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Balkan 
Devletleri arası~dalSanayiciler Dileklerini Iktısat Vekiline Bildirdile --Bütün d"" 

ltollektif unyay! ;amil beynelmilel 
nın mü J;alıtm& . •le anla,mağa varma· 
olduğu ! 

1
1• bclkı de §İmdilik imkansı.< 

ıulhun an aşıldıktan sonra, devletler, 
Iİ İtilaflu~afazası için aralarında busu
lardır. Br ~lamak yolunu tutmu~
gör~ ik" ut ıtılaflar vaziyet ve ıartlarc 
b ' 1 araflı J ·• afi ut dah o ur, uç tar ı ve ya· 
raflı ol a çok taraflı olur. Fakat kaç ta-
li urıa ols lh .. n ınuhaf un, au ve mupleme· 
Yapılan b~~ı hedef ittihaz ettikçe, 
heın ahenk .ıtilaf, koll <.lı.tif çalıtma ile 
llıiinferit 011ır. S~l~a matuf olduk;a da 
•un, her tü~u.~ '"' veya çok taraflı ol· 
2o.aile alaı, Ju çalııma sulhun muhafa· 
\arafında • ar olan büyük devletler 
dil". n memnuniyetle karşılanmalı-

ı._ iıaıkan ıı. 
~esi ıu unun devamı ve kuvvet-
hu c~ını:~!~•i.ne matuf olan mesai de 
leketıer; . . dır. Garbi Avrupa mem· 
li . . nı zıyar y atie:ye et etmekte olan unan 
•ullıuna 1~ M. Maksimos, Balkan 
«k bey...,; tar olanları memnun ede
•vveı;. Ro..:..~ bulundu. M. Maksimos 
),f0•&olinı· ·ı da ltalya Ba•vekili M. 
tec·ı ı • .. .. , 
L 1 ere y • goru~ükten sonra gaze· 
""'" . •Ptıgı be ' . 
8 n ltrı2;ts Yanatta Balkan mısa· 

Undan 
1 

1 Yakın olduğunu bildirdi. 
lo~• Ottra YuM- H . . Ba, ·~raya gc ·~ı arıcı ye nazırı, 

i••kil P.ta Çereı. Sir John Simon ve 
•Ytıi u' • c Dona!d ·ı .... t•· 

ıtııt \'erici .. ı e goruı u ve 
nan Baıvek·r M sozleri tekrar etti. Yu· 
r,:~•~ı bey~.:.! · Çalda~i~'in Atinada 

•uııoı'u .. la Harıcıye nazın M. 
Y•tted· n sozler · . . " ır. Çald . ını teyıt eder mahı· 
•ug 1 •ra T"" ı.· _, 0 • avya y ur ıye, Romanya, -q.... ,,. u • 
d~ •n İlllza •• nanıstan arasında bir 

°"•d · " •çın m.. k 1 • Lo•• da ı.., • ıler)ed"g· . uza "e enn ....,ı 
t)' • ~İıa.ka j ! ın~ .~e Bulgaristanın 
"""'lttır tlırakı uın·ı d•td·-· · b"I . ı e ı ıgını ı -s· "b IZiın b" ıı i, . .1r ka v • • .. .... . 

tnaoa bır ıtilat ~ ••ile ıle soyledıgımız 
•akid·da Balka "":OZ.lansa da imzalan
ıır81~~· ll1i&e1c n ınısaln artık bir emri· 
fından kiti hucİuu Balkan memleketleri 
ıneı, old •~'i ve nih"!' aliıkadarlar tara· 
maada d~~una &ör aı olarak kabulü ile· 
Y•Pılaıı '&~r lıalkae bu, Bulgariıtandan 
ınin •dil "'~eaddiı '! d:vletleri arasında 

l'lıııt:r. ıt.lafnameler ile tc-
'f alun 

ta A, "8ıııanJıır3 L 
ela bi !°"_Pada old f ~dar Garbi ve Or
ier; .;:, !•latiikoy u " f[İlıi, Balkanlarda 
7'la "latiiko " !>ozmağa çalıtan, di
llıa n lcıı ·veııe Yu •dame cttirıneğe uğ
n !'~a ve y" ' v~rdı. Y uı:oılavya, Ro
>ı .•:.•I r. Buı na~11tan i•tatiıko tarafta· 
b·~ '· 'fürk:y g".İhtan İıtatüko oleylıta
~~aflığ1 ıı· h e bu iki zümre ara5lnda 
ı. 1 'laııla 'f~ ~aza etmekte idi. Yu
.J:!Utların Urkiye arasında biribirinin 
t"ı. İliları:... ınütekalHlen kefalet altına 
"~rıull •onra artık Türkiye İıla· 

ta ıltilıaı tnuh~azasma taraftar olanla
••lede ı.:1~tını~!ir. Türlriyenin bu me· 
ı., lıir h ı vazıyet almaıına •• L bö" "'"' "'* t• B ...,.,p, Y· ;"'!'sal.,,, • ın alkanlarda ıulh ve 
•dı. s· Ole yardım edeceği m:!IOL 
. ltlaenal h c·· ......,azası 

•ı Yunan· 1 ely ..• umhuriyet Türkiye
~·1 ıa an a ıtılafı imza'--ak) , 
I!. . ıulh · · uun a an • 
.mc\IOıı hu ııya~tınden aynlmıyor, bi-
lıi .. adı ıu~:ı, llyaıetinin tatbikatında 
l"iirk ';- a . atmıı bulunuyordu 
t.,. o~ ~naln nu&a.kı, iatatükoya taraf: 
L n ev etler arasında yeni b. 
•ırn itlli.fların irnzaI ır ta .. 
ltiı etti. Bugün Türkia!""a•Rına •esile teş-

1 ye, omanyıı,. y f:' avya ve Yunanistan ilci taraflı u-
ı...:leler ve ıniıaklarla biribirine b~· 
-ıtr •ttır. Uınumi bir Balkan ıni··'--ag· 

ı, tn.cvcut vazi IHUUDlb 
~" bunu teyit yı: • vuzuh vennek 

•defe matuf ""ı vıyeden bqka bir 
"' 

0 amaz <>u • 
'ltİJet. Çerçeve i . d 
&alca~ "" oı.~Vn " Bulgaristanın va. 
,, ..... 1~ttirakj,.; _ . Bulgaristarun da mi-
_, ı 10 1 unut etti"" . y 

b:r ı Y ""'i•t" gını unan Ba•· •me • _, ır. F"lh . ' 
teç lalı ktıidır. Fak 1 akika bu ümit 
dir. Buİ k':'k edec at kanaatimizce er
nlıııaı. . g:'rtıtan ıi elı. ?lan bir temenni-
11;,. ı.._ •çın ilk •d Yaaı Yanlızlıktan ay
ler; ~ lıafta evv 'j'.,. ~tı:"• bulunuyor. 
ber yanında tııiiın~ '"":"' Boriı hazret
lerini 11~oıla.11y• k :ı: bir. heyetle bera· 
latııj ~1Yaret etın•ralı Alexandre hazret• 
toıJ ııı, LaıhıJıald '' ve iki hükümdar 
~"Ya İle Buı: ~uluıımu,lardır. Yu· 
da e"" büyük ı.~•tan arasındaki ih· 
,,.,il •&.ılı bir a "ı""l' tenberi Balkanlar· 
- .. trd· n •tın • •lıla. '· Bu ihtilaf! a.ıra engel olan a· 
rıı .~ 1 lıer adıın, Baık'.:, iza!esi yolunda 
'f Q 

1 llıı4 bir ad mısalnna doğ· 
.... ~::lavya. kralı "';1 telakki edilebilir. 
ı ... da ~~ki tııİili.Jı.otı:.. Bulgaristan kralı 
kil . ır Yugocla sonra Balkan· 
fcar,~dıldiği, bunu"n ·Jul~~ cepheıi teş· 
I~. "!"kalı.il bir a dıger devletlere 
llatk ııtı. Hemen oöceııt'e . alacağı aöy
t•--•ıtlardakı· • Y Yelım ki bu ya 
~·•uy 1 ••Yasi v · . . • ' >"•L aıı arı., tnüt 1 _._azıyetı ıyı kav-• """I t a e..,..rınd "ba · lakı a. ınokıatl ·ı . .'.'~ • rettı; 

.;; ... tıı. Şayialardı aNı erı ıurulmüş bir 
«er, t k • aaıl k" h.d. lrorı1ı e :ıip etti B 1 ı. a ıseler bu 

k n ı:n h · u garıstan · .. 
arı d U afa:ı:a11 ıne 1 . 11tatu-

' 

evıeu . . ııe e•ınde Y Bal 
"• Yıı!ı ennın hepıile bird a • 
Rolıta ııt la hiçbirile ani en anla. le tıın i · aşamaz. B 
ıq,,nçt Y•ı:_e anlaıılma11 sulh • . !' 

~~- ihı;,::-~I Böyle bir feyin ola~lc~e~r 
"'~•ın . vennek B ı · ~·· :.; ••Ya · ' u gar11tanın b" 
"1•1te huı" m&nevralar çevirecek ır 
<»iL Undu' '--L Va
ın;°';""'nlarda 

1 
gunu .....,uı etmektir ki 

lı "' a~d ıu h ve nıüıalemetin dev 
tiııt hır~ olan devletlerjn buna m:: 
~n ilo y uacakları ;qikardır. Bulga. 
tGn l'tn hal .:oıla':'Ya arasındaki ihti
d.,.1 Iıaıı..n d.,!~fıy': edilmesinden bü. 
ko ar. Çiinku etlerı memnun olmalı. 
~. ~;uıar;ıe ol bu,. Bulgar is tanın diğer 
•·•· ••fiy01in ab~ ihtiliıflarının halline 
"" •• . e ır ba 1 k" Çea-ç0, '.'•ha:ııeı Bul f ~ngıç lef ıl ede-

eı..ı.nin • • garııtan ela misak 
açı.,c alınacaktır. 

Ahmet ŞOKRO 

lkhsat Vekili dün tetkiklerini bitirdi 
ve akşa Ankara a 

Vekil Bey kabul ettiği sanayi heyetinden müstacel bir 
raporun Ankaraya 

Stavisky rezaletinden ka
bine sağ salim kurtuldu 
Bir parlamento tahkik heyeti teşkili 
hakkındaki teklif kabul edilmedi 

Bir meb'us daha tevkif edildi 

Meclisten itimat reyi alan kabine 
reisi M. Chautemp• 

PARIS, 13. A. A. - Batvekil 
M. Chautemps mebus.an meclisinde 
Staviaky hakkındaki müzakereleri 
kaparken memleket içinde parle· 
mentonun otoritesi için müzakere
lerin aükünetli ve vakur bir tarzda 
bitmeai_la~ıu:ı geldiğin söylemiş, 
M. Dalnuıerın katiyen istifasını is-

tememit olduğunu tekrar teyit ey· 
lemif ve demi,tir ki : 

Kabülünü istediğim kanunlar u
mumi ahlaka müteallik olduğundan 
müstacel mahiyettedir. Matbuata 
kar,ı bir suikast hazırlamıyorum. 
Fakat masumları çamurlayabilecek 
adamlarında ben gazeteci olarak 
telii'kki edemem. Sonra adliyenin 
adli zabitanın tensiki sakin 'erait 
altında yapılmalıdır. Bu alelacele 
verilen kararlara müraccahtır. Em
niyet umumiyenin de bu i'teki me
suliyeti araftırılacaktır. 
M. Chautemps parlemento tahki

kat komisyonunun meclisce kabü
lü takdirinde bunun hakikatın sü
ratle meydana çıkmasına mani ola
cağını söylemi' ve itimat meselesi
ni ileri sürmü,tür. 

Bunun üzerine meclis M. Tlear
n~garey ' in Stavisky meselesini tel 
k~k etmek üzre bir parlemento tah
kıka~ ~~misyonu tesisi hakkındaki 
takrırını 229 ~uhalife kartı 360 
r~~~«: ~eddetmış ve Herriot'nun ver 
dıgı ıtımat takririni 205 muhalife 
~'.'rfı 376 reyle kabul etmittir. Bu 
ıtunat takririnde umumi ahlakın 
düzel!ilmesi lüzümü ve bütün reza
letlerın merhametsizce meydana çı
karması azmi beyan olunmakta ve 
adliye tarafından tiddetli hareket 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

istedi 

Sovgetler bir 
Reisicümhuru 
Azlettiler 

-o-

Me k-.! :cra komitesinden 
çıkarılanlar da var 

Riga'dan ln~iliz gazetelerine bildirili
yor: 

Taç:kiatan cümhuı· reisi Nasrullah 
Sovyet icra heyeti tarafından azledil
miştir. Tacik cümhur reisi , nazari ola
rak Kalenin;n ayarıdır. Nasru11ahın az
line sebep Tacikistan' da milli bir siya
set takip ~tmesidir. Nasrullah'ın yerine 
Rahimboyef tayin edilmiştir. Nasrul
lah' la beraber yakın arkadaşı Hocabo· 
yef merkz icra kom:tesinden ihraç edil
miş ve bazı Taciklar cezalandırılmııtır. 

İnhisarlar Vekili 
Ali Rana Bey bütçe işi 

ile meşgul o:acak 
Gümrük ve inhisarlar vekili >:'.i ~a 

na Bey dün inhisarlar umum mudur
lüğüne giderek bir 
müddet meşgul ol
muıtur. Vekil Bey 
dün bize bilhassa 
inhisarlar bütçesi • 

• 
le meuuı olmak Ü· 
zere §ehrimize gel 
doğini ve yeni büt· 
çenin henüz tan • 
zim edilmediğini 
söylemiştir. Vekil 
Bey bundan sonra 
lnhisarlann Anka· 
raya nt1kli hakkın· 
da sorulan suale ce 

Ali Rana Bey vaben demiıtir ki: 
- Ankarada in .. 

ıa edilmekte olan umum müdürlük bi
nası yapılır yapılmaz müdiriyeti umu. 
miye Ankaraya naklolunacaktır. 

Gazi Hz. ne hediye 
edilen kılıç 

ANKARA 13 A.A. - Japonyada Tu
ran cemiveti, tar~ından Rei5icümhur 
Ha~retle;ine bundan Üç yıl evvel meı· 
hur bir Japon sanatkirı t~raf~ndan uzun 
ve ihtimamlı mesai netıcesınde yapıl· 

mıı olan çok güzel ve kıymetli bir kılın<; 
takdim edilmiştir. 

Türkiye ve 
Balkanlarda sulh 
Falih Rıfkı Beyin dikkate 

şayan bir makalesi 

Chamonik hastanesinde ölen kocasıni son dela görmeğe gelen 
Staııisky, solda yeni resimlerinden biri 

1 
MaJaml 

ANKARA, 13 (Telefonla) - Ha· 
kimiyeti Milliye yarın Falih Rıfkı Be 
yin "Balkanlarda" isimli bir baıma· 
kalesini neşretroektedir. Fa'ıh Rıfkı 
Bey La Bulgarie gazetesin.in bir ma -
kalesi münaaebetile yazdıK' b&.1 yazı .. 
<la ezcümle demektedir kı. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

100 bin dosya -yandı, 
5 bini· kurtarıldı 

Mülkiye müfettişlerinin tahkikatı · 
ilerleyor, başka mes'uller de mi var? 

:4dliye yangım hakkında tahkikct 
yapan müfettişlerden Sezai Bey 

muavin Arif Beyler dünden itibaren ydn 
gına sebebiyet vermekten maznun olan 
mevkuf odacıların isticvabına başlamıı
lardır. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Karışıklığın önü alınacak 
l. .. üzumsuz 

yerlerin 
yere geceleri bir çok 
kapatıldığı anlaşıldı 

Kapanma saatleri hakkında Ur ta
kım karışıklıklar olan lokantalar -

dan biri 
Sinema, tiyatro, bar, çalgdı birahane, 

çaJgıh gazinoların , Dahiliye vckcilctin
den gelen tebligat üzerjne , gece açık 
bulunacakları ıaatlerin: 

Sinema, tiyatro, çalgılı birahane ve 
gazinolar için 23, barlar için azami ~,30 
olarak teıbjt edilmit olduğu malum-

dur. al kah 
Fakat bunun haricinde Ç gısız • 

veler, çalgı11z biraha?eler, eaas l~k";"· 
ta olan ve içki de verılen yerle~~ h~ç ıç· 
ki ıatılmayan lokanta ve ahçı dullinla
n da vardır. 

yeknesak tahdidat son tebliğ üze-
rine yapılmıttır. 

Ancak yukRrıda yazdığımız bu cm· 
rin harjcinde kalan yerler için konulan 
tahdidat ise daha baıkadır. Yani son 
tebligatla alakadar değildir. Lakin ıon 
tebliğ üzerine belediye daimi encüme
nince verilen kararın tatbikatında bazı 
karıııkhklar olmuş ve bu da bittabi fİ· 
k3.yetler doğurmuş, reami makamlar" 
ıikiyetler yapılmıştır. Bu cihet ayrıca 
tahkik olunmaktadır. 
_ Bu hususta bir muharririmiz yaph
gdı tetlk~ka_t neticeainde şu malümatı el-

e e mıftır: 

Bar, sinem~ tiyatro ,.al 1 b" h 
• 1 _ • • ' ... gı ı ıra a-

nc, ve gazın~~r ıçın konulan •aatler He 
bunların harıcınde ~lan ve iıiml:rini yu .. 
karıda yazmış oldugumuz. y~rl~rın ka • 

saatleri amsında hır ırtıbat yok
panma 
tur. 

Bu ikinci yerler hakkında . evvele~ 
belediye zabıtası talimatnamc&ı '!'uc~
bince kaymakamlıklarca ittihaz edıl~ış 
olan saatler vardır. Bunlar, lüzum go • 
rülüp te değittirilmedikçe bakidir. 

Bu cümleden olarak içki verilmekle 
beraber esası lokanta olan yerler var· 
dır ki, bunlar hakkında alelade meyha· 
ne muamelesi yapılması lüz:umu göriH
müıtür. . . 

Bu gibi yerler evvelce tesbıt edı
len saatlere kadar açık bulunabilecek· 
tir. Halbuki bu gibi bazı yerlere, tiki.
yeti mucip olacak şekilde hareket ya
pılmı§tır. 

Diğer laı·aftan içinde hiç içki satıl
mayan lokantalar ve ahçı dükkanlarının 
gece açık bulunacakları saatler ise tah· 
dide bağlı değildir. 

Bunlar isterlerse sabaha kadar açık 
bulunabilirler. Ters olarak bazı yerler· 
de bu gibi dükkanların kapattırıldığı da 
görülmüıtür. 

• Çalgısız kahveler, birahanelerin saat· 
leri İıe mıntakalarına göre ayrı ayrı 
tahdit edilmiş bulunmaktadır. 
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Bugün: w· 'te 
\Japolyon imperatoriçe 

nasıl sevdi? 
Jozefin'i 

Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası 
- Milliyet, bugünden itibaren yeni bir tarihi tefrikaya başlı-
- yor. Büyük Fransız muharriri .M. ~aul Rebaux tarafında~ geniş 
E tetkikler ve uzun bir emek netıcesınde neşrolunan bu tarıhi eser 
E · Napolyonun ikbal devrini ve aşk macerasını ~anlı bir surette 
c: tahlil etmektedir. Dünyanın her tarafında neşrıle fevkalade bi,
E alaka celbeden bu eser Mil!iyet'in muhterem karileri tarafından 

~ B~;ü:;ı;:;i ri:ih
1

~;~~ca2r. ncİ 
i neşre başlıyoruz .. 
~ 1111n 1111111111111111111111111111111111uuı1111ıuu11111ııın11111111111111111ıııHııııını1111111111111111 
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2 MiLLiYET PAZAR 14 KA.NUNUSANI 1934 

Tarihi tefrikamız : 1 

Napolyon imperatoriçe 
nasıl sevdi? 

Jozefin'i 
HARiCi HABERLER 
Romen kabinesi 
Toplandı 

İngilterenin 
Hava müdafaası - Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası 

Yazan: PAfJL REBAUX. Tercüme eelen: H. T ARSIN Talebe siyasi teşekküllere 
karıştırılmayac< k 

Manevralar alaka ile 
münakaşa ediliyor JOZEFIN BOKREŞ, 13. A.A. - Kabine 

dün aktam M. Titu'.esconun da it
tirakile ilk toplantısını M. Tatares 
conun riyasetinde yapmıştır. Baş
vekil M. Titulescoyu diğer kabine 
azası namına selamlamış ve mü
maileyhin kabinede mevcudiyeti
nin harici siyasetteki parlak mu
vaffak:yetlerin devamını temin ey
leyeceğini kaydeylemi,iir. M. Titu
!cs::o cevahen tetekldir etmiş ve 
samimi bir tesriki mesai ve t:\m bir ı 
müzaheret vadeylemi~fr. Kabine 
ak:beİı üniversite inzibatına ait ka
nun ve n;zamnameleri değiştirme
yi kararl8'lırmıştır. Bundan böy
le hiç bir talebe her han~i bir siya
ri teşekküle intisap e-'em:vr ·ei{i 
gibi üniversite otoriterlerinin mü
saadesi olmaksızın de h"ç bir umu
'nİ tezahürata i•tirak eylemiyecek
tir. Bundan ba,ka harbiye ve maa
rif nazırları mekteplerde ipt;dai as· 
keri tedrisatta bulunu1ınası için b"r 
kanun layihası hazırlayacaklardır. 
Bundan maksat genç nesiller ara
sında intizam ye. inzibat kadrola
rı yaratmaktır. Adliye nazırı mü
tenkiben devletin muhafazası hl'\k• 
kındaki kanunu izah etmi~tir. Ka
bine pazarteıi tekrar toplanacak· 
trr. 

tONDRA, 13. A.A. - lng'.ltere 
bahriye nezareti ile temasta olan 
mehafil, fngiliz sahillerin!n hava
dan müdafaası manevraları alaka 
ile münakap etmektedir"er. 

imparatoriçe Jozefin, Martinik 1 Jozefin yalnız batma kalınca 
yatağının üzerinde doğrularak, 
hülyalı gözlerini uğufturmağa haf 
!adı. Bu iki gün onu seraem et -
mişti. Büyük bir aşkın tikii.yetleri
ni hep bu iki gün içinde dinlemif, 
tekerrür eden hücumlara kartı 
koymuştu. Şimdi zihninden istik • 1 
bale ait birçok düşunceler geçiri
yor, haris arzularına muka•emet 
edemiyordu. Korkunç bir rüyaya 
benziyen bu iki gün nasıl bir adam· 1 
la beraber yapmtftı. Hayah lO

nuna kadar bu korkunç, bu dai -
ma faal, daima ateşin, zihninden 
bir vo'.kan gibi devlet idaresine, j 
devlet nizamlarına ait tasavvur • 
lar, muhtelif askeri planlan püs • 
küren ve tekmil bunlara Rausseau, 
Plutarque, Virgile'in nazariyeleri -
ni karıtbran adama bağlanmıt bu
lunmuyor muydu? •. 

te .. .,.,.~uş ve çocU'u~unu or .. aa 
gcç.ı·u...ış .. ır. !::>oıha ..... a,1 zı.ıaaLe ug .. 
raşuu.ıa oaşl~yan eski bır zabıtuı, 
M. ae •a.ra,,.erıe n.n kıı:ı ol;..n Jo
zefın Antıl adalıurnın temız ve me 
sut bemusı aıtınJa büyümuştür. liır 
gün yet11 bi: intiyar, Joz.-tuıilı ta
lana ba.mıış ve ""Kraliçeden daha 
biıyü..ı: o.acağı.:ıı kendıs.ne söyıe
mışt.r •.• .ıozet,ıı antıa ÇO<..UA yafın· 

da aKrabasınc.an Alexandre ue ue
aukarııais ıle nışanıanmıftı. Evlen
mek uze. e r ran.aya babdJiı i!e be
raber gelmiş ve 13 kanunuevvel 
1779 aa evlenmiJ:ir. Jozefin 16 ya 
,ında ve koca ı da 19 yaşınla idi. 
Bu genç koca mıitelevvin ve vefasız 
çıl<ıyor. Halbuki Jozefin, yalç:nda 
dünyaya getireceği çocuğunu yal
nız ba:ına ve ızbraplar içinde bek 
liyor. Nihayet 3 eylıil 1781 de ço
cuğu Jozef dünyaya geliyor. Fa • 
kat kocası Al~xandre vaz'fe ile 
Martiniğe gönderiliyor. Jbzefin 
hakk•n'"'a bin tü•"ü de 'ikcdu ar 
ortaya çı'rıyor. Koca bunlardan 
haber a ınca Jozefini tehdit ecı •• 
yor ve r~h be olma11 lü umundan 
bahsederek kendisine mektup yazı 
yor. Jozefin ,taat ediyor. Sc~pion 
du Rouıe adında bir adamla lı: 
sene kad~r b.;raber ya~dıktan 
sonra Ant 1 adalan:ıa avdet etli • 
yor. Bu. ı ada Fran·adı Büyük 
ihtilal ko;ıuyor ve Jozef"nin koca
sı Millet Meclisine aza İntihap edi
liyor. Joz : fin te'aar Parise geli -
yor ve ko·a·ı ile barıf•yor. Jozefin 
bazı şüpheler Ü!erine t 0 vkif edili
yor ve Carme, hapishanesinde 
hapsediliyor. Kocaaı da jeneral
likten i tifa eit kten sonra tevkif 
edilerek kellesi u · uruluyor. Joze • 
fin koc~sının t:kıbe!ine uğramak -
tan korkuyor. Fakat Robespierre'in 
düsmcsi üzerine serbest bırakdı • 
yo~. lhti'al rejimi Jozefin'n tek • 
mil servrt;ni elinden aldıih iç:n, 
bu dul kadm •'mdi müfkülat için
de kalıyor. Bir gün, servetinin ia
desi iç"n Cer.eral Baranın huzuru
na çakıyor ve kıaa bir zaman son .. 
ra Ceneralin metresi oluyor. l,te 
bu münasebetle Bonapartı tanıyor 
ve keı:d ı:ni derh ıl ıı:vdirebiliI.Q.r. 
Napolyon Jozefıne evlenmeği tek
lif ediyor. 9 Mart ı 795 da ev!en • 
me merasimi yapılıyor. B"raz son
ra Cene•al Bonapart ltalyaya ha
reket ediyor. Bonapart İtalyada 
harp ederken karısı kendisine sa· 
dık kalmıyor ve gönlünü Mü.azim 
Charles'a kaptırıyor. Bonapart Jo
zefini İtalyaya davet ediyor. Joze
fin yola çı'ny'>r ve temmuz I 700 
da Mi!ana geliyor. 

Bonapart meydanlarela yok 
Bertkier, Duros, Leclerc, Mar

mont, harp komiserleri, Senato 
müme~ illeri, Sicilya kralı sefiri, 
Sardenya kralımn murahhası, ta • 
biiyundan meihur Volta, heykel
tra9 Laı.o"a, ıuadam Viconti, m:at 
hur muganniye Grasaini, Charles, 
Y unat, Murat, rical ve muteberan 
kadınları re~mi kıyafetle, içı~nmit 
rubalarla, cennet ku9u ppkalarfa, 
aaçlan albn taraklarla tutturu.
muf, kolları uzun ipek.i eldiven • 
lerle süslü, kadın erkek elinde bi
rer incili yelpaze olduğu halde, 
Serbellani sarayının bu mubtetem 
davetli.eri hep ayni kelimeleri tek 
rar ediyorlar: 

- Ceneral Bonapartı gördünüz 
mü?. 

- Erkanı harp reisi, aramadı:i 
yer brrakmadı ! 

- Hala odasında olduğunu ve 
iki günden beri biç bir tarafa çık
madığını söylüyorlar ... 

- Jozefin de! ... 
- Ah ! Atk, sana kal"fl durabi-

lecek bir kuvvet tasavvur edilebi
lir mi! •.• 

- iki gündenberi ! ... Hayret! 
- Betkier'nin elinde bir yığın 

telgrafı var. Hiç birisini kendisl::"'!. 
veremiyor! 

Kadınlar dudaklarım ısırarak, 
kendi kendilerine: 

- Bonapartın bize kartı bu de
rece iatiğna gösteri,inin sebebi me 
ğer bu imif, diyorlardı. 

Nihayet üçüncü günün sabahı 
Bonapart birden silkinerek yatak
tan sıcradı. 

Yorgunluktan belinde bir kırık
lık, vücudünün her tarafında bir 
yumuşaklık, batında bir botluk 
duyuyordu. Bu adamı sevmek mi, 
yoksa hayalat arkaaında kotan bir 
aerıeri telakki ederek ondan kork
mak mı lazım.geleceğini kestiremi
yordu. 

Birden köpeği F ortune hatırına 
geldi. İki günden beri zavallı kö • 
pek hizemtçi kadın Louise'in elin· 
de kalınıttı. Derhal zili çaldı. 

- Gel bakalım, benim teker 
köpeğim. Gel yanıma... Zavallı, 
beni artık kayboldu sandın değil 
mi? .. Ellerimi bu kadar yalama, 
canım.- Louise, bu çapkın ualu 
muydu? 

- Pek uslu idi, Madam ... 
Jozefin serbest ve köpeğile yal

nız kalabildiğinden memnun, de -
rin bir nefes aldı. 

Bonapart, 1796 haziranında ka
nsının yanına gelmek için ordu 
merkezinden birkaç defa ayrılmıt
tı. 

Milan ordugahında, mesut bir 
hayat hüküm sürüyordu. Yirmi ye
di yaşında bir ceneralin etrafını a
lan hep genç zabitler, kwnandan
l:ır arasında hayat nasıl mesut ol • 
mazılı. 

Tekmil bu genç zabitler, Jozefi
ni saygı ile severlerdi. Jozefin 
33 yqında olmakla beraber, zera
feti, itvesi, tuvaletinin güzelliği, 
ile onların büyüğü değil, arkadaşı 
olduğu hissini veriyordu. 

Aşk mektubu 
Ceneral Bonaparttan Madam 

Ceneral Bonaparta, 
Marmirola, 17 Temmuz 1796 
"Senden ayrıldıktan sonra dai • 

mi bir yeis i5indeyim. z:hnimde 
he"'> senin butelerin, gözv""''"~m, 
tatlı tikayetlerin yaşıyor. Eodite • 
!erden, meşgalelerden serbest Ka -
larak vaktimi senin yanında ge • 
çirmek, sana atkımdan bahsederek 
isbata çalışmak benim için en bü -
yük bir saadet olur. 

Yakında buraya geleceğini ü • 
mit ediyorum. Bundan birkaç gün 
evvel seni sadece sevdiğimi zan • 
nediyordum. Fakat her gün artan 
bir incizap ile timdi artık sana 

' tapmıyorum .. " 
Ceneral Bonaparttan Milanda 

Madam Ceneral Bonaparta: 
Marmirola, 18 Temmuz 1796 
"Sıhhatinden, hayatından endi

fe ediyorum. Göl kenarında, Vir -
gil'in köyündeyim. Ayı:ı suya akse 
den gümÜf dalgacıkları kartısında, 
Jozefin, seni bilsen ruhumda na
sıl saklıyorum!.. 

Dütman cephenin her noktasın
dan hücum ediyor. 200 ölü ve ya
ralı verdik. Fakat taarruza g1!çen 
düşman ordusunu püskürttük. Bu 
muharebede 500 a'ker kaybetti • 
ler. Ben iyiyim. Seninle beraber 
bulunmak, sana yakın olmak inan . , 
Jozefın, tahayyül ettiğim en bü • 
yük aaadet bundan ibarettir •.. " 

(Bitmeeli) 

Şükrü Kaya Bey 
.. Dahiliye. vek'.li Ş~krü Kaya Bey 

dun Tokatlıyan otelınde istirahat et
mif ve bu müddet zarfında mebuılı.r
dan bazı zevat ile gönqmüıtür. O .,. 
rada Büyiik Millet Meclisi Reisi k.a • 
zım Paıa Hazretleri de otele gelmiı 
ve Vekil Beyle uzun müddet görüı • 
mü~lerıl.ir. Şükrü Kaya Bey bu akt .. m 
Ankaraya dönecektir. 

Cenevreye gelenler 
- Ben idiyorum, Jozefin ... Eğ • 

lenceye nihayet vermek lazım. 
Benim için saadet ancak senin ya
nında olmakla kabildir... Fakat 
gitmek İcap ediyor. Sen İsti.•ahat 
et, iki gözüm. 

LONDRA, 13. A.A. - Lord E
den, yarın Cenevreye gidecektir. 
Sir Jobn gelecek hafta sonundan 
evvel kendisine mülaki olacaktır. 

Kücük itila/ konleransı 
BOKREŞ, 13. A.A. - Romanya 

hadiseleri üzerine teehhür etmi, o
lan küçük itilaf konferansının i-,ti
rıa tar"hini tesb't etmelı: üzre M. 
Titule·co küçük itilaf b :ı.riciye na· 
zırlanla temase girmiştir. 

. Küçük itilaf hariciye nazırları
nm önümüzdeki hafta sonunda 
Belgratta toplanmaları muhtemel
dir. Bu içt'madan sonra Bükre~e 
bir çok mühim ziyaretler yapıla
caktır. Evve'a, Bulgar Kralı ile 
başvekili M. Mutanof ' un sonrada 
Lehistan hariciye nazın M. Beck i
le Türkiye Hariciye Vek1i Tevfik 
Rüştü Bevin ziyaretlerinden bahse 
dilmektedir. 

İngiliz kabinesi 
Toplanıyor 
Fransız - Alman görüşme

leri çıkmaza girerse 
LONDRA, 13. A.A. - M. Mac 

Donald, kabineyi salı günü için iç
timaa davet etmittir. 

Zannedildiğine göre kabinede 
alman cevabı ve müzakereler ihti
malleri hakkında gii-ütülebilinecek 
tir. 

lng:iltere tarafından bir müda
hele, ancak Fransız-Alman görüş
meleri bir çıkmaza girdiği takdirde 
beklenilebi"ir. 

Berlindeki yoksullara 
kış yardımı 

BERLIN, 13. A.A. - Volff ajan
sından : Berlin belediye m c is 
reisi, Berlindeki yoksullara kıs do
layisile yapılan yardım bakk~nda 
verdiği izahat sırasında hükumet 
merkezinde bulunan bir milyon 
424 bin muhtaç ve yoksula yardım 
meselesinin mevzuu babso!duğunu 
söylemiş ve dem~tir ki : 

"Bunlara 1933 senesinin son 3 
aylık devre:.inin sonuna kadar 
826.391 kental patates, 1.664.399 
kental kömür dağıtılmıttır. 

Bundan başka umumi athaneler 
her gün 4.000 tabak yemek vermİf· 
!erdir. 

Bombalar atan gizli 
cemiyet 

LA HAV ANE, 13 . A.A. - La 
Havane' da son günlerde atılan bom 
balardan güya gizli bir cemiyet me 
suldur. Bu cemiyetin gayesi, sulh
perver olsun tetbit zuretile o 1 sun 
Cubannı ticari hayatına manialar 
çıkarmalı.br. Cenriyet, ithalatçıla
ra bir beyanname göndererek A
merika, Avrupa ve Asyaya yaptık 
ları siparitleri derhal durdurma
dıkları takdirde suikastlere maruz 
kalacaklarını bildirmittir. 

Yeni harp silahlan 
LONDRA, 13. A. A. - Daily 

Herald'ın bildirdiğine göre İngilte
re bahriye nezareti mutaba!sısları 
tayfasız ve radyo mevcelerile itler 
ve dahili ihtiraklı iki motörü olan' 
bir torpil atma gemisi yapmıslardır. 

Bu torpil atına gemisinin· saatte 
49 mil yapabilmekte ve en kuvvet
li bir zırhlıyı altrndan batırabile· 
cek b:vvette olduğu söylenmekte
dir. 

Bu manevralar bava müdafaala
rile deniz ınüdafasını birlettirmek 
t~d'rler • 

Moray Furth'un Ba!tik denizin
den gelecek bir hücuma kar•ı mü
dafaası,Hong Kong'un farktaıı ge
lecek bir hücuma Ves1ifayord'dan 
~~elecek muhtemel imdat kuvvetleri 
i'e müdafaasında kiy3.s edilmekte
dir. Sevkülceyf vaziyetleri garip 
b'r ~kilde birbirlerine benzeme
n:~ktedir!er. 

Birçok küçük vakalar bu yakınlı 
ğı ve benzerliği kay :!etmektedirler. 
Mesela "Advenh!re" kruvazörünün 
Hongkong'a gönderilme·i ile Hong 
Kong'da hava kuvvet'eri ihtiyatla
rı arasından 1?Önüllü toplamak su
retile bir bö~':.!t teşkili bu aradadır. 

Esaaen Hong Kong un müdafaa
sı me·eleı;. sevkülcev• cihetten hah 
riye mebafilinde tetkik edilmekte
dir. 

lskoçya cenubundaki deniz ma
nevraları ,ayani dikkat takdir un
surları arzetmektedir. 

Cenubi Amerikada 
feyezan.ar 

BUENOS-AIRES, 13 • A.A,. -
Mendozadaki fc-ıezanlar neticesin
de bilhassa demiry~"\nnın büyük 
bir kı~mı harap o'muş'ur. Bunların 
tamiri bir seneye mü'.evakkıftır •. 
Arjant:n ile Şili arasındaki müna
kalat durmuştur. Cacbeuta elektrik 
fabrikası amelesinden yirmiıi kay
bolmuştur. 

----
M. Musoliniye hediye 

getiren çocuklar 
ROMA, 13. A.A. - M. Mousoli

ni, Kont de Tburr/..n refakatinde 
kendi ine Viyana pordenleri tak
dim etmek üzre dün- P.<>maya ge'
miş olan altı Avusltır1alı çocuğu 
kabul etmiştir. Bu çocuklar sonra
dan fatist fırkasının umumi katibi 
tarafından da kabul edilmitlerdir. 

Gandhi bir arbedeye 
sebep oldu 

BOMBA Y, 13.A.A. - Gandinin 
Guruvayora gelmesi ortodoks me
cusilerle islabat taraftarları ara ın
da tam manasile bir harp çıkması
na sebep o!muttur. 

Brahma dinine salik iki rahi;ı a
ğır surette yaralanmıtlardır. Gan
di bunları kendi otomobili ile has
tahaneye göndermi,tir. Bundan 
sonra Gandi kavganın daha ziya
de kı:ntmaundan korkarak 9ehir
den çıkıp gitmi~tir. 

Kanlı b.r arbede 
BROKSELLES, 13.A.A.-Dün 

akşam façist temayülleri gösteren 
miU lejyon cem'.yeti azasının bü
yük meydanda aktettiği mitingle 
muarızları olan sosyalistlerle kav• 
ga çıkmıt ve ıosyalirtler iki ağır 
olmak üzre bir çok milli lejyon a
zasını yara!amıtlardır. Araların
da sosyalist mebus Spack bulunan 
70 kiti muvakkaten tevkif olun
muttur. 

lrakın Ro-;;-masla
hatgüzarı 

ROMA, 13 .A.A. - lranın ye
ni maslahatgazarı Sepahbodi Han 
Romaya gelmit ve İstasyonda İran 
maslahatgazan ile sefaret erkanı 
ve hariciye nazırının mümessili ta

rafından karşılanmıştır. 

4 milyar liretlik İtalyan 
istikrazı 

ROMA, 13. A.A. - Dört mil
yar liretlik ltalJan istikrazına it
tirak için yapılan müraaı.atlar de
vam ediyor. iştirak talep'eri on nik
bin tahminleri bir gölgede bırak
mıttır• Yalnız Milano tehri halkı
nın i,tirak miktari bir milyar 
300.000.000 lireti bulmuttur, 

Senede bir milyar 
dolarlık piyango 

VAŞiNGTON, 13 (A.A.) - Bir m.,. 
bus, meclise eski muharipler lehine mil
li bir piyanıo yapılmasını teklif etmiı· 
tir. 

Mebuı, hu piyangonun ıened.., bir 
milyar getireceğini ve bu sözlerini Fran· 
sa, ispanya ve diğer memleketle•den mi• 
saller getirerek, isbat etmiıtir. 

--
• 

~-

Devlete ait binaların yangından koru~, 
runması için alınacak tedbirler.~~-
ANKARA, 13 (Telelonla) - Devlete ait ve elevlet tarafındarı ~ır .. 

ralanarak kullanılmakta olan binaların yangından korunması içitı ~C' E 
ra vekilleri heyetince tesbit edilen esaslar vilayetlere tamim ediltnift~·e 
Bu tamimele yangından binalan korumak için elektrik tesisat ve teri~' . 
batının mütehassıslar tarafından muayene ettirilmesi, aoba ile tesh:,ı lı 
edilen binalarela soba borularının sık sık temizlenmesi, yere sigara 
mak gibi yangına vesile teşkil eelen hareketlerin önüne geçilmesi'··~lfo 
baların kiilleri temizlenirken bunların kapalı kaplar elahilindt: göf.IJ ··r11& e 
mesi gibi tedbirlerle gece bekçilerinin elairelerdeki odaların içini go •1. 
bilmeleri için kapılara geceleri açık bırakılacak küçük elelil.:ler açJıııı' tgı 
sı, su elepoları temini, merelivenler tedariki tasrih edilmektedir. · 

Ziraat fakültesi talebeleri Eski~t 
şehirde tetkikatla bulundular ·e{ 

ANKARA, 13 (Telefonla) - Ziraat fakültesi son sınıf talebefe~ 
perşembe günü teknoloji profesöri le birlikte Eskişehire gitmişler ~ı 
bazı tetkiklerde bulunarak bugün şehrimize dönmüşlerdir. Talebel11 

Eskişehirele tohum ıslah i.tasyonu nu, koru ziraat istasyonunu, fek' 
fabrikcuını ve müskirat fabrikalar ını ziyaret etmişlerdir. a 

Devlet demir gol/arı segrisef er .. 
tarifeleri martta değişiyor :' 

AN KARA, l 3 ( A.A.) - Devlet Demiryolları idaresi Seymefer I' 
rifelerindeki yeni eleğişiklikler yapmak üzereelir. Martın on be1ind,
itibaren tatbik eelilecek olan bu yeni tarifeye nazaran saat yeeliJe Aff 
karadan kalkan tren evvelce olduğu gibi ekspres şeklinde doğru ı1' 
çabucak sefer yapacak ve yine An karadan saat üç dört araaında kalı!' 
rı!acak olan tren de güzergiihtaki bütün İstasyonlara uğramak şar~ 
Ankara • Eskişehir tarihile lstanbul ekspresinelen yarım saat evllf'ıtr 
varmış olacaktır. Öğleyin Ankaracl an kalkacak olan tren ise KoııY' 
postasını yapacaktır. lstanbuldan tahrik eclilecek trenlerin de adet r1' L 

saatleri tesbit eelilmek üzereelir. Bu lTenlerelen birisinin hareketi ,ıtu 
bahleyin saat 8-30 Ankarada bulunmak üzere tayin edilecek bu 6",; 
le şimdi akşam gelmekte olan balık ve sairenin daha çabuk ve sabJr 
leyin Ankaraya gelmesi temin eelil ecektir. Bütün bıı trenlerin yolcıı ı1' 
eşya fiyatlarınela bir tebeddül olm ıyacaktır. 

Kibrit fiatları indiriliyor. ~ 
ANKARA, 13 ( A.A.) - Dolar vasatileri esas olmak üzere yapıl; 

kibrit şirketi mukavelesi mııcibinc e mezkur paranın sukutu üzeril" 
kibrit liyatlannda tenzilat yapılması liizım gelmekte olduğundan frf' 
tiye vekiilctinin teşebbüsüyle yapılan anlaşmalar bugünlerele nihai~· 
!ini alacaktır. Bu ııaziyeti intaç etmek üzere ~irketin müelürü ile ""' 
measili M. Ravl ııe King ele yarın Ankarada bulunacaklardır. Dolatt';i 
son sukııt vasati/erine göre yüz paralık kibritin iki kuruşa ve iki /ııJ ' 
ruşluk kibritin de 60 paraya indirileceği tahmin olunmaktadır. 

Demir gol/arı mütehassısının rapo~Pıi 
ANKARA, 13 ( A.A.) -Amerikadan celbedilen ele'!Jİryollar ıtılf., 

tehasşısı Mıstır Belle tetkikatının memurine ait olan kısmını rapor ~ 
linde Nafia vekaletine vermiştir. Asıl ihtisası dahilinele bulunan tat" 
le hakkında tetkikat netayicini muhtevi raporu da bu oyın sotıd' 
na doğru verilmiş bulunacaktır. 

T enziliitlı tarife başladı 
ANKARA, 13 (A.A.) - Bayram münasebetiyle on gün devanı'. 

elecek olan elemiryollar tenziliitlı tarifesinin bu akşamelan itibaren t~ 11 

bikına başlanmıştır. Bu tenziliit doğru trenle Toros treninele yüzele ~ >e 
ve muhtelitlerde yüzele 40 nisbetindedir. ~ 

İ zmirde tahviller satıldı 'ı 
IZMIR, 13 ( A.A.) - Ergani ~akır m~eni .utikraz tahvilleri 6'!' lıı. 

tışının arkası alınmıştır. Salış yekunu nelsı lzmırden doksan dört biJI 
mülhakattan on beş bin liralık; ceman yüz elokwı bin liraelır. Bu r~' 
kam evvelki ( A) tertibini geçmiştir. Böylelikle lzmirin takelirkiir b~ 
yesi vazil~sini yapmıştır. Bazı büyük ecnebi firmaları A~~rika~ıı:; 
merkezlerınden henüz cevap almamışlarelır. Alır almaz Cwnhurıf 
bankasının fili ihrar. ile satmasını rica eelecektir. 

Satış kooperatif feri hazırlığı 
IZMIR. 13 (A.A.) - Vali Kiizım Paşa beraberinde mıntaka ti~ 

ret müdürü Sallet Bey oleluğu halde Küçük Meneleres kazalarını tel 
tişe çıkmıptır. Bu tahkikat kendir mahsuliitı çuval fabrikası elemir ~) 
deni ve pamuk mahsuliitı ve satıf kooperatiflerinin hazırlığı ile ala•-' 
dardır. n 

Fındık ihracatının mürakabesi ... 
ANKARA, 13 ( A.A.) - Fındık ihracının mürakabesine elair o~ 

nizamnamenin 23 üncü madelesi el e~iştirilmiştir. Bu yeni macldeye_ ~ 
zaran, nizamname hükümlerine tevlıkan muayene olunan her partıtl, 
bir nümune lktısat vekaletince tesbit edilecek bir talimatname muciıı:; 
ce muayeneyi yapan memur veya ~kspre ile mal sahibi ta~afırıJ J 
müştereken mühürlenerek üç ay mudeletle kontrol muamelesı yafl 
ticaret odC1$ı nezdinde hılzolunaca khr. ı. 
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Tem giz mahkemesi reislikleri t· 
ANKARA, 13 (A.A.) - Temyiz mahkemesi ikinci reislikleri1, 

heyetçe intihap olunan azadan Osnan Remzi ve Mustafa Fevzi Ber t 
rin tayinleri ali fC1$dika iktiran etmiştir. ~ .... 

Seyhan emniyet müdürlüğü Evkaf umum müdiiriJ ': 
ANKARA, 13 (A.A.) - Vekalet şehrimizde . J. -;·, 

emrine alınan Seyhan emniyet müdü • r 
rü Memduh Beyin yerine lstanbul em Evkaf iı!erini tetkik ve tert~.~ ııat A 
niyet müdürlüğü üçüncü ıube müdü- mek Üzere Evkaf umum müdür",;~ . 
rü Mehmet Ali Beyin tayini taıdika ik tü Bey dün ıehrimize gelmif, ı;; i' ' 
tiran etmi§tir. müdürü Niyazi Beyle bir müdclC~ıl' 

rüttükten aonra a'yrılmıştır. JJ ~ 1' 
nuz ma!Uınata göre Rütıü Be1 fi I l 
peryal otelinde cereyan eden P" JI 

Beyazıt nahiye kongresi 
C. H. fırkaaı Beyazıt nahiyesinin 

aenelik kongresi yapılmıf ve yeni ida
re heyetine Eyüp dispanseri batheki· 
mi hmail Hurıit, 1 stanbul verem dispan
seri baıbekimi Talat, tüccardan Hüsnü, 
Sümer Bank veznedarı Orhan Remzi, 
diıtabibi Sadi Recai, avukat Ali Rıza, 
tüccardan lmıail Hakkı, tevkifhane 
ınemurlanndan Hilmi, dit tabibi Hü • 
ıamettin Fuat ve Tatçızade Rtıfet bey 
ler, ve kaza kongreıine de lımnil Hur 
ıit, Talat ve Orhan Remzi beyler ay -
nen intihap edilınitlerdi<. Kongreden 
evvel ve sonra muallim Santuri Ztya 
ve Cavit Beylerin iftirakile ııençler • 
den mürekkep muıiki heyeti taı·afın • 

"',. lıp kaçırma meaeloaini de tetk• / 
cektir. 

Mançuri imperatorlıJf~ 
ŞANGŞUN, 13.A.A. - Şidlf ıf 

Mançukov bükıimet reisi fe;,,t' 
kanunusanide Mançukov jtıJ ~ 

_:oru i~ o~~hr. . ~ · l 

dan verilen konser çok takıl•'. /. • 
mit ve davetlilere badem 9ek•~ııı" 
takal terbeti ve yemit ikr""' 
muıtur. 
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Maden suları 
-o--

Harç alınamıyor Halkı hileden 
Korumak için -- Kabul edilen kanun sureti Ramazan için açılan mües-

tebliğ edildi seselerden harç alınamamış Satış mallarının fiatlan 
gazetelere verilecek 
l ıtanhul mıntakası ticaret müdürlü

ğü, okkanın kiloya tahvilinden bilistifa
de bazı esnafın müıteriler.i aldatmaları
na mani olmak için tedbirler aramakta
dır. 

Bu cümleden olarak bazı gazetele • 
rin, bafbca maddelerin, bir gün evvelki 
azami ve asgari satıt miktarlarını bi
rer Uste halinde netretmelerinin temini 
içın Matbut Müdürlüğü nezdinde te• 
ıebbüsat icrası muvatık görüımuştür. 

Bu li•teler, Ticaret odasının her gün
kü bültenlerinden alınabilecektir. Bu sa
yede bir malın bir gün evvelki azami 
fiyatı bilfarz 30 kuru;ken, ayni malı 
bir gün aonra mesela 40 kurut istendi
ğini gören müıteri, derhal zabıtaya mü
racaata davet edjlecektir. Zabıta da, 
halkı aldabnağa kalkışan esnaf aleyhi
ne kanuni takibat icrasına tevessül e
deceklir. 

Merkez bankası umnm mUdUrU 
Cümhuriyet Merkez Bankası Umum 

müdürü Salahattin Bey Ankaradan !eh· 
rimize gelıniıtir. 

Dünya şeker istihsalatı 
Dünya ıeker iot.ihoallitının arttığını 

gören Almanya, Macariıtan, Yugoslav
ya, Çekoslovakya, ve Belçika ıeker fab
rikaları arasında, istihsalatı tahdit için 
bir anla§ma husule geldiği bildirilmek-
tedir. 

Yunanistana palamut ve 
balık ihracatı 

Yunanistana yumurta ihracatımız 
artınaktadır. Soğuk hava tertibatı olan 
bir Yunan vapuru, geçen hafta Yunanis
tana bir parti yumurta götürmüştür. Yu
nan vapurları Çanakkaleye de uğraya
rak balık almaktadırlar. 

Euğday istihlaki azaldı 
Şefırimjzde ekmek sarfiyatı gibi 

buğday iıtihlakinin de azalmış olduğu 
haber verilmekte ve bunun yiyecek fi .. 
yatlarının ucuzlamasından ileri geldiği 
anlaıılınaktadır. 

Gaz ve lenzin fiatları tetkikatı 
lzmir mıntakası Ticaret Müdürlüğü, 

gazın tel\eke•ine 325 kuruı azami fiyat 
koymuştur. 

Şehrimizde de bir müddettenberi gaz 
•e benz.in fiyatları baklanda Ticaret mü
dürlüğü ve Ticaret odası taralmdan tet
kikat yapılmaktadır, 

Tahkikatnnıza nazaran, odaca gaz 
ve petrolun mahreçlerindeki fiyatları, 

nakliye farkı ve satıı fiyatları teıbit et
tirilmiıtir. Şimdi bunlara nazaran, fiyat
taki yüksek'..iğin gayri tabii olup olma
dığı tetkik edilmektedir. 

Netice mıntaka ticaret müdürlüğüne 
bilı!irilecek ve müdüriyet gayrİ tabü 
bir vaziyet varsa icap eden tedbirleri a
lacaktır. 

lzmir mınlak1tsının raporu 
latanbul mıntaka T' "d- r. • .. haf ıcaret mu ur u 

: . talık raporunu dün lkbsat Ve
. t'~l\e göndermiştir. Raporda Ergani 
11 ı azı B. tahw:lerinin mmtakadaki 
ktış vaziyeti de bildirilmi,tir. Mınta-
arn.ızda B. tahvilleri satışı ıayanı mem

nunıyet bir miktar arzetmittir. 

Balı kesir sil osu 
Ziraat vekaleti tarafından Balı.ke

sirde ~şa ettirilmekte olan huğ Jay silo
ıunu.n ~nşaatı ilerlemiştir. Silonun ıu ... 
bat ıptıdalarında biteceği tahmin edil
mektedir. 

lktısadi konferanslar 
Türkiye lktısatçılar Birliği, her haf

ta muhtelif ilmi mevzularda konferans· 
lar tertip etmektedir. 

Bu ıene verilmekte olan konferans
lar, bir kitap halinde bastırılacak ve gtll'P 
lisanlarından bazı iktısadi eserler de li
sanmuza tercüme edilecektir. 

Lizol, naftalin, amonyak .. 
Ticaret odası, yeni açılacak kömür 

fabrika!arile alakadar olmak üzere Taki 
olan talep üzerine memleketimizde li
zol, naftalin ve amonyak sarfiyatı hak
kında bir rapor hazırlamaktadır. 

Glikoz ihtiyacJ 
Meınleketimizde mevcut iki glikoz 

fabrikasının ihtiyacı temin edemediğini 
gören bazı mütef"bl>iıler tarafından ser
mayelerini bu oahada •ıletmek tetebbü
sünde bulundukları haber verilmekte
dir. 

Almanyaya yumurta ihracatı 
Almanyanın kontenjan listesinden 

Türkiyeye ayırdığı 25 vagon yumurta
nın tezyidi İç.İn Bertin ticaret mümes
si."!ğimizce teşebbüsatta bulunulduğu bil 
dirilmekte ve bu miktarın tezyit edile
ceği ümit olunmaktadır - . 

Sıhhi müesseselerin 
teftişi bitirildi 

• Bi.~ müddetten beri ıehrimizde sıh
hı mueııealeri tetkik ve tefti§ etmek
t~ .b~lunan Sıhhat vekaleti ba§mÜfet
titı uat Bey tetkikatını bitirmiı An· 
karaya gibni,tir. Fuıtt B,,.v t 't"'"""'~t' ~a
ki teftiılerinin rapor1armı hazırlaya • 
rak vekile' e verecektir. Ve bu rapor
lar arasında Zeynepkiimil ve ç0t.uk 
hastahaneleri tahkikatı da vardır. 

Sıcak ve soğuk maden sularının is
tismarile kaplıcalar te&isatı hakkmda
ki kanuna müzeyyel kanun dün vilayete 
gelmiştir. Kanuna göre: 

Maden suyu imtiyaz sahipleri lkb· 
sat ve Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kiletlerince müıterdı.en tensip edilen 
evsafa muvafık olmak üzere fenni Ye 
sıhhi tesiaat yaptıklan takdirde dahil • 
de mümasili yapılıncaya kadar hariçten 
getirecekleri membaa mahsus soğuk dam 
ga işaret:i boş maden suyu şişelerinden 
gümrük resmi ve muamele vergisi alın
maz. 

Hariçten getirilecek veya ılabilde 
toplanıp tekrar doldurulmak üzere mem
baına gönderilecek boı pşeler ile mem
bada maden suyu doldurularak muhte
lif mahallere sevkolunacak dolu titele
rin Devlet demir ve denizyollan vasaiti
le yapılacak naldiyatından cari ten.zilat
lı tarifeler üzerinden azami yüzde elli 
ücret alınacaktır • 

Bu tiıelere diğer ticaret ve sanat mü
esseseleri tarafından imal edile~ mad -
de:er konup satılamaz. Bu hüküm bili • 
fında hareket edenlerin şiıeleri mahte
viyatile beraber müsadere edilir ve mü
tecasirlerinden beher ıiıe için bir lira
dan on be§ liraya kadar para cezası a
lınır. 

Sıhhiye mudur muavinliği 
Vilayet merkez hüki'imet tabibi bu

lunan Osman beyin Sıhhiye Müdüriye
ti mu&vinliğİne tayin edildiği yazılnvı -
tı. Osman beyin tayjn emri dün Sıfılıi.. 
ye Müdüriyetine tebliğ edilmiıtir. 

Damızlık boğa 
Köylülere tevzi edilmek üzere damız 

lık huğa alınma11 için beı bin lira. ka • 
dar tahsisat verilmiıtir. Bu bet 1ıôn li
ra ile vilayet baytar müdüriyeti 35 da
mızlık huğa satın alacaktır. 

iskandan kalan keresteler 
Muhacirin iskanı için yapılacak ev

ler için alınan k ?reatelerden kalmış o
lanların satılar<k bede!lerinin dahiliye 
bütçesine tahsisat olarak ilavesi bakkm
daki kanun dün vilayete bildirilmi~t'.r, 

Umumi evier mıntaka~ı 

Ramazana mahsus olmak üzere 
ıehrin bazı semtlerinde muvakkat bir 
takım müesseseler açılmaktadır. Be • 
lediye bu müesseselerden henüz küşat 
ruhsatiye harçlarını alamamıştır. 
Şube'.ere b:r tamim gönderilerek, ra• 
mazan bitmeden bu gibi müeııseseler
dan küıat ruhsatiye barçlannın alın· 
ma.sı bildirilmiıtir. 

Harita ş·ubesi kapatılmıyor 
Belediye harita şubesinin, yeni mi

mari bürosu tesis edildikten sonra, 
lağ•edileceğini bir alqam gazetesi ya 
zıyordu. Harita ıubeai kalacak1 gene 
eski iflerini görecektir. 

Muhtarlık iş!eri 
Belediye ıubeleri senebatmdan 

beri muhtarlık itlerini üstlerine aldı • 
lar. Fakat bazı itler hakkında nizam
namede sarahat o:U.adığından tered • 
düde düıülmektedir. Belediye, bu iı
leri iyice anlatabilecek bir talimatna
me yapmağa karar venni,tir. lstan -
bul kaza kaymakamları bugiin beie • 
diyede reis muav:ni Hi.mit Beyin ri .. 
yase~inde top~anarak talimatnamenj11 
esaslarını gÖrÜ§eceklerdir. 

Deniz yollan idaresi ve 
vapurcular anlaşacaklar 

Vapurculuk Türk Anonim şirketi 
ile Devlet Denizyolları idaresi ara • 
sında muhtelif hatlara iıletilecek pos 
ta.lann yeni taksimatı yüzünden çı • 
kan ihtilafın halli için tarafeynin lktı· 
sat vekaletine müracaat ettikleri ya • 
zılmıftı. ihtilafın ehemmiyetsiz bir 
kaç noktaya inhisar ettiği görüldüğün 
den meselenin tarafeyan arasında ye 
niden müzakerat icrasile halli tav<i
ye edilmiştir. Bunun Üzerine Deniz ~i
caret müdürü Müfit Necdet Bey, ılun 
iki taraf nezdinde müdahalede "" ba 
zı veaayada bulunınuıtur. Devlet ele • 
nizyo]an mi!dürü Sadettin ve Varur
culuk ıirketi işletme müdürü Bürha • 
nettin beyler, b:r anlaşma husul.? ge
tirilmeıi için dün yeniden temasa gel· 
mişlerdir. lhtiJafm halline kadar eski 

Umumi evler mmtalnsı hakkmda taksimat dahilinde ıeyrüsefcı c d"' -
Sıhhiye müdürlüğündeki komisyon tara- vam edilmesi mukaddema takarrür et 
fından verilen karara ait tezkerenin bu- mişli. Bu müddet bitmiş ve aym onbe 
gün vilayete gelmesi bd<lenmektedir. tinci günü akıamrna temdit edi 1miş • 

Haber aldığımıza. göre mıntakalar tir. Yarına kadar itilaf hasıl olacağı 
Beyoğlu Te Galatada hemen hemen - ve •ekalete müracaata zaruret kal • 
ki yerleridir. lstanbul cihetinde ise E- mıyacağı ümit edilmektedir. llıtilatlı 
büaaüut caddwnin arkasmda Demirka- noktalar. birkaç iskeleyi iki tarafın 
pı civarında bir sokaktır. Burada sekiz da kendilerine hasretmek utemelerin 
on ev vardır. de ileri ge'mektedir. 

....:...~~~~--------_..;..~~ 

Mahkemelerde 

Kurşun hırsızları ve iftira 
Bekçi mi rüşvet istemiş, onlar mı 

yakayı ele vermişler 
ğünde üzerinde bulunan parayı kay • 
dettirip bir vesika almıştır. Bu :zat 
Türkiyede kaldığı müddet zarfında 
bu parpapm bir kısmını sarfetmi~, ar
tan kısmını da götürürken yakalan • 
mı,tır. Dün şahit sıfatile dinlenen me 
murlara nazaran ise bu zat paıaport
tunu kaydettirip geçerken memur • 
lar kend sine: 

Dün birinci ceza mahkemesinde 
Haaan ve Ali isminde iki kurşun hırsı
zının muhakemesine h&§lanmıştır. Bun 
Jard&n Hasan Abanelidir ve sabıka.ı 
kurşun hırsızlarındandır. Ali iıe i~ 
yenı başl8'."ış_ır. Ali ile Hasan bir ge 
ce !(araguınrukte Njşanca camiimn 
kubbelerine tırmanm.ıı:ar, gecenin zi .. 
firi karan'.ığında garip bir el alışkan
lığı ile hiç ses çıkarmadan kubbenin 
kurıunlannı aökmeğe baılamışlaı dır. 
''bekçi gözü keskin olur" derler. Sı -
h:dcn öyle irnit, mahal'.e bekçisi de 
• §~di eUerinde sopa olmadığı için -
ıeuız ıadaıız cami avlısından ge .. er
ken o zifiri karanlıkta bu iki giil;eyi 
nasılsa seçmittir. Fakat kurnaz bekci 
kubbelerJı üzerinde iki gölge gör;u;. 
ce : 

- Belki başa. çıkamam onlar iki 
kiı~, ben bir kiıi... diye düıünerek 
dognı karakola koımuı haber •ermit. 
karakol merkeze telefon etmİf, mer • 
kez. noktalardan mua•enet almı§ ve 
neticede .3 polisle bir bekçiden mü • 
rekkep bır kol yapılarak camie eevlı:e 
dilmiıtir. Bu müddet zarfında da Ha
san ile Ali 3 tabaka. kurşunu paket 
yapmışlar, 6 tabaka lrurıunu da sök
mütlerdir. Polisler gelince derhal ca
miin dibinde tertibat almıtlar ve si -
li.hla tehdit ederek hınızlan atalı in 
m.eğe mecbur ebniflerdir. Hınıziar 
aıağı inmiıler, iaticvap edilmitler ve 
nihaye~ mahkemeye aevkolunmuılar .. 
dır. Sabıkalı Hasan mahkemede kur • 
ıunları sökerken yakalarunadıkla.rmı 
yolda giderken bekçinin kendilerini 
çevirdiğini ve 10 lira rüşvet istediği -
ni, vermeyince kendilerini yakaladı • 
ğını ve bir hafta evvel camide yapı
lan ku~un hırsızlığını Üzerlerine yük 
leyerek karakola götürdüğünü söyle • 
mitlerdir. Şahitler ise polislerin ve 
bekçilerin söylediklerini teyit etmit -
!erdir. Muhakeme tahkikatın gen.it • 
letilmesi için baıka güne bırakılmıtbr. 

Kaçak para ve kaçakçısı 
300 lira kadar dövi:z kaçırırken 

ekspreste yakalanan Frana Kabnon j ... 
aiınli Macann ınuhakemesine dün, bi ... 
rinci ceza mahkemesinde devam edil
miştir. iddiasına nazaran mübinı bir 
Macar tirketinin mümessili olan bu 
z.at latanbula Vilman kauçuk tirke • 
tile temas. ederek lıtanhulda bir ka * 

uçuk fahrıkası tesis etmek u" 2 el 
. I' k d ere g -

mıf ve ge ır en e Uzuköprü gilmrü. 

- Üzerinizde para var mı? diy~ 
aormu§~ar, o da: 

- 17 lira var, demiş. Memurlar da 
bu zatın bir §irketin mümessili oldu
ğunu nazarı dikkate alarak sözüne İ· 
nanmı§)ardır. 

Trenin hareketine 3 - 5 dakika ka
larak Moiz isminde bir tercüman 
gelmİ§, memurlara. bir adamın M. 
Ka·mona mikdannı tayin edemiyeceği 
mühim bir para tevdi ettiğini söyle • 
mittir. Bunun üzerine memurlar güm 
ruk muayene memurunu da alarak M. 
Fran• Ka.lmonun üzerini aramı§.]:ar 
•e 300 liraya yakın dövi:z bulmutJar, 
kendisini alıkoyarak mevcuden mah· 
kemeye tevdi etmiılerdir. M. Frans 
Kalmonun vekili istasyonda yanlarına 
gelen adamın Vilman ıirketi direktör 
ler'nden M. Gransverd olduğunu ve 
kendi.ini uğurladığını, para te.vdi et. : 
mediğini söylemiıtir. Müdafaa ve.kılı 
bu paranın Uzunköprüde kaydedılen 
paradan harcanamayıp geri kalan pa 
ra olduğunu söylemekte ısrar ebıte>k .. 
tedir. Memurlar ise zuhur eden ~a!a 
mikdannın Uzunköprüde kaydettırı • 
len paradan fazla olduğunu söy!emi.ı
lerdir muhakeme gelmeyen ıabıllerın 
getiribneai, Morz Efendinin de tahit 
sıfatile dinlenmeai için salı günü saat 
14 e bırakılmıtlır. 

Jiletle yUzUnU kesmiş 
Aluarayda Horhorda oturan Hi • 

dayet Efendi isminde bir adam meti'e 
oi Zahire Hamının bir kavga netice -
sinde jiletle yüzünü kesmiştir. Binn
ci ceza m&hkemesinde Hidayet Ef~n 
dinin tevkifine karar verjlmi§, suç tn 
ağır cezayi müıtelzim suç1ardan o1du 
ğundan salahiyetsi:zlik kararile da""· 
ağır ceza mahkemesine nakledilmıştir. 
Hidayet Efendi ağır ceza mahkeme•in 
de muhakeme edilecektir. 

Saçma sapan vaaz veren hoca 
Beyazıt camiinde vaaz verirken ad .. 

liye binasının adliyen_!n içi.nd~ki cami 
kapatıldığı için yandıgını soyhyen hoca 

j 

1-l•rpari' 
Gider hal. 

roııat• 

13,000 lira ile 
Çanta sırroldu 

Heyecan ihtiyacı artıyor. 
Sinemalardaki tehlikeli macera

lar, hayattaki ağır kaza!ar, siyaset 
alemindeki müthi~ tehlikeler heye
can ihtiyacını tatmine kafi gelmi

yor. 
Soğukkanhlık'.an yüzlerindeki 

brudet )cadar me,hur olan lskoç
yalılar bile kendilerine heyecan ve
recek bir ejderha bu'dular. (Nesse) 
gölünde arasıra sırtını, kafasını 
gösterdiği rivayet edilen bir ejder
hanın hayalile heyecanlanıyorlar. 

-o--

Bir şirket tahsildarının 
başına gelenler 

Bahçekapula Tat handa lıtern Kar
pet ve Rög lndüstriz Limited Şirketi 
tahsildan Niko efendi, geçen perıemhe 
günü sabahleyin ıirkele gitmİ§ ve saat 
on bire doğru bir bankaya giderek 13,100 
lira tahsil etmiıtir. 

Para'.an çantasına yerleştiren Niko 
efendi, ıirkete dönerken yerli mallar 
pazan önüne gelıniı ve birdenbire fena
laıarak yere düımüştür. 

Bittabi bu bayılan adamın etrafına 
civardan geçen bir çok kimseler toplan
ınıf, bu kalabal.k eonasında içinde 13,100 
lira bulunan çanta da naıılsa ortadan 
yok olmuıtur. N:ko efendi, hemen ci
vardaki Salih Necati eczanesine götü
rülmüJ, ve orada ayılınca (çantam nere
de?) diye feryadı koparmıştır. 

Mesele, ıirketçe haber alınır alınmaz 
zabıtaya müracaat edilmiştir. Zabıta, Ni 
ko efendiyi tahtı nezarete alarak taft· 
loikat:a ba!lamış, dün akşama kadar Ni
konun isticvabına devam edilmiştir. Tah
kikata devam edilmckiedir. 

Kalp sektesindJn 
Tophanede eski Salıpazan Cami ıo

kağında 17 numaralı evde oturan Sava 
oğlu Freso Taksimde laıla altında Seyit 
efendinin kahvesinde oturmakla iken 
Üzet"İne fenalık gelmiş, yere düımüı, öl
mütlür. 

y apıI.n muayenesinde sektei kalp-
ten öldüğü anlaşılıruştır. 

ı<ira meselesinden 
Mehmet Efendi nammda Beyoğlun

da Bosna caddesinde 17 numaralı dük
kanda kiracısı olan Ahmet efendinin dük 
k&nına gitmiı, alacağını istemiş, bu se
bepten dolayı ara'annda kavga çıkını§. 
Ahmet Efendi Mehmet Efendinin elin
de bulunan kontoratı yırttığından ya
kalanmıştır. 

Ceket hırsızı 
T opbanede denizyolları nhtımmda 

bağlı Kocaeli vapurunun baş tarafında
ki serdümen Hatim efendinin kamara
sından bir ceket çalan aab:kahlardan Ço
lak Osman cürmü meşhut halinde ya
kalanmıştır • 

M 3rdivenden aşağı 
Fmd.klula Set üzerinde Mezarlık oo

ka.ğınıla 64 numaralı hanede oturan 
Elemor merdivenden düşerek aol belin
den yaralanmış, tedavi için Beyoğlu has 
tanesine kaldırılınııtır. 

Tutuşan baca 
Kurtuluıta 1 numarar. evde oturan 

Sabri Beyin evinde yakılan sobadan ba
ca tu.tuşmuı ise de söndürülmüştür. 

Yokuşu çıkarken 
Yedikule Kazlıçeımede Refail Av,· 

ram biraderlerin deri fabrikasına a1t 
3603 numaralı ıoför Emin efendinin i • 
dareoindeki kamyon Mercandan ç;kar
ken makine aksamından alev çıkrnı.J, 
yalnız kablolan yanmıştır. 

Kadir • 
gecesı 

Kadir gece..i dolayıaile dün akıam 
Ayaıofya cam.iinde mutadı veçhile bü .. 
yük bir mevlit okutturulmuıtur. 

latanbulun en güzel sesli hafızlan 
tarafından okunan hu mevlut dolayı
sile Ayasofya camii hınca hınç dolmut. 
gece saat on bire kadar hu kalabalık 
eksülmemiı, artmıştır. ikindiden sonra 
cami girilemiyecek bir hal almıştır. 

Emniyet müdürlüğü izdihama mani 
o1mak için daha gündüzden cam:de ter
tibat almış, Ayaıofyanın dahil ve hari
cine 200 kadar polis ik~'Tlıe etmi,tir. Ca
mide asıl .izdihama sebbcp olanlar ka
dınlar olınuıtur. 

lftan top kandilin altında yapmak i-
• 
0 

bu soğukta iftarlıklarını beraber alıp 
İ.tanbulun dört bir tarafından gelen ka
dınlar caıniin mühim bir kısmını 
itıal etmiı bulunuyorlardı. Bunlar te
raviye yakın polisler tarafında~ mahfel
lere yerl~tirilmiılerdi.ı-, •;•:ı•ebi.!ere A!a
sofyanm büyük galenlen tahııs edıl
miıtir. Camide ıece yanoından aonnı 
kimse kalmaınıı bulunuyordu. 

Hayrullah Efendi hakkında Fatih kay
makamlığı idare heyeti tarafından yapıl
makta olan tahkikat ilerlemiıtir. 

1 dare heyeti hoca efendi hakkırula
ki tahkikabn mevkufen devamına karar 
vermit ve hoca efendiyi tevkifhaneye 
göndenniıtir. 

idare heyeti tahkikatını henüz bitir
memiıtir, bunun oçin hoca efendi hak
kında lüzumu muhakeme karan verilip 
verilmediği malum değildir. 

Başka gUne bırakılan 
muhakemeler 

Bahçekapıdaki tuhafiye mağazasın· 
da. 5İgorta bedeline tama ederek yan
gın çıkarmaktan suçlu Vehbi Şakir ~e
yin muhakemesine dün devam edıle
cekti. Fakat bu davanın maznunu af 
kanunundan istifade edebileceğinden sa
bıkası olup olmadığı sorulmuttu. Cevap 
gelmediği anlaşıldığından muhakeme baş 
ka güne bırakıldı. , 

Gene ağır ceza mahkemeıındc Ka
ranfil oğlu Rifat ismimle bir Arnavut 
muhakeme edilecekti. Bu adam da Kızd
toprak oivarında Karakaş lbrahi!". is
minde birisini öldürmekten ıuçlu ıdı. 

Yaşına dair U~küdar hukuk mah
kemes..inden sorulan suale cevan gelme
diği <çin bu muhakeme de ba,ka güne 
bırakıldı. 

İskoçyadaki bu ejderha masalın
dan sonra Karadenizde böyle bir 
canavar görüldüğü söylendi • 

Eminim ki bir kaç gün sonra 
Marmarada, Ada açıklarında, bel
lci Boğaziçinde bir ejderhanın 'ir
ket vapurlarına rampa edeceği ri
vayeti çıkar. 

Heyecan tatlı bir şeydir. Düm
düz, şade, daima sakin bir hayat 
hele harpten sonra insanlara ağır 
gelmeğe başladı. Sinirlerimiz geril 
mek, kalbimiz çarpmak, içimiz tit
remek ihtiyacında. 

Vaktile Manakyan kumpanyası 
bir oyun verecekmit. Halkın ı>la
kasınr uyandırmak için piyese heye 
can verici bir isim vermek istem'•· 
ler. F acıalr, cinayetli, kanlı bir isim, 
Hüseyin Karni rahmetli Manakyan 
Efendiye sokulmuf: 

- Dıvar ilanlarında piyesin ü
zerine fU tabiri koy: "efcaülfücea,. 
gene rahmetli K. Hasanın hemen 
ekseri piyesleri de (caniler, cana
varlar) ismini tatırdı. 

Şurası muhakkak ki heyecan ih
tiyacı gittikçe artıyor. 

On dört milyon insanı kılıçtan 
geçiren büyük harp bu ihtiyacı tes· 
kin edecek yerde büsbütün a:zdır
dı. Kan, silah, cinayet, canavar, ej
derha gibi şeyler bile az geliyor. 
Zehirli gaz, bombalı torpil, torpilli 
tayyare, 42 lik top. Artık badem 
şekeri, tırnak çakısı gibi feyler ol
du. 

Daha iki hafta evvel F ran•ada 
iki yüz ki,iyi makinede çekilmit 
kıymaya benzeten tren kazası bi
le o kadar heyecan vermedi. 

İnsanlar daha yeni, daha kor· 
kunç şeyler istiyorlar. Gökler yere 
insin, yerler göğe çıksın, Arz Zühr, 
ye çarpsın, Güneş Ayla tosla,srn ... 
Ne bileyim bir kıyamettir kopsun •• 
Belki o zaman: 

- Eh, artık keyfimiz yerine gel
di! 

Diyeceğiz. 
Burhan CAHIT 

lnhlaarre,.da 
o 

Amerika ya 
İçki ihracatı --

Sekiz bin galon şarap 
kontenjana alındı 

inhisarlar umum müdürü Hüsnü B. 
müskürat ve ve tütün satıtı haklcrnda 
fU izahatı vcrmiıtir: 

- Amerikaya bugün henüz Lkör, 
ıarap ihraç ebniyoruz. Bunda:t beş ay 
evvel Amcrikadaki Ruçken Limitcr ve 
Cankondistri buting ~;rkctleri bizden fa
rap ve likör fiyatlarını istediler. Biz de 
gönderdik. Amcrikada jçL:i itha:i kon
tenjana tabi olduğundan teıeb~üsümüz 
üzerine mart nihayetine kadar 8000 ga
lon tarap itha1ine müsaade edilmi~tir. 
Elyevm bu müesseselerle muhabere et
mekteyiz. 

Bu ay zarfmda şaraplarımızı Ameri· 
kaya satacağımızı ümit ediyoruz. 

Bundan maada Danimarkaya da az 
miktarda tarap füraç ettik. 

Tuz fiyatlarının inmesi ıimdilik mev 
zuu bahis değildir. Fakat her memle
kette ayni fiyatla satılma11na çalıpyo-
ruz. 

Yakında. &ekiz kuruşluk tütün pa· 
ketlerini lstanbulda da satııa çıkara· 
cağız.,, 

Müşterek afyon sat:şı bUrosu 
Türkiye - - Yugo•lavya müıterelı 

afyon satıı büroou, iki Üç güne kadar 
tamamen faaliyete geçecektir. Yugosla• 
murahhaıı Möıyö Mihailovjç evve ki ıür 
Bdgrattan şehrimize avdet etmiıtir. 

Büro için, dördüncü Vakıf hanının 
alt katında uyuıturucu maddeler inhisaı 
.iılareoinin yanında odalar tahsis edil
miıtir • -o--

İki kaçakçı yakalandı 
Gedikpa,ada Hamam sokağında 

oturan Peridun isminde birinin ka
çakçılık yaptığı İstanbul inhisarlar 
Ba§müdürlüğü takibat memurları ta • 
rafından haber alınarak, evinde ya -
pılan ara,tırmada kaçak rakı imaline 
mahsus, bütün teferrüatı tamam b:r 
kazanla üzüm cibreıi, ve bir mih:c111r 
rakı b'llunmuştur. Kaçak rakıJs.r mü
sadere edilerek kaçakçı Adliyeye t.,s. 
lim o~unmuıtur. lnh "sar idaresi ta ki· 
bat memurlan, bundan maada, Beya· 
zıtta Çadırcılar caddesinde bir ka • 
Çllkçı nezdinde yaptıkları ara§hl"Jll& -
da, üç kilo kıyılmıı kaçak tütün clr geçi 
mitlerdir. Kaçakçılar hakkında taki· 
bat yopı!maktadır. 
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( SANAT ' 1 
Türk mimarisi tarihinde 

Bizans motifleri 
Bunada yeni bir devrin ilk sanatini 

yapmıya baılryan Türkler bu devrin 
mimari eaerlerinde, bir çok Bizana 
motifleri kuUanmıılardır, meseli.: Or
hanın büyük kardeıi Ali.eddin'in Hi
aarda yaptırdığı mesçit ve Orhan ca
mii gibi ilk eserlerden tutunuz da bu 
devrin son eseri olan ikinci Murat 
türbesine kadar bütün Bursa abidele
rinin hemen bir çoğunda Bizana mi .. 
mariai metruki.tından direk, direk 
baılığı, kat silmeleri, vesaire gibi par
çalara tesadüf edilir. 

Gerçi bu i.det öteden beri ön Aaya 
Türklerinde görülmektedir. Hatti. 
Ankarada gene Hisar maha.Uesindekı 
Ali.ettin camiinde bu yabımct direk 
ve ha,hklar kullanılmıt ve emaai. ine 
tesadüf edildiği gibi buradaki baılrk
lardan birisi başa1&ğı bir vaziyette 
konmuştur. Bu başlıklann baıağı kon
muş olmasına ben hiç bir suretle bil
gisizlik diyemiyecek bili.kiı bunlara 
(bilgi ve makaat ifade eden hadiseler) 
diyeceğim. 

Türk eserlerinde görülen bu hadi
•enin mahiyetini anlayıp tam. bir vic
dan kanaati hasıl etmek iateraek Bura 
ıa'nın başlangıç. devri eserlerinde 
meaeleyi bütün vuzuh ve aamimiyelile 
hallederiz. Bunun için saygılı okuyu
cu1arunla birlikte Buraada Yeıilcami
de buradan aonra ikinci Murat tUrbe
ainde kısaca bir tetkik yapalım: 

Yeıilcamide dıt kapıdan girilince 
aağa ve aola giden koridorlarda iki
ıerden dört tane heyetiumumiye!eri!e 
kurulmuş yani: babuç, gövde ve bat
lık !an ibaret Bizans direkleri görülür. 
Bunlann önünde duralım:, 

Evveli. şunu aöyliyeyim ki bu di
rekler çalıımamaktadır. Yani Ü:z:erin
de tatıdıkları bir yük yoktur, ne du
var vardır ne de kubbe. . Şu ha!de 
b ir : nşai vazifesi olmıyan bu direkte .. 
rin konmasındaki sebep ne olabili<? .. 

Bu direklerin o vakitki Bizans ha
rabelerinden toplanarak buraya mon
te edi ldiğ i muhakkak olduğuna ı:öre 
bir i şçi ırözü i!e bu keyfiyeti tahlil e
dince, Yetilcami uatalannın bilgıli ve 
muvaffak sanatkarlar olduğunu t.;k
dir ve teslim e ·memek kabil değil d ir. 
Dört baş!ık, dört gövde ve dört tane 
babuçtan ibaret olan bu dört sütun 
heyeti umumiyeai terkibatında gerek 
de•en ve gerek eb'at itibarile hıç bi
ribirlerine uygun olan parçalar mev .. 
cut olmadığı hatti. gövde' erin üçü 
nıerrner o1up dördüncüaü h~painden 
ince siyah granit olduğu hrı~de Yef<i,l
cam\ .'a'!'atki.rları bunları hıç bir ıtı
retle ıncıtmeden ve muhtelif aanat cil
veleri yaparak oraya muvaffakıyotle 
kurmuşlardır. E'e geçirdikleri din:k 
gövdelerinin ikisi diğer ik's;nden boy
ca daha kısa geldiği için bunları sol 
tarafta 0.15 aan:imlik bir set üstüne 
alınıtlar, diğer ikisini aağ tarafta do•_ 
rudan doğruya zemin üıtüne bind:. 
mişlerdir. Bu noktada aan t b h d. . a sım u 

a ıaeyı nazarlardan saklamıtbr. Öy-
le ki bu binayı müteaddit defalar zi
yaret edenlere soruyorum buracıkta 
böyle bir set bulunduğunun bile kim. 
ae farkında deği !. . . Sol tarafta yapı
lan bu set ile direklerdeki boy farkı 

---

izale edilemediği için batlıklann üstü
ne murabba tablalar dilfünülmüı ve 
bu mermer tablalann irtifaı ali.kadar 
eden kalınlıklarını azaltıp çoğaltmak 
auretile santimi santimine seviyede bo-
raberlik huaule geirdikten aonra bun
lar üzerine küçük Türk kemerleri çe
virerek montajı itmam ebnitlerdir . 

Y eşilcami sanatkarlarının bu direk
lerin montaıındeki vukuf ve meharet
lerini teyit için diyebilirim ki bu di
rekleri bugün oradan söküp bir arke
olog mimara tevdi etseler bir müze 
salonunda bile ancak Y etilcami u&ta .. 
!arından daha iyi monte edemezdi. 
Demek ki Y eıilcami ustalan Bizana 
mimariainin de kanun ve nizamlarına 
tamamile vakıf sanatkarlar olduğu 
sabit olnıuıtur. 

Türk ustalan bu direk!eri buraya 
yerleıtiriken bunlara bir arkeolog gi
bi hürmet etmiglerdir. Eğer bu hürmet 
hisai olmasaydı ıeviye birliği temin 
için neden bu kadar uzun boylu sa• 
nat cilveleri cösterainler ve neden bu 
külfetlere girainlerdi? Bunun en ha.
ait ve ameli çaresi uzun gelen direk 
cövdelerini altından. veya üstünden 
kafi miktarda kesmek değil mi idi 1 
Halbuki bütün bu parçalardan tırnak 
ucu kadar feda edememiılerdir. Baı
!ıklann Akant yapraklannda volütle
rindeki sakatlıklar buraya gelmeden 
harabelerdeki geçirdikleri macerala
rın kurbanlandn. 

Şimdi Y eşil'den çıkıp ikinci Murat 
türbesine gidelim: Burada kubbeyi 
taııyan direkleri de gene Bizans met
rukatı göreceğiz. Bu direkler tamıır
mile çalıımaktadır. Faka.! ıayanidik· 
kat ayrıca bir nokta varılır ki bilhaıı
ıa bu noktayı tavzih edeceğim: Türk 
uıtaları bu direklere li.zım olan m :.k .. 
tarda babuç bulamadıkları için bir iki 
taneıinde direk babı9,:.ı yerine direk 
baılığı kulJanmıılardır. Bazı müellif
ler bu hadiseyi de Türk aanatki.rları
na (şapkayı ayağa ayakkabıyı ba§a 
giyme kabilinden) b'r gaf olarak kas
tetmekten çekinmezler. Halbuki bu 
isnat garaz ve ift:radan baıka bir ıey 
değildir. Türk ustaları bu husustaki 
iftiraya da daha evvel yaptığı Yetil
camide mükemmel cevabını verm. · §• 

tir. Ancak Tüı-k ustalarının bu hadise
lerde maksatları ne Bizans mimari niı
zamlanna tebaiyet etmekti, ne de bu 
medeniyetin ankazile sanat yapmak 
ıevdasında idiler. Onlann maksadı 
yalruz yeni Türk medeniyeti ab'dele
rinde bizana habralan ıak'amaktı.Bu 
makıatlanna da k&fi derecede vB.aıl 
olmuılardır. 

Sözü bitirmeden bir noktayı da iıa
ret edeceğim. Y eıilcamide bir direk 
heyetiumumiyesinde babuç, gövde ve 
baf]ık ne demek olduğunu ve bunlann 
nasıl kurulduğunu çok derin bir vu
kufla. ispat eden Türk sanatkarlan 
bundan sonra yaptık.lan ikinci Murat 
türbesinde kullanmak Üzere babuç 
bulamayınca o vakit henüz ayakta du
r- Bizans binalanndan da sôkme~e 
kıyamamıflar ve bunun yerine bulduk 
lan batlıklan kullanmıılardır. Çünkü 
yaptıktan abide bir padi§&h türbeıi 
de olıa Türk medeni mefk\ıreye sa
hipti ve hiç bir zaman tabripkar de
ğildi. 

Buraa, mimar: SEDAT 

ve 

Sigortalarınızı
0

Galatad;-Ünyon Hanında Kain 
Ü N Y O N S1GORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan •• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız 
Telefon : Beyoğlu 4.4888 6 · 

MILllYET PAZAR 14 KA.NUNUSANI 1934 

KUl..A.K 
............ l!'i•ii LSIHHf ::."""* • 1 

1
- _,,._,, •. 
:_·_--._ OGUTLEnı ~.. ~ 

- - f~All·Yfl . 
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HAKi-' VAK; NAl\.t' 
Fakat top ve tüfekle değil; 

KEMANLARLA, FLÜTLERLE, 
F IY ANOLARLA 

VALS MUHAREBESi 

Ayna! 
Tanıdıklardan biri, söz aramız

da bir kadın seviyor. Niçin mi söz 
aramızda? Çünkü bu ahbabın sev
diği kadın, guya çirkinmi, .. 

Bana sorarsanız, kadının çirkini 
olmaz. Tabiatte güzel ve çirkindi
ye bir tunif yapmak bile doğnı de
ğildir. MalUın ya, gönül kimi se
verse güzel odur, demi,ler. 

Fakat, herkesin ağzı torba değil 
ki büzesin! 

Kadıncağızın adını bir kere çir
kine çıkartmışlar. 

Geçen gün, bu ahbabın hazır bu
lunduğu mecliste ıevgilsinin lafı 
geçti. Sözünü sakınmayanlardan 
biri; patavatsızca; 

- Azizim, gücenme ama, dedi, 
sen sahiden midesizmitsin. Nesini 
seviyorsun bu kadınm? Kat, göz 
hak getire .. vücut desen deynek 
gibi .•. bula bula bunu mu buldun? 

Ba,ını salladı: 

- Benim gözümle baksanız,böyle 
söylemezdiniz? 

- Evinde aynada mı yok yahu! .• 
- Çifter çifter .• 

- Peki .• Bir gün olsun, onu sey-
rediver aynada •• 

Güldü: 
- Her gün seyrediyorum. 
- Hangi aynada? 
Mağrurane cevap verdi: 

- Sizin bildiğiniz aynada değil, 
ben onu kendi gönlümün aynasın
da seyrediyorum.! 

M. SALA.HADDiN 

K•rl •lklyetlerl 

Garip bir ilan 
4 k~nunuıani tarihli (Türkiı Post) 

gazeteıınde ecnebi bir mühendisin garip 
bir ilanını okudum. Radyo gramofon
gürültüıünden uzak, sakin 've mobilya
lı bir oda istiyen bu mühendis şartları
na sokak satıcılarının görültüsünden de 
azade olmayı ili.ve ec!iyor. Fakat ne ga
riptir ki bu zat ıokak satıcıları için Al
mancada doğrudan doğruya ve tek ma
naya gelen Daı Gelerü:l kelimesini kul
lanıyor ki bu da yabani hayvanın bağrr
ması demektir. 

Merak ve teeaaüf ettiğim nokta bu
dur. Acaba bu zat Türk vatandaşı sey
yar esnafın malını satmak için çıkardı
ğı sesi nasıl bir cesaret ve cüretle va}ı
ti hayvanların ulumasına veya haykm
ıına benzetiyor, bu hakkı k~n • 
diıinde naaıl buluyor ve nasıl o-
lup la mayiıetini seyy .. ııcı-
l:kla temin eden bütün bir •ınıf halka 
hakaret edebiliyor?. 

M. H. 

Halkevinde Rusça 
Halkevinden : 
Merkezde Ruıca deraleri baılamııtır. 

Pazar günleri (17) de verilecek olan bu 
deralere yazılmak ve devam etmek iıte
yenler her gün idare Müdürlüğünde ka
yıtlarını yaptlrabilirler. 

MOESStF BtR 1RT1HAL 

Kışlan sıhhi yaşama 
yollan 

Kıtın çok kimselerin sovuk tesirile 
çehreleri bozuk ve renkleri kaçık bir 
halde bulunurlar. Bahuauı sokaklar
da, yazın güzel havalarda görülen se
vimli güzel simalara pek nadir tesa
düf olunur. Her gün bava nasıl olur
sa olıun itinin batında vaktinde bulun 
mağa mecbur olan kadın erkek bir ıü
rii halk kalabalık vapurlarda, dolnıuı 
tramvaylarda, kucak kucağa oturulan 
o:obüslerle trenlerde aıhhat kaideleri
ne hiç uymıyan hal ve vaziyetlerde 
seyahat edenlerin çehreleri ve renk
leri tabii balini ve güzelliğini muha· 
faza edebilir mi? 

En çok gençler ve genç kızlar uzo· 
l'inde bu hal daha tiddetle tesirini gÖı 
terir. Şurada burada fabrikalard<. iıe 
g iden bazı kızların bu mevsimde çelc
ttkieri ıstırapları ve geçirdikleri ao:;ık

lı halleri görenler bilirler. Zaten bun
ların çalııtıkları yerlerde ve it mahal
lerinde de sıhhatle telifi kabil olabilen 
pek aZ' fey bulunur. Ne havalan ve ne 
de gıdalan yerinde o!ur. Kıt mevsimin 
de vücut sıcak içinde bulunmalı ve 
kan muntazam hareket etmelidir. Bu -
nun için de aovuktan muhafazaya ya· 
ray an elbise ve uygun y :yecek lizım
dır. 

Sovuk tesir etmjt kimsenin gözleri 
donuk ve şaşkın, derisi porsuk ve şiş· 
kin gibi olur. Yediğini de hazmede
miyecek derecede hayat makineıınln 
işi bozulur. Deveran yo!unda olmadı
ğı için ayaklar eller tiıer, çehrenin 
rengi kaçar. Burun kızarır, ayni za· 
manda bir sürü rahatsızlıklar ve ıstı• 
raplar banösterir. 

Bunların önüne geçmek için sabah
lan bir t!ık banyo almalan imki.n da
hilinde olanlar veyahut mahfuz bir 
yerde vücutlarını silenler ve akabinde 
aert bir havlu ile ovalayıp kurunanlar 
ve münasip vücut hareketleri ve id
manlar yaptıktan sonra elbiıeaini gi .. 
yinip çıkanlar sovuktan hiç müteesslr 
olmazlar. 

Vücuda g 0 yilecek çamaıır üst üste 
fani1alar ve cifte cifle hırkalar yerine 
yalnız bir tel< hafif ve genit fanila 
giymekle iktifa e'meli. Aksi takdirde 
kat kat giyilen çamaşırlar fayda ver
med"kten bafka kanın cereyanına ma
ni oldukları için çok zararları o~ur. 
Hasılı sıkan, d-.r hiç bir ıey giymeme
li, kundura eldivenler de sıkmamalı, 
bunlan vücudunuz sıcak ve hararet1e 
§İsmi~ iken kışları satın almalı, ütü
müş iken aJmamalı, üşiimÜ$ iken alt· 
n~n kundura, eldivımler sıcakta sıkar
lar. Kışlan giyile~ av~kknbının tab-.
nı &l' f{lam ve kalın 0111'9'.lı, aksi. takdir
de rÜtub~t teairile ıı•ı:nır ve roma,İz• 
mava istidat verir, drfarıya çıkm11d:ın 
evvel sıcai!nı vanına sokulma, oturdu .. 
iiun İf llÖrdüijün VPre dıl'arı.Jan temiz 
h11va girmesine mümkün mertebe mii
aait olacak surf"tte pencereyi açık bı
r"k. Uzun mi1r1det kl!lna1ı bir yerin 
hsııvaıını tP.raefffu P°"""n1,.r kuvvetten 
.,:111"er. ~ini.-ler; b,. ı ·~ ,r. BPslan ağrır. 
Mümkün o•tfufJ.u k d"r dıs~nnın h11. ... 
Vll•rnr11'.n İl'tifade ,.tm,.k icin Pez yürü, 
oyunlar oyna ve sporlarda bulun. 

Yazlan si"man1ık Y~"ar d;ve ye
me'4::ten kn,.ktu~n yaP.1 ı ve tatlılı ı•v· 
leri Jr-ı•ın bol bnl vem•kt-n hic knrk .. 
ma. Böyle J.,.rek<'t ed;ı.ı;*i ba1de kıJ
J;ıırı h"'t' ti;rıü rahat•tzlık ve elPm ke
c1'•-..l<Pt'den maıun, rahat ve mes'ut ya.
tarım. 

Büwrı,n.Ja 

Dr. ŞOKRÜ 

Taksim'de Stadyum kapısında Milli fO 
för ve zirai makiniıt mektebi sahip ve 

müd
0

ri Bahriye çarkçı kıdem'i Yüzbaıı· 
lığından mütekait ve Belediıce Fen iş
leri makQ.-, ve Sanayi şubesi müdürü 

Şefik Beyin biraderi Mehmet Ali Beyin lST ANBUL BELED1YES1 
dün aktam irtihali daribeka eylediği esef SEHIP TiYATROSU 
ile haber alınmıft'.r. Mağfuru mümailey Bu ak~am 

Bugünkü Program 
ISTANBULı 

17,30 Cramofon. 

18,30 Orkestra 't'e türkçe tanso. 
19,30 Kemani Reıat Bey Te arkadaılaı 

21 Ajanı ve Gramofon. 
21,30 Bedayi.i Mus.iki heyeti. 

ANKARA: 
12,30 Gramofon, 18 Viyolonsel lc.onıeri (E· 

dip B. tarafndan). 18.40 Alaturka aaz .. 20 A
jans haberleri.. 

Ba, kumandanı: 
FERNAND GRAVEY 

Erkanı Hubiyesi 
JOHANN STRAUSS -

JOSEPH LANNER 
menimin en eğleııcdi, eıı :ı:eo· 
gin va en ihtiıamlı ş ıheserler 
f&heaeri Bayramın birinci Ça~· 
şamba günü matinelerden itı· 

VA R Ş O VA , 1411 m . : 
b. 17,30 Plak, 17,45 Köylü. neıriyatr, 18 Kon· barea 

16,20 Salon orkeolraoı • 17 Çocuk neırôya• M E L E K s·ne•a11nda .... 
ferana, 18,tS Popü1re Polonya musikisi. 19 l li••••••••ıliİı•ıiı(l2179) ..,....
Lembersten naklen Le aeisneur Borut& isimli ~ 

skeç 1'9,40 Tasannili piyano konseri. 20 M\i 
sahabe, 20,SO Pl&k, 21 Prasdan naklen Beynel 
milel olarak kabul edilen çek muaikiainden 

mürekkep konser. 22 Müaahabe, 22,25 Lem· 
berıten: Neteli neı riyalı, 2,25 Spor 23 Dans 

muaikiıi, 24,05 Devamı • 

B 0 D A P E Ş T E SSO m., 
16,45 konser, 18 Tasanni, 18,45 Müıahabe. 

19,20 Orkeatra, 20,50 Foyton , 21,20 Siıan 
muaiki ıi. 22,30 Haberler, 22,40 Orkestra Sa· 
lon musikisi, 24 Cazb&nd • 

B 0 K R E Ş 394 m .: 
11,30 Ruhi neı riyat, 11,45 Ruhi musiki, 12 

Senfonik plak musikiai, 23 Pl&k, 14 Haberler, 
14,15 Plik Hafif musiki , 17 Kö,.lü prosram1, 
18 Vi,oiu t.aL:1mı ta.rafından dans musikisi, 19 

Haberler, 19,15 Dans ın devamı. 20 Üniver• İte 
dersi, 20,20 Plik, 20,45 Konferans , 21 Ana• .. 

tasiu tarafıudan taga nni, 21,20 Radyo orkea
tras r ta rafından Fledermaua operası tarafından 
fantaziler, 22 Konferans, 22,15 Radyo orke•· 

trası, 2,45 Haberler, 23 Ca.zband. 

B R E S L A U 394 m.: 
17 H a lk konseri, 19 Haberler, 19.SO Balalay 

ka konseri, rus musikisi, rnüaahabe, 21 lki 
perdelik Beethoven'in Fidelio operası, haber
ler, 23,40 Lucerneye nazaren dalsa taksimatı. 

15 ikinci kanun Pazartesi 
ISTANBUL' 

Avrupa istas,-onları buıünden itibaren tu1i 
mevçlerini deiiıtireceklerdir. Ankara tSOO 

metre ile lıtanbulda 1639 metre Ü%erinden ça 
hıacaktrr. 

17,30 Gramo(on. 
18 Fransızca ders (ller1emit olanlara), 
18,30 Mahmure handan hanım. 
19,30 Bedayii Musiki heye ti. 
21 Ajan• haberleri, gramofon, 

21,30 Kemal N iyazi Bey ve arkadaı ları. 

16 ikinci kanun 
lSTANBuı.., 

17,30 Gramofon 
18,30 O r kes tra. 

Salı 

l" , «; B~hzat Bey tarafından monoıor 
19,35 Efta.lya hanım ve Sadi Bey 't'e "ll'ka .. 

daılan, 

21 Ajans haberleri, gra mofon, 
21,30 Beda,.ii Musiki heyeti. 

17 ikinci kanun Çarşamba 
ISTANBUL: 

17,50 Fransızca dera (llerlemiı ol-.nlara). 
18 Şehir T !yatro•u Artistleri tara(ından 

temıiJ. 

19 Cramofon. 

19,30 Bedayii Mus.iki ieyeti 
21 Gramofon. ajana haberleri. 

18 ikinci kanun Perşembe 
ISTANBULı 

17,30 Gramofon. 
18,30 Orkestra. 

Davet 
Bursa lisesi mezunları cemiyeti U. JV 

ğinden : 
Cuma günü ekseriyet gelmediğind•~ 

ilıinci defa olarak 16-1-934 salı ırii'!~ 
saat 15 te Halk evi konferans salonuııd• 
toplanılacaktır. 

FRANSIZ TiYATROSU 
Bugün saat 17 matine olarak Marilf' 

Kutopuli heyeti tarafından Demoisell,. 
Bu aktam saat 20,45 le La F enıııı' 

Nue. Pek yakında Ma Soeur de LUJ'lı 
Gnorissate Oti. .. 

ı•--~ Dr. Nuri Fehmi 41-~"'I 

Göz Hekimi 
Cığaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2·6ya kadar. Telefon 23212 

lstanbul Mr. Kwnandanlıi' 
Satmalma kom. ilanları .... 

Maltepe Askeri Lisesi tal~ 
leri ihtiyacı için 800 çift d.Jıl 
potin 800 çift harici pot~ 
21-1-934 pazar günü saat l 
te kapalı zarfla satın almac~ 

tır. Şartnamesini görecekle~ 
her gün ve miinakasasına gr 
ı·eceklerin teklif mektuplarıı'J 
belli gün ve saatinden e~ 
Merkez Kumandanlığı Satıll1 

ma Komisyonuna vermeleri· · 
(696) (7032) 6t 

ZA Yf - İstanbul Ticareti dahiliye c) 
rüğünün 3545, 3679, 3825, 4085, ıll-1 
523, 549, 763, 1004 numaralı ibracıot lf 
yannamelerinin kayıt suretini lzD1ir / 

rüğüne ibraz edilmek üzre almı~tı.,,. 'I 
kur kayıt suretini İzmir g~ün• j1" 

raz etmeden zayi eyledim.. Y enisiııİ ı/ 
kartacağımdan eskisinin hükmü yalıt~' 

İstanbul Baker Han Orla rıtiell 
(12146) 

'JaiUiyct' 
konfe· 1 A d -" [ __:;;_n um esi " MiLLiYET "./ 

19,15 Selim Sırrı Bey tar atından 
ran•. 

19,35 Gramofon, 

19 ikinci kanun cuma 
ISTANBUL: 

12,30 Türlcç:e Plik neıriyah 
17,30 Gramofon. 
18,30 Orkeatra. 
19.30 Hanımlar heyeti. 
21 Gramofon. 

ABONE OCRETLER~,t 
Tü.ı kiye için Harİ't 

L. K. ı... 
3 aylıiı 4 - 8 ,,.,,. 
6 " 7 50 14 ,,.,,. 

12 " 14 - 28/ 

Gelen en-ak serj Terilmez.- MiidJ~, 
ıeçen nllsbalar 10 kuru,tur.- Gaı:el1 ~ 
m•tb .. ,.a ait itle.- İçin müdiri,.et• ,ı:, 
racaat edilir. Caıı:etemi2 ili.nlann ıtı•' 

hin cenazeıi bugün öğle namazından saat 19,30 da 
ıonra lngiliz ıe~arethanesi arkasında '.OKUS HAY AT 20 ikinci kanun Cumartesi 
ki.in Kamer Hatun Camii şerifinden kal- Büyük opereli J s T A N B u L 1 Ramazan: 27 

liyetini kabul etmez. ,,,,,,,/ 

dır larak Edirnekapı tehitliğindoki mak- fazan: Ekrem 17.30 c .. mofon. imsak iftar 
perei mahsusaıına defnolunacaktır. Tan- ta Franııxca derı {MüptediJere mahıuı). 

ve Cemal Re•it s B ı S D "' D rıdan rahmet diler birader ve ailesine t.J mııma 7 1 tlO e kiı hanım. • • '"'· • 
taziyetler beyan eyleriz. (12164) 19,30 Tanburô Refik Be:r •• arkadaılan 5 39 17 03 _. 

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-~:::~~~~~:.:~:::~~:::::..,.. ... ..!.~~------"'!!~'!" ... """ .. """"""" .. ~1~2~1 ... ~..,:21~G~r:am::o:fo:n~ve~A~j&:n:•~h~a~b=•~rl~•:•;~·.., .. ~~~ .. === .... ==~~==~=::::::==~==~~~ ' :;; 
[ B • k JI yan:ış tefsirlerden korkmaz. Sizin- 'ey söylemeden durdu. Mü,kül bir kat gün geçmez ki ben bu vak'ayı sın önüne gider-, g~n~hımı itirıJ~,: 

1r adının 24 Saaflık hagafı le ancak odamda konuşabilirim; kararı vermeden evvel bir müddet• dü•ümiyeyim. Bir insanın bütün ha- d k b ııl' 
bahrede yahut ba,·•".alarının g;;re- · "h · · d Y ere u yükün altından kurt . ı.ı 

• ~ v gayrı ı tıyarı, uran insan'ar gibi yatı müddetince nazarları mevcudi- d N ı' 
bilecekleri herhangi bir yerde bunu o da uzun, hem pek uzun bir vak- um. e çare ki dinimiz beıt dı 

Yazan : St I z · yetinin bir noktasına, tek bir günü- tesellid ah b Y 
e an weıg Tercüme eden: /smail MOŞTAK yapamıyacağımı zannediyorum. 1- fe geçirdi. Ben söze ba tlamak su- en m rum ırakmı9tır· ··. 

ne saplı ya•aması hakikaten taham- m h · b b ı b•'..il 6 t_im. at ediniz ki buna karar "ermek retile bu tevakkufu 1·h1a·ı edebı·ıı·r- ' a rumı.yet se e. i edir ki ~~1·,.·'.· ., mül olunmaz bir feydir. İhtiyar 
Mektubun meali, 14ağı yukarı. T ıçın hayli güçlük çektim.,, dim, fakat bu cesareti kendimde sırrımı sıze tevdı etmek sııre ~ 

ayin edeceğiniz saatte daı•etini· M kt b . bir kadının bu sözüne inanınız. Tek k d" k d" h k rtJ". •u idi: "Bana hikaye etmek ist .. dt- · b e u un tayın ettiği ziyaret sa- bulamadım. Hiasediyordum ki 0 en. 1 en ıme güna çı a .e 
Y ze ıca et edeceg"imi samimiyetle t " d 1 b. k bir nokta, tek bir gün dedim,· evet d h f b '"'' ği vaka o kadar uzak bir maziye d ın en evve ır ere daha sofrada dakika onun mevcudiyetinde kuv- nevm en tu a ir yol tuttur0 

k h arz.e erim. • Bana ne söylemek, ne- b J tuk ·· d b timdi anlatacağım vak'a •u altmış B h k b·ıııt' aittir ki bugün Ü ayatile hiç bir /er t d k . u Uf ve ote en eriden konu•- vetli bir azim ile kuvvetli bir mu- d" Y u are etimdeki garabeti 1 "' 
' ev ' etme ıstiyorsanız bun- tuk B" 1 k Y k ye ı senelik ömrümün topu topu d ""' münasebet ve ali.kası kalmanııt sa- d f zı I • ır ara ı yemekten avemet arasında sc:-t bir çarpı"- yor eğilim, fakat siz tereddüt~ 

1 b 1 k . "k" an a asını söy ememenizi rica- b h k d Al k T yirmi dört saatini i•aa) etmi•tir. E-
yı a i ir. Madem ı ı ı gün sonra y h t ·· sonra a çeye çı mıstıın. ma var ı. t attaki salondan ara- '"' ' termeden teklifimi kabul e JJ 
b d d d h 1 a ace gormüyorum. Yalnız şıı- O d k d. · · b" 1 h ğer zamanla kendi kendime sayık- I f o 

ura an ayrılıp gi iyor um, o a - nu. kaydetmek ı"sterı"m hı" bann tev- ra a en ısıne rast geldi- sıra ır va sin afif ve peri•an nag" _ l üt ünde bulundunuz bunda11 
d h " •· b · 1 ı b Y ama nevinden: "adam sen de, I 

e yirmi seneden beri ru unu İfgal dı e.deceğiniz •eyleri olanca ha'·ı·· gım zaman enım e yüzyüze gel- me eri ir kasırga halinde bize ka- b k d b ayı size tefekküre borçluyuıtl· 
eden, yirmı" sene kalbini azap ve k [ ' u mekten ihtiraz eder gibi bir hali dar geliyordu. Ben odada hu··ku··m u a ar uzun İr ömür içinde bir ,, 

'!~~ e. an. l.atınız. Hakkımda göster- d k"k t k b d k ka ) nl k i•· ıstırap içinde ya•atmı• olan bir ha- d vardı. Ruhunda eski sükun kalma- süren sükutün tazyikini bir parça a 1 a, e ır a İ çı gı 1 et- Demin de ıöyledig"im gibİ, '
1 

k 

d . . . d. b ' 1 Y k k 1 ıgınız ıtımadı bir takdir ve tevec- mı9tı Bu apa•k· .. .. .. d ltmak . . mişim, ne çıkar!,, derim. Ancak 1 11 (' 
ıseyı şım ı ana an atma o ay- c

0

üh eseri olar.ak kabul etlı"aı"me · • yı ar gorunuyor u. aza ıstıyormuşum gibi atağı- an atacğım hadise hayatıJXJ'. J( 
1 d k , Onun kabah t" ·sa.ki k · · d ı b k hani •u mühim bir tabı"rle adına ~o aşmıt eme tir.,, Madam (C ••• ) ınanmanız ed · • a ını ama ıstiyen an ge en u musi iyi müfekkere- ' bir gu··nu··ne aı"ttı"r. Bunun h"arİC'"ı-' 
b k dd . d k ırıca erım birgençkızk k ·ı b d k · ı · ı··· ·ı d.nl vicdandedig"imiz 9eyyokmu,bu- 1" ~ .m.u a ıme en sonra, eğer en . B_ u sa.t_ırları y_azıp 0 J::,am ken- or usı e en en aça- mm o anca gergın ıgı ı e ı iyor- ki günlerim ehemmiyetsiz telı,f 
dısını dinlemekten sıkılmazsam ta- dısıne gonderdım ve ertesi ıabah rak bahçenin çamlı yoluna sapması dum.Kartımda oturan kadındı. Bu nun elinden kurtulmak mümkün · b d 11 ~.,.ı 
y~n. e~"':~ğim bir saatte gidip ken- şu ceyabı aldım: bilseniz, bende ne acı ve elim bir gayri tabii sükutun uzamasından olmuyor ki .•• Geçen gün, siz Ma- tırİc· unları~,!j!kayesi ben İ,ilV, 
dısını gorınemı" rı"ca edı·yordu. "T ·1 tesir bıraknu9tı ! ··t · "b" d N.h dam Henriette meselesini, maddi a ımseyi a • adar etmez, Al 

amamı e doğru söyliyorsunuz: Ak mu eessır gı ı görünüyor u. ı a- can sıkar. Hayatımın kır ilci. '(~e' 
~u mektup bende fevkalade bir Yarım hakikatlerin hir bir kıymeti şam, muayyen saatte, gittim. yet kendini topluyarak, bir hamle ve gayri ,ahsi bir noktadan, tetkik bıf 

tesır bırak. tı. İngiliz ıı·sanı·ıe yazı- ,.. K. apıyı urdum, derhal açıldı. İçerı·· ederken ben de mütemadiyen na- na kadar olan kısmında h<ç -"~ olamaz. Hakikatler, olduğu gibi yaparcasına, söze batladı: I k ı · d l"k k A"I İ k ç:ı'"'tr 
lıt tarzı bıle ona yüksek bir vuzuh ve tam ifade edilmelidir. Bu it.bar s~. yarı aydınlıktı. Yalnız masa üs- -Bütün güçlük ilk adımı atabil- zar arımı maziye çevirerek nefsimi a a e ı yo tu. ı em s ~.1' f'. 
ve kat'iyet veriyordu. Mektubun tunde duran ufak bir ıa·mbadan sa- k azap içinde ya9atmak, muttasıl zengin lortlarından idi. Büyu ;P'j! 

ile ben de size anlatmak ı'•te-'ı"g"ı"m b" me tir, üst tarafı kolaylıkla ken- d k d ·k ı b·· ··k •ftJ"kfer 1 bende uyandırdığı büyük ali\kay ... ' ~ u rı ır ziya dökülüyordu. Odayı bı"r d"I" ken i en imi mahkumiyet altın- n a arımız, uyu çı 1 
.. # 

meselenin hir bir noktasını ken- 1 ı, ıg."inden gelir. Ben de iki günden d M ı k · · · b .. tııl1 ·~ rağmen cevabımı kolaylıkla yaza- ,.. a acakaranlık kaplamı•tı. Madam b h da! bulundurmak gibi abes bir yol var 1• em e etımızın u "~' 
ak d"mden ve sizden saklamamak (C ) h" 1 ' er~, er şeyi açık ve doğru söyle- · d aileleri gibi biz de senenin ~~ı·"" madım ve anc üç müsvedde de- · · I k ··· ıç te it göstermeden bana !.ebılmek ı"çı·n kendı"mı· hazırlama- üzerın e yürüyüp durmaktan ise f 1 d ''• ""n o anca uvvetimi sar/edece- d • _ h b • h b 0 k 5 1 k dak" çi t ı .. Jjr ğiştirdikten sonra a•ağıdaki 5atır- · ogru geldi, oturacag"ım koltug"u ı ayatımın u yegane adisesini a- ır 1 mını s oçya ı ı·ro 

' iiı.m. Yemekten sonra odarra gelı"· ga ça ışton. Ümit ederim ki bunda d · · k L d ge 1 ı' ları karalıyabildim: gösterdi, kendisi de kar•ımda bao. m ff çıkça birine anlatarak bu azaba ni- e geçırır, ışın on raya "l'' nız. Altmı• yedi yafında bı"r ka- Y ' d ukv.a ak olacag"ım. Bu hareketı"m- K ı b" d ·ık tll "Hakkımda gösterdiğiniz yiik- d ' kabir koltug"a oturdu. Her hareke- e 1 m· • d hayet vermek mümkün olup olma- • ocam a ırb sosyetek.e ı .,d•l 

k .ın, yat.ak odasında böyle bir gece d anayı, ne en bir yabancı a- d ,p, 
ıe itimat benim irin bir •ereltir. k tini evvelden ölçerek hesaplamış aına b h.k rğını dü9ünüyordum. Eg" er Angli- gım zaman en on se 12 ·ı 

,.. y zıyaretı abul etmenin ug"rayacagı" . t d" V• • u ı ayeyi anlatmak ı·s- "d" K h bir al 

-----------------------------~~===~o=l~d~u~ğ~u~a~n~la~t~ı~lı2y~o:r:d=u~.~1~•~ö;n~c;e~b;i~r~~eiıiı;ın~ı~b~e~l~k~i~z~i i" I··· ~~l~i~~~~~pta 1 ıın.~~m. 



Şeker fabrikası Alpulluyu 
gittikçe ilerletiyor 

1 

liuınınalı bir iş ve nakliyat akını ilk ve 
son yıllar arasında bir mukayese 

Coğraf' l · • T ak . 1 Vaziyetleri hasebile zaması ve kıt orta arına gırmesı 

11 
r Yayı, iktısadi atılışlardan ya • amelenin vaziyetini düşünülecek 

d:~~.r~uınuzun en kısır köşelerin bir h~le l!"etirebilirdi .. Fa~rika i~a
ri ~~ı saymak lazımdır. lki gay resinın dıkkat ve basıretı bu mut
h· taLu hudut karşısında iktısadi külü de ortadan kaldırmış, yeni 
gın~erlandını kaybetmiş olan bu yapılan kalöriferli mektep binasın 
h enış sahanın yaşayanlarını refa • da ve muhteşem otel odalarında 

:'- -~akrun bir hayat çerçevesi i - barındırılmak suretile hayat ve sıh 
Çınue · b· h 1 · · 1 1 ul nıs ı bir huzur ve inşiraha at erı emnıyet a tına a ınmış, ko 
b ·~Ştırnıak için onlara mucize ka- cuklar ve çizmeler giydirilerek so 
rı: ın~en imkanlar göstermek za - ğuktan muhafazaları temin edil -
Ilı r~~ı ınevcuttu. Zahirenin para et mittir. Bundan çıkan netice şudur 
b;; k~~ ve iktısadi buhranın bütü_n ~i: ~ancar çiftçile~~ yalnız Karaa
bi a•natı altüst etmeye sınaştıgı gaç ıatasyonuna gunde 500 - 800 
lll::ıl~a b~tün teraitsizliğine rağ a~.ab~ ~ancar rğarlarken, Uzun -
'8. ınılletın gönlünde doğan, ya - kopru ıstaayonıle diğer istasyoclar 
~~n: ~e uzakları gören vatan reh d~ .te~e~er halinde pancar yığınları 
b. rının ve • (ülkü) sahibi milli bıriktırırlerken .. Muzaffer duman-
ır h .. k, 1 d u umet erkanının yüksek yar arını vatan semalarına savuran fab 
,~~la~ına dayanarak yürüyen iktı rika?a tam_ bir inat ve ısrarla bun 
g .. 1 hır müessesemiz bu mucizeyi ları ışlemege devam ediyor ve kah 

& oıterınekte gecikmedi. Bu mües- ramanca mukavemetler göstererek 
eaey· · · ] b .. ı, temeltatından başlayarak, pıyasa arımıza vagon vagon te _ 
tı1~ne kadar devam eden intizam ker indiriyor. Türk milleti ve Tür
t] ır Çalışma He bugünkü varlık kiye hükfuneti bugüne kadar böyle 
li;r~eıine çıkartanların en kudret bir iktısat mücadelesi yapmıt de -
Ş ~~nden biri olan Edirne mebusu ğildi. 
c\;,11; Beyefendi iki gün evvel E- Şakir Beyefendinin Alpulluya 
Y;ıı t~~kgelmi~ti : Etrafını çev~e!e- gelişi vesile~ınden ıstifade ede~ fab 
çıtıde AI a sahıbı halk çemberı ı - rika idaresı Alpullunun en dılber 
b_~ Yıla .Pullu şeker fabrikasının bh· noktasına kurduğu ve Avrupa 
~0Yleye:ı~ ~esa~sini hülıisa ederek payitahtlarındaki villalara benze-
u.~i: eı:e~\ı mebusumuz diyor terek inşa ettirdiği tek katlı muhte 

k ft.IP11\J tem bir (meclisi idare binası) nın 
aıııPaııy 11 şeker fabrikasının bu resmi küşadını yapmış ve burası-

carın a 2:&.rf d · ı ·· · M 
1 

lllikd ın a ış eyecegı pan nı Türkün Ulu Başbuğu Gazı us k ~caktır. ı}.~1 330.000 tona baliğ tafa Kemal Hazretlerinin bir hey 
2: a arının ht11ı;':>-?aki şeker fahri - kellerile süslemittir. Bu bina, mec 
d a~~•tıda bu ç . •rı bir kampanya lisi idare itçimaları ve müstesna 
. -~ıı:ıldir. Bu ~ıbkdarda malı işlemiş misafirlerin ikametleri için yaptı -
1 

,._ ıtı 1 f b ik b' d ' ~,ı,0r ar a a r amız ır nlmıştır. Muhteşem çalışma odala-
eıııekıtr" u kırmış bulunuyor, rı ve her türlü asri ve medeni tesisa 

11 
ıthakika 'lk • tile hazırlanmıf olan banyolarile 

t 
e kampanya' ı d kurdu

1
gumuz se- birlikte yatak odaları, kabul ve in 

on p sın a ya nız 4000 · 1 1 k "" ·· h ancar işle . 1 f b 'k tızar sa on arı , uhip ane ve yazı-
n~n hu Yıl kam mıt 0 aı_ı . ad rı a - haneleri, kıymetli mobilyelerle tef 
nı ıe . panyaıı ıçın e - ye- . d"l . . 
t . ne ıptidaıına kadar - 230 000 rış e ı mıttır. 
on ışled· - · ' Al il d 1 t
111 

ıgıne göre pancar sevkiya pu unun iç ca de erinin par 
Pa ın arkMı alınıncaya kadar kam ke ile döşenmesine, kasabalara ve 
til:Y;nın müddetini uzatmak sure ya pancar getiren köylere doğru u 
a ı' 30 000 ton pancar itley • . zanmış olan yollara kaldırımlar ya 

11
11 ~~ılı;naktadır ki bunu fek eceg~ pılmasına ve gelecek sene için 100 

1 aydıımızin inkişaf ve tekam .~1~.5a0 bin liralık bir su tesisatının mey -
un a ··k k u u Y d b" d Yet b" Yu ıe ve tayanı memnuni- ana getirilmesine, ayrıca ır e 

la" 'r hadise olarak kaydetmek sesli sinema salonunun inşa ettiril 
zımdır • · ·ı · · S h İ mesıne şımdiden karar verı mıt gı 

t1tld~- a e ~;za~ban fabrikamızın ku bidir. 
d

. •. gu yı an u yıla kadar . 1 
ı~ı pancarların yekunu u '' .e: . Bizim anladığımıza göre 1934 le 

niabetinde mühim b · k,?>umı~ı 1ıkt~a~t "':ücadeleıi yapan Türk mil· 
yılın ka . _ır ye unu hır etinın ftarı ·ıı· • • b .. 
d k . mpanyaaı ıçınde İfleyecek 1 h .. ~ı ı ve medenısı oy 
g:~: tılİ Kamp~~a ~üddetinin deah:m~alı .hır. faaliyetle bir kere 

yı ar mesaısıne nısbetle u _ gosterılmıt demektir. 

G - - -;;;-;;:::i::'."::'."'':"""-:--:-":":""--_:__M:e:h:m:et Behçet 
azin:n Ordululara arma "ganı 

tin ORou, (Milliyet> _ cİİinb . Gazi Hz.nin Halkevlerine 
Jı ·· ~.nuncu ytldönfun •• b unye. arma"ganları uyuk C • . u atırası olarak 
fil . azının anna .., 'k 

e.ı di;., k 1 bal kg~ ettı leri foto~ra ÇANAKKALE, 13 (A.A.) _ U 
•urun&, hal~eav · ! . bır halk kütlesi hu· lu G · · · C H hı •mızın salonuna asılınıt· azımızın • . fırkasına hedi· 

M ye ettikleri imzalı fotorafileri dün 
ok4 t,~71••im_e, .orta mektep talebesinin büyük merasimle fırka salonunun 
t -< al' ~ .• .. tık: :" l . ihtiram m k.. k B 1; . Onda ·• ınarııle başlanmış- . . ev ııne onmu9tur. u 
haaı,,. 11 sorırt gazeteci Ali Bey bir vesıle ıle samimi tezahürat yapıl • 
ı,., ••e a:~;°~ta !"•kt•p talebesinden Rıf- mı9tır. 
ıni 1 "-'<v et ı.,; r • t er~ir. - · er manzume ırat et- j ÇORUM, 13 (A.A.) _ Büyük 

. Büyük t::azin" . . 

1 

Gazinin C. H. fırkasiyle Halkevi • 
~lİ>ekten gelen ~7r 1:;1 geçtikçe, ~aile, ne armağan ettikleri imzalı fo • 
uyııusile "Y ygı ve m•nnet toğrafileri fırka ve ev salonlarının 

Ve sürek'" 'kaşla, varoJ., diye haykırmış il 
tıi · h u a. ' ' arla be ihtiram mevkilerine merasimle kon 

" ar et..,iştir. Yecan ve sevgisi- muştur. Merasimde tekmil vilayet 

A~dyınDdlaN do~u. m. a ll"grenenler erkaniyle büyük bir kalabalık ha-
~ u zır hulunmut, toplantı ço,kun mu-

Ciiınh . ' _(Mıllıyet) - Aydın habbet tezahürüne vesile olmuştur. 
bAIAr·urıyket ılk nıektAbı'nde tal~ F - fi V 1 ~ ~ ~ ~- otogra ar a i Bey tarafından 
b· ıno unma ..• 1 . k 

tr teıgah k ogrenmeleri ıçın yer erme onmuttur. Muallim Ri _ 
B urulmuftur. fat Bey, Gazinin büyük eserleri 

u te2: ' h h helerı' 
1
• ga ta mektebin kız tale- akkında bir nutuk söylemİf, Ga • 

• e ı•I · d . . h ltu ... 
8 1 

' erı ersbrinde hem do- zı ısmi er defasında •iddetle al • 
... cı ık ·· • k .., 

kulla ogrenecekler ve hem de ıtlanmıştır. 
ok nacakları modelleri kend"l . M " ·-o-

UYacaklardır. ı erı ugla gençleri Marmaris& 

telll~~:gah f~n~i, .h'.lhassa son ıia- gidecekler 
lfib· . · Mekık ı9 ıçınde düşmedi·· . MUGLA, 13 (A.A.) _ Halke-

1 ıplilc t k gı vı 1 . b Ilı k e ırmadığından d · • . genç. erı ayramda Marmari •e e iki 1 b' ıger b . u 
bu e_r e ır günde yapılan it ır ~ezıntı tertip etmişlerdir. Mar-

lllekıkle .. ·1 k d , ~rıst~ bir maç yapacaklar ve bir-
ladrr. og eye a ar yapılmak ~ikte gıdecek olan temsil ve musiki 

Mekt ' d eyetle~i müsamere ve konser vere 
tifad . ep 1 aresi, bunu halkın is- ceklerdır. 

esıne ar d k d rınd ze ere , ers saatla-
Edirnaye su an sonra k b ta~lar d · me te e gelecek yurt 

•ulun-~ a bu mekiğin kullanma U· 

tedir,
11 

ve dokumacılığı öğretmek-
h ~~IRNE, 13 (A.A.) - Edirne 

şe rının !U tesisatı Font boru v,.. 
pı~"':ak Üzere bir firkete ihale edil
mı•tır. 
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• 
lzmitte sıtma kalmadı 

Kurutulacağına inanılmayan bir çok 
bataklıklar az zamanda kurutuldu 

Akşehirde sanayi gün 
geçtikçe ilerleyor 

lZMlT, (Milliyet) - Evelce lz. 
mit denildi mi, hatıra sıtma gelir
di ; memleketin her hangi bir kö· 
fesinden buraya gelmek istiyen· 
ler, bu mecburiyetle bulunanların 
etrafı iyilik bezirganları trafından 
çevrelenir : 

ı ~artları ön safta geliyordu. Sıtma 
mücadele heyeti dikkate değer 
bir çalıtmayla pek az bir müddet i
çinde lzmit, bataklıklarını kurut
mıya muvaffak oldu. 933 yılında 
Altıncı oğlu, Dipsiz, Bakırlı, Sey· 
men gibi kurutulacağında hiç kim
senin inanmadığı makteller bugün 
faydalı birer toprak halinde itle
tılmektedir. 

Bu şirin şehrin senelik ihracatı bir bu
çuk milyon lirayı bulmaktadır 

- İzmite mi, derlerdi, Aman 
sıtma müthi9 ... Kendini ve çocuk
ları koru ... 

Bugün lzmitte sıtma olmadığı, 
büyük ve yılmaz bir azimle önü a
lındığı, birer maktel olan bataklık
lar yer yer kurutulduğu halde, ne 
yazık ki bu, ukalaca öğütler bala 
kesilmit değildir. 

Allah, sanki bütün felaketini, 
müsibetini buraya veriyor, onu be
laların belasın a, atıyor, dört tara
fım saran bataklıklar her gün bi
raz daha çoğalıyor, fenni suretle 
ekilmiyen pirinç tarlaları sıtmaya 

tabiri mahsusunca tuz, biber iki
yordu. Gün oldu ki, sıtmadan sayı
sı belirsiz genç kızlar, delikanlı

lar öldü ? Zaman oldu ki, çatısı al
tıan matem girmiyen ev kalmadı. 

Gazi Türkivesinde halkın 11l>lıı 

r 

İzmit halkı, köylüleri çotgun ve 
engin bir sevinç içindedir. Uzun ve 
tahammülsüz yıllar ölüm tehditle
ri içinde üzülen İzmitlilerin çek
tikleri iztiraplar yalnız Cümhuri
yf t idaresinde nihayet bulmuttur. 

Dünkü sarı, uçuk benizli insanla
rın yerini bulmuttur. 

Dünkü sarı, uçuk benizli İnsan
ların yerini genç, dinç insanlar dol
durmuş, önü alınmaz bir sel halin
de gençlik kaynakları fişkırmı9tır. 

lzmitte sıtmanın kalmadığını 
büyiik bir hazla yazar' ve yayar
ken, çok sevilen Valimiz Eşref 
Beyin, sıtma mücadele heyetinin 
sıtma itlerinde gösterdikleri dik
kat ve alakayı da takdirle kaydet
mek li:umdır. · 

Akıehire umumi 

AKŞEHiR, (Milliyet) - Akıehir 
tamamen yabani fındık ağaçlarile meı 
tur (Sultan dağlan) eteğinde ve Kon 
ya, Afyonkarahiıar vili.yetleri araam 
da tren güzergihında ve denizden 
( ıı 00) metre irtifaında kain güzel 
bir kasabadır. 

Nüfusu umumisi (60) bin kitidcn 
ibaret olup kasaba kısmen kargir ol· 
mak Üzere on bin nüfuılu iki bin ha• 
neden ibarettir. 

Dükkan adedi sekiz yüzü müteca· 
v~z. olup tüccar adedi 350, esnaf ade
d~ ıse 5~ Ü mütecavizdir. Şehit bele 
dıyeye aıt mazotla itler bir elektrik 
fabrikasile tenvir edilmektedir. Son 
zamanlarda yüz elli bin lira sarfilu 
gayet aıbhi ve leziz olan (Şarlak) 
menba auyu da kasabaya getirilmi§· 
tir. 

Sanayi .. 
Akşehirde bir kereste ve al tı zira

iye, yedi un, iki sabun, bir iplik doku 
ma bir halı fabrikasile, bir sineması 
vardır. Bundan baıka otuz kadar hat 
ha§ yağı istihsal eder yağhaneyc ma· 
liktir. 

Kasabada iki eczahane mevcuttur. 

Altıncı oğlu bataklığından açdan kanal 

Akşehir.:le evvelce Haydar Bey, Hacı 
Rüştii Bey ve Parlak zade Mehmet 
Beyjn un fabrikalar: varken, Cümhu
riyetin jlinından .sonra ıanayi aon de 
rece inkİ§af ebnİ§, Hoca zade Salim 
Beyin dokuınahanesi, Şaban zade M. 
Ömer ve şeriki Tahsin ve Muıtafa E. 
fendi zade Kamil Beylerin •abunha
neleri, fabrikatör Hacı Yunus Beyi~ 
kereıte ve alitı ziraiye ve un fabrı
kası, Şark halıhane belediyeye ait ~
lektrik fabrikası, Berber zade Halı! 
Beyin Nadir köyünde Kilin ve Bekir 
Efendi vereselerinin Kızılkuyuda ve 
Tuzlukçu kariyesinde Hacı lbrahim 
zade Ahmet Ağa ve biraderlerinjn 
un fabrikaları ve eczacı Celal Adil Be
yin badem ve hintyağı istihsalhaneıi 
teeısüa etnıiıtir. 

Gül Hanım ve 
Amerikalılar 

lık kadın muhtarımızı 
tebrik ettiler 

Tiirkiyenİn ilk kadın muhtan Ay
dının Çıne kazaaından seçilen Gül 
Hanımdır. ~merika gazeteleri, Cül Ha 
ndınunl n re_s~ıni baaarak, Tiirkiyede ka 

ı a~a ıçtımai ve siyasi sahalarda 
ınevki verildiğini yazmakta ve bun .. 
dan takdirle bahsetmektedirler. Ame· 
rikadaki cihan belediyeler ( •dcrasyo 
nunun Boston şehri ıubeai umumi he
yet halinde bir toplantı yaparak Ame
rika gazetelerinde Tiirkiyenin ilk ka
dın muhtarı Gül Hanun hakkmda r:ör 
dl!kleri neıriyatı tetkik etmiıler ve iz· 
mır belediyesine bir tebrik nıcktubu 
Y.azılmaaına .karar vermişlerdir. Ame
rıkadan !.zm_ır belediyesine gelen mek 
~upta, Turk.iyede ilk defa oiarak ka· 

m ~uhtar seçi1meainin Amerikada 
takdırle karıılandığmdan oaha4'dil -
mekte ve Gül Hanıma d ff k l . a muva a ı-
yet er teınenru olunmaktadır. Beledi -
yeye .. gelen bu mektuptan anlaşıldığı -
na gore, Amerika gazeteleı i Gül Ha
n?"'n belediye reisi intihap edilo:ği
nı yaz'!'ı§lardır. Hatti, Güi Hanımın 
ne~re.ttıkleri resminin altına ıu cÜnLle
lerı yazmıtlardır: 

' 'Bu kadın Türkiyede ilk deh ola
~k J;>eledi.ye !"eisi intihap edilmiştir. 
Şımdı lzmır cıvarında bir köyün be • 
Jediye reisi olarak çalıımaktadır. Tiir 
kiyede bir sene evvel kabul edilen bir 
kanunla kadınlara belediye reisi ol • 
mak hakkı verilmiıtir." 

lzmir belediyesi Amerikanın Bos
ton ıebrindeki cihan beledi) eler fede 
raayonu tubesine bir mektup yazarak 
Tiirlciyede ilk muhtarı atıçilmesi hak
kında gösterilen alakaya teıekkiir 
edilecek yanlıı noktalar da birer bi
rer izah olunacak ve hu suretle büyük 
inkılabımız hakkında muf.ı.ssal malu· 
mat verilecektir. 

Bergamada eski eserler 
Bergamada son bulunan eski eser

lere Cüınhuriyet hükiunetimiz büyük 
bir ehemmiyet vermekte :ve bu yeni 
eserle de bütün cihanın na~arı dikka· 
tini celbetmektedir. Bergamanın A -
nadolu eski tarihini tenvir edecek de
recede kıymetli ve zengin ibr asl\n a
tikaya malik olduğuna fÜphe yoktur 
bunun içindir ki Bergamada, umumi 
müvazene bütçesinden bir müze ve 
müze batında bir de ilim evi yaptml
maktadır. Akropul tepe.ııne kadar da 
bir otomobil yolu yapılmaktadır. Aıa
n atika vaziyetlerinin daha iyi bir te· 
kile sokuİmaaı için dahiliy" vekaleti 
emrile Bazilika denilen muazzam bir 
eaerin ön tarafına düıen dükkanlar 
maarife terkedilmittir. Bu dükkan -
]ar satılacak ve arsalarında hatriyat 
yapılacaktı. Fakat emlaki milliyenin 
bu arsalar dahilinde bulunan bir yeri 
73 liraya satmıt olması hafriyat için 
büyük bir müıkül ihdas elmittir. 

Nazillide nahiye kongreleri 
NAZiLLi, (Milliyet) - Fırkamız 

nahiye kongreleri devam ediyor. Atca 
ve Merkez Nazilli nahiye kongreleri 
yapılınıt, kongrelerde vilayet idare 
heyetinden Dr. Süleyman, kaza fır -
ka reisi avukat Ulvi ve kaza idare 
heyetinden Tevfik Beyler bulunmuf· 
!ardır. Kongrelerde bilhassa Nazilli -
de kunılacak mensucat fabrikasının 
bir an evvel yapılması ve pamuk ıs· 
lah iataayonunun intaatınm tez elden 
bitirilerek faaliyete geçmesi dilenmit
tir. Atca nahiye heyetine: Muatafa, 
Hafız Ali, Ahmet, Ahmet Bay~anı 
ve Rıza müınessilliklere Hafız Ah ve 
Mustafa Beylere ınerkez nah~?"e heye 
tine de Rifat Hakkı ve Suleyman 
mümesaillikl:re hoca zade Emin ve 
hasırcı oğlu Emin Beyler seçilmitler -
dir, 

EIAziz Halkavi 

El, ev ve aınaf ıanatlan da inki .. 
ır.fa baılamıf ve son derece müteki.· 
ı .il bir dereceye vasıl olmuıtur. 

Ak§ehirde Nasrettin 

Hastalıklı koyun sürüleri 
SULTANHiSAR, (Milliyet) - Kon

ya civarından gelen sekiz koyun sürü
sünde çiçek hastalığı görüldüğünden bun 
]ann nahiye civarından çıkmaıı menedil
miştir. 

Yalnız Sultanhisarda hoş arazi ve 
mer'a bulunmadığından bu sürüler mez· 
ruata ve bahçelere çok zarar yapmak ta• 

dırlar. 
ELAZIZ (Milliyet) - Vilayetimi

zin en iyi yerinde ve Malatya yolu 
üzerinde valimiz Tevfik Sım Bey ta-
rafından yaptınlmakta olan Halkevi Sultanhisar portakalcılarının 
binasının mühim kısmı yapılmııtır. 
Halkevinin diğer noksanlarının da ya zararı 

Köşkte halk dershanası· kında tamamlanarak kütat resmi ya - AYDIN, (Milliye~~ - -~onn ·;:~~: 
pılacağı ümit edilmektedir. Bina çok Jarda Sultanhiıarda ..,..., mı yo 

KOŞK, (Milliyet) - Nahiye fırka büyük bir konferans salonunu ve kala soğuk vurduğunu yazmıştım. . 
idare heyetimiz , fırka salonunda bi Halkevleri tetkilahnı bol bol idare Sultanhisarlılar ağaçların .. etekl~rın-
halk dershanesi açmıı ve hiç oku r edecek bir çok odaları ihtiva etm<.kte· de kalan ve soğuktan az mutecssır O• 
yazma bilmiyenlere okıuna ve yup dir. Her türlü malzemenin ihz:ar ve lan bir kııım portakallarının acele ~~y .. 
öğreUi.lmeğe başlanılmııtır. yazma temini, in~aatın devam]ı bir &'8)'ret ve ki için Aydın ku":'pany.a;ından tenzı~at .. 

Ayrıca bir muS;ki kurau d 1 muvaffakıyetle yürüm.eai hususunda ]ı tarife tatbikini ıste'!1· 1f er ve .. g~~!' cr-
;:'k ~ençler-; ?'ushiki dersleri v~ı:~~- valimiz Tevfik Sırrı Bey alaka ve him de oradan geçen demı~yolu mudu~.u ~· 

r. unun ırın azırhklar 'k ] - metlerini esirgememekte ve bizzat Mazada ınüracaat etmıtlerse de mueııır 

bir bakq ... 

Akıehirin batlıca ve mühim ibra• 
cat maddeleri Buğday, tiftik, yapak, 
afyon, haıhafyağı ve tohumu, yum.ur 
ta, arpa, teker pancarı, hayvanatı 
ehliye, av derisi mamul araba ve ko: 
ıum, pulluk, bam deri, halı, badem 
ve hintyağı, sabun, meyve ve ıebze .. 
den ibarettir. Senevi ihracat miktarı 
bir buçuk milyon Türk lirasına ya
kındır. 

Aktehirde Cüınburiyetin ilanından 
sonra teşekkül eden bir milyon Türk 
lirası sermayeli "Akşehir Bankası" 
olup lstanbulda, lzmirde, Ayfonkara 
hisar ve Bolvadında şubeleri bulun· 
maktadır. 

Ayrıca Osmanlı ve Zjraat banka
larının da birer şubeleri bulunmakta 
olup, Akşehir mıntakıı~ındaki müteda 
vil sermayenin üç, üç buçuk milyon 
Türk lirası kadar olduğu tahmin olun 
maktadır. 

Maarif .. 
Akıehirde bir muhtelit orta mek• 

teple müteaddit ilk mektepler ve 
spor yurtlan esnaf cemiyetleri mev
cuttur. 

Belediyeye ait olan hastahane ar• 
za ıayandır. Ak§ehirde müteaddit 
muntazam oteller ve hanlar da mev
cuttur. 

Akıehir tren güzergi.hında bulun 
maaı ve mühim bir ticaret mahalli ol 
maıı dolayısile cenup ve ti.mal muhi· 
tindeki bulunan kaza ve mahallerin 
transit merkezidir. Ak§ebir ıruntaka
aının kabili zer arazisi miktarı: 
7~6,6!0 .. bağ, 3000 orman, 127,300 ce 
dıt do?umden ibaret olup ehli bayva 
nat mı!"tarı lI l,852 koyun, 16,481 
kıl keçı, 41,638 tiftik, ıı 7 deve 
2 ,201 manda, 19,910 11ğrr, 4227 be,.: 
ğir 5 624 merkep, 160 at olmak üze-

' em' an 211 066 ehli hayvandan iba 
re c ' . . 

tt. Ku·· mes bayvanatının mıktan •
re ır. . kıl ak•
se 500,000 kadar tahmin ının ~-

dır. h"I" d k" Aktehir mıntakaaı da 1 ·~ e. 1 a• 
mele miktarı üç bini ınütecavızdır. 

Hocanın türbeai •. 

Aydında ilkmektepler 
AYDIN (Milliyet) - Vilayetimiz

.de tıir tane' bir ımıfh, 5 tane iki sınıflı 
60 tane üç sınıflı, 2 tane dörU aınıflı ve 
29 tane de bet sınıflı olmak üzere cem'an 
96 ilkmektep vardır. 

Bu mekteplerde birinci aınıllard,. 
2685 erkek ve 1867 kız olmak üzere 455l 
ikinci unıflarda 1701 erkek , 968 kız 
olarak 2669, üçüncü unıllarda 1176 er· 
kek, 509 kız olarak 1685, dördüncü sı· 
nıflarda 650 erkek, 292 kız olarak 942, 
ve ıon sınıflarda da 382 erkek , 134 kız 
olarak 516 ki cem'an 6594 erkek ve 377G 
kız olmak üzere 10,364 talebe okumak· 
tadır. 

Vilayetimiz ilk melrtleplerinde 52 -Fa 
asil ve dördün vekil olmak üzere 56 
l'adın, 183 asil biri vekil olmak üzere 
184 erkek ki hepsi 240 muallim var• 
dır. 

ıniıtir. Fırka heyeti lh d ı ma edil- her gün kontrol ederek bu ı§i takip bir cevap alamamııla..drr. 
te•kili irin faa'.ı"yete b. I e spor kolu ·· d arf ·· kün olan por 

............... ~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~-·~~~~~-a=f~a=m~ış~~:r~· ---~=ey~l:e:m:e:k~t=e=d=ir~·-------------B-u-y~u_z_e_n~• ı mum • 

takalların da pazarlara sevki kabil ola
mamış, bunlar da çürümeğe batlanuflaı' 
dır . 
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Hergün bir yazı 

Adamına göre deve, 
Adamına göre kuş .. 

Adı ucuzcuya, malları kelepüre çıkan 
Mahmutpaşaya ne oldu? 

Hani şu M:ıhmutp~ yok mu?I nun gülleri .•• 
Adı ucuzcuya, malları kelepire çı· - İpekliler, yünlüler, fantazi ku 
kan Mahmutpa;a. . • maşlar .••• 

Gidin de bayramüstü pahalılı ğın - Çorap mendil. . . Çorap men· 
dik alasını or:ı.da ıeyredin !. dil ..• 
Yokuşun bir batından öteki başı- - Haydi durma!. Haydi durma .. 

na kadar, en atağı yirmi yerde mo- Çifti birer liraya .. Çifti birer lira
la vermeden geçe bilene aşkolsun ya! .. 
derim: -Alan kazanıyor .. Tayyare pi-

- Küçük hanım, hey küçük ha- yangosu!, Yarın çekiliyor .• 
mm!. - Bö .•.• yle basmalarımın met-

- Efendi, aradığın burada, efen- re on yedi buçuk! .• 
di... - Dükkanda kırk be•e alma! .. 

- Teyze hanım. • Yolu f3flr- Otuz bete piramit mendil! .. 
ma, dükkarumız sağdadır!.. - Dörtyol tekeri .. Kayısı gibi 

Kırk yılık ahbabınız bile sizinle yeniyor •• 
bu kadar teklifsiz olamaz. İçlerin- - Sandal bedestenine git, gü-
de yolunuzu kesenler, kolunuzdan mÜf diye sat!. On kurup bu katık· 
tutup dükkanının içine çekenler, lar!. 
yakanıza yapıt•P dut ağacı gibi sil- - Çocukları sevindiriyor .. Ba-
keleyenler vardır. looon! .• Boynuzlu balon verelim 

Hepsi de nabza göre terbet verir, efendi ••• 
mizace göre hizmet ederler. Yet- Bu arada iki sıralı yokuşu inen-
miflik koca karılarılara: lerle yokutu çıkanlar arasında ku-

- Hemşire hanım.. lağa çarpan kesik muhavereler: 
Diye seslenen, kıranta herife, ço- - On yedi lira bozmuşum .. Daha 

cukların beğeneceği alacalı kuma!- göze görünür bir teycikler yok!.. 
tan paltoyu giydirip: - Yürü kız .. Arafat maymunu 

-Aman, ne yakıştı. . diye eline gibi sağına soluna bakınma!. 
ayna tutuşturan açıkgöz tezgahtar- - Kadifeler de pek adiletti a-
lar hep buradadır! yol... 

Bu kalabalık geçit yerinde, hiç - Herif on para inmem diye yet 
bir dükkancıya: mini billah etti de .• 

- Şunu kaça veriyorsun? deme- - Aaa... nemelazım.. Dinince 
ğe gelmez. denilsin iyi keferedir ! 

Dediğiniz gibi, kapana tutulmut -Velur dölenlerden olsun.. 
olursunuz. Artık ne ileri, ne geri.. - Yırtık çorapları 80 kurup göz 
Mallarını satmayınca yakanızı hı- göre yutturacaktı .. 
rakmazlar. • -.- Nerede bizim gençliğimizde 
Mahmutpaşada ucuzluk, deveku- gıyılen k'4merdikoslar?. Simdiki 

9una benzer. Adamına göre deve, kuma,Iar, tüttürü leylaya b~nziyor. 
adamına göre kut olur. - Samiye, kızım .. Ben küsüldüm 

Mesela, bir kumat mı alacaksı- gitti. Bir adım daha atamıya=ğım! 
mz , ilk fiati; sekiz liradan açar- - Aman, anne .• Sen de hep 
lar. böylesin! 
Eğer Mahmutpaf8 dilile konut- Bu gürül gürül akan insan seli 

masını bilmezseniz, bu sekiz lira- iki taraflı dükkanlara çarpa çarpa 
lık talep karşısında iki lira eksiğini ilerliyor. Mahmutpafa, ağının için
arzederainiz. de gıdasını bekliyen örümcek gibi 

Mal sahibi , adeta ağlar gibi, ae- tetkikte duruyor. Mütteri düttü mü 
si titriyerek ba~lar dert yanmağa: var hızı ile yükleniyor; artık dişini 

- Allah ıizi inaudıraın ! •• Alın- nereye kadar geçirebilirse .• 
mıtı sekiz buçuk lirayadır.. Beher On liradan pazarlığı açıp bir bu 
metreden yarım lira ziyanım var! çuk liraya inmek itten değil ama, 

Ve çırağına seslenir: bu tenzilatın ağır ağır yapılması la
- Mehmet, oğlum •• Getir fU fa. zım.. Mahmutpata esnafı, kafa göz 

turaları ••• Gördünüz ya efendim, yaracak yeminlerle sözünü perçin-
zatialinize fatura fiatinden eksiği- lemeden pazarlık etınez. 
ne veriyoruz! - Güzel batımz üzerine hanıme-

Bu izahat karşısında, nutkunuz fendi .• 
t'!~~· P.~a~hğı orada bırakıp de- -· - Hayrinizi görmeyim, valideci
dıgı fıat uzermden parasını verir, gım.. 
çıkarsınız. - Yediğim ekmek, gözüme dizi. 

Ayni kum&fı, ayni dükkandan nıe dursun ki .• 
bir batka mütterinin sizden yarım - Kazandığım paranın bereke-
saat sonra, üç liraya aldığını duyar- tini bulmayım .• 
sanız hiç •aşmayınız. Daha böyle ne yeminler , ne ye-
M~~mutpap, ~ bayrama ya- minler •• 

km gunlerde Mahmutpaplığını eli- Y okutun alt yanında İf portada 
ne alıyor. bas~a satan bir Yahudi müfteriden 

Satılamadığı için dükkanların aldıgı parayı teberrüken kırçıl sa.
tozlu raflarında birikmit ne kadar kalına ıürerken: 
çorap, mendil, gömlek, basma, fa- - Siftah, senden .. Bereket Alla
nila, caket, kazak, hırka ve buna ı bımızdan .. diye mırıldanacak ol
benzer giyeceğe dair ne etya varsa, mu,tu. Dükkancılardan biri hemen 
ortaya dökülüyor. yalanım yüzüne vurdu: 

Her mü,teriye ayn dil kullanıla- - Sabahtan beri yüz liralık bas-
rak, öyle bir satıf vaveylası kopu- ma sattın yahu •• Utan be!. 
yor ki, kulağım tıkamadan geçebi- İtte bayramüstü Mahmutp3f3· 
lene ne mutlu.... dan size bir kaç sahne! 

-Bilançonun gülleri .• Bilıinço- M. SALAHADDiN 
-

Tarihi ro nan : 29 

Güneşin Oğlu 
Yazan: lıkeuder FAHREDDiN 

elimle koyduğum yasağı, kendi e- \ Ceylanınoğlu önden gidiyordu. 
)imle bozamam. Onu ıadece uzak- 1 Ara 11ra arkasına dönerek: 
tan göreyim .. yetişir... - Benim pefimden geliniz .. Han-

- Ananın yanma gönderinin! gi sokağa saparsam, aiz de oraya 
Evde tutsak gibi knllamrlıu... sapınız! 

- Bir arkadatm kaçırdığı kızı, Diye bağırdı. 
zorla elinden almak kahpeliktir. Ceylıinı~oğlu, Batıkuşu'nun 0 gü 
Ben bu alçaklığı da yapamam, Cey ne kadar hıç geçmediği aokaklar-
18.n ! Beni kendimle bırak. • • Beni dan gidiyordu. 
ate9leme ! Nihayet birden bire Türk akrnc1o 

• • • larının karargah yaptıkları meyda-

(Mersa) Sertelliye giderken na çıkıvermitlerdi. 
Babkuşu uzaktan reisin çadırını 

Sabahleyin güDCf doğmadan gördü. , sinirlendi ve Ceylana dit-
kalkmıtlardı. ]erini ıp-cırdatarak: 
Ayrı ayrı iki at üstünde .. kapının - Benim başımı belaya mı sok-

önünde duruyorlardı. mak istiyorsun? dedi - Gidecek 
Ceylanınoğlu, başka bir ata bine- batka yol yok muydu? 

rek kapıya gelmişti. · Onları tehir Ceylan gülerek cevap verdi: 
dışına kadar götürecekti. - Nöbetçilerden başka kimsenin 

Mersa'nın yüzü örtü'üydü .. Fa- gözü açık değil, korkma! Herkes u
kat, göz yerlerindeki ufak delikler-
d 

yuyor .•.. 
en dışarısını görebil'yordu. - Beni batka yoldan niçin gö-
Ceylanın evinden ayrı!TI"ışlardı. türmedin? 
Sokaklarda kimseler yoktu.. · - Sorguva çekerler, sabahleyin 
Doğuyeri pembeleşmeğe bat!a- !''."n~~nda bir kad·n'a nereye gitti-

mıftı. gımızı anlamak isterler. Etrafta do. 

.-c 
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Celal Bey 
Ankaraya gitti 

(Başi 1 inci sahifede) 
mı§tır. 

Jl,fadencilel"/e başbaşa 
Vekıl Bey buradan Tokatliyan o

teline giderek madenciler birliğinin 
vekil bey şerefine verdikleri aaınimi 
bir öğle yemeğinde hazır bulunmu§ · 
lardır. 

Yemeğin sonuna doğru katibi umu· 
mi Sadrel!İn Enveı· Bey bir nutuk irat 
ederek Vekil beyin madencilere g.;,.. 
terdiği yardımdan dolayı tetckkür et
tikten sonra: ' 'Gazi diyarının CeJS.1 
Beyi ve ismet Paşa hükiimetinin İkb· 
&at vekili b:ze çakıllı yollarımızda ı-eh 
ber oldu, bundan sonra da muvaffalc 
olacağından eminiz." demiştir. Sad ·· 
rettin Enver Bey nutkunda madenci~ 
ler~ndileklerini izah etmittir. Bu di -
!ekler ıu suretle hülasa edilebilir: 

1 - Yeni maden kanununun ç.k -
maıı uzun zamana mütevakkıf odu .. 
ğundan saltanat zamanında ya11tlan 
kanunun, bugünkü ikhaadi ıeraite uy 
mayan birkaç maddesinin §Ômdi!ik ta 
dili. 

2 - Maden imtiyaz muameli.t1n1n 
basitleıtirilmeai •e ıüratin temlııi için 
idari ve kanuni bazı tedbirler ahn • 
maır. 

3 - Yüksek olan ıimendifer t.ui -
"-lerinin indirilmesi. 

4 - Madenlerin ihraç edilmekte ol 
ciuğu Derince linıarullJ"7 tahmil jt!e ~ 
rini kolayl~bracak bir §<'kilde tenii. 

5 - Madencilere ihtiyaçları ni•be
tind e kredi temini. 

Burulan sonra Gezinin ve lamel Pa 
ıanm tereflerine içilmiştir. 

Celal Bey de bu nu~ka cevaben de
miılerdir ki: 

"- Madenciler Türkiyenin ihrclççı 
zümreoidir. Binaenaleyh memleket 
çok nafidirler, kendi'erine yardım et
mek bir memleket borcudur. Ve bu -
nu yapmaktan geri kalmıyoruz. Ma • 
Jencilerin çalıpna tarzlarından çok 
memnunum, bunun daima da böyle 
olmasını temenni ederim.'• 

Vekil Bey bundan sonra kendileri 
hakkında izhar edilen hi11İyata ie -
ıekkür elnÜ§lerdir. 

Birlik Celal Beye otuz senelik bü
tün maden iatihsalabmızı ıösteren 
programın albümünü vennit ve l>ir 
de beynemilel madencilik ifarctini 
Celal Beye hediye etmiıtir. Ziyafet &a 

at üçü geçerek hitmi§tier. 
Deniz ticaret mektebinde 

Vali Bey T okatliyan otelinden ıon
ra Ortaköyde Deniz Ticaret mektebi
ni ziyaret etmİ§lerdir. Mektep müdü
rü Zeki Bey vekil beyi dış kapıda kar 
,ııayarak bütün melı;tep gezilmiştir. 
Vekil Bey Zeki Beyden mektebin ta
lebe mevcudu, tedris vaziyeti hakkın• 
ela izahat almıthr• Zeki Bey izahat ve 
rirken mektebin umumi tedris vasıla· 
)arının noksanlığından balısetmi;tir. 
Vekil Bey umumi der& vasıtalarmm 
ikmali için icap eden tahsisab deriıal 
vermeği vadeımitlerdir. Bu meyanda 
mektebin tamir ve tadili de muvafılı; 
görülmÜ§tür. 

lı BankcuınJa 
lkbsat Vekili Celil Bey saat lô da 

it Bankaoına gelmitler ve burada bazı 
heyetleri k.~bul eımiılerdir. Bu me • 
yanda banka müdirile de görii§mü~ • 
!erdir. • 

ôlçü ve ayarlar İfİ 
Vekil bey tarafından evYela ölçü 

ve ayarlar ba§111üfettiti Kudret Bey 
kabul edilmiftir. Kudret Beyden yeni 
ölçülerin memlekete tatbikı hakkında 
Celil Bey izahat iıtemiı ve Kudret 
Bey verdiği izahatta lstanbulda ar • 
hk bir ölçü meselesinin kalmadığııp, 
taşradan aldığı günlük haberlerin de 
çok iyi olduğunu söylemiş ve Vekil 
beye rakamla""''"' f,.,,.,inat verm.iıtir. 

Vali Bey 
fıtanbul vali ve belediye reisi Mu 

bittin Beyi de kabul eden vekil b "Y 
kendiıinden bazı meaail ve-ölçüler mc 
aeleoi hakkında izahat almıı ve bet 
dakika kadar göriişm\qtür. • 

Sanayicilerin dilekleri 
. Vekil Bev bundan aonra Sanay' 

bırliğinden · 'r heyeti kabul elmİftİr. 
lıtanbul m•~.ısu fabrikatör Vaaıf 
birlik katibi umumiu Nazmi Nuri v~ 
lbrahim Beylerden mürekkep olan be 
yet vekil beye Türk sanayicilerinin di 
!eklerini an:etmİ§t;r, 

Heyet evveli vekil beye sanayie kar-

latan nöbetçileri görmüyor musun? 
- Buradan geçerken kimse sor· 

mıyacak mı? 
- Zannetınem .. çünkü senin, 

Mersa'yı Sertelli'ye götüreceğini 
Bora biliyor. Buradan geçmemiz 
her halde ıenin için daha hayırlı
dır. 

Batıkutu kendi kendine söylen
di: 

- On gün içinde ortalık ne ka
dar değitmif ••• ! Gözcüler •• nizanı
lar .• sorgular ••• 

Yürüdüler .• 
Reisin çadın önünden geçiyor

lardı. 
Ceylan, evvelden, Mersa'ya tem

bih etınitti: 
(Fırat incisi) çadmn önünden 

geçerken, Batıkuşuna sezdirme
den yüzünü açacakb. 

Bora uyanıktı. 
At seslerini duyunca hemen ya

tağından kalktı •• 
Çadırı~ kapısına kottu .. 
Perdenın aralığından dıtarıya 

baktı .. 
Tıpkı konu,tuklan gibi .• Mersa, 

ç~dırın önünden geçerken, yavaşça 
yuzünü açtı .• İri siyah gözlerini ça
dıra doğru çevirerek gülümsedi. 
Mer~a etsiz güzellerdendi. 
GüneJinoğlu, Fırat incisine ha-

Stavisky rezaleti 
(Başı 1 inci sahifede) 

olunması istenmektedir. 
Meclis müteakiben mebus Bon

naure ' un masuniyetinin kaldırıl
masını reyişarile kabul eylemiştir. 

itimat reyinden •onra 
P ARiS, 13 . A.A. - Mecliste hü· 

kiimete verilen itimat reyini mev
zuu bahseden fırka gazete ' eri ser
best bir lisan kullanmaktadırlar. 
Sağ taraf gazeteleri parlamento 
tahkikat komisyonunu reddeden 
sol taraf ekseriyetini takbih etmek
te ve sol taraf gazeteleri ise M. 
Tardieu'nun nutkuna ve rağ cenah
cılann Stavisky meselesini kendi 
siyasi emellerinde kullanmak iste
melerine kartı tiddetli bir sure~te 
hücüm eymektedirler. Mamafih bü
yük matbuat müttefikan M. Chau
temps'in parlemento komisyonunu 
reddetınekte hak'.ı olduğunu yaz
makta ve böyle bir komiayonun an 
cak havayi zehirleyeceğini ve ihti
rasları alevlendireceğini kaydet
mektedirler. 

Bir mebus daha tevkil ediliyor 
PAR1S, 13 .A.A.- Meclis ko

misyonu, Pau müddei umumisinin, 
Paris mebusu M.Bonnaure, masuni 
yeti tefriyesinin kaldırılması hak
kında bir talebini tetkik etmekte
dir. 

Müddei umumi, M. Bonnaure'un 
Staviskiye " La Volonte" gazetesi
ne tahsisat verdiğini bu gazetenin 
tahminen bir milyon frank aldığını 
bildirmektedir. 

Diğer taraftan Staviski, mütead
dit defalar. ve muhtelif tekillerle 
M. Bonnaure'a büyük meblağlar 
vermiştir. 

Komi$yon, masuniyetitetriiyenin 
kaldırılması haklônda müsaade ver 
mittir. 
Bir meb'a• intihardan fiiphe ediyor 

PARIS, 13. A.A. - Mecliste 
Staviski meselerinin müzakere'eri 
esnasında muhalefet meb'usların
dan M. Ybarnegaray, Staviski'nin 
intiharı hakkında fÜphelerini bil
dirmit ve Staviskinin intihar etmek 
niyetinde olduğunu Voix isminde 
bir aabıkalımn bildirdiğini ilave 
etıniftİ. 

Son cenah tarafından fİddetle al
kı,lanan M. Chautemps hükiimetin 
tahkikat yaptığını ve jandarmala
rın, kötk sahibinin, tabibi adlinin 
ifadelerini havi bir doayenin mev 
cut olduğunu bildirmit ve deınittir 
ki : 

Eğer meb'uslar da en eyi bir te
kilde teııbit edilmit vak' alardan 
fiiphe ederlerse hakikat nasıl mey-

ıı gösterdikleri yilluek alakadan do • 
layı teıekkür ettikten oonra Almanya 
ile yapılan yeni cleariq mukavelesi 
mucib:ııc:e ithal edilecek makinelerin 
vekaletin takdirine bırak:ılmıf olması· 
nın çok iyi neticeler verdiğini aöyliye
rek bnnun hali iıbaa gelen bir kıaun 
ıanayiin daha fazla gerut]emeoinin ö
nüne geçtiğini yalnız dikit makineleı·i 
gibi örme makinelerinin de bur.dan 
istisna edilmeainin doğnı o]madığmı 
arzehnitlerdir. Sanayiciler hu meyan
da gÜmrÜk tarifeaine ait mevaddı İp· 
ticlaiye cetveli çıkıncaya kadar tck
li hazıra ait bazı taleplerde bulun
muılardır. Vekil Bey ııanayicilcrden 
bu liateye ait bir raporu acilen veka
lete göndermelerini istemi§ ve ıanayi .. 
cilerle çok yakından alakadar olduğu 
nu ve l<endilerinden çok ıeyler bek · 
leJiğini aövle.m.iıtir. 

Ankaraya hareket 
Vekil bey bundan ıonra Haydarpa

fa} a giderek trenle Ankaraya hare • 
ket elmİ§lerdir. Vekil beyi i•t.ısyon -
da tiuret ve ıanayi müdürleri, iktıııa
di 'tıahafil erkinı, madencı;er birliği 
uın.tmi katibi Sadrettin Enve. Bey, iş 
bankası ruı.idürü Yuıuf Ziya Bey ve it 
Bankaıı eıkanı te§yi eımiıleıJ:r. 

yılmıfh. 
Birden bire perdeyi açıp görün

mek istedi •• Fakat, böyle yaparsa, 
kendiıini zaten çok seven kızcağızı 
büsbütün çıldırtacaktı. Sonra, söz 
de vermişti.. arkadatrmn karısı ve
ya gözdesi .. Her nesi ise ona yan
gözle bakmıyacaktı. 

Bu kahpelik Bora' dan beklene
mezdi. 

Vücudunda tiddetli bir sarsıntı 
duydu .• Arkadaki direğe dayanma
saydı, yere dütüP bayılacaktı. 

Herkesin, hatta Ceylanın anası
nın da hakkı vardı: Mersa, ona la
yık bir kızdı. O yeni uçmağa batla
mıt sevimli bir gövercindi.. Bu ka
dar zarif bir gövercin ancak reisin 
sarayında beslenebilirdi. 

Onu keşki görmeseydi! Ketki 
bu yeni yasaklar çıkmasaydı .• 

Yolcular yollarına devam ettiler. 
Günetin oğlu yatağına döndüğü 

zaman, damarlarında bir kaynaş
ma ve beyninin içinde bir uğultu 
duvdu. 

Bu kayna.malar, bu uğultular 
zaman geçtikçe artıyordu .. Mersi' 
nın hayali Boranın gözünün önün
den gitmiyordu. 

Günetin oğlu Mersa'yı bir görüt
te bu kadar çok seveceğini umınu
yordu. 

dana çıkar. 
M. Ybarnegaray, 44 mebustan 

müteşekkil bir tahkikat komisyo
nu yapılmasını istemittir. 

Bundan sonra derhal ruznarnele
rin müzakeresine geçilmiştir. 

Macar bonoları meselesi 
PARlS, 13 .A.A. - Ayan dün 

saat 15 te harici siyaset hakkında 
takrirlerin münakaşasını açmıttır. 
Ayni saatte mecliste Staviski mese
lesi münakaşasına başlanmıştır. 

Bas·es Pyrenes mebusu Ba~ne
garay'ın mecliste Staviski meselesi 
münakaşası esnasında, Macar bo
noları meselesini hatırlatınası üze
rine maliye nazırı M. Bonnet, Bale 
banka~ının hiçbir zaman Staviski
ye kefalet etıııediğini söylemittir. 

En mühim mesele hakkında is
rar etmeme müsaade ediniz. Stavis 
ki hakkıhiyar sahibi Macarlara ait 
bonolardan tedarik etınişti. 

Staviski Stresa konferansında 
macar bonoları üzerine muamele 
yapmak istemişti. Fakat konferans 
sadece zirai meselelerle meşgul o
lacaktı ve macar bono'ari ile bir 
ba,ka konferansta meşgul oluna
caktı. 

M. Paul Boncour maliye nazırı 
b~ milyonluk bir ihracın tehlike
lerinden haberdar etti. Adliye na
zırı bundan maliimattar edildi ve 
bir tahlcikat açtı. Staviski de bu 
dolandrrıcılıktan vazgeçmeğe mec
bur olarl'lk beynelmilel tediyat ban
kasının "muhtar kasa!ına" gözleri
ni çevirdi. Eğer dolandırıcılıkta 
muvaffak olsaydi, Bayon belediye 
kredi bankası bonoları ödenebile
cekti. Bir ilan gönderi' di. Fakat 
hükumet bu ilanın tevzi edilmesine 
mani oldu ve Stavi·kiyi sıkı bir ne
zaret altında bulundurmak suretile 
dolandrrıcıhğın daha ziyade genit
lemesine mani oldu. 

Stavi11ky Belçikada da bir iş 
çeoirecekti 

BROKSEL. 13 . A.A. - Matin 
Belge gazetesinin verdiği bir ha
ber göre, Staviski tevkifinden çok 
az bir vakit evvol "tediyat ve na
fia işleri" muhtar sandıV.ına men-. , 
sup lf mutavassıtlanndan birinin 
delıiletile Belçikanm ta-rk kısmın
daki istihkamların inpsı itin'n ken 
disine ihale edilmesini temine ça
lıtmıf, fakat çarçabık b&ftan savul 
muflur. · 

Stavskinin Belçika plakları tat
yan iki otomobili olduğu da söylen 
mektedir. Halbuki, bu plaka urf 
Belçikada mükim ecnebiler ait oto
mobiller için verilmektedir. 

Türkiye ve 
Balkanlarda sulh 

(Başı 1 inci sahifede) 
"Arkadaıımı:un muhterem Bulıa • 

ristan ve Yugoslavya hüküındarları 

arasındaki mülakattan Tü<k gazetele 
1 inin hoınut olmadıkları lınkkındaki 
hükmÜ naaıl çıkarabildifine ~atma • 
mak elimizden gelmez. Balkanlarda 
.ulh ve oükün siyaaetine yardun eden 
her hadiseyi biz kökünden benimoe • 
riz. Balkanlar sulhü hakkındaki yük -
ıek fikirlerini yakından bi!dığımiz iki 
rlod devlet bükümdari .. .-:n1'• müla -
katları haberinin Türkiycde fo•.·ah ve 
sevinçten bqka bir bia ile kar~tlana .. 
bileceğine ihtimal verpıek İçın bir si -
nir nöbe!İne tutulmUf olmalıdır. 

Son bir iki senede Balkan n•erkez• 
!eri aruındaki bütün seyahal•er Bal
kanlılar arasındaki bütün top;antılar 
ancak §U iki hakikatin anlaıılmaıına 
yaıdım etti: 

Türkiye Balkanlarda hakiki bir 
aulh aiyaaeti güder. Balkanların haki
ki menfaati tam ve daimi bir Balkan 

Ortalık uyanınca Bora atına bin
di •• Şehir dıtına gitti.. Saatlerce do
lattı .• Kut avladı .• Ve geç vakit, 
kimseye görünmeden çadırına girip 
yath. 
Uyuyamıyordu .• 
Gene o. • hep o •• 
Gözünün önünde yalnız hayali 

dolatıyordu. 
Onu unutmak lazımdı. 1 
Bora, her teyden evvel kurultaya 

söz verınİfti •• Yeni ilan edilen yasa- i 
ğa evvela kendi ıadık kalacak; ken 
di soyuna yabancı kanı kanttırmı- j 
yacaktı. , 

Bu söz, Bora için, he r teyden üs 
tündü .• Ana sevgisinden de .• Oyna1 
sevgisinden de ... 

Ve o günden sonra Mersa'yı dü
tünnıemeğe karar vermişti. 

••• 
Fıratlılann elçisi ve bir 

karar 
Aradan on bet gün geçmişti. 
Mersa'nın Batıkuşu ile beraber 

Sertelli'ye gittiği günden beri, Bo
ra'nın beynini saran bir düşünce 
vardı: 

"Acaba, Mersa Sertelli'de rahat 
Jatıyor mu?., 

Eğer onun Sertelli' de rahat ya
şadığını haber alsa, bu dütünceyi 
kafasından çıkarıp atacak ve onu 

100 bin desya 
Yandı 

(Başı 1 inci sahifede) 
Beledıye ..;e tahkıKata devam eden rt 

adliye, mülkiye millettiıleri ile miih••· 
dis mektebinden gönderilen bir müh••· 
distcn müte:;ckkil bulunan yük,.k la~· 
kik komisyonu da diğeı- bir kısım ,ı.ı· 
relerle beraber adliyeden de tahrir.O 
bazı sualler sonnuıtur. 

Bu sua..ler yangının zuhuruna, Yfl~ 
ıına, yangın yerinde yapılan hafriyata. 
kasalar muhteviyatının vaziyeline "e 
ıaireye müteallik ıeylerdir. Adliye bu•· 
lara lizım gelen cevaplan vermi~tir. 

r angın/ara karşı tedbirler . 
Bütün dairelerde yıwgına karJı yeJll 

tedbirler itl;haz edilmektedir. Bu ıııt" .. 
yanda da adliyunin şimdiki muvakkat. bt 
nalannda da muhtelif suretlerde teobır
ler alınmıştır. 

Her akıam giderken sob:tlar ve f11.f 
gallardaki all!şler tamamen aöndÜ..,... 
melde, en akla gelmiyen köıe, bucak!' 
ateı kalması ihtimali düşünülerek h<1 
taraf indeden inceye aranmaktadır. , 

Bundan baıka dünden itibaren b!' 
lün odacıların, hademelerin sıra ile pt1' 

bet b<.klemeleri usulü ittihaz edilınİf •' 
bir nöbet listea.i yapılımttır. 

Her gece her bina dahilinde büyiİ~' 
lüğüne göre ikiden dörde kadar nöbe1' 
çi odacı ve hademe kalmaktadır. 
Adliye ta,ınmakta acele ediyor 

Muhtelif binalara taıınmıı olan •"' 
!iye dairelerile icranın postahane biJ1I" 
••- nakli meselesi ile dün de ittigal !' 
dilmiıtir. Müddeiumumilik kroki il' 
zerinde yerleştirilme tertibabnı tel~ 
ile mqgul olmaktadır. Diğer taraf!~ 
posta ve telgraf idaresi de tahliye İl' 
ne devam etmektedir. 

Müddeiumumilik yeniden posta İ~ 
resine binanın biran evvel teslimi içi' 
mü~c;aat etmittir. Adliyenin bir ıu"'11' 
tan ıtibaren postahane binasında ve ıd' 
lu bir halde faaliyete baılamaıı icap el' 
mektedir. 

8a§müdürlük daireleri evvelce (ti 
yazdığımız veçhile Beyoglu tclgr~ 
nesinin üzerine taşınacaktır. Radyo tıl" 
keti kendisine bir baıka daire buJınııl' 
tur. ı..I 

Şirketin postahanede 50 hin li.,..... 
stüdyo tesisatı olduğuna dair olan balı' 
doğru değildir. (50) bin liralık tesi~1 

posta ve telgraf idaresine ait telfİI 
münile tesiaabclır ve bunun boZlllııı' 
ıına lüzum göriilmemiıtir. 

Bu (50) bin liralık teıit.at olduğıı f 
bi gene kalmaktadır. Ne adliye bu tv 
aiz daireıinin iıine, ne de teJsjz daire:" 
adliyenin itine sekte vunnıyacağı iıi' 
bu teaiııatın olduğu gibi ipkaımda Jll~ 
zur l!'~rül'."""'iştir. Buna rağmen ad 
ye bütçeoınden posta ve telgraf biil~ 
aine bu ifgalden dolayı her &ene tS ııi' 
lira tahsisat verilecektir. 

Evvelce de yazdığımız veçhile ~·1' 
Ye telgraf ;daresi hususi bütçe ile ı~ 
re edildiği için bu tahıisatın veriJıne••"' 
lüzum görülmüftür. 
Yangından kurtarılan dosyalat 

Adliye yangınında kurtarılan ıJa*f' 
ların ve evralon tasnif muamelesi ptf 
temfıe günü hitam bulmuftur. 

Dün bu nrak ve dosyalarla ıafl"1 
lerinin yeküııu yarım milyon liraya .F. 
lapn senetler tasnife memur müddd11 

mumi muavini Ekrem Bey tarafııı~ 
birer zabıt varakaıile ait oldukları V 
relere t .. Iün ve tevdi edilmiılerdir. 

' Ekrem Bey gene dün bu t••1:,~ 
&ellüın zabıt varakalarını müddei ·· JJ 
Kenan Beye l'evdi etmiıtir. Y angı"'!:ı 
kurtanfımt ol- doayalann miktarı ,,... 
bine yakındır. 

Mahzend~ki evrak hariç alaralı f 
nan dosya mıktan da 100 irindir. ../ 

!ar aulhündedir." 
"Son bir iki senelik müli.ka~ 

seyahatler ve içtimalar ıunu iıbal.v.' 
mittir ki Bulgariıtanm komtularıı> 1 
hiç biri Balkanları parçalamak ~ 
bir maceraya teıvik etmek iıtida I 
da değildirler. Biz bütün düııY' t 
ıulh için çalıımakta olanlara •a':I. 
maz Ball<anlar emniyetini hem bir ; 
ııal, hem de bir destek olarak ve..,.. 
istiyoruz." 

"La Bulgarie'ye daha fazla ••~ 
ni§lerde bulunmak istemeyiz. fa.~ 
B.al~anlılar arasındaki güzel enır•f~ 
hıuıne uygun gelmiyen ıüphelerdjıı 
Ju~anın en b~ta doot ve kom§~· .J 
ganstanm menfaatine zıt oJd;dıl" 
bu fırsatla hahrlatınak istiyoruı:.'' 

- ~ 
bir daha hatırlamıyacaktı. 

O gün bakır ocaklarını dolatıı'' 
ya gidecekti. 

Genç reisin abnı hazırlıyor!~ 
Tam bu sırada reisin çadırı öoil 

de iki atlı durmuftu. . 
Çadırın Önünde dolatan nölJe~ 

ler, atlı~~ı~ (Fıratlı kabilesi)_~ 
den geldıgıru kıyafetlerinden tıJ"' 
mışlardı. 

Derhal reiae haber verdiler• . 
- F ıratlılardan iki elçi geld"' 
Sizi görmek istiyor... ..~· 
Güneş' in oğlu hemen kapıya V 

tı .. Elr.ileri gördü. . ~ 
- Buyurunuz ... Fakat, reıf 

ne ıaygısız adammıt I 
DiyerC.:t kar,ıladı. 
İçeriye girdiler. • ıl' 
Bora sözünü tamamıaına1' 11 

di: • jJI~ 
- Ur'u yaktırdıktan sonra,re~ 
benden daha ne istiyor? Sizi •f(ll' 

hangi yüzle gönderdi •.• ? BeJl1 

ne konu9mak istiyorsunuz? • ti 
Elçiler hayretle biribirleriJl11 ,f 

kıştılar ve bu sözlerden bir ,c1 
lamadık!arını anlatarak: J1. 

- Ur yangınında biziın ~~ 
ğımız yoktur, dediler, biz sıd~ 
çoktan dost olmağa karar ver 

Bora hiddetlendi: 

( 



Olur mu, olmaz mı? 
( Otomat:k ceza olmaz) diyen muharrir 

hunun nasıl \e ~Jliğ edildiğini bile 
hikaye ediyor .• 

hzesele malumdur: futbolcuları 1 
şı itiıkİeve.~~~ip futbolculara kar· 
Futbol H g~tu~ıııek üzere, İstanbul 
kara ey etı, aylarca evvel bir 
ınaç~ h~ıııişti. Bu karara göre, bir 

çıkarıl . enı tarafından sahadan 

MlLLIYET PAZAR 14 KA.NUNUSANI 1934 

Balkan haberleri 

Londra elçimizin Yunan 
hariciye nazırına ziyafeti 
Hedef muahedeler dahilinde Balkan
lıların bağlarını kuvvetlendirmektir 

LONDRA, 13 (A.A.) - Bir 
mülakat veren Yunan Hariciye na 
zırı M. Maximos, tunları söylemi~ 
tir: 

1 bulunmuftur. Atina gazetelerinin 
Londradan aldıkıarı haberlere gö 
re, ziyafetten sonra Balkanlar mi
sakı etrafında konuşmalar olmuş • 
tur. Gerek Londra, gerek Atına 
matbuatı bu konuşmalara ehemmi 
yet vermektedir. M. Maximos bu· 
gün Parise hareket edecektir. 

Ealkan misakı ve ~u garlar 

Dünkü ha 1 

Cuma giinü baılay-L-. k3r, vvelki 
gece fa11la ile yağmakta dev • etmi,, 
tir. 

Dün sabah ortalığı hafif bir kar ta
bakası örtmiiıtü. Kandili; ras:ıthaneain· 
den verilen malümata göre, dün saat 7 
de ve aaat 14 te tazyiki nesimi 766 mİ· 
limetre idi. Rüzgar, sürati saniyede 7 
metre o~ark yıldızclan esmiştir. Dün aza 

mi hararet ıdır ve asgari hararet - 3 
derece iJi. Düne kadar yağan karın İr .. 
tifa.ı 3 santimetreyi bulmuştur. 

Kuvvetli kar yağması muhtemel gÖ
rülmerrn.kle beraher, serpinti halinde kar 
yağması ihtimali vardır. 

Liman idaresi.,den aldığımız malu· 
mata göre, Karadcnizde başlayan fır· 
bna d:nmiı ve deniz kazası vukuuna da .. 
ir b1r ma"U.mat gelme!lliştjr. 

Memlekette havalar soğuyor 

7 

ı- K\lçDk hclııerl•r f 
* Ziraat Vt!k31etincc M!sırdan 1'4lm 

ahnan haüs İngi.iz k3n aygırı dün tch· 
rimize g"'lmiştir. Karacah~y haraaına 
gönderilecektir. 

* Sabık Kart"1 hükumet baylan Na
zım Bey Şile hUk:imet baı·tarlığına ta• 
yİn cdilıniş ve yeni vazifesine başlamıt 
tır. 

• Himayeietfal Cemiyeti vi'.ayet 
merkezi heyeti idaresi dün mutat içti
maını yapmıt, 22 tUb3tta voril .'Cek olu 
balo görü,;ilmüş, nahiye kongrelerinin 
vazlfeleri tetkik edilmiştir. Nahiye ve 
kaza kongreleri şubatta nihayet bula
cak, vil."ıyet kı>ngresine martta başlal'• 
caktır 

MI. Elli lıback'ın 
müsameresi 

BediZ rakısıar yapmc:1..d: u2ere ıch • 
r:mize gelmit olatı Eıtonyalı ıana ~ • 
kar Matmazel El'.i l!bak, yarın sant 
17 de Şeh:r tiyatrosundıı matbuat er• 
k:inına ve sanatk..::ı.rl~r ıerdine bir mü~ 
mere "'erecektir .. ta 

0 
an bır futbolcu müteakip maç ı 

ınaçr'1Yamıyacaktı. Bu karar, lig 
diliy:rdnın b;ışındanberi tatbik e
oldu· r u. Bu?un. tatb:k edilmels.te 

İtirazın muhtelif derecelerden 
geçmesi mes' elenin ikinci safh'.\SI• 
dır ve davamızla bir alakası yok· 
tur. Bu ikinci safha muterizlerin, 
futbol hey'etinin, mmtakanm, i · 
timal federasyon veya umumi mer· 
~e~in aralarında halledecekleri bir 1 
ıştır. 

Tarafnirlik ve bitaraflık mes'e
lesine !!elince, bu hmusta Cümhu
riyet refikimizin muharri gibi ha· 
reket etmem: tarafgirlik ettiğim za 
manlar bunu müdrik olarak h:ç bir 
suretle aksini iddiada bulunmam 
ve bunu takabbül ederek yazıla
rımın altına imzamı da atarım. Ya· 
zılarmıı okumak zahmetine katla
nan muhterem karilerim de kim 
olduğumu, ne vakit bitaraf ve ne 
vakit tarafgir davrandığımı anla
mak itinde mütemadiyen (bitara• 
fım} iddiasile beyhude yere yor• 
marn. Onlar hükümlerini, esasen 
çoktan vermitlerdir. 

"- Londraya, yakın 'arktaki 
vaziyetin ve bilhassa Balkan mi • 
eıillı akli itini:ı inkişafı hakkında 
hükiimetin görüşlerini bizzat in • 
giltere hükfı.::netine bildirmeğe gel 
dim. Yunanistan, Balkanlarda sulh 
vaziyetinin kuvvetlenmesini istih • 
daf etmektedir. Bu maksatla ge. 
çenlerde Ankarada Türkiye ile 
Yunanistan arasında sıkı bir anlat 
ma misakı imzalamı,tır ki, bu mi
sak, harici siyasetimizin batlıca 
temelini te,kil eder. 

ATINA, 13 (Milliyet} - Lon· 
dradan bildiriliyor: Times'in Sof. 
ya muhabiri, M. Maksimos'un Ro
mada Bulgaristansız bir Balkan 
misakı akdedebileceği yolundaki 
beyanatının Sofya~a deri? ~ir le· 
sir haaıl etmiş oldugunu bıldırmek 
tedir. Bulgar mahafili Yugoslav • 
Bulgar mukarenetini tehlikeye ko
yacak olan böyle bir misakı Yugos 
lavyanm imzalamayacağı mütalea 
undadır. Muhabir, Bulgaristanın 
Balkanlar misakını imzaya davet 
edilmiş olmadığım da ilave etmek 
tedir. 

ANKAlıA, 13 (A.A.) - Ziraat ve
kaleti meteoroloji enstitüsünden aldı· 
ğımız maliimata göre Trakva, Mamıa· 
ra haV%aSI ve Ege mıntakalarmda ha· 1 
va suıhunzti ü_ç gündenberi tedricen düt· ' 
meğe başlamış ve bu aa1>ah bu üç mın· p•ım..ı••••m:ı••m••• .. 
takanın raaat yapılan b:lümum yeri.,. 
rinde hava •uhuneti •ıfmn altında k'>Y· ' 

. Gala~ h~sıt bır tesadüfle ancak 
fı Sl?ad ~ay 8: da tatbik olunaca· 
hııri a Yenı muttali olan" Cüm· 

Yet re' 'k" . . b · ri. (Bu n ımızın spor mu arrı· 

ver B Y~ıları Galatasaray'lı Da· 
'Por ey mı, yoksa refikimizin asıl 
Yaııy llı~arriri olan lh!an Bey mi 
Yikiieor, 11.nıa koymadıkları için l.a~ 
raı et~Yın edemiyorum} buna ıtı· 
ınaı•• b 'Ve "Otomatik adalet ola· 

._ aşlıklı bir makale yazdı. 
''lea' el · ka taya I" enın teferruatını müna 

barile 'bu'!1 bile görmeden esas iti· 
beti ol u ışin adaletle bir münase
kendi ltıad~ğını ve her tetekkülün 
hiYet J:rc;ıvesi içinde nizami ma· 
zalar ta ? kararlarla oto~atik ce
"e baı Yı~ edebileceklerini yazdım 
fu.tboı 1 tnıaaller zikrettim. Hattii 
cezan

1 
lnaçlarındaki bu otomatik 

edi\llıet:b"ela Almanyada tatbik 
ler diye b'I~la~dığını da öğrensin· 

Bu )' 1 dırdını. 
. a1:ıına 

kYet ~fik' . c~vap veren Cümhu-
endi kend'!1 1.ıın muharriri hem 
~~1'11ıt la}'\k~I ilzam eden, hem de 
t: 0kuY\ıp ~ e okumadığım, ya· 

ren tezat anlıyaınadığıru gös-
Yor. ve Yani l ki d.. .. 

B 
ış ı ara uşu· 

akın k 
lerle ~ end · k 

(Ç~as~I il~n: e~dini şu cümle-
b linkli itf f edıyor: 
rn u tekilde ot~ ak ?iıamnamesinde 
h ~· tğer oy! ınatık cezalar ola
k er etlere n. e olaaydı bu kadar 
~ llılQ;, bir hzaınnamelere lüzum 

Yı hal 'Ve f l akeınin kararı herte· 

Cümhuriyet refikimizin muharri
ri bir zamanlar Galatasaray'a ta
rafgirlik ettiğimi ortaya atıyor. Bu 
tarafgirliğimi aır..ak bet sene •"n· 
ra haber veren muharririn, fr # ,1 
hey'etinin bir kararma bef ay son· 
ra ittiraz editini,vaktinde dav· 
ranamamak kusurunu ıslah yolun
da takdire değer mühim bir terak
ki sayıyorum. 

Sadun GALiP 

M•erlft• 

Yeni enstitü 
fktısadi ve içtimai ili.mler 
.enstitüsü teşkilatı bitti 

Ayni gaye için Yunanistan, mev 
cut muahedeler esası üzerine bü • 
tün diğer Balkan devletleri ile bağ 
larını kuvvetlendirmeğe çalıtıyor. 
Yunanistan, Balkan misakına Bul 
garistanm da ittirakini görmekle 
çok mesut olacaktır. Zira bu tak· 
dirde misakın tamamen uzlattırıcı 
mahiyeti daha açık olacaktır. M. 
Maksimos, misakın hemen yapıla
cağı ümidini izhar etmittir. 

Nim resmi Messager d' Athenea 
gazetesi Balkan misakı hakkında 
yazdığı bir batmakalede diyor ki: 

"Bu misak, bir teniyet haline 
girmekte gecikmiyecektir. Yunan 
devlet ricali Balkan misakını dai • 
ma bir kül halinde gözönünde bu· 
lundurmutlardır. Gerek arazi nok
tasından, gerek iktısadi ve mane
vi cepheden .. 

Balkan misakı hazan küçük iti· 
lafı kuvveüendirmek için İtalyaya 
kartı F ransanın bir peyki, hazan 
Yugoslavyanın kabul edilmiyeceği 
İtalyan a'eti bambatka bir kompo
zisyon olarak tefsir ettiler. Muhak 
kak ki Yunanistan herhani bir isti 
kamete tevcih <edilmit olan fU ve
ya bu kombinezona giremez. Bi • 
naenaleyh müstakbel Balkan misa 
kı da böyle tefsirlere gayrimüııait 
bir mahiyette olacaktır. M. Maxi· 
mosun Paris ve Roma intibaları 
da buna müsaittir.. Hiç tüphesiz 
lngiltereden de ayni intibalarla ay 
rılacaktır." 

Yunanistanda iktısadi anl2şma 

Eu'.gar ve Yunoslavya muhar
rirle n:n eserleri 

SOFY A, 13 .A.A. - Bulgar a· 
jansı bildiriyor: 

Geçen pel'fembeden beri Yugos· 
lavya muharrirler kulübü azası bu· 
rada Bulgar muharrirler kulübü
nün misafiri olarak bulu"uvn-

1
-P 

iki kulüp azasının ittifakla kabul 
ettik~eri bir karara göre her iki ku· 
!ün Bulırar ve )'. ugo~·"'', - ~ - --· 
rinin serbestçe her iki memlekC::te 
tr /.ir olunması ve satılma ı için 
hükumetleri nezdinde teşebbüsatta 
bulunacaklardır. 

Meb'us Mavromiha~is'in 
masuniyeti meselesi 

ATINA, 13 (Milliyet) -Veni
zeloaa kartı yapılan suikasde itti· 
rak ile maznun bulunan mebus 
Mavromihalis'in masuniyeti tetri • 
iyesinin refi meselesini görüşmek, 
için meclis adliye encüme· 
ni bugün toplanacaktır. Bu 
içtimada Mavromihalis ve tahkika· 
tı idare ebnis olan mfütantik te h:ıı.
zır bulunacaktır. 

Yun1n-Bulgar cemiyeti 

dedilmiıtir. 
Bu nbah Edirnede aıhnn altında 

8, laıanbulda 2, Yalova ve l:znUtte 1, 
Çanakkale, Manisada ve Buraada 3, de
rece kaydeclilmiıtir. 

Ege mmtakaaınm en ııcak yeri hu 
ıabah sıfır auhunet derecesiyle lzınir ol
muttur. 

Kar latanbul ve bavalisinde bir aan• 
timetre, lzmitte 2 a.ntimetredir. 

Orta Anadoluda hava ıuhuneti &OD 

iki gü" zarfında 14 derece etrafında ol· 
mak üzen bir dütüklük göıtennittfr. 

Son 24 saat zarfında bu mıntııkada 
gündüz auhunctleri tamamen .,fmn al· 
tında kaydedibniıtir. Bu da ouhunet dü· 
ıüklüğünü.İ fevkalade fiddetini ve deva· 
mını göıtenııesi itibarile ta.Yanı kayıt· 
ıır. 

Bu sabah, Benehirde aıfmn altında 
12, Konya, Yozgat, Uşakta 9, Eskite· 
hir, Afyon, Kütahysda 8, Sıvas, Anka· 
rada 9, Boluda 7 derece ölçülmüıtür. 

Bu mmtakaya son 24 aut urfında 
fazla miktarda kar dülmüştür. Karın ir· 
tifaı Y ozgatta 35, Kırıehirde 30, Sıvu, 
Aksarayda 25, Kayserjde 10, · Kasta• 
monuda 9, Ankara ve Doluda S santi• 
metredir. 

Cenubi Anadoluda suhunet ııfırın 
üstündedir. Bu mmtaka tamamen yağ
murlu geçmiıtir. En çok yağmur Adana 
ve Tar•usta 1' milimetre ölçülmüttür. 

Bu mmtakanm şark kıımı tamamen 
karlı geçmiıtir. Kar Maratta 20, Mala!· 
yada 3 santimetredir. 

Şarki Anadoluda kar elan devam el· 
mekted0

'1'. Kar neticesi olarak don tidde
tioi azaltnuttır. 

Ayın 1011unda bu mıntakada hava 
•uhuneti sıfırın altında 30 derece kay· 
dedilmitti. Suhunet bu aabah sıfmn al· 
tında 14 dereceye yükedm.iıt.ir. 

Karadeniz kıyılan nımtakası yaf• 
murlu geçmiıtir. Yalnı;ı: Zonguldakta 
yağı§ kar teklinde olmuttur. Kann yük. 

ki .•· "' ••A•:-tredir Bu mıotakada ee ıga uç _...~ · d-
hava ıuhuneti henüz sıfmn altına Uf'" 
memiitir· 

riAPUHl:ULUK 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lSTANBUL ACENTALICI 
Liman Han, Te:elon: 22925 

Karadeniz yollt 
D 1 vapuru 14 um upı nar ikin 1 klnun 

p AZAR aaat 20 de GALA TA 
nhtnnından kalkarak gidiıte Zongul
dak, lnebolu, Ayancık, Samsun. On· 
ye, Ordu, Gireson, Tirebolu, Görele, 
Trabzon, Rizeye, Dönütte bunlara i· 
)jvcten Of'a uğnyacakt r. 

Pendik 
Belediye

sinden~ 

Şu. Jı.1a aa ederdi) diyor. 
nallıeaind e ~eınek ki, ittifak nizam 
ltıaıı kar j er zarureti otomatik
lezalar ~1 ayabilecek maddeler ve 

1ere liiz~u~~~dığı İ&İn bu heyet
eyh hıt h ,gorulmüştür. Binaena

lialllele , ey etler bir taraftan nizam 
nıırken r~~- tatbikile mükellef bulu
lrıeleri b ııer ta.ra~tan da nizamna
daıı ~ n u eksıkliklerini esa 1 · 
· ~Yrılın ak s ar· 

1'1 kararı 
1
arn fartile verecekle-

Öniveraitede Hukuk fakültesine 
bağlı olarak teıia edilen iktıaadi ve 
ıve içtimai ilimler enatitüaünün teı • 
ki:atı ikmal edilmiı ve bu husu•la bir 
d~ tfllimatname yapılmıştır ... Enstitü. • 
de tedrisata 16 ıubaıta baflanacaktır. 
lns...ıt.m.ın profeaörleri Almanyadan 
yeni getirilen iktisat ve içtimaiyat ho
calandır. Enatitüye bir müdür, bir do 
müdür muavini tayin edilmiıtir. Miı • 
dür bu vazifesinde b:r sene kalacak, 
ertesi aene muavin müdürlük maka • 
mını iıgal edecekt:r. Her aene e,..:.i • 
tüye Universite idare heyeti tarafm. 
dan bir muavin intihap olunacak, bu 
muavin b r oene &0nra müdür olacak· 
tır. Müdürlük vazifesi bir sene ve ınu· 
vakkat bulunacaktır. Emtitünün le§ • 
kili.tına göre, burada iki türlü tedri .. 
&at yapılacaktır. Birinci kısımda hu • 
kuk ve mülkiye mezun!arı bir aene ka 

ATINA , 13. (Milliyet} - Milli 
lktısat nazırı M. Pesmezoğlu Tür
kiye ile Yunanistan arasındaki ıı· 
nai istihsalatı iki memleket arasın 
da rekabete meydan vermiyecek 
surette tevhit etmek üzere Türki
ye hükumetinin teklifleri muhtevi 
ratı hakkında sanayi mümessilleri 
ıle müdavelei efkarda bulunmut • 
tur. Mümessiller bu hususta tet • 
kikatta bulunduktan sonra kat'i 
mütalealarını bildirmek üzere is • 
timbal etmi~lerdir. Bu hususta Tür 
kiye hükumeti ile müzakerede bu
lunmak üzere iktısat nazırı bu ay 
sonunda Ankaraya idecektir. 

SOFYA, 13 (Milliyet) - Bu • 
rada, Bulgar • Yugoslav dostluk 
cemiyetinin teşekkülünden. ~~n~a 
bir de Bulgar. Yunan cemıyetının 
kurulmasına çalıtılmaktadır. Bu • 
nunla uğratan Gr. Vasilev'dir. Bul 
gar. Yunan cemiyetinin teşekkülü, 
Yunan • Bulgar müzakeratı netice 
lerinden sonra halledilecektir. Bu 
cemiyete, birçok parti ve müessc • 
sat mümessillerinin de girmesine 
çalışılacaktır. 

Belediyemizce" Ziraat Veka'etl 
Celilesince kabul edilen tipte'' ya
pılması mukarrer olan betonarme, 
fenni mezbahanın inşaatı ihale e
dilmed:ğinden tartnamed tadil e
dilerek yeniden 1-1-934 tarihinden 
21-1-934 tarihine kadar yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile mü 
nakasaya konmuştur. ,Keşfievvell 

mucibince kıymeti mubammeneıi 
(9005) lira (21} kurut (50) san
timdir. lhalei katiyesi 21-1-934 pa
zar günü saat 14 te icra edilecek· 
tir, Talip olanlar mezkU.. gün ve 

saatten yarım saat evvel "yüzde 
yedi buçuk teminatı muvakkate 
makbuzunu veya banka mektubu
nu ve kendilerinin bu gibi inşaatı 

AmcuyaJa kar yapabileceklerini nıübeyyin Hü· 
AMA.SY A, 13 (A.A.) - Dün ak· 1 

nil.ltıeni ar a tamamlarlar ve nizam 
!iğ; nok~~na hatlarının i: tihdaf et
ııı:n 1 ara ".arabilmek için la-

ba l kar - -'·tad k.t. ... etre veya stanbul Belediyeaı"n. ıam ş ıyan ara sıra yagm.... ır. ...~ " 
Şehir bembeyazdır. ce verilmiş ebliyetnaıneneleri-

ge en tedbırleri alırlar. 
MUCLA., 13. A.A. - Burada haıvahr 'ni ve teklifnameler :ni ha-

tekrar soğumuştur. Dün gece hararet 1 vi kapalı zarflarını ma~buz ~u
derecesi sıfırdan aıağı attı ve yediye düt kabilinde Pendik Beiedıye Daıre· f,te Almanyada old • . . 

tanbul'da da futbol he u~u _gıbı ls
ltıit old • k yetının ver- ~::-:.::~to~aya çalııacaklar ve aene 

i t" • ııntıhan vererek ıktııat veya 
~ kıınaıyat ~oktoru olacaklardır. ikin· 
cı ıaımda ıae huk k, "Ik' "k 

mil:ıtür. Her taraf buz içindedir. E " 
ainde müteşekkil Daimi nc~m:· 

" · ugu arar bu nevidir 
nızıı.mnamed t ve 

ltı.<dığı . . e o oma tik cezalar ol. 
tini lüz ıçınl re~.iki'.11izin mevcudiye
raf ınd umu .gordüğü" bir be 

(Q an Verılmi f yet ta 
tobıat'k f ır. 

nı YÜriit ı ceza olmaz) "dd' en ınu}ı . ı ıası-
naıın1 1 arrırin 
rı .. an aınad • yaıımın ma-

ııoster k an dü~tü • .. 
~r cünılel ?le İçin de gu tezatla-
r. . (Fufi:tblıy~ru~ : cevabından şu 
! ~ rılen ey ctı N'h 1 
ııı bik ce:ı:nyi otoınafk at Beye ve-
~ k'"be·~eıııj. evv 1.1 olarak tat-

•U un Y• e a Gaı 
onla e ve Nihat B atasa.ray 
bu i;.ın İtirazları e~e bildirmit, 
ıni ıraztarı esa ~ı. dınleıniş, fakat 

Yerek ""h a ıtıbarile v "t .. 
nanı ••ı at Be . arı gor-

B.llınak ce ye hır maçta oy-
ır d L zıı.sını verm · t" } 

Ye b k e ueniın '·' ır. (~ ın.ıı : Yazıdakı fu cümle· 

ra d llallıafih bu k. 
hakk' cezaya te

1 
ıldeki cezala. 

de .. ı hiç bir Çarpı anların itiraz 
~ıldir } •uretle selbed"I · 1 · • ı mı~ 
•ın hakik• 
(Futboı ,Hı •ekli şudur • 

Velki k ey' eti .. b • 
y arar1 • '. uç e~ ay ev-

e terett:\i ınucıbınce, Nihat Be-
~~•atile d' eden otomatik ceza i 

ı~· ••1hat 8 alatasaray kl"b" y 

k · u mu ıye ve yu • 
ae ıktısat talebeleri bir aene okuya • 
c.~ar ve sene sonunda bir ilrtısat ser• 
tifıkaaı, alacaklardır. lktıaat enstitü
süne talebe kabul ıartlan fakülteler" 
talebe kabul ıart!an gibidir. Bir ec • 
nebi 1isanrnı m!kemmel surette bi~me 
yen talebe ensti,üye kabul edilmiye • 
cektir, Enstitünün bir de kütüphane • 
ei vardır. Yaz tat.Jinde enstitü tara .. 
fmden tetkiki aeyahat'et" tertip olu • 
nacaktıT. Kı§m da umuma mahau.a 
konferanelar verilecektir. 

Üniversite bütçesi 
Oniversite bütçesi vekaletçe tasdik 

edil~p benıiz gönderilmediği için pro
fesörler kil.nunuaani maa§ını alamamıı 
)ardır. Üniversite maa~ın verilmesi 
için 200 bin lira avans istemiıse de 
henüz buna da bir cevap gelmemi§ • 
tir. Ecnebi profesörlere maaılan ve• 
rilmiıtir. Yeni teıkilatta Üniversiteye 
tercüman olarak alınan gençlerden 
b:rçoğu vazifeye baıladıklan gÜn • 
den bugüne kadar henüz hiç maat al· 
mamışlardır. Tercümanlara ücret ola
rak ayda 75 lira verilmektedir. Bu 
mikdara vergi dahil olduğu için esa • 
&en e:lerine p:k az bir para geçmek .. 
tedir. Bazı tercümanlar bu vaziyet 
dahilinde çalışamıyarak istifa edecek 
terini aöylemektedirler •• 

da L eye tehi'· . u une ve 
dek•UCtıiın . " ıg edıyor. Onlar 

lar,; ~~=~~rda~:~':;!ih ~~;l:: Şifahi imtihanlar hugUn .. 
v:~ılltıjf de~~~ı ,~iç bir suretle se). Universiledeki yeni ecneıhi ı. 

Londra sefaretimizde M. 
Maksiıros1 ziyafet 

A TlNA, 13 (Milliyet} - Tür • 
kiyenin Londra sefiri, Yunan Ha. 
riciye nazırı M. Maximos terefine 
bir _ziyafet vermittir. Ziyafette Bul 
garıstanm Londra aefiri de hazır 

Asılsızmış 
SOFYA, 13 (Milliyet} - Yu • 

goslav elçisi Yukeviç Makedonya 
lıların (ölüm veya Hürriyet) mec
muasında Yugoslav elçisi Jika La. 
ziç'in aleyhinde .ağır yazılar ya~ı~· 
ması münasebetıle Bulgar Harıcı· 
ye nezaretine bir protesto not3:sı 
verdiği fayİ olmuftur. Maamafıh 
gazeteler, bunun asılsrz olduğunu 
yazmaktadırlar. 

Muhafız gücünün atlı av gezintisi 

Muhac1rlar vas1tasile 
getirilen mallar 

Bir kısım muhac'rlere para veren 
ve hunlarla kendilerine teker müba • 
yaa ettirerek zati mallan imiş ı:ibi 
memlekete bila resim ithal etliı·en ba 
zı mueevilerin açıkgöz1ülüğiinden !İ .. 
kil.yet edilm'tti. Beı bin liraya kadar 
bili reai.m mal ithaline kanunen ll&k· 
lan olan muhacirlerin yanJannda bu 
tekilde getirilen eıyanın ~akikat~a 
b kalanna ait olup olmadıgı tıılıkık 
aş 1 "k. 

ettirilmekle beraber, ıneae!~, •U u • 
metçe ehemmiyetle naza':'. dıkkat~ a
lınmııtır. Aldığımız malı~a~a gore, 
Gümrük ve inhisarlar vekaletı, bu hu 

• ı.: "hbarat ve tahkikatı nazarı 
aua.a ... ı kild ki k kçı 
dikkate alarak bu ıe e . aça . • 
1 

- .. .. aeçecek tedbırlen tesbıt 
ıgm onune • . k'l d .. 
etınittir. Mesele, ~eyeti ve ı e " mu· 
zaker edilmektedU'. 

Şirketi Hayriye Akay ida
resine vapur salıyor mu? 

Akıam refiklerimizden biri, Şir • 
keti Hayrİyenio 63, 64 ve 70 numara
lı vapurlannm Akay idaresince mü • 
bayaası için tarafeyn araaınCV.. müza .. 
kerat cereyan etmekte olduğunu yaz• 
mıştır. Bu hususta kendiaile görüştü· 
ğümüz Akay müdürü Cemil Bey, böy
le bir meseleden haberi bile olnoadı· 
ğını aöylemiJtir. 

la ıhtiıtıal b gı)~~r cümle:ı:e uygun "'!ektebine devam etmek iıtemiyen ve 
f tak bu k u cumleden mülhem 

0
• bır ecnebi Eaanıru mükemmel aurette Yüzme havuzu 

}kat b .. "t•arara itiraz ediyorlar ~ilhd_i~ler!ni iddia eden talebenin ti • Yüzme federasyonu tarafından Tay• 
'it .. ~ 1 ırazla . "b ·ı • ~ ı ırntıhanlan bugün yapılacaktır. . . • • 1ı d l • r1ı b' .. ha 8 ltoliil .. r es:ıs ılı arı e va- Şıfahiler çartamba gününe kadar ik· Atlı gf!zıntı;ye ııtira " en er Mürsel Paıa ile bır ı ıe- yare Cemiyeti merkezine ır yuzme .• 
Ve .i1naen:i~yhor.) mal edilecektir. imtihanlar her fa.kül- ANKARA, 12 - Muhafız gücünün kalabalığı olup bi.lhaaaa atlı spor klü- vuzu vücuda getirilmeai hakkında hır 
t'kl'j illi' b' 

1
Y ceza, aylarca evvel ~~d~ bir ordinaryüsün riyasetindeki tertip etmekte oiduğu altı av gezioli- bünün hanım azalannm fazlaca rağ• müracaat yapılmıtlır· 

1 lir. A.nır >arara istin;>den f"l<'I""I\ JEurı heyeti. huzurunda yapılacaktır. ler:nin üçüncüsü bugün aüvari milfet. betini kazanmı§br. Federasyon Tayyare Ce~{~~·ı:.rk" 
taz h·'-t caJ, cezaya çarpılanlar ı"t"ı . vvelce yapı'an tahriri imtihandan ti~i Mürsel Pa§anın idareainde yapıt. fmdan bir havuz vücuda gebn 
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B ""' rın 1 ]) ' pek az talebe muvaffak olmuştur, mııtır. Avı milteakıp iıtirak edenlere çam dirde bunun cemiyete ayn! :ı;aınanda ı· 
hı "niıtı idd' tU anrrışl~rdır. Hukuk fakülteoinden franMzcadan Arazinin karlı ve donmut olmaaı. dalları takılarak Göç &'azinoaunda rat ııetireceğini de bildirmıtta'· it-;'" delliJ~~m da bundan ba,ka 41, İngilizceden 9, almancadan 5 ta• na rağmen, hayli arızalı mıntaka İn- çay ve pasta ikram edilmi§tir. M keo:i umumi bu hususta (ede-
ci j oları C· hr, ~azımı anlayama. !ebe, Tıp fukül:eı'nde franaızcadan tihap edilmiıti. Meaafe de beş kilo. Cok neteli ve samimi olan bu go· yo::a göriitülme~ini 1$tanbul vi!aıı:et 
~:daıııba,·]ıuvın 11urıyet muharriri de 601 ing_ilizceden 5, a•mancadan 2 ta· metre idi. Ava on buçukta Akköprü zintiye iıtirak edenler, kendilerine ~=Y• yare cemiyeti müdürlüğüne bıldır· 
....... L. o .1 1ebe, di~çi mektebinden fransızçadan · armda ba•Janınıt ve "ftl'k d J " ""nı' -bı bar. uan ı:-eçerek ne:i- 25 · ·ı· d cıv ' çı ı tima • bu fırsatı hazırlayan kuman an • • miıtir. , 

•q e I , ıngı ızce en 24 tak.be muvaffak !inde 860 tepesinde nihayet v-r·' . n t kk" d k F d nla du"n ılk temaslar ya-r e•mi•tı'r, . B d f k' ~ ı:m11 • mail Hakkı .,eye e~e ur e ere ay· e erasyo 
• ...... ~~~~~~~·~~•...;,;.;...~---o~l~m~u~~~t=u~r.:.._ _______ ~-~~!.-t~ı:r·:_::u~e:::a:::ı~a:v::...;>~a:!'~ıl~a~n~!.!.l!i'1r:ı.ııı...c;ın..J....n!~.ı1ıcıAI!&.~~~~-------- ı t rılm !ar I' pı mı:ı ., -----------

ne" müracaatla tevdi etınelerı lu· 
zumu ve tartnameyi görmek ve fa~ 
la izahat almak isteyenler her gün 

Be~ediye Riyaset:ne müracaat ede 

bilecekleri ilan olunur. (107} -
BURSA KAPLICALARI 

TORK ANONJM ŞlRKETlNDENı 
Buraa Kaplıcaları Tü:-!c Anonim Şir· 

keli bi1&edarlannm (15 Şubat 1934 tari 
hine müsadif perıembe) günü aaat 10 da 
Şil'ketin lıtanbul'da Bahçekapu'da, Tat· 
handa (72) numarada kain merkezinde 
sureti adiyede ve onu müteakip ıureti 
fevkalade de vukubulacak içtimalarında 
hazn· bulunmaları nca olunuc : 

Adi içtima mü-akerat ruzname i: 
1 - idare Me~~•İ raporunun okun• 

ınası 

2 - Murak pler raporunun okunma11 
3 - 1933 •eneıi bili.nçoıunun okun· 

maaı, Tasdiki ve idare Meclisi azasın:n 
ibrası, 

4 - ldan Meclisine intihap edilen 
Haki ve Muhiti.in Bf. terin tasdiki inti· 
hapJarL 

5 _ 1 dare Meclisi azasrnrr. üçte biri· 

nin tecdit ve intihabı, 
6 _ 1934 seMs\ için mürakıp intil.ab• 

ye ücretlerin.in tayini 
7 _ 1934 aeneai için Meclisi idare a· 

zaHna verilecek bakla huzurun lay,ni. 
Fevkalade içtima müzakerat 

nıznamesi: 
Mukavelenamei esasinin üçüncü mad· 

desinin tadili : 
MezkUr maddenin eski ıekli : 
Madde: 3 - Şirketin merkezi lstan 

buldur. 
Mezkur maddenin muaddel ıekli : 
Madde: 3 - Şirketin merkezi Bursa 

dır. 
( Hissedarlann içtimadan evvel müra. 

caat ile dübuliye varakuı almaları). 
idare Meclisi 

(12161) 
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• 
ISTANBUL VE TRAKYA 

Türk Anonim 
ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesıne şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olrrmmak üzere her isteyene satılmaktadır.' 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depoları~zda araba veya kayıkta teslim 

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

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

I 
' Cici Dudaklık 
Dünyanın en sabit dudak bo· 
yası; Farukinin Cici allığıdır. 
Hiç bir temasla silinmez. Yı· 
kansa bile çıkmaz. Yirmi dört 
saat dudakta kalır. Tecrübe
si kolaydır. 

Deposu Sultanhamamında Faruki Güzel 
ko' nl•r m•i.J•za~·.lı•. 1 1 204"ıl 

BAYRAMLIK 
Hediy:Iik Kübik karyolanızı Salamanje takımınızı 
Sırı k: ryolanızı Yatak odanızı 
Lake ~ aryolanızı Perdelerinizi 
Çocuk karyola ve bıfiğiııizJ Korneş ve tülleriniııi 
Salon takımınızı Pıspaslannızı 

latanbul'da Riza 66 N Telefon: 23407 
Paşa yokuşunda Oe Aim~t Fevzi 

M O B t L Y A Magazasmdan alınız 
12044) 

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

t hihi zmmında mahkemelere müracaat ederek baba, zevç, 
:~a oğullarının vefatı vuku bulmuş olduğunu isbat ve o su-

v ti fos kayıtlarının tashihine karar istihsal ettikten sonra 
re e nu • 1 h hi ld ~ karara istinaden vefat etmış o an şa sın şe t o ugu 
b:ıanile yetim maaşı .. .~ahsisini vekalett~n ta-
lep etmekte oldukları gorulmekte ve- mut~veffa 
run şehit olduğuna dair vekaletçe kayıt bulunmadıgı tak: 
dirde bunun ayrıca mahkemeden ilama raptı ve bu baptaki 
talep ve iddianın M. M. V. aleyhinde dermeyanı ve mahkeme 
de vek& et dairelerinin müdafaası da dinelnmesi lazım gelmek 
te olmakla badema bu husustaki davaların 
nufus daireleri değil M. M. V. aleyhine tevcihi la-
zım geleceği tavzih olunur. (4450 (7149) 66 

Barut İnhisarı Umum Müdürlüğünden: 
Ankara'da hipodrom ve stadY<;>~ ~ivarmda İnşa edile

cek 16,385,84 lira keşifli atış yenrun ınşası münakasaya 
konmuştur. 

Münakasa kapalı zarf usulilt> icra edilecektir. Talipler ta 
rafından aleluaul yapılacak tekliflerin 29 Kanunusani 1934 
Pazartesi gÜnÜ saat dörde kadar Ankara' da Gümrük ve İn
hisarlar Vekaleti Levazım Müdürlüğüne veya lstanbul'da Ga 
lata'da Bahtiyar Hanında Barut İnhisar İdaresine tevdi 
edilmesililzımdır. 

T eltlifnameler İnhisar İdaresinden Şubatın birinci günü 
ı.;uıt dörtte alakadarlar huzurunda açılacaktır. 

Mebani projesi, şartname ve keşifname, on lira bedel 
mukabilinde Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Levazım Mü
dürlüğünden veya Barut İnhisar İdaresinden tedarik oluna-
bili:-. (37) • 194 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer (18758) metre kaputluk ku 
nıaşm kapalı zarf münakasası 29-1-934 pazartesi günü saat 
15 le yapılacağından isteklilerin şartname ve numunesile ev 
safmı görme k üzere her gün ve münakasaya girmek için 
mezkiir giinün muayyen saatinde Komisyonumuza müra-
caatları. (50) 230 

İçtimai Muavenet Vekaleti 
ve Sahiller Sıhhat 
Müdürlüğünden: 

Sıhhat ve 
Hudut 

Umum 
Müstahdemler için ~5? adet yün gemici f~nilası alına

caktır. Ve ihale 27 İkincıkanun 934 cumartesi günü saat 14 
te İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinde müteşekkil Ko
misyonda yapılacağından şartnamelerini görmek isteyenler 
mezklır Merkez Baştabipliğine ve ~nkara'da ~u~~~ ve S~~il
ler Sıhhat Umum Müdürlüğü Aynıyat Muhasıpligıne mura
catları. (27) 144 

TİCARET iŞLERi UMUM MODORLOGUNDEN : 
30 ikinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiı olan 

ecnebi tirketlerinden Amerika tabiiyetli (Amerikan Ekspres Kompani lnkorpo
retit _ The American Expreas Company lncorporetit) şirketi bu kere müra
caatla Türkiyedcki faaliyetine nihayet verdiğini bildirmiştir. Mezkur şirketle 
alakası bulunanların Şirkete ve icabında l.tanbul mıntakası Ticaret Müdürlüğü-

•• 1 ı . ·ı· 1 28-11-933 ne muracaat ey eme erı ı an o unur. 
19 (10992/ 

Şirketi Hayriyeden 
1-17,18 ve 19 Kanunsani 934 tarihlerine müsadif B:ıyrnm günleri yalnız tam 

Ücrete tabi siviller için bervechiati fevkalide tenzilatlı tarifenin tatb:k edileceği 
muhterem yolcularımıza ilin olunur. 

lkinci mevki Birinci mevki 
5,5 7 iki eskele arasında 
6 7,5 Birinci mıntaka birinci kısım iıkelelerile 

köprii arasında 
7 8,5 Birinci mıntaka, birinci kısım iıkeleleri~ 

le köprü arasında 
9 10,, lkinci mıntaka birinci kmm iskeleleri 

lo köprü arasında 
10,5 12 ikinci mıntaka ikinci kısım iskeleleri-

le köprü arasında 

Bu Üç gdn i!;in abonman ve azimet ve avdet bileti ıatılmıyacaktrr. Yolcu 
yedinde bufunan abonmanlar ıarfedilmek istenildiği takdirde kabul edilecektir. 

2 - 18 Kanunsani 934 tarihine müsadif Bayramın ikinci Perşembe günü ak-
1 tamından itibaren Peı·şembe giinü akşam !arma mahsus 177 numaralı ıefer bir saat 

evvelce alınarak 22,30 da Çengelköyünd en ve Köprüden saat 1 de Büyükdereye 
kadar olan 172 numaralı seferde bir saat ve bir çeyrek evvele alınarak yani 23,45 
de icra edilecektir. 

3 - Bayramın üçüncü cuma günü eyyamı adiye tarifesi tatbik edilecektir. 

Gedikpaşada Jandarma 
· satınalma Komisyonundan: 
Satm alınması iktiza ede n (3) adet askeri büyük ka

zan pazarhğı 17-1-934 çarşambagilnüsaat 15ten 16ya 
kadar yapılacağından istekli erin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve paz"lrhğa girmek için teminatı ev
veliye makbuzile mezklır günün muayyen saatinde Komisyo 
numuza müracaatları. (230) 

Yüksek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Maarif Vekaletince mcktebimizin Riyaziye ve Fizik -
Kimya zümrelerine kayıt ve kabulleri tasvip edilen talebenin 
isimleri aşağıya yazılınıştır. Alakadarların derhal mektep 
idareaine müracaatlarıilan olu nur. (218) 

Yüksek Muallim Mektebi Riyaziye Şube;,ine 
alınacak talebeler: 

No. t1 3mİ 
1 Hamdi Bey, Oniv.Riyaziye 

Mezun olduğu Lise 
Hariye Lisesi 

2 Ali ., Kastamonu Erkek List-sı 
3 Kemalettin Emin Bey Oniv. İstanbul Erkek " Riyaziye 

" " 
4 lbrahim Bey ., ,, İzmir 
5 Kemal Bey Trabzon 

" " 6 Muharrem Bey Trabzon " " 7 Mehmet Bey. Trabzon ,, 
8 Ferhunde Hanım. İstanbul Kız " 

" 9 İbrahim Bey Sivas " 1 O Mehmet Bey Trabzon "' 
11 Nadire Hanım İzmir ,, " 

" 12 Feriha ,, Erenköy Kız 
13 Nezihe ,, Erenköy Kız 
14 Hüseyin Cahit Bey Kastamonu Erkek " 

" 15 Ahmet Bey Sivas Lisesi 
16 Y akup Kadri Bey Darüuafaka ,, 
11 Ali Kemal ,, Hayriye ,, 

Yüksek Muallim Mektebi Fi~ik, Kimya 
Şubesine alınacak talebeler: 

No. İsmi 
1 Reşat Bey 
2 Sacide Tahsin Hanım 
3 Efser Hürrem ,, Oniv: 

Fen 
4 Müveddet Hüsnü Hanım 

Oniv.Fen 
5 Emel Mehmet ,, ,, ,, 
6 Aptülbedi Bey ,, ,, 
7 Cemil Bey Oniv.Hukuk 
8 Vildan Hanım. 
9 Necati Bey. 

1 O Hüseyin Cahit Bey 
11 İffet Hanım Üniv. Feri 
12 Sait Bey 
13 Nezihe Hanım 
14 Servet Hanım 
15 Kıymet Tevfik Hanım 
16 İhsan Bey 
17 Faruk Bey 
18 Ali Avni Bey, 

19 Avni Bey 
20 Mehmet Be3 

Mezun olduğu lise 
Galatasaray Lisesi 
Kandilli Kız 
İstanbul Kız 

Kandili Kız 

F~ ~nköy Kız 
İstanbul Erkek 
Hayriye 
Bursa Kız 
İzmir Erkek 
Hayriye 
Erenköy Kız 
Kayseri 
lzmir Kız 
İzmir Kız 
Adana Kız 

" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 

Sivas ,, 
İstanbul Pertevniyal Lisesi 
Edirne Erkek Lisesi Fen Şu-

besi 
Halıcı oğlu Askeri Lisesi 
Kabataş Lisesi Fen Şubesi. 

Nezb, grip ve öks:irü-ı' 
ğün önünü alır herkes 
için lrızumlu 

OenizyoJJarı 
iŞLETMESi 

PO.HO Acenteleri : Karaköy Köpriibatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzade 

koklama cihazı her İll•-- Han Tel. 22740 

eczaneı!e bulunur. Ka.radenı·z yolu 
Anado!ude a c en ta 
aranıyor. Bütün ıark GÜLCEMAL vapuru 16 1-
için umumi depoziteri kinci Kanun SALI 20 de Ga-
Naim de T eledo lata rıhtımından kalkacak. Gi-

t <li,te Zonguldak, İnebolu, Si-
stanbul Sultınha- S F nop, amsun, atsa, Gireson, 

mam Hacopulo Han Vakfıkebir, Trabzon, Rizeye, 
35 - 37 Telefon dönütte bunlara ilaveten Sür-

) L~rı 20620 - 4230J mene, Ordu'ya uğrayacaktır. 
_ (11334)'..-_______ 2_3 - (2~~ 

Tokat vilayeti dai- Bartın yolu 
mi encümeninden: 

Tokat Vilayeti memleket hasta
hanesi için münakasa ile "574" li
ralık ilaç alınacaktır. Bu husustaki 
teraiti anlamak üzere İstanbul ve 
Tokat Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Müdürlüklerine müracaat edilmesi 
ilan olunur. (120) 
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İKTiSAT 

BURSA vapuru 15 ikinci 
Kanun PAZARTESİ 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak. 
Gidifte Ereğli, Zonguldak, Bar
tın, Amasra, Kurucaşile, Cide
ye. Dönüşte Kurucasile'ye uara-

1 mıyacaktır. (225), · 0 

. -
lzmir sür'at yolu 
KONYA vapuru 16 ikinci 
Kanun SALI 16 da Galata 
rıhtımından kalkacak. Doğru l:ı
mir' e gidecek ve dönecektir. 

1 
~ (224) 

ANONiM ŞİRKETİ • -
T ASFIYE HEYETiNDEN : 1 k d • ı 

Tasfiye muamelatının intacı hasebile S en erıye YO U 
Şirket mul<avelenamesinin 42 nci mad· İZMlR vapuru 16 ikinci Ka-
desi: m~cibince hisscdaran heyeti uınu- nun SALI 1 l de Galata rıh-
miyesin 1934 senesi Şubatının 15 nci tımından kalkacak doğru İzmir, 
günü saat 14,30 da lstMbul'da Yeni Pire, lskenderiye'ye gidecek ve 

. dönecektir. (223) 
postahane arakasında kain Besiret Hanı- J -============~ mn 3 cü katındaki 12·13-14 numaralı dai p -
rede sureti fcvkalaladede içlimaa daveti Hacı Bekı·r 
tekarrür etmi§tir. ı 

Mukavelenamenin 24 ncü maddesi mu~ 
cibince asaleten veya hisocdar olmak şar- Zade 

tile vekaıeten ihlal üç hisseye sahip o· Alı• Muhı•ddı•D 
lan zevat içtimaa i~tirak hakkım lıaiz 

olduklarından tarihi ilfuıdan itibaren ni- Dünyanın en meşhur 
hayet on gün içinde tasfiye heyetine bil- Ş k • 
mürac:ıa h;ssc senetlerini tevdi edip dü- e er ticarethanesı 
hul varakası almaları lazımdır. Usulen a· '---- 285 ll2189] 
harı tev-kil etmek arzusunda olan hisse 
daran vekaletnamelerini kezalik müddeti 
ınezkiıre zarfında ı .... !iyr, heyetine ırön
dermeleri ınuktezidir. 

RUZNAMEl MÜZAKERAT: 

1 - Tasfiye heyeti ve Murakıp rapor
Jarımn kn-aati, Tasfiyenin intacı hakkın· 
daki besabat ve muamelatın kabul ve 
tasvibi if~ tasfiye heyetinin ibrası.(12149) 

Üsküdar kazası Nüfus memurluğu~' 
dan: Valideiatik M. Bağlarba§ı 15 ~o 
kayıtlı Süleyman kızı Penbe Hanımııı '1 

mi Üsküdar Hukuk ınahkemcs.inin 20' 
12 · 933 ve 933/2194 No.lı iliimile l'~"o' 
hibe olarak tasdik edilecektir. (:zı 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Miidürü ETEM iZZET • 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A· ;• 

'~--......;.;•s~T~A~N~B~U~L;.;...;B~E~L~E~D~t-Y_E_sı __ ı_L_A_N_L~A~R~I---] 
Beyoğlu Belediye Şubesinden : Sahipsiz bulunup daire 

anbarında mevcut bulunan terazi dirhem ve sair~ gibi eş)'~ 
(31) ikinci kanun 934 (Çarşamba) günü saat 13 te açık J1liı 
zayede ile satılacağından talip olanların o gün ve saatte hl.\' 
zır bulurunaları. (236) -
Gedikpaşada Jandarma 

. Satınalma Komiıyonundans 
Satmalmması iktiza ed~n (120) yatak çarşafı ,,e 

(120) yastık yüzünün pazarbgı 16-1-934 sah günü saat 1G 
ten 16 ya kadar yapılacağındın İsteklilerin mezkur güniill 
muayyen saatinde komisyonumuza nıü_racaatları. (228) 

Ziraat Bankasından: 
Ziraat Bankası Umum ~üdürlüğü Hukuk İşleri Sc:f' 

visinde münhal bulunan 120 lira maaşlı tetkik memurlugıl 
için 22-1-934 tarihinde bir müsabaka imtihanı yapılacakl1f 
İmtihan hem tahriri ve hem de şifahi olacak, Hukuk ve IJl.'11 

kacıbk mevzuları üzerinde cereyan edecek ve• Ankara'dıJ 
Banka binasında yapılacaktır. 

İmtihana kabul edilmek için Hukuk Fakültesi mezU11~ 
olmak, azami 40 yaşını mütecaviz bulunmamak, diploJil, 
ve sari mutat vesaiki muayyen imtihan gününden evvel r\~~ 
kara'da Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne gönderı111 

veya vermiş olmak lazımdır. , 
Muvaffak olanlardan İntihap olunacak zata muvaff ıı. 

kiyet derecesine gÖ'i"e 120 liraya kadar aylık verilecektir. 
Ecnebi lisanı bilenler tercih edilecektir. (219) 


