
Beynelmilel parlamento
lar konferansının tamir edi
len Yıldız sarayında toplan
ması mukarrer. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUf 

İtalyan gazeteleri Avrupa 
için selamet yolunu bir Ja
pon - Sovyet ve Amerika 
harbinde buluyorlar. 
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~=~!t~~~e salah yollar işi muntazam bir programla başarılacak 
Sulh ve müsalemet noktasından dün· 

>anın en tehlikeli mıntakası olan Uzak 
~~taki gerginlik son zamanlarda hay· 

izale edilmJıtir. Malumdur ki bey· 
l>elıniJel münaıebeHerdeki gerginlik, 
Jaııonyanın Mançuryayı istilası ve Çi
ııe karıı taarruza geçmesile en hid bir 
lafbaaına ginniıti. Bir aralık Japon· 
71Uıın Sovyet Rusya arazisine taarruz 
~bneği dUfündüğü söylendi ve Ruıya 
~· Jap0nya araarnda bir harp emri va· 

teklini almıt gibi görünmÜ§lÜ. 
. Geçen soobahardanberi vaziyet hay· 
~ değiımiıtir, Japon gazeteleri Sovy~t 
uıyanın dostluğundan bahsebncge 

"-tladılar. Bu dostluğun takviyesi için 
1•vkaJade nüshalar çıkanldı. Ceneral 
Aroki'nin etrahndaki müfrit zümrenin 
~•!eri ititilmez oldu. . . • . 
ı.,. Bu değiıikliğin ıebeplerııu §U amıl· 

de aramalıdır: 
l - Sovyet Rusya ile Avrupa dev· 

leue..; arasındaki münasebetlenn tan· 
tim edilmesi. 

2 - Sovyet Ruıyanın Amerika tara· 
fıııdan tanınması. 

3 - Uzak Şarkta Sovyet Rusyanın 
'•keri hazırlıklannı bitirmit olması. 

Londra cihan konferansı Sovyet Ruı· 
Y~ruıı harici münasebetleri bakmımdan 
bır dönünt noktası tetkil eder. E1&1en 
lı~ııferan, toplanmazd~ evvel!. büyük 
ltuçiik Avrupa devletlerile munasebet· 
leriııi tanzim yolunda batlıyan cereyan 
londrada büsbütün tebellür etti ve 
~."Yet Ruıya komşularile ve küçük İ· 
lıl.iıf devlellerile tecavüzü tarif eden 
~·&akı imzaladı. Bu, Sovyet Rusyanın 
11Ya' · ·• k' • b' .. . ıı vazıyetinı ta vıye ettı ve pres .. 
Jıru arttırdı • 
ı, >.ncak Japonlann nazarında daha e
ıı°"'rniyetli hadise Amerikanın Sovyet 
Uıyayı tanımasıdır. Japon efkan U

~.k Şarkta Amerika ile Sovyet Rusyayı 
1 1 büyük rakip telakki etıniılerdir. Ja
r.~ .••keri kliki bu devletlerden her
.i:;'"' ayrı ayrı mağlup edebileceğini 

1 lına iddia ebniıtir. Ancak iki dev· 
<t e b' d .. d 1 • J 1 ·· :r: ır ara a muca e eyı apon ar go• 
• alaınamaktadırlar. 

1 k Aınerika So•ye~ Rusya ile barıı· 
ı' lan sonra da Japonlar bir Ameri
ı.i.;i.!:•ya kombinezonu karşısında ka· 

J klerine inanmıılardır. 
~.. !'J>Onlar üzerine müessir o]an Ü· 
)~ncu ehemmiyetli amil de Sovyet Rus
~ kUlzak Şarktaki askeri noktadan• 

a J 1 olmasıdır. 
ltıa!,J Uslar askeri hazırlıklarını yap
İle ı. a Japonyaya en iyi anladığı bir dil 
ıııııı ~tıuşmuılardır. Otedenberi Rusya• 
'raaa] zak Şarkta en zayif noktası, mu
•itı;-~ .v! münakale hatlarının kifayet
llsk g! ıdı. Sovyet Rusya, Uzak Şarkı 
) ~rı noktadan bir otarhi yapmakla, 
danı bu mıntakayı müdafaa noktaarn• 
~İ ~en~i kendine kifayet edecek bir 
~ e ıfraıı: etmekle bu zayıf noktayı tak
li. Ye etını,tir. Gerçi mevcut hatlara ;. 
ı.: olmak üzere yapılan yeni bir ta
lt hatlarla Uzak Şarlan Avrup daki 
~•yaya bağlaruna11na çalııılryor. a An
\J &enelerden_beri alman tedbirlerle 
ııe'h: Ş.arkta bır aıkeri otarhi meydana 

•ftir ve bu mıntaka müatakilen Ja 
P?nya ile Mücadeleye airltebilecek .. 
~yettedir. 5ovyet! Ruayanın aak va: 
tayyare merkezleri, Japonyanın kal b;' 
Lk ..,ıı;rıerine çok yakındır B nJ a • lu bi •. • uaren 

.. . r za~ ıçınde Japonya ya niha-
7ellız tahnbat yapab"lirl D' • nft J 1 er. ıger ta-

lltı .~~n tayyareleri Sovyet Rus
c;:n ~uyuk !~!erinden hiç birine 
rin. Y ·ı.1'1ay Y•ütemezler, Japon uke-

ii Ş~gh:;nt~;e kartı giritti· 
da habrda tutmak ıazu:.ı!arlamadığmı 

Bunu · · d" • berı· J n ıçın ır ki geçen sonbahardan 
"Pon h ._ • • duğu idd' ~'d,~jfasetinin ric'atte ol-

riclye ko.: e eki~ .r. Bu, ey!Ulde Ha· 
suryada ser v li Sokolnikoi'un Man· 
JapılacakS~vyet Rusya menafiine kartı 
flUIJn , areketlerden dolayı Japon· 
•·- ınes ul tutulacam h kk claki ih· ""'hdan b 1 ..... a ın 
"1atL- 8~ ıyor, Ertesi ay Sovyet 
•- ""ah hır takım • li J . "Vı neır~t ki gız ap0n vesıka· 
So .. ıret R ıne e taarruz:a geçti. Sonra 
Slln ta uıya. topraklan Üzerinden u
~ıl~:arel~nn Japonlara ait olduğu 
li hlkdirca ~.ır de~ daha tekerrür etti· 
dirild' ;,e uzerlerıne atq açılacağı bil· 
~leli~: "Yet hükumetinin sesi "k· 
il ...,e Jap0 .. '-'ti yu 

"triin n mu,n eri gerilediler. 
ı...:_ -- artık Sovyet Ruıyaya ı..._ b" 
ı--<l'Uz ınev hah. ~ •' ır 
"' berabe .:ıu 11 değildir. Bunun
~lebe r, 1 1 memleket ara11ndaki mü
ilıt:ı>. t te normal değildir lk' "h' • t •ardır: . ı mu un 

..,..ela ıarki ç· · · 
~ lalırıak i İn • ~ fıtnendifer hatb· 
hitırıeıi la ç giritilen müzakerelerin 
IDilyt>n .ı zımdır. Ruıyanm hattı yüz 
edeceği tın dolara satmağa muvafakat 
lıadar ı.., -.ı!aıılıyor. Jap0nlar ıimdiye 
d!· Para nu ı>araaız almağa çalıfıyorlar
Lır I' llz alamıyacaldarmı anla 

.\:at Ü~~n~e. ~1!'t•lacaktır. ymca 
)etlid' <ak ıkincı ihtilaf daha ehemmi. 
dalı; e"· ~vy~ Ruıyanın Mançurya. 
l'İinü lllrı vakıı kabul etmiyeceği de gö-
7et /or· Bu noktada Amerika ile Sov
l>t>ııJa u'ı!:,a beraber yürümektedirler. Ja. 
Çi., . r nu anladıkları içindir ki sabık 
Para;"'""?:toru Puyi'yi Mançurya İm· 
)et· ~ ıl'!"' etmekle Mançurya yazi. 

'P:L,Perçınlemek istiyorlar. 
İblj)iif nk?a meseleoi ehemmiyetli bir 
leınetj b ~.kla bet-aber, ıulh ve mÜsa
değildir urn -tehdit eden bir ?>••ele 
dek; • ugun Uzak Şark vanyetin
ti id.İ;° teblik~I~ safhanın artık geçti· 
)ıııj ~ edılebılır. Sovyet Ruıyanın ıi
"•ke ~unaıcbetlerini tanzim etmesi ve 
Ş l'J Vazi et' • lrv' • llrkta Y '°' ta ıye elmesı, Uzak 
\ir •ulh "e miisalemet için en büyük 
~n olmuıtur. 

Ahmet ŞOKRO 

Yolların yapılması ve mu-IIDCeıaı Beyin 

haf azası için tedbirler.. ~etkikatı_. 
İKtısat Vekılı yarın 

fzmire gidiyor. Dairelerin yeni sene bütçeleri 
Hacı Mehmet Beyin yeni vergi teklifleri ı 

Maliye Vekaletinde tetkik ediliyor 

Maliye Vekili Abdülhalik Bey 

ANKARA, 14 (Telefonla) -
Daireler 1934 bütçe projelerini ha
zırlamağa başlanııtlardır. Bu pro • 
jeler nihayet tubatın haftasında 
Batvekalete verilmit olacakhr. le. 
ra vekilleri heyeti tubatm on beşin 

de yeni bütçe üzerinde müzakere
lerine başlaycaktır. Bu müzakere. 
lere hususi bir ehemmiyet atfedil
mektedir. 

Vergi teklifleri 
Hacı Mehmet Beyin yeni vergi 

tekliflerini ihtiva eden projesi de 
Maliye vekiletinde etüt olunmak -
tadır. Bu tekliflerden kabule fa • 
yan görülenleri. " yeni bütçe ile na· 
zarı dikkate alınması ihtimali 
varittir. 

Bundan başka hükfunet varidatı 
arthrmak için bazı etütler yaptır • 
maktadır. Memleket yollannm ya
pılması ve mevcut yolların muha -
fazası için alınması lazımgelen ted 
birlerin de tesbitine çalışılmakta -
dır. Yollar meselesinin muntazam 
~i.r ~rogr~m dahilinde başarılması 
ıçın ıdareı bususiyeler varidatın • 
dan azami surette istifade olunma
ıı ve bu işlerin yalnız devlet tara
fından yapılmasına taraftar olan • 
lar çoktur. 

Bu takdirde her vilayetin yolları 
için programsız ve intizamsız bir 
tarzda sarfettiği paralardan prog· 
ramlı ve muntazam bir çalıtma i!e 
azami istifade çareleri temin edil. 
mit olacaktır. 

Adli11e 11a d ku t ·r b. • 'l - -n.cıının an rtanlan ile alnı ı ıtırı en son dosyalar 

Tahkikat; ihmal varsa 
meydana çıkaracak 

Her daire yangına karşı tedbir alıyor, 
Vilayet konağına düdük kondtı 

Vilayet konağına konan yangın 
düdüğü 

d" BelediyeCleki Mülkiye tefti§ heyeti 
un de Adliye yangını tahkikatına de 

~::ı etmiştir. Heyet bazı alakadar ma 
T '?'dan ye~den malumat istemiıtir. 
ah~ıkat!n bırınci safhası yakında bite 

~ktır. 1.~ı~ci safhası yangının küçük bir k mal Y,uzunden çıktığına dairdir. Tahki 
atın bılhaısa bu ikinci safhası ehemmi 

yet arzetmektedir. Diğer taraftan daire 
lerde yangına karı• alınmakta olan ko 
ruma tertiplerine devam edilmektedir. 

1 H~yeti vekilece tesbit ve tebliğ olunan 
al!n;ıatnBamale. bütün dairelere tamim edil 
mı~ır. u ?111atnamenin yangın koruma 
tesıaabna aıt kııunları daı" "d" l"k 
1 

. remu uru 
~rı tarafından yapbrılmalı:tadır. Bu te 
sııat meyanında dairelere yangın ha 
"':r. verme .dü~ükleri de konmaktadır. 
Vilayet daıreıme de bir düdük konmuş 
tur. Bu düdük yangın vukuunda nöbet 
çi tarafından el?'trik ~iline basılaral< ça 
lmacakbr. Keskin seılı olan düdük sesi 
ni duyan diğer odacılar ve alakadarlar 
derhal faaliyete geçeceklerdir. Yangın 
düdüğü düğmeleri camlı kutular içinde 
dir ve üzerinde yangın vukuunda çalın 
ması yazılıdır. Yangında bu cam kırıla 
rak düdük çalınacaktır. Aynca ıu tesisa 
tı da yapılmaktadır. Yangını derhal itfa 
iyeye haber vermek üzere göze görüne 
cek yerlere telefonlar da konulmakta 
dır. Odacılara bu tesİsabn kullanılma u 
sulleri gösterilmektedir. 

0'------~ 

Amerikada konferanslar 
WASHiNGTON, 14 (A. A.) - M. 

Roosevelt, dün "Beyaz ev" de para 
konferanslanna devam etmİf ve bil
hassa M. Morgenthau ve M. Cumminga 
ile görüımüıtür. Cümhurreisinin pek 
yakında harekete geçeceği kanaati 
gittikçe artmaktad•r. 

-o-

İngiliz kralının sıhhati 
L<~NDRA, 14 (A. A.) - Salahiyet

tar bır membadan haber veriJd'• · 
.. 1 'it K ıgıne 

~ore, ngı ere ralının haıta ld • 
d . k • o ugu· 

na aır çı an fayıalar asılaı dı z r. 

Kredi kooperatifleri 
ANKARA. 14 (Telefonla) - lktı

ıat Vekili Mahmut Celal Bey bu sa· 
bah ıehrimize döıunüı ve geç vakte 
kadar vekalette meşgul olmuştur. Ce
lal Bey salı veya ı;arıamba günü bu 
radan lzmire hareket edecektir. Kre 
ıli kooperatiflerinin tashihe mühtaç ci 
betleri tetkik olunarak bu hususta ba 
zı kararlara vanlması ihtimali vardır. 
Kredi kooperatifleri kanununun tadili 
elzem görülmektedir. 

7 aylık tahsilat 
Hazirandan kanunusaniye 

kadar yapılan tahsilat 
ANKARA 14 (A.A.) - Maliye veka 

!eti 1 Haziran 933 den 1 kanunusani 934 
tarihine kadar yedi aylık tahıili.tı tesbit 
etmiıtir. Bu tahsilat mikdarı geçen sene 
nin ayni yedi aylık tahıilatiyle mükaye 
seli olarak §Öyledir: 

1932 lira 1933 lira 
Arnz.İ vergisinden 2237000 1864000 
Binalar vergisinden 2191000 1986000 
Hayvanlar ,, 10028000 9301000 
Kazanç ,, 7896000 7970000 
Veraset ,, 322000 236000 
Gümrükler 23022000 20890000 
hasılatından 

Muamele vergisinden 6954000 7728000 
Dahili istihli.kten 1465000 2570000 
Av ,, 202000 157000 
Nakliyat ,, 487000 375000 
Damga ., 3272000 3353000 
Tapu ,, 824000 672000 
Mal.keme harçlarından587000 507000 
Pasaport resminden 319000 365000 
Mülga vergilerden 138000 30000 
lnhitarlar hisılatı 19217000 17200000 
D. ormanları ,, 949000 1100000 
Satılacak emlak yer 964000 787000 
Fenerler idaresinden 391000 312000 
Askerlik bedellerinden 882000 770000 
Cczal...-du. 591000 644000 
Miıtelerrik vergilerden 593000 8040CO 
Fevkalade vergilerden 85000 66000 
Sair varidattan 3625000 3505000 
Buhran vergisinden 5565000 5650000 
Müvazene ,, 837900tl 8732000 
Y ekünu umum 1932 lira 1933 lira 

101209000 97698000 

ihtilaf bitti 
Hangi hatlarda hangi 

vapurlar çalışacak? 
V apurcular Şirketi ile Denizyollan 

Müdürlüğü arasındak; ihtilaf nihayet 
dün bibnİ§ ve hat· 
lann taksimi yapı
larak bir mukave
le imzalanmııtır. 

Denizyollarnnız
da Türk vapurları 
ıu hatlar üzerin· 
de sefer yapmakta· 
dır: Trabzon, Bar· 
tın, Bandırma, Mu· 
danya, lzınit, Aş· . 
valık lmroz, Mer· 
sin, lzmir ekspreı, 
lzmir ikinci pos• Denizyolları Müdü· 
talan. TÜ Sadettin B. 

Yeni anlaımaya 
göre bundan sonra hatlar ıu şekilde 
taksim edilmiştir: Karabiga, Mudan· 
ya, lzmit ve lmroz hatlarında münha· 
ııran Vapurculuk Şirketin.in vapurlan 
iıliyecektir. 

Bartın, Bandırma, Ayvalık hatların• 
da ise münhaaıran Denizyollan va· 
purlan çalııacakbr. Diğer hatlarda i
se Vapurculuk ŞirlMti ve Denizyollan 
vapurları müıtereken çalııacaklardır. 

Bu teklin tatbikine çarıamba gi.inün 
den itibaren ba§.!anması mukarrerdir. 

Gerek Vapurculuk Şirketi gerekse 
Denizyollan itletmesinin yolcu ve et· 
ya ücretleri tabii yekdiğerjnin ayni o
lacaktır. 

Şükrü Kaya Bey 
Dahiliye Vekili Şükrii Kaya Bey, 

dün Tokatlıyan otelinde bir müddet 
istirahat ve bazı zevatın ziyaretlerini 
kabul etmiıtir. . 

Şükrü Kaya Bey, alı:!am tre?'!le 
Ankaraya hareket ebni§tir· Dahilıye 
Vekili Beyin Haydarpaşa istasyonun • 
da Vali Muhittin, vali muavini Ali Rı· 
za, Emniyet Müdürü Fehmi Beyler Jet• 
yi etmiılerdir. _...,.._ 

Ali Rana Bey 
Gümrük ve inhisarlar Vekili Rana 

Bey, dün de inhisarlar Umwn Müdür
lüğü dairesinde akıama kadar meı· 
gu1 olmuıtur. ( 

Rana Bey, bugün ve yann da t' • 
kikabna devam edecektir. Vekil Be
yin, bayramı şehrimizde seçirecej-İ AD 

Jaıılmaktadır. 

1 

;Belediye ile Ticaret müdür 
lüğünün fikirleri bir değil! 
Fiat listesi ihtikarı teşvik mi eder? 

12 belediye müfettişi takibata başladı, 
Ticaret müdürü ne diyor? 

Ticaret Müdürlüğü halkı eınafın 1 Diğer taraftan Tic:ıret Müdürliiğü 
ihtikanndan korumk icir. alaca~ı tcd. 1 dün belediyeye de bir tezkere yazarak 
birleri tespit et- her esnafın kabzım:ıl ve toptanc111n· 
mektedir. 

1 
dan aldığı faturayı o malı satıncıy• 

Ticaret Müdürlü- kadar dükkanında göze görünür bir 
ğü haftalık piyas:ı yere nsmıya mecbur tutulmaaını iıte-
cetvellerini cumar- miştir. Tic:ıret Müdürlüğü her mal İ· 
teıi günleri neıret. çin o maddenin vaziyetini nazarıdik· 
meğe karar vernıİ§· kate alarak perakendecinin alacaH"ı 
tir. ilk perakende kin tespit edecek ''e bu da o fatura· 
fiat cetveli onu- ._, / nın yanına asılacaktır. Müşteri bunla· 
müzdeki cumartesi ra bakarak aldanıp aldanmadığını tel 
neıredilecektir. J ,, kike imkan bulabilecek ve şikayet e· 

Bugün Bakkal- ~ debilecektir. 
!ar Cemiyeti idare ~ ı , _L Ticaret Müdürü Muhsin Bey dün 
heyeti ve mürakıp· bu huıuata bir muharririmize demit· 
ler Ticaret Müdürü Ticaret 1tlJ.düru tir ki: 
Muhsin Beyin nez- Muhsin Bey ·•- Siz'e bu hususta şimdiden bir 
dinde toplanarak şey IÖyliyemiyeceğim. Her halde halk 
işin bakkallara ait olan kısmını te•pİt için en faydalı ve kol:ıy şekil leri bul. 
edeceklerdir. Bundan sonra sırasilc di mağa çalışıyoruz. Tedbirlerimiz ya-
ğer cemiyetler toplanacaklır. (Devamı 5 inci sahifede) 

Eştiği kuyuya kendi düştü! 
13,100 Lirayı aşırmaya kalkışan 

tahsildarın ta kendisi imiş ... 
Bir dişçi arkadaşı ile uyuşmuş, sokakta ilaçla 

bayılmış ve çantayı eve göndermiş! 
Bahçekapıda, T&§handa Estern Kar 

pit Halı Limted Şirketinin tahsildarı 
Niko geçeD çarıamba günü, Şirket Mü 
dürü M. Jepkinin emrile Doyçe Bank'. 
tan (13100) liralık bir bononun tahsi· 
line gitmiı, ve bankadan parayı alıp 
döneceği sırada Yerlimallar pazarı ö .. 
nünde üzerine birden bire bir fenalık 
gelerek yere düımüıtür. Niko, baygın 
ve hareketsiz bir halde dururken, ya
nına yaklatan bir adam, tahsildann e· 
tindeki para dolu çantayı kapıp kaç
mııbr. 

Etraftan koutuıup gelenlerin ayılt. 
tığı tahsildar Niko, kendine gelince; 
çantaırnı arar gibi yapmış ve bulama .. 
ymca saçını ba§ını yolarak bağırnııya 
baflam•thr. 

Niko'nun böyle birden bire bayılma-
11, ve bayılır bayılmaz elindeki çanta
nın bir başkası tarafından kapılması, 
haklı olarak zabtıanın şüphesini da
nt ettiğinden Niko sor_guya çekilmiş
tir. Tahsildar, ötedenberi böyle 11k 
sık baygınlıklar geçirdiğini, banka
dan parayı tahsil edip dıtarı çıktıktan 

(Devamı S inci sahifede) 

On üç bin lirayı nasıl aşırdığını 13 
saatte itiraf eden ve paraları teslim 

• eden 
Tahsildar Niko 

Ekmekçiler Cemiyeti dün toplandı ve idare hey<'ıin; İntihap elli, 
Oniverıitede ele ,ilahi İmtihanlara başlanclr ' -•imlerimiz bu 

iki vakıadan birer intibadır. y az:ıları ic .. ııfalarımı:::da 
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Tarihi tefrikamız: 2 

Napolyon imperatoriçe Jozefin'i 
nasıl sevdi? 

- Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası -
Yazan: PAUL REBAUX. Tercüme eden: H. TAHSiN 

EŞİ BULUNMAYAN KADIN 
Ceneral Bonaparttan Milanda 1 

Madam Ceneral Bonaparta: 
Gcutiglion, 21 Temmuz 1196 

"Bu akşam avdetimde bir mek
tubunu bulabileceğimi ümit ediyor 
dum. Mektuplarının, aziz Jozefin, 
üzerimde yapbğı tesiri tasavvur e
demezsin. Bana mektup yazmak, 
ıenin için bir külfet olduğuna ihti
mal vermiyorum. Söy'.e, böyle de
ğil mi? Hayabmın ruhu, kalbimin 
mabudu. .. 

Allahaısmarladık, efi bulunmaz 
güzel ve ilahi kadın! Sana aşkımın 
bin busesini gönderiyorum.' ' 

· Bonapart harp meydanında bu 
lunduğu müddetçe, Jozefin Milan· 
da eğlence'.er tertibinden geri kal
mıyordu. 

Sarayda balolar verildiği, tiyat
rolar temsil edildiği için, Jozefin 
sabah geç kalkıyor, öğleden sonra 
Carro'da gez:ntiler tertip ediliyor• 
du. Bütün bunlar Pariıi aratmryor, 
hiç kinze bu uzaklıktan tikayet et
miyordu. Paristen her gelen, f&P
ka, kostüm ve eşarplarla dolu pa
ketler getiriyorlardı. 

Bir zamnlar ortadan kaybolan 
Charleı şimdi tekrar meydana çık
mıttı. Aşkı, ıert bir likör gibi ka
fayı dumanlatan bu genç ve hknaz 
ca zabit, Jozefin için çok sevimli 
bir arkadat makamında idi .• 

Ah l Bonapart ! Jozefini yalnız 
ltalyaya getirmek'e kalmıyorsun, 
ordugahın içine kadar aokınak he
vesine dü,üyorsun! 

Nihayet Bonapart, Jozefine fU 
hareket emrini gönderdi: 

21Temmuz1796 
"Sıhhatının iyi olduğunu temin 

ediyorsun; binaenaleyh Brercia'ya 
gelmeni rica ederim. Seni burada 
büyük bir qk bekliyor. Kalbim, 
ölünceye kadar senindir. Aramız
da an dört saatlik bir metafe var." 

Hava müthiş sıcak olmuına 
rağmen, Jozefin muti, yola çıktı. 

I taatin cezan 
Kocasının emrine inkiyat et

mek ihtiyatsız'ığnıda bulunan bu 
güzel kadın, yolda geçirdiği bir 
kaç gün zarfında, müthif bir kasır 
gaya tutulan zavallı bir Hintliyi 
andırıyordu. 

Fakat Brescia' da istikbal mera 
simi pek parlak olmuştu. Ceneral 
ve zevcesi ,erefine büyük bir eğ
lence tertip edilmeğe karar veril
di. 

. Bunun üzerine Bonapart Joze
fıne; • 

- " Görüyorsun ki, her teY yo
lunda gidiyor, dentjfti. 

- Evet, görüyorum ki, bu a. 
damlar pek des!aa ve bütün mana 
aile hilekar. Bizi pusuya düşürmek 
istiyorlar... Binaenaleyh hiç dur
madan buradan çıkıp gidelim. 

Jozefin bu fikrinde o kadar 11-

rar etmişti ki, nihayet Bonapart 
~ehri terketmeğe karar verdi. 

Bonapart daha tehirden çıkar 
çıkmaz, Avusturyalılar, Brescia a
halisi ile beraber kaleyi zaptetti
ler. 

Bonapart karısının tözünü din
lememit olsaydı, ya bu sırada 
yaralanıp ölecek, yahut düşman ta 
rafından esir edilmit olacaktı. 

l,te kadınların kocalarına gös
terebilecekleri tarihi bir itaat mi
sali! .. 

Bonapart, yolda, üzerine aldığı 
mes'uliyeti düşünerek: 

- Korkma Jozefin, her saadet 
ve her zaferden mü,tefit olacak
sın... Diyordu. 

Fakat Jozefin kaçıyordu. Man• 
toue'de kurtun yağmuru ile k8Jlı
la,mışb. Maiyetinden bazıları yara 
lı dütdü. 

- Bu ne musibet! Beni bura
ya getiren adam muhakkak bir de
liden bqka bir teY değildir! .. 

Bu garip fikirli, vahti, muannit, 
her tehlikeye atılan Bonaparttan 
artık nefret ediyordu. Ah! Meğer 
Noterin, onu bu izdivaçtan vazğe
çirmek için çalışmakta ne kadar 
hakkı VarmJf ! ... 

Ceneral Bonaparttan Madam 
Bonaparta: 

Modene, 11 BiTincitefrİn 1769 
"Mektupların, elli Yatında imit 

sin gibi soğuk; on bet tenedenbe
ri evli bir kankocanm mektupları
na benziyor. Yazık sana! Jozefin. 
Bu kötü, hu çirkin, bu hain hare
ketine yazık! Bana kartı böyle la
kayt davranmana talıammiil ede-
. ' mıyorum .. ~ 

Kalbim gibi samimi bin ve bin 
buse ... " 

Ceneral Bonaparttan Madam 
Bonaparta: 

"Kalbim hayalinle dolu, iki gö
züm Jozefin, bu kadar uzun bir za· 
man ıenden uzak kalmaktan pek 
müteessiriın. Birkaç gün sonra mes 
ut olacağımı ve büyük aşkımı sa· 
na isbat edebileceğimi ümit ediyo
rum. 

Artık hiç yazmıyor, beni h·ç dü 
tünıniyoraun, zalim kadro! Kocan 
için tensiz, tenin kalbinden, aııkın 
dan uzak, ne istirahat, ne saadet, 
ne ya~ak kabil olmadığını tak
dir edemiyor musun? Her fCY sa
na bağlıdır. Hayat, saadet, eğlen
ce tenin vücudünla kaimdir. 

Jozefinle yqamak Elysee tara• 
0

ymm sahibi olmak demektir!" 
Ceneral Bonaparttan Madam 

Bonaparta: 
Verone, 23 lkincitlJf'in 1196 

Beni hiç sevmiyorsun, ben de 
ıenden nefret ediyoruın. Sen pek 
fena, beceriksiz, ahmak bir kadın, 
bir kül kediıisin. Artık bana hiç 
yazmıyorıun. Kocanı ıevmiyor· 
IUD; mektuplarının üzerimde ya
pacağı tesiri bildiğin halde, töyle 
tesadüfen kağıt üzerine sıralan· 
mıf bet alb ıatır bile yazmak iste
miyorsun. 

Öyle iıe, Madam uzun gün ne 
ile metğuldür? Sizi mütfik kocanı 
za yazmaktan meneden bu kadar 
mühim itlerin sebebini öğrenebilir 
miyim? Hangi bir aşk, sizi, koca
nıza vadettiğiniz ebedi rabıtayı ko 
parmağa, onu ihmal etmeğe sevke 
diyor? Tekmil saatlerinizi i~ğal e
den, her gün insafsızca karfınıza 
çıkan ve sizi kocanızla meşgul ol • 
maktan meneden bu fevkalade, bu 
yeni ifık kim oluyor? Jozefin, dik 
kat ediniz! Gecenin birinde kapı
nız birden yıkılır ye hiç beklemedi 
ğiniz bir dakikada beni kartınız
da bulabilirsiniz. 

Yakında seni kollarım araım
da sıkacağımı ve bir çöl hararetini 
andıran buselerime garkedeceğimi 
ümit ediyorum." 

Ulak istifadeler 

Clıar!es Jozefine ki.fi geliyor
du. Kalbinde pek az bir yer ayır
IDlf olmakla beraber, kendi dütün· 
celerine göre, ona kartı sadıktı. Ma 
dam Bonaparhn en ziyade boşlan
dığı teY• kendisine dalkavukluk e
denlerin her yerde bulunması idi .. 

Diğer zevki: ... Çevire bildiği it
lerdi ! ... 

Jozefin asla tamakir değildi. 
Fakat etrafında kendisine bilezik
ler, inciler, madalyon kollekaiyon
ları, heykel'er, her nevi mücevhe
rat, gümüt ve altın yemek takımla
rı hediye edenlerin bulunmasın
dan büyük bir zevk duyardı. 

Terzi kadınlar, ufak antika, ya
hut antika olduğu iddia edilen bib 
lo tüccar!arı ve saire bu gibi etya 
satanlar hep Madam Bonaparhn 
emr:ne amade bulunuyorlardı. Sa 
hahları bunların geçit resmi bir 
türlü bitmezdi. 

Almak i:tediği eşyanın bedeli
ni ödemek için, sonu gelmiyen 
menbalara ihtiyacı vardL 

Bu menbaları, yaptık!arı itlerin 
komisyonlarda neticelenmesine 
yardım ettiği ordu müteahhitlerin· 
de buluyordu. 

Yağma edilmeğe mahkiim olan 
bu ltalyada, nüfuzundan istifade 
ediyor, iade talebinde bulunulma
" ihmal edilen ödünç paralar alı
yor, komisyonlardan emrini çıkar
tabildiği, yahut neticelenınesine 
muvaffak olduğu bir it için tükran 
borcu ödemeğe gelenleri kabul e
diyordu. 

İki bombot saray hediye ile 
dolmuttu. Fakat gizli talimata her 
kes riayet ediyordu... Bonapartm 
bu hediye!erden, bu muameleler
den, bu teshilattan haberdar olma
ması ve Bendenutue Cellini'nin iş
lediği ve arzulan 1adece bedeli 
mukabilinde almn'.ııt telakki etme
ıi lazımdı. 

Bitmedi 

Bosnada tren kazası 
BELGRAT, 14 (A. A.) - Bosna'da 

Banja Lulı:aadaıı bildirildiğine göre 
bir yolcu treninin lokomotifi Podgra
cima İllaayonu yakınında yoldan çık· 
?'lf ve P.etinde sürüklediği 10 vagon 
ıle beraber uçunıma yuvarlanmıttır. 

lJk gelen haberlere göre 12 <&ğır ya
ralı Ye bir çok hafif yaralı vardır. 

Makas memurunun heyecandan kal 
bi tutu'arak ölmü'ttür. 

M LL YET PAZAR.n:s ıs KANUNUSANi 19~ 

HARiCi HABERLER 
Japon tehlikesi 
Ve Avrupa 
İtalyan gazeteleri bir 

Japon- Sovyet ve 
Amerika harbi istiyorlar 

ROMA, 14 (A.A.) - Şovyet • Ja
pon gerginliği llalya matbuatı tarafın
dan alaka ile takip edilmektedir. Esa· 
sen ltaiya matbuatı Japon emperyaliz
mi tehlikesi hakkında bir çok makale • 
ler neşretmiıtir • 

Meclisle bahriye bütçesi komisyonu 
raporunu bildirirken şunları okumuı • 
tu: 

"Japonyalı harbi bir beyaz insan 
zaviyesinden telakki etmemek tedir. Harp 
aahaıında ölüm ona en güzel ve en zi
yade arzu edilir gibi görünmektedir. 
Beyazların maddiyetçi medeniyeti ona 
aşağı, ü:küsüz ve sadece dünya zevkle
ri ile meşgul ve alakadar gibi görünür. 
Zihniyetini ona rrkını muzaffer kılmak 
gibi tarihi bir vazife verildiğini zannet
tirir. Bunlar yarının faciasının temeli
dir. Japon milleti sadece ıilô.h k a ·· •eti 
ile ilcrilememekte fakat daha ziya ~• ken
disine verilen vazifeyi iman kuvveti ile 
ilerilemddedir. Bugün Çini iıgal edi
yor. 

O onu tqkilô.tlandıracaktrr. Yarın, 
beyaz ırka olan kiniai.n sevki ileride o
nunla çarpıpcaktır. 

Bunları müphem Ye az çok facialı 
haber veren tahminler telüki etmeme
lidir. Müstakbel tehlike daha tiındiden 
harekete gelmiıtir. Ve ilerilemektedir. 

Gazete di Popolo, bu müıterck teh
like karı111ncla Avrupa milletlerinin ne 
yapabileceklerini aoruıtunnaktadır. Bu 
gazele diyor ki: 

"Şunu hatırlayalım ki, dünya mev• 
cut olalı ölüm tehlikesine karşı muka
vemet için ancak iki çare vardır: Hü • 
cum etmek ve müdafaa etmek.. 

Müdaf~ için bu gazete bütün Japon 
mahıullerıne gümrük duvarlan çekilme· 
sini teklif ediyor. 

Hücum için de, gazete, Japonya, 
Milletler Cemiyetinin hak=liğini red
dederek harbe devam için Cenevreyi ter
kecıığİ zaman müsait bir fırsat çdmuı 
olduğunu hatrrlabyor. 

O zaman Japon mahsullerine şiddet
li bir boykotaj ilan etmek lô.zımdrr. Fa
kat fırsat kaçırıldı. 

Sovyet Ru'\,•ı. Avrupa bir mes'uli
yet altma girmeden, J aponyada içtimai 
bir ihtilal tevlit etmek için ona karşı 
bir harp hazırlamağa teşvik edilebilir. 

Sovyet Rusyaya , görünüşe bakılır
sa Amerika da ilave edilebilir. 

Japonya, Sovyet Rusya ve Amerika 
arasında bir harp, bu üç devlet tara
fından tehdit edilen Avrupa için sela
met o1abilir.,, 

Gazete, Avrupanın bilhassa dahili 
ihtilaflanna nihayet vermesi, nazarla
nnın yalnız Almanya ile Fran1a arasın
daki ebedi ihtiifa çevrilmemesi e ken
dini tehdit eden harici tehlikeıt.i''':a.61.a 
muı lüzumunu ilave etmektedir. 

HaTp hazırlıkları 
LONDRA, 14 (A.A.) - AJUstur • 

ya • Macaristanın 4'ıki diplomatlann • 
dan ve Uzak Şark meıelelerind4' ihlisu 
sahibi olan Baron Von Ungern Sterm
berg, "Sunday Referre,, gazetesinde neı
rettiği uzun bir tetkik makalesinde, Ja
pon siyasetinin Babrimubite alını, ol • 
duğu yeni nziyetin mahiyetini ifta et
mektedir. 

Bu makalede yapılan ifıaata gön, 
Japon hükümeti Bonin adalanoa her 
hangi bir ecnebinin çılanasını yasak 4't• 
mittir. 

Japon hiikümeti, Babrimuhitin ıtev• 
kulceyit noktasından mühim bu nokta
sında mütlıiı bir hava ve deniz üssü 
tesis ebniıtir. 

Fransaya cevap 
Almanların Fransızlara 
verecekleri cevap hazır 

PARIS, 14 (A.A.) - Berlinden 
"Matin" e bildiriliyor: Bir kanunusa
nide verilen F ranıız muhtırasına Alman 
ynrun cevabı, filen hazırdır. Cevabın 
Fransız sefirine tevdi edilmemesi, fÜphe 
siz ki iki memleket arasındaki doğru. 
dan doğruya müzakerelerde ileri bir a· 
dım atılmasından ziyade bir malumat 
ve vuzuh talebi olacak metni üzerinde 
oynanmasın dandır. 

Görü nüıe nazaran Berlin hiikıime
ti hava müdafaa11 meselesinde kat'i bir 
surette hareket edecektir. Bu mesele 
ıudur: 

"Almanya, muayyen bir miktar av
cı filoıu ve tayyarelere endabt eden 
loplar hakkmdaki mücaade için hiç bir 
mühlete razı olamıyacağmı teyit ede • 
cektir. Y 

Diğer taraftan ıili.hlan kontrol tat
bikatı Alman noktasının - mühim bir 
k:ırmmı itgal edecektir. 

Alman hariciye nezareti, Fransanın 
kontrolun tqmili ve mÜt<kabiliyeti hak
kında kafi derecede vuzuh ile nolctai na
zarını bildirmediği telô.kkisindedir . ., 

Staviski ile müna
sebatta bulunanlar 

Y cniden bazı tevkif at 
yapılacak mı? 

BAYONNE, 14 (A. A.) - istintak 
hakimi dün M. Caınille Aynard ile M. 
Dubarry'yi sorguya çekmi1tir. 

M. Aynard'ın öğleye kadar süren 
istintakı netlce!inde ı sl ntr..k hiltimi, 
maznunun kendisine ısnat edilen cÜ· 
rümleri ve bilhassa Sr ... ,vky ile saıni· 
mi m ü naaebatta bu.unduğuna c.!air id· 
dialan §iddetle inkar etmi1tir • 

Yeniden tevkifat yapı:mak ihtimali 
mevcut gibi görünnıüyor. 

Bu' , Bayonne'a gclecelc olan me
b us M. lionnaure, sorg uya çeki1ec .k· 
tir. 

Balkan haberleri 

Yunan hariciye 
Nazırı Pariste 
İngiltere Balkan misakını 

iyi karşılayor 
PARIS, 14 (A.A.) - Yunanistan Ha 

riciye nazın M. Maksimos, dün saat 
12,10 da Parise gelmiı ve bir müddet kal 
d.k..an sonra 18.10 da hareket eımiı· 
tir. 

Balkan misakı 
LONDRA, 14 (A.A.) - M. MaJı:. 

ıimosun ziyareti hakkmda mütalea beyan 
eden Mandıeoter Guardiıın gazetesi ıun· 
ları yazıyor: 

"Yunaniıtan Hariciye nazın , ln
giltere hükumetini Ba'.kıın misakını hüı· 
nü lelikki etmeğe müsait ıördü. Mem
leketine, Bulgariıtanın misaka girme
sini temin edecek bütün teşebbür.leri 
lngilterenin samimi bir alaka ile göre
ceğini öğrenmiı olarak dönüyor . ., 

E u' gar-Y t.nan ihtilaf.arı 
SOFYA, 13 (Milliyet) - Siya

si mahafilde Yunanlıların mali me 
seleler hakkında Bulagrlara müş
külat göstermeleri yüzünden inkı • 
taa uğrayan Yunan • Bulgar tica
ret müzakerelerinin, tekrar başla
ması ihtimali olmadığı töyleniyor. 
Bu ihtilaflar meselesi diplomasi 
yolu ile halledileceklerdir. 

Milletler cemiyeti 
Almanya ve Japonya 

çekildikten sonra 
LISBONNE, ı4 (A.A.) - Harici

ye nazın M. Carro Daınyta, matbuata 
vermiı olduğu bir beyanatta, konseyi 
yann toplanacak olan Milletler Cemiye
tine İmanını bildirmiştir. 

Japol'ya ile Almanyanın olmaması
na ve l talyamn ayrılmak tehdidine rağ
men, nazır, geri kalan 51 devlet ile ı,,,.. 
rabbr Fransa ile lngillere 1adık kaldığı 
tnk Jirde Cenevre mü >He sesinin lclula.
cağım zannetmemektedir. 

ltalyan heyeti 
ROMA, ı4 (A.A.) - M. Aloysi, 

Cenevreye gidecek ltalya heyeti mu
rahhasaama riyaset edecektir. 

SilCılıınzlanma meselesi 
LONDRA, 14 (A.A-) - Muhafa,. 

zakirlann kısmen elk\rına naşir olan 
"Sunday Tunes,, silihları bırakma me
selesini bir neticeye vardırmak hususun· 
da M. Mac Donald hijkumetini leşçi et
mektedir. 

Bununla beraber, bu muhafazakar 
gazele tarafından tasavvur edilen hal 
çaresi, Milletler Cemiyeti tarafından 
değil, faka mmtakavi veya müşterek 
menfaaller üz•.rine yapılan misaklarla 
temin edilecektir. 

"Serutator,, gazetesi. batmaka1e&İn· 
de, her ıeyden evvel, Milletler Cemiye
tini kurtarmak tazım olduğunu söyli
yor. 

Almanyan.ın 
Hava silahları 

LONDRA, 14 (A.A.) - Gelecek bir 
mayısta , Almanyanın hava silahlan 
Fransanınkine müsavi olacaktır. 

"Reynoldı" gazetesi , Almanyanm 
silô.hlanmasına dalr istinat etmiı oldu
lu vesikalardan bu neticeyi çıkarmak • 
tadır. 

lıçi hrkasmm naşiri efkiin olan bu 
gazetenin iqaatına göre, M. Georining 
tıırafrndan hazrrlanan hava programın
d dünyanın en aıri ve en kuVYetli ma· 
kinelerinden 294 tayyare vardır. 

Bombaları elektro • manyestik bir 
sistemle atılan hu askeri tayyareler, dört 
ayda bc.zno olacaktır. 

Bu tarihte Almanyanm ı,ı70 ile 2,ıOO 
tayyare arasında bir hava filosu olacak
tır • 

- ---
Romen Başvekili Ankara_qa gelecek 

BVKREŞ, 14 ( A.A.) - Anadolu Ajansının Balkan hususi muhabi. 
rİ bildiriyor: Bükref elçimiz Hamdullah Suphi Bey, bugün 11 de Ba,ve 
kil M. T atareskoyu ziyaTet ederek kendiaile mülakatta bulunmu,tur. 
Yine bugün öğleden ıonra saat 5 de Hariciye nazırı M. Titulesko, _eli
rimizi davetle kendiırile uzun bir mülakatta bulunmuştur. Bu mülakatla 
nn, Yeni Romen hükumetinin Balkan milletleri itilcilı hakkında çok mü 
~it olan düpincelerini izah eder mahiyette olduğu kuvvetle tahmin e
dılme~tedi~. Yeni Romen Bafvekili M. T ataTeskonun ilk fırsatta Anka
rayı zıyaret etmek arzusunda olduğu haber alınmıştır. 

Yozgatta kar bir metre! 
YOZGAT, 13 ( A.A.) - On iki saat devam eden kar tipisi bütün 

yolları tamamen kapatmıştır. Postalar durma,, Yerköy istasyonu ile mü 
nakalat ke•ilmiştir. KaT şeh 'rde bir, dağlaTda bir buçuk metreyi bulmuş
tur. Belediye şehrin karla kapanan cadde ve sokaklarını açtırmaktadır. 

-------

,.. .... . ,~ '4'l" "' . . ;;,. ... 

Çanakkale valisine takdirname 
ANKARA, 14 (Tele/onla) - Yol ve köprü işlerinde gösterdiği 

muvalfakıyetten dolayı Çanakkale valisi Süreyya Beye Nalia vekiile • 
tince bir takdirname verilmi1tir. Ayni işlerde mesaisi görülen hususi 
idare müdürü Salih Beye. de bir takdirname verilmesini Nafia vekiile• 
ti Dahiliye Vekaletinden temenni etmiştir. 

Şirketler komiserleri hakkında 
ANKARA, 14 (Telelonla)- lktısat Vekaleti gibi Nafia Vekaleti 

de şirketler nezdindeki komiserlerini kaldırarak mürakabe usülü • 
ne yeni bir şekil vermesi ihtimali vardır. 

Tapu müdürleri arasında 
ANKARA,.14 (A. A.) - Balıkesir Tapu lUüdürlüğüne Kocaeli 

müclüıü Hüs::ımeddin, ii..ocaelıne Çorum Müdürü Seyfetlın, Çoruma 
Yozgat Müdürü Omer Lütfi ve Yozgadada Artvin eski Tapu Müdürü 
Behram Bey.erin tayinleri iili tastika iktiran etmiştir. 

Sigara f iatları yeniden indirilecek 
AıvKARA, 14 (A. A.) - Hari çte sigara sahf<mızın temini için 

kurulacak L.mted şirketin teşkıule Jstanoulda meşgul bulanan inhi
sarlar Vekıli Ati liuna Bey, memlekette satı.an ıııgara fıatterile de 
meşgul o.acaktır. Sigara tıatlerinde yeniden bir tenzilat yapılması, 
bitha.sa 8 kuru,Iuk halk ııigaraaı fiat.nin indirilnıe.i kuvvetıe muJı. 
temeldir. 

Gümrük memurlarına bir tamim 
ANKARA, 14 (A. A.)-Gümrük ve lnhisarlaT Vekaleti ahiren 

kabul edi.en tahfif kanunu muncuebetüe bir tamim yaparak sınır/ar
acı yabancıtarta uk karfUQfan Türk gümrük memurlannın memleke
ti iyi tem.il edecek vasıf ve karaktere malik olmaJan lazımgeldiğ.ni, 
devıet vaTidahnın ehemmiyetlilerinden birini toplamak, ayni zaman
da ticaret ve seyahat, haTeket ve siyasetleri kolaylQftırmak gibi na
zik vaz..leıer sahibi olan memurların ae11ıet menaliinde hauas ve 
halk.a tüccara karfı halkçı ve teshilatçı olmaları icap ettiğini bildir· 
mekte doğra ve şeretli kcılmanın manevi hazzını tebaTüz ettirerek 
bazı zayırlaT tarafından gümrük memurlarına sürülen lekenin tama
men si.inma:ni ~temektedir. 

Gümrüklerde beyanname şekilleri 
AN KARA, 14 ( A. A.) - <?ümr~k ~ütehaısıslannın verdikleri 

raporlar üzermde yapılan tetkıkat bıtmıı, bunlardan vekiilet ve güm
rük idaresinin yapacağı işteraen memurlara ait bazı ahkiirn ile be
yanname ve sair matbu evrak şekilleri hakkındaki tavsiyeler tatbik 
eaılmıştir. Ve .. iilet maddelerin diger kıınmlannı da yeni. bütçe ve yeni 
tarile kanunu ile tatbik edecektir. 

inhisarlar vekaleti her müşkülü 
halledici bir kanun hazırlayor 

ANKARA, 14 (A. A.) - Yeni tarife kanununun tatbikine başlan
dığınJan beri tatbikatta tesadüf edileü müşkü.atın izalesi yeni iktı· 
saaı hareketlerin ıcap ettirdığ< şek ilde yeni hükümler ilavesi mecba· 
riye_ti kaTşıaında lnhuarlaT ~ ekiüe ti her müşkülü halledici ve yeni lii• 
zumıaTı kar~.ayıcı bir tarzda yefT yeni ve şümüllü bir kanun layi~ 
hazırlamayı zaruri görerek işe b'lf ıamıştır. 

Müsteşar Adil lJeyin riyaseti aJ anda sık sık toplanan komis-yo~ ~tı 
lıazırlıRlarla meşgul olmaktadır. Layihanın önümüzdeki martın bırın
ci gününne kadar bitmesi içın çalıp/maktadır. 

İnhisarlar Vekaleti teşkilatı 
A NKARA, 14 (A. A.) - lnhi:sarlaT Vekaletinde yarından itiba

ren faaliyete geçecek bir komisyon vekaletin yeni tefkilat kanununu 
hazırıamıya baş.ıyacakhr. 

Yeni tqkiliit, yeni icaplan ve tahallvülleri tatmin edecek bir ıe
kilde olacal..hr. Memurin sicilleri en yeni bir uaulle ıslah edilecek, 
bu husıısun temini için •İci/ dairesi kadrom biraz tevsi edilecektir. 

Bilha..aa, muamelatın kontrolü için teltiı salahiyeti genifietilecelı 
ve müfettiş adedi artırılacaktır. 

İstikraz tam bir mvvaf f akiyetle 
kapandı. Tek tahvil kalmadı 

ANKARA, 14 (A. A.) - B tertibi ikramiyeli dahili istikraz. tah
villeri halk taTalmdaıı tamamen kapıfılmlf ve bugün bir tek mevcu• 
du kalmamıştır, 

Baş!ıca sahş yapanlardan, Ziraat Bankası 2391, iş Bankaııı 7563, 
Merkez Bankası 168,161 adedinin satışına tavassut etmiştir. 

Aldığımız malumata göre Merke; Bankcuınca yapılan •atışlann 
123,936 sı Ankarada ve 31,945 şi lstanbulda 39,051 i iz.mirde l .211 
si Samsunda, ve 1098 i Mersindedi r. 

istikraz tam bir muvallakıyetle kapanmıştır. 

Hariciye Vekili Bükreşe gidiyor 
BVKREŞ, 14 ( A.A.)- Anadolu Ajan•ını~ Balkan. hususi muhabi: 

ri bildiriyor: Hariciye vekili Tevfik Rüştü Beyın, M. Tıtule•koya iaJeı 
ziyaret etmek üzere fubat zarfında Bükreşe geleceği haberi teeyyüt et 
mektedir. Bu mülakatın iki memleket arcuında sürat/i bir inki,ala ma; 
har olan dostluk münaaebatının ve binnetice Balkan milletleri arasındtı 
ki yakla,.na temayiiliihm azami surette takviye edeceği beyan olun• 
maktadır. 

"Romanya Hıristiyan Türkleri 
için milli mektep lazımdır,, 

Bir Romen gazetesi ne diyor 

BVKREŞ, 14 ( A.A.)-Anadolıı Aian•ının Balkan hususi muhat!• 
ri bildiriyor: "Kadvorel" gazetesi bugün çıkan nüshasında "Yeni b~t 
milli unsur'' başlığı altında Romanya hıristiyan Türklerinin milli bıt 
ekalliyet şeklinde Romanya hükiimeti tarafından tanınması lüzamu~d 
dair pek ziyade di/ıkate liiyik bir makale neşretmektedir. Muharrt~• 
bu makalede, Türk taTihinde muhtelif dillerin rollerine dair gayet vtr 
kılane malumat verdikten •onra, Türkleri yalnız müslüman dinine ·~ • 
lik larzetmenin fahiş bir hata olduğunu kavdederek bir Türk kiliseaı ~ 
nin tesisine büyük bir ehemmiyet a ietmekte ve ba suretle Türk hal"· 
ile Avrupanın hıristiyan milletleri arasında ayrıca bir de dini rabıta ız 
essüs edeceğine işaret etmektedir. Umumi bir gallet neticesi o/ara 
milliyetin yalnız din ile izah edilmesinin Türk halkına milyonlarca /ıtıf 
Jeş kaybettirdiğini, h"l"uki Romanyada hırİ••;,.~., T;;.ı..ı~,: m-asında ır
ki milliyetten mütevellit uyanıklık 'Tlarelerine lıer tara/ta tesadüf olıJ~ 
duğunu ve hıristiyan Türklerin Bulgarlığa temetsül a,rıesınden Ronıı:;;. 
ya için hasıl olacak zararı ileri sürerek, hıristiyan Türk çocuklarının I 
ğer ekalliyetlerin mekteplerine itiraz etmekte ve "bunlara milli mekte 
ve milli kli•e bahsetmek liizımdır" fikrini müdafa etmektedir. 



[flCLEiai11 
Y aınyam sanacaklar! .. 
l'ürkiyede uzun müddet oturmuş bir 

~nebi dostum geçende garip bir şey 
n ~tıne nazarıdıkkatimi ceibetti . .Ba· 
lııh b,r 1:ürk için belki göze çarpmıyan 
y, af b_ı~ ~ey gösterdi .• Bu tuhaf şey, 
k lllek ısı?' crimizden bazılarının hak· 
ı,?"ızdakı garip itadesiuır. ısuruara 
S 

1
". Yabancı gözü j .ı e ve yabancı dile 

l:;•rerek baktım. Hakikaten gar p o· 
p.,:r._ Mesela: Kadınbudu •• Bu, he· 
l;;ı.~<ın biıdiiimiz bir nevi koftedir. 
liıxı .1n g~Iiniz bunu fransızcaya çevire 
aOz' C\Uaae de femme. . Bu da ayni 
te lllı:ıa bana türkçenin verdiği köf· 
lıir lııefbumunu hatırıabruyor, bilakis 
ı....=:::•ııın kalçasından A§Aiı keıi.ınit 

1(,. lilylüyor. Oaha var: 
il dın &öbeği = Nombril de feınme. 

l'I hu da Öyle. Türkçeai mahut tatlı· 
.,.., •~ırlatır. F~anaızcaaı da bir kadı· 

'Vıobek tarafını ifade eder. 
"•zir Parmağı = Doigt de Vizir .. • 
., .. d .. 1 li aoye ... 
1( •le tuna bakın: 
,.~rru Yank = Ventre fendu. 

•rzeUrkçeai bize hiç bir iğrenç ifade 
liy bn.iyor ama franaızcası berbat ge· 

a~: '.. İ>qilmiş bir kann. • • -
Çe •. ~tün bunları bir yabancı ya turk· 
t..;.8'renerek, yahut kendi li~na 

llıııe et..irerek iıitae kendi kendıne: 
tıı;;; E:.Yvah! Yamy_amlar arasına düı· 
ıı" • demez mi? .. 

liıt; en ~unlan bu yemek isimler~~ d~ 
"it l"<!lım diye yazmıyorum. Çunku 
iaııı; 11

; !'.'h~r iami, sokak ismi, y~~k 
t.\illca egııtirmeğe taraftar degıl~ 
tiiıt a.dıın aırf mevcut bir garabeti 
a.ıaı •rıııektir. - Söz aramızda -
•e.ra :~ı:z da yemek ismi aeçerken İn· 
1-r Ucudundan faz !aca ilham almı§• . . . . 
c11 Aü Riza Efendinin akıbeti t.,::a. lİinkü (Milliyet) te çıkan ya• 
""• 0 1cuyanlar, orada ufak bir va~a· 
deı.; a.nıattığıın Ali Riza Efendi ismın• 
llıitl •hbabımm akıbetini merak et • 

•rd· llıeltt ·"'. Ben de bu akıbeti merak et· 
lııbu 6 •dını. Dün kendisinden gu m ek· 

.. 4 ~dıın .. ı '"z be;yim. 
lıj,, ::~•ırza Jıar;ı çok mahı;ubum. La • 
ile JI eıı ııe gelir? Vermeue Mabut, 
i"'İt a:••ıı Mahmut (* ). Kader boyle 
lıq,,i 1Yevm bendenİ.2: Cerrahpaıa 
l~ :honeai dördüncü pauiyonunun 
lıa,,.1 ~nıaral! kovuıundayım. L-:hül· 
lıen.. •lıhatım yerınde iae de tabıpıer 
ıı;..,7'",, b•ra1<mı".orl~r. Sergüzeıtihazi· 

"'it er.,eı;hızır hıkaye edeyım: 
6 .. li":~~anııerilin 2.S üncü çar§am• 
nıeı,1 "" &ahurdan evvel mütalea et• 
~ı..,: bu!unduğum cerıdede bır mem• 
••ı; ,,T ."•r köylünün duvardaki orüm· 
~İlle ';,' ~derk.en duuar yarılıp bir ha· 
•orı, rr .. tıır~ı 6Örmüıtüm. Sahurdan 
I.;,,. Q ôlemımeııamda Hızır Aleyhisse· 

...._«•!ip bana: 
IQI el Q Ali, •n dahi bir örümcek İt· 
•QJ,1 "'"•en hGJ1ineyi bulurmn ! Ama 
ıled;" akdemc• bunu kimseye açma! 

da ".,~~•n UJIGlldım. iki rikôt nam= e· 
Pilı tiı.ten ..,nra aabaha kadar tes• 
ııe.1 F•~~im, • V • aleuabah bende ha· 
•ak ekı Örümcekli yerleri aradım. An· 
ıaı.:J.a'!ıiım. da kömürlükte buldum. 
•nı lllızc ltarft olan muhabbet ı;e 
el '.' 13'.etım haaebile bu teıebbüu aUı:in 
Iİ '1tırakinUı:i münasip gördüm. Lakin 
d IZırııı tembihi veı;hile aize açama
•;::·• Eier h~~yi b':'labilseydik tak· 
iiJm· ~ek nıyetinde ıdim. Naaip de
•adı~ nfCll!ah baıka bir zaman mü· 
rayq: .za naıl oluruz. Gelelim mace .. 

.c.atını~ benclcni..zi körnür1u"kt 1 
" 

b L- ı· . e ya • 
lZ ıra-p ı.rar ettıkten •o b 

d . b' h nra en .. en .. :e ır aıyet 11eldi O L d .. 
...... A • «Garo-

rumcegı ıtlôl için savurdug"um L 
ların te• · • I HG.ı:ma .. 
me d • •rı 0 madı. Ôrümcek te üıtü. 
bir ~ru ıavlet edince heyecanımdan 
hatı~ e~a a~tım. Ondan •onrannı dcr
llede lıuı~';;'Jlorjm· Kendimi h<Utaha. 
ziyaret' . m. lnıaallah ilk fırsatta 
• ınıze ge ece.. B k. 
uere ~fer, gım, o ı Men sa-

Eueyit 
lıte Ar Rı Ali RIZA 

l.alun n ı za Efendinin akıbeti. Ba • 
cak. e kadar zamanda afiyet bula· 
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Dalgıç aranıyor! 

Süngerciler İkbsat Veka
letıne müracaat ettiler 
Süngerciler lkbaat ~ eki.leti~e .bir 

müracaat yaparak da!gıç ıılenne 
ait bazı istekıerde buıunmuıla.rdır. 

Geçen &ene ve bu aene aunger ıstıh: 
aala.ı az olduğundan Türk süngerlen• 
nin fiat vazıyeıı gı1ıt.y~t 1y1 Du. ~-~-\! 

idi. Bunu aoren Kaıunnoı ıünger taar
leri "lurk aungerci.ıerini fena bir va• 
zıyette bırakmak. iç.ın da.gıç4arımızı 
kandmnıııar ve Kaıimnosa almıılar
dır. 

Türk ıüngercileri Avrupa'dan daJ.. 
gıç makineıeri getirtm.flerae de bun· 
lar ht.nuz aumnikten çıkamamııtır. 
Sungercıler aa..g•ç bwmak ıçın bu 
makıneJ.erın bıJ' an evvel çı.karı.ıJDaaı• 
nın teminini vekiıetten iıtemektedır .. 
ler. 

l:.cna.i malları da yerli gibi 
saııtnıar v.ı.rl 

Ticaret Ouasında bir taknn eıyanm 
etiket .. erın.i degıtt&rerek satma mese
leıue meıgul o.ıan kom..ıayon bu oeta 
da ytnı 1>1~ vazıyetJe karıuaımıfbr. 

~mıdi de bar .lıUblD\ maııarın tıarıç
ten gıo:bri .. a~k .. erı haıae yerJ1 nta.J.ı .gıoi 
aa.ııu~arı BD8.ft.nu:iur. K.onı .. ayon .01.1 

cıheti tetı<ık eatru.~aı bir çok muı ..... u
la.tıa kaı §lJ.AjIDlf ve kllllıe kab..uıd.U 
üzerine aımamııb.r. 

Arpa ını aca.ıınız iyi deJil 
Geçen a.ene .. er içmd.e ihraç e§yanuz 

araa.n ... a m\L.lım D.r Wt!Vııt.a a.an vo 
m~mı~a.cte &Y• b.t.r i;e..ı..r lemın eO..;;n ar .. 
paıarımızın DU aencı:tı vazıyeb pek te 
ıyı d~ga.ıoır • .l.Junya aıpa p.yas~ıJ.J.ua 
bu sene vazıyet ıen~ııı.za.e aegı..uır. 

Geç._;n aen.wler arpa.arımızın baf
lıca uıu~ıerıı~rı deıç.1<.ı, ıspanya . ve 
Fransa ıuı. öutun 1>u matıreçtcnmız 
kon'"enJan, cıovaz ıa.o.y.dau ve sa.ıı·e cıo
layıaı.e aa pa.ıarımız JÇı.D kapannuş.ür. 
Bı.ıhaua. r-oıonyanın aı paıarımıza Kar
t• açhK• reKab..A. tena. bat tea.r yapmış: 
br. bugun ıe..mızcıe baı.ıca muştt:rı 

yaınız 1ı.aıyaaır. 

Mu§ .. er ... t.;ınıız arpalarımızın yük .. 
ıek ka1ıt.eıın1 ta.atik eunek.le berabt:r 
fiat ~erm b1.ı·az da.ha ucuz . aına.;.ını ve 
istandardtze edtlmcıun.a ıa.tcm ... .kı.e<.ur
ler. 

Bir köyün p .. ncarları 
Bu sene Kavak.ı.ı .ııeazaaının Meriç 

nehri aaıı.ı.enndek.i bazı köylennae 
pancar ek>ııruııir. Hava.arın yagmur• 
lu cıtmeıı ve mmtaiı(a.iann ıa.eye u
Z&K bwunma.aı bu pancarların aevki· 
ne imkin bıralunamak .. adır. 

Keyfıyet hÜkumetçe nazarı dikkate 
almarak bu pancarıann Yunniatanın 
Sofulu kaaabaaı vaaıtaai.e aevki huau
aunda te,ebbuaata giriımiı ve Uzun. 
köprü kaymakamı Necmettin Bey tre
zine ile Pityon • Kule-İye giderek So
fulu kaymakamı ile görümüş.ür. 

Bu mrntakadaki köylerde biriken 
pancar miktan iki bin tonu geçmek. 
tedir. Gümrük idareai pancarların 
Yunaniatan tariki.e ıevkine müsaade 
edilıneai için mahalli gümrÜk idaresi • 
ne tebıili"atta bulunmuttUJ'. 

D ... nya mcı.don CdVlldrİ fiatları 
1:.t;~~ ma~e?ci!er birliğinden: 

11 fiati) tarıblı fiat (Londra hona• 

L
. Bakır (elek) 34 1/ 4 ifa 34 3/4 lngil. 
ıraıı 

BKakır 31 1/ 4 ila 31 3/ 8 lngil. Lirası 
:ılay 224 3/8 ifa 224 1/2 lngil. Lira· 

il 

. Kurıun 10 15/ 16 ila 224 1/2 lngil. 
Lırası 

Çinko 14 1/2 ila 224 1/ 2 lngil. Lira· 
il 

Krom (Türkiye malı 48 % ) 72 ila 
74 lngil. Liraaı • 

Krom (Tütkiyc malı 52 % ) 85 ila 74 
lngil. ıilini. 

(Beher derece için 2 ıilin fazla) 
Antimuan (50 dereceli beher derece

ıi) 2/9 ila 3/ lngil. ıilini • 
Antirnuan ( 60 dereceli beher derece

ei) 3/ 6 ila 4/ lngil. şilini. 
Magnezi ( 300 tonluk partiler) 40 ifa 

4/ lngil. ıilini. 
Kömür (Fob Cardiff) 19/ 6 ifa 4/ in· 

gil. ıilini. Gros Admiraute 

Gros Ordinaire 18/ 3 ila 18/ 6 lngil. 
ıilini. Kömür (Navlunu) 

Cardiff • Geneva 6 ila 18/6 lngil. ıi· 
!ini. 

Zeytinyağı piyasası 
Bu aeneki beynelmilel zeytinyağı 

piyasası geçen senekinden bozuktur. 
Umumiyetle zannedildiğine göre bu 
aeneki talep!eı: geçen yılın ayni mev• 
aimi esnaaındaki miktarlan bulamıya• 
caktır. 

Beynelmilel Zeytinyağı piyasasında 
lapanyanm bu seneki mahau:ü hak· 
kında pek muhtelif tahminler yüriitül 
mektedir. lıpanya mahsulü bidayette 
4-00 ıqi!yon kilo tahmin edilmigken 
timdi 300 milyondan yukan çıkma· 
maktadır. Bu da vaziyeti kan§tınnak· 
tadır. 

Almanyada zahire fiatı 
Ce~en malUma.ta göre Alman Hükô

~et!nin zahire fiatlerin.i üç aydan be
~ bı~zat teapit etmesi zahire fiatleri 
uzerınde fcvkalide müaait bir teair 
yapmıthr. 

• Bilhasaa bu neticenin 933 gibi umu· 
mı mahıUJ rekoltea.i bir aene evveline 
nazaran çok faz)a o'duğu bir ıened.e 
alınmau ıayanıdikkat bulunmaktadır. 

Yerli fıçı meselesi 

Cemlyellerde 

Nekadar var? 
Marangozlar ve kullandık
ları keresteler hakkında 

bir sualin cevabı 
Orman mektebi alisi müdürü müder

riı Mazhar Bey, Maranııozlar Cemiye
tinden, lstanbul ve mülhakatında ne 
kadar marangoz ve emıali iıçi bulun· 
duğunu sormuı, kullanılan keresteler 
ve saire hakkında .bazı malılmat istemi§· 
tir. Cemiyet, Mazhar beye lazım gelen 
malümalt bildirmiıtir . 

Buna nazaran, ağaç itleri sanayiile 
meşgul zümreyi marangozlar, doğrama
cdar, kutucular, tezgahçılar, sepetçiler, 
fıçıcılar, cilacdar, tornacı usta ve iıçileri 
te§kil etmektedir, 

lstanbul ve mülhakatında tahminen, 
500 dükkan ustası marangoz ve doğra
macı, 1000 marangoz ve doğramacı işçİ· 
ıi, 50 kutucu dükkan uıtaaı, 20 kutu• 
cu iıçisi, 30 tezgahçı dükkan ustası, 10 
tezgahçı itçiıi, 80 ıepetçi dükkan usla· 
11, 160 ıepetçi itçisi, 40 fıçıcı dükkan 
ustası, 70 fıçıcı işçisi, 80 cilacı iıçisi, 
50 tornacı dükkan uıtası, 30 tornacı iı· 
çiıi, cem'an 2123 sanatkar mevcuttur. 

Cemiyet ve marangozlan alakadar 
eden ba§lıca meselelerden biri de kerea
te meselesidir. Mazhar Beye yazılan ce
vapta bu hususta §Öyle deniliyor: 

"Memleketimizde istimal edilen ke
restelerin hepai yaftır, ve kunıtulma· 
mı ıtır • 

Kereatelerin yaı olarak istimal edil
mesi neticesinde yaptığnnız eıya, bir 
müddet sonra kunıyarak açılmakta, eşya 
lar berbat bir şekle girmektedir. Fa
kat mü1teri bunun farkında olmadığın
dan bütün kabahati marant;eza tahmil 
eder, komşumuz olan Balkan memkk' t
lerinde bile bütün keresteler - bilhas
sa mobilyacılıkta iatimal edilen kereı
telcr - fınnlanarak kurutulmaktadır 
Oralarda hiç bir marangoz kunıtulma'. 
mı§ kereste istimal edemez. Bu husus• 
ta kanuni mecburiyetler vardır. 

Hükumctimize vaktile kerestelerin 
kurutulması mecburiyetinin vaz'ı hak· 
kında ricada bulunduksa da menfi ce· 
vap aldık. Binaenaleyh zuhur edecek bir 
fırsatta bu husustaki fikrimiz müdafaa 
edilirse ço!< müteşekkir oluruz.,, 

Ekmekçiler intihabı yapıldı 
Ek'?'ckçiler Cemiyeti yeni idare he-

Mahkemelerde 

Vlllyette 

Tahkikat yapılacak ---
Maliye Vekaleti bir 
müfettiş gönderdi 

Beykozda Türk Sanayi Şirketinde 
aaklanmak iatenilen bir vergi meaele
ainden dolayı memurlara rü§vet teklif 
edilıni§ ve cürmümeşhut tertip olun• 
mu§tu. Bu aeheİ>le üç memura da İş· 
ten elçektirilmişti. 

Bu iıi tetkik etmek üzere Maliyfl 
Vekaletinden müfettiş Lütfi Bey me· 
mur edilmit ve Lütfi Bey gehrimize ge 
)erek tahkikata b&§Iamııtır. 

Dit.iş \ e biçkı müesseseleri 
Biçki ve dikig müesseseleri hakkın

da dün Maarif Veki.letinden vilayete 
bir tamim gelmiıtir. Buna ııöre bun· 
dan aoııra biçki ve dikit yurtlan aça· 
cak olanlar yerli veya ecnebi bir biç· 
ki mektebinden ıehadetnameli olacak 
tır. 

Şehadetnameai olmıyanlar vekil~
tin göıtereceği bir kız ıanat mekte• 
binde imtihan vermeğe mecburdurlar. 
Bu 11'.biler en az ilkmektep mezunu o· 
lacakbr. 

Kulüp açabilmek için 
Bazı semtlerde klüp mevcv; clduğu 

h'.:.!de bir takrm apor klüple. • a.çmak 
iç.n müsaadeler iatenmektedir. Semt• 
lerinde klüp olan yerlere tcl..-rar klüp 
açma müsaadesi verilmemektedir. 

yeti intihabatı dün Havyar hanındaki 
cemiyet merkezinde icra edilmiştir. 

Geç vakit bil"'n tasnifi ara neticesin· 
de eski idare heyetinin yeniden seçil
mediği ve yeni idare heyetine ıu zeva .. 
tın intihap edildikleri anlaşdmıştır: 

Mehmet Nuri (Beyazıt) , Şerif (Ho• 
capaşa) , Kadri (Üsküdar) , fsmail Hak
kı (Dolapdcre) , Şevki (Beyazıt) , Ab
di (Beykoz) , Numan (Kadıköy) , Ali 
Fuat (Aksaray) , Yani lıpilalci (Kal
yoncu Kolluğu) ve Dimitri Loaopuloa 
(Galata) Bey ve efendiler. 

Yeni idare heyeti, yarından aonra 
toplanarak aralarından birini reis ıeçe
ccktir. 

Diğer esnaf cemiyetlerinden bazıla· 
rı da bu ay içinde ve şubatta yeni ida· 
re heyetlerini seçeceklerdir. Maranaoz· 
!ar Cemiyeti intihabatı şubatın hafta • 
aında yapılacaktır. ' 

Kız kardeşini öldüren .• 
İdamı istenen bu adam kardeşini 

nasıl kestiğini anlatıyor 
Geçen haziranda Çatalcanın Çakal 

köyünt.e pek feci ve pek kanlı bir ci· 
~~~et olmuı, bir ağabey aile geçimaiz. 
ligı yüzünden 18 ya§ındaki kız kardeıi· 
Ayteyi koyun boğazlar gibi boğazlaınıt-
tı. 

Senelerce salhanede çalışmıı kasap
la': da.. koyun ~ğazlarken bile tesadüf 
edilemıyecck olan bir aoğuk kanlılılda 
~z ~deşini boğazlıyan bu ağabey Ha· 

oglu Oımandı. 
Halil Oğlu Oımanı bu cineyete aev

keden. sebep, evlendiklen sonra evinde 
anneoı ve kız kardeti ile kansı araam
da başlayan aeçimıizlikti. 

Bu a~ evlendikten bir kaç ay son• 
ra karısı ile kız kardeıi arasında gelin, 
görümce rekabeti ba§lamııtı. Günün 
muayyen saatleıi~de gelin, görümce, 
arta kalan aaatlerınde de gelin • kay· 
nana evin içinde biribirlerinin gözlerini 
oymak istiyen birer düıman halini al
ınak.a, Osman da evine dönünoe bu üç 
~tınaz düşman onun başının etini ye
mıye başlamıılardı. Osman evlendiğine 
de, .evleneceğine de piıman olmuı, bu 
dedıkodudan ve geçimıizlikten bılmııı· 
tı. . 

~.aziranda bir gün Osman kız kar
deıı ıle beraber ot kesmek üzere yola 
çıkmııtı. iki kardeı köy yolunda mer'a· 
ya d~ ilerlerlerken Ayte ağasına ge
ne gelinden ıikiyet etmeğ başlamıı ... 

- Iıte sen bu kım ile evlendikten 
ıonra artık bize bakmaz neneni ıaymaz 
oldun demiştir. ' 

Osman karm hakkında böyle ağır 

ecnebi fıçılannın memlekete men'üt
ha...i için teşebbuslerde bulunmuılardı. 
Bunun üzerine kendilerine fıçı mıa..i
tını daha ucuza male.ıne!eri tavaiye 
edilmiı ve amıller tarafından ecnebi 
fıçılanna muadil fıçıları ayni fiate, 
hatta daha ucuza malettikleri ileri aü 
rülmüt~ü. Bunun Üzerine Sanayi Mü .. 
fettiılerinden Daniı Beyin huzuru ile 
yerıi ve ecnebi fıçılannın mukayeaeai 
tensip edilmit ve amillere bu huauata 
tebligat yapılmııbr. 

Aıniller, aradan hayli zaman geçti
ği ha.de kendi fıçılarile mukayese için 
piyasada bir tek ecnebi fıçm bulama. 
dıklanndan bu mukayese yapılama
maktadır. Amillerden biri, kendisile 
görüıen muharririmize demittir ki: 
"- llu-acat Ofisi, balık tacirlerine, 

tuzlu balık ihracatında kullanılmak 
üzere ithal edileoek fıçılann bilaresim 
ithal edileceğini tebliğ ve kendilerini 
ihracata teıvik e~i§ti. Bazı halık ta• 
cirleri de, bunu göstererek bizden da .. 
ha ~cuz fıçı tedarikine kalkıgtılar. Bu 
vazıyet karşıaında teşebbüa!erim · · 
yapmııtık. Maamafih her halde .'zı 

d b . 'k" pıya-
aa an tr ı ı ecnebi fıçı tedarik d 
rek yakında yerli fıçılari!e m k e e-

d •. u aye. aeye arze ec:egız.,, 

bir tahkir ciimJesinin söy]enmesine kız .. 
mı§ ve ıuratma bir tokat vurmuıt~r. 

Ane ağaımın bu umulmayan hidde
ti ve kendisine tokatla vurması Üzeri
ne bir an ta§alaınıı, ve ani bir tehevvür
le: 

- Diyeceğim iıte.. 

Diye haykırmııtır. Osman da bir 
hamlede Ayıeyi kavramı§, yere yatır
mış: 

- Keserim kız seni! ... Suı •• demiı· 
tir. 

Bittabi ağabeysinin kendisini kesme
ıine ihtimal vermiyen Ayte ağlama· 
ımı ve tepinmesini arttınruf·· 

- Zor kesersin, tavuk muyum ben •• 
diye üstelik ona çıkl§mı§tır da.. 

Fakat Osman bıçağını çıkarınca kız 
bayılıp kalmııtır. Bundan ~nrasını Os
man kendisini yakalayan ıandarmalara 
fÖyle anlatmııtır: 

-" Kız kardeıim bayılınca onu ya
na çevirdim. Gırtlağını kantrttım. Üze
rime kan 11çramasm diye arka tarafına 
geçtim ve bıçağı olanca kuvvetimle gı~t· 
lak kemiğine dayadım. Kız kardeıim bır 
iki deprendi. Ondan sonra uzun bir hı· 
nltı ıalıverdi. Dere gibi kan botandı 
aonra kalıp gibi dondu, kaldı ve öldü. 

Ben dereye indim, bıçağı yıkadım. 
Sonra arabanın rekerlek demirine vura 
vura körlettim ve sonra tekrar dereye 
indim, muayene olursa belli olmasın di· 
ye bu ıefer de bıç.ğı kumla yıkadnn.,, 

Bir hiç yüzün.den kız kardeşini boğaz 
!ayan bu adam hakkındaki tahkikat Ça· 
talcada ikmal edilmiı, istintak bakimi 
maznunu kız kardeıini vahşiyane bir ıu
relte öldürdüğünden dolayı idamı m'!
tazammın olan 450 inci madde mucı· 
hince ağır ceza mahkemesine ıevketmiı
tir. 

Dün ağır ceza mahkemesinde bu da
vanın muhakemesine ba§lanacaktı. Fa .. 
kat davacı mevkünde bulunması icap e
den maktulün ve katilin annesine tebli· 
bat yapılaınaôğı anlatıldı. bunun için 
muhakemeye baılanamadı. 

Ve kız karde§İnİ boğazlayan adam 
tevkifhaneye iade edildi. 

Bir alameti farika davası 
Dün ikinci ceza mahkemeıinde §a· 

yanı dikkat bir alfuneti farika dava11 rü
yet edilmiıtir. 

Davacı Nesim Taranto efendi, maz. 
nunlar da Berberyan, Vahan, Aıador 
Giritliyan, Mehmet Nuri, Asador Kara
gözyan, Pamukçiyan, Nikolaidis, Vita· 
li, Eotilyanos ve Haçatoryan efendiler
dir. 

Davacının davasına göre hu zevat tak 
!it mal satmaktadırlar. Davası vekilleri 
kendilerinin üzerinde Hanriyatta yazılı 
ve köpek başı markalı bir nevi kaput 
bezi satt k!annı, halbuki İzmir §ark men. 
ıucat ıirketinin yaptığı kaput bezlerinin 
de üzerinde k:ipek başı markası bulun· 
duğunu söylemek!"' ve bunlann müsade-

----
Muhtar:ık işleri 

--o--
Kaymakamlar dün de 
Belediyede toplandılar 
l&tanbul kaza kaymakamları dün 

be:ediycde toplanarak muhtarlık İşle
ri için yapılacak taıinıatname etra .. 
fında görütmüılerdir. Nızamnamede 
tasrih edilmiyen bir çok itler hakkın • 
da, talimatnameye kayııtlar konacak- 1 

tırTalimatname ikmal edildikten aon· ! 
ra tabedilerek bütün alakadarlara 
tamim olunacaktır. 

Suıtanahmetta niçin su yok? 
Sultanahmet ve civan halkı beledi· 

yeye muracaa.t ederek aon bır kaç 
gündür Terkoa auywıun akmadığını 
aoy!e.mjtJ.ercıir. Bele<Lye bu civarm au .. 
yunun nıç.in akmadığını tahkik. etme· 
ğe baflanıııtır. 

t:ıe.ediye yıllığı 
Belediye lstatiatik yıllığının ikincisi 

lıu ay aoııunda neşreuueceıctir. bu ıe
ferl<l yıılık geçen senekinden daha 
doıaun munderecau havıdır. lstanbu· 
Jun plinıarı, yeni inıaat ve aaire ıçın 
fayanıdıkkat malümat vardır. 

hacız ka.oırııuı 
Vergi ver,.mediği için maliye bele· 

diy~ KadıKO)Wldek.ı haı bınEUına 
hac.az .K.oynıuıtu. belediye dün itıraz 
etmıı ve bacız kaidU'lJ.lllıttır. 

~aKırlerın cenazesi 
Belediye fakir olanların cenazesini 

meccanen ka.ıdırab1J..yordu. 1- a.lıi..at M)n i 
zaman.arda beıeuıye o kadar fakir 1 
cenazesı kaldırmııur ki bu husustaJ<.i 
otomobil benzın tahsisatı bıtmi§.ir. 
Bundan sonra, beledıye fakir cenaze· 
Jerıni kaldırmadan evyel tahk.kat ya- ' 
pacaktır. Hakikaten çok muhtaç ol· 
dugu anlaıursa o vakıt cenazeyı kal· \ 
dıracaktır. 

beıeuiyeler bankası ve iş 
bankdSI 

Belediyeler Bankası veznedarlığı· 
nın Iı Bankasınca yapılacağı maıum
dur. Jjelcdiye butçelermaen veri.ec.~k 1 

olan yiızae bet ban1<a hısse.leri ve he· 
lediy ... lerJn yapacağı ıstikraz ve aa.İt'e
den ödeyecek.eri para.ar bundan son· 
ra lı l:iankaaı o. an yerlerde lı l:Saııka· 
ama ve ~ ıbesi olmıyan yerlerde de J§ 

Bankaaı~ ........ 1. munaoır.ılk•DI deroht~ ct
den Ziraat Bankası ıubelerine yıı.tırı· 
lacaktır. liu hususta Dahiıiye Yeki.· 
!etinden vilayet.ere emır verıl.ııı~tir. 

belaaiye vargı taıısııatı 

s 

ı •• ;·~ 
İlkmekteplerimiz 

Şehrimiz ilkmekteplerinde ta
lebe kasketlerinin yeknesaklığı nis. 
beten temin edildi. Şimdi yelmes~k 
lığının temini çok ziyade arzu olu· 
nan bir nokta var ki, o da mektebe 
devam saatlerinin tevh' didir. ilk 
mekteplerin bazılarında ders 8,45 
te, bazılannda ise 9 da ba~lıyor. 
Bunun nasıl bir zarurete ist:nat et
tiğini bilmiyorum. Yalnız bildiğim 
bir nokta varsa o da ortada b:r sa· 
at farkı olduğudur. 

Her ne kadar ilkmektep talebe
lerinin çoğunu, civar mıntaka ve 
semtlerin çocukları tetkil etmekte
dir. Fakat bunlar içinde uzak remt. 
!erden ge!enler de mevcuttur. Son• 
ra Jehrimiz, çok dağınık olduğu 
kadar mebziil nakil vasıtalarından 
da mahrumdur. Bütün bunlar na· 
zarı itibare alınarak sabah saat 
dol:uzu her ilkmektep için ba,Ian
gıç ıaati kabul etmek en münasip 
bir hareket olur mülahazasında
yız. 

Bizim zamanımızda mektep~er

de dersler bir saatti. Bu bir saatin 

ne demek olduğunu o günün nesli 

pak ala hatırlarız. Ve gene hepi· 

miz pek 8.1.a hatırlarız ki, bu bir sa

atlik derslerin yarım saatten so!l· 

raki kısmı, ekseriyetle itba' haline 

gelmiJ bir kafa ile dinlenilir ve bir 

dersten fazla hakiki bir azap olur

du. Bununla beraber, lıiz o kanaat
teyiz ki, ders saatlerinin bilhassa 

ilkmekteplerde yarım saate indiril· 

mesi ve her yarım saatte bir 5 • 10 
dakikalık bir fasıla verilm e s i , m ü· 

davim1erini henüz körpe yavrular 

teşkil eden bu mekteplerde daha 

faydalı bir sistem olur. Mektebi ta· 

!ebeye sevdirmek Maaı-if siyaseti • 

mizin birinci ve ilk vechesi olma
lıdır. 

Gazetelerde okuyoruz ki bazı 

Beledjye ve vil.i.yet bütçeler.inııı teı
rinisani aonuna kadar ilk a.Jtı ayhk 
tabaioat heaapları belediye muhaocbe
ai taratmaa.ıı yapııma.aadır. Henüz 
kat'i netıce elde edılmemekle beraber 
Jlllldiye kadar yapılan tahsi,i.tın tah.
mı.n edilen varidata göre yuzae yetmış 
nispetinde olduiu aıı.aıılmııtır. 

be.ıedıye, buı.çeye konan tahsisat ile 
yapılacak ijlerin bir aelı:teye uğrama· 
ma11 ıçın tahsiıi.ta bir kat daha ebem· 
ıniyet!e devam edilm~ini bildirmiıtir. 

mekteplerde sıra'ar kalkacak, on

ların yerlerine yazı masaları ve 

sandalyeler konulmak suretile ta

lebeye bulundukları muh:tin mek

tep değil, bir ev muhiti o'duğu his· 

si verilecekmi~. Mektebi talebeye 

ıevdimıek noktai nazarından bu 

fikir, haddızatintle çok güzeldir; 

fakat bu çok güzel olan usulü, mu

ayyen mekteplere hasretmek ve di

ğer mektepleri bundan mahrum et· 

ınek - resmi devlet mektepleri 

noktai nazarından. - gayri muva· 

fik bir usuldür. Bir semtin bir dev• 
let mektebinde tatbik edilen güzel 

bir usulün o senıte ınu··ca · d' - b' vır ıger n 
devlet mektebinde tatbik edilme
mesi, genç ve körpe dnnağlar üze
rinde ilk hayat merhalesinde bir 

adaletsizlik hiui vermesi it:barile 

aksi tesir yapacak mahiyettedir. 

Biz, talebenin ve velisinin tak!iri 

haricindeki bir semt icabından do· 

layı yavrularımıza böyle bir intiba· 

ın tahsilini çok zararlı ve gayri a· 
dilB.ne bir idari tedbir telakki et· 

mekte çok haklı oltluğumuza kani· 

Otobüslerin kontroıu 
Zabıta ve aeyrüaefer memurları ev· 

velki gün Eyüp yolunda iııiyen oto
büsleri arkı bir kontrola tabi tutmuı· 
Jardır. 

Yapılan kontrol neticesinde bazı o· 
tobüs.erin haddi istiabisinden fazla 
yolcu aldıkları görülınüıtür. Bir kısım 
otobüıılerin de makine ve aair aksa· 
mında bozukluk ve nokaanlıklar ol· 
duğu anlatılmı§tır. 

Fazla yolcu alan ve bozuk itli yen 
otobüa sahipleri hakkında ceza za· 
bıJan tanzim olıınartık belediye ida
re encümenine verilmittir. 

Halicin vaziyeti --Şirketi kurtarmak Bele-
dıyenin elinde mi? 

Liman tarife komiıyonu. d~ De-
. T'caret Müdür:üğünde ıçlıma ede

nız ı .. ta'f'' 
rek Halıç Şirke,i içi~ ucret .~. esını 
t ·t etmi .. ir. Komıayon Haliç ın va· 
eapı r ·· d ·· • ·· d bil . t'nı· rok fena gor ugun en et 
zıye ı T • 

·· t!erinin aynen ıpkaaına karar ver-
ucre ş· k ' otob"' k b · mi~tir. Haliç ır eti uı re a etin· 
den dolayı çok mutazarrır olmuftur. 

Haliç Şirketinin vaziyetinin düzel· 
mesi belediyenin elinde bir İ§ olarak 
görü:mektedir. Belediye otobüa İm· 
tiyazı haklc:ıııı iırtimal ederek ıirketle 
otobüsçüler arasında!U rekabetin ö
nüne geçerae ıirketin vaziyeti kurtula· 
bilecektir. 

reıi için karar alınarak mevcut bezlerin 
müsadere edildiğini bildirmektedir. 

Maznun vekilleri ise, yerli malı olan 
kaput bezlerinin mevzuu bahiı bezlere İ· 
yilik ve ucuzluk noktai nazarından re
kabet ettiğini söylemekte ve -köpek ba· 
ımın ayni köpek ba~ı olmadığın.ı, ala· 
meli faıikanm yazı ile lekemmul ede:e· 
ğini, yerli bezlerde Türkçe yazı ?)~UBU· 
nu, halbuki Nesim Tarant• <;fc9dını~ sat 
tığı kaput bezlerinde H~nya~ta .d'l'.~ 
ecnebice bir yazı bulundugunu ılerı sur• 
müıler köpek batı için de: 

_ Bu köpek başı baıka köpek baıı
dır. 32 çe;it köpek vardır, demiıler • 
dir. 

Maznunlar markanın taklit olup ol
madığını ehli vukuf tarafından tetkiki· 
ni iatemiılerdir. Muhakeme ticaret oda· 
smca ehli vukuf tayini i~in başka güne 
bırakılmıtlır. 

ız. 

Filhakika hayat adaletsizdir; fa. 
kat bigünah yavrularımızı olsun 
ilk hayat basamağında idari ada

letsizlikle yüzyüze ve karfı karşıya 
bulundurarak onların masum cesa
retlerini kırmıyalım. Ya hep, ya 
b. 1 
ıç .... 

Salahattin ENiS 

Yıldız'ın tamiri 
Şehrimizde toplanacak beynelmilel 

konferanslara tahsisi takarrür eden Yıl· 
dız sarayında bir müddettenberi ehem· 
miyetli tamirat ve tadilat yapılmakta • 
dır. 

Sarayın dahilinde bir çok tamirat 
yapılmı§, haricen saçaklar ve sair bazı 
ekaam yenileruni,tir. Tamirat gelec<k a, 
zarfında ikmal edilmiı olacaktır. 

Şimdiye kadar tamirat takriben 30 
bin lira aarfedilmiıtir. 

Bu suretle saray, çok mükemmel 
ve muhte§em bir hale ııelmektedir. 

Bu sene ilk olarak beynelmilel par
lamentolar konferan11 Yıldız sarayında 
toplanacaktır. 

Maarifte 

Onivarsiteya avans varildi 
Maarif vekaleti üniversiteye 200 bin 

liralık avanı göndermiıtir. Profeaörler 
kanunusani maaşını dün almıılardır, 
Bütçenin tetkiki henüz bitirilmediği i· 
çin vekaletçe tasdik edilip gönderilme 
mit lir. 

Şifahi dil imtihanları 
Üniversitede talebenin ecnebi dil 

imtihanlarına §ifahi olarak dün baılan
mıştır. 

imtihanlar bayrama kadar ikmnl edi 
lecektir. imtihanda muvaffak olRnlar eo 
nebi lisan mektebine devam etmiyecek· 
]erine dair birer muafiyet vea.ikaıı ala
caklardır 
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( P. C. N. Sınıfı 1 
Yazan: 
G. A. 

Memleketimizde bugllne kadar yapılaa en itini Türkçe film 

MiLYON AVCILARI 
. Fransız Univera~te~erinin Fen fa .. 

kültelerinde olduğu gibi, bizim lstan 
bul ÜniversHesinin fen fakültesinde 
de P. C. N. denilen mahsus bir sınıf 
vardır. Fen fakültesinden diploma al· 
dıktan sonra orta mekteplere, lisele· 
re hoca olacak gençler bu 51nıftan 
geçmezler. ismini Fransızçada Phyai
gue, Chimie ve Naturelles kelimeleri
nin birinci harflerinden olan bu sınıf, 
Tıp fakültesine girmek, oradan he .. 
l:im olmak iıtiyen gençlere mahsus
tur. Onlar bakaloryadan sonra ve Tıp 
fakültesine girmezden evvel, Fen fa· 
i :ültesindeki bu mahsus sınıfta okuya· 
rak oradan bir tahadetname almağa 
mecbur tutulurlar. 

Yalnız hekim olmak İstiyenlere 
mahsua olan bu sınıfın, Tıp fakültesi
ne bağlı olmayıp ta Fen fakültesine 
bağiı olmaaı biraz aykın görünür. Fa
kat herkesten evvel bu aykırılığa ta· 
accüp eden o ıınıfa yaztlmağa mec
bur tutulan gençlerdir. Öyle ya! Avu
kat olmak istiyenler doğrudan doğru
ya Hukuk fakültesine, edebiyat hoca· 
sı o:mak istiyenler doğruca Edebiyat 
fakültesine girsinler de, hekim olmak 
ia~iyenler niçin bir sene Tıp fakülte
sinden başka bir fakültede bulunrna
ğa mecbur olsunlar? 

Tıp talebesine mahsus olan bu aını
fın Fen fakül.es:nde kalmasına, gali
ba, Tıp fakülteai de taaccüp etmiş .. 
B:r kaç gün evvel gazetelerde oku· 
muşsunuzdur. Tıp fakültesi, 1:..: P. C. 
N. sınıfımn Fen fakültesinden ayrıla· 
rak kendisine bağlanmasını istemi§. 
Fakat - bazıları belki, bereket ver· 
sin ki, derler - Oniveraitenin bütçe• 
si bu deği~meğe müsait olmamış. P. 
C. N. sınıfının hoca lan aylıklarını 
Fen fakü:tesinden aldıkları için onla· 
rın Tıp fakültesine geçmelerine im.
kan görülememif .. 

••• 
Bizde 1924 • 1925 dera senesin

denberi mevcut olan bu mahsus aını· 
fın Franıız Üniversitelerinin icadı ve 
hekim:ik tarihi tekimülünün neticeai
d:r. 

Orada 1897 aenesinde başlryan bu 
sınıfın icadından evvel, Tıp fakülte
rinde vakıa fizik, kimya ve tabiat 
dersleri vardı. Hatta Tıp fakülteleri, 
P. C. N. sınıfında bulunmıyan arz bil 
gisi ve madenler derslerini bile oku· 
turlardı. Fakat bütün hekimler ve on· 
!arın başında hekim hocaları bu ders
lere "yardımcı bilğiler" derler ve en 
büyük ehemmiyeti "ikmali mahlu
kat'' olan insanın sağlık ve hastalık 
halini tetkik etmeğe verirlerdi. On do
kuzuncu asrın ortalarına kadar, he· 
kimlerin gözünde, insan tabiat içinde, 
ba§ka hiç bir hayvana benze • 
m.yen, büsbütün ayn bir mahluk idi. 

Vakıa, daha Aristottan ba~'ıyarak 
bütün filesoflnr insanla öteki hayvan• 
]ar arasındaki farkın ancak b:r dere
ce farkındnn ibaret olduğunu söyle
nıişlerdi. Fakat hekimler in.sanı idare 
eden tabiat kanunlarcnın, tabiatin di
ğer kanun1 arına benzemediklerini ka 
bul ederlerdi. Tıp fakültelerine yar
dımcı biJğiler diye tabiatin umumi 
kanunlarına ait resimleri de ili.ve et
tik"eri vakit artık en ::,üyük müsaade
yi gös.terınit oluyorlardı. 

Bu zihniyetle yürüyen hekimler 
salgın hutalıklar çıktığı zaman!ard~ 
insanlann yüz~erce, binlerce birden 
ölmelerini <le tab'at kanunlanna uy· 
ğun buluyorlardı. Paristeki büyük do
ğunı evinde yüzlerce kadın lohusa 
hummasından öldüğü vakit, halkın 
~österdiği dehtet karşısında akıllan
oa gelen hekimlik tedbiri koca bina
yı yakmak fikri olmu§tu ! 

Tanı o sıralarda, hekimlikle hiç 
münafebeti olmıyan, bilhirlann tetki
kinde? batlı?'arak ~İralarm ve trap· 
ların ıpek boceklerınjn ve tavukların 
hastalıklann_ı anlamı§, onları iyi et· 
mek çarelcr.ni bulmu§ olan bir kim· 
yager - Po.ı;teur - ortaya çıkını§ ve 
yakılacak olan o büyük doğum evin
de hekim~erin lle~lerini ve.. ellerini 
tcmizlettirince bütün lohusalan Ö· 
liunden, suçsuz binayı da yan.maktan 
kurtarmıttı. 

O vakit hekimlerin bir çoğu o kim 
Y.agerin üstüne diitmiyen hekim itle
rıne kan~asına kızmıtlar, fakat ara 
lan~~!' İnsafı olanlar kimyagerin gös 
'erdıgı muvaffakiyet:n hekimlik na-

mına ayıp olduğunu anlamıtlardı . 
Bu anlayıı üzerine tabiatin umumi 

kanunlanna ait olan bilgilerin de he
kimlikte yarduncı bilgiler değil, he
kimliğe "Temel bilgiler" olma!l la
zım geleçeği meydana çıkrnıftı. 

İtte, hekim olmak istiyen gençle
re, hekimlik bilgilerinden evvel, onla 
ra temel olacak ve tabiatin umumi 
kanunlarına ait bilğileri öğretmek i
çin icat edilen P. C. N. sınıfı o anlayı
ıın neticesidir. 

Bu sınıfı Fen fakültelerine bağla· 
manın sebebine gelince: 

Tıp fakültelerinde hekim hocaları 
her ~eyde daima hekimliği dü§Ünme
ğe, bütün derslerinde her §eyin he
kimlikteki tatbikatını göstermeğe &.• 

lıtmıtlardır. Halbuki bu mahsus sı· 
nıfta aad maksat, insanı aynca dütün 
miyerek, tabiatin umumi kanunlarını 
öğretmektir. Bu umumi kanunların. 
insana tatbikatı ile meşgul olmak he
kimlerin itidir ve bunun içindir ki, P. 
C. N. sanıfından sonra, fizik, kimya 
ve tabiat bilğilerinin insan üzerinde 
tatbikatını öğretmek için Tıp fakülte
lerinde ayrıca dersler vardır. 

Hekim olmak istiyen gençlere, he
kimlikten evvel, umumi tabiat bilgisi 
zihniyeti vermeğe en ziyade salahıye 
ti olan, tabiidir ki, Fen fakültesi ıdi. 
Orada tabiat bilgileri filin yahut fa. 
lan hayvana, b.naya göre değil umu
mi surette ve mukayeaeli olarak öğre 
tilir. Onun için bu aınıf Fen fakül~e
lerinde kuruldu. 

Fransada bu sınıf yeni kurulduğu 
vakit, o sınıfta ders verecek hocaıa .. 
rın hekim olmamalan fart koşulmuş
tu. Hatti viliyet Üniversitelerinden 
birinin Fen fakültesinde Kimya pro
fesörü o!an alim bir hocanın Tıp ale
minde dahi doktor olduğu haber alın 
dığı vakit bu ho~anın P. C. N. sınıfın
da ders yapıp yapa.mıyacağı bir meae 
le olmuttu. Nihayet hocanın Tıp dok• 
toru diplomasını ilmi bir süs olmak Ü· 
zere almıt ve ömründe hekimlik et• 
memit olduğu tahkik olunarak boca 
yerinde bırakıldı. 

P. C. N. sınıfında insandan ayrıca 
bahsetmek adeta yasaktı. Hocalar in 
sandan, ancak onu diğer ha~anlarla 
mukayese sırasında, bahsederlerdi. 
tal-;belerden biri imtihanda yanılıp 
t~ ~n~na mahsus teırih tabirlerinden 
hırını kullanırsa döndürüleceği he· 
men hemen muhakkaktı .. 

Hekimlere herşeyden umumi tabi
at bilgisi zihniyeti vermek için bq 
mahsus sınıfı icat eden hocalar bir de 
hekimlik tahsilinden sonra "Yüksek 
tıp dersleri" sınıfı icat elmeği düıün
mütlerdi. Umumi teşrih ve fiziyoloji, 
umumi hastahk, umumi tedavi, yani 
nebatlarda, hayvanlarda ve İnsanlar· 
da mukayeseli hekimlik derslerine 
tahsis edilecek bu sınıftan, Tıp fakül
telerinde hoca olmak istiyenler şaha 
detname almağa mecbur tutulacak
lardı. Bu suretle hekimler arasmda, 
hiç olmaz&a hoca olmak İstiyenlerde 
ta.biat zihniyeti tamamlanacakh. Ho
ca olacak hekimler iıuanın öteki bay 
vanlardan ancak derece itibarile fark 
lr olduğunu iyice anlıyacaklardı. 

Fakat Fransız hekimlerinin bir ço 
ğu bu Yüksek Tıp ders'erİ şahadetna 
mes'nin onu alacak hekimlere halkın 
göziinde fazla bir itibar vereceğin
den, kendilerinin iktrsadi menfaatle
rine zarar geleceğinden korktular. 
Yeni Yüksek tıp ıahadetnamesinin 
kanunu çrkmıt iken onun tatbikine 
mani oldu!ar. 

* • • 
Bu yeni Yüksek tahadetnameyi 

verecek derslerin korulamama.sı, ta, .. 
biidir ki, hoca olan hekimlerin nebat 
lar ile hayvanlar ve iruıanlar arasında 
mukayeseli hekimliği öğrenernemele
rine aebep oldu demek değildir. O va• 
kiıtenberi hekimlik ilerledi. insan ile 
öteki hayvanlar arasında ancak bir 
derece farkı bulunduğuna yalnız he
kim hocalar değil, bütün hekimler 
kanaat getirmjşlerdir. 

Bizim Tıp fakü•tesinin P. C. N. 
sınıfını Fen fakültesinden avırarak 
k~ndisine bağlamak İstemesi de, ken
dı hoc:ılermın ~umi fizik, kimya 
ve f;:\bıat der.\1enru, bun1ann insana 
ta ... bikl'\tınr dü~ünmeksizin okutmağa 
muktedir b'r zihniyete vasıl olduklan 
na delalet eder. 

G. A. 

Bugünkü Program 
ISTANBUL: 

AYrupa istasyonları buıünden itibaren tu1i 

mevçlerini deiittireceklerdir. Ankara 1500 

metre ile Jıtanbulda 1639 metr• Üzerinden ça 
hıacaktır. 

17,30 Gramofon, 

18 Franııı:ca derı (llerlemit olanlara). 
18,30 Mahmure banda.n hatUm. 
19,30 Bedayii Musiki heyeti. 

21 Ajanı haberleri, vamofon. 

21.30 Kemal Niyazi Bey •• arkadaıları. 
ANKARA: 

12.30 Gramofon, 18 Alaturka ıaz .• 18,45 
Danı muıikiıi. 19,20 Alaturka ıaz. 20 Ajanı 
ahberleri. 

V A R Ş O V A : 1411 m.: 
17,10 Oda muıikiıi, 17,40 Derı , 17,55 Caz 

orkeatraır tarafından hafif muı.iki parçaları, 

18,50 Zirai müıahabe, 18,50 Ziraat, 19 Konfe
rans , 19,20 Hafif musiki pl&kları, 20 Müıa

babe, 20,25 Plftk, 21 Senfonik konser, 22,15 
Konserin ievaını, 22,SO Danı muıikiıi, 24 Mü 
sahabe, 24,0S Danıa devam. 

B 0 D A P E Ş T E 550 m.: 
18 Budapefte"de bir a~inti , 18,JO Kahve• 

hane kon•eri, 20 Macar t•rk11an, 21,0 Piyano 
ile sonatlar, 22,30 Haber1flr, 22.SO Malar halk 
muıikiıi, 23,40 Siaan mu•ikiai (Farkaı takı· 
mı. 

V 1 Y A N A 518 m.: 
17,50 Müsahabe. 18,15 ltfubtelif memleket· 

lerin h.alk ıarlularından kendi lisanlarile. 18.50 
Piyano konseri (Eroa Kremer, 19,25 Güzel 
sanatlara dair, 19,SO Ders, 20,20 Sa.at ayarı 
'9eıaire , 20,30 Robert Stolzun' Mitternachta· 
valzer, iıimli opereti. gece 7arııı ••lsr, 23 
Chopin'in eıerl@rinden mürekkep konser, 23,50 
Pli.k. 

B 0 K R E Ş 394 m.: 

13 Haberler, pli.k, haberler , pliık, 18 
Radyo orkeslraı,, 19 Haberler, 19,15 Radyo 
orkestrası, 20 ÜniYerıite radyosu, 20.20 plik, 
20,45 Konferans, 21 Oda muıik-iıi, 21,30 Kon· 
feranı, 21,45 Mme Nia Roma tarahndan ıar· 
lular, 22,15 Piyano konseri, 22,45 Haberler, 
23 Popüler t'adyo orkeıtraıı tarafından Ro
men ınusikisi, 

B R E S L A U 394 m.: 

11 Hafif musikisi, Hava kuTVetlerine kartı 
korunma çareleri, 18.SO musikide tıah.eıf"rl"r
den parçalar, 19,10 Ziraat 20 Oberlausitx alc
ıamı Musikili hflfriyat, 21,10 AYusturya isim
li netriyat, 22 Beethoven'in eserlerinden kon
ser birinci C • Dur aenfoniıi~ 22,30 Senfo
nik Halk konseri, 23,20 Haberler, 23,45 Ha· 
herler, 23,55 Beethovenin eserlerinden oda 
musiki.si~ 23,30 Cece Muai.lır.isi Bavyera Ştram• 
meli. 

İrtihal 
Yavuz zırhlısı çarhçıbaşm mütekait 

kaymakam Ahmet Bey irtihali darıbaka 
eylemiştir. Cenazesi bugün Karagüm .. 
rükte Tercüman Yunus sokağında 16 
numaralı haneden kaldırılarak öğle na
mazı Edirnekapr camiinde kılınarak E
dirnekapı mezarlığına. defnedilecektir. 

Mevla rahmet eyleye. 

Yeni Adam 
Yeni Adam'm üçüncü nüshası bu· 

g~n çıktı. içinde her dilden çevrilmİ§ 
bır çok yazı!ar, yerli etüt ve resimler 
vardır. Tahlil, resiın, kritik ve karika
tür itibarile çok §ayanı dilı:kat olan 
bu haftalık mecmuayı karilerimize e. 
hemmiyetle tavsiye ederiz. 

Bayramın birinci Çar,amba ı· p E K ve E L H A M R A 
matinelerden itibaren sinemalarında 

Reji: E R T U C R U L MUHSiN 
Ovn11yıınlar: Ferih" • Mel .. k · NPclA - F .. rtli - Muammer - Malımut ve HAZIM ft22181 • .. . 
TÜRK 

SiNEMASI 
düıı gece 

BOGAZIÇI ŞARKISI 

ir• e .. rli'en 

filmini gllrmeğı gelip yer bulamidı\danndan dönmek m~cburiyetind• 
kalan muhterem mütterilerine beyanı itizar eyler [ GUST AV FROEtl• 
LICHJ İn tem•il .. tti~i bu ırıuauam film "'U"af~"kiyetle deva"' .. -'ivM 

[ 12216 ] ------
···u·A-RP--V·AR-·;-H.A1_R_P __ ı.--- A J! !r!!.Tg]nJCm.~n!e~d~n ~b~e~ I 

Fakat top ve tüfekle değil; Sinemanın ~n !•da ae~i- GUSTAV FRQ•• LJCH'ı' 
len ve begenılen artıst 

Kemanlarla, flütlerle, plyanolarlr S · ı· F A N 
evım ı . ran- N A B E L L A ile b~ra.~!1 V A L S ııı artııti çıTırdıgt 

MUHAREBESİ GÜNEŞ DOGARKEN 
İlk fransızc:ı sözlll filminde takdim edecektir. Baı kumandanı: 

FERNAND GRAVEY 

Erkanı harb.'yesi 

Johann Strau58 - Joseph Lanner 
mevsim:n en eğlenceli, en zen
gin ve en ihti~amlı şahıs~rlıer 
şaheseri Bayramın bir'nci Çar· 
ıamba-gnnü matinelerden itibarer 

MELEK sinemasında 
.._ _____ [12219) 

FRANSIZ TiYATROSUNDA MARlKA 
KUTOPULl HEYETiNiN temsilleri. 
Yarın aktam aaat 20.45 te ilk defa ola
rak Sinadinu'nun en meıhur komedisi 
GNORlZETE OTl. Yarınki salı günü 
halk matinesi olarak saat 17 de YERl 
FLUGA Çartamba akıamı son defa ola-

rak MAGDA 

IST AN BUL BELEDlYESl 
"PRIT? TiYATROSU 

Bu ak,am 
saat 19,30 da 

'.UKVSHAYAT 
Büyük opereti 
i" a.za.n: Ekrem 
ve Cemal Retit 

Umuma 
121 

Asnn umd<ai " MiLLiYET" tir. 

ABONE 

3 aylıiı 
6 " 12 " 

ÜCRETLERi: 
Tü. kiye için 

L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç. için 
L. K. 
8-

14 -
28-

Celen ••rak seri yerilmez- Müddeti 
ıec;en nüshalar 10 kuruttur.- Gazete ye 
matbaaya ait itler için müdiriyete mÜ· 
racaat edilir. Gazetemiz ilBnlann mea'u• 
Hyetini kabul etme&. • 

Şii r, l!!ulıabbet, genç'ik Ye samimiyet filmi::lir ...... • (12217) 4f/ 

1 tSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI ] 
Hakimiyeti Milliye yatı mektebi için mevcut nfununeJİ 

veçhile lüzumu olan 450 metre kumaş pazarlıkla alınacaktı!· 
Vermek isteyenler şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürl~ 
ne, pazrlığa girmek için de l 08 liralık teminat makbuz ve1' 
mektubu ile 22-1-934 Pazartesi giinü saat on beşe kadar Daİ' 
mi Encümene müracaat etmelidirler. (249} 
~~~~~~~~~~~~~~~~ı 

Kocaeli Ziraat 

~ .... 
~ ·= Gl .5 
ı:ı::ı u 

57, 59 Ban- Ateşle 
ka No. 15 devreden 

4 taşlı un 
değirmeni 

Bankasından: 
•• 

~ 
~ :s 

Kemal 
Paşa 

.. 
41 

~ t 't ·~ :z 
i ~l ~j 

Buğday O 9000 L. 
meydanı 

41 

~~ :::ı 

E 
ı:: 

~.s 
10100'1~ 

Yukarıda evsafı yazılı Un Değirmeni 28-1-934 tarihinde' 
itibaren 20 gün müddetle müz '\yedeye çıkarıhnış, bir haf~ 
taJik olunarak son pey üzerinden vaki İstizan neticesi haddi 

1 
yik görülınediğinden 25-12- 933 tarihinden muteber oh11" 
üzere bir ay müddet taliki ve satışın pazarlıkla devamı kar,r 

laştırdnuştır. 
1 Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşkale göre hak ,- • 

hiplerine verilmiş olan bonolarda nakit makamına kabul edili' 
cektir. 

Muayyen müddet zarfında pazarlıkla fazlasına talip ol~2 
caklarm Ziraat Bankasının Demiryolundaki "Kocaeli - lzrıv 1 

Şubesi" binasında satı§ heyeti namına Mücliriyete müracaat J 
ları ve yüzde 7 buçuk nisbetinde depozito akçesi teslim vef'. 
muteber bir Banka mektubu ita eylemeleri ilan olunur. (24' 

T.L. 

KURU VAZI 
Yeni icat Edllen 

MUNGO 
UCSUZ . M ürekepli dolma kalemleri sayesind~ ~ 

artık sünger kağıdını kullanmaga ihıiyaç kalıtı 

~ŞJNMAZ. KIRILMAZ-ISTIFAOEd 
Anadoluda Acentalar aranıyor 

Sülün Şarlı için umumi depozheı\, 

NAiM DE TOLEDO 
{stanbul, Sultan Hamam, Hacopulo Han 35 • 31 

1' eıefon ı 20620 .. 42309 Piyangosu 2,75 
d 

16 ncı tertip 4 Uncu keşide 1 1 Şubat 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 25.000 lira 
Ayrıca: 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye 

ve 20.000 liralık mükafat vardır. 

• 

s liedıkpaşa Jandarma •• 

Satınalma Komisyonundan: ~ 
14-1-934 tarihinde ilan ed 'len (3) adet askeri büyük ~ • 

zan pazarlığı ilanı sehven 17 ci çarşamba günü yapıhnı§ ise 
Bayrama tesadüf ettiğinden mezkur pazarlığın 16-1-934 ~ 
günü saat 14 ten 15 şe kadar yapılacağı ilan olunur. (2 ,,,,,/ 

- - .-~ ıı 

[ Bir kadının 24 saat/ık hayalı ]' yet edemiyordu. insanlarla yüz yü
ze gelmekten çekiniyordum. Ar
kamdaki matem elbisesine onların 
terbiyeli ve nazik bir nazarı mer
hametle bakıfı hofuma gitmiyordu. 

arıyarak ruhumuzun ataletini uyan
dırmak iıteriz. Benim de hassasiye
timde faaliyet azaldıkça kendimi 
hayatın bat döndürücü kasırgaları 
arasına atmak ihtiyacı çoğalıyor
du: Ha.yatta beni alakadar edecek 
derin bir şey kalmamı4tı, asabım 
batkalarının ihtirasla.rile avunabi
liyordu. Tiyatro ve musiki bunlar
dandı. 

Yemekten soma odama çekilmek 
istemedim, henüz yatağa girecek 
kadar vücudumda yorgunluk duy
muyordum. Oyun salonuna gittim. 
Oyuna iştirak etmeden bir masa.· 
dan öbürüne geçiyor, ötede beride 
karma ka.rıtık duran oyunculara 
hususi bir dikkatle bakıyordum. 
Oyunculara dikkatle bakmağı, on· 
!arın halini alaka ile tetkiki bana 
kocam öğretmişti. Filhakika bir 
gün onun!a birlikte oyun salonuna 
gelmiştik. Ben etrafıma bakınmak· 
tan yorulmuştum. Hep ayni sima
lardı: Kumar masasına bir tek fit 
bile koymadan saatlerce oturan bu
ruşuk yüzlü ihtiyar kadınlar, oyun
da hiyle ile para kazanınağa çalı
şan profesyonel kumarbazlar, bu 
gibi salonlardan hiç eksik olmryan 
kokotlar, hülii.sa dünyanın dört kö
fesinden kopup gelen şüpheli, bula
nık bir sosyete ... Bazı sefil hikaye
lerde bu sosyeteden bahsedilirken 
onu zarafetin en yüksek bir meşhe-

iri gümü' paralar oyun masal~ ~ 
üstüne bir kasırga gibi düşet"' A.. 
yığınlar teşkil ederdi. Monte O:, ııı 
lo gazinosu bugünküne nispet:> l' 
kıyas kabul etmeyecek kadar " ıı, 
lenceli, keyifli, cazip bir yerdi. fi lı 

Yazan: Stelan Zweig 

ikinci oğlu idi, Hindlstanda on se
ne hizmet etmişti. Çok geçnıeden 
-'vlendik. Kaygusuz bir hayat yaşı· 
yorduk: Senenin üç ayını Londra
;la, üç· ayını çiftliğimizde, üst ta. 
.afını da İspanyada, Fransada, 1-
talyada otelden otele giderek geçi
'iyorduk. Evlilik hayabmızın ufuk
larında en ufak bir faibe en kü
çük bir gölge bile yoktu. 
lzdivacımızdan dünyaya ge· 
len iki erkek insandır. Ko
cam ani bir ölümle öldüğü za· 
man ben kırk yafında idim. Sıcak 
meml~~etlerde çalı~tığı zaman bir 
karacıger hastalığına tutulmustu. 
Bu hastalık birden fİddetlene~ek 
biçareyi iki hafta içinde aldı götür
dü. O tarihte büyük oğlum asker
liğini yapıyor, küçük oğlum da 
mektebe gidiyordu. Kocamın vefa. 
tile ben hayatta yapyalınız kalmıs
tnn. Bu yalnızlık sıcak ve sefkatÜ 
bir aile muhitine alışık ola~ varlı
ğımda müthis bir azap devresi aç
mı•tı. Evin icincle neye bak!am ba. 
na sevgili kocamın feci ölümünü j 
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hatırlatıyordu. Gözüme bir çöl gi
bi çırçıplak görünen bu evde otur
mak benim için artık imkansızdı. 
Bundan sonra.ki senelerimi seyahat
le geçirmeğe karar verdim, çocuk
larım evleninceye kadar bu karan 
takip edecektim. 
~ ~~kikadan itibaren yafamak 

benı ıçı.n gayesiz ve tamamile fay. 
~a.sı.z ~ır şey olmuştu: Yirmi sene
lik ızdıva.ç haya.tının her saatini 
~endisile birlikte geçirdiğim yirmi 
uç sene her dütüncenıde ke~d' · · 
b . 1 b' l'k ısını enım e ır ı te bulduğum insan 
elimden gitmişti. Çocuklarımın ba
na ihtiyacı yoktu. Gamımla, nıela
limle, kederimle onların neşeli 
gençliğini ihlal etmekten korkuyor. 
duın. Kendi hesabıma hayatta hiç 
bir arzum, hiç bir emelim kalma· 
mı~tı. 

Verdiğim karar ile ilk önce Pa
rise gittim. Bu şehrin mağazalarım 
müzelerini avare avare dolastım. 
Ancak burası da bende yabaıı~ı bir 
muhit tesiri yapmıftı. Sokakların
da gördüğüm şeylerle ruhum Ünsi-

Pariste bir kaç ay kaldım. Kapalı 
bir serseri yafayıtile bu bir kaç ayı 
nasıl geçirdiğimi şimdi size anlata
mam. Yalnız funu hatırlıyorum ki 
o günler kalbimde hep ölüm ar
zusu vardı, Yllfa.mak istemiyor
dum; fakat cesaretim yoktu; 

O kadar ıstıraplı bir arzu ile i~te
diğim ö'.üme kavutmak, hayatıma 
kendi elimle nihayet vermek kudre
tini nefsimde bulamıyordum. 
~~camın ölümünden iki sene geç 

mıştı. Ben de 42 yaşına gelmi,tiın. 
Hayatın benim için hiç bir fay • 
dası kalmamıftı, vakti öldürmek te 
kabil değildi. Hayatın ve zamanın 
önünden itiraf edemediğim bir fi -
rar a__rzusu ile kaçıp şehir şehir do
laştıgım sıralarda. idi ki bir mart 
a.yında ~Monte Carlo)ya gitmİf
tım. Dogrusunu söylemek lazım
gelirse beni buraya gönderen se
bep sadece bir can sıkıntısı idi. Ru. 
humuzun içinde bütün mevcudiye
timize itkenceler çektiren bir boş· 
luk hasıl olduğu zaman kendimiz
de bulantıya benzer bir hal hisse
deriz; böyle zamanlar hic değilse 
hariçte ufak tefek bazı eıilenceler 

Bundan dolayıdır ki sık sık gazi· 
noya gidiyordum. Kendi varlığı
mın içinde hiç bir hayat dalgası 
kımıldamazken ba,kalarının yü
zünde saadet veya keder denilen 
şeylerin hummalı bir seyir ile do
laftığını temaşa etmek beni tehyiç 
edebiliyordu. Diğer taraftan kocam 
kumara münhemik bir adam olma· 
makla beraber oyun salonuna sık
sık gitmekten hotlanırdı. Ben de 
timdi bu oyun masaları arasında 
dolaşırken onun sevdiği bir şeye 
sadakat gösteriyormutum gibi i
çimde dindarane bir haz duyuyor· 
dum. işte dünyanın bütün kumar· 
!arından daha heyecanlı olan hadi
se burada geçti, mukadderatıının 
seyrini senelerce altüst eden "yir· 
mi dört saat., burada, bu oyun sa
lonunda başladı. 

Hikaye edeceğim vak'anın günü, 
aktam yemeğini ailemin akrabsın
daıı bir Döşesle birlikte yemittik. 

ri, Avrupa Aristokrasisinin adeta bir 
timsali diye gösteriyorlar. Halbu
ki siz de bilirsiniz: Bu sosyetenin 
içyüzü o hikaye!erde tasvir edildi
ği kadar şairane bir şey değildir. 
Hem unutmayınız ki vak'a bundan 
yirmi sene evvel geçmişti, o vakit 
paranın maddi sesi vardı. bank
notlar, altın liralar, beter franklık 

kisinin yerine sonraları daha ~ ,, 
dern bir tarzda yenisi yapıları-"' ı,, 
muazzam kumarhaneye, bu oY";. ki 
kalesine Cook seyahat acentesi~ ~ 
taşıdığı Burjuva halli, karakte~ \,· 
seyyah kafileleri can sıkıntısırı f l'l 
ne yapacağım bilmiyerek yığırı tf. 1 

ğın oyun fişlerini israf eder d.ıı Jıil ı 
du. Böyle olmakla beraber hıÇ ~ .., 
mana ifade etmiyen bu kuınar J 
•İmalarının yeknesaklığını seY' ·o .-\, 
mekten pek az zevk duyardıll" "1 ,,, Ilı. 
gün kocamla beraber salonda,..,. ~ 
zerken muttanl sağa sola bal'~ l 
maktan yorulmuttum. Daima "~ 
insanların yüzüne şa,kın ~at ·ti' 
bakıp bu simalarda kumarın teJl 

ni okum~ğ~ çalıtmak bana bı~ 
lık vermıttı. Bundan kocaına .'',f,f 
yet etmiştim. Ele bakarak tali• JıD' 
!emek ilmine pek meraklı oları .,ıa 
cam bana yepyeni bir tetkik tl~ı· 
öğretti. Bu usul oyuncuların k 
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sına geçip yüzlerine bakmak tl~ 
ne nispetle daha çok entere• 

(BitmeJi) 

•i ... 
illi 



-----· ...... ., .... -
Kaçak eşya 

Yunan vapuruna verilen 
Üç rnektupta ne var? 

!)•· 
'!'·· un Benıt'tan limanımıza gelen 

ıl d~tk .. bandıralı Hacı Hüıeyin vapurun• 
•• r f ilUttrük muhafaza memurları ta· 
ı. l a •n.d b' ki" h .an ır arama yapılmıı ve ma • 

• adır · · d h ı· "k lard . esının §aft yolurı a ay ı mı • 
de ip•kj. 'Pekli kumaı, ipekli çoraplar ve 

~Y ı. kefiyeler bulunmuıtur. Kaçak 
fi• l!a a ıle ıuçlusu tayfadan Recep oğlu 
r t •• ~ ıne~c':'den gümrük idaresine 

~ v-p~;d~~le;~r~dala verilen 

C" mektuplar 
f' ıııaı, ~tük muhafaza memurları Dol-

[ J '<una Çe açıklarında denıirli bulunan 
lıir :n bandıralı Kazazos vapuruna 

bel Vapui:daJın yanaıarak içindekilerin 
1. • dıı.ı...; an "..erilen üç kapalı mektubu al 

haı n/" ı:orınüılerdir. Memurlar der· 
İ•itııt u_dahaıe ederek Dimitri ve Petro 
daı1 •tınde iki kiti ile diğer bir arka· 
tıi ı:;.ıu Y~kalamıılardır. Bunlar, ye· 
)lıı h rı nızaınnameaine uygun olmı· 
•aret ~e,k~.llerinden dolayı D~ni~ Ti
dir, ~ Udurlüğüne teslim edılmiıler· 
lh. lı •ktupların muhteviyatı ne o!du· 
~"' en"' 

k u~ anlaıılamamııtır. fi açak eroın ve ıskambil 
ıt; ka~h~adebaıında Letafet apartımanı 
-~ lle1;~~nd,. Yaain Efendinin kahveha· 
f' taraf en, İnhisarlar takip memurları 

•, !,-.r ı,'"daıı Yapılan aramada bir mi~· 
31 t•lla~k eroın ve damgasız oyun ka· 

f9) h te 1 .lıulunrnuıtur. Suçlular, zabıta• 
1 O O ' un ediltniıtir. 

' 00 lirayı dolandıranlardan 
tııı . haber yok 

lıııı " Petıya) otelinde bir apartıman a· 
I' llat ~•atını meselesinden dolayı . ~ 
ta ı,.~ ilamında bir zatın 10 bın li· 
ettiı-eıı bir Parasını borcuna mahsup 
tııııı ı.. <:•tal Bey ile zevceıi Mediha ha· 

J\Jd "._U.:t ltıeydana çıkmamıılardır • 
dillı dö •gııtıız malümata göre, Ankara· 
l>u. llıii;~~ tapu müdürü Agilı Bey la· 
"-kkıııi;''Yeti umumiyesine bu mesele 

ıl1 lı E:~fcaf l;'lıimat vermiıtir. 
1 . U. llıeı•I . ınum müdürü Rüıtü Bey v450 1. e ıle meıgul olmaktadır. 

ırayı aşıran yankesiciler 
· ""•!bu ~· ~orukr Yankeaicilerden Osman Nu-
llıinön.. Mehmet iki gün evvel 

~ 'ISo lir unde tüccardan Hüsnü Beyin 
t' tırına ~:~ı a~ırmıılardL Polis sıkı araı· 

ek . •••ınde bunlan yakalamrıtır. 
9~ t teplı kıyafetinde yankesiciler 
8' ol "Vellti .. B ·ı b" llıu.ıı gun eyog unda ır vaka 

l~ri bu~r, Baılarında mektep kasket
l'u.lı; I> Unan altı genç Beyoilunda bü· 

, '>la•-y"•tahanelerden birine gidip bir 
dalcj ltı' 0turınuJ]ardır. Bunların yanın 

t' •linde~&aya da bir kadın oturmuı ve 
t"~!br Çantuını maaanın üzerine bı

l' l . 
det ~ebe kıuketli altı genç bir müd
lardır U.rduktan aonra ayağa kalkmıt· 
kadın" Bunlardan birisi yanda oturan 
Jindek!' masasına doğru sokularak e· 
l>a·u" ' .. Pardösüyü giymif, bu sırada .. oa ·· 
lltı._ .. u~un etekterı kadının ınaaaıı· 

.\! lt~erıne ıürünmü~tür. 
tiitü~-.a~nç pastacının parasını verip 
'<>nr tb ıle çıkmıılardır. Bir müddet 
lııek ": u kadın pastacıya para 'Ver· 

l&te,._ ,. ıı. .. . 
t~ h" •"" "ıo •4Sanın uzenne bakın . ıra:o evvel b k " 
t-ı!lde l ıra tıgı çanta.sının ye .. 

Ke 0 ı:nadıiını aönnüıtür. 
-.· Yfıyct d.crhaı poliae ha.be... .

1 .. (111 \re t "f d'J .. verı .. 
e an e ı en eıkAJ üzerino 2':abıta 

\rvelce pasta.haneden çrka.n altı 
le b" · · k 1 genç· n ırın~ Y~ a. amııtır. Bunun Abdür. 
rahman ••mınde bir aabıkal ld • 
mektepli k k . . k ı o ugu 

.. .. as etıru endisine talebe •usu vermek · . . d . • . • 
'kad •çın gıy ıgı anla}ılınıı ve 
lu.h..'..nııı çantası d,. bunun Üzerinde bu. 
·~uuştur, 
.-\bd" hm • 

d urra an zabıta d" "' "f •de cürın .. .. . . ya ver ıgı 1 a-
a;;... • unu ıtıraf ederek pa d"" .. 
~·u gı)'ın k b h r OSU· 

ıaaına e a aneıile kadının ına-
iiinü "~atpllrak çantayı Yere düıürdü 
Çant çıkarken Yavaıça y d ki 
Ç ayı alıp sa t .. er e 

anta sah'b' Y1;11 ugunu söylemiıtir. 
tabın 1 ıne ıade edilıniı Abd.. . 

an da evr k" b" ' ur llleye "e .1 , :' .. e ırlikte rnahke· 
-- rı mııtrı. 

A.R~dyo kesilecek mi? 
dlıyeJnin t h 

tın,,,a pos a ane binasına ta· 
~ady:'Şkeka~ar verilmesi üzerine 
"'·aınııtır ktRı taıı~~ hazırlıklarına 

..\ıtıhasad .. ' a?yo ıçın Beyoğlunda 
ın.. or gazınos " · b ~"llfık .. .. .. u uzerındek.i ına 
Y'l>an b. gorüJmuıtür. Orada tetkikat 
llın ltı .. ": fen heyeti radyo için bina· 
ltr U&aıt old • · · • ugu netıceaıne varmıı-

ltad 
•ı Yoon .. kd 
k ~ llakJed"g~ne a ar bu yeni bina· 
k~li iua IJnı§ olacaktır. Radyo Şir· 

•I itler r'.' mec.isi içtima ederek na• 
~•nu., • .,·tıdı &'.Önitmüı ve bu nakit esna· "'lr Yo · h. aı- ve . neırıyatırun durmamasına 
tol ı.le hu, ~ıtır, R":dl'.~ neıriyatı dursa 
1 alı;.ı İtin. kaç gunu geçmiyecektir. 

l 
•ıı,ltıakt ': çok maaraflı olacağı an· 
---.: ır. 
':7-~:11-~-U-k_h_•_~-.-r-l_a_r ___ l 
~llka;':u Müdürü lstanbula döndü. -

Udiir;{'a g!tınıı olan htanbul Tapu 
~llr"t, , 1 A.giJı ve kadaa.ro fen iı.eri 
• tel.:· tta.,t L:iya !$eyler ıebruııi. 
~k.J e ~!erdir, Bu zevat tehriıni:ode 
..._ı..ı.,,.<laı.eceı. tapu aicil muhafızlığı 
ı;: • il; il lll . iınaı almıılardır. 
vfc,.ı U kaç cami tamir 4'diliyor. -
~J11 E: ınuıı.ı Mudürü Rüştü Bey ya· 
"il haıd"kaf Müdürü Niyazi Bey oldu· 
rı ~ e c·-u· . b .. ı 

'":ı- . . ~ erı ve azı muessese e· 
lloı. "'''thr B . · · • "' ll.i • azı camılerın mımarı 

~İi;tij~~ar?ıın tamirine Iüzunı göı;ill 
~ •n lıo,. 1 un ar arasında Ayasofya • 
) llJ)ıJe.c: \an a~va tamiri ile badana~a:' 
~de 1( il • Atıkalipaşa ve Süleyman•· 

~1lle ba ".Ptanpaıa camilerinin tamirle· 
1·•1lacaktır. 

Memlekette 

Adanada 
İki cinayet 
Cinayetin birisi kumar 
parası yüzünden oldu 
ADANA - Burada biri şehirde di· 

ğeri Misis ~ahiyesinin Abdülhadi köyü 
civarında olmak üzere iki cinayet ol
muıtur. 

Cinayetin aebebi ıudur: . 
Yılbaşı gecesi Hilmi ile Ali ortak

lık olarak başkalarile kumar oynuyor· 
!ar ve otuz lira kadar bir para ~ı· 
yorlar. Bu para o gün bugün Alirun 
yanındadır. .. 

Hilmi müteaddit defalar hiss~ıin~ d_~· 
ıen on bet lirayı istiyorsa da hır turlu 
almağa muvaffak olamıy'?r. 

Nilıayet dün saat aekız buçukta ge
ne Alinin dükkanına geliyor ve son de· 
fa olarak parasının verilmesinde ısrar 
ediyor. 

Bunun üzerine dil kavgası baş]ıyor 
ve Hilmi bıçağını çektiği gibi Aliye ıap· 
Iıyor ve kanlar içinde yere yuvarladık· 
tan sonra kaçıyor. 

Berber Ali hastahaneye götürülür
ken hastahane kapısından can vermi}· 
tir. Katil aranmaktadır. 

Hadiseden haberdar edilen cümhu· 
riyet müddeiumumi muavini Mürüvet 
hanım vaziyet ederek ilk hazırlık talı· 
kikal1nı yapmağa başlamııtır. 

Dün bir çok kimseler Emniyet mü
dürlüğüne getirilerek ifadeleri alınmış· 
tır. Tahkikata buırün devam olunacak· 
tır. 

Misisteki cinayet te §udur: 
Misis nahiyesinin Abdülhadi köyü 

civarında oturan seyyar a§İretferden 
Hasan oğlu Mehmedin ayni a§İretten 
Mehmet oğlu Mustafayı av tüfeğile öl
dürdüğü ve Ali oğlu Hüsnüyü de yara
layarak kaçtığı bildirilmesi üzerine ye. 
rinde lazım gelen tahkikat muayenede 
bulunmak için cümhuriyet müddeiumu. 
mi muavini Beyler dün hadise yerine 
gitmiılerdi':. . .. . •. 

Cinayetin ıebebı hanuz belli degil-
dir. Kaçan katil jandarmaca aranmak
tadır. 

Mürefte petrolleri 
Petrolun mevcut olduğu 

tahakkuk ediyor 
MOREFTE, - Mürefte ve civarın· 

da petrol menbalannı araştırmak üze
re ıehrimize gelen Amerikalı müteba&• 
111 M. Sidney Paece ve Vataon ile Ce
vat Eyüp ve Kemal Numan Beylerden 
mürekkep heyet tetkiklerine devam et· 
mektedirler. 

Heyet bu meyanda son bir kaç gÜn 
içinde bilhaaaa Çeşmelerbaşı, lıterne i· 
le Palatoz, Çıfıtlık , Kirazlı semtlerin· 
de gezmişler ve yaptıkları araştırmalar. 
da memnun olduklarını bildirmişlerdir. 

Mütehassıslar henüz tetkikatuı ik· 
mal edilmcmeıi yüzünden, bu hususta 
bir ıey söylememektedirler, 

Heyet evvelki gün Horaya ve Ho
ra kuyularına gibniılerdir. Mütehaaa11• 

larm en ziyade ehemmiyet verdikleri yer 
Çetmelerbaşı ile lsternedir, ' 

Mürefte ve civarmda kat'i surette 
gazm mevcut bulunduğu anlaşılmakta. 
dır. Esasen yapılan jeolojik tetkikat ta 
bunun mevcudiyetini göstermiştir. 

Kadın hekimlerin toplantısı 
Kadın hastalıkları hekimleri tarafın· 

da~ •etkil edilen Türk Jinokoloji Cemi· 
ie;~;; •enenin dördüncü içtimaını 10· 
I":. al te Dr · Ahmet Asım Beyin reiı· 
ıgı tında aktetmiştir. Bu celsede: 

ıkartDr, ,:4lı~et Asım Bey: Ameliyatla 
ç . lı~.' dort tane (rahim unku kan· 
serı). mustahzan göstermiş ve ayrıca 
(ralıım kanserlerinin tedavisi) hakkın· 
da tebligatta bulunmuıtur. 

Dr. Hadi lbsan Bey: (Rahim miyom. 
larının ve adetten kesilme kanamaJan .. 
nın röntkenle tedavisi) ismile bir teb-. 
!iğde bulunmuıtur. 

Bu mevzular Üzerinde cereyan eden 
münakaıalara: Refik Münir Paıa ile 
Kenan Tevfik, M. Akif, Ali Esat, Ahmet 
Asım ve Hadi Ihsan Beyler iıtirak et· 
mittir • 

Eştiği kuyuya 
Kendi düştü! 

(Başı l inci sahifede) 
bir müddet sonra gene üzerine fenalık 
gelip bayııdıgını soyıemiıcir. 

Faı<at zablla, tanlLkau derinleıti• 
rince, "J arlaba§ında Çakmak sokağın· 
da 23 numaralı evde o~uran tahsııdar 
Nıko'nun, Kostantin· iaIQıınde mekteıJ"
ten yenı çık.mı§ bir ditçi ile münasebe
ti olduğunu meydana çıkarını§ ve Kos· 
tantin t:;tendiyi de zanı.altına alarak 
sorguya. çekmiıtir. 

Ko&tantin Erendi, sıkıJlınlmca, tab. 
sildar N ıko'nun kcndisıne müracaat 
ederek aokak ortaaında nastl bayılma 
tak.idi yapabıleceğıni sorduğunu ve 
yalancıktan inaaru bayı.itan bir ilaç iı· 
tediğını anlatını§tır. 

Zabıta mem~rlan, bunun Üzerine, 
tahaiıdann lekı ar ifadesine müracaat 
etmiı ve onu bülbül ıribi söyletıni§ler• 
dir. Neticede, Niko'oun tahsil ettiği 
(13,100) .lirayı içine oynatınak için 
Koa .. antin!e müıterek bir plan tertip 
ettikleri anlaıılmııtır. 

Bir küçük baygınlık sabnesile :tabı· 
tanın elinden meauliyetsizce kurtula· 
c~klaı:ınr zanneden bu iki suçlu, tev
kıf edilerek adliyeye tevdi edilmiı'er· 
dır. Atıruınak ı~tcuueıı. 13 bin yuz ti .. 
ra ise tamamile ın~ydana çıkanlmı2· 
tır. Parayr, a9ırıldrk~an sonra Kostan .. 
tinin eve götürdüğü ve yarısrru baca 
içine, Y 1 ıJını da b:r masa üzerine al-
çıladığı anla§ıJmııtır. 
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Belediye ile Ticareti Dağcılık kulübü için bina 

Müdürlüg" Ü yiicülük Kl~bünün yeni bina~.' olan 
Taksimdeki Eldorado'nun bugun de-

İLAN , 1 Yeni teıkil edilen Daicılık ve Yürü· 

(Başı ı inci •ahif•d•)' vir ve teseııüm muamelesi yapılacak· '0 ..., • aptıracakJara 
kında meyoana çıkacaktır.,, ; tır. egırmen y 

Belediyeye gelince Klüp binasmın yakında tefrit ve 
Diğer taratıan be.ıeoıye lktıaat Mü- tanzimine baılanacaktır. Yarın mu•• hı• f t 

dürıugu gıda maddelerı fiatlennın her klüp mensubininden .15 sporcu ıehri· m ırsa 
harta ıtiı.n edilmesinde b.r fayda me· mizden hareket ederek Uludağına çı· 
mul etmemektedir. l:lilakis be.ediye· kacaklardır. 
deki kanaate gore fiatlerın bu §ek11de 
ilanı, daha zıyade ihtikara meydan 
verecektır. Çunkü ılan edılen tıatıer 

haık taratından yanuı olarak, vaze
dı!mit azamı tıat gıbı telakkı edıle· 
cek ve esnaf evvelce daha ucuza aat .. 
tığı malı da ilan edilen fiat uzerinden 
aatacaKtır. 

üıaa maddelerinin fiat itlerini zor· 
la§tıran en munım mesele madueıerm 
faz.la cın.t arzetmesıdır. lielediye ev .. 
veıkı g'1n ıehrın muhtelif semt.erinde 
tetKıKat yapını§ ve bazı maCl.caeıer ü
zıerınde p ıera.K~nde f,a.:ıerı tebpıt et· 
mıştır. l~ıeaeıa tasulya bır ç.0.11: cina 
arzetmekteaır. lsu cınılere gore lcı l o
au: 8, ı U, 14, 16, 20, 2.:ı>. kuruşa satıt
maktadır. 'J rabzon yağı: ııı., ııO, 95, 
lUU kuru§ arasında lenalüf elmckle· 
d ır. ~af"r peynırı: 50, bO, 75, ö<l, ııo 
ıuu, l ıv kuruı arasında oynaınakta· 
dır, 

belediye bu kadar fazla cins gi,.te· 
ren madaeıerın tıatlerın..n nası ~ ve ne 
§ekiıde ıtan edı.mesi li.zımge .. dığini ve 
bun.ıan bır i ayaa hasıl aıacag.anı ke:> .. 
tir~memek.tedir. betedıye narn koy .. 
mak salatuye ti olcıuğu maddeler ara· 
aınoa ete bııe azamı fiat koyanıanıış
tır. Çünkü halkın nihayet 5, 6 çeııt O• 1 

l:u·ak. bi ldıği et hakikatte elliyı miıte· 
cavız cins arzetmektedır. l:saşka mem ... 
lel:•t•erde gıda maddeleri bu katlar 
ayrı çeşlt,er iızerinden aatılmaıııakta
dır. .i:'erakende fıatlerin her yerde 
turlü tür1u olması baıı.ıca ıu a.eb~p ~er
den ıleri gelmektedir: 

Mi~ın cınıi, cıro, ma1ın alındığı ta .. 
rih, aLok bu.unmaaı, dükki.nın ıı kabi
lıyeti, 

Hundan baıka, §ehre her mai gel· 
dikçe fiatler değitmektedir. Mesela 
aon aıelen vapurua ı rabzon yağı 85 ku 
ruı uzerinden muameJe görmü§tÜr.Bi
rinci neyı yağ oıan bu cins ertesi güniı 
perakende o.arak 100 kuruı olarak 
dukıcanlarda satılmaktadır. ) 

Bu fark ise beledıyece pek fazla 
göru1memektedir. 

1 
Perakende tiatlerin ilan edilmeoile, 

halkın faturalara bakarak mukaye•e 
yapması ve bu suretle aldanmaması 
beıediyece varit görülmemektedır.Çün 
kü, o vakit esnaf çeıitleri bırib~rınC 
karıştıracak, iıin edılen fiatleri bir \ 
narn gıİ:ıi halka kabul ettirmek iati· 
yecektir. 

l stanbul serbest piyasa o~duğu iç:n, 
rekaoe&. ı ... a .. ı t:rı kcn...ı. ı k endine tan
zim edecektir. Çtinku halk, ucuzu ter 
cıh edecektir. 

t.;eıeoıye lktısat Müdürlüğünün ka
na~tıne gore, be.ed.ye ı stıbıaK. koope- 1 
ra ı...ı.a on.....ıı.u.a.zaeK.ı bt:n e şenırae gıaa 

muu.deıerı pıyaıasına daha zıyade \ 
baxım o,acaK ve bır nizan rolunu ıta 
eat::celttır. ~ ımcııtik bir tane wan sa..ıı 
magaza11 ıcnrın muhı.eııt~ semtı~l .. nd~ " 

faauy.,te g"çecektır. Heıedıye butun 
lata.mut halKına, ucuz ve iyı gıaa 
ma<.1.ue.a.eri a.ıına.K için kooperatıte gır
mesini tav.:.aye etmektedir. 

Belediye, gıda maaaeıeri üzerinde
ki ahtıKarın onune geçmek için esaılı 
oıarak ba:tı teobırler atmııtır. 12 Hele 
diye nıuıe-.tiıi ve 4 J!lUraKıp Valı ve 
Beıedıye Keıoı Muhitt.n Beym emirle· 
rıni leıaklı;i ederek d\İnden itibaren 
teftiılere baılamıştır. Dükkanlarda, 
ınağazalarda her maddenın uzerinde 
c_insini, ki.oaunu ve f ... atini gösteren e
tı~et!er buJunacak1.ır, Hundan ba§ka 
kı.o ıle okkanın tahvil cetvellerini es
n.af dükkanlnrın en göze görünür ye· 
rıne aaacak ' ardır. 

__ .., __ 
Talebe yurdu 

Halkeııinden: 

Beyazıtta üniveraite arkasındaki Ta 
!ebe Yurdumuzda beı yatak boıalmıı 
lır. Üniversite talebeainden gerek ev· 
velce talip olanlardan ve gerek yeni 
talip olacaklardan istiyenler ıeraiti 
öğrenmek üzere Yurt Riyasetini) mü
racaat edebilirler. 

üenizyotları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mülıürdıırzade 

Han Tel. 22740 

Karadeniz yolu 
GOLCEMAL vapuru 16 1. 
kinci Kanun SALI 20 de Ga
lata rıhtımından kalkacak. Gi
di9te Zonguldak, İnebolu, Si
nop, Sam.sun, Fatşa, Gireson, 
Vakfıkebir, Trabzon, Rizeye, 
dönütte bunlara ilaveten Sür
mene, Ordu'ya uğrayacaktır. 

(222) 334 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 15 İkinci 
Kanun PAZARTESl 19 da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak. 
Gidi~te Ereğli, Zonguldak, Bar· 
tın, Amasra, Kurucaşile, Cide· 
ye. Dönüşte Kurucaşile'ye uğra· 
mıyacaktır. (225) 337 

lzmir sür'at yolu 
KONYA vapuru 16 ikinci 
Kanun SALI 16 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Doğru iz. 
mir'e gidecek ve dönecektir. 

(224) 336 -
İskenderiye yolu 
İZMİR vapuru 16 ikinci Ka· 
nun SALI 11 de Galata rıh
tımından kalkacak doğru lzmir, 
Pire, İskenderiye'ye gidecek ve 
dönecektir. (223) 3J. 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 17 ikin 

ci Kanun ÇARŞAMBA 17 de 
Sirkeci rıhtımından kalkacak. 
Gidişte Gelibolu, Çanakkale, Kü 
çükkuyu, Altınoluk, Edremit, ı 
Burhaniye, Ayvalığa. Dönüşte . 
bunlara ilaveten Bozcaada'ya 
uğrayacaktır. (250) 

Antalya yolu 

Tasfiye Memurluğundan: 
Hali tasfiyede bulunan Ankara un ve ekmek Türk Anonim 9irketine 

ait olup Ankarada itfaiye meydanında kain un fabrikasında mevcut 
ve i9ler bir halde bulunan değirmen makine, alat ve edevat ve teferrÜ· 
atı sökme ve kaldrrma masrafları mütteriye ait olmak üzere toptan 
ve pazarlıkla 24. Şubat 934 tarihine raatlayan cumartesi günü satıla• 
caktır. Görmek ve tafsilat almak isteyenler tasfiye memurlarından An· 
karada Adliye sarayı kartısında Sıhhat apartımanmda ikinci katta avu 
kat Hüseyin Fevzi Beye müracaat etmeleri ilan olunur. 

·------------------------------'~ 
Maliye Vekaletinden: 

Muhtelif vilayetlerde münhal olan 17, 5, 20, 25, 30 ve 
35 lira maaşlı tahsil müfett işlikleri için Kanunusaninin 

27 inci Cumartesi günü İstanbul ve Ankarada bir imtihan 

yapılacaktır. 

Program aşağıdadır: 
1 - Hesap: Amali erba a ve tenasüp 

2 - Hendese: Mesaha ve ölçüler 

3-Türkiye Coğrafiyesi ve Devlet teşkilat°'a ait müc 

mel malfunat. 
4 - Kitabet ve yazı. 

İmtihan gününden bir giin evveline kadar kayıt mua
melesi için Ankara Defterdarlığına veya İstanbul Müra • 

lapliğine üzerlerine fotoğrafları yapışık arzuhalle müraca
at olunacaktır. 

imtihan şeraiti : 
1 - Lise veya yedi senelik idadi mezunu olmak. 

2 - Memurin kanununa göre memur olmak için lazım 
gelen evsafı haiz olmak. 

"Buna ait evrak istid'aya raptedilecektir." 

İmtihanda muvaffak olanlar imtihanda tahsil derece -

lerine göre kanun dairesinde alabilecekleri maaşlarla ve ta 

yİn edilecekleri Vilayet budu dun<Jan itibaren harcirah ve -

rilmek Üzere müfettişliklere tayin olunurlar. Bunlara ma· 

aşlardan başka ayda sekiz lira hayvan yem bedeli verilir. 

(242) 
.. ...................... ı .......................... .. 

OSMANLI BANKASI 
31 1 inci Teşrin 1933 tarihinde mali vaziyet 

AKTiF 
Hiue senetlerinin tesviyesi taleb edilmemis olan kısmı 
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 
Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahıil olunacak senetler 
Cüzdanda mevcut Kıymetler 
Borçlu hesabı cariler 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul tarikile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

Sermaye 
PASiF 

Statü mucibince ifraz edilen ihtiyat akçeıl 
Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli senetleı 
Alacakh hesabı cariler 
Vadeli bonqlar ve beaabı cariler 
Kabuller 
Müteferrik 

5.000.000 
4.274.ı32 7 5 

853.949 5 11 
5.8ı6.353 6 ı 
1.417.574 18 5 
5.403. 779 1 o 2 
1.943.104 15 2 

805.114 4 4 
644.989 13 11 
148.225 2 7 

26.307.223 

ıo.00o.ooo 
l.2So.00o 

4 

355.988 19 5 
217.918 15 5 

ıt.937.327 4 11 
ı.441.624 8 3 

805.114 4 4 
299.249 11 8 

26.307.223 4 -
Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur. 

Müdür Türkiye Umum Müdürü 
E. HODLER A. H. REJD. 

Dünden itibaren teftit ve müraka
beye ba~lıyan müfetı.iJler muhtelif 
semtlerde, bu perakende fiatler ara· 
sında, ayni cinsten olmak ü:zere, le· 
halüf olursa o esnaf hakkında kanu· 
ni takibat yapılacaktır. 

ANTALYA vapuru 17 İkin· 
ci Kanun ÇARŞAMBA on da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak, 
Gidi~te İzmir, Küllük, Bodrum, 
Fethiye, Antalya'?'ıı:· Dönü~te 
bunbra iH.veten Fınıke, Çan:ık
kale Gelibolu'ya uğrayacaktır. 

_!-~_··~~~~~<2~51>~ . Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünden2 
Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümune ve evsafı veçh e satın alınması mukarrer aşağı 
d:ı cins ve mıktarları yazılı eşya kapalı zarf münakasası 
hızalarında gösterilen tarih ve saatlerde yapılacağından şe
raiti anlamak Üzer her gün ve münakasaya girmek için tek

lifname ve teminat makbuzile beraber mezkur günün muay
yen saatinde komisyonumuza müracaatları. (127) 

Miktarı Cinsi Tarih Gün 
25000 Metre Kılaflık bez 30-1-934 Salı 
4000 Adet Tavla Elbisesi 30-1-934 Salı 

Saat. 
15 
16 
257 

Çankırı Nafıa Başmühendisliğinden: 
1 - Çankırı-Ankara şosasının mebdeinde dedeler köprü

sünün beton arme olarak inşası (14808) lira 3 kuruş bedeli 
keşfile 6 Şubat 934 tarihine kadar kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya şimdiye kadar yaptırmış oldukları be
ton arme inşaat ile bu köprüyü yapabilecek fenni iktidarı ol
duğunu isbat eden İnşaat müteahhitleri kabul olunur. Bu 
nun İçin ihale gününden evvel müteahhitlerin yapmış olduk 
ları işlere ait vesikalarını yollar Umum Müdürlüğüne göste
rerek bir ehliyet vesikası almaları icap eder. 

3 - İhale 6 Şubat 934 tarihine müsadif salı gÜnÜ saat 
on beşte icra edileceğinden taliplerin yüzde 7 ,5 teminat akça 
larile kapalı teklif zarflarını ihale saatmdan evvel Makamı Vi 
!ayete verıneleri lazımdır. Teklif zarfları Encümen Vilayette 
taliplerin muvacehesinde açdarak en muvafık teklif sahibi
ne ihale edilecektir. Fazla malfunat almak isteyenlerin Çanla 
rı Nafia Bas Mühendisliğine müracaat eylemeleri ilan olu
nur. (831.) 232 

1 - Zabıta memurları için yaptırdacak 4439 adet res· 
mi elbise ve 3364 adet kaputun malzemsile dikilmesi 7 -1-
934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf 

usulile münakasaya konulmuştur. 
2 _ Elbise ve kaputların yalnız kumaşı Umum Mü

dürlükçe temin edilecektir. 
3 _İstekliler münakasa şartlarım Ankara' da Emniyet 

işleri Umum Müdürlüğünden ve İstanbul Emniyet Müdürlü· 

ğünden öğrenebilirler. 
4 _ Teklif mektuplarında elbise ve kaputların " Ca-

ket, Pantalon ve kaputlar için ayrı ayn olmak şartile" ka
çar metre kumaştan yapılacağı yazılı olacaktır. 

5 - İhale 27 İkinci Kanun cumartesi gÜnÜ saat on beş
te Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü münakasa ve ihalat ko
misyonunda icra edileceğinden taliplerin 2000 liradan iba
ret muvakkat teminatlarile birlikte muayyen olan gün ve 
saatte Umum Müdürlük bina<Jındaki Komisyona müracaat 
etmeleri. (130) 234 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
lstanbul'da Hoca Alaeddin mahallesinde Fincancılar yo 

kuşunda eski 4, 6, 8, 10, 12 ve yeni 65, 67, 69, 69-1, 71 nu
maralarla murakkam üst tarafları eşya vaz'ma mahsus kemer 
li dokuz adet oda, bir han avlusu, alt ve Üst kısnnları depo va
ziyetinde olan bölmelerle ayrılmış höcereleri müştemil ma
ğazası bulunan han "ça~şı" bedeli iki taksitte ödenmek şar
tile muhammen 26000 lıra kıymet üzerinden kapalı zarf usuli 
le 23 Kanunusani 934 Salı günü saat 14 te satılacaktır. Talip 
lerin muhammen kıymetinin yüzde 1 buçuğu nisbetinde temi /' 
nat mektuplarile teklifnamele ··ini yevm ve saati mezkurdıı:aa~k 
evvel İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil .;a«•t 
tış Komisyonu Riyasetine tevdi eylemeleri. (M.) (7093) •atbik 
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Gebze: İnhisar)< r Müdüriyetinden: 
Gebze inhisarlar müdiriye :i ambarında iki seneyi müteca

viz zamandan beri satılmayıp kalan 929, 930 seneleri mahsu
lünden (10) zürraa ait (37) otuz yedi denkte (1060) bin alt 
mı§ kilo emanet mali tütünler 1701 No. tütün inhisar kanunu· 
nun maddei mahsusası mucibince tarihi ilandan itibaren 15 
gÜn müddetle müzayedei alen:yeye çıkanlmıştır. Taliplerinin 
mezkUr tütünleri ve müzayede eartnamesini görmek ve pey 
sürmek üzere idaremize müracaatları. (253) 

İkinci iflas Memurluğundan: 
Müf1is Tepebaşında Perapalas kartısında antikacı S. Hayim Ef. ye 

ait mallann açık arttırma suretile çarf&Dlba, cuma, pazartesi günleri 
saat 9,30 dan saat 13 e kadar usulen ıabtına devam edilmekte oldu
iu ilan olunur- (11454) 102 

Tarihi roman: 30 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Mah
kemesinden: Tuekaine mahkemece va
ziyet olu-.. müteveffiye Madam Anna 

Kundirile kardeıi müteveffa Koıti KW>
clirinin yan yarıya mutuarnf bulunduk 
lan: 

1 - Beyoğluncla Büyük Pangalbda, 
Cedidiye aolıağında 141 eski 141 yeni 

171 numaralı ve 2142 lira mııhamttl<!n 

kıymetli bir bap baneyi ikinci artbrma 

ıuretile 4 julıat 934 pazar günü aaat 15 

de aatılpr l<br. Deııatiye reımi ve ihale 
pulu mi; ,;İs.ine aittir. Bedel peıinclir. 
Talip olanlarm mezl<ür gün ve aaatte 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hul<uk mahke

mesinde hazır bulunmaları ilin olunur. 
(12197) 

miyorlardı. 

Dudaklanru bükerek: 

G •• e o V ı -Tanımıyoruz ... un eşın g u _D1J~~d~r;~;::~n, reiıinize 
(Günet'in oğlu) ile görüttüğün1izü 

Yazan: lıkender F AH REDDiN aöyleyiniz ! 
- "kızımı almazsa, Ur şehrini j kıncılann batına geçerek yola çık- Elçiler yüksek sesle gülüştüler. 

yakacağım!,, diyen reisiniz değil- I maktan başka yapılacak bir tey . - Haydi canım .. Sen de bize re
miydi? yok. Buraya kadar botuna zahmet iılik taslama! Günet'in oğlu çok 

- Ur yangınından biz de ıizin etmitsiniz ! azgın bir adammıf .. Ortalığı atefe 
kedar müteessir olduk! Ve bunun Elçiler deminden beri derin bir vermek istemi... Ur'lular onu ge
bir phıs tarafından yapıldığını an- taşkınlık içinde bocalayıp duruyor· bertmitler ... Biz her fCyİ biliyoruz. 
lıyarak o phsı cezalandırdık... !ardı. . . . . 

1 
Babkutu bize Ur'daki kargllfalık· 

- Bir tahıs tarafından mı? - Fakat, reısımız kızını Babku- ı !arın iç yüzünü anlatb. 
- Evet .. Reisimizin yeğeni, ka- ·~'.na veri.rken,. Ba.h~fu ~irle?ik J B?ra'nm ~abrı tükenmitti. 

bilenize mensup (Doğu) adlı bir- Turk kabılelerı reısı ııfatıle bıze Bır milletın batında bulunan 
lu:ı:ı ele geçirmek için tehrin metha- her zaman dost kalacağını ve bu ıu· hangi adam, yüzüne kartı yapılan 
!indeki kulubeleri tututturmuf·• retle hasıl olacak kan karışıklığı bu kadar hakarete tahammül ede. 
Kızı ele geçirmit ve kaçırmıf. Fa- yüzünden, bütün ihtilafların bade- bilirdi? 
kat, yangın da büyümüş. (Babku· m;ı ~o.laylıkla halledileceğini aöy- - Demek ki Babkuşu Mersi'yı 
•u) reisimizle anlattıktan sonra, lemıttı. babasından mertçe değil kahpece 
Fıratlı.lıar bu adamı yakaladılar, a· Bora elini f&kağına koymuf. dü- almış .. Oynadığı oyun!U: timdi an. 
ğııc:a ıublar ve derisini yüzüp da- tünüyordu. !adım. 
vul yaptılar. Elçilerden biri hiddetle yerinden Diyerek dıtardaki nöbetçilerden 

Günet'in oğlu bu sözlerden bir kalktı: bir kaçını içeriye çağırdı. 
tey anlayamamıtb: - Biz, yeni reisiniz olan Babku· - Bu elçilerin bellerinden kama-

-Türk akıncıları Fıratlılarm top fU ile görütmek istiyoruz... larını alrnız ! 
l. raklarını battan bata ıarmak ve is- Dedi. Bora itidalini muhafazaya Dedi ve yüzlerine bakarak ili-
tımlili etmek istiyorlar. Reisinize se. çalıtıyordu: ve etti: 
bir aim söyleyin! Yeğenini aıdığı için, - Yeni reiı benim .• Beni tanı- - Size ve reisinize (Güneş'in 
ğımda ·e kar,ı kullanılacak oklardan madınız mı? oğlu) nun hayatta olduğunu gös-
mı•tı. E~nesini, ne yazık ki. kendi eli- Gelen elçiler Bora'yr ilk defa tereceğim ! 
na sevgilıiltmi~ oluyor. Benim için, a- gördükleri için, kim olduğunu bil- j Bora bundan sonra belindeki 

lstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilanları 

Dikı.m Evi için 50 b.n adet 
Köprülü Sarı toka 22-1-934 
Pazartesi günü saat 14 te ale
ni münakasa ile almacakbr . 
Şartnamesi.ni g?recek!erin !ıer 
giin ve Taliplenn belli saatın
de Tophanede Merkez Ku
mandanlığı Satın alma Komis 
yonuna gelmeleri. (700) 
(7045) 57 

* • • 
Hastaneler ihtiyacı için 4800 

adet yüz havlusu ile üç parça
dan ibaret 200 adet hamam ta
kımı ve 400 adet hamam pe§· 
temalı 100 adet berber havlusu 
ve 200 adet zabitan için keten 
peçete 21 / 1/934 pazar günü 
saat 14.30 da aleni münakasa 
ile satın alınacaktır. Şartname 
sini göreceklerin her gün ve mü 
nakasasma gireceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandanlı
ğı Satmalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (704) 

(7023) 58 

• • • 

Türkiye İş Bankasından: 
1929 senesi yüzde 8 faizli İzmir belediyesi istikrazınJJI~ 

Kanunuevvel 933 tarihinde,!~ra edilen !<e~ide mua~eles}n.de11, ra isabet edip piyasadan ref ı lCap eden ıstıkraz tahvıllerının 
maralanru zirde gösteriyoruz. Gerek a~ort~ isab~t eden tıJılı' 
bedelleri ve gerekse 4 No. lu kupon faızlen lzmır ve lsta11 
şube!erimiz kişe!erinde tediy~ e~ilmeld~di.r: . . ~ 

İzmir Belediyesi 1929 senesı yuzde 8 faızlı ıstıkrazına aıt tahıl 
!erin 31. Kanunuevvel 1933 tarihinde çekilen kurasında amorti 

1 

numaralar: 

1000 Liralıktan 
11015 11017 11021 11028 11029 11059 11064 11065 11071 11079 11083 ıı% 
11090 11091 11103 11108 11116 11133 11137 11144 11146 11148 11150 11~ 
11154 11171 11175 11184 11189 11197 11214 11221 11279 11238 11254 11~ 
11271 11278 11301 11322 11332 11334 11338 11359 11369 11381 11385 ll 
11405 11410 11111 11419 11437 11442 11467 11469 11476 11479 11480 
11136 11208 11463 

500 Liralıktan , 
10069 10085 10091 10096 10103 10•:· 
10185 10188 10193 10195 10197 1~~( 
10298 10303 10306 10309 10329 1~ 
10367 10372 10373 10388 10390 1~: 
10512 10528 10531 10538 10548 1~ 
10686 10687 10690 10693 10702 1u:ı 
10773 10783 10793 10794 10822 1~ 
10882 10889 10911 10916 10945 1v:r 

10010 10014 10024 10049 10051 10056 
10126 10130 10137 101G4 10173 10184 
10238 10241 10246 10252 10254 10268 
10335 10340 10343 10348 10363 10366 
10412 10447 10451 10464 10478 10496 
10847 10854 10862 10865 10874 10578 
1111 ,g 1vn5 10749 10751 10760 10766 
10847 10854 10862 10865 10874 10874 
10953 10978 10981 10988 10998 10999 

100 Liralık Tahvillerden 
13 39 41 65 68 61 62 71 75 85 99 105 107 ~ 

Hastane!er ihtiyacı için 100 l14 124 140 ısı ı54 ıoo 162 204 213 232 239 251 272 Al'. 
adet sırlı oturak 100 adet ör- 291 305 307 310 316 319 350 354 409 410 433 436 439 ~ 
d k 100" d lı ka aklı 441 443 445 454 460 463 469 482 522 523 551 562 563 ~ 

e ve u a et sır P 571 584 586 590 592 595 596 599 601 622 634 639 666 676 &ı! 
ve yarını kiloluk süt kabı ve 50 690 693 697 700 715 731 736 745 766 773 778 817 825 840 ğ(., 
adet sürme oturak 21/1 / 934 846 850 854 880 888 894 915 920 940 947 950 956 964 966 •' 

970 972 982 989 1008 1069 1073 1090 1104 1111 1113 1126 1128 •;ı: 
pazar günü saat 15.30 da aleni 1141 1143 1144 1169 1111 1173 1181 1198 1201 1201 1211 1231 1253 1 ~ 
münakasa ile satın alınacaktır. 1292 1297 1322 1334 1342 1343 1347 1362 1373 1385 1401 1402 1406 I~ 

1415 1443 1454 1475 1476 1479 1489 1575 1583 1595 1611 1634 1668 I~ Şartnamesini göreceklerin her 1691 1692 1694 1101 1120 1721 1732 1738 1741 1749 1751 1772 1808 1jf. 
gün ve münakasasma girecek· 1816 1827 1850 1859 1874 1936 1976 1980 2000 2026 2028 2036 2050 2()60~ 
ı · b ili ·· t' d T 2086 2094 2115 2111 2153 2191 2201 ..:58 2259 2265 2267 2291 2300 erın e gun ve saa ın e op 2318 2409 2419 2425 2441 2501 2513 2524 2526 2560 2574 2621 2649 2657:.ı 
hanede Merkez KumandanlığJ 2664 2668 2112 2715 2731 2737 2739 2750 2756 2762 2764 2779 2786 ~ 
Satmalma Komisyonunda ha- 2834 2861 2863 2872 2890 2891 2916 2941 2049 2054 2955 2079 2990 2996 ıl 
zır bulunmalan. (705) 7030 4008 4009 4019 4020 4043 4054 4059 4069 4081 4097 4121 4124 4147 4152 .. , 

4220 4236 4241 4287 4305 4307 4312 4334 "342 4345 4358 4396 4438 4449~ 
59 4480 4491 4492 4506 4511 4514 4557 4561 4563 4574 4592 4608 4624 -.-. 

• * • 4670 4675 4695 4740 4759 4787 4789 4792 4923 5520 5526 5534 6537 ~ 

H 1 iJı • • . 2000 6548 sss1 SSS4 ssn 5588 6611 5612 5615 5621 5622 5627 6659 5661 ~ 
aatane er tiyacı ıçın 6665 5667 5671 5674 5684 5687 5690 5709 5712 6732 5736 5740 5741 ~ 

adet madeni çatal ve 5000 a- 5779 5788 5792 5795 5799 5817 5825 5839 6841 SS42 5857 5859 5863 ~ 
det madeni kaşık 1000 adet 5884 5901 5903 5914 5925 5927 5935 5939 5942 5943 5965 6974 ~ 

5993 6524 6534 6539 6540 6559 6775 6586 6598 6619 6621 6631 6675 
Çay kqığı ile 200 adet yemek 6706 6744 6746 6748 6749 6753 &755 6767 6805 6806 6818 6822 ~ 
tevzi kepçesi 21-1-934 Pazar 6835 6856 6863 6868 6886 6890 6909 6912 6915 6938 6950 6951 ~ 
gun.. ü saat 15 te aleni münaka· 7040 7048 7059 7073 7074 7076 7077 7110 7132 7141 7169 1111 7181 

7235 7242 7250 7255 7256 7261 7263 7284 7288 7334 7339 7356 7384 
sa ile satın alınacaktır. Şart· 7402 7406 7421 7443 7445 7450 7453 74597461 7472 7478 7482 7488 7487 7493 ~ 
namesini göreceklerin her gün 7502 7540 7574 7577 7600 7611 7640 7671 7682 7684 7743 7786 7791 

.. k . ki . 7797 7809 7835 7850 7859 7862 7882 7888 7953 7957 7965 7970 7975 
ve ~~a .. a~_asma ~ece erın 8529 8530 8538 8547 8548 8577 8581 8597 8699 8707 8712 8714 
belli gununun saatinde Mer· 8758 8766 8796 8809 8813 8815 8820 8858 8865 8873 8883 8903 8905 ~ 
kez Kumandanlığı Satmalma 8910 8911 8915 8924 8960 8901 8982 8987 8994 9020 9057 9059 9074 ":ıJ 
K . d bul 9100 9106 9112 9126 9146 9154 9159 9171 9178 9192 9198 9201 9216 ~ omısyonun a hazır un- 9234 9236 9249 9259 9276 9290 9304 9307 9lo9 9311 9323 9327 9352 ~ 
malan. (706) (7031) 9378 9390 9397 9418 9427 9432 9436 9450 9458 9465 9471 9474 9482 9490 ~ 

60 9507 9508 9510 9515 9518 9520 9531 9536 9546 9552 9553 8556 9571 9774 ~ 
9581 9595 9599 9600 9640 9663 9667 9688 9690 9694 9704 9718 9729 9748 , 

• * • 9765 9773 9775 9781 9796 9801 9824 9834 9838 9855 9880 9913 " 
Hastaneler ihtiyacıiçin 1000 9918 9928 9930 9931 9967 9968 9979 9984 9985 1913 2215 9998 

adet maa tabak porselen çay .4 
kadehi 21-1-934 pazar giinü göreceklerin her ün ve miina· ı tmalma Komisyonunda hP' 

saat 16 da aleni münakasa ile sa kasasına gireceklerin belli saa· bulunmaları. (707) 
1 tm alınacaktır. Şartnamesini tinde Merkez Kumandanlığı Sa (7032) 

hançerini kınından çekerek elçile. 
rin üzerine yürüdü. 

ikisinin de ıol ellerinin küçük 
parmaklarını dibinden keıti .. 

- Döndüğünüz zaman, reisini
ze: "Bu parmaklarımızı Günet'in 
oğlu kendi elile kesti.,, dersiniz! 
Çünkü, l'Cİsinizi o kadar çok aldat
mıtlar ki, parmaklarınızı kesmesey
dim, reiıiniz, döndüğünüz zaman 
sözlerinize inanmıyacaktı ! Anladı· 
nız mı, timdi, parmaklarınızı niçin 
k d. -· . ., es ıgımı •••• 

Elçiler, parmakları kesildikten 
ıonra, kartılanndaki delikanlının 
Türklerin reisi olduğunu anlamıt
lardı. 

Bora, nöl>etçilere: 
- Fıratlıları, yaralannı sardık

tan sonra, dıt kapıya kadar götürü
nüz! 

Dedi ve atma binerek çadırından 
ayrıldı. ..... 

Günet'in oğlu, bakır ocaklarının 
batında, at üstünde dolatırkcn, ken 
di kendine konuşoıyordu: 

- En emin sandığım (Batıkutu) 
nun da ipliği pl\.-ı:ara çıktı. Mersi' 
yı büyük bir cesaretle kabilesi iri
ne girip kaçırmıt olsaydı, onu affe
decektim. Fakat, mademki kendi· 
sini benim yerime geçmiş gibi tanı
tarak, benim namıma düşmanla an· 

latmıf.. Bu fenalığının zararım 
benden ziyade memleket göreceği 
ıçrn, s:?U affetwiyorum. Bundan 
sonra, Babku,u, benim yanımd_a 
uyuz bir köpekten daha atağı hır 
mahlUktur. 

Biraz yürüdü .• 
Maden ocaklarında yüksek ıes

lerile ten türküler ıöyliyerek didi
nen ameleye baktı. 

- Alnının terile bakırı ekmek 
yapmağa çalıpn bu millete fenalı!< 
yapmak istiyenlerin a:özlerini oya. 
cağım ... 

Diye bağırdı. 
Abnı ıürdü .. 
Bir ağacın gölgesi altında dur

du. 
Onu bili unutmamı,tı .. 
- Menıi .. ! Dedi, bu güzel mab· 

IUk, o alçak adamın koynunda mı 
kalacak?! 

On bet gündür unutmağa çalıt
hğı Mersa'yı tekrar habrlamı,b. 

Ketki onu, on bet gün evvel, ça
dmnm önünden geçerken çevirip 
çadmna alsaydı. 

Bora'ya kim ağzını açacaktı? 
Nihayet o da Babkutu'nun yap

mak istediği gibi: 
- Evimde bir esire olarak kala

caktır .• 
Derse, bu söze kim kartı gele

cekti? 

- . ~r 
Fakat, Mersi kendi evind1;J 

lundukça, Günet'in oğlu Fır•tJl' I 
la nasıl cenk edebilirdi? /; 

Türkler, Fırat kabilesini. iıı:'ı 
dan kaldırmak ve bu havaliyt • J 
tan bata itgal etmek istiyor!~; 
Bora, Türkün yürümek istedii1 
lu kesemezdi .. Kesmedi.. ./. 

- Bir uyuz köpeğin ko~', 
giren kadın, artık evime gir df! 

Dedi .. Bora gece karargah• J, 
düğü zaman, artık her teyi ( 
da bırakmağa ve batım arkaf' 
virmemeğe karar vermitti. 

• • • 
İkinci kısım 

Büyük akından sorı'' 
(Sertelli )ye dön ÜŞ" 

:Aradan iki yıl geçmitti. ~ 
Ur tehri çok kalabalık .,e 

halkı çok zengin olmuştu. e#.'. 
Ur civarındaki bakır nıad ,1#'. 

mütemadiyen itliyor ve l!iııe 
bu yüzden yabancı ve uzak 0 .l!~i 
le ticaret yaparak şehirden ,-
gidip geliyorlardı. , ~·~ 

Günet'in oğlu son yaptıg'•Jıl~ 
da muvaffak olmuş ve Vr Jı"" , 
ıık ıık rahatsız eden (Fırat!~. 
lesi) ni çok uzaklara sür.,..ii 9111' 

(B" 
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İSTANBUL VE TRAKYA 

Türk Anonim 
ŞEKER F ABRIKALARI 
Şirke inden: 

Fabrika ınızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilo dan az olmamak üzere her isteyene sablmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta tesliıiı 

tuval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~an~ık!a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuru3tnr. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Uepodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hes~bma 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. adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 14 

O 1 d n beri tanır, aGrılarda Ye so"Oulf nu sene er e . .1. • • 
1 d k. buk tesirinı bı ırsınız. 

elgın ığın a ı ça ASPiRiN . b 'ffi k tekeffül elliği • slzı u,,.. rnar asanın ~ 

d d hl memnun edeceklır. an sonra a 

-. ... Bayramda 

iıaı·a 
gazetesi çıkacaktır. 

Hilaliahmer Cemiyeti İstanbul Bürosundan: 
İlialarınızı Hilli.liahmer gazetesine vermekle hem ticarethane,l:ı; 
İçin büynk b:r faide temin etınİf ve hem de Hilaliahmere yar
dım etmiı olursunuz. 

114nlarınız için ~u adreslere müracaat ediniz: 
lataııbul' da Y enipostane kartısında H laliıbmer 

Satıı Bürosu. Tehfon: 22353 
1 tanbulda Anl.:ara caddeıinde 
l!a"c·hlc T. L. S. T·l~fn~: 2 095 

Radyoların içinde hakiki har i-f a yartan ancak Radyo-LOEWE o- RADlQ A~eıJ)XJ.Q[\ll( 
up mevce uzunlukları 20 ile 2000 a-
rasındadır. Keskinlik p ·· .. .. ı··k ve tab .• , uruzsuz u , 

. d 11 ıes, antensiz de olur. Evi-
L~EW en sadık dostunuz bir Radyo 
k b E . bulundurmaktır. Rekabet 
f'a ul ebniyecek kadar mutedil ve İyi 
ıyatlar; LO~WE lambaları alırsa
~z ~~nlann fiyatlarında da büyük 
nıalat yapılır. Yegane mümessil ve 

aabcısı: D. Pardo. 

Galata: Voyvo Ja caddesi No. 30-32 Telefon 43 7 48 

·-1oıantse 

eank-Cni N.V. 
sabık Bahrıseflt Feıemen" 

Bankası 

lstanbul Şubesi 

Galata Karaköy Palas 

Meydancık Alalemcl Han 

Her türlU Banka muamele• 

lerı. Kasalar icarı 

UMUMi MDDDRLDK: AMSTERDAM 
Şubeleri : Amsterdam. euenos Aires. 

lstanbut, Rlo de Janelro, Santos, Sao Pauıo. 

177 

Sıra 
No.11 
9.)4 
905 
906 
9J7 
90~ 
9J9 
910 
911 

iW .. ~ ........ _ '~ .• , 

ayra Ünasebeti e 
Açılan Umumi Meşherde Mevsimin Her Türlü 

Yeniliklerini Bulabilirsiniz. 

Ötedenheri şehrimizin en iyi ve en nadide mallarmı teşhir 
eden ve satan yegane mağazasıdır • . 

Şimdi de heF verden daha çok UCUZ eşya alabile. 

ceğiniz yerdir. Sizi bekliyorlar. Gördüklerinizden ve servisden 
tam manasile hoşnut olarak ayrılacaksınız! 

(Baker Ltd. Beyoylu lst:kial caddesi No. 370) 

lstanbul Ziraat Ban asından: 
Semti M .thall e.ai So .eğı 

E<:lirnekapı Ç1kırağa Papaı sokak 
AyvJn1aray At k Mustafa ka1a " 
E:lirnckapı Atikal pala Ç~kırağa 

Ba!at Abdi subaşı a~ıat 

.. Hacı İsa İ ıkembeci 
Büyükada Yalı Mehmetcik 

" " 
., 

" " 

Cinsi 

Alışıp hane 

.. 
Kagir hane 
A tap ha~e 
Kagir cüJ..kan 
Ah;ap hane 

" 
" 

H:.Sıesi 

Tam\ml 
48/108 
2/8 
3/4 
Tamamı 
14!>0/6048 
6/12 
1/2 

EDJ!ak 
No.ıı 

26 
3 
18 
55 

8 
22 
18 
9 

Hhseye gllre mı:• 
haın..,en k,vme 1 

600 T, L 
654 .. 
350 " 

1050 " 
600 " 

93 " 
430 " 
200 " Bağçıvanoğlu .uki Alp 

aslaıı yani 
219 ,, ., Lo,cı R~aa ve lı_uya 15t./324 10 150 ,, 
Yıızde yedi buçuk pey akçeleri!• ihale be.:cl t>rİ nakden veya gayrimllbıoail bonos.lıı ödenmek fi~ere yukarıda evsafı yazılı gayrim:nkullcr 

açık arttırma auretile satışa çıkarı lın şbr. Kat'I ihaltlcri 29/1/934 Pazartes! gü~ü aaat. ~5 ted ır . . Müz~!edcye iftirak e~ecc'd~riıı ye~mi 
mczkürda aaat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lıiz m:lır. Seneı halı ye vcr.;rısilıı bcledıye ru ıumu ve vakıf ıcaresı mü~terıye 
aittır. Şartname B!nkamız ~ aoısına asılm·ştır. P 99) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

( Cncll \ akıf Han f atan bul 

fhfiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (% 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye lı Eankaal terafından teıkil olunnıu,tur. İdarAe me~lisl ':'e mild~rler 
lıeyeti ve memurları lıimilen Türklerden nıürekkeıJJ yegane Türk Sıgorta Şırke· 
t;dir. Türkiyenin her tarafınds (200) n geçeıı acent~lannııı hepal Tilrktür. Tür• 
kiyenln en mühim müeaseselerinln vebankalannnı aıgortalarııu icra etmektedir, 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kazı:ı~ Otomobil 
ı · gorlalarını en iyi şuaitle 3 apar. Hanr vukuunda nrarları ıür at ve kolaylıklı ödu. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 7 

111 

dl 

VAPUKCULUI\ 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

IST ANBUL ACENTALICI 
Liman Han, Telefon: 22925 

Bandırma yol~ 
SAADET vapuru 16 

ikinci Un un 
SALI saat: 19 da Tophane rıhtımın 
elan kalkarak BANDIRMAYA gide · 
cek ve dönecektir. 

Hacı Bekir 
Zade 

Ali Muhiddin 
Dilnyanın en meşhur 

Şeker ticarethanesi 
34P p 2189] ._. 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünder:c: 
l)J; ı ı o;·,. nı::-.MtRYOLLARI 1DARES1 iLANLARI 

Bursa. Mudanya hattına muktazi 4100 adet meşe tra 
& Versin kapalı zarfla münakasası 5-2-934 pazaratesi günü 
~at IS le Anl;ar-da idare merk~zinde yapılacaktır. Tafsilat 

11kara, Haydarpa§a ve Mudanya veznelerinde ikişer liraya 
~w..ı şartnamelerde yazılıdır. (210) 321 

Satılık motör ve hurda eşya 
Biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki 
hava gazi motörü ile bazı hurda demirler 
ve tahta parçalan satılıkbr. isteyenler 
idare müdüriyetine müracaat etsinler. 

Tophanede Sultan Beyazıt mahallesinin Kdıçalipaşa cad· 
desinde nahiye müdiriyeti ve Galata Maliye Şubesi binası al • 
tındaki 107-7, Yenişehirli sokığında 30 ve Kaplan sokağmdıı 
ki 5 No. lı dükkanların senevi 408, 120 ve 84 lira bedeller ü~.7 
rinden kiraya verilmeleri bir hafta uzatılmıl}tır. lstekli~aak 
21-1-934 pazar 2ünü saat 12 buçukta müracatalan. (J!.~t~~t 
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BAYRAMDA: 
Misafirlerinizi · Memnun Etmek için 

ik:ra••ı 
Satış Yeri Yalnız: 

Lezzeti Kendisine Mahsus Olan 

• 

ecliiıiz 

fs,. .,\.} ' 

·~;;< ' ~!" 
'-'"ıi':"· · · ••-::t 

' 

• 

Kahvesinden 

Mısırçarşısı Kapısı Karşısı Kurukahveci Mehmet Efendi Mahtumları 

Hiç Bir Yerde Şubesi Yoktur •. · ı ' 

İki Adres: 
1 - Bahçekapı, eski Şamlı han, 

No. 18 ·Telefon 20485 

2 - Yeni postahane civannda milli 
Spor - Zeki Rıza mağazası 

Son haftalar içinde bu iki adresi 
Öğrenmiyen kalmadı! 

Ç .. k. un ı: 

Bu adreslerin birincisinde toptan, 
ikincisinde perakende olarak 

Kumaşları 
Satılmaktadır 

(11996) 26d 

FARUKİ 

Tırnak Cilaları 
Dünyanın en parlak cilAsıdır. 

-----·-·(11719) ~ıiıl - -· . _,, ..... _______ _ 
1 Bahçe 
Meraklılarına 

Her aradığımız nadide bahçe ve 1&· 

lon fidanlarından çok çe§İt bulabilirsiniz. 
Muhtelif meyva ağaçlan, envai çam fi- 1 
danlan, muhtelif güller, kamelya, manol
ya, katmerli leylak çetitleri ve saire ... 
v. ı. Ortaköy, Ankara bahçesi, Vasi!. i 

Kataloğumuzu isteyiniz. ( 11965) ! 

' 3 üncü kolordu ilanlan=] 

M. M. V. Satmalma Komiı
yonundan: 

İzmirde Gazieınirde bir ef
rat paviyonu ile bir matbahm 
yaptrrılınası kapalı zarfla mü
nakaıaya konmu§tur. İhalesi 
24-1-934 çarşamba günü saat 
10,30 dadır. Taliplerin şartna
me ve planları görmek üzere 
her gün ve münakasaya İştirak 
için de o gün ve vaktinde tek
lif ve teminat mektuplariyle 
Ankarada M. M. V. Satmalına 
Komisyonuna müracatları. 
(4449) (7140) 68 

• • • 
M. M. V. SA. AL. KO. dan: 
Çangırı kapıda yaptınlacak 

olan Ankara Askerlik Şube bi
nası kapalı zarfla münakasaya 
konınu§tur. ihalesi 1-2-934 
perşembe günü saat 1 1 dedir. 
Taliplerin ke§if ve şartnamesi 
ni görmek üzere her gün ve mü 

nakaaaya iştirak edeceklerin de 
-------------------- tayin edilen gün ve saatte tek-

Bayram münasehetile IifveteminatmektuplarileAn-
karad M. M. V. SA. AL. KO. 

Bilet ücretlerinde na müracaatları. (34s2> 
(134) 253 

O/ O 50 tenziJa t M. M. v. ;:t:aima Komis 
yonundan: -..._ 
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Bayram Hediyelerin.zi 
SUMER BANK 

Yerli Mallar pazarından 
.. Alırsanız 

Böyle memnuniyetle karşılanırsınıı 

Şapkadan kunduraya kadar 
Her ne isterseniz bulursunuz 

'.Ankara: Çocuk Sarayı caddesi 
Samsun: Bankalar caddesi 

Iatanbul: Bahçe kapı caddesi 
Beyoğlu: ls.tiklal caddesi 
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Şl•rketı• ff • Hava ihtiyacı için kapalı ..,.. 
tbıimr .. al · .. . . . . . a_ yrıye zarfla muhtelif renkte boya meyi görmek üzere her gün öğ vaktinde Ankara' da M. M. V. 

Satmalına Koınisyonuna mü
racaatları. (3457) ,(7175) 

-·~ 
/ /eti ~~ 

Umumi Neşriyat ve Yazı 1 ~~ı: 
. ve vernik alınacaktır. İhalesi leden sonra ve münakasaya İş· 

~ d , ucrcte tabı ııvıl yolcu bıletlerı llzermden Uç bayram ,nnlne 25-1-934 per§embe gÜnÜ saat tirak edeceklerin de teklif ve te 
!:::ıtı.a E~suı olarak %50 ııispetiııde tenzilat yapılmışbr. (12208} - 10,30 dadır. Taliplerin ıartna- minat mektuplariyle o gün ve 
na sevgibı 
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Müdürü ETEM ızzır f ·~ 
Gazetecilik ve Matbaacılık f. ~· 


