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Belediye bazı dükkanlarda 
kalan eski tartıları toplıyacak 
':Pasolu zevat,, meselesinden 
Talebe Birliği dava edildi. 

Sahip ve Ba§muharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Filistinde Araplar ramazan 
sonunda nümayiş yapacaklar. 
Reihstag yangını faili Van der 
Lubbe'nin kafası kesildi. 
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lktıJat vekili Celal Bey, evvelki gün
kü nüshamızda haber verdiğimiz veç· 
hile dünkü trenle Ankaradan ıebrimi
ze gelmiı, Hayclarpaıa iıtaoyonunda 
Devlet Denizyollan müdürÜ Sadullah, 
uyufturucu maddeler inhisarı müdürü 
Ali Sami, emniyet müdürü F ebmi, Li
man tirketi müdürü Hamdi, Ziraat Ban
bor müdürü Ahsen, ihracat Ofiıi mü
dürü Cemal, sanayi müdürü Refik, Akay 
müdürü Cemil Beylerle it Bankası, Sü· 
mer Bank erkanı lktuat vekaletine mer
but diğer devair ve müeıseıat mümeı· 
silleri taraftndan istikbal edilmiıtir. 

Vekil Bey, Haydarpafadan vapurla 
köprüye geçmiı ve oradan doğruca ika
metgahlarına gitmiılerdir. 

lktuıat vekilimiz, Haydarp&fa iıtaı
yonunda kendiıile görüıen gazetecile .. 
rin muhtelif ıuallerine cevaben §U beya.. 
natta bulunmuıtur: 

«- htanbula bazı husuıi lılerim 
için geldim. Cuma günü döneceğim. 
lstanbulda bulunduğum günler zarfın· 
da vekilete ait iılerle de metgul ola
cağım. Ankaraya avdeıten sonra tetkilc 
aeyahatine çıkacağım. 

Heyeti vekilede müzakere ve kabul 
edilen bet senelik sanayi pliııınm tat. 

Turingl.ulüpte dün 

bikatma ait baztrlıklara baılaıınuıttr. 
Yeni 11ııai teıkilata balkırı i§tiraki 

için esham ve tahvilat mı çıkarılacağı 
hakkında henüz bir ıey aöyliyemem.., 

Vekil Beyin dünkü z.İyarefleri 
Celil Bey, dün öğleden aonra saat 

14 buçukta lı Bankuı lıtanbul merke-
zine gitmit• bankada bet on clakiJuı ka· 
dar kalmııtır. 

Vekil Bey, refakatinde İzmir meb'u• 
su Osman zade Hamdi ve Devlet D.,. 
nizyolları müdürü Sadullah Beyler bu· 
lunduğu halde bankadan ayrılmtt ve oto
mobile Bakırköy bez fabrikasın. ve mÜ• 
teakiben Halice giderek havuzları ve 
fabrikayı ziyaret etmitlerdir. 

Bez. labrilıasında 
Bakırköy bez fabrikasında Vekil B. 

fabrika müdürü F azh Beyle havlucu Re
cep ve Saffet Beyler tarafından kartılan
mıılardır. 

Celil Bey, fabrikayı gezmiş, yeni ya• 
Pılmakta olan fabrika inıaatmın ne de
receye kadar ilerlediğini tetkik etmiıtir, 

Kendilerine Fazlı Bey tarafından ye
ni fabrikanın 1 temmuzda faaliyete ge· 
seceği ve intaatın o zamana kadar her bal 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

yapılan içtimada., 

Ecnebilere pasaportta ko
. )aylık gösterilmek için 

Dün Turing kulüpte bir toplantı yapıldı 
ve muhtelif işler görüşüldü 

Dün Türkiye Turing ve Otomobil 
kulübünde kulüp idare heyeti azası, 
Halk fırka11 lstanbul idare heyeti re
isi Cevdet Kerim, ihracat ofiai müdü
rü Cemal, belediye reia muavinlerin • 
den Hiımit Beylerin ittirakile bir içti· 
ma yapılmııtır. Bu içtimada, cümhu· 
riyetin 10 uncu yıldönümü münasebe 
tile Macar tüccar ve sanayi erbabile 
par1amento azalarından mürekkep 
heyetin Ankara ve İstanbuJa vaki O• 

lan ziyaretlerine bir mukabele olmak 
izere memleketimizden Petteye ter· 
tip edilecek seyahat meselesi ve tu• 
rizmi alakadar den bazı mPseleler mü 
zakere edilmiıtir. Mayıs ayında yapı· 
lacal< olan bu ıeyahate Türk sanayi 
ve Ticaret erbabından ve doktor , avu 
kat gibi ıerbest meslek mensuplann· 
da!' birçok zevat iıtirak edeceği gibi 
buna mebualarımızdan bir heyetin ve 
ayrıca bir &por heyetinin İştiraki te • 
menni edilecektir. Mebuslarunızdan 

olarak geri çevirmemek, bir borcu 
ödemek, dini bir borcu öderken, 
milli ve İnsani bir vazifeyi de yap· 
maktır. 

:Ah7tet SVKRU 

mün:kkep bir heyetin bu sene Peıte- . 
ye gıderek Macar mebus ve ayanına 
iadei ziyaret etmeleri esaı itibarile ta 
karrür etmiıti. Bu seyahat için yakın
da bir program tanzim ve il&ıı ediJe .. 
cektir 

içtimada Adaların imariJe seyyah 
celbi meseleai de müzakere edilıniıtir. 
Adaları gözelleıtint\ek için teıekkül 
eden cemiyetin ve Turinır kulüp idare 
heyetinin, vali Muhittin Beyle görü • 
terek, Adaların imarı için belediye • 
nin müzaheret ve yardımını temin et
meıi ve Marmaranın bu güzel adala· 
rına seyyah celbi için yapılması la • 
zımgelen ıeyler etraflında çalııması 
takarrür etmi§tİr. 

Seyyah ve ecnebi yolcuların pasa
portlarının vizesi için kendilerine ko
Jayhk gösterilmesi meselesi de müza
kere edilmiıtir. Emniyet müdürlüğü 
dördüncü ıubeıinin bazı seyyahların 
pasaportlarımn vizesi için bizzat mü .. 
racaatlarında ıırar etmesi Üzerine Tu 
ring klüp, bundan sarfı nazar edilme 
aini talep etmi~ ve bu talep alakadar 
makamatça kabul edilmisti. Buna rağ 
men dördüncü tube seyy~hların b·z • 
zat müracaatlarında ısrar etti"' dı 1 

(D 
gır.. en. 

evamı 2 inci sahifede) 

Bütün köy halkı radyodan muallimlerin 
öğretecekleri şeyleri dinleyecekler 

Müddetin temdidi ihti
mali yok gibidir 

Son tahvillerin de bugün 
ıatılacağı muhakkaktır 

Dahili istikraz tahvillerinin B. 
tertibinin aatııının bug~n '°": günü ••• 
Gel• · tamamen Erganı demıryoluna 

ın b f · ı· tahıiı edilen bu yüzde · eı aı~ 1 ve 
ikramiyeli istikraz hal~ ve mueue• 
satın büyük bir rağbeli~e mazhar ol· 
muı ve b~klenilen netıce almmıt.!tr• 
Bu tahvillerin alımında halk ve mueı 
aesat karlı bir iıe iıtirak etmiı olmak 
tan ziyade bir memleket meseleıi, mil 
Ji bir davayı baJa çıkarmak için tam 
bir gayretle hareket etmiıtir. • Bu_g?n 
bAnJcl\ gİ~elerine, .son aün oldug~. ıçın~ 
tahvil alacakların büyü~ tehacumde 
bulunacakları nazarı• dıkkate alına• 
rak memur adedi c;ogaltılmıt ve ter• 
tibat alınnu~tır. 

Umumi kanaat B. tertibi tahville • 
rin bu akşanı tamam«?, ıab~f o.la • 
cağ nnerkezindedir. !>un ıehırde ~~I· 
kın daha fazla bu karlı ve vatanı ıı· 
ten iıtifadesini temin için tahvil sabt 
müddetinin tahdit edileceği yolunda 
ıehrimizde bazı ıayialar d~veran el· 
mittir. Bu hususta Cümh~ıY,et .. ~~r • 
kez Bankası İstanbul mudurlugun • 
den malıimat istedik. Bize §U malii • 
mat verildi: 

- Tahvil satııı ıayanı me_mnun~ • 
yettir. Müddetin temdit edtl':""'ğı~ 
biz de iıittik. Fakat reımen bıze bll' 
ıey bildirilmit deği!dir. Bu ~tam• bu 
vaziyete göre, tahvıl sab§ı nıhayet bu• 
lacaktır. • • d E 

ADANA, 10 .A.A.- Şehnmız e. ~ 
gani tahvilleri kamilen satılmıt~· Milli 
mensucat fabrikaaı yalnız bu hiueler
den 500 tane almıştır. Daha bir ç'!k ta· 
Jipler bankalara müracaat etmektedir. 

Şirketi koruyan 
Pasolu zevat? 
Türk Talebe Birliği aley• 
hine dava ikame edildi 

Milli Türk Talebe Birliği lstanôul 
Tramvay •irketi»den bnı tikayetleri 

' havi matbu mek • 

• 

tuplan Büyiik Mil· 
let meclisi aza11na 
tevzi etmiıti. Bu 
mektuplann için • 
de "bazı paıolu ze 
vahn §irketi hiına• 
ye ettikleri" kaydı 
vardı. Bu kayıt hü· 
kiimetcn mi.nevi 
ıahsiyetini rencide 
eder mahiyette bu 

Junduğunda.n TaJe~e _Birliği aleyhine 
dava ikame edilınııtır. Mehkernede 
birlik idare heyeti azalannın hepsi 
maznun olarak bulunacaktır. 

J\.'Iaaril' veki'\letinin bütün tedris ve 
terbiye mües11eıclerini ısinh etmeğe ka· 
rcir verj§i, öğrendiğimize göre, daha ge 
nit bir mahiyet taınnaktadır. Vekalet 
l51aliat esaslarını üç mühim nokta et· 
rafında toplamıştır. Bunl-.r: 

· 1 - Terbiye sisteminde, 2 - Ted· 
ris ıistemindc 3 - Köycülük ve. halk 
terbiyesi siste:.Unde ıslahattır, V ek:.leltt 
teıekkül eden muhtelif altı komisyo~ 
talim ve teı·biye daireıi bu eıaslar dahı· 
)inde tetkikata devam etmektedirler. 

Taliın ve terbiye dairesi ve heyeti 
tefti!İye reiıi Avni B<y bilhaua Ame
~ikada ve lngilteredeki halk terbiyesi 
ve köycülük sistemlerjni tetkik etmek .. 
tedirler. 

Köycülük ve halk terbiyeıi tetkika
!ı mühim safhalar arzetmektedir. Ge-
nit halk kütlelerini ayni usul ve aynİ mÜ· 
ıehassıı. muallimler tarafından iyi bir 
terbiye ile toplu bir halde yoğurmak 
için aantll'al mektepleri usulünün tat
biki takarrür etmiıtir. Bu uıul radyo i· 
le tedrisat usulüdür. Tüı4ôyenin her 
köyünde bir aanbral mektebi buluna• 
cak, burada alıct radyo teıisatı vücuda 

(Devamı 6 mcı aahilede) Auni Bey 

Stavisky dün gömüldü 
İki mevkuf arasında yapılacak .müva

ceheye ehemmiyet veriliyor 

Siyasi fırkalar 
Çarpışıyor 

-·-Rezalet ortaya yeni bir 
mesele çıkardı --Mebuslar avukatlık yapabile-

Staviıky meselesi hakkında dün A· 
janı telğraflan fazla malfunat getir· 
memitlerdir. Şimdi bu dolandmcıltk 
tahkikatının bütün merkezi aikleti Ba 
yonne'da toplanıyor. Mevkuf Bayon • 
ne belediye reisi ve mebus M. Garat 
ile belediye emniyet sandıgı M. ftaıi
er arasında yl'l.pılacak r1üvacehenin, 
bu rezaletin daha bazı gizli tarafları
m ortaya çıkarması muhtemeldir. c.ı·ün 
kü M. Garat biitün yükü aırtından at 
mağa ve bunu Tiııier'nin aırtına yük .. 
)emeğe çalıımaktadır. Halbuki Tia•i
er dı-ha timdiden hapish~~d~~ ~v-
kuf mebus aleyhine sesınt yuksel • p ARJS . • 
mektedfr. d ) ' 10 (Huouıi muhabirımız • 

cekler mi? 

Dig" er taraftan Bayonne istintak en - Son ciinlerde Fransada ef • 
kirı um.~y~yi ~n z.iya.de İ§gal eden 

bal/ nine gönderilen ve ölen Stavisky ıeY Stavıakynın dol•mdn.,cılıtı m-:e-
nin cebinden çıkıp henüz açılmayan ıidit. Gazetel.er .~4:~ elin •ütııY\larını 
mektubun da muhteviyatı merakla bek bu ıörü1memıt buyuk dolandır.cdıfa 
lenmektedir. Zannedildiğine göre bu hasretmektedirler. Şimdi dolandrrıc•
mektupta Staviaky'nin bazı vasiyetle· !ıkla alakadar olanlarla bunun ıre • 
ri vardır. Eğer Stavisky ölümünden (Devanu 6 mel sahifede) 
evvel bazı tahriri ifıata lüzum gör- l---~::;;:;;:_;_ __ ""'.-:-7".lll'.:'~ 
dü ise, bu mektup gon derece ehem • <l' 
miyeti haiz olacakhr. ları da ıon derece merıul etmck~e ır. 

Stavisky'yi Macarlar ela iyi Çünkü bu adam Macari.ıana bırçok 
tanıyorlar defalar gidip gelmiı, Macarları dl\ ya. 

Stavisky badiseai bilhassa Macar- (Devamı 6 ıncı sahii•de) 

f 

1 · d ı planan Türk avukatları kon gı·eıine ait hu•usi muhabirimizin ı:ön 
dz.:ı~ğ~ ,.,:imlerden: ( ıJ - Türk avu katlar konll'resi iç~ima halinde, (2) -:" 
Kongreyi hazırlayan ve baıaran hnzt rlık yurdu azası hır uada,. (3) -

1
f}'!: 

tun.. mu~ahhaslar Gazi heykeline çiçek kovarlarken, (4) - Guı ':feyBke 'd.0 • 
' l · • n • • H "I Hil ey ır, nünde lıtanbu.1 murabbaı arı, ortada kı oaro reıaı a ı ~· 
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Midilli'nin Karadenizdeki akınları 
Tercüme eden: Mehmet HALiT Yazan: Bahriye birinci mülci:ı:ınu "Doniç., 
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Rus karargahında panik! 
Cephane yüklü nakliye gemisi de 

birden ikiye bölünmüştü .• 
Mürettebatın yarıdan fazlası el· 

biseleri üstünde olduğu halde yatı· 
yorlar, geri kalanlan da, top başın· 
da nöbet bekliyorlardı. 

Herkes, gözünü gecenin karanb· 
ğına dikmif, yarının bize neler ha· 
zırladığım keşfetmeğe çalışıyor. 

llk evel, bizim Rusları görmemiz 
lazım, Ruslar, daha önceden bizi 
görürlerse, çok geç kalmış olaca· 
ğız. Dikkat ve teyakkuz .. İşte bat
lıca ihtiyacımız olan iki nokta. 

Gece, sakin ve sesiz ufukta hiç 
bir şey görülmüyor. Ertesi sabah, 
faf akla beraber, hafif ıiıler arasın· 
da sahil ..• Gün ağarmağa batlayın• 
ca Anadolu yakasının, daha tark~ 
Kafkasın karla örtülü dağları göze 
çarpıyor. 

Suyun üstünde beyaz bir leke 
gibi duran yer Trabzondur! Midil
li, yaklaştıkça tehir gitgide 
daha vazih olarak meydana çıkı· 
yor. Gemiye doğru bir motorbot yo
la çıktı. Vali ve Liman reisi geli
yorlar. Beraberimizde getirdiğimiz 
efyalan almak için mavonalardan 
mürekkep bir filo, Midilliye doğru 
dümen kırdılar. 

Ağır ağır demir atıyoruz. Mav· 
nalar, gemimizin bordasına yanat
tılar. hummalı bir faaliyet ve hisso
lunur bir süratle, efyaları mavnala
ra aktarma ediyoruz: 

Acele etmekte haklıyız. Çünkü, 
Trabzon asıl hedef değil. Asıl he
def daha uzaklarda, çok daha u-

' zaklarda. .. Bir buçuk saat sonra de-
mir alarak Trapzondan hareket et· 
tik. Sahili takip ederek, prk isti· 
kametinde ilerliyoruz. Hedefimiz, 
Rus hududu .. Rusları bir defa daha 
kendi mevzilerinde topa tutmak 
ve onların k-Jvvetli filolarile sağ 
cenahlarını sahil yolundan örtme· 
ğe muvaffak olamayacaklarını ken
dilerine İspat etmek istiyoruz. 

Saat dokuza doğru, gemi harbe 
hazır kampanasmı çalıyor. Süratle, 
harp santrallarına doğru umumi bir 
ko{utma ! Tam bu esnada sağ da 
küçük bir duman bulutu gözüktü. 
Bu, her halde bütün süratile tark 
istikametinde kaçım bir torpidobot 
olmalidi. Yazık ki, bizden çok U· 

zaklaşmıfh. Ona yetitmek imkinı 
yoktu. Kovalamak manasız bir ha. 
raket olacaktı. Yalnız tehlike var
dı. Kaçan küçük harjı gemisi, he
me.o _Ba~ haber vererek ağabey· 
lermı bogazmuza saldırmak üzere 
gönderecekti. Rus mevzileri uzak. 
tan görünmeğe batlamıftı. Sahilde 
büyük bir çadırlı karargah var. 
Beygirlerin dola,tıkları bile farke
diliyor. Çadırların arası askerle do
lu .. Sahile yaklafmamız. bu kala
balığı telô.fa dütürmedi, yoksa, bizi 
Rus kruvazörü mü sandılar? 

Herhalde Midililnin, böyle gü. 
peı;ündüz Rus sahillerine yaklaşa· 

cağım kimse hatırından geçirmi· 
yordu. I:.ıaseo Midilli çoktan beri 
Artık vakit c,elmi~ti. Grandı direği· 
mize hemen T~k bayrağını çek
tik. Hilal, ve onun ya>'lı başında Al
man harp bc.ndrası.. ikisi de vaku· 
rane dalgalanıyodu. Yumrukları· 
mızı aıkmıs, Rusların d:.2~:ne «tıl
mağa hazı;lanmıştık. Birden sert 
bir kumanda duyuldu. 

- Salvo alet! 
Bütün geminin gövdesinde bir 

sallantı .. Ve akabinde Rus karar· 
gabında korkunç bir panik.. Topla· 
rımızm aleti aJtmda her fey, dıır· 
ma dağın oluyor. 

Midillinin top namlulanndan 
mütemadiyen timtekler çakmada.. 
Sahile yakın bir noktada duran bir 
Rus nakliye gemisini vakit geçirme 
den atefimİz altına alıyoruz. Bir 
kaç isabetli endahtan sonra, gemi· 
de miithi' bir yangın başladı. Koca 
vapur, alev alev yanıyor ve kırmızı 
aletten diller, geminin gövdeıini 
yalayarak dıtarı fırlıyor. 

Siyah bir duman bulutu, korkunç 
bir iştial .. Gemi, bütün cephane ha

mulesi havaya uçarak ortasından 
ikiye ayrılıyor. Öğleye doğru Mi· 
dilli dümen kırarak tekrar denize 
açıldı. Bugün, tansımız iyi .. Az za
manda mühim neticeler aldık. Fa
kat yapılacak çok işlerimiz var. 
Kuvvetli bir seyirle şimale doğru 
gidiyoruz. Gün, güzel geçiyor. Sa· 
hilden açıktayız. 
Zira, Rusların buradaki mevcudi
yetimizi haber alıoalarını istemiyo
ruz. Zaten bir kaç ıaat evvel biz 
kendiliğimizden burada olduıhımu
zun küçük bir delilini vermiştik. 

Ufuk, hiç bir duman bulutu ara. 
ya girmeksizin bombot ve apaçık .. 
Yalnız garptan, günetin ziyasına 
rağmen hir takım renkli ,.nktacık· 

lar var. Bu noktalar, layıkile taras
sut etmemize mani oluyorlar. 

Nöbetçi zabiti, dimdik, kaptan 
köprüsünde ... Deniz, köpükler ka. 
bartarak ve çizgiler resmederek 
önümüzden akıp gidiyor. 

Günef, bakır rengini almıt, Bat· 
mak üzeredir. Nöbet harici kalan 
arkadatlar, salonda toplandılar. 
Gece, her tarafa sindi. Ru f'f"-e, 
kanatları albnda neler saklıyor? 

Genç zabitler o günün hadisele
rini araları.nda konuşuyorlar. Hep
sinin a~labfında mübaleğaya mey
leden hır hal var. Onları dinliyen· 
ler, bütün Rus donanmasının mah· 
volduğuna hükmedebilir. 

lçerde bu konuşmalar devam e
derken, korkunç "atet!,, kumanda. 
aı işitildi. 

Kampanalar çalıyor, Herkes gÜ· 
vertedeki harp saotrallarıoa ko~u· 
yordu. 

- Ne vardı? Ne oluyor? 
Kıç tarafta siyah bir gölge var •• 

(Bitmedi) 
~~~~~~~~~---~~~~ 

Balkan haberleri 
Balkanlarda kar 

BELCRAT, 10 (Milliyet) - Bu· 
rada ve diğer komıu memleketlerde 
havalar on cündenberi müla,._ cit· 
mekte idi. Fakat dün ce.len haber
lerden Balkanlarda tekrar kar yağ• 
mağa bqladığı anlatılmıı ve havalar 
birdenbire .,ğumuıtur. 

Yobazın biri 
SOFY A, ıo (Milliyet) - Rodop· 

lann Eğridere kaaabau müftüsü Ha. 
san Halil yobazı kasabanın Alınalı 
köyünden muallim Şevket Bey namm
da bir gencin refikasının açtığı feshi 
nikah davaımda geçksizliğe bir &e• 

hep ohnadığı halde, muallimin t•P· • 
ka g:ymeıini baha.ne ittihaz ederek 
(şapka giymek nikahı fesheder) diye 
muallimi refikaaından ayırmıftır. 

Otedenberi irticakarane harekatı 
ile tanmmıı olan bu yobaz hoca müf· 
tülükten bi•istifade Bulgaristan Türk· 
lerine fenalık yapmaktadır. 

Rcmımyadaki tevkifler 
. BOKREş, 10 (Milliyet) - Son ha 

dıseler münasebetile Romanyada bin· 
!erce kiti tevkif edilmittir. 

Tevkif edilenler arasında Colan• 
denil gazetesi sahibi meıhur muhar• 
rirlerden Kraynik, Kuvvndal, gaze
tesi sahibi profesör Noe loneaku var• 
dır. 

Bir Yunan tayyaresi duştu 
ATINA, 10 (Milliyet) - Dün VU• 

k..b"1an feci bir tayyare kazasında bir 
askeri tayyare manevra yaparken,, 
havada yanmağa baılamıı ve b;r yıl· 
dırım gibi Menidi köyüne dütmiiftür. 
içinde bulunan ilci tayyareci de yan • 
mıttır. Bu feci k.aııanm sebepleri tab. 
IUk edibnelı:tedir, 

1 Bulgar-Yugoslav yakınlığı 
• SOFY A:, 10 (Milliyet) - Gospo
d~ N~ıef Trakya,, gazetesinde yaz• 
dıgı hır makalede Bulgar harici siya• 
seı;mdeki ~vvülden bahsederek, 
Be.grat mülakatının Bulgar siyasetin· 
de bir dönüın ns>1<ta11 teıkil ettiğini 
aöylüyor. 

Bu yeni siyaset, Sırplarla anla1-
mak ve yakm.latmak siyasetidir ki, ilci 
devlet bükümdarlan arasındaki mü • 
lakat böyle bir yakmlığm ilk adonmı 
teıkil etmektedir. Muharrire göre 
Bulgar harici siyaseti timdiye kadar 
memleket:n ve milletin zararına ola • 
rak maküa .~ir istikamet takip 'etmiı 
ve bunun boyle olduğunu Ba~vekiJ de 
i~f eylem.İ§tir, Belgrad mülakatı ay 
nı z~anda Sırplarla anlaımağı mu· 
hal goren kimseleri bile fikirlerinden 
vazgeçmiıtir. Gospodin Na§CV, me,,.. 
cut muahedelerden bütün dünyanın 
memnun olm!ldığı bu sırada Bulgarla· 
rm da haklanru aramak için ortaya 
atılmaları li.znn geldiğini ve bunun 
d böyle bir harici siyaset takip ve is
teklerinde ısrar ederek merhale mer
hale yiirümek suretile elde edileceği. 
ni ileri sürmektedir. Muharrir, Bal • 
kan aulhünün yafamasmda ancak Yu 
goslav • Bulgar anlapnaamm amil o
labileceğini de kaydetmektedir. 

Balkan misakı 
ATINA, 10 (Milliyet) - Bulgaria 

tanın muvakkat iıtiraki olmasa dahi 
Ballcan misakının yakında imzalana ~ 
cağına dair, Baıvekil Çaldaria tarafın 
dan vaki olan beyanatı matbuat ta .. 
vip etmektedir. Bu münasebetle umu• 
mi Balkan misakının temelini Türk • 
Yunan dostluğunun tetkil ettifine de 
İfaret etmektedirler 
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1 HARiCi HABERLER 
Musevileri 
İstemeyorlar 

Filistinde ramazan sonunda 
nümayiş yapılacak 

KUDÜS, 10 .A.A. - Arap icra heye 
ti Ramazanın •onu olan 16 ikinci kanıın 
günü hükumetin yahudi muhacereti bak· 
kındaki siyaseti aleyhinde protesto nÜ• 
mavişleri yapılmaıına karar verrni~tir. 

Hükumet şehrin her tarafına beyanna· 
meler yapıştırtarak nümayişcilerin alay• 
lar tertip etmeden önce hüku~et ,,,_ 
murlarmdan müsade almalarını bildirmiş 
tir. 

Korkunç bir anarşist 
BARCELONE, 10. A.A. - Poliı bu 

gün Eusebe Sarbo ismindeki anarşisti 
tevkif etmistir. 

Bu an~f'ist. bir köşkte çalıııyordu ve 
köşkü hakiki bir bevnelmilel anArş:•t mÜ· 
nasebatı bürosu haline koymuştu. Köşk· 
te bulunan vesikalar pok mühimd:r. 

Bu vesikalar ara•mda ltalya, Perou, 
Arjantin ve Cubada hazırlanan bar ket• 
lerden bahsedenleri de vardır. 
Şarbo, simdive kadrr a""r"'ist P"",.Ua 

ganda•mdan dolayi birçok defalar tevkif 
edilmişti Bu ımanist 1909 da Barcefone 
da 0 Dünva •e Hü~yet" isirr:li bir g1lZete 
neşretmişti. 1910 da yine tevkif edilrni,. 
ti. 1015 te Le Ferral'da sulh ko,.gnıiM 
i~tirak etınh, ı920 de Barcelon'un e•ki 
valisi de Sab0 tierra'nrn ı.ı.trü m-.selesin· 
den tevkif ,.diJıni1ti .Carbo, ı926 danbe 
ri aranıyordu. 

Carbo, ls""nyada beynel..,ilel işd ce
miyetinin katibi idi. Tevkifine büyük 
bir ehemmivet veriliyor. 

140 anarfist daha 
BARCELONE, ıo. A.A. - Zab t" dü" 

akşa"' hir barda 140 anarş;aı yakalam·ş· 
tır. Bunlar yeni bir münaka'it !Irevi y21p 
m1lV hazırlanıy.,..lardı. Zabıta ayni ze
manda meşhur anarşist Carbu'vu da h:r 
kô•kt0 vakalamışl'T. C.rbo mezkur köşk 
te hakiki bir bevnelmilel an'U"llist mÜ· 
na•~hat bürosu kurmuştu ve b~ mÜna· 
•cbatı bilhassa, ltalya. Peru, Arjantin ve 
Cuba lie idam ediyordu. 

Fransız 
Meclisleri açıldı 

_.,_ 

Parlamento önünde nü
mayişler yapıldı 

PARIS, 10. A.A. - Havas ajansın· 
dan : Dün ayan ve meb'uu.n mecli~le-
rinin açılmaımda birçok halk hazır bu· 
lunmu,tur. Ayan-n en ihtiyar azası M. 
Damecourt ile meb'usanm en ihtiyar •· 
zası M. Grouueau, resmi nutuklar söy· 
lcmi~ler ve ölen azanm lııo.tıralarmı an
mı,lardrr. 

P ARiS, 10. A. A. - l)üa alqaın fran
sız parlamentosu etraf-n'8 nümayif ya• 
panlann sayısı 2.500 kiti kadar tahmin 
ediliyor. Bu tezahürler esnaımda ağaçla 
nn etrafmda bulunan demir parmaklık· 
!ar ıökülmüı ve polislerin üzerine atıl· 
Dllftır. 

Polisin dahiliye nezareti Üzerine yö
rüyen nümayiıçieri de daiıttığı bildiri· 
liyor, 

Bir sanat eserine haciz 
NEVYORK, 10. A.A. - Merrop Atik. 

yan namında birinin talebi Ü>.erine Çin· 
den getirilip. Şikago sergsindeki Ya1Ün 
mabedi içinde ve NeTyorkta Rokfeller 
merkezindo teıhir edilmit olan kıymetli, 
Y efim mıhraba, temyiz hakimlerinden 
M. Learv haciz koymuıtur. 

M. Atik yan, bu sanat eserinin amili bu 
lunan Şangbayli M. Şang-Ven-Tiden 
10.160 dolarlık bir komisyon dava et• 
nıektedir. 

Mamafın, Rokfeller merkezi, bu mibra 
hın Amerikadan çıkanlacağıru teminen 
250.000 dolarlık teminat yabnruı olduğu 
ve Amerika kanunlanmn hükmü her t• 
ye takaddüm eylediğ cihetle mevzuu hia 
haciz kaldınlmııtır. ---isyan çıkaran mahpuslar 

MADRID, 10 .A.A. - Bura hapisa· 
11eaindeki mevlruflar isyan tetehbüaünde 
bulunmUJlarıa da jandarma kuvvetleri 
11sayiıi iade etmiılerdir. 

Uzak Şarkta ademitecavüz ' 
LONDRA, ıo. A.A. - Morning Post 

gazetesine göre Mançou büki'imeti yakm ı 
da Sovyet Rusya, Japonya ve Mançeo 
Kuo arasında bir ademi tecavüz misakı 
teklif yapmak niyetindedir, 

F ransada yeni bir casusluk 
METZ, 10 .A.A. - Thionville mmla· 

kasında yeni bir casusluk iıi meydana çı· 
karılmıtbr. 

Flameng isminde Lüluemburg'Ju biri. 
ıi, müstahkem mevkilerin planlarını çal. 
maka zannatma aınarlak tevkif edilmiş. 
t;r. 

Fameng, hapishaneye nakledilmif ve 
tahkikat hakimine bazı itiraflarda bulun• 
muıtur. 

Hindistana muhtariyet 
verilmesini istemeyorlar 

LONDRA, 10 (A.A.) - Evening 
Nevs, Hint hüki'iınetinin politikasını 
ifta ediyor ve diyor ki: 

"Hüki'imetin neşrettiği (Beyaz kj. 
tap) ıadece Hindiataıun beyaz ırkı • 
na mensup ahalinin değil, 350000000 
HinUinin de ol'taaına atılmıt bir bom· 
hadır. Ve bu bomba patlıyacakhr. 
Hindistana muhtariyet venueğe müte 
mayii politikanın neticesi lngiliz tica• 
retinin ve İng.llz otortesinin bu ölçü· 
lemyecek kadar büyük neticeye yal· 
nız lnıiliz efkarı umumiyui mini ola 
bilir. 

M. Maksimos 
Londrada --lngiliz nazırları ile Bal-
kan misakını görüşecek 

LONDRA, 10. A. A. - Yunan Ha· 
rici ye nazırı M.. Maksmoı, dün bura
ya gelmişt'.r. Burada birkaç gün kal"" 
caktır. Yarın Sir John Simon'u görme
si muhtemeldir. 

LONDRA, 10. A.A. - Gazeteler Yu· 
nan hariciye nazın M. Malnimosun Lond 
rayi ziyaretini mevzuu bahis ederek bu 
seyahat ile Balkan misakı arasında doğ· 
rudan doğruya bir münasebet görmekte
dirler. Daily Express diyor ki : 

Anlaşıldığına göre M. Maksimos Lond 
rarun hiç olma:zaa mezki\r misak' rnuı..a. 
lefet ebnemesi ve mümkünse Bulgaris
tarun iltihakını ka-zanT"'111lc !çin yardımı· 
nı elde etmek arzusundadır • 

Amerikan donanması 
VAŞiNGTON, 10. A.A.- Mümessil. 

ler mec•i•i bahriye komisyonu reisi M. 
Vinson. bahn mualıedelerin tahd't ett"ği 
azami nisb<>ti doldurana kadar harp ıııe
mileri de e•ki harp gemilerinin yerine 
yenilerinin inıaama müsaade eden bir ka 
nun layihası vermiıtir. 

M. Vinson, demittir ki : 
" Japonya daha şimdiden bahriyesi i· 

çin muahedelerin müsaade ettiği azami 
haddi tayin etmiıtir. 

) ngilterenn de ayini şekilde hareketi 
muhakkak gibidir. Halbuki Amerika as· 
ri harp gemilerinden tehlikeli bir şekil· 
de mahrumdur. 

Bir komünist öldürüldü 
BERLlN, 10 (A.A.) - 1918 s~ne

ainde Kiel bahriye1i1erinin İayanında 
fi~en çalı{mt~ olan komünist Henn · g, 
mahpus tutulınuı olduğu kamptan kaç 
mağa teıebbüs etmif, silahla öldürül· 
müıtür. 

Avrupadajapon rekabeti 
LONDRA, 10 (A.A.) - Evening 

Standard gazetesi, ne!.Tetm.İ§ old~u 
bir makalede Japonyarun garp pazar 
lannda yapını§ olduğu muazam reka· 
betlerin müşterek b'r harekete geçme 
!erini tavsiye ediyor. Muharrire göre 
bu devletlerdeki işoil~nn hayatı !;:er 
gün tehlikeye maruzdur, 

fng'ltere yeni bir teşeb
büste bulunamıyacak 
LONDRA, 10 (A.A.) - Resmi 

mahafil, İngillerenin silahlan bırak • 
ma meselesinde yeni bir teıebbüste 
bulunacağını tekzip etmektedirler. 
Londranın vaziyeti temaşaker olarak 
kalmakta devam edecektir. 

Sir John Simon, cumartesi günü 
Cenevreye gitmesi ihtimali kuvvetli • 
dir. Orada ayın IS inde bat'ayacak' 
olan milletler cemiyeti müzakerelerin 
de İng "!tereyi tein sil edecek ve ayni 
hafta içinde Londrada toplanacak o • 
lan kabine içtimamda bulunmak üze. 
re dönecektir. Bu e•nada da onun ye 
rine Cenevreye Lord Eden gidecektir. 

Beklenilmeyen servet 
PALLANZA, 10. A. A. - Civar köy. 

lülerden biri şarap almak üzre evinin 
bodrumuna inmiı ve fıçının yanında di· 
varda ağ :ıu ÖnnÜf büyük bir örümcek 
görmüştür. Örümceği öldürmek içia eli· 
vara bir taı atmıftır. Duvann sivaaı ye
re düımüı ve köylü duvarda bir ba:zine 
bulunduğunu hayretle mü§&hede etınil• 
tir. Bir kutunun içinde elli bin liret buJ. 
muıtur. 

Irakta askerlik müddeti 
BACDAT, 10 (A.A.) - Me.b'usan 

mecliılfevkalade heyecanlı bir celae 
esnasında milli müdafaaya alt kanu • 
nun hemen bütün maddelerini kabul 
etmiıtir. 

Bu maddelerden biriai mucibince 
ı9 İle 2ı ya°fmdakİ bütün erkekler 
mecburi aakeri hizmetlenni yapacak· 
lardlf. 

Akbabanın ikinci .. JI!mda bir 
çok güzel makaleler, h kaye ve kari· 
katörler vard;r. Bu meyanda iktısadi 
program münaseb>tile çıkan Cemal 
Nadirin ıriizel b'r kaıilutürünü ikti • 
baa ediroru:.ı. -

""" 

~. ·: -~ "-~.' '_;~ .ı."· .. ~ ., DA&.i 
M. Titulesco nihayet Hari· 
ciye nezaretini kabul etti 
Romanyanın harici siyasetinde değişik
lik olmıyacak; fırkalar arasında anlaşmz 

BU KREŞ, 10 ( A.A.) - Anad oluAjansının Balkan hususi muhabİ 
ri bilaıriyor: liq gıinaen berı aevam eden müzakerelerden sonra ı?· 
1 ·itu.es,onun bugun Hariciye nez aretıni kabul ve K ral nezdinde, ::,ı • 
nayaaa taht.rinuen sonra 1"c.ı.are.I( o kabinesıne kafi surette te:;en.ııiJ 
etmış nazarue banıtaoıur. Jtıııtı. bir telaket netice.>inde çok a,; ır ~·' 
v=ıte ve mesıılıyet aeruhte etmiş olan ş .mdiki JJaşuelzıl, genç, alefll'ı 
vatunperver, kuvvetli hatıp ve but ün hayatında tam dürüsti ıte tanın· 
mış b,r devtel ad.:anıaır. Jt1. 'J'ıtu.e s1<o'nun kend.stle beraber çalışma ' 
yı Haoul etm.ş oıması, daşvelutin vazifesini büyük nisbette kolayiaŞ" 
tırmış.ır. Kendi tarıh.ncte daima kanlı vakalarctan içtinap etmış g<Y 
runen ı<omanya mJıetı demır muh afızıarın son tethif hareketi üzerı • 
ne, bu zümre aleyhine şiddetli bir aksülamel göstermektedir. Bu ıtibaf 
la yeni hükümetın l<omanya efkarı umumiyesi tarafından müzahere; 
te mazhar olacağına ttimat olunabilir. Hariciye nazırı M. Titulesko sı: 
bi beynelmilel tıir şahsiyetle beraber Romanya tarihinin çok tehlikeli 
bir devr;nde müıkül bir vazife deruhte etmiş olan Başvekil M. Tata· 
resko'nun, milletteki temiz vatanperverlik kuvvetlerini ve intizam ar• 
zuiarını iyi kullanmak suretile, ıo n elim buhrana bir nihayet verebil· 
meleri muhakkak görünüyor. lnti habatta 308 mebusluk kürsüsü kazd 
nan liberal fırkası, uğradığı beklenilmez darbeye rağmen kaybettiği 
reisinin temsil ettiği politikaya tamamen sadık kalacağı hükümet re
isinin krala irat etiği nutukla tasr ıh etmiş ve bu suretle dahilde oldw 
ğu gibi, harici siyasette de Balkan milletleri takarrübü fikrinin takiP 
edileceği anlaşılmıştır. • 

Başvekil, dahilde devamlı bir sükun elde edebilmek için muhtel~ 
fırkalarla bir anlaşma müzakeresine lfevam ediyor. Ba yolda gösterdi 
ği hüsnüniyet memleket matbuatında eyi telakkilere yol açmakta ve 
takdir edilmektedir. 

Himageietf alin çocuklara gardımı 
ANKARA 10. A.A. - Himayeietlal cemiyeti 23 Kiinunuevveldefl 

4 Kônunusaniy~ kadar 19 fakir çoç ~k geydirmiş 187 çocuğa 841, siit 
çocuklarına da 509 buçuk kilo bedaı;a 'üt vermİflİr. 

287 kadın ve çocuğa da 322 buçuk lira yardımda bulunmuştur. 
Fakir talebeler için açılan aşhaneden muhtelif mekteplerdeki 

148 çocuğa hergün sıcak öP,le yemeği dağıdılmıştır. 
Bu müddet zarfında 242 hastcı çocuk ve anne ile 282 çocuğııtl 

diflcri tedavi edilmi~tir. Anakucağında bulunan çocukların mevcuda 
176 si bulmuştur. 

Af kanunu ve memurlar 
'ANKARA, 10. A.A. - 2330 numaralı af kanununun meriye~ 

mevkine konulduğu tarihe kadar memurin muhahemat kanunu mucı· 
bince memurlar haklarında yapılmış ve yapılmakta bulunmu~ olan ta~ 
kikat evrakı üzerine devlet surasınca verilecek kararlann feklini tespı~ 
eylemek ve al kanununun bütün idari mercilerce ayni tarzda tatbikirıJ 
temin etmek üzre şüraca bunların bir formül içine alınması düşünül• 
müş ve bazı esalar kararlaştırılmıftır , 

Bu esaslara nazaran ilk mercilerce al kanununun neşrinden ıorr
ra men'i muhakeme karan verilmif ve ikinci derece mercilere gönde
ı·ilmiş işler af kanununun şumülü dairesinde ise artık ikinci derece 
mercilerin bu hususu tetkikine lüzum yoktur. Lakin bu kabil işler bu 
mercilerce ancak kanunen hakkı olanlar tarafından esbabı mucibe Jet 
meyanı ile itiraz ve ifin al kanunun şumulü dairesine girmediği beyaJ' 
olunursa o vakit ikinci derece merciler bu noktadan İfİ tetkik ederler• 
ilk mercilerce al kanununun neşrinden evvel lüzum veya men'i muh~ 
keme kararı verilmiş işler usulen ikinci derece tetkik merciine geldi' 
ği zaman ıs~ç'!~ al kanunun~n şumul~ ~air~ne_ girip girmediği nokta' 
ııından tetkıkı ile ona göre bır karar ıttıhazı ıktıza eder. • 

Bu cümleden olan evrak içinde karar ittihaz edilememeaindeıt 
Jolayi ikinci derecede tetkikine imkôn kalmamı, olanlar varsa bunla· 
nn da aftan istifadeleri artık selalıiyettar mahkemece verüecek karara 
bağlıdır. 

Bir senede üzüm ve incir ihracatı 
IZMIR, 10. A.A. - Ticaret odasının 1933 ıensinde mahsulötı• 

mızın ihraç vaziyeti hakkında tanzim ettiği bir rapora göre 35 mil"?~ 
yeid yüz yetmiş 6in iki yüz kırk kilo üzüm, yirmi dört milyon il<• 
yüz kırk dokuz bin üç yüz otuz dokuz kilo incir, 10,150,607 kilo arl" 
9,411,892 kilo bakla, 12,819,817 kilo palamut, 30,371 kilo alyotlı 
6,602,127 kilo pamuk ve 1,527,786 kilo zeytin yağı muhtelif memlelzel 
lere ihraç olanmujtur. 

60 yaşında milyoner oldu 
PARlS, 10 (A.A.) - Franaız mil· 

li piyangosunun ikinci tertip keıidesi 
dün akıam icra edilmiıtir. Bet mil • 
yon franklık büyük ikramiyeyi, 60 ya 
ıında, ekmek•i M. Roymoud isminde 
biri kazanmııtır. 

Sarre Almanyaya 
dönecektir 

PARIS 10. A. A - Volff ajansın· 
dan : Cri 'de Lyon ismindeki haftalık mec 
mua Sarre mmtakasmdaki hakiki vaziyet ı 
hakkında dikkate şayan bir açık sözlülük 
le diyor ki : 

" Sarre mıntakasmın bir Alman top. 
rağı olduğu, bu mıntakada yaşıyan hal· 
kın her vakıt Alman oldukları itiraz gö
türmez bir hakikattır. 

Ediplerimiz muharrirlerimiz, Alsaslı· 
larıa Fransaya merbutiyet ve sedakatin• 
den onlarca senedeııberi takdir ve hürmet 
le bahsettiler. 

Sarre vatanına karşı gösterilen derin 
oevgiyi biz de ayni surette takdir etme• 
liyiz. 

J 5 sene süren ecnebi tahakkümü, bu 
sevkiyi kuvvetlendinnekten baıka bir na 
tice verememiıtir. -----
Uçuruma giden otokar 

FAS,10.A.A.- Bir otokar uçuruma 
yuvarlanmııtır. İki kiti ölmüt ve dördü 
ağır olmak üzre 23 kiıi yaralnnuıtır. 

Fransız -Sovyet ticareti 
PARlS, 10 (A.A.) - Fransız· Soy 

yet ticaret mukavelesi bugün imzalana 
caktır. 

Ecnebilerin 
Pasaportları 

(Başı 1 inci sahifede)' Jı· 
mesele, dünkü içtimad'l mevzuu b',.ı 
ıolmuı ve klübün bu müracaatın ~ •' 
Muhittin Beye de tebliğ edildiğini lı' 
dirildiğinden mesele halledilmitl·f 
Badema ecnebi seyyahlar, pasaport •; 
zeıi için, 4 üncü ıubeye bizzat 111iY 
racaat etmek külfetinden vareste ıı• 
lacaklardır. ~ 

Bundan sonra Mısırdan seyt• 
celbi için yapılmakta olan propıııt"~• 
danın bir kat daha teksifi, gel•~•, 
seyyahların badema emniyet müd."~i· 
lüğü tarafından Turing klübe bıl fi· 
rilmesi takarrür etmit ve ihracat 0 ii 
si müdürü Cemal, askeri müze•! ıfl t' 
dürü Şükrü Beyler Turing kulüp ıd~li' 
heyeti azalığına intih•." edilmiıler ; 

Adalarr imar cemiyeti şubat aY1d 
çinde bir balo verecektir. Esaseıı c. 
miyetin 28 bin lirası :vardır. Balo lı-; 
aılatı ile beraber bu para Adalarf11 

marına ve güzelleıtrii!meıine .-rfD 
lunacaktır. 

Nice yarışla;1nda Alrrıll11 

zabitleri ,.ıf 
BERLlN, 10 .A.A. - Umun;oi lırİ j 

tenberi ilk defa olarak alınan zabı~~ 
marttan 23 marta kadar devam ,,c.> 
olan Nice at yarıılanna İştirak e~ı 
!erdir. Soor mehafil bu Fr>nsız· """ 
apor tezahürüne çok büyük bir elı• 
yel vermektedirler. . ,Y 

Bu iıtirak , franaız süvarilerin"' '~ ı' 
cek ay sonunda Berlinde yapıl•"',,jııil 
yaı·ıılanna ittiralderini takip ede• 
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1 f llCLEf3\J 
Sporda hakemlik 

meselesi 
Biliyorum S .. b" .. k .1 • 

tn.in ar d ~ b· por •tı utun an erı· 
Yetiım:k;gı " mevzu değildir. Amma 
dolay . •balan neıli ve binaenaleyh 

ııue epimi . ı~ L • • ara 1 zı a «Kadar ettığınden 
n·~~ı.~~dan da bahsederim. 

Nadirin lı~ Ak~am gazetesinde Cemal 
te •abilı' ~ karıkat~rünü gördüm. Nük
zevkle 

1 
r d ge_nçtır; eserlerini daima 

de Nas::i~: ernn. Dünkü karikatürün· 
alarak hak roeanın meşhur fıkrasını 
caya sorm°"'ı ere çatmıı .• Malum ya, ho-

uş ar· 
- Hoca Ef •ağında nu 

1 
endi cenazede tabutun 

H ' '°unda mı olmalı? .• 
~ cevap Vernü . 

- lçınd b 1 §. 
ol! e u unma da nerede olunan 

Resıanı b f 
diyor ve u ıkrayı futbola tatlıik e-

ıoruyor• 
- F bo . 

müdafi ~\ lda muhacim mi olmalı, v .... 
e cevap . _ G verıyor: 

Çünk~~eteci olma da, ne olursan ol... 
ın fot0 ;; ufgeçende bir hakem (Akıam) 

.,.ra Çıaın h d ' Hatbuk' 1 ıa a an çckartm•!··· 
•n tİiıcel 1 bu futbol ıualine verilecek 

. cevap· 
-Hak . 

SO:ıü İdi. em 0lına da ne olursan ol!. 
Çüıık" 

hakenıtik u •ı>qrda ve bilhassa futbolda 
mem - b~~ek ..... baıl;a memleketi bil
m1>ail>etti:.": diyarda bir felakettir, ~i~ 
YllP<nıt bir ·~ .uzun müddet bu •ı• 
ile f .... b' talıaız •ıfat;ıe onun bizde 
Oıı ır ze"•·t ld • b't• · .. un için (C ·-... o ugunu ıınm. 
IOylediğinı n~al. Nadir) den ben o 
:"""diyorum ıJY• beklerdim. Fakat 

fot<>ğraf ; karikatürün yazısm· 

1 
Şiınd; g~İ j~dafın da teıiri olınuş ..• 

se .. İne. e •m bizdeki hakemlik me· 

. 8izd~ hak 
tine, İınanına em namusuna, haysiye•••l'lC6 t .. ve ailesine herkesin per .. 
rud d """""• ett' -- ı.· · U ur. çÜıık.. . •ın ır cemıyet mat-
~~ hak~ bı~~e tnaaleıef hakemin 

ea lıetıdi rotu dütünülmez ve her· 
~en hakenı ~•una göre kararlar ve-

h~ıı eden lı-'-•r. T aLü iki tarah mem-
ır h·'- ""em " b m"k """nı iki tuç ulunur. E&asen 

O u.ı:ııeı oldu. tarafı değil, tatbik ile 
işine bi:ıitrı ,:;;:ır !1İzaınını dü,ünür. 
det ı.:ıın~ 8 en'! ye oyuncuların 
yolı.t "nıli!, Unun •çın uzun müd
hake:i .Ri,U::l'fekte sebat edebilen 
dan ç~~"'İ•den ~at Bey gibi en eski 
ye kad inek iıti utun da bugün orta· 
meli yar h"Pİtni:•ı:_K~al Halim Se
ve h •~araı, uz "" Pli ve kirli hiz· 
F aka~Y••Yelle~". müddet sinirlerimizi 
çiııce Ltah_a~ltıiil ::ı.1 lıırpalatmııızdır • 
!İzdir 8:""1% •liın~·ecek dereceyi ge
~ . n ı...,.ıinıe 1 ~teğimizi çekmi· 
hale ıil.,.eı. di" aıt 0 lan !asını ta-

enıler lı ger oıtad -'-'imi !...;,, bö •&ahına .. 1 an ç .... ı t 
~ Yle Ol'tad IOy erim ki· hakem
kalııı ' llllllıiret~l Çelci~ı;ler~'futbolün 
Ç .. _, ~ bir d" .. deiıftirm•t ve ODU 

u.,.,ü I>' ovuı halin . • . 
11 ızde hak e getmmıtır. 

a, ..., de •a• . ernlerin ne kararlan-
ne lı" ' naıy ti . r llrnıet edil e ~rıne ve hayıiyetleri-
ır. ırıeıa lemin edilmemiı-

Size •ıı 
Yet ıaz .•oıı ıııisal olarak Cümlıuri
c.ı,;.__~•ırıde 'ki ·· 
ovu,..,-Ylı Na,.' gun evvel çıkaıı ve 
I ·- -=--ı çılc. drn hakem tarafından 
11~"._ oyunda rılnıa.ı n~İceıi olarak ge-
~. da otomatik olarak oyna-

t...:.:.. tnı tenkit eden makal•y' .. - '""1.11!. '" ı goı-

11 
1111 ı.:: ırı..kaleniıı ilham aahibi old • 
'<er 8 ""etl.e ~n ettiiim Abidin uc,:: 
ııu ı.:ı;t° tiındıye kadar niza • ,, __ ' -·a hak 1 • mı, ın.,__ bıet ediJm . . em •nn lcararlarma hür. 
ile t.ı,; uını, o:vunculum bir diaipli. 
Ôl'.\ee h o1malalrı ve ıpor terbiyesinin ilk 
) ~r ne o ur .. olıun hakem karar .. anna ıtaatla ı..,tadığını ile . .. 
hlüdafaa eden bir zattır rı suren ve 

.. ~:dadi Gal!'ta~arayd.:ı bir oyuncu 
verılm.i, kar .. .. d t\ize] hi • ar Yıızun en hu 

ıııudur? znıetı •ekteye uğrahnak doğru 

.Benı.u;· 
"'Yeti o .. • '' •oruıturdum ve menuıu. 
h oıırend' ki 

"Yeti bunda un ; tnıntaka futbol 
Avru n 'Xlvel b. ı __ 
d llllda old • ır aarar venni,. 

an attıkları :ırıı gibi hakemlerin saha
meraaime L YUncular h' b' kar bale • uacet kili ıç ır ara 

•Ya ıttİrak d llladan erteıi müıa· 
tarı hak • emiye~-'- • B ka 
· e.ın Ve b·'- '-<>Dili§.. u • 

tı~."İ, llanıına ""e".:' kararlarmın oto• 
fuunı.ı; halcemı::; lllukeınmel bulurum. 

ı '. ~eıı oyun~) llnaaına avradına kü
erıııın klüı>ç.. ll>'Jn tnıntaka heyet· 
••riyeı· u azalarla ı \il 
ti .1 

1 tarafından eı edilen ek-
. " meferi ve nih çok defa beraet et· 

fın kaPatılmaa ayeı bir tarziye ile i-
Bu loıı ı. ı her giiıık" • l d .d. 
ceı., •ararıa h u •t er en ı ı .. 
b' hem oyun em hakem rahat ede-

'Y•li l cu daha . da o acaktır E muü, daha ter-
rıı ''ltıik edild: ğer bu karar N ilıa
. 8'n<tJc L.ı • 1Y•e tabü .. • 1 tıi., t.. -.-ı de· 'ld' ınuteeuır 0 • 

•uthoı •·'- gı ır ""'-· di" L" •unu . c.....,. bö le ı.· ~-·-. ger .,... 
t .. ıı bıle b da Y ır eındrtar oyun. 
or.,eı,. un nha' t 

daJıa .. ıbre.t alırlar rıç utulmadrğını 
•ukunett • futbol nıaçlan da 

1>-e ı. e cereyan eder ... 
• -• ce., k' mı? .. liak ı; hakeın haksızlık etm 
:~;2 kem hıtluızlık eder go" e.z 
"" d" ararlar · • rtnez, ı-lı n ur 1 ., . verır. Bu Pek .. 

una ı.: .. .....Un maalesef b" .. mum. 
bası._ -:"'fb. ı o karara b.. utun dünya 
ı,, k ır tedb; bul urmet etıneı.ten 
l'k ""' k de r amamııhr. Nihay t d te ~uıı:n n hakemi bir dalıa hake.:. 
1 aha ıy; .. ltıazlar ... Ve gelecek •ef 
ar J:: • nır hakem · tihab er 
•diİ l:er hak ın . ~ çalıtır-
di ~i.. eınler kendılenne teca .. i:' . l:ınj " •- vuz 
hıii,lhı görür! e Kararlarına hürmet edil. 

enıı., b 1 erse haluıztk etmiyecek 
ka Son tiir~ ~. k'>lavlaşır .. 
ı, nlı mia,,r~ ınusabakalarında da BaJ. i:i' ~rarı~lerimizde? . bazılarında ba
ka latorereı, 0~ kartı ıtirazlar edildi. 
ile". rda ıp muteesair olmuştum. Bal-

rıy., . or lelikle. . h .. dah 
lıi ıt•tnı, kı ısı er gun a 
tnd,Y•.krtıda h k olduğuna göre umalım 
~. ı.,.~•kı; arı~ r'lere karşı söz sövle-

'rnine tel '"!senin aklına, diline 
Çiink- lll<!aın! 

IQ, u bak 
'Pnr Yolun;:' ~duht.,,.em olmadık

gı emu .. 
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Ş _E H 1 R HABERLERi 

Ekoaerwl BUmrklUerd• ~ .... ,. VllAyett• 

Celal Bey Tahkikat yapılacak 
--o-

Yanlış ihbar 

Ölçü değişikliğinden 
istifadeye kalkışanlar 

Muhacırlardan 
İstifade mi? --o-

Bulunamıyor Dairelere yapılan asılsız 
·· ·· · -- · ihbarlar için ne yapılac:ık? 

lktısaL vekaleti ölçü değişikliklerin
den vatandaı zararına istifadeye kalkan
larrn takip ve mahkemeye verilmeleri hak 
kında alakadar makamlara bir tamim 
yapnuıtır. 

Gumrukte tahakkuk etmış lstanbulda mı saklı, yoksa Son günlerde resmi daireleri lüzum 

bir vak'a yok ı • • •tt•? ıuz yere itgal eden yeni bir vergi ka· 

Bazı Musevilerin, Bulgaristan 
Türklerinden memleketimize muha • 
cerete kandırdıkları fakir kinısel.re 
para vererek, Bulgariatandan cıöviz 
çıkarılmadığı için, bu paralarla a!clır· 
dıklan ıekerleri ve aair bazı malları , 
ıahai qyalan İmİf gibi gümrük reımi 
vermeden memlekete ithal ettirdikleri 
ve ııon defa olarak bu §•kilde imrar 
edilmek iıtenen ı Go çuya] §eker hak
kında bir ihbar vaki olduğu ve Vila
yetin bu hususta gilinrük idares:n n 
nazarı dikkatini celbeıtiği yazılmıştı. 
Bu husus · a gÜmrükte muht>lif alaka 
darlarla temas e t.ik. B.ın~ard.\n biri 
demiıtir ki: 

zmıre mı gı ı çakçılığı ihbarcıları türemiıtir. Filva· 
Büyük Emperyal otelinde bir apar· ki vergı kaçakçılığını ihbar etmek, e-

bman alım aalımı eanaıında takrir ve- ğer bu teeyyüt ederse, ikramiyesi var-
rilirken ortadan kaybolan Celil Bey· dır; fakat yapılan ihbarların ekıeri-Ticaret müdürlüğü bu hususuaki 

dikkat ve teyakkuzunu arttırml§tır. Maa
mafiı şunu da söylemek 18:zımdrr ki öl
çü iılerinde ilk günlerin karışıklığı zail 
olmuştur. 

le refikası Mediha Hanımlar elin bu- ıinin bir takım müesseselere karıı ıan 
lunamanııtlardır. Paraların iadesi ve taj sure_!ile oralardan ~ara kopa?"ak 
yapılacak muamele hakkında tapu maksadile vuku bulduguna resmı ma· 

Biraz da vaziyeti kavrayamadıkla
rından eınafın ortaya koydukları yük ... 
sek fiyat piyasanın tabii rekabeti içinde 
geçen günler zarfında yavaı, yavaş nor
mal seviyesini alnuıbr. 

müdiriyeti tarafından dosya ve mua- karolarda kanaat hasıl olmuıtur. Bu 
melit veaikalanna ait evrakın umum gıbi ihbarlar ekseriya §Öyle yapı !mak 
müdürlüğe gönderildiği ya:zılmııtı. tadır: 
Tapu idareai emir beklemektedir. Bu Resmi dairelere, en çok tahakkuk 
emir gelmediği için henüz bir karar müdürlüğüne JC)yle bir müracaat Y• -

Dün bu husua:ıa kendisile görüşen 
bir muharririmize Ticaret müdürü Muh
ıin Bey dcmiıtir ki: 

verilmemiştir. pıJıyor: 
Celil Beyi lstanbulda gördükleri- - Efendim, filan müesaesede mek 

ni söyJiyenler varsa da, bazıları. da iz tum vergi vardır. Haber veriyoruz. 
mire gittiğinden bahıetmektedırler. isterseniz bir ınem.uru yanımıza ve ... 

- Biz esa&en bu meaeleyi büyük bir 
dikkat ve alaka ile takip ediyoruz. Her 
hangi bir vatandaşın ıikiyetini veya ken 
di Uesadüf eettiğimiz bir ihtikar hare· 
kelini derhlll tetkik ve cümhuriyet müd
deiumumiliğine veririz. Bu huıu&ta be
lediyeden yardım istedik. Bununla da 
iktifa el.Lniyoruz komiser ve memurla· 
rımız her gün piyasada bu hususta tet
kikat yapmaktadırlar. 

''- Böyle itler olduğu öteden beri 
söylenir, durur. Fakat bunda gümrük 
idaresinin hiç bir yan!ııtığı yoktur. 
Bir kere muhacirler, 5000 liraya ka • 
dar kıymette yanlanndaki eıyayi bila 
resim ithal hakkına kanunen malik • 
tirler. Sonra, bu malların §ahıi qya· 
!arı olduğuna dair geldikleri yerler• 
deki konaoloılarımızdan vesika geti • 
rirler. Nihayet bunların memleketten 
iakin edileceklerine dair iskin idare· 
sinden de veaika verilir. Bu reami v.:? .. 
aikaları görünce, gümrük idareai de, 
tabiatile bet bin liraya kadar kıymet 
teki D"uhacer eş.yasını bili reı:m im .. 
rara müsaade eder. Bunda gümrük i ... 
dareıinin hiç bir taksiri yoktur." 

riniz, gösİerelim. Bu ~ibi ~üraca.~t • 
Bir sandal devrildi ıar ıanıa; yapılmak ıstenııen mu••· 

aes~ mensuplarına işittirilecek tarzda 
telefonla da yapıldığı vakidir. Bitta· 
bi yapılan ihbarları, ait oldukları da
ireer nazarı dikkate almaktadır; an· 
cak bunann yukarıda yazdığımız gi
bi bo§ çıktığı görülmektedir. 

Diğer taraftan yeni ölçülerin tat • 
bikabnda hileye sapan esnaf hakkın
da belediye daha tiddetli takibat yap 
mağa karar vermiıtir. Zabıtai beledi ... 
ye talimatnamesinde mevcut ahk8.ma 
göre ö'çülerde hile yapan'ar hakkında 
hırsızlık yapmı§ olanlara talb k edi • 
len ceza tatbik edil '.r. · B~lediye bu 
maddenin sıkı bir surette tatbikı için 
ıubelere bir taminı yapmııhr. Bazı • 
esnafın eaki okka ölçü'erini imha et
mediği ve dükkanının bir yer'.nde aak 
layark bazı müşteriye bunla~la ~al 
verdiği anlaşılmıştır._ Esnafın ıddıa~: 
na göre bazı ınüşten de gene eskısı 
gibi okka üzerinden alı§ veriş etmek 
istemektedir. 

Bu vaziyet üzerine be'ediye, hü • 
tün esnaftan okkaları toplamağa ka
rar vermiıtir. 

Müşterek afyon işleri 
Yugoslavya ile aramızdaki afyon an· 

latmasırun bütçe ve nizamname iti İk· 
mal edihnit gibidir. iki taraf arasında· 
ki bazı teferrüata ait temaslar da ne
ticelenince Türk - Yuıroslav merkez 
bürosu faaliye:ıe geçecektir. 

Eıaıen büro tamamen hazırlanmış
tır. Bununla beraber Türkiye ile Yugos
lavya ıimdiden dünya piyaıasmda af. 
yon aabtı ve fiyab üzerinde tam bir a-

lstanbul gÜmrük.leri baımüdürü 
Seyfi Bey de dem ittir ki: 

"- Gümrük idaresi, herhangi u .. 
auJaüz ye yanlıı bir muamele yapmıı 
değildir. ihbara! her zaman vaki o -
lu •· Biz de, bu ihbaraUa daha ziyade 
teyakkuza gelir ve meseleyi tamik 
ederiz. Fakat bugüne kadar tahak • 
kuk etmit bir ihbar yoktur." 

Mahkemelerde 

Sarıyerde Umur yerinde gaz fah· 
rikasrna ait ve Rizeli Faik Kaptanın 
idaresindeki sandal yelkenini açarak 
gibnekte iken, Trabya önlerinde san· 
dal devrilıniı ve sandalcı denize düı· 
müı ise de etraftan yetitilerek kurta
rılmıılardır. 

Kaçakçılar 
lstinye caddesinde Kasapbayırı IO· 

kağında gazinocu lıtavriye ait bahçe· 
de 300 kilodan fazla ıarap bulun • 
muştur. Hırkaişerifte Uzunyol ıoka • 
ğında oturan lbrahim de dün Fatih 
Malta çarıısrnda sigara kağıdı aatar· 
ken inhisar takip memurları tarafın ... 
dan görülmüı ve yapılan arama ne ... 
ticesinde 82 defter sigara kağıdı bu· 
]unmuş ve her ikisi de ya.kalanını§ • 
br. Ayni yerde ıüpheli bir vaziyette 
dolatan .Şehremininde Uzunyusuf ma 
halleıinde Mecidiye sokağmda oturan 
lbrahim oğlu Basrinin Üzerinde de 
üç gram esrar bulunmuıtur. 

Bir memur mahkemede 
tevkif edildi 

Suç, bir lira rüşvet almaktır .. 
henkle hareket ellmelıtedirler. Dün ikinci ceza mahkem:sinde ıaya· nin sabahtan akşama kadar odadan ve 

Yugoslav afyonlannın da hariç piya- nı dikkat bir ihtilas davası rüyet edil· devir muaıneleai baıından ayrılmadığını 
sıılarda bizimkine müşabih olarak fiyat- mittir. söylemiıtir. 
ları yiikaelıni~ir. Davanın maznunu Naim efendi İs· Kizım efendi iıminde bir tafıit çağ. 

son ·çt'mad& na yapılacak? rninde bir gümrük memurudur. Davaya nhmt, bu ıabid;n vefat ettiği haber v.,. 
I I nazaran ticaret; dalliliye gümrüğünde rilmiıtir. Bunun üzerine malıkeme rüı-

Ecnebi malı gibi sahlan yerli mallar manifes!lo memuru olan Naim efendi vet veren Zeynel efendi ile müfettiıle-
meaeleoile meıgul olan komiayon cu- bir başka memuriyete tayin edilmi§, ye· rin §Ahit sıfatile celbine karar vennit-
marte&İ günü odada aon içtimaıru yapa- rine de Ekrem isminde bir ba§kası ge- tir. Bu arada Naim efendi Zeynel efen-
cak ve vekalete yazılacak raporu tetkik tirilıniıtir. dinin tahadetıine itiraz etmiı: 
edecektir. Usulen Naim efendi yeni gelen ar- - Bu adam gümrük iıtihharat me· 
Benzin komisyonuna cevap kadaıına iıini ve muamelaOını devredes- muru imiı parayİ yere düıüren ve ben 

ken Zeynel efendi iaminde bir adam parayi .ın:a. rüıvet aldı diye muamele 
verildi gelmiı, muamele yaphnnıf, bu esnada yaptıran da o İmi§, amirlerine yaran-

ti ~a Naim efendiye bir lira vermi§!İr. Na- mak ve it yapıyor görünmek için bu iı· 
Ticaret oda11nda benzin fiya an un efendi bu parayi alıııııtır. leri yapan adam elbette kendi aleyhin-

h!:kkında tetkikat yapmak için il'ı§"k· Fakat de.+ıal Naim efendi hakkında de aş~,..,dette bulunmaz, onun celbine lü-
kul eden ve oda idare h...,.etı' azaların· mu el lın N · -'--d" .. zum yoktur demı'ıtir' • dan m • kk - , . am e yapı ıf, ııım .,..,., ı rutyet 

ure . ep olan komisyon b•nzın alnuı olmak tölımetile müfettiılerin hu· Maamafih mahkeme bu itirazı kabul 
;:';,1~ol. fiyatlarından benzin fiyatla· ~runa gölurülmü:ı. ifadesi almmıı ve etmemiıtir. Muhakeme sonuna ereceği 
ara! aym .ve .~esbitine, kumpanyaların nilıay~t mahkemeye aevkedilmi§'l.ir. esnada .Kldia makamı tarafından Naim 
1 anndakı munasebete dair bazı sual· Muddeiumumilik tarafından Naim e- efendi hakkındaki tevkif müzekkeresinin 
~~- sonnuıtur. Aradan epice zaman geç· fendi hakkında bir tevkif laırarı da alm- infazı istenilmiı, mahkeme irıfaz ve tev-

ti.gı halde bu suallere kumpanyalar elan mı§tır• Ancak bu fuvkif kararının in- kif kararını vennittir. Ancak ceza ~ab-
bir cevap vermemişlerdir. Oda aualle- fazına imkan kalmadan muhakeme günü kemelerinin İfgal ettikleri binada ıan-
rini tekrar ıoraeaktır. gelınit çatını§, Naim efendi de dün mab- darına bulunmadığı için maznun ıan· 

Berlin Türk kulubü balosu için kemeye gelmi§tir. Naim efendi mahke- darmaya teslim eclilememif, reis karan 
mede : tebliğ ettikten ıonra maznuna: 

Bertin Türk Klübü Tiirkiyede yeti- _ Ben rüşvet almrı değilim. Yer>de _ Sen gitme, burada kal, mevkuf.un 
ten mahsulatın ve Türk mamulatmm bir lira buldum ve onu aldım. Hatııa bu demiştir. 
propagandaımı yapmak için bir lL-ıeb- !~rayı yerde görmüş olan da b:m eleği. Maznunun vekilleri tevkif kararma 
büıte bulunmuıtur. hm. Arkadaılanm görmüıler, beni it.az itiraz ederek: 

Türk klübü Seriinin en büyük bina- ettiler. _ Bu rüıvet> değildir. Belki ~hıit 
!arından birinde bir balo verecektir. Bu :- Naim bak yerde bir lira var, al! addedilir bir liramn rüıvet addedılme-
baloda hazrr bulunacaklara kotyon ola- dedileı: ben de aldnn demiştir. ıine imı.J.n yoktur demişlerdir. Maaına· 
rak münhasıran Türk mahsulat ve ma- ••• R:;"' müfetıtiılere böyle söylemedi- fih heyeti hiıkime bu itirazı da varit· 
mula.tı Uevzi edilecektir. Bu suretle yer- g.~m, ,Uzatılan paray~ aldım,, dediğini görmem.i•lerdir, Naim efendi saat 4,30 

soyleyınce de: ' li mevzuat ve mabsulahn geniı mik- da celbedilen bir jandarmaya teılim e-
yasta propagandası yapılmıı olacaktır. - O zaman birdenbire asabım bo- dilerek tevkifhaneye gönderilmiı, mu· 

Bu hediyeleri temin için Ticareti o- zulınuıtu, ihtimal sinirli olduğum için Jıakeme gelecek pazara bırakılıruıtır. 
daaı ve ihracat Ofisi hazırlıkta bulun- aöylediğim sözlerin manasını anlamadan 
maktadır. söylemitimdir, vıWy~ böyledir. Bir li- Zehir! enme faciası 

K.. U 1 • • • b" k' 1 ra yerde görülmüt ve arkadatlarmım ;. Tophanede 14 kitinin zehirlenmesi 
om r erımıze yanı ır ra ıp ~a;ti;:zerine llarafundan alınmııtır, ele- ile neticelenen hangazı faciasının tah-

Neue Freie Presse gazetesinde okun· Bundan aonra §Bhitler dinle~:.tir. kikatına devam edilmektedir. 
clujuna göre V estefaliya kömür sendika- H" d' d N --,, Bu tahkikatın bir aaflıası da beledi· a r::e emaaın a aim efendinin ya. f 
11 Mısır timendiferlerine 150,000 ton da b 1 '"- ef eli ye fen heyetine havale edilmit ve en nm u unan l:Alrem en · ..... _ .. etin- d kal 
maden kömürü aa:Jınıftır. Kömürün fi. .,..._ heyetinden bu gibi kazalara mey an de Naim efendiyi rütvet alırken ve ,.;;,. 'b. _,bi ı 
yatı seyif 23 tilin 3 pcnidir. Fop 16 ti· ·..,. mamaaı için tirketin ne gı ı teu r ere 

veti verirken gönnecliğini, kendisinin · d L J lin 8 penidir. müracaat etmesi mecburiyetın e uu un· yerde bir lira da görmediğini ve Naim 
Vestafaliyadan lakenderiyeye bu fi. efendiyi ikaz etmediğini, Na.im efendi- duğu ııorulmuttur. 

yata kömür vermek iktısadi mahafilde Bu ıuallere cevap gelclikt~ aonra 
hayretle karı•lanmıtln'. Rua, İngiliz kö- kat'i karar verilecektir. Zehorlenenler· 
mürlerinden baıka bizim kömürlerimiz rasında 31 kanunuevvelde bir takas mu- den dava ikame edenlerin istidaları da 
için de Akdeniz havzasında yeni ve kut- kaveleai imza edilmittir. bu tılhkikabn neticesine göre muameley" 
vetli bir rakibin meydana çıktığı anla- Türkiye ile uviçre arasında 4 Jıiı. tabi tutulacaktır. 
plmaklıadır nunuevvelde aktedilmit olan yedi aylık Adi" d • 1 • · kr 

• muvakkat ticaret mukavelesinin müd- ıye aıre arının na 1 
Bulgar ihracatı deli ıubatta bitecektir. Bu sebeple ye- Adliye dairelerinin yeni poıtahane-

SOFYA, 10 (Milliyet) _ ihraç edi- ııi ve kati bir ticaret mukavelesi akli i- ye nddi işile dün de mqgul olunmuı· 
len aehze ve meyvalar ı932 de 1596 çin iki hükômet arasında müzakerat ce- tur. 
1933 te ise 2385 tir. ' reyan edecektir. Ay başına kadar bütün adli:ı:e d~re-

30 kanunuevvel 1933 ten 4 kanunu- Bu ıebeple laviçre sefiri Möayö Hen- !erinin postahaneye yerleımelen venlen 
~ 934 e kadar 766,313 kilogram tü- ri Martin Numan Rifat Beye mülaki <mir iktizasındandır. 
t~n, 8000 büyük kaaa yumurta, 39,914 olmak üzere üç gün evvel Romaya git- Posta idaresi adliyeye tahsis edile-
k!.loııram kuzu deriıi, 16,671 kilogram mittir. Romada Numan Rifat Beyle ccl< daireleri botalhnııtır, ancak telsiz 
oglak deriai, 30,000 kilogram soğan ve sefir arasındaki yen.i ticaret mukavele- telefon şirketi kendisinin iıga) etmek-
2.0 kilogram da gülyağı ihraç edilmit· ai müzakeratına baılanacalctır. te olduğu daireleri demal boıaltamıya· 
tir. Türk mabsulabmn lsviçreye dıılıu- cağını, bunun ancak bir, bir buçuk ay· Is • 'I . . lü serbesttir. Yalnız halılarımız lsviç- da kabil olabileceğini söylemiıtir. 

VIÇrC I 8 yem tıceret rede kontenjana tabi tutulınuıtur. lsviç- Telsiz dairesi kendisine Beyoğlun· 
mukavelesl• re hükumeti aenevi 889 kental 'halı it- da bir yer bulmuştur. Fakat henüz ki-

haline müPAde etmiıtir. ralama muameleıi ikmal edilmemittir. 
Berne gİtmit olan Hariciye lcatibi laviçredc döviz ihracı da •erbest ol Dün şirkete 20 gün zarfında binayı 

umumisi Numan Rifat 8eyle lıviçnı duiundan Tüı4< tüccarırun lıviçre 't. ıureti kat'iyede tahliye et~ı bulu~-

Bir akıam ga:ı:etesi de bir tirket 
hakkında vililyete ve tahakkuk mü • 
dürlüğüne bir vergi kaçakçıJı.ğı ihbarı 
yapıldığını yazmıştı. Halbuki bu hu • 
susta ne Vili.yete, ve ne de tahakkıık 
müdürlüğüne ihbar viki olmamıştır. 
Resmi daireler arbk bu gibi ihbarlar
dan usanmııtır. 

Bazı nahiye'er hakkında 
Sanyer kazasına ti.bi bazı nahiye· 

!erin bu meyanda Kemerburgazın Bey 
oğluna veya Fatih nahiyesine bağlan· 
ması \ , J,kında yakında karar verile
cektir. 

Umumi evler 
Fuhu~la mücadele komisyonu bu 

sabah saat 10 da Sıhhiye müdÜl'Ü Ali 
Rıza Beyin riyaseti alhnda toplana • 
caktır. Bugünkü toplantıda latanbul, 
Beyoğlu cihetlerinde açılacak olan u
mumi evlerin mahalleri hakkında aon 
karar veriecektir. Bu karar verildik
ten sonra o civarda bulunan evlerin 
sahiplerine tezkere yazıJacak, gaze -
lelerle tebligat yapılacak ve bu yer • 
Jer tahliye edidikten sonra umumi ev
lere tahsis edilecektir. 

Ma•rlfte 

Çalışan kadınlar 
Kadınlan çalııbrma yurdu teıek

kül ettiğinden bugüne kadar 35 hin 
çi(t çorap İmal etm!ı ve aatınııtıl'. Mü 
eıseaenin faaliyetinin geni~letilıneai 
için bazı yeni tedbirJer a1ınacaktı:r. 

Daruşşafakada müsamere 
Dlll'Ü§tafaka.da, yarın akıam •~at 

19 da bu aen'"ki mezunlar ıeref .ne 
bir müsamere :..erilecektir. 

Sıra yerine masa 
llk mektı:p !erde talebenin küçük 

aıralarda ve dağınık bir şekilde otur
maaı iyi netice vermemiştir. Maarif ida
reıi aıralar yerine yeniden bin ma&a 
ımıarlamr§br. Önümüzdeki aene bu 
masalar mekteplere tevzi edilecektir. 

Sumer Bank umum 
müdürü geldi 

Sümer Bank umum müdürü Nuru!• 
lah Esat Bey, rahatsızlanımı ve evvel 
ki gün Ankaradan ıehrimize gelın' ıtir 
Nurullah Bey, Uıak ıeker fabrikasını 
ziyarete gittiği zaman soğuk almış ve 
haıtalanmııtır. Şehrimizde teda.viıine 
devam edilecek ve iadei ifiyet ettik
ten sonra Ankaraya dönecektir. lkt• -
sat Vekili Celal Beyle birlikte Sıimer 
Bank umum müdür muaırini lıhami 
Beyin Ankaradan §ehrimize h~reket 
ettiğini bir refikimiz_ ?'aznu§ ..., ~e 
llhami Bey, dün tehrımıze gelmemıı· 
tir • 

Bulgar çiftçi ~ırkası 
reisi geldı 

B 1 fiçtçİ fırkası reiıi Mösyö Mar-
u gar .. h • . elm' 

koff, tetkikat ıçın te rımıze g 1§· 

tir. 
Sabık mebuslardan olan Möıyö Mar

koff Türkiyede (Ördüğü yenilikten tak
dir ile bahsettikten aonra Balkan itti
hadı fikrine taraftar olduğunu ve bu 
fikrin çiftçi fırkası programına dahil bu
lunduğunu n Bulgar milletinin komıu· 
!arife iyi geçinmek iatediğini, nüfuz mm 

takalarını genitletmek iatiyen ecnebi 
kapitalist ve İmperlaıitlerin Bulgaristan 
ile komıuları arasına koymak iıteclik· 
!eri kin ve nifa\darla mücadele edece
iini söylemiıtir. 

Möıyö Markoffun vaki olan beyana· 
tına göre Türkler ve Bulgarlar ıulh ye 
tekamül hislerile mütehassis sulhperver 
ve çalışkan t.irer milletlerdir. 

-.. -
~ 

-_ 

nayi tahliye etmiı bıılunauiıriı bildir· 

miıtir. . . kil 
Dün adliyede yenı bınaya ?" ~e-

sele&i eı~afında haz•rlrk . f1aaJ!Y.etle'Zkı': ba lanılnuştır. Adliye daıre erının n ı 

20
1 gün zarfında bitirilebilecektir. 

bükumeti ara11nda cereyan eden mü:za. bal ettikleri malın bedellerini taiı !~-' · 11 ı'cap ettig"; hakkında ~ruden tebbgat 
"ELEK •· · 1 · mel-ı' kolaydır. 11 et- b' ...... -.~ _____ ....::..!::.!::!:.~_J__!&~e~r~a!t2n~e~h~c~e!11~·n~d~e!.]T~ü~rl<:!2ıicet1Jil~e~•~v~ı~r~e'-!a·:._L...!::~~:.:,· .,::::::;::.::::.:.:..~~~~~~~~~~l-.:nııllbnı.ıtJıL..si·ako~~ı;.e20 gün sonra •· 

Posta başmüdürlüğü Be.Yoğlunda 
Galatasaray lise&İ ka_rımnda~ telgraf
hane binasına nakledilmektedir. Bu n~
k.il muamelesi de on güa zarfında netı· 
ceJenecektir • 
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Kamyonetin yeni 
Kaptıkaçtı 

. . 
ısını: 

Gazeteyi okurken gözüme ilit
li: Ankara otobüsleri, talebe hak
kında ucuz ve hususi bir tarife 
tatbik ediyorlar, hatta bunu sade
ce otobüsler değil, otobüsten ufak 
ve otomobilden büyük olan "Kap· 
tıkaçlı" lar bile tek talebe binmek 
tartile buna riayet ediyorlarmıf. 

Asıl mevzua batka b'ir ya:-;~m
da girmek üzere bu fıkramda bu 
"Kaptıkaçtı" tabiri üstünde tevak 
kuf etmeği faydalı buldum: 

Aıtlaşılıyor ki, Anadoluda halk 

otomobil azmımı ve otobüs yav· 

rusu olan ve çabucak dolarak müt 

terisini almakla beraber he

men hareket eden kamyo

netlere "kaptıkaçtı" gibi enfes bir 

isim koymuf, Bu ismi ilk önce kim 
buldu? Muhakkak ki Üniversite

ye son zamanlarda sokulan çetre· 

fil doçentler, dekanlar, rektörle.• 

değil, bizzat halk denilen, umumi· 

hayata, umumi hayatın tivesine 

hakim olan meçhul fert buldu. Ve 

bu tabir, halktan çıktığı içindir ki, 
doğdu, teneffüs etti ve ya9aya

cak ... 

Bir vakitler Taksim caddesine 

"Şehit Muhtar Bey caddesi" denil 

mi9ti. O caddeye verilen bu isim, 

haddizatında ammenin ruhundan 

gelmemit, onun siyasi bir cüz'ü. 
nün bulduğu bir tabir olduğu için 

ancak, bir kaç ay gazete sahifele

rinde yer bulduktan sonra ölü İ· 

sim1er arasına karı,mı~tı. O kadar 

ki, bugün ilk mektep socuklanna 

"Şehit Muhtar Bey Caddesi" hiç 

bir mefhum ifade etmediği halde 

"Taksim caddesi" onlar için malün 

ve muayyen bir semtin ismidir. 

Her teyden evvel şunu hatıra· 

mıza kaydedelim ki, halkın tahtet 
9uurundan çıkan kelimeler ve ta· 

birlar, umumi lehçeye uyğun ol

duk.lan takdirde hemen hemen 

yüzde yüz yatamağa namzettir. 

l9te Türk dili tetkik cemiyetinin, 

dil aratbrmalarında halk lehçesi

ne ehemmiyet veriti, sırf bu müla

hazadan doğmakta ve itte bundan 

dolayı böyle dikkat ve teenı.ıi ile 
yürümektedir. 

Dil inkılabından sonra gazete

lerimizde klite tabirler haricinde 

ahlı>ça ve acemce terkiplere he

men lıernen ınukavemet edilemez 
olmuştur. Bu, fuurumuzun altında 
kaynıyan bir dilektir ki, onu bu
lan ve çelik pençeaile meydana ko. 
yan "o" olmu,tur.Ve '_'o",~iz~ -de 
hür müstakil ve hayııyetlı hır va

tan' değil, bir de hür, müstakil bir
1 

dil verınittir. 
Saliihattin EN IS 

Alemdar nahiyesinin aşevl 
Himayeietfal cemiyeti Alemdar 

nahiye ıubeainin fakir ve kimsesiz ço 
cuklara yemek ver.nek için açmıt ol· 
duğu aı evinin açılma merasimi bu 
sabah saat 12 de cemiyet'.n Divanyo· 
}undaki merkez.iiıde yapılacaktır. Na· 
hiyenin Himayeiet(al kongresi de cu· 
ma günü saat 14 tc Divanyo'undaki 
merkezinde toplanacaktır. 

1 BOK~A 1 
ı---
(lı Bankaımdan alınan cetnlidir) 

10 Kanunusani 1934 
Ak tam Flatlar1 

Jıtihan ti.bil& 95 Tahmat 
1933 l•tikrau 9a,50 Elelılrik --Sark D. 7n1ları 2,SS Tram"•F --Ünitürk 27 Tl•el ~-

" 
il 25.85 Jltılııbm 17.71 

•• 26.20 Anadolu 1 46.40 
cu.rrdder • .. ili .s .... o 
Baidat 8,1'& Kuponıa:c 

T. ••lr.-ly• •.711 Mümea•il 53.-

ESHAM 
ltıı..ı.a•M•· Talefo• 1171 .... 10 Bomoatl ııı.•o 

., " Hamiline JO Tar"o• 2150 

" " Mü.••i• 110 JCunon•U• 

Tram..,•1 44.SO Çimento 11.50 
Anadolu Hia•e 25 ltt&at dq. 17,79 
J(upo11•u& Sark d.,._ ,_ 
sır. tı .... ı,.. 15 Bal1a 1.811 
Reji 390 Şu-lı m. •csa ı.as 

Ç ı: K FIATLARI 

!:art• U.06 Prai 15.92 
Londra 691 Viy•n• 4.2% 
Nürork: 73,8& Madrit 5.77 
Milano 8.99.75 Beri in 1.98.70 
Brülı:sel 3.39.94 Bel .. rad 34.74.75 
Atina 82,70 Zloti 42033 
Cene•r• 2.44 ,., .. l.575 
Am•terdam 1.17.57 ! Bükrtıı 7959 

Softa 85,M.25 Mo•ko•• 10.94 

NUKUT (Salıf) 

~unıı k.urvı 

20 F. Fransız: 167 1 ~illa. A•. 24.50 
1 l•terlin 690 1 Pas•ta ıs 

1 Dolar 134 1 Mark 49 
20 Liret %19 t z.ıod 14.-
20 F. Befç;ka 118 20 L•J 023 

IO Draluni 24 ıın Dinar 46.-
!O 1. J • ..-lçr• aıa 1 Ç•r•o•I• -.-
20 L••• 15.- t Altın 9,33 

il Kur. Calo. 1111 t Mec.ldiJ'• 0,34 

1 Florla 113 B•nJı;aol 2za 
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r lçtimai bahisler "') 

---------------------------· 
Başkalarile nasıl olmalı? 

Ba§kaları, bu sosyoloji bakımından 
anlaşılmı§ her ahta.kın mevzuudur, 
Bu meaele Üzerine toptan bazı öğüt • 
ler vermek ve bunları daima tekrar
lamak hepimiz için pek hayırlıdır. 

Ahilik tekamül etmiyor diyorlar. 
Eaki zamanlarda itibar mevkiinde o • 
lan, aadakat, aileye ve cemaate karıı 
fedakarlık ve namuakarlık gibi §ey • 
)er her vakit tedbir ve takviye edilen 
faziletlerdir. Fakat bu mefhumlarla 
jnanın teşekküli.tı ve bedenimizin 
tabiati hakkındaki fikirleri mükayese 
ediniz; bu fikirlerin ne kadar değiş· 
mİf ve hayatımızı ne kadar deği§tİr
mİf olduğunu görürsünüz. 

Eskiler havanın oksijen ve azottan, 
suyun oksijen ile idrojenden mürek .. 
kep olduğunu bilmezlerdi; onlar i. • 
lemde dört unıurun mevcut olduğuna 
inannutlardı. Bugün ilk mektep çocuk 
}arı bile hava ile suyun basit olmadı .. 
ğını biliyorlar. Eskiler bir yerden di· 
ğer bir yere ya yayan veyahut mer .. 
kep ve at ile ve nihayet araba ile gi; 
derlerdi. Şimdiki inaanlar o yerlerı 
buhar, benzin ve elektrik kuvvetlerile 
kuttan seri bir ıuretle katediyorlar. 
Fakat ahlaki sahada, bütün geçmit 
asırlarda babalar çocuklannı yüksek 
bir feragati nefjsle ae~ş.lerdir. Bu 
duyguda hiç bir deği,iklik yok 1 Bu ae 
bepler ahlak, az tekamül eden güzel 
aanatlere benziyor. Eaki Yunanlıların 
yaptıklan heykeller zamannn_ızın h_~Y 
keltraıJanna hil& mükemmelıyet ~u .. 
munesi gibi göründüğü halde Arı~to: 
nun fiziki şimdi bize pek kaba ve adı 
görünüyor. 

Fakat bu harici manzara üzerinde_ 
durmağa gelmez. Zira bunun altında 
birçok noktada derin mil§abehetaizlik 
!ere müntehi bati say gizlidir. Vakti· 
le Latin ıairi Ovide ile gene eıki za
man ıairlerinin tasvir ettikleri ciıma .. 
ni atk bugünkü kadınların duymak • 
ta oldukları daha akli ve zihni duygu
ya hemen hemen benzemez. Eıki Ro ... 
mada babalar oğullannı öldürmek 
hakkına maliktiler. Onların oğulları ... 
nı sevmelerile ıimdik babaların o
ğulları hakkında göstermekte olduk· 
farı dostça muhabbet biribirin". ben • 
zer mi? Bundan elli aene evvelıne ge
linceye kadar bizde, bıyıkları çıkını~, 
hatta hafif tertip sakal bırakmı§ bır 
zencin babasının yanında •igara içme· 
si değil laübali bir ıekilde oturmasına 
bile tahammül edilemezdi. O zamanın 
ahlakına göre bu efendiye, babası kar 
tısında oturmağa müsaade ederse o 
vakit el kavuıturup öyle oturur, lakır 
dıya karışmazdı. Bir de ıimdiki ço · 
cuklara ve gençlere bakınız! 

Va!<tile Romada insanlık Payiçir 
yani eşrafa mah»uı ve munha3trdı; şe 
h.r dahilinde ayak takımının içtimai 
\e~nüt duygusu Üzerine gUvencbil
nıeaine ihtimal yoktu. Dayak yemif, 
iıkence ed:lmiş bir köleye bir hayvan 
kadar bile acımazlardı; hudut bari • 
cindeki yabancılara da daima barbar 
diye bakarlardı. Bizim ve Avrupalıla· 
rın tarihleri biribirimizi tahkir ve tez 
yif için ne kadar ağır kelimelerle do
ludur. En Tnefhur müverrihiıniz Nai • 
ma bile \iaanı o kadar mutedil olduğu 
halde datma meaela Mo•kof Kazakla
rından bahsederken melunlar, hınzir· 
ler demekten ve Ruslan behemahal 
menhus diye kaydetmekten hiç çekin 
mez. Haydi onlar hem yabancı ve 
lem memleketimizin bir tarafını ti · 
Jin etmiıler, onun için müverrih on • 
Jara darılm•f d•yelim. Fakat kendi 
yurdumuzda yafayan vatandatlar i • 
çin de ayni lisan! Meıeli her nerede 
bir Çerkeı kelimesi geçıe mutlaka 
yanına bir de nikis ve her nerede bir 
Laz kelimesi yazmak laznn geloe be
hemahal yanma bir de nasaz vasfını 
zammetmekten kendini alamamıı. Bu 
müaavataızlıklar ve hürmetsizliklerin 
ne kadar ağır kalktığına en yeni bir 
misal memleketimizde 1908 senesine 
kadar müalim tebaanın künyesi ibni 
ve gayrimüslim teb&anın künyesi de 
velet lafzı ile gÖ•terilmesidir. lbn a• 
rapça oğul manasına olduğu gibi ve • 
Jet te o manadadır. Ancak biz türkler 
bunun cemini tercih ederek oğul di
yecek yerde veledim değil evladım 
deriz. Fakat her nedense velet keli • 

meainde bir a§ağılık tevehhüm ede -
rek onu Karabete, Andona, Bohora 
vermeği münaıip gönnüıüz. Bu müna 
ıebetsiz farkı 1908 de ikinci defa o
lara~~ neıredilmit olan kanunu esasi
nin tatbikatı kaldınnı§tı. Şimdiki ye
ni Türkiyede ise böyle minaıız müaa 
vauızlıklar kimaenin hayalinden geç
mez. Velhasıl zamanımızda muhab .. 
bet, alaka, ve temayül bir milletin 
yalnız bütün sınıflanna değil, di{:er 
bütün milletlere, bütün ırklara, hatta 
bütün hayvanlara yapılmı§tır. O de· 
recede ki hayvanlara kötü muamele 
yapılması için kanunlar bile tanzim e
dilmiştir. Hayvanları himaye cemiye
tinin faaliyeti de herkesin bildiği bir 
ıeydir. Şu tafsilata ııöre ahlak zaman· 
la değiıiyor demektir. Ayni zamanda 
bir memleketten diğer memlekete gö 
re de değiıiyor. Anglo Sakson mem .. 
leketlerinde zina Li.tin ırklarına nis -
betle pek ziyade merduttur. lngiliz 
romanlarında sanki o memlekette zi. .. 
na hiç yokmut gibi, tasvir edilemez. 
Halbuki Fransız romanlarının ve ti • 
yatrolarının bütün entrika mevzuu o • 
dur. 

Franıada alimler kendi .&y ve te • 
tebbülerinden bir menfaat hioaeıi çı • 
karamzlar. Past~ur ve Bertho.lot ken
di en mahıullü ve karlı ketiflerini hiç 
bir zaman ıatmamıtlardı. Halbuki Al 
manyada bir kimyager yeni bir cisim 
keşfeder ve bundan kar etmek için 
bir fabrikacı ile birleıine ona kimae 
aes çıkarmıyor; hat ti. meıhur dok .. 
tor Koch keıfettiği ( Anbercuhine) ni 
verem için tafi bir ilaç farzederek 
bundan temettü etmİftİ. 

Avrupadan Asyaya ve Afkiya ge
çilirse, bu husuıta daha büyük fark
lar göze çarpar. Hülisa, ayni memle
ket dahilinde dahi bir aınıf halkın 
ahlakı diğer aınıfİaki halkın ahlakına 
benzemez. Sabırsızlık, her ne tekil al· 
bnda gizlenine gizlensin, ayni nef -
ret hiısini uyandırması lizmıgeldiği 
halde, bir cihette takip olunur, 
diğer bir taraffta ona göz yumuluyor, 
hatta zımnen beğeniliyor. Mesela bir 
hıraız gizlice bir odaya girip bir saat 
çalaa, §ayet tutulacak oluna vay ha· 
!ine! Fakat beri tarafta vekilharç ve
ya atçı başı efendisinin emniyetlni ıu· 
iistima1 ederek hergÜn alışverit etti
ği bakkal ve kaaaptan anlatarak veya 
anlatmıyarak hesap puılaaı üzerinde 
bir §eyler çarpar ve bu sayede sene 
nihayetinde mühimce bir para yapar 
aa ona kimse birıey demiyor, bellti 
de açıkgözlüğüne hükmolunuyor. Ku
mardaki borcunu vermeyen adamı bir 
daha kulübe uğratmıyorlar. Fakat bir 
kimse oktruva resminden bir mal ka
çınrıa, veya bir kolcu bahtİ§ alına 
gene ayıp~anmıyor. 

Binaenaleyh bir muayy~n muhitte 
cari ve ınuteber bazı ahli.k kaideleri
ne mügayir vakıalann ve hallerin tak 
diri huıusunda biraz müsamahakar ol 
mak münasip olur. Zira onların gay
ri §&hsi ve kati olan tabiyat kanunla· 
rile münasebeti yoktur. Bundan bat· 
ita, bu bapta hiç durmaksızın vukua 
gelmekte olan tekamülle_r h~kkın~~ 
bir fikir edinınek elzemdır. ltıyat, bu
tün değişikliklere kartı muhalefette 
bulunrnaklığımıza bizi sevkediyor. Fa 
kat akıl ve hikmet bunun aksine ha • 
yirkir ıslahata razı olmaklığnnıza bi· 
zi te,vik eder. Bu husuata bir mizanı, 
bir mısrakı nerede bulmalı? 

Doğru malUmat unsurlarını ve u .. 
muıni görüşleri bize ancak ilim getİ· 
rebilir. Medeniyetin ağır ağır siyi na 
zarı itibara alındığı vakit açıkça gÖ· 
rülür ki terakki, harici var:lık §artla
rının psikolojik ve akli uzviyeıim:ze 
gittikçe daha büyük bir derecede u • 
mumi bir intibak §eklinde vukua gel
mektedir. lhtiyaçlanmızı daha iyi bi
liyoruz, onları tatmin etmek için da • 
ha kudretli ve daha olgun ve elveriş
li vasıtalarımız var, onları tatmin et
mek iıtiyoruz, zira mevcudat sıfatile, 
tab'an yaıamağı kası!ediyoruz. l§te 
bu kasdımızda, birçok fiilleri toptan 
taktir ve müvazeneye medar olacak bir 
kaide mündemiçtir. Şöyle ki insan öl
dürmek bizatihi bir cürümdür, bu be
dihidir. Zira hayatı izale ediyor. 
Bir nefsani &araz veya tama' aebebi-
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KUl...A.K. 
- .......... ll!'i•i 

Yaka!.. 
Yeleğinde parmak kalınlığın

da kordon, başında en yüksek 
markadan lüks şapka, sırtında 
metresi otuz liraya satılan kumat
tan palto, ayaklarında içi fanila
dan şosonlar, elinde kürklü eldi
ven, tramvayın sahanlığında duru 
yordu. 

Bu kadar sağlam ve temiz gi
yinmiş bir adamı, kimse tramva
ya yaraştıramadığı için bütün 
gözler kendisine dikildi. Otomobil 
dururken tramvaya binmit olması 
na hayret ediyor gibi idiler. 

Karşısındaki gençle konuşma
ğa daldığı için, şık zat, bu alakalı 
bakışların farkında değildi. 

Bir aralık, cebinden altın bir si 
ğara kutusu çıkararak muhatabı
na ikram etti. Genç ezilip büzüle
rek cigarayı aldı, üstelik eğildi, bir 
de tefekkür etti. Kalantur zatın u 
zattığı siyah kağıtlı bir ciğara idi. 

Genç, bunu bir kaç saniye par 
makları arasında evirip çevirdik
ten sonra ağzına götürdü. Ucunu 
yaktı ve nefes nefese çekmeğe baş 
ladı. 

Cigara pek hotuna gİtmit olma 
lı idi ki, bir aralık nevini sordu. 

Öteki azametle cevap verdi: 
- Yaka ciğarası ! ... 
Ve ilave etti: 

- Buna alıştım da batka ciğa
ra kulJanamıyorum. Kağıdı me
yan balına batırıldığı için içimi 
çok tatlıdır!.. 

Genç, içini çekerek tatı gediği 
ne koydu: 

- iki yakamız bir araya gelse 
de, fU yaka ciğarasını biz de kul
lansak! .. 

M. SALA.lfATTIN 

Davetler 

Ortaköy fıkaraperver cemiyeti 
kongresi 

Ortaköy fıkaraperver cemiyeti katibi 
unıumiliğinden : 

Cemiyetimizin senelik konı:resi 12·1· 
934 cuma sabahı saat onda C. H. fırkası 
Ortaköy Ocağında U>planacaktır. Bütün 
azanın teşrifleri rica olunur. 

Şişli nahiye kongresi 
C. H. F. Şişli Nahiyeıi idare Hey'eti 

riyasetinden : 
Nahlyemiz kongra'1 ikinci kanunun 11 

inci perscmbe akaşını ıaall 20 buçukta 
Rumeli caddeıindeki Nahiye merkezin
de toplanacağından Nahiyeye bağlı ocak 
azalannın hazır buluıunaJan rica olunur. 

le, hatta harp eınaamda bir dütma • 
run katli hep bir varlığı imhadır. Va
kıa bunlann bazılan kendi nefsini mü 
dafaa ve muhafaza enditeıile yapıldı 
ğından mazur görülebilir. Ancak kat
li nefı memnuniyeti bir ülkü olarak 
k&bul edilmeli ve herkes onu kendiıi
ne bir rehber ittihaz etmelidir. işte 
bu katli nefüJeri ilgaya veya önünü al 
mağa matuf hareketlerde bir ahlaki
yet olduğu &ibi, onları uyandıracak 
veya tahrik edecek şeyler ahlaka mü 
gayir addolunur. Hayata yalnız ai • 
li.hla taarnız olunmaz, hazan daha az 
ıiddetli vaıstalarla bu suikast yapı
labilir. Meseli\ bir efendinin hizmetçi· 
!erini havasız ve rutubetli bir bodrum 
içinde yatırması, bir patronun memu .. 
nına kudretile gayrimütenasip itler 
gördürmesi, bir tacirin sıhhate muzır 
ve bozuk erzak satmaaı o kabilden • 
dir. Bu hareketler kanunen cezalandı
rılmaaa bile gene zulümdür, adalete 
ve ahlaka mugayirdir. 

Bir aınıf hal.kın sefalet dolayısile 
cismani sukutunu, arıkla§maa.ını, ih ... 
mal aebebile, tecviz eden bir cemiyet 
gayri ahlaki bir cemiyettir. 

Bununla beraber, batkaaının cia • 

Bugünkü Program 
ISTANBULı 

17130 Gramofon. 
18,30 Orke•tra ve Türkçe tangolar. 
19,30Kemal Niyazi 8. ve arkadaıları. 
Zl 00 Gramofon ve Ajans haberleri. 
21°30 Servet hanımın ittir•kile Beda1ii • 

Muaiki. 

ANKARA: 
12.30 • 13.20 Gramofon. 
18. • 78.45 Orkeatra: Gl:ncke Ouverture 

Rualand und lud mil Del ibea auite 
S1lvia Strauk Valae Y\ısen Liebe. 

18.45 • 20 Alaturka aaz. 
20. Ajanı haberleri. 

V A R Ş O V A ı411 m. 
1640 Orkeıtra konaeri, 17,40 Konferant. 

17,55 Taıannili. Konter, 18,20 Piyano konteri, 
18.SO Köylü aençlerine mahaua neıriyat, 19 
Kon(erana, 19,20 Müaah.abe, 20 Müaahabe, 20,25 
Konfera.na 21 Ha.fif muaiki konaeri, 22 Müaa· 
ha.be , 22,İs Konaerin devamı, 23 Dana muaİ· 
kiai, 24 Mütababe, 24,05 Danı muaikitinin de· 
vanu. 

B U D A P E Ş T E : 550 m. 
13,0S l1aiz muaikiai Naalar tarafından kon· 

aer, 14,30 Radyo konaeri, 17 Çocuk netriyatı, 
18 :lirai müaahabe, 18,30 Kitara muı;ikiai, 19 

Müaahabe, 19,30 Pli.le, 20,30 Müaahabe, 21 Ma· 
car aeceai (Muganniye lıabel Naay ve Joaef 
Celenyinin iıtirakile ve lmre Maıryari t.kımı 
tarafından, 22.30 Haberler, 22.SO Caz muıi· 
kiai, 23,75 Pau.ky orkeatraaı, 23,45 Opera or· 
keatraaı tarafından konaer. 

B 0 K R E Ş 394 m. 
13 Boraa haberleri, 14 Haberler, pl8.k, 17,15 

Çocuk proıramı, 18 Din.ico orkeatraıı Kantık 
mu•iki, 19 Haberler , 19.15 Dinico orkeıtraaı. 
20 Oniveratte radyoıu., 20,20 Konferans, 20,35 
-Rom•n operasında •erilecek temıili na.itil. 

B R E S L A U 325 m. 
17 Hafif muailci , 18,30 Ta.anni Üstatları. , 

19,10 Adli ne1riyat, 21 Günün haberleri. 21,10 j 
Avuaıurya itimli ne,riyat. 21.30 Ferahlı muaİ· I 
kinin acı aö::ı.leri. 22 20 Kl8.sik operetlerden • 
parçalar, 23,20 Alt;,am haberleri, 23,40 Raaat ı 
haberleri, 24 Münjhten aece konaeri. 

1 A•kerf tebllOlar _ı I 
Kadıköy zabit ve nefer 

şehit yetim,erine 
Kadıköy Askerlik Şubeoinden: 1 - Her · 

ıene olduğu gibi 934 senesine ait in.bi. 
sarlar ikramiye defteri yapılacağından 
Kadıköy askerl'1ı: şubesinde kayıtlı bulu 
nan Zabit ve Nefer tehiu yetimlerinin tim 
diden şubeye müracaatla kayıtlarını ye
nilemeleri İcap eder. 

2- Müracaatlar 15-1-934 den itibaren 
kabul olunac&ktır. 

3-- Malul zabiu ve neferlerin müra
caat günleri ayrıca tesbit ve ilan edile
cektir. 

Abdulhamit ve Afrodit 
hkend.,.. F ahrettin Beyin Ulrihi ro

manlarından bazıları ecnebiler tarafın._ 
dan Almanca, Yunanca ve 1 tal yanca ya 
tercüme edilmişti. Muharririn (Ahdül
hamiJ ve Afrodit) isimli romanı geçen 
sene Atinada (Akropolis) gazet~sinde 
tefrika edilmişti. 

Macar mütefekkirlerinden 1 van 
Mikloı ayni eseri Macarcaya tercüme 
el.'mekte olduğundan kitap halinde net· 
rine müeUjften müsaac!e istemi~tir. 

lskender F ahrettin Bey bu müra
caata müıbet cevap vermiştir. Eserin 
Macarcaoı da yakında neşrolunacaktır. 

mani ahlakına ne kadar riayet lazım 
sa akli hayatına da o kadar riayet 
icap eder. lstiınai bazı haller haricin· 
de, herhangi bir ünvanla bize tabi ve 
bağlı ıahısların faaliyetini bilerek ve 
kaaden felce uğratmak kötülüktür. 
Bir efendinin hizmetçisine biraz ıey· 
öğretmek için hiç bir müsait vakıt 
bırakmaması, itibar aahibi bir muhar 
ririn hakikate mugayir olduğunu bil
diği bazı fikirleri neırebnesi; bir va .. 
zü kanunun fırkacılık gayretile, zeki. 
vetlerin aerbeatçe inkiıafına mazar ... 
ratı olacak bir kanunu çıkartması hep 
bu kabildendir. Her ferde kendi kabi· 
liyetlerini inkitaf ettinneğe medar o· 
lacak vasıtaları ihzar ebneyen her ce 
miyet bu cihett~n gayri ahlakidir. 

lıte başkalarile münaıcebetl~ri~z 
de bize rehber olabilecek birine• dua
tur, birinci mizan ıudur: 

"B&Jkaaının cismani hayatına ya • 
hut zihni hayatına, nüfuz ve maka • 
mın kuvvetini suiistimal ederek, ya • 
hut, ilunal saikasile bir zarar ika et
mek kötülüktür.'' 

Bütün fiillerimizi bu düıturun ıtı • 
ğiyle tayin e~eliyiz. 

Mehmet Ali AYNI 

A L K A 'l. A R'da 
göıterilmeğe baılanan 

ASLAN ADAM 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Harikalar filmi büyük muvaffakiyetler kazanıyor 
Siz de gidiniz görünüz .• [11992) 

Bu akşam 
TÜRK 

MERKEZ 
TAYYARE 

t aıeten: 
Fatti'oin 2 kısıııı· 

lı'.ı: kom!disi vo 
F İ L O S U Pathe Journal Sinemasında 

RİCHARD BARTHELMES 
Fransızca ıözlü şaheser - [12074) .... _a .............................. . 

liugün matırıelerde.ı ıtibaren 

İPEK SİNEMASINDA 
CLARK GABLE ve KAROL LOMBARD 

tarafından Fransırca sözlll olarak ibda edilen 

KADIN ve KUMAR 
isimli muazum film takdim edilecektir. Bu filmde pokere 
müptela h"ylekar bir kumarbazııı fayanı hayret macerası 
müe51İr bir surette gösterilmektedir. 

Ayrıct: Puamount ~azetesi [12079] 

-...n A v E T ..._ 
M!mle.<edmizde buıüne kadar yapılan en güzel Türkçe filın 

MİLYON AVCILARI 
Rejisör: ERTUGRUL MUHSİN 

Oynıyanlar: FERiHA - MELEK - NECLA - FERDi -
MUAMMER - MAHMUT ve 

H A Z I M 
Bugün saat 10,30 da iPEK sinemasında matbu:ıt erkanına glSs· 
terilec~ğinden, şehr:mizin ı'nema ve film mllHseseleri mlldir
l•rile ıinemamızın serbest dühuliye kutını havi dostlarımızın 

.... ~. . .. ·~ ... teşriflerini rica ederiz. - ~6) 

, 1933 senesinin 
filmi olarak 

en güzel 
seç:Ien 

HAYATIM 
SENiNDİR 

( Back - Street ) 
Frans :zca sözlü. Oynıyanlar: 

IRENE DUNE - JOHN BOLES 
Buglln Melek Sinemasında 
D;kkat : Bu filmi gllrmemek, 
telafisi imkansız bir zıyadır. 

Bu ü:ı ELHAMRA sinemasında 

M.ÖSYÖ i>EBE 
O;nıyan: 

MAURICE CHEV ALIER 

-----~(12068) --

Matbuat Balosu 
Matbuat cemiyeti dostlarına mah 

sus olmak üzere hazırladığı balo 
18 İkinci kanun 1934 perşembe 
aktamı Maksim salonlarında veri
lecektir. 

O gece Maksim salonları gazete 
ressam ve karikatüristlerinin yap· 
tıkları muhtetem dekorlarla süsle
ı:ecektir. 

Davetlilere hatıra gelmiyen çok 
şık ve değerli hediyeler dağıtıla
raktır. Bilhassa gazeteci hanımlar 
dan mürekkep bir heyetin hazırla
dığı sürprizler bütün salonu kah
k:ıhayla çınlatacaktır. Her yıl mev
simin en kibar eğlencesi olan mat

buat balosu bu yıl hediyeler, sür
prizler, eğlenceli numaralarla do
lu bir binbir gece alemi olacak
br. 

1 • 
Senenin en güzel ve en 

ihtişamlı filmi 

VALS MUHAREBESi 
Zenginli':< - Güzellik - San'•1 

ve mmiki. [12067] 

' lST ANBUL BELED1YES1 
SEHIR TJY ATROSU 

Bu akşaJIJ1 
saat 19,31?,dA 

'.UKUS HAı". 
B ..•. ,,ı. ereli u,. ...... op f 
i azan: Ekre.

1 
ve Cemal Re~' 

umuma 
J!}; 

__ F_RA_N_S-IZ___..T-:-lY-A-:T=-:R:-:0:-:S'.":'U":" . 

Madam Marika Kutopuli heyetiııJP 
temsilleri Jı 

Bugün saat 17 de tenzilatlı fiatl•1 

matine Kozmiki Kiniısis. 
Ak§am ıaat 20.45 te Demoiselle. ~ 

'Jllillıiy~j 
Asrın umdeıi " MILLl'i'ET" _!!i -
ABONE OCRETLERt

1
; 

Türkiye içi.n HatıÇIC-
L. K. L 

3 •1Liı 4 - 8-"' 
6 .. 7 50 ı4 ,/ 

12 .. 14 - 2JJ ~ 

Gelen e•rak seri verllmez.- Miid~ 
aeçen nüshalar 10 kuruıtur.- Cazet• ,. 
rnatbaaya •İt iıler için müdiriyete ~ı( 
raca.at edilir. C.atetemiz ili.nların oı•' 
liyetini kabul etmez. ' J 

~~~~--~~~--""' 
Ramazan: 24 
im~ a ,< iftar 
S. D. S. D. 

- 5 39 17 00 "" 

[ 1
1 terek ona bir oyun oynamıftı. Vak' 

Bı·r kadının 24 saatlık h t anın tekli bunu apa,ikar gösteri-aga l yordu. Herkes Madam Henriette'le 
_____________________________ _._ o genç Fransızın pek eskiden beri 

Pansiyon arkadaşlarımın hiç 
beklemedikleri bu nazariye derhal 
münakatanın sahasını umumileştir
di. Bir aralık bahse Alman ve ltal
yan karı koca da karıştı. Bunlar 
yıldırım çakmasile yakması bir an
da olabilecek bir atka ihtimal vere
miyorlar, bu yolda bir atkın vücu· 
duna kail olanları delilikle, tatsız 
bir hayalperestlikle itham edior
lardı. Onların bu ithamında öyle 
muhakkar ve tezyifknr bir eda var
dı ki münakaşayı bir an içinde alev 
lendirmeğe kafi gelmişti. 

bir iddiası olmuştu: Bunlar kendi 
karılarının hiç bir vakit böyle bir 
tehlikeye düşmiyeceğini, kendi ~a
rıları için bu yolda bir sukuta ıın· 
kan olmadığını ileri sürmütler bu
nunla da kalmıyarak - bana kar· 
, 1 iddialarını ispat etmek için -
kadınları kolaylıkla avlamağa alı'° 
mış bekar erkeklerden ba~ka hiç 
bir kimsenin benim gibi dü,ünmi
yeceğini ortaya atmışlardı. Yavaş 
yavat itidalimi kaybediyor, kızma
ğa başlıyordum. O aralaık, Alman 
kadını bahse karışarak çıkışır gibi 
hakimane bir eda ile kadınların 
bir kısmı namuslulardan ve bir kıs
mı da namussuz ve fahişelerden te
rekküp ettiğini, kocasını bırakıp 

telakki etmekte bir haz duydu!J'' 
rını söyledim. 

Bence gönlünün temayülüne, ~ 
kın ihtirasına serbestçe inkıyat e4. 
rek aşıkının yanına kaçan bir ~ 
dın, bir taraftan kocasının koII ~ 
arasında ona muhabbet ve merb"f· 
yet teminatı verirken diğer w'eı 
tan bu kocayı aldatan, ona hiyatl f 
eden kadına nispeten daha naıJ1~1 
ludur; bu fikrimi az çok sarah~01. 
müdafaa ettim. Münakaşanın a: ,. 
ğı bu hararetli ve kıvılcımlı ist~,. 
met üzerinde ötekiler biçare O' 

dam Henriette'e hücumlarını J,~ 
ğalttıkça ben de - lüzumuıı. I· 
çok fazla ileri gittiğime katı1 :ır 
makla beraber - müdafaamı ar 1ıı 

Yazan: Stelan Zweig 

münaka,ayı asıl hararetlendiren 
sebep bir prensip meselesi olmuş
tu. Bu münakatada pansiyon müt
terilerinin hayat hakkındaki zıt te-
lakkileri çarıı.ı,ıyoTdu~ . 

Meselenin iç yüzünü, oda hız
metçisinin botboğazlığı sayesinde 
öğrenebilmittik. Karısı kaçan o bi
çare adam faydasız hiddet ve te
hevvür içinde çırpınırken elindeki 
mektubu bir paçavra gibi ezerek 
odanın bir köşesine fırlatmıf, hiz
metçi kız da bunu okuyarak muh
teviyatını bize ifşa etmişti. Bu ifşa· 
attan anladığımıza göre şitman 
fabrikatörün karısı bu iti yalnız 
yapmamış, o genç Fransızla birlik
te kaçmıştı. Meselenin bu ciheti ma
lum olur olmaz Fransıza karşı her
kesin beslediği muhabbet birden 
zail oluverdi. Esas itibarile kadının 
böyle kocasını bırakıp kaçışında 
kimse bir fevkaladelik bulmuyor
du. Genç kadının iri yapılı, kaba 
saba bir kocayı terkedip kendisi gi
bi genç, kibar ve ayni zamanda 
güzel bir itıkın petine takılmasını 

Tercüme eden: fsmail MUŞT AK tanıttıklarına,ikisi arasında gizli bir 
münasebet bulunduğuna, o adamın 3 

akla yakın buluyorlardı. Meselenin 
asıl hayret edilen ciheti genç Fran
sızm pek kısa bir zaman içinde el
de ettiği muvaffakıyet idi, herkes 
buna şafıyordu. Şurası muhakkak 
idi ki ne o şitman fabrikatör, ne kız 
lan, hatta ne de birlikte kaçıp gi
den kadın o güne gelinciye kadar 
biribirini tanımıyorlardı. Onlar ilk 
defa bu otelde ve hadiseden bir 
gün evvel görütmüşlerdi. Demek 
oluyor ki bir gece otelin denize u
zanan trasasında iki saat baş bata 
görüşmek, sonra bahçede de bir sa
at birlikte bir kahve içmek Madam 
Henriette gibi kusursuz ve lekesiz 
bir genç kadını böyle bir macera 
içine atmağa, kocasını ve çocukları
nı feda ederek yirmi dört saat ev
vel tanıdığı genç ve zarif bir erke
ğin peşi sıra yürütmeğe kafi bir 
sebep teşkil edebiliyordu. 

Pansiyonun yuvarlak masası et
rafında bu hadiseyi münakaıa e
denler bir noktada birleşiyorla

0

rdı: 
Madam Henriette kocasını sefil 

, bir tarzda aldatmıf, atıkile birle-

bu otele mahza evvelden kararlat
ttrılmıt bir firarın son teferruatını 
hazırlamak maksadile geldiğine 
hükmediyordu. Hiç kimse namuslu 
bir kadının topu topu iki saatlik 
bir tanışma neticesinde bir erkeiin 
peşine takılıp kaçacağına ihtimal 
veremiyordu. Pansiyonun mütteri
leri bu noktada birletmitlerdi, hep
si meseleyi böyle düşünüyordu. 

Yalnız ben onlardan ayrılıyor· 
dum. Benim muhakeme tarzım büs
bütün aykırı bir yolda idi. Bence 
böyle bir hadisenin vukuuna ben 
bir kadının .böyle iki saat içinde 
verilmiş bir kararla kocasını bıra
kıp aşıkının pefi sıra kaçmasına 
imkan vardı. Uzun izdivaç senele
rini sukutu hayal içinde, ruhan 
her türlü zevkten mahrum bir can 
sıkıntısı ile geçiren herhangi bir 
kadın böyle cüretkar bir tuzağa 
düşmeğe evvelden hazırlanmıt de
mektir. Ben bu kanaatte idim, Bi
naenaleyh otelde vukubulan hadi
seyi kuvvetle mümkün, hatta muh-

temel görüyor, bu tezimi hararetle 
müdafaa ediyordum. 

İki üç kap yemek arasında cere
yan eden bu fırtınalı mücadelenin 
bütün teferruatını, herkesin kendi 
fikir ve mülahazasını müdafaa için 
neler söylediğini burada izah etme
ği faydasız buluyorum. Esasen bir 
misafirhane sofrasında tesadüfen 
ortaya çıkan bir mesele münakata 
edilirken bu münaka~anın tarzı i
çinde herkesin noktai nazarını is
pat etmek için bulup ortaya attığı 
delillerde ekseriya bir hususiyet a
ranmak icap eder. Filhakika o gün
kü münaka9anın nasıl olupta bir
denbire hararetlendiği, münakaşa
ya ittirak edenlerden neden yekdi
ğerini rencide edecek sözler söyle
diklerini izah etmek hakikaten güç
tür. Bence münakatanın bir an için· 
de kızıtmasına Alman ve İtalyanın 

aşıkile kaçan Madam Henriette'in 
bu ikinci kısım kadınlardan olduğu 
nu iddiaya kalkışınca sabrım tü • 
kendi, ben de müdafaayı bırakarak 
taarruza geçtim: Bir kadının hazan 
kendi iradesine, kendi akıl ve man· 
tığına galebe çalan bir takım gizli 
kuvvetlere zebun olabileceğini in
kar etmek bizzat kendi sevki tabii
mizden ve hilkatimizde yafayan 
feytani temayüllerden korktuğu· 
muzu saklamağa matuf bir tedbir
den başka bir fey olmadığını, bir 
çok kadınların kendilerini kolay 
iğfal edilen kadınlardan daha kuv
vetli, daha ahlaklı ve daha temiz 

·e 
rıyordum. Benim Madam He~rı 0,ı 
i müdafaada gösterdiğim bu t•dı.ıf 
Alman ve ltalyan karı kocayı tf 
dırdı, onlar bunu kendilerine .!ı'.~1 
bir tahrik mahiyetinde telii.kk•.e.~, 
ler ve haddizatıda fikren birib1'

11 
pek uygun olmamalarına rağ~l 
benim üstüme öyle bir saldrrd;ııı' 
ki şişman Danimarkalı, bir fo ıt' 
hakemi gibi, elinde bir krunoıJl~(f 
saatle, arasıra parmaklarınııı .. ~.;11 
tarafını masaya urarak bizi s0 ,;il 
davet ediyor, şen ve neşeli tai'io" 
i,i latifeye çevirıneğe çalıt' 
"lütfen, efendiler!" diyordu. J '} 
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Yarınki mühim maçlar 
Fener bahçe - Beşiktaş maçı mevsimin 

en mühim futbol müsabakasıdır 
Yarın bu . l"k 1 nın en rn'.. . meysım ı maç arı-

caktır: uhımlerınden ikisi yapıla 
Fenerbahçe B . 
Gal t - eşıktaş .. 
Bu a asa.ray - lstanbulspor .. 

stadın~aç~~~d~n birincisi Taksim 
bahçe •~d ıgerı Kadıköy fener

ındadır. 
Sporcula 

rının d h rın ve spor meraklıla-
toplan a a fazla Taksim stadında 
Çün1c··aC:klarına şüphe edilemez. 
ırıaçı "ıı en_erbahçe - Beşiktat 
Yetle' k er cıhetten daha ehemmi-

B· .arşılanacak mahiyettedir. 
•rınci k.. • 

fİnıdiy k ume takımları içınde 
da Yen~l adar yaptıkları maçlar
takırn 1 ı: \ ""!ıİş bulunan yalnız iki 
re ·ı Vardır. Bunlar da F enerbah 
~ ı e B 'k 
Şarnpiy l e!ı taştır. Binaenaleyh 
naırııetob uga timdilik en fazla 
bu faırı . ulunan bu iki takımın, 
ileri ve P•yo?luk yolunda bir adım 

. Ya hır d . . 'ki . nı göst a ım gen gıttı erı-
erecek 1 ve hatt' . o an maçı, yarının 

saynıaka rnevsımin en mühim maçı 
F Yanlı, değildir. 

enerbah .. 
rnasına h çe ıyı ve fUurlu oyna· 
cehine ~e . er zaman üç puvanı 
tnaçlarındndırmesine rağmen lik 
Yenebilrn k h~sımlarını güçlükle 
Befikta, ef tedır • Buna mukabil, 
na rağın' ehkalade oynamaması· 
la Ve koİn I k•~rnlarını iyi farklar 

Bununay b la Yenebilmektedir. 
tu netice\ se eplerini araştırırsak 

ere v~ b'I' . 1 ~ra ı ırız· 
urn "":- F enerb h • 
he ~lYet\e teb· çe futbolcuları 
1 ~ 1~tnan)a ık olmakla bera
erını bul rı tarn değildir ve form 
bııl Ve forı:n~a~ışlardır. İdman
.? cu teknik 'k,: ?lrnıyan bir fut
gılse Yi.iıde elliı~ı.liyetinin hiç de· 

d 2 ""::" Fenerb:ı kay~ede~. 
ar, _guçlükle O hçe tımdıye ka

celerıni ald • • 1 galibiyet m>ti-
ra B ıgı ın ı · Y, eyko:ı: aç arı, Galatasa-
nefes ve ve lstanbulspor ıribi 
gelıniş ene ~ukavemetleri yerine' 
0Ynanıı•t rJık futbolculara karşı 

B 
T ır, 

una ın k ı u abil: 
--Be 'k teknik it'h şı ta, futbolcuları ferdi 

q l arile F enerbahçeliler de 

Tahkikat 
·Devam ediyor 
B -- -
azı yerlerden sorulan 

S\lall~re cevap bekleniyor 
h Adltye yanaının idari ve adli 

e.lerden tahkikatı dün de d cep-
nı. t" Adı· evam et· •t ır, ı tahkikat etraf d 
••kı bir k t · ın a pek 
Mevk f e umıyet ~österilmektedir. 
den ia~d~~tcıl":~ tahlıyeleri için yeni
c,.k . .~ muracaat etmiılerdir An 
h,.y:~~ı:ud~~~~i~in tahkikatı bu. aaf 
etrafında e .. •gıb ıçın dün bu iatidalar 
l'ar Vet'ilrn1;1u~e. t veya menfi bir ka .. ' 
:'"htelif ..,::,•ıtır. latintak dairesinin 
m~:en~z ce:~ere aorduğ';' auaUere 
nan i:"~unıili:te ge~_rne"!ııtir. Dün 
., Yın nezd· muddeıumumi Ke 
"-lat Be 1 ırıde b . . 
~ ··b Y " Baıı.· . atmuavın Sa.Jıh .. o et · b "tıp 
1. çı uluna ve yangın gecesi 
••• B b" n mu · - ey ır içt;- avın Ahmet Muh ... .,,.,le - .. a y 
nıu 1 etrafında aprnıılar ve bu 
at t6ardır, Bu ko.:::un müddet konuı· 
ltıiidd·30 a kad fma saat 13 ten sa 
Ve hi et ~arfınd:~ de.va~ etrniı, bu 
Ye. ç hır ziyaret k hiç hır müracaat 
tna nan ceza doı abuı edilmemiıtir. 
liı "'ı. en İkmal edy~l arının tesisi iıi ta· 

ar k ı mek ·· d' ne.d e. olle.rınd iti uzere ır. Po • 
Pıl en Yeniden ha fez!ekelere isti-
ıliı:~ak İıti.._ ak h~ır;ık t":hkikatı ya
Yiiz • ltıaznunları akımlerıne aevke •. 
ik.,, kade.rı müat ?'evkuf itlerden 
k al edilnı' antıkler tarafından 

olu ıı ve m hk taa .'"nuıtur H . a emelere sev • 
,., nıfj meı 1' • apıahanedeki evrakın <>ulu e eaı de ., __ 
rıtn "~n ıenetleri ı.una.1 edilmiıtir. 
n . ınılyon r n mecınu kıymeti ya 
1 etıce a'ına:rkya yaklaşmııtır. Bugün 
arı tn~hı.. a ve doıy•lar ait olduk-r· emelere ıevkeiilecektir. 

1 Sadakai Fıtır 1 
{s •tanbul m'"ft··1·· •.. d adakaj F u u ugun en a.,-d ıtır) Ala Orta Edna 

Ar!a;:vdan 10 8 5,20 
lftırrn. On 13 12,20 0 

K.,,., ii 0~0rı 208 130 o 
H.v:~mden 78 65 52 

~k~ıi i • uvvetlerimiz:n itila ve ta-
çı., her t"" l"" ıı •atan. . ur u muavenetin ifa 

leJinden ı ı:.ıızıfelerimiz!n en mühiın .. 
ta DiYl11et ~unduğu cihe~e bu bap-
• dır • •tlcri riyaaeti ali . d o an f yesın en 
lıtır ve z ke~v~ mucibince Sadakai 
lıır 1' . t ıle ··k il '" ayyar mu e cf bulunan-
d, huıun.,,al e Ceıniyet:ne yardım

rı arz 'V ·ı· e ı nn o~unur. -

recesinde olmamakla beraber, her 
birinin idmanlı oldukları ve bu
nun içindir ki, fevkalade oynama 
makla beraber cemi oyunlarında 
bir anlaşma meydana getirdikleri 
görülüyor. 

2 - Beşiktaşın şimdiye kadar 
oynadığı Süleymaniye ve V·;/a ta 
kımları, Galatasaray, İstanbul
apor ve Beykoz kadar idmanlı ve 
enerjik değildiler. 

Bu itibarladır ki, yarınki f e
nerbahçe • Betiktat maçı umumi 
bir alaka ve merak uyandırıyor. 
Şimdiye kadarki maçların netice
lerini birbirine zıt sebeplerle al
mıt bulunan bu takımların birbiri 
ne karşı ne yapacakları suali zihin 
leri tırmalıyor. 

Geçen haftalar, ihtimal biraz 
da fena havaların tesirile, idman
larını hayli ihma.I etmiş bulunan 
Fenerbahçeliler vaziyetin ehemmi 
yetini müdriktirler. Geçen Cuma
dan başlıyarak bu hafta içinde ge
rek ferdi ve gerek cemi olarak ça 
lışmışlardır. Biraz geç olmakla be 
raber, bu idmanlar oyuncuların 
forınlerini, daha doğrusu nefes 
ve mukavemet gibi hassalarını art 
tırmıt ise, F enerbahçe takımında 
umumi tekniğin otomatikman at
tacağını da kabul etmek lazımdır. 
Bu takdirde yarın maç çok güzel 
ve heyecanlı olabilir. 

Her halde kati bir tey söyle
mek doğru olmamakla beraber, 
yarınki maç neticesinin daha faz
la F enerbahçe muhacimlerinin oy 
niyacakları oyuna bağlı olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Bu hatta. 
kiler şimdiye kadar gördüğümüz 
maçlarında olduğundan fazla can 
lı ve enerjik oynarlarsa meseleyi 
epeyce lehlerine halletmiş olur
lar. Buna mukabil Beşiktat hücum 
hattı ve bilhassa bu hattın sol ta• 
rafı da maçın muvazenesinde ih
mal edilmiyecek bir a~\'rlıktır. · 

• • • 
Fener stadındaki Galatasaray. 

İstanbulspor maçı, hemen hemen 
ayni ayarda olan, ayni derecede 
enerjik oynamağa kabiliyetli hlllu 

••ledlyede 

Üsküdar tramvay şirke-. . .., 
tının açıgı 

_Üsküdar tramvay ıirketinin bütçe 
açığını her aene belediye kapatır. Bu 
aene ıirketin açığı 62730 liradır. Be
lediye bu mikdann ancak 30 bin lira 
a~nı verebilmittir. Geri kalan kısmı 
f'.rk<;ti'.' hiue aenedi olarak Evkafa ve 
rilmııtır. 

On senede lstanbulun verdiği 
yol vergisi 

latanbul halkı son on senede 
7698441 lira yol vergiıi vermiıtir. Ya· 
pılan heaaplara göre Vilayet dahilin· 
de bu müddet zarfında ancak 4 mil
yon 237 bin 197 liralık yol inıa ve ta 
mir edilmiıtir • 

Un kapanı köprüsü 
Dnkapanı köprüsünün muvş.kkat 

tamiri bitmek üzeredir. Köprünün Üat 
tahtalan tamamen değiıtirilmi§tir. 
Boyaların tamiri de yakında bitecek· 
tir. 

Köprllnlln kapanma, açılma 
saatleri 

Galata köprüsünün açılma ve ka
panma saatleri hakkmda belediyeye 
bazı ıikayetler olmuıtur. Belediye bu 
ıikayetlere muhatap olamıyacağıru 
bildirmiıtir. Çünkü köprünün kapan• 
ma ve açılma saatlerini liman idaresi 
teabit etmektedir. -

Parklara sarfedilen para 
Belediye aon on ıene içinde park

lar için 703622 lira ıarfetrniıtir. Bun 
dan baıkşa 400 bin liraya Tepebaıı 
bahçeıi satın almmıı ve 42 bin liraya 
Modada çocuk bahçesi yaptınlmııtır. 
Umumi yekunu 1145622 lira tutmak· 
tadır. 

Apartman sahipler inin bir 
şikayeti 

Bazı apartıman sahipleri belediye 
ye müracaat ederek Terkoa için fazla 
para verdiklerini, Terkos saatlerin:n 
bulunmadığını aöylemiılerdir. Bun • 
dan 4.5 ay evvel yapılan muayeneler 
de bozuk olan Terkoı ıaatleri tamir 
için toplattınlmııtı. Bu saatler eli.n 
geri verilmemi,tir. Bu gibi b:nalarda 
ı:erkos ıu ücretleri eski hesaplara is .. 
tınaden tahmini olarak alınmak' adır. 
Ap~rtıman sahipleri ise, o vak:t;en 
berı bazı kiracılarının çıktığını, bina
enaleyh dhaa az su sarfettiklerini id
dia etmişlerdir. Belediye vaziyeti tet 
kike baılamııtır. 
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Günden güne terakki eılen Çin sporunda yüzücü genç kızlar .. 

nan iki takımın maçıdır. 
Bunların her ikisinin de Fener

bahçeye 1 • O yenilmit olmaları, 
yarınki maçın her itibarla müteva 
zin kuvvetler arasında olacağını 
gösteriyor. 

Son oyunlarına nazaran, Gala 
tasaray futbolcularının nefes ka
biliyetleri, kusur sayılmıyacak de
receye yükselmiştir. Buna muka
bil İstanbulıpor futbolcuları da 
bir, azami ikisi müstesna olmak 
üzere ayni derecede nefes kabili
yetine maliktirler. 

Teknik oyun dereceleri de 
birbirine eştir. Maçın, daha kolay 
ve rahat fedakarlıklar yapılabilme 
sine müsait olması itibarile Fener 
bahçe stadında oynanması Galata 
saray lehine sayılabilirse de, ayni 
avantaj latanbulspor için de varit 
olabilir. Zira lstanbulspor da daha 
fazla, bu tarz oyuna uyabile
cek genç elemanlardan mürekkep 
hulunmaktadır. 

Şu halde nefes kabiliyetleri ve 
eknikleri hemen hemen ayni olan 

·ı~i takımın maçında alınacak ne
t"ceye en mühim amil olarak bir 
t~k 9ey kalmaktadır: Taktik ya
ni tabiye .. 

Şuurlu oynayacak, hasmın o-

Miirefte petrolleri 
Madenciler birliği Umumi 

katibi izahat veriyor 
Mürefte ve Şarköye giden heyetten 

Arnerikada tahail etmiı maden mü
hendiıi lhaan Beyle bir Amerikalı 
P-:troı mütehaaaıaı ıebrimize avdet et 
~·fler, burada mevcut sondaj ve sa· 
ır makineler hakkında tetkiklerine 
baılamıtlardır. Cevat Eyüp Bey ve ar• 
kadaıları Şarköy ve Mürefte cihetle
rindeki etütlerini derinleıtirmekte • 
dirler. Bu civar petrolleri hakkında 
maliimatına müracaat ettiğimiz ma ... 
denciler birliği umumi katibi Sadret
tin Enver Bey bize atideki izahatı 
vermiştir: 

- Bu civar petrolleri hakkında yaz 
dığıruz maliimat doğrudur. Buranın 
imtiyazım ilk olarak Sadrazam Ha.lil 
Rifa~ P~ıaya 12 Mayıs 1312 Rumi ve 
22 Zılhıcce 1314 Hicri tarihli bir kıt'a 
Abdülhamidin fermanile verilmİ§tir. 
Bu~da~ ıonra buraya bir İngiliz ıir
keti alakadar olmuı ve taharriyata 
baılamııtır. Ve imtiyaz tarihi olan 12 
!V!.ayıa 1312.: ki 1897 Efrenciye tesa
duf eder • uç sene zarfında taharri • 
yata baılamııtır. Madenden o val.tit 
az çok iıtihıalat yapılmııtır. lıtihaalat 
mikdan da altı tona kadar' çıktığı aöy 
lenmektedir. Para alınıp, alınmama • 

sına gelince: Bu Halil Rifat Paıa ile 
ıirket araımda geçmiı bir ıeydir. Esa 
sen gazetenizde iyi hatırladığıma gÖ· 
re rivayet olarak kaydedilmiıtir. Bu 
ıirket istihaalitı ve ameliyatı neden 
durdurmu§tur?. Bu tarihlerde harp 
yok idi. Ya hakikaten petrol au ile 
karıımı§tır. Yahut pazarlıkta uyu§a • 
mamıılardır. 

Bu madende ikinci sareket Halil 
Rifat Paıa vefatından ıonra baılar. 
O zaman bu maden 32 ıehim itibari
le 16 sehmi mahdumu Ahmet Beye, 
kerimeleri Hatice ve Ane Hanıınla.
ra sekizer sehmi intikal etmittir. 

Vereıe de kendi haklarını Avus • 
turya tebaasından maden mühendisi 
lstaniılaı Mihaliki • 16 numaralı ka • 
ramame ile 26 mart 1330 tarihi:lde 
vermiı!erdir. 

Mihalikinin vekili Maden mühen • 
diai Adolf Simonôı 12 Nisan 330 tari· 
hinde hükUmet namına maden ınü • 
hendiai Kenan ve Mürefte kaymaka
mı Cevdet Beyle~_den t~ıellüm etmiı
tir. Maden teıellum edildikten ıonra 
hemen ite başJanıyor. 1914 senesi tna 
yıa ayında 300 kilo kadar da petrol 
iıtihıal olunuyor. Bir taraftan da Al· 

yun şekil ve tarzlarına göre tabiye 
kullanacak taraf bu işte karlı çıka 
caktır. Esasen her maçta tabiye
nin mühim bir rolü vardır. Mese
la Fazıl gibi kısa boylu bir futbol 
cu kar,ısında biraz havadan, Lut
fi gibi kafa kesişleri kuvvetli bir 
müdafi kartısında daima yerden 
oynamak, mütemadiyen merkez 
marke edildiği zaman açıkları it
lebnek gibi şeyler tabiyedir. 

Vaziyeti şu şekilde hülasa ettik 
ten sonra, Galatasaray aleyhine 
bir nokta olarak yarınki maçta fut· 

bol heyetinin vermiş olduğu eski 
ve tatbik edilmekte olan bir karar 
mucibince Nihadın oynayamaması 
keyfiyetiı<ı de kaydetmek lazım· 
dır. 

Sadun GALiP 

Futbol heyeti kararında sabit 
Öğrendiğime göre, lstanbul 

futbol heyeti, bir hakem tarafın
dan sahadan çıkarılan bir fµtbol
cunun müteakıp maçta oyniyamı
yacağı hus1Jsunda verdiği kararda 
sabittir. Binaenaleh Galatasaraylı 
Nihat yarınki maçta oyniyamıya
caktır. 

ı= KD~Dk halterler 1 
* Hukuk fakülteai mezunlarından 

Şcrafettin Bey Akaaray maliye ıubeıi 
kazanç tahakkuk memurluğuna tayin 
edilmittir. 

htanbul Evkaf müdüriyeti hesap 
iıleri meri<ez tahakkuk memurluğuna 
Beyoğlu evkaf icra memurlarından Nu
ri Bey tayin eılilmiıtir. 

Bir müddettenberi Bursa ıicil 
muhafızlığı muamelatını tefti§ etmek 
üzere Buraaya gitmiı oJan tapu ve kadaa .. 
ro müfeıtiılerinden Vahit Bey avdet 
etmiıtir. Mudanya sicil muhafızlı~ mu· 
amelimı tetkik etmek üzere de müfet
işlerden Safiyettin Bey Mudanyaya git
miıtir. 

Kadmlar Birliği bu ayın 25 inden 
itibaren halkevinde kışlık konferans • 
lar ıeriaine batlayacaktır. 

Ayın 25 nde F ah rettin Kerim Bey 
(Nesil hıfzuııhhası) mevzulu bir kon:. 
ferana verecektir. Bu konferans proiesor 
Lepman, Akil Muhta., Şemsettin Bey· 
lerin konferanıları takip edecektir. 

manyaya makine ve saire ıipariı edi· 
!ip Kalimnos vapuru ile yola çıkıyor. 
Fakat umumi harp dolayıaile İngiliz· 
ler bu vapp_run mallarını müsadere .e
diyorar ki, bu vapurda mevcut malla 
nn bedeli 412.846 altın frank tut • 
makta olduğunu evrakı müabitelerle 
anlıyoruz. Bu suretle it harp esnaaın• 
da ata.Jete uğruyor. 

Harpten sonra Mihaliki gene ali • 
kasında devam ediyor. Çelinkeı ismin 
de bir Lehli mühendisin tetkikinden 
sonra Nafta Polona iaminde bir ıir • 
ket teıkil ederek İ§e baıhyorlar. Fa· 
kat Türkiye Cümhuriyeti hüki'ı.meti 
mahallinde yaptırdığı tetkikat ve tah 
kikat ile ıirketin Jayiki veçhile çalı§• 
madığı 29 Haziran 941 tarihinde gön 
derdiği bir heyetle tesbit ediyor. Bu 
heyette Ticaret vekaleti Maadin ser 
mühendisi lbrahim Naim Bey, petrol 
müteha11111 Luıiyiis Tekirdağı Nafia 
aermühendisi Mehmet Nuri ve Müref 
te mecliıi idare azasından Ali Beyler 
bulunmuılardır. 

Eaaaen harp zararlarınm tazmini 
için 16 temmuz 1916 tarihinde bir 
resmi müracaat yapan lstanial&s Mi .. 
haliki bu madenin lıı:endinden evvel 
çalıttığını ve petrol çıktığını yazıyor. 
Eğer böyle olmasa idi ne diye 416 
bin 846 altın franklık tesiaat ve maki
ne celbedebilirdi? 

Bundan sonraki vaziyet Milliyet 
gazeteıinin evvelce yazdığı gibidir. 

5 
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Kı•• haberler 

Boksör Şmeling 
Dünyayı tehdit eden bir 

san tehlike mi? 
Japonya, dünya sporunda çok 

mühim bir mevkii olan bir memle 
kettir. Japonlar, sporun her şube
sinde bütün dünya ile rekabet ede 
bilecek bir terakki ve varlık gös
termektedirler. 

Sarı ırka mensup milletlerden 
Japonların spordaki bu mevkileri 
ne mukabil ayni ırktan olan Çinli 
ler çok geri bir vaziyette idiler. 
Fakat son senelerde Çinde de spo 
ra karşı büyük bir alaka ve mu
habbet gösterilmeğe batlanmıştır. 
Yukarıdaki resimler bunun ufak 
bir misalidir. Eğer Çinliler de kı
sa bir zamanda, Japonların mev
kiine yükselebilirlerse Japon ve 
Çin sporcularından mürekkep sa
rı bir tehlikenin dünya sporunu 
tehdit edeceğine inanmak lazım 
gelecektir. 

Maruf Alman boksörü Şmeling, 
Levinsky ile yapacağı maçın M. 
Hitlerin iradesine tevfikan mene
dilmesi üzerine İtalyan boksör 
Karnera ile karşılaşabilmek ümi
dini de kaybetmiştir. Maamafih 
boksörün karısı sinema yıldızların 
dan Anni Ondra bu vaziyetten 
çok memnundur. Bu suretle k~: 
sının artık bokstan vazgeçecegını 
ümit etmektedir. 

Ateşgüneş-Galatasaray 
birleşiyor mu? 

Galatasaraydan (futbolun fe
na idare edildiğini) söyliyerek ay· 
rılanların kurduğu Ateş • Güneş 
klübünün son zamanlarda büyük 
bir varlık göstermesi üzerine Gala 
tasaraym Atef • Güneşle birlefe
ceği rivayetleri dönmeğe başla
mıştır. Filhakika yaptığımız tahki 
kata göre, Galatasaraym idare 
tarzını beğenmemekle beraber ku 
lüpte kalmış olan bazı eski Gala
ta.saraylılar böyle bir birleşme için 
esasen arkadaşları olan Atef • Gü 
neşin tecrübeli idarecilerile görüş 
mekte imişler. 

Böyle bir şey olursa ve bundan 

bir netice çıkarsa Türk sporu hesa 

hına memnun kalmamak kabil de 
ğildir. Yalnız böyle bir şey mevzu 

ubahis olurken, Galatasarayı zafa 

uğratan sebep ve amillerin bir da 

ha tekerrür etmiyecek şe.l:ilde or

tadan kaldırılmasına son derece 
dikkat etmek lazımdır. Aksi tak
dirde Dimyata pirince giderken 
evdeki bulgurdan olmak vaziyeti 
tehaddüs eder. Biraz canlanmağa 
başlayan Galatasaraya da, kısa 
bir zamanda asri bir kulüp halin
de meydana çıkan Ateş - Güneşe 
de yazık olur. Böyle bir anlaşma
ğa çalışanlar bunun mes'uliyetini 
hissederek hareket etmelidirler. 

"Türkiyenin kalbi,, 
Sovyet rejisörü çevrilecek 

filmden bahsediyor 
LENlNGRAD, ıo. A. A. - Lening

rad'dakt Soyouz film atlı büyük filim 
fabrika11 Türk Cümhuriyetinin onuncu 
yıldönümü münasebetiyle yeni Türkiye 
hakkında, Türk ve Sovyet ıanatki.rları· 
nın ittirakile bir filim çevrimek üzere 
Türkiyeye bir heyet göndermişti. Sov· 
yet gazeteleri. bu heyetin reiıi Y outko· 
vitch yoldaım, Türkiyeye yaptığı ıeyya
h~t esnasında edindiği İntibalara dair 
yaptığı beyanatı neşretmektedir. Yout· 
kevitch yoldaı bu beyan:ıtında demiıtir 
ki : 

" Türkiyede çok hararetli ve dostca 
bôr kabul tarzı gördük. Türkiyede 120 
gün süren ikimetirnizin devamı mildde
ti11cc, m-....,1eketin muhtelif yerlerin ~e
zip gördii1.: 

Bu seyyahatlerimizden takriben 120 
bin metro uzunluğunda filimlerle dön
dük. Bunlardan "Türkiyenin.~l~i". adi: 
le hazırhyacağmuz büyük fı!imın ımali 
husuıunda istifade edecğiz. 

15 Şubata kadar bitirilecek ve Tür~ 
dostlarımıza tevdi edilecek o!aı;ı bu fı
lim, ıimdiki milliyetçi T~r'?yey': onun 
yaşayıı tarzını harı ve mıll.ı terbı~e aa
ha.,nda elde ettiği neticelerı aksettirmek-
tedir. 

" Muaaır Türkiye Sovyet gÜzel ıanat 
!arına, Sovyet hara ve muıikiıine çok bü 
yük bir alaka göstermektedir. 

" Türkiyeye bir çok Sovyet filimleri 
ı:öndermek için hazırlıklar yapmakta
yız. Bu filimler hakkında Türk ıinema
ları ile bazı mukaveleler bile yapılmııtır. 

" Muasır Türk reıasmlarınm bazı e
serlerini Leningrad'a getirdik. Leningrad 
da ve Moıkova da eserlerden mürekkep 
birer sergi vücuda getirilmesi düşünül
mektedir, Leningrad'daki fabrikamız tim 
di Türkiyenin kalbi filimini bazırlamakla 
meıguldür. Bu filmin göıterilmesi için 
hazırılılara girişmek üzere 15 ıuhata 
doğru Türkiyeye döneceğiz." 

Fenlandıyalı kardeşle
rimizin alakası 

Tayyare cemiyetinden : FinJ.andİyada .. 
ki Türklerden Zinetullah Ahıe~ Bey, 
her aene olduğu gibi bu ıene de fıtre pa· 
raıı olarak ıubemize 200 frank gönder
mit_Lir. 

Uç hayır cemiyeti arasında taksim e
edilecek olan bu teberrüden dolayi tay
yare cemiyeti Finlandiyalı kardeıe te
ıekür elmektedir. -·--

lngiltere - Macaristan 
İngiltere • Macaristan futbol 

maçı Mayısta Pe,tede, intikam 
maçı da kanunuevvelde Londrada 
yapılacaktır. 

lrlanda - Holanda 
Dünya kupası için İrlanda • Ho; 

landa milli takımlarının yapacak 
ları maç 2 Nisanda Amisterdam
da olacaktır. J 

MUhim bir galibiyet 
Viyananın ikinci sınıf kulüple· 

rinden Donay'ın Peştenin en ma
ruf takımalrından F. T. C. yı 6 · 1 
yenmesi bütün merkezi Avrupada 
büyük bir hayret uyandırmıştır. _ 

-

Çinde atletizme de alaka var: Çin
li iki mukavemet koşucu•u 

Van der Lubbe 
• (Ba~i 1 inci sahifede) ' 

yardım ısteyıp İ•temed.... ah t ba 
b. ıgıne vey u '"' 

ka ır ualarzusdu ohl.up olmadıinuı dair sor· 
duğu ı e e ıç bir cevap vermemiı· 

tir. al d . 
Sabahın saat bsın a, hapısa.oe mü. 

d.. .. Van Der Lubbenin höcereıine ge-
uru, ld'"" • h b . lip, idam saatinin ge ıgım a er ven.'!'· 

ahk• ayag· a kalkmıt ve tek aoz ce, m um dilmi 
ıöylememİ§tİr. Sonra kafaaı trat e ı• 
tir. • h . 

Kiyotinin kurulu bulundugu apııane 
avluıunda M. Vemerden mada müddei 
umumi M. Parisiua, mahkeme reiıi M. 
Bonger ile üç hakim, bir hekim, bir pro
teatan papaıı ve daha bir kaç kiti hazır• 
dılar. 

idam h\ikmünün infazı esnasında hiç 
bir gazeteci hazır bulundurulmamııtır. 

Yüzünde hiç bir heyecan eıeri gÖı· 
termeksizin, Van Der Lubbe, idam hük· 
münün okunmasını dinlemittir. 

Mahkeme reisi, kendisine, bir diyece
iri olup olmadığını ıorduğu zaman, mah• 
kum , ret mekamında batını yukarı kaJ. 
d..,,.,akla iktifa etrniıtir. 

Bir kaç saniye ıonra, tam ıaat 7 yi 25 
ııeçerek idam hükmü infaz olunmuştur. , 

BERLIN, 10. A.A. - Van Der Lub
be'nin idamında hazır bulunan zevat m"' 
yanında, mahkumun avukatı Sieffert, Ho 
landalı tercüman Meyer Collingı ve La
yipzig belediye azaaında 12 zat dahi Vll1' 

dı. 

Adli hekim, ölümü oracıkta teıbit ettilo 
ten sonra, ceset bir tabuta konulmuıtur. 

Cesedin gömülüp gömülmediği henüz 
malilm değildir. Söylendiğine göre Van 
Der Lubbe, son zamanlarda bir akli mua 
yeneden geçirilmiıtir. Bu muayeneyi ya .. 
pan hekim, mahkumun akli melekitma 
tamamen sahip bulunduğuna karar ver
ıniıtir. 

Temsil ve konferans 
Halkevi Reisliğinden : 
ı - 11-1-1934 perıembe günü saat 

(17) de (Tepebaımda Meşrutiyet cad
desindeki) Evimizin Beyoğlu kıammda 
Doçent Vehbi Bey tarafından bir konfe
rans verilecektir, Herkeı gelebilir. 

2 - 12-1-1934 cuma günü ak,amı aaal 
(20,5) ta Gülhane parkı medhalindeki) 
Evimiz temıil şubeıinde Faruk Nafiz 
B~yin (Kahreman) Piyeıi temıil edile
cektir. Arzu edenler ıaat 8 den sonra 
Alayköıkünden davetiye alabilirler. 

iLAN 
Osmanlı Bankaamın Galata, Y enicami 

ve Beyoglu devairi, Şeker Bayramı mü
nasebetile Kinunuıaninin 17 inci. çarşRm• 
ha ve 18 ci perıembe ı:ünleri kapalı hu· 
lunacaktır. 



( 

Hergün bir yazı 

Çömlek bankasının son 
müşterileri ! 

Bu bankaya para 
kisi olanlara 

yatırmanın tirya
ne yapmalı? 

Bizim mem:ekette daha banka yirmi senedenberi böyle bütün ka 
ne olduğu b;Jinmiyen devirlerden zancını altına yatırırmıf. En a,ağı 
beri, hesaplarını kııkanç bir itina bir kaç yüz altını olacak! .. 
ile, hatta sahiplerinden bile sakla t,in daha meraklı tarafı var. 
yan, gizli bankalar vardı. Çömlek bankasına para yatıran-

Bu bankaya bir kere para yatır !ar, her gece yatarken yemin eder 
manm zevkini tatanlar, artık o- ler .. 
nun tiriyakisi olur, batka banka- Sordum: 
nın kapısından içeri adını atmaz- - Ne yemini bu? 
lardı. Anlattı: 

Gizli bankalar hesap sahipleri- - El ayak çekildikten sonra, 
ne on para faiz vermedikleri hal· paralarını nereye gömmü9seler 
de müfterileri artar, eksilmezdi. tıpkı Kıbleye döner gibi seccade

Halk arasında bu bankanın a· !erini o tarafa meylettirerek elleri 
dı Çömlek bankası idi. İn açarlar: 

Fakat her para biriktiren, bunu - liahi Yarabbi... Eğer ki, ben 
mu•laka çömleğe is~if e~~z(h. f;; il bu altı~cağızlarımı bozarsam sen 
!erinde, gaz tenekesıne, kupe, tor- de benı boz ... Harcarsam, sen de 
baya kemere para dizenicc, duva beni harca .... Yersem, ten de be-
rı deİip ara yerine gömerek ii>tü- nim vücudümü tez günde, tez sa
nü sıva ile örtenler, tuyu çekilmit atte kurda kuta yedir! .. Diye ye. 
kuyuların dibine sarkıtanlar, a· min ede~l~r.. . . 
ğaç altlarına gömenler, tav~ .a~a Y~?1.'.nı~~ bo~~~· ~ımdıye ~
!arına saklayanlar sık sık itıtıhr· dar gorulmuf, ıtıtılmıt te~ degil. 
di. Mahrumiyetin son dereces~ne ı.el: 

Çömlek bankası, seı-vellerin dikleri zaman bile, yemınlermı 
muhafazası için en emin yer sayı- bozmiyorlar. 
hrdı. Fakat bu servet!ere sahip o- iki sene evvel, bizi~ m~.all~
lanların yüzde doksanı, onu ıar- de bir altın babası ihtiy~r ol~u. 
fetmek kudretini kendilerinde bu Cenazesini, konu kom9u ıane ıle 
lamadıkları için yalnız bekçiliği- kaldırdılar. Aradan bir ay kad~ 
ni yaparlar, meteliğine el dokun- zaman geçti. Bir gün, çocııklar, ıh 
duramazlardı. tiyarın öldüğü ku'.übenin kartısın 

Çömlek bankasında hesabı ca- daki bot bi~ arsayı kazma ile ka· 
risi olanların çoğu ömürlerini se- zarlarken hır torba para buldular. 
falet içinde geçirm~, ölürke~ bir Tor~a a_çılınca !.çinden. ~z elli ~l 
katık çorbaya hasret gitmif kım:e ~ h~~ ıle. befyuz mecıdıye ve yır 
1 d. mı kagıt lıra çıktı. er ır. 

Ç.. ı k b nkaaı acaba eski iti Daha böyle neler var. Dişinden 
om e a , tırn • d rttırd • .. 

barını büsbütün kaybetti mi? .. agınb~I ak k ıgı parayı, go-
. • .. d eme· zunden ı e ıs anıp, bucak bu-

. l-l_ila, ~enarda k~ e, Y cak gizliyenler, her halde pek nor 
yıp, ıçmeyıp arttırdıgı parayı, ev- mal insan sayılmazlar. 
deki çömleğe istif etmekten zevk K un nasıl aklından zoru o-

n! k ? an ' 
ala ar yo mu· )anları hacir altına alıp malına 

Büsbütün yok değilse de çöm- mülküne tasarruf etmek hakkm
lek barıkacılarının, sayılacak ka- dan mahrum ediyorsa bu gibiler 
dar azaldığını sanıyordum. hakkında da acaba ayni muamele 

Geçen gün, çar9ı içinde bir ah- yi yapamaz mı? 
bap, bu l:r•naa\ini alt üat edecek Çömlek Bankası ... Belki, eskisi 
'bir haber 'l'erdi kadar miifteri bulamıyor. Fakat, 

- Yalnız bizim mahallede, memleketin bugünkü vaziyeti, biç 
Çömlek bankasının sekiz on de- lcimıeye parasını saklamak hakkı
vamlı miifterisi var. İçlerinden bi- nı vermez. 
rini tanırım, altmıtlık bir kadın· Para, mübadele vasıtası ol
dır. Sabahtan a)quna kadar, boh maktan çıkınca, toprak altında 
ça koltuğunda kapı kapı dolatıp, gizlenmit faydasız bir maden Ya· 
çorap, mendil, satar. ziyetine dü9er. 

Ve kazandığı paraya el sürme- Çığ gibi elden ele yuvarlan-
den biriktirir. Ne yer, ne içer, far- malı ki, bü:rüıün, ve kıymeti art
.kında deg"ilim. Bildig"im .,.., tu: 

y- af am ..• 
Haftada, on günde bir, aarr a Bir çok bankalar, kendilikle-
uğrayıp bir altın lira satın alır. rinden kapanıp memleketimizden 
Bir defasında, rnrrafm önünde tası tarağı topladıkları halde, çöm-
rastlamıttım: Jek bankası, bili cayir cayir it 

- Hanım nene.. kolay gele.. görüyor. 
Cene Çömlek bankasına sermaye Bana kalsa bU zararlı banka-
Jni? diye sordum. nm faaliyetine de nihayet verme-

Bani acındıracak bir tavır ta- nin zamanı geldi! 
kındı: M. SALA.HATTIN 

- Ne yapalım.. evladım .. ölü
müze de bu. .. dirimize de .. Ak ak 
çe kara gün için demitler. Bir ke 
narımızda üç bef kurut cenaze pa 
ramız da mı bulunmasın? .• 

Halbuki yalan söyliyordu. Ken 
disini tanıyan kom9ulardan duy
duğuma göre, kocakarı, tamam 

-----·--r--
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İktısat vekilinin 
Tetkikleri 

(Başı 1 inci sahifede) 
de ikmal edilmiı olacağı ve bu program 
dahilinde çalıııldığı ıöylenmiıt:r. 

Vekil Bey, müteakiben yeni fabrika 
için kursta yclittirilmckte olan talebe
nin vaziyetlerini tetlük etmitlerclir. Kurs 
ta 40 talebe yetittirilmckted'.r. Celal B. 
talebe ile görütmüt, kendilerine bazı su
aller aonnuı • tedrisat programlarını tet .. 
kik etıniı ve Fazlı Beyden talebenin ne 
maksatla yetittirildiii hakkında izahat 
almıftır. lktısat vekilimiz, fabrikadan 
ayrılırken göı·düğü faaliyetten dolayı be
yanı memnuniyet etmiıtir. 

Havuzlarda ve fabrikada 
Ccıa.J Bey, Bakırköy bez fabrikasın· 

dan sonra, refakatinde gene Sadullah, 
•e Osman zade Hamdi Beyler bulundu
ğu halde otomobille Kasımpafaya gitmiı 
ve Haliçteki havuzları gezmittir. Vekil 
Bey, havuzlardan sonra fabrikayı , çama 
tırbaneyi, marangozhaneyi, anbarlan 
da dolaımıtlır. Bu sırada k"ndil•,.;ne 
fabrika ve havuzlar müdürü Cemil Bey 
lazım gelen izahatı venni,tir. Akay mÜ· 
dürü Cemil Bey de haYuzlarda vekil be
yi istikbal ve refakatine iltihak etmiı -
tir. 

lktısat vekilimiz, fabrikayı gezerken 
müdür Cemil Beyden tunu sormuıtur: 

- Fabrikanın modern bir bale geti
rilmesi için nekre ihtiyaç vardır? 

Cemil Bey, ıöyle mukabele etıniı
tir: 

- Fabrikamızı modern hale getirme
ğe son kuvvetle çahııyoruz. Hükümet 
bar olmadan bunu 934 senesi nihayeti
ne kadar temin edebileceğiz. 

Vekil Bey, Cemil beyden aldığı 
bu va.itten dolaYl beyanı memnuniyet 
etmiş ve tetekkürle veda eyleınittir. 

Celil Bey, fabrikayı gezerken a· 
meleden bir çocukla görüımüt, ken
disinden ne zamandanberi fabrikada 
çalıımakta olduğunu aonnuş, kaç ku· 
ruı yevmiye aldığını öğrenrniıtir. 

lktısat vekilimiz, memleket iktısa· 
diyatına kendi unsurlanmızla yaptı
ğımız hizmetleri de kaydederek bun· 
dan dofayı memnuniyetini izhar ve 
teyit elmittir. 

Vekil Beyin bugünkü ziyaretleri 
Celal Bey, ·bugün sanayi müdürü 

Refik Beyle birlikte Anadolulıiaann
da hususi ve milli bir tqebbüsle a· 
çılan ip ve kendir fabrikasını ziyaret 
etmesi muhtemeldir, Vekil Beyin, ge
ne bugün madencilerle bir hasbibal· 
de buluı>mall ihtimali vardır. lktısat 
vekilimiz, vakit buluna ticaret mü
dürlüğünü, odayı ve ofisi de ziyaret 
edecektir. 

Celal Bey, Iatanbuldaki ikametini 
temdit ettirecek bir sebep zuhur et
mezse yann tehrmıizden aynlacaktır. 

F abrikalar1mız için türbin 
hazırlanıyor 

LENINGRAT, 10 (A.A.) - Türi<i
yedeki mensucat fabrikalarına mahsus 
olmak üzere her biri 1500 kilovat kuv0 

•etinde .. e buhtrfa m6teharn"k üç Tür
binin LWnırattııki Stalin fıdwiluısın • 
ela lıazalanmasına batlanmııır. 

Her köyde radyolu 
Santral mektebi 

(Başı 1 inci sahifede) 
getirilecektir. 

Santıral mektepleri, bütün köy hal
lr.mı ihtiva edoôilir tkrecede cenit IX
nalardan seçilecektir. Her kaza merke
zinde bir radyo bulunacak ve bütün bu 
kazaya merbut köyler ayni radyodan 
söz söyliyecek muallimi dinliyeakler • 
dir. 

Halk te~yesini bütün inceliklcrile 
köylüye verecel< muhtelif muallimin çok 
bulunmaması imlrinsızlığı bu suretle 
bertaraf edilecektir. Santıral mekteple
ri ııece faaliyette bulunacaktır. 

Bütün Tüı4ıiyede radyo makineleri 
geceleri hH; durmadan iıliyecek , her 
kazadaki muallim halka saatlerce bitap 
edecektir. Bu tekilde köylünün gündüz
kü itine halel ıretirilmiyecektir. Halk, 
hayatmı, kr' nmak için ıründüz çalq
mak mecbur"·rtinde bulunduğundan, 
köylüye, az '-'•m•nda çok fey öiretmek, 
usulü tatbik olunacaktır. Her köyde, 
tesis edilecek bu santıral mekteplerin
de muallim bulunmıyacak, yalnız bir i
dare memuru bulunacaktır. 

tıkutu kendi kendine söyleniyordu: 
- Bu gece beni dütünerek uyu-

Gu• • n eşı· n Og"' lu mfl:;~ii·~sabaherkendenuyandı.. 
Babasının çadırma gitti. 
Fıratlılann reisi kaç gecedir uy-

Yaurn: lskender FAHREDDiN ku uyumuyordu. Kızı ile Batıkutu'-
Mersi bir dakika için kendisini 

Ur' da ve Sertelli' de farzetti .• Muh
tetem saraylar.. ipekli elbiseler .. 
Atlı muhafızlar.. Hizmetçiler .• 
Ceylanlar .. Tavuslar.. Sülünler .• 
Bakır, servet, debdebe ... 
Meni'nın beyni gittikçe UYllf· 

muttu .. Artık fazla bir teY dü,ün
müyordu. 

Dada'nın sözlerini hatırladı: 
"- ölenleri mutlaka unutmalı

yız, yavrum! Ben de her ıeyi unut· 
tum. Benim de •evdiğim bir erkek 
vardı. Şimdi onu da hatırlamıyo-
rum ••• ,, 

Mera& kendi kendine söylendi: 
- Mademki ben de her •e:ri unu

tacağım .. Ve Güneş'in oğlunu bir 
daha hatırlamıyacağım. O halde 
Batıku'u ile evlenirim. insan ba
zen çarpık bacaklı geyikleri ok,a
maktan da zevk duyarmış ... . . .. 
(Mersa) nın kararından 

sonra .. 
Merai.'nın hizmetçisi, •abehleyin 

erkenden Batıkufun& ko9tu: nun arasını bulamadığına müteeı-
- Onu kandırdım, ölenlerin ça· sirdi. Mersi, Batıku9u'na biraz me

bıık unutulduğunu söyledim ... Bu yil gösterse, her teY yoluna gire-
gece aeni dütünerek uyudu! cekti. 

Batıkufu sevinçle yerinden fır- Reis o sabah kızını mutat hilafı-
ladı: na olarak erkenden kartısında gö-

- Doğru mu söyliyorsun, Dada? rünce fafırmifb. 
Bu ırece beni dütünerek uyudu, öy- Mersa, her zamanki güler yüzlü-
le mi? lüğile babasının yanına oturdu: 

Zenci kadın iri dudaklarını titi· - Mademki çok zengin olaca-
rerek: ğız, baba!· dedi- ben karar ver-

- Her teY yolunda. .. Haydi, ver dim, Batıkutu ile evleneceğim. Jn-
bakalım benim hediyemi .. ! san evlendikten sonra kocasının 

Dedi, Batıkufu'nun vadini hatır- kusurlarını görmezmif. Batıkutu' 
lattı. nun çarpık bacaklarını düz göre-

Delikanlı ona: cekmi9im .. Dada yalan söylemez .. 
"- Mersi'nın fikrini çelersen Ben onun sözlerine inandım, baba! 

sana kıyınetli hediyeler verece- , Reisin gözleri fincan gibi büyü
ğim ! ,, mü9tü.. Kulakları onu aldatmı

Demi,ti. Batıkuşu söziinde dur- yordu .. Mersi, Türklerin reisile 
du. Belinden ipekli bir kuşakçı- evlenmeğe, onun karısı olmağa ra-
kardı .. Zenciye kadına uzattı. zı olmuştu. 

- Al bakalım 'u ku,ağı, Dada! Reis sevincinden çıldıracaktı. 
Göriiyorsun ki bunun eti senin rei- Derhal Batıkutu'na haber gön-
ıinde bile yoktur.. Sakın kimseye derdi .. 
kaptırma 1 Batıkutu kotarak reisin çadırı-

Dada kufağı tetkik ederken, Ba- 1 na geldi.. Vaziyeti biraz evvel 

Stavisky dün 
Gömüldü 

(Başı 1 inci sahircde) 
nm milyar kadar kafes<' koymak için 
muazzam bir proje hazırlamııtı. Fa-

So!da kabineden çekil"" M. Dalimier, 
•aida tevkil edüen ,_bu• Garat 

kat bu paraya doymak bilmeyen ada 
mın son derece müırif, kumarbaz, hu
•ardamqrep olduğunu da ilave et • 
mek lazımdır. 

Budapette barlarının sahipleri, Sta 
viıky'n.iıı ölümünden çok müteeuir .. 
dirler. Bunlardan biri diyor ki: 

- Pek sevimli bir adamdı. Parası
nı h'ç sakınmazdı. Buraya arkııdaı • 
larile yemek yemeğe geldiği zamanlar 
tabii yanında da birkaç kadınla bera· 
ber, her defasında bet yüz, altı yüz 
penko bırakırdı. Kadınlar fampanya 
ıı.z oturmazdı ve haliı Fransız tam -
panyaaı isterdi. Garsonlara avuç do
lusu purbuvar brrakırdı. Birırün kız • 
]ardan birisi: "Cicim, biraz aıkmtıda
yım. Benim otel paramı ödeyiversen, 
ne olur?" demifti. Stavuky • ki Peşte 
de biz ona güzel Alex derdik • bu kı
za otelde mükellef bir daire tuttu ve 
altı aylığını da pefin verdi. Sanki e • 
!indeki para pannaklannı yakıyordu. 
Bir fırsat bulup cebindekileri sarfet
meğe çalııırdı. Laf aramızda ama, 
ben böyle bir müıtcriden ne kadar 
memnun olıam da, günün birinde bu 
it~n sarpa aaracağrnı tahmin ederdim. 
Fakat çok neıeli adamdı. 

Uzun müddet Peıtede ve Pariste 
Stavuky'nin alemlerinde hulunmuı O• 

lan Macar artistlerinden Emmy de 
Nagy bir gazeteciye şunlan anlatıyor: 

- Onu burada kim tanımaz? Bon 
hiç bir zaman Alex'in sahtekar Sta • 
visky olabileceğini zannetmezdim. 
O kadar tık, o kadar kibar adam ba
pubaneye ıririp çıkınıı olaun, bir tür
lü aklım ermiyor. Pariste iken onun 
maaaımda, Fransarun en manıf, en 
yükaek adamlan ile taruıtım. 

Ce•et gömüldü 
ŞAHONI, 10 (A.A.) - B•• sabah 

Staviıky'nin cesedi, zevceıinin, ıabı -
ta memurlarmın ve gazetecilerin bu· 
zurile, Şamoni mezarlıfmda muvak • 
akt bir lahit içine konulmuıtur. 

Mm. Stavi•lıy nerde? 
CHAMONEx 10 (A.A.) - Stni•

kynin cesedi tabuta konulduğu anda 
zevcui ortadan kayboJmugtur. Kadı • 
nın Parüe gitmeye çalıtlığı zannedil • 
mektedir. 

Tekzipler yağıyor 
PARIS, 1Q (A.A.) - M. Chaute

mps, Bqvek&let kalemi müdürü M. 
Duboi•'nin bir akıam gazetesi tara • 
fından Staviski'nin kontrolü albnda 
bulunan bir itin batında bulunduğu • 
na dair •erdiği bir haberi katiyen tek 
zip etmiıtir. 

Aranan bir adam 
PARls, 10 (A.A.) - Dün gece • 

den beri aranmakta olan M. Hayotıe, 
polise ıridip teslim olmuttur. 

Bade ha;rabülbara .• 
PARls, 10 (A.A.) - Adliye na· 

ZITIDID teklifi üzerine kabine pet'fem• 
be günü, meclise, umumi tasarrufa 
zarar vermit hareketlerde bulunmuş 
olanlara menkul kıymetler üzerinde 
muamele yapmalarını meneden bir 
kanun layihası venneğe karar vennİI 
tir. 

Avukatlar kongresinin 
teşekkürü 

lZMIR, 10 (A.A.) - Türk avukat· 
ları birliğinin kuruhnası itinde Türk mat 
...,atının ırösterdiği yükadr alakadan 
pek ziyade mütehauia olan kongre 1 en 
samimi tf!fekkiirlerini arza karar vermit 
ve bu minnettar duygııfarmm iblağma 
Anadolu ajansını taavit etmilıerclir. 

Dada'dan öğrendiği için hiç telif 
göstermedi. 

Reisin en büyük gayelerinden 
biri tahakkuk etmİf oluyordu. 

- Oğul, kızım seninle evlen
meğe razı olmut ! 

Dedi .. O sabah reisin kızı ilk 
defa Batıkuşunun yüzüne dikkat
le bakarak gülümaemitti. 

Fratlıların reisi bu anlatmadan 
sonra, Türklerle daima dost kala
cak ve maitetini Türk tehirlerine 
baskın yapmak suretile temin et
mek gibi yorucu ve tehlikeli çar
p19malardan kurtulacaktı. 

Köçebelerin biricik incisi Türk 
}erin reisine varıyordu. Merai.'nm 
babası yıllardanberi beklediği ne
ticeyi nihayet izzetinefainden hiç 
bir fedakarlık yapmadan elde etti 
ğine seviniyordu. 
· Köçebeler, asil Türk ırkının te 
miz kanma karışıyordu. 

Onun beklediği ve istediği de 
bu değil miydi? 

• • • 
Yola çıkarken .. 

- Seni, yer yüzünde hiç bir 
kızın görmediği refah ve saadete 
kavu,turacağım, Mersi! Her sa· 
bah ta'l'UI ve papağan dolu bir bah
çenin iç alıcı havasını teneffüs e
derek gözlerini açacaksın! Uyan-

Memlekette 

Sıvas Halkavi kurs!arı 
SIV AS, (Milliyet) - Şehrimiz halle 

evi halka her suretle istifade etmek ga
ye5i)e çalıııyor. 

Bu hususta bir çok kurslar açmış
tır. Bu kurslar Fransızca, Almanca, ti
caret şubelerini ihtjva ebnektedir. 

Fransızca kurıunu erkek muallim 
mektebi ruhiyat boca11 Fikri, almanca 
derslerini de Belediyemizin elck~'ocik mü
hendisi Vasıf, ticaret ve uıu!ü defteri 
kurıunu da şehrimizin kıymetli tüccar
lanmızdan Eskici oğlu Ahmet Beyler 
idare ~eceklerdir. 

Ha tikte balo 
HAFiK, (Milliyet) - Yılbaıı mü

nasebe0:le ciimhuriyet i. k ı':clctehi mü
samere salonunda bir balo tertip ed:J. 
mittir. Balo çok eğlenceli aaatler içinde 
geçmiştir. 

Dirilen öiU tekrar mı öldü? 
IZMIT, (Mi:liyet) - E.vvelki gün 

burada tuhaf ve garip b':r ölüm vak'ası 
olr.ıuş'JJr. Hüsmen illDİndc berberlik ya
ran h ,si sabahleyin evinden çıkrp iti
ne ııi • .orkon kalp sektesinden öhnüş
t:.:r. 

Hüsmen efen.tnin öldüğü gsnün ak
ıamı bir çocuk kolB kota çargıya gel
mit. yeni gömülen Hüsmenin mezarın
dan boğuk boğuk setler yükseldiğini id
dia etmittir. 

Gece zifiri karanlıkta Vır çok in
sanlar mezarı açımıılar, fakat Hüsmen 
efendide hayat eseri bulamamqlardır. 
Buna kanaa~ getirmiyen akrabaları da 
ikinci defa mezan açmıf!ar, ölünün di
rilmesine imkin olmadıiını görmüf!er· 
djr, Kuvvetle söylendiğine göre Hüsmen 
efendi mezarında dirilmit, fakat korku
sundan tekrar ölmüıtür. 

Bu haber lzmitte büyük bir korku, 
hayret uyandırmıttlır. 

lzmit ittihat Spor Kulübünde .. 
lZMIT, (Milliyet) - Evvelk'.i ak0 

f'l!l1 lzmit ırençliğinin samimi sıcak bir 
toplanlısı olas lttihaU Spor klübü yeni 
bir binaya taıındı. Yurt idare heyeti de 
ferli azalanna büyük bir çay ziyafeti 
verdi. 

Genç ve dinç yüzlerce yeşil beyazlı· 
lar unutulmad bir gece yqadılar. Bu 
arada C. H. F. vilayet idare heyeti a
z.asından Zihn~ belediye azaımdan Ferit 
Beyler tarafından bu kıdemli ıpor teşek
külünün l\ırİbçesi yapılmıt, yaptığı, ya
pacağı itler izad edilmif, hafıpler uzun 
uzun alkıılanm,.tır. 

Bundan ıonra , tair mi, hikayeci mi 
olduğunda bir türlü karar veremediğim 
dostum, Yunus Nüzhet tarafından tarzı 
kadim üzerine bir tür okunmutl/.ır • 

ittihat ıporlular gecenin ilerlcınit 
saatlerine kadar çeıit çeşit eğlencelerde 
bulunduktan aonra i.u,,niye istemiye ey. 

!erine dönmütlercT.r. 
Haber verildiğine ıröre, Y f!fil Bcyu

War sık sık çaylı daıular tertip ede.o 
c:ek, temsil sasasında ela kuvvetli adnn
lar atacaklardır. 

Bandırmada soğan ucuzluğu 
BANDIRMA. (~yet) - Ban

dırmada aoian fiyall timdiye kadar 
ııfriilmemit bir dereeede diifmüftür. 
~ hafta paztırda 60 para, iki kuru
ta satılan Karacabey soğanı ba hafta 
~da perakende olm..ı. kilotu on bet 
paraya satılmakta olduğu hayretle ırö
rülmüşlür. 

Soğanın ucuz obnasma sebep alıcı 
olmamasıdır. · 

Bandırmada temsiller 
BANDIRMA, (Milliyet) - Bir ay• 

Siyasi fırkalar 
(Başı 1 inci sahifede) ı;. 

nitlemea.ıne imkin verenlerın nı~ y 
yeti aranıyor. Bu işte paralarını"',, 
tıranlar arasmda halk ile bcrabel' . 
mühim sigorta ıirket1eri vardır. pıfl' 
ğer taraftan siyıısi fırkalar ha~ıııt.ıı 
nı vurmak için bu vesileden ısU 'it' 
etmekte ve hiribirlerine kıyasıY31ı ~ 
nadatta bulunmaktadırlar. Biler• ;,, 
miyerek bu işe karrımış ba21 ~eb '1' 
]ar ve bunlar arasında StavıskY. 
vaktile avukatlık edenler vardır· , 
vaziyet mebuı1ann avni zaınandıt. 
vukatlık edip elmem;,leri mes•J:';,ı 
nin münaka~aarna yol açmıtbr .. 1 8 

me.ele Mecliste münaka~a edıle'· 
ve istizah'ar başlayacaktır. 

dan beri Bandırmada halk sinema v•; 
yatrosunda tanıiller vermekte olaıı ·ı .I' 
fit Rıza arıtisll'.eri namındaki teınsı .,! 
yeti bu perıemhe gecesi Hilaliahın•r ~ 
faatine olmak üzere, Çifte Keraınet, 
sini temsil e(lnltlerdir. . -~ 

Hili.liahmere yardım müna~ 
halkunız, bu temsile büyük bir ~ 
göıtermiı , muvaffakıyetle ba§ ~ 
piyes neşe içinde seyredilerek güıel 
gece geçirilmittir. 

Aydında tahvil satışı . 
A YDJN, (Milliyeti) - Vilay~ 

gönderilen Ergani bakır madeni ıaJı 
!erinin satqma devam olunmaktadır~ 

Müddetinden evvel hepsinin P _11 
cağı ümit olunuyor. Gennencik ..., 
yesine ayrılan tahvillerin hepsi de 
tolmııtır. 

Aydındı bir se:ıede evlenen!~ 
AYDIN, (Milliyet) - Geçen tJfl. 

içinde Aydın belediyesi evlenme rn rll, 
)uğuna 208 çift baş vurmuş, banl•.ııi' 
186 çiftin nikôhlan l<ıyılmıt, 22 ı -~ 
nin ·lperi bitmediğinden 934 sen.., 
devrelunmuttur. 

Aydında kadastro işleri 
muntazam ilerleyor 

A YDJN, (Milliyet) - Aydj 
kadastro itleri çok iyi yürümelctı ~ 
Cümhuriyet mahallesinin ölçüsü de'* 
tirilmiJ, Köprülü mahallesinin ölÇ" 
mesine başlanmııtır. 

KÖprülü mahallesinden aonra ~~ 
diye Ye Mf!frutiyet mahalleleri k~ 
llıchr. Bunların ölçülmes'i de bitti~ 'I 
sonra kadastro dairesi ölçü itleriıU 
marnlaırut o!acaktır. ; 

Cümhuriyet mahallesinden evv~!...,, 
çüsü bitirilen Orta mahallenin ölç~ 
sine ağustosun 19 unda baflanmııtı. ,.1. 
senesi aonüna kadar dört ay 12 gii~ 
469 parseli olan 38 adanın gerek • 
ve gerekse yazı itleri bitirilmi§ , kadı' 
tro dairesine verilınittir. 

Koçarlıda eski eserler ~ 
AYDIN, (Milliyet) - Türk t 'ti! 

lktkik cemiyeti, vilayetten Koçarlı ~ 
yü ve civarında timdiye kadar çıtıP,,ıt 
lntf - ıribi eserler olduğunu ve b<I .ı 
rın fotoğrafileri olup olmadığını ve Iİ' 
eserla'.n köy haritasının hanai nolı 
ıından çıkanldığım ıormuıtur. 

Aydında kanal işleri 
AYDIN, (Milliyet) - va•1~ 

mizde açılmakta olan kanalla~ .ı.1 
zılmaun.da kullanılacak olan (EP"'ıi 
VAtÖr) makinesinin su idareaindefl 
lim alınmak Üzere dün Valimiz :~ 
zi Beyle sıtma mücadelesi rcisİ";ı 
Doktor K&ni Bey Sökeye gitmi§le!"' 
makineyi _,. idaresinden teslim .,
lard.ır. 

l lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI J 
Beyoğlu Belediye Dairesi Müdüriyetinden : Hasköy efl: 

iskelesi projesine tevfikan yen iden İD§a edileceğinden tali~ 
rin keşifname bedeli olan 1049 lira 81 kurut üzerinden ih;F 
kanununa tevfikan yüzde 7 ,5 dipozito akçesini yatırdı~:J 
sonra yevmi ihale olan 12 Şubat 934 pazarteai giİJj 
saat on bete kadar teklifname lerini Daire Encümenine te\fll' 
eylemeleri ilin olunur. (193) 

Belediyeye mensup mütekait, yetim ve dulların Kaıııl' 
nuevvel 933 ili. Şubat 934 maaşlarının Ziraat Baııkasııı" 
verilmesine 11-1-934 Perşembe gününden itibaren başl~ 
lacağmdan maaı sahiplerinin maaş cüzdanlarile mezl'v 
Bankaya müracaatları ilan olunur. (192) 

dığm zaman sayısız cariyelerin 
kartında durdııklarıru görecek ve 
bülbüllerin ten seslerini ititecek
sin ! Türk eilinin bir yıldızı olacak 
sın! 

Mersi bu sözleri dinlerken, o 
kadar çok sersemlemit ve kendin
den geçmitti ki.... Batıkufunun 
sert kollarını boynuna doladığının 
farkına bile varamadı .• 

Batıkutu sevgilisini - her ne 
suretle ve her ne pahasına olursa 
olsun - eline geçirdiğinden mem 
nundu. Onu timdi sevebiliyor .• 
Öpüyor, oktayor ve kollarının ara
sında istediği gibi sıkıyordu. 

Ogün ikisi birlikte yola çıka
caklardı. 

Mersiya bahası kabilenin en 
güzel ve çok kof&D bir atını hazır 
latmıftı. 

Batıkuşu Meniyi (Ur) tehrine 
götürece_kti. 

Yolcuları F~atlıların iki balta
lı celladı takip edecekti. 

Cellatlar, Batıkutunun istediği 
yere kadar kendilerini götürecek
ler ve : "Dön .. " dediği yerden dö 
nüp gele-eklerdi. 

Fratlılar arasında Mersayi se
VPn delikanlılar bu hadiseyi hay
reti., kartılamıtlardı. 

"En güzel erkekleri bile beğen 
miyen ve yanlarından t.\ ıdak bü-

----
kerek geçen Mersi, timdi bu ~ 
pık bacaklı ve kuru suratlı delr 
kanlı ile nasıl evlenecekti 1 

Köçebelerin ileri gelenleri --~ 
sı_nda dilden dile dolatan bu sür 
kıınse cevap veremiyordu. 

Merai'nm yüzünü göremİ1e' 
ler, onun hizmetçisi olan bir te' 
ci kadını sıkıttınyorlar: . .ı 

- Sen buna neden mümaJJ"'"1 
etmedin? ... Mersi bu adamın lı' 
nuna nasıl girecek? ! ... ,9 

Diyerek, Dada'nm ağ:ıınd 
laf almağa çalıfıyorlardı. .. rİ' 

Dada, Mersinın gönüJlule 
ni: ~ 

- O ne yaptığını ve ne yaP" 
iını sizden ve benden iyi bilir~" 

Cevabile batından ıavıyord11" , 
Batıku9u, F ratlıları fÖY le lc' 

dırmıştı: ti' 
- (Bora) nın ölümünden f~ 

ra, tehirde ve kabilelerimi:ı: rd"' 
smda bir çok karıtıklıklar 0 ,;e' 
Meua'yi evvela Ur'a götür et'. 
ğim. Şehir dahilinde asayi~ tj,I' 
süs etmi9se, orada yerime bır ~ 
kasını bırakarak (Mersa) ile .. ~ 
her Sertelli'ye gideceğim. Vuit' 
hazırlığını orada yapacağım- -!/#. 
zırlık biter bitmez size haber S:: ~ 

( B" 
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AN BUL VE TRAKYA ŞEKER F ABRİKAL 
Türk Anonim Şirketinden: 

F kil _ı im k " her isteyene satılmaktadır. 
abrika mızda çıkarılmağa haşlanan yeni sene mahsulü toz ve kesıne şekerler 29 Temmuz ta'!"ihinden itibaren bin o uan az o a'?a uzere 

· Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci İstasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

tuval~a ristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s San~ıkla Küp Şekerin Kilo u 39,so Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin ~de yirmisi peşin ~e üs~ tarafı hamul~ 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gön~e~ilecek mal şırket t:ıraf.~ddan luşlerı hesa:m<ı bı· 
~orta ettirilir. Sipa?'iş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşın ° eyen er vagon aşına e~ 
Üra tenzilattan istifade ederler. ı 

Adres: Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 14 

Karı •lkllyatıerl J 

Çocuklara gösterilecek filmler 
iyi seçHemiyor 

Bu ·· · tını f un aı~l<re merciinin naz an dikka· "• ç:., 'kj'•Yetle celp için pek mühim 
biyel..:: anınızın ahnli sıhhiye ve ru
hasaa ~~ te!ir ~den sinemalardan bil· 
<>deco -. ıkoy sınemalanndan, tiki.yet 
da berk';-~öyümüzün her iki sineması 
mayarak 1 nıeyerek veyahut fark-nda ol 
bir ha...ı, mektep çocuklanna pek fena 

Müıad:t~e hulunmakuadırlar. 

Tayyare Piyangosu 
16 ncı tertip 3 Uncu keşide· 11 kanunusani 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 50.000 lira 
Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 liralık ikramiye 

ve 20.000 liralık mükafat vardır. 
b;rici sek:zı~ :mı.atayım: OğullarJl'!m 
mektebe devclıgerı _12 yaıınd~d~ ".~ -~ Yu··ksek )Uu··hendı·s Mektebı· her iki 

1
• a m edıyorlar. Koyumuzum 11.l 

•us bire:n~~aıı da mekteplilere mah· 
lor ıtün .. ,, tıun •Yırmıılardır u mektepli· s t . ı K • d 
lecek fir ·

1 
Bu çok güzel. fakat gösteri· a IDR ma OmtSyOD Un an: 

ni, inki ıın er Çocukların ahlaki fikirleri· 
lıdır. s!aı ett!r•cek, müfit' !ilimler olma· Mektebimiz Elektrik Laboratuvarı için lüzumu olan alat 
Pratik vncb·ı""ema mektepten daha ve edevat 27-1-934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 le 
nin inkiı:r 1 luıssa çocukların fikirleri· edilm k al mektepr •na ~arayan daha yüksek bir icra e üzere eni müna.<asaya konulmuştur. İsteyenle-
Bundan °b'- """ olunca mes'ele deği~ir. rin bu baptaki şartnameyi görmek üzere mektep idaresine mü 
biri,; ıne h ;"üddet evvel sinemalardan racaat edebilecekleri ve bu gibi işleri yapmag~ a ehil oldukları· li_limin .: ~ D_oktor iki yüzlü Doktor 
''"• aöıt;rm~Plıler günü mektep talebe- nı mübeyyin resmi vesaiki haiz olanların yüzde 7 ,5 muvakkat 
Y•vruıarıın ~ş. Mahı matım olmaksızın teminat akçalarını mekte;> veznesine yatırmak suretile 
Ç<>cuğ sınemeya 'tm• 1 F k b' 
~•riı;~'d., ~1:b korkun:' rüy'!ı:; ~~~er ır münakasaya iştirak edebilecekleri ilan olunur. ( 4 7) 
"Yola.ıa.n L a ??klor geliyor" avazile 164 on ı,,,, .. ••ndısın. tm T 

cuk T Run m"'d ı a •tbr. amam • 1 u M .. d.. } •• 
:;:~ı";~ t~~::i;~~·:!~ ::;: :ö:~~:d~: Emniyet iş eri mum u ur uğünden: , 
bu ~·neti..,,;·, .•,çlıu- "e doktorların te- 1 _Zabıta memurları i.-in yaptırılacak 4439 adet res· ·ı 
di - uru..ın,Ya 1~1 •!-inişti. Fakat çocuk " 
ra~:r d•in~Y:·~ dmckteple günü şimdi mi elbise ve 3364 adet kaputun malzemsile dikilmesi 7 -1-
ıığece ~;".l(;~.ııl<~~,;::.,,aık~~ 0~~adüf.bu~7 • 934 tarihinden itibaren 20 gÜn müddetle ve kapalı zarf \

1 

k :ı ;/ a.y, h.ı "" 1 ı nuı gonnesı mı 
ç ve açıkane fil: "•vrulara böyle kor- usulile münakasaya konulmuştur. 1 

~er gösterilebilir mi? 2 - Elbise ve kaputların yalnız kumaşı Umum Mü-

1~~:-:~~;~ca~d~d=es~i:~S:E~L~l~M:E~ dürlükçe temin edilecektir. v APua 3 - lstekli1er münakasa §artlarını Ankara' da Emniyet 
CULUK işleri Umum Müdürlüğünden ve lstanbul Emniyet Müdürlü-

t TORf< ANONiM şt KETi ğünden öğrenebilirler. sr. ANBUt ACEN~ ALICI 4 - T ekl!f mektupların ;la elbise ve kaputların " Ca-
- •nıaıı ilan, Telefon: 22925 ket, Pantalon ve kaputlar içi :ı ayrı ayrı olmak şartile" ka- ı· 

B 
çar metre kuma{tan yaptlacağı yazılı olacaktır. 

artın yolu 5 - lhale 27 İkinci Kanun cumartesi günü saat on beş-

B te Emniyet işleri Umum Müdürlüğü münakasa ve ihalat ko- i 
ARTIN vapuru ı 1 misyonunda icra edileceğinde"\ taliplerin 2000 liradan iba- •

1
' 

"ı:- ikinci Unun kk • l • -=-RŞEMB ret muva at temınat arile birlikte muayyen olan gu" n ve t E günü Sirkeci rıh· 1 

t':'n~a.n kalkorak giditte Akçafebir, saatte Umum Müdürlük bina;mdaki Komisyona müracaat 
1( ırlı, Zonguldak, Bartin Amasra, etmeleri. ( 130) 234 

uruca• ·1 C"d • z T
1 e, 1 eye. Dönüşte Bartin 

Oft&uldak, E • r A' • 
Yacı:k reg '• ı<ça ıehre uğn. 

tır. 

Karadeniz yol~ 
Dumlupınar . :•Puru 14 

ıkıncı k~n un 

P A.ZA.R ıaat 20 de GALATA 
~~~·mlından kalkarak gidişte Zongul

""• nebolu Ay k S Ye o d ! ancı ' arnıun, On. 
T • b r u, G,reson, Tirebolu, G" el 

ra ~on iliz or e, 
l:ivoten Or e~e. Dönüıte bunlara ;. 
- a ugrıyacakt.r. 

Mersin yolu -
FIRUZAN vapuru 14 
PAZAR •kinci klnun 
ı ıaat 10 d s· . •mından kalkar a ırkecı rıh· 
kalo, l~rnir l<ül~ gidiıte: Çanak
Marınari D uk, Bodrum, Rados, 
l<aı, F" 

1
'.k alyan, Fethiye, Kalkan, . ın e, Antat 

"ne. Dön .. t Ya, Alanya, Mer· 
ıu uı e bunt . ., cu, Anam ara ı.aveten Ta-
u • ''Y•tııkt ur, l<uı Adası, Geliboluya 
-- il'. 

v-k;;m Ya· 
Silindir y:. 12000 
Siyah boy 1soo 
Rey az " • • . 20 ::o 
B ~:r • " lıırıncı çinko 1000 
k Yagı kaynamıı 
ı.?nam:ımış 50) • 

alat l/S h 
l<~r i urgataya kadar 10000 

E:ıv:n t üst.. .. 2000 
Çeı·k up~ 1000 

• tel vmçlcr için muhtelif 
~•ft • eb'atta 2000 
V Yagı 300 
apurcuı k T'" k A · Vapurlar .u ur norum Şirketi 

Yukarda ilin. altı ayl.k ihtiyacı olan 
•dirn.ı, .. nevileri yaz,Jı on kalem ihale 
ladif · ç.. uzre 24-1-934 tarihine mü. 
Palı ~:ı.-ı'l•mba günü saat IS te Jca. 
mut' ur usuli'e münakasaya konul. 

'i' alip
0

I. • 
f ""'1n - •• 11\ı •llazna .'1':ra: tı ve maların ev sa. 
Lim,,11 li k •çın her zaman Şirketiı> 
n• . •nında L•v• '"d' . • '"' •t ~ll1.dc • • ~ ""zım mu ırıyetı· 

7,s t...,;n ·~•n de ihale günü yüzde 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

Mektebimiz Fizik Laboratuvarına yaptırılacak ahşap stor 
: lar 27-1-934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14,30 da ic· 

ra edilmek Üzere aleni münaka ;aya konulmuştur. Şartnamesi
ni görmek isteyenlerin mekteb'! müracatları ve bu gibi işleri 
yaptıklarına dair vesaiki haiz Qlup ta münakasaya girmek ar
zu edenlerin yüzde 7 ,5 muvakkat teminatlarını münakasadan 
evvel mektep veznesine yatırmaları ilan olunur. (46) 

163 
--~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~-

~---E_V_f"_4._F_M_u_o_t_R_1Y_E_T_t _ı,,.L;.;..A;;,N.;.;;L;,;,A.;;,;R_I ___ ~I 
Beyoğlu Tapu idaresinden: 
• Beyoğlunda Tuntnn mah:ıl~eaind.e Gülbaba sokağında 

yenı (12) No. h hane bermucıbı vakfıye Gülbaba vakfı uhde 
sinde İse de Tapuda kaydı ol nadığından senetsiz tasarrufa 
ta kıyasen J?U~elei tesciliye~i • icra kılınacağından işbu yer 
hakkında hır guna tasarruf ıd liasında bulunanlar varsa tari
hi i'andan itibaren bir ay zarfında vesaiki tasarrufiyelerile 
birlikte 933-4919 muamele No. aile Beyoğlu Tapu İdaresi-
ne müracatları ilan olunur. (172) 

Tekirdağı kasabasının Kumalı caddesinde kain on bap 
ahşap binanın hedmile yerine (7960) lira bedeli keşfi üze
rinden mevcut proje ve şartnamesin e göre kagir ve müceddet 
on beş bap dükkan inşası kana 'ı zarf usulile : 

V"' vine bu caddede iki ,hşap binanın hedmile yerlerine 
diğer iki boş arsaya (3827) lira bedeli keşifleri üzerinden 
mevcut proJe ve şartnamesine göre kagir ve müceddet dört 
bap dükkan inşası açık arttır'lla ile yirmi ııün müddetle mü 
nakasaya çıkanlmıştır. lhale'eri Umum Müdürlüğün tasvi
bine taliken 27-1-934 tarihine ınüsadif CUMARTESi gÜ 
nü saat ONBEŞ te Tekirdağ Evkaf idaresinde icra kılına
caktır. 

Talip olanların şartname'erini örmek üzere her zaman 
ve ihaleye iştirgik için muayyen olan gÜn ve saatte Tekirdağ 
Evkaf İdaresine müracaatları ilan olunur. (175) 

Galatasaraylılar Cemiyetinden: 

.. - .. -~ .. ; .... "' . -
................. 

Uenizyollar1 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Kııraköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarude 

Han Tel. 22740 

KARADENiZ 
sür'at yolu 

COMHURİYET vapuru 11 
lkinci Kanun PERŞEMBE 
20 de Galata nhtıniından kal
kacak. Giditte lnebolu, Sam
sun, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Rize Hopa'ya. Dönü,te bunhra 

• • v ilaveten Pazar, Pulatane ye ug· 
rayacaktır. (123) 233 

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

259 

Mersin sür' at yolıı 
tNEBOLU vapuru 12 ikinci 
Kanun CUMA 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Giditte 
lzmir, Antalya, Mersin, Payas'a. 
Dönütte bunlara ilaveten Alan
ya, Küllük, Çanakkaleye uğra
yacaktır. (151) 2bV 

FIRSAT~ 
7 kiti!;k ve dı1hill lıölmeli mükem· 
mel bir h!lde 9000 lira kıymetinde 

b'.r Fiat otomob.li 

2500 lirava 
SATILJKTIR 

Taksim. Surp Agopta Fiat garajında 
Galip Beye müracaat. - ( 1194!1 l 

241 

Hacı Bekir 
Zade 

Ali Muhiddin 
Dilnyanın en m~şhur 

Şeker ticarethanes1 
------·{12046) ~· 

lst. Beşinci İcra 
Memurluğundan: 

Bedeli icardan mütevellit bir borcun 
temini için mahpus ıre paraya çevrilme
si mukarrer yazıhane eıyasmm 16-1-934 

salı günü oaat 12 den itibaren merkez pos 
tanesi arkasında Beker hanı 1 inci katta 
satılacağıdan taliJ>lerin yevm ve ma· 
halli mezkiirda buluacak memura mÜ· 
racatları lüzumu ilan olunur. 

Tokat vilayeti dai
mi encümeninden: 

Tokat Vilayeti memleket hasta
hanesi için münakasa ile "574" Ji. 
rahk ilaç alınacaktır. Bu husustaki 
~raiti anlamak üzere İstanbul ve 
Tokat Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüklerine müracaat edilmesi 
ilan olunur. 0 20) 

218 

Dr. Hafız Cemal 

, 
FAll<a 

D 
l ~ 'T.Attou\. 

EN EYİ ARKADAŞ/Hl! KUHBA/lAb/11 

.. ' .. • 

1 OF.Vf .ET DEMlRYOLLARI tDARESt İLANLARI 1 
10-1-1934 tarihinden itibaren ; portakal, limon ve em· 

sali nakliyatına mahsus tarife değiştirilmiştir. 
Bu tarife, ambalajlı olm ık şartile, asgari beş ton olan 

veya beş ton ücreti verilen hamuleye de tatbik edilir. 
Ücretler, ton başına maktuan, Payas•. Dörtyol. Top· 

rakkale - Mer.:in • Konya - Kütahya - Eskişehir -
Adapazarı • Haydarpaşa kısımlarında bulunan herhangi iki 
istasyon arasında 20 lira, bu kısımlar dahilinde bulunan her 
hangi bir istasyondan diğer kısımlarda bulunan herhangi bir 
istasyon mesela Tarsus'tan Ankara'ya veyahut bu kısımlar 
haricinde bulunan herhangi iki istasyon arasında mesela : 
Samsun • Yerköy gibi, 30 liradır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(80) 196 

Ramazan Bayramı münasebetile, on gün için, istasyonla 
rnmzdan tam tarife ile bilet alacak yolculara nakliye ücret
leri üzerinden yüzde 30 ve 1-laydarpaşa, Ankara garlaruı. 
dan Haydarpaşa • Ankara arasındaki istasyonlara. ~hnek 
üzre 9 ve 10 numaralı katarlara bilet alacak yolcular ıçın de 
yüzde 40 tenzilat yapılacaktır. 

Tenzilat müddeti 14 ten 23 Kanunusani gece yarısına 
kadardır. Fazla tafsilat için istasyonlarımıza müracaat e· 
dilmesi ilan olunur. (81) 197 

Tam hamuleli vagonla veya tam vagon ücreti verilmek 
sartile yapılacak kepek, razmol, paspal gibi değirmenler· 
de hasıl oaln zahire gışası ve elek üstü mevat nakliyatı İçin 
D. D/79 numaralı bir tarife ihdas edilmiştir. 

Bu tarifeye nazaran yapılacak nakliyattan "A" baremi 
üzerinden ücret alınacaktır. 

He r senenin 1 §Ubatmdan ağustos 31 inci gününe ka
dar Haydarpaşa, Derince, Mersin, Samsun İstasiyonlarına, 
(258) kilometreden fazla mesafelerden yapılacak nakliya 
ta tenzilattan sonra ton başına asgari ( 450) kunış almmak 
şa~tile (A) baremi üzerinden ayrıca yüzde 30 ten.zilit yapı-
lacaktır. (105) 203 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müesesesi müştemilatından 
"Serum Enstitüsü, Hıfzıssıhha mektebi, Hayvanat ahırları, 
Bakteriyoloji ve kimya binası ve memurin apartnnaru" na ko
nulacak olan elektrik lambalarının 1934 senesi ikinci kiinunun 
20 inci Cumartesi günü saat on beşte Ankarada Sıhhat ve iç
timai Muavenet Vekaletinde h'.Jsusi komisyon tarafından mü -
zayede münakasa ve ihalat kanununa tevfikan kapalı zarf usu 
lile ihalesi yapılacaktır. Talip olanların şartname, plan ve re. 
simlerinin Vekalet Hıfzıssıhha İşleri Umum Müdürlüğünde 
görebileceği ilan olunur. (4) 104 

Ankara Nafia Başmühendisliğinden: 

nl tlar le mez'-· h tnoı ı.._ · &ur anc1a Satın 
---~OQua- .. 

- nıuracatları. 

Senelik Heyeti Umumiye içtimaı 12-1-934 Cuma saat 
yapılacakbr. Azanın teırifleft rica olunur .. lOda 

Dahiliye mütehassısı 

Cumadan batka günlerde saat 
(2 30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Di'.vanyolu No. 118. Kabina tele
fon : 22398. Kıtlık ikametgah· 

Telefon 42519. 

Ankara. Kırşehir yolunun 111 -1-200 ile 116l-181 kilo· 
metreleri arasında sel<;iz metre açıklığında bir beton arme 
köprü ile 4981 metre tulunda şosa inşası ( 17255) lira (75) 
kuruş bedel ile ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmış· 
tır. 15 lkinci Kanun 1934 Pazartesi günü saat 15 te Vilayet 
Encümeninde ihalesi yapılacaktır. Fazla tefsilat almak iste• 
yenlerin AnJQlra Nafia Baş Mühendisliğine müracaatlarL 

CTt~) ~ 
273 (12031) 4 
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Lezzeti Kendisine Mahsus Olan, Halis Kahveyi 

Yalnız: 

• 

. 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz. 

Sahş yeri yalnız: 

Kapısı Mısırçarşısı 

KURUKAHVECİ MEHMET 
Karşısı 

EFENDİ 
• 
iÇ • 

ır Şubes· 
• 

; • .. • 1 .\, • s:,. ~· . 1 _. ~- .... ; • ··~. w J '~· .. ~.-J-· •. ~-~~-~ · .. /:~·~;:~=-~'"·. 
•· · 1 · ;~ · .,.. ") •. •' ~ ~· / ··l' ,'Y . , ... . r, · , •• , .. •\ı1.~ • r • .... 

. , . . ...... ~·-,l ·ı .1 .• , ..... ·~· . '·. ~' 

ANADOLU 
Türk Şirketi 

4 Oncil Vakıf Han fatanbul 

Sigorta 
ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 

Nama muharrer hisse senetlerinin (" 60) ı Türkler elindedir. 
TUrklye it Bankası tarafından teıkil olunmuıtur, İdare meclisi ve mUdiirler 
heyeti ve memu.rlan klmllen Tlirlderden miirekkep yegAııe TUı-k Sigorta Şirk .. 
ttdlr. Tlirldyenln her tarahnda (200) U ıeçen acentalannııı hepal Türktitr. Tür· 
ld7eııln en mGhlm mlleaaeaelerlnln vebankalanma ıigortalannı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
li2orta.larını en lyf ıeraitle yapar. Hasar vukuunda ıı:ararlan ıllr' at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTİYAZ - Telefon: fst. 20531 

Dolaşmağa, yorulmağa, 

pazarlığa hacet yok! 

7 

Bütün bayramlıklarınızı 
SUMER BANK 

Yerli Ma )ar P zarın a 
Bulursunuz 

:Ankara: Çocukaarayı cadııleai 
Sıanuun: Bankalar caddesi 1 lıtanbal: Bahçekapı caddeıi Beyoğlu : 1stikli.I caddesi 

• 

MAHTUMLARI 
tur. 

.DAoA_ ~, • 

j 

il 

" t 
ı 

ler· 
liıı· 

~ 
Cek 
ler) 
le · 
fllr 
lcı!ı 
tif 
tl;t 
layj 
Liıi 
t;ı, 

p: 
c 

ç, 

İstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satmalma kom. ilanları 

. ,. ,BiQiKTiQEN. 
nak ... 11 .... m aL:.kt... iQA~ i -b ObQ /•: 

::,,.. . . Bü. 
mandanlığı satmalma komis
yonuna teklif mektuplarını ver 
meleri. (6994) (688) 

Taliplerin belli gÜn ve saatin- ----~----------~~:___-=------------ Uçii 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat 
ihtiyacı için 35,000 kilo sabu
nun 13-1-934 cumartesi günü 
saat 15 te kapalı zarfla alına
caktır. Taliplerin belli gÜn 
ve saatinden evvel Merkez Ku 

52 • • • 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müessesat 
ihtiyacı için 30,000 kilo siyah 
zeytin danesi 13-1-934 cumar 
tesi günü saat 16 da aleni mü-

de l\1erkez Kumandanlığı sa- üzüm 13-1-934 c~a.~tesi gÜ· Gedik paşada Jandarma .,. k 
tmalma. komisyonuna müra- nü saat 14 te alem munakasa K • d JJS "' ı 
caatları. (687) (6995) rin belli gÜn ve saa~inde Topha Satına ima omı, y :>DUO a ~ .~ 

• · 53 rin belli gÜn ve satınde o'l:_pha- Dört top yerli amerikan bezi 13-1-934 cumartesi t~ ~·ı~ 
"' * • n~de Merkez .kumandanlı~~ sa- saat 15 ten, 16 ya kadar pazarlıkla satın alınacaktır .. b~... ·~E 

Merkez kumandanlığına tınalma komısyonuna mura)· ı lerin şeraiti öğrenmek üzere her gün ve pazarlığa gı....,.......o ~. 
merbut kıt'at ve müessesat caatları. (686), (6996 çin teminatı evveliye makbuz1arile mezkur yünün 111~ 
ihtiyacı İçin 20,000 kilo kuru 54 ıaatlerinde Komisyonumuza müracatları. (133) -
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Muhtarlık işleri tamamile 
yoluna girinceye kadar kay
makamlar haftada bir top
lanacaklar. 

Çinde 19 uncu ordu ile Nan 
kin orduları çarpışmak üzere. 
Sovyetlerle Fransa arasında 
ticaret muahedesi imzalandı. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Mcb'usu MAHMUT 

s Fty ATI 5 KURUŞTUR 8 inci sene No. 2848 CUMA 12 KANUNUSANi 1934 

a 1 
Tel: ( Miidiirı &431&. Ya.a itleri m&dlrilı 14311. 

ldar ••• Matbaı\ 1 14310. 

Uınumi emniyetin l,~ .... ıııııııuıııuı- ıııuıııııwııuuııuıııınıııu,mııııwuuuıwıııuuıııııııırr.ı M. Titulesco ne şartlar la 
Kanun timsali lkhsadi programın tatbiki · çin ilk ! nezareti kabul etti? 

Va ~NKARA: 11 lkincikcinun t db• 1 • • •h b 1-_ d 5§ 

::~:;f~~:~~~s:~:;~:~~;i::~:~~: e ır erın ıttı azına aşıan l ~Harbiye nazırı azledilecek,kralın ~atibi-
~=~~~r n:ii:;::~:t~:iı::~~~~~ Gümrük varidatının aza/masife mal~ cephede - ne Jandarma kumandanına yol verılecek 
ikiıi n:ı .. ' edeceğim. Bu vak'alar, bir ==- M. Titulesco'nun beyanatı 
:nun Por'~e'?a: denebilir ki kanu - vukua ge 'ecek noksanlıg"'ın genı·ş 'eyecek olan iş 
lerin z 18 erıınıze verdiği salahiyet- tı tı BOKREŞ, 11.A.A. - M. Titulea 

~~:id!~:i:~n~:~~1=:!an;~::::;d;: § lıacmile ve kazanılacak endirekt vergilerle telafi = ~~:uı:u::~:ı;:k;e:a~~:;::: g~:: 
&e ise b~ttır. lmıirdeki son hadi- = d•ı ... • /ı kk k •• ••l kt "':J• ~ akşamki görü,me neticesinde iki 
&eridi~ B dikkatsizlik ve ihmal e- : e l ecegı mu a a gor11- me ep.ır 5 tarafça kabul edilen bir uyutma e-
İf!eri ~ u nıünasebetle Enıniyet ı::: sası üzerine yapdmı,tır. 
'dlllı iki a Utn nıüdürlüğünün bun • ii3 J0 k V k" J • d • J h J k E 1 üzerir.e lükJeriıı y evvel Emniyet müdür - ~ tısat e a etın e genış ıs a at yapı aca § oı:::~rn:a, fU nokta ar 1 

etnıek l; Yaptığı bir tamime temas 5 "Kralın hususi katibi M. Simi-
811 ıa:~nıdır. § Programın tatbiki noktasından başlanan hazırlıklar mali ve idari cepheden = tresco, akrabasından ve üç seneden 

1'tıntatb'1111de, ~anun ve nizam· E netice hükmüne varabilecek bir safhaya girmiştir. ==5 beri jandarma kumandanı olan je-
kellefiyeukt .eınrınde i~p eden mü §=====- neral Dimitreskoya ve emniyet mü-
'dinletnek ~rın İfasından aonra da; Hükumet, Heyeti Vekilede kabul edilen iktı- HükUmet programın hüsnü tatbikında ve neti- = dürüne mezuniyet verilecek ve bu-
liıin teınaiİ&te~i!enlere kartı, po· sadi programın tahakkuk ve liil haline inkılap et- celerin bir an evvel istenilen ve beklenilen fekilde _ günkü harbiye nazırı jeneral Ui• 
en k11.t'i ettiğı devlet nüfuzunu tirilmesi yolundaki tetkiklerini tamike ve alınacak alınabilmesi için bu tefkilatı ıJÜcudunu ilk muıJal- ;;;;;; ca üç ay içinde azledilecektir. 
terıneıi ;: :er~ bi~ vaziyette gös • a ilk tedbirlerin haz.ır!ık_ları'!ı görmeye baflamış- lakıyet şartı addetmektedir. ~ BOKREŞ, 11.A.A. - Nim res-
vlte Poliıı'n k azıf~ııdir, denmekte, =ı tır. Bu hazırlıklar malı, ıdarı noktalar üzerinde ne-ı lktı at V k"' t' b''tre ve gu''mrük § mi bir menbadan bildirildiğine gö-

an - ~ ' h"km'' b'l k b' • k' al • e aıe ı programın u" = d k M T't l kr 1 t en..... l l1ni vazifeıin' y ar - tıce u une vara ı ece ır ın lf safhasına gir- • , • • • .. , l ,.,,, re ün a şam , ı u esco a a-
'--ı -uıe lah ··'- 1 ap • = . .ue~ı'lebı"lı'r, vandalı ıle memlekettekı 'f ı.acmı uzennde husu e ı= d k b l d 1 &ah dıih t~ '-d· dlll..,.avemete maruz i§ mıf aaa a k k k ıı::: rafın an a u e i miştir. 
nı ahtettiii ~i~~-kanunun kendisine ~ Programın tahakkukunda kuvvetli bir getirecelği'ktesıd'r~ler ha~kıhnda cila tebt ihat yatptkiı~ma.:. ~ Bu altı günlük müzakereden sone 
bayarak t ""'Yetleri asla unut. = . A .. d" d lak rkki dild'W• ta ve te rı e ı en mute assıs ar u usus a neu· = ra, siyasi mehafil bu kabulün, M. 

Unlar J ereddüt · • k = teşkilatın vucu u e mut te a , A e •• ıgı- ceyi süratle almaya çalışmaktadırlar. , !§ Titulesko'nun hariciye nezaretini 
nin ı 1 

erhal · f ıeçırmıyere ii3 .. h d n evvel bu te .. kilat vucude - k b 1 dd d' · 

J 

' 

1 

,ı 

ta 'ıde.ze ... olduın a_z ve ifa etme•i- ne gore erşey e " p tb'kil b''t ·• • de = a u veya re e ışıne göre ya 
... • q • • l V kAI • d · l rogramm ta ı e u çe uzerın , = b h 

U ı. gu ışaret olunmak. getırilece~.v.e .ktısat el a ektm eVgek1!1lş ısa. gümrük varidatının aza)masile mali cephede ;; u rana nihayet vereceğini veya o- Filhakka Romanyada umumi usa-
llıuın· -- h t d - Jdikl yapı aca tır e a et ye ı::: nu arttıracağını söylemektedirler. h 

olan l ı etnniy f ka a. ve egı. şı e~ dil k • , ' 1 • vukua gelecek noksanlıgm~ geni.,leyecek olan E M T' l , Yit bugün her hangi bir baskın a-

M. Titulesed 

Yetl ~o İıitni:ı· e ın nun timsali nı bünyesı ve takviye e ece mesaı unsura- • h • • "k 'l l = · ıtu esco nun beyanatı reketinden masundur. Romanyanın 
rn eknne hu •n Vazife ve ıalahi • h d li ka l ki l" acmıle ve kazanılacak endıre t vergı er e = BOKREŞ, 11.A.A. - Rador ajan . . . 

u• •u ı il h a a ya t e ta p ve " = b 1 harı'cı' siyaseti milli birliğimızın ıca 
dek': eıı, Mill~t~~t e. t_emas olun - rı e programı er sa telafi edı'lecegwı• muhakkak görülmektedir 5 aı i diriyor : Hariciye nazaretine 

1 t 1 ~ .. ı l tahakkuk ettı"rebı'lecek, memleket dahil ve ha- • . =- · ı bettirdiği siyasettir ve bu siyasete Vetl rıp aııttıınd ec ıaınin önümüz h b tayın o unan M. Titulesco yemin et- l kt 
·· ~ llıuhıeıı:ı l a tnüzakeresi kuv ricindeki her nevi iktısadi hareketleri yalan Bu .no~ta üzerin~eki tetkikler i~!nanba ş ır = tikten sonra Rador ajansına fU be- azimle devam 0 unaca ır. 
u:ıerınd d e llıiih· b' )' 'h b' b'l • lıkl b' d' l k • surette ılerılemektedır. Herhalde bugunlerde prog- 3 yanatta bulunmuştur: Bu siyasette ne dcğitiklik olacak 
dir 8 e Urnıak f ım ır ayı a ır 1 gı ve var a tes ıt e ıp mem e etm ramın lı'ı'l ve tatbı'k sahasına Lonması irin vukuu = ve ne de zaf go"ru"lecektı"r. Roman-

• il la"y'h ayda d "'l b d b k kud "' ,. - " Büyu··k bı'r Romanyalı ve bü-ve) 1 a il T" sız egı • menfaatine en uygun ir tarz atat i re- şart olan ı'lk tedbı'rlen'n tahakkukuna intizar edile- --iadce. lllevcut ole urk poliainin ev yük bir dostum olan Duka'nın ölü- ya derin bir tarzda sulhcudur. 
esı, lüzuı:ıı an saliihiyetlerinin := tine sahip bir hale yükseltilecektir. bilir. := mü ile hariciye nezaretindeki. vazi· Fakat ayni derecede derin bir 

h~lahiyetlerl ve ihtiyaca göre yeni ~ıllllllllllllllllllllllUllll 11111111 IUllHUllnlıtnnnlUUllUUUDftlllnD JlllHUIRlll llllli:;; fem bitmit oluyordu. milliyetçidir. Memleketimin mütte-
ıatir. Bu e teçhizi mevzuu ha - Son hadiseler devlet hayatının hit hislerine terc.eman olarak ve 

karilı Ve va:a .. ife ve salahiyetlerin Program ve netı·celerı· vat~ şiarın ı·ş haıı mübrem zaruretlerinin yerine hariciye nazaretini muhafaza ede-
atıa leredd~· olarak teshiti, tatbi- ~ getirilmesini katiyen ıcap ettiriyor- rek memleketimin tetne bulunduğu 

f :~~s;~~!:t~;~~3i1::; E::: ve refahının artmasına vasıta olacaktır =!=u,.;i~=!=l=d=~,;;~=rur=n=~=tb=':=ry=i:n=y=e=r!=~=:=b=if=?=r~=~=i·l=-=:,=d=ea=t1=:=!:n='=~=l=~=v=d=ea=vh=a1=!<=e~=·~=7=·~=ğ-~:ı=~·-~=iz=-~ 
c:~ıt~r kk~~;~~i.i;ir:::ı~!:::~ Tahvı·ııer memleketı·n her 
'dlika 1 anuni saliihiyetleri yeni Celal Beyin dünkü tetkikleri ve gazetemize beyanatı 
fta,~i!~oblıdtnaU~a~:~~Ddt'ahaddl~ıtınveayka_~!aerd!ll· tarafında tamamen satıldı ~~ <UDi Vekil Bey cumartesi günü Ankaraya dönüyor; efkarı umumiyede görülen 

hadd.. rasın a sık •ık ihtilaflar h •• 
bu nok~· etmektedir. Devam eden teza ur, programın memleketteki hüsnü kabulünün 

c:~ itib ·i nazar ihtilifmdan, neti- ve esaslı bir ihtiyacın mukabelesi bulunduğunun kuvvetli bir ifadesidir 12 Milyon un 8 
biYef ar~. e ve· tabiatile imme em. lki günden berı' lstanbulda tetkik • 
er 1 m~teeaaır. ol~ta, memnu 

milyonu ödendi 
.. · ld !kinci tertip to.b • 

'•tınll ıı.kmute,ebhıalerınin cu"retler'ı 1Brle ~eııruJ olan lktıaat vekilı Celi.! 
• t d ey d"..n de Gökıucla ve ş· lide yerli 

a ır, v_• ferda teıebbüılerle kurut:!. bazı fab· 
1cu~:v_cut kanunların muhtelif hü b~~.~nb~ezmiı, ikbaadi programda 
laı- ,./~. kar9ısında çıkan ihtilaf • uyu ·~ yer ve kı:vnıet alıuı k~ndir 
it J"Zllnden v 'f 1 . ' ve ket.en ımalatı Üzerinde izahat al • 
t:dh~ereddüd'e ad'~ e erını yapar • mıı, ~·~~ ze~abn ve müeaaeaat mü· 

ır itflı Ufen zabıtanın m~a~ıllennın zıyaretlerini kabul et • 
tıl~ad: '4az~nda ve hadiseleri ka; mııtır. 
bebtı~e itih~~I a duçar olduğunu ve . C~al Bey bugün ve Yann d" let-

e 'Yet e aaay· ' 'hl ' kiklerıne devam edecek, iktıaadi ma-
du " Verecek lfın l aline ae- h f'l iJ d gun '1a • a 1 e temaslar a bulunacıık ve cu• 
u lb u; Vakay· . zıyetler hadis ol- ı · .... ına uk' . ı ııb t kt mar esı gunu akııuıu Ankaraya döne 
tile 1 ınzibat ku a etme edir. cektir. 
h11r~ salahiyetle . VVetierimize ve- Celal Beyin gazetemiz.e beyanah 
ka· 'Yet Tiirkiy ~ın, bilhassa Cüm- Dünkü temas ve tetkiklerini aıa-

Yete esınde , b' . ğıda tafaili.tile kaydettiğimiz vekil 
hiç b. nıevzu 1 tunumı ır fl· beye bazı ziyaretlerinde bir ınuharri· 
liiltn ır •.uretJe fe 

0 
acakk mahiyette rimiz de refakat ediyordu. Celi.l Bey 

)'~~ittir, na ullanıldığı gö- bu refakat esnasında muharririmizin 
1 ~•ta 1 birçok suallerine cevap vermit ve bii-
erinj t arın haki haaaa arkadaıımızm ikbsadi progra-
tini t' llıetnleketi arını, hürriyet- mm memlekette uyandırdığı derin a-

lktısat Vekili kernlir la brikaaını tetkikten çıkıyor •• 
llıai b~Vii:zden kn '1nıuıni eınniye- lika ve memnuniyetin tezahürleri Ü· 
tek 111nYenıizi tah~ınıı.k, ve İçti • zerindeki sözlerine temas ederek de
le•! 0 11.n her tü' 1 .. rıp eden ve ede- mittir ki: • e _.. r u ttif 1. J • 
le d '"llCadeley· d' ey ı hareket- "- Efkarı umumiyede gör ügüm 
tareet"aın. ettirınıekı~aret ve kudret- tuahür &1• alaka hakikaten progra -

k etı • ıçın yuk d mın memleketteki hüsnü kabulünüıt 
eıb ıginı layih arı a j. ve eıaslı bir ihtiyacın mukabeleıi bu

tifed~ltneıini teın an~n kanuniyet lunduiunun ifadesidir. 
dil 1/r· Türk P<>l'e?nı etrnek bir va Bu tezahür ve müzaheret behema
la)'ik 111llune Polia~&ı, bedeni dünya hal programın tahakkukunu mUıJal • 
lıizj b \Pe ıtıüataitti/'"yf~~~. almaya lak kılacaktıT. Yapacağız ue muuaf • 
tilr~k U hedefe a · urunen yol fak olacağız;! .. 

-... tır, z zamanda ulattı- Celal Bey işsizlik üzerindeki ıuali-

h'---. Mecdi SADRETTJN Süleyman oğlu Kamil efendi kazanmıı-
~ a ~ -------.:,; tır. Ki.mil efendi de biletini Kader gir 

Ç 
rka parayı mı ıeainden almıştır. 

E;lli bin liranın Üçüncü onda bir ik-e er? raıniyesini de Milyon giıeai müıterile
rinden Beyoğlunda Mektep aokağrnda 

b 41 numarada oturan Madam Tolidorof 
0 iiy "k . kazanmııtır. 

U ıkraıniye d ... • . ikinci büyük ikramiye olan on bin 
Cncj 1( egır- lı.rayı da gene Servet ıiıesi müıterile-

.IG IJt O~tneto Ef, ye çıktı ~·n~e':' Üıküdarda oturan ve adreaini, 
Çurı - c:ı tertıp ı . 15Dll!_ll. vermek istemiyen bir zat ile Mit-

i( <ti. lı: ıideai d ~YYare pıyangosunun Yo.n gı1csi müıterilerinden Beyoğlunda 
Lirı t~fıd nin e b~n .. Yapılmı§tcr. ~·• sokağında 4 numarada oturan ter-
Serv:a l~i. Bunlk~yu~ ik~amiyeıi (50) 21 ~ap.aıyan efendi ve Kader kiıeıi müt-
ti 1( ~eıi nı ·- •mıyenın onda birini terılcrınden Beyoğlunda Sakızağacında 
hıetooı~•to den~ı.tkilcrinden değirmen. 38 numarada 'oturan Ayte hanmi lı:a-
deı;'ir e •ıtdi layı! 1 nz~nmııtır. Bu Koz- zanmıılardır. _ 

mize de cevap vererek: J 
- Provamın tatbilıı ve neticeleri

nin İatih&ali herhalde memleketteki 
iı hacmini pniıletecek ve vatandaı
ların İf 11• refahının artmaama uaaıta 
olacaktır, demiftir, 

Vekil Bey memleketinıizin iıtihıal 
kabiliyetine de temas ederek bir cüm 

• 
ltıeııJ · 1 "•ngın) d 1 B 1 Eli· . "'' ıahib' K er en ° an şark un arın da ellerine tamam biner li-

llcy01i; hın liranın 1 
d" OZıneto efendidir. ra geçmiıtir. Keıideye bugün devam e- el B h d 

Und Aia '.'!°" onda birini de dilccektir. Dün kazanan nwnaralann ı;.. c al ey en isine Verilen iza-
canı.ıı mahalleıi bdcçiıi teıi 7 inci ıahifemizdedir. halı dinliyar 

le ile demiftir ki: ' 
"- latilıaalimizi tuyide memlc/ıc

timiz müsaittir, Kendi malunızı kendi 
lıam maddelerimizden ytıpacaiız!' 

CelAI Beyin dllnkU tetkikleri 
1ktıaat vekili Celi..l Bey diin tetki

katını kendirle •Ücude getiriJA>n ai • 
cim halat çuval, kanaviçe gibi nıad
del;re ha:retmiıtir. Celal Bey ~at 
on dört buçukta motö~le AnadolubıM 
nna geçerek orada Mehmet ve Ş~ket 

· --'ilen aıcıın Beyler tarafından teııa "" . ' 
Kınnap, urgan, halat, çuval fabrıka • 
ımı gezmiıtir. Buradan da ıaat on Y• 
dide Ş1ılide R<kanati jüt mcnıucat 
fabrikasına gitmiıtir. • 

Celal Bey Hiaara gide~ken _Izmır 
mebuıu Nebi zade Hamdı, e~kı lktı
aat vekili İzmir mebusu Rahmı, latan• 
bul mıntakaaı sanayi müdürü Refik, 
Devlet denizyollan müdürü Sadettin, 
Akay müdürü Cemil, Bakırköy bez 
fabrikası müdürü Fazlı Beyler refakat 
ediyorlardı. Motörde Fazlı Bey, Kas
tamonu ve Tirede halk tarafından bu 

(Devamı 5 inci sahifede) 

İki Vekil geliyor 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Dahi

liye Vekili Şükrü Kaya ve Gümrük ve 
inhisarlar vekili Rana Beyler bu ak
ıam mezunen 1etanbuia hareket etmit 
krdir. 

ANKARA, 11 (T•le/onla) - Ba • 
1ur utilıra:ıu B tahvilleri ıatııı bu alı· 
ıam lıapanmııtır. Cümhuriyet Merkez 
Banlıaaına memleketin her tarafından 
we/en haberler, tahva.ı~rin tamamen 
aatılmıı olduğu kanaatini uermelıte • 
dir. 

••• 
Geliri, tamamen E:rııani demiryolu 

nun inıaaına tahsis edilmit olan 1933 
dahili iıtikra:ı:ının B. tertibi tahville· 
rinin satııı dün akfalll nihayet buldu. 
Cümhuriyet bükiimetinin balkın ta • 
1arrufunu kuvvetlendirmek ve nüma .. 
!andırmak için büyük hatt~n !alnız bir 
kıımınm inp masrafına ·~!Irak fır • 
satını vermesini, halk ve mueııeıeler, 

12 milyon liranın 8 milyonunu vak • 
tinde ve büyük bir tebal~kle öde?'ek 
le bu yoldaki ıuur ve yukıek alaka-

1 aını goılennı~ ~. ul. dün Devlet Banka 
villerin son gunu 0 an • • •• 

. · t h ·ı \mak ıçın mura • 
11 gııelenne a vı a . • d a 
caat edenlerin çokluğu bu nulli avay 
bağlantırun kuvvetini ıöıteriy~:du. 

Temin edildiğine nazaran dun ak• 
faJD& kadar (B) tertibinin ihtiva et• 
tiği dört milyon liralık tahvilin he • 
men hepıi aatılmııtır. Elde kalan ~·: 
ann bulunsa hile eaaacn bunlar Mıllı 
bankalar tarafından alınacaktır. Dün 
ak§ADI Cümburiyet Merkez Banka11 
latanbul tubeıi bütiin bankalardan 
latanbulda aatılan tahvil mikdannı 
toplıyarak Ankaraya bildinnittir. Ba 
kır hattında gÜnde 7000 amele çalıf· 
mıaktıtdır, Milletin azim ve ittiı:aki!e 
yapılan bu hat ey!Ulde Erganiye vara 
bilecektir. 

Yukarıda: "Alemdar Himayeietlal nahiyesi ilk mekicplerc!elıi fakir ço
cultlara sıcak yemell veriyor; afağıda: Ankarada Ticaret odaaının 

yeni idare heyeli ilk içtimaını yaptyor 


