredilecek "Mina Solem • 
nü" İ8İ.mÜ Beethoven'in tagannili tem 
•ilini idau edecek olan meıhur keman 

virtüoı:u Fritı: Buach 

Viyana radyosunda seri konserler ve • 
ren ve yılbaıı akıamı iıittiğimi;z; 

Josel Şmit 

15 K. Sani akşamı yeni dalga
ları kontrol edecek ve kontrol 

edilecek merkezler 
Brüksel: Belçika, ispanya, Franıa, ln

ırilfere, lrlanda, !alanda, Lüksemburg, 
Faı, Holanda, Portekis, lsviçre merkez. 
)erini kontrol etmeğe memurdur. 

Berlin: Almanya, Danimarka, Polon· 
ya merkezlerini kontrol edecktir. 

Prag: Av.usturya, Macaristan, Roman· 
ya, Çekoslovakya radyo istasyonlarını 
kontrol edecktir. 

Helıinıki : Eı:tonya, Fenlandiya, Let-

Yeni dalgalar ( 15 kanunu 
san iden itibaren muteber) 

Merkez Memleket Kudret Dalga 
Pariı (Franaa) 75 1796 
Moıkova (Ruıya) 500 1714 
Ankara (Türkiye) 7 1639 
Kaunas ( Litvanya) 7 1639 
Reykyavik (lılanda) 16 1639 
Zeeıen (Almanya) 60 1571 
Daventri (lngl.) 25 1500 
Minık (Ruı) 100 1442 
Motala (laveç) 30 1389 
Huizen (Felemenk) 50 1345 
Harkov (Rus) 20 1345 
Varıova (Polonya) 120 1304 
Leningrat (Ruı) 100 1224 
Oalo (Norveç) 60 1186 
Lahti (Fenlandya) 40 1145 
Moıkova (Ruı) 100 1107 
Roıtov (Rus) 20 84S 
Smolensk (Ruı) 10 824 
Moıkova (Ruı) 100 748 
Jubliyana (YuıroıL) 5 569 
Vilna (Polonya) 16 559 
Budapeşte 1 (Macar) 120 549 
Zürih (lsveçre) 60 539 
Atlone (lrlanda) 60 531 
Palermo (ltalya) 3 531 
Müliker (Alman) 100 522 

Viyana (Avusturya) 120 506 
Faı-Radyosu (Faı) 6,5 499 
Floranaa (ltalya) 20 492 
Munnanık (Ruı) 10 492 
Brükael (Belçika) 15 484 
Praır (Çekosl.) 120 470 
Liyon P.T.T. (Franıa) 15 463 
Langenberg (Alman) 60 4S6 
Şimali İngiltere postaaı 50 449 
Sottans (lıviçre) 25 443 
Belgrat (Yul{oalavya) 2,S 437 
Pariı P. T. T. (Fransa) 7 432 
Stokholın (lıveç) S5 426 
Roma ( ltalya) 50 · 421 

Kiev (Ruı) 100 415 
Talin (Eıtonya) 20 410 
Münhi (Alman) 100 405 
Vipuri (Fenlandya) 13 405 
Kattovitz (Polonya) 12 396 
Stalino (Rus) 10 387 
Tullız (Fransa) 2 386 
Laypzig (Alman) 120 382 
Lemberır (Polonya) 16 377 
Selanik (Yunan) 1 373 
lskoçya (lıkocya) 50 373 
Milano (ltalya) 50 369 
Moıkova 4. (Ruı) 100 361 
Berlin (Alman) 100 3~7 
<\of ya 1 3S3 

. <;:mferopol (Ruı) 10 549 
<ztraıburır (Fransa) 12 349 
Pozen (Polonya) 1,7S 346 
1 .ondra (İngiltere) 50 342 
':raz (Avusturya) 7 338 
T oulouse (Fransa) 10 335 

(Devamı gelecek haftaya) 

, ... -va merkezlerini.. 
:'11oskova : Bütün Sovyet merkezleri

n· ,:ontrol edecktir. 
">oma: ltnlya, Türkiye, Yugoslavya, 

C ·air, Tunus, Mısır radyolarıru kontrol 
e: - ekle mükelleftir. 

>' tokholm: Iıveç, Norveç radyolarını 
mü:akabe edecektir. 

Sanayi programımız büyük bir alaka uyandırdı 
ti...,,e (Başı 1 inci sahifede) 
latnn "~ ger.,kse yerli kıvırcık koyun. 
edile~:ı a yapılan. teaalüp neticesi elde 
ta nef· rnahs~llerın istedi&imiz evsaf
bit ~ yapagı haaılaar verdıkleri les
i edılmıt. ve. n:ıeml~keli'Tniz hayvan _ 
&t'lnı tetkı~ ıçın Tu.rkiyeyo 932 

933 aenelerınde getirilen yük ek ve 
k . ... . s zo.. 

ote nı alınılerinden prof .. V 'd eaor er • 
man . ~ mer<noaların Türkiyede ta • 
::nanuyke ~~abuk ettiklerini ve evıaf. 

nı ayuetm d'k! · · · Yapag' ı fi e ı erını ve bılhaasa 
vası arını t 

lat'ın . amamen yavru .. 
haYv:n~aklettıklerini bildirmittir. Bu 
de tek,.a1rın. eıaah ve fenni bir •ekil • 

1 tr erı ·- . . Y 
o araı. kabuı ıçı.n merınos mıntaka11 
Ve Ç11n11'-- edılen Buna, Balıkesir 
r· ·ı """ale v·ı· . tcı ere h ı ayetlerındeki yetiıti-. er ıe 
l'~noa dağıttı ne parasız olarak me -k ~er rnenıı "kaktadır. Merinoı teksi· 
•tırnizde de ette olduğu gibi mem.'e 

•elıneıine e Yllpağı piyasaaının yük· 
julatının ke dolayısile merinoı mah • 
u",'tlakt11d1

1;"'etlen!"eıine bağlı bu • 
l>a~, l>İya · 1.~ha11di buhranlar ya • 
ler y •aaı uzenn· d .. h' · llJllll'ak b. e mu ım tesır ~ 
>:~~a.n kıYtn ~~aç •ene evveline na • 
ltıuş oldu. etını pek aıağıya düıür • 
hJ>atı g~r;ıdan yetittiricilere 11rf 
'•ııı i\r ıçın Yellttirilen bu hay· 
lllel( iıte zu ve heveı ile yetiştir • 

ı. ıtıemektedirler ..... anı f'l . 
'-Pa.ğı1 a. 1

• 1 933 senesinde Merinos 
dan o arı P•Yaaa11 yükoelmiı oldugu' n 
r &ene Y ti t' · · ••aatı b' . e ! ırıciler vekalete mü· 
" .a. Lnı m··t · e koYU . ~ ecavız Merinos koç 
llıittir Bu 1.~temıtlerdir ve 500 ü veril 
!inde 'so:gun vilayet yetiıtiricileri e· 
baş Yar saf kan merinos ve 1174 
Iİbj ayr"" 1Kn merinos bulunduğu 
&eoinde ~~3 aracabey haraaı müe1&e• 
•ırn itan . •af k.:.n ve S8S9 da ya. 
ka.I\ nı .merınoa ki cem11n 31Sl saf 
titıoa etınos ve 7033 yarını kan me .. 
" Vardır M · • ıtı1de · erınoa yapagısmın da .. 
"ıa1.., Y•ka~ıp kamgarin İpliği yapıl • 
•ıııd,. ı ternın için hükumet fabrikala. 
do letjl<~rnguin İpliği tesisatı vücu • 

liu ••lrnesine çalışılmaktadır. 
f: 11 •uret!e memleket dahilinde ye 
litte koyunlarımızın ince yapağıla
~ıta "".kendi tesiıatımızla ince ku • 

r llnaJ edilebilecektir. -

lkı Sun 'l ipek 
l>~oırr.:, t Vekili Celi.! Bey iktısadi 
dunkii b etrafında Anadolu Ajansına 
Verıtıi•f •Yanatına ilaveten ıu izahatı ., ır. 

- B . ~~Yalard arı~en meınleketim'z• gelen 
•tıbariyı:" .. ~ınen hepsinde m'kdar 
t~ni tn goru1en tenezzüle rağmen 
lııı.t "mu! ıu •· · k . h • b-' ır, }933 n. ı ıpe ıt alatı art-

ııı lira , •eneıınde bu mikdar 4 71 
"'Yınetind 'd" · e ı ı. Dığer taraf • 

tan mem.leketim:zde elde edilen ta • 
bii ipekler hariç piyualardan talip 
bulunmadığı halde beynemilel piyasa 
fiyatlarına nazaran memeketiınizde .. 
k.~ •a.tıı. fiyatları ikl misli idi. Ve bü • 
tün l&tıhaali.tımız ancak ihtiyacınıızı 
kartılayabilecek d-..ced d' " 

Ş • e ır. 

• . •fe ve porselen 
Celal Bey bizım' ır'b' b'• . k · tih ' 1 ı ta 11 ıpe 

~s sal eden ltalya ve Jap<>nyada sun'i 
ıpek san.ayiinin kunılrnuı olmasındaki 
sebeplerın her sınıf halk araaında i • 
pekli mensucata ait "l'Zu\ann latmi· 
ni gibi tabii hislerden doğmuı <>ldu • 
ğunu kay~.e~erek tiıe, cam ve porse • 
len ~nayıının kuruinıası için düıünü 
len •tlerden bahaetmiıtir. 

Vekil Beyin bu noktadaki izaha • 
tına göre porselen fabrikası Kütahya 
da kurulacaktır. Memleket bakımın -
dan tiıe ve emsaij_ ihtiyacmıızı yüz .. 
de SO Dİ!.betinde karıdayacak olan 
bir fabrika d11 lstanbulda te•is edile • 
cek ve 1935 senesinde faaliyete ge -
çecektir. Cam fabrikasına gelince, bü 
yiik bir dikkat ve itina istiy~n bu işte 
liyakatli usta ve amelelerimiz yeliıin 
ceye kadar bu İ§ tehir edilecek:,;r. 

Kimya sanayii 
Kimya aanayiine gelince, bu iıin 

bizim için İstihlaki ve geliri az b'-· sa 
nat tubesi olmasına rağmen diğer sa,o. 
nayiin yardımcı bir kısmı olması iti • 
barile kurulmaaında da zarure~ bulundu· 
ğunu IÖyliyen Celi.1 Bey, beynelmilel 
bir töhret ve kıymeti haiz ve niııbeten 
çok az bir .errnaye ie itJenebilecek ta 
bii bir servet membaı olan süngercilik 
üzerinde de çalııılmak istenildiğini 
kaydetmiı ve bu husulla tetkikatta 
bulunmakta olduğunu ili.ve eylemiıtir. 

Bundan maada gül ve gül yağcılığı 
nın bir iatih!al kooperatifi tetkili su• 
retiyle inkitafına yardım edileceği gi 
bi bankalann yardımı ile taktirhane 
vücude getirilmek suretiyle bunlann 
saf ve temiz bir surette iç ve dı§ piya 
ıalara arzının temin olunacağını söy • 
leyen vekil bey bu münasebetle i!ıra· 
cat eıyamızın İstandardizasyonu ile 
metırul olacak bir büronun tetkil olu 
nacağını ve bu vasıta ile harice çıka
rılacak eşyanın yavaş yavaş kontrol e 
dilmeainin de mümkün olacağını ili.ve 
ederek ıon bir sene içinde memleli.e
timizde mütehauı&lyar tarafındacı ya 
P.rlmakta olan altın ve petrol tahar .. 
rıhatı ve elde edilen neticeler etra • 
fında malU.mat vermiftir. 

Sanayi prooramımız her tarafta 
buyuk bir a1aAa uyandırdı 

Mem.leketimizin sınai'e§tiritmeıi j .. 

çin tanzim edilmit olan program her 
taraftfa büyük bir alaka uyandırmıı· 
~ır. Memleketimizde inkitafa müst.ı • 
ıt olan aa.nayiin tesisi, yalnız memle -
ket dahilinde bir refah temin etmek • 
le kalnuyacak, Balkanlarda komıu • 
muz .. ~lan diger memleketlerin de &a· 

nayıı ıle mütevazin bir surette inkitaf e
decektir. 

Ko':"tul..:rımızın başında bilha1aa 
Yunanıatan bulunmaktadır. Bugiin j • 
ki meınleket ıiyaai sahada tahakkuk 
etmif bulunan teıriki mesaiden maa • 
da, iktısat sahaunda da bir teıriki me 
aai arifesinde bulunuyorlar. Türkiye 
ile Yunanistan arasında aktedilen li -
caret mukavelesinden sonra, iki meın 
leket arasında yapılacak teıriki me • 
sainin ana hatlan çizilmek Üzeredir • 
Bu ay nihayetinde Ankarayı ziyaret c 
decek 0111n Yunan milli lktısat nazın 

1
':1j :e•mezoğlu ile lktıaat vekili Ce
ak ey araunda bu hususta etraflı mü 

za erat cerey d k .. . ... . . an e ece ve .bu teırıkı 
meıaı vaaı hır prograın h 1 k 
tır. azır anaca • 

Bu programın baıında T .. k' y 't urıyeve 
u~~n~ ~n ıanayünin iki memleketin 

dahıh ıatihlikaUını temı"n · · b'rib• ,, IÇID:Jt 

rını. tamamlamaları meaeleıi gelmek • 
tedır. 

Buırün redi milron nüfusa malik o 
lan Yunanıatanda ınki§af halinde b . d azı 
sanayı var ır. Fabrikalar, harice mal 
satamadıkları için istihsal kuvvetlerim 
yalnız dahili istihlak ile mütenaaip bit" 
tekilde koymakla iktifa etmek mecbu 
riyetindedirler. 

Türkiyede henüz temelleri atıl • 
~akta o.lan •.anayi de ayni hal ve va .. 
zıyettedır. Bızde sanayi siyasetimiz • 
de yalnız dahili iıtihlaki hedef itti
haz ediyoruz. 

Yu~an menabiine göre Türkiye ve 
Yunarustıan sanayii de biribirlerini ta
mamlayan bir siyaset takip pedecek o 
lurlaraa Türk ve Yunan fabrikalarının 
istihsalitı, Önlerinde daha vasi bir pa 
zar bulmut olacaklar ve komıu mem
leketler ihtiyacını yekdiğerinden te • 
darik edecektir. 

Bu suretle Türkiye ev Yunanistan 
mütekabilen 20 • 25 milyonluk müs • 
tehlik bir nüfus kaqıamda kalacak • 
lar demektir. lıtihlakatın artma11 e~
yanrn maliyet fiyatının inmesini ınu. • 
cip olacaktır. 20 • 25 milyonluk müa. 
tehlik bir kütle kartıaında eıya fiyııtı 
ucuzl~ya~ak, bazısı henüz inkişaf et .. 
mek ımkarunı bul11mayan küçük 
nayiin de büyük nisbetler hal' d •.~" 
resi kabil o'acaktır. ın e 1 a 

Sanayi, Yun,.niıtanda t•ı' d'l "' ıa e ı me 

Kısa dalgaların 
Çalışma saati 

F.''~::u?~:t;:TJV.f*/ijğfl? (?t=J~2.~.:~:g:;[;J}~~-- __ ___;~ 
F. Lehar'ın yeni bir operası 

K11a dalgalı merkezi dinliyen amatör· 
ler çoğalınaktadır. Fakat bu çeıit mer• 
kezlerin çalıtma saatleri bilinmemekte 
olduğundan alet ıahiplerince ne zaman 
hangi merkezi dinliyecekleri maliım de
ğildir. Son posta ile gelen kıaa dalgalı 
merkezlerin çalııma ıaatleri hakkında al· 
dığrmız cetveli dalga ıırasile kaydedi· 
yoruz, 16,86 metrelik Daventri (lnıril· 
tere) herırün saat 14 ten IS,45 te ka
dar, 16,88 metrelik Huiıen (Holanda) 
postası perşembe_ cuma, cumartesi, pa .. 
zar ve pazartesi günleri saat 14,30 dan 
16,30 za kadar, 19,56 metrelik Amerika· 
nın Shenektady istaıyonu pazartesi. çar· 
tamba, cuma ve pazar günleri saat 22 den 
23 çe kadar, 19,68 metrelik Pontois 
(Fransa) iataayonu hergün 15 ten 18 ze 
kadar; 19,72 metrelik Pittaburır (Ame
rika) herırün aaat 18-24, 19,73 metrelik 
Königıvuıterhausen (Alman) poıtası 
hergün ıaat 18 den 23 7<; kadar; 19,~ 
metrelik Daventry (lngıltere) hergun 
aabahlan oaat 9 dan 11 re ve öğleden aon• 
ralan 16 dan 17 ye kadar; 19,84 metre
lik Vatkani (Papalık) istasyonu pazar
tesiden cumartesiye kadar aaat 12 den 
12,15 ıe kadar 23,38; metrelik Rahat 
(Fas) iıtasyonu yalnız pazarları 14,30 
dan 16 ya kadar, 25,20 metreki Pontoİ• 
1e (Fran11z) istasyonu her ıı;ün 111at 18,15 
ten 20,15 ıe kadar, 2S,27 metrelik Pith· 
burg (Amerika) postası hergün 24,30 
dan 1.30 za kadar, 25,28 metrelik Daven· 
tri (lngiliz) istasyonu hergün 14 ten 
15,45 şe ve 16 dan 20 ye kadar, 25,40 
18 30 dan 19,30 za ve 20,15 ten 24,55 şe 
m;trelik Roma (ltalya) postası herg;ün 
18,30 dan 19,30 za ve 20,15 ten 24,5S 
ıe kadar, 25,53 metrelik Daventri (lngi· 
liz) merkezi hergün ıabah saat 9,30 dan 
11.30 za ve öğledn ıonra da 20,15 ten 
24,45 şe kadar, 26,Go metrelik P~toiıe 
hergün 22 den 24 te kadar ve ıabaha kar· 
ıı 1 den 5,30 za kadar, 30,40 metr~lik 
Madrit (ispanya) hergün saat 24,30 dan 
2.30 za kadar, :ıı ,25 metrelik Liıbon 

15-1-934 akşamı saat 19,55 tle Viyana 
radyosu tanınmıı bestekar Franz Le· 
bar tarafından yeni bestelenen «Giudit· 
ta" operaaı ilk defa olarak Viyana operaaın 
da verilecek ve Viyana radyosu tara· 
fından da nakledilecektir. Lehar'ın bu 
en yeni eaeri Budapefte radyosu tara .. 
fından da doğruca operadan nakledil· 
mesi huıuau Viyana opera müdürlüğü 
tarafından kabul edilmiıtir. Viyana o· 
perasmdan doğrudan doğruya bir 

ecnebi radyosuna yapılan nakillerin 

( P ortekis) merkezi salı ve cuma günleri 
23,30 dan 2 ye kadar 31,30 metreli~ c~ 
nevre (lsviçre) merkezi cumarteııl~n 
aaat 24 ten 1,15 ıe kadar, 31,30 metrelık 
Daventri (lngl.) merkezi hergün sa~t 
13 ten sabah 7 ye kadar, 21,38 metre~ 
Königsvüsterhausen (Alman) merkezi 
hergün saat 24 ten sabah 4 te kadar; 
31,48 metrelik Chenektady (Amerika) 
istasyonu hergün 2,45 ten sabah 6 ya ka
dar ; 31. SS metrelik Daventri (lngl) 
merkezi hergün 18 den 20 ye kadar ; 
37. 33 metrelik Rahat (Faa) istasyonu 
pazarlan l&llt 21. 30dan 24 e kadar; 38 
47 metrelik Cenevre (lıviçre) İstasyonu 
cumartesileri saat 24. 30 dan 1. 15 e ka
dar; 4S,38 metrelik Mo•kova İstasyonu 
hergün 18 den 22 ye kadar; 48,86 met• 
relik Pittaburg (Amerika) istaayonu her 
gün 24,lS den sabah 9 za kadar, 49,18 
metrelik Boundbrook (Amerika) merke • 
zi cumartesileri saat 23,30 dan sabah 8 ze 
kadar; 49,35 metrelik Skamleback (Da· 
nimarka) Pazarları saat tS ten 16 ya, 

Russel Paşa 
Tekzip ediyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
deler hakkında muhafaza tetki· 
Ii.tı ve devletin bütiin teıkili.tı vaaı • 
taıile yapılan ıiddetli mücadeleyi tak 
dir etmiı olduğunu da bildiğimizden 
Ruasel Paıaya atfolunan bu beyana • 
tm doğnı olabileceğine de inanmak İ• 
temediğimizi dahi kaydeylemittik. 

Memnuniyetle gördük ı.:i, Ruuel 
Pata neıriyatımızı nazarı dıkkate al· 
mıf ve bir Fransız mecmuasınd!'" ~en
disine atfen çıkan beyanatın vakı <>I· 
duğunu reunen tekzip etıniıtir. Ruı
oel Paşanın gazetemize gelen beya • 
natı aynen şudur: 

"-Verdiğim son iki raporda latan· 
budaki earar fabrikalarının kapatılma· 
11ndan dolayi beynelmilel büromuzun 
Tün.iye hükumetine minnetuar olduğu· 
nu yaıımıthm. Uyuıturucu maddelerin 
htibaal ve gizli ticaraGne hakikaten nİ· 
hayet vermek ist'iyen 'her memlekete 
Türkiyeyi nümune olarak göstermit· 
uim. Şimdi bu makalede bana atfolunan 
uydurma ifadelı.ri verdi&ime lclmsenin 
inamruyacağına eminim. 

Gazetenizin karilerine yem Türkiye
ye tamamen hayran olduğumu bildir
mek İıterdim, Güzel memleketinizde hay 
lı tahsi d~tum olduğundan kendimi hah 
tiyar aayarnn. 

Uyuıl.Urucu maddelere kartı mÜca· 
dele bürosu umum müdürü sıfatile de 
beynelmilel bir felaket tetkil eden giz
li earar ticaretinin önünü almak için ye
ni Türkiyenin bize yaphğı müeısir yar .. 
dımdan ve bu husuıUı aldığı cezri ted· 
birlerden son derece minnettarım. Eğer 
bat\<a hükumetlerden de Türk1yed~n 
gördüğümüz gibi samiıni y~un temı~ 
edebilseydik büromuzun mucadele etti· 
ği bir çok m'üşklilav ki.milen ortadan kal· 
kardı.0 

Ru11el Paşa yılbaıı münasebetile de 
..;ıayete tebriklerini bildirmiıtir. 

mit olan n.nayidir. . 

birincisi budur. 

Viyana opera korosu 
Budape~te'de 

Ayın 16 ncı salı akşamı Viyana 
radyosunda taganni eden koro bir 
konser vermek üzere Budapeıte rad
yosuna davet edilmiıtir. 

ltalyan radyolarında almanca 
ltalyan hatibi Matmazel Berta her 

hafta Roma radyosunda saat 19 da 
ltalya hakkında almanca birer kon· 
ferana vermektedir. Konferanalar ıa· 
lı akıamları işidilmetkedir. 

Sovyet ordusunda radyo 
Sovyet Ruıya ordusunun muhabe

ratını temin için ordusuna radyo 
gönderici ve alıcı aletler i.le techize 
baılamııtır. Bu suretle ıimdiye ka· 
dar telefonlar ile yapılan askeri mu .. 
haberat temamile radyo ile İcra edi· 
Jecektir. Askeri kurslarda bund11n böy 
le t"knik radyo derslerine de baı· 
lanılınıttır. 

Radyo programında plaklar 
Bir lngiliz ist<atistiğ'ine nazaran ln

ıriliz radyoları programının yüzde O• 

nu nispetinde bir kısmını plak neıri· 
yatı i§ga\ e!ınekte iken başka mem• 
leketı.,rin radyolarında pli.k neıriya. 
tının daha çok fazla olduğu ve resmi 
atatiatiklere gÖ•e Holanda radyo proır 
r~lannın yüzde 44 buçuğunu, Bel
çıka radyolarının 32 sini, Fransız rad
yolarının 28 zini, ve ltalya radyoları· 
nın da yüzde 15 §İni pli.k neıriya tı İ§· 
ıra! etmekte olduğu anlatılıyor. 

Haydutlarda kısa dalgalı 
radyolar 

Kasa hırsızlarının haydutlukla en 

20 den 21 re, 22 den 1 re kadar 49.50 
metrelik Philadelphia (Amerika) mer· 
kezi hergün aabaha karşı saat 3 ten 8 ze 
kadar 49,59 metrelik Daventri (lngl.) 
merkezi her gece saat 1 den 3 çe kadar 
ve Pazartesileri ile cumartesileri de 21 
den 21,15 ıe kadar, 50,26 metrelik Vati
kan (Papalık) merkezi cumartesi, pazar 
ve pazartesileri aaat 12 den 12,30 za ka. 
dar program neıretmektedirler. 

\angın tahkikatı 
Devam ediyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
müfettif]erden biri, tahkikat etrafın· 
da bir kelime bile oöyleyemiyec:ekle
rini beyan etmiıtir. 

Yangın gecui itfaiyenin faaliyeı 
tini takip ve tertibata nezaret eden 
adliye, viJ&yet ve emniyet müdürlüğü 
erk&nının da maliimatına müracaat e .. 
dileceği haber verilmektedir. Müfet· 
tİ§ler , bugün de iaticvabata devam 
edeceklerdir. Tahkikatın bir kaç gün 
içinde ikmali ümit edilmektedir. 

Adliye yangının adli cepheden 
tahkikine dün de hapishanede Bedri 
ve Arif Beyler tarafından devam e • 
dilmittir. Adli tahkikatı ikmal ve in
taca ınemur bu iki zat dün baılan -
mış olan ilk tahkikat evrakının tet .. 
kikini ikpıal etmitlerdir. 

Bu tetkikten sonra tahkikata de • 
vam etmek için lüzumlu gördükleri 
bazı mahallere tahriri sualler tev. • 
cih etmiılerdir. Bu sualler muhtelıf 
dairelere sorulmuş ve e~ .kısa. z~~n 
zarfında cevap verilınesı ıstenılmi!tır. 
Mevkuflardan odabaşı Me~~et. Aıra: 

.erbest bırakılabilmesını ısternıı 
nın d "'Jd' o·· ld • haberi doğru egı ır. un 
:·r ~~etenin yazdığı bu haber evvel· 
c: mevkufların reddedilmiı olan ke • 
faletle tahliye taleplerinden galattır. 
Bedri ve Arif Beyler bugünden iti • 
haren bizzat isticvaplara baılayacak 
!ardır. 

* * * Adliye yangınında yanan doaya • 
Jarın yeniden tesis sve davaların ihya 
aı için tanzim ve Büyük Millet Mec • 
liaince kabul edilip latanbul vilayeti • 
ne gönderilen kanun henüz Adliyeye 
tebliğ edilmemiştir. 

Satış bitiyor 
(Başı 1 inci sahifede) 

ııe İ§in ehemmiyetini kavradığı görül· 
mektedir. 

Şayanı dikkattir ki son günler!n 
alıcıları arasında bilhaşsa ecMbilerın 
çokluiu naı:ar• dikkati celbetmekte • 
dir. Bir günde ecnebilerin aldıkları 
tahvil 14 bin adedi bulmuıtur. Bir 
çok ecnebiler bankalardaki meııdua • 
tını çekerek Ergani tahviline yatır • 
maktadırlar. 

Bankalar tahvilat üzerine banka 
muameleai yapmadıkları halde, yal • 
nrz Ergani tahvillerine bu muamele • 
yi yapmaktadırlar. · 

Budapeıte radyo mrrkeı:inin 314 m•t· 
re boyundaki anten kulesini ü;z;erinde 

taııyan porsilen iı:olôtör 

------· 
modern doğramacı aletleri kullan· 
dıkları işidilirdi. Fakat haydutların 
faaliyet esnasında portatif kısa da~· 
galı gönılerici aletler ku~am~ vazı· 
yellerinden ortaklannı sıfre ıl~ ~~ .. 
berdı.r ettikleri §İmdiye kadar ı§ıdtl• 
memiıti. Amerikada bir müddet ev· 
vel yaknlana.n bir şebeke de bu nevi 
aletler bulunmuştur. 

Kısa dalgalı Alman merkezleri 
Kısa dalgalı merkezlerin neşriyat• 

larını dünyanın her tarafından ayni 
nefasetle dinlemek mümkiin olmadı· 
ğından bazı kısa dalgalı radyo gön
derici iatasyonlan muhtelif semtlere 
göre ayrı, ayrı anteQ.ler istimal eder .. 

ler. Meoeli. Amerikadan itidilmeıi İ• 
cap ede.n bir ,;eıriyat için bir Avru• 
pa kısa dalga merkezinin anteni ıl· 
maiden cenuba doğru, Afrikadan du· 
yulması için şarktan garba doğru ee. 
rilmiş olmalıdır. Bu noktaya bilhaar, 
kolonisi olan memleketler kolonilere 
mahsus neırettikleri programın iti· 
dilmesi için itina ederler. Alman rad· 
yolarmrn elde ettiğimiz böyre bir nef< 
riyat saatlerini, kısa dalgalı radyo
su olan karilerimize hizmet olmak 
için dercediyoruz: 31,38 metrelik Aa. 
ya programı saat IS ile 18 ara11nda 
neşredilir. Ayni merkezin Afrika proı 
ramı 19,50 ile 23,30 araıında iıidi· 
lir. 49,83 metre dalgada itJiyen Al· 
man merkezi gene buradan jşidilen 
Afrika neşriyatını gece 1 ile 3,45 ..,. 
raıunda icra eder. 

Demirağ 
Memleketi sarıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
rinde 600 metre uzunluğunda açılacalc 
mühim bir tunel<n iki batından 5!eno-
mek üzere ite baılanmı.ttır. .. 

Her kısım üzerinde ıcabına ırore 800 

den 2000 yakın amele çalıttırdınakta• 
dır. 

Bakır hattı • Dahili İ•tikre12 
Bakır haJtı tamamen dahili Ergani 

istikraz ·karşılığı ile yapılmaktadır. Er
gani madenine kadar ihaleıi yapılmıf 
olan bu hattın Diyanbekire kadar olan 
kıımının önümüzdeki sene baharında i
halesi yapılacaktır. 

Bakır hattında günde vaaali olarek 
7000 amele ça!ıımıı ve çalııma denm 
etmektedir. 

Kömür hattında faaliyet 
Bu bat, Karaden'iz kömür havzaıım 

memleketimizin içlerine bağlıyacaktır. 
Bu inşaaU kısmında halen eaaı faali

yet Irmak - Filyoı ve Çankırı - ıı. 
dizim arasında toplanmıştır. 

lrman tarafında yapılmakta olan ray 
döıemes5nde günde vasati olarak 672 a. 
mele çalıımıştır. J 

Siva• • Erzurum ve ütiıakı 
Geçen haziranda yerlisennaye, yeri[ 

iıçi ve yerli mühendiılerden bir grupa 
ihale edilm'ıı bulunan ve memleket.1 ta.rk 
hudutlanmıza bağlayacak olan bu demir
yolunun inıaatı 4 eylulde batlamıılıl'. 

Bu hattın inıaatına esu olan etüuter, 
Sıvastan itibaren 180 inci kilometrede
ki Divereğe vannışt.n-. 

Bu hattın in§aaına günde vaıati 2000 
itçi ile devam edilmektedir. llkbah11rda 
tam kadro ile inıaata devam edilecek • 

Malatya iltisak hattı 
Geçen teşrJniaaninin 23 ünde İnf8• 

aına baılanan ve halen günde 600 - 1200 
amele çalışan Malatya iltiaak hattının 
da, bu sene içinde 70 kilometresi biUnit 
olacak hl'. 

Demiryolu inıaatnnız, program da· 
bilinde devam e!ınektedir. Havaların tid. 
detinden bizzarur geri kalımt olan de
miryolu iılerine de, inıaatı programın
daki esaılara göre ilkbaharda tam kad· 
ro ve- ayni hızla denm edilecektir. 

satı1ının ıubata kadar temdidini muh· 
telif makamlara müracaat < -' "rek iste 
mektedirler. Bu ar;z;ular me~e:ze bil· 
dirilmiıtir. Hissenin tahdit edilip e • 
dilmiyeceği malum değildir. 

Gene ıali.hiyettar Yunan menabı • 
inden alınan malıiınata göre Türkiye 
ile Yunanistan arasında yapılacak 
teıriki mesainin ikinci incii-, üzüm, 
tütün gibi ihracat eşyasının rekabet • 
ten i.ri olarak bir elden idaresi ye 3 
üncüsü de iki memleket araaında rÜç• 
hanlı gümrük tarifeleri tatbikıdır. Bu 
aon kıann gümrük ittihadına doğru a· 
tılacak bir adım mahiyetindedir. Bü
tün bu meselelerin, bu ay nihayetin • 
de Ankarayı ziyaret edecek alan Yu 
nan milli lktısat nazın ile lktıa11t ve· l 
kili Celi.! Bey arasında etraflı surette 
müzakere edileceği haber verilmekte
dir, Ba;z;ı müesseıat ve şahıslar tahııil 

AMASYA, 9. A.A. - Ergani bakır 
yolu istikrazı tahvillerinin buraya gelon 
birinci ve ikinci partileri temamen satı) .. 
mıttrr. Yeniden siparİf edilen üçüncü par .. 
ti için de hararetle kayıt muamelesi ya• 
pılmaktadır. 
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Fransız kabinesi ........ 
kalıyor, yalnız bir nazır çekildi 

Tutuşan kurumlar 

Galatasaraylılar Cemiyetinden: 
Senelik Heyeti Umumiye içtimaı 12-1-934 
yapılacaktır. Azanın teırifleri rica olunur. 

Cuma saat ıodı (Ba,;ı 1 inci sahifede) 
hakimleri bu kadar azinı mikdarda 
bonoların naaıl alındığına hayret et • 
uıitlerdir. 

Şu anlatılıyor ki Stavisky'nin kur· 
duğu ıahtel<arlık şebekesine bu sigor 
ta tirketlerinden bazı: arının vezne -
dar, muhasip , müdür ve saire gibi 
yuksek erkanı da dahild ir. 

Dalimier'nin ikinci mektubu da &İ· 
gorta şirketlerine gönderdiği mektup 
tur. Bunda emniyet sandıklan bono -
!arının mevzu terait dahilinde kabu
lünden bahsediliyordu. 

' Başvekil vaziyetin nezake~ini ~Ö .. 
rünce Fransanın cenup aahıllerınde 
istirahat etmekte bulunan Dalimier'yi 
derhal Pariıe çağınnıt ve kendisin ~ 
d~n izahat iıtemiıtir. Pek hararetlı 
"" münakaıah old.;ğu söylenen bu gö
rütmede müatemlekat nazın Stavi•kY 
imıinde hiç bir kimıeyi tanımadığını 
.öylemiıtir. 

Maamafih, rezalet meydanda ve i· 
ki mektup ta ortada olduğuna göre, 
bütün kabinenin çekilmelinin önüne 
ııreçmek için, Dalimier'nin istifası bir 
zaruret haline girmiıtir. 

Volonte sahibi müteıJasınt 
r • Gaze~ini yoluna koymak için Sta· 

aivkyoden yedi milyon frank para alan Vo 
· lonte gazeteai sahibi Dubarry'nin per 

de arka11nda oynayan Staviıky ile Da 
Jimier arasında mutavaaaıt vazifesi 
gördüğÜ anlaııhyor. O zamanki me • 
aai nazırından Tiaıier'ye gönderilen 
mektup ta bu tavaaaul aayeainde elde 
edilmİ§tİr. 

Staı,isky Fransız emniyeti umumiye 
memurlarından mı? 

P aria gazetelerinden bazdan Sta
viaky,nin Fransa emniyeti umumiye 
memurlanndan olduğunu da yazıyor 
lar. Hatta komıoerıerden biri bir za• 
mao: 

- Staviıky Parisin bütün polis me 
murlannın fevkinde bir polis memu • 
rudur, demi§. 

Bir gün Stavisky Biarritz'de ku • 
mar aalonuna gitmiı. Bu ıalona giren 
lerin huıuıi kartları olduğu için ken • 
diainden kart iatemni,. O da tama. -
mile muntazam bir poliat kartı göster 
mittir. Şüphe Üzerine polisten aormU§ 
]ar. Gelen cevap fU olmuf: 

- Kendisini rahabrz etmeyiniz. E
min adamımızdır. 

StaıJisky'nin sağ kollan 
Bir değil, on değil, yÜz değ~I .. Fran 

aada halen yüksek makamlar ı§gal e• 
de;; bi~ok kimselerin Stavisky'den pa 
ra aldı klan anİatılıyor. Fakat mina • 
reyi çalan kılıfını hazırladığı için, 
bun.!ardan çoğunun meydana çıkaca
ğı fÜphelidir. 

Bir defa Staviaky•nin kolayca fira 
ra muvaffak olmau, adliyenin yava§ 
harekete geçmeıi, bu kadar sabıka • 
lanna ve mahki'ım.iyetlerine rağmen 
aenelerc:.e Franaarun her yerinde elini 
kolunu sallayarak dolaımak auı-etile 
yeni sahtekarlıklar ha2ırlama11 hep 
timdi dütünülen bir mesele oldu. Zabı 
tanın yaptığı arafbrmalara, aahte -
kinn firanndan ancak on giin aonra 
batlanmııbr. Gerçi Fransız kanunları 
da yavaılığa hayli in\il olmaktadır • 
Jar. Bu ae6epteıı. Baıvekilin meclüe 
kanunlarda yapılacak ıslahat halıkrn 
da yeni layihalar venneıi multten..el
dir. 

Dün gelen tafsilat 
, Stavisky'nin ölümü ve Fransız ka• 
bineainin vaziyeti hakkında dün ge • 
len telgraflar tunlardır: . 
M. Dalimier istifaaında ne dıyor? 

PARIS, 9 (A.A.) - M. Da.linıier, 
İstifa etti. 

PARlS, 9 (A.A.) - lıtifanameain 
de M. Dalimier tunlan IÖyle\llekte • 
dir: 1 

"Kabinede açıkça bildirilen itimat• 
tan L.ur,et alarak, 1932 de iı na:<ın 
olarak bulunduğum zamanki hare -
~kf~E-r~s.den. hakaı:z bile oJı~ dürüıUü 
ği1nrl.· n dolayı müteşekkiri olduğum 
Cbautemp• kabinesinin muatep lutul
maunı •&ten.iyonım.'' 

M. DllLl'mier, Batvekilin hiç bir za· 
. man iatifaıını iıtemediğini tekraren 
tavz;h etmektedir. 1 

M. Chautemp•. bu karardan müte 
eaaif o'.J.ığunu bildirmi~, fakat itti • 
fayı kabul .,,derek M. Dalimier')'e dost 
luğunu teyit etmiıtir. 

Tarihi roman : 25 -

Kabinede değişiklikler 
PARIS, 9 (A.A.) - Müatem'ckat 

nazın M. Dalim!er'nin istifası Üzerine 
Fransız kabinesinde şu değişikiid.ler 
o]acaktır: Müstemlekat nezare:.i"le 
M. Lamoureux, mesai nezaretine, ti
careti bahriye nazırı M. Frat, t:care
ti bahriye nezaretine dahiliye mü.ste
şan M. Viliyan Bertrant geçecek :ir . 
Diğer nezaretlerde değİ§iklik yoktur. 
Polis ıslah edilecek, mahkemeler 

nezaret altında bulundurulacak 
PARIS, 9 (A.A.) - Havaı Ajan· 

aından: 
Kabine dün öğleden sonra M. Chau

tempsi d:nlemiıtir. Baıvekil Payon · 
ne meseJes~ ni bütün teferrüati!e anJat 
mı§ , şimdiye kadar alınmış ve daha 
sonra alınacak tedbirleri bildirmi§t İr. 

M. Cbautempa, hakikatin meyda • 
na çıkması ve hiç bir manianın. a~~
]eth:n vazife•İni güç~e§tirınemeaı ıçın 
kararını ve iradesini tekral" teyıt et -
mittir .• Alilkadar nazırlarla mutabık 
kalarak muhtelif idarelerde yapllan 
ve tiddetle cezlandınlacak olan hata· 
ları meydana çıkarmak için tahkjakt 
yapılmasını idari işler umumi müI et· 
tiıliğine ve müddeoi umumilik maka· 
mına tevdi etmiştir. 

M. Chautemps, bilhassa Fra.ıtız 
polisinin ıslahını, ceza mahkemel ~ri .. 
nin kontrolü, umumi tasarrufun hi • 
mayeıi, bazı mes]eklerin nezaret al • 
bnda bulundurulma•• için yapılacak 
olan kanuni ıslahat hakkında pek ya. 
kında arakdaşlanna malümat veı ece 
iini ıöylemiıtir. 

Kabine bu teşebbüıleri itifakla tas 
vip etmiıtir. M. Cbautemps, per~em • 
beden itibaren Bayonne meaejeıi hak 
kında verilecek takrirlere cevap ver -
meğe ve münaka,aya ginnğe hazır ol 
duğunu bildinnİ§ ve mecliste yapmak 
niyetinde olduğu l.>yanatın ana hat • 
larıru anlatmıştır. 

M. Dalimier, bu meselede oyn"':d~
iı rolü izah ebnİf ve hüsnüniyebnı ıs 
bat eden vesaik göstermiıtir. 

M. Lamboureux, onun aözler~i ~e
yit etmiı, M. Chautempa, ~· ~·~·~~ 
nin hüsnüniyetini alenen bildırdıgını ı 
ti.ve etnıitlir. 

Kab"ne, bu beyanata. itifakla itti
rak etmiıtir. 
Staviaky, Paris polis müdürünün 

ahbabı mı idi? 
PARIS, 9 (A.A.) - StaYiski me -

aelesi hakkında yeni bir hadise olma• 
mıştır. Fakat birçok tabarriyat yapıl· 
mıttır. 

Florence'da aayfiyeye gitmit olan 
M. Chilappe dün aabah L}'.!>n iıta•yo• 
nuna gelir gelmez, M. Chiappe, gıı.-.e 
teci1erin suaUerine cevap verm.İ.f ve 
Stavski'nin polia evleri namına ken · 
diaine para verdiği haberini katiycn 
tekzip etmiıtir. Pols müdürü bazı ga
zetelerin kendisini Staviaki ile gördük 
!erini yazmala· ı u d 1 teki ip petmit • 
tir. 

M. Chautenıpa, polis müdürü M. 
Chiappe ite göriittükten .onra Baa.aea .. 
Pyrenea valisi M. Mireur'ü kabul et
miıtir. Görütme Bayonne belediye 
banka11 kaaa muamelitmm kontrolü 
hakkında M. Mieur'ün idal'Hİne dü • 
feD meauliyet hi .. eai üzerinde olmuı· 
tur. 

PoliA dün aabah Staviaki'nin mü -
dürü olduğu ve matbuat ile ilin ver 
nıek ıuretile münasebetler temin edeu 
bir ıirket merkezinde taharriyat yap 
mrı, bir çok veaaik elde etmiıtir. 

Tahkikat hakimi M. Demay' 'La 
( confiance) isimli şirket merkezine git
mittir. Bu tirket birçok bono aatm al 
mııtır. Müddeiumumilik ıirketin bu 
kadar çok bono alııına hayret etmek 
tedir. 

Müddeiumumilik ''Journal de Mi
di" gazetesinin müdürü M. Darius'u 
iıticvap etıniıtir. Staviakynin ıimdiye 
kadar ismi geçmemı olan br dostu da 
sorguya çeki~miştir. 

Pariste alaka 
PARIS, 9. A.A. -Dün alqam aaat 

18 de gazetelerin iliveleri Parialilere 
Staviakinin Chamouxda bulunduğunu 
ve macerapereat aerserinin feci sonu
nu haber veriyordu. 

Gazeteler kapışılıyor. Sokaktaki 
fenerlerin djbinde ve kahvelerde me 
raklılar grup, grup toplanarak hava
dis etrafında görüıüyorlardı. 

Güneşin Oğlu 
Türklerin yeni reisinin yüzünü gör-ı 
mek istemiyordu. 

- Ben (Bora)yı unutuncuya ka
dar, ba,ka bir ekekle evlenemem •.• 

Diyordu. 
Mersa'nın çadınndaki yatak o

da11 çok İptidai bir tekilde döşen
mitti. Genç kızın göz kama•tırıcı 
etyaya meyil ve incizabı vardı. 
Batık~u F ıratlılardan birini ci

varda zarif ev etyası satan memle
ketlerden birine göndermİftİ. E,
ya mübayaasına giden adam o sa
bah bir deve yükile çadırın önüne 
gelmişti. 
Batıku,u'nun getirttiği efyamn 

e~i reisin çadırında bile yoktu. Kıy
metli örtüler, müteaddit arslan de
rileri ile beraber Mersa'nın boynu
na ve kollarına takması için de 
aynca bir çok mücevherat satın 
alınmıştı. 

Fıratlılarm reisi, bu eşyaları bi
rer birer kendi elile kızının yatak 
odasına götürüyor ve yerlere deri
leri ve dıvarları da zarif kumatları 

Yazan: lskender FAHREDDiN 
sererek kızının odasını süslüyor
du. Biraz sonra elindeki mücev· 
herleri de Mersa'nm boynuna ve 
kollanna takmıttı. 

Mersa yataktan batını kaldırdı •• 
Yavat yava' etrafını bakındı •• O
dası bir an içinde ne kadar çok de
ğİfmi, .. Kendisi bu yeni ziynetlerle 
ne !<adar çok güzelleşmitti. Baba
sının yü:ı:üne bakarak: 

- Bunları nerden buldun baba? 
Kabilemiz arasındaki satıcılarda 
ben şimdiye kadar böyle zarif ,ey
ler görmemişOm ... 

Babası, Mersa'nm alnından ok
tadı: 

- Bunlar bir tey değil, yavrum! 
Batıkuşu sana daha neler alacak •• 
Ne kıymetli etyalar getirecek •. ! 

- Bunları hep o mu aldı, baba? 
- O aldı, yavrum! Türkler çok 

zengindirler ..• Ur ahalisi yeni defi. 
neler buldu. Çobanları bile 'imdi 
kıymetli bezlerden elbise giyiyor
lar. 

- Nasd zenginlettiler, baba? 

Staııisky öldü 
PARlS, 9. A. A - Staviıki, saat 3 

te Chamonix hastahane.sinde kendine 
gelmeden ölmüıtür. Staviskinin kafa 
tası açı 1 mıştı. 

PARIS, 9 .A.A. - Polialer Stavia
kinin Chamonixte müstear bir isim ile 
bulunduğunu Öğrenince köşke gitmiş
ler ve bır odadan başka her tarafı 
boı bulmuşlardır. Komiser, alelusul 
söylenmesi lBznn gelen sözleri söyle
dikten sonra kapıyı kırmağa teteb
büs etmiş, sonra odaya bir pencere
den girmiştir. Staviski Üzerinde ka
yak rporu elbiıesi olduğu halde kan
lar içinde yatıyordu. 

PAR.S, 9 .A.A. - Evde ekran ve 
hadise eanaaında ıehird ~ bulunan 
Voix ismindeki arkada,, tevkif ed'l· 
mit ise de diğer arkadaıı Robiglia 
kaçmııtır. 

V asiyetnameaini mi yazmı~ 
CHAMONIKS, 9 (A.A.) - SliaYİ•

kinin suç ortağı Voixnin verdiği malıi· 
mat üzerine, zabıta, Staviılônin üzerinde 
karısına h~taben yazılı ve Voixin riva
yetine nazaran merkumun vasiyetname
ıini havi bir zarf ele geçirmittir. 

Bu zarf, Bayonne istintak hi.l{.mine 
gönderilecektir. 

Madam Staviski, koc.aıına karfı son 
hürmet vazifesini ifa iç;n saat 11 de Cha 
monixe gelmiıtir. 

Staviııkinin suç ortağı V oix ile bu· 
na refakat eden LüseU Alberas isminde
ki kadın, bakin\ tarafından sorguya çe· 
kilmiştir. Fakat muvakkat~ serbest bı
rakılınıılardir. 

Bir davası bef sene nasıl tehir 
edilmiş? 

Fındıklıda tramvay caddesinde 
kablo fabrikaaınm bacasından kurom 
!ardan dolayı alev çıkmağa batlamıı
tır. Derhal aöndürülmüttür. 

Ustura ile 
Küçükpazarda taıçı Hüsamettin 

ile ayni mahalde oturan Mahmut a • 
raamda bir kavga çıkmrı, neticede Hü 
aamettin ustura ile M< Jımudu kolun • 
dan hafifçe yaralamııtır. 

Yemek zehirli mi? 
Kantarcılarda e§me sokağında o • 

turan berber Fethi Efendi Sirkecide 
bir lokantada yediği yemekten zehir· 
lendiğini iddia etmit ve zabıtaya ıi
ki.yette bulunmuıtur. Zabıtaca tahki
kata başlanmııtrr . 

Jilet bıçağı ile .. 
Galatada Eksftali sokağında 22 

numarah evde oturan Zeynep İsmin -
deki kadın ayni evde oturan Arap 
Himmet ile kavga etuıit. Arap Him -
met Zeynebi bıçağıle yaraladığından 
yakalanıruıtır. 

Kadına söz attığı için 
Gece aaat 23 te Fatihte Bali Paşa 

caddesinde 18 numarada oturan Seyri
aefain kamara amiri Bürbane!ltin Bey 
ve zevcesi Mihriban Hanım, Fatihe gi• 
denerken Arapcamünde, Y ~kaparunda 
oturan mavnacı hmail Mihriban Hanı
ma söz atmış, bunu gören Bürtıanettin 
Bey bastonu ile lsmaili adamakıllı döv· 
müı ve yüzünden yaralamııtır. Bürha· 
ne4ltin Bey ve lımail karakola götürül
müılerdir. 

(12()31 

~-------J p EVKAF MODlRlYETl lLANLARI _ 

Çatalca kazası dahilinde vaki vakıf T erkos gölünün b~ 
senelik balık saydı hakkı arttırmaya çıkarılmıştır. lhaleJI 
3-2-934 pazartesi günü saat 15 tedir. Tali!> olanların Is· 
tanbul Evkaf Müdüriyetinde Varidat kalemine müracaatları· 

(Ij6) 

IstanbuI· Ziraat 
Bankasından: 

'.Ayaspaşa Nimet Apartmınının 3 No. lı dairesinde Nesif 
Bey zevcesi Emnie Aliye Hanı nm hesabı carili ipotekli ikt3·, 

zattan 2 No. senetle İstikraz etmis olduğu borcunun vadeı1 
geçtiği halde tebliğata rağmen ödenmediğinden dolayı ssıı 
kamıza birinci derecede İpotek i Çengelköyü hududu dahilirıd• 
iki hane ahır samanlık mer'a arazi ve müştemilatı saireyİ JıB' 
vi ikibin yüz yirmi dönüm 181 -ırşın olarak tamı senedinde J!lı 
kayyet çaprazlı ve keklikli den 1ekle maruf çiftliğin mukat11B' 
lı mahallinin tamamile icareteynli muayyen mahallinin ali~ 
yüz otuzda beş yüz altmış hissesi 30-6· 1930 tarihli ve t 691 

numaralı kanuna tevfikan bir buçuk ay müddetle açık arl 
tırmaya konmuş olup şartnamesi 31-12-1933 tarihinden itiJıl 
ren Bankamız kapısına asılmıştır. ihalesi 17-2-1934 cumatl

1 

si günü saat 15 te yapılacaktır. 

PARlS 9 (A.A.) - Müddeiumumi
nin riyaset eW:ği tahk:kat komisyonu 
Staviski aleyhine bir sürü hırsızlıklar
dan birisi için açılmış o!an davanın beş 
ıenedenberi mütemadiyen taJ;k edilıne
alnin sebebini araıtrrmış, bu davanın 19 
defa talik edilmiı olduğunu tesbili etmİ§· 
tlr. 

Arttırma bedeli haddi layık görülmediği takdirde en sor 
arttırarun taahhüdü baki kalın.UC üzer 5-3-1934 tarihine nıiiıl 
dif pazartesi günü yine saat 15 de ihale yapılmak üzere JJliİ" 

zayedeye devam olunarak gayri menkul en çok arttırana ihııl~ l••o-··------·1---. edilecektir. Pey akçası yüzde 10 dır. Müterakim ver~ 
t!UİZyOl 8rl ler ilk vakıf idaresi ve belediye resimleri ve icra resmi tah51 

ı ile dellaliyesi müşteriye aittir. 

Komisyon bu dava ile meıgul olan 
bütün hakimlerden tahriri izahat iıte
mi~tir. 

Bayonne'Ja istilalar 
PARIS, 9 (A.A.) - Bayonne bele- 1 

diyesi meclis~ azalanndan M. DuranV ile 
M. Audibert, dün iatifalannı vermiıler
dir. Bugün iç;n de bir çok kimselerin 
istifaları ~eniyor. 

1 
KUçUk halııarlar 11 

~~~~~~~~~~~~~ 

* Buna Evkaf müdürü iken kendi 
arzusu üzerine tekaüU edilen Şak';r bey- 1 

den münbaJ müdürlüğe Pertevniyal vak
fı avukatlanndan Rahmi Bey tayin edil
miıtir. 

* E vkal müdüriyeti hademei hayra
bn kanunuevvel ma&§lannm veı'il::nesi· 
ne evvelki l(Ünden itibaren başlanuştır. ı 
Memurinin kanunusani maaılannın da 
bugünlerde tevziine batlanacaktır. 

Yeni 

Lİl,kE ölçüteri 
Kanun .,.e nizama uygun, aağlam ve 
kalın maldan yapılır. DAMGALI o
larak toptan Ye perakende satılır. 
latanbul, T ahtakale, Haıircılar cad-

desi No. 84. 
VAHRAM BALTAYAN 

(11967) 

1 Ş L E T M EK~. ··ba 2004 No. lı İcra ve ifla~ s kanununun 126 ıncı maddet1 
Acenteleri : Karakör opru ıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade nin 4 üncü fıkrasına tevfikan bu gayri menkul üzerinde ipi 
Han Tel. 22740 4111-ııl tekli alacaklılar ile diğer alakJ.daranın ve İrtifak hakkı fi 

KARADENİZ hiplerinin bu haklarını ve hus·ısile faiz ve masrafa dair olB
1 

iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı mü&lı 

Su .. r'at yolu itelerile bildirmeleri aksi halde hakları tanu sicillerile sabit ol: 
madıkça satış bedelinin paylaş"llasından hariç kalacakları " 

COMHURlYET vapuru 11 hetle alakadaranm işbu madde'1in me->:kUr f•krasına göre hıır 
ikinci Kanun PERŞEMBE 1 ket etmeleri ve daha fazla mal '•"!"l1at almak isteyenlerin Baıı1" 
20 de Galata rıhtımından kal- \ mızın ikrazat servisine müraca '\tları ilan olunur. (2) 
kacak. Giditle İnebolu, Sam
sun, Ordu, Gireson, T rabz<Ul, 
Rize, Hopa'ya. Dönü,te bunlara 
ilaveten Pazar, Pulatane'ye nğ
rayacaktır. (123) 233 

İmroz yolu 
UGUR vapuru 12 ikinci Ka
nun CUMA 15 te Galata rıh· 
tnnından kalkacak. Giditte Ge
libolu, Lapseki, Çanakkale, lm
roz'a. Dönü,te bunlara ilaveten 
Şarköy'e uğrayacaktır. (150) 

Mersin sür'at yolu 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundaoı 

30 ton benzin : Pazarlıkla münakasası : 13 Kanunusşıı 
1934 cumartesi günü saat 14 te. '( 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 6 Kanunusani 1934 tarİ~1 

de kapalı zarfla yapdan münakasasmda teklif edilen fiyııtl'. 
n Komisyonumuzca gali görülen 30 ton benzin pazarlıkla '!'' 
nakasaya konulduğundan şartnamesini görmek isteyenleri~ 
her gün ve itasına talip olacakların da münakasa gün ve s11' 
tinde muvakkat teminat makb:ızlarile birlikte Kasımpaşad: 
Deniz Levazım Satınalma Konisyonunamüracaatları. (13 

Gedikpaşada Jandarma 

1 iş ve işçi - 1 ı 
Milliyet bu •Ütwıda İf aıe ifçi uti
l!e'!'ere tau"!•ut ediyor. lı ııe ifçi 
utıyen/er bır mektupla lı büro
mu.za müracaat etmelidirler. 

lNEBOLU vapuru 12 ikinci 
Kanun CUMA 10 da· Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Giditte 
İzmir, Antalya, Merıin, Payaı'a. 
Dönütte bunlara ilaveten Alan
ya, Küllük, Çanakkaleye uğra
yacaktır. (151) 

Sabnalma Komisyonundan: . 
Mevcut nüınune ve evsafı veçhie satın alınması mukarrer a§' 

da cins ve mıktarları yazılı eşya kapalı zarf münakat' 
hizalarında gösterilen tarih v <! saatlerde yapılacağından : 
raiti anlamak üzer her gün ve münakasaya girmek için t 
lifname ve teminat makbuzile beraber mezkUr günün nııl8~ 

iş aranıyor 
Nakti teminat göaterebilecek bir 

hanım veya efendi ile aynca iki gar
aon hanıma ihtiyaç vardır. Müracaat 
mahalli: Asma altı l.azari Papu oğlu 
han No. 3. .. ~ 

ismin Cemal 23 yatmdayım okur 
yazanır~ fabrikalarda, bankalarda 
resmi müeaaeselerde kapıcılık veya o
dacılık arayorum eKfil göatereyim. 
Adrea Milliyet gazetesi va11taıile Ce
mal. 

Geçen yıl Urlular açlıktan ölüyor
lardı. 

- Bu yıl (Uğur T&nnsı) onl~ 
rm yüzüne güldü. Y eraltında bakır 
madenleri bulmutlar .. Ocaklar aç· 
Dllflar •• ltletiyorlar. UzakJara ka
dar gönderiyor ve satıyorlar .• Bu 
yüzden hepsi zengin oldu. Bir avuç 
bakır verip bir yük buğday alıyor
lar. itte ıeni istiyen bu delikanlı 
öyle zengin bir meınleketin batın· 
da bulunuyor, yavrum! Ona biraz 
iltifat et •• Yüzüne gül •• Onun kan-
11 olursan, hepimiz zengin olaca
ğız .. Rahat edeceğiz! 

Mersa batını önüne eğdi: 
- Beni ona satıyor musun, ba

ba? Ben o adamı sevmiyorum ... 
Ben onun karısı olamam. 

Fıratlılann reisi o güne kadar 
rencide etmek İstemediği kızına 
her zamanınkinden farklı bir tavır
la: 

- Onu seveceksin, Mersa! de
di, o, senin sevgine layık bir erkek
tir! 

Mersa, Batıkutunun hayalini gö
zünün önüne getirdi .. Sert bakışla· 
nnı, hiyle ve riya dolu gözlerini, 
kalın parmaklannı, çıkık omuzla
rını, çarpık bacaklarını .. Hasılı de
likanlının bütün kusurlarını tekrar 
tetkik etti •• Dü,ündü. 

- Hayır, babacığım! Ben bu ley-

Hacı Bekir 
Zade 

Ali Muhiddin 
Dllnyanın en meşhur 

Şeker ticarethanesi 
[11940) 

240 

lek kıyafetli adamı sevemem ... E
ğer senin bakıra ihtiyacın varsa, 
benim yerime ona kabilenin batka 
bir güzel kızını sat •• ! Leylekle gü. 
vercin, hiç bir zaman biribirlerini 
sevemezler ..•• 

••• 
Mersa gece yalnız kalınca, ba

tı ucunda, kendisini yelpazeliyen 
zenci kadına sordu: 

- Bir kadın, iki erkek birden 
sevebilir mi, Dada? 

Dada iri kalın dudaklarını uzat-
b: 

- Bizim memleketimizde, sev
gilisi varken, ikinci bir erkek seven 
kadını idam ederler ... Biz iki erkek 
sevmekten çok korkarız. 

- O halde babam beni Batıkufu 
ile neden zorla evlendirmek isti
yor? 

- Bu, bizim memleketimizin 
adetidir, yavrum! Siz isterseniz, 
üç erkeği de birden sevebilirsiniz ! 

- Ben sevemiyorum, Dada! Ben 
Günet'in oğlundan batka bir erkek 
sevemiyeceğim. Bu çarpık bacaklı 
adamı batımdan nasıl savayım .. ? 
Onu görmek istemiyorum. Ondan 
nefret ediyorum •.• 

- Günler geçtikçe belki sevebi
lirsin, yavrum! Batına bir tali ku
şu konnıu, .. Reddetme! 

- Güne,'in oğlunu unutamam •• 

yen saatinde komisyonumuza müracaatları. (127) 
Miktarı Cinsi Tarih Gün 

25000 Metre Kılaflık bez 30-1-934 Sah 
4000 Adet Tavla Elbisesi 30-1-934 Salı 

İstanbul Ticaret Müdürlüğünden: 
Müddetleri hitam bulan latanbul Ekmekçi ve Francalacılar Cemiyeti ~ 

heyetinin 14-1-934 Pazar günü saat 10 dan 15 e kadar Karaköyde Havyar b 
da 22 numaradaki cemiyet merkezinde yapılacağı alakadarlara ilin olunur· rf 

cı:_,, 

Onu çok seviyorum, Dada! O atı
na bindiği zaman tozu dumana 
katarak yıldırım gibi gide~di. B8:tı-
1ru,u, uyuz etek üstünde gıden hır 
sürücüye benziyor. 

Dada gözlerinin akını kaydıra· 
rak güldü: 

- Her teY unutulur, yavrum! 
Ben de unutulmaz sandığım neler 
var ki, timdi hiç birini hatırlıyamı
yorum. Benim de bir sevdiğim er
kek vardı .. Onunla evleneceğim 
ıırada bir gece yabancıların müt· 
bit 'bir baskınına uğradık.. Bizi çal
dılar .. Uzaklara götürdüler .. Ara· 
dan uzun seneler geçti •• Elden ele, 
köyden köye, ve nihayet sizin eli· 
nize düştüm! ihtiyarladım.. Her 
teyi unuttum. (Günet'in oğlu) ma
demki ölmü9 .. Daha çabuk unutula
caktır. ölenleri mutlaka unutmalı
yız, yavrum! 

- Ydlar geçerse belki unutu
rum, Dada! Fakat, Batıku,unu na
ııl seveceğim? ! Onun çıkıp omuz
ları, çarpık bacakları ve hiylekar 
bakı9ları hiç ho9uma gitmiyor ..• 
Onu sevmek için, yüreğimi kopa· 
np yerine başka bir yürek koyına
lıyım, Dada! 

Zenci kadın tekrar gülümsedi: 
--Ötekini nasıl unutacaksan, 

berikini de öyle seveceksin, yav
rum! Burada daha fazla tek batı· 

Mersa uzanmıttı. 
Gözleri kapalıydı.. . ~ 
Dada elinden hasır yelpaze:fl ı 

raktı ve yavafça yerden ıürüfle 
geriye çekildi .• 

Kapının önünde uyudu. ~ 
(Fırat incisi) bir türlü uyıJ'f' 

yordu.. ,-1 

Beyninin içinde volkanlar y• 
yordu. 

Batıku~u •• Batıkuşu.. 1, 
Bu ismi bir kaç defa tekr•1 "" 

" S . . M ''' - em sevıyorum, ersa • ,1 
kabilemin en parlak yıldızı olıı 

ıın!,. "'"' (Fırat incisi)'nin kulağın ıf 
sözler çınlıyordu. BatıkUt" ,6 
bahçeden bu sözleri bağıraral' 
lemitli. ı t 

Türklerin en parlak yıldıı .ı 
mak. ,J'ıl 

{Bitf11 
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• STANBUL 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 10 KANUNUSANi 1934 

VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 

7 
!22!5 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesıne şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilo elan az olmamak üzere her isteyen~ satılmaktadır. 
. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

Şirketinden: 

~nval~a ristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s San~ı~a Küp Şekerin Kilosu 39,so lnrnslnr. 
Anca~ en az beş vagon şekeri birden alanlara va~~n başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler. bedelin ~zde yirmisi peşin ~e üs~ tarafı hamule 
senedı mukabilinde ödenmek üzere derhal göndenlir. f?epod:ın itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderılecek mal şırket t:ı-rafmdan muşterı hesabına si
~orta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler ıçın sıgorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon siparit ederek bedelinin temamını peşm ödeyenler vagon başına beş 
lıra tenzilattan istifade ederler. ı 

Ad,·es : lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 14 

stanbu Ziraat Bankasından: 
M. M. V. SA. AL. KO. dan: 

l Çangırı kapıda yaptırılacak 
0 an Ankara Askerlik $ube bii:'1 kapalı zarfla münakasaya 

nınu§tur. lhaleıi 1-2-934 
!fr~eınb~ günü saat 11 dedir •• 
-~~lerın keşif ve şartnamesı 

Mubammea 
kıymeti Bor~H 

No. 
322 

Borçlunun lıml "' adreal 
Osman Ef. kızı Huene Hanım 

Lira KurllJ Dönüm Evlek Zira Clad 
Tarla 

Kapı No. Mevkii 
18 eadit lçerenköy çayır 

yo'u ıokağı 
175 7 

325 15 929 Maabahçe bir 21> atik Erenköyllndı koz- 163 Edirneli Hafız Hamdi Ef. kızı Eaine H. vereaeııl 

n~iormek üzere her gün ve mü 
t ~Ya iştirak edeceklerin de 
li~Yın edilen gün ve saatte tek· 
ka ve teminat mektuplarile An
n tad M. M. V. SA. AL. KO. 

a tnüracaatları. (3462) 
(134) 

M • • • 
y · M. V. Satmalma Komis· 
otundan! 

d. ~mirde Gaziemir ve R ........ IYede ......,-
tni ka Y~ptırılacak olan U~nu· 
piatler1li~asiyon ve Hangar 
ıaya k il.palı zarfla münaka-
934 ~ 011tnuştur. İhalesi 22-1-
dadır.'l~~eıi ?ünü saat 10,30 
nameyi .~Plerın keşif ve şart· 

Rorrn k .. h ·· ve münaka e uzere er gun 

780 

60 
8S 

375 

120 

135 
120 
122 

00 

00 
00 

00 

00 

6 

2 
1 

25 

1 

-
2 

bıp hane 55 cedit yatağında Sıtma 
pı11.arı ıokak 

- Tarla kayıtlı 1 cedit fcerenköy Bak-
olup halen bağ kal köy 

- Tarla 17 atik ,. Çayır yol11 
Münbedim 48 at:k İçerenköyil Ka· 
bir köık mı- 126 cıdit raman çiftliil 
abahçenin 8 yola Üıküdar 
aeh:m itibari- caddesi 
le 6 ıebimin 
5 sehim itiba-
ril' 4 sehimi 

- Maatarla bağ 20 Anadolribiıarı 
KuYaeık 

- - K6plicı bağ 8/4 cedit Boğaziçi Beyler-
beyi Köplice 

00 1 206 Bağ 8/6 cedit ,, ,, 

00 1 " 817 " .. " 
00 1 22 " 8/8 " .. " 

125 

165 

343 

215 

216 

lçerenkllyB11de TnyıDı Heseyin ağa oğlu Hamza Efendi 

Oskndar Y enicami mu.,akkathaneminde aaatçi Hafıı 
Tahir Efendi 

Anadolu hlıarmdı Aziı Bey zevcesi Hayriye Hanım 

Anadolu hiHrında Hatice Rebia Haııım 

Anadolu hisarında Hayriye Hanım 

o gün ve v 'kl'.a iştirak için de 
ır.inat rnekt hnde teklif ve te· 
da M. M V Uplariyle Ankara· 
Yona rnfu. . Satınalma komis· 

3400 00 - 27157Bostan 93/1 ,, Üs1<üdar Valdel 235 Üsküdarda valdei atik tekke arkası ıokağıııda 8 No da 

(7142) acaatiarı. (3448) 
64 

M "'"'~ 
Yon~nMd · V. Satmalma Komis-

l . arı : 
rat :n•~de Gaziemirde bir ef
Yapt avıyonu ile bir matbahm 
nakaırdrnası kapalı zarfla mü-
24. l ~aya konmuştur. İhalesi 
10 30934 çarşamba gÜnü saat 
""'' dadır. Taliplerin şartna· 
... evepr l .. k 
her .. an ar.~ gorme üzere 
· · frün ve munakasaya i"tirak 
ıçın d .. "' 
ı· e 0 gun ve vaktiıide tek-Af k:_ teminat mektuplariyle 

n .rada M • M. V. Satmalına 
Komıayonuna müracatlan 
<4449) (7140) 6s 

.y. "' .y. 

M. M. V. Satmalma Kornis 
Yonundan: 

1:.11.r~ava ihtiyacı için kapalı 
\'e ": ~uhtelif renkte boya 
25·1-~ alınacaktır. İhaleıi 
10,3() d d Perşembe günü saat 

aırTaliI. nıeyi g"' • P erın şartna-
leden orrnek Üzere her gün öğ 
. sonrav .. k • 
tırak d e muna aıaya ış· 
tQirıa.te eceklerin de teklif ve te 
vaktind~plariyle o gÜn ve 
Sat~ kara'da M. M. V. 
racaa.tı Kornisyonuna mü· 
_ arı. (3457) (7175) 

70 

. r . ~ atik Ça VU} deresi Behlül ağa 
Yukarıda isiml ~ri yaıılı borçlular yapı'nn tebligata rağmen borçlarını ödememelerinden dolıyı icra muhamminleri tarafından kıymetleri 

tahmin ed len mevkilerile cinı ve miktarları ye muhammen kıymetleri isimleri hizasında ya11lı gayri menlı.uller 1697 No. lı kanıınun dör· 
düncü na idesi mucibinc:ı bankamızca bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmu~ o!up şartnameai 31-12-933 tarihinden itibaren ban
kamızda herkes tarafından sörülcbileceği g:bi 17·2-934 tarihine mllsadif cumartesi gllnll saat 15 de bankamızda açık artbrma ile aabla
caktır. Mezldir güode arttırma bedeli muhammen kıym>tin % 75 ıini bulduğu takdirde bankamızca talibine muvakkat ihales' yapılacaktır. 

Arttırmaya i,tiral\ için taliplerin mu\ıamme:ı kıymet:n % 10 nisbetinde pey akçe1ini yeya mil.i bir bankanın teminat mektubunu hamil 
bulunmaları li'ızımdır. Müterakim vergiler ile Yakıf icaresi ve belediyeye ait tenvirat tanzifat resimleri ve icra resmi taluili ih del:ıiliyeıi 
Ye 1&İr masarifi mUşteriy~ aittir. 2004 N:>. icra iflas kanununun 126 cı mad~esinin dör üncll fıkrasına tevfikan sıezkür gayri menkuller 
üzerind~ ~pohk~i. alacakla.r ile diger ali!<adaranın ve irtifak hıkkı sahiplerinin bu bak11rıııı ve hususile faiz v~ masrafa dair olan iddialarını 
ilan tar.bınden ıtıb~ren yır°!i gün içinde evrakı ınü bitelerae bildirmeleri aksi halde bakl11rı tapu s"cillerile sabit olmadıkça sah' bedelinin 
~aylatma~ından hsrıç ka~ıca darı cihet~e ala'.<adaranıu işbu maddei kauu:ıiye ahklmına göre hareket etmeleri ve daha fazla malümat ılmak 
11teyenlerın bank ;ım·zın ikrazat aırvisin' milracaatları ilin olunur. (3) 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti 

No.11 
899 Kumkapı 
9()0 Yedi!ı.ule 
901 Samatya 

Mahalleıi 

Behram çavaı 
imrahor 
Çırağı Hasan 

So'tağı 

Küçil Den"z 
fstaıyon 
Çukur çefme ve mer

Cinsi 

İki hane 
Kagir iki dokkaa 
Aht•P iki hane 

Hi11esl Emlak Hisseye g8re mu• 
No.aı hammen kıymeti 

1/2 26-28 900 T. L. 
ve odalar 112 63-65 900 .. 

Tamamı 52-54 1800 .. 
haba köş,si 

902 Şehremini Beyazıtağa Pa,a odaları Hane 112 17 50) " 
903 Pa~abahçe P•şababçe Fenerli Hane 1/2 20 375 " 
Ytızde yedi buçuk pey akçeleril• ihale bedellrri nakden ••ya ırayrimllblldil bonoı:le 8denmek tızere yukarıda analı yazılı gayrimenkuller 

açık artbrma auretil~ aabşa çıkarılm:şhr. Kat'ı ihaleleri 25/1/934 Pazartesi giinll saat 15 tedir. Müıayedeya lıtirak edeceklerin yeYml 
:ezklird_a 111~t on dört. buçu~a ~ada~ pey akçelerbi yabrma'arı liz mdır. Şartname Bankamıı kap11ına a11lm!fhr. Sınai haliy• ver.ıiaile bel•-
ıye reaım erı ve vakıf ıcaresı muşterıye aittir. (39) 

1 lSTANBUL BELEDlYESl iLANLARI 1 
Kadıköy halinde 4 No. lu dükkan kiraya •1 k . 

Tali l l 
· · l verı ece tır. 

p o an ar şeraıtı an aınak üzere levazım m"'d·· 1 .. ~ ·· .. d . k .. d uurugune, 
muzaye eye gırme ıçın e 10 liralık teminat makb 
mektubu ile 29-1-934 pazartesi günü saat on beşe kada;ij~ 
mi Encümene müracaat etmel dirler. (160) 

Karaköy köprüsünün ha 'iç cihetinde Karaköy tarafın
da 59 numa!~lı dükkan .~azar 1ıkla kiraya verilecektir. Talip 
olanlar şeraıtı anlamak uzere Levazım Müdürlüğüne pazar 
lığ~ girmek için de 67,5 lira~k teminat makbuz veya'mektu 
bu ile 15-1-934 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi En 
cümene müracaat etmelidirler. (161) 

Deniz Levazım Satınalma· 
Komisyonundan: 

MÜSABAKA ve MÜNAKASA 
lstanbul Liman İşleri İnhisarından: 
Devlet Deniz yollariyle Türk vapurculuk ıirketinin kömür yüklem~ ~e bo
" · ı · ' ta' b J • 1 ş b t 1934 tarihinden 1 Mart 1935 tarıhıne ka 

şartına ıı en pos aıı ıgı u a .. .. 
· d"I k ·· e ayn ayrı musabaka ve munakasaya 

dar bır mukaveleye rapt e ı me uzer • 

k t M
.. baka e münakasaya ırirecekler, ıundiye kadar bu gibi 

oıunuı ur. usa v . . . 
ükleme ve boıaltma itlerinde bulunmuı, tırketçe ıktidarı tanmmıı, ken· 

~isine itimat edilebilecek aılen Türk, ve Zabita ve hükUınetçe huviyeti 
malum kimselerden olmaları ıarttır •• Talip. olanlar mufassal tercümei 
hallerini evelce bulunduklan iılere daır vesıkaları ve 2 adet fotograf' ile 
katibi umumiliğe nihayet 15 Kanunusani aktamına kadar müracaat ebne-

lidirler. 
Bu tarzda müracaat edenlere mukavelename sureti verilir. Şirket ta· 

lip olanlar araımda münasip ırördüklerini ıeçerek kendilerine 18 K.. Sani 
akf811U teklifte bulunmak için tebligat yapar. Teklifler eyin 22 inci Pa· 
zarteıi günü kapalı zarf içinde saat 12 de Katibi umumilikde bulunmalı· 
dır. Şirket teklif yapanlar içinde her hangi birini intihapta temamen ser• 
buttir. Müsabaka ve Münakasa neticesinde iıçi başılığa tayin edilecek zat 
48 saat zarfında mukavelenameyi imzalamaya ve kefalet veya depozito 

VAPURCULUk 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

tST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925 

Ayvalık yolu 
SEVYAR vapuru 10 

' l ikincı klnun 

ÇARŞAMBA günü saat 17 de 

Sirkec; nhtımmdan kalkarak Gelibo
lu, Çanakkale, Küçükkuyu, Altın<>-• 
luk, Edremit, Burhaniye, Ayvalığa. 
Dönüşte: bunlara ilaYeten Bozca ada· 
ya uğrayacaktır. 

Bartın yolu 
BARTIN vapuru 1 l 

ikinci kAnun 

PERŞEMBE günü Sirkeci rıh· 

tunınılaıı kalkarak gidiıte Akçaıehir, 
Eı·egli, Zonguldak, Bar:in, Amasra, 

Kurucaıile, Cideye. Dönüıte Bartin, 
Zonguldak, Ereğli, Akça ıehre uğra· 

yacaktır. 

Vakum Yağı 12003 
Silindir Yağı 1500 
Siyah boya 2000 
Beyaz ., birinci çinko 1000 
Bezir yağı kaynamıf, 
kaynamamıı 580 
Halat 1/ 8 burgataya kadar 10000 

Karpit 2000 
Elvan Ü•tiipü 1000 
Çelik tel vinçler için muhtelif 

eb'atta 2000 
Neft yağı 300 
Vapurculuk Türk Anonim Şirketi 

vapurlaruun altı aylık iht 'yacı olan 
yukarda nevileri yazılı on kalem ihale 
edilmek üzre 24-1-934 tarihine mÜ· 

aadif Çarıamba günü saat 15 te ka· 
Palı zarf usulile münakasaya konul· 
rnuıtur. 

Taliplerin . • il 
f 

• f~ti ve ma arın evıa-
IDI anlamak için her zam ş· k tin" 
ı :-a- H an ır e ı..w- anında Levazım .. d.. . • . ak • , d • mu ırJyct.i-
ne ıftlr ıçın e ihale 8'Ünü "' d • tlaril ezk • )'UZ e 
7/t temına em ur ha,da Satm 
alma komisyonuna mürac· atlan. 

Ankara 3 ncü •ulh hukuk mahkeme-

sindeıı : 
Anbrııda Hacı bayram mahallesinde 

hükUmet caddesinde mukim iken 

4-10-933 tarihinde vefat etmiı olan Nii'· 

deli mütevefh lmı&il Beyoğlu ve Anka· 

rada Tat han Pala• sahibi Cemal Beyin 
Türkiye it Banka•ma borçlu olmasından 

dolayi it Bankuı nlcili umumisi avu· 
kat Ekran Hallin B.in talebi üzerine müta 
veffa Cemal Beyin bilcümle emvali men• 

küle Ye pyri meakuleıinin resmen taı· 
fiye ve defterinin tutulmasına mahkemece 

karar verilmiı olduğu mirascılann ma• 

lumu olmak üzere ilin olunur. (12002) • 

Müfliı Koço Beyko efrulinin alacaklı· 

!arına : 

İstanbul ikinci iflas memurluğund:m: 

Müflis Y oğurtcu ve yağcı Koço Beykv 

efendinin iflas idare heyeti istifa etmit 

olduklanndan alacaklıların l l K. Sani 

934 perıembe günü saat 13 te ikinci 

iflas daire•inde idare heyetini intihap e~ 

mek üzere hazır bulunmaları tebliğ ma

kamına kaiın olmak üzer ilan ol un ur. 
_________ ...;<:...12033) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Bina iskeletlerinde madeni kafeı it· 

!erinde ve bunlara ait iılahat" hakkın· 

daki ihtira için berat talebini müı'ir 3 

20 ton Motorin: Pazarlıkla 15-1-934 pazartesi günü saat 
14 te. 

akçesi vermeye mecburdur. 

UMUM MÜDÜRLÜK -· 

Kinıınaani 1928 tarihinde t:ıkdim edil· 
mit olup lıtanhul vilayet celileıinin 199 
evrak numarası ile mukayyet mü .. acaatın 
ihtiva etliği hukuk bu kere baıkasma 

devir veya icara verilmesi t<klif edilmek 
te olmakla bu huıu•ta fazla malumat e· 
dinmek isteyen zevatın htanbul'da, Bnh 
çckapu'da Taş Hanında 43-48 numara r 
da kain H. W. Stock ef diye mtiracaat 
etmeleri ilan olunur. ( 12017) 

Bayram münasebetile 

01 ICiirk Mantolar 
.ı., "" 20 tenzilat 8 ay vade 

efalcta' 
ız olarak mağazamızda 
1Al'1maktadır 

50 Roda 1 BurgatalıkHalat: t"azarlıkla 15-1-934 pazartesi 
günü saat 15 te. 

4 Roda 6 Burgatalık : Pazarlıkla 15-1-934 pazartesi gÜ· 
nü saat 15 te. 

Yukarda cins ve mıktarı yazılı üç kalem levazım hiz ı . 
r~nda yazılı gün ve saatte paza .-lıkla mübayaa edileceg~ ind a ta 
l l l · kU d t · • en a 
ı ıp. o .. anharın .!evKmı mez dr ak. ~ar0na~esLını görmek isteyen 
erınne t-r !!Un 11m a"'a a aın enız evaz ..... S t l , ... ama ma 

DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI ~ 
31 / 12/ 933 tarihinde yap lan müzayedede elde edilen fiat 

haddi layığmda görülmediğir. den bir adet tarak makinesile 
iki tane çamur duhasmm pazarlık suretile satışı tekarrür et· 
miştir. 15/ 1/ 934 pazartesi gi!nü saat 15 te Haydarpaşa İş· 
letme Müfettişliğinde yapılacak olan pazarlığa İştirak ve bu 
ha ta malfunat almak istiyen'.erin işletme Müfettişliğine mü-

Umumi Nefriyal Vt! Yazı lfleri 
Müdürü ETEM iZZET 
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Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa, Mustafa Necip 
Ahrette bir ( J3ab:aali baskı.~•) tertip ettiler. 

AKBABA 
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ilaçtır. 

• 
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A 

2 
6ve 
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A 

. . ' .. : - .. '"" -; :: ~ gazetesinde kahkahalarla okuyacaksınız !1206 ~ 

12 kaşelik 
Kutuları ısteyiniz • 

e 
1 - Arzu ve talep üzerine her çeşit 

kumaşın her rengi işlenir ve 
süratle teslim olunur. 

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

PERTRİKS cep fener pilleri 
PERTRİKS anot bataryalan 
Dünyada mevcut pillerin fev
kind.edir. Toptan ve prakende 

satış. Türkiye umumi vekili Toptan satışlar için müracaat mahalli: 

ELEKTRON 
Mileue1atı, 

Ahmet Rnıtü Z. Mehmet Hayri 
G•lata Posh kutusu 1144 

(11716) 

İstanbul Sultanhamam, İpekiş 
Telgraf adresi : ftsanbul İpek;ş - Telefon 20695 • 

Nafia Vekaletinden: 
r (60000) adet normal meşe traversi ile ~4 ?.1akaalık 
(546) adet meşe makas traversi kapalı zarf. u~ulile.?'~akaaa
ya konulmuştur. Münakasa 21-1-9~4 tarı_!ıın~ mus.1;ldif Pa
zar günü saat 15 te Ankarada Nafıa Vekaletı Muste§arlık 
makamında icra edilecektir. Münakasaya iştirak edecek . 
taliplerin teminatı muvakkate ve cari aeneye mahsus Tica
ret odası vesikalarile birlikte ayni gün ve saatte komisyonda 
bulunmaları lazımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri An 
karada Nafia Vekaleti Levaznn müdürlüğünden lstanbulda 
Haydarpa.şada Liman İşleri Müdürlüğünden beşer lira mu-
kabilinde tedarik edebilirler. (29) 145 

Edirne Belediye Riyasetinden: 
Bedeli ketfi 259000 lirada ibaret olan Edirne §ehrine ait 

au tesisatı 20 gün müddetle münakasaya konulınu§ ve muay
yen olan günde taliplerin teklifleri tetkik edilerek verdikleri 
bedeller haddi layık görülmediğinden evvelce ilan olunan §art 
name mucibince ve pazarlık auretile ihalesine encümeni be
lediyece karar verilmit olduğundan taliplerin pazarlık günil 
olan 11/1/934 tarihine müaadif per§embe günü saat 14 te 
ıartnamede muharrer vesaiki ve teminat mektuplarını hami
len Edime Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

(108) 217 

İkinci iflas Memurluğundan: 

[ 11635 ] 88 
·- ' 1 ' • .,., ; .... --.;- : ·': , ·.ı-•:. 

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

tashihi zımnında mahkemelere müracaat ederek baba, zevç, 
veya oğullarının vefatı vuku bulınuş olduğunu isbat ve o su
retle nufus kayıtlarının tashihine karar istihsal ettikten sonra 
aynı karara istinaden vefat etmiş olan şahsın şehit olduğu 
beyanile yetim maaşı tahsisini vekaletten ta-
lep etmekte oldukları görülınekte ve- müteveffa 
nm §ehit olduğuna dair vekaletçe kayıt bulunmadığı tak
dirde bunun ayrıca mahkemeden ilama raptı ve bu baptaki 
talep ve 1.cldiarun M. M. V. aleyhinde dermeyanı ve mahkeme 
de vekalet dairelerinin müdafaası da dinelnmesi lazım gelınek 
te olınakla badema bu husustaki davaların 
nufua daireleri değil M. M. V. aleyhine tevcihi la
zım geleceği tavzih olunur. (4450 (7149) 66 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 1 
Satılık Bostan ve Arsalar 

Eaaa No. aı Mevkii ve Nevi ıTeminat 
lira 

377 Nitantatında T eşvikiye mahal 276 
· lesinde Bostan aokağmda 4-8 
kapı 29 harita No. lı 230 metro 
arsa 1 

Müflis Tepebatında Perapalaa kartısında antikacı S. Hayim Ef. ye 
ait malların açık arttırma ıuretile çartamba, cuma, pazartesi günleri 

saat 9,30 dan saat 13 e kadar usulen aatıtına devam edilmekte oldu
ğu ilan olunur· (11454) 102 

378 Nişantatmda T eşvikiye mahal- 645 
lesinde Boatan aokağmda 4-9 
kapı 30 harita No. lı 619,50 
metro arsa. 

513 Boğaziçi Mirgiin Balta Lima- 238 
ru Bostan Sokak atik 31 cedit -, ! 6 kapı No. lı 23 dönüm 3 evlek 

1 En güzel Bayram Hed·yeleri 1 
1.bostan 

534 Kadıköyünde Cafer Ağa ma- 562 
I hallesinde eaki mühürdar Ye-

1 

L. 

Yerli 
allar 

a arı 

Sumer Bank Fabrikaları 

' ni Duvar dibi sokağında eski 
77 ve 77 mükerrer yeni ı 
26-28/ 1-2 No. h 2808 metro 
arsa. 

Yukarda yazılı emlak pe§in para ve açık artırma ile aa· 
tılmak üzere müzayedeye kon Jlınuş ve 15-1-934 tarihine mil 
sadif pazartesi günü saat on birde ihaleleri mukarrer bulun 
mu§ olduğundan taliplerin ıubemizde müte§ekkil Satış Ko 
misyonuna müracaatları. (7205) 80 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

. . Satınalınması mukarrer aşağida cins ve mıktarı yazılı 
ıki kale m e§yanm ayrı ayn kapalı zarf münakasaları isimleri 
hizasında gösterilen tarih ve saatlerde yapılacağından istekli 
lerin §artnameleri görmek üzere her gün ve münakasaya gir
mek için talip oldukları kalemlere ait ilk teminat ve teklifna
melerile beraber mezkur giinün muayyen saatlerinde komis
yonumuza müracaatları. (7034) 

1 Cins ve Mikdarı Münakasa tarihi Günü aaati 
(50) adet Mahruti çadır 15-1-934 Pazartesi 15 

----··----------• • .J (1000) Portatif ,, 15-1-934 11 16 

iki Adre • • 
1 - Bahçekapı, eski Şamlı han, 

No. 18 - Telefon 20485 

2 - Yeni postahane civannda milli 
Spor - Zeki Rıza mağazası 

Son haftalar içinde bu iki adresi 
öğrenmiyen kalmadı ! 

Çünki: 
Bu adreslerin birincisinde toptan, 

ikincisinde perakende olarak 

JI 

Kumaşları 
Satılmaktadır 

(11996) 

'------------------------' Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

4000 Kilo Espestoa :Aleni Münakaıa 11 Kanunuaanl 934 saat 14 tf 

100 ,, Kurşun Levha ,, ,, ,, " ,, '' 
50 ,, Pirinç tel kafea ,, ,, ,, ,, ,, ,, 
77 ,, Telli lastik Levha ,, ,. ,, ,, ,, ,, 

1000 Metre lzolalı tel ,, ,. ,, ,, ,, '' 
4000 ,, Kordon tel ,, ,. ,, ,, ,, '' 
3000 ,, Soneri teli ,, ,, ., ,, ,, ,, 

30 Kilo Fuyuzluk tel ,, ,, ,, ,, ,, ,, 
100 Adet :f inol ..,, ,, ,, ,, ,, ,, 

3000 Kilo Parça bez ,, ,, " " ,, 'ı' 
Yukarda cina ve mıktarı yazılı 10 kalem Levazımın 1 

Kanunusani 934 Tarihinde aleni münakasası İcra kılınacağıJI 
dan talip olanların yevmi mezkrda §artnamesini görmek iste' 

· yenlerin de her gün Kaaımpaşada Deniz Levazım SatınalJJJ' 
komisyonuna müracaatları. (6967) So 

• 
Münakasa ilanı 

Nafıa Vekaleti Ankara Şehri 
içme Suyu Komisyonundan: , 

- Ankara Şehri au iaale itleri için font ıu borusu, husııfl 
parçalar ve su saatleri mübayaası kapalı zarf usulile 24-lZ' 
933 tarihinden itibaren iki ay müddetle münakasaya JıO" 
nulınuttur. 

Münakasa 24-2-934 tarihinde ıaat 15 te Ankara'da ·~ 
Hanının dördüncü katında İçme Suyu Komisyonu oairel 
mahsusasmda icra kılınacaktır. Taliplerin aranılan vesailı "e 
muvakkat teminat bu hususta şartnamede izahedilen tar:ı· "' 
mıktarda olacaktır. Talipler bu husustaki şartnameleri 1'0' 
misyondan 2 Lira bedel mukabilinde alabilirler. (7132) ,s 

Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

:.\nkara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin Serolöji J:'' 
mma ait ahşap malzeme 15 Kanunusani 934 pazartesi giı~ 
nü aaat onbeşte pazarlıkla ih:tle olunacaktır. Şartname V 
kalet Hıfzıssıhha işleri Umum Müdürlüğünde görülebil ..,. . .... o 
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