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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 
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[Midilli'nin Karadenizdeki akınları HARiCi H'ABERLER 
Tercüme eden' Mehmet HALiT Yazanı Bahriye birinci mülcizımı "Don~,, 

23 
Almanlar Sovyet - Fransız 

Ticareti 
Midilli kapana düşüyor? 

Cevap hazırlıyor 
' -

Rus bahriyelileri de hayret ediyor, 
dalgınlığın şaheserini gösteriyorlar •• 

Cevap yeni görüşmelere 
yol açacak mahiyette 
LONDRA, 11. A.A. - Havas 

ajansından : Gazetelerin mütalaa· 
sına göre Almanyanın franaız muh· 
hrasma cevabı pek yakında Parise 
gönderilecektir. Mezkm gazeteler 
bu cevabın itilafperver olacağını 
ve Paris ile Berlin arasında yeni 
bir noktai nazar teatisine imkan 
verecğini zanetmektedirler. 

' Bu siyah gölgeyi bir harp ıemi.i ı 
zanned.yorduk. tlaJbuki, yalda· 
tınca bunun bir yelken ıemisi oi
duğunu anladık. 

Y elkenl :ye doğru bütün hızı· 
mızla yürüyoruz. O da bize dön· 
dü. Denize bir filika indirip mü· 
rettebab a.ıyoruz. Gemideki Rus 
lar arasında genç bir çocuk var. 
lkidebır, gôz yaş.arını aıJerek ha.. 
zin baz.n hıçkırıyor. Kim bilir, za 
vallı yavru, Almanların koraanllk 
!arına dair ne m<l$8.llar duymuf ... 
Belki de ona Almanların bütıin 

çocukarı doğradığmdan bahseden 
ler olmuştur. 

Rusları gemimize aldık. Kendi 
!erine gayet iyı bakıyoruz. Bom
ba zab.tı, bu esnada iki bomba 
kapsolu..u yelien gemb.ine yerıet
tirmiştı. Herkes gerğin ve aaabı ..• 
f'itiıın tamanıııe yıınmuını bekli· 
yor. 

itte bir İftial... Bir ittial daha •• 
Y elkenııııin kıç güvertesinde bü
yücek bir delık açı.dı. Gemi, bir· 
denbire sağa mey,ettı. Ve çok geç 
meden bat.ı. 

Midilli, yoluna devam ediyor. 
Bu av da hanı hıç fena değıldi. A· 
.caba, yarın neler avlıyacağız? 
Yoksa, tali tersıne dönüp, bızzat 
biz mi avıanacağı.z? İstikbali kef
fedemedığımiz içın içımızde üziın 
tü var. l'ara~sut postaıarımız uf. 
ku tetkik eaiyorlar. Mehtapsız bır 
gece! .. Yıldızlar da o kadar par• 
lak ki, ayın yoksulluğunu bize bil· 
dirmiyorlar. 

Artık sabah yaklatıyordu. Bir 
müddettenberi, geminin sancak 
bordrasında yarı karanlık ufkun 
ilerisinde donuk ve be.Ji beliraiz 
b :r çizgi peyda olmu9tu: Bu çizgi, 
Kafkaa dağları idi.. 

Hepimiz ayaktayız: ve bütün a· 
sab;yetimiz üs.ümüzde.. Gerilen 
sinirler, meçhul bir JeY bekliyor 
gibi.. 

Telsizle muhabere batladı. Her 
halde yakın.arda Rus harp gemi· 
leri olacaktır. 

Gemimiz, büyük bir ihtiyatla, 
fakat müth~ bir süratle iJerliyor. 
Kafkas toprağ ı denizin ortasında 
ı lyah 1 bir duvar gibi yükaelıru,, 
ıankt ıyolumuzu kt:saıek ı~uyo. · 

Günet, tamamile irtifamı bu
lup yükaelmeğe bqladı. Bu esna,,. 
da, .kıç güverteden garp İstikame
tinden iki gölge peyda oldu. Göl
ğeler, biasedılir surette ilerliyerek 
bize doğru yürüyordu. Aramızda 
takriben altmış hektometre me~a
f e vardı. Ve bu mesafe, gittikçe 
kısalmakta idi. lki göığenin, çok 
geçmeden Rus filosunun en iyi ge 
milerinden ibaret olduğunu anla
dık. Bunlardan biri, İmparatorİ· 
çe Mariya drıtnotu, diğeri de Ga
gol kruvazörü idi. 

Eğer bu dakikada bizi görm\it 
olsaydılar, mütbit toplarının aaJ. 
vo aleti altında çoktan ümitsiz bir 
vaziyete düşmüf olacakbk. 30,5 
aantimlik toplarla ıu kesimimiz. 
den ve gövdemizden epeyce hasa 
ra uğrayacağımıza fÜphe yoktu. 
Belki süratımiz sayesinde güç be
la İmperatoriçe Mariyanın ağır 
mermi aletinden kurtulacakbk 
Fakat tehlike pek mütbit olacak
tı. 

Çok tükür ki, bulunduğumuz 
yerden gemimiz ıörülmiyordu. 
Ruslar, galiba uykuya dalmıtlar
dı 

Kafkaayarun 
arkamızda aetr 
yordu. 

karanlık duvarı, 
vazifesini ıörii· 

Ruslar, aksi istikamete doğru 
yollarına devam etmekte idiler. 
Midillimiz büyük bir dikkatle, a
ğır ve ıesaiz, bpkı bir kedi sokul. 
ganliğile Kafkasya dağlarının göl 
ğesi altında kendisini muhafaza 
ediyor, ve kendini Rus gemilerine 
göstermeden, timale doğru sürü
nerek kaçmak istiyordu. 

ve duman yağmuru, mevcudiyeti
mizi dütmana haber verecekti. 

Rus ıemilerini artık göremez 
olmuttuk. Acaba onlar, bizi görü
yorlar mı idi? Biraz sonra, feci ha 
k.katle k"Tlı kartıyayı.z. Ruslar 
bizi ihata ediyorlar. imparatoriçe 
Mariyanın arkasında iki muharıp 
var. Hepsi de istim üzerinde yü. 
rüyor. Eyvah .. Dütman gemileri, 
ist.kameti değiştirdi. Bizi teJıııs 
ertıklerıne biç şüphe yok. 

Bu ande, onların tarafında bir 
timtek çaktı. 

Nihayet, bizi topa tutuyorlar 
diye ou,unüyorouk. ıvıeğerae, bızi 
ıelamlıyorlarmif. Her ha1 .. e bızi 
uzaxtau arKauatlarından bırıne 
benzett.ler. 

Artık kaçmalıyız. Bir dakika 
daha cıurm&K tennkeli bır it oıur. 

iki makınemızın bütün kuvvo
tile ileri aWdlk. 

Gittikçe artan bir sarsıntı, ge
m iyi bat.an bati'- kapladı. liemı· 
nin bütun gövdesi tıtriyor, civata
ların vızı1tısı, vantilatörlerin çı· 
kardığı gürülü, birbirine karıp• 
yor, dört bacamızdan yağmur ha· 
linde kıvılcımlar dökülüyordu. Q. 
tuz altı bin beygir kuvvetimizle 
ilerliyoruz. 

Dün sabahkinden bambatka 
vaziyetteyiz. 

Rusların bizi nasıl olup ta topa· 
tutmadıkarına hayret ediyoruz. 
Fakat ilerimizdeki dütman gemi· 
!erinde nadir görülebilen · bir ra.
havet var. 1htdnal, dün aktam 
bayram yapmqlar. Uykusuz ge
çen bir gecenin sabahında Midil
liyi topa tutmak hotlarına gitmi
yor. Belki bekledikleri bir arka,. 
datları var. Fakat elan, her ibti· 
male karşı bizi mütemadiyen İf"'" 
ret projektörlerile yanma çağırı· 
yor. 

Biz ise, ondan durup dinlen
meden uzağa kaçıyoruz. 

Kazan ve turbinlerimizin mü· 
aaadesi nisbetinde mil kazanına· 
ğa çalışıyonu:. Çünkü kazanılan 
her mil, aramızdaki endahat me
safea•ni uzatıyor ve tehlikeyi biz. 
den uzaklqtırıyor. 

(Bitmedi) 

Pariste 
Yeni tevkifler 
Staviski ölmezden evvel 
karısına ne söylemiş? 
PARIS, 11. A.A. -Adliye nazı. 

n Staviskinin sürü ile hırsızlık da-
valanndan birisinin mütema-
diyen talik eden hakimle-
ri ihmalden dolayi yüksek ma· 
baldm konseyine sevke karar ver· 
mittir. Adliye nazın, tahkikat ya
pıldıktan sonra taliklere itiraz et· 
meyen umumi müddeilere de ceza 
tatbik edecktir. 

Baş müddeiumumi Staviskinin 
hangi tartlar altında öldüğünü on 
ilci kadar .-hidin ve doktorların İ· 
fadelerini bildirmittir. 

Staviskinin karısı da tehadette 
bulunmuf ve kocasının diri olarak 
polisin eline düf1Deyeceğini kendi· 
sine söylediğin bildirmiştir. 

Times gazetesi bu münasebetle 
lngilterenin üzerine aldığı ihtiyatlı 
barıttırmak rolünü tasvip etmekte 
ve İngilterenin huzuru iltızam e
denlerle bozmak istiyenleri ayırt e
debilecek vaziyette bulunduğunu 
yazmaktadırlar. 

Sir John Simon 
LONDRA, 11.A.A. - Yır Jr 'ın 

Simon, bugün M. Henderaon'~ otur 
duğu apartmanda ziyaret etmittir. 
Silahlan azaltma konferlll!•ı büro
sunun nasıl toplanacağını teıbite, 
Milletler Cemiyeti tarafmd"an me
mur edil en M. Oghides da bu ziya 
rette sir John Simon'a refakat et. 
mittir. 

-----o--~--l n g il terede de nazi 
teşkilatı mı? 

LONDRA, 11 (A.A.) - Daily He
rald"a göre Alman propagandaaı lngil 
terede doğrudan doğruya H:tler fır • 
kasının programından ilham alan bir 
Milli • Soayaliat fırka tesisine çal.İt • 
maktadır. Bu cazete iddi&!arıru yahu
di aleyhtan Juliuı • Steicher'm Nu • 
reıuberg'deki meıhur naıiri efkan 
"Sturmer" ga:ı:etesine M. Skeela tara 
fından gönderilmiı bir mektuba isti
nat e:tiriyor. Bu mektuba göre Skce a, 
İngilterede yaptığı müteaddit ıeyahat 
ler neticesinde Oksford Oniveraiteüı
de bir Nazi ıebekeai tesis etmiıtir. 

Fransız hariciye 
encümeninde 

PARIS, 11 (A.A.) - Meclia ha • 
riciye kom"syonu dün M. Herriot'nun 
riyaseti altında toplanmıt ve ha'.i ha
zırda Avrupa büyük devle:.Jeri arasın 
da yapılmakta olan görüımeler hak • 
kında müdavet.ıi efkarda bu'unmuı 
ve son Fransı:ı: muhtıraaınm ruhu hak 
kında malıimattar edilmittir, 

Çinde muharebe 
iki ordunun kapışacak
ları zaman yaklaşıyor 
CHANGHAI , 11.A.A. - "Cen· 

tral Nevs" e göre Nankin kuvvet-
leri Foutcheou'ya yaklaşmaktadır
lar. Ve bahriye efradı Ling Kong'u 
~gal etıniştir • 

Nankin kuvvetlerinin asıl kısmı 
vadisine inmektedir ve Fout.cheou
ya 40 kilometre kalmıştır. 

Bu kuvvet, imdat kuvvetleri aJ. 
mıt olan 19 uncu ordunun tiddetli 
mukavemetine rağmen ilerlemekte 
devam ediyor. 

Resme nöğrenildiğine göre Nan
k.in bahriyesi Amoy'u zaptelınİf
tır. 

Havanada yangınlar 
Havan, 11 (A.A.) - Demiryollan 

tezgahlarında suikast eseri olduğu 
zı:ı:nnedile~ dört yangın çıkmıftır. Bü
yük benzın depolan bir an için 
tehLkede lcalm1tlardır. Fakat rüz. 
gar istikametini değiıtirdiğinden 
tehlikenin önüne geçilmiıtir. Mühim 
mikdarda edevatı müteharrike harap 
olmuıtur. 

Siyamda isyan mı? 
BANGKOK, 11 (A.A.) _ Sianı 

bahriyeainde bazı kanııklıklar çıkın,. 
hr. Bu kanııklıklarm mahiyeti henu; 
belli değilse de timdiki hükıimet le • 
hinde olmadığı zannediliyor. 

Sovyet - Amerika alış verişi 
Bir mebm daha VAŞiNGTON, 11 (A.A.) _ Ameri-

BA YON, 11. A.A. - istintak ha kada Sovyet Rusya sefiri Troyanovslci 
kimi, dün aktam, Paris mebusu yolılatm söylediğine göre, Amerika ta· 
M Bo 

, rafından Önce kredi yapılmaaı, Sovyet
• nnaur un teşrii masuniyetinin !erin Amerikadan yapacakları alımların 

ref'.ini istemit ve ''V olonte" gaze- inkifafı 5çin farlbr. 
teaı müdürü M. Dubarry hakkında , .,.,....,.... ___________ _ 

ihzar müzakeresi isdar etınittir. 
M. Dubarry, Staviakiden iki mil

yon frank almı9, M. Bonnaur'un in· 
tihap masraflarını da kamilen Sta· 
viski ödemittir. 

P ARiS, 1 l.A.A. - M. Dubar. 
ry, Emniyeti umumiye dairesinden 
çıkarak bir arabaya binip, mahke
meye gitmittir• Kırk dakika ıüren 
bir sorgudan sonra, saat 11,05 te 
M. Aynard' da Emniyeti umumiyeyi 
terketmittir. 

Bu iki zatın da bu aktamki 
ekspresle, Bayonne'a sevkedilme
leri pek muhtemeldir. 

berte" gazetesinin sabık müdürü 
M. Kamil Aynard'ın evine gitınit
lerdir. Mümaileyhin, hemen emni
yeti umumiyeye sevkedilmesi ve o
rada sorguya çekildikten ıonra, 
Bayonne hakiminin ihzar emrine 

• muttali olması ihtimali vardır. 
M. Aynard'ın Staviskiden 5.500 

frank almıt olduğu mervidir. 

Bayonne'da İstilalar 

BA YONNE, 11.A.A. - Beledi
ye ~z~m.dan Üç kiti, bugün resmen 
valıye ıstıfalarını vermiflerdir. Vaziyetimiz gitgide ciddilef

mekte idi. Gayet yavaf seyir et· 
meğe mecbur idik. Aksi takdirde 
Laf'.ılarımı.zdan ııçrayan kmlcım 

. P ARiS, 11 .A.A. - Emniyeti U• 

mumiye memurları, saat 10 da Lj. 

Bu Yeni istifalar, bundan evvel 
kaydolunanlarla beraber, Bayonne 
belediye meclisindeki münhal a
zalıklarm adedini 10 a çıkarmı~tır. 

Kredilere mukabil 250 
milyonluk sipariş 

P ARİS, 11. A.A. - Bugün saat 
11 de imzalanacak olan Sovyet· 
Fransız ticaret mukavelesi, iki mem 
leket arasında muallakta bulunan 
meıeleleri hal için müzakerelere ıi 
ritmeğe veıile olacak muvakkat 
bir mukaveledir. 

Fransız hükUmeti, milli mahsul 
ler rekabet etmeyecek bütün rua 
mahsullerine asgari tarife tatbik e
decektir. 

Eğer rakabet tehlikesi olursa kon 
tenjan usulleri tatbik edilecektir. 

Sovyet Rusya bir senede Fransa. 
dan 250 milyon franklık siparit ya· 
pacakhr. Buna mukabil Fransa ta
rafından Sovyet Rusyaya krediler 
yapılacaktır. 

Fransa ile Sovyet Rusya resmt 
ticaret mümessilleri mübadele et· 
mektedirler. 

Eski rus rejiminin borçları mese
lesinin derin bir surette tetk'k eail· 
diği ve fili bir neticeye varılacağı 
zannedilmektedir. 

PAR1S, 11. A.A. -Fransa-Sov 
yetler arasında münakit ticaret 
muahedesi, bugün saat 11 de hari
ciye nezaretinde imzalanmıftır. 

Afrika üzerinde 20 bin 
kilometre 

ETAMPES, 11 (AA.) - Dün 
Boauçe, tayyare klübünde Yuillemin 
hava filosu mürettebatı ıerefine bir 
resmi kabul yapılmıı ve aöylenen nu
tuklarda Afrika üzer'nde 20 bin ki • 
lometrelik ııeyahati baıaran tayyare, 
cilere beyanı ho?Jlledi edilmiıtir. 
Tayyareciler pa:ı:artesiye kadar bura 
da kalacaklar ve Paris Üzerinden ge
çerek Le Bourget'ye döneceklerdir. 

M. Roosevelt yeniden 
para isteyecek 

VAŞiNGTON, 11 (A.A.) - M. 
Roosevelt, yakında kongreden 1. 166 
milyonluk bir kredi iı>tiyeceğini bil • 
d:rmiıtir. Bu para ile bütçeyi tamaın
lıyacak ve büyük Nafia itlerine de • 
vam ettirecektir. 

.. Altı deniz 
Dev tayyaresi 
Bir hamlede Amerikadan 

Honolulu'ya vardılar 
SAN FRANSİSCO, 11.A.A. -

Altı amerika deniz dev tayyaresi 
Honoluluya kadar hiçbir yere kon
madan uçmak tetebbüsünde bulun
mutlar ve dün hareket etmişlerdir. 
Filonun kalkıtı pek güç olmuştur. 

llk tecrübede , rüzgar olmaması 
yüzünden bir tek tayyare havalana
bilmittir. Öteki bef tayyare , mü
teaddit tecrübelerden sonra hava
lanabilmiflerdir. Bu yüzden hare
ketleri iki saat gecikmittir. 

Amerika bahriye mehafilinde bu 
tetebbüsün Balbo'nun uçutundan 
daha güç olduğu söyleniyor. Zira 
deniz üzerinde uçulacak mesafe 
pek genittir. Bir mü,kilat zuhurun· 
da yardım edebilınek üzere uçuf 
hatb üzerine 6 gemi gönderilmit
tir. 

HONOLULU, 11.- Tayyare· 
ler buraya geldiler. 

Almanya'nın en ihtiyar 
bekar kadını öldü 

VEDEL, (Holstein) 1 ı A.A. - Al 
manyanın en yaılı bekar kadını olan 
Mademoiııel Charloıte Veres, ı04 ya
tında olduğu halde ölmüıtür. 

Açlık grevi 
NANKIN, 11 (A.A.) - Çinde ko 

münist prop~andası yapmak auçun • 
dan ötürü geçen ağustosta müebbet 
hapse mahkiim edi!en ve lsviçre tebaa 
amdan olduğu söylenen Paul Meulens, 
yeniden mahkeme edilmeai için yap
tığı müracaatlann kabul edilmemeai 
ü:ı:erine 20 cünden beri açlık grevi 
yapmaktadır. Moulens'in müebbet hap 
ıe mahkıim olan karısı da açlık gre • 
vinin 15 inci gününe baılamııtır. Muh· 
telif siyasi cürümlerden dolay. hapse 
dilen 20 Çinli genç kız, Moulena ile 
birlikte hareket ettiklerini cöstermek 
İçin aeki:ı: cünden beri açlık grevi yap 
maktadırlar • 

Süt grevi bitti 
CHIKAGO, 11 (A.A.) - Süt gre. 

vi, ihtilafı hakeme vermeğe razı ol • 
duklarından bitmittir. Tevziat& der
hal baılanacaktır. 

-\---
Trablusta bir İngiliz filosu 

1:°RABLUSGARP, 11 (A.A.) - Beı 
torpıtodan mürekkep bir lngiliz filotil• 
ıa.!'• limanda demirlemiıtir. pjJotiDa 10 
gun kadar buraııla kalacaktır. 

\ - . .. ' ... .. . ' ~ ' . . . . ' 

. ' - .. '' , . . ' 

Gazi Hz. ile Arabistan kralı Hı. 
arasında teati edilen telgraf /ar 

ANKARA, 11. A.A. - Reiaicümhur Hazretleri, Tahta cülusuıııtfl 
yılJönümü münasebetiyle Suudi Arabistan Kralı Abdulaziz Ali StJ111 

Hazretlerine Qfflğıdaki tebrik telgrafını göndermişlerdir: 
"Zatı hafmetanelerinin Tahta cüliUunun yıldönümü münaacbr 

tiyle en aamimi tebriklerimi beyan eder ve ,alıai sadetleriyle dost millr 1• 
tin refah ve saadeti hakkında beslediğim temenniyatı tekrar eylerim· bu 

CAZI M. KEMAL ~a 
· 'Abdulaziz Ali Suudi Hazretlerinin cevabı fUdur : ıııi 

" Cüliiaumun aenei devriye&i münasebetiyle nazik ve aamimi te!' m 
rihinize harfi tefekkürlerimi arz ve zatı lahimanelerine aihhat ve afı• bi 
yet ve necip Türk milletine relah ve saadet temenni ederim. in 

ABDULAZlZ ~e 

Kibrit f iatları indirilecek 
lı 
de 

"ANKARA, 11 (Telefonla) - Kibrit liyatlarımn indirilmesi hınd' 
aunda Maliye vekaleti ile kibrit firketi arasında baflayan müzakereyi 

8i önümüzdeki halta devam edilecektir. Şirket mümeuilleri, clJ" 
marte&i günü buratla bulunacaklarJır. 

Kükürt Şirketi Müdürlüğü 
"ANKARA, 11 (Telefonla) -Keçiburlu matlenini ifletmek üzeri m 

tqekkül eden Kükürt firketi müdürlüğün e matlen mühendiıl m 
Şahap Bey tayin edilmiştir. 

Tahkikatı 
ol 
bi 
a Adliye Yangını 

'ANKARA, 11 (Telefonla) - latanbulda Adliye yangını tahkikııtl b" 
le me,gul olan komisyona Nalia Vekaletinden de bir mühendilin İl' n 
tiraki arzu edilmiftir. Nafia vekaleti, Yükaek mühendu mektebitılı o 
mezkiir komisyona münasip bir zatın İflİrahini emretmiftir. t 

z 

M es/eki Tedrisatın Islahı y 
ri 

'AN KARA, 11 (Tele/onla) - Maarif Vekcileti, mesleki tedrisatıtl 
ihtiyaçlara uygun bir tarzda ulah ıJe takviyesi için tetkik«ta bcqla- "' 
~~. : 

lstafisfik umum müdürlüğü ~ 
"ANKARA, 11. A.A. - Aldığımız malilnuda göre, 1933 bütçe.it' v 

le te,kilatı takviye ve tevsi edilen istatistik umum müdürlüğü utatutilı 
işlerinin makinalafhnlması hıuıuundahi muamelsini Amerikadan gı 
tirilen makinalann faaliyete geçirilmeai suretiyle tamamlamlf bulun- ' 
maktadır. Bu makineler sayesinde müdiriyetİ umumiye işleri yüzJI 
bin derecesinde kolayla,tığı gibi daha sahih neticeler alınma.ı da 18' t 

min edilmektedir. 

Cenupta yakalanan kaçakçılar 
AN KARA, 11. A.A. - Bu ayın birinci haltaaı içinde cenuP 

hududunda müsatlemeli ve müsad,ımeaiz 26 kaçakcı vahası olmıqtur• 
Bu vakalarda 4ô kaçakçı ile 49 kaçakçı hayvanı, 1607 kilo ve 812 pal 
ça gümrük kaçağı, 1723 kilo inhisar kaçağı, 12765 de/ter sigara kağıdıı 
48 kutu çakmak ltıfı tutulmuştur. 

Ecnebi paralara dair cetvel 
AN KARA, 11 ( A.A.) - Ecnebi p_aralı mukaoelenamelerle lllir fıa 

susalarda damag rtrsminm hesap ve istilasında eau olmak üzere /ıa• 
nunu mucibince paraların altı ay evvelki vasati/erine göre Maliye ıJI 
kiiletince bir .kıymet cetveli tesbit edilmiştir. 1 Kanunusani 934 tarihİJI 
Jen itibaren altı ay zarlırula muteber olacaktır. Bu cetvelde FranaıS d 
frangı 8 kuruş 10 para, dolar 143 kuru,, liret 11 kuruf bq para Belgd 
Belçika 29 kuru, 20 para, drahmi 1 kuru, on para, laviçre lrangı 41 
kuruş, leva 1 kuru, 20 para, Peçeta 17 kuru' 30 para, mark 50 kurıtl 
20 para, ley 1kurUf10 para, Dinar 2 kuruş 30 para, Yen 41 kuruf bel 
para, lng:liz lirası 685 kuru,, Mısır liraaı 710 kuru,, ruble mukabili 
Çervoneç Sovyet te 88 kuruş olara k tesbit olunmuştur. 

Yunanistanda zelzele 
ATINA, 11 (A.A.) - Peloponez. 

de Katamata'dan haber verildiğine 
göre bir zelzele olmuı 3 ev yıkılmıı • 
tır. Olen ve yaralanan yoktur. --M. Maksimos'un 

görüşmeleri 
LONDRA, 11 (A.A.) - Yunanis

tan Hariciye nazın M. Maximos, bu 
sabah saat 11,30 da Sir John Simon 
tarafından Hariciye nezaretine kabul 
edilmiıtir. 

Avusturyadan 
naziler 

kaçan 

BUDAPEŞTE, 11 (A.J....) - Ma • 
car telgraf ajansı bildiriyor: it teıek· 
kü!lerine mensup 150 Avusturya nazi 
sinin bu sabah Macar hududunu geç • 
tikleri Kurmard'dan bildiriliyor. Ma
car hudut muhafızlan, bunlan tevkif 
etıniılerdir. Haklannda bir karar al • 
ınanntlardır. Bu grupun reisi, Dol • 
fuss hükıimetinin nazi iı ~ubelerini fes 
hetınek karan Üzerine Avusturya po
lisinden kaçtıklanru bildirmiıtir. 

Neden iple asmamışlar 
BERLIN, 11 (A.A.) - Vo!ff Ajan 

omdan: 
Cinayeti kasden yangın ile ayni za• 

manda hiyaneti vataniye olan van 
der Lubbe'nin idamı asılmak sureti • 
le yapılmak la:ı:ım gelirken, baımın 
_giyotin ile kesilmiı olması hakkında 
milli sosyalist fırkanın mütehassıa ma 
hafili, pek alçakça olan asılmak ceza• 
aırun menfur katillere, bilhassa c:a • 
ıuslara tatbik edildiğ'ini, halbuki Van
der Lub~e bir kanaat tahtında cina • 
yeti iılemit olduğunu söylemektedir • 
ler. 

Dançig komseri gidiyor 
DANÇIC, 11 (A.A.) - Milletler 

Cemiyeti yüksek komiseri M. Roıting 
veda ziyareUerini yapmııtır. Bugün 
Dançığ' den ayrılacaktır. 

Gazi Hz. nin fotoğraflar' 
KOTAHYA, 11 (A.A.) - Reisi' " 

cümhur Hazretlerinin Cümhuri1e1 

Halk fırkası ve Ha.!kevine armai.-
0 

ettikleri fotoğraflan dün akıam rP.
rasimle Halk fırkası ıre Halkevi .. ' 
!onlarının ihtiram mevkiine konınut ' 
tur. Büyük bir halk kütlesinin de İt ' 
tirak ettiği bu merasimde nutukl-' 
söylenmİf, ıiirler okunmuı, Büyük V' 
:ı:iye kal"§ı gönülden tezahürat yapıl.' 
mııtır. Halk büyük reisin yüksek i!V 
fallarını derin bir alAka ile karş.ı-1' 
rak sevinmektedir. .. ,,. 

BALIKESlR, 11 (A.A.) - Reisic~ 
hur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri 
nin Cümhuriyet Halk fırbaı Viii:re' 
idare heyetine ermagan ettikleri i"' ' 
zalannı havi fotoğraflan bugün _.,.ı 
on beıte biiyük te:ı:ahürler araslPÖ' 
tazim mevkiioe konulmuıtıır. 

Berlinde işsizler artıy.>t 
BERLIN, 11 (A.A.) - K&nuııı~"~ 

vel ayı içinde iısizlerin sayısının :Y"'r 
bin _arlmıt olması baılıca soğuklar• ". 
fedılmektedir. Bu soğukarl açık Jı~ , 
vada ça.lııılmaaına miiaaade etmeııııl 
tir. 

Almanyada radyo 
aboneleri 

' BERUN, 11 (A.A.) - Alman,- • 
da radyo aboneleri kanunuaani b•tll'' 
da 5,052,601 idi. 1-12 tarihiocl" ' 
milyon 837 bin 549 ve 1-1-33 J• 
milyon 307 bin 722 abone vardı. 

Belçika kabinesinde 
değişiklik 

·~I' BROKSEL, 11 (A.A.) - !(atı•~ 
de bir değiıik]jk yapılmaama kara~ 
rilmiıtir. Tay'in edilen yeni na:ı:ıt 
listesi bugÜn neıredilecektir. ,,C· 

Katolik ayandan M. Pierlot, ,;.· 
Poulletin yerine ılahi!Jye nazırı ol,.ı: 
tır. ,ıı· 

Milletler Cemiyetine daimi "'"' ·~ 
has olacak Carton de Wiart'in ye''~ 
ticaret nazrrlığına Flaman sağ cerıalı 
ıri M. Van Cauwelaert gelect.Jdir· 

• 
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ICLIC 
Ejderha bahsi 

Ej:-.:;:-~a:rka~a,Iar! Dikkat edelim! 
çenlerd b. çogalrnaya baıladı.. Ge -
hangi ke_ ·• _tane lskoçyanın bilmem 
filınini b-~fezınd~ görünrnüıtü. Halta 
derha Me çektıkleri söylenen bu ej-

t ıitnı" ~ . • Mac Donald bile görmeye 
· '' ıınıı Bi d h b 'd h ICabına b k z a a u eJ er anın 
denizde ~ada~ bir tane de Kara-

Bu g'd' 
1 

ıahıllerinde göründü .. 
Jacak 

1 ib~ e etr~fı ejderhalar kapla
bu ejd g h "• lıın tuhafı, insanların 
hatta ;• ~!ardan korkmasıdır. Aıır, 
inaanı e;ırler vardır ki; ejderhalar 
IDİ'ler~~ an .koı:karak dünyadan çekil 
nıaları ~ .. Şıındı tekrar ortaya çık
bir dem~~anların zaafa uğradıklanna 
İn&anları ır j, Bu zaafın sebebi bence, 
den ziyad u. •~rada maddi ejderler -
tehdit ettne ~ı~ır halindeki ejderlerin 
ha fikir! f"d~r. Beıeriyet bu ejder -
derbala~':h.:;'aıırken tabii canlı ej-

p 1 
1 etrniıtir ve edecektir .• 

G ortakallarm tadr 
. eçen se b' 
ır Arne ·ı, ne ır gazetede okudum. 

Bu tnak'rı a.lı hir rnakine icat ebn.§· 
kala _, ıneııuı iki iğnesini bir porta, Q,lınay 
Dız z•-a .~• nıandalnaya aapladığı-

f - not ı.· u ak rad e ı ucuna bağlı olan b.r 
•İıı kalını1? rnakineıinin çıkardığı ae
rni.u, tal'~llne. ve inceliğine göre ye
nıutounu~ ve ekıi olduğunu anlıyor-, 

Bu Ye;.. · 
oldu&u,, 1ce.drn ne lüzumlu l>ir ıey 
bir &and':ı, Reçende lirnon iskelesinden 
'nladıın Portakal aldıktan aonra A. ••• 
b' '•lık bir ·· 1zde bu . &oz olarak aöyliyeyiın ki; 
naf İçin çeııt nıanav, bakkal gibi es-

1 olı~n • e~ ~~~·~en~e olsun toptancı 
terıy; aJd UJ'llk tice.ret hüneri müı
zıltJaın.,ı,;',,.~k, daha kaba tabirle ka 
Yol'\ıtQ.,, • ununla o adam ''kazanı 
linin de ~~der ve maalesef hiç bi-

Söytedj • ! yakası bir araya gelmez .• 
lhon iakelgı~ Portakalı almak için Iİ· 
tel., bir d~~.~~e._ gittiğim zaman rast -
tatlı u..,...,,a . d. 
d k Portakal . ~r ım. Bir sandık 
S ı ~i, a t ıatedım. Cüya bir san • 
d:~·t bir \1~a~tı. Pa~arlık ettim •. 
Yerd! .. ilen d a a verdık eve gön • 
ek .,ırıı, l'e.ra be Portakalcıya bet lira 

""' ald ozduğu b" · tünü . ı. Yan• b zaman ır !ıra 
"Oru ~"l'i•ken 'b:na. beı liranm üs -

1 ded~ 11 adaını l:l lira fazla verdi. 
f "e 8.cıd eaabını !!B§ırdı .. " 
ıın... ıın. Tab·· ı· E ıı ırayı iade et• 

..... ;~ l•ldiın. ?-. 
1ı,,_~P~~ald:~ı~du yarabbi! Bir 
YllDnıde. 1~~1 <>Iae.Ydı ". laneııi ağza a
le •kti 1 öbet tele.,;; ~on, bunların 

ya !'" lllbı kalır •• Oy • 
~r ı nı 1 

lar hakkı a nıı ecneb • 
nı-• ı: nda le.k'b 1 llıalı diye aatan 

-..... e,.et 1 at y -
ı zacaı. .. ın.hsuıı • . apaca~za, 

laı-ı boy)e hanı erJnin kredıaını bo 
1_ tecziye Y • bozuk mal aatan • 

o._z llıı? e terbiye etsek daba iyı· 
Uf " 

ii lir-a!~daı H ·ı· f zI d. la.d- J• ı-.de en m a a Ter ı· 
oldq hıdctılı:~İğime, portakalların 

11111 lı:i ı IO sonra öyle piıman 
"llıayınl 

ICa..:ı FELEK • • "el'İlnl 
d ~elı:tııı, zden Z. N. Beyefendiye· 
eıı iat·f llıı.ıızu aldım Fikir!-:..· ' 

ı ad • -~ız • 
e edeceğim. Hürmetler. 

~' o F. 

grup unun 
2 İnci Plastik sanatlar 

sergisi 
. , .,.erf ~:-e!ce bir serıi açacağını Jiaber 

el ı.. ııanız (D) grupu ikinci 1-n · · 
lllQrıuına • • I -· a•sım 

-' Oii\11 h~knı~n. 9 uncu cuma günü Bey
" evı binasında açacaktır 

,- s., "•asarn Ab·d· · • 
l·,Yit, •eaaarn Elif~ Dın?• ressam Cemal 
""' C~ Nacı, ressam Nurul

f ' ('ô\ ZilhtÜ r~ deZeki Faik ve heykel
lı ı... !'°"Pıanu/beu\. .. n • teTCkküp ~den 

uo,a, •ut uuncı .• de 
bulu""talc 11 boya 1 &ergnın yağ. 

Bu d hı-. evhaJarla, heykeller 
ı. nanbi 
•onsoloılu.. l" kaç a 

tİ' •ergiıini ıı:u Yanınd.,k·•vvcI eıki Rus 
1' Ve Y&f Y•!nız deıenı 1 rnağazada ilk 

(O) ~ıu dikkat rağb.,ere tahıis etmiı 

t 

• 
ııı, 

A 

ka İle bet~nun bu ren..:; kaza~ıdt ol'?' 
enrnektedir. •ergısı e ala-

o, 8 
B () I{ .S A 1 

53.35 

11 ! 11.71 
1 ıs,40 

21.50 

1 ~m .. A•. 
l Peaeta. 
1 Mark 
1 Zelotl 

.10 La1 
2n Dtnar 

1 C• ... o•fı 
1 Alb• 
l Mecldiy• 

ıı.so 
17,70 ,_ 
1.aa 
2.&5 

ıs,q2 
4.22 
s.n 

19&.n 
lM.74.75 

42083 
3.S7S 
7959 
1094 

-ıuo 
18 .. 

14.
ou ..__ 

-- - ~ - - - ~- . - - . 
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ŞEHiR HABERLERi Kitapsız prof esor 

Maarif Vekaleti üniversiteden 

l.kcı••ral vıı•r•tı• ••l•dllf•ll• 

Fuhuş evleri 
. 

Halk işleri ---Yeni eşya 
Nakliyat tarifesi 
Tüccar yeni tarifede ten
zilat yapılmasını isteyor 

Komisyon dün üç mıntaka 
teshil etti 

Kaza kaymakamları her 
hafta toplanacaklar 
lıtanbul kaymakaınlan dün beledi 

yede reis muavini Himit Beyin rİyase· 
tinde top!anarak muhtarların gördük 
!eri halk itleri etrafında gÖTÜ§IDÜ§ -
!erdir. Beyanname ve bazı ilmühaber· 
!erin tanzimi jekilleri hakkında yeni 
kararlar verilml\tir. Nizamnamede tas 
rih edilmiyen bazı itler için kaza tah 
rirat katiplerinin belediye merkezin • 
dmı maliımat.alırıalan muvafık görül
mii§tür. Mahalle itleri tabii mecrası • 
na girinceye kadar, tereddüt edilen 
bazı noktalar üzerinde görüıülmek Ü· 
zere kaza kll')'makamlannın ber haf
ta topJanmalan takarrür etmiıtir. 

Devlet Denizyollannın marttan iti· 
ren tatbik edilecek olan yeni eıya nak· 
liyat tarifesi için hazırlık yapacak ko
misyon dün ilk içtimaını yapacaktı. Fa
kat komisyon reisi Suat Bey Ankarada 
bulunduğundan toplantı yapılamamı! • 
tır. 

Ticaret odasına yeni tarife tertip 
edilirken nazarı dikkate alınmak üzere 
bir çok müracaatlar vaki olmuıtur. MÜ· 
racaalta bulunanlar meyanında ihracat 
tacirleri de vardır. • 

Bunlar Avrupaya ihraç edilmek Ü· 
zere diğer limanlardan lstanbul ve iz· 
mire getirilen mallarda tenzilat yaprl
masını iıtemektedirler. Bir kısım istih
lak etyasınrn da fiyatlarındaki fazla dü
ıüklük nazan dikkate alınarak navlun
larda tenzilat yapılması talep edilmek· 
tedir. 

Diğer taraftan ticaret odası da ye
ni tarifelerin ne tekilde olması lazım 
geldiği etrafında tetkikat yapmaktadır. 
Bu hususta ali.kadar müeuesat ve ti
carethaneleıin de fikirleri ao1"'lmuıtur. 

OdUnç para veren mUes\eseler 
Ticaret müdüriyeti komia.erleıi tim

diye kadar 100 kadar ödünç para veren 
müeue;,elerden senebaıı münaaebetile 
100 kadarının verdikleri bilanço ve he
saplan tetkik etrnitlerdir. 

Söylendiğine göre bu hesaplarda ba
zı daha fazla tetkike muhtaç cihetlere 
tesadüf edilmiıtir. 

Amerikadan çok otomobil 
alıyoruz 

Ticaret odası aon senelerde otomo
bil ithaJatunız hakkında bir tetkik yap· 
mııtır. Bu tetkike nazar~ memld<eti
mize ı932 senesinde Amerıkadan 40 o-
tomobil gclmiıtir. .. 

1933 senesinde bu adet 124 e yuksel
mittir. Halbuki Yunanistan 932 sene· 
tinde Ameril<adan 8 otomobil ve 933 te 
de 15 otemobil almıştır. Bulgaristanın 
Amerikadan otomobil ithalatı 932 de 
iki ve 933 le yedi tanedir. 

Bizim Amerikadan otomobil ithala
bmız Balkan ve diğer bir çok memle· 
ketlere nazaran bir dekor teıJ<il edecek 
kadar yüksektir. 

Ayarsız ölçüler ve tartılar 
Pazarteıi günii ölçü ve ayarlar bat· 

müfettiıliğinde belediyeden ölçü itleri
le uğrqan m<nıurların ittirakile bir top. 
le.ntı yapılacaktır. Bil' toplantıda tatbi
kat itleri üzerinde ve kontrol hususunda 
bazı kararlar ittihaz edilecektir. 

Salahiyet.le söylendiğine göre, bugün 
piyasada bir ölçii tedariki meselesi kal
rnamııtır. Yeni ölçüleri tedarilı: huıu· 
sunda bütün piyasa tatmin edilmiıtir. 

Hatta ölçü fiyatlarında bir düıük • 
liik bile vardır. Belediye zabıtası alacı 
maddeler ölçülerini de bu sebeple dün
den itibaren sıkı bir §"kilde kontrola bat 
lamtttır. 

Eczalıenelerde butıınan ölçü ve tar• 
blıınn da ayarlanma.11 1izmı geldiği baJ. 
da henüz hemen lüç bir eczııhane kul-. 
!andığı aleti .... ; ayarlatmak . . .. aca· 
at etmemiıtir. ıçın mur 

ı f~baltan itibaren tarama klin· 
de tefırın her tarafında o"I .. §e 
1 ti · · ko Çu ve tartı ar e ennın ntroluna "--1 __ ı. 

Ş h . d . ""' ana._.tır. 
e ır e epıce ayarsız ölç.. tartı 

aleti bulunduğu zannedilmek ut dv_e e ır. 

Tuz ihracatımız artıyor 
Memleketirnizde ç kan tuzlara her 

ıene ~eni bir, iki müıteıi meı:ııleket ila
ve edılmekteclir. 

.. ~~""!'!'?' Türk tuz aanayİi için 
buyük bır ıatıkbal görmektedirler. Son 
olar2k inhisar idaresinden Bulgaristan 
da 1_7~ ton tuz almıttır. Bulgaristanm 
tuz ihtiyacının diğer kısmını da memle
ketimizden temin edeceii söylenmekte
dir • 

Deniz yolları yolcuları çoğalıyor 
Denizyollan iıletme idaresi geçen 

yılın bitiminde hatların yeni idare ta
rafından idaresinden biri geçen rnüd
det zarfında yolcu miktarı üzerinde tet
kikat yapmrftır. 

Bu tetkikatın verdiği neticeye gÖre 
Denizyolları iıletmesi kurulalıdanberi 
geçen altı ay zarfında yolcu miktarı ge
çen ıenenin ayni aylarına nazaran f..,. 
lalaşmııtır. 

Belçikalı iş adamlarından 
bir kafi!e geliyor 

Verilen hl!bere göre, Belçika ticettt 
ve sanayi odaları milli federasyonunun 
tqebbüsü üzerine, Belçika İt adamla· 
nndan mürekkep bir grup, Belçika Ha· 
riciye nezaretinin himayesi altında ya• 
km tarkta bir tetkik seyahatine çıkmıt· 
tır. 

Hususi surette seyahat ebnekte olan 
bu heyet evvela Mıaır, Filistin ve Su
riyeye sidecek ve oradan telırirnize ge· 
lecektir. 

Heyetin bu ayın 29 unda tehrimiz
d~ bulunması ümit edilmektedir. Bel
çıka ticaret ve sanayi eri>abından mü
rekkep olan bu heyetin seyahatinden mak 
aadı Belçikanın ticari münaaebetlerde 
bulu~d~~ fark piyasalarını tetkik et· 
mele ıçındır. 
d y ak_ın~a, !ürkiye ile Belçika arasm

a Yenı bır lıcaret itilah alrtedilecektir. 
~ahlse~ B~lçika ile Türkiye ara11n· 

tican munasebalın ve bu münaae-
~tın bugiin tabi bulunduğu ıeraitin &• 

lakadarlar tarafından yeniden tetkiki i
cap etmektedir. 

Bundan bir müddet evTel Belç>lı:a i-
• .. - .. 

Yeni fuhutla mücadele nizamna • 
mesinin tatbikatı etrafında tetkikat 
yapan komisyon dün Sıhhiye müdür· 
lüğünde toplanrnııtır. Dünkü içtima· 
da umumi evlerin tesis edilecekleri 
~m~akalar tesbit edilmiıtir. Şimdi • 
hk uç nuntaka tesis olunmaktadır. 
Bunlar Beyoğlu, Galata ve lstanbul 
mıntakalarıdır. Mıntakalann yerleri 
vilayetçe tasdik edildikten sonra ilan 
olunacaktır. Aldığnnız malümata gö
re, Beyoğlu ve Galaladaki mıntaka • 
!ar, §;mdiki yerlerinde olacaktır. Is • 
tanbul tarafındaki mıntakaın da De
mirkapıda olması muhtemeldir. Mın • 
takalar ilan edildikten sonra, §;mdi
ki umunıi evler zabıtaca kapatılacak .. 
br. Yeni nizamnameye göre bu evle
rin aahip!eri tekrar müracaat edecek 
)er ve vaziyetleri müıait görüldüğü 
takdirde bunlara müsaade edilecek • 
tir. 

Af kanunundan ist:fade eden 
memurlar 

Af kanunundan istifade eden me
murlar hakkında, bu kanunun tarihi 
mer'iyelinden evvel yapılmış ve yapıl
makta olan tahkikat evrakı üzerine bi
rinci ve ikinci tetkik mercileri tarafın .. 
dan ne suret: ..ı karar verilmesi lazım 
geleceğine dair Devlet Şuresınca itti
haz olunan karar, dün vilayete tebliğ e
dilrniılir. 

Buna nazaran, birinci derecede tet
kik mercileri tarafından haklarında lü
zum veya men'i muhakeme karan veril
ınİ! olan rnemurların suçlan af kanunu
nun. §Üm~lüne da!ıil ise de ikinci derece
deki .tetkık mercileri tarahndan bu gi
biler hakkında kanuni takibatın ortadan 
kaldınl'."asına karar verilmesi Jaum gel
mektedır. 

Birinci derecedeki merciler tarafın
dan af kanununa tevfikan memurlar 
haklarında takibatı kanuniyenin kaldı
nlmasına dair ;tlilıaz olunan kamrların 
ikinci dt:recedeki heyetlerce tetkikine lü
zum yoktur. 

Hz.k1annda af kanununa tevfikan 
ilk mercilerce lüzumu muhakeme ka· 
rarı verilrniı olup la ikinci derecedeki 
mercilerce suçlan af kanununun ıümu
lüne dahil görülerek haklarındaki taki
batı kanuniyenin ortadan kaldırılmasına 
karar verilen memurlar, kendilerinin beri 
yüzzirnrne olduklarını ve aftan istifade e
decek vaziyet ve suçlan olmadıimı id
dia ile itiraz ederlerse mesele mahk~ 
lere intikal etıti.rilecektir. 

Kezalik haklarında af kanununa tev-

Mahkemelerde 

M. Piyos'un 

Oç aylıklar 
Belediye 'fetim, dul v':. müte~ait· 

!erin üç ay:ık maaşları dun verılme· 
ğc başlanmı?tır. Bu maaılar kanunu
evvel den ıubata kadardır. 

Muhtelit hastaneler 
Tıp fakültesi talebesinin tatbikat 

gördüğü şehir hastahanelerine kadın, 
erkek, çocuk tefrik edilmeden her ne 
vi hastanın kabulü için karar veril • 
mİ§tİ. Cerrahpaıaya ve Hasekiye bu 
karar mucibince birkaç kadın ve er -
kek hasta kabul edilmiıtir. Müracaat 
vuku buldukça alınacaktır. 

Aksaray - Unkapanı caddesi 
Aksaraydan Unkapanma gide • 

cek 3 kilometrelik caddenin bu sene 
açılmasından sarfınazar edilmiştir. 
Çünkü be'.eıliye bütçesinde bu sene a· 
çık vardır. 

Memurlara yardım 
Belediye memurları yardım san • 

dığı heyeti umumiyeai dün öğlede." 
sonra belediye meclisi salonunda reıa 
muavini Nuri Beyin riyaaetinde top ... 
lanmııtır. Bıı toplantıda aandığm bır 
senelik faaliyet raporu okunrnut ve 
hesaplan tPtkik edilmiıtir. Bundan 
aonra memurlar lehine bazı mühim 
kararlar verilmiıtir. Sandık, ıirndiye 
kadar, ölen memurun ailesine iki ma
a§ nisbelinde muavenet ediyordu. Bun 
dan aonra, kansı veya çocuğu ölen 
bir memura da iki maaı nisbetinde 

yardım edilecektir. 

- -

fikan -takib9tı kanuniyenin refine karar 
verilen .qı9111urlann suçları, mezkur ka
nur'ıun ıfurlutüne dahil olmadıiı ahar ta
raftan iddia ve itiraz edilirse it ıene 
mahkemeye intikal edecektir. 

açtığı dava 
Mahkemede avukatlar arasında 

bir söz düellosu .• 
M. Piyos tarahndan lkbaadi 

h~f~~ gazetesi sahip ve ne§riyat mü· 
duru .~rfan Bey aleyhine açılan dava• 
ya, dun de üçüncü ceza mahkemesin· 
de devam edildi. irfan Beyin vekili bir 
nz geciktiğinden reis, suçluya: 

_ Müdafaanızı kendiniz mi yapa· 
cakaınız? diye sordu. İrfan Bey, he· 
nüz hazırlanmadığııu söyledi. 

Bundan aonra, ınüddeiumuıııi, iddi 
anamesini dermeyan ederek irfan Be 
yin mesuJ müdürü bulundugu lktısa
di Haftada M. Piyos aleyhine .evcıh 
edilen yazılann ba§lıklanm v~ m.Ün· 
derecatından bazı parça.lan okuyarak 
bunlardan b'r kısmı meaJeki tenkit • 
ten ibaret i_ae d~, diğer nüshalarda çı· 
~~"! ~az.ı a.?z!erın hakaret te§h:il etti· 
gını ılerı aurerek cürüm.de hem mad· 
Jei mahsusa, hem de adi hakaret mev 
<:ut olduğundan suçlunun ceza kanunu 
nun 480 ve 482 İnci maddeler:ne uy· 
ı:un o.larak cezalandırılmasını istedi. 

zamanlarda Türkiye - Belçika ticareti 
ehemmiyetli surette azalmııtır. Bu a
zalmada kontenjan usulünün tesiri ol
duğu gibi, diğer bir çok amiller de 
Türk - Belçika ticaretinin azalması 
üzerinde icrayi teıir etmiıtir. 

Belçikadan Türkiyeye yapılan ihra
cat eskiden yükuk bir miktara baliğ ol
duğu halde, bugün bu miktar hayli te
nezzül etmiıtir. Keza Belçikaya yaptı
ğnruz ithalat ta dünya piyasalarında fi. 
yatların dütkünlüğü hasebile hayli aza). 
mııtır. 

Bir zamanlar Belçika arpalarrmrz i
çin gayet İyi bir müşteri idi. Bugün Bel
çika bira fabrikaları Türk arpaları yeri
ne, Lehlıtan arpalarını t.,..cih etmekte
dirler. 

BelçikaLlar buna ıebep olarak arpa. 
larımızın iyi tenllzlenmemit ve ıtandar .. 
diıe edilmemiı olmasını ileriye sürmek ... 
tedirler. 

Yeni yapılacak ticaret mukavelesin
de ilci memld<et ticaretinin yeniden ih
yası meseleıi göz önünde bulundurula
caktır. 

1 

Belçika bir sanayi memleketidir. Tur 
kiye, ~elçika f~ikal~ için İptidai mad 
deler ihraç edebılecdı: hır vaziyettedir 

Belçika ticari münaaebatta el~ 
li)>eral~i '!'uhafa~ ~inekteclir. Bel
s~adat ıhthcli!'dalatt ~ dövız ihrac. için bir 
pna a "' nıevcut deği!d• 
sebeple bu memleket milli ır •• Bu 

. . . . mahıulatı-

M. Piyoaun vekili Sadi Rıza Bey, 
aa' asını teırih ederek suçlu lrf an Be 
yln, gazeteci:ik ... haya~na . ahıkı~ bir 
tahsiyet olmadıgını aoyledı ~e: . . 

_ Mahkeme huzurundakı vazıyetı 
de bunu göstenni§tir. Hatta allığı .im 
zaya göre, okuyup yazacak mevkıde 
bile değildir, dedi. 

irfan Beyin vekili Mustafa Hayri 
Bey, derhal ayağa kalktı: 

_ Müekkilimin §ahsına tecavüz edi 
yorlarl 

Sadi Rıza Bey, mukabe~e -;dince~ 
iki müdafaa vekili arasında ııddetlı 
bir münakata baıladı. 

Güçlükle yahıtınlan bu söz ~~!
)osundan sonra, Sadi Riza Bey, sozune 
devam ederek bir takım makaleler ne.f 
rile müekkilinin teıhir edildigini üerı 
sürdü ve istidasında bildrilcn ıahsi 
bak talebini tekrar etti. 

Suçlu Vekili Mustafa Hayri Bey, 
M. Piyoa aleyhinde yapıla~ netriyat: 
bm istihdaf edilen gayenın vatanı 
mahiyette olduğunu uzun uzun iaba· 
ta utraştı ve mevzuun aiyaai olduğu• 
nu burada adi hakaret mevzuu bah • 
aoİamayacağını iddia etti. 

Mustafa Hayri Bey, müdafaa11nı 
bitirdikten sonra, mahkeme kara•. ver 
mek üzere dunıımayı önümüztlekı pa 
zartesi gününe bıraktı. 

Dilsizler mahkemede 
Dilsizler Cemiyeti reiıi Süleyman 

Sım Bey tarafındav. Devlet matbaa • 
11nda çalııan dilıiz Abdülkadi~, Ah • 
met, Kara Ali Efendiler a!Aoyhme ce· 

mi:fetin m8nevi ıahıiyetini tahkir et
tikleri iddiasile bir dava açılmıştır. 
Bu dava, dün Sultan Ahmet birinci 
sulh ceza mahkemesinde görülmü§!Ür. 
Haklın, davacı ile suç!ulan anlattır· 
mak için bir tercüman buldurdu ve 
muhakemeye bu tercüman vaııtaıile 

devam edildi. 
Süleyman Sım Bey, davasını teı· 

rih ederek suçluların her fırsatta ce· 
miyet hakkında tahkir edici ıözler 
aarfettilderini aöyledi. 

Suçlular, bunu i§aretlerle ihtar et-
tiler: . 

_ Biz hakarette bulunmadık dedı 

ler. 
nun üzerine davacının 

Mssrlfl• 

Yeni 
İlkmektepler 
Belediyeye fevkalade bir 

bütçe verildi 
lıtanbul Maarif müdür!ÜğÜ şehri· 

mizde yeniden ilk mektep binaları ya· 
pılmak üzere belediyeye senelik mu • 
tat bütçeden baıka fevkalade bütçe 
teklif elmİ§tİr. Bu bütçe 400 bin lira· 
Jrktrr. Belediye fevkalade bütçeyi ka· 
bul ettiği takdirde ıehrimizde yeni • 
den birçok ilk mektep binası yapıla • 
caktır. 

Orta tedrisat umum mUdUrlUgU 
~1aariff vekileti orta tedrisat u • 

mumi müdürü Hasan Ali Beyin mün 
hal bulunan mebusluklardan birine, 
Cümhuriyet Halk fırkası tarafından 
namzet gö.;terileceği kuvvetle söylen
mektedir. Bu takdirde orta tedrisat mü 
dürü umumiliğ i için vek8.let müfettiş· 
lerind-en Teviik ve sabık muallim mek 
tehi müdürü Saffet Beylerin isimleri 
zikredilmektedir. 

Fakir çocuklara 
Sıcak yemek ---
Alemdar nahiyesinin 

evi dün açıldı 
aş 

Himayeielfal cemiyeti Alemdar 
nahiye tubeainin ııhhi müzenin kar 

111ındaki binada kurduğu Aıevinin 
dün küıat resmi yapılmıthr. Açılma 
merasiminde Cümhuriyet Halk fırka· 
ıı Eminönü kaza reisi ve Himayeiet· 
fal cemiyeti heyeti merkeziye azasın 
dan belediye batmüfettişi Tevfik B., 
fırkanın Alemdar nahiye reisi Rıfkı, 
Himayeietfal cemiyeti Eminönü kaza 
sı heyeti idare reisi Dr. Ali Rıza, na
hiye reiai Mahzuze lbrahirn Hanım 
ve fırkanın aemt ocak reisi ve azala· 
rile cemiyetin vi!i.yet, kaza ve nahi • 
ye ve mahalle teıkilatı reisi ve aza -
larile mektep müdür ve muallim bey 
ve banımlan hazır bulunmuılardır. 

Açılma merasiminde nahiye reisi 
Mahzuze İbrahim Hanımın söylediği 

nutuktan aonra, Mabzuze Hanım ma 
kası Himayeietfal heyeti merkez.iye •· 
zasmdan belediye baı müfettiıi Tev • 
fik Beye nrmit. o da muvaffakıyetler 
temenni ettikten aonra, makası kaza 
reiai Dr. Ali Rıza Beye vermit ve Ali 
Rıza Bey kordeliyı keamittir. 

Bundan sonra çocukJann yemek 
yedikleri salona gİrİlmİftİr. Salonda 
mekteplerden aynlınıı olan 30 falôr 
çocuk bütün malzemesi yeni temin e
dilmiı olan iki masada oturmU§laYdı. 
Çocuklara dün bir çorba, etli nohut, 
tulumba tatlısı verilmiıtir. Her a:ün 
iki kap yemek verilecektir. Çocuklar 
yemek yediketn aonra Cümhuriyet 
martı aöyliyerek aynlmıtJardır. Davet 
liler çocukları büyük bir ıefakatle kar 
ıılamıı ve nahiye heyeti idaresini teb· 
rik etmiperdir. 

Bu otuz fakir çocuğa verilmek Üze 
re otuz yün kazak teberrü etmiı olan 
hayir sahiplerinden ve fabrikatörler• 
den trikotajcı 1 bralıim F evz5 Beyle 
bir çuval patates ve bir çuval aoğan ki 
200 kilodan fazla erzak teberrü etmit 
o.lan tüccardan A.ann BeylerJe diğer 
bazı hayir sahiplerine teıekkür edil· 
mittir. 

hüviyet varakaaınm tetkiki için 21 
kanunuaaniye kaldı. 

Kılişeci Alaettin Bey davası 
Kiiıeci Alaettin Beyin dava doa • 

yasının yeniden tqkili için, evv-;lce Y'!" 
pılan muhake~esi esna.~ınd~ dın!e!'!-
1 __ ı..;tler diın de muddeıumumılı-
en.,....... • kilın" 
ğe davet edilerek aorguya çe '§ • 
!erdir. 
TUrk _ Yunan mahkemesinde 

Muhtelit Türk· Yunan mahkeme-
. dün 9 davaya bakmııtır. Bu dava• 

il dk rilmk"" ]ar hakkın a arar ve e uzere 
mahkeme 25 kanunusaniye bırakılmı§ 
tır. 

Tevkifhaneye esrar sokan 
Tevlı:ilhaneye 76 gram eırar solana· 

ğa teıebbüs ederken yakalanan gardi. 
yan Halim, dün 9 uncu itıtiaaa mahke
mesinde (8) ay hapse mahküm olmuı
tur. 

Adliye yangını tahkikatı 

sormuş. Yeni profesör!er bu yıl 
hangi kitapları İstiyorlar. 

Ve profesörler istedikleri kitap
ların listesini hazırlamıya ba5Jam11 
!ar. ilim adamlarına kar~ı gÖateri: 
len bu alakayı takdir etmek lazım· 
dır. Kitap profesörün gıdasıdır. 
Yalnız üniversitede kendini ilme 
vakfeden profesöre değil en hücra 
bir köy mektebinde çah,an mual
lim de kitaba muhtaçtır. Bir köy 
muallimi yürüyen hayatı takip et
meğe mecburdur.Muhitinin seviye· 
sinden daima bir kaç gömlek üstün 
olabilmesi için köy hocasının da 
ihtısasa ait olmasa bile hayati ve 
içtimai kıymeti haiz kitapları oku
ması İcap eder. 

Fakat öyle biliyoruz ki değil ho· 
caları hatta ortamektep ve lise mu
allimleri bile hatta mesleklerine ve 
fubelerine ait yeni çıkan eserleri 
takip etmek fırsatını bulamıyorlar. 

Bunun ilk sebebi ilim ve ihtısas 
kitaplarının pahalı olmasıdır. Bil
miyorum ama, bir lise muallimi 
zannederim ki kendine istifadeli 
bir kütüphane yapmak imkanların 
dan mahrumdur. Meğer ki fahsi 
serveti ile beraber mesleğine kartı 
hararetli bir qkı olsun. 

Geçenlerde görüftüğüm müte
hasıs bir doktorumuz mesleki kitap 
ve gazeteler için ayda otuz bet kırk 
lira verdiği halde gene bir çok eser 
!erden mahrum kaldığını söylüyor• 
du. 
Doğrudur. 

Kitapsız ilim olamaz ve ilmin 

seyrini, tekamülünü takip edemi

yen bir adam mesleğinde, ihtısaıın 
da ileri gidemez. Buna şüphe yok. 

Fakat bu ihtiyacı yalnız üniversite 

mensuplarr hesabına kabul etmek 
asla doğru değildir. Maarif Veka

leti bu alakayı daha ziyade maaf· 
lan değil kitap almağa, hatta gün· 

delile gazete ve mecmuaları tcda· 

rik etmeğe yetmiyen lise muallim· 

leri hakkında göstermelidir. Öyle 

edebiyat muallimleri var ki değil 

Avrupada çıkan akademik eserleri 

hatta memlekette intişar eden ro

manları bile okumak imki.nını bu. 

lamıyorlar. Hükfunet bazı mmta· 

kalarda memurlara nasd pahaldık 
zammı, kira bedeli, tark vilayetlen 
zammt gibi küçük yardımlarda bu
lunuyorsa muallimlere de kitap 

zammı diye hiç olmazsa ayda 

, lira bir zam yapmalıdır. Bu su· 
he ek htlrn ~nlarr memleketin edeb' 
aref.k~ hen e alakadar etmif hem 

de ı ır ayahnı bilvaaıt t .k 
. l M ır a etvı eb 

mıt o ur. ua ırnlerin bu kitap 
parasını zevk ve aafaya aarfede. 
ceklerini hiç zannetmem. Zaten i
çinde bulunduğunıuz kitap piyaaa-
11 bunu derhal belli eder. • 

lzmire 

Burhan CAH/1" 

giden avukatlar 
döndüler 

lzmir uukat:larırun tqcbbüsü üze
rine teıkili tasavvur edilen Avukatlar 
Birliği kongresine iıtirak etmek üzere 
lzmire ıibnit olan avukat Ferit ve Ha· 
Jİm Refet Beyler dün ıehrimize dön • 
müılerdir. Baro reisi Halil Hilmi Bey 
de yar.rn tehrimize gelecektir. 

Vali Beyin teşekkürü 
Refikamm hastalığı mtinaoebetil<! 

habr soran ve sağlık dileyen muhte 
rem dostlarımızla aziz arkada§ları • 
mıza ve hastaya pek büyük bir maha· 
ret ve muvaffakıyetle ameliyat yapan 
Tıp fakültesi cerrahi profesörü ope • 
r~tör Ahmet Kemal Beyefendi ile bü· 
tun hastalan hakkında olduğu gibi 
refikama kartı da yükaek b·r dikkat 
ve şefakat eseri gösteren Teıvikiye 
Sağlıkevi aaTıip ve müdürü doktor lb
rahim Beyefendiye ıükranlarımı sun
mağa muhterem gazetenizin lutüfkar 
tavassutundan iıtifade etmek isterim 
efendim. 

Vali ve Belediye Reiai 
Muh'tt'n 

Kadir gecesi 

Adliye yangını tahkikatına dün de 
devam edilmiıtir. 1 

Adliye ve mülkiye müfettiılerinden 
mürekkep heyet, dün de ağır ceza mah· 
kemesi odacm Kani, mübatir Ari~ vı; 
levamn katiplerinden Emin d'endılen 

latanbul müftülüğünden : 
13-1-1934 cumartesi akpmı (Pazar 

gecesi) Ramazanı ıerifin 27 nci gece
si olmakla Leylei kadir, 17-1-1934 
çartamba gÜnü de Bayram olduğu i
lan olunur. 

dinleıniıtir. 

Pastahanenin tahliyesi 
Dün, sabah poatalıanede bir içtima 

yapılmıttrr. Müddeiumumi Kenan Be
yin de bulunduğu bu iç~mada , poataha J 

ne binasının en kısa bır zamanda lııh: 
!iyesi görütülmüt ve bu hususta kat'ı 
kararlar ahnmııtır. 

Bayram Namazı 
s 

Zevali 
Ezani 

8 
2 

FiTRE 

D 

3 
57 

Ala Orta Edna 
Buğdawlan 10 R f;,20 
Arpadan 13 10,20 O 

Kuru üzii.mden 78 65 52 
Hürmadan 208 1.10 O 

Postahane binasının nihayet on gün 
zarfında bo§altılarak adliyeye teslirn e
dilebileceği kuvvetle ümit olunmaktadır. 
Mümkün olduğu takdirde peyderpey 1 
icra dairelen de, postahane binasına 
yerlqtirilecektir. ı ll•••••••m!!!!::~-----
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Salaha doğru gidi~ mi? 
ı 933 ıeneıınin aiyaıi ve iktıaadi 

pl&nçoıunu yapan Avrupa gazeteleri, 
1929 seneaindenberi gittikçe geniıli· 
yen ve derinleşen buhranın artık bir 
dönüm nokta11na geldiğini bildiriyor. 
Milletler Cemiyeti istatiatikleri, bey
nelmilel ticaret hacminin geçen sene
ye nisbetle azacık geniılediğini gÖa· 
teri yor. Bununla beraber, bu ticaret 
hacmi henüz dört ıene evvelkine nis
betle ancak üçte bire yakın bir mik
tardan ibarettir. 

Her halde §U muhakkaktır ki, ar
lık eski vaziyetin avdet i mevzuubahis 
bile değildir. Bu dört senelik buhran, 
devletlerin iktı&at ve ticaret münase
betlerinde yeni bir vaziyet meydana 
getinniıtir. Milletlerin çoğu, eski va
ziyete dömneğe çalıımıyorlar. Yeni 
vaziyete intibak etmeğe uğraııyorlar. 

• • • 
Mussolini. Simon mülakatı: 
Siyaıi emniyet meıeleai.ne gelince; 

Rusyanm bir taraftan Amerika, di
ğer taraftan da Fransa ve müttefikle· 
rile münaıebetlerini tanzim etmesi, 
Uzak Şarktaki gergin vaziyeti hayli 
u lab etmiş olmakla beraber, Alman· 
ya ile Fransa arasındaki münaıebet 
gayri tabii olmakta devam ediyor. Ja· 
ponyanm ve Almanyamn Milletler 
Cemiyetinden çekilmek hususundaki 
kararları ltalyanın da cemiyeti ıılah 
yolundaki teşebbüsü, Cenevre teıkila· 
tını zayıflatmı§tır. 

Yılbaıı tatillerini geçirmek Üzere 
lıalyaya giden lngiliz Hariciye Nazı· 
rı Sir John Simon ile Muasolini hafta 
arası görüttiiler. Görüıi.iılen meseleler 
arasında Milletler Cemiyetinin ıslahı 
bahsi de olduğu anlaşılıyor. Mu&101ini 
ve Sir John S mon müli.katrndan son· 
ra neıredi len resmi tebliğde şu iki me
seleye temas edildiğ i bildirilmekte
dir: 

1 - s·1ahsızlanma meselesi. 
2 - Milletler Cemiyetinin 11lahı 

meseleıi. 
Her iki mesele üzerinde de müspet 

bir karara vanldığı anlaııı.lmıyor. Si
lahsızlanma hakkında tebliğdeki ifa· 
de müspe t bir neticeye varmak için 
umumi bir t emenniye münhaıır kalı
yor. Mil!etler Cemiyetinin ,'•lahı bah· 
ıine gelince; burada ki ıfa~~ dah~ 
müphemdir. Deniliyor ki lngıhz Harı· 
ciye Nazırı, Muısolini'nin ıslahata ne: 
den lüzum görüldüğü hakkındakı 
fikirlerini dinledi ve hüküınetini bu 
noktai nazarlardan haberdar etmeyi 
vadetti. Görülüyor ki Sir John Simon, 
Milletler Cemiyetini ıslah bahsinde 
azami derecede ihtiyatla hareket et· 
miştir. 

Mussolini'nin bu MilleUer Cemiye· 
tini ıslah bahsindeki zayıf tarafı fU• 
dur k i, cemiyetin kendi nokta..i naza .. 
rına göre, z.ayıf cördüğü nol<.talarını 
izah ediyor. Ancak bunların ıılahı 
iç in müspet bir tek!if yapınıyor. Bun
dan maada cemiyetin bugün tebarüz 
eden en büyük zafı, Almanya ve J a· 
ponyanın çeki:mesindedir. Her han· 
gi ıslahat yapıl dığı takdirde bu dev• 
!etlerin tekrar cemiyete iıtirak ede
cekleri malUm değildir. 

Ameri.ka ve Sovyet Rusyaya gelin .. 
ce; geçen on gün içinde gerek Rooae· 
velt, gerek Litvinof Mi!letler Cemiye· 
tile teırikimeoai etmekle beraber, ce· 
miyete giremiyeceklerini aarih suret-
te oöylemiılerdir. . . • 

Hü18.aa Muasolini • Simon mulaka .. 
tından müspet bir netice çıkmadığı an
laıı lmaktadır. Fil!'a~~ka lıa!ya i.le in: 
giltere araaı~dak~ ~u.na~~etlerm çoJC 
aamimi o'dugu b:ldırılmıştir. Fakat 
bu aamimiyet Fransa ile Almanya ara .. 
sındaki münasebetler Üzerine bir te
sir yapmıyor. Asıl mesele de o nokta
dadır. 

• * • 
Fransanın teklifi: 
Fransa tarafından silahsızlanma 

ıneseleıi hakkında Almanyaya yapı· 
)an teklif günün en ehem.miyetli me. 
a..elesi olmakta devam ediyor. Bir haf· 
tadan beri gelen mütemmim malüınat 
!eklifin mahiyeti hakkında etraflı iza· 
bat veriyor. Fransız Sefiri M. Françoiı 
Poncet'nin teklifi ıu esasları ihtiva et• 
ıınektedir: 

1 - Saar meselesi yalnız Fransayı 
değil, Milletler Cemiyetini alakadar 
eden b·r meseledir. 

2 - Almanya tarafından teklif 
edilen on aenelik miaakı Fransa kabul 
ediyor. Ancak bu misak hali hazırda 
ınevcut olan Lokarno misakını zayıf
latmamalı, bili.kia takviye ebnelidir. 

3 - Franaa Almanya tarafından 
teklif edilen 300,000 askeri kabul ede· 
mez. Mac Donald teklifindeki 200 
bin ile iktifa edilmelidir. 

4 - Sili.haızlanmaya biri tecrübe, 
diğeri de tatbik devreai olmak üzere 
iki devrede baılarunalıdır. 

5 - Silahsızlamna mukaveleleri 
tatbik edildikten sonra hava kuvvet• 
leri tamamile beynelmileUeımit bir 
poliı ve zabıta kuvveti halini almalı
dır. 

Görülüyor ki Franaız teklifi tadil 
edilmit Mac Donald proje~ile ~a>'!aı:~ 
kuvvetleri hakkında vaktile ılerı au· 
rülen Franaız·projeaini telif eden bir 
tekliftir. Tadil edilen Mac Donald 
projesinde tecrübe ve tatbik devrel~
rinin her biri dörder aeneden sekiz 
sene olmak üzere tespit edilmiıti. 
Fraıuız teklifi devreler için bir müd
det tayin etmiyor. Bunun müzakere 
ile tespit edilmek iotenildiği anlatıl ı· 
yor. Maamafih ıu ıarihtir ki ne A!· 
man teklifile ne de Fransız mukabil 
teklifile ıiJ&h.aızlanma meaeleei bir 
adım ilerlenıit olmuyor. Silihıızlanma 
konferansının da pazartesi tekrar 
açılması mukarrerdir. Bu ıartlar altın· 
da konferans,ı yeniden tehir ebnek 
icap edecek. 

• • • 
Amerika Meclisinin açılması: 
Amer:ka Mecliıi Cümburreisi Rooae

•elt'in bir nutku ile açıldı. Mecliıin 
Cümhurreisini geniı sa lahiyetlerle 
teçhiz edip te tatil karan verdiği gÜn· 
Je tekrar toplandığı bugün a;asmd~ 
Amerikanın iktısadi vaziyeb h.ayli 
değiımiıtir. Meclis büsbütün yenı ve 
deği~iı diğer bir vaziyet ile karşı· 
la§ıyor. Bu deiiımit vaziyetin ne de· 
receye kadar muvakkat bir tedbir, ne 
dereceye kadar da daimi bir nizam 
olduğu hakkında tereddütler vardı. 
Rooaevelt söylediği nutukla bu tered· 
dütJeri izale ediyor. Yeni vaziyet 
daimi bir nizam olarak kalacakbr. 
Artık eakiye avdet mevzuubahis de· 
ğildir. 

Cümhurreioi iktıaadi kalkınma 
programını tatbik ebnek için müraca· 
at edeceği yeni tedbirler hakkında 
bir maIUmat vermemiıtir. Ancak nihai 
netice hakkında ümitli tahminlerde 
bulunmuıtur. lktıaadi kalkınmadan 
maada nutukta temas edilen ehemmi
yetli bir mesele de linç hakkında ya· 
pılacak kanundur. Cümhurreisi l inci 
menetmek için bütün hükümetlerc ta· 
mil bir kanun yapılııcağını söylüyor. 
Şimdiye kadar linç hareketleri ayrı 
ayn hükUmetler tarafından yapılan 
kanunlar ile menediliyordu. Müakira· 
tın men"i gibi umumu alakadar eden 
meselelerdir ki bütün hükiim.etlere 
ıamil kanunlar la menediliyor. Linç 
meselesi de böyle bir şekil aldı. Ancak 
cenup hükümetlerinin buna muhale
fet edecekleri anlaıılıyor. 

Her halde Amerika. Cümhurreisinin 
gerek iktııadi kalkınma programının 
tatbikinde, gerek diğer teıebbüs!erin· 

· de Meclisin muhafazakar unsurlarile 
çarpışacağı anlatılıyor. Fakat Rooae• 
velt'in kuvvetli vaziyette olduğu aar:h. 
t ir. 

• • • 
Yeni Romanya hükumeti: 
Romanya, Baıvekil Duka'run katli 

üzerine baılıyan büyük bir buhranın 
zebunu olmuıtur. Duka'run kaUi üze· 
rine Maarif Vekili Angelesco Baıve
kil olmuttu. Ancak yeni baıvekilin 
fevkalade vaziyeti idare edemiyeceği 
anlatıldı. Mezunen lsviçrede bulunan 
Hariciye nazın Titulesco'nun da kabine
ye gİrmİyeceği anlatılınca Angeleaco 
çekildi ve Duka kabinesinde Ticaret 
Naznlığı yapan Tataresco baıvekil 
oldu. Yeni baıvekilin genç ve azim· 
ki.r bir devlet adamı olduğu bildiril
mektedir. Ancak düne kadar Titulea
co Hariciye Nazırlığını kabul etmedi· 
ğinden yeni kabine tam olarak teıek
kül ebnİf telakki edilemezdi. Dün 
bildirildiğine göre nihayet Titulesco 
kabineye girmeğe muvafakat etıniıtir. 
Binaenaleyh Tatareaco kabinesi artık 

ı '" ""' '" • Parktan evvel yapılacak 

Bü::i~a:l~~=:~ o;u,~.~.::.ı·::::""' H~• VALS eMn ihutişau~·A· filRmiEBESI. ~ 
F ırkasr, fırka parasından, idman iti-

istida t nümayişleri fakı tahsiıatmdan 6-7 bin lira aarfederek { 
Şunu bilmeli ki, alemde en büyük e- (Aylarca aakerlerin tesviye için çalıı· 

serler ve en mühim iıler daima ıinirli maıı da ayn) Şemsipaıada ufak bir 
ve yüksek fikirli kimseler tarafndan ya- aaba ve güzel bir kulüp binası vücuda 
pılmıttır. Ancak bunlar iılerinde mu· getirdi. Şimdi duyuyoriız ki Beledi-
vaffak olmak ve bu yüksek kudret ve ye burada ve pek büyük bir aaha Ü· 

kabiliyeti göıterebilmek için hiç bir ka- zerinde bir park vücude getirmek İs• 
yıt ve tesir albnda bulunmadıklannı tiyormuı. Bu takdirde: 
ve tamamile hür ve sed>eıt bava içinde 1 _ Oıküdar gençliği sahasız ve 
yaıadıklarını bilmek ıarttır. kulüpsüz kalacak. 

Hayrete ıayan diğer cihet te bu tür 
Jü artist ruhlu, ıinirli kimseler makine 2 - Belediyenin borçlarını ödiye· 
gibi muntazam bir disiplin altında itli. mediği bu dar zamanında baıma ye· 
yen bir yerde bulun-1<tan sıkılırlar niden 300-500 bin liralık bir masraf 
ve böyle garanti albnda Ye ıİgortalı gİ· daha açılacak. Üsküdar Tramvayı 
bi her türlü endİfeden azade bir bayat çarşı içinden bin bir tehlike içinde 
içinde biç bir sanat .eseri göıteremez· geçerken, henüz oraları bile genişle-
ler. Bunlar öyle bir arkı diıiplinden iı· tilmemiıken parka bilmem ne lüzum 
tedikleri zaman kurtulmak güçlüğü kar var? 

Üsküdarlı Spor aevenlerden 
Hayri 

ııoınc!a duyduklan korku ruhlarım bo-
zar, bilğlii ve bütün hamlelerini kırar. 

Hayatta bazı kimseler çok duyğulu 
ve ziyade hisli oluyor. Bunyevi bassasi 
yetleri o kadar ziyade bulunanlar var 
ki, batkalanrun henüz hiç vücudünden 
haberdar olmadıkları her hangi bir ıe
'bepten onlar derhal müteesoir olurlar, 
itte uıtma ve diğer bir talmn haıtalık
lar böyle bünyevi bir hassasiyet netice 
ıi bazı sebepler teıirile pek çabuk mey· 
dana gelirler. Bazı kimoeler üzerinde 
hayvanların yakınlığı böyle bir ha11aıi
yet ve ınüteeuir olmak luibiliyeti uyan 
dırdığı görülmektedir. Mefhur (Napol· 
yon) ve (Velington) kedi ve beygirle
rin yakınlığından ziyadesile müteessir 
ve muztarip olduktan malümdur. Bu 
fartı hassasiyet sebebile belki yüluek 
fikirli büyük adamlara mahsus olan 
has tal klardan baı ağrıların izah etmok 
mümkün olabilir. Bunun gibi delilerden 
ziyade akıllılara musallat olan (gut) 
hastalığı ve ıar'anın bazı tekilleri hep 
bu türlü hassasiyetle izah edilebilir. 

Doktorlar mabreı tesirler hakkında 
hayli bilgilere malik iseler de eıasen 

bünyevi tesir meTZuubahiı olunca mağ
lüp ve aciz bir vaziyette kalırlar. 

Francalanın içinde hamam 
böceği 

Aldığımız francala içinden ba • 
zan İp, bazan tekne kazınbıı çıkıyor .. 
du. Dünkü ekmekte ezilmiı Hamam 
böeeği de çıktı. Belediyemiz ne za • 
man fırmcılan unları elemeğe, mec

bur edecektir? 
Bomonti Saadet ap. No. 3. 

NURi 

Konferans 
Onivenite doçentlerinden Dr. Sa· 

di Bey dün aktam Halkevinde ''Tür • 
ki.yede kendine inanma kuvveti" m ev 
zulu bir konferans vermittir. Bu kon
ferans Konya lisesinden mezun olan -
lar cemiyeti tertip etıniıtir. 

Bursa ve Kayseri liseleri 
mezunları 

Bugün Halkevinde öğleden evvel 
Bursa lisesinden mezun olanlar, öğ.Je 

Bugün A R T l S T l K sinemasında 
Şarkı kralı ve halkın şımarık çocuğu 

JOSE _MO JİKA'yı 
M~~emm•l çıga~ mu~i- ÇiNGENELER KRALI 
kisı ve 9arkılarıle dolu 

filminde görünüz. llaveten : FOX JOURNAL. (12132) 

_. ......................... . 
Memleketimizde bugüne kadar yapılan en güzel 

TORKÇE SöZLO • ŞARKILI Büyük film 

Milyon Avcıları 
Rejisör : ERTUGRUL MUHSiN 

Oynıyanlar : FERiHA • MELEK • NECLA - FERDi • 
MUAMMER. MAHMUT ve HAZIM (12125) 

' Bugün 
M E L E K 

SİNEMASINDA 
Amerikada 1933 senesinde yapılan 

rilmler arasında birinciliği kazanan 

HAYATIM 
SENİNDİR 

(Back • Street) 
Fransızca sözlü büyük aşk ve 

ihtiras filmi. Oynıyanlar: 

lRENE DUNE 
ve 

JOHN BOLES 
Ayrıca: Pnramount dünya haberleri 

1933 senesinin ıayanı ehemmiyet va
kayii. Bugün saat 11 de tenzilatlı 

matine. (12128) 

Bugünkü Prograıd 
ISTANBUL: 

12,30 Türkçe Gramofon pl.ik neıriy•lt 
17 ,30 Gramofon. 
19,30 Hanrmlar heyeti. .,J 
21,00 Gramofon Ye Anadolu Ajanı• 

ı •• ;. .,,J 
21,30 Süheyle Bedriye hanımın itl 

Bedayii m u•ilıtİ 

ANKARA: 
12.30 - 13.20 Gramofon. 
18 .. 18.40 Keman konıeri 

t.ara(ından) . 

18.40 - 19.15 Franııa:ca derı. 
19.15 • 20 Gramofon. 
20. Ajanı haberleri. 

(Ekrern iJ. 

V A R Ş O V A 1411 m. 

Gene bunun ıibi bazı büyük ve yük
sek fikirli kimıelerle p<k çok insanla
rın polis vukuatı hikayelerinden, l'O· 

manlanndan ve buna dair l'Öıterilen o
yunlar ve sinemalardan pek ziyade boş· 
!anmaları ve zevk duymalarının ıebehi 
ıimdiye kadar malüm değildi; Şikago 
üniversitesi profesörlerinden Doktor 
(Semson) gençlik hakkında araştırma
lar enstitüsünde kırk üniversite talebe
ıi üzerinde yaphğı tecrübe neticesi bu 
türlü bikiıyelerin münebbih gmi sinirle
ri uyandıncı ve harekete getirici tesir 
yapmayıp bilakis ıükün ve ıükünet ha 
sd eden bir yolda tesir yapt • l ve İşte 
bu oebepten fikren yorğun damları· 
nni boşlarup zevklerine gittiji anlatıl· 
maktadtl'; 

den sonra da Kayseri liaeainde me - j im••••••••••••••••! 
zun olanlar cemiyeti senelik kongre

16,40 Plak, 17,40 R .. ü 17,55 Şar~1tı 
hafif ha•alar. 18,20 Keman lr:onıeri, 1~ 
sahabe, 19 Müıahabe, 19,20 Adrla d~" ~ 
den naklen : Hafif muıilıd, 20 Mt.ı-; ~ 
20,20 Müıahabe, 20,25 Müıahabe, 21,~ 
fonik kon•er, 23,40 Schmidt'in plikl 
Müsahabe, 24,05 Siaan muıikiai, 

Büyükada 
Dr. ŞOKRO 

tam !etekkül etıniı addedilebilir. 
Yeni Romanya hüküınetiO:n çok 

nazik bir vaziyet ile karşılaştığına 
ıüphe yoktur. Duka'ya karşı suikasti 
yapan adamın mensup olduğu teşkilat 

dağıtılınıttır. Büyük mikyasta tevki
fat yapıldığı bildiriliyor. Hükümetin 
bu siyasi karıtıklık ile mücadele ebnek 
için polis ve emniyet teıkili.tında eaaa· 
h 11lahat ve tensikat yapması lazım
dır. Halbuki bu teşkilata menıup 
ehemmiyetli unsurlann doğrudan doğ
ruya krala mensup olduklan bildirili
yor. Titulesco'nun kabineye girmekte 
tereddüt göstermesine sebep te hüku· 
metin bu noktalarda elleri kollan bağ
lı olacağı hakkındaki kanaatti. Hari. 
ciye Nazın kral ile bir pazaıılığ-a giri
Jİp te !;>unları temin ettikten sonradır 
ki büküınete ittirak ebnefe karar ver· 
di. 

Tituleaco'nun kabineye ittiraki, kuv. 
vetli bir bül<Umet tetd<kül ettiğine en 
büyük zımandır. Yeni Romanya hü
kümetinin müşkül vaziyet ile kartıla· 
ıacağına emniyet edilebilir. 

Ahmet ŞUKRV 

lerini akte<(.eceklerdir. 

Yeni n•frlyal 

Fikir hareketleri 
Hüseyin Cahil Bey tarafından neş

redilmekte olan Fikir hareketleri i· 
simli mecmuanın 12 inci sayısı neşre
d ildi. içinde garp mütefekkir ve mu· 
harrirlerinden bir çoklarının kıymetli 
yazılan ve Hüseyin Cahit B. in '"Bi· 

1 
zim alliınıeler,, adlı bir makalesi var
dır. Tavsiye ederiz. 

Mimar 
Bu aylık ıan'at ve yapı kültürü mec

muasının 36 ncı sayısı çıktı. Bu sayı ile 
(Mimar) 3 üncü in ti tar senesini bitir
di. Memleketimiz neşriyab arasında iti
nalı baskı11 ve kıymetli muhteviyatı ile 
müıteana bir mevki alan ve ecnebi mem· 
kketler mimari sahasında büyük bir a· 
li.ka uyandıran bu değerli mecmuayı o
kuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Sina Journal 
Cine Journal namında tebrimizde 

haftalık fran11zca bir gazete çıkmağa 
baılamıştır. Yeni arkada§lmızı tebrik e
deriz. 

lST ANBUL BELEDIYESl 
SEHIR TiYATROSU 

Bugün gündüz ıaat 14 te 
Bu aksam 

saat 19,JO da 
'.OKUS HAY AT 
Büyük opereti 

l' azan: Ekrem 

ve Cemal Retit 
Jmuma 
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Bugün ' 
1 P E K SiNEMASINDA 

CLARK GABLE 
ve 

CAROL LOMBARD 
tarafından Fransızca olarak ibda edi

len büyük mevzulu 

KADIN ve 
KU·MAR 

filmi takdim edilmektedir. Poker ille
tine müptela hiylekar bir kocanın ha
yabnı gösteren bu film Clark GABLE 

ın en güzel filmidir. 
Ayrıca: Dünya haberleri. 

1933 senesinin mühim vakayii. Bu
gün saat 11 de tenzilatlı matine 

vardır. (12129) --~~~-~--., ... 
GU8TAV FROEHLıCH 

ve ANNA BELLA 

G:ineş Dogarken 
filminde Fransızca konuşuyorlar 
ve sarkı sayliyorlar. (12131) 

FRANSIZ TiYATROSU 
Marika Kutopuli Yunan heyetinin 

temsilleri 
Bugün birinci matine ıaat 14,30 te 

TROIS ET •.••. UNE 
ikinci matine aaat 17,30 le La Ten· 

tation. Aktam saat 20,45 le Ami 
comme avant. 

BUDAPEŞTE: 550 .,..~ 

13,05 Etien Berta takımı tarafındara ~'-
14.30 Polis orkeıtraıının konıeri, 17 5' 
neırlyatr, 18 Müıahabe, lS:,30 Madan1 Jl.i 
tarafından taıanni, 19 Müıa.habe, 19,30 ~ 
hahe, 19,30 Jean Koncz tarafından ; 1) 
20,05 E cnebi matbuat haberleri, 20, 

11 
t 

r adan naklen temsil, Müteillr.iben Si•• 
ı ikiıi. 

BÜKREŞ394m. 1 
13 Haberler, pl&ıc, haberler, plak, ıt,· 

yo orke•lraıt, 18 Haberler. 19,15 Ot ~ 
20 Oni•erıite dersleri, 20,20 Pli.k, zo,45" 
feranı, 21 Senfonik konıer, 22, Mi.ital~ 1 
Senfonik k onserin devamı, 22,45 Haıı,.r e 

BRESLAU 325 m. J 
17 Öileden sonra.ya. ma.bıua konıerı ,

Ormanda bir tehir, 18,50 Münihli ı•rat. 
ları. 19ı25 Müıahabe, 20 Milli netrİft (1 
so VolF ve Anton Bruckner'ia. eıer ty 
kon•er koro ile. 21 Günün konser, 2.3 ,J1 
herler, 23,30 Berlinden naklen Amerı~ ; 
ler konuıuluyor isimli müıababe11 

23,45 Gece lr:onıeri. 

'Jlillliy~J 
Asrın umdesi "MiLLiYET:) 

ABONE OCRETLE~I 
Tüt kiye içln H•'"~ 

L. K. '"; ı 
3 ayLiı 4 - / 
6 ., 7 50 ı• / 

iZ ,. 14 - :!!_ 
Gelen e•rak seri •erilmez.- lrf,~ 

ıeç.en nüshalar 10 kuruıtur.- C-J I 
malbaa7a ait lıler için müdiriyel:..ı 
r:caat .di1ir. Gasetemis ili.nlaruı 
liyetini kabul etmeL • _,/ 

Ramazan: 25 
imsak iftar 
S. D. S. O· 
5 39 17 ~ 

J 1 

kı,la yüzüme baktı. Bu bakıfta or-r B k d 24 l k h t taya atacağı meseleyi bir eksper ir a ının saat l aya l isabetile tespit etmeğe çalıtan bir 
_ hal vardı. 
1--Y-a.zan--,--S·t-e/•a•n-Z•w•e•i•g-----T-e.rc·iı-.m-e•e•d•e•n•:•/•s•m•a•i•l•M-U•.Ş•T•A•K - Eğer yanlıt anlamadımsa siz 

sahibi olmağa hacet görmüyorum. 
Ve hafif gülümsiyerek, ilave et· 

ti: 
- Sizde ise bu hüsnü niyet taya. 

nı hayret bir mikyasta mevcuttur. 

ciddiyetile, suallerine devam etti: 

- Bir kadın, aşkına layık olup 
olmadığını bilmediği herhangi bir 
erkeğin petine takılarak bu yüz. 
den kocasını, çocuklarını terkede
cek olursa onun bu hareketini ze
lil, menfur ve müstekreh bulmaz
mısımz? Bir kadın farzediniz ki ar· 

tık genç ve tecrübesiz bir kız deni
lecek yatı çoktan geçmit ve hiç de· 
ğilse kendi çocuklarına kar91 nef· 
sine hürmet etmek lüzumunu öğ· 
renmittir, bu kadının hiç bir mülii· 
haza önünde durmıyarak o kadar 
tehlikeli bir bare!<ete atılmasını 
hakikaten mazur görebilir misiniz? 

ba9ka bir şey değildir. KeııJif 
tanıdığım nispette bir fikir lı'~ 
etmek lii.zımgelirse diyeceğiıll 11 
benim nazarımda zayıf hilk:a.1 ~ 
radılmıt alelade bir kadında.il r 
rettir. Şu dakikda bu kadııı" ~ .. 
kalben bir parça hürmet du~' 
yım; çünkü azminin gösterd1~ 
lu takip etmek cesaretini g ( 
miştir; ayni zamanda ona J?i~ı 
acıyorum, çünkü bugün deg•!, Jı' 
le her halde yarın o, derin lı• f 
bahlığa dütecektir. ihtimal Jııl ; 
tığı i' aptalca bir harekettir "İl 
hakkak ki son adıını atmalı:l" ;!, 
mundan fazla acele etmittir;ıl /. 

kabul etmek lazımdır ki bu" 'ıı 
hiç bir çirkinlik , hiç bir ba.Y~ı 
yoktur ve ne o hareketten e~ıl JI 
de ondan sonra bu biçare, •e • 
baht kadını .hakir görındi,i 
kimsenin haklı olmadığı fi1'1 

Danimarkalının bu müdahalesi 
muvakkat bir tesir yaptıktan son· 
ra münakata tekrar hararetleniyor· 
du. öyleki muarızlardan birisi üç 
defa sükuneti muhafaza edemiye
rek üzerime tecavüz için tiddetle 
ayağa kalktı ve her defasında ka· 
rı11 araya girerek bin mütkülat ile 
teskin edebildi. Bu tiddet daha on 
dakika devam etseydi sofra etra· 
fında yumruk yumruğa, tokat to
kata geleceklerdi. Derken lngiliz 
kadını bahse karı9tı ve mülayim 
bir kaç söz söyliyerek münakatanın 
köpüklü dalğalannı teskin etti. 

Madam (C ••• ) ak saçlı ihtiyar ve 
son derece kibar bir İngiliz kadını 
idi. Pansiyonun misafirleri, tabia
tile, onu sofranın fahri reisi intihap 
etmişlerdi iskemlesinin üstünde 
dimdik oturan bu kadın herkese 
karşı müsavi cemilekarlık göste~ir
di. Az konuşurdu, fakat sohbetın· 
den hepimiz zevk ve istifade duyar
dık. Yüzüne bakmak bile nazarlar 
için bir niymetti: Kibar bir itina 
· hafaza tti"i vücudunda 

4 
yanı hayret bir vekar ve sükün gö
ze çarpardı. Herkese kartı son de
rece edep ve nezaket içinde ayn 
ayrı riayetkar olamkla beraber da
ima herkesten biraz uzak durur, 
vaktini ekseriya pansiyonun bahçe
sinde kitap okumakla geçirirdi. Ba
zan piyano çalar, nadiren sosyete
ve karı91r, görültülü mübahaselere 
pek az girerdi. içimizde mevcudi
yeti ancak hissolunabilirdi, bunun
laberaber hepimizin üstünde garip 
bir nüfuz ve tesiri vardı. Bu tesirin 
bir misali de bu seferki müdahale
sinde görüldü. Filhakika o söze ka· 
rıtınca hepimiz• fazla ileri gitmit 
olduğumuzu, İrademizi fazla eli
mizden kaçırdığımızı anlamıttık ve 
bundan hepimiz müteessir olmut
tuk. Münakaşanın tiddetinden fe
verana gelerek yerinden fırlayan 
Alman, bu son müdahale neticesin
de tekrar tatlılıkla yerine oturunca 
lngiliz kadın ortalığa gelen bu can 
sıkıcı sükütten istifacfe etti. Acık 
kül rengi gözlerini bana doğru kal. 
dırarak bir m ·· 

Madam Henriette'in, daha doğru. 
su herhangi bir kadmm irade ve 
ihtiyarı haricinde olarak ansızın 
bir maceraya atılabileceğine ihti
mal veriyorsunuz öyle mi? Demek 
bazı hareketler vardır ki vukuun
dan bir saat evvel herhangi bir ka· 

dın bunları ihtimal haricinde telakki 
ettiği halde bir saat sonra o hare· 
ketlerin kendisinden auduru o ka
dına hiç bir mes'uliyet getirmez, 
bu fikirde misiniz? 

- Evet, Madam, tamamile bu 
fikirdeyim. 

- O halda bir adamı ahlak nok· 
tasından mahkum etmenin hiç bir 
kıymeti kalmıyacağmı, ahlak ka
nunlarını ihlal eden her ferdin bu 
vasıta ile kendisini daima haklı 
gösterebileceğini kabul etmek la
zımgeliyor. Eğer F ranaızların his· 
si cürümler diye tavsif ettiği hare
ketlerin bir cürüm olmadığını ka
bul ediyorsanız mahkemelerin ne 
lüzumu kalır? Her cürmün sebeple
ri arasında bir hissin, bir ihtirasın 
izini bulmak ve bu suretle o cürmü 
mazur göstermek o kadar -~o~ay-

Açık ve ayni zamanda betuf bir 
eda ile söylenen aözler benim üze
rimde son derecede iyi bir tesir ha
sıl etmitti• Yarı latife, yan ciddi 
cevap verdim: 

- Şüphe yok ki mahkemeler bu 
gibi meselelerde benden çok sert 
hareket ederler; onların vazifesi 
cemiyet efradının ahlakını ve mü
nasebatını siyanet etmektir; bu iti
barla onlar cürmü mazur görecek 
yerde mahkum etmekle kendilerini 
mükellef bilirler. Halbuki ben, hu
susi bir fert olmak itibarile, kendi· 
me hukuku ammenin müdafii rolü
nü almakta hiç bir sebep göremem. 
Ben vict1anların müdafii olmağı / 
daha çok tercih ederim. insanları ı 
muhakeme etmekten ziyade anla· 
mağa çalıtmak bana tahsan daha 
çok haz verir. 

Madam {C •• ) açık kül rengi göz
lerile bir müddet yüzüme baktı. Ce
vap vermekte tereddüt ediyordu. 
Ben maksadımı layıkıle anlatama· 
mıt olmaktan korkuyor, aözlerimi 
bir kere de lngilizce olarak tekra:r 
ra hazırlanıyordum. Fakat . . . 

Ben noktai nazarımda israr edi
yordum: 

- Tekrar ediyorum Madam, 
ben böyle bir vaziyet kartısmda 
bir muhakeme yürütmekten, yahut 
bir mahkumiyet karan vermekten 
men'i nefsediyorum. Ancak -
şu dakika sizin kartınızda 
sükünetle itiraf ederim ki • 
demin verdiğim hükümler· 
de bir parça mübalağa etmittim. 
Oteldeki hadisenin mevzuunu tef· 
kil eden bu biçare Madam Henri
ette, tüphe yok ki, bir kahraman 
sayılamaz, hatta ona bir macerape
rest bile denilemez; o kalbinde bü-

yim. ..
1
/ 

- Siz de öyle mi dü,üllıl ,.JI 
nuz? Sizin de bu kadın h~k:je 
hürmetiniz eskisi derecesııı~ 
dir? lki gün evvel birlikte 01" ~ ğumuz eski namuslu kadıll ,je". 
kocasını ve çocuklarını terk:e1' 
hiç tanımadığı bir erkekle 1' 
kadın arasında sizce fark 1° 
d11r? 



. , 

Şq •lı •. 
ruı .. 

H11ıt11nı i'<ıze/liiiine bakın! 
~ flhnı ... ı 
Arıi•tik.~ 
Elha,., · Çına-eneı 
I ra: ... " er Kralı P•k • " "'O&b" s · "-•dı ' 0 Bebe 
aray: Nü n "" l(\U:n 

1'iirk· •• Şıırkıaı ar . n•erk 
~llatııc •z TaYYııre Filosu 

~! Çi.;geneler kralı 
• ~ o:vn .. ; lspanyolca ) 
•' More anlar: J .. . "1 llo, oae MoJıka, Ro11ta 

ı' ""'f h 
,f ~il ~ıı fiJl\t~llellde Don Joae Mojika'· 
~. bil dır, lçilld.,:V•':' •tk, yan macera fil. 

'!:İ f,~•k &a.hıı bır operet parçası ola· 
;r • ıl11till eler '1ardır. 
~ •ııı bir ç' llte"zııu ıaf kandan bir prcn 

"e lıu.ııd 111reııe Çeribaşı<ıru sevmesi 
d~. ile ı,~11 ~olayı asıl atıkı bir asılza. 
llıtıcııdel 1 Çıngene ara11nda bir takı.-n J •adır, e. er olmasıdır. Film İspanyol 

,J ~lllTll'a j 

Mösyö Bebe 
( Ingilizce ) 

CL Me~hur Fransız artisti Ma · 
nevalıer t f 1 urıce 

1 , bıı film e ar~ ından oynanmıı olan 
4 • kada.r P ~ guzel ve eğlenceli olduır... 

· k samıın'd' -..~ 
o. 12 e.ylık b' "· Chevalier'den baı· 

virdiği 

ipek -
filmlerin en iyilerindendir. 

Kadın ve kumar 
( Fransızca ) 

Oynayanlar: Clark Gahle Carol 
Lombardo. · ' 

Bu film garip bir macera filmidir 
Oynanıt itibarile güzel ve meraklı : 
dır. 

Mevzyu ıudur: Bir genç kumar • 
bazdır. Hile ile oyun oynuyor ve a • 
dam soyuyor. Polis itin farkındadır. 
Ve hileli kumardan kazandığı paralar 
la bir zengin bayatı aüren gencin pe
tindedir. Lakin kumarda kaybeden • 
!erden hiç birisi ıikayette bulunmadı
ğı için hakkında takibat yapamıyor. 
Bu genç günün birinde bir güzel kı· 
za tesadüf ediyor ve onu seviyor. Ev· 
]enyiorlar. Kız, kocaıının kumarbazlı· 
ğını ketfediyor ve kocası da bunun 
farkına vanyor. Sürdüğü kumarbaz 
hayatından nedamet ediyor. Ve kendi 
arzusile hapse girip bir müddet son • 
ra çıkıyor ve karısı ile yeni ve temiz 
bir hayata batlıyor. 

Film heyecanlı ve meraklıdır. 
Melek 

Hayatım senindir 
( Fransızca ) 

Oynayanlar: lrene Dunne, John 
Bol es. 

Bu film dünyada (Backıtrect) is • 
mile töhret ahnıt güzel bir eserdir • 
Eser hakkındaki dünya kritikleri hep 
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lehtedir. Film ev.li bir adamın sevdiği 
bir kızla evlenemediği için yaıadığı 
kirli hayatı göstermektedir. Bu filin 
aık filmleri arasında en muvaffak ol· 
mut olanlardandır. Oynanııı, mevzuu, 
sahneye vaz'ı itibarile mükemmeldir. 
s .... , 

Nil şarkısı 
( Fransızca ) 

Oynayanlar: Ramon Novarro, Mir· 
na Loy, Reginald Denny 

Güzel bir kızın hizmetine ginnit 
olan bir Arap Prensinin o kızla olan 
mııceraıını gösterir, biraz hayal ile 
karıtık Şark mevzuudur. Tercüman 
Cemil iıımini alan Ramon N ovarro bu 
rada farkılar &Öyl~ekte ve aıık rolü 
yap~p&ktadır. Tercüman Cemil biz • 
n;ıe~ınde bulunduğu kıza kartı laüba· 
hdır. Onun için yol verilir B d 
h 

.. • u a am 
anımıru Çole kaçırır. Kızı kurtarır • 

!ar. Ve ~rabın takibine çık/rlar. Fa· 
kat Cem.ıl pervasızca gene kızın ya • 
nına gelır •• 

50 dolar yerine 
Yüz bin dolar para cezası vermek

tense, elli dolar borcu ödemek her hal 
de daha iyi. Amerikada bir sinema 
mecmuası Hollywood'da bir fotoğraf· 
çını?_ 5~Jı:tiği .~ami . biliımüsaade neı· 
r~ttıırı .•çın boy!~ bır acı tecrübe ge· 
çırmıttir. Bu resım Rudol Valantino'· 
nun resmi olduğuna göre nadirattan 
i t,if ve müteveffa artisti deniz nıayo
S'...l ile ve ba~ında sarıkla tasvir ediyor
r.lU§. 

·ı ürklUk aleyhinde bulgar filmi 
Bulgarların ilk sesli ve sözlü filmle· 

r :nden olan ''Esirlerin isyanı,, Viyana
da Pobia Klang stüdyosunda Bulgar 
~jiıı_ö~ Vasi! Gendof tarafıııdan çcv• 
rumıgtı. 

• Bu filmin tamamile Türklük aley• 
hin~e olduğunu evvelce de yazmıştım. 

Film, umumiyetle Osmanlı esareti 
d~vrinde Bulgarların çektiklerini ta.· 
vır etmektedir. Filmin baırolünde, 
Oaınan!ı imparatorluğu zamanında ' 
~aruf. Bulgar ihtilalcilerinden Vasi! 
evskı temsil edilmektedir. Film, o za· 

~an ıı:uya Türkler tarafından kaçın· 
~n Bulgar mualliınesi Hri!tİna'yı bu 

"t d~ nasıl kurtardığını göateı·m~k· 
e ır. 

İhtilalci Yas'! L k' 1.. .. f'( • .. .. .. ı evs ı ro unu ı mın 

reJ"0 'f "'.· G~ndo~ oyn;8ını§hr. 
iJll idnıın gosterılınesıni BulgAr Ma 

arir Naz.ın At. Boyaciyef :..enetmiştir. 

Fransadaı 
• Paristeki Mulen Ruj iki sene ev· 

ve.1 sinema haline ifrağ edilınitti. Şim· 
di tekrar tiy&troya kalbedilecek. 

Stephan Zweig'in eseri olan Amok 
filmi İnkijinoff ve Marcelle Chantal 
tar.ıı.flarından çevrilmektedir. 1 

• Femand Gravey, Roland Toutaint 
Line Clevera, Milly Matis, Odette To
lazac ''Her teY içinde neıe,, isminde 
bir film çeviriyorlar. 

• "Volga ıılev!er içinde., filmini çe
viren Tourjanıky ş:imdi ' 'Diktatör,, is
minde bir fihn çeviriyor. 

* Henry Garat kansından ayrılacak 
mı? Ölye aöyleniyor. 

Amerikada: 
* Lilian Harvey aon çevirdiği Su· 

zanne ismindeki filmde üç ıarkı &Öyle· 
mektedir. 

• F ox Şirketi franıızca, almanca, in 
gilizce, iapaftyolca, İtalyanca versiyon· 
lu 4'Havada muaiki,, isminde bir film 
çeviriyor. 

* Paramount Amerikada bir delikan 
lıyı kaçınp öldürdükleri için bir gece 

{Htn""un aenindir) 

hapishaneden alınarak linçedilen iki 
haydudun nasıl Iinçedildikl,erini filme 
almııtır ve aktüalite olarak göıteı·i· 
yor. 

Claudette Jolbert Columbia hesabına 
iki fihn çevirecektir. 

* Ruth Chatterton ve kocaaı George 
Brent Warner Bros ıirketinden ayrılı· 
yorlar. 

• Metre ''Nev .. York ıokaklanu İı· 
ıninde bir fihn çevirecek olan Myrna 
Loy'ün haftalığını artırmıştır. 

* Glorya Swanoon 1928 senesi ver· 
gisi için ilaveten 31,000 dolara mah
kum edilmiftir. 

* Marie Dresaler tamamlle iyilet· 
mit ve Hollywood'a gelınittir. 

lngilterede: 
• Laura Laplante Amerikaya hare• 

kelinden evvel yakında İngiltereye 
döneceğini aöylemiıtir. 

• ''Schubert'in bayatı,, filmini çevir .. 
mekte olan Richard Tauber ayni za
manda filmin musiki partiaiyonunu da 
yazmaktadır. 

• Siyam Veliahti İngiliz atüdyolan• 

filminden bir aahn-

s 
) 

1 
nı :ı;İyaret elmİ§!İr. 

Çinde: 
• Amerikalı bir film amili Çınlile· 

rin hayatı hakkında renkıli doküman• 
ter bir film çevirmektedir. 

Panamada: 
* Burada şapka ile sinemaya gir· 

mek men~dilmi§tir. Şapka ile girme!< 
iatiyenler kapıdışarı edilmektedirleı. 

ÇekoslotJakyada: 
' Prag aanaörü üç Alman filmini 

menetmiıtir. Filınler ıualardır: "Gö .. 
terişli genç kızlar", cAıkta tehlik yolı 
tun, ''Bir yaz geceıi içinde bir bua~.,, 

ELLER ... 
Kim inkar eder ki el inaarun ifade 

vaaıtalanndan biridir. • • O halde ıı:ü
ze.Ilik ifade eden bir yerde elin rolü 
vardır, 

Sinema ileminde ellerin ifadesin .. 
den istifade edildiği çoktur.. Umumi 
hayatta, hele kadın hayatmda el ar· 
tık çehre kadar itinaya değer bir uzu~ 
olarak kabul edihnittir. 

Nev • York'ta 57 nci caddede dün, 
yanın en büyük ve me§hur bir mani• 
kür salonu vardır. Nev • Yorkun en 
yüksek sınıflanna mahsuı hanmılar 
ve en parlak sinema yıldızları hep bu 
salona giderler. Artık bugünkü cemi• 
yet hayatı daktilo, satıcı kız, zengin 
hanım hüli.ıa herkeste itinalı ve giizC: 
el aramaktadır. Şu veya bu sinema 
artiatine benzemek iıtiyen1erin ilk yap 
tıkları teY tırnaklannı o artistler gibi 
pembe, kırmızı, mor veya yeıile boy• 
mak, hele gece için altm veya gümüt 
ya.ldızlamaktır. 

Maruf Alman artisti Marlcne Diet· 
rich'in en ziyade göze çarpan tarafla· 
n soluk çehresinin garip hali ve filditi 
renkli uzun pannaklarının ucundaki 
koyu kınnızı li.ke tırnaklarının emsal· 
aiz ifadesidir. 

Lilian Harvey'in tırnaklan büsbü
tün uzundur. Adeta Çinliler gibidir. 
Ekseri pembe renge boyar. 

En güzel eUer Karen Morley'inki· 
!erdir. 

Ellerin daha doğruıu tırnakların da 
artık bir modası vardır: Bu moda tır
naklar için timdi bize· tuhaf görünen 
verniler icat etmektedir. Altın, gümüt 
bakır ve platin yaldızları, siyah, koyu 
fearengi verniler gibi •.. 

Manikür ileminin en &On modalan 
arasında en ziya.de göze çarpan gay· 
riıeffaf vernilerdir ki bunların içinde 
en meıhuru Diane Red iamini alan ver 
niktir. Bakır renkliler de rağbet gör
mektedir. Fakat aadef rengi ve parlak 
lığı veren vernik hepsinden fazla ıa· 
yanı dikkattir. 

Bütün bu süslerune ve ııüzelletmede 
çalı~mıya mecbur olanlara bir naıi· 
hat: Tımaklarının ta ucuna kadar 
vernik sürmemek. 

Fazla değil, bir milyon 
Prenı M'Divang'ten boıanarak mil-

MyonerCMa~ Cornik ile evlenen Mary 
ac onuk b' d d 
t ·~--eh ır Y•zıaın an olayı ga• 

ze e IUllU'" aneajnde Mia \Villiıım'ı 
tokatlamıfb. B'! aonuncu ıimdi dava 
açmı•tır. Manevı zarar ve ziya I 

':i' • • • n o a· 
rak bir nulyon ıstemekted.r. o kada.-
cık, 0 kadarcık ••• 

Tasarruf 
Joa_n Crawford tasarrufa dikkat e· 

den artistlerdendir. Hatta geçenl~r~e 
ufak tefek öteberi satın almak ıçın 
Hollywood'dan kalkıp Nev· Yo~~a 
gitmittir. Joan'ın söylediğine gore 
Nev • York'ta efya fiat!eri daha ucuz• 
muf. Öteberi almak için 5000 kilomet• • ;anıa.ktadır. ~r ~~bek te filmde oy • 

•" u 1 m Chevalier'in çe-

~ Pro 
(Çingeneler Kralı) fılminden bl h rsa ne 

Sebebı de, mevzuunun Bulgar ma• 
2isine uygun olınamasıdır. (Kadın tJe Kumar) filminden bir aahne relik bir seyahat •.• 

&ranı v t" 1 • 
• <sa , . e ne ıce erı vatandaşların 

•usı te ·ı. 1 1 inci 
iş ve refahını arttıracak 

c:;,,., , zga lıtrla "e Ba~ifcde) 
· • "ınnap · el •le ı · 

~I "•kil be • •nc:e h 1 Y.~PI a.n .. : 
tır, Ye röstere " a~ numunelerı· 

Ce!i.J. rek •zahat vennit· 
lem· Bey bu · 

I§ '1e n" lZllhıttı aJiık '! d' 
\lnıuneı . a ı e ın· 

F ab 'k erı aldınnııtır. 

iıle~!t:ıı~ak~
1 

f:ı,~7ı.:e.~kikat . 
Dıiz 1 edır, Fabr'k .uç aydan hen 
ha2ı: lltı kelldiri ; a ıptidai madde· 
lllt h l'ı~dall reçir::ı;:~ ve .k~ndi ci • 
Dı(\] ı:ıınde do• d e ıp, aıcun, ha • 
tt laııı ııle .koYln~~ ~il doğ'."'ya ma • 
•ıııb •ınıle Yerli : ır'. Y_anı mamılJ&. 
dirl •r., gid••- · . e mı!lıdir. Evvela 

er L_; """flır. Bu d 
dül'İi ":"Ya lıalind . ra a ham ken
lıa Nıhat B . edır, Fabrika mü· 
ıııu:" l(.,ıtanı:~u·zah~t vermiıtir. Am 

C lio.cık" ' Tıre, lzmir G" 
el'ı oy Yerli k . • u· 

d' a Bey İz . . endırleri vardır. 
ırler; mır ile Kaata 

!( ••aaındak' f ınonu ken • 
b\. •ıta.rnonu ı ~rkı .•orınuıtur. 
• ır ltelld' 1 • kendırlerınin kalı 1 
ıııı hak ır erınin daha n, Z• 
l\\i·ı· kında kend' . )'.Umuıak oldu 

~ ır. 8 ısıne ızahat v il' 
nı11 tında 1 . er • 

lllk Ilı n zmır kendirleri . 
Oldıığıı aınulat için daha ın .. nın yu 
ro. •illa 1 ureccab 
le 'k'nıll latb~~ maktadır, lktıaaı Prog. 
l"' •n•viç ı eınaıında meınlek t 
b~~lllllr d.," ~e çuval imlll eden f:b : 

1 ,h"•aa. '- urulacağından Celi.! B 
•oteıı "'end' 1 · • • 

it\ er kend'ır e~ımızin diğer nıem ' 
B:~i•ııı al~~ıer:-nden yüksek olup ol 
z;,,., "•ıııta "e ~ ıle .tetkik ediyordu. 
Ylln ltendirlerj rı~e~ ızahata göre bi • 
lad kendirler·"'•zın c:inıi itibarile İtal 

lr A ille b ') f • 
"ard • "mbe.rd ı e aık bulunmak-

' B a Fr · ~ah · . llntınla •pın kendirleri de 
•i . "d•ldi •• hlllat imal ed'!d"' · 

lllızJe . "ıaaınaf'h . . ' ıgı ı • 
V o.Jn1 bde ho.•aı . 1 hızım kendirle 
~•ho.ı2 ~nl11r kat•ınal edilmektedir. 

" gore kat ranlıdır. Verilen i 
r•nlı hal • 

atlara vapur 

cular "kirletiyor'' diye pek rağbet 
etmemektedirler. Celal Bey katranlı 
halatla,!'ln aağlam olup olmadığını sor 
du. Saglam olabileceğ'i cevabı verildi 
Cel&I Bey: · 

- Öyle iae, yani yalnız kirletme 
meselesine İf kalıyorsa biz vapurcu • 

. 
~ 

~Celal Bey fabrikanın katranlan • 
ma dairesinden ~ıhıyor 

i
l.arla {Sadettin Beyi göstererek) an· 
atırız. dedi. 

] Kendir. İıtihaali.tımızı sordu. Ha -
en ~~§ mılyondur, on milyona da çı
kabılır, cevabı verildi. Celal Bey: 

- Arazimiz müsaittir, daha fazla-

ama da çıkannz. dedi. 
d ~ü~ür ~ihat Bey izahatı esnaım· 

a ız ım. ~ıraatçilerimizin kiloda ka· 
~aım:ıak ıçın kendiri kökle çıkardık • 
arın an ve bunun kendiri bo d • danA d zuıı:un· 

b 
~pa a bilhassa Almanyada 

u usulun kanwaen m 1 d • d k"k'' eno un ugun an 
o un tohum olarak dahi k 1 b'I "d aaıece-

gın en bahsetmittir. 
Celal Bey . bu husuata yanındaki 

zata da not aldırarak dedi ki: 

1.·~ Bunu nazan dikkate alırız. Tel· 
1 ~ Yaparız. icabına göre hareket 

edenz. Ve herhalde önünü alınz. 
. ~ur~dan fabrika dahiline gidildi .• 

~·~~· kısı?'da ham kendir kesiliyor, 
ıkıncı makıne yumuıatryor, üçüncü 
makine tanyor. Tarama eınaıında 
tozlar arasında Celal Bey büyük bir 
dikkatle verilen izahatı dinliyordu. 

Bur~d:'- tetkikat bitince ikinci kıı· 
ma geçıldı. Burada bütün makine.ler 
çalıııyordu. Makinelerin hatlarında 
Türk kadınlan, erkek arkadatlarının 
yanında büyük bir gayretle çalıfıyor • 
!ardı. Taraktan geçen kendirler bu 
kıaımda diğer makinelerden geçe ge. 
çe sicim, kınnap haline geliyordu, aon 
ra bunlar cil& dairesine gidiyor; cil& 
!anıyor. Yumak haliu.> geliyorlardı. 

Bu ıafahat hakkında izahat veril· 
miıtir. 

Halat koridoruna geçildi. Buraaı 
uzun bir daire idi. Avrupadaki emsa. 
Ji uzunluğunda halat imal ediliyordu. 
Vekil Bey dikkatli §ekilde alakadar 
olmuıtur. Mamul amban da gezi.ldik 
ten sonra müdiriyet daireaine çıkıl • 
mııtır. Burada Celal Bey §İrketin ser 
mayeai hakkında izahat alnııttır ş· 

O ,. !ık • ır-
ket 240,00 •ıra tır ve fabrik . d' 5 . a son 
sıatem ır. ermayesı tezyit olu k 

Vek·ı B f b . naca • 
tır. ı ey a rıkanın ra d 

N'h n ımanı· 
nı aormuftur. ı at Bey: 

- Normal mesai ile (günde dokuz 

aaat) •enede 400 ton İp, 450 ton ha· 
!at yaptığını,. fa~a~ ~ıl. randım~nm 
ıece meaaiıi ile ikı mısJıne çıkabilece 
ği ve bunun bütün Türkiyenin ihtiya· 
cına tekabül edebileceğini, batta, ib· 
raç bile yapılacağını, v~ ~nevi 600 
ton ip ve o kadar halat ıhtı~acı"':'zın 
tamamile hu fabrika ile temın edıle • 
bileceğini izah etti. 

Celal Bey, bu izahattan memnun ol 
du. 

- lıte tamamile yerli ve milli bir 
fabrika. dedi. 

Celal Bey, Hindiatanda çıkan jüt 
ile kendirlerimizin arasındak farkı 
sordu. Kendirlerimizin faikiyetini bir 
Avrupa fabrikasının da taıdik ettiği 
cevabı kendisine verildi. 

Kendir fiyatını sordu. 
- Geçen sene ki!oıu 19 kuruıt~ 

Bu aene biraz pahalıdır. cevabı verıl· 
di. 

Celal Bey kendirleriınizden çu • 
val imalinin :.Oaliyet fiyatını ı~rdu. 
Bu henüz tesbit ediJınemiı oldugun • 
dan k&t'i bir cevap verilem~di. ~a • 
kat üç dört gün içinde teabıt edıle • 
cektir. 

Verilen izahata göre iktısadi proı 
ramla kurulacak fabrikalarımız ta • 
maınile yerli olarak çuv&I ihtiyacını 
da gidereceklerdir. 

Celiıl Bey, tuzlar için çuval '?'ese· 
lesini aordu. Bu hususta fabnkaca 
tetkikat yapılarak vekalete bildirile· 
cektir. 

Celal Bey verilen İzahattan çok 
memnun kaldı. Ve müteakıben veri • 
len çaydan aonra aaat 16 buçukta fab 
rikadan ayrılmıt ve fabrika sahipleri· 
ni: 

_ Çok tebrik ederim. Memlekete 
hizmet ediyorsunuz. Muvaffak olmuı 
aunuz. Daha muvaffakıyetler bekle • 
riz. diyerek tefçi ve teıvik 6hnittir. 

Celiıl Bey dün ş;§lideki rekaneti 
fabrikasına giderek geç vakte kadar 
tetkikatta bulunmu§tur. 

r ÇOC UK ) 

Bir birlerile uzlaşamayan harfler 
1 2 ' ı. ' 6 

3 9 <O .. " •• -
, .. 1l 

,, ,, ıs 

.. ~ 

PO 2t 12 Z3 2• 

f3 

,, 
~) 2, 3~ 

31 32 33 31 J) 36 

Kıt gecelerinde evde, aile ara
sında vakit geçirmek için bir eğ
lence •• 

Bir kağıdın üzerine, yukarıda, 

soldaki tekilde görüldüğü gibi 36 
gözden mürekkep bir mürabba çi 

zınız. Ayrıca bet kurut büyüklü· 

ğünde yuvarlak veya murabba 
kartonlar kesiniz. Bu kartonlar· 

dan altısının üzerine A harfini, al

tısının üzerine E harfini, altısının 
üzerine O harfini, diğer altısının 
üzerine de U harfini yazınız •• 

Malzeme bu suretle hazırlan· 
dıktan conra timdi oyunun tekli. 

ne gelelim. 24 harfi büyük murab 
badaki küçük 36 gözlere o suretle 
sıralayacaksınız ki, ufki veya a· 

1 . [AJ [] o [il· 
E ~ u o 
[6J [QJ E u 
u ~ o ~ 
~ u ~ [] 

[6J [ill o ~ 
mudi sıralarda birbirine benziyen 

biç bir harf bulunmıyacaktır. 

Oyunu kolaylattırmak için göz 

!ere numara konmuttur. Fakat bu 

numaraların oyunun esasında rolü 

yoktur. 

Bu itin İçinden çıkmak için bir 
çok usuller vardır. Biz bir taneıi· 
ni zikredelim: 

Solda harfler, sağda konulacak 
gözler. 

A - 2 · 9. 13. 24. 28 · 35. 
E - 3. 7. 17. 20. 30. 34. 
o - 4. 12. 14 23. 25 - 33 
u - 5. 10. 18. 19. 27. 32 

Bunun haricinde daha batka 
~ekiller de var. Asıl onları bulma• 
ğa gayret edin. 
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İzmit bekarları 
Nasıl yaşarlar? 

O d d T •• k• • b •• T arsusun kurtuluşu r Ü a ur ıyenın en u- TARSUS, (Milliyet) - Birkaç •• k k •• •• • • 1 gündenberi kurtulUfU sayğılamak 

lstanbulun bağlan görü· Yu Oprusu yapı ıyor için hazırhkl~r. yapılıyo~du. Saat 
7 buçukta mıllı kuvvetı andıran 
yüzlerce efrat milli zabitlerile Bağ 

lünce, paraların bağları 
çözülüyor D b•ı• k" Q d k d J k"" •• lardaa ve memleket halkı istaayon ene 1 ır 1 r u a ar yo ve ' opru- şimalindeki tühedi. abidesinde top 

1ZM1T, (Milliyet) - lzmit'te 
bir çok bekarlar vardır. Anadolu i
çinde en çok bekan olan ,ehirlerin 
arasında lzmit'in de sayılı yeri var
dır. Bekarlardan vergi alınmalı mı, 
diye uzun uzun mün~alar, dedi
kodıılar kat kat artarken, lzmit, 
bekarların yürekler acısı vaziyetini 
yazmak yerinde olacaktır. 

ı h • b" "}"' t kt landı. ere e em mı yet Vt r .!n 11 Vl aye yo Ur Şehitlerin ru~u taz~z edildi ve 
ı<ısa bir nutuk aoylendı. 

Müteakiben Cümhuriyet may

lzmite ilk defa ayak basan be
karlann kartılaşbklan zorluk ev 
bulmaktır. Burada pansyon teklin
de yer bıılmak büyük bir bahtiyar
lıktır. Kiralık evleri olanların ka
pısını çalsanız : 

- Evinizi tutmak istiyorum. 
Diyecek olsanız ; derhal sorarlar: 

- Evli misiniz ? 
- Hayır •• 
- Biz bekarlara ev vermiyorın •• 

Ve ili.ve ederler. 

danında bütün mektepler Cümhu 
riyet marşını söyliyerek geldiler, 
arasıra Cümhuriyet Halk Fırkası 
bandotu marşı çalmakta ve diğer 
Milis efradı ve bilumum esnafın 
kendisine mahsus yaptıkhrı araba 
!arla ve de ı eler süslü bir surette 
t!frik edilen yerle!;ı>de durdular. 

Burada Kayma~am Beyle di· 
ğer zevat Cümhuriyetin ve onu ya 
ratan ulu Gazi ve arkadatlarmın 
ilelebet ya,amalarını dilediler. 

Fırka ve hükiimet önüne gelin
. 1 di, bando bir kaç parça çaldı ve 

herkes dağıldı. Gece fener alayı 
yapılaı;aktır. 

----c~---

Meyan kökU ihracatı 
- Hanı, çoluk çocuk var da •.• 
Uzun aramalardan sonra otelin 

dayanılmaz masrafından kurtulur, 
batmızı sokabilecek bir yer bulur- Ordu. Fatsa yolunda çalıfan mükellel amele.. '' 

KAŞ, (Milliyet) - Demre. na
hiyesinde beş altı senedenben du
ran meyan kökü ticareti bu sene 
bazı tüccarlarımızın teşebbüsile tek 
rar batlamıt ve şimdiye kadar iki 
ay zarfında elde edilen meyan kö
kü miktarı yarım milyon kiloyu te
cavüz etmiştir. 

sunuz. ORDU, (Milliyet) - Vilayetimiz, 
Bekarların yemek mes'elesi de yollara verdiii ehemmiyet noktaam• 

dertlerin büyüklerindendir. İzmit dan en önde bulunan Tilayetler ara· 
lokantalarında faaulya, et, pilav ye- amdadır. Bilha ... bu aene yapılmak 
meJcten bekiirlann canı yanmıfhr. üzere müteahhide ihale olunan yedi 
Temiz bir yemek yiyebilmek için muazam köprü, batka hiç bir vilaye-

h d timizda etine teaadüf edilemiyen bir 
bliyük mauaflara i tiyaç var ır. çalıtma ve it ııörme nümunesidir. Bu 
Bekarlar atçılığın alasını bilirler. köprülerden birisi tek açıklı tekilde 
Paabrmalı yumurta, yağda yun- yapılacakbr ki, Fırat üzerinde kunı
murta, yağda yumurta, külbash be- lan 108 metrelik (lamet aPta köprü. 
karların en muvaffak oldukları ye- •Ü) nden açıldıkça daha büyük ola-

k cakbr. Bu itibarla Aaya kıtasmın en 
mekler arasmdadrr. Bulqık yı a- büyük köprüsü vilayetinıiz dahilinde 
mak 1 ev temizliği haftadan hafta- yapılacak ve dünyada mevcut köprü
ya olur. Cuma sabahları saat 9, 10 Jer araımda da bqinci dereceyi kaza
da kalkı-.n bekarlar titreye titreye nacaktır. Bu aene köy kanununa göre 
mangala kömür koyup yakarlar. yapılan yol itlerinde, halkımız büyüle 
bu suda mendil, yakalık, çorap yı- bir hamiyet aevkile çalışmaktadır. Bu 

cümleden olmak üzere Orduyu Mea' • 
kanır. Sonra süpürgeyle etraf temiz udiyeye bağlıyacak olan (Dereyolu) 
!enir. Yatağın albna ak.-mdan bı- nda (7SSOO), Ordu • Fala& yolunda 
rakılan pahalonun - ütülmek için 11.000 liralık ki ceınan (86500) lira 
- kın~ıklıklan düzeltilir. Bu, es- değerinde it yapılmıJtır. Yeni aene 
nada arkadatlar birer ikiter ar- içinde yapılacak olan itler bu yılı da 
ziendam ederler. Gelmitlen geç- geçecektir. 

· k 1 Ş b kız1 b Huıuıi muhasebe bütçemizle cörü-mışten onufu ur. e in an ir len itlere gelince; Ordu'nun iki şirin 
müddet münak8'& mevzuu olur.Ak kuuı olan Ünye.Falla yolunda 
f&m Sinemaya gidilir. Kahvelerde (2X17.75) metrelik üııir ayak
tavla, bilardo şampiyonu olanlar lı br askılı köprü, 300 met
hep bekardır. re uzun\uiunda iıtinat duvan ve 

lzmit bekarları sultanlık tahbn- ınenfezler yapılmııhr. Fataada bir ta
dan can ve gönülden çekilmek is- ne yedi metrelik lı:öprü Ye üç tane kü-
ti. b b" ı çük menfez yapıbmfhr. Ordu merke· yor, una ır türlü muvaffak o a-

l G kad zinde yedi metrelik potrelli (Kaya• 
mıyor ar. ünün birinde ar &f- cık) kÖpriiaÜ ilmıal ohmınuf .,. 41 
fardan birisi töyle eline yüzüne ha- ...,.,...,__,...,....,,.,.. .... ...,....,....,....,. ..... _ 
kılır bir kızcağızla anla'mıf. Ba
basından allahm emriyle iıtiyecek 
olmuş: 

- Ayda kaç lira alıyonun? De
.ni9ler. 

- 65 lira •• 
- Güzel .. Nitan masrafı, düğün 

masrafı olarak 9imdilik 300 lira
ya ihtiyaç var ..• Kayın valide, bi
radere de her halda birer elbise ia· 
ter ..• 

Arkadat bakmı9, olacak gibi de
ğil. Sudan bir behane ile uzaklu,-

mıı· zmit bekarları çapkınlık ta ya-
pamıyorlar. Her hangi birisiyle 
mercimeği fırına verecek olsalar, 

Tarihi roman: 27 

gözgöze gelseler, bu, romantik fC
killerde, renkten renge girerek, tat 

. lı uzayıp gidiyor. Bununla beraber 
gemisini kurtaran mahir kaptan
lar da yok değildir. 

İzmit bekarlarının bir tesellisi 
varsa, o da latanbulun buraya çok 
yakın olmasıdır. Kadın kokusunu 
duymak ihtiyacını hissedenler, sa
bahleyin trene atlayınca, güle f&· 
kalaşa: 

- Göründü fstanbulun bağlan, 
diyorlar. 

latanbulun bağlan görülünce pa 
ranm da bağlan çözülüyor. 

Cevdet Yakup 

Güneşin Oğlu 
Yazan: l•kender FAHREDDiN 

bu sevimli güvercini bile bile ken 
di elite kurt ağına attı. 

deririm. Mersanın babasile ve ar· ı 
zu eden akrabasile birlikte yurdu 
muza gelir ve bet on gün mısatır 
kalırsmı.z ! 

Mersanın babası da bu fikirde 
idi: 

- Hele bir defa gidin •• Yurdu 
nuza, ıarayınıza yerleşin! Ondan 
sonra düğün hazırlığına haf !arsı-
nı.z. 

Diyordu. 
Fratlılar, reiain çadırı önünde 

toplanmışlardı. 
Kadın, erkek, çoluk, çocuk .• 

Herkes, Mersanın kabile arasın
dan bu suretle aynlışından müte
essirdi. 

(Frat incisi) nin aşıklarından 
iki delikanlı, batbaşa vermi9, ya
Vaf yavaf konUfuyorlardı: 

- Mersi.'nın bu kadar kolay 
satılacağını hiç ümit etmezdin, de 
ğil mi? 

- Kabil mi?... Böyle olacağı
nı bilseydim, onu çoktan kaçırır
dım ..• 

- Keşke kaçırsaydın!... Reis, 

- Arkalarından Baltalılar da 
gidecek mi acaba? .•• 

- Niçin sordun? 
- Yolda kartılarma çıkrp Mer 

ai.yi kurtarmak kabil de... Onun 
için soruyorum. 

- Peşlerinden iki cella~ gide
cek. Onlarla başa çıkamazsın! 

Delikanlı batını önüne eğdi: 
- Mersayi ne kadar çok sevdi

ğimi bilsen... O buradan aynlır
ken, ciğerlerimi kopanyorlannıt 
gibi, içimde öyle hazin bir botluk 
duyuyorum ki ... 

Kabilenin selam ve ibadet da
vulu çalınıyordu. 

Köçebeler hep bir ağızdan, ken 
di adetleri veçhile, reisin önünde 
diz çökerek dua etmeğe batlamış
lardı. Fratlılar, reisin çadırı önün 
de, yüksek bir ağaç dalına mıhlan 
mıt olan büyük bir kartal kuşuna 
tapıyorlardı. Bu kartal her aene 
deği~tirilir, yerine bir batkası vu-

metrelik ferbeton (Y emitli) köprüsü
nün intauna baflaıımıfbr. 

Vilayetimizin hinterlandı için ynz 
ve kıt dalına emin ve kısa bir yol o).,.. 
cak olan (Dereyol) unda - ki Ordu
yu Sıvaaa bailıyacaktır - iki silindir· 
le ailindraj ameliyabna devam edil
ınektedir. Ayni zamanda kayalık kı
amılarda elli kitilik bir posta laiım •· 
tarak yolu açmaktadır. Mükellef a
mele ıurafından yapılan bu itlerin pa· 
ra değeri (29800) lira olup aynca hu
ausi bütçeden de on bin lira ıarfedil· 
miıtir. Sene nihayetine kadar 40 bin 
lirayı bulacağı muhakkaktır. MükeJ,. 
lef amelenin miktarı (25500) dür. 

Vilayetimiz dahilinde yapılacak o
lan be§ büyük köprü için bwıusi büt
çemiz (280,000) liralık bir taahhüde 
ııirmiıtir. Bellibatlı bir kaç vilayeti
miz iatiına ediline batka biç bir yer
de buauıi bütçeainden bu ~rece feda· 
karlık yapan Te İt baıaran bir vilayet 
yoktur. Nafia Vekaleti Ordu vilaye
tinin bu cayntini takdil' etmiı ve gös
terilen, fedakrbğa• bir karıılık olmak 
üzere (Bolaman) nabiyemizin köprü· 
ıünü yaptırmıya batlamıthr• Vekalet 
tarafından yaptırılacak olan (Melet) 
köprüsü için de tqebbüaata ııiritilmit· 
tir. Bu köprü, komtumuz olan Gire
IUJl vilayetini bize bağlıyan yolun Ü· 
zerindedir. ID§IUI hitam bulur bulmaz 
otomobille Cireauna kolayca Te iki üç 
aaat içeriainde pbnek mümkün olacak 
br. Bilha ... denizin fntınalı oldqfu 
uralania bu kara yolu her iki Tilayet 
araamda mükemmel bir irtı1>at temin 
edecektir. 

Yakandan beri saydıiım köprülerin 
tamamen niıaamdan aonra Gireıundan 
Samsuna kadar - Sanııundaki Akçay 
köprüaü müateuıa olmalı: üzere - ge• 
çit vermiyen bir engel kalınıyacaktır. 
Milli bir iradenin çok iaabetli bir ııö· 
rüt ve du)'Ufll ile kunılaıı Tilayetimiz 
inkitaf yolunda her yıl yeni bir hamle 
ile öne ablmıt ve hızından aala kay
bebnemiflir. 

Ordu, feyzini cümburiyetin yarahcı 
nrlıimdan alan genç bir Til&yetiıniz· 
dir. a Ylnrz yol i§lerinde değil, maarif 
ve aıhbat • balannda da canla batla 
çalı§maktaclır. Diğer mektuplarımda 

bu verimli vilayetin irfan ve aıhbi İf
leri hakkında da haberleJ" ulqbrca• 
imı. 

rulup asılırdı. Kartal kuşu Fratlı
larca en mukaddes bir hayvandı. 
Onu herkes vuramazdı. Köçebe 
delikanlıları aramıda o sene hiç 
bir fenalığı görülmiyen biri tara
fından vurulacak ve kanı yere akı 
tılmadan reise getirilecekti. Reiı, 
kartalın içini temizletir ve bir ta
kım ilaçlarla sardırarak ağacın da 
ima asardı. 

Kartalın iri uzun kanatlarını 
daldan dala gererek ve bafmı a-
9ağıya sarkıtrrlardı. 

Mersi kartalın önünden geçer
ken, ahnm dizginlerini çekti .• El
lerini göğaüne kavuşturarak, yal
varmalta başladı: 

- Ey bizi her felaketten koru
yan merhametli mabut! Bugün so· 
yuma yabancı bir delikanlı ile ev
lenmek üzere, onun yurduna gidi
yorum. Sen, beni, kendi yurdumda 
nasıl korudunsa, Türk yurdunda 
da öyle koru .. Beni ıstırap ve işken
ceye düşürme! Senin kanatların 
büyüktür, ey mabut! Sen, kanat
laı;nm altına sığınanları, fena ruh-

' lu ınsanlarm eline düşürme! 
Mersa, bundan sonra, ayağının 

topuklarını atının karnına dokun
durdu .• 

Kabile efradını selamlıyarak, ka
labalık arasından uzaklaftı •• Batı
kutu ile iki baltalı cellat ta (Fırat 

Demre nahiyesinin Ova kısmın
daki arazinin her hangi bir yeri 
yirmi beş otuz santim derinliğinde 
kazıldığı takdirde meyan kökü elde 
edilmiş olur. Memleketimizin pek 
az yerlerinde ıkan meyankökünün 
burada beş altı seneden beri ihraç 
edilememesine sebep te köylülerin 
tüccarlara teslim ettikleri malın i
çine yabancı nebatlar koymıJarı 
yüzünden şimdiye kadar felce uğ
ramıfb. 

Bu sene yapılan bir çok te,ebbüs 
ler üzerine bu mühim istihsalatı
JlllZa bir çok müşteriler bulunarak 
bu gibi hadiselere tekrar meydan 
verilmiyeceği temin edilmiştir. 

Bu işle meşgul olan bazı tüccar
larımız sırf kendi sermayeleri He al 
dıkları meyanköklerini lzmire sev
ketmek üzere depo etmit ve bazı 
tüccarlarımız da ecnebi tüccarları
mn sennayeaile iş görerek aldıkla
rı mallan kendilerinin bir istifade
si olmadığı halde bu ecnebi tüccar
ları Meia adasına ihraç etmek üze
re ite batlamı9lardır. 

Aydın muhtarlık işlerinde sOr'at 
AYDIN, (Miliyet) -Aydında Ha 

fı:a Sicude karıu Kübra kadm Aydın 
Belediyeaine haf vurarak, bir davaaı 
nı temyiz için fakir ve yoksul olduiu 
na dair bir kaiıt iatemiı ve Belediye· 
ce bunun ınuamelesine bet dakikada 
yaparak iatediii vesikayı vemı~· 

Muhtarların kaldırılmaımdan oon. 
ra Aydın belediyesinin ilk yapbğı mu 
amele budur. 

Böyle olmaama rağmen belediye
miz göaterdiği çabukluk ve kolaylık 
müracaat aahibi Kübra kadmm çok 
hayretini mucip olınu§tur. Çünkü ev 
velce böyle bir ilmühaber almak için 
her halde muhtara bir ücret vermek 
ve yeryer dola§arak azalan bulup mü 
bül1!ebnek gibi külfetler .,., zahmetle 
ri ııörmemittir• 

incisi}nin peıinden kottular. . . . . ~ . . . . . . . . - . . . . 
( F rat incisi ) Ura geliyor 

Mersa Ur'a geleli üç gün olmuş
tu. 

(Frrat incisi) evde Ceylanın oğ
lu adlı bir delikanlıdan ve onun 
annesinden ba,ka kimse görmüyor
du. 

Yeni reisin tavuslan, cariyeleri , 
ipekli sedirleri, ucu bucağı görün
miyen çiçek bahçeleri nerede idi?! 

Bu havasız ve sıkıntılı evde 
Mersa ne vakte kadar kalacaktı? 

Üçüncü günü akşam üstü ortalık 
karardıktan sonra eve gelen Batı
kutu'nun yüzü biraz daha gülüyor
du. 

-Yavrum, hiç merak etme! Bü
tün itler '."oluna giriyor •.• 

Diyerek Mersayı her günkü gibi 
avutmağa başlamıştı: . 

- Ben sizin kabilenizc geldiğim 
zaman, (Bora)nın taraftarları ar
kamdan ayaklanmıflar ... Aleyhim
de bin türlü tuzaklar kurmuşlar. 
Serttelli' deki akıncılara haber gön
derdim. Yakında gelecekler ve 
her şey yoluna girecek .• Seni sara
yıma götüreceğim! 

Babkufu Mersa'yı Ur'a getirince 

Taşrada yeni ölçuler-
Kırkağaçta senenin ilk pazarında ye~ 

ölçüler muvaffakiyetle tatbik edildı 
• 

Kırkağaçla Belediye caddesi 
KIRKACAÇ, (Milli1et) - Tam Geçen pcrıaııbe Kırkağ:ıcın P!,. 

bir baftadanbcı·i muhtarların gördüğü n idi. Merak ettim, acaba eıiki <> ı 
iılerden bir çoiunu burada beledi1e lerden göze ı:öriinür bir tcY ,, .. ~ 
gönne&e batladı. diye? Battanba~a pnzan dol#ı)I• 

Gme bir haftaclanberi eski okkalaJ" Yalnız Jı...ıkın dilindeki alıtılıl rl' 
yerine kilo, ar§m •·e endazeler yerine baıka bir teY yok. Her yenle, h• 
de meb·e kaim oldu. te yeni ölçüler var. 

934 yılını;ı baımda, verimli Cümln& O aır•ua biraz önümde bir İ~ 
riyetimizin iki İyiliğİM daha Mavuştuk. J.üme•i baaıl oldu. Ne varki, diye~ 
Ne mutlu bize. lnttım. Meğer belediye memurlatl 

BuraJa mahalle iılerini bele.diye .tolc naıdsn birinin elinde kullanırked; 
iyi görüyor. Devlet dairelerıle <hger ki bir kantar ı:örmüıler de onuJ' 
müeısesatta İti olan hetn§eri\er, artrk bnı tanzlın ile me,ğullermi§. 
tarlasında, ve pazarında. ~·r• .~ağa~- 1 
&1nda muhtarın gelip te ıtını gonneaı ı· Halkın yeni ölçiiJ..rimizle oJad 1 
çin saatler ve günlerce bekleıniyor, kaaı ve birdenbire iyiHiani anla11

1 
hayvanına bin;p - iıin ehemmiyet ve derbııl bunları beninuey,ti ve lı',,ı 
müstaceliyetine göre - üç dört lira nun latbikatmon daha Uk hafta11l" 
otomobil paraaı verip muhtar arama- koskoca pazania yalnız bir tek 
ğa gibniyor. Hasılı bu ~ten halk çok ölçü bulunmll§ olrruuı beni çok •' 
memnun; dirdi. ~ 

Aydında kurutulmamış bataklık 
ka~mıyacak 

AYDIN, (Milliyet} - Vilayeti
mizde sıhhi ve zirai büyük zarar· 
lar veren bataklıkların kurutulması 
ve geçtikleri yerlerde bir çok tah· 
ribat yapan ça,yların mecraların 
ıslahı için çahfılmakta devaın olu
nuyor. 
Aydın 10 kilometre ·mesafede 

muıluca çayı mecraları dolmuş ve 
bozulmuş olduğundan geçtiği yer
lerde ziraatte bir çok mazarratlar 
VPrmekte ve umurlu köyünü tahrip 
etmekte ayni zamanda umurlu al
bnda bin dönümlük batarca batak
lığını husule getirmektedir. 

Bu çaya muvazi olarak bir de 
emir doğan çayı vardır ki bu çayda 
Emirdoğan köyi)e serçe köy arasın
da 10000 dönümlük bir araziyi su 
alhnda bırakmakta ve bataklık yap 
maktadır. 

Bu iki çayın mecralarının temiz
lentlirilmesi ve bataklıkların kuru· 

Aydın nahiye kongreleri ~il' 
AYDIN, (Milliyet) - 1'~ 

fırka nahiye kongreleri bitiri fi 
Kongrelerin hepsinde fırkılJJll" 11 
yet idare heyeti reöa vekili avuk• ;Jr 
tet Bey buılumnll§, ııeçcn aer>C el•) 
!erinin neticeleri haldnnda jJJ 

vermiı ve intihaplann aerbett v'. 
siniz yapılmaaım temin etmitW': · 

Yeni nahiye idare heyetleri , 
kaza kongreai münıeaaillik1erİll1 

zevat aeçilmiflerdir: . 
Araplı nahiyesi idare beyeıiıı'~ 
Hafız Nuri Efendi, Mnataf• ı 

eli, Ali Efendi. .• Müıneaa~:. 
nisalı zade Mehmet Efendi, s-ı". 
fendi, Hurıit Efendi, Sım ~ 
Mümeasilliklere: Sandıkçı Riz• 
di, lamail Efendi. 3 

lnebola nahiyesi idare he1"'ı 
Hacı Molla Hasan Efendi, K~ 1 
la Haaan Efendi, Ali Motlıı E '~ 
Mümeaülliklere: Ahmet Vefa f: 
d;. Kimi! Efendi.. ei/.. 

Haydara Nahiyesi idare be1 f 
Mehmet Sellin Efendi, Hüae~ ıf 
zi Efendi, Macı Mustafa Efend~ 
Muıtafa Efendi, Mümeslİllikl f 
Mehmet Selim Efendi, HüaeyiP 
z:i Efendi aeçilmiflerdir. tulmaaı için vilayet makamı ve sıt- ~ 

ma mücadele riyaseti faaliyete geç-!~""""""--------""""""""!!' 
mitlerdir. Bey çay ve bataklıkların ptof 

Dün sıtma mücadele reisi doktor rini yapmağa memur edilmit1.'~ 
Kani merkez mücadele doktoru min Beyin Bugünlerde gelme'~ 
Ziya Beyler bu çay ve bataklıkla- !eniyor. Proje yapılınca b , 
ra giderek tetkikat yapmıtlardrr. temizlenme ve kurutma auıeJı, 

Sıtma mücadele mühendisi Emin ne başlanacaktır. 

vaziyetin kendi aleyhine döndüğü- nün nezareti altında bir esire ( 
nü görmüştü. Güneş'in oğlu, Batı- kullanacaktı. ~ 
bfu'nu aratmıf, bulduramayınca Batıkutu bu fikrini Ceylaııııl 
merak ederek etrafa gözcüler gön- luna bile açmamıştı. 1 
dermi9ti. Batı kuşu Ceylamn oğlund,ıı, 

Bu gözcülerde biri Batıkuşu'nun şüpheleniyordu. Ceylanın oil'J,t 
Fırat kabilesi topraklarına geçtiği- tıkutundan daha yakıfıklı -ve 'ı/ 
ni söylemi+. Bora bu haberi alınca sevimli bir adamdı. Fakat S- I 
fena halde hiddettlenmişti. 9una ihanet ebneyi habrmdşıı 

Batıkuşu, Bora'ya sormadan Fı- çirmemitti. , 

d-~ılarm yurduna nasıl gidebilir- Babkuşu gece gündüz ku~J 
ı Babkuşu yaptığı hatayı tamir et- üzüntü içinde yaşıyordu .• G~f 
meğe çalı9ıyordu. Fıratlılardan ge- zm bütün dilekleri suya düş ıl 
lir gelmez doğruca eski arka~ı Batıkutu (Fırat incisi)ni biiS l 
(Ceylamn oğlu)nun evine inmif ve ümitsizliğe düşürmemek katıl ,.ıı 
sevgilisine memleketin birdenbire 0 akşam kapıdan içeriye g~ 
karıfbğmı fakat bir kaç güne ka- zorla gülüyor, neşeli göriİ 
dar düzeleceğini söylemişti. çalşıyordu. ~ 

Bab kuşu - ne olursa olsun - bü- Mersi., Batıl<utu'nun, Ur'a 1ıt 
tün tehlikelere rağmen Fıratlılann ği ilk günden beri yalancı ve tl'J 
içine kadar gidip Mersa'yr ele ge- kar bir adam olduğunu anlıı. ~ 
çirdiğini büyük bir muyaffakıyet B_~hkuşu, babasının yanındıı. 
olarak söyliyorodu. sa ya: ·ııe 

Ceylanın oğlu, Bora ile Batıku•u' "Güneş'in oğlu öldü; yer~, 
nun arasını bulmayı vadetmişti. ni seçtiler.,, Dediği halde, ııf 
Falcat bu bir zaman meselesiydi.. Türklerin Ur şehrine gelir g~ 
Hemen bir iki gün içinde olamaz- Güne9'in oğlunun kendisine 11 
d bir itimatla bag'lı bulunduğ\111 

L j 
Ceylan oğlu (Bora) mn müsait renmi~ti. 11" 

zamanını kolluyordu. Batı ku,u gündüzleri ak'" eY 
Batıkutu (Bora) ile barıştıktan dar dışarda dolaşıyor, eve g 

sonra, Mersa'yı (Sertelli) deki e- kit dönüyordıı. 
vine ötürecek ve orada iki öz .. 

tı 

s 
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Bana bir şarkı söyle kim 
olduğunu anlatayım! 

iT ayyare piyangosu çekildi 
Dünkü keşidede kazanan numaralar 

Kaçak silah ve fişekler 

Zaman, şarkı ve mekan farkları in
sana hazan neler hatırlatıyor? 

50 bin lira kazanan 
814 

10 bin lira kazanan 
10668 

1

13963 14039 14156 14324 14760 14999 
15099 15276 15662 15663 15718 15815 
16116 16536 16604 16838 16845 16864 
16958 17119 17292 1731S 17327 17443 
17520 17600 17924 17944 18199 18359 

Piyasaya kaçak fişek ve silah 
bir şebeke yakalandı 

•• suren 

Eski bir da b ld .. l b' tekerle r ı ınese e, fOY e ır Dayanamıyorum sana samur saç-
- ıne vardır·. 1 ama ı K ım n.,, 

S - İıninle gör.. t •· - .. .. ·· ı ı "Ammanın amman Tanaf .. ana na I uş ugunu soy e •• 
vereyiın;ı adam olduğunu haber Gel yavaf, yavıq ••• ,. 

Be Her iki tarkıda da bir "aman 
n de fİındi: duymasınlar .•• ,, ihtirazı bissetmi • 

taı: 0ı:~endiğin farkılardan bir yor musunuz? ibadetin de kaba
nu söyl' . s.ana nasıl adam olduğu hatin de gizli yapıldığı, riyakarlı-

B
• 1Yeyıın •• diyecektim. ğın fazilet sayıldığı bir devrin şar• 
ızde .. ı kılan bundan başka türlü olamaz. 

zan büt" oy ~ tarkdar vardır ki ha· d 
ler. Bun~ıı hır .devrin hikayesidir • ı. Git gide, sevişmek kolaylaşrn
evveJ · • ~ yırmi, yirmi beş sene ca şarkılarda da bir açık saçıklık 
da d~~~r kötüyü ayırt edecek çağ başladı. 
nan şa:ıa~n en çok kulağıma çalı· "Bahçelerde mor meni, 
"An · Verem ettin sen beni •• 
Lı llebenb • • N 1 naftan astayım, marul ısterım ası verem olmayım, 
Alacag" ın b~ında düğün isterim! Eller sarıyor seni •• ,, 

ıın Yarı' b .. • t" Yahut·. ş ana gosterın. 
arkıaı id" B b Çare bulan olmadı bu yareye 

ne evv 1 ı. undan yirmi ef se p k k 
de~kanİ ,, ıevecek çağa gelen her ~ yazı oldu dili biçareye, 
leıııtıe·· '· evlenmeği düfünür, ev. Mıhnetü hicran giriyor areye 
lllahn!:ı·arzulardı. Şarkı, o uzun Pek !~zık oldu d!li biçareye ... 
nülle•d lfet senelerinin genç gö • Kabılınden dertlı dertli söylenen 

5 bin lira kazanan 
11510 

2 bin lira kazananltv' 
12443 20355 

4 bin lira kazanan 
15339 

1500 lira kazananlar 
9531 18602 24438 

600 lira kazananlar 
663 2132 2510 3818 4640 5626 

6211 7409 7714 7943 10410 12907 
13455 15279 15591 16248 16347 17137 
187:i2 22295 24073 24570 24774 

200 lira kazananlar 
1698 2569 2933 3647 6351 6546 
7334 9337 9368 9770 10089 10297 

10556 10966 11873 12939 13229 13373 
13871 14661 17430 18002 2:1358 20::1) 
211?0 :,,,.,, 21758 21893 22810 23857 
... 59 24536 

100 lira kazananlar 
114 2'2 613 665 713 878 
953 972 1480 1794 231S 24;1 

2497 292S 3452 4061 4569 5379 1 
5864 6070 6247 6576 6978 6033 
7.'142 7641 7007 8152 8660 10220 

10273 12116 12213 12725 13077 13678 

18781 18860 18928 19158 19582 19668 
19890 19898 20105 20507 2061)9 20619 
20669 20797 21007 21086 21432 21497 
21586 21830 21840 21975 22013 22239 
22333 22347 2249S 22ı;s7 22526 22654 
22819 22845 23059 23297 23337 23723 
23788 23850 23893 24035 24553 24607 
24656 24752 24908 

143 
501 

1040 
1667 
2'l18 
2646 
·254 
3671 
3879 
4354 
4876 
6035 
5299 
6'W9 
6243 
6706 
7?.47 
7391 
7!161 
8368 
8681 
9913 
9835 

10'>74 
11475 

40 lira kazananlar 
167 249 341 392 421 
632 858 879 891) 903 

1279 1460 1568 1578 1647 
1730 1896 1902 1907 1957 
2027 2247 2299 2338' 2614 
2910 3118 3183 3193 3235 1 
3'>28 3392 3492 34q3 3649 
3705 3734 3775 3875 3877 
3q,ı5 4092 40'!5 4140 43221 
437%ı 44SS 4554 4'i07 4805 
4'!00 4956 4!178 5012 5030 
5071 6174 S231 5232 6273 
5302 5397 5463 5493 5590 
5cıı;a 5966 6032 6181 6201 
6271 6429 6604 6667 6701 1 

6853 6972 7108 7161 7243 
731 t 7322 732S 7331 7347 
74'8 7410 76rr1 7611 7759 
8049 8081 8159 8242 8306 
8468 8343 8551 8604 8<;68 
8798 8905 8'105 8063 9157 . 
9513 95q2 97~1 9760 9782 1 
9874 9911 1012~ 10302 103"5 

106"8 10ll23 10896 11116 11238 ı 

' e uy d tarkılann yerine mesela: 
güzel tarif adn' ırdığı sabırsızlığı ne Siyah siyah mantolu 13827 14989 15210 15394 15583 15927 11766 

16963 17459 17665 17737 18309 / 12047 

11488 11533 11604 11663 11744 . 
11823 11905 119"3 12103 12017

1 

12107 12144 12170 12176 1?241 1 

l?A55 1?676 12t;81 12884 12933 
12139 13219 13291 13301 13345 
1J5gl 13626 13~8 13705 13787 ; 
13"'l9 14109 14166 142~7 143~71 
14523 14701 14828 14839 14A70 
149~5 16142 15147 15174 1~1qs 
1!\2ıı8 15417 15462 15499 15~90 
1~812 15881 1~947 15957 1"952 
16017 16056 16129 16167 16216 
162~3 163<;0 lMOO 16498 16~70 
lAA.'\6 16673 16789 16'!14 16002 
1Gq7s 11022 17?,54 11302 11378 
17417 171;f;3 17774 17Rq7 17915 
17987 17989 18019 18216 18341 
18468 18496 18<;16 18726 18819 
19126 19175 19264 19265 18361 
19464 19503 19$78 19606 1!1628 
1q707 19743 19789 20~73 20101 
20480 20897 2~850 21163 21293 
2'472 21542 21605 21685 21731 
22015 22178 22372 22530 22818 
2'>913 22973 23237 23299 23330 
23492 23529 23660 23819 23873 
210~0 24092 24124 242%7 24:81 
24368 24374 24431 24450 24809 
24829 24910 24960 24970 

16424 
1 'l"?:l 11142<; 18446 185<;9 18579 18580 lı393 
18735 18746 18859 18978 19053 19058 1 12sss 

liafta e ıyor: ıı b Beyaz beyaz yakalı •• 
ııı a• d d " ... • t • ı . Hele d h Tın a ugun ıs erım .•• Kalbim, kalbim çarpıyor 

20079 20313 20607 21301 21682 21987 13345 
22172 22l48 22837 23022 23174 23280 

rı, bana ~. a s~nraki "alacağım ya Sana sana bakalı! .• 
1~3r,o 

24015 24433 14487 

50 lira kazananlar 14874 

148 151 
15:n8 

168 326 331 432 u;715 
673 805 919 1157 1361 1451 16017 1834 2097 2266 2317 2348 2353 2376 2916 2927 2973 3505 

16219 
3511 3769 3805 

3508 166?.S 
3903 3"25 436~ rnq25 

d~rsiııi:ıf~~erın_" temennisine ı:ıe Pek cakalısın, 
r1ıı hadd· ac~gı kızı görmek kı • Biraz fiyakalı 
ar? •ne duşmüştü 0 zaman. Ne yaman •er.sin, 

bal> eııeerenin 
1 

Ne yaman şeysin, 

b 
.. •1nı ""·k atından geçerken Karşı .. Yakalı!. 
u "L 'u arı b"I 

Yu"' llİ.i h 1 e kaldırmak en Gibileri geçti. Zamane sevgili-B· . na tı. , 

4449 4856 4881 5100 5216 52161 17:l81 5180 5895 6017 6045 6076 6246 17970 

1 •zıın h' )eri artık gözle görülüyor, elle tu-
eriıı" ıç Yeti, d" •• • k d"l 'I k r' d ,adika oıe ıgımız sene • hıluyor ve hatta en ı erı e onu-
ı e: '1 olan Şarkılardan bi- tuluyor. 

Arabad Yeni aşıklar, sevdiklerine eski. 
Malak an atladı den olduğu gibi kafes arkasından 

tekerleın °e~ .Patladı yanıp hıtutmuyorlar: 
aı ·-. •• "G 1 ı..: Mal• -ııs. e iver, ı.ir gece olsun, yaşa-

bu) ha uın Ya, Yart.rıı sın hatıralar .• ,, 
ha k nrınıart .... asır önce lstan o· ı ak 
rrıırııı fi~tanıa; ""

1
.alakof biçimi ka- ıye ya varın cesaretini ken-

__ 1 hı~ı, arab dg Yerlermit- Hanı • dilerinde buluyorlar. 
;;:-ı ak~fu Pati a an ineyim derken Bazı tarlalar, bizde ya bir hatı-
1. •rıı hır had' aYtvermiş. Bu ne mü rayı, yahut ta ba'lı başına bir mev
"ısın1 çıka ıse inıif ki hemen şar- simi canlandırırlar. 

6560 
7179 
7439 
f017 
8381 
93~9 
9870 

11269 
11760 
12148 
12•35 
1 3451 

6579 GG81 6774 8029 7039 
7138 7226 7332 7335 

18361 
7377 19076 7642 7670 7758 7863 8'.l30 19445 5102 8125 8140 8147 82C8 19647 8815 8842 9050 9116 9266 20446 

9372 9410 9681 9766 9840 213'\0 
10083 10318 10348 10936 11002 21771 
11297 11360 11594 11728 11745 22q"° 
11763 11784 11853 11932 12136 233'l3 
12173 12305 12383 12412 12421 24')27 
12"4-0 12$5 13146 13254 13446 24326 
13478 13586 13715 13820 13934 24820 

Balkan haber!Pri 
"A. b l'lrııtlar: Mesela "Asmalarda üzüm" •ar. 

ra ad k T 
Patladı .• " aıı atladı • Malakofu ısı ile Beyoğlunda saz çalınan bir 

l::aki •• k umumi bahçe gözümün önüne ge • 
kalab·ı '""t darın · · d h" lir. Galiba, bu tarkıyı • ne de kötu" T 

1 eıı b• ıçm e atınmda san kov ne!er yapmak ı'steyor 
"Fe( k it tanesi de fU idi: ~~ydir ya .• • ilkin orada dinlemiş. 
ş11 ge bana neler etti tım. SOFY A, 11 (Milliyet) - 9 hıızi-

ençı- •· • Bir zamanlar, berkesin ağızın • r:ın ihtiliilini yaparak ttklibi hüklımet 
Bu İff ıgım elden gitti, da gezen Turnam şarkısı da, ben- •ayesinde iktidara gelmiş bulunan De-
Beııd ırak cane yetti de kanlı bir hatıra olarak kaldı. ~atiçe<ki Sgovor fırkası lideri Gos-
h,. e takat, takat bitti! •• " B' d" podın Tsankov, son zamanlarda siyasi 
o~ııu b . ın ığim tramvay, Şişane yokuşun faaliyetini arttmruJtır. 

Yanık ' enım çocukluğumd dan çıkıyordu. Turnam •arkısını b· Yanık s" J 1 d a, ne 1. T Bu zat Bulgaristanda parlamento 
it de "Leınan'?Y erker i. Galiba söy ıye söyliye önümüz sıra yürü • '!sullerine muhalif olarak yeıı.i bir "Mil-
"L şar ısı Vardı: yen çıplak ayaklı bir çocuk, iki a- lı hareket,, meydana getirmek sureti!e 

daya::~?~:.~iyor hasretine can du~ ilerimizde kapaklanıp dü~tü. ".'evcu! fırkal:ın ortadan kaldırmak fik· 
Saki! kolu, hızla giden tramvayın bdedır. Bugünkü Muşanof hük:imetine 

nln
Tadbue • tun. u_n arkasından koca·ı • te erlekleri a d . .'~1 da tiddetli vaziy~t almıştır. Son 

Jı b a çalandı 0 .. radsın a kalarak par• gUD!erde de meclisten geçen porç)ar k;ı. 
le I gı 1 saçını ba~ını yolduğu T · • gun en beri yanımda nunku aleyhinde §id~etli neıriyat yap-

ınan ar, nerede şimdi?• urlntandın lafı geçse, }'Üreğimde bir ma ta ve halda misakın ıubat ayı zar-
" Ya fu Kati sızı ı uyarım. Hele bu "k" k fında kopacağını söylemektedir. Çünkü 
l:tl: Perse

11 
• dP. 'arkısı ne kadara- dinlemğe hiç tahamm" lı dı şar ıyı tubat ayı zarfında Bulgaristanın her ta-

Osk''d gıy ı: u e emem: rafında belediye intihapları yapılacak-
u ara gid "k Kız saçların .• Saçların br 

.,. _ er 1 en aldı da bir y · .. t f "-it' ar, yar yar aman.. Dıger ara tan hükumet fırkasının 
ıp Uykud yağmur Oynar omuz başların "Zname,, gazl'tesi de §iddetli bir m.-k~-

K· r an uyanmış, gözleri Yar yar yar aman... le ncşreder<k Gospodin Tsankov'un tut-
a 1P beninı b mahmur... lıuğu _yolu "Milli bir ~areket,, değil, mem 

v . . ' eıı katibin, el ne Küçük h be. lckoti yıllarca kanlı bır tazyik altında in-
"-at b. y anım re giymiş bafma leten ve h!nlerce yeni mezarın açılma-

ı 11lle kolalı d karı~ırJ ruı yabrmış, düfürmüş sol kaşı • ama ~bebıyet veren kanunsuz bir yol 
.. a gömlek ne ı oldugunu yazmakta . 

" g lk" . na··• "O 1 ve • 

ın '-Ördünü~ .. Uzel de yaraşır.! ısı de bana vakitsiz açılan ve b' k nyfiar.~~."! bir diktatörlük ve yeni 
aıı ~ lllu lal"!' açrlır açılmaz solan sokak ,. 1·,.eg"ı" ır e 1 ı......., kurmak "zer h 1 

k 1ltıızda h • 1 ı katibi? •• Za- "" nıyorlar. Onlar mili t u e fazınalr a.k· 
IYıtıer angı k"tib' kızları hatırlatır! soka k tek • e arasına e 

Yanıtı ı Var? Kati a ın bu kadar ınm:k f ıak"': ~ardeıi kardeşe çarpış-
<;iik b '.• ta gözleri p uykusundan U· M. SALAHATTIN mektodi: • etıru hazırlayanlardır.,, De-

•aıtııy ır lkatibi, kı;ı:h':_Ddurmu,! Kü ~ . "Zname,, gazetui Tsankov idaresi-

Mir gUya cevap veriyor 
SOFYA, il (Milliyet) - Mir 

(Sulh) gazetesi, (Milliyet) gazetesinin 
Balkan İilerİne dair yazdığı bir batma· 
kaleyi tahlil etmekte ve Bulgaristan· 
daki Türk ablliyeti hakkında yazdığı 
aatırlara kartı : Her halde bizim de, 
Türklerin Tüıkiyedeki Bulgarlara yap
tıldannı yapmamızı mı istiyorlar?) !ar· 
zında işi mugalataya dökmektedir. 

Romanyada tevkifat devam 

etlivor 
BOKREŞ, 11 (Milliyet) - Yaş ıeh· 

rinden bildirildiğine göre, burada (De
mir muhafız) teşkilatına mensup 200 ki
ti tevkif edilmitlir. 

Tevkif edilenlerin arasında bir kaç 
zabit ile 2 de papas vardır, 

Demir muhafızlar şefi 
idam mı e r ildi? 

BOKREŞ, 11 (Milliyet) - Bazeş
te çıkan bir şayiaya göre , çoktanberi 
aranılmakta olan (Demir muhafız) let· 
kilatı tefi Kadriyanu yakalanarak kur· 
ıuna dizilmiştir. 

Rumanyada mamurlar 

yemin e~ecek 
BOKREŞ, 11 (Milliyet) - Hükıi· 

met ve belediye memurlan, İ§mdiki re
jime ıadık kalacaklanna dair yemin e
deceklerdir. Yemin etmiyenler azlolu· 
nacaklarolır. 

ber 0 r arnıış z r a eta payla- ~ın ~te~, kan ve bıçakla idare eden ka-
ıaçl celp için~~ akanınıızda rağ- VA PU RCULUI\ til bır ıdare olduğunu Yazmaktadır Harun Reşit Beyin bir tavzihi 

ınınaa:ı1 ~:ı t;;ıakfanıleış01~J;~~l:e f~':i': g~~ d: t:~0!.:k~~= ı:.:~';! Maarif vekaleti müfettiılerinden 
ı Es nıud" · b TORK ANONiM ŞiRKETİ Bulgarın katili olmakla itlııun ed' Harun Rcıit Beyden dün fU tezkereyi 

lek ... ki kızlar b. uru ulun • lSTANBUL ACENTALl"'J tar. ıyor- aldık: 
J.ı 1·bçıleden çık 

1 1_r kolalı göm- ~ Bulgar matbuatmda bu yolda hara- "Gazetenizin dünkü nüshaomda 
a uk· arınaga ka' f" · · Liman Han, Te.'elon.· 22925 ı· ka (Li t d ' hnı 1 d h ku t goını k ı, fİındiki k I ı tını,... ret ı müna şalar olmaktadır. oe e rıaa nası a a vve • 

diiıı e ten, YakadD~ ız arın çoğu, - Belediye intihaplarma kadar ınüna- lendirehiliriz) baılığı altında benim 
Yalık arıy 

1 
.... evvel erkekte Karadeniz yoltı k:ııalann daha ziyade hararetleneceği ifademo atfen çıkan yazılar doğru 

laı . or ar, j pek tabiidir. Çünkü belediye intihapla- deiildir. • 
" BP.. aı:ze karı kad' . D l vapuru 14 "·· fır~larm kuvvetlerim gösteren öl- 1 - Muharririn.iz bu hususa daır 

it ıneleks· ım hır ga:ıel: um upınar ikinci kdnun çulerdır. fikrimi aorduiu vakit gazetelere b':. 
ın, nura garkolınuş Sgovor fırkasının Burov kold i~e h... yanatta bulunmaia mezun o!madıgı• 

Öınr" serapa gül t . PAZAR saat 20 de GALATA kumeu , ecnebi. devlet ricaline zivaf~- mı oöyledim. .... 

Kaçakçılık yapmak suretile devle~ 
haıineıini İzrar eden bir çok ıebekolen 
m<>ydana çıkaran gÜmrÜk muhafaza ~.,. 
kili.tı, dün yeni bir k~çakçı ıebckeaııu 
ele geçirmeie muvaffak olmuıtur. • 

Bu fdbeke, sil8.h ve fiıek kaçakçılıgı 
yapmakta ve mensupları bir müddet• 
tıenberi admı adnn muhafaza idareıirun 
gizli kuvvetleri tarafmdan takip edil· 
mekte idi. 

.Ş~ke, ıu suretle ele geçirilmiıtir. 
Bir müddetl.ir, piyasada sahte inhisar 
fiıckleri, kaçak tabancalar görülüyor 
ye bunlann ne ıuretle Ya kimler ta• 
rafından ortaya çıkanldıiı teabit edile
miyordu. Vakıa, bu surelde kaçak ta· 
banca ve u.lıte inhioar fiıekleri ıatan 
bir kaç kiti münferit ıurette yakalan• 
mtf ve mahkemeye ıevkedilmiıti. Bu • 
nunla beraber, muhafaza teı-iı:ilalı, bu 
kaÇ<kçdığm aıd membamı bulmak ve 
mütecaıirlerini ele geçirmek için taki
battan biran bile pri chırmamıı, İp uç• 
lan üzerinde yürümekte devam ebnİ§ • 
tir. 

Nihayet bu iz üzerinde devam eden 
takibat ve tarıınudat, müs'bet bir ne
tice vermi!, ilk olarak evvelki gün Si· 
livride silihçı Mehmet Ali efendinin 
evinde arama yapılmııtır. Bu arama ne
ticesinde imale hazırlanan bir miktar 
kurıun. saçma ve bot kovan ele geçrnit 
ve Mehmet Ali efendi mahfuzan lotan
bula getirilmittir• 

y apdan iıı.icvap ve devam eden ta· 
kibat, memurları Ayvanaarayda tüfekçi 
Haoan ııatanm evine kadar ırötürmüt
tür Haoan ustanın evinde de dün bir 
ara:..a yapılmıt ve bir miktar fiıek İma• 
line rnahıuı malzeme bulunmuılur. 

Diier taraftan lbrahim efendinin 
dükkiinmda ve bunu takiben Bakırkö
yünde Hamam sokağındaki evinde ele 
aramalar yapmıılardır. Bu aramalarda 
da 835 adet fiıek kovnnı, tabancalar, 
fi~er, fi§d< imaline malınıs malzeme 
ele geçirilmiıtir. 

Biribirile irlibat ve münasebeti oldu
iu anlaıdmıt ve §ebcke efradı kamilen 
derdest edilerek emniyet ikinci ıube mü· 
dürlüiüne teslim eılilmittir. 

Emniyet müdürlüğü ve muhafaza teı 
kilatı tarafından tahkikata ve takibata 
ehemmiyetle devam edilmektedir. 

Celal Bey hala bulunamadı mı 
Bir apartımanm alım satımı esna

ımda takrir verilirken ortadan kaybo
lan aparlnnan sahibi Ceial Bey ve re
fıka11 Mediha Hanım, dün de buluna
mamıılardır. 

Geçinme'.< yolunu bulmuşlar! 
Unkapanı civanncl.ı birkaç hindi 

aatarken zabtıaca ıüphelenilen kıpti 
Mihriban ile ayni ıuretle tavuk ve bin 
di satan Elif hakkında yapılan tah • 
kikat neticeıinde bunlarln ortak ol .. 
duklan ve Huriye ile Zahide iaiınJe
rinde iki ortakları daha bulunduiu ve 
dört ortağın öteden beriden köy hay 
vanlan çalarak satmakla geçindikleri 
anlatılmıştır. Hep•i adliyeye sevke • 
dilmittir. Bunların Kuzguncukta Ata 
Beyin evinden bindi ve tavuk çalan· 
lar olduğu ve son zamanlarda o ci • 
varda vuku bulan kümes hayvanları 
ıirkatlerinin failleri bulunduğu da teı 
bit edilıni§tir. 

Hırsızlar 
Kurtuluşta bahçevan Hasanın kü· 

felerini çatarak aavu:ımak üzere buıu 
nan Murat ve Aamaaltından Abdu..lah 
Efendin.n 100 adet bot çimento çu • 
vahnı çalan aabıkaJı Nihat zabı~aca 
yakalanmıılardır. 

Ka•ımpaıada Giritli Osman Beyin 
deposundain araba ile odun çalmağa 
tetebbüs eden Fethi, Ali, lamail, cür· 
mü meıhut halinde derdeıt edilm f • 
!erdir. Karagümrükte kör Hüseyin is 
minde birinden aatın aldığı üç koyun 
derisi1e evine gibnekte olan Mustafa· 
nın önüne, bu derileri satan kör HÜ· 
ıeyin ilo arkada§ı Erkek Mustafa çık 
nııf ve derileri zorla alıp aavutmuş ... 
Jardır. Kör Hüseyin ve Erkek Musta• 
fa zabıtaca yakalanmııtır. 

Kaçak sigara kAgıdı 
Karagümrük sakinlerinden lbr!' • 

hiın ve Hırkaişerifte o!uran Kerım, 
Fatihte kaçak sigara kağıdı sata.rlar· 

d d t edilmi§lerdir. Ostlerınden 
ken er e• k"" d k 
85 defter kaçak ıigara agı ı çı m~t· 

B 
. · mıincle biri de gene o cı • 

tır. asn ı .. .. d b" 'k 
d kalanan ve ustun e ır m · • 

var a ya k .. d ed'I 
dar esrar bu~unara ınusa ere ı • 

ınittir. 

Memur sosu 

Havagazı ıirketi sabık müstahde· 
uıininden Mehmet Efendi, kendisine 
hala memur süsü vererek Hasan Efen 
di isminde birinin evine ıitmit ve o
cak tamiri bahanesile bir lira dolan
dırmııtır. 

Mavnacı Mehmetler 
uıne yanmam eğer k enın rıhtunından kalkarak gidişte Zongul· Ier çekerek, fakir devlet bütçesinde aç- 2 _ Muharririni:z kendi tenevvuru 

da oynun- dak, İnebolu, Ayancık, Samsun, On· tıiı yaralardan ve Avrupada •arfettiği için fikrimi öğrenmek is;ediiini söy • Bir kadın meselesinden aralarında 
Bir can versem senin ı o d G' paralardan dolayı tenkit etmekt,.dı'r. ledi. Bunun üzerine hasbıhal tarzında rekabet çıkan Mavnacı Mehmet, di· 

Ya gece ·ı· . .,, ye, r u, reson, Tirebolu, Görele, -tınak. ıevgı ısınin k
0

.,.,. d Amele fırkasının gazeteleri de yen.ı" görüttük. Fakat bu sırada tedris oa· ğer Mavnacı Mebmetle adam akıllı 
iij tçin ca f d , ~un a Trabzon, Rizeye. Dönüıte bun!ara i- · be ı · e.lil • k ~.· asrıın nmı e a eden erke sene gecesı tediye klübünde ve mev- ha&mda Maarif Veka etı c eaıne ya döğüşerek biribirini yaralamıf ve a • 
lıt giYdir~zın. felsefesi, deli göm) • l1ıvcten Of'a uirıyacaktır. kuflann tahliyesini istemektedirler. pılacak işler hakkında kendisine hiç rakola dönmü§lerdir. 

".,. ıp tıın b e- ------------- y . d • b" bir fey söylemedim. Keyfiyetin tavzi• kt 
l'l.eaik ar aneye gönderir. M . unanıstan a yanı ır fırka hini rica ederim efendim." Evde, çocuklar da yanaca 1 

fat,,kı: Kerem,, den bir ba•ka ersın yolu ı ( 
n 

T AT NA, il Milliyet) - Temine- Haaköyde Olmıeydaru caddeıinde 
ana 

11
• b FIRUZAN . vapuru 14 dildiğine göre, sabık dahiliye ve hava lstanbul ikinci icra memurluğundan: oturan hamına! Avramın kar.'bn" .Ra • 
ta et, ak gerdanın açar- ıkıncı kAnun işleri na21n M. Rallis, itil mebusu M. Mahcuz ve paraya çevrilecek Taksim 1 iki gün çamaııra ırı ıt ve 

A.gıı ı•·'an sın'· p AZAR saat 10 da Sirkecı· rıh- ı Mavromihalis, serbest fırka reisi M. e'e-~eer:aktt>Tı biri dört, diğeri altı ya 
..., 

11 
d Metı:ksas ve sair halk fırkası müfritle- Büyükdere hattında kullanılan 3330 pla- ""' • 1 ı. manga 

n mı ersin, ne der- torundan kalkarak gı" di•t ç k I · ara! d d" hali •ındaki çocukl.an oyn~~ adr ep k A. L • 
1 

k I • e: ana • n, ıırm a mülema ıyen · temaa. ka numaralı bir Şevrole otübüsü 13-1-934 ı'ı devı"rmitlerdır. Bu yu_z en çı an a· 
"' ge d sın hey ı • e, lzınir, Küllük, Bodrum Rad- tadırlar ı f d tı r ani .. .. . " M , v•• • • .. .. t derhal yetı" •en tfaıye tara ın an gu) arı ftrJnari Dal B .. .. ı b" .. cuınartuı pnu saat 13 ten 14 te kadar et , 

k anacak gorur ı;:örmez ağ- a, yan, Fethiye, Kalkan u goruıme er, ayn ır zumre teı• ıo"n'du"ru"lmu"t ve çocuklar da komıu • 
ı ke.J O esk"ı ı 1 K•• F' 'k A 1 ' lciline matuf bulunmaktadır. Takıimde otübüı tevakkuf mahallinde a• 1 "lJ llladı. ıu.u ar, şükür .... ,, ın. ~. nta ya, Alanya, Mer- !ar tarafından yanmakta kurtarı mı§· 

1 
sıne. Dönüıte bunlara i!a"veten Ta- akiBaılve~bey·ı Mösytıö dÇaldariı gazetelere çık artırma ile satılacaimdan taliplerin 

ıu Usul 1 1 v o an ana n a M Mavromihal' • !ardır. 
ge Yanıma yavrum fUCu, Anamur, Kut Ada11, Geliboluya gazertlcdkehi~kti!"" ed~~ mektubundan IO~'. mahallinde bulunacak memuruna 33-213 Kuyu zinciri mi IAzım ol mu~? 

uünya!:aktır. ra a ı u umet zuınresinde 1 ·ı nıür11f'>••tları ili.n olu· T 
aman, j liııl•••••••••m•••ııl addetmektedir, n ayrı mıı doıya numarası e Arapcamiinde Matracılar sokağın 

.......... ~-~~~~~~~~--=::::::::::::::::::::::::::::::.'..-~~~~~~~~~~~~~~~'.....:n:u:r.~(~1~2~1:2·:')~-~~~~~~~~~~~~~~~ 

da 17 numara1t dükkanda hırdavatçı 
Ali Efendi, camie giderken dükkan.n 
dan 40 metre kuyu zinciri çalındıiını 
zabıtaya bildirmiıtir. Yapılan taki • 
bat neticesinde çalman zincirler, Muı 
lafa isminde b'.rinde cörülerek mÜaa• 
dere edilınittir• 

Saç saça 
Beyoilunda oturan Madam Alexan 

dr, arada geçen bir dedikodu yüzün· 
den ayni yerde ııakine Fatma Hanım 
tarafından fena balde dövülmüıtür. 

Kalp sektesınden 
Venedik aokaiında oturan 72 ya 

tından Madam Antuyan kalp ıek:esin 
den ölmüt Ye defnine ruhsat verilm:ı 
tir. 

Ateş alan zift 
Sakızağacmda 68 numaralı evin ta 

çarpımda kaynayan z:ift aleı almıı 'j. 
ıe de etrafa sirayet etmeden aöndürül 
müıtür. 

• Medreselere dadananlar 
Birçok meclreoelerin kubeblerin • · 

den kurfun çalan ve pencerelerinden 
demir parmaklıktan aöküp götüren 
Şükrü, Ali Ye Oıman isminde üç kişi 
zabıtaca derdest edilmiıtir. Bunlar • 
dan Ali ve Osman umumi afften iıtİ· • 
fade ederek benüz tabliye edilmitler• 
di. Oçü de sulh ceza mahkemeıinin 
tevkif kararile tevkifhaneye ıevko • 
lunmu§lardır. ı 

Marcivenden düşerek öldü 

Tarabyada Dere sokağında 87 nu 
maralı evi tamir eden Y orgi kalfa, 
merdivenden düıerek ölmüıtür. 

~arroş 
Henüz hapishaneden yeni çıkan §O 

för Habip, kafayı adamakıllı tütaüle
yerek Galatada Şeftali sokağında A· 
rap Muhiıtinin kabve&ine gibn '. t ve 
kapıya dayanarak ağzına ge:en küfür 
leri aavurmuıtur. Arap Muhittinın 
kansı Nadide, zabıtaya müracaat e • 
derek, toför Habibin: , . 

- Burada Haaandan baıka kim· 
ıeye ekm.ek yed:rmiyeceğim, diye hay 
kırdıimı ve tabanca çekerek kendisi· 
ni de tehdit ettiğini iddia etmiştir. Za 
bıtaca tahkikat icra edilmektedir. 

8por 

Bugünkü maçlar 
Taksimde, Fener bahçede 

Şeref stadında 
lıtanbul Futbol Heyeti riyaoet'n· 

den ~ 
12-1-1934 cuma günü icra edilecek 

reımi liır müsabakaları: 

S TaJuim_ Stadında • Saba komi:ıeri: 
ta~ddın Bey. Fenerbahçe • lletik· Al.,.: ;::•anE.,..':"= 11 Hakem Ahm~t 

ınıl y. Yup - Kaarmpaşa 1 inci 
tak an saat 12,45 hakem R" t" B 
F enerbahçe • Beıikıa, 1 İnci t ue u 1 • 
n aaat 14,30 bakem eKmaı H:.;;::'8&• 

yan hakemleri: Ahmet Adem , Ha: 
li ve lbrabim beyler. 

Fenerbahçe S:adında . S~ha komi· 
seri : Mualih Bey. Galatasaray • lstan 
bul Spor B. taknnlan saat 11 Hakc.m 
Mehmet Retat Bey, Hilal - Anado u 
1 nci B. takmılan aaat 12,45 hakem 
izzet Muhiddin Bey, Galatasaray • h· 
tanhul Spor 1 nci takımları ıaat 14,30 
Hakem Basri Bey. Yan hakemleri 
Sinan, Ekrem (Hilal) Beyler. (Beşik· 
lat(Şeref) ıtadında • Saha kom'.ıel"İ: 
Nuri Bey. 

Eyijp • Kaaımpafft B. Ukunları saat 
10 Hakem Adnan Bey, Halit Galip. 

Süleymaııiye • Beıiktaı Genç ta0 

knnlan saat 11,15 Hakem Ahmet 
Adem Bey. Eyüp • Fenerbahçe Genç 
takıınlan saat 13,4S Hakem Sadi B. 

Voleybol 

12-1-1934 cuma günü Galatasa• 
ray lokalinde yapılacak lik maçları: 

F eneryılmaz • lstanbulspor aaat 16 
da bakem Hadi Bey, Topkapı • Vefa· 
Kumkapı ııaat 16,30 da Necmi Bey. 
Beıiktaı-Hil&I 17 de Ekrem B. 

Şmeling dövüşecak 
BERLIN, 11 (A.A.) - üki dün· 

ya §lllllpiyonu meıhur Alman boksö
rü Şnıeling yarın Amerikaya hareket 
ediyor. Orada Leviıki ile dÖVÜ§ccek· 
tir. 

Carnera Amerikaya gilti 

GENES, 11 (A.A.) - Dünya boka 

1ampiyonu Camera, Ameril<aya ha • 
reket etmiıtir. Hareketinden evvel 
beyanatında demittir ki: 

"22 kanunusanide Leugbarn ile 
bir maç yapacaiım. Bu maçtan •onra 
ıpor kulüplerinde iki gösteriı maçını 
kabul ebnekliiim muhtemeldir. Bun. 
dan sonra tehirden uzaklaıarak Bear 
ile yapacaimı müsabakaya hazırlana 
caiım. Bear tiındiye kadar karııla§tı· 
iım boksörlerin en kuvvetliıidir. Deh 
ıetli bir rakiptir. 

Camera gelecek aiuıtoaa kadar 
Amerikada kalacaktır. 

Tilden galip 
NEVYORK, 11 (A.A.) - Tilde, 

17.-000 ıeyirci karıı11nda eıki amatör 
dünya ıampiyonu elleavoryb Vinca'i 
8-6, 6-3, 6-2 yenmiıtir. Vineı • Vincent 
Richards çifti, Tilden • Hunler çiftini 
6-1, s.o yenmiştir . 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrika rruzda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilo dan az olma~ak üzere her İsteyene satılmaktadır.' 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolaronızda araba veya kayıkta teslim 

~nval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~andıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuru~tur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara va~~n başına beş li.r~ indiri1;ir. İstanbul haricindeki y~rlerd~~ yapılac~ .sipa~. işler. bedelin y~zde yirmisi peşin ~e üs! tarafı hamul.e 

di ukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan ıtıbaren btltün masraflar ve mes'uliyet muşterıye aıttır. Gonderılecek mal şırket t~ra~ndan muşterı hesabına sı
;:~:a e~irilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşın ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. ı 

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

Radyoların içinde hakiki bari- RADIQ A"tfN..· ~.r1Q[Wf 
ka yartan ancak Radyo-1:0EWE O· U.~.Ul 
lup mevce uzunlukları 20 ıle 2000 a• 
rasındadır. Keskinlik, pürüzsüzlük, 

ve tabii ses, antensiz de ~lur. Evi· 
nizde en sadık dostunuz hır Radyo 

LOEWE bulundurmaktır. Rekabet 
kabul etmiyecek kadar mutedil ve iyi 
fiyatlar; LOEWE lambaları a~~:ı-· 
nız bunların fiyatlarında da buyük 
tenzilat yapılır. Y egi.ne mümessil ve 

aabcıaı: D. Pardo. 

Galata: Voyvoda caddesi No. 30-32 Telefon 43748 

-----
.... o-e·-n·i·z·y-o~l~la_r_ı '11 f 3 üncü kolordu ilanlar!:] 

M. M. V. Satınalma Komis-

>- Bayramda Yalnız 

gazetesi çıkacaktır. 
Hilaliahmer Cemiyeti İstanbul Bürosundan: 

İllulannıı.ı Hilaliahmer gazetesine vermekle hem ticarethanenlz 
için büyük b!r faida temin etmit ve hem de Hilaliahmere yar
dım etmiı olursunuz. 

llanlarınıi için şu adreslere muracaat ediniz: 
İstanbul' da Yenipostane karııııında Hıliliahmer 

Satıt Bllrosu. Tebfon: 22353 
İstanbulda Ankara cıddeılnde 
lıa.,c• lık T. L. Ş. T f'lefo,,: 2J095 

ZÜMRE ZADE A. ŞAKlR 

1 Ş LE TM ES l 

Acenteleri : Kanköy Köprübaıı yonundan ; .------··------------------= Tel. 42362 _ Sirkeci Miihürdanade Yerli fabrikalar mamulatm-
Hua Tel. 22740 dan 50,000 metre ekmek tor-

1. mroz yolu balığına mahsus bez, kapalı 
zarfla münakasaya konmuş-

UGUR vapuru 12 ikinci Ki· tur. İhalesi 29-1-934 Pazarte-
nun CUMA 15 te Galata rıh· si gÜnÜ saat 15,30 dadır. Ta-

k G"d' t G liplerin nümune ve •artname-tımından kalkaca • ı 1f e e· " 
Jibolu, Lapseki, Çana~a~e, İm· yİ görmek Üzere her gün ve 
roz'a. Dönütte bunlara ılaveten münakasaya iştirak İçin de o 
Şarköy'e uğrayacaktır. (150) gün ve vaktinden evvel teklif 

259 ve teminat mektuplarile An-

M • •• ' } karada M. M.V. Satmalma 
erSID SUr at yo U Komisyonuna müracaatları. 

lNEBOLU vapuru 12 ikinci (96) 192. 

Kanun CUMA 10 da Sirkeci Ademi iktidar ve 
rıhtımından kalkacak. Giditte 
lzınir, Antalya, Mersin, Payaa'a. bel gevtekligine 
Dönü,te bunlara ilaveten Alan- kartı en müe11ir deva SERVO~N 
ya, Küllük, Çanakkaleye uğra· haplarrdır. Deposu, lıtanbulda Sirkeci-
yacaktır. (151) 260 de Ali Rıza Merkez eczaneaidir. Tat· 

AYVALIK 
sür'at yolu 

MERSiN vapuru 13 İkinci 
Kanun CUMARTESi 17 de 
Sirkeci nhtnrundan kalkacak. 
Giditte Gelibolu, Çanakkale: 

raya 150 kurut posta ile gönderilir. !z
mir'de lrgat pazarındaki, Trabzon'da 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. 

;/ ~--· -· ----------------~ıs_1 
ZAYl PASAPORT 

Türk Sanayi Harbiye ve Madeniye Fabrikası 
latan bul - Haliç - Karaağaç, Telefon 43214, Telgraf, İstanbul Zümıe 

•• 
Ayarlanmış Olçüler: 

10 ~ 20 - 20 - 50 - 100 - 100 - 200 - 500 gramlık 
Sekiz parçadan ibaret pirinç takım perakende olarak 

Kutusuz 200 kurnş, kutu ile 225 kuruş 
Bir kiloluk pirinç 95 kuru7 

MADENi TARTILAR: 
112 Kg. 25 kuruş: l O Kg. 280 kuruş 

1 " 40 " 20 .. 525 " 
2 " 75 " 50 " 1400 " 
5 ,' 150 ,, Tahta metro 75 ,. 

Perakem'e ve toptan olarak satılır. Sipııriş alınır, Satıf yerleri 
Ankara Necati Bey caddesi 29 No. 
İıtanbul - Galata Tilnel caddeıi 36 No. Tel. 44)43 

,. ,, M hmudiye caddesi 51 No. 
.. Liman kooı> "ratifi fl 20551 

SATILIK SÜT 
Halkalı Ziraat Mektebi Çifliğinden: 

İki Adres: 
1 - Bahçekapı, es.ki Şamlı han, 

No. 18. Telefon 20485 

2 - Yeni postahane civarında milli 
Spor • Zeki Rıza mağazası 

Son haftalar içinde bu iki adresi 
öğrenmiyen kalmadı ! 

Çünki: 
Bu adreslerin birincisinde toptan, 

ikincisi1 ie perakende olarak 

Kumaşları 
Satılmaktadır 

# 

r. 
(1199~ 266 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundaas. 

b 
) 

1 

lt 

ı 

) , 

Bozcaada, Edremit, Ayvalık: Dı
kili, İzmir' e. DönU.te Gelıbo. 
lu'ya uğramıyacaktır. (207) 

Berlinde Lehistan ıefarethaneain
den almıf olduğum 10392/6665 nu 
nıerolu pasaportumu kaybettim. 
Yenisi çıkarblacağından zayiin 
hükmü yoktur. Herf SzkJany. 

(12114) 

350 Adet sağmal koyundan ve 14 adet inekten hasıl o
lacak sütler müzayede ile satılacaktır. Talip olanlar (150) 
lira teminatı muvakkate ile beraber yevmi ihale olan Kanunu 
saninin Yirmi ikinci Pazartesi günü saat on beşte Y eııilköy 
civarında Halkalı Ziraat Mektebi Çiflik idare Heyetine mü-
racaatları. (7136) 74 

30 ton benzin : Pazarlıkla münakasası : 13 Ki.ııunuıııJI' 
1934 cumartesi günü saat 14 te. • e 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 6 Kanunusani I 934 tar~ 
de kapalı zarfla yapılan münakasasında teklif edilen fiyat~ 
n Komisyonumuzca gali görülen 30 ton benzin pazarlıkla ııt 
nakasaya konulduğundan şartnamesini görmek isteyenlerİl' 
her gÜn ve itasına talip olacakların da münakasa gün ve sa>r 
tinde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Kasımpaşadl) 
Deniz Levazım Satmalma Koniayonunamüracaatlan. (13~ 

Galatasaraylılar Cemiyetinden: 
Senelik Heyeti Umumiye içtimaı 12-1-934 Cuma 
yapılacakbr. ADnm teırifleri rica olunur. 

273 

saat lOda 
(12031) 

inhisarlar U. üdürlü~ünden 
(1000) metre murabbaı (Sisalcraft) kağıdı ve on san

timetre eninde (20,000) metre) metre tulünde ince Banda 
kağıdı ile (128) kilo yapıştırma asbeate katranı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Taliplerin nümuneleri gördükten sonra pazarlığa İ§· 
tirak etmek üzere yüzde 7,5 teminatlarile beraber 29-1-934 
Pazartesi gunu saat 14 te Galata'da Alım, Satım Komis 
yonuna 'müracaatları. (31) 

1 - İstanbul Depo ve İmalathaneler amelesi için liste
lerinde rnıktar ve müfredatı tafıilen gösterilen eczayi tıbbiye 
1 I-1-934: Perşembe saat (14) 

2 - Baş Kimyakerlik Laburatuvan için nevi ve mık 
tarlar ile katalog numaraları cetvellerinde bildirilen alalı fen 
niye: . 

.. --"'!17-1-934: Çarşamba saat (14) 
Taliplerin listeleri görd ikten sonra pazarlığa iştirak 

etmek üzere (yiit:de 7 ,5) teminatlarile beraber yukarda gös 
terilen gün ve saatlerde Galatada Alım, Satım Komisyonuna 
müracaatları. (14) 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Arnavut köyünde Fenerli Hiristo sokağında dört nu

maralı 12 dönüm tarlanın üçte bir hissesi muhammen bede
li olan 600 lira üzerinden 14-1-934 pazar günü saat 12 
buçukta açık arttırma usulile satılacağından isteklilerin pey 
akceleriyle müracaatları. (H.) (7061) 
- •• --.::------~---=--~--=:'::-~,..,..........,..,------------
U ni verıi te Rektörlüğünden: 

Üniversite talebesinden Ecnebi lisan tahriri imtihanla 
rı neticesinde muvaffak olanların 14-1-934 Pazar gunu 
ıaat 13 te şifahi imtihanlarına başlanacaktır. Talebenin men 
sup oldukları Fakültelere o vakitte müracaatları. (215) 

ŞA Rc.K.'ôT ELL E~R·i 1 
MERKEZi: Sirkeci Atır Efendi sokak Y enipostane arkasında 1 
ŞUBESi : Sirkeci Ebuasuut caddesi. 

Telgraf lstanbul Şark oteli, Telefon 21695. (11894) 

239. 

İkinci If las Memurluğundan: 
Müfliı Tepebqmda Perapala.a kar111ında antikacı S. Hayim Ef. ye 

ait malların açık arttırma suretile çal'f&lllba, cuma, pazartesi günleri 
saat 9,30 dan saat 13 e kadar uaulen aatıtuıa devam edilmekte oldu
ğu ilin olunur. (11454) 102 

--~~--~-----~~--~-~~~---

M. M. Vekaletinden: 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Bazı eşhasın nufus dairelerince mukayyet künyeleri~ 
tashihi zonnında mahkemelere müracaat ederek baba, zefl' 
veya oğullarının vefatı vuku bulmuş olduğunu isbat ve o -" 
retle nufus kayıtlarının tashih İne karar istihsal ettikten so"!! 
aynı karara İstinaden vefat etmiş olan §aham şehit oldıı»: 
beyanile yetim maaşı .. ~ahsisini vekaletten ~ e 
lep etmekte oldukları gorulmekte ve- müteveJ!", 

Ameli ve idari tecrübesi bulunan bir makine veya E
lektrik mühendisine veya teknisyenine ihtiyaç vardır. Arzu 
edenlerin mür~caat etmeleri. (140) 23!1 

nm şehit olduğuna dair vekaletçe kayıt bulunmadığı ıııJı, 
dirde bunun ayrıca mahkemeden ilama raptı ve bu bapt~ 
talep ve iddianın M. M. V. aleyhinde dermeyanı ve mahkeı;tı 
~e vekalet dairelerinin müdafaası da dinelrunesi lazım geJııı 
te olmakla badema bu husustaki davaları!', 
nufuı daireleri değil M. M. V. aleyhine tevcihi ; 
zım geleceği tavzih olunur. (4450 (7149) 

1 DEVLET DEMl§YOLLARI 1DARES1 iLANLARI 1 
idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan dilme ve ka-

ç k ı.--.-.-. .................................... ~ 
las, Semaver • aydıinlı • ambalaj kağıdı, galvanize tavan Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 
örtüsü çivisi, Donanma feneri, yassi çelik gibi (28) kalem t 
muhtelif eşyanın 16-1-934 salı günü saat 11 de pazarlığı Banka Komerçiyale talyana 
yapılacaktır. İsteyenlerin mezkUr saatte mağazaya müra- ) 
caatla tahriren teklifte bulunmaları ve mağaza dahilinde a- Sermayeai: 700,000,000 (ihtiyat akçesi ' 580,000,000 Liret 

sıb listede (X) İşaretli malzeme için nümune getirilmesi ve Traveller• (Seyyahin fekleri) aatar 
numunesiz tekliflerin kabul edilmiyecegwİ ili.ıı olunur. (209) Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak aatıJşJJ 

bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle t#' 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından: 
932 - 933 ders senesinde birinci sınıf ta hiç bir İmtiha

na girmiyenlerle bir sınıfta iki sene kalmış olanların kayıtla 
n terkin edilmit olduğundan bunlar kayıtlarını yenilemek 
için 30-1-934 nihayetine kadar bizzat müracaat edebilirler. 
Kayıtların yenilenmesi şartları Fakültede ilan edilmittir. 

{202) 

fır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde ot~I· 
!erde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat iç111 

nakit makamında kolayılıkJa istimal edebilirsiniz. Travellera çe1'• 
)eri hakiki sahibinden başka kimsenin kullanamayacağı bi)t 

tekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999 

Umumi Ne,riyat ve Yazı lıleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. S. 
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