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Milletler Cemiyeti 
Meclisinin içtimaı 

-o--

Fransız meclisinde dostlarımız gittikçe çoğalıyor 
il Milletler Cemiyeti Mecli•i dün C~· 
d~~~ içtimalarına baıladL Mecliıin bu 
ta 1 ıçtimar,Cemiyetin büyük bir buh· 
p " geçirdiği ııraya teaadüf ediyor. Ja
t'0~Ya ve Almanya Milletler Cemiye
~~ ı"" ~ekileceklerini re•men bildir
i» 

1~ eı:<l!r: Bu devletlerin filen çekil
ın e ~n ıçın iki •enelik mühletin bit· 
ı j;" bekleniyor. ltalya Cemiyetin ıs· 
~b!"1 Faıist Fırkaaı Büyük Mecli•i 

g, 1 l"h· . 1 ıa a ıyettar bir makam vasıtaaı· 
p~ıı::;e~ etmiıtir. istenilen ıalah~t ya· 
Ce . dıg.ı takdirde ltalyanın da ~ıll.etl~r 
Ilı ll>iYetınden çekilmesi yakın bır ihb· 

al olarak ·ı · ··rül· ·· r Cemiyetin •ıl b ı erı au uyo . 
t.1 a 1 hakkında lıalyan Ba§vekili 
~ "llolini'nin likirleri Cemiyet azala· 
· •ııda ' f'k" 1 · \1 n onda dokuzunun ı ır er1ne 
l~'.Yor. Cemiyc•:n ıslahı meselesi, 
~ &ılız Baş,·ekili Sir Joluı Simon'u~ 
n·°"'•Yı ziyareti sıralarında Muuolı· 
z~ ıle IIÖrütüldü. lngiliz Hariciye na• 
laııı, eyvela daha acil ol:ın silihsız· 
ia ~ ~e~~ıilc meığ~ olma• 
b 11 ••olını'yı imale etmış olmakla 
••aber C · · · ·· h ı· sar •ıl~ ,, emıyetın preatıJı ay ı ... 

itıı ·ı tlır. Bu prestiji aaraan diğer bır 
ne~ de ıilabaızlanma mesele&inin, Ce· 
Coıııi k'.'nferansından yani, Milletler 
l~••kfetı k'!dro&undan dııarı _çıkarı· 
•ı Yoll h~•llsı müzakereler ve dıploma· 
do· illile halline çalııılmasıdır. Bu, 

&r11d kil• t llııı ı.· an doğruya cemiyet tef a t· 

8 •fayetaizliğini itiraftır. 
le bi lln~nla beraber, Mecli> va:ı;iyet
ııe.,. ç bı~ aykırılık yokmuf gibı Ce· 
dııı. '<le •çtima etmiıtir. Ruzname ol· 
lele~' Zengindir. Otuza yakın mese· 
•larakrasında. en ehemmiyetli mevzu 

C 1 !Unlar nazara çarpıyor: 
lal\ ı:e e~!'k ıene Saar'da yapılacak o· 
lı:a.ıın, ~•anı için hazırlık. Saar mmta
Yo1111n •dare eden beynelmilel komi•· 
deı; 31VM bu komi•yon reiıinin müd
~•yia.,, art 1934 tarihinde bitiyor. 
Yeıı; b. •n )'epılacağı zamana kadar 
ni bi ır .beynelmilel komisyon ve ye-S: reıs intihap etmek lazımdır. 
•raaı ~r ~eseJesi Franaa ile Almanya 
ni le "ı.·ı•kı ihtilaf mevzularından biri· 

'•·ıı·-· - 1 l>ıaa d ıgıne 11:,ore, bu mese eye te· 
ıı;11 ;;, en her beynelmilel müzakere· 
s'ar• "ınıniy ti iıikirdır. Almanlar 
. ı tey"ı· - dil k . :tın t . Atna muracaat e ı me ıı· 

M. Herriot -tiğini evvelce bildirdiğim -
:Türk - Fransız dostluk ce • § 
miyeti azasının mikdarı gün ~ 
geçtikçe .kabarmaktadır. C'e- §1 
miyete dahil olan Fransız me = 
buslarmın adedi yüz yirmiyi = 

::z 
bulmuştur. Bu grupa M. = 
Herriot'nun riyaset edeceği = 
anlatılmaktadır. ~ 

•ey·· er, •lıuak istiyorlar. Fransızlar 
tıız ~da ısrar ediyorlar. Bunun yal
\i>ı.1 tanıayı değil, Milletler Cemİye• 
nq IÖ 1~a.dar eden bir mesele olduğu. 
iddia Y •Y.orlar. itte ıimdi Fran&anın 
Saar r "1.~İii gibi, Minet!er Cemiyeti 
lıırıu11 •Y••mı ile metğul olmağa bat
ta 111 ır. Temenniye f&Y&n olan nok
lıai kdur ki, bu mıntaka hakkında ni· 
l\ıp ~r.ar verildiği zaman, Saar Av
•ııı. a •çın Yeni bir Alsas Loren olma-

Bu hadise Fransız meclisinde = 
Türk dostluğuna ne büyük kıy • ~ 
met verildiğini gösteren en kuv-

11!1 Suat B. vetli bir delildir. ~ 
J1i111111111nımıtm11U w uı ·uı11t1m •ı mıiffi 

~1_!-'ecliı ruznameaindeki dig" er me• 
0"'-'Ct t t • d İzd· ya ı erecede ehemmiyeti ha-

da:r· d •kı?lığı dolayıaile bizi aJi.ka
'tiıı hirlen °!>'!' me&ele Iraktaki Aaurile
lıiiıt.. ettirilmeleri etrafındaki te·-'"· 

ur. Geçen"' k" h•d• ....., 
lllıe Aıur'l d ne ı a ıaeler Üzeri-
'.!'iYetine1 :kıe~~~nın'd. "!~!etler Ce-q• .. -~•ter ı. aıeaele o 

hıuzakere ed.ld"kt ra-te D ı ı en &onra 1 ·ı 
. l"e, animarlc.a, Frana,a 1taJ naı -

•ıka ve lapanya tn nılek ya,_ Mek. .. 
ntürekkep bir k • e etlerınden 
ı. om11yonun te k'J" arar verildi. Bu be . f ı me 
yon Irak hük. .1 Yllelmılel konıiaedecek ve 1 unıetı e yakından teınaa 
aurilerin b raktan çıkmak istiyen A
.;lnıeleriııt:~.m~~ekeUere YerlCftİ
~ecekti. Aıu:ii.;~•n Cleteb~üsata ai-
. da Yer arandı F alc enubı Ameri-

l"ıka hükumetle;. ·~ ee.n11bi Aıne-
lat"ını ileri .. ı Asunlen tannnadık
•ııcalc • l>ek surer~ ''tecrübe•• kaydile 
~etl"ttirilıne~!e mıktarda1 bir nüfusun 
lı: raftan Aaurile .rudı o dular. Diğer 

•:ve. i . rın e cenubi Ameri-
1111 _ g imek 11tedikleıi ,ü h l"d" 

... esele etraf d P e ı ır. 
l>dacaiiını öıı; ın a Mecliıin ne ya-
er ~renmek h h ld • . 1 olacakt er a e ıatıfa• C • ır. 

.., enye kalan 
1 '"z11 olar k B 1 tneıe elerden aiyaoi 

llra a o ivi ·ı 
lı llndaki k' d Ya ı e Paraguay 
ı...";Y•ti ıne:l 1 

• ;."• D~-Liberya Cüm· 
•ı ar ınadde e:;. ır: •ger yirmi dört 
>tı hbı ıneııef 1 alliyetlere, mültecilere, 

ali ıne" ı' ere'. m.anda itlerine ve 
. Cc; ... ~u ara aıttir. 
"•ıı l"öluyor ki tu k 
• "il ehe . • 0 

•• Z adar mesele
l>ıa llit ol ~ı!eUıaı Saar mıntaka· 

"'• ın an ''tir B d Sil· L_ ıtı "•eleail b · b u a ansızlan· 

Her perşembe bir fiat 
listesi neşredilecek .. 

Bu listeden yüksek fiat)a satış yapan
lar şiddetle tecziye edilecekler 

Belediye lltttMJt müdürü A..ım 
Süreyya Bey 

Yeni ölçülerin tatbikatından dola- , 
yr pahalılığa ve halkın esnaf tarafın· 
dan aldatılma&ma meydan vermemek 
üzere lıtanbul mıntaka•ı ticaret müdür· 
lüğü ve belediye tarafmdan esub ted
birler ittihazı için tetkikata devam edil
mektedir. 

Muhain bey tarafından davet edilerek 
l<en~iler~le bakkaliye eıyasına ait fiyat
lar uze~ınde görüıülmüı ve bu fiyatlar 
ıda tesbıt olunmuıtur. 

ALnacak tedbirler üzerinde anlat• 
ınak ~e bunları elbirliğile tatbik edebil· 
mek uzere dün mıntaka Ticaret müdür
lüiü~de müdüriyet ve belediye mümes
sillerı araaında da bir içtima yapılınış• 
tır. 

içtimada t!oaret müdürü Muhain, 
ticaret ve zahıre borsası komiseri Akif 
belediye ikbsat müdürü Aaım ve k~ 
periıtif müdürü Baha Beyler bulunmuş· 
Jardır. 

.. M.~hıin Bey, içtimada balıkhane u· 
•u.lu?un tatbikini düşündüğiinü soyle· 
mıtbr. Bu uıul, bıı!ikhane resmini kon
trl etmek ve aablan malın kaçak olup 
olma~ı~ını anlayabilmek için, balık tez
Jcere•ının, ıatııa ar•ed'I bal k .. . .• il .1. • .c. ı en ı uzenne 
''!"e e ı Jftirihne•inden ibarettir. Muh
aın Bey de, meyva ve sebze hallerinde 
toptan satılan meyva ve •ebzelerin sa
tı~ pu.slalarının mesela Kabzımallar Ce
nuyetince mühürlenmeıini ve bunların 
gerek hallerde ve gerek dükkanlarda 
r~rva ~e. •ebze ıepet ve küfelerine iliı
ırı meaını muvafık görmektedir. 

Bu puılalarda, malın fiyatlan da Y•· 
;zıh olacaktır. Buna riayet etm.iyen • 

af aki . •• 
n ın t p ve teczıyesile belediyenin 
mükellef olduğu ileri ıürülmüıtür. 

Aıım Süreyya Bey, bu teklifin eaaa 
itibarile muvafık olduğunu söylemi, ve 
bir defa da kendilerince tetkik edildik. 
ten •onra, üzerinde tekrar görüıülme .. 
aini tekJif etmittir .. 

PARIS, 15. A.A. - Yunan hariciye 
nazırı M. Maksimos saat 17,40 da Parise 
gelecektir. 

M. Makaimos Pariıte gayri reımi ma· 
hiyette olarak kısa bir müddet kalmak 
niyetindedir. 

• 
lktısat Vekili • • 
Yarın I zmire 
Gidiyor 

ANKARA, 15 (A.A.) - lktıaat 
Vekili Mahmut Celil Bey çarıamba 
günü öğle trenile lzmire hareket ede 
cekth·. Cel&.1 Beye bu seyahatinde lz 
mir mebu"u Osman zade Hamdi, Zi· 
raat Bankası umum müdürü Kemal 
Zaim, Sümer Bank umum müdür mu
avinlerinden mühendis İlhami Nafiz, 
Ziraat bankasr fUbeler servisi müdürü 
mınil Hakkı, kalemi mahsu• rnüdür.i 

Cahit Bey:er l'efakat edeceklerdir. 

Belediye _birşey 
Yapamıyor 

Bütçe hazırlandı, Gazi 
köprüsü münakasaya 

çıkarılıyor 
Belediye daimi encümeni yeni sene 

biitçesi Ü7erindeki tetkikabnı ikmal et• 

Nuri Bey 

mek üzere bir haf
taya kadar bütçe ta 
bedilecektir. Mec • 
liain ıubat devre • 
ıinde bütçe miiza • 
kere•İne baılana .. 
caktır. Belediye re· 
iı muavini Nuri B. 
dün bu husuıta de
miıtir ki: 

- Bütçe tan2im 
edilirken azami la • 
•arruf yapılınııtır. 
Tasavvur edilen bir 
çok iıler ııeri bıra· 
kılmıttır. Yeniden 
hiç bir inıaat yap· 

mıyacağız. Yalnız evvelce ihale edilen 
bir milyon sekiz yÜz bin liralık yol İn• 
ıaarna devam edilecektir. 

Eyüp - Edimekapı kısmı batlan• 
mıtbr. Bu yollar 3 ıenede bitecek, pa• 
ıraaı beı senede takıitle ödenecektir. Ha• 
ticin temizlenmesi iti de tahıiıat olma• 
,dığı için kalmııtır. Bütçenin adi kıımı· 
mn tetkiki bitmi9tir. F evkali.de kııan 
tetkik olunmaktadır. Fakat tehrin bil· 
tün zasuri hizmetleri için ııene bütç .. 
~e fasıllar aynlmıştır. Bu sene hayır 
cemiyetlerine de yardım edemiyecefi:ıı:. 

Şehir planı iıi de yürümektedir. Mii· 
tehas•ısların bütün raporlan gelmittir. 
Bunlar tetkik ediliyor. Tetkikat bitin
ıce müaabaka ifan edilecek, birinciliii 
l<azanan plan mucibince tatbikata ... 
ı;ilecektir. 

G "k" ·· ·· ·· kasası h&ZJrlık· azı opruıu muna 

lt'o~~Y~ llraaıned e~a er F~anaa ile Al,,,.! 11fllltnekt d~ı husuaı temaslarda 
ltı!. l•tıer C e. ır •. Bunun içiudir ki, 
it \l~--ere erna.vetınin İçtimaı, orada 
~l"ı itilı ~dılecek meıelelerin mev
llız birbi:~ıle değil, devlet adamla
lf "; eıı,.,1! e. t~maa etmek İçin veaile 
r.,:••~iy., ~ •lıbarile ehemmiyetlidir. 
ltı .. tlıı ••lı 1 •zırlan ve murahhaalar 
• ı:••kere e ~rde }'Ukanki mevzuları 
'ıı ın.,,iy t~· •cekler amma, ııünün en 
... ~ ltıeıeı" ! ihtilafı olan •İli.hıızlan
ll ·~ •lacaı:•• h111uıi mükalemelere ze
ı"' içtiııı 1tır. Silatııızlanma konferan11• 

~tına Ilı a •rı, alakadar devlet adarn. 
ııı!te tnG •••leyi ara).annda hususi au. 

Ticaret müdürlüğü, ilk çare olarak 
haıhaa havayiçi zaruriyenin aıgari ve 
azami fiyatlarınrn bazı gazetelerde neı
rini düıünmüıtür. Bu suretle halk, 
her hangi bir malın azami fiyabnı gaze
telerde görebilecek ve daha yüksek fj • 
ıylıtla mübayaadan içtinap edecek ve bu 
suretle yükıek oatıı yapmak istiyenle
ri de zabıtaya ıikayet edecektir. 

Ticaret müdüriyeti, bu maksatla ıeb
zecilerle bahçfvanlar mümeaaillerini ce!
betmif, ıebze ve meyva fiyatlanm tes
bit etmiıtir. Dün de Bakkallar Cemiyeti 
rei• ve mÜme•ıilleri Ticaret müdürü 

Bu hususla belediye mümeuillerile 
ticaret müdürJügü arasında: ikinci bir 
tema• yapılacaktır. 

Bundan sonra gazetelerle fiyat lis
telerinin netri mevzuu bahsolmuıtur. 

Belediye mümeısilleri, bu ıeklin ba
zı mahzurları olabileceğini söylemiı· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ları da bitmek üzeredir. iki münakasa · 
1Yapılacakbr. Birincide bu İf için ev• 
llafı haiz gruplar tefrik edilecek, ikin· 
~i münakasada da ihale yapılacaktır • 
Münakasalara yakında baılaıacaktır. 

• k İçin Zak~re etmek fırsatını ver. 
t j lçıı.,, 

1 
Milletler Cemiyeti Meclisi. 

ı:;. lle t" a •~ndan aonraya bırakılmıı· I '"~""'-.... ---...,....,....,....,....,....,....,....,,..._, 
l't. • ı.-i1ba");~ 1 

bu '.ç~ma gelmi§ çalrnı§· devlet mümeasilleri arasında hususi 
d-"•ııı111 •ka aılahaızlanma konfe· feki!de mükalemeye mevzu teıkil et· 
t:!ii g"b.ieçen aonbaho.rda düıünül- meaıne mani değildir. Meclia içtima· 
'- . lıt1~. ~- ~2 Kinunuaanide içtima ının bu defaki ehemmiyeti ruzname-
t •l., .A.ı 8'ı fupheJidi:. Çünkü Fran- deki tali derecede meselel~rin müza• 
~:~tteı.,;,"•nya nraaındaki hususi mÜ· keresinden ziyade, bütün beynelmilel 
ı,~1çaı.11 r., .• zann.,dildıği kadar kolay ihtilafların düğüm noktası olan bu 
~ -.,.,,,. '·erlemedi. Ancak bu, ailah• ehemmiyetli ihtilaf etrafındaki müki-
~l'\~re • t?"eaeJeainin dün baş1ıyan Jemelerin vereceği neticededir. 

-------··-------
Osmanlı Bankasında 

yeni intihap 
Osmanlı bankası lstanb11l merkezi 

idare meclisi nza1ıklarına yeni inti • 
hap yapılmııtır.. Azahk!arn ipkaen 
Cümhuriyet Halk fırkaaı vilayet ida. 
re heyeti reiai Cevdet Kerinı Bey]e 
yeniden latanbul Halkevi reiıi Ali Rı 
za, eıki ~ehreminlerinden operatör 
Emin Beyler int!hap olunmuılardır 
Heyetten ordinaryüs lbrahim Fazıl · 

İnhisarlar Vekili 

Tramvay ücretlerini 1 krş. 
indirmek mümkün olacak 

Yeni Bir Formül Teklif Edildi .. 
Nafia Vekileti latanbul tramvay 

nakliye Ücretleri hakkında eaaab su• 
rette tetkikata giri.~mittir. Yeki.Jet 
bu huıuata tirketten ve ıirket komi· 
aerliğindon bazı malfunat iıtem.iıtir. , 
Ücretleri ta.bit eden komİ•yon bay
ram ertesi bir toplanb yaparak veki. 
l~lin iate.dijii malumalr aönder:..,.,k • 
tir •• Ald:gı'.nız malumata göre, llıatia 
veL.a1etı, Ucretleı·jı. tenzili icap ettili 
kanaatinde olduğu için, terurili mu • 
cip forıniü esaslarnıı billıasaa ince !et 
kikten ııeçirmektedir. Kömür ücretia 
ri, aıı,ele Ücretleri meıeJeJori tetkik 
edi!en mühim noktalar meyanındadır. 
Memlekette hayat endekai tenezzill 
ettiği için, tramvay ücretlerinin de 
inmesi zaruri bir netice o?aı ak mü ta· 
lea olur.'lla.ktadır. Bu .. adaki tarife ko 
misyonu da ayrıca tenezzül sebepleri 
ni tetkik edecektir. Beİediye de, bu hu 
susla bazı tetkikat yapmışhl'. Aldığı • 
mız maliimata göre tramvay ücret1e't! 
elektrik ücretlerine tabi bulunmakta • 
dır .. Elektrik Ücretleri iae kinunu•ani· 
den itibaren kilovat batına on para in 1 
m.İ§ ve on altı kurut 30 para olarak 
teabit edilmiıtir. Fakat beled~y~nin ka 
naatine göre bu on para tenzılat azdır 

Nalia Vekili Fuat B. 
Kilovat baı•nll, 40 para tenzilit yapıl 
mak llznndır. Belediye iktı&at müdür 
lüğii bu huıusıa riyazi bir formül bul-

(Devamı 6 mc! ıahifedo) 

Yeni köprüler ve yollar 
Memleket dahilinde yapılmakta olan 
köprülerin inşaatı ilerledi-Yol faaliyeti 

ANKARA, 15 (Milliyet) - Antal· Tahıisatı temin edildiği .t~d.irde 
ya vilayetinde Akıu ve Sıvaı vilayeti bunlardan hepsinin 1934 scne11 ıçınde 
d~ilinde Suıe~iriı;ıde Akçaağıl koprÜ· ihaleleri yapılaQk ve bu suretle ~~-
lerı tamamen bıtmit ve açılmııtır. Jeketin ııidiı ııeliı vasıtalarının muhım 

Çoruh vilayetindeki Burçka, Guian· bir lnımı da ikmal edilmiı olaQktır • 
tep vilayetindeki Gökıun, Niğde vlli.- Yol faaliyetine ııelince; 1933 ıeneıi 
yt!lindeki Arapıun, lçel vilayetindeki içinde yeni yol ihaleıi yapılmamııtır . 
Anamur, Siirt vilayetindeki Gezer, Or- Geçen ıCJ>e ile evvelki senelerde~ ibale 
du vilayetindeki Balaman köprülerinin edilen ve y•pılmasına devam t!dilen o-
de inıaatı oldukça ilerlemittir. tuz alb kilometrelik Hopa - Burçka, 

Bu köprüler 1934 mali ıeneıi için- yüz altmıı kilometrelik Baly• - .Ç•nak· 
de tamamen bitirilmiı olacaktır. • kale yolJarile Trabzon ---: K~rakoae. a-

Biten ve önüm.üzdelö •ene içinde bj. ra•rndaki yol tamiratı, yınnı beı kılo-
tecek olan bu köprülerin hep•İ büyük- metrelik lsmelpap köprü•Ü, Ankar:ı-
tür. Ve açıklıkları em metreden fazla· daki on beı kilometrelik Çibik - Bara-
.ıır ji iltisak yolu tam:ımcn lıitmiıtir. 0 

Bunlardan baıka memleketin ikb· Onümüzdeki mali scııe içinde tah-
ıadi ve idari vaziyeti dolaynile elzem sisatı yetmediği için bitirilmiyen Trab· 
olan on üç mühim köprünün yapılma· zon - Karaköse yolu üzerindeki yiiz 
sı da takarrür etmiıtir. (Devamı 6 ıncı oahi(ede) 

Yarın ıeker bayramıdır. Piyaaada ~Iı~ verit oldukça harareılenmiıtir. Bi'· 
haıaa ıekerci dükki.nlarmda mıı.ayaa ıı;ın k:"labalıktan hayli müddet aıra 
beklemek mecburiyeti hihtl olmaktad ·~· Elbıse ve manifatura eşvası aatııla • 
rında da binnisbe canlılık vardır. Bazı mağazalar, tenzili.ılı ıaht yapmak için 
Ticaret müdürlüğünden müsaade İ&te mitlerdir Bu •uı etle tinıdiye kadar len
zilitlı satı! müsa.adeıi verilen ınaio.za lann ı\.dedi on kadardı,.. Bir aktam r~
fikimizin yazdığı gibi arife günlerind e tenzilatlı aatrıın mutlak ıurette yasak 
edildiğinin doğm olmadığı Ticaret mii dürlüiüncc bildirilnıiıtlr. Terki ticaret 
ve•ilesi1e tenzil&tJı sah§ yrıpmak İste ~ ycn~cr için de .nhk5mı mahsusa tatbik ıç •ıtıııın~ i4tirak P<lcn büyük Ahmet ŞÜKRÜ R .. k dd' B • ~..., u ne ın eyJcr çıkmışlardır. 

Gümrükler ve lnhi•arlar vekili Ali 
Rana Bey dün de inhisarlar umum 
müdürlüğünde meuul olmuıtur. Ve • 
kil Bey inhisarlar bütçeıinin tanzimi 
ve hariçte yaprak tütün ve mamül •İ· 
gara ıabıını idare için teıkil edilecek 
olan Lfmited şirketin faaliyete a·eç • 
meıi ve tuz fiyatlarının tenzili hakkın 
da tanzim edilmekte olan liyihanın 
tetk;ki ile metıul olmaktadır. Rana 
Bey dün bu hu&u•ta Gümrükler ve 
İnhisarlar vekili HlUnü Beyle &"ÖrÜ§~ 
mü~tür. edilmckt~dir. 
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Tarihi tefr~kamız: 3 

Napolyon imperatoriçe 
nasıl sevdi? 

Jozefin'i 

Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası-
Yazan: PAUL REBAUX. Tercümeeden:H.TAHSIN 

Doğruluk, yurt severliktir 
Ordu kumandanı, Jozefinin bu 

suretle mentaat arkasında koftu· 
ğundan naoeri oı.aydı, hiç şüphe 
yoktu kı, ço..< muteessır oıaca.ıc.ı. 

Hunun.a beraoer, lionapart 
•••.• b.n ıpuc..ısınaa, askerı nareıui.
un istır .. at~.z kaımıyacagına aaır 

ordularına •tm.natta buıunm.aJı;· 
tan da gen Kdımaınıttı. 

7 l\'ı..rt 1 7::ıti da: 
"As ... er ı 'zııııaı<.aınız, yiyeceği

niz azaır. uevıt"t sıze karşı nalOAA 
ten borç.uaur; &ıze nıç Dır tey ve
remiyor. raKat ben sızı dünyanın 
en bereKe'-lı ovaıarına geureı.;e• 

ğim. L.engın ve bu)'UK şeh.rıer em 
rınız aıtı11d gıı·ece1'tır. .buraıarua 

şeref, z .. rer ve servet buıaca.Kaı· ,, 
nız ..• 

Bununla beraber, Bonapart her 
fırsattan ıstıraııe ettikten sonra, 
Orduda dıbıphnı ve atııakı koru· 
mak içın ae tedbirler ıttıhaz et· 
mek mecburıyetmae kalmıtb: 

'"Hayautıarın, zaterınızı kirlet· 
melerine talıammul edemem. lca· 
bı halınde, yenıuen tanzmı ettıre
ceğım kamwıar tato.ı.1' oıunacak• 

tır. Çapuıı.;uıar derhal kurşuna dı· 
zilecekur." 

Fakat Ceneral, Manlôue zapte
dildikten tonra lısanı değittirmit
ti: 

"Zaptettiğiniz memlekete yük
letilen vergı.er, harp devam etcıği 
müddetçe orounun ıdare ve iate
sine kan değııdı; bundan batKa 
devlet hazıneaıni mütkülden kur
tarmak ıç.n Maliye nezarcti_ne ~~ 
tuz milyon gonderdınız • .t'arı~ mu 
zesini, eski ve yeni JtaJyaya ~ıt uç 
yüzden razıa taneıerle zengın.et
tirdiniz." 

Ne de olsa, Jozefinin bu eser
lerden resmen hısse alması tecviz 
edilemezcıi. 

Ordu k~ndanlarr, bir mem
leketi işğal ettıkten sonra idare u
sulıerinı tanzım eııt!rken, hariçten 
gelecek müdana.etere müsaade e
demez. Bu tetkılat, tam manasile 
tatbik edıtebi.mek için makul esas 
lara clayanı:na.ı lazıındır. liu hu· 
susta da orounun esas kuvvetini 
te9kil eden rütbeli zabitlerin, dere 
c e kaidesi eaaı;ına tevfikan ordu 
d:siplininden katiyyen ayrı mama 
sı icap eder. Zıra bu hususta doğ· 
ruluk yurt severliktir. 

Bof oda .. 
Ceneral karı.ına kavutmak i

çin ıı.unı süratıe ıYJİıaııa doğru sü
rüyor ve nıhayet şehre yakıaşıyor 
du ..• 

- Ceneral geldi, fakat karısı 
meydanlarda yok!.. .. • 

Jozefın bir kaç gundenberı Ce 
nevada eglence ıeyahatinde bulu. 
nuyordu. 

Odada, hamamda kimse yoktu. 
- Jozetin! 
Hizmetçı kadınlar, büyük bir 

korku içinde bır köteye saklanı· 
yorlardı. Nihayet Bonapart bun
lardan birisini yakalıyarak Jozefi 
nin nerede olduğunu öğrenmitti. 

Madamın ne zaman avdet edece· 
üınden kımsenın malumatı yoktu. <> 

- l'eıu, çekıiiniz, beni yalnız 
bıralunız ... 

Bonapart yavaf yavaf odaya 
gelmit, Jozefinin burada buaktı· 
gı eşyaya bakarak yatağa yaklat
mış ve oraya yıkılarak, başı yum
rukları arcısında ağ.amağa batla
mıştı. Jozennin etrafında dolaşan 
bir zabitten kendisine bahsedil
mişti. Fakat Bonapart buna k:, lı 
yet ihtimal vermek istememit ve 
0 zaman bu mütterinin ıözünü ya 
rıda kemıişti. liu hususta fazla bir 
söz dinlemek istemediği gibi mev
zuubahis adamın ism.ni bile öğ
renmek arzu.una dü9memitti. Esa 
sen Jozefinden fÜphe etmek nasıl 
kabil olabilirdi •••• 8u takdirde Jo
zefınin namusunu lekelemiş, bina 
enaleyh kendi kendisini küçültmüt 
olmıyor mu idi? ... 

Faka._ .. 
Mağlup mevkiinde kalmak .... 

Elinde yelpaze ve çiçek demetleri 
tafıyan bir adam kartıaında rakip 
mevkiine dütmek! .. İtalya ordusu 
nu vücude getirdikten, • tehirler 
zapt ile binlerle bayrak iğtinam 
ettıkten, bir hükümdara ya.kqa. 
cak surette hareket gördükten, 
insanlara hakim olduğunu hisset
tikten, mukadderatından emin ve 
zafer· müyesser olduktan sonra 
muhakkar görünmek! .•• 

Rakip 
Bugunler Bonapartın Milıin-

ı~~--~ ~~~~~ 

ltalya ordusu Btqkumandant 
Bonapart 

(Bir blisrafi h.oca.un.ıa k1h'tua ka1eml il• 
J•P••ı olclajıa resim) 

dan yazdığı mektup 9udur: 
"Milıina gelıyorum; apartıma. 

nma kofuyorum, ıeni görmek,_~
ni kollarım arasında sıkmak ıçın 
her teyı terkediyorum .... Fakat •e 
ni buJamıyorum. Sen tchirden te
hire, eğlence.er arkasında koşu: 
yonun. Ben geldiğim zam~ senı 
uzaklaşmıf görüyorum. Bıraz da 
aziz Napolyonunu dütünnııyor mu 
sun? Geçıci bir hevesle sevdin, 
kararsızıığın aeni kayıuızlığa doğ 
ru aürükliyor. 

T ehıikelere atılmıf olmak iti
bari.e, maddi ve manevi istırapla 
rm ilacını da bulmağı bilirim. tiıa 
settiğim felaketin hududu yoktur. 
Buruarı burada ıayacak değilim.. 

Ayın dokuzuncu gününe kadar 
burada kalacağım. ::Sakın aen ca
hatını bozma; eğelnceler arkasın· 
da ko9makta devam et; saadet ~~
nin içın yaradılmıştu: Te~·l. dun 
ya aana hof görünebilmek ıçın e
linden geleni yapr\ •or ve sen de 
bundan kendini son derece bahti
yar sayıyorsun. Arada yalnız ko
can, hakikaten betbahttır." 

Fakat merhamet ve tahammÜ· 

)ün de bir hududu vardır. Ceneral 

artık bu vaziyeti ciddi bir surette 
dü9ünmeğe ba9tam19tı. Koca nıu· 
haboetınaen bu aerece ıatıgna 
gösteren Jozefınin kaıbi temayııl· 
lerını batka yerlerde tatmin ede· 
cek bir vasıta bulup hulınadığıu· 
dan 9üphe etmekte haluı ıdı. 
dı. 

Nihayet Jozefini ustalıkla sor
ğuya çekıyordu. Neticede, Ceneva 
ya kopeği l,.ortune, hizmetç1S1 Lo 
uı~e ve yüzbatı Ckarleı ile gıtıği 
anlaşıldı. 

Charles ? 
Hani fU soytarıya benzien, Ü· 

n:formabı harp meydanıarmda yır 
blacağı yerde salonlarda paru· 

· yan, teklif.iz, fÜpbe.i miaafir, ka
r19tıncı adam! •• 

Piı bir köpek gibi bu Charlea'in 
kemiklerini loracakb !. 

Askeri adalet 
Nihayet Jozefin Mil~ avdet 

ediyor. Kocası, adeti olduğu gıbı, 
mütehhevvir bir hırsla onu koıtarı 
arasına alıyordu. Jozefini bu ka
dar zarif, bu kadar güzel görmek, 
ahenktar sesini ititmek, Bonap:ı.r· 
bn tekmil 9üphelerini unutturma
ğa kati gelmiyor mu idi? ••• 

Fakat raporlar gözünün önün
de duruyor. Yüzbaşı Charleı, as
keri/ erzak ve mühimmatı üzerin
de espeküliayonlar ve kaçak mal 
ticareti yapmı9tL Muavin Laclerc 
cürmü mesbut halinde yakalanmıt 
tı. Divanıharbe gönderilecekti. 

Nihayet Bonapart Jozefini bu
luyor ve dikkatle yüzüne bakarak 
kendisinden soruyor: 

- Dostun Charles tevkif edil
di!.. 

Bitmedi ....................... 
Aleni Teşekkür 
Polis teıkil&tmııı tahkikatı ııeticesiıto 

de tahsildıınnm: Niko tarafıııcLuı çalııı. 
dıfı tahakkuk eden ıirlı:etimiu ait 
13ıOO Liranın en kıaa bir müddet zar. 
fında tamamen bulunması ve failinin 
meydana çrkarılmau hususunda lstanbul 
polisinin ıösterdiği büyük gayret ve yiik 
sek mesaiye alenen arzı teıekkür ve min· 
nettari eyler ve Türk polioini, diğer 
milletler polisine nümune o!acak bu ıe
refli muvaffakiyetinden dolayı bütün 
kalbimizle tebrik eder:z. 

lstern Karpet &. Rög lndöstriz Limi
tet Sti. Müdiriyeti. 
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H RICI HABE·RLER 
Uzak Şarkta 
Muharebeler 
Ecnebileri himaye için 

asker çıkarıldı 
FUŞOV, ıs (A.A.) - Berwick ln

ı:iliz harp gem.isi buraya lngiliz kon
aoloshanesini muhafaza için bahriye as
kerleri çıkarmııtır. Vaziyet fena bir 
tekil almııtır. Amerikan bahriye efra· 
dı da çıkarılmıı olduğu gibi Japonlar 
da 480 bahriye ukeri çıkannıılardır. 

Corn Flower 1 ngiliz harp gemioi 
on dokuzuncu ordu ile bükiim"1 kuvvet• 
!erinin çarpııbklan Anoy civarına git
miıtir. 

Havanada karışıklık 
berdevam 

LA HAVANE, IS (A.A..) - Dün 
saat 1 l e ılogru mıraıay batist:ı bu • 
tuo ele.küW mu.eaat:a~eri ue auaaaK.İ 
eı~tl.ULI:(. tırkeı.tt:rının b•na .. annm 1§ • 

ga• e"'ııme.! ıç.n ~m.r ve,·nu~ .. u. t'o -
Ls, grıt:V\..1.ltrın retıd.crını t.-;vK.ıt ıçın 
emıt' a..m..ı.~ t..r. J:.letıtl:.r.tK. tırk~,me: .,.at' -

ıı d"1.f.ı..oa.....uı-"t a~ı~ça x.eucılDJ. go11:er .~ 
mt:kte OJO.Ug\l naı..ar.arOilUır. \-MD~U 

b.rçolıt aenthe& den berı, 1•J.. Mıu;A•UO 
ı.ı.e o'1 ... ua. t:1el(tc.1.ııc iııer•ni konu-oı t;:Q"D. 

~ı. l..aı.un arumcıa bır ıltua.tıt yapı• • 
mıı~ Ve bu ıtbra.k l•iaCOıituo r~J..m•n 
ae, eı~tr•I( tıyaııannua tıt:nz.L.a( )'•p.ı.l 
rua.ı ıçın Dutun gayre.ıen bo;uo.a sı· 
kannııtır, • 

i •w~...metin muvakkaten (Light and 
Pover'' t•rkçt..nm bu .. un t&?r.ha.ıuarım 
•tıraı ett.ııı leyıt eauıyor. J.fçuerın re 
iıı ~J. ,\.aıı&nd, ınuvaJUıt& .. en .tnu.ıur 
tayın edı.mııtir. 1lenr.n muntelıt raıı
rıK&Jannaa ~UO ııçı vazıreıer.ne geJ. .. 
DUf.i~raır. Faut b ... rçoc ıtç.ıerm vazı 
Yıt:Le ı;,yaıi bır ma.ruyet v.:rmek. ıç.an 
greve u~va.m. etıne .. erınden enuııe eai 
liyor. 

LA HAVANE, ıs (A.A.) - Re;si 
cümhur Grau :>an l\'ıartın ıstıfa etm'f• 
tir. l..lahıuye nazırı lvı. \.,uı.eras, ){.,ıai 
cumhllr& ıatıtaaını geri a.ıaırmaja ça· 
lıtmaı<tadır. 

Sta visky ı:ezaleti 
Suçlu bakım.er hakkında 

aa tahkıkat yapuıyor 
PARIS, 15 (A.A..) - Adliye nazı· 

n M. ı<.ayna.ıdy te.nyiz manı<emcaı 
reia& M. Leacouve i&e temyJZ manke .. 
meıi aza.anncıan M . borgeon V Q M. 
Lemarchadour'u, Sıaviaıu •ti ile a.a • 
kadar ve adJıyeye taa.Uuk. eden butun 
mesel~er ve hctdiae.er hakkında et -
rafo bır tahkikat yaparak şura.le b.r 
rapor hazırtamağa memur etmiıti.r. 
Bu rapor netices,nde karar almacak, 
icabıncıa cezalar veriıecek:tir. 

BAYONNE, ı5 (A.A.) - Staviski 
dolandırıcılığı hakkındaki tahkikata 
hararetli b.r auret.e devanı edilmekte 
dir. latintak hakimi bu sabah mebua 
Bonnaure'u &orguya çekmiı, kendiai· 
nin dolandırıcı yataklığı ile suçlandı -
nldığını bildirm.iıtir. M. Bonnaure bun 
dan sonra oteline dönmüıtür. 

Mesleki sırrı ifşa 
BRUKSELLES, ıs. A.A. - Haber 

verildiğne göre b'.rçok etlaiye ve polis 
amirlerile, kır b<kçileri, nahiye kiti.>le
ri aleyhine mesleki sırrı ifıada.ııı dolayi 
takibat açılmııtır. 

Bunlar sikorta mutahassıslanna ma• 
lumat vermekten suçludurlar. Memur
lar bir yerde yangın çıktığı vakit muta
hassıslann aürat:e gelmeleri için kendi
lerine malumat ver:yorlar ve bundan do 
layi tahsisat alıyorlardı. 

Rusyada iktısadi 
casusluk 

MOSKOVA, ı5. A.A. - Rauter ajan
sı bildiriyor : Merkezi Moskovada bulu 
nan Controll Company ;irketine mensup 
altı memur iktisadi casusluk töhmetile 
tevkif olunmuılardır. Bunlar Belçikalı 
Bernhardt, Avu•turyalt Josepb ve · ·A; '· 
zette. Danimarkalı Larsen ve Alman 
Fleiıcble ve Rhodendır . 

Bunlar uzun senelerden beri Rusyada 
çah,maktadırlar. Mamafih bunlar hak
kmdaki ittihamlar henüz kat bir ıekil al· 
mamıı o!duğundaıı ne zaman muhake
me edilecekleri belli de~ldir. Mezkur 
ıirketin bu casusluk meseles.i r le ka•iyen 
alakası yoktur. Şirket çalıım•ğa devam 
ediyor ve mukavelesinin tecc!idi İ•i n Sov• 
yet hükiimetiyle müzakerelerde bulun· 
maktadır. 

Lorraine tahkimatı fena 
mı yapılmış? 

PARIS, ıs. A. A.. - Askeri me
hafil, Lorraine tahkimatının fena ıekil· 
de yapılmıf olduğu hakındaki pyialar 
için buna benzer ıayiaların birçok kere
ler çı.kanlmıt olduğunu, fakat sonradan 
asılsız olduğu görüldüğü mamafih istih· 
kam şubesinin tahkikat yapacağını kay 
detmektedir. 

Hali hazırda teftit scyahatind e olan 
harbiye mastefan de bu mesele ile meı· 
gu) olmaktadır. 

liindi Çini valisi Atinada 
ATINA, 15.A.A. - Hindi Çini umum 

valisi M. Pasquir ile ticaret tayyareciliği 
müdürü M. Chawnier ve karısını getir· 
mekte olan, P arise ıritmek üzere Greno
viç ayarile aaat 6,55 de Tatoi tayyare 
meydanına halanan üç motörlü Emer•u· 
de tayyareai saat 7,SO de 'Korfo ve saat 
8,50 de Brindizi üstünden uçup geçmİf· 
tir. 

Bı.ı tayyarenin Marsilyaya uğrarnaaı 
ve saat 16 ya dof,.u Burjeye gelmui 
muhtemeldir. 

Milletler 
Cemiyeti açıldı 
Almanya ile Japonyanın 
boş sandalyaları kaldırıldı 

CENEVRE, ıs. A.A. - Milletler ce
miyeti meclisinin 78 inci toplantı dev• 
resi bu sabah Leh hariciye nazırı M. 
Beek'in reisliği altında aç:lmııtır. 

Fransız, ltalyan, hpanyol, Arjantin, 
Avusturalya , Portekiz, Danimarka, 
Meksika. Panama, Jngiltere, ve Çin mÜ· 
messillerinin hazır bulundukları. bu 
toplanbda muhtelif raporlara, bilhassa 
Avusturalyanın Londra fevkaliide k•mi· 
ıerinin dünya ik~İ •at konferansı hr-kkın 
daki raporuna ıttıla hasıl edilmiı tir, 

Japonya ile Almanya'nm boş b,.,.akmıt 
olduklan koltuklar ilk defa olarak kon
sey masası etrafından kaldırlacakt r. 

Buna mukabil, geçen eylülde aza se
çilmiş olan Arjantin cümhuriyeti müm~s
sili ilk defa olarak bugün konseye İşti· 
rak edecektir . 

ilk celseler, idari vesair iıler tahsis e
dilecektir. Mühim mev7ul•n hafta orta 
lar•na doğru temas edilecektir. 

Bunı•."'Jla beraber, buffÜD Chaco mese
lesini tetkik ederken, komisyon, Boliv· 
ya ve Paraguay müıneadllerini davet 
ederek sulh namına yeni bir teşebbüs 
te bulunacaktır. 

Sarre meselui 
PARlS ıc;. A.A. - Havu ajansı bil-

t • • ,. • • 
diriyor : Milletler cemıveti mec.ı·ı.,ı_n 
bugiln toplanacağmdan bahseden Pelit 
Journal gazetesi diyor ki : 

" Meclis bu seferki içtimamda bil
hassa Sarre'd~ reyjamı ba-z1rlamak1a İt• 
tigal edecekt;r. Hiç ıüphesiz bu mes•le 
etraf•ndaki müzakereler Almanyarun 
mecliste temsil ed"J-n;ı oH••ğu der-ce
de esulı olamıyacakttr. Hukuk müsa• 
vatı i · t•yen bi• memle1<et'n kendi1•ri i
çin mü\im olduğunu Hi .. lerci rci1leT~ 
tekrar ettild•ri bir me•elevi d""letlenn 
tetkik edecekleri Hr anda keneli kendi. 
sini a~ağı bir vazivette bJl"'kması cok 
gariptir. Binaenaleyh mec!i.te kısa bir 
zamanda bir sesin yülrelerek Alma.,ya· 
ntn tekrar d:\"'et edilme·İ'1İ j,tene bun• 
dan hayret ed:Jmemek liiz:mılır." 

ITrianon muahedesi 
--o-

Milletler cemiyetinde y~ni
r.J .. n tPtk1k edilecek mi? 
BUDAPEŞTE, ıs (A.A.) - Maca 

rİ>tan siyaai mahafili, Tiranon muahe 
desinin yeniden tetkiki meaelesinin 
yakında Mille~ler Cem•yetinde mev • 
zuu bah.ao'acağmı zannetmektedir • 
ler. M. Gamboes'in dün hükUınet fır 
kur İçlimamda yapmıı olduğu beya. 
nat, siyasi mahaf:Jde bu suretle tef • 
sir edilmiıtir. M. oGemboea, filen bir 
m'!ahedelerin yeniden tetkik programı 
bir heyet huzurunda Macar metaleba 
tını ileri sünnekten kaçınmıyacağını 
bildirmiıtir. 

Romanyada geçirilen 
buhran 

P ARiS, ıs. A.A.- "Tempo" gazete
si, hadioelerin Romanyada kanunu esa
si çerçevesi dahilinde halledild:ğin; kay 
dederek memn\ıniyet izhar ed:yor ve di
yor ki : 

" Zira, Romanyanm umumi faaliye
tini zaiflatabilecek mahiyeUe olan dahi
li karıı.klarm Avrupa ve Balkanlardaki 
siyasetin inkitah üzerinde ciddi tesirle
ri olabilirdL M. Titulesco'nun hariciye 
nezaretinde ipkası ile bertaraf edilmiı 
olan bu tehlikedir." 

Bir radyo merkezinde 
yangın 

LEIPZIG, ı5 (A..A.) Volff Ajan • 
3rndan: Viederan telsiz istasyonunun 
müra:le merkezi olaı \~ kuUaru!an ve 
12S metre yii)uekliğ.ııde olan iki ah
fap kglesinden birinin Üst kısmı çı • 
kan bir yangın neticesinde harap ol • 
mu,tur. Bu merkezde çalı§an memur
lardan ikiai ateıi baıbrmağa muvaf· 
fak olmuf'ardır. Fakat netriyata fası
la verilmeaine mecburiyet görülmüı • 
tür. 

Ceset gömüldü 
LA YIPZIC, lS . A.A. - Layipçigda 

kiyotin ile kafası kesilen Van der Lubhe
nin cesedi Layipçiğin cenup kısmındaki 
mezarlığa gömülmüştür. Bu esnada sa
dece bir kaç memur ve Vander Lubbe
nin bazı akrabası hazır bulunmuıtur. 

-~--

Barcelone'da belediye 
intihabatı 

BARCELONE, JS.A.A. - Katalonya 
da belediye intihabatı dün başlamıı, e
hemmiyetsiz hadiseler ve arbedeler ol· 
muıtur. 

28 kiti tevk:f edilmi§tir. 
ilk neticeler solların kazanmakta ol

duğunu cöstennektedir. 

Pr. Cantacuzene öldü 
BOKREŞ, ıs (A.A.) - Profe .. eur 

Jean Cantacuzene, dün ölmüıtür. Pr. 
Kolera, verem ve diğer hastalıklar hak 
kında tetkikler neıretıniıti. 

Hintte bi.r çarpışma 
LONDRA, 15 • A.A. - Times gazete

ıinin Peıaver muhabirinin verdiği bir 
habere göre Ganzai kabilesile Hint i bir 
aivil polia devriyeıi arasında ;iddetli bir 
çarpıtma olmuıtur. 

Mütearrızlardan 6 ve devriye efradın
dan 3 kişinin öldüğü söylenmektedir. 

---- -:::. _--,_--------.---~ --

... . .. . .. : .. ;,: ,, . . .. D.A&i 
Bursa soyguncularının mulıakemele; 

' 

rine dün başlandı, şahitler dinlendı 
BURSA, 15 (Telefonla) - Bursa soyguncularının muhakemeleri· 

ne başlandı. Ağır ceza salonu ta~amen d'?'muştu. Maznunlar _saat o~ 
t.ı.ıçwıou wahri<::,11eye get.rila.ıer. :Son tahkıkatın açılmasına daır kara 
o1<undu. Karadan sonra maznunlar birer birer sorguya çekiıdıler.1!'~ 
nunların hemen hepsi cürümterıni inkar ediyorlar ve evvelce verdıkle· 
ri ıladelerin y_anlıf olduğunu söylüyorlardı. 

Yalnız Bursa soygununda bulunduklarını ve buradan Mudanya ta· 
rikile kaçtıklarını, lstanbuıda Tophane hamamında bir gece katdıhia• 
rmı sonra Adapazarına, Samsuna kaçtıklarını itiraf ediyorlardı. 

'Bütün davacılar ve ~7 fahıt dinlendi. 11-Iuhakeme gelmeyen şahit • 
lerin ce;bi için 23 kanunusani sa!ı gününe bırakıldı. 

JJir müauettenberi haıi firarda bu:unan Osman Çorum vilayeti da· 
hilinde yakalanmıştır. Osman bugün şehrimize getirildi. 

Macaristan ve Romanya sefirleri 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Macar ve Romanya sefirleri bu ak

şam lstanbula hareket etmişlerdir. 

lnsull; memleketimize giremigecek 
ANKARA, 15 (Telefonla) -Mülliı banker lnıiill Yunaniatandan 

memleketimize gelmesi ihtimali karJısında mumaileyhin Türluyeye a· 
lınmamaıı isin liizun gelenlere emir verilmiştir. 

Ankara Ticaret Odası Heyeti 
ANKARA, 15. (Telefonla)- Yeniden sesilen Ankoo 

ra Ticaret odcuı heyeti ilk toplantısını yaparak reis, rei• 
ııi sani vekitlerile müllettif erini sesmiftir. Riyasete Eıkişehit 
mebu6u Emin ikinci reisliğe Koçz aJe Vehbi, birinci rei. vekütiğin• 
Fethi ikinci :eia vekilliğine Serak tar zade Rasm, muamelat müfettif
liğin; ip Bankası merkez müdürü Sadi, hesap müfettişliğine Ziya Bey 
ler intJıap edilmİflerdir. Kınacı zaJe Şakir, eczacı Hüseyin Hwnü vts 
tüccardan Recai Beylere odaya karfı alakalarından ve hizmetlerinden 
dolayı fahri azalık verilmiptir. 

gümrük Maden kömürü • 
resmı 

ANKARA IS. A.A. - Evelce beher tonu iki lira gümrük re,. 
mine tabi iken 'resim haddi dört liraya çıkarılmış olan gümrük tarif~ 
kanununun a. 694 numarasında yazılı maden kömürü gümrük reamı 
nin iki liraya indirilmesi heyeti vekilece tekarrür etmiftir. 

Bombayda zelzele l 
BOMBAY 15 (A.A.) - Bombay

da bugün hafif :'birkaç sanıntı du • 
yulmuıtur. Maddi zarar olduğuna da 
ir hiç bir haber alınmamııtır. 

KALKUTA, ı5. A.A.. - Şarki Hindis 
tan demiryolları idaresine ait Y amalpur 
istasyonu bir zelzele neticesi olarak çö
küp yıkıllillJbr. Bir çok kimseler ö!müı
tür. Bunların arasında bir kaç kadın, OÇ· 
cuk ve iıtaıyon memuru vardır. 

Bu zelzele Hindiıtanın her tarafında 
duyulmuıtur. 

KALKUTA, tS. A. A.. - Hindistan
daki zelzele Patuada sekiz ve Gayada 
9 kitin n ölümüne sebep olmuıtur. Bir 
çok binalar yıkılmııtır. 

Mac Donald'a bir hücum 
""' LONDRA, ıs. A.A.- Lord Rother

mere, Y aıaıım siyah gömlekliler, batlıit 
altında Daily Mail gazetesinde neıretti• 
ği bir yazısında Sir Mosley'in faıist 

fırkasına gaytsiz ve §artsız iltahak elti• 
ğini bildirmiJtir. 

Lord Rotherınere Makdonald hükUme
tini ıiddetli surette tenkit ederek bu hü
kumetin lngilterey büyük hava kuvvet• 
!erine malik devletlerin en son ıafında 
bıraktığını, cenubi lrlandanııı İmparator
luk camia!lndan ayrılıp çıkmasma sebep 
olan feragat usullerinin aynini Hinclis
tandada tatbik de devam ettiğini yazıyor. 

Alman intihabatının 
yıldönümü 

LEMGA, ıs (A..A..) - Lippe'de 
Geçen aene ikinci kanunun ıs inde ya 
pılan intihabatta milliyetçi sosyalist • 
!er tarafından kazanılan ve bu fırka· 
nın iktidar mevki:Oe ge.lmeıi için bir 
baılangıç olan muvaffakıyetin hatıra 
aını kutlulamak üzere Lemga'da bazı 
ıenlikler yapılmııtır. Bu merasim es 
nasında Baıvekil M. Hitler, söylediği 
bir nutukta bir seneden beri elde edi
len terakkileri hatırlatınıı ve bilhassa 
§unları aöylemiftir: 

' 'Kanun ve nizam.lanmız, bir hükü .. 
meti tutmak için değil, fakat bir mil 
)ete hizmet ebnek, onun varlığını ida 
me eylenıek ve ona hünnet gösterilme 
sini temin etmek için yapılmı§tır." 

l 933 ikinci kanunun 30 undan beri 
adeta taaasupla gözettiğim maksat • 
lar, Alınan milletinin de diğer millet. 
!erin haiz oldukları hakarın ve ıere • 
fin aynine sahip omuıdır. Ben, tam 
manaıile •ulhün ancak bu esas Üze -
rine kurulabileceğine inan getirdim. 

lngilterede fırtınalar 
LONDRA, yS (A.A.) - Orta ln

gilterede mülhit bir fırtına olmuıtur. 
Manı denizi hatları ve hava seferleri 
kısmen tatil edilıniıtır. 

Nelson kruvazörü fırbnanın •idde
tinden Portsmoth limanından çıkama
mı§tır. 

Roıtı&nya bandıralı Prahova vapu
runun düıneai kırılmııtır. F olkeatone 
açıklarında akıntıya kapılarak ıitmek
tedir. 

Vilayetlerde zararlar olduğu bildi
riliyor, 

BELFAST, ıs (A.A.) - Fırbna 
48 saattenberi aünnektedir. lrlanda sa
hillerinin §İmalinde avlanan bir balıkçı 
gemisinden bir dal:ı,. iki tayfayı alıp 
ırötürmüttür. 

Ankarada yangın 
ANKARA, ı5 (Telefonla) - Bit' 

gün elektrik ve havagazı tirketleriniıl 
amele barakalarmcla yangm çılmut .. 
yalnız bir baraka yandıktan soma SÖll" 
dürülmüttür. 

Muğlada zelzele 
MUCLA, ıg (A..A.) - Dün pıt:ll 

saat 20 ye bet kala oldukça ıiddetli bil' 
zelzele olmuıtur. Hasarat yoktur, 

Bülent vapuru karaya 
oturdu 

ADANA, ıs (A.A.) - Vapurcululı 
Türk Anonim ıirketine ait Bülent vıı
puru Karataşm Burmaboğazı dalyanl 
önünde karaya oturmuştur. ..-l 

Bunun kurtarılması için gene ay,.. 
şirkete ait olup Dörtyol açıldarın.ı
demirli bulunan Tisar vapurunun d.,,. 
hal oraya gitmesi için vilayetten kaS9 
kaymakanıJığına emir verilıniıtir. --Türkiye • ltalya 

ANKARA, ıs (A.A.) - Aldıfn'ıldl 
malUınata göre ltalya ile olan Modıd 
Vivendi on bet cün müddetle t.,....ıil 
edilmittir. 

Fazlı B~y Ankarada 
ANKARA, ı5. A.A. - Birind un>tl" 

mi müfetti§lik Baımüşaviri F azli Bdf 
Ankaraya gelınittir. Mümaileyh müfe11' 
tişliğe ait bazı husuaat hakkında v~ 
!etle temas edecektir. 

Berlinde bir tezahür 
BERLlN, IS .A.A. - Alman ajan .... 

dan : Son kabul olunan mesai kanurırı' 
dan dolayi Berlin halkının hükumete " 
ıekkürlerini iblağ için dün eaki Kral .f 
toaunun önünde yüz binlerce halkın ır 
tirakiyle bi r tezahür yapılmııtır. 

Man·çuride japon tertibi 
bir nümayiş 

MOSKOVA, ıs. A.A. - Tu ajan5' 
daıı : Harbinden bildirildiğine ıöre, P6° 
lis memurları Çin ıark demir yolı-ı' 
müdürü M. Rubyi'nin nezdine gid.,,.,11 
demir yollan idarehaneainin önünde f' 
pılacak olan nürnayi§lerde muhtemel " 
kınlıklara karıı kendisini muhafa28 ~· 
mek için geldiklerin bildirıni§lerdir. ııiJ 

Bunun akebinde de altımı otoma 
içinde haber verilen nümayiıçiler ~ 
mitlerdir. Ticaret mahafilinin müme~ .... 
!eri olarak kendini tanıtan ve bir ,.,. 
Çinli ile Japon ve beyaz Rustan miir~ 
kep olan murahhaslar, Çin ıark der>~ 
yolları tarifelerinin ucuzlatılmasını;:::; 
ınişlerdir. M. Rubyi bu bapta Manç ,,... 
makanıatına bir takım teklifler yapıl "' 
olduğunu , fakat bu tenzilata Mançu~ 
nun engel olduklarını anlatınaıı jjz ııa 
ne nümayişçiler Sovyetler aleyhinde , 
fürlere baılamıılardır. Japon ticacel,,.,. 
daları mümessili olarak kendisini ,
dim etmiı olan Japon Tsudsi bilı.-t ~ı 
çok küstahca hareket eylemiıtir. !'r;. 
fey müdüriyet binası önünde ve reı•tııf' 
kili M. Banduro'nun nezdinde olm"lı,ıf 
Her iki hadised de zabıta nümayit~1 ı' 
müzaheret ediyordu. Polis marifel!1"çı' 
tip olunan bu nümayişlerin ır•Y•51 J11 
§nrk demir yollan ha11latının azalm•t~ ... 
iltizam etmek suretile mezkur hl_,
kıymetini dütürınek isteyen JapoD 
heaaplarıru kolaylaştırmaktır, 
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(f1:LEKfijj 
Yangın tahkikatı .. 

Hatırlanın: §İmdiye kadar arka -
&ıbdan tahkikat yapılmamıı biç bir 
!ek Yanııın yoktur ... En ufak baca tu-
1ı:'"'~•ıııdan Adliye yangınına kadar 

Paı hakkında mutlaka tahkikat ya-
l>ılır K .. ··1ı: li 
lıü .: u~u yanııınlan po ı yara_r, 
b Yuklerı komisyonlar yapar.w Li.kın 
bu tahkikattan yanaınlaıı azaltma le 
nıe b · • 

1ı·ı ır netice alınır mı?.. Orasını 
l~r "'-· Çunkü tahkikatın içyüzü biz 
teıcedıııeçbuJdür. Yalnız dünkÜ ııaze
ııı ~ e gördüğüm bir noktaya par -
.,: 1 lıaıacağnn. Adliye yangını için 
lıirpk an labkıkat sırasında, Adliyenin 
de 1 

111111 kurtulamaz mıydı?'. diye 
tinı.İbkikat yap0ılıyormuf... Binanın 
na ,~cundan çıkan •~§ cenup ucu
Fıııd~•;ınceye kadar geçen üç aaat zar 

hı.~-b Binanın dahilinde bulunan ve 
lı .. • oylu boyuna binayı orauından 
o.en Y • '-- 1 

nıı k •ııııın dıvarının demır ,..pı a-
d.; •Paınaya neden teıebbıis eaume 

ı .• 

...; k C.eııe bu üç saat zarfında_bi~~ 
lılllde ur~arılıııasından ümit keaıldıgı 
huk buıanın cenup tarafında olan 
kıı uk ınahkemelerınin evrakı neden 

ttarılaınadı?. 
Be b • ·· nii, d n u auallerj yangının ertesı gu 

~: •o.rdum ... Hala Adıiye bına11 

dıy 1 0 nünden ııeçerken bu yanııın 
lan •rl.a~ ve onların açık demi~kapı
diııı:0zume ilitiyor. Şimdi kendi ke'.'· 
~y soruyorum, Bu tahkikattan bır 
fede~kacaJı: ıru? •• Kimse iatikbali keı
ıııeı. . ~z. Y alruz bunu tahmın edebıl· 
ileti 'fın eıııaa!i tahkiklerden alınan 
ley : ere bakmalı. Onlardan bir 

Bu kıııı, iae, bundan da ÇJ~··· •• 
de11 Yangın münasebetile bır kanını 
ti va •ldığıın mektupta Akifin §U bey 
c..,.,~· Bakrn ne manalı! .• 

'thın d - ı ı 8 .. ~ a •ra ibret abrnutt ne mau l~Y • 
l"-i.1'i" •eneli.k lcıaaa 7anm hiase Jn.İ Tcrdı? 
ffiç ib ~kertü.r di7e ta'rif ediyorlar._ 

t•t •l&naayd.1 tekerrür ınü ederdi! 

~ . Cezada incelik 
Luı,.,. ~ııtağı Y•kıığı ıçin Van der 
ıııaıı/~ ~anlar idam ettiler... Al -
killert' a •dam c;:ezasmın muhtelif ıe· 
tiy0tiıı v~r. Bu yangm mahkfununun 

.\!11ı •le ba,ını kestiler... _ 
"•:t•r an &azeteJerioin neıriyatına 
k"'lı h7 b~. larz idamda malık:üma 
be kati r hurınet vannr§ .• ~an der Lu 
&İlıiJ 1 "."Ya hır11z olmadığı için bu 
,~re !l•t olan aaılma ıurctile idam 
telıiı ef''' ve daha hürmetkar bir 
idaııı ~;.n .~asını uçurmak ıuret.ile 
CeUğ ıltnıttir. • Arbk bu kadar ın· 
tİipfıe . Ve hürmete karşı mahküm 

"•ız ııı .. ı kki ı la( k I U eıe r ka llllfbr. Yalnrz 
,, edettı 1. ~a~ığı için hu ıükranını izhar 

elllifhr. 

~ FELEK 
() ~~epede Baha Beyefendiye: 

Bite 'Oyleditiniz tel<il fınldaktır. 
telınez ... Hürmetler. 

~ F. 

Mı. Elli ilhak dün bir 
müsamere verdi 

llıi lledii danalar yapmak üzere fehri
Pıı:~ t•lmit olan Eatonyab sanatkar 
diye liazeı Elli lıbak dün akşam bele
'""-tlı:!atroaunda matbuat, artist ve 
liııı arlar ve konaervatuvar mual _ 
1.....:: lalebeıi ıerefine hususi bir mü 
lllıak İ, venniıtir. Matmazel Elli 
fıııdan ~zı maruf musikişinaaiar tara
nan mün~leruniı ve piyanoda çah -
lıirka. bed'" ~~- parçalar sefaktinde 
..l Y u u,ana yapnu1 · 
v.olduran birrok. a•-atk"' ve tiyatroyu 

-.... -...... ar ve tou ·ı.:· · llı•alar tarafından tiddetle lk 
1 

aa •§• 
'"Ve tebrik ediJmiıtir. a 1 1 anmıı 

Camileri~imari 
noktadan tetkiki 

• lstanbulda mev t . . 
~ı ııokta. cu caınılerın mima 

ı nazarından tetk ·ı.; b 
tlııtbr. Umum müd" R" ' .. ne aı••n 
lerin taafiye İfler ~rb. uıtu Bey caıni
llıal için ica ını ır an evveı ik .. 
E:vkaf idarep· edd en tedabir alımnııtır. 
>ıı.alız aın e eYkaf müd .. .• .. 
•-· enlerinde de t kik urunun 
"' kant ve doa et at yapılmıt. ea 
kayesi i · yaların yangından vİ· 
>ıı.üıtiir çın bazı taıniraıa lüzum ııörül 

[" 

44.50 
25.10 

Kupon•uz: 
Çimento 
ittihat dey. 
Şark dey. 

ıs Ba.l7a 

Ç 390 Şuk m. •eza r.,;, t K F l A T L A R 1 
ff~tıdr- 12.06 f Prai 
'1 ~o .. 1c; 68.23 3-4 J Viyana 
.& il..ırı0 '74.92.S P..1adrit 
.\. .. iilc:,eı 9.co.94 Berlin 

111., 3.40.29 Belırad 

~·••re 82,70 Zloti 
S.. "'''••da 2.44.zs Pe4te r,,.._ ın 1.17,70 Bükret 

85.84.25 Moakova 

N U K U T (Sattı) 
kuru• - -

167 
88.1 
132 

219 
113 

24 
818 

. 25.-

l Şille. Av. 
1 P~&ela 
1 Mark 
1 Zeloti 

20 Le7 
20 Dinar 

1 Çerno•İç 
1 Altın 
1 Mecidiye 
Banıtnot 

-.-
17.75 
46.75 
"4550 
45,SO 

53,30 

1175 
21.50 

11.50 
17.70 
ı.-

1.flct 
2.85 

ı.5.92 
422 
s.n 

ı.99.43 
34.74.75 

4.2083 
3.575 
7959 

10.94 

Xuruı 

24.50 
16 
40 

24,-
0.23 

46.-
-.-

• 
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ŞEHiR 
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·HABERLERi Erkek - Kadın bahsi 
' 

lllıc•e .. ı 

Kendirden 
Yerli çuval --Bu hususta tetkikata 

devam edilmektedir 
lktıaat veWli Ce:aı Bey, ıehrimiz

de iken Anadaluhisanndaki kendir 
fabrikaaını ziyaret etmİ§ ve bazı no.~· 
talar. refakatinde bulunan Bakırkoy 
bez fabrikaaı müdürü Fazlı Beye not 
ettinnitti. Fazlı Bey, bu husuıtaki 
raporunu Cel&l Bey.e, bug~le~e iz -
mire ,,iki olacak zıyaretını muteakq> 
ıehrimize avdetinde takdim etmek ü
zere hazırlamaktadır. Meselenin eaa
aı ıudur: Bizde Hindis.tandan ııelen 
jüt'ten çuval yapılmaktadır. Ha!buki 
yerli kendirden çuval yapabileceğimiz 
ileri ıürülmüştür. Şimdiye kadar yapı 
lan ilk tetkikler bunun mümkün ola 
bileceğini göa!ermektedir. 

Ankara ofısi 
lstanbulda 6 numaralı bir ihracat ofi

ıi kalacağı ve hariçten getirtilecek 
m.üteha•ııalarla mütehassıs memurlar 
dan mürekkep olmak üzere Ankara
da yeni bir ofis kurulacağı ve bu ıek
lin önümüzdeki aydan itibaren tatbi 
kına batlanacağı haber verilmekte -
dir. 

Filistine ihracatımız 
Filialindc buğdaylarnnızdan eakisi 

gibi gümrük resmi alındığı ve Fifü • 
tinde Türk mahsulatma karır ağrr 
gümrük resmi konulınu§ olduğu konııo 
losumuz tarafından bildirilıniıtir. 

lıda yet yt;n, ııort ııza ~ııçiıdi 
lstanbul Ticaret odası mecliıinde 

münhal aört azalık için dün intiha -
bat yapı.mıttrr. Mili>tenıbi aaniler, dün 
öğleden evvel odaya giderek rey.erini 
istimal etmiılerd.r. Netıcede sabık sa
nayi ve maadin bankası umum mü -
dürü Sadeltın Beyden açllan banka 
branıma it Bankası mü~ürü Yusuf 
Ziya, Deniz ve Hava m.ıa .. eıan Sadul 
lah Beyden açılan Deniz ticaret bran 
ıına Devlet Denizyoilan müdürü ::ıa 
dettin, merhum Hamdi Beyden inhi
li.l eden sigorta bran§ına Reasürana 
müdürü Refi Celal ve Sım Beyden 
münhal deniz aanayii brantına da tez 
gah sahibi Hasan Sadi Beyler aeçilınit 
!erdir. 

Yeni bir şirket 
200 bin lira ıermaye ile elektrik ve 

aanayi lesisatile metgul olınak üzere 
yeni bir anon:m tirket tetkil edilınit 
tir. 

Buğday fiatları 
lıtanbul boraasında buğday fiyat

lan ııon iki hafta zarfında biraz yÜk
aelmiıtir. 

~un kumaşlarda tiftik 
Defterdar fabrikasmda )"Ün ku • 

ma§lara muayyen bir nisbet dahilin • 
de tiftik kanıtırmak içın tecrübeler 
yapılmaktadır. 

~ıaııuartlıze mallar için 
mutehassıs 

. ihracat mallanmızın ıtandandize 
edı!me!i ~çin Avrupacıan bir ınütehas 
j;;"k getır~.ecektir. Mütebaaaıa bir tet· 

zd~ını. teıkil etmek Üzere bu mev 
zua aır tınıd' k d h 
telif raporlar ıvye atü. ar yaz~ mku' • 
T" e e t.er verılece tır. 
ıcaret odasının bu mevzudaki birçok 

ra~or.arı da bu meyanda iktisat Vekil 
letıne gönderi:miıtir. 

k.ükurr ıabrikası 
. Keçiborluda 350 bin lira aermaye 
ile k~~rt fabrikası açılacağından bah
ıetmııtık. 

.. ~u fabrika, memlek•timiz.in kiikür
dun.u tamamile temin edecektir. Yalnrz 
l~nur bağları muhtaç olduğu kükürt i
ç~n her ıene A vrupaya 2 mliyon lira ve
nr. 

Vaktile Alman fen heyetleri tarafın. 
dan yapılan tetkiklerde Keçiborlu mın
takalarındaki kükürt madenlerinin pek 
zenııin olduğu anlaıdmııbr. ' 

Adanada mahsul 
ADANA, IS (A.A.) - Bu aene 

yilayetimiz dahilinde ekilen hububat 
mahsulünün mikdan 60000:> dönüm
dür. Havalar. n kilh yağ.ıh kilh günetli 
ııitmesinden bu sene mahsulün vazi
yeti çok iyidir. 

Mugladan ihracat 
MU~LA, ıs (A.A.) - ı933 sene

si içinde vilayetin muhte.lif iskelele • 
rinde muhtelif ecnebi memleketlere a 
ıağıdaki mikdarda hayvan ihraç edil 
mittir: 

1 S066 ehli kuılar, 11998 keçi ve oğ 
Jak, 3637 koyun, kuzu, 89ıO sığır. 

Dört) o!dan ihracat 
ADANA, ıs (A.A.) - 933 ıene 

ıi içinde vilayetim.İzin Dörtyol baytar 
muayene mevkiinde ecnebi memJe ... 
ketlere 940 aığır, S2ı37 koyun 6326 
~eçi, 99 manda, 964ı tavuk ve' emsa
li, 13 at, 26 k11rak, 4 merkep, 110 
~y, 1 k~~rr, 749 adet bağırsak, 476 sı 
gır,. der'."! 1032 koyun deriai, .3635 
keçı. derm, l~O adet boynuz, llOS ki 
lo kıl, 314.0 kılo yapağı ve 5700 adet 
Y,Umurta, ıhraç edilmiııir. 

Mahkemelerııl• 

Keşif bayram 
Ertesi yapılacak 

Adliye bayram ertesi 
nakle başlıyor 

Adliye yanımı hakkındaki lahkika 
ta devam ed.ımek .. edır. Bayramertesi 
yangın yerınde teh.ıikej yerler yıKıJa., 
cak, haıriyaıa başıanacak ve tatıkıka 
tın icap ettirdiği keşif iıleri yapılacak 
tır. Müddeiumwni Kenan Bey uün de 
Postahane bınasına gitmİ§, batmüdür 
Hüsnü ~eyle goriişmuı ve tanı.ye ışı
nın hır an evvel bi.irilmesi huaurnnda 
bazı tecıbirler a .ınmııtır. Bayramerte 
ai Adliyeye tahsis edıJen dairelerin it
galine de baılan.acaktır. 

hJu .. ~ye mutetlİ§ıerınden mürekkep, 
adliye yangını taJıkık heyeti dün de be
lediyede tetkikatla metgul o.ı:nuıtur. 

lJün alakadar bazı dairelerın tahriri 
cevaplan gelmi§ ve bunlar tetkike bat• 
larunıştır. 

M. t-ıj os'ıın llavası neticelendi 
Onyon Sigorta kumpanyaaı müdü. 

rü M. Antuvan Piyosu tahkir .etmek
ten suçlu 1"icaret gaze .. esi neıriyat 
müdu•·u. trtan u.e.Y>n muhakemeıı dün 
neticelenmi§tir. ırtan Beyın curmü aa 
bit gorü mu§, 482 inci maddenin ııon 
fıkrası mucıbince 6 ay hapsine, 100 
]ıra para cezaaı vermesine, ıvt. Piyoaa 
da 500 lira zararı mi.nevi ıtaaına ka ... 
rar verilmittir. irfan Hey hiikmü tem
yiz edeceğıni söylemiıtir. 

h. ~r.y .. ı lıCl~aıetrı 
Son Pos.a sahıbi Ali Ekrem ve nq 

riyaı muauni t&a.iU l..utfi b.::y&er aıey ... 
hınde hakaret atnJZ neırıya .. yapı..w.JıC 
tan ıuçJu ı"ızanıe .. tın !~azıt ljçy cere .. 
yan eu"'n munaıc~meai nebceaınde hap 
ıı.e ve zaran mi.nevi ve cezayi nakaı 
Laıına mahkfun olmuıtu. N ... zaınetJn 

Na4... ...,raz etmıftİr. 
,.. Jn dava itirazen rüyet edumıgu.·. 

faa....... -- ................. uc-y gene mah 
kemel'e g .. ınıemııtır. t.1ahkeme ıtira .. 
zın recıaıne karar vermiıtir. 

t;ı:.ı::a l.-1..1.ı 
Cereyan gazeteıinde müatebçen 

netnyat yapma.ı:tan suçlu Neırıyat 

mud"'r\J Ka~ıp öeyın munakemeaı aun 
net.ce.e.amıf .. ır. h.agıp lSeyın cürmü 
aabıt gOrü .. uuğUnden ceza kanununun 
426 ve 4..!7 incı maddeleri mucibince 
b.r ay hapsine, IS bra para cezaaı Yer 
meaine karar veriJmıı~ir. Fakat Ra • 
gıp halu tavn hakınuere Ragıp Beyin 
bu kabil cürümleri bir daha tekrar et 
miyeceği kanaatini verdiğinden ceza
•• tecı, bQ&.lu•::1t''· 

bCl11.lıKuy cınayeti 
Bakırköyünde Davit Efendiyi ya -

ralamak ve kan11 Madam Leayı ölcıür 
mekten ıuçlu Talip tle cinaye, arkada 
.... &••uıtafamn muhakemeler.ne oun 
ağır ceza...aa aevam. ecı,ecekJ. Fakat 
kt:noLt.r.ane ce.p.ıame kesilen ıah.t1e
rin geııneaığı an .. a§Lmı§~ yeniden ceıp 
name keailmeai için mu.hakeme ba§ka 
ııüne hırakrım19tır. Suçluların sabıka 
kaydı olup olmadığma dair soru.an 
auale ge.ı.en cevaptan aabıkalıların sa• 
bıkaaı olmadığı anlaıımıtbr. 

ku~~et aıııı 11 ı ı~ııı ııır seneye 
ma .. Kllın oıdu 

. Ticareti dahi:iye gümrüğünde Ma
mfesto nıemuru iken kanunen yap .. 
maya m~~ur ?lduğu bir muameleyi 
yapmak ~çın brr lira rütvet alınaktan 
ıuçlu N~. J".fe':'di hakkındak, muha 
keme dun ikıncı ceza mahkemesinde 
neticeknıniıtir. Naim Efendinin bir lı 
ra rüıvet aldığı aabit o:ıtıuıtur. Muba 
keme net;cesinde bir &ene müdde..le 
hapsine ve bir daha devlet b;zmetin
~e kul~anılmamaaına karar verilmiı -
tir. Namı Efendi mevkuftur ve tevkif 
haneye nakledi:nıitlir. 

Mucip ltanııınıo sabıkası 
so~ulacak 

. •. Kumkapı merkezindeki ıerkomioer
~.•Jgd'.. eınaksmda Nuri isminde bir §Oförü 
o urme len .•uçlu Mücip efendi ile 
arkadaşı bekçı Adil efendinin muhake
meleri~ d~n devam edilmiıtir. 

Adhyenon Yandığı gecenin ferdasın
da yapılacak muhakeme için bir kaç 
bide. celp keıilmiıti. Bu ıahitler bir e~
velki muhakemede mahkemeye takd" 
edilen bir ihbarname ile müddeiumu~ 
liğe bildirilmiıti. 

Dünkü muhakemede ihbarnamenin 
yandrğı anlaıılmııbr. Şahitlerin adreıi 
ihbarnamede olduğu, f"hİtlere tebliğ e
dilen celpnamelerin iade makbuzları da 
naıılıa doıyanın haricinde kalarak yan .. 
dığı için bu tahitlere yeniden tebliğat 
yapılmasına imkan görülememiştir. 

Dava af kanununun ıümulü dahilin
de bulunduğu cihetle Mücip efendinin 
ve bekçi Adilin sabılıalarınrn ııorulmıuı. 
na lüzum görülmüş, muhakeme bunun 
için batka ııüne bırakılmıştır • 

Kaçak esrar 
Dün ıekizinci ihtiıas mahkemesin 

de Fenerden külliyetli mikdarda ka
çak esrarla yakalanan kaaap Ahmet 
ve iki arkadaıırun muhakemeleri bit. 
mit ve suçlular muhtelif cezalara 
mahkum edilmittir. 

karrür etmiıti. Bu=m=a=k=-aa=tl=a=,=f=e=ıuu=.=n=:.i'"" 
bani mektepleri tealıine dair olan ka 
nun layihaaı teklif <:dilıniıtir. Bu ka
nuna 1röre, yeniden dükki.n açacak 
nalbantlar bu mektepten mezun ola
cak ve evvelce nalbantlık ıanatmda 

J
b ulunanbl'al~ da kuraa tabi tutul~cak _ 
ar! ve ı umum -~~.bant İınaJithane • 

len bu kanun huku.nıJerine r b" b 
ancaklardır. a ı ulu 

Şirketlerde 

Seferlerde 
Anlaşma oldu 

vııareH• 

Nerelerde fuhuş 
Yapılabilecek? 

Geçenlerde bu sütunda (erkek) 
hakkında yazdığım mekaleye bir 
çok hanımlar mekupla mukabele 
ettiler. 

Denizyolları idaresi ile va- Komisyonun kararı Vilayet 
puı cu!ar itilafi imzaladılar tarafından tasdik edildi 

Arz üzerinde erkek cinsinin a
zalması kıymetini arttırdı, buna 
mukabil kadın cinsinin çoğalması 
onların aleyhine oldu. Bu bir iktısa· 
di kaidedir, demittim. 

Hakikatleri kafalarile değil his
leri ve sinirlerile kartılayan bir çok 
hanımlar beni tiddetli bir mektup 
aletine tuttular. içlerinde vaziyeti 
ciddi gibi münakap edenler de var. 
Fakat çoğu marazi buhranlar ara
sında ve onlarda daima görmeğe 
alıttığımız sinir hareketleri içinde 
çırpınıp durmutlar. 

Devlet Denizyolları idaresile vapur
culuk Türk Anonim ıirketi araoında 
muhtelif hatlara iıletilecek poıtaların 
yeni taksimatından çıkan ihtililf , ni
hayet halledilebilmiı ve itilafname dün 
aabah Denizyolları müdürü Sadettin B. 
tarafından imzalanmııtrr. 

Bundan sonra imza edilmek üzere 
itililfııame vapurculuk ıirketine ııönde
rilmiştir. Şirket idare meclisi toplana
rak bu hususta müzakeratta bulunmuş, 
bu srrada Devlet Denizyolları müdürü 
Sadettin Bey, lstanbul Deniz Ticaret 
müdürü Müfit Necdet Beye müracaatla 
itilafnameyi kendisi imza e~ı ol~'::'~~ 
halde ıirketin imzalamak ıstemedıgını 
bildirmiıtir. 

Bunun üzerine Müfit Necdet Bey 
şirkete gitmiş ve müessir müdahalede 
bulunmuştur. Neticede itilafname, ıir
ket tarafından da imzalannuşbr. 

Yeni itiliifname ayın 19 undan iti
baren mer'iyete girecektir. 

itilafa göre, Karabiga, lzmit, Mu
danya ve lmroz hatları, münhaııran tir
ket vapurlarına tahais edilmiıtir. Ban
drrma, Barlin ve Ayvalık aatları Dev
let Denizyollan vapurlarına ayrdmıı .. 
tır. 

Karadeniz hattına pazar günleri Şir
ket, haftanrn diğer günleri iae Denizyol
lan idaresi vapur tahrik edecektir. 

lzmir ekspreı postası için ıirket va
purlanna muayyen günler tefrik edil -
m.iıtir. 

Mersin hatbna Daıizyolları idaresi 
dört vapur kaldıracak ve sıra i'e şirket 
bu halta bir vapur tahrik edecektir. 

M••rlfl• 

Tanassur eden yok 
--o-

Zaten çocuk protestan 
olarak kaydedılmış 

Dünkü Ciimhuriyet gaze•eai Bey
oğlunüaki Alman liseainde bir ta -
naıaur bi.Jıseai olduğunu ve bu hu -
austa tanassur ettinıen talebe v~iıi • 
nin müudaiumumıjğe müracaat etti • 
ğ.ni yazıyordu. Yap.ığımız tahkikata 
ııöre Aınıan liaesinae boyle bir hadi 
ae o .madığı gjbJ, bu hususta müddei
umumiıige de verilmit bır istida yok
tur. Dün bu b,..uata mektep müdürü 
Her Prewer'ie görüttük. Bize dedi 
ki: 

- Mektebimiz tamamile Li.lin 
mektebid;r. Bunu da herkes bilir. Bi 
zim din iıleri:e alakaıruz yoktur. Mev 
zuu bahis talebe 1928 senesinde an -
nesi tarafından mektebe aetiriJdi ve 
kaydolundu. Talebe kaydolunurken 
alelusul milliyeti ve dini ıorumu§tu. 
Anneai Emi ismindeki bu kızı Protes• 
tan olarak kaydettirmi;tir. Ve biz bu 
talebeyi o vakitten beri protestan o
larak biliyoruz. Bizim mektebini.iz 
papu me~tebi olmadığı i~in dini ted
risat yapılmaz. Binjleııaleyh bu tanas 
sur badiseıi 'ııbiatile mevzuu bahaola
maz. Bu mcıelnien söylediğiniz ı~
kilde mezkur gazetede intiıar etmeai 
üzerine, Maarif müdürlüğü aleJUıul 
tahkikata baılamrıtır. 

Üniversiteye para geldi 
Maarif yckileti üniverıiteye 200 bin 

lira anns göndermiştir. Profesörlerin 
kiinunusani maaşı verilmiıtir. 

P'ollst• 

Sebepsiz dayak 
Cerrahpaşada Hobyar mahallesinde 

Büyük Tulumba soka~da 26 numa
ralı evde oturmakta olan 15 yaıhınnda 
Hilmi ismindeki çocuğu sebepsiz o1a
rak döven prÜgilr Fahri efendi yaka
Ianmıttrr. 

Randevu ev'eri 
Polis zabıtai ahlakiyeai tarafından 

Beyoğlunda yapılan ara§tırmada Pa
pazköprüıü civannda Refia hanrm s
minde bir kadının ve Sakızağacı civa
nnda Avram iıminde bir adamın evle
rinde gizli randevu kabul ettikleri an /.ı
ıılmıı ve cürümleri teabit edihniıtir. 

Bu eyler kapablarak ıahipleri ad -
)iyeye teslim edilmi§ler, buralarda bu
lunan kadınlar muayeneye gönderilmiı
Jerdir. 

Sokaf<ta yakalanan hırsız 
Zabıta memurlar1 dün ıokakta bir 

hıraızı yakalamağa muvaffak olmuşlar
dır. 

Memurlar Nuruosmaniyedeıı geçer
l<en arka11nda bir çuval olduğu halde 
ıriden sabıkalılardan maruf Osmanı §ÜP· 
he Üzerine çevirmiılerdir. Etyaları ner<ı
clen aldığı aorulmuş, Tavuk pazarında 
bir evden çalındığı anlaşılmrıtır. 

Yankesiciler 
Marpuççulardan geçmekte olan İb

rahim efendinin cebinden yankesicilik 
ıurctilc parasrm almak istiyen Anda
vallı Ahmet yakalarunışbr. 

Memurların tekaüdiyeleri 
Tekaüde ıevkedHen ınemurlara 

veya vefat eden ınemurların aiJelerİ· 
ne vaktinde maaı bağ'anmad'iınd311 
bunların müzayikaya düttükleri an • 
laıılıruthr. Bu it hakkında Baıveka -
Jetten yapılan tebliğ de tekaüt, yetim 
maaşlanna ait muamelelerin gecikti 
ri1mivc---k eü'lÜ ~ününe vap'l"T'a ı i
İn tedbirler almması ve bu İ•lerin en 

Yeni fuhu§ nizamnamesi muci
bince Sıhhiye müdürlüğünde tetkil e
dilen komiıyon umumi evler mın~a
kalar1nı teshil ederek vilayete gön
dermiıti. Viliyet komisyonca verilen 
karan dün tasdik etmit ve Sıhhiye 
müdürlüğüne göndenni§tir. 

Aldığımız malfunata göre, Beyoğ
lu ve Galatada tesbit edilen yerler 
kıamen eski yer!erdir. 

lıtanbul cihetinde ıimdilik umu
mi evJer için mıntaka aynlmamııtır. 
Yalnız Gedikpaıa ııemtinde mahdut 
ıahada randevu evleri için bir mın .. 
taka ayrrlmııtır. 

Komiıyon bundan sonra njzamna
me mucibince umumi kadınlarla, tek 
baıına fuhıu sanat ittihaz edecek ka, 
dın!ann müracaatları ve diğer itler
le meuul olacakhr. 
Sıhhiye müdürlüğünün tebliği 

- Kadınlar olmasa haliniz ne 
olurdu? 

1 
- Sizi hayata getiren kadınlar 

değil mi? 
Gibi maliim ve bayat iddiaları ~ 

acemi ahçı gibi ısıtıp önümüze sü
renler de var. 

Ben ne sair Celal Sahir gibi: 
"Kadınlar olmasaydı öksüz ka

lırdı eşarım". 

''latanbulda açılacak olan umumi \ 
evler, tekbaıma fuhuı, birleıme yer
leri hakkında fuhuıla ve fuhut yüzün 
den bulatan zührevi hastalıklarla mü- ı 
cadele komisyonu tarafından tanzim 
olunan ve müvafakati vil&yetpenahi .. 
ye iktiran eJen ma?:b&tnaa: llc.toğ· 
lu kazasmm G~ata mıntaka,aı ıçın 
umumi evler mahallinin Zürafa, Ar .. 
tın, Şerbet, Birahane ve Al~~eyik ıo
kaklarile bu sokaklar d'ahilınde ka
lan kı~ım. 

Diyen ha.a bir tairim, ne de T ev· 
fik Fikret gibi: 

"Elbet sefil olursa kadın al,alır 
be~eı !,, 

Diyecek kadar felsefe yapan ha-
tii bir mütefekkirim ! Sadece reali
teler üzerinde günün vak'aları'lı 
ölçüp biçen bir muharririm. Kadın· 
davalarını müatlea ederken daima 
onların payına bir tercih ve müda
faa tarzını da kabul etmitimdir. Fa. 
kat umumi bir davayı münalrata 
ederken ne bir çift siyah gözlerin 

Beyoğlu mıntakaaı için: 
A - Umumi evler mahallinin Feri

diyede mebdei Şirin ıokak ve münte
hası Aııklar sokağl arasındaki luımın 
larafeyni. 

B - Birleşme yerleri için Abanoz 
ve Küçükyaz.cı sokaklan • 

C - Tekbaşma fuhuş için Alyon so
kağı. 

Eminönü nuntakası için: Umumi ev
leri? tek?aıına. fuhuı mahalleri şimdilik 
t:'Y•n eılılmemıı, yalnız birleşme yerle
n olarak C.edikpa§ada Mütrip sokağı
nın yokuı kısmı münasip ve muvafık 
görüldüğünden keyfiyet berayi malu
mat iı'ar olunur el.,, 

İstanbul Sihhat Ye İçtimai 
Muavenet Müdürü 

Ali RIZA 

Şevket Bey döndü 
A\'l'upada konsolosluklarımız mali 

itlerini tetkik etmiı olan maliye miifet
tiıi Şevket Bey tehrimize dönmüıtür. 
-----~o•~-------

Riyaset divanı toplanıyor 
.Şehir mecliıi divanı. riyaa~~ bug~n 

aaat 14 le vali Ye beledıye rem Muhit
tin Beyin riyasetinde fevkalade bir top
lanır yapacakbr. 

Muhtarlık işleri 
lstanbul kaymak7mlan dün beledi

yede reis muavini Hamit Beyin riyaae
tinde bir içtima yaparak muhtarlık it
lerinin belediyeye devrinden sonraki 
vaziyeti görüımütlerdir. 

Halk itlerinin daha salim bir ıekil
de yürümeei için bir talimatname ya
pılmağa bqlanmııtrr. 

Ekmek fiatları 
Buğday fiyatları son ııünlerde yük

ıelmektedir. 

Biııaenaleyh ekmek fiyatlan da bir 
kaç haftadanberi yükseliyor. Yarından 
itibaren ekmek 7,5 kuruştan aatrlacak
tır. Yeni buğday mahıulüne kadar fi
yatlar yüluelmekte devam edecektir. 

lıtanbul Belediyeainden: 
Kanunusaninin on yedinci çar§UD

ba ııününden itibaren ekmek yedi bu -
çuk ve francala on iki kuruıtur. 

Taksilerde nöbet 
Otomobilciler ve ıoförler cemiy~

ti belediyeye müracaat ed~~ek, tak~ı
lerin durdukları yerlerde nöbet ı~s•!" 

.. t . kabul etmeleri, sıralarıru ıhlil 
mu§~ 1 ~ 
etmemeleri için kendi heaap arı:ı~ •· 
rer memur buJundurmaJarını te et, .. 

mittir. 
Belediye, polis ve zabıtai belediye 

memurlarının itleri~-:_ müdahah~e etm«;
mek ve bu memurıann t sııab cenu. 
yete ait olmak üzere hu teklifi kabul 
etmiıtir. 

Haciz işleri 
Mal müdürlükleri ve tahsil memur 

lukları eakiden tahakkuk eden muh
telif vergilerden ancak yüzde on be
tini haciz yolile tahsil ederlerdi. Son 
zamanlarda haciz muameleleri yüzde 
altmıı kadar çıkmııtır. Bumla iktısadi 
buhran gibi ihmal ve teıeyyübün de 
büyük ilmi! olduğu aöylenmektedir. 
Haciz mikdarınm artını§ olmaama rai 
men haczedilen malların satıldığı pek 
azdır. Mükellefler mallan aablmadan , 
evvel vergilerini veriyor~ar. Bir~~k 
zenginlerin de tuhaf bir .. ıh!.881 ve ıb .. 
yat yiizünden haciz gunune kadar 
verlfilerini vermedikleri anlaşılmakta 
dır.k.i.nunuevvelin ıonuna kadar lıtanbul 
tarafrndaki verııi kaciz dosyalarınm 
mikdarı 80 bine yakla§mıttır. Kadı -
köy icra memurluğunda yeni a~neye 
kadar altııar bin dosyadan S4 hın ha
ciz doayaıı toplanmıttır. 

kıaa müddet içinde bitirilmesi ve ne
ticenin baıvekalet. bildirilmesi tamim 
edilmi,tiı. 

1 aletine, ne bir tutam altın saçın a-

1 
levine kalemimi kaptıracak kadar 
toy değilim. ı 

1 Hakikat budur ki, istatistik, iktı-
sat, içtimaiyat ilimleri söyliyor ki 
kadın düne, harpten evvelkine na
zaran değerinden yüzde otuz,kırk 
kaybetmittir. 

Ve bu sukut henüz durmut de
ğildir. Y db~ını Pariste geçir.en bir 
dostum Paris bulvarlarında binler
ce genç kızın gece sabahlara kadaıı 
erkek kovaladıklarını anlattı. 

1926 da Pariste iken tahit oldu
ğum manzaralar kadına karşı olan 
muhabbetimi . merhamete kalbet
mitti. Demek bugünkü vaziyeti 
görsem kadınlık na.nına teessürüm
den kahrolacağım. 

Tabiatin kanunlarına, ilmin ka
idelerine aykırı gelen fikirlerin 
kıymeti yoktur. Sinirlenmeğe, heye 
cana dütüp daha ziyade küçülmeğe 
:ü.:-uın yoktur. Bana kalırsa kadın-

lıgı kurtaracak bir çare var. Kadın-
ar moda ·· "b" h • 

f dakarlıİc •us_ gı ı eveslermden 
e e~ınJer, bu sayede er- • 
keğe olan mınnettarhklarını azalt- 1 
mış olurlar. Bugü~ bir ipek çorap, , 
uğruna babası yerınde erkeklerin 
muhabbetini dileyen genç kızlara 
Avrupanın her köşesinde tesadüf 

edebilirsiniz. 
Tabiatte kovalanmak için yara

blan kadının insanı kovalaması ka
dar zevksiz, heyecansız bir şey 
yok! Hatta bu sevmeyi bilen bir 
erkek için ıstıraptır bile! 

Burhan CAHIT 

Emniyet üçüncü şube 
müdürlüğü 

Yeki.Jet emrine ahnan Adana em
niyet müdürü Memduh Beyjn yerine 
lstanbul emniyet müdüriyeti üçünçü ıu· 
be müdürü Mehmet Ali Bey tayin c
dilmiıtir. 

Mehmet Ali Bey herkoıe kendiıini 
ıevdirmiş kıymetli bir zabıta iiıniri i
di. 

Melımet Ali Beyden münhal kalan 
müdüıiüğe de mezk\ır ıube müdür mu
avini Seyit Beyin tayin edilmeai muh
temerdir. 

Ken: a~ Ahmedin kabrini 
ziyaret 

Bayramın birinci ııünü aaat ikide 
merhum gazeteci Kemal Ahmedin Top
kapı dışrndaki mezarı ziyaret edilecek 
ve merhumun adı anılacaktır. TopTantı 
yeri Topkapı dıtında Bayrampafa me
zarlığıdır. Merhumun arkadaılanndan 
istiyenler söz söyliycbilecektire 

Posta kongresine iştirak 
Şubatta Kahirede toplanacak bey

nelmilel posta kongresine iştirakleri ta
karrür eden posta ve telgraf umum mü 
dürü Fahri ve posta işleri müdürü Yu
ıuf Beylerin buııün Ankaradan ıehrimi
ze ııelmeleri bekleniyor. 

Şirket komserliği yerine 
Nafia vekaletinin, ıirkcılcr nezdin

deki komiserlerini kaldırarak mürakabe 
'!suJiine yeni bir şekil vermesi ihtima• 
imden bahsedilmektedir. 

Halen ıehrimizde tramvay ve tune) 
ıirke_tleri, elektrik ve su ıirketleri, Şarlt 
Demıryolları kumpanyası ncztlcrinde Na 
fia komiserleri bulunmaktadır. 

Nahiye kongreleri bitti 
Cümhuriyet Halk Fırkasr nahiye kon

ıreleri ikmal edilmİ§tİr. Bayram ertesi 
ltaz.ı. konııreleri yapılacaktır. 
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(-------,. _ Fikirler ve insanlar 1 

Yeni 
lsmail Hakkı Bey, Anayurl'ta çı

kan " Feylesof" dialo11asmda diyordu 
ki: ''Büyük feylesoflar yetiımem_e•i: 
nin aebebi, le/sele yapanların ılmı 
küıtürü kazanıp aanat kültüründen 
mahrum kalmaaıdır. Onun içindir ki, 
herhan11i akılc• feylesofun inhi,7Tcı 
sisteminden yü~ bin here öğreticı o
lan romanlar, piyesler bulmak müm
kündür. "Gençler roman okuyorlar,, 
ciddi eser okum•yorlar'' fikayetini ya 
panlar aebepleri bilmiyorlar." 

F elaefe inaan kafasının bütün fa
aliyet sahı:ıarında verdiii neticelerin 
terkibi demek olduğuna göre feyleso
fun hiç bir ilim ve sanat cereyanın• 
dan habersiz kalmağa hakkı yoktur. 
Ve yahut ki, nakıs kalmağa mah
kümdur. Zamanımızda bir çok mÜle• 
fekkirlerin eaerinden tam ahenkli, 
bizi iyice doyuran bir aea çı~aın~ı 
belki bunun içindir. Sanate yuz çev•
r :p yalnız müspet ilimlere itibar eden 
filosof bittabi bizi tatmin edemez; 
fakat felaefesini bilhasaa sanatkarın 
keşiflerine istinat ettiren de, daha 
muniı daha cazip gelse bile, yine ta 
mam ' değildir. Zaten lmıail Hakin 
Bey deböyle bir teY aöylemiyor. 

Makaadun onu teyit etmekten i. 
baret değildir; onun yazıamdan aldı 
ğnn satırlar içinden batka bir me~!e 
ç•karmak iıtiyorum. Romanın, ınru~ 
ve bütün edebi eserlerin de her hangı 
bir felaefe ıistemi kadar öğre~ci ol
duğu doğrudur; ~ünkü e~~bı.yat ta 
felaefeden baıka hır ıey degıldır. Da
ha doğrusu felsefe edebiyatın bir cü
züdür. 

Bu sonuncu şekli tercih ediyorum, 
çünkü felaefenin gayesini daraltma
makla beraber edebiyabnkini, sana
tinkini geniıletir. Filoııoi 11ibi sanat
kar da edebiyatçı da insan kafaaı
nın bü:ün sahalarda elde ettiği neti
celeri bilmekle mükelleftir. Vakıa bu 
hemen hemen imki.nıızdır; fakat çok 
tanberi aanat eaerlerinin bize zevk 
verae bi'c bir hayat teli.kkiıi tafıya• 
mamaları, bize yaşayıınnızda örnek o• 
lamaları bilhaaaa bunun içindir. 

•• •• 
goruş 

diğimiz §ey, harici ahvalin bizim ado 
semizden geçtıkten oonra aldığı hal 
demektir. Harice bakmıyan, yalnız iç 
alemini ıöylemeğe kalkan sanatkar 
ancak bir yokluğu ifadeye çalr§ıyor 
demektir. 

Bazı tairlerimizde, muharrirleri· 
mizde timdi harici aıemle tema• ihti 
yacını görüyoruz. Hayrrlı bir emare! .• 
Fakat muvaffak olabiliyorlar mı? O
labilirler mi? Hayır, çünkü hariçle 
temaı eden fey bizim sadece bet has· 
oamız değil, onlar vaaıtasile fikirleri
mizdir. Çocuk doğduğu zaman da gÖ 
rür, iıitir; fakat gördüğünden, iıitti· 
ğinden bir ıey anlamadığı, onlara e
hemmiyet vermediğinden de bellidir. 
Yeni doğmuı bir çocuk mülhit gü -
rültüden bile korkmaz. Her nevi anla· 
yııı, akıüJ&melleri sonradan h~ırl. o
lur~ Bunun gibi zam.arum.ızın ılmı ve 
felaefeıi ile ünaiyeti olmıyan ıanatk&r 
da etrafını doğrudan doğruya yeni 
bir tekilde, zamanının icap ettirdiği şe 
kilde görmez. Harici i.leme bakmak 
iddiaaında bulunan birçok genç oanat
ki.rJanmızın yine eski kıymetlerden 
demvurmaları - bence - feloefi ve 
ilmi kulturlarırun nokıanmdandır. 

Nurullah ATA 

Bugünkü Program 
ISTANBULı 

17,30 Gramofon 
18,30 Orke•tra. 
1915 Behu.t Bey tarafından monoloi 

• "k 
19,35 Eftalya hanım •• Sadi Bey Ye ar •· 

daılarr. 

21 Ajanı baherleri, ı-ramofon. 

21,30 Bedayii Musiki heyeti. 

ANKARA: 
12.30 Gramofon. 18 Orkestra: Berlic"Z Ou .. 

Yerture Ben•enuto Ce1line, Berne Suita lzeil 
Ra•al le tomb.au de couperin. 18.45 Alatur• 
ka •az. 20 Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A : 1411 m.: 
16.SS Piyano ile kl.iısik eaerler, 17µ Müaa

habe, 17,40 Konferanı , 17,5!5 Piyano refaka
tile taganni, 18,20 Oda muıikiıi Maka Reıer'i.n 
eıerlerinden • 18,SO Zirai mÜ•ahaLe • 18 Kon
feran• , 19,20 MüıahaLe. 19,35 Lükıelc e&'I: 

İ•İmli caz orkestra•ı tarafından konser, 20 
MÜ•aha be, 21 Verilecek opera hakkında iza• 
hat, 21,15 Yerelinin Othello operası p1i.k ile 
24 Müsahabe, 24,0S Duı muıikiıi. 

B 0 D A P E Ş T E 550 m . : 

17 P.füıahaba, 18 Gençlere, 19 Plil:, 20.20 
Piyano konseri, 21,0 Viyana korosu tarafın· 
3dan konser, 23,30 Haberler, Miiteakiben O
pera heyetinin kon.seri. 

V 1 Y A N A 518 m.: 

MiLLiYET SALI 16 KANUNUSANi 1934 

kUr.•s - .... , ••.•. 
Evin önü ... 

Tramvayın en ön sırasında, çar
taflı bir hanını, yüzünü sık ve ka
lın peçesile örtmü,, bilmeme, na
sıl bir mucize göstererek pencere
den d19arısını seyrediyordu. 

Biletçi gelince acele acele sordu: 
- Bu tramvay nereye kadar gi

diyor? 
- Eminönüne ! .. 
O kadar sevindi ki tatkınlıkla 

peçesini yarıya kadar sıyırdı; bir 
taraftan da: 

-Tamam ... ben de oraya inece 
ğim. Aman pek isabet oldu, diye 
söyleniyordu. 

Tramvay Eminönünde durdu. 
Y okular birer birer indiler. 

Fakat o inmedi. Hatta yerinden 
kımıldamağa bile lüzum görmedi. 
Biletçi, sıraların yerini değittirir
lı:en; hatırlattı: 

- Haydi valide ... Geldik Eminö· 
nüne.. lnmiyecek misin? 

Batını föyle bir çevirdi: 
- Ben evin önünde ineceğim! .. 

Daha epeyce yolum var. 
- Eminönüne geldik hanım! 
- Nerden geldik evin önüne?. 
Biletçi fatkın tafkın bakıyordu: 
- Burası Eminönü dür! 
Güldü: 
- Sen bizim evin önünü benim 

kadar mı bilirsin? 
Biletçinin ayakları suya erdi: 
- Sen Eminönü diye neresine 

diyorsun? 
- Ta yukarda .. adı bir hot ama, 

hatırda kalmaz ki .. 
Çok geçmeden it anlatıldı. Ha

nım Eminönünü evin önü anlamıt
tı. 

Biletçi, bu lstanbulun acemisi 
ihtiyar kadını tramvaydan indirip 
selametlerken arkasından seslen
di: 

- Bir daha sefere gene benim 
tramvaya bin! Evin önü neresi 
ise seni oraya kadar götürürüm! .. 

M. SALA.HADDiN 

Kasımpaşa spor birli
ğinin bir izahı 

13 kanunusani 1934 cuma günü 
Taksim stadyomunda ikinci küme -
den Eyip kulübile yapbğımız lik ma
çında 1 • 1 berabere bir netice alma
mıza rağmen muhterem gazetenizde 
1 - 3 aleyhimize olarak gösterilmiı • 
tir. 

Ln HiKAYE [il! 
Bir cuma günü .. 
Nisanda bir Cuma günü.. Sabahle· 

yin boıanan sağanaktan ıonra Sedat 
Faruk Bey evden çıktı. Beyoğlunun 
kuytu bir köşesinde her zaman 
yemek yediği lokantaya gitti. Buraaı
nm uzun zamanlardanberi bir laviç
reli idare ediyordu. Sedat Faruk Bey 
de alafranga yemeklerden hoılandı
ğı için üç senedenberi hep bu lokan· • 
taya gelir, hep ayni masaya oturur .. 
du. Yazın bile herkeo lokantanın hah 
çesine çıkarlarken, Sedat Faruk Bey, 
gene ayni yerde, salamandra sobası 
ileportmanto arasındaki masasında o 
tururdu. 

Lokantanın müdavimlerile de ta
rumııtı .. Fakat onların mübahaıele -
rine, gevezeliklerine, Ji.tifelerine ka
rıfmaz, sadece uzaktan dinlerdi. Bir 
gün bunlardan birisi: 

- Kadifeli kadın acaba bugün 
neye gelmedi? dedi. 

lri fincandan yudum yudum kah
vesini alan Sedat Faruk Bey bu söz 
üzerine kulaklarına kadar kızardığ•
ru hiaaetti. Sedat Faruk Bey, güzel ve 
tabii yakıtıklıkta bir gençti. Fakat 
hastalık dereceoine varan çekinğenli
ği, merdümgirizli bu meziyetlerin • 
den istifadeıine mani olmuıtu. Üç se
ne evvel lzmirden Hukuk tahoili için 
lstanbula gelmiş, fakat arkadaılan
nın bar1arda, birahanelerde, gazino
larda, eğlenti alemlerinde geçirdikle
ri kahkaha, nete ve li.tifo dolu haya
ta bir türlü alışamam•ıtı. l!k zaman
lar arkadaılarmdan uzak kalmamak 
içi~ onlarla beraber eğlentilere git .. 
mişti, fakat durgunluğu, hamlesizliği 
yüzünden arkadaılarının o kadar eğ
lef'meğe fıroat ve imkan bulduklan 
bu alemlerin tadını çıkaramıyordu. 
Nihayet yavaı yavaf bir inziva i.lemi 
ne çekilmitti, Beyoğlunda kira ile o
turduğu odaoından çıkmaz oldu. Bu 
suretle batından macera denebilecek 
biç bir §ey geçmeden, son tahsil se• 
nesine vannııtı. Daha üç ay sonra 
imtihanlanm verecek ve lzmirde ba
basının tamdığı avukatlardan birinin 
yanma girerek, bir müdet ıtaj göre
cek, ondan aonra da hayatını kazan
mağa atılacaktı. 

Geçen haftanın günlerinden birin
de, gayet aade, fakat ince kibar oiyah 
kadife tuvaletli, san§ın bir kn dın lo· 
lrantaya yemek yemeğe gelmişti. T ... m 
da Sedat Faruk Beyjn karıısına isabet 
eden masaya oturmuştu. _ 

Bu perı·mbe alrşamı tam saat 21 de -
S A RAY [Eski Glarya] sinemas nda 

Mu" anniycleri dan sörleri, fantezi • tleri ve IlAKER - BOYS tabir edilen 0 

' CAZ - ATR .\KSIYO\J'un iştirakile 

1 J O S E F l N B AK . E R . . .. 
numerolarına başlıyor. I! saatlik heyecan ue neşe. rl ı leıler şımdıden alınahılır. 

·-Fiatla.r: 10:> - 200 - 300 kuruş. - (12258) 

, Yarın. ~atinelerden MELEK sinemasında 
ıtıbarea: 

Kemanlarile - Flütltrila - Oıı binlerce fignranı - ıen musikisi 
zengin sahneleri ve misilsiz muıikisile • 

VALS MUHAREBESi 
Musiki: JOHANN STRAUSS - JOSEPH LANNER 

Oynıyanlar. FERNAND GRAVEY - JEANİNE CRİSPİN -
MADELEİNE OZERA Y ve on binlerce figüran 

Sen~nin En ııüz~l Filmi [122561 

•o•a•v.•t•ı.•r--------;STANBUL BELEDIYE51 

Sanayi birliği kongresi 
lstanbul Milli Sanayi birliğinden: 

Birliğimizin senelik kongreoi 30 ki.nu 
nusani 934 salı günü saat 1 O da birlik 
merkezinde adiyen içtima edecektir. 

asağıya süzdü ve gülümsedi. 
· Nihayet kudreti hak kendini göı!er 

mitti. Sedat Faruk ıapkasını çıkara -
rak seli.miadı. Tanıttılar, gÖni§tuler. 

O akıam ıinemaya 11ittiler. Ayrıhr· 
ken kadifeli kadın dedi ki: 

- Ben yann lokantaya gelmiyece
ğim, fakat siz isterseniz cuma günü ıa 
at ikide bana geliniz. 

Adresini verdi. Leylak sokağında 
Balaban apartımanı, birinci kat, 2 nu 
mara. • . Genç kadın ayrıca izalıat 
verdi: 

- Apartımanı pek kolay bulursu· 
nuz. Altında bakkal var, karımnda 
bir kolacı dükkanı var. Sokağa giı·or 
girmez aağda beşinci beyaz apartıman 
Doğru yukan çıkıp, kapıyı çalınız. 

Sedat Faruk Bey o gece uyuyama
mııtı. Baıladığıru zannettiği bu mace
ra bütün kalbini, bütün zihnini dol
duruyordu. Şimdiye kadar kendisinde 
hiç ümit ebnediği gizli bir ıaadet, hu 
dutsuz bir ıevk tatıyordu. 

• * .. 
Saat ikiye yedi var. 
Yedi dakika sonra. Sedat Faruğu, 

dünyan•n en güzel sanfın kadını bek· 
liyordu. Sokağa çıktığı. ~";"'_an, .ka,bi 
yerinden kopacakmış gıbı ıdı. Nıhayet 
Leylak sokağının ağzina vardı. Sağ 
taraf kaldırımına geçti. Karıı tarafta 
kolacı dükki.nıru gördü. Yünidü. 11 
numaralı apartnnan iıte oradaki şu be 

SF.Hlll TiYATROSU 
Bu aktaııı 

saat 19,30 d:, 
ı.lJKlJS HAf". 
Büyük operell 
i azan: Ekre~ 

'I 
ve Cemal Ret1 

Umuma 
Üç gün bayram gündüz temsiUıı'' 

oaat 14 te. 
ıııl 

Jandarma kursu mualliJJI' 
lerine ziyafet 

Jandarma kurıunu bitirmit olan f 
hitan, kıtaata tevzi edilmeleri haıdı11 

kura muallimleri ferefine dün Perııl" 
las otelinde çay ziyafeti vermiılerdir· 

Yeııl ıı•frlyal 

Kooperatif 
Aylık Kooperatif mecmuasmın (20~ 

inci sayısı güze] bir tabı ve zengin ~ 
mündericatla çıkmııtır. canı. yazıl"'" 
memleketin fikir hayatında yer tull' 
bu mecmuanın bu ıayuında ehen>Jlf 
yetli makaleler vardır. 

Ezcümle Ahmet Hamdi Bey (iıı!'( 
lapçılığa ve idarei maılahatçılığa bil( 
başlığını taııyan makaleaile , Hü••f,. 
Cahil Beye cevap vermektedir. Bun ·, 
maada bir çok iklloadi meselelere el:'; 
§ayanı dikkat makaleleri, memlekelJ 
ve dünya iktraadi vaziyeti ve kooııd; 
tif hareketleri hakkında malumat "" · 
tatiıtikleri, piyasa ve ikbaat habe~leı;'. 
ni ihtiva etmekte olan bu kıymetlı ~f 
lık refikimizi okuyucularımıza ta~•' 
ederiz. 

yaz apadıman olacak, altında da bak- H • 
kal dükkanı var. Belki de kıı.difeli oa- UkUk Q8Z<lt8SI 
rııın kadın• kendis!ni pen.~ere~e, pcr- Her on bet günde bir çıkan ffu~,~ 
de arkaıında bekliyor, gozeılıyor. J. . , .k. . reW 

gazetesının ı ıncı numarası neş • .1 

çin.:ien: mittir. Bu nüshada Cevat Hakkı, ., •. 
_ Ceoaret Sedat, dedi, ne olacak? d Rif O c ı·ı lrf .E ... 

k B ar at, mer e a , an oU ~ 

Sanat cemiyetin veya insanlığın 
bir makinesidir, deyip duruyoruz. Bi 
ribirini ancak oathi bir göriitle bakı· 
lrnca nakzeden bu sözler doğnıdur; 
fakat içinde Yatad<ğı cemiyetin veya 
bütün insanlığın muhtelif oaha!arda 
vardıkları bilgilere vakıf olmıyan sa
natki.nn eseri o cemiyete, insanlığa 
naat! bir makes olabilir? Daima ya
rnn kalmağa mahkıimdur; halbuki 
hayat ve dünya telakkisini hiç bir za 
man cüzlerde değil, hatta cüzlerin 
bir araya gelmesinde de değil, parça
lanmıııına imki.n olmıyan bütünde · 
dir. Bugü,-ün aanatki.n işte bu bütü
nün bi.liiıinden mahrumdur ve bunun 
içindir ki, e~rafı Üzerinde 18.znn ge· 
l~n tesiri a;öa.teremi.yor, mevkiini kay· 
b.-d İy'lr. Ve yine bunun, yani o bütÜ· 
n ·ln bi:ğia'n i e1de edemediğimiz için
dir ki, z•mannnızın cemiyetlerinde, 
~ki l'.emiyetlerin ahenkli manzarası 
göriilemiyor. 

Yeni ıanatki..rlann konıeri Tycl::ı.a Turlita• 
ki, Aa.sela Tittl, f'rHı: Bland, 19,0S Konfe

rans, 19,30 Ders 20,40 NeıeH Mozart operala

rından parçalar, 21,45 fthiyaç zamanında yar• 

dım iıim 'J i monolo• , 22,30 Haberler, 22,45 
Konferans, Z2,SS Joıef Hol:ıer takımı tarafın
daa A1'tam konaet'İ, 

Yapılan bu yanlıılığm 1 · 1 bera -
bere teklinde tavzihini rica ederiz. 

Kadının gelişi lokanta müdavimle
rinde derin bir alaka uyandırmıştı.Ar
i!!< kadifeli kadın her zama.n lokanta. 
ya :reliyordu. Müdavimlt.rden her za· 
'Dan dair,ı.ı ı;eveze, daını:ı ,en görü
nen hin ,.,,d. ki, kAdif~l· kddrnın na
zac. dikka!ı.o.i celbebne L için arkadaı
larından bir~nin yıldö.:ıii ·n·.i bahaneı;i .. 
'•'• patron vuıtasile kadına bir !am
;>anya kadehile beyaz köpüklii ~arap 
ı:önderdi. Fakat kadife!; kadın, gayet 
barit bir tav<rla kadeh reddetmişti. 

Bunun ucunda ölüm yo ya.. unun )erin muhtelif hukuk meselelerine tı:;:" 
ucunda aık var, saadet var. Yürü.· eden makaleleri ve daha bir çok yaıı' ' 

O hamle ile yürüdü. Fakl\t ak•i ı vard.r. " 

Fenalığın baıı ihtiıaıtadır, demiye
cegim; çunkü muhtelif faaliyet sahala
rı gen.şledikçe ihtisasın da doğması 
"aruri idi. Fakat fenalık ihtisası 
bir ha1rr ıanmakta, onu febefe ve aa 
nat gibi hiç kabul etmiyecek sahala
ra da te§Jnile kalkmaktadır. Felaefe 
.de, sanatta birer ihtiıaı ıubeleri oldu, Ya• 
tıi her kisi de aııl tıynetlerinden "istifa,, 
orttiler. 

•·ç.ençler roman okuyor, ciddi eser 
1>kumuyor" ıiki.yeti, eaas itibarile, el
.bette yanlıştır, hatta bir budalalık ali. 
metidir. Fakat bugiinün ıairi, roman .. 
eısı, tiyatro muharriri o ıiki.yeti hak
kılıyor; tiiri, romanı, tiyatro eıerini 
okuyan kari ise onlan bir hayat teli.k 
kisi bu•mak için değil, ancak eğlen
mek için okudukça o tikiıyet günden 
güne haklı olacaktır. 

Sanatle, edebiyatla uğraşmağa ka 
rar veren genç, kendisine çok çetin, 
üzücü bir meslek İntihap ettiğini bil
melidir. O, bize iç alemini söylemekle 
iktifa ebnİyecektir; vakıa ondan baı
ka b'r şey söyliyemez, fakat onu mü
temadiyen zenginleıtirmeğe muhtaç
tır. 

Zaten iç ilemi yoktur; o ismi ver-

B 0 K R E Ş 394 m .: 
13 Haberler, plAk , haberler, plak, 18 Ro· 

men rnuaiL.iıi, 19 Haberler, 19,15 DeYa mr, 20 

Oni•erıite radyoı u, 20,20 Plü, 20,45 Konfe
rans, 21 Mrne Tana Nanesco ta1"afrndan t • r• 

kılar, 21,20 Senfonik konaer, 22 Konferans. 
22,15 S enfonik konserin devamı, 22,45 Haber• 
ler, 

B R E S L J.. U 394 m.: 
17 Ö i led""n ıonra konaerl, 18,30 Neıeli mÜ· 

sahabe, 18,50 Halk ıarJuları, 19,10 Mü.ahabe, 
20 Skeç. Andreas, ya timdi ne olacak?, 21 Mil .. 
)i neıriyat. 21',10 Haberler, 21,20 Neı'eli Ba'f'• 

yera ahvalan, 22 Beetohvenjn D· Dur ıenfo• 

niainden op. 36, 22,30 Bere•İnter Da• kıtı i~ 
aimli skeç • 23 Haberler, 23,35 Beethoven'in• 
eaerlerinden yayli konaer, 24,30 Balet musi
kisi. 

VEFAT 
Mülga Hicaz demiryollan itletme mü. 

dir ve müderris Haydar Hilmi B.ile Dok
tör Operatör Haoan Hü,nü B.in biraderi 
Mühendis Salih Bey uzun ve istiraplı bir 
hastalıktan ıonra c!ün vefat amiıtir. Ce 
nazeıi bugünkü Salı günü saat 14 te 
Niıantaşında Hacı Mansur ıokağındaki 
hanesinden kald :rılarak Üsküdardaki ai· 
lesi kabristanına defnolunacaktır. 

Bayramlaşma 
M. T. T, B. umumi katipliğinden: 

Bayraınlaıma. için yeni idare heyeti 
bayramın ıkıncı pertembe günü 10 ile 
15 araomda birlıkte bulunacaktır. Bü 
tün arkadaılarımızın gelmelerini can 
~n iıtiyoru:ı;,.. _________ _ 

Kari flklyetlerl 

Muamele bekleyen evrak 
niçi tutuluyor? 

Malulen komiaerlikten tekaüde 
aevkedilmi§ olan Alp Arşlan Bey, dün 
matbaamıza müracaat etti. Kendisine 
tekaüt maaıı tahsisine ait muamele • 
deki bir tahsisat yanlıf]ığı için iıtida 
ile müracaat ettiği E;minönü malmü .. , 
dürlüğünden aradan dört buçuk ay · 
geçtiği halde müsbet bir netice ala -
madığını, istidasının masadan maaa· 
ya dolaıtığını ve va.ki olan tifahi mÜ· 
racaatlanna da bu !eahhürün makul 
görülemiyecek sebepleri dermeyan e 
di'.ınediğini aöyledi. Ashabı mesalihin 
bütün müracaatlarına cevap vennek 
mecburiyeti kanuniyes:nde bulunan 
herhangi bir dairede böyle maiıete 
taalluk eden bir meıelerun dört bu • 
çuk ay sürüncemede kalmaaı reva mı· 
dır?. 

Her gün kartıaındaki sarışın kadına 
gr./leri gayriihtiyari gıdcn Sedat Fa
ruk bu jesti görünce, ce:itıreti büsbü
tün kırıldı. !,,inde derin bir arzu var-
dı Kudretihe.kte.n bir te•adüf yardım 
Ebede, tanıısalar, görü1seler, sevişıe· 
ler hatta be•aber Y&faHla ·. ne iyi o· 
!ur diye dü~iınüyordu. Fakat kadının 
ciddiyeti karıısrnda irküiynr, ona U• 

zaktan gözucu ile bakn•aktan batka 
çaı c kalmaeığını anlıyordu. 

Bir gün lokantadan kalktı. kadife
li kadınm da kalktığını gördü Bun
dan tabii ne olabilirdi.? Dıtanya ç•k
tı. Taksime kadar gelmitti ki, ıanki 
arkaoından takip ediyormut gibi, ka
difeli kadın tam yanıbaıından geçti. 
G~çerken de Sedat Faruğu yukarıdan 

ıeytan karııda~ biriı~ !l~liyo~~u: Bu ,·-.••••••••••·-~ gelen öyle alelade bırııı degıldı. Lo· •• 

kantada kadifeli kadma ıarap ıamar· ,.,. llıdl ,~ .. 
lıyan adamdı. Sedat F aruğu ::örünce , JI. 
o da adonlarını yavaılattı. Kendisine 
manalı manalı bakıyordu. Yahut Se. 
dat Faruğa öyle geldi. Aarın umdesi "MiLLiYET" ~ 

O zaman Sedat 11 numaralı apa~tı· 
manm hizasını geçti. Arkasına bıl~ ABONE ÜCRETLERİ ~ 
bakmadı. Şüphe vermemek ıni istedı, Türkiy• için Har•Ç,c.' 

nedir her halde içinde garip bir his· L, K. L. 
t 3 a7lıi1 4- 8/ le yürüdü. 11 numaralı apartım~n!' 6 " 

7 50 14 
~ 

girecek yerde sokağm öbür köıeaını 12 " 14 _ 28 ..-
döndü. 1 1~--.....;;.....;; __ ....;:.;_ ___ .:.;._d~I 

Jtk hamlesi böyle kınlınca, kendisin Cele n e.-ralc aeri ••rilnuıs.- Müd f' 
· d h 1 ] tım s eçen nüahalar 10 lır:uruftur.- Cazet• ı 

de bır a a 1 numara r apar ana matbaaya ait iıler için müdiriyet• "!,, 
dönmek cesaretini bulamadı. raca.at edilir. Ga.zetemi:s il&nların us•• 

SEM liyetini kabul etme:r:. ,1 

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

ittihadı 
Namazı 

S D Milli 
Bayram 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acentaaı bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

=ıııı- Tel. Beyoğlu: 4887. 5 ~= 

Zevali 
Ezani 

8 
2 

FiTRE 

3 
51 

Ala Orta Edl" 
Buğdaydan 10 8 5,20 
Arpadan 13 10,20 O 

Kuru üzümden 78 65 52 
Hurmadan 208 130 O .. ............... -~ 

/ 

• .......,B __ ir_k_a __ d_ın_ı_n_2_4_sa_a_ı_ıı_k~h_a_y_a_ıı_] I 
Yazan : Stelan Zweig Tercüme eden: /smail MUŞTAK 

maz olurlar, taha kalkarlar . 
Bir oyuncu elinin neticeyi bekler

ken aldığı vaziyet, bir kazancı ö
nüne çekerken parayı yakalayıf 
tarzı, yuvarlak bulun iki devri ara-

açık okumak mümkündür; çünkü 
kumar dediğimiz tali oyunlarına 
dütkün olanların hepsi değilse bile 
hemen ekserisi si12alarının ifadesi
ne hakim olmak ilmini elde etmit
lerdir: Bunlar, gömleklerinin dik 

Oyuncunun öyle bir zamanı olur ki 
o vakte kadar güçlükle zaptettiği e
li, bu elin sanki uyufmut gibi 
duran parmakları biran içinde can
lanır, daldığı rehavetten silkinir: 

laması tarzında saldı;ırlar~ kirıı 1; 
asabidir, titrektir, tırnakları sıı'~ 
mıftır, bunlar paraya el sürme~1 r 
k~r~uyor gibi dokunurlar. ~·~ 
81 kıbardır; bazı el adi ve sefl~f 

ôaha çok müheyyiç, daha çok ca
zip idi. Kocamın öğrettiği usul o
yuncunun yüzüne değil, sadece ma
aa üstünde oyun fitlerinin yığılı 
bulunduğu yere, burada kımılda
yan oyuncuların ellerine, bu ellerin
yaptığı hareketlere bakmaktan iba
retti. 

Bilmem kumar salonlarında te!a
düfen bulundunuz mu? Y e9il ma• 
sanın ortasındaki numaralı çuku
run içinde yuvarlak bul bir numa
radan ötekine sarhof bir adam gi· 
bi giderken sarı çizgilerle ayrılmıt 
höcrelere banknotların, altın ve 
gümüt paraların tohum ekercesine 
serpi,tirildiğini, nihayet yuvarlak 
bul bir numara üstünde durunca 
krupiyenin elindeki aletle o bank
notları, o altın gümüt yığınlarını, 
o küme küme fitleri sanki orakla 
biçiyormu• gibi toparlayıp kendine 
çektiğini, yahut bir demet başak 
gibi kazanan numaranın sahibine 
doğru ittiğini hiç gördünüz mü? 
Hep bu suretle devam edip giden 
bu manzarada yegane değ1'en şey 
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oyuncuların elleridir. Parlak, te
miz, heyecanlı bir çok el, masanın 
dört tarafında intizar vaziyeti al
mıt eller .. 

Bu elbisenin kolları arasından 
pusu kurmu9 gibi uzanan bu eller
de tikarının üstüne atılmağa hazır 
bir vahti hayvan hali vardır. Her 
birinin tekli, yapılıtı, rengi ayrıdır: 
Kimisi çırçıplaktır, kimisi yüzük
lerler, tıkır tıkır öten zincirlerle 
silahlanmıştır; bazıları vah9i bir 
hayvan gibi tüylü, bazıları yılan 
balığı gibi kıvrak ve nemlidir ve 
hepsinde büyük bir sabırsızlığın 
boğuk ve titrek gerginliği dolat
maktadır .• 

Ben oyun masası etrafında bu 
kumarbaz ellerine her baktıkça gö
zümün önüne atların ko,u başlama
dan biraz evvelki titiz ve hırçın 
halleri gelir: O dakikada sabırsız
lık gösteren atları vaktinden ev
vel kotu meydanına atılmamak için 
nasıl güçlükle zaptederlerse oyun
cuların elleri de tıpkı bunlar gibi 
heyecandan titrerler, yerinde dur-

sında nefes alırcasına durup din· 
lenİfİ sahibinin tahıiyetini göste
ren birer itarettir: Yırtıcı bir hay
van pençesini andıran eller haris 
ve tamahkar bir ruha, gevtek eller 
müsrif bir yaradılıta, durgun ve sü
kunetli eller hesaplı hareket eden 
bir insan, titrek eller ye'se ve ü
mitsizliğe delalet eder. Oyun 
masalarının etrafını saran bu elle
rin yüzlerce vaziyetinden, mesela 
krupenin sürdüğü para kümesini 
kavrayıtından, banknot desteleri· 
ni avucunun içinde burutturutun
dım, sinirli ve telatlı hareketlerle 
fitleri numaralar üstüne serpi9tiri
tinden, nihayet bütün bu ameliye
lerin verdiği yorgunlukla kendini 
yetil çuha üstüne, bot ve serbest 
bırakıtından yüzlerce karakteri 
bir timtek süratile görüp okumak 
mümkündür. 

ve sert yakası üstünden yükselen 
hatlarını hissiz ve soğuk bir rn~ske 
gibi taşımağı, oyunda kaybettıkçe 
dudaklarının etrafını kutatan buru
şukları göstermemek için cebri nefa 
etmeği, nihayet ditlerini sıkıp 

Oyun insan için mihenk tatıdır 
derler. Ben de bilirim: Bu, bayağı 
ve müptezel bir sözdür; maamafih 
kendi hesabıma ben fU kanaatte
yim ki bir insanın mahiyetini oyu
nun tarzından ziyade o oyunu ida
re eden ellerin vaziyetinde daha 

çenelerini kilitliyerek ruhlarında
ki heyecanı zaptetmeği bilirler, 
hatti kendi enditelerinin aksini 
bizzat kendi gözlerinden bile sak
lamağa, simalarının adaleleri üze
rindeki tekalluıları cali bir lakay
dilik, sahte bir kibarlıkla hafiflet
meğe muvaffak olurlar. Ancak on
lar bütün dikkatlerini bu noktada 
topladıkları, bütün gayretlerini vü
cutlarının en çok göze çarpan kıs
mına, yüzlerine sarfettikleri için 
ellerini unuturlar; dütünmezler ki 
ötede diğer bir takım insanlar hep 
bu elleri tetkik ile metguldürler; 
mütebessim çizgili bir dudağın ya
hut lakayit görünmeğe uğraşan bir 

bakıtın arkasından neler saklandığı 
nı bu ellerin ifadesinden anlamağa 
çalıtırlar. Onların eli, ruhlarının 
en gizli kötesini ve en derin sırrını 
pervasızca ifta eden bir vasıtadır. 

bazısı kabadır, korkaktır, hiyl ~ 
ve dessastır; fakat bütün buııl f 
her birinin kendine mahstJS '·r 
bir tarzı vardır, çünkü bu çift ç~ 
ellerin her çifti batka bir iıı~,r 
aittir. Hepsi ve başka bafka lı~ 
hayatın ifadesidir. Yalnız dörlııel' 
el, krupiyelikte çalıtanlarııı e ~i 
bundan hariçtir. Bunlar tam ~ f' 
sile birer makineden batka bıt , r 
değildir. Bu krupiye elleri ötelı~ 
yuncuların ellerinde okunan tllf ,f 
teheyyücün büsbütün zıttına 01" p~ 
tamamen gayri fahsi, tamaıneıı lı'' 
fesyonel ve tamamen bitaraf .. rl' 
sıhhat ve dikkatle, tıpkı bir tıı O' 
ke~in çel~k kol!arı gibi i~~erl~>'t'. 
tekı ellerın harıs ve muteh . .,j~ 
manzarasile bu krupiye elle'' lı'' 
1-k · f )' · d ··.rle ~ a ayıt aa ıyetı arasın a 0~·rrll" 
tezat vardır ki sade bunu go 1ıili'.' 
bile insanda bir tesir hasıl ede 'f ııV 
Tabir caizse bunlar ihtilal etJl1;11J1 

fehir halkının kalabalığı ar•5 il' 
kendilerine mahsus üniforJ11

11 

dolaşan polisleri andırır. eJc' 
,,. (IJitf11 

Rulet masasının ortasında dönen 
mini mini gülle nihayet bir nu
maranın üstüne düter ve krupe bu 
numarayı haykırarak ilan ederken 
o yüzlerce, be, yüzlerce elin her bi
ri ayrı bir tahsiyet, ayrı bir husu
siyetle, her el kendini idare eden 
sevki tabii ile gayri ihtiyarı kımıl
danır, birer hareket yapar. Benim 
gibi kumarbaz ellerine dikkatle 
bakmağa alıfmış, bir sahneyi andı
ran bu ye,il masa üstünde yüzlerce 
elin hiç biri diğerine benzemiyen, 
hepsi gayri muntazır ve sert tarz
larla ruhların içyüzünü daima yeni 
tezahürler arasında nasıl meydana 
vurduğunu tetkik etmek ilmini 
öğrenmi~ bir insan için bu, o kadar 
heyecanlı bir eğlencedir ki bunu 
ne tiyatroda, ne de musikide bul
mak mümkün değildir. Bir kumar 
masasında ellerin aldığı vaziyet o 
kadar mütenevvi, o kadar çoktur 
ki binleri geçen bu vaziyetleri size 
bütün tafsilatile anlatmak iktidarı
nı kendimde bulamıyorum. Bazıla
rının parmakları vahti hayvanlar
daki gibi tüylüdür. Bazıları paraya 
tıpkı bir örümceğin bir sineği yaka-
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Supapsız motorlar 
HIZ 

lnı;iliz rnotor in,aatı firmala
~:~dan "Brislol" müesseseleri 
t erıeus" iaimli supapsız bir mo· 
or yeydana lletirmittir. 

il Udız feklir.de olan ve hava 
d~rl~oğuyan bu tıı<>tor dokuz silin· 
tib 

1

1 ~lup, ameliyesi sürmeli bir ter 
a ıle 1 k d "P Yapı ma ta ır. 

bi erseus", her biri elli saatlik 
İ• r çok tecrübelere tabi tutulmuş 
•C tle h" b b . - ·1 d" -. • ıç ır te lıg netredı me ı· 
lllrıden 
fün. h • evsafı, takati, çalıt°':a r.e 
b· 1 akkında henüz öğrenılmıt 1~ ınalurnat yoktur. 
lo u motorun inta11 supapsız mo· 
nırdıarın taikıyetıeri hakkında ye· 

en m .. k beb una atalar açılmasına se 
S~et Vermittir, 

tor Papsız motor taraftarları mo-
tarı. 1 ·ı eın . a supap.arın kaldırı ması e 

Ia.r~tYetin artacağını ileri sürüyor 

ta Filhakika, supaplar kaldırılı~· 
te~e'~Pap !ayı, kam mili, supap-~· 
zuın g gıbı hareketli uzuvlara lu· 
buhı kalrnıyacaktır. Bu suretle, 

·•arın·· ı· 1 u.. gosterebilecek erı arıza ar 
ı.erı k ~ arat edilmış olaca tır. 

•aın onra bunların hazfı motor ak 
dec ıkn~aki kalabalığı da tenkis e· 

e lır 
~ . 

İki llpaPsız motorların başka fa. 
Yetıerı de · · ·· ··ı ktedı'r• l) ı.erı suru ıne • 

dııhu~Papsız rnoto-:ıarda huruç ve 
ltırd ağızlarını mahdut bir ku· 
lar ~-~Çmak zarureti yo)s:tur. Bun 
Ya.pıı uınkün olduğu kadar geniş 
ze ve"· Buralardan gırip çıkan ta 
ltıen Janınıt gazlar silindiri tama 
tattı oldurur veya tamamen bo-r. 

liazf · · rı İyi b a ıyı dolan; yanmış gazla· 
dıınan °~~1tan bir motorda ise, ran 

!{ Yuksek olur. 
ra.ı1· 1 ~nclırnanın art.nası devir sÜ· 

ıın • 1 l Çoga masnu temin eder. 
bunltte ıleri sürülen faikiyetler 
taft a.~dır; ve supapsız motor ta· 
Yortr a~ı, hülaseten, demek isti· 

arkı: 

fıı.z~~Papsız bir motorda emniyet 
h:ı.r a. , ır; ak~am kalabalıgı azdır; 
d~v':'tı randman rüksek olabiliı; 

~r 8Ürati büyük olabilir. 
tası Upa_paız tayyare motorları İn· 
"el ~enı değildir. Bir kaç sene ev 

.., ' ransız fabrikalarından biri 

İzmit de kış ve 
ramazan 

IZMIT (Mili' ) • 
Ya· 1' ıyet - Lapa lapa kar gıyor.. zınit ba t b be 
farla k f 1 ' ş an aşa yaz çarşaf e en eşıni• ca h .ı. . tuyor K .. f . " nsız, ar.,..etsız du. ... or ezın ye ·ı 1 
natlı kıyıları b'I /'. yamaç ı, mor ka. 
Yas, keder j i ~ e erın ve hüzünlü bir 

B" ç n e ... 
· uyük deıniryol d . 

genı., Yo'I d u ca desınin 
kı biirünn::"ın a, palt~lanna sıkı 51• 

•eısiz, iÜrü~l·· ~rıl~t ınsan gölğeleri, 
ta, Adana . uıuz gelıp geçiyor ... Anka 
Çığlıklar ' .. ~oros trenleri sert ve asabi 
iuldaına~u ;~te ~kselte kulaklarda u 
"cu-... S ~ .. e hır ıeı, ne bir nefes» 
trıiş .. ıt.,~g~.n .de~ecesi Yerin altında 5 i· 
••rken y ıpı şıdJetini kat kat arttı· 
rta&ında "kuf adlı bir meczup şehrin 
dondu. ' ışın kahrına kurban gitti; 

it Aşık Meınon • k 
_"<; •aatler d ~n aşı davulu, gecenin 

••nirlend' ın e, ınsanr tatlı uykusundan 
tıe }'a] ı ... ~. ~İnirlendire uyandırma•• i' an soylıy . R -. 
ıncı.,n h b . eyım, amazanın geldi· 

Y~I l~t~e erunjz bile olmıyacaktL Bu 
dıyorlar. oruç tutanların sayısı 9"k 

leri~İ:: efendiler sabır, müteveklcil din 
:tut\ \!zu•:e, cennetten, cehennemden U· 

r•rdırn ta dı;ın vuruyor, fakirlere iyilik 
.,, ..... \" aln~"Y~. ediyorlar. iyi güzel fik;; 
~r~ •av 2 cubbelerinin eteklerini sa· 
j J;"dile/ra camilerden çıkınıyan Hoca 
ı° ,l"!';le ~~b vatandablara ıunduklan di· 
"'inı e:ö an tabana zıt hareket etti!.
!~tlil'ore trnek, i.titmek insana acı, giran 
• • Urad S"'I 1 • cağ, .... a u eyman adlı fakir bir 
ı:,:-ı kap, k oluvermiı ... Tanıdık, bildik· 

''"da f ~Pı gezerek ölüyü yıkayacak, 
lııı11ar li Mıha okuyacak bir hoca ara. 

-... ·1. angi kapıyı çaldılarsa: 
ııın v l" ..._ lf ar, ev at ... 

-... M ••tayını, evlat .. 
[). "2eretim var evlat. • 'Ye ba • ' lııtııı;Ye ilan savına, biçimsiz, hota 

•.~lliy~ . naz, niyazlar yapmıılar ... 
'! tq,;8 • •n değerli okurları bu habe. 
l'il.ı..;Ue ~ana Yakıla anlatuklan vakit, 

-... !{,. uraladıın: 
"!J•re fil baJıa, sızln, dedim, o hoca efen 
j'lı Ya,'._.,.,., zenııin zat öldü deseydi· 
·~. . .. e~kıa na:ıl harıl harıl koıar· 

te I~::: 'jrıda muhakkak iri, bir eğlen• 
~:~ ;, 11~ .. I •mitte bu da var... Galata· 
._tı...ı.:1' ti,i .~ın~·i' yosmaları, burada da 
l ( ! ) · hunerlcr, çeşit çeşit san· 

eesrler İ gôseriyor]ar. Sahneler 

1933 •cnesinin icatları 
Pettede münteşir ''Magyar Hur

lak,, yazıyor: 
"İngiliz ordusunun geçen son· 

bahardaki manevralarında, askeri 
erkandan biri beyanatta bulunur
ken harp silahlarına işaret etmif 
ve son zamanlarda her gün yeni bir 
silah icat edilmeğe batlandığını 
söylemittir. 

1933 senesinin bu icatlarından 
bir kaçını tetkik edelim: 

Gayri meri iştial, iki tonluk 
bombalar 

Fransız mütehassısları ruhıbet· 
ten müteessir olmıyan ve iştiali 
görülmiyen bir barut ıneydana ge· 
tirmitlerdir. 

Bu barut su içinde, göllerde, ne· 
hirlerde, her derinlikte ittial ede
bilmektedir. 

1933 senesinde, bomba imalah 
da çok ilerlemittir. Bugün,hava hü· 1 

cumları için iki ton sikletinde bom· 
balar imal edilebilmektedir. 
Seniz tayyareler, otomatik hava 

topları 
lııgiltere hava mi!dafaasmın bir 

kısmını dinleyici aletlere istinat 
ettirmeği muvafık bulmuftur. Hal
buki tayyarelerin sessiz uçabilme
leri imkanı bulunmuştur. 

1933 senesinin en büyük askeri 
icatlarından birisi de hava topla. 
rını hedefe göre ayarlayabilmele. 
ridir.Bu husustaki tertibat elektrik. 
le itliyen bir sistemdir. Bir kitini.n 
idare ettiği bu sistem hedefe sanı. 
yede 70 şarapnel gönderebilmek
tedir. 

Sisli gecelerde hedefi tayin için 
havaya İngilizlerin gayri mer'i ziya 
dedikleri - bir fUa gönderen bu 
sistem hedefin yine kolayca bulun
masını temin etmektedir.,, 

de böyle bır motor inşa etmif ve 
hatta Fransız ordusu namına si· 
parit bile almıfh. 

"Panhard" müessialeri tarafın· 
dan meydana getirilen bu motor 
V şeklinde, 12 silindirli ve 500 
beygir kudretinde idi. 

Tecrübelerinrle gayet iyi neti· 
celer alınan bu motorun seri ha. 
!inde intaaına giritilmit ve her 
nedense Fransız ordusu verdiği 
sipariti yarıda bıraktırmıttır. 

Nazilli Halkevi 

Nazilli Halkevinin 

NAZILU, (Milliyet) - Geçen se
ne 24 Şubatta açılan Nazilli Halkevi 
çok çalııınıt ve az zamanda büyük var· 
!ıklar göıtermittir. Halkevinin bugün 
dört ıubeıi faaliyettedir: Güzel Sanat
ler, temsil ıpor ve kütüphane fubeleri. 

içtimai yardım fttbesile .ıc:ö.yc~ül~r 
ıubeıinin de hazırlıkları bıtinlmışhr. 
Bu ıene Halkevlerinin açılma yıldö· 
nümleri kutlulanırken bu ıubeler de fa 
aliyete geçeceklerdir 

Güzel sanatler ıubeıinin açtığı mu· 
siki kursuna bir çok gençler devam et· 

yıl<lızı, danı yıldızı, semalar yıldızı, ha 
nımlar gevrek gevrek kahkahalar saça· 
rak, göbek çalkalayarak prestiıkarlan• 
na çılğınca anlar, saatler yaıatıyorlar .. 
Tiyatro namına cinayetler İ§len·iyor .. 

Ramazanda kahvelerde oturacak yer 
b.ulm~. ~ir hayli mesele oluyor .. Şeıbe 
tın, fıtıhn, altmııatının gürültüleri ra .. 
hatça gazeten'lzi okumağa, ba:ıınızı din 
lendinneğe imkan bırakmıyor. 

Sinemalar Ramazanda - bilhassa U• 

cuz olmaları dolyısile - emsalsiz rağ .. 
bet görüyor .. 

Ramazanda, aile toplantılan daha 
samimi, candan ve eğlenceli oluyor. 

Bu yıl burada poker salğrnı var. Bu 
salğının arasına tomba!a da kanşıyr. 

MiLLİYET SALI 16 KANUNUSANi 1934 

YENİ TAYYARELER 

YENi BiR TAYYARE - Ru mini takdim ettiğimiz bu yeni tay· 
~are Amerikalı bir mühendi•in eae ridir. Kanatsl% olan bu tayyarenin 
havada tutunabilme•ini temin için 650 beygirlik bir motorla devre· 
den bir rotor vardır, 

CENUBi AMERIJ<A HATTI iÇiN - Her birisi 650 beygir taka· 
tinde dört "Hiapano" motoru ile mücehhez bulunan bu H. 27 "Liore· 
Olivier" si 14 ton aikletinde ve 38 metre kanat boyundadır. Bu yüksek 
deniz tayyaresi Fransa· Cenubi Amerika poata&ına tahsis edilecek· 
tir. 

YE/'ll BiR HARP TAYYAR'::SI - Muhtelit inşaatla meydana 
r ·tirilen bu Potez. 54 tayyaresi, 12 Xbra tipinde, 500 zer beygirlik 
i ; "Hispano" motoru ile mücehhezdir. 76 metre murabbaında taşı· 
J ··1 satha malik bulunan bu Franuz tayyaresi hava harp gurupuna 
c rılmıştır. ,... 

-- ---.- --~ 

şubesi açılıyor 

atlı •porcuları 

?'~kte -:'e. ~ers alm~ktadır. ~ençler çok 
ıyı yetıftinlmektedır. Mll'lliki kolunun 
baımda bulunan değ-erli gençlerimiz. 
den Mehmet Beyin bu sahadaki çalışma 
lannı ıükranla kaydetmek bir borçtur. 
Bu gençlerin kusursuz ve muvaffakiyet 
li bir konserlerini dinledim. Cidden mu 
vaffak oldular. Temsil ıubeıi de çok 
çalııınıt ve bir çok temsiller vererek 
halkonızda temsil hevesi ve ıevgiıini 
arttırmıtlır. Verilen t~il çok alaka 
ve rağbet görmektedir. temsil kolu ye
ni temsili ·e hazırlanmakta ve provala
rını yapmaktadırlar. 

Nazillide canlı bir spor hareketi gö. 
ze çarpıyor. Bunda Halkevi spor tııbe
sinin büyük hizmet ve yardnnı vardır. 
Futbol, voleybol takımlan muntaza. 
man çalıtıyorlar ve çaJıştırılıyorlar. AJ. 
lı spor kulübü de Nazilli spor teıkilatı 
içinde canlı bir varlıktır. 

Kütüphane ıubesi oldukça zengin 
bir kütÜphaneyi halkımızın ve gençliği .. 
mizin istifadesine arzetmiıtir. Kütüpha 
ne gittikçe zenginleıtirilmektedir. Oku 
ma salonunda her gazete ve mecmua 
vardır. 

Halkevi içtimai yardım sahasında da 
üzerine dü9en vazifeyi yapıyor. Yılba • 
şı gecesi Halkevinde fakir ve kimsesiz 
çocuklar menfaatine bir balo verilmiı· 

Sıvas doktorları arasında 
SiVAS, (Milliyet) - Sıvas mmt&· 

:;ııaı Etibba Odası senelik kongrel~· 
ni yaptılar. ilk iı olarak mıntaka ıda· 
re heyetini seçmek ve intilhap etmek 
İ§lerile uğraıtılar. Ve nctic~d.e i!1are 
heyetine frengi müca~ele reıaJ K~zım. 
Sıhhiye Müdürü !.mail Hakkı, n~u
ne hastahanesi göz hekimi İbr ahım 
Beyler. Yedek azalıklac içh' de ~en• 
gi mücadele doktoru Cevat, ask<rı h~ı 
tahanesi baıhekimi kaymakam ~smaıl 
Hakkı, rontgen müteha.sıuı hın_?B.fı 
Raif Beyler. Haysiyet ?•".anın~ numu· 
ne hastahanesi baıhekımı Nacı ve ec· 
zacı tiıe kimya mua1limi Ali Rıza B. 
ler seçildiler. _Yedek azalıkl":"a da 
kavmalum Fikrı ve eczacı Halil Bey• 
ter' seçilıniılerdir. 

Merhum sporcu Tala.t 
TRABZON, (Milliyet) - Ka· 

radeniz tampiyonu idman ocağı 
azaları merhum sporcu Talatın me 
zarını ziyaret etmit ve mezarına 
çelenk koymutlardır. 

Ai.e toplantıları 
TRABZON, (Milliyet) - Hal

kevinde bir aile toplantısı yapıl· 
· mıttır. Halkevinin bandosu ve ~e: 
ni tetkil olunan alafranga musıkı 
heyeti tarafından bir konser ve· 
rilmittir. Bu toplantıda (kadın hu 
kuku ve cemiyette kadının mev· 
kii) mevzuunda bir de konferans 
verilmiştir. 

Esnaf cemiyetleri 
TRABZON {Milliyet) - Cüm 

huriyet Halk Fırkası dağınık bir 
halde bulunan esnafları tetkilat· 
landırmağa karar vermittir. 

tir. Halkevi 100 çoeuğ-a muntazaman sı 
cak yemek vermektedir. Bunların e[bi. 
ıe ve kunduraları da yapılıyor. 

Halkevi bu sene Nazillinin bir çok 
köylerine seyahatler yaparak bayrak 
çekme merasimleri yapmıt ve bu seya .. 
hallerinde musiki kolunu da beraber gÖ 
tünnüştür. 

Ayni zamanda Selçuk, Sultanhisar 
ve Geyre' harabelerine tetkik seyahatle
ri yapı1mııtır~ 

1 Almanyada 
Olup bitenler 

Bruxelleı de müntetir "Le so
ir" yazıyor: 

"Almanyanın hava bütçeıi se· 
neden seneye tişiyor. 

1929 da 465 milyon Belçika 
frangı iken 1930 da 560 milyonu, 
1932 de 820 milyonu buldu. Şim
di milyarı geçmit bulunuyor. 

"Georing" in hava işlen batın<> 
getirildiği zamandanberi süratle 
artmağa bathyan bu bütçenin ka· 
barınakta devam edeceği muhak· 
kaktır. 

Askeri hava tetkilatı vücude 
getirmek hakkına - hiç olmazsa 
resmi surette - malik olmıyan Al 
manya, bu yüksek hava bütçeaile 
sivıl tetkilatları besliyerek taaz· 
zu ettirmekte; enstitüler tesis ede 
rek fenni tetkikleri ileriye götür· 
mekte; fabrıkalara krediler aça· 
rak, primler vererek ilerlemeleri· 

d k d
. ., 

ne yar ır:ı etıne te ıc ... 
"Le Soir" gazetesinin bu mev

zu :.iz~r'ndekı uzun yazısını aynen 
ve ta ,na.n.m almaktansa fU kısa 
haberlerı nakletmeğı tercih ede· 
lim: 

"Yunkrea" müessislerine "Lutf. 
Hansa" namına inşa ediımek üze. 
re üç motorlu elli tayyare •;parİf 
edilmiştır. 

"Keinkel" müeı&isleri saatta 
300 kilometre süratle gidebilecek 
evsafta yüz tayyare inşasile mee· 
ğuldur. 

"Bayeriıche Motor Werke" 
müesseseleri, Amerikan binası ile, 
700 beygir takatinde motorlar İn· 
şasına batlamıştır. 

Bu haberleri netredeıı bir 
Fransız gazetesi, Alman sivil ha
vacılığına bu malzemenın çok ol
duğunu ileri süreıek diyor ki: 

"Oçüncü Rayş, gamalı haçın 
gölğesinde, askeri tayyareciıiğini 
hazırlamakla meşğul bulunuyor. 

Sivil maksatlar için intasına lü 
zum görüldüğü beyan edilen bu 
süratli ve geniş faaliyet sahalı tay 
yarelere bomba endaht cihazları· 
nın veya makineli tüfeklerin ne 
kadar kolayca takılabileceğini an 
la,tmak safdilliğine kapılmıyaca
ğız. "Yersailles" muahede~inin 
bütün hükümlerini çürütmeğe çalı 

. s 
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Kıaa habarler 

YENl REKORLAR. - Fransız 
plotlarından "Daumerc" sureti mal 
susada inşa edilip 1600 beygirlik 
bir "Hispano,, motoru ile teçhiz e· 
dilen bir "Bernard,, tayyaresile cİ· 
han sürat rekorunu kırmağa hazır 
!anmaktadır. 

BYRD HEYETi SEFERlYESI. 
- Byrd heyeti seferiyesinin gemi 
!erinden biri "Wellington,,dan kü
çük Amerikaya giderken kesif bir 
sise ve tiddetli bir denize tutulmut 
tur. 

Amiral Byrd, 29 kiinunuevvelde, 
iki motorlu "Gurtiss - Condor., 
tayyaresile havalanarak 70 derece 
cenup arzının ilerisinde uçmuş ise 
de, iımidi veçhile, yeni arazi keş· 
fi ne muvaffak olamamıftır. 

"EMERAUDE SA YGONDA. -
21 kanunuevvelde Paristen pilot 

"Launey"in idarebinde hareket e. 
den üç motorlu ve "I:mcraude,, i· 
simli "Dewoitine., t:ıyyaresi 9 gün· 
lük, 48 saatlık b;r usuıla, 11550 ki· 
lometre katederek 29 kanunuevvel. 
de Saygou'a varmıştır • 

Tayyare bu seyyahalinde Bağ· 
da t, Karaşı, Kalkıite yolunu takip 
etmiştir. 

1 Mizah kösesi 1 
MESLEKTEN ANLIYAN 

B1R1 

- Saatte 500 kilometre mi? •• Vay 
canına(.. Kim bilir ne muazzam bir 
vites kutunuz var! ... 

şan Almanya, böyle gizlice silah. 
lanırken, yalnız rnüsa vatı tesise 
değil, fakat faikiyeti temin11 çalı-
fıyore ıt 

TOKAT, (Milliyet) - 1:okatta zabıta tcıkilntı gün geçtikçe tekem· 
ül etmektedir. Yeniden sabıt noh!a lar tesis olunmuı, bekçiler tensik edil· 

:;, ve teıkilitlandırılmııtır. Aıayİ§ mükemmel bir haldedir. Hemen h .. 
men hiç bir vaka olmıımaktadıı. Y eru den tensik ve teıkil edilen bekçilerin 
grup halindeki bir resimlerini gÖndeı i yorum. 

Sporcularla mıntaka Bir vahset numunesi 
arasındaki ihti a.ı 

TRABZON, (Milliyet) - Spor 
cularla mıntaka heyeti arasında 
aylarca uzayan ihtilaf yeni bir in
tihapla neticelenmittir. Şilt maçla 
rının yapılmadığı gibi ilk maçlan 
na da başlamak zamanının geç· 
mekte olduğunu görerek mütees· 
sir olan sporcular ortadaki enğeli 
kaldırmak üzere toplanmışlar ve 
yeni bitaraf bir mıntaka heyeti in 
tihap etmitlerdir. 

Muğlanın bütçesi 
MUCLA, 15 (A.A.) -. Vili_Yetin 

934 senesi bütçesi t_etkik .. edıl~ek uzere 
encümene verilmişbr. _Butç~nı~ 934 ge
liri 393,100 lira tahmın edı!m•t . buna 

ukabil bütçeye merbut dan·elerın ge· 
kcek sene yapacakları işler için 525,204 
lira tahsisat istenilmektedir. Bunun i
çin bütçede 1~2,104 _li~a açık vard•'."; En 
cümen bütçcnın levzını ıle me~guldur. 

• 
TRABZON, {MiUiyet) - ıs 

yaşında bir çocuğun Çuhacılar İ· 
çinde terzilik yapan Mehmet Ali
yi üç kurşunla vurduğunu bildir
miştik. Mehmet Alinin kardefi ce 
nazeyi köye götürüp defnettikten 
sonra katil çocuğun büyük k,u·de
şini ve dayısını kollamıt ve ayni 
köyde tabancasile öldürmüttür. 

Adanada doğum evi 
• A_DANA, 15 (A.A.) - Sıhhiye ve. 

kale~ !arafından 929 aenesi ağuıtoıta 
ıehrnmzde açılan doğum ve bakım e· 
viııde o t:D.rihten kanunuevvel 933 niha. 
yetine kadar 10542 kadın, 20975 ço· 
cuğun mua)'eneleri yapılmış ve 1395 
kaJına 398 çocuk buraya yatırılarak 
ted~vi edilmiıtir. 

Müessesede her haftn çocuk anne
lerine muntazam bir surette fn.yclalı kon· 
feran.sl;:ır verilmektedir • 
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B•lk•n h•b•rlerl 

Suikast hakkında bir 
sual takriri 

ATINA, ıs (Milliyet) - Müıtan· 
tik M. Corcakinin tepaili v:> M. Veni 
zelosa karıı yapılan ıuikast hakkın -
daki ıual takriri meclisin bugünkü 
celaeıinde görütülecektir. Baıvelw M. 
Çaldaris bu Lususta bey~natta bul':'.: 
nihayet vermek üzere elınden geldıgı 
kadar çalııacağmı söylemiıtir. 

Mübadele komisyonu ililafı 
Yunan meclisinde 

ATINA, ıs (Milliyet) - Meclisin 
bugünkü celseoinde müstantik Corca
k..nin tebdili hakkındaki takririn mü
zakerosinden eırve) Ankarada aktolu
nan Türk .. Yunan ticaret mukavelesi 
ile muhtelit mübadele komisyonunun 
aekiz ay zarfında iiga:..L ha...ıı:ııı,maa.ri.ı ıti 
laf ta müzakere ve tasdik edilecektir. 

M. Çaldaris örlı.as mı 
etmek istiyor? 

ATINA, ıs (Milliyet) - itil mo 
busu M. Mavromihauain masuniyeti 
teıriiyesinin refi hakkında Adliye ma 
kamının teklifi üzerine, meclis adliye 
enmümeninin bu teklifin reddine da -
ir vermiı olduğu karardan bahseden 
amele ve çiftçi fırkası lideri M. Pa • 
panaıtasiou beyanatta bulunarak de 
m1ftİr ki: "Açıkça adliye makamı a -
leyhinde oıa'-ı ıuccua .nu.ııye encüme .. 
ninin bu kararı, hükUmetin suikaadi 
örtbas ebnek emelinde o!duğunu gös 

, terir.,, 

Bulgaristan va Yugoslavya 
SOFY A, ı4 (Milliyet) - Bulgari•· 

taa - Yugoılavya demiryoDarmm da 
birleıtirileceii'İni evvelce yazmııtım. Bu 
münasebetle Yugoslav demiryliarı mü • 
dürü Goapodin Hiçin yarın buraya gel
meıi beklenmektedir. 

Bulgarlar, demiryolunun Güıevodan 
baılayarak Yugoslav arazisinde "Eğri 
Palanka,, vasıtasile Kumanovoda bir
leımeıini iıtemektedirler. 

Yugoalavyanm arzuları henüz bel • 
li değildir. 

Yeni köprüler 
Ve yollar 

(Ba§İ 1 inci sahifede) • 
kilometrelik kısım esaslı tamır ile, ge
ne bu yolda tamire muhtaç olduğu haJ. 
de henüz bqlamruyan yÜz kırk kilo
metrelik Jıııımlar ikmal edilecektir. 

Aynca tahıiaat bulunduğu takdirde 
iki yüz kilometrelik Narlı istaıyonu -
Gaziantep - Bilecik - Urfa yolu ile 
gene tahıiaat bulunduğu takdirde yüz 
yirmi dört kilometrelik Bolu - Adapa
zan yolunun İn§aatına da ha§lanacak -
br. 

Her perşembe bir 
Fiat listesi 

(Ba§ı 1 inci sahifede)' 
lerclir. Kendilerine lıallmı buna Ülfa
cağı Ye her halde az çok aldanm•maıını 
temin edebileceği izah edilmiıtir. Bi
dayette, fiyat Iiltelerinin doğrudan .... ğ. 
raya ticaret müdürlüfünce neırinin te
mini düıünülmüıtü. Dünkü müzakerat 
neıiceaiade, bu fiyat listelerinin beledi
ye tarafından pzetelere verilmesi eaaaı 
takarrür etmiıtir. 

Belediye kooperatifi, ıimdiye kadar 
balıkaliye eıyaıile metııul olduğundan 
kendilerine dün ticaret müdürlüğünce 
•Bakı.allar Cemiyeti mümessillerinden a
lman fiyatlar ela nrilmİftir. Neticede 
t.eJ~yenin bakkaliye e§Yaıına ait ilk 
liıteyi bugün gazetelere vermesi lıarar
latbnlıruıtır. 

Listede bııklraliye qyaıı, meyva ve 
aebzeden maada mesela ıüt, boza ve em
sali fiyatları da bulunacaktır. Boza fi. 
yatlarındaki yükseklik bilhaua nazarı 
dilılıati celbetmektedir. 

Fiyat listelerinin her semte göre, 
ayn ayn yapW-.ı alqam ...Cılderimiz
den biri tarafından ileri •üriilmiittür. Bu 
baıuıta aalihiyettar bir zat bize demiı
tir ki: 

"- Bu, olamaz. Liıtelerde en "§ağı 
ve en yukarı fiyatlar balunacalıtır, Dük
ün kira11 yümlı semtlerde azami fiyat
la Mht yapdabilir. Y oba her aemte ııö
re fiyat liatesi yapmalı, çok miiıkiil· 

Tarihi roman : 31 

Tramvay 
Ücretleri 

(B•§• ı inci sahifede) . . 
muıtur. 40 para tenzı.ıat yapılmaaı ıçın 
de tar•fe komıayonuna tekuf yapıı.nıı§ 
br. l:.ıektrilı tanfe komiıyonu ıuaanda 
baı•ıyacak üç aylık tariteyi tesbit e -
derken 40 para tenzilat yapmağa ça
lııacaktır. bu takdirde tramvay ücret 
Jeri de bu mikdarda inecektir. Cıhan 
hayat ıeraiti dahılinde latanbul tram 
vay ücretıeri en pahalı bwunmakta -
dır. Bizim yapJğım.ız tetkikata göre 
elektrik ücreııerı tarifeai teabıt edi.J.ir· 
ken ıu noktalar tetl<.ik olunmakta<lır: 
ı - :,iirketin mevcut tesisatı için ya
tırdığı sermayenin faizi. 2 - Tesisa
tın amortismanı. 3 - Temettü , 4 -
Ame.e ücreti. 5 - Kömür bedeli. 

Amele yevmiyeıi inmiıtir. Elektrik 
ıirketinın ~ıJ&ht.arağa tabrikaamaa 
çaıııbrdıiı ameJe adedi ·9o dır. l:sun -
ıarın ayda ala.ık.lan ücret vaaati 65 
liradır. K.omür fıyatları ise keza in • 
miştir. Değişmiyen veya pek az ta -
havvüller gösteren yalnız tesiıahn ıer 
maye t&1.zu.: amoru.uıan oeaeti de
ğı;meme.<tedir . .Uunun sebebı de fU -
dur: Ş.rket on aene evv<ıl tesisaıın fa
İzlnj ve amorJımanı T tirk parasından 
İsvıçre frangına tebdil etmı~tir. Kam
biyoda İsviçre frangı az aeğiııyor. 
.Elektrik sermayesi ve dolayısile tram 
vay ıirkeı..inin swrmaycai oaim.a yük • 
aek durmaktadır. Bunun faiz ve a -
mortia.manı da yüiu.ek durmaktadır. 

Elektrik ıirketinin sermayesi 35 
milyon ve Tramvay ıirketinin aerma .. 
yeıi de 27 mi.ıyon bviçre frangıdır. 

Bu vaziyette ücretıerin teabıtınde 
eaaa oJan noktalardan ıermayt:DID ra 
iz ve anıor .. ıaıIJanı aaiına yUKaek ve 
gayri mütehavvil olduğundan Elek -
trı.k ve Tramvay ücretıeri bınnazari .. 
ye inme.k .. ti,,ur. na..ıoWL, mese.a Elek 
trik tirketinni ıermayeai Türk lirau -
na tahvıı euı ıd•g• taKaırde ancak 18 
milyon Türk lirası ka<lar bir sermaye 
or1.aya çık.maktadır. 1 ürk lıraaı ise 
lsvıçre frangına nazaran daha müte• 
havvıl ol<lugundan, netice ıbban.e 
tram.vay ve elektrik ÜcreUerimn üze .. 
rinde tahavvü.Jler olmaııru icap ettıre 
cektir. 

Tramvay ücretleri elektrik ücret
lerine bağlıdır. Tramvay ücretleri 
tesbit edi.frken gözönüne alman nok 
talar da aymdır. Elektrik ücreti §İm
di on para inmiıtir. Asgari yirmi pa
ra indiği takdir~.e tramvay ücretleri 
de derhal inecektir. 

Şimdi Nafia vekaleti ve tarife ko
misyonu, ıirketin daima biç deği§mez 
bir unsur o!arak ileri ıürdüğü aerma .. 
yenin faiz ve amorti:!manı cihetini, 
mütehavvil bir hale getirmek kararın 
dadır. O vakit, ücret unsurlarından o
lan amele yevmiyesi ve kömür fiyat -
lan zaten dütük olduğu için, yukarı
daki formiille Ücretlerin tenezzül et -
meıine bir Jebep olmayacaktır. Yu -
karıda kaydettiğimiz ıı:ibi, belediye 
elektrik. ücretlerinin 40 para inebil9 .. 
ceğine dair müabet bir tekıif yapmıı
br. Bu teklif lıabul edilirse. tramvay 
Ücretleri bu mikdar dahilinde ine • 
cektir. 

dür . .,. 
Ayn.i zat, aıgari fiyattan aıa~ı mal 

nblabileceği ihtimalini itaret eden mu
harriri~ §Öyle mukabele etmiıtir: 

"- Fıyatlar, hakiki maliyetle nor
mal kazanç il.ivesile tesbit e.dilecektir. 
Şu halde daha &§ağı aatanlarm mallan, 
çürük, kmk, ve her halde ı.o:bü e-waaf
tan dun ıeyler olma" laznn gelir . ., 

ilk fiyat liateai yarınki gazetelerle 
ilin edilecektir. 

Diğer haftalar, ilan pertembe günü 
yapılacalıtır. Bu hafta araya hayranı 
girdiği için bir gün evvel ilan edilme
ıi zarureti görülmüıtiir. 

Belediye, ticaret müdürlüğü ile kon
trol vazifeıim müıtereken yapacalıtır. 
Liıtelerdeki fiyatlardan yüksek &abf ya
pan esnaf hakkında ıiddetli takibat ya
pıl,W.tır. 

Bu busuıta belediye reiı mua..UU 
Nuri Bey diyOI' ki: 

- Ticaret müdürlüğü ile bu huıuı
ta müıtereken çalqacağız. Mürakiple
rimiz ve kontrol memurlarımız teftİ§
lere hatlaınıttır. Şimdiye kadar bize 
Lir p!ıiyet olmanıııtır. Halk bir iht.ikar
la lıarıılaıtığı zaman derhal fikayet et
melidir. Halktan bizi haberdar etmele
rini beldiyoru:t.., 

Güneşin Oğlu 
Yazan: lakeuder FAHREDDiN 
- Seni görüyorum, oğul ! Senin 

aert bakı,larmı, çatık kaşlarını gö
rüyorum ... Yüzünde beliren ince 
çizgileri görüyorum! Fakat senden 
batka bir tey görmiyorum ... 

Fıratlıların uzun müddet bir ara
ya gelerek ba,larını kaldırmaları· 
na imkan yoktu. 

Bora iki yıl Ur'da kaldıktan 
sonra tekrar SerteUi'ye dönmüştü. 

Türklerin Dicle· Fuat kıyıla
rında kurduğu tehirler arıumda, 
Ur, ticari faaliyeti itibarile birin-
ciliği banmıştı. . . 

Şehirden içeriye girer gırmez ılk 
iti anasını görmek olmuştu. 

Ulun hatun oğlu için gözyaşı 
dökmekten u~anmamış, evinin bir 
köşesinde oturarak kimse ·ile gö
rüşmemiş ve gece gündüz oğlunun 
yolunu beklemişti. 

- Bora muzaffer gelecek. .. 
J)iyordu. 
Bora hakikaten muzaffer olarak 

dönmüştü. 
Annesini görünce boynuna sarıl

dı: 
- Anacığım, hala gözlerin açıl

madı mı? Dünya gözile beni bir 
d:ıha göremiyecek misin? 

Diye ağlamağa batladı. 
Ulun hatun: 

Dedi .• Bora iki yıl içinde olup bi 
tenleri anaııına anlatt ! 

- Yurdumuz gittikçe büyüyor, 
anacığım! Neslimiz gittikçe kala
balıklatıyor .... Eskiden Sertelli di
ğer yurtlar için bir örnekti. Halbu 
ki iki yıldan beri öteki şehirlerden 
çok geri kalmıt. Toprakla uğratan
lar azalmış .. Y urttafların çehrele
rinde neşesizlik seziliyor •. Niçin? 

- Bunu sen benden iyi bilirsin. 
oğul ! Ba~sız bir vücut bu kadar it
ler ... Sen gittikten sonra herkes Ü· 

mitsizliğe düttü. Akıncıların ana· 
ları, babaları: 

"Oğullarımız gelmedi .• Dü9ma
na yenildiler .. ., Diyerek ağlattılar. 
Bu sırada Ur' dan buraya gelen 
(Batıkuşu) nun anlattıkları, halkın 
büsbütün ümidini kırdı. Sen oralar
da zevk ve eğlenceye dalarak yur

. dunu ve yurttatların_ı ~nutmu!•':!_n, . 

1 .. 
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Askerlik yoklamalan 
1 - Her sene mutat oldJğa üzere 

1-2. kamın 934 tarilüııclen itibaren ihti
yat efradile yine bu tarihte aıkerlik ça
ğına pecek (330) doğumlu efradın ilk 
yoklamaları devam ediyor. 

2 - (330) doğumlu efradın berabe
rinde yeni nüfus tezkeresi ve dörder 
kıt'a veıilca fotoğrafile ıubeye müra
caat edeceklerdir. 

3 - Bu doğumlardan mektepte tah· 
ıilde bulunan mektep müdüriyetinden 
talebe olduklarma dair vesika ile ıube
ye müracaat edeceklerdir. 

4 - Tqracla bulunanlar veya taah
hütlü mel<t..ıpla yoklamalarmı yaptır
mak iıtiyen ıubede mevcut kayıtlarmı, 
halen ikamet.gih adre&ini, memuriyetini 
Ye ne iıle met&'UI olduğunu aarabaten 
bildirmelidir. 

5 - ihtiyat efradın doğumuna ı:öre 
yoklama tarihleri &§ağıda göıterilmiıtir. 
Her doğum kendisine tllhıiı edilen ta
rihlerde ıubeye müracaat etmelidir. 

6 - Celp ııra11 gelmiı olan (327) do
ğumlu bir buçuk senelik hizmete tabi ef
rat la yoklama müddeti devamınca ıu
beye müracaat ederek yoklam.wlannı yap 
brmalıdır. 

7 - ihtiyat efradı yeni nüfus tezke
resile müracaat ederek kayıtlarını yap
tırmalı eski nüfusile müracaat edecekle
re muamele yapılmıyacağmdan ıimdiden 
hu buıusun temini.. j 

S - ihtiyat efradmın kayıtlan tec-
1 

dit edilmek üzere birer tane vesika fo. 
toğrah getirecelılerdir. 1 

9 - Yoklamaya müracaat etmiyen ve 
balunduldan yeri 

0

bildirmiyenlerden lıa
nunda yazılı para cez&lan almacalıtır. 

1-15 2. kanun 934 e kadar 305 - 3ıO 
doğumlular. 

ıS-3ı 2. kanun 934 e lıadar 311 - 3ı5 
doğumlular. 

ı-ı4 2. kanun 934 e lıadar 316 - 320 
doğumlular. 

ı 4-28 2. kanun 934 e lıadar 32 ı - 325 
doğumlular. 

Efrat yoklamasına başlanıyor 
Üsküdar Askerlik Şubesi Riyasetin

den : ı - Askerlik mükellefiyet kanu
nun her sene yapılmasını emrettiği mu .. 
tat ihtiyat efrat yoldamaaınm 934 senesi 
yoklamaama 21-11 kanun 934 cumarte • 
ıi gÜ!tÜ Üsküdar Askerlik ıubeıi bina-
11nda batlarıacalıtır, 2 - Y olılama vapı· 
lacak efrat 305 ve 324 dahil doğumlular
dır bu doğumlu efrat kaza kaymakamlığı 
..aaitaai'e mabaJJatAtebliğ ed"len gü•ler
de hüviyet cüzdanları ve aılıeri veaika
larile şubeye müracaat etmek mecburiye 
!indedirler mazeretleri dolayiıile bizzat 
gelmiyenler mektup yazmak ıuretile 
yolıJ,ma"arı'I" ya'>hrahil'r. 3 - Ha~gi 
mahallen.in hangi gün yo!clama11 yapıla
cağı Ka:vmalı:ımlık vasıtasile mahallata 
teblig edildiği ll'ibi ıube kapuıunda da 
bu husus yazıldığından buradan da an
lıya bilirler ? 4 - Yoklamaya ~elecelı 
efrab iJ.tiyatiyenin eller'nde mutlaka ye
ni hüviyet c:Azdanlan bulunacaktır bu 
cüzdani olmıyanlann nufusa müracpııat!a 
cüzdan cikarmfarı lizmıdır. 5 - Bala
daki mevat dahilinde yoklamaları yap
brmiy•n'ar hakkında muamelah lıanun.i
ye tatbik olunacağı ilan olunur. 

Halk Fırkasının suvaresi 
ikinci Kanunun 25 inci perıembe 

günü Beyoğlu kaza idare heyeti, To -
kat!iyan aalon.larmda bir süvare ter • 
tip etmİ§ ve ıelırim.izin gÜzide ve mü 
nevver birçok hallı:mı da•et etmİ§tir. 
Tertip kom.itesi süvarenin eğlenceli 
ve neıeli olmasına çolıı çalıımaktadır. 
O gece için aynca bir C§Y& piyanko
au da tertip edilmiıtir. Piyankoya ko
nan etya cidden şiındiye kadar yapı 
lan emsalleri ile mükayeae edilemiye 
cek kadar seçme ve zengindir. 

• 

üenizyolları 
iŞLETMESi 

Aeenteleri : K.nılı.öJ' Köprübap 
Tal 42362 - Sirlıeci Miibarclanade 

Han Tal. 22740 

Karadeniz yolu 
GOLCEMAL vapuru 16 i
kinci Ki.Dun SALI 20 de Ga
lata rıhbmmdan kalkacak. Gi
ditte Zonguldak, İnebolu, Si
nop, Samsun, Fatsa, Gireson, 
Vakfıkebir, Trabzon, Rizeye, 
dönütte bunlara ilaveten Sür
mene, Ordu'ya uğrayacaktır. 

(222) 334 -
lzmir sür' at yolu 
KONYA vapuru 16 ikinci 
Ki.Dun SALI 16 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Doğru lz
mir'e gidecek ve dönecektir. 

(224) 336 

lskenderiye yolu 
lZMİR vapuru 16 ikinci Ki.
nun SALI 11 de Galata rıh
tımından kalkacak doğru lzmir, 
Pire, lakenderiye'ye gidecek ve 
dönecektir. (223) ~ 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapuru 17 ikin 

ci Ki.Dun ÇARŞAMBA I 7 de 
Sirkeci rıhtımından kalkacak. 
Gidi,te Gelibolu, Çanakkale, Kü 
çükkuyu, Altınoluk, Edremit, 
Burhaniye, Ayvalığa. Dönütte 
bunlara ilaveten Bozcaada'ya 
uğrayacaktır. (250) 357 

Antalya yolu 
ANTALYA vapuru 17 ikin

ci Ki.nun CARSAMBA on da 
Sirkeci rıhtımından kalkacak, 
Gidifte lzmir, Küllük, B3druın, 
Fethiye, Antalya'ya. Dönü.te 
bunl~ra İl'\yeten Fin"ke, Çan:ık
kale, Gelibolu'ya uğr,.vacaktır. 

(251) 358 

Karadeniz 
sür'at yoltı 

EGE vapuru 18 ikinci Kanun 
PERŞEMBE 20 de Ga 

lata Rıhtımından kalkacak. Gi
ditte lnebolu, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho
pa'ya. Dönütte bunlara ilave
ten Pazar, Pulatane'ye uğraya
caktır. (268) 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatuaraydıı Kanzük eczahaneai 
karı11mda Sahne ıokağında 3 numa

ralı apartnnanda 1 numarL 

1 

M. M. Vekaletinden: 
Bazı e~hasm nufus dairelerince mukayyet künyelerinin 

tashihi znnnmda mahkemelere müracaat ederek baba, zevç, 
veya oğ--llarmm vefab vuku bulmU$ olduğunu isbat ve o su
retle nt:" ::ı kayıtlarının tashihine karar istihsal ettikten sonra 
aynı karara istinaden vefat etmiş olan şahsın şehit olduğu 
beyanile yetim maaşı tahsisini vekaletten ta· 
lep etmekte oldukları görülmekte ve- müteveffa 
nın şehit olduğuna -:lair vekaletçe kayıt bulunmadığı tak-

oğul! Eğer, seninle beraber giden 
akıncılar gene seninle beraber dön
menıit olsalardı, Serte:li'de batını 
kaldırmadık kimse kalmıyacaktı .• 

Bora, Batıkutu'nun kendi aley • 
hinde iki yıldanberi yaptığı fena
lıkları annesinin ağzından dinledi. 

Ulun hatun gözlerinin ya9ını si
lerek sözüne devam etti: 

Ur halkını zengin yapmıtıın, o
ğul ! Bunu oradan gelip gidenler
den ititiyorduk. Buradaki yurtta9-
ların: "Bora bizi neden ihmal et
ti?,. Dedikleri zaman, Batıkuşu: 
"Ur dilberleri Günet'in oğlunu tes
hir ettiler .. O, artık buraya gele
mez.,. Diye cevap veriyordu. Doğ
ru mu, oğul? Orada bir değil, bir 
kaç kadınla birden evlenmipin, di
yorlar! Benden niçin saklıoyrsun? 

Günet'in oğlu fena halde hiddet
lendi: 

- Hepsi yalan, anacığım! dedi. 
Hepsi iftira .• Ben yurdumun büyü
mesi ve yurttaşlarımın zenginlet
mesi İçin çalı,tım. iki yıldır gözüm 
bir göçebe kızının yüzünü bile gör
medi. Ur dilberlerine bakacak, on
ların pefinden koşacak vaktim yok
tu. Bunları da Batıkutu'ndan mı 
i9ittin? 

- Batıku•u yalan sylemez, oğul! 
Ben ondan daha neler itittim .. Sen, 
babanda görülmiyen kötü huylu 

bir evlat olmufsun ! Bqkalarmın 
karılarına ve alacağı kızlara göz 
koynıutsun ! Baban çok mert bir 
adamdı, oğul, Senin yaptıkların 
kahpeliktir .. Ur'da kız kıtlığı mı 
vardı? Batıku,u'nun kendi canı ba
hasına olarak esir aldığı bir kızı 
elinden almak soyumuzun temiz ve 
leke.siz kanını bu yabancı tutsak 
kanile kirletmek istemİfSİn ! 

Bora anasını fazla dinliyemedi: 
- Sana yakında bütün bunların 

iç yüzünü göstereceğim .• Hepsinin 
yalan ve uydurma olduğunu anlıya
cw.ın, anacığım! 

Dedi, Ulun hatunun yanından 
ayrıldı. 

Sertelli'ler Güne,'in oğlunu 
eaki saygı ve duygularile kar,ıta
mamıflard. 

Herkes bıyık altından gülüyor: 
- Güneş' in oğlu ne kadar değif· 

mi, ... 
Diyerek ulamlqıp geçiyordu. 
Bora'yı candan seven ihtiyarla

rın fikirlerini çelen ve içlerine şüp
heyi aokan Batıkufu, iki yıl meyda
nı bot bulmut ve Günef'in oğlu a
leyhinde söylenmesi ve uydurulma
sı mümkün olan her teyi yapm19tı. 

Bora bu meydanda Batık°'u'nu 
daha fazla bafı bot bırakamazdı .• 
EYinden ıkınca derhal Batık u' 

1 iş ve işçi 1 
Milliyet bu aütwıda İf &le igi iati
yenlere taıuuaut ediyor. lı ue ifçi 
iatiyenler 6İ7 mdıtapla lı büro
muza müracaat etmelidirler. 

İş aranıyor 
Orta mektep mezunuyum. Her it

te çalııcrım. Gencim ve Türküm. 
Milliyette: Abdülkadir 

Dr. OPERATÖR ---.ıı 

Kazım lımail 
Hergün öğleden sonra Ciğaloğlu Sıhhat 
Müdürlütü karşısındaki muıytnehane
' inde h•sıa kahul eder. Telefon: 90437 

~~~~~~~~~~~-=ı2294 

926 • 927 senesinde F eyziye lise
sinin beıinci 11111fmdan aldığım taa -
diknameyi kaybettim. Yenisini alaca 
ğımdan hükmü yoktur. 22ı numaralı 
Hasan Suavi 

V APURCULUI\ 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

tST ANBUL ACENT ALJGI 
Liman Han, Telefon: 22~ 

Bandırma yolu 
SAADET vıpunı 16 

ikincı kAnon 

SALI saat: ı9 da Tophane nbwıır
dan kalkarak BANDIRMAYA gid•. 
cek ve dönecektir. 
~---~~~~---_.; 

Karabiga yolu 
TAYYAR vapuru 17 

ik inci l.:;l rı11f1 

ÇARŞAMBA günü saat 2~ ~ 
Tophane rıhtımından kalkarak gıdir 
te Tekirdağ, Mürefte, Şarköy, 1'r 
rabiga'ya, dönüşte Mürefte ve Tef<İı" 
dağına uğrayacaktır. 

............................................... .., 
Maliye Vekaletinden: 

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

27 inci Cumartesi günü İstanbul ve Ankarada bir imtihaJl 
yapılacaktır. 

Program aşağıdadır. 
1 - Hesap: Amali erhaa ve tenasüp 
2 - Hendese: Mesaha ve ölçüler 
3-Türkiye Coğrafiyesi ve Devlet teşkilatına ait müc 

mel malfunat. 
4 - Kitabet ve yazr. 

İmtihan gününden bir gün evveline kadar kayıt mua· 
melesi için Ankara Defterdarlığına veya lstanbul Müra -
kıpliğine Üzerlerine fotoğrafları yapışık arzuhalle müraca· 

at olunacaktır. 

imtihan şeraiti : 
1-Lise veya yedi senelik idadi mezunu olmak. 
2 - Memurin kanununa göre memur olmak için lazutl 

gelen evsafı haiz olmak. 

"Buna ait evrak istid'aya raptedilecektir.'' 

İmtihanda muvaffak olanlar imtihanda tahsil derece • 
lerine göre kanun dairesinde alabilecekleri maaşlarla ve ta 
yin edilecekleri Vili.yet hududundan itibaren harcirah ve· 
rilmek üzere müfettişliklere tayin olunurlar. Bunlara ma· 
aşlardan başka ayda sekiz liı·a hayvan yem bedeli verilir-

(242) 

~ 

'I lSTANBlJL BELEDiYESi iLANLARI ] 

Keşif bedeli 3438 lira 53 kuruş olan Beyoğlu OnuJI' 
cu mektep duvarlarının tamir! ı>azarhkla yaptırılacaktır. 'fı 
lip olanlar şartname ve keşıf evrakını görmek için Lev•' 
zmı müdürlüğüne ve pazarlık için de 258 liralık temiıı'! 
makpuz veya mektubu ile 20 K8.nunuaan.i 934 cumartefl 
günü saat on beşe kadar Daimi EncÜınene müracaat etınJ 
dirler. (269) 

Tophanede kain kılıç Ali paşa medresesi kiraya ve' 
rilmek Üzere kapalı zarfla mÜzayedeye konulmuştur. 1•' 
lip olanlar şartname almak üzere levazun müdürlüğü~ 
müracaat etmeli, mÜzayedeye girmek için de 54 liralık teJJll' 
nat makpuz veya mektubu ile mektuplarını 5-2-934 p!U,r 
tesi günü aaat on beşe kadar Daimi encümene vermelidir' 
ler. (261) 

nu buldu. 
Batıkutu Bora'dan korkmıyor, 

büyük bir fenalık göreceğini um
muyordu. 

Bir gün ilcisi de on bet on altı 
b yqların'da çocukken ceylan avı
na çıkmıtlardı. 

O vakit bu iki küçük arkadat bi
ribirlerini çok severlerdi. 

O gün avdan dönerken Bora'nın 
ayağı burkulmu9 ve bir hendeğe yu
Yarlanınıftı. Batıkutu hemen hen
değe indi, arkadafiDı kucakladı ve 
bin mü,külatla yukarıya çıkardı. 
Bora bu kazadan sonra Batıkuşu'
nun boynuna aarılmıt ve hayatını 
ölümden kurtardığı için arkada,ı
nın bu fedakarlığını ölüncüye ka
dar unutamıyacağını aöylemİf •• Ve 
yol üstünde biribrlerine ka111 sada
kat yemini etmitlerdi. 

Batıkutu bu yemine güvenerek 
ve çocukluk arkadatı olan Bora'nm 
mertliğine dayanarak istediğini ya
pıyordu. 

Batıkutu'nun bir isteği vardı: 
Birletik Türk kabilelerine reis 

olmak. 
O, bugün değilse yarın, öbür gün, 

bu isteğinin tahakkuk edeceğin
den emindi. Evde bir ~sir gibi kul
landığı (Mersa) ıı ile vakit geçiri
yordu. 

Bora, iki yıldır görmediği ~~ 
kutu'nu ıninalı bir bakı,la sü:ı:d~ 
ten sonra: ,1-

- SoYllm.uzda ıerun kaclat_3 
çak ve kötü yürekli bir erkek Vr 
mamıttı ! Ded!. Sen kötülükteJ1 e 
siz kaldın! ··~ 

Batıkuşu hayretle reisin yi.it~ 
baktı: 

- Ben iki yıldır etliye, t~I~ 
karıttığım yok .. Şuracıkta bıt el' 
teYe sığındım. Kimseye zarar ~/ 
meden, kendi ocağımda yuvar! ty' 
gidiyorum. Seni kim doldurdu, I'' 
ra? Ben seninle böyle mi kat~j(İ' 
tacakbm? ! Eakisi gi!;ıi nedeJ1 
birimizi kucaklamıyoruz? 

Bora'nın gözleri dönınüfli.İ· ııer 
- Seni, uyuz bir köpek ge . 

tir gibi geberteceğim! ,i~ı ~ 
Diyerek, birdenbire harıçe.:ıtil 

çekti ve Batıkuşu'nun üzeri11e Y" 
dü. ~ıiiJf'fl 

Batıkutu hayatta ilk defa 0 !<~~ 
kartılatıyordu.. Bora'nın ~ııı~ 
yoktu .• Hançerini boşuna çe1' el~· 
çektiği zaman mutlaka vurur ~' 

- Bora ... Ne yapıyorsun? 1 .lıjıı' ~~ 
Diye bağırdı ve duvarrn °1 ~ 

sinerek göğsünü açtı: efJİ' )il 
- Küçükken biribirimi:ı:e " ~ 

ğimiz sadakat yeminini ~u 
mu? Bak, senin kanınla !' 



İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

• 
ŞEKER F ABRIKALARI 
Şirketinden: 

Fabrika ıruzda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlanmız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolaruruzda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s Sao~ı"a Küp Şekerin Kilosu 39,so luruslor. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başma beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak aipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri heaabma 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 tenzilittan istifade ederler. ' 

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

Türkiye İş Bankasından: 
1929 senesi yüzde 8 faizli lzmir belediyesi istikrazmm 31 

~a.rıunuevvel 933 tarihinde ic:ra edilen ~e~ide muaR!eles.in.de ku 
'l&abet edip piyasadan ref'i ıcap eden ıstikraz tahvillerının nu-
~aralarmı zirde gösteriyoruz. Gerek M?ort~ is~t eden tahvil 
edelleri ve gerekse 4 No. lu ku~n faızl~rı lznur ve latanbul 

tııhe!eriıniz kişelerinde tediye edilmektedir. 
I İıınir Belediyesi 1929 senesi yüzde 8 faizli istikrazına ait tahvil • 
ttiıı 31. Kanunuevvel 1933 tarihinde çekilen kurumda amorti alan 

llıııııaralar: _. 

1000 Liralıktan 
~~Oıs 11017 11021 11028 11029 tıOS9 11064 11065 11071 11079 11083 11084 
ll~ 11091 11103 11108 11116 11133 11137 11144 Ml46 11148 11160 11153 
112~4 11171 11175 11184 11189 11197 11214 11221 11279 11238 11254 11264 
ıı.~! 11278 11301 11322 11332 11334 11338 11359 11369 11381 11385 11398 
11~ 11410 11"'1 11419 11437 11442 11467 11469 11476 11479 11480 

"" 11203 11463 

500 Liralıktan 
~~ıo 10014 10024 10049 10051 10056 10069 10085 10091 10096 10103 10112 

10,~~ 10130 10137 10164 10173 10184 10185 10188 10193 10195 10191 10215 
- 102 254 10268 10298 10303 10306 10309 10329 10331 

10335 1 41 10246 10252 10 10367 10372 10373 10388 10390 10395 
104 034() 10343 J.0348 10363 10366 
ı0a!2 10447 10~51 10464 10478 10496 10512 10528 10531 10538 10548 10552 
1011: 101154 10862 10865 10874 10578 10686 10687 10630 10693 10702 10707 
ıos.ı7 10735 10749 10151 10160 10166 10113 1'0783 10793 10794 10822 10840 
10953 10854 10862 10865 10874 10874 10882 10889 10911 10916 10945 10948 

10978 10981 10988 10998 10999 

100 Liralık Tahvillerden 
ı:3 39 41 55 58 61 62 71 75 85 99 105 107 108 
(9~ 124 140 151 154 160 162 204 213 232 239 251 272 285 
~ 30s 307 310 316 319 350 354 409 410 433 436 439 440 
57~ ~~ 445 454 460 463 469 482 522 523 551 562 663 569 
69() ...... 586 590 592 595 596 599 601 622 634 639 666 676 689 
&ıs 693 697 700 715 731 736 746 766 773 778 817 825 840 844 
97 8So 854 880 888 894 915 920 940 947 950 956 964 966 967 

114° 972 982 989 1008 1069 1073 1090 J104 1111 1113 1126 1128 1140 
lıs~ 1143 1144 1169 1171 1173 1181 1198 1201 1207 1211 1231 1253 1255 
1<115 1297 1322 1334 1342 1343 1347 1362 1373 1385 1401 1402 1406 1413 
169 li4J 1454 1475 1476 1479 1489 1575 1583 1595 1611 1634 1668 1673 
Isı~ 1692 1694 1701 1720 1721 1732 1738 1741 1749 1751 1772 1808 1813 •oas 1821 1350 1ss9 1874 1936 1976 1980 2000 2026 2028 2036 2oso 2000 2013 
<;ı 2094 2115 2117 2153 2191 2201 ~&8 2259 2265 2267 2291 230J 231~ 
·~ 2409 2419 2425 2441 2501 2513 2524 2526 2560 2574 2621 2649 2657 2659 
~ 266s 2112 2115 2131 2131 2139 2150 2756 2162 2764 2779 2786 281t 

too8 2861 2863 2812 2890 2891 2916 2941 2049 2054 2955 2079 2990 2996 2998 
4~ 40Qg 4019 4020 4043 4054 4059 4069 4081 4097 4121 4124 4147 4152 4164 
'!<ıs:: 4236 4241 4287 4305 4307 4312 4334 4342 4345 4358 4396 4438 4449 4453 
467 4491 4492 4506 4511 4514 4557 4561 4563 4574 4592 4608 4624 4636 
ss.ı0 4615 4695 4740 4759 4787 4789 4792 4923 5520 5526 5534 5537 5544 
~ 55sı 5554 5572 5588 5611 5612 5615 5621 5622 5627 5659 5661 5664 
S779 5667 5671 5674 5684 5687 5690 5709 5712 6732 5736 5740 5741 5760 
Sa84 5788 5792 5795 5799 5817 5825 5839 5841 5842 5857 5859 5863 5867 
S99 5901 5903 5914 5925 5927 5935 5939 5942 5943 5965 5974 5976 
67~ :;24 6534 6539 6540 6559 6775 6586 6598 6619 6621 6631 6675 6678 
6835 44 6746 674S 6749 6753 6755 6767 6805 6806 6818 6822 6830 
7040 7:~670~~07~746~ 6890 6909 6912 6915 6938 6950 6951 7039 
7235 7242 7250 7255 7256 7~~~ ;~~i 7110 7132 7141 7169 7171 7181 7233 7'!02 7406 7421 7443 7445 7450 745 7284 7288 7334 7339 7356 7384 7385 
7
502 754() 7574 7577 7600 7611 ~~~97:;J/~~J478 7482 7488 7487 7493 7496 

7797 7809 7835 7850 7859 7862 7882 7684 7743 7786 7791 7795 
'529 8530 8538 8547 7888 7953 7957 7965 7970 7975 8510 
:~ss 8766 3796 8809 ~ ~;~ ~~~ 8597 8699 8101 8112 3714 8111 

ıo ssıı 8915 892 8858 8865 8873 8883 8903 8905 8909 9
10o 9106 911 9 

4 8960 8961 8982 8987 8994 9020 9057 9059 9074 9086 
9~~ 9236 924~ 9~~; :~~66 9154 9159 9171 9178 9192 9198 9201 9216 9221 

8 9J9o 93 9290 9304 9307 9309 9311 9323 9327 9352 9360 
9507 950g 

97 9418 9427 9432 9436 9450 9458 9465 9471 9474 9482 9490 9499 
;ss1 9595 ~~~ ~15 9518 9520 9531 9536 9546 9552 9553 8556 9571 9114 9576 
765 977 00 9640 9663 9667 9688 9690 9694 9704 9718 9729 9748 9760 
Ssıs 9923

3
999776 9781 9796 9801 9824 9&34 9838 9855 9880 9913 9916 

30 9931 9967 9968 9979 9984 9985 1913 2215 9998 
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BAYRAMDA 
Resminizi 

FOTO ETEM'de 
Çektiriniz 

lstanbul, Ankara caddesi Cığaloğlu yokuşu (12245) 

De\'l'n.l!i'l•} !f.i::!! 
~ 

11
. '-~I ecek :htira beratı ihtiva ettiği hukuk bu kere ba}kaaına 

it,. 1"<1 İı'- ı 1 • • kaf • devir veya İcııra verilmesi teklif edilmek-•ıtde "t et. erınde madem eı ıt· 
\ı.. . ~e bıınJara ' t . l&hat" hakkın· le olmakla hu huıuıta fazla malümat e-

~•ltti aı 11 
dinmek iıteyen zevatın lstanhul'da, Bah· 

ra İçin l>erat talebini müt'ir 3 
'il '."'&an; çekapu'da Taı Hanında 43-48 numaralar· 

iı •I~ I • 1928 tnrihinde takdim edil- da kiUn H. W. Stock efndiye müracaat 
"'''I.: P •lanbu) vilayet celilesinin 199 etmeleri ilan olunur. (12017) 

"! ' -1 ,. '• ~l'' T ' • 

Bayram MünaSe etile 
Açılan Umumi Meşherde Mevsimin Her Türlü 

Yeniliklerini Bulabilirsiniz. 

AKER 
Ötedenberi şehrimizin en iyi ve en nadide mallarını teşhir 

eden ve satan ,yegane mağazasıdır. 

Şimdi de her verden daha çok UCUZ e7yaalabile. 

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

(Bakar Ltd. Beyoylu lst:klal ·caddesi No. 370) 

.,_ . . . . . . 

stanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti M.ıhalleıi So'..ağı 
No.ıı 
913 Beyoğlu Kamerhatwı Kira:r 
914 Büyükada C.-mi Güzeller 
915 Çakır çıkmazı " .. 
916 K~adiye " .. 
917 Yalı Pclamut .. 
918 

" ,, Berbcroğlu ve Balıkçıl 

Cinsi H:11esi 

KAgir hane 117 
Ahşap haııe 28/9n 
Kıımen yılcılmıı abıap 4201700 
hane ve arsa 
Ahfap hane 14/32 
Arsa metresi 25 11/16 
Ahtap kahve ve dükkAn 2828113056 

Emlak 
No.ıı 

23 
22 
18 

1 
33 

3-65 T. No. 
3-1 K. No. 

Hisseye •glSre mu
hammen lcıvmeti 

115 T. L. 
117 
120 

140 
51 

325 

.. 
•• 

" 
" .. 

919 ., Karanfil Karakol Ahşıı.p hane ve bahçe 1/63 25 25 ., 
920 ,, ., ,. " ., Tamamı 27 900 ., 
921 ,, ,. · Eb!! A'!._H metresi 214 ,, 8 eıki, 30 yeni 428 ., 
922 ,, Cami Gazi Evrmos Ahşap hane ve bahçe 3/12 7 - 7/1 250 ,, 
791 Yeııiklly Panaya Kllyl:aşı arkası Tarla artını. 31445 '114 6-8 2000 ., 
491 Fener Abdi Suhatı Fener • Kalafat y~n 113 280-282 500~ ,. 

Ylizde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedel!eri nakden veya ıayrimBbıodil bonoıile 6denme~ Ozere yu~ar~da •nafı yazılı gayrım ~nkuller• 
den 791 491 N 11 d'd d" 1 . • b t aç k artbrma ıuretile aatışa çıkarıımışbr. Kat 1 ihaleleri 1/2/934 Perşeınba aünil - ııra o. ı ar tem ı en, ıger erı yenı •t an ı k 1 · · • " 
ıaat 15 tedir. Mnzayedeye iştirak edeceklerin yevmi me:ı:kO.rda saat on d6rt buçuğa kadar pey a çe erın[ı{ıa6tjırınaları laz m:iır. Senei haliye 

· ·ı b 1 d' · · · .. · 'tti' ş tn a Bankamıı kapısına atılmıştır. veriısı e • e ıye reaımleri ve vakıf ıcareıı muşterıye aı r. ar am 

Gedikpaşada Jandarma 
Satına1ma Komisyonundan: 

Mevcut evsafa göre iki bin beşyüz liralık kundura yağı 
pazarhkla satın alınacak ve pazarlığı 21 İkinci Kanun 934 pa 
zar günü saat on beşten on altıya kadar yapdacaktır. İstekli
lerin şeraiti anlamak üzere her gün ve pazarlığa girmek iç.in 
yüz seksen yedi buçuk liralık teminatı evveliye makbuzıle 
mezkur günü muayyen saatlerinde Komisyonumuza müra· 
caatları. (258) 

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

........... ~----~~~~~--............ ... 
ZUMR:E Z~DE A. ŞAKIR 

Tü.rk Sanayı_ Harbıye ve Madeniye Fabrikası 
I.tanbul - Halıç • Karaagaç, Telefon 43214, Telgraf, İstanbul Zümre 

Ayarlanmış Ölçüler: 
1? • 20 • 20 • 50 • 100 - 100 - 200 • 500 ~ramlık 

Sekiz parçadan ibaret pirinç takım perakende olarak 
Kutusuz 200 kunıı, kutu ile 225 kuruı 

Bir kiloluk pirinç 95 kuru1 

MADEN 1 TARTILAR: 
1/2 Kg. 25 kuruı: 10 Ki· 280 kuruş 

1 " 40 " 20 .. 525 .. 
2 " 75 " 50 .. 1401> .. 
5 ,' 150 ,. Tahta metro 75 ,. 

Perakende ve toptan obrak satılır. Sipariş alınır, Satıt yerleri 
Ankua Necati Bey caddesi 29 No. 
İıtanbul • Galata Tilnel caddeıi 36 No. TeL 44)43 

.. fl20551 
Mahmudiye caddesi Sl No. ,, •t . . 

Liman kooperatıfı 

~ · 
nllnıaraıı ile mul.ayyet müracaatın 269 

!:r~l'eti umumiye, ~ştihasızl~k F. osfatl 1 ~~it ll""et~izlik halatında bu- . 
f aide ve tesiri görülen arkMaltH as Si 
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Kullan1nız. 
G' 

Her eczane;::: .... 
de satılır.c 



Y E N İ ( Eski İstasyon Lokantası ) 

' 3 üncü kolordu ilanlar;=] 

M. M. V. Satınalma ·Komis
yonundan: 

lzmirde Gaziernir ve Reşa
diyede yaptırı!a::ak olan u~nu
mi kanalizasiyon ve Hangar 

pistleri kapalı zarfla münaka- 1 
saya konmuştur. İhalesi 22-1-
934 Pazartesi günü saat 10,30 
dadır. Taliplerin keşif ve şart
nameyi görmek Üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için de 
o gÜn ve vaktinde teklif ve te
minat mektuplariyle Ankara
da M. M. V. Satmalına komis
yona müracaatlan. (3448) 

(7142) 64 
• •• 

M. M . V. Satmalına Komis
yonundan: 

Hava lhtiyacr için muhtelif 
cins fotoğraf kağıdı, cam, ve 
eczaları pazarlıkla alınacak
tır. Şartnamesini görmek iste 
yenlerin her gün öğleden son
ra, pazarlığa iştirak edecekle
rin 28-1-934 pazar günü saat 
10,30 da teminatlarile birlikte 
M. M. V. Satınalma Komisyo
nuna müracaatlan. (3466) 
(259) 

ı Dr. Hafız Cemal 
ı Dahiliye mütehassısr 

Cumadan b~ka günlerde saat 
l (2,30 dan 6 ya) kadar latanbul 
1 Divanyolu No. 118. Kabina tele

fon : 22398. Kıtlık ikametgah 
Telefon 42519. 

4 

• 

İstanbuJ... 
Bahçekapı caddesi 1 

L 

Beyoflu 
l.tiklil caddesi 

R ızı~ 
BAYRAM 
Hediyelerinizi 

S0MERBAN 
Yerli 

Mallar 
Pazarından 

Alınız 

• • En ıgı, 

En ucuz, 
En güzel, 
En sağlam! 

1 Ankara 1 
Çocukaarayı caddeıi 

Samsun 
Bankalar caddesi 

. ·,. • .. .... '. ~ .. ' . ...,~ ' "':° . ' • ~ .. .. ": 

Misafirlerinizi Memnun Etmek İçin 

ikra.••• 
Sahş Yeri Yalılıt: -

• 

Lezzeti Kendisine Mahsus Olan 

Kahvesinden 
ed.iiıiz 

Mısırçarşısı Kapısı ~arşısı Kurukahveci Mehmet Efendi Mahtumları 

• 
Hiç Bir Yerde Şubesi Yoktur • 
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