
Kibrit fiatlarının yirmi para 
indirileceği anlaşılıyor. Vapur 
cular şirketinin Bülent ismin
deki vapuru karaya oturdu .• 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUl 

Hindi Çini valisini Parise 
götüren tayyare yanarak 
düştü, icindeki dokuz kişi 
kavruldu .. 

FiYATI 5 KURUŞTUR 8 inci sene No. 2853 ÇARŞAMBA 17 KANUNUSANi 1934 Tel: ( Mildilrı &4318, Yuı lıl••I mG.IJl.lı Ullt.. 
ldu• f'• Matbu ı 14310. 

~-

~anayi hayatında 
şçi ve köylü 

le,; 8 •t ıenelik sanayi programile &e-
1; hk •eneler içinde memlekette aana
ın •Yatı )'aratmak yolundaki çalıı
ıı::'1"- baılıyor. Filhakika sanayi 
aındır~, ~Ünıhuriyetin iktııat aaha
ın · " tıındıye kadar &iriıtiğı en ehem
le~~eUj bir letebhüatür. Bunun teair
ı..11 Yalnı7. iktrıat sahasma münhasır 
fo.:'·~acak; .Türk cemiyeti yeniden 
•an u. e olacılktır. Bunun içindir ki 
tııa .a~ı Programı iktısadi, mali ve iı;:ti
ola 

1 
k ayahını7.da münferit bir hadıse 

!Bulgar müfritlerinin bir teşebbüsünü protesto 
ettik ve Sivilingrat valisi derhal azledildi 

;a telakki edilemez. 
>ir •nayj programile ıimdiye kadar 
Yıl a.,t Dıcınfeketi olan Türkiye sana, 
leı,;1:ceı. demektir. Bir ziraat m.e~
kaı nden sanayi memleketine ıntı-

etın · · · 'Ik ııa, •nı·n. tümül ve ehemmıyeti ı 
•ard ı k oı~k •. ıroze çarpar. Buna hazır ı 

Sadettin Ferit, Ne,et Ömer, '.Ali Rıza, Muhtar, Hamit Beyler 

Şehir planını seçecek 
heyet dün seçildi 

\ 

Seçilen • •• • JUrl 
• 

mımarı 

heyetinde hiç bir Türk 
bulunmuyor mu? 

-Bayram 
Bugün Şeker l Bayramıdır. 

"Milliyet" okuyucularına bay -
ramlarını kutlular ve claha mes
ut bayramlara kavu~malcırını eli 
ler. 

Bayram münasebetilc "Milli
yet" perşembe ve cuma günleri 
çıkmayacak, fakat lranısızca 
nüshası olan La T urquie Bay
ram günlerinde de nefir vazife
sine clevam edecı ktir. 

Bulgarlar 
Protesto ettik 

--o-
Bulgar hükumeti Sivilin

grat valisini azletti 

1 Vapurlardan nasıl harç 
alınacağı anlaşilamıyor 
Ölçü ve ay~rlar kanunundaki "ton,, 
tabiri müşkül bir vaziyet ih<l~s etti 
Yeni ölçü1.ıer ve iyarTar kanununun 

tatbikatında Deniz ticaret idaresi çok 
mühim bir müşkül karşısında kalmıı
lır. Bu müıkülat, yeni kanunda alel
itlak bin kilo mukabil itibarile (ton) 
tamiri kullanı~mış o!duğu halde, va -
purarın ne rüsum, ne gayri safi ve ne 
de hamule tonajlıır.na hiç temas edil 
memi§ olmasından ileri gelmektedir. 
Halbuki rüsumu bahriye kanununda, 
merakibi bahriyeden alınacak rüıum, 
bilfarz (26 dan 50 tonaya kadar ~u 
kadar) diye tayin edilmittir. Rüsumu 
bahriye kanunu iae, vapurlann Re • 
jiıter denilen rüsum tonaarnı eaaa tut 
muıtur. Ö!çüler ve iyar1ar kanunun· 
da iıe alelitlik tondan bahaediJmiıtir. 
mese1i. 50 metre mükibı gros denilen 

nın U>:ere itçının çalııma ıartl~
ta.0 ~e ıneaaj ıaatlerinin bir kanun ıle 
t\ıp~'Z ~dilmesi lazımdır. Garbi Av
buYlık kı •anayi mcmlekeUerınin en 
bır1 . ık.ısadi ve içtimai dertlerinden 
y;,,; .'IÇ•nın çalı r..aa ıartlandır. Sana
~atıı,~ ınkitaf uevirıerinde iıçi uzun 
tııı1 :• e fecı tartlar altında çalı1tınl
Ça1ı1~ lr•rek mesai saatlerini ııerek 
••r y a fartJannı tanzim eden kanun
'' aahPıJıncıya kadar bu vaziyet siya
lelr.ı;n;•Ya İntikal eden bir içtimai dert 
~n•y· alnıııtır. On dokuzuncu asırda 
llıiyeı{· hareketleri tarihinin en ehem
'1n1 ıy\ a.,fhaıı, iıçinin çabıma ıartla
lıu, u 1 eıtirıneı. yolundaki mesaisidir. 
"e 1;7'Uz; nıiicadelelerle ve ,iktısadi 
llıitlir a~.'~l"lıntılarla temin edilebil
llıeını~ı. ala bu ehemmiyetli itin her 
"'•ı. F~:ıe baıanfdığı iddia edile
•IDifler· ı. hakıka bu imtizaçıızlığın 
lııat 1

•
01 bi.ıyük mikyasta liberal ik-

Mimarlar Birliği böyle büyük ve mes'uliyetli bir kararda f 
kendisine rey hakkı verilmemesini teessürle karşıladı 

~I 1 ııayri safi hacmi istiabi 17 buçuk ton 
tutmaktadır. Bunu herhangi bir va • 
purun gros tonasını rüsum tonasına 
çevirmek ve ondan kiloya göre ton 
ınikda~n~ he•ap ederek harç almak, 
çok muhı_m müşkül bir mesele tetkil 
etm_ektedır. Bu yüzden yeni ölçüler 
ve ayar _kanununun tatbikatına batla 
nalı berı vapurlardan rüsum tonaaı ü 
zerinden harç alınmamaktadır. Bu hu 
ıusta lktıaat vekaletinden nasıl hare-

BO§müfettİ§ Kudret 8. 

fade mümkün olup olmadığı tetkik e
dilmektedir. Dün bu hususla kendisi
le görüıtüğümüz lıtanbul mıntakau 
ölçüler ve ayarlar baımüfettiıi Kud -
ret Bey, baımüfetlİ§liğe henüz bu me 
ıelenin intikal etmediğini ıöylemi~tir. 
Bu hususla Ankaradan dün gece aidı 
ğımız malfunata göre lktııat Vekaleti 
meseleyi tetkik eltirmiı ve mevcut 
hüküm~er dairesinde itin halledilebile 
ceği kanaatine vanlmııtır. Bu husus-

i> •ıatenı· d • .. e\>letin, ın e aramak lazımdır .. 
1aleti alt koru.yucuıu nezareti ve de
Çoı. lllü k~.da ııçinin iatiamar edilmeai 
llunı• bf uı belki de imkansızdır. Bu
bıiıde •rabe~ her halde memleketi
d• İlk •~nayj hayatını kurmak yolun
•aııı111 ~ ~nıı attığımız bir 11rada prog
Y•te . a akkuı. ettiği zamanki vazi
l' ''"'d"d •ııtııd 1 en hazırlıklı bulunmamız 

S ır. 

. •na · 
Çılirı. Yı Programının tatbikatına ııe -
~ir n:kı ehemmiyetle tetkik edilecek 
\i.ıetin • da. bu prc.gramm ziraatimiz 
teh Ü e "_e zırai mahıUllerimizin ihra-
1\e)'i hıerıne yapacağı teıirdir. Biz A.

~-oi~ ay:~ına &iriyoruz. Fakat ziraati 

1 "tlıl, " zaman ihmal edemeyiz. 
1 tilıo..;.ı: ~aha . uzun zaman esaı 
'""-ktır bır zıraat memleketi ka-
fıYet • Kendi ihtiyaçlarımıza kj. 
>~tıı. edec~k kadar sanayileıi • 
l.ir IJı &ırıa >ıraat bakımından ihracatçı 
a.,ııer:ı~ket olmak ve zirai mah • 
lıedef· ~zın ihracatını arttırmak 
~,.,,,,, ıtn17. olacaktır. Filhakika pro-
!"ııay~ kurulma11 lıtihdaf edilen 
le>iııı.'' . ~emleketin hanı madde-
)' an; ıılıyecek olan sanayidir 
~İro..,ı'a~ayiin inkitafı bir bakımda~ 
"'~-b~ . e Yardım edecektir Şek 
,.-,ıınıu · k" _ • er 
I> OYlüye de,~ıtı.~afdı panc!'r Yetiıtiren 
"l>ıukl ı a e temın et.mittir 

~· u rnenıuc t ·· • -.ıra..t . . a ••nayıı Paınuk 
)'·· çııme iatifade leın' 

1
Un hlen•ucatı.nın. da köyJ!.n edecek. 

o •cak. Ancak. mernleke~~· Y•rdnnı 
lr.endi aanayiimize k'f ız yalnız 
dar ziraat mahsulü ıy:~"~ edecek ka
lamaz. Dainı 1 rmekle ka. 
Jünürn.. a artacak panıuiuınu 
"" ınu-;:·~ebulun~cağı ıibi tütünüm~~ 
..... ddelerj yvenıız batlıca ihracat 
ıı.. . . arasındadır Saı:uı · h 

•"'tiyoruz d" • yı ayatı-
YeU; -·ı. ıye memlekete eh--: ... ı tard d"" · »•um• 
Cat •ıb .a ovız getiren bu "hr 

8 ,•aını ıhmaı ed . ı a-
l eyne1ın·ı . eıneyız. 
~flDaı ı el tıcaret haanin. d 

&tJld •na rağrnen ın ar
lı. ilki eıya .. ' hıeınleketler ara , 
allıaca· mubadeleıinin bu·· b""ıu·· 

"1e gı asla iddi . s u n 
'· lllleltet - a edılemez. Her "•nd· . cografya . . 
lıa ·••nin Yet. t. vazıyetıne göre 
.. ika "'•mı k 1§ ırenıediği mahsulleri 
"ltr lr. 1 e eUerd · 
illi d - acaktır a·J:n &etırnıeğe mec 
'te \ e Çok nefia ~ ••sa m~ınleketi -
1ıı tıru ıneYv ~ ":raı. Yetrıen tütün 
ıı: dııarıda m: gıb~ m~hıullerin dai
)e~Delnıiıeı tica ıt~~ılerı b~unacaktır. 
dia;

111
" ırore her re 10 bugtlnkü vazi -

ıaaı Dden. nıal al m~ın_Ieket ancak ken 
)e~" almaktadır 1y ıg_ı takdirde mal 
lı.ır ~" "tYa rnüb danı Para ile ticaret 
lı.aci O.nayi hay ı:. ele.aı kaim olmuı
•ıııı ar hariçte a !' gırmekle timdiye 
illi •ı:vay· · 0 gehrttiğimiz bir la • 
ı. ıde ı DıeınJekett · 
"'"d n ticaret h . e ımaJ edeceği -

ar d acmıın· b" •rlaı k ız ır dereceye • aca tır. 
..t• "'llt L 
"'Ye ""' Y•rr ·· . Olaıı "'•ınlek : sanayu hımaye edelim 
•••in Pıu-aıit :a~ a~~a Yttletemiyecek 
ıloi~ "•ro.n b. ayu memnuiyet dere
llıay deiild" ır himaye ile koMllJJak 
tıoı.ı" •tıne1c; ır. Bu Paraait aanayii hi
lıliıı O.ıırtda hemleket iktısadiyatı 
ı._,1 •del>ıe~ " ~-mmiyetli bir fayda te 

""•dır· · Dıger taraftan ıu zarar
ı . 

"•ı.· - llıra ı a(i..;:_ .. cilt eıyalarımızın dııan • 
~ --u .. ..._ Af uzerine fena tesir yapar 

'-id ali nokı d d ı t ·· ·· • ııil.lıtıd a an ev e gumruk 
&iı- an Dıahrum kalır. 

>, p "'""'•nlar · · d "d ·"' çılnn Parasıt aanayı, ışan 
l~ 1~d;. Bu ~aıını temin için himaye 
~İi bı~ tı.ıür funkü tartlar altında böy 
t• dıtarı • aza Vllrit değildir. Çün -
ı~'ltıe,.. 1e:ara çıkmazsa, içeri para 
~ eııe k tke çok eıya satsak ta mem 
tı~ ll:ıilni ~racaiırnız aanayiin inkiıafı 
•i~ •lıa1c;~ Bam":~ fartile, çok eıya ıa 
ltk den iıı · f u ınubadelenin geniılemo 

•t ilıt ı •de edecek olan gene mem 
1 •adiyatıdır. 

Ahmet ŞVKRO 

Ziya ve Nuri Beyler 
lstanbur ıehri plinı ve imar işleri 

daha müsbet bir safhaya &inniıtir. 
Şehir planını yaptırmak üzere Avru· 

padan davet edilen beynelmilel töhreti 
haiz iiç tehircilik mütehassıaı umumi 
projelerini belediyeye göndenniılerdir. 

Bunların içinde Möa.yö Lambert he
nüz bir kıımı projelerini göndennemit .. 
tir. 

Plin müıabakaaına ıiren üç mima
nn isimleri §Unlardır: Mösyö Agache, 
Möıyö Lambert, Het' Ergüz. 

Müteh•ımlar iptidai projelerle be
raber birer de rapor ııöndermiılerdir. A
van proje ve a11l plinlar müsabaka ne
ticeıinde kazanacak mütehassıs tarafın
dan yapılacaktır. 

lıtanbul ıehir planının bu üç müte
haa~'•!-.n hangi nıimara yaptınlacağını 
tay~n •çın ıehrirnizde büyük bir jüri he· 
Yeti toplanmııtır. Bu jüri heyeti 21 ka· 
nunusanide ilk · r .. 
salonund .ı· ıç •maını şehir meclısı 
tin be . a ! 1 ve belediye reisi Muhil· 
parak yın .. rıyasetinde ilk içtimaını ya
kik b ~utelıauısların raporlarını tel-

e aı ıyacalctır. latanbul tehir pliru
nıceky~eacak mimari bu heyet tayin ede

tir. 
Şehir mec:liıi riyaset divanı dün va. 

li Beyin riyasetinde toplanarak jüri he
Y':ti~ Şehir Mecliıi namı?a bet aza ıeç
mıttir. Bu bet aza Sadettın Ferit Tev
fik, Avni, Manyas zade Feridun,' Refik 
Ahmet Beylerdir. 

Jüri heyeti bu zevattan b.tka aıa
ğıdalri zevattaa mürekkeptir: 

Vali ve belediye reisi Muhittin fı. 
tanbul mebuıu Halil, Bursa mebuau

1 
Re-

fik, üniversite emini doktor Neıet Ömer, 
müze müdürü Aziz, sabık Nafia vekili 
mühendiı Muhtar, belediye ve sabık fen 
müdürü Cevdet, sabık profesör Muıtafa, 
ıu mühendiıi Bürhanettin, mimar Möı
yö Deps, Celal Esat, belediye fen mü
dürü Ziya, belediye imar ıubesi müdii-
rü Zi}'ll, belediye harita ıubesi müdürü 
Galip, belediye yollar müdürii Nebil, 
vilayet sıhhiye müdürü Ali Rıza, bele
diye hıfzıssıhha mütelı.lıMll dOkUıii Ze
ki, vali muavini Ali Rıza, belediye reis 
muavinleri Hamit ve Nuri Beyler. 

Bunlardan baıka Güzel San'atlar a
kademisinden de bir zat jüri heyetine iı
tirak edecektir. 

1 ıtanbul plinı yapılırken ve tatbik 
edilirken seçilecek mütehassısa yardım 
etmek Üzere belediyede bir imar bürosu 
te~.is edilmitlir. Büronun müdürlüğiine 
~uhendiı Ali Ziya Bey tayin edilmit
tır. 

. !•tanbul ıehir planı müsabakaamm 
Jurı heyeti azalannın isimleri müna
ıebetile mimarlar birliği idare heyeti . 
azasından mimar Zeki Bey gazetemi
ze ıu beyanatta bulunmuıtur. 

.. - .. Juri heyetinin isimlerini bizde 
ıı:orduk. Heyette bizce de çok kıymet 
lı tanınan ıahıiyetler vardır. Bu ze -
vatın arasında böyle ıümuUü bir pro 
jede bulunmaaı lazımgelen, mühen • 
diı, ıu ve yol mütehaNraı ve tehri ta
nıyanlar mevc_uttur. Fakat tehrin gü
zelliğine, ıehrin mimari kıymetinin 

(Devamı S inci sahifede) 

İstanbul Emniyet teşkilatı 
için binalar yapılacak 

Tahdidi sin kanunu martta çıkıyor 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Mil· 

Ji Müdafaa vekalet binasının arkaunda
ki 11rtta polia mektebi inıası için ayrı· 
lan arsanın istimlak muamelesi yapıl· 
mııtır. 

Mektep planı Üzerinde de bugünler• 
de bazı tadiller yapıldıktan sonra ilkba· 
harda infaata batlanacaktır. 

Mektep için İatimlak edilen arazi &~ 
niı olduğundan bu arazinin bir kıamıD
da polis meskenleri yaptırılması tasav. 
vur1arı vardır. Bu tasavvurun kuvve
den file geçebilmesi için imkinlar aran.. 
maktadır. Esasen Dahiliye vekaleti bu 
nevi meskenlerin polia tetlriliıtı bulunan 
her ıehir ve kazada yapılmaaını istemek. 
tedir. Zamanla bunun teminine çalııı
lacaktır. Bu takdirde zabıta memurlan• 
mızın konforlu mesken ihtiyaçtan te
min edilmiı olacak ve Viyanada olduğu 
gibi tekaüt olmuş Zllhıta memurları da 
az bir bedelle ayni meskenlerde otura• 
bilmek imkanını elde etmit bulunacak
lar.dır. Poli~ ~ektebinin Ani.arada inıa
$1 ikmal edıldıkten ıonra bilumum zabıta 
nıemurları İçin mukarrer o1an kurslar a
~ı1arak zabıta i.mir ve memurları sıra 
ile ku_rslara devam ettirileceklerdir. 

Mi!let Meclisinin mart lçtimaında 
~~unoyet keıbedecek olan tahdidi ıin 
layı~a~ının d!" yeni mali seneden evvel 
tatbıkıne geçılecektir. 

Memleketimizde devlete ait veya kira j." 
le tutulmuı karakol binalarının •aihm" bir 
qıul dahilinde ıslahı mevzuu bahistir. 
Bilhassa fatanbulda emniyet müdürlüğü 

Emniyet U. müdürü Tet•fik Hadi B. 

binaıile karakolları meıeleainin yakın za
manda halline çalııılacaktır. 

,. Iatanbulda devletin malı olan ekseri 
karakol binalarrnın s~tdmaıı ve bütçed 
icar bedelleri de karıılık aösten"lmes· e 

·ı I" 1 1 • ı au-reh e azım o an yer erde muayye t. 
terde karakol binaları yaptınlma ~-· 1~-
nülmelctedir. sı uşu-

Tevfik Kô.mil B. 

PARIS, 16 (A.A.) - Havas ajan
" bildiriyor: Sofyadaki Türkiye aefiri 
Trakya muhadrlerlnin Türk - Bulgar 
hududunda kongrıı; aktetmeleri için Bul
sar makamo.tınca rilen müsaadeye kar
t• Bulgar hiı1nint.tı nudinde prolasto
da bu)unmuftur. Bunun üzerine Bulgar 
hükumeti Sivilingrat valiıini telgrafla 
azletmiıtir. 

Rıhtım şirketi 
Aleyhine dava 
600 bin liralık yeni bir 

dava açılıyor 

- ~----· --· 

J 

ANKARA, 16. A. A". - fatanbul nh: 
tan ıirketi antrepolarında 924 senesin
den itibaren ziyaa oğratılmıı eıyanm 
gümrük ve inhisarlar vekaleti milfettiı
leri vasıtaıiyle teapitine haılanmııtır. 

' 

Evvelce ilk teapit edilen zayiat mık
tan dolllyiıiyle nhtım tirketi aleyhinde 
açılan ve adliye binaamda yanan bir mil
yon liraya yakın mıktarlık tazminat da
vaıı doıyaıı veki.letçe yeniden teaİ• & 

dilmiıtir. Şirket aleyhine bugünlerde 600 
küsur bin linılık yeni bir dava daha açıl
mak üzredir. Bu davanın mevzuu da ant· 
repolardan rüsum ve eıya kaçakçı!ıiı ~o
layiaiyle hazine ve eıya sahjp)erinın l'•r• 
dikleri zararlardır. 

Atinadan 
Büyüklerimize 
Hediyeler 

ATINA, 16 (A.A.) - Hükumetin ta· 
lehi üzerine asan atika meclisi Atina a
san atika müzesinden çok güzel dört 
vazo seçmittir. 

hadan evvel dördüncü asra ait olan 
bu vazolar Türkiye Reiıicümhuru Gazi 
Mustafa Kemal hazretlerile, Batvekil lı· 
met Paıaya, Hariciye vekili Tevfik Rüt-' 
tü Beye ve Biiyük Millet Meilisi rdıi 
Kazım Paıaya hediye edileceklerdir. 

Bu hediyeler Yunan parlamentoau
nun tatilinden sonra Ankaraya gidecek 
olan lktısat nazırı M. Pesmezoğlu la· 
rafından takdim olunacaktır. 

ket edileceği istizan edilmiıtir. O!çü-
1~.r kanununda unutulduğu anlatılan 
ruaum tonaar hakkında kanuna ah
k&m ili.vesi, meclisin toplanmasına 
mütevakkıftır. O zamana kadar bu 
vaziyeti için mevcut ahki.mdan iıti -. 

' la bugÜnlerde lıtanbula tebligat yapı 
lacaklır. 

Yenileme komisyonları 
Bürolar cumartesi günü işe başlıyor 
Müddeiumumilik iki tebliğ ile vaziyeti izah ediyor 

Adliye yangınında yanan evrakın 
yenilenmesi hakkındaki kanun 19 ki
nunur.aniden itibaren mer'iyet mevkiine 
airecektir. 

Kanun mucibince tesis edilmesine ka· 
rar verilen yenileme bürolan önümüz
deki cumartıesi gününden itibaren Yeni 
Poıtahanedeki hususi dairelerde, faali
yete ııeçeceklerdir. 

Şimdilik tesis edilen bürolar, iki ta
nedir. Ve bunlardan birinci yenileme 
bür-oıuna ikinci ticaret mahkemeıi aza .. 
ıından lama.il Haklu, müstantik azasın· 
dan Muhittin, birinci ticaret aza milli· 
zmu Ali Beyler, ikinci yenileme büro
auna da befinci hukuk mahkeme.inden 
Fazıl, sulh hakimlerinden Sanulıi, aza 
müluımlanndan Tııhsin Beyler memur 
edilmiılerdir. 

Bürolann emrinde lüzumu kadar 
zabıt katibi ve mübaıirler bulundurula
caktır. 

Yangında evrakları yanan alakadar· 
lar, bu bürolara müracaat ederek dava
larını yeniden tesis etmek imkanını bu ... 
lacaklardır. 

Şahsi istida ile evvelce müddeiu.ıı:ıu
miliğe müracaat edip te muamelelerı ın .. 
taç edilmeden adliye yangınında evra
la yananlar da davalarını yeniletmek i
çin müddeiumumiliğe müracaat edecek-

lerdir. •
1
.k 

Bu hususlara dair müddeiumunu ı -
len gazetelere atideki tebligat yapılmıı-

tır : . . 
J. c. Müddeiumumiliğınden: 
Aclliye binasında vukua gelen yan

gında zlyaa uğrayan hukuk ve ticaret 
doıyalannın yenilenmesi için 2367 nu
ınariılı kanun mucibince teıkili icap e
d>n teıis bürolarının 20 kanunusani 934 

Müddeiumumi Kenan Bey 
cumartesi gününden itibaren Meydan· 
cıkta Yenipostahane binasındaki dail'ei 
mahsusada hali faaliyette bulunacaklaı-ı 
tebliğ olunur • 

l. C. Müddeiumumiliğinden: 

Adliye yangını dolayısile yanan dos· 
yalar yenilenmektedir. 

Şahsi dan ve §ikayetname vmlme
sine b.ğlı suç davacı ve müıtekilerin
den davasını yenilemek iıtiyenlcrin is
tida ve yazılı tikiyetname ile memuriye· 
timize müracaat etmeleri tebliğ olunur. 

Fethi Bey A vrupaya 
gidi~ror 

Sabık Pariı Büyük elçiıi Fethi Bey 
bugünlerde tedavi için ~'vrupaya gide· 
cektir. 

Hcılkevinde clün toplantılarını yap arı Burıa li•e•İ mezunları bir aracla 
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Tarihi tefrikamız : 4 

Napolyon imperatoriçe Jozefin'i 
nasıl sevdi? 

Napolyon'un ikbal devri ve aşk macerası-
Yazan: PAUL REBAUX. Tercüme eden: H. T AHSIN 

KURŞUNA DİZİLECEK ADAM 
Jozefin, cevap verirken süküne-1 

tini saklıyabilmi9ti: 
- Zavallı çocuğun kabahati ne

dir? 
- Kaçak e9ya ticareti yapmıf, 

hilekarlıkta bu,unmu~. B.ı adam, 
ordudan kovulması icap eden bir 
hır.ızdan ba9.{a bır 9ey 'eği.dir • 

Bonapart, bir dakika asıl müthiş 
cünnU: 

- Bu adam sana i.fı><tır ! 
Cümlesini söyılyecek 01du, Fa

kat tereddüt etu. !jiü,>he ıçinde 
kalmayı tercih edıyord.ı. Ya bü
tün bunlar hakıkatııe? Bu takdir
de bu hain ve vetasız kadına hü
cum etmekten, onu dôvmekten, 
bu çehreyi, bu g\lzel, bu azız çehre 
yi to><atıamaktao bafka yapılacak 
bir fCY kalmıyordu. •• 

'ı a masum iae? Böyle bir ittiham 
da ou.unıU&A oe.k, onu ebed.yen 
kenCiısıne UUfman etmıt olacaıı;

tı. bo,-.e bır ll&A(Mete acaba taJıam 
müı edecek mı ıdı! J:Sır hıddet da· 
kıka>ında agızdan kaçıruan bır 
keıune ıçın te"1'.D.1 bu aaaCiett ebe
aıyt:.ı yıkmaı< ıazımgelecekti ... 

JJonapart ne• suıe D""Wl oıma

ğa ça 19arak suaı.ermde devam e
diyorCiu: 

- Bu senin takdim ve himaye 

zularmm husw bulmasına yaı·dım 
etme.erı için ekseriya maiyctime 
tavsiyede bulunmu9tum ve hata da 
bulunmaktan tarıg olmuyorum. 
Bu aaamın sukutu, benım de hay
sıyet ve itibarım üzerinde tesir ya
pacağı tabiidir. Halbuki Sezarın 
karı.ım;ıan tupbe etmek kinucnın 
hatırına geımemelıdır •.• 

Jozefın, mavi &tizlerinin baygın 
bakıtı. cazıp Lebes~ümierı arasın
da bu medınkıir imada buluumu~ 
tu. Boilapart ın e_ki Roma kahra
manlarına ne derece benzemek ar
zusuncıa bu.uoauğunu pek güzel 
biliyordu. Artık .bonapart mıinaka
taya devam etmek istemıyo,au. 
h.endısıne bir ıt.mat, bir gevtek·ık 
bir kanaat gelmişti. 

Jozefin yanına yaklattı; bütıin 
vücudunu saran yaaemın kokusu· 
nu timcıi tenettüa edıyordu. llona
partın i.ınıformasmm düğnıeler.ni 
oynıyarak bırer bl!"er tu•uyordu; 
yüzünü ve ellerini hafii ,;e ovuyor
du. 

- Bonapart bu derece Corae"lü 
olma! Nıç.n ıcendıni teı.;a tanıtıyor 
sun! Büyuk.erın ~anı atfetmckiır. 
.Fransa ve ltaıyanın mukadderau
na hakim olduğun bir sırada ehem-
mıyetsız kUÇ"-"' oır zabıt uzer.ııue 

ettiğin \..nar.es .. cı;« mı 1 tevaKkuf etmek senin için naııl ca-
- Evet, dığer bır çokları gibi. • iz olabılir ! Asıl ehemmıyetlı olan 
- Paricten seninle beraber gel- nokta, tekmil kuvvetı, te><mil dık-

mi,ti aegıı m• ( 1....en .. va Leyan ... un- kati, tckırul 9ıc<deti, t:ahıı b.r erKa
de c.c sana re. a.mt eunıttı"! nıharp :.ı:abıtının kur9wıa dizılme-

- Orduda zabıt noksanı mı •İne değıı, fakat ayağı çıplak, kar-
var? Hem zannederim ki, Bana- nı aç, harikalar gosteren ve takd.r-
part, biraz da benim tahsi _rave- lere tayan oıan bu askerııı retaııı-
rim olmasına müsaade etmıf bu- na haarelıneKtır. Eskı devre1ere 
lunduğun bu Charleı, iyi hızmet yaratan bu kabramanlaıa kuman
etmesini bilen, sadık b1r arkadaf- da etmek, öyle parlak bır tanhtır 
tır. ki, hayatın küçukiiilueri ve te eı rü-

J ozef in, ancak ülfet edildiği a- atı, bu büyük mazhariyet kaı·tısın
damlardan birisinin maruz kaldığı da bir yer tutmaması lazunaır. 
bir tehlike kartısmda duyulabile-
cek kadar b.r heyecan gôsteriyor- Jozefin, bu sözleri bir natuk gi
du. ı e gözyqı auKuyor, ne ıstır- bi değıı, nazlı nazlı, bır kcdı yu
ham edıyor, ne de baygın.ilk eseri mutaKlığı ıle söy1emi9tı •• • 
gıLteriyordu. Hınaenaleyb, acep - Öyle ise, peki! Sana tıak ve-
gunanaız mı idi? riyorum. Charıes orduaan kovuıa-

Hakıkat ha•de, Jozefin, ihtiyat- c:aktır, itte o kadar. Kırsın boy
aızlık eltiğm.n tarkına varmıttı• nuou batka yere gitsin! 
Charleı'a ne kalben ve ne de mad-

Charleı'ın bu suretle kurşuna 
deten bağlı bu.ıwuyordu. Onu •&· diziımekten aftedilmıt olmasıle is
dece bir eglence vası.ası telakki kandaıdan kUrtu•Üuğu içın de de
etmıt, eakı ıaareye aıt ahlak met- rın bir memnunıyet duymuftu. Fa
humunun zevce.cı;e bahtettıği mü- kat memnuniyetıni fazıa ı:ı:nar ec
saaciekarhk.tan ıstifade etmitti. rueaıeK ıç.n, Jozefin kendısını tu
B.r zamanlar Öıum.ıe kartı kartı· tuyordu: 
ya ı:elm!f oıan Jozetin, 'ferreur _ Hakkm var Bonapart, en 
devrinden beri daımi bir eğlence doğru hareket te budur ve seni te
vef"is'lz.ık içınde ya..;,.m19tı . .t' aJ<at 

--.- b mın ederım ki hadıse, tu kaybelti-kalbini heniız kıınaeye, ne u ser-
sem Charles'a ve ne de bu yırtıcı ğ,mız zamana değmezdi! .. 
Boııaparta verm•t değildi... Talimiz köpek 

Bo apart en ıııce teterrüata ka- Milanda Montabello tatosuowı 
dar muvaffak bir istıntak hıikimi genıt avlusunda, mutraıc cıaıreıeri 
gibi yavaf yavat ıözune devam e- kapısı yanında Jozermın köpegi 
aıyordu: 1-'ortune, kopekler bır koku alWK• 

- Cbarleı'm kurfuoa dizilme- Jarı zaman yaprudarı gıoi, asağı 
si ihtimali de varöu.. • yukarı kofufuyorau. t<.apı efıkıc-

- Eğer mücr.m olduğu tabak- rınde, heykel kaıuelerı, çıçex sak
kuk ederse elbet cezaıaııdınlması sıları altında musır bır aıaka alil
lazımdır. meti gosterıyordu. Köpeğın aldığı 

Jozefin bu ı'.ya:etinde muvaffak tavırlar azametıne İfaret ediyor· 
olmuf.u. Bonapart kadın sevku.- du .. 
ceyti •. in manevrası altında kaldı- 8u sırada, burnu, göz çizgilerin
ğının farkına varamıyordu. Bu cie- den yukarıya doğru çıkan, mukav
rece süküne•• Jozetın'in bigünah veı bacaklı, ab,ak auraLı bır bul
olduğunu İspat etmiyor muydu? dok köpeği muttak kapısından go-

Jo"efin ince zekasile suçluyu ründü. Sırtı koyu külrengı çizgili 
kurtarmak iıtıyordu. bu hayvan, bır pehhvan adımı ıle 

Lakayt bir hsanla, zerafet ve aü- ilerliyordu. 
künetle, eğer Charcls kirli itler ar- .Fortune, bunu görünce, böyle 
kasında kofmu9sa, evrakı inıza e. bir ziyareti kendisi için hakaret 
<.en!e, gibi meı'u1 olıwuı lazımgt:- saydı . .tSurada ondan batka bit kö
leceğini ıöy1üyordu. Diğerlerine pek ne cesaretle meydana çıkabi
ib,et nümuneıı olmak için birisini liyordu? .. 
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ARICI HABERLER 
" Emeraude ,, 
Tayyaresi düştü 

Cubada örfi 
İdare ilan edildi 

- -~·--- -_ ---
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Gazi Hz. ne hediye edilen kılıç 
Hindi Çini valisi ile sekiz Yeni cümhur reisi vaziyete 

J\NKARA, 16 ( A.A.) -Japon Turan cemiyeti tarafından. Gazi 
Hazretlerine hediye olarak takdim olunan kılıcın üç yıl evvel bır la: 
pon ıanatkan tarafından yapılnıı, olduğu yazılmrftı. Kılıç üç yıl değil 
bundan üç yü:; yıl evvel bir Japon ıanatkan tarafından yapılmış ı;olı 
kıymetli bir eserdir. Tashih olunur. 

kişi kavruldu hakim ölmağa çalışıyor 
PARIS, 16. A.A. - Pilot Laimay'in .. .~AVA~A, 1~ (A;t-) - Kübade, 

• idare ettiği üç motörlü Emeraude tayya- orft ıılare ılan ~l.A) A . 
resi Mar•ilyaya, 14,23 de gelmiş, 15,10 HAV ANE, . . cfj-. bıa~a-
da hareket etmit ve Lyon'da 16,10 da ted Preaa gazeteaırun v".~ gı " ":. - l zmitte Kağıt F ahrikası 

· · ti" 1 · d H' d" · · • bere aöre a_.en pazar gwuı hukumet yere ınmı' r. çın e ın ıçını uınU1111 • •-T • • 
•· · M p · ha ·· d ·· - M tarafından hacız kararına tabı tutulan va.:.ısı . atgnıer, va mu uru • d . . ·L- .,, dl Am · 

IZMJR 16 (Milliyet) - Be, •enelik sınaileşme programına gi • 
ren kağıt l~brikasının ıehrimizde kurulacağı tahakkuk etmiftir. Bu hll 
ber lzmitte derin ıükran ve ıevinç his/erile karşılanmıştır. 

Bhaıımie ile zevcesi de olan Emeraude •·E.ektrik ku reti uLınoa.ı !! __ 1 ....• erı 
tayyar si 18,15 te Le Bourget'ye hare- kan §ırkeLınin muvakka.~ mudurlugune 
ket etmif fakat 19,10 da bir kar fırbna11 hükumetçe M. Refael Gıraud taym ".: 
İçinde uçtuğunu radyo ile haber ver- dilmıqır. du hkumypanyanın umumtımu 

· · dürü M. Orc er onea ve ma.ıye n .. 
mıştir. . . b" d k" rları:n albnı• altısı vaz;fe-Saat 20,45 te Corbıgny Jandarması ır • . ı memu . . ~ . 
tayyarenin alevler içinde düttüğünü ha- lcrınden az~ı.mıı.erdır. Bun aıa aıt 
b · · maaf tevzıatı da durdurulmuftur. 

.,... verm1'lir. K · f brik tral 1 r 
el · • dakl C b" hal umpanyaya ut a a mı yoz a 

amecy cı:vann uer ıgny . - la muhafaaz alLına alınmııtır. Vaziyet 
kı yardıma koımuslarsa da yangmm ,,d. d" - · b' h 'J d am •tm•k · _ _:,. h · en ııeyı mucıp ır a. e ev .... '" deli , tayyareye ..... ulmalanna ve epsı t d" K Amen·ka h"'-u· 

1 d c ır. uınpanyanın ""' -kavrularak yanan yo culara yar ım et- . . t t tti- · hük" um· oLı·-
el · · mctıru pro es o e gı ve ... 

m erme manı olmuştur. H daki Amerikan eldaine bazı 
T . bö. 1 ku • k ..__ avana '" 
avyare,,ın v e w tu, ıogu ve.....- talimat gönderdiği söylenmektedir. 

içinde uçarken "givrage" denilen h 'he- HAVANA, 16 (A.A.) - Havana-
nin oluşana atfediliyor. da üç bomba patlamııtır. Bunlardan 

CORBICUY, 16 .A.A. - Mebusan biri El - Sol gazetesinin idarehaneain-
meclisi hava itleri encü.,,eni reHle h•Ya de ağrr surette haaarat yapmı9tır. 
iıler inavn, müstetan Emeraode tayya- Urfi idare ilinı üzerine aokaklarda 
resinin uğradıiı kaza ne'İ•e•i ol•rk ö- gece yarıamdaa aonra münakalat ya-
lenlerin cesetlerini ıelimlamak, Fransa aak edilmiftir. 
mÜ•!emleluıt alemini, Fransız t•v-·a· HAVANA, 16 (A.A.) -Yen.i c~ 
reciğini ve bütün Fransayı matemler i- bur reiıi M. Hevia Havanaya gelmıt 
çinde bırakan bu kazanın ne gibi ahval tir. M. Hevia milliyetç.~ h~~~ca 
ve •erait içinde vuku bulduğunu öiren• liderleri'e ve M. Mendıeta ile goruı : 
me kiçin Corbiguy'e gelmiılerdir. tükten aonra vaki beyanatından demıı 

Graçta bir hadise 
CRAZ, 16 • A.A. - Sıiri'de Feldbach 

da 1.500 nazi tarafmdan mühim kant k
lıklar çıkanlmı,tır. 

Sebebi, nazi olan belediye n:iıini~ tev 
kifi ve mahkUmiyetidir. 

Mahalli Heiınvehren reiıi, naziler ta
rafından eair edi!erdc fena muam,lele
ı.,,.e maruz tutulmuı ve ancak hü7ük 
jandarma kuvntleri tarafm~an kurta
rılabilmittir . 13 ki1i tevkif cdilmiıtir. 

tir ki: 
"Kübada sulh ve intizamı eaki ha 

!ine getirmek için M. Mendieta ge • 
rek benimle ve gerek d'ğer frrkalarla 
bir arada çalıımağa mütemail buıun 
maktadrr. 

Hazine nazın M. Deespaigne ite ka. 
bine azasından bir çocuğun mevkile
rini muhafaza edecekleri zanncd;fi .. 
yor. 

M. Crau evine dönmüştür cumar
tesi günü aileaini de alarak M,.L 3ika 
ya gidecek:ir. 

Sarre'da 

Hariciye Vekilinin Ziya/ eti 
'ANKARA, 16 (Telefonla) -Hariciye Vekili TevlikRüştüBeybıt 

akfam Ankara Palasta Alman sefiri şerefine bir ziyafet vermiştir. 

Küçük Sanatlar Talimatnamesi 
ANKARA 16 (Telefonla) - Türk tebaa5ına lıa.retlilen küçük 

ıanatıar haRkı~dahi kanunun tatbikatına geçilmesi için hazırlanmll 
bulunan talimatanme projesi yakın la icra vekilleri heyetinde görüfülş 
cektir. Kuvvetli bir ihtimale göre öproje bazı tadillerle katiyet k6sb~ 
decektir. Maliimılur ki kanunun tatbikatı muayyen bir programa tabı 
tutulacaktır. Ve mensupları çok ol:ın bazı küçük sanatlar progra • 
mın ıon kumına ithal edilm iftir. 

Kaldırılacak olan muhtelit katarlar 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Haydarptıfa - Adapazarı arasında 

pazar, pazartesi, perfembe ve Ada pazarı - Hay!1ar""'4 arcınnda pazar 
tui ıalı ve cuma günleri iflemekte:>lan muhtelıt yo~cu katan bu ayırı 
yirmisinde kaldırıtcu:aktır. 

Polis Nuri Efen dinin k.atilleri 
ANKARA, 16 (Telelonla) - Emniyet umum mütlürlüğii son gün 

lerde lzmirde Polis Nurettin Elcnd inin falvuletile neticelenen elim va
hanın faillerini en kısa bir zamanda diri ile ölü olarak yakalanmaları 
icin mahalline kat'i emir 11ermiftir. Hadise anasında faillerin Üzerleri 
n-i iyi aramamıf bulunan nokta me murıınun 11aziluine nihayet veril • 
raişti_r. Hakkında takibat yapılma ktaJır. 

Polisin vazifelerine dair kanun 

Hindistanda 
Zelzele 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Millet Meclisintle bulunan po!iairı 
'IJa;:İ/e ve salahiyetlerine dair kan un liiyihtı8ının mart içtimaıntla mü• 
zakeresine başlanacaktır. Bu li'ıyih anın daha geni! bir tarzda kararlar 
m11 ve bu maluatla daimi encümen azalarından Şebin Karahisar nıebıJ 

T • k ? 6U V asli RQf.t Beye garp memleke ilerine!~ ımevzuattan utilade edile • 
azyı var mı. rek yeni proej hazırlatılmııtır. Jl.lüzakeıe bu yeni proje üzerinde cer .. 

Ölüler yaralılar var, 
4000 ev yıkıldı 

KALKUTA, 16 (A.A.) - Dün
kü zelzelenin sebep olduğu zayıal 

ve tahribat hak:kmda çıkarılan res
mi liateye göre, Patna cıvannda 56 
ki§i ö.mıit1 407 kiti yaralanmıt, 
4.\AlO den fazla ev huara uğranuı -
tır. 

Biharda Baghagalpurde de 6 ki-
ti ölmuıtür. · 

CO«AKHPUR. 16 (A.A.) - Ben 
gale ey&Je..leri ile demıryoı.an Hin -
diıtanın ıunati ııarbı hav...W ve Go· 
nı<npuruen çok uzakta olınıyan bır· 
Ç4>k h.Op.1. U4er, dÜrucu. ze.tzeıe yuzun ... 
aen ha:;,.ara uğramıııardır. 

BOıvıBAY, 16 (A.A.) - Hindia
tanın blC kıamuu harap eden zeızeıe, 
1 IS~ I oent>erı kaydeaLen en mun.ım. 
ze.zel_eaır. 

Jık aarauıtılar, Astemde duyuımuı 
v• aaat .ııı:,J.0 dan ~,.:so a kadar de· 
vam. ederek. tar.lıtı.an garba, t.AuJr&t i .. 
le Henııale arıwnda ve ıima.ıaen ce
nuua htma.ı.i..ya dağlan ile t'ençap vo 
lv.aauraı v ... ayeti araıınaa uzayan bu 
mıntat<ada buyıik zararlar yapmıı.ır, 

L..eJ.zeJentn merkezı, .bombı111yaan 

tahmıncn 1,t>OO kilometre farkta _ve 
~aııı<utuclan ltiO luıometre ıımaa gar
bıue bu.unınaktadtr. 

lın kupeği ! dedi. 
Ao!;iudfı: 

- ı:.yv.o.tıl Mahvolduk! diyerek 
mutıar.pıerm üzer.ne kOfCU. 

bfüuo", meaeıeyı aerlldı aniadı, 
ve bıraen hucum edere" kuvvetıı 
çene • .i..e kÜç.ü.k köpe~ın beı1'emık· 
1er1ni btrıoır.ne geçırdi. 

yan edecektir. 

Almanya bu mesele için de B lk l d 'J"Y• f •• •ll"k' İ 
Cenevreyc gelmiyecek a an ar a .1 ıcare mumessı ı ıer 
BERLIN 16. A.A. _ Hans ajansı ANKARA, 16 (Telefonla) - lktıs~l 11ekiiletinin yeni teıkiUitınJ~ 

muhabirind;n : Sarre'da reyii.mme mü- mevcut ticaret mümeuilliklcrinin aJedı ıırtınlacaktır. Bu meyanda Pı• 
racaat bazırlJdarı için milletler umiyeti rede olduğu g~~'i bazı Balkan cfovl etlcrı merkezlerinde de ticaret mii• 
nezdinde mümessil bulundurması lıakk.n- musillikleri ihdası mutasavverdir. 
da Cenevrcden yapılan müracata, alman 
hükUnıetinin menfi tekilde cevap verece
ği zannedilmektedir • 

Siyaal alman mehafilinde dün, pazar
tesi aktamı, hakim olan fikir bu idi. Bu 
filcir esasen bu sabahki alınaıı matbuatı· 
nm mutaleaları ile de teyit edilmektedir. 

SARREBRUCK, 16 . A.A.- Havaı 
muhabirinden : Milletler cemiyeti içti
maının açr1muı arifesinde Land~srat'ın 
sosyalist kıımı, milletler cemiyetine boy
kotaj ve tethiı ıuretile milli ıoıya!ist
ler tarafından Sarre halkına yapılan taz
yik halana birçok vakalar z:kreden bir 
muhtıra verınittir. 

Muhtırayi imza edenler bu tazyikin 
rey ve dü~ünce hürriyetini ortadan kal
dırdığını binaenaleyh Versay mııahed~ 
since teıbit ~d'len reyamme müracaat 
hürriyetini zahiri kılmaktadır . 

SARBRUK, 16. A.A. - Volff ajan-
11 bildiriyor : Sarre gazeteleri, Milletler 
cemiyeti mecliıinin daveti hakkında yö
rüıtüjl-ü mütalea!ar sırasında bu daveti 
kabul etmiyen .il.iman matbaabrun nok
tai nazarını benimıemckterli,.. 

BERLIN, 16 .A.A. - M'lletler cemi
yeti meclisi, bu seferki toplant·ıı eı,,a
amda Sarre reyiinu huıuıunda huırlık 
tedbirlerini ,.örüteceğine dair Alır.a :ya 
nın nazan dikkatini celbe karar vermıı
tir . Bu ise Almanyayı Sarre meselesi 
hakkındaki müzakerelrre iıtirak daveti
ni tazanunun etmdıtedir • 

Yunan meclisi iki muka 
veleyi tasdik etti 

ATINA, 16. A.A. - Meclis dün, An
karada imzalanmıt olan Türk-Yunan dost 
luğu misakmı ve yine Ankarada muh
telit mübadele komisyonunun kaldml
maıı için imzaJanmıı olan mukaveleyi 
kabul etmiıtir. 

Mısır tahvilleri 

Kimqagerler Birliği Kon.f!resi 
ANKARA, 16 (Tele/onla) -Türk kimyagerler birliği kongresini 

akdetmiştir. Kongrede kimyagcrli k meıelkinin haklarını korumak içirı 
bir /fanu,, projui luızırlannuuı ka rarlaftırılmlf ile yeni idare heyctl 
seç:lmiftir. Umumi reisliğe yeniden Sıhhiye Vekili Relik Bey merkd 
idare heyeti reisliğine Avni Refik, umumi katipliğe Nuri Refet, iJar• 
azalıklarına Azmi, Hüseyin Vicdani 11e lzezt beyler ıe,ilmiftir. 

Muaf iptidai maddeler cetveli 
ANKARA, 16 (A.A.) - Gümrükler umum müdürlüğü bir taminı 

yaprak teşviki sanayi kanununun 41 inci maddesini değ4tiren 2261 nıt 
maralı kanunun 2 inci maddesi mucibince bq sene için muteber olmıJı 
üzere yapılacağı bildirilen muaf İptidai maclueler cetvelinin hazırlandı 
ğını b:ldirm4tir. Bu tamime göre, cetvel ve buna ait talimatname ayTı• 
ca neşir ve tamim edilinceye katlar gümrüklerin bu tamimtleki uaslard 
göre if görmui icap etmektedir. 932 mali senesi için hazırlanm11 o 

lan muaf İptidai maddeler cetvelin deki eşyaclan 1933 cetvelinde ismi 
olmıyanlar şunlardır: 

Hezaran, selluloit, galalit ve ve emsali mevat plastik ve koko el· 
yalı ve iplik ve ipi, her nevi profil demiri, teneke, bakır tel, nikel - tah 
ta külçe - tasfiye toprağı, hamızıkibrit, hamızı klorma, hamu.ı nemel, 
hamızı hümmas, sut! ko.tik, klorur döşe, çinko çubuk, tlekiıtrin, eklll 
gayri salih hayvani yağlar, amilin, alirjarin ve sair boyalar, petanaltolı 
kaolen, le!Jispat, hasır fapkalık, saz şeritleri, culalt, ligeulier. 

Bunlardan 1-6-933 tarihindEn itibaren 1438-10 nımıaralı umumi 
tahrirata tevfikan rüsumu depozito mretiyle veya banka mektubuyla 
temin edilerek geçirenlerin depozitosu derhal irada nakledilecek, baıı• 
ha mektubu da hemen nakle çevri lcrek irat edilecektir. 

Sanayi programımız ve 
Yunanlılar 

ATINA, 16 (Milliyet) - Türki
yenin beş senelik sanayi programı 

hakkmda fikri sorulan Baıvekil Mös· 
yö Çaldariı demittir ki: 

lran şahı ilkbaharda 
bekleniyor 

TAHRAN, 14 - Iran tabı Pehlr 
vi hazretleri cenubi !randa bir tetkik ,, 
yahati yapmıı, bu münasebetle mer~~ 
u Abadanda bulunan lngiliz - Farı P"t 
rol tirlıeti tarafından büyük tezahür" 
tertip edilmiıtir. 

cezalandırmak kolaydı, fakat· bir .Fortune, tüyleri dimdik, di§!cri 
kin, bır .\.ddet saikaaile orduda meydanda hasmına yakiaftı. Şış
intizamsız!ık çıkarmak doğru de- man buldok, bu küçük fino köpeği-
iiildi. ne ehemmiyet vermiyerek batını 
vaffakıyetleriJe iftihar ediyordu. çevirdi ve gezintisine devam etti. 

Fakat bu güzel neticeler, Parİı· Fakat Fortune, kendisine ehem-
le bir çok kıskançların alenen mey miyet verilmediği içın, hırçm bu
tlana atılmuına sebebiyet verebi- çın homurdanarak, hiddetinden 
!irdi. Eğer bu rakipler, Bonapart kaskatı önüne çıkan köpeğe hü
orduaunda ibtilia ve irtikabın hü- cum. etti. 

Ahçı, yeısındeu beyaz bat!ığını 
yere nrlattı. !;iımdı ne olacaktı? 
1'uraaaıcı vaziyeti telıltKeye g.rmit 
tı . .t onunenın ıyı bakıımasını bıl
hassa tavsıye ecıen ceneral, bu &ui• 
kasttan ıntıkam aıacak ve madam 
ceneral !1a buna ne dıyecektı ! 

Hizmetçi kadm, Fortuoe nm ce. 
sedım Jozefin' e getirdi. Hunu gö
rünce Jozefın gözyatlarıoı tutamı
dı. :l:avaJlı köpek! l erreur devri
nin tekmil sıkıntılarını onunla 
beraber çekmıt, meı ut zamantar 
da görmütLü. , • Daha ne güzel 
günıer görecekti. itte birdenbire ... 

KAHiRE, 16. A.A. - Yüzde 3 faiz 
Ye ikramiyeli Mmr Kttdifonıiye tab
Yillerinin dünkü çekilitinde : 1886 sene
si tahvillerinden 108.757 numara 50.000, 
1903 ıenesi tahvillerinden 784.236 nu
mara 50.000, 1911 ıeneıi tahvillerinden 
399.446 numara 100.000 frank kazanmıı
lardır. 

ÇAPA MARKA j_ 

_ Türkiye hükU.ıneti her iki mem 
Jeketin ticari menfaatlerini telif için 
mümkün olduğu kadar çalıııyor. lk
baat nazın M. Pesmezoğlu bu ay so
nunda Ankaraya giderek iki memle
ket menafiini İstihdaf eden müzake
releri tamamlıyacakbr. 

Bayonne rezaleti 
PARIS, 16. A.A. - Batvekô.letten ya. 

pılan bir tebliğde Bayonne belediye ban 
kası meselesi ile alakadar ve bu iti ta• 
kibe memur muhtelif poliı ve teftiı dai
relerince yapılan kabahatleri teabit için 
hatlanınıt tahkikata faaliyetle devam e
dildiii bildirilmektedir, 

Rıza Şah Şahbar, Eıref liınanwsı" 
ziyaret ve yeni yapılan demiryolu ioı-• 
atını gözden geçirdikten aonra limandr 
ki harp gemilerini gezıniı ve T~ 
dönmüıtür. il 

Şah hazretlerinin ilkbaharda e.,..e,., 
Bağdadı, sonra Ankarayı ziyareti kal 1 

yetle mukarrerdir. lran fahı Bağd~:~ 
üç gün kalacak ve Kerkük, Erbil, "'~ 
ıul yolile Ankaraya gidec<ktir. Bu,"'~ 
naıebetle lı aic hariciye vezareti .,......, 
ıimdiden yollarda hazırlıklar yapılınP' 
nı emretmittir, 

küm sürdüğünü etrafa yayacak o- Nıbayet buld~k boğuk bir sesle 
!ursa, efkanumumiye aleyhe talı· • h~vladı. ~ortune, tecavüz malua. 
rik edilmit bu;unmıyacak mıydı? dıle oldugu kad~,. korkusundan 
Bu da askeri muvaftakıyeti lekele- hasmının kaba etinı Hırdı. 
mekten batka bir feye yaraına:ı:- Hakarete uğrıyan köpek, F ortu-
dı. ne'nin üzerine atıldL İki hayvan, 

Jozefin sözlerini foyle hülasa e- uluyarak bir tozbulutu içinde yu 
diyordu: varlaomağa batladılar. Mutfakta 

- Adaletin vereceği hükme te- ahçıbqı, yamaklar bu köpek mu-
air etmeyi zerre kadar hatırdan harebesini ıeyretmeğe gelmitlcrdi. 
geçirmiyorum. Fakat Charles'm a- B;ribirine karıtan bu iki hayvan 
ğır bir surette tecziye edilmf'mesi- nihayet ayrıldılar, burun lturuna 
ni temenni ettiğimi aöyelmek mec· tahkirlerine devam ettikleri aıra
buriyetindeyim. Zira kendisi mai- da, yamaklardan birisi: 
yetim efradından sayılıyordu. Ar· - Aman! Bu, madam Cenera-

- Hundan ahçıba9mın köpeiii 
mes'üldür, madam. Zavallı adam PiRiNÇ UNU FABRiKASI 
ne yapacağını f&tırmı~tır. Aziz Türkiyenin yükseliıile her yeni 

Jozefin iyi kalpli ve kin tutmaz yıl ve yüce ırüne kalkık batla ulatan 
bir kadındı. Fakat onu gözya9ları muhterem yurtclaılarnım bu müba-
içinde gören Ceneral, bundan böy- rek ı:ününü de kutlular •• , 

le köpekleri~ bağlı tutulması husu- , ill•••••••••••••ı• 
ıuou emretti. • 

Ertesi günü, Fortıne'nin bot ka. , 1 .-T•E•Ş•E•K•K•O•R•v•eı•T•E•B•R•l•ı<•ı1_ lan yerilli doldurmak için Jozefi-
ne altı köpek birden takdim edil- Betiktaı Jimnastik kulübü kendi.ine 
mitti. Bunlardan, ırkça daha saf, ! gösterilen büyük alakaya tetekkür
fakat gürültü ve patırdısı itibarile ! ler ederken Türkiye spor aleminin 
diğerinden hiç geri kalmıyan, tüy- b;;ır.ınıını candan kutlular. 
leri İpek gibi küçük bir hayvan Bqiktaı Jimnastik kulübü 
ı.eçildi, Umumi Kitipliği 

(Bitmedi) 

Tahkikat daha timcliden bu rezaletin 
İnkiıafında bazı amillerin olduğunu tes
hil etınİ§Lİr ki bunlar hüldimet tarafın 
dan bilhassa dairelerin mesuliyetlerini 
teıbit etıneğe medar olamayacak kadar 
eski olmasından dolayi icap eden tekilde 
tecziye edilecektir • 

Baıvekil müddei umumilik , belediye 
ve emniyeti umumiye müdriyietinde 
mevcut kıımı adil, istihbarat ve mali 
ıubeleri birle,Liren ve ialah eden kanun 
metinlerini faaliyetle hazalamaktadır. 
Bu metinler :yakında parlamentoya ve
rilecektir, 

M. Titulesco Cenevreyt: 
gitti 

BUKREŞ, 16 (A.A.) - M. 'fit1'; 
leaco, dün ak§811t Cenevreye ha~';:. 
elmi§tİr, Hariciye nazın, dün oi Si• 
den aonra, k.ııl Karo! tarafındatt 
naiada kabul edilmittir. Jıİf 

M. Titulesco, Cene......,de kıt& 
müddet kalacakbr. t-' 

Hariciye nazın hafta ıonuttd~ il;.f 
rebdc toplanacak olan küçük . ~ ıtf' 
konferansından evvel beynelnııl 
hafil ile temas edecektir. Jı# 

M. Titules.co, Cenevreden Z•f'" .ıo· 
hareket edec~ oradan Bükrcıe 
neceklir. 
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Bayram 
11.yramın en iyi ve en kuvvetli ta

rafı aevindirebilmeıidir. Bilir misini:ı<, 
ae,,jndinnek ve sevinmek ne kuvvet, 
~" lr.ıYlnettir? .• Hele bugünkü tartlar 
it tında bir takım maaurn çocuklan, 
lr.ıadın!~rı ve fakirleri ~evi'!dinn"~• 
Yiik"~' kolayca ihata edıl.,mıyen bu
la. hır İyiliktir. Zaten bayramları 
it tanlann maksadı da budur. Bu, bal
ına ~"i?"'ek ve ıevindirmek için u. -
,.. ~ hır heyecan vermeğe matuf bır 
rı!,-"·. lli:zi, çok ıarfedilsin diye üzüm 
dü :?- lllcır günü yapmaya aevkeden 
•e fll~ce Yaktile içtimai mülahazalar 
•ıl "'"lahedcleo- yapan örfü adat va
.,., 11.rını bir aevinme ve sevindirme ırü 
mı {•Pmaya aevketmitti .. Ben hayra 
..::

11 
llllun İçin aeverim. Her zaman ...., e~· . 

ıı.,.; ~.Yal Eaasen bayramlarda bır 
rınl hiıaıyat likidaayonu yapılır. Dar 
.,,. "~.ban§ır, fenalar ıiner. Ce~ ve 
lla ıle o f(Ü "1 hürmetin~ irkilır .... 
illi ':'"&ında kiıniıi dini bir hürmet, ki-

" an ,_,_. · 
belle; ~"..ey'.' dair bir k~et, ..,. .. 111 
aa 1 mıllı bır kuvvet görur. Ne olur-

" lluı • d" lrıtd' ınakaat aevinme ve ıevın ır-
ır. 

l<u~e"' b" · · bir iti.· "' Ye 2ayıf her ırmuz 
1. "''Ye b. d 1.. • bilirsek "•nd" .. 1r a.Uka aevindıre . 
'tıııi ""~•ı bahtiyar addetmeliyiz. Bır 
•i...:•lin Ülerinden bir an i~in bir ••
hay.,; ha~aaı geçmek ona ne büyük 

il "erır bil" • · · ? en b ır mısmuı: • .. • 
la &)'ramJarın kandillerin, hula 
... ,,:-ablan milliyet ~e din hislerile ka 
Yİııı ' u ananeli tarihlerin lehinde -
~·~ ~~nlan inıanlara lizrm oldu
İfi olan ••~un. Bununla 11rf bir vic:~an 
&ebet dın Ye ibadet araarnda muna
lıeıılj•~raınaın. Aradıirm f"Y• bana ye 
ka)'b Cırııe ait varlıklan korumak ve 

"lııı•mekti 1 • r. 
lıa~2de bu fikirde olmayanlar, 
:tı,. oldı,. "'İihinuemeyen ve belki mu
'iiı.e lc.dtunu zannedenler vardır •. ~u: 
töllıt .• ~r bunun ne zarar yerdıgını 
ııı.,. edıgıın İçin bu fikre taraftar ola 

leli. ::ı.ıiını. Fakat ıörüyorum ki; me
l•ıı Y•ııi den ırıuharrem baımda yapı
lııa' Yıl ıneraıimi, qureler, mu -
ler orta d.,, Para alıt veritleri gibi §ey
~oeı dan ka.ıım... Buna mukabil 
... ..., Yılb • • · "'"Ye b &fı meraaamı aramıza gır-
tilıı &fladı. Mademki• insanlar ta-

•te b ' leıı ~ atlanııçalra ve bu nevi aivri-
1'1dir •ı-e ehenuniyet vermeye mey-1., · ? halde eakiıini atıp batka· 
""dit~ 'it ,..,niyi benimsemekte mana ... 

ıı .. ~ 
t\ı)~ haabühalden aonra olroyu-
-..,01 ~bayram naileaile herfeyden 
dtt laglık Ye hemen akabinde aaa-

"" ..... !ık dil . ~ erım. 

,., eşhur olmak belası! .. 
lıilıı b ,hıır- olmak bir bel&dır. Dütü
'-ııı,lı] ır lr.er.,, mesela M. Mnuo!ini lattlc...: g..ı.e mümkün dejil aokaia 
lİlli b z ..• Çıkınca bir cemi ııafir pe. 
lıi~ı rtaknıaz, ardından )'Üriir •• M. Ve 
•!ııı.a'.:' 1•tanbuta ıeldifi uman böyls 

... lllıydı7. -

~ 8!!&ai halde bu böyle olduiu ka
~ ıfer töbretıerde de böyle. Dün 
) •• -Ya)'a ı.· .,,,... 
~ ııı--.mı zaman uhen'·lda 
oL Ulun tanmın•ı --'--·'-''- • - lıirini - _.....,._,,.,rm -ç• , ıordüm ve luillne acıdım. 
lr.~ bu ~ethur adamı .. hanı..kta _ 
....::: hepaa tanıyor ,,. her biriai bu 

dan duydufu iftiharla adıam
C.ğı:ııa yan)'an bakıyordu.. Herif da
,._.,,~_'- Tramvaydan indi. Ay•m 
aaaın.,.ıan kurtu!nıad ...,. 

dıan biri · an, yolcular • 11 ortaya attı· 
. . ._ Y·-•- .. d. • 
ıtı )•ı.ı .._eaıcı ır; tanının. C b' · 

~ a-ı •• e ını-0 ., ....... 
ltin..~&lci!_erin hepsinin dudakl•-
a·· ___,,. alameti ol • - ·~ JanJdı V b"arkak bırer tebeı -

: • e ır açı <:e'l'ap verdi-

;: EYet ı tanm 
.. ~fu.et bir beıa z; d" s· 1 alt!ara kad Y ır. ıyaailerden 

ar ..•. 

ı: FELEK 
- J:SUt<.~A 1 

(it Baıı 
16 ":"ından aLnan cetveldir) 

" Kanunusani 1934 
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İhraç eşyamız 
Ali ikhsat meclisi için 

rapor hazırlanıyo~ . 
Ali iktıaat meclisi bu devre ıçtona

mı ıubat nihayetinde Ankarada yapa 
caktır. Mec.ıain bu içtimaında ruzna 
menin batJıca maddesi muayyen ka
lemde ihraç etyamız içın alınacak ted 
birler ve bu ihraç eıyaıının ıon ae~e
Jerdeki vaziyetiru teıkil e~ektedır. 
)ktıaat Meclisi umumi katıp~gı _bu 
mu!ıim mevzu etratında muhtelıf bca 
ret odalannın fikrini ~rmuıtur: la • 
tanbul ticaret odaaı aekız kalem ı~raç 
eıyamız üzerinde yaptığı t~tkı~atı 
dun meclise ıröndermııar. Dıger ıh -
raç eıyaaı uzerinde tetkikat devam et 
mektedir. 

Pi.akara iplikleri yarda ile 
gbsterilmeyec6k 

Öteden beri mağazalann Üzerle .. 
rindeki etiketlerde o mağazaya sanlı 
ip. iğ"in mikda.rı yarda o.ıarak yazılı .. 
cıır. lktıaat vekaleti bünin makara 
tacirlerine bu ebketlerın değiıtirııe -
rek makara ıpliği metre olarak göıte 
ren etiketler yapııtmlma.ıını iatemif • 
tir. Makara tacırıeri vekilete müra -
caatıa ellerinde külliyetli ıtok bulun
dujunu ve bu kadar makaraya yeni 
ebket yapıttırmanın imkansız oldu -
ğunu bi1dİrmıtler ve bunun tehirini 
rica etmit)erdır. Makaracılar dün de 
Ticaret odasına müracaatla vekaletin 
karan:run tehıri için odanın tavasau -
tunu ıatemiılerdir. 

Yenı kuruıan şi.-ketler 
Ticaret odası istaustik ıubeai 933 

ıenesi üçüncü üç aylık devresinde ya 
ni temmuz, ajustos, eylul aylannın 
ticaret a lemindeki hareketleri ve ku· 
rulan, terki ticaret ve iflas ede".' veya 
feaholunan nıüeaaeaelerin adedı teı -

bit etmittir• 
Bu iıtaı.Ntiğe nazaran, 933 tem • 

muz, ağuıtos ve eylı'.llünde yeniden ~e 
ıiı veya tecdit ettirilen müesaeıeJerın 
adedi 269 dur. Bunlardan 64 ünü şir· 
keber teşkil etmek•e•lır. ~irketlerin 
62 ıi yerlidir ve yatan sermaye mıJıc
dan 4,640,oOO Türk ıirasıdır. Dığer 
iki ecnebi ıırkete yabrı.ıan ttrmd.ye 
1:.0 bm J~uiz lira•ıoır. Bu müddet 
zarfında vuku buıan ticareb terk ve
ya feaıh muameleleri 62 dır. Bunlar -
dan 2ı i koı.lektif ıirket, mütebakiıi 
ferdi teıekkuJıerdİr. ueçen St:D~lliD 
ayni ayıannda ancak 227 müesaese ku 
ruJmut ve ıırketıere 9:.!5.28b lira ko -
nuJmuıtu. liu da ırostermektedir ki 
bu sene kuru.an mueaaeaeler ve f•r • 
ketler daha fazla oıcıuğu ırıbi tirket
lere konulan para. mıkaan da geçen 
aeneden çok fazladır. 

Çekosıovakya lı8 ticaretimiz 
Çekoalovakya ticaret nizmıjı 

nıemıeketimizle bir ticaret mukave.e
ai akdetmek Üzere birkaç güne kadar 
memleketımize bir heyet .ıonderecek 
tir, 

lran halıları 
Tiirl. halı ....,ayıı ve balı ticareti 

aon cun.eı-ue m~n.u:ıı bır "en.ıke kar
ııaın"a bu~u.ımakıaaır. 

1 
ıran nanıan; b.t.!naua aon ıene-

Ude ıran ııu _ 
ı"unetııun aıoıgı tta .. .r• 

1~ aaye:unae J urk naıı. ar.1.e rek.ab~t 
e ekLeaır. }' aıwz bı.aı<wn1ı:nm.1:z.ın a.ı
dıgı kon .. enJan tecıoırıer.1 nıç oı.mazaa 
bu rekao.:te aanuw=ıı ım.U..n Dtl&a..tu& .. 

yontu hu.1n11net~zın son dera gum
nlkJerde \Op.anan vo tqnnievveıe ka 
dar gc...mıı O!&n mauann K.on .. cnı.-n 
hancı çliDDau h&Jıckmaa Yeru.gı .. -
rar ÜZermıe &'UDlJ'Uıı[ıerde bırırıuıı..ı o -
lan ve kon ... ~uJan ao.ayı11&e ~ıK.awıyan 
bütün Jran h&Ju.an pıyaaayı ıatlla eaı 
yonnuıtur. A.uuc.:adar.ıar ı.ınaı pıyaaa~ 
da topıanan ıran haa.uannın ancak 
bırkaç •enede Türluyeye girebilecek 
nukoan bulduğunu aoyıemeu:tea.r.er. 
Ticaret odası, ·1 urk haııaı üzenne iı 
yapan tacirlerin mliraca.ab Üzenne bu 
ıneae•eyı ici.en te .. kıke baııamııtır. 
Halı tacirleri bu tehlike karııaınaa 
.lktıaat Vekaletinin acilen tetk.kat 
yapmasını İsteyeceklerdir. 

bor:)d o.ı;oıı uıırı uırliği nin 
bir teşeobUsU 

Boraa acentalar birliği halka bor
ıadaki eaham ye tahvili.tı tanıtmak 
ve halkın bu gibi eshama parasını ya 
trrmaaı için propqanda faaliyetine 
baı.amıı ... ır. Hunun için boraa acenta
lar birliğinde neıriyat ve propqanda 
komisyonu teıkil edilmiıtir. Koınia -
yon borsa esham ve tahvilab hakkrn
da halkın anlıyabileceği bir ff!kİlde 
netriyat hazırlamaktadır. 

Hamaılaroan şikayetler 
Hamal nakli ye tarifeleri hakkındaki 

tikiyetler çoğalmaktadır. Geçenlerde tüc
cann Hasır iıkeleai hamallannda tiki
yet ettiğinden bahaetmiıtik. Son ırünler
de Asmaaltı ve civanndaki hamallann 
da nakliye fiatlerin artırdığından §İki.yet 
edilmektedir. 
~kadar makamlar bu gibi ıikayetle

re luccar ve hamal arasında aaatlerce 
Mıren .kav&alara meydan vermemeai için, 
Lam;-lıye tarife.ini yeniden tetkik ede
cektır. 

lzmir limanına girip çıkan 
vapurlar 

Birinci kanun ayı zarfında lzmir Jima .. 
nma 140,714 tonilatoluk 99 motör ve 
yelkenli gemi girip Ç!knuttn-. 

Vapurlardan 17 ai Türk, üçü Fransı 

••l•dlJ•~· 

İhtikarla mücadele ---
Ticaret müdürlüğü vesaiti 

ile müzaheret edecek 
Ticaret müdürlüiü belediyenin ih

tikara karıı yap,.cajı mücadelede be 
lediyeye her tür.Ü ınüzaherette bulun 
mağa karar vermittir. Bilhassa pıya
aa vaziyetinin tetkikatında, fiyat a -
raıtırmalannda beledjye lktıaat mü -
durlügü 1 ıcaret müdurlüğü vesaitin
den ve Ticaret odaaı piyaaa ıubeai tef 
kiıitından ıatifade edebilecektir. E.aa. 
sen ıehır dahilinde ihtikarla mücadele 
iti ve naı • teabiti daha ziyade beledi
yenin haı<ıan dahilinde oldujundan 
ticaret mudürlüğünün ancak müza.hır 
vazıyette buıunabileceği kanaati mev 
cuttur. 

Buz sarfiyatı 
Buz bayii i..elediyeye müracaat 

edere!< bu aenekı buz taahhüdatını ta
mamile yapamadığından bahsetmit. 
mukavelename mucibince her aene aat 
maga mecbur olduğu vaıati haddin 
bu seneye mahsus olarak indirilmeaüıi 
iatenıittir. Belediyenin yaptığı tetkİ • 
kat neLceainde bu yaz havaların ya· 
zın ıerin gitJue.;inden, birçok müeue .. 
aeıerin hariçten buz almağa ihıiyaç 
görmedikleri, bu yüzden buz ıarfiyatı 
run üç misil azaldığı anlaşılmııtır. Bu 
itibarıa bayiin iddıasırun naıarı dik.
kate alınarak 933 senesine göre mü -
teahhidin aarfetmeğe mecbur oldu -
ğu haddi vaaatinin müteahhidin lehi. 
ne olarak indirilmesine karar vermiı
tir. 

Otot Uslar muayene edilecek 
Şehrimizin muhtelif ıeıntlerinde it 

leyen otobü•lerin fenni muayeneleri 
senede birer defa yapılır. Bu sene de 
bu muayenelere kinunuaaninin 27 ıin 
de batlanacak ve aym aonunda ni • 
hayet verilecektir. Muayenede bütün 
otobÜJJ.erin makineleri, taksimab ve 
bütün teferrüatı gözden geçirilecek 
bozuk makineler ile talimatnamey~ 
mugayir görülen otobüalerin çalı§llla
ları menedileceği gibi tamire mühtaç 
olanlar da ıüratle tamir ettirilecekler 
dir. 

Boğucu gazlara karşı 
Harp esnasında boğucu gazlara 

kartı müdafaa tertibatı alınmak için 
dahiliye vekaletinden bir tamim gön 
derilrnitti. Bu tamim Ü.Zerine alaka -
dar makamlar tetkikat yapryor. Her 
ıehrin huıuaiyetine &'Öre tertibat alı -
nacaktır. lıtanbu'.da boğucu gazlara 
kartı halkın korunması ve gaz hücu -
mundan sonra tehrin boğucu ırazlar
dan temizlenmesi ve icap eden im • 
dat tertibatı hakkmda belediyece bir -
proje hazırlanmaktadır. Projenin icap 
ettirdiği maaraf da her sene muayyen 
bir nıikdarda belediye bütseaine kona., 
caktır. Bilhasaa bojucu gaz hücumun 
da çalı§&cak olan itfa.iyede hu1111i teı 
kilit yapılacaktır. 

Mehl<emelerll• 

Posta hanede 
Tahliye başladı 
Adliye daireleri on beş 

günde yerleşebilecek 
lsetanbul adliyesine tahsis edilen 

merkez poatahaneainin iUt iki lıatmm 
tahliye ve tll§ınmasına dünden itiba • 
ren ba~anınııtır. Dün postanın ken.di 
nakil vaaıtalan ve aair tedarik edilen 
vesaitle baımüdürlük kalemlerine ait 
maaeJar, cİcı!aplar ve etYanın &yoğ
luna tatınmaarna baflanmıftır. Diier 
taraftan Radyo ıirketi, posta mel<tdıi 
de hazırlıklannı ikmal etmektedirler. 
Postahane binasında bulunan divanı 
muhucbat kalemleri de nakledilecek 
tir. Nakil itlerinin 15 günde ikmal e
dilebileceği ümit edimektedir. Adli • 
ye ~undan aonra yeni binaya yerJeı -
me:re bat]ıyacaktrr • --Josephioe Baker 

ıs kanunuıani pf!rfembe ak~amı sa
at 21 de Saray ainemaamdan Callino de 
Pariı artiat;erinden Joıephine Baker
mutantan bir müaanıere verecektir • 

Maruf artiıt 1 stanbul halkına hari
kulide bir proırram hazrrlamııtır. 

19 u lıalyan, 11 i lngiliz, dördü Al
man, 17 ai Yunan, 2 Amerikan, 3 Rua 
bıri Danimarka, 5 i Felemenk, 2 ıi M.aır, 
i.kiıi Yugoılavya baynıjını hamil bulu
nuyorlardı. 

Alman • Fransız ticareti 
bozuluyor 

BERLIN, ı7 (AA-) - Franaız hü 
kiimeti Alman mallarını diğer memle
ketlere niabetle çok daha ıiddetli bir 
kontenjana tabi tutmaya bat]amıştır. 
Diğer memleketler evvelki ithalitla
nna ni.betJe yÜzde yÜz fazla bir kon
tenjandan iatifade etmektedir. Al • 
manya hükfuneti bu vaziyet kartıaın
da mukabil tedbirler almaya karar 
vermiıtir. AJmanyanın ihracatı ancak 
160 milyon frank azaltılacakbr. Hal
buki Fransa Almanyanm Franaaya yap 
tığı ihracatın hiç kartılıksız olarak 300 
milyon indirilmeıini iıtiyordu. Maama 
fih Almanya Fransız - Alınan · • 

· • - eb aıyası ve tıcarı munaı atının daha va.h · 
bir tekil almamaaı İçin bu itid ı· .~ 
termi tir. a 1 aos-

lnhlaerl•rd• 

Kibrit fiatları ---
Yirmi para kadar indiri

leceği anlaşılıyor 
Kibrit fiyatlannrn indirilmesi hak 

kmda Maliye vekiletile ıirket müdür 
leri araaında Ankarada müzakerata 
baılanmıttır. Mukavelename muc.ib:n 
ce kibrit fiyatının tayininde eaas olan 
dolar düıtüğünden, fiyatlarda da ten· 
zi!it yapmak lazım gelmektedir. Hü
kilınetle tirket bu husuıta esas itiba
rile anlaşmıılardır. Kibrit fiyatlannın 
20 para kadar tenzil edileceği anlatı
lıyor. Fiyatlann tenzili takdirinde tir 
ketin her aene hükilınete vermekte ol 
duğu aidatın da tenzili icap etmekte 
dir. 

M•erlfte 

Mekteplerde 
Bayram 
Mektepler cumartesi sa

bahına kadar tatil 
Bayram münaıebetile resmi "e hu 

auıi bütün mektepler bugünden itiba
ren cumarteıi aabahına kadar tatil -
dir. Üniversite fakülteleri ıubat bir -
de batlamak ve ı6 ıubatta bitnıek ü
zere aömeatr tatili yapacaklardır. 

Ecnebi lisan imtihanları 
Oniveraitede ecnebi liaan imtihan

larının tifahisi dün aktam bitıniıtir • 
imtihanların bitmesi bayram ertesi bel 
Ü olacaktır. imtihanlarda 400 kadar 
talebenin muvaffak olduğu tahmin e
dilmektedir. 

Bursa· lisesi mezunları 
Buraa liıeai meıunları cemiyeti dün 

öiledcn aonra saat 15 te senelik kongre
lerini yapmı§lardır. 

Dünkü kongrede bir senelik idare 
.heyeti faaliyeti görüıülmüı ve yeni i
dare heyeti a~ilmiıtir. 

Talebe kasketleri 
Mektep talebesine mahsus kasket

lerin hariçte mekteplerle alikaaı olıru 
yan kimseler tarafından giyilmeai Ö .. 
teden beri yasak olduğu halde ırene 
birçok kimselerin talebeye mahsus kaı 
ket giyip dolaıtıklan birçolt" sabıkalı 
aeracriler de bulunmaktadır. Talebe 
kisveıi altında öteye beriye sokulan bu 
aeraerilerin menedilmeıi ve fÜpheli 
kimselerin aıkı kontrol albnda bulun
durulmaaı i~ı yeniden tertibat alın -
mııtır. Maarif veki.Jetinin son karari
le talebe kasektlerinin tekilleri deiit· 
tirilmit Ye ilk, orta ve lise talebeeri· 
ne mahaua ayn, ayn ıekilerde bir kaa 
ket forma11 teabit edilmiıti. Bu b• • 
ketlerin üzerinde talebenin menaup ol 
duğu mektebin alameti yoktur. An -
cak kasketin içinde mektebin reami 
mührü bulunmaktadır. Bu mühür aaye 
sinde ıüpheli kimselerin baı!anndaki 
kasketler muayene edilince aahte olup 
olmadığı kolayca anlaıılalıilecelı:tir. 

Spor 

Cuma gUnU yapılacak maçlar 
lıtanbul Futbol Heyetinden : 19-1-934 

cuma ırünü yapılacak müsabakalar : Tak
ıim Stadında: Saba komiseri : SalaJuıd
din Bey: Galataaaray-Vefa-Kunıkapı B. 
taJcmlan saat 11,30 da Hakem Emin B. 
Anadolu • Beylerbeyi 1 nci t•knnl•n 
saat 13,15 de balr.em izzet Muhiddin B. 
Calataaaray • V efa-Kumkapı 1 nci takını
lan 15 te hakem Baari B. 

Fener Stadında: Saba komiseri : Nüz
het Bey. Fenerbahçe-Süleymaniye B. 
takınılan saat 11 de. hake mAhmet B. 
Eyüp - Altmordu 1 nci ta1mnlarr saat 
ı2,45 te hakem Adnan B. Fenerbahçe
Süleymaniye 1 nci takınılan ıaat 14,30 
da hakem Kemal Halim Bey. 

Betik tat (Şeref) atadın da : Saba ko
miseri : Necmi B. : Anadolu • Beyler
beyi B. taknnlan saat 10 da hakem Sadi 
Bey. Anadolu • Galatasaray Genç takım· 
!arı, aaat 11,ı5 te hakem Halit Calip B. 
Beıiktat - Kasmıpata Genç takrmlan aaat 
12,30 da Hakem Sadi 8. Topkapı • Sü
leymaniye Genç takımlan saat J 3,45 te 
hakem Halit lbrahim B. 

Voleytoı · 
fatanbul mıntakaaı voleybol heyetin

den : 19-1-1934 cuma günü Galatasa
r&)' lokalinde yapılacak voleybol lik 
maçlan : 
Topkapı _Galatasaray aaat 16, hakem 

Necmi Bey. Feneryılmaz • Vefa-Kwn
kapı ıaat 16,30 da Necmi B., Beıiktat
Süleymaniye ı7 de Ekrem B. 

Vaktinden bet dakika ıreç kalan la• 
lmnJar ınajlup adedil.irler. 

Bayramlaşmc 
Edebiyat fakültesi talebe cemiye

tinden: 
Edebiyat fakülteıi aileıi bayramın 

üçüncü cuma günü saat ı4,30 da ls
taırbul Halkevinde bayramlll§acaklardır. 
Talebe arkadatlarımızın Ye l.tanbulda 
bulunan bütün mezunların teırifi rica o
lunur. . . .. 

Galatasaray Ticaret ve Bankacılık 
kıımı mezunların birliğinden: 

Bayramın ikinci pertembe günü sa
at 16 - 17 araıında Beyoğlundaki bir
lik merkezinde bayramlatmak için top
lanılacajından az.anın teırifleri rica olu-

SıhhlJede 

Lekeli tifüs 
Bizde de umumi harpte bir 

aşı tatbik edilmişti 
Moakovııdan gelen bir telgralname

de, Harir.of bakteriyoloji müeaseaesinin 
lekeli tifüae kartı bir aıı keıfettiği, pro
fet4r Zehnoviur'in bu aıının inaana tam 
bir muafiyet verdiğini aöyledi"ği Ye atı
nın berkeaten fazla haatalıia maruz olan 
doktorlara, hastahane hademesine ve m" 
murlarma, polialere ve seyyar- memur-
lara tatbik olunduğu bildirilmitti. 

Bu huıuata kendisile görüştüğümüz 
doktor bakteriyolog Osman Şeo-afettin 
Bey diyor iri: 

"- Lekeli tifüse karşı büyük harp 
eanaaında hilede de aıılar yapıldı. Buıı
larclan biri doktor Reıat Rıza ve diğeri 
müderris Hamdi Beyler tarafından ihzar 
eclilmifti. 

Her iki •tının tatbik.ah yapıldı. 
Hatta ben bile doktor Retat Rıza Be
yin qıamı kendime tatbik ettirdim. 
Bu usule göre , sağlam olan, frengiye 
ve vereme müptela olmayan bir hasta
da, hastalığın 12 inci günü 10 - ıs 
ıantimetre mükibı kan alınır. Bu kan, 
60 derecede yanm saat tutulur. Bu ıu
retle aşı elde edilir. Fakat bu usul bi
r-u külfetli olduğu için pek revaç bula
mıımışbr. Daha az külfetli bir usulle 
lekeli tifüae aşı bulunması pek i.la müın
kündü. Moskovadan gelen telgraftan, 
yeni bir uıulJe bunlara benzer bir aır 
bulunduğu anlaıılmaktadır. 

lnaaniyet i.lemine çok faydalı bir hiz
met teşkil edeceği tabii olan bu yeni 
uıul baklanda henüz tafıiLita malik de-
jiliz.,, 

·------<>-------~ 
reır•t• 

Hırsızlar 
Kumkapıda mekansız talmrundan 

sabıkalı Ar§&vİa, balıkçı Aırop ile Va 
han reisin balık avını ve etyaaını çal
mıf, yakalanınııtır. 

Dün gece b .r eczahaneye bir müf
teri gelmit, cebinden çıkardığı iki ıi
ıe ilacı satmak iıtemiıtir. Oç lira fi -
atı olan bu ilaçlara yüz kurut istemiı 
ve sonra aekaen kuruta verm.iye razı 
olmU§tur. Eczacı bu vaziyet karııaın -
da ıüphelenınit. ilaçlann çalınma. ol • 
duğuna ihtimal vermiftir. Bunun Ü.Ze
rine yabancıya dikkat etı:ni§tir. /ui
yeti ıüpheli görülen bu adam eczacı 
ınetırutken yakınında bulunan bir kaç 
paketi aımnaya teıebbüa etmiftir. Bir 
taraftan çalınmıı "§yayı aatmak ister 
ken, diğer taraftan o eczaneden de 
ilaç çalmaia teıebbüa eden bu ada • 
mm, bir hırsız olduğuna tamamiyle 
kanaat aetiren eczacı, iliç:ları aatın al 
mıı ve derhal poliai haberdar et.m.iı 
tir. Polis bu fÜpheli adamı yakala -
mı ıtır. 

• Evvelki ıece Cağaloğlunda kola
cı M. Kemal Beyin dükkinı so)".Ulmuı 
tur. Dükkinın ıece saat 3,5 la bet 
arasında aoyulduju talım.in edilmek • 
tedir. Hıraa.l.ar kapının demir halka· 
1annı sökerek içeri ırirmitlerdir. Ka • 
pmm kilitleri de lonlmııtır. Çalman q 
yalar henüz taınamile teabit edilmemit 
tir. Şimdiye kadar teııbit edilen iki 
takını elbise, bir pantalon, bir §apka, 
iki manto, on bet yirmi ıömlelı )'aka
aıdır. Bundan bafka 32,S lira parayla 
ikinci ıube ikinci kıaım memurlann • 
dan Şerafettin efendinin bir elbiaeai 
çalınmııtır. Zabıta hırsızları ıiddetle 
aramaktadır. 

• Dün aaat 8,5 ta Esirpazannda 
aakin Meli.hat Hanımın oda kapısının 
JııiJjdini kırarak qyaaını çalan Moruk 
Haaan yakalanmııbr. 

• Eminönünde CeJi.J ve Ahmet 
Beylerin odalanna hırsız girnıiı, e17a 
lannı a§mrken cürmü meıhut .halinde 
yakalanmıttır. 

Yangın 
Amavutköyünle balıkçı Yanko -

;nun evinden ateı çı~ıı ise de aön • 
dürülnıüıtür. 

Tecrübe için 
Eminönünde Süleyman Efendi aila 

hını tecrübe için üç defa b!"vaya ~ 
taltmaya batlamııaa da yetiten polıs
ler tarafından yakalanmııtır. 

Yankesici 
Haıraga:u ıirketi ıennillıendiai 

ViUe'in altın Mati yankesici Hüseyin 
tarafından tramvayda çahnmıısa da 
yankeaici yakalanmııtır. --- • 

Kuduz ineğin südü 
Bozöyükün Dodurga nah.iyeainde bir 

köpek bir ineği mnnıı ve bu ineğin sü
tünü de ora muallimi ile balı köylüler 
içmi4lerdir. 

Sonradan köpeğin kuduz olmasından 
§Üphe edilmiı ve öldürülmüştür. Bu es
nada inek te ölmüı, bunun üzerine sü
tü iç"n muallim Ye köylüler tedavi için 
telırimize getirilıniıtir. 

Köy muallimi Şakir beyle aileaini_n 
Ye altı köylü tedavihanededirler. ŞaJ?r 
Bey her sabah tedaviye gelmektedir. 
Sıhhatleri iyidir. ----

Alemdar kongresi 
Cümhuriyet Halk Fırkaaı Alemdar 

nahiyeıi kongresi bu akşam fırka vila
yet merkezinde yapılacaktır. 

ı KDflk halterler 

Darünafakaya teberrü - Ametçi 
merhwn lbrahim Bey namına kerimele
ri tarafından Darün fakaya yüz yirmi 
"lır:a teberrü olunmuı ur. 

.ı 

Üniversiteye rağbet 
Mektebe derse giderken yolum 

Beyazıt tarafına geçerse, gördü
ğüm manzara, hem sevindir· 
mekten fazla dütündürüyor: Oni
venite kapısı sanki geniş bir irmak 
yatağı ! Kız erkek, kesif bir talebe 
akını, bu kapıdan içeri giriyor. 

lime rağbet, bir uyamt alameti
dir; bunu takdir ederiz: Fakat bi
zim üniversiteye ıon zamanlarda 
ki tehacümü, biz bir ihtiyaca cev~p· 
tan fazla bir görenek olar.Jı: telak· 
ki etmekteyi. 

Türk memleketi okumut adama 
muhtaçhr; fakat memleketin bu
gün için muhtaç olduğu bu tipi 
Üniversiteden beklemek hayalpe
restlik olur. Fikrimizi izah edelim: 
Vatanın belli batlı ihtiyacı kun
duradır; hani fU, Kunt, nalçalı, 
sağlam kundura yok mu? İşte o ..• 
Bunu hepimiz muterifiz. Darülfü
nun ise Kunt, nalçalı, sağlam kun
dura yapan müessese dei(a, rugan 
maskaratlı, piyantalı çifte diki•li, 
koncu podüsüet, ayağı ipekli fotin 
imal eden bir müessesedir. Yani 
umumi ihtiyacın, ana ihtiyacın, ha· 
kilci ihtiyacın ifadesi değildir. 

üniversiteden çıkan genç, it bula 
mamaktan müttekidir. Kabahat, 
memlekette değil, bizzat kendisin
de, kendi takdir ve isabetaizliğin
dedir. Senelerce mektep sıralarında 
nazariyatla boğulan genç, zanne
diyor ki, mektebi bitirdiği gün, 
ikbal ve mevki tacı Beyazıt 

kulesinden atağı süzülerek batına 
konacak .•• 

Facıa burada bitse gene çok iyi. 
yüksek mektep mezun u i~ istiyor. 
Bu, onun en tabii hakkıdır; yalnız 
gayritabii olan nokta, bu işin lstan 
bulda aranmasıdır. Türk vatanını 
60 milyon insanı bol bol, ferah fe· 
rah geçindirir. Halbuki lstanbulun 
bugünkü kadrosu, ancak yanın mil· 
yon insanı zar zor besliyecek vazi
yettedir. Bu !erait dahilinde bura· 
da kalmakta israr eden ali tahıil 
mezununu bekliyen en tabii netice, 
hüsrandır. İstanbul devlet dairele
rinde 40 - 50 lira maa9la memuri
yetlere; 80 - 90 Üniversite mezunu 
talibin ittirakini gazetelerde oku
duğumuz zaman - maraz malUın ol· 
duldan sonra. - bu havadis, bi2im 
hiçte bayretimi2i mucip olmamalı
dır. 

60 milyon insanı bol bol ve ferah. 
lenh geçindiren ufuklar ve derya

lar, Üniversite mazununu töyle duı 
•un, hatta humma ve hasret içinde 

lise ?'ezuııunu irtat edici unsurlar 
beldıyor da bunu bile bulamıyor. 

üniversite mezunu her gencin 
kafasında muayyen ideal v..-: Eğer 
bbbiyeden çıkmıt•a birden J.ıan
bulun en m~hur doktoru, Hukuk

tan ne9et etmifse Jıtıln~ulun ~n 
maruf avukatı olmak •. Bu ıleal, hız· 
zat sahipleri için hüsranı muc~ol
duğu kadar memleket hesabına d~ 
faydasızdır. Onun içindir ki emelı: 
miz ve temennimiz, Beyazıttakı 
ÜniYersitenin kapısından istical 
ve tehalükle giren bu akının, tahıil 
aeneleri sonunda İstanbul ıokakla
nna değil, bizzat Türk yalanının 
muhtelif sahalarına ayni kesafd 
ve tehalükle dağılmasıdır. Bu,mem. 
leketin hakiki kurtulufUDU ifade et. 
tiği kadar bizzat, onların da men
faatleri icabıdır. 

Safahat tin EN IS --------o 

Kast var mı? 
Adliye yangını etrafında tahkikat 

yapan Adliye müfettiıi Arif ve müd
deiumumi muavini Bedri Beylerden 
mürekkep heyet, dün de meıgul ol -
muıtur. Tahkik heyetinin faa.l.iyeti 
bayramerteıinden sonra da bir mud • 
det deyam edeçeji anlatılmaktadır. 
Tahkikat, daha ziyade yangında kasıl 
ihtimalleri bulunması etrafında cere
yan etmktedir • ---Temyiz mahkemesi reisliği 

Ağır ceza mahkemesi reia.i Aziz 
Beyin terfian münhal bulunan tem • 
)'İZ malıkemesi azalıjına tal'İn edil
mesi ihtimali kuvvetlidir. 

Macar sefiri geldi 
Macar ıefiri Möıyö Y ungertlı dün 

Anlıaradan §elırimize g"lmiıtir. 

Yeni Romanya sefiri 
Romanya sefiri Möıyö Carp dün 

Anka~da.? şehrimize gelmiıtir. 
Moayo Carp Rcı.::ıanyanın Lİ•bon 

sefirliğine tayin edildiğinden yakında 
memleketimizden ayrılacaktır. 
• . Roman yanın Ankara ıefirliiine. ffa .. 

rı~ıye nezareti müdürlerinden Möıyö 
Cıwrtu tayin edilmittir. Mösyö Ciuntu 
aon zamanlarda orta elçiliğe terfi edil
,..:. ve ilk defa olarak Ankara orta el
çiliiine tayin edilmiı ırenç bir diplomat 
tır. 

Yeni sefir bu ay nihavetinde ıeh
~ gelecektir. 
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içtimai bahisler 
11[ ....... k - ............. . 

insan nasıl kendi olur? 
il 

Boğaziçi şarkısı .. 
- Türk ıinema.sı, geçen gün buıuıi 

bir matineainde gazetecilere Boğaziçi 
ıarkm ismindeki filmi seyrettirdi. Bo
ğaziçinin , soğuk bir kanun günü ıine
manın beyaz perdesi üıtüne düten ha
yali bile ne güzeldi. Bir anda yaza ka
vuımuı gibi olduk. Çamlıca tepeıinden 
Boğazın görünüıü hiç bir tabloya ben
zemiyordu. 

lnaan kendi aeciyeaini, kendi tahıi
yet.ni inkitaf ettirmek için çalıımalı
dır. Terbıyeye mü.eallik bütün me -
sainin terkıbı ve gayeıi bundan iba • 
rettir. Meyeıinlarımız, fi.kirlerimiz, 
akli idetlerımiz, kendimıze mahıuı 
bazı hareket tarzlannda zi.hir olur, 
bu hareket tarzlan bizim ne olduğu• 
muzu cöıterir. Bir ıahıı bir müduet 
tarauut ederseniz, bır muayyen hal 
ve mevki karıııında ne yapacağını, n~
ııl hareket eaeceğıni evvelden tabının 
edebilıraıniz. Bunun sebebi, bir ada
mın ıeciyeai, zi.hıren müteharrik ve 
mutelevvın görülse bile, oldukça aa
bıt ve değiımıyen bir ıey olmaaıdır. 
Madem kı bafkalan bizi böyle taraa
ıut edıp hakkımızda bir huküm veri· 
yorlar, ııimıze hangi tekil ~e heyette 
ı:orunmek daha uygun gelıyoraa o~u 
kabul ebneklığimiz ıcae_ eder. Zıra 
batka.larının hakkımızda.ki takdi~leri, 
b.zce mubımdir, içtimai hayattakı ha
reket kuvvetimizı oradan alıyoruz. t.
ğer bizı doğru ve metın bir insan diye 
biıirlerae, b,ze mühim itler havale e
derler, bu da itibar ve terefimızi art
tırır. J::kaerıya bu takdir ve itimat ıev· 
ki.edir ki orta derecede bir adama 
me11ek1 gruplarda veya parli.ment°"' 
da muhim mevkiler veriyorlar. 

Hakıkat halde, herkeıin değen ek
serıya onun hakk:ındakı zan kad~dır. t:Sir 
in&an bır meaıeğe gardiği vakıt, onu 
h~men göz lemeğe baılartar. Sözlerıne, 
tavır ve hareketlerine dikkatle bakar
lar ve bu vasıta ıle onun ne olduğuna 
karar verirler; bir natüraliat eline ge
çırdıği bır kaç kemik parçasile cinai 
munKarız bir hayvanın bunyesjni tek· 
rar te§l<İI ettıği gibı. Bu taraasut ne
tıcesmue o adam hakkında verilen hü
kum bıraz sonra bir kaıde ıeklini aıır 
ve herkes o adamla o kaiueye tevfi
kan muameleye hatlar. Bu hüküm iyi 
ise ne ala! Artık o adamı iyi, doğru, 
aır ıaklar, emin bir kım.ae diye teıak.
ki eder ve onun\a doat olmak anuıu· 
na duter. Eğer o hükiim fena ise, her .. 
kes ondan kaçar, münaıebet peyda 
etmek iıtemez. Hatta aleyhinde bu
lun.url ar, t:ıu vaziyette, o fıkri ve aui
zanru taahih ettırmek o adam için pek 
muşkul olur. Bunun sebebi ~ zannın 
muspet vi.kıalar üzerine yanı o şah
aın .Ozleri ve hareketleri üzerine m~l>· 
ni 01maııd1r; menfi vi.kıalar iıe he· 
men h•ç bır ıey ıspat etmez. Küçuk 
bır ıeh.rde yaııyan bir hekim boıbo
ğazııkla İftihar etmif. Hakikaten ôy
le imi§. Fakat aonradan ahlakını dıi
zeıtmıf. Fakat ne fayda? Bir kere adı 
öy.e çıkını§. Sanatında pek mahir ve 
ha.t.ık olau&u haıde muıterHerın rağ
beı.ın.dcn mahrum kalm.ıı. '\ J.z haata. ... 
dc1.n a.okaan dokuz.ı.ınun de, d..ni ba1-
ka1ına. aoyıeme6e de birinın eara.rmı 
iışa e sc, bu hal hekimın itibarını kır-

rnaga kafidir. Bundan ba§ka bir diğeri 
haı<ıunda hiikmedilmiı bır zannın ıu
lıııı o~zzat araıtınnak kabil olmadtğı 
g 1bi buna vaktimiz de olamaz, Vil.bıta. 
m.ız da yoktur. l:Sunun faydası da tuç 
gibidır. !;?u halde dikkat etmeli ki da
ha ilk dakıkada etrarfmuzda bir mu
habbet hava11 haııl olsun. .Z•ra mu
hıtin verdiği hükümler ve fikirler a
leyninde m~racaat edecek makamlar 
yok gibidir; belkı de bütün ömrünüz· 
ce o huk.um..lerin teıiratına maruz olur .. 
aunu.z. 

Ancak ıunu bilmelidir ki nıuhitin 
bu takdiri insanın hakiki fahıiyetıne 
ekıeriya yakından temaa etmez. Bu 
halden bir çok riyakarlar ve müda
hinıer iıtif;ı.de ederek halka kaı·ıı ken
di iğrenç ve çirkin ahli.klannı sahte 
bir faz.Jet nikabı IJtında gizlemeğe 
muvaffak olurlar. Vakıa bunların son 
radan toyaıarı meydana çıkıyor ama 
o vakte kadar bir çok bigunah ve ıaf 
insanlar, onların kurduk.lan bir teyta
net ve iğfal ıebekesine dütmüt bulu
nuyorlar. Binaenaleyh, daha ilk gün
den harici hayatmuzda temkinli ve 
rnutabauır olmalıyız, hakkımızda mu
hitin vermİ§ oldıığu hükme ehemmiyet 
vermeliyiz. Tabti bunun manaııı mu
hitimize kendimizi ıahte bir nikap ile 
gösterelim demek deiildir. Öyle bir 

hal adi bir ıa!'tekarlık vo yalancılık-
tır. 

* • * 
O halde seciyemiz üzerine fili ve 

hakiki bir tekilde teıir ederek onu za• 
hlren bizce ıayanı arzu hangi ıekil iae 
ona uygun bir hale aokmalıyız. Bu aa
yede, ceht ve gayrette bir taaa.rruf ta 
temin etmiı oluruz. Zira insanın tab' • 
an her ne ise öyle göriinmeıi daha ko
laydır. Ve bunu daha emniyetle yap· 
mak mümkündür. Zira inaan aahto 
bir nikap altında, kendisinin tab ında 
olmıyan ıeyleri göstenneğe kalkııır
aa, o nikap ne kadar ustalıklı olur.a 
olıun, gene bazı yerlerden hakiki çeh
renın ıoriılmesine mi.ni olanı.az. Bu. 
cihetten yapılacak it bahaetdğimiz 
idmana batlamaktır. Fakat bu mum .. 
kün müdür? lnıanın huyu canı altın
da imiı. Can çıkar huy çıkmaz diyor
lar. l:..ğer bir kımıede bu itikat varaa 
hiç İ§e ba§lamaııın. Fakat bitmeli ki 
idman ile, terbiye ile ahlakı tashih 
mumkÜndÜr. lı.e boyle kat'i bir ıman 
ve itikat ile o idmanı yapmalıdır. Jn
ıan çocukluğundan itibaren ıhtıyarıı
ima kadar tabıaten mutemadıy..:.n de
ğişmiyor mu? her halde :.~ciye liye
tegayyer bir tey deiıldır. 1."ecmmuıUn 
de mazharı ianeai olarak, hiç g.uphe
aı2 yaptıgı §eyı, daha buyıi.k bır ıeem .. 
miıl ve ıraae cehti mudataa ve oıı..ima· 
reselerin de yardımue niçin ya.pama
ıın? Jradece gayrıreıit nıce aaamıar 
sadece ahlaki bır tedavi ac..yeaınde, 
zayıflamıı irade zembereJ..lerıni kuv
vellendırmi§ler ve dana enı.;.rJık ohnuı 
lardır. Akıtne fevkaıii.de taalıyet sar
fedılen bazı merkezlerde son derece l 
bir hıraia çalııan bazı adamların mu- 1 
!abat sevkııe ou hıraıanm tahfif ettık· 
leri de gOr\ıiuyor. Kavga.es, ıanıatacı, 
ve mucadeıeıerıpde itrat derecede ih
tiyatsız bazı adamlann Öi\ muhitın 
tazyiki altında pek ziyade temlmı.ıi 
bır aoam haline ae.ıdığ~ru ve fayadıı:a 
münazaalardan çeil.ındı&"ini ve.hasıl 
aklı batma geldıgıru gor:nedik mi 1 
Tabii bun.ı.ar kım<lir? d1ye aorrnak i.ı
tenıezainiz. 

O halde eriıilmeıi mAtlup olan ülkü 
seciye ne olınaJıdır? lsr.ıtun .hatları 
biribırıne tamamen uy6 un ve duz ve 
bu~arı~ hepsı enerjık, yumu}ak ve 
dogru hır unaura tabi ve mti.nkat asıi 
bir aecıye ıahıbi olmayı hecıefi mesai 
etmelidir. 

lioyle bir ıeciye aahibi inaanan baı
kalan üzerinde aözü pek kolay geçer. 
Gundelik hayatın en kıi>ü.k ıeylerin
de biıe kendi doğruıuğunu ve namuı
karhğıru gösteren bir adama herkes 
tam bır itımat ile inanır. Böyle bir ıe
ciye sahibı adam muayyen bir maksa
dı iatihtaf ederse, ona daha ıyi ve da
ha kolay eritebilir. 

Ancak bu idmana baılam:ızdan ev• 
vel inıanın kendini muayene etme•İ, 
kendinin ne olduğunu bilrneğe cehtey
leıneai lazımdır. 

Ordinaryüs 
Mehmet Ali AYNI 

İRTİHAL 
Arkadqımız ressam Elif Naci Be-

-~ -~~ınvaldeıi Remziye Hanımın velat 
e~tigını teesıürle haber aldık. Merhume
nın ccnazeıi dün Kanbcadaki hanesind
kaldınlarak aile makbereıine defnolun. 
muıtur. Allah rahmet eyleye. 

Elif Naci Bey arkadaıımıza ve ke
derli ailesine taziyetlerimizi beyan ede
riz. 

Sinema dönütü arkadqlardan birine 
sordum: 

- Naaıl buldun Boğaziçi tarkm· 
nı? ..• 

- Filmi güzel buldum amma beni 
çok düıündürdü. 

- Hangi noktadan? 
- Benim kendi görüıüm nolı:ta11n-

dan ... 
Sonra izah etti: 
- Bir kere, Boğaziçi ıarkm, uy-

gun bir iıim değil! .. 
- Niçin unıun olınaaın? 
Batını meyuaane ıalladı: 
- Eski ıen Boğaziçi, damarlan bo

talan hastalar gibi yavq yavat kuru
yor. 

Şehrin sahibi sayılan belediye bile 
onunla meşgul değil. Bu gidiıle Boğaz, 
bundan yüz aene evvelki tenhalığına bü
rünerek kendi kabuğu içine çekilecek. .. 

Zaten mamur olan adalan imar için 
taraf taraf cemiyetler kurulurken, Bo
ğazı akibetine terketmek günah değil 
mi? 

- Peki amma, dedim, ıen filmin is
mini niçin beğenmedin. Madem ki Bo
ğazı bu kadar aeviyoraun! 

- Beğenmedim değil, sadece uygun 
bulmadım. 

Adalar ıarkısını anlarım amma, Bo
ğaziçi ıarkmru anlamam. Şarkıyı, be· 
lediye ile Turing klüp gibi iki kuvvet
li arkası olan Adalar ıöyleıin! .. Bakım. 
11zlıktan, himayeıizlikten can çekiıen 
Boiaziçi, söyleıe söylese mersiye söy
ler azizim! 

M. Sali.hattin 

Temsil 
Halkevinden: 
19-1-1934 cuma günü aaat 20,30 da 

Tepcbafı Mqrutiyet caddesindeki Halk
evi kısmında Faruk Nafiz Beyin (Kah
raman) piyesi temsil edilecektir. Herke
se açıktır. Çocuk alınamaz. --Meşrıkı azam balosu 

( M.,.rıkı 8zam baloıu) nun bu yıl 
da 8 ıubat 1934 perıembe akJamı (Mak
aim) salonlarında verileceği haber alın· 

_!Olftır. _____________ _ 

Yeni ıı•frlyat 

Holivut 
Holivutun 4 üncü sene 4 üncü ••· 

ym Ufa artiıtlerinin en aon resimleri 
le birçok ainema havadiılerile intiıar 
etmiıtir. 

Al bum 
Albüm mecmuaaınm ikinci sayısı 

intiıar etmiıtir. Vali Nurettin , Demir· 
cioğlu Yusuf Ziya, l.ınail Safa Beyle
rin Vahdet Gültekin yazılarile Janıen, 
Marcel Prevott'tan tercümeleri ve sair 
mütenevvi mündericatla çıkan bu ıayı
yı karilerimize tavıiye ederiz. 

Fuji yama 
Sedat Simavi Bey "Fujiyama,, adlı 

bir roman nefretti. Japonyadaki bir ya
nardağm adım kendisine roman iami o
laralı; aeçen Sedat Simavi Bey eaerinde 
bir ıeyahatı ve hazin bir aşkı tahlil et
mektedir. Güzel bir uılup ve orijinal bir 
teknikle yazılan bu eaeri tavsiye ede -
riz. 

Otomob~ 
Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 

1 1 

!! 
Ü N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 

--- ve 
----

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
•• 

UNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 

[ Bir kadının 24 saat/ık hayatı ) nı andıran bir vaziyetle biribirine 
girmitti. Bu iki el biribirini o ka
dar sıkıyor, öyle vahşi, o kadar 
sert bir ihtilaç içinde çatıtıyordu 
ki bu tazyikle mafsal kemikleri 
çatırdadıkça kulağıma tıpkı bir ce. 
vizin kırılması nevinden kııru bir 
ses geliyordu. 

Yazan Stefan Zweig 

Bu mütahede ve tetkiklerin ver
Cliği zevke bir de bazı ellerin çetit 
çetit itiyat ve ihtiraslarını seyrede
ede bu ellerle bir kaç gece içinde 
adeta dost olmanın temin ettiği 
eğlenceyi ilave ediniz, o vakit bu 
itin ne kadar keyifli bir tey oldu
ğunu anlamakta güçlük çekmezsi
niz. Bu kumar salonunda tanı
dığım, eller çok geçmeden yeni ati· 
nalarla muttasıl çoğalıyordu. 

Ben bu elleri tıpkı insanlar gibi 
sınıflara ayırmıttım: Bir çokları 
hiç hotuma gitmezdi. Bunlarda öy
le kaba, o kadar haris bir ifade o
kurdum ki gözlerimin onlara her 
tesadüfünde sanki müstehcen bir 
tey görmüşüm gibi başımı çevirir· 
dim 

Şurası muhakkak ki oyun masası
na gelen her yeni el benim için bir 
hadise, bir merak mevzuu idi. Bu 
merak hazan beni o kadar sarar
dı ki bir smokin gömleğinin yaka
sından, yahut pırlantalı bir kadın 
gerdanının üstünden, sanki oraya 
mıhlanmıf soğuk ve modern bir 
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maske gibi duran hatları görmek 
için kafamı kaldırmak aklımdan 
bile geçmezdi. 

Vak'aya geliyorum: O gece gazi
noya gittiğim zaman rulet masala
rının ikisi hıncahınç dolu idi. Bun· 
ların önünde durmadan üçüncü ma
saya yaklattım ve oyuna iştirak 
için çantamdan bir kaç altın çıkar
dım. Oyuncular, derin bir sükıin İ· 
çinde, neticenin ilanını bekliyor
lardı. 

Elin bu kadar güzeline nadir te
sadüf olunabilirdi: Fevkalade de
necek kadar uzun, gene fevkalade 
denecek kadar ince, bununla bera
ber adaleleri son derece sert ve 
kuvvetli bir çift el. Bu bembeyaz 
ellerin ucundaki tırnaklar solgun 
sedef renginde idi, bunların da ki· 
bar bir yuvarlaklığı vardı. O gece 
hep bu ellere baktım, evet hep bun 
lara baktım. Her bakıtta hayretim 

Ruletin yuvarlağı,iki numara a- tazeleniyordu. Hiç kimseninkine 
raımda durmak hareketini ağırlat- benzemiyen bu ellerde kendine 
trrdığı dakikalarda hep böyle olur: mahsus bir fevkaladelik göze çar. 
O dakika herkesin asabı öyle ger- 1 pıyordu. Ancak bu bir çift elde ÖY· 
gindir ki adeta ortalıkta hüküm sü- 1 I~ h~m;"1alı bir hal, 0 derece çılgın 
ren sükütün titrediği hissedilir. Bu hır ıhtıras, onların biribirini sıkıp 
esnada idi ki tam karşı taraftan ku boğutmalarında o kadar kuvvetli 
lağıma garip bir ses~ gel.di: Bu, / bir ihtilaç vardı ki her feyden ev
çınlat~lan .. ~~f~al kem~klerının ~~- vel bunlar dikkatimi celp etti, hay
kardıgı gurultuye benzıyordu. Bıla- retten içime dihtet çöktü 
ihtiyar ba!ımı kaldırarak sesin gel- Derhal anladım ki bd adamın 
diği. tarafa baktım. M~nza~a ha.na vücudunda tatkın bir kuvvet var· 
hakıkaten dehtet verdı: lkı el, bir dı. Kalbinin bütün ihtirası mevcu
adamın. s~~ ':'e .sol eli, tıpkı iki hay •. diyetinin içinde bir bomba gibi pat
vanın bırıbırın1 yakalayın ısırması· i lamak için tırnaklarının ucuna top-

AakerT tabllAl•r 1 ----
Askeri yoklama 

Eminönü Aıkerlik t,ubeıinden: 
1 - 330 dojiumlu efra<1ın ilk yok· 

lamasına 21-1-934 tarihinden itiba -
ren baılanacaktir. Mezkıir doğumlu • 
ların fotoiraflı yeni nüfus cüz~anı ve , 
iki§er adet vesika fotoğra!larıl~ her. 
hafta pazar ve perıembe gunlen.xerlı 
lere öğleden evvel, yabancı-ara ogle-

1 
den aonra olmak üzere ilk yoklama!&- J 

rı yapılacaktır. 1 

2 - Hangi nahiylerin hangi gün - . 
!erde ilk yoklamalarının yapılacaiı 
aıağıda yazılmıttır: 

1:.mınönıi merKez nahiyesi 21-1-934 
ve 25-1-934, Alemdar merkez nahl -
yeıi: 28-1·934 ve 1-2-934, Küçükpa
zar merkez nahiyesi 4-2-934 ve 8-2· 
934, Beyazıt merkez nahiyeıi 11-2· 
9J4 ve 15-2-934, Kumkapı merkez 
nahiye&i: 18-2-934 ve 22-2-934. 

Bugün 
Matinelerden 
itibaren MELEK Sinemasında 

senenin en 
güzel filmi 

Vals muharebesi 
Onbinlerce figüran • misilsiz musikisi, çotkun valsları, 

b~ döndüren ve nefis mevzuu ile 

SENENİN EN ŞEN VE EN GÜZEL F1LM1 

FRANSIZCA SÖZLÜ VE ŞARKILI 
Baş rollerde : 

FERNAND GRA VEY -
JEANİNE GRİSPİN 

Bayram günleri saat 11 de seans vardır. (12305) 
3 - Her sene yapılmaııı mükellefi 

yeti askeriye kanununun icabatından 
olan yerli ihtiyat efrat yoklamasına 
21-1-934 tarıhınden idbaren ba§lana
caktır. Yabancı ihtiyat efradı yokla -
maları için yerlisi bulundukları eaa.~ 
ıubelerine taahhütlü mektupla~la mu 
racaat etmeleri li.zımdır. Han;;:ı do ... 
jiumulann hangi günlerde ihnyat yok 
lamalarının yapılacağı &§ağıda yazıl
mı§tır: 

J~ ............... B•u•g•u• .. n .. m .. a.ti•n•e•le•r•d•e•n ..... i.ti•b•a•r•en ................ , I 

3:.ı4 doğumlular: 21-1-934 Pazar 
323 ,, : 24-1-934 Çarıamba 
9..!2 ., : 28·1-934 Pazar 
321 u : 31-1-934 Çarıamba 
920 ,, 41.934 Pazar 
319 ,, 7-1·934 Çarıamba 
318 ,, 11-2-934 Pazar 
317 ,, 14..2-934 Çarfamba 
316 ,, : 18-2-934 Pazar 
315 ,, : 21-1-934 Çarıamba 
314 ., : 25·2-934 Pazar 
313 u : 28-2-934 Çarıamba 
312 ,; : 4-3-934 Pazar 
311 ,, ı 7-3-934 Çarıamba 
310 ,, ı 11-3-934 Pazar 
309 ., : 14-3-934 Çartamba 
308 u : 18.3-934 Pazar 
307 u : 21-3-934 Çarıamba 
306 ,, ı 25-3-934 Pazar 
305 ,, ı 28-3·934 Çartamba 

Bugünkü Program 
ISTANBUL: 

17,SO Fransızca ders (llerlemiı olanlara). 
18 Şehir Tiyatrosu Artistleri tarafından 

tem sa. 
19 Gramofon. 
19,30 Beda7ii Muaiki he1etl ı 

21 Gramofon ajana haberlerL 
ANKARA• 

12 30 Gramofon.. 18 Orkestra: Veber Oa .. 
' ..-erture Oberoa. Keman konseri (Ekrem z ... 

ki B. tarafın.dan, 18,45 Danı muılkiıi, 20 A· 

iPEK ve ELHAMRA 
Sinemalarında 

Bugüne kadar memleketimizde yapılan en güzel 

TÜRKÇE SÖZLÜ - ŞARKILI - ZEGlN FlLM 

W ilyon Avcıları 
Rejisör ERTOGRUL MUHSİN 

oyniyanlar : 
FERiHA - MELEK - NECLA FERDl - MUAMMER· 

MAHMUT ve HAZlM 
Dikkat : Bu müstesna filmimizi bayram günlerinde görebilmesi 

için fiyatlarda katiyen zam yoktur ve bayram günleri 
her gün saat 11 de seans vardır. (12307) 

_. ................................. l._. ........ ..... 
Bugün matinelerden itibaren 

A R T l S T 1 K ' de 
Halkın en sevdiği artist 

GUSTAV FROEHLICH'i 
ilk Fransızca sözlü (duble değiO 

filmi olan 

Güneş Doğarken 
Şaheserinde ANNABELLA ile 

beraber göreceksiniz. 
İlaveten: FOX JURNAL (123()4) 

jan• haberlerö. FERAH Sinemada 
VA R Ş O V A ı 14ll m .o s 

151' ANBUL BELEDiYESi 
SEHIR TiYATROSU 

Uç gün bayram gündüz temıill,ıl 
saat 14 te. ıs.ss Popüler c1an.1ar pta: i1•. 11,10 Çocuk Varyete İnema 

prorramr, 17,40 Mü•ahabe, 17,SS Polonya io· -

tikl&line mahıus kartel konseri , 18,55 Tenor B • • H ı 
muranni ıaralondan taranni. 18,50 Ziraat, 19 rıgı tte e m _ 
Konferan•, 19,20 Halif musiki Radyo orkestra-

••, 20 Muhtelif müaahabeler, 21 Popüler kon- ZAFER 
ser, 21,30 Mm• Hanka Ordon tarafından la· 

Kanni • 22 lılü•ahabe, 22.20 Piyano ile klibik Tenzı·ıı· tı•atla tıergün ve hergec{ 
konser, 23 Dana musikisi, 24 Müaa.ab.be, 24,0S 

Da.na musikisinin de•amL ı ıı.. ................ ıl 
B 0 D A P E Ş T E 550 m .: 

17 Müsahabe, 18,30 Müsah.ab• ı 18 Mandit 
orkestrası, 20 Amele neıriyab, 20.30 Opera 
da yerilecek temsili nakil, Miiteakihen Siaaa 

musikisi, 23,15 Plak. 
V 1 Y A N A 518 m.o 

17,20 Çocuk neıriyab, 18,0S Şimdiki A•u•
turya beatekarlarrntn eserlerinden lconıer, 19 
Tıbbi müaahabe, 19.55 Vilh.elm Vacek bando 
takımı, 21,15 Aktüalite, 22,45 Aktam haberle .. 
ri, 23 Esperanto neıriyah, 23,20 Joıef Hol
zer radyo orkestrası. 

B 0 K R E Ş 394 m.: 
13 Boraa haberleri. pl&k , haberler, plAk, 

18 Radyo orkeatr-aaı, 19 Haberler, 19,15 Rad· 
yo orkealr••ı• 20 Üniversite radyo•u, 20 20 
Pli.k , 20,45 Konferans, 21 Oda musikisi, 21.30 
Konferaoa, 21,45 Mm• Franca Elda tarafın
dan taıanllİ , 22,15 Mme Cella tarafından pi• 
yano konıeri, 22,45 Haberler, 23 Radyo or• 
kaalraaı taraf.odan Romen muailüıi • 

B R l! S L A U 394 m.: 
17 Öjleden aonr-a konıeri, müıahabe , 18,30 

Müsababe, 18,50 Beetbo•enden An die fern• 
Geliebte Uzakta bulunan aevıililera, isimli ıar• 
lale temsil, 19,10 Müaababe, 20 Akıam kon .. 

lanmıt gibi idi. 
Roletin yuvarlığı kuru ve boğuk 

bir sesle bir numaranın üstünde 
durdu. Krupiye bu numarayı ilin 
eder etmez o iki el, ayni kurtunla 
canevinden vurulmut iki hayvan gi. 
bi biran içinde biribirinden ayrıl
dı. 

Dikkat ettim: Onların bu ayn
lıtında, sonra yana sarkıtında yal
nız yorgunluktan mütevellit bir bit
kinlik eseri değil, hakiki bir ölüm 
hali vardı. O dakika bu bir çift el· 
de öyle yıldırımla vurulmutcasına 
bir dermansızlık, son haddine gel
mit bir sukutu hayalin öyle acıklı 
bir ifadesi okunuyordu ki bunu ta
rif etmek imkansızdı. Ben ne o 
vakte kadar ne de ondan sonra böy 
le bir el görmemiftim. Sanki onlar
da her adale konufan bir ağızdı ve 
derinin her hücresinden bir ihtira
sın çıktığı adeta gözle görülecek 
kadar atikar idi. 

---~Dr. IHSAN SAMI--· 
Tıfo ve Paratifo Atı•• 

Tifo ve Paratifo hastalıklarına ımul: 
mımak i~in tesiri çok: kıt'! muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolarınd• 

·--•bulunur. - '. l 1648)41•• 
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,.. Göz Hekimi 

1 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

2 
_......,.. .............. .....,.......,. ....... ...,..,....,_,. I 

aeri, Cünün kıaa haberleri, 21,10 Aylık dün· 

ya haberleri, 21,30 Mandolin konıeri, 22 Beet~ 
ho•en'in eıerlerinden Eı·Dur ıenfoniı.i Eroi• 
ca, 23 Haberler, 23.,35 Beetho•en'in eıerlerin· 
den sonatlar, 24,.30 taaa.nnili konıer, 1,20 Ce .. 

ce muıikiai. 

bir tekerlek gibi çevirmeğe batladı. 
Derken bir panter gibi kab":r~rak 
elinde tuttuğu yüz franklık f.,, ro
let masasının ortasındaki hücreler
den birine fırlattı, daha doğrusu 
tükürür gibi attı. Sağ elin bu har~
keti o vakte kadar cansız ve sesaız 
gibi duran sol el için adeta bir ita
ret olmuştu: O da harekete geldi, 
sürünürcesine bir giditle uzanarak 
biran evvelki hamlesinden yorul
mut gibi duran sağ ~le y~aştı; 
timdi iki el, yan yana, tıtrep~o~lar, 
bir hastalığın hummaları 1çınde 
hafifçe biribirine vuran iki çenenin 
dişle•i gibi gürültüsüz darbelerle 
masanın üstünü döğüyorlardı. 

Tekrar ediyorum: ömrümde bu 
kadar canlı bir ifade ile konutan 
bir el görmem.ittim. Bu ellerdeki 
heyecan o kadar gergin bir iradeyi 
bulmuttuki adeta isparmo-
za tutulmut gibi idiler: 

Bu ak~aJ!I 
saat 19,30 d:1 

l.OKOS HAY~ 
Büyük operell 
i azan: Ekreıl' 

·ı 
ve Cemal Ret• 

Jmuma 
12L 

Tl-Y-AT_R_O_S_U_M_AR_ I~ 
KUTOPULIYUNAN HEYETIBa_w 
fam aaat 20,45 te MAGDA Per§-:~ 
günü ıaat 17 de halk matinesi oı.ı"'. 
TROIS ET . . . . UNE Pe~ 
aktamı KALA VALMENO FRA~ 

Jllilliyct 
Asrın umdeıi " MİLLiYET" tit· 
~~~~~~~~~~~ ..... ~ 

ABONE 

3 •1lıiı 
6 

iZ 
" 

ÜCRETLERi: 
Türkiye İçin Hari' ifil 

L. K. L JC. 
4 - 8 ...... 
750 14_. 

14- 25_. 

Gelen evrak seri •arilmes.- Müdd"! 
seçen nüıluJ.ar 10 kuruıtur.- Caset• •• 
matbaaya ait itler için mUdlriyete O::.,. 
raca.at edilir. Gazetemi& il&nlann m•• 
Jiyetini kabul •tnıez.. • -

bu oyun salonunun yüzlerce badi• 
sesi, kar•ımda nefes nefese soluf"' 
ihtilaçlarla bir intizar ratesi içinde 
adeta ölü bir manzara teşkil edi~t' 
du. Bu ilci elden batka etrafıJJJd' 
?.e ~~rsa .sanki bir sekteye uğra1 
olmuş gıbi idi. Bütün vaktimi Y':' 
~ız o iki el cezbetmif, bütün vll;"lr 
gım Yalnız bu iki elin sihri içııı" 
geçmitti. 
~ Artık onlara daha fazla bakııı:; 
ga tahammül edemedim: Bu el!lıİ 
kime ait, bu sibirkar ellerin sah• 
kirn olduğunu görmek istiyordu; 
Korkulu bir endişe ile batımı le ,.f 
dırdım ve nazarlarımı yavat ya"., 

"t• esvabın kollardan yukarı yütj,.t 
rek omuzların dar sathına ka 
uzattım. .

11
, 

Bir müddet bu eller,karaya vur· 
muş cansız ve yumuşak bir deniz 
mahlUku gibi yefil masanın üstün
de dura kaldılar. B;rkaç dakika 
sonra sağ elin parmakları müşkü
latla kalkmak istedi, titredi, top
landı, mihveri etrafında döner bir
hareket yaptı, bir daire çizdi, niha
y ~t önündeki kumar fişlerinden bi
rini iki arma ~ının ucunda ufak 

Gözlerim bu muazzam çatı 
altında onlardan başka hiç bir ~e
yin farkında değildi: Ne salonları 
dolduran sesler, ne krupiyelerin 
haykırıtları, ne öteye beriye gidip 
gelen insanların gürülteleri, ne de 
mücella tahtadan tekne içinde cin 
çarpmıf gibi sıçraya sıçraya dönen 
yuvarlağın koşuşu, hulasa biribirini 
girerek, birbirini kovalıyarak asap 
üzerinde iddetli tesirler bır 

Dehtetle yeniden irkildim: Çli (ıf 
kü o dakika gördüğüm ıima tıP • 
eller gibi idi, bu da onlar gibi ~ 
ni müteheyyiç, ayni çılgın ve taf 

1
. 

lisanı konuşuyordu, Bunda da s ıl' 
ni korkunç İptilanın ifadesi okU11•1• 
yordu. Ve ayni zamanda bütüJJ ~ıi 
gilerinde nazik bir kadın gü:ı:ell• ııı 
vardı. Bu, hem vücuda bititik ~e ,i· 
de o vücuttan adeta ayrı gibi b•1ı;.· 

a idi. Onun bu vücut ile hiç a ti 
kası olmıyan ayrı bir hayatı, en ~· 
şiddetile kendi hususiyeti içinded., 
şayan avrı bir mevcudiyeti var 



Dalgalar değişti 
Evvelki akpm bir kaçı müstesna 

olnıak üzere bütün radyo merkez· 
leri dalgalarını deği,tirmişlerdir. 
Rıı iş birçok merkezlerin biribirini 
!aciz ettikleri noktasından bakıl
~aınak tartile gene amatörleri güç 
bır mevkide bırakmı,hr. Mesela, 
~n çok müteessir olanlar üzerinde 
ıkıtasyon isimleri yazılı bulunıyı ta 
olayca ayar ederken timdi bu İı· 

la.ıyonlarm matbu bulunan isimler 
l'.erinde yabancı, yabancı merkezle· 
rhın çıkması dinleyicileri epeyce ra· 
atsız edeceği pek tabiidir. Maa

lııafih büyük Avrupa firmaları bu 
~kilde olan ayar skalalarını değit
tireceklerini ilan ettikleri halde bu· 
radaki dinleyicilerimizin bu arzu· 
ları yerine getirilip getirilmiyece· 
ği bilinmemek tedir. 

Bundan d aha mühim bir mesele 
de bütün eski sistem aletler ile bir 
lııiiddet sonra hiç bir yeni tacizat· 
sı:ı: alamamak keyfiyetidir. Çünkü 
ll'lerkezler bugünkü vaziyette kalını 
Yacak ve yavaf, yava' hali ima~d; 
olan yeni merkezler de birer, ıkı
ter i9lemeğe ba,Iıyarak etrafı daha 
f~:ıla kaplıyacaktır. Merkezleri bi· 
rıbirinden ayırmak mü9kül olacak· 
~ır. Şimdiki halde bilhassa bizim de 
içerisinde bulunduğumuz yüksek 
dalgalar üzerinde çalrtmak güç olu
Yor. Zir a bu dalgaların bilhassa kuv 
\>etli Rus istasyonlarının tacizatları 
en hassas alet sahiplerine bile fena 
~~ıirlerini göstermemesi kabil de
t:ıldir. 

Merkezler gittikçe kuvvetlettiği· 
ile göre bundan sonra eski aletlere 
~aricen illi ve edilecek bantfilterler 
1 e de çalıtılamıyacaktır. Onun için 
radyo kullanmak gittikçe pahalıya 
~elecek ve daima merkezlerin tarzı 
1ntasma göre yeni aletler satın alrn
tııa)c icap edecektir. Buna da bugün 
lııaddeten imkan görülmediği için 
radyo alemi için bir tehlike bat gös
ternıit sayılabilir. Bunların hiç biri· 
ile nıeydan vermemek için bir çare 
~ar~ır. ki buna kimse yanaşmak İs· 
teınıyor. Radyo merkezlerinin mik
lıarrnı azaltıp kudretlerini azami 
lıı l\dde arttırmak. Hakikaten o za
k an herkes rahat ederdi. Bunu 
~bııl etmek şöyle dursun günden 

~ııne daha bir sürü istasyonların 
11lşasına devam edildiği gibi yapıl
~a~ İstenilenlerin planlarına da 
aalıyetle devam ediliyor • 

. 
1 

Eminiz ki bir kaç sene sonra 200 l e 2000 metre arasındaki tulu mevç 
terde timdiki mesafe farkı teraiti 
ahtrnda biç bir yer kalmıyacak ve 
~erkezlerin dalgalarım daha yak· 
hilftırnıak mecburiyeti hasıl olacak 

11 YÜzden timdiki sistemlerdeki 
illetlerle de çalıtılmayıp ayırma 
kabiliyeti daha çok fazla olan alet
ler icat ve imal edilmek lazımgele
cektir. 

Köylanun yardımı _ 
İçi .\YnıN, (Milliyet) - Aydının 

nden geçen Tabakhane çayının 
~l>kbğı azmak tabaklığını kurtar· 
~·a . . k 
11 

l •çın açılmağa ba,lanan a· 

tek~a köylülerimiz candan ve İs· 
e çalıtmaktadırlar. 

lıı ·Bugüne kadar 570 metre uzun
}:' t:llnda kanal açılmı9tır. Valimiz 

y:~:ı:i beyefendi aık sık hafriyat 
\>j~ıne giderek köylülerimizi tet
•il etınekte ve bataklığın kuruma· 
ııı:kelde edilecek faydaları anlat-

ladırlar. 

ltıe~ ~!ilerini daima aralarında gör 
•i erı köylülerimizi çok mütehas-

1 etınekte ve menun etmektedir. 

Aydında okuyanlar 
ı.. :\ 'YDIN. (Milliyet) - Aydın Hal 
İçi~~ kütüphanesine b .rinci ki.nun ayı 
h b. e 1361 yurttaş gelerek kitap ve 

~ete okumuşlardır. 
bı Bunlardan 270 muallim, 292 me• 
b ubr, 527 talebe ve 272 sair meslek er 

a •dır. 

d b ~ 01 ki§i roman hikaye, 73 kişi e-9; 1
•. ~ 02 ilmi, 107 kiti ansiklopedi_k~ 

bı kıtı aıhhi 98 kiti tarihi, 152 kı~ı 
" uhteJif eıe;J er ve 631 kişi de gazete• 

e "1ecnıua okumuşlardır. 
dııı llu ay içinde sıhhi müzeyi 21 ka· 
~ · ve 192 erkek olarak 213 yurtlaf 
'Yaret etmittir. 

Nazilli pamuk istasyonu 
I> ;"· 'YDJN, (Mill iyet) - Nazill ide y~ 
h 

1 
ile.ak pamuk iataayonu bina ~ının ı· 

" 1esi yapılmıştır. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 17 KANUNUSANi 1934 
.. 

Cumartesi (20.1.934) ak,amı saat 19.55 te Viyana radyosunda o· 
peradan naklen ve ilk Jela verilecek olan "GUIDITT A,, isimli Franz 
Lehar'ın yeni operasında RicharJ Tauber ile Matmazel Jarmila No
votna'yı dinliyeceğiz. 

MEMLE ET 
HABERLE~i 

Turgutlu haberleri 
TURGUTLU, (Milliyet) - 0-

züm maliyet fiatini teshil etmek 
üzere bağcıların yaptığı kongre
den soma bugün Manisada aktolu 
nacak büyük bir üzümcüler kon
gresine ittirak etmek üzere ~ehri
mizden bet murahhas Manısayıı. 
hareket etmitlerdir. 

Cümhuriyet Halk Fırkası ka
za kongresi içtima ehnİf, bir çok 
hayırlı kararlardan sonra Tayya· 
re muhasebecisi Cevdet, Belediye 
reisi Zühtü, T"\"\ret odası reisi Ha
san Şevki, Çiı ı zade Riza, müte 
kail binbatı Talat, fabrikatör Ra
gıp, tüccardan Şükrü Beyler heye
ti dareye intihap edilmişlerdir. 

Ticaret ve Sanayi odası başka· 
tibi Riza Beye mıntaka ticaret mü 
düriyetince işten el çektirilmesi Ü 
zerine yerine vekaleten lzmir mer· 
kez posta memurlarından Sait B. 
tayin edilmiş, İfı:t batlamıthr. 

Oda heyeti idaresinin müddet· 
leri bittiğinden yeniden intihabat 
için ilan edilmiş ve yevmi intihap 
altı Şubat 1S;l4 Salı günü olarak 
kabul edilmi~tir. 

Bir kaç gündenberi mütemadi 
surette devam eden yağmurlar ke 
silmi' ve ha valnr açmıştır. 

Meclisiumumi vilayet azaların
dan Belediye reisi Zühtü, Yaman 
Ali zade Hasan Ali ve Naip zade 
Mustafa B.Ier ~eh,-imiz ihtiyacını bi 
rer birer tetkik etmekte ve yakın
,fa açılacak olan Meclisi umumiyi 

Bir mezarlık park oluyor 
. K~RACASU, (Milliyet) - Bele

~~y~ız encünıeni evvelce ittihaz etti 
gı hır kararla kaoabaya girilen nokta 
da bulunan kabristanları kaldınnağa 
k~rar venniı ve halka mezarlarını ye 
nı yapılan mezarlığa kaldırmak üze
re bir ay mühlet vermi§tir. 

Bu müddet bittiğinde Belediye me 
zarlık yerini temizletmeğe ve m(!.:ar. 
tatlarını söktürmeğe baıJamışbr. Y a,1-
nız, bu tatlar kaldm!ırken dikkat e
diılmekte ve ameleler tarafından ite 
yaranuyacak bir tekilde parçalan
maktadırlar. 

Ta§lann bu suretle kırılmasından, 
ileride Belediye burayı park veya ko 
ruluk yapmak Üzere tarhedeeeği za
man tatların toprak içinde kalan kı· 
ıımlarını çıkarmak üzere yeniden bir 
masraf daha yapmaması icap edecek 
tir. 

Eğer bu taıJar parçalanmadan ve. 
tahrip edil,meden çıkarılırsa hem be
lediyenin itine yarar ve hem de fazla 
11 sablarak Belediyenin bu iı için har 
cadığı para Belediye kasasına ginniı 
olur. 

Aydm yolları 
AYDIN (Milliyet) - Vilayet 

daimi encümeni lzmirle vilayeti
miz arasında dit geliti temin et
mek için Söke, Aydın yolu üze
rinde Kemercik ve Moralı arasın
da 6000 metre murabbaı kaldırım 
ve Aydın - Çine yolu üstünde iki 
tahta köprünün betona çevrilmesi
ni müteahhide vermittir. 

vilayete gitmek üzere hazırlanmak 
tadırlar. 

Lucerne'ye 
Riayetsizlik 
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- Yeni Dalga Planı El 
Yeni dalgaları tatbik zamanın· 

dan 24 ıaat geçtiği halde dün ak
fama kadar yüksek dalgalardaki 
Rus merkezlerile V arşova istasyo

nu eski dalgalarını dejiftirmemiı· 
lerdir. 500 kilovatlık Moskova 
el'an eski dalgası olan 1481 metre
de iflediğinden Ankara radyomuz 
temamile battal bir hale girmif, 
mahallinden bile Uiyikile dinlene· 
memektedir. Ankara merkezi dal
ga11 1500 metre olduğundan vazi
yet hakkında Moskovadan haber 
beklenmektedir. 

Yeni bir 
Opera temsili 

Bu cumartesi saat 19.55 te Franz 
Lehar tarafından bestelenmiı olan 
GUIDITT A,, operasını ilk defa verile 
cek olan Viyana büyük operasından 
naklen Viyana radyosunda dinliyece
ğiz. Lehar'm bütün eaerleri gibi, bu o
perasının da san'atı ihtiva edeceğine 
ıüphe yoktur. Operanın mevzuu lta.l
yada geçtiğinden primadonnanın ismi .. 
ne izafeten iuni de ltalyancadır. Yu
karıdaki üç resmimiz operanın Üç 
perdesinin dekorasyonunu göster .. 
mektedir. Birincisi Sicilya adasında 

bir sahil evini, ikincisi Trabluagarpta 
bir villayı, üçüncüsü de ıimali Afrika 
şehirlerinden Alkazar ıehrinde bir 
büyük ,u.le>nu gösteriyor. Bu opera-

Aydında fuhuş mıntıkaları 
AYDIN, (Milliyet) - Vilayetimiz 

yeni menifuhut kc.misyonu sıhhiye 
müdürü Hayri Beyin reisliği altında 
emniyet memuru Şükrü, Dr. Kemal 
ve Dr. Tevfik Beylerden te§kil edil· 
mittir. 

Komisyon ilk toplantısını yaparak 
umumi evlerin yerlerini tesbit etmit· 
tir. Şehrimizin umumi evleri ıehir dı
tmda belediye apartımanlarmda açı· 
lacaktır. 

Birleıme evlerile tek evlerin yerle 
ri ikinci toplanmada kararlaştırıla• 
caktır. 

Komisyon gÜnahkar kadınlan ça· 
ğırarak nasihat ve te.linatta buluna· 
cak ve tuttut.lan kötü yolu bırakın•· 
larındaki faydalan anlatacaktır. 

Avukatlar kongresinde 
Aydın avukatları 

AYDIN, (Miliyet) - lzmirde 
Avukatlar kongresine Aydın baro 
sundan Reis Netet Nazım Beyle 
avukat Rifat Apturrahman Bey se 
çilmişler ve lzmire gitmitlerdir. 

Ereğli dokuma fabrikası 
ERECLI 16 (A.A.) - Ereğlide ya 

pılacak dokuma fabrikaııının kuvvei 
muharrikeoi olacak olan lvriz ıuyu • 
nun kuvvetini ölçmek ve fabrikanın 
yerini te5bit etmek Üzere Ereğliye gel 
miş olan Sumer Bank mühendisleri, 
dört günden beri devam eden tiddet
li fırtına ve kara rağmen tetkiklerini 
ikmale muvaffak olmuılardır. Halkın 
memnuiyet ve sevincine payan yok • 
tur. Mahalli bütün te§ekküller hal -
lcın minnet ve §Ükranlarını büylükle· 
rimize arzetmit!erdir 

[ 15 kanunusaniden itibaren muteber ] ! 
Gönderici Takat Dalga Ayar Gönderici Takat Dalga Ayar ~ 

Paris 75 1796 Lemberg 16 377 = 
500 1714 Selanik 1 373 a Moskova 

lstanbul 5 1639 lskoçya 50 373 § 
7 1639 Milano 50 369 i-K.aunas 

Reykyavik 16 1639 Bükreı 12 364 

Zeesen 60 1571 Moskova 100 361 

Ankara 
Daventri 
Minsk 
Motal 

5 1500 Berlin 100 357 1 
25 1500 Sof ya 1 353 

ı 00 1442 Simferopol 10 549 
30 1389 Straıburg 12 549 

Huizen 50 1345 Pozen 1,75 346 
Harkov 20 1345 Londra 50 342 

Varşova 

Leningrat 
Oslo 
Lahti 

1200 1304 Graz 7 338 
100 1224 Toulouse 10 335 
60 1186 Hamburg 100 332 
40 1145 Dnepropetr. 10 329 

Moskova 100 1107 Brüno 32 325 

Rostov 
Smolensk 

20 845 Brüksel 15 322 

Moskova 
Jubliyana 
Vilna 
Budapeıte 

Zürih 
Atlone 
Palenno 
Müli.ker 

10 
100 

5 
16 

120 
60 
60 

3 
100 

Viyana 120 
Fas.Radyosu 6,5 
Floransa 20 
Munnansk 10 
Brüksel 15 
Prag 120 
Liyon P.T.T. IS 
Langenberg 60 
Şimali lnııl. 50 
posll\11 
Sottans 25 
Belgrat 2,!I 
Paris P. T. T. 7 
Stokholm SS 
R~ 50 
Ki ev 
Talin 
Münib 

100 
20 

100 

824 
748 
569 
559 
549 
539 
539 
531 
522 
507 
499 
492 
492 
484 
470 
463 
456 
449 

4.~ 3 

437 
432 
426 
421 
416 
410 
405 

Cezair 
Göteborg 

12 
10 

Breılau 60 
P ariı postası 60 
Grenoble 20 
OdeQ 10 
Ş. lrlanda 50 
Genova 
Krakova 
Hilverıum 

Bratislava 
Ş. [ngiltere 
Çernigov 
Haylsberg 
Leningrat 
lskoçya 
Bari 
Tiraıpol 

Bordo 
Ba solon 
Torino 
Londra 

10 
2 

20 
14 
50 
10 
60 
10 
50 
20 
10 
12 
7 
7 

50 
Ostrava 12 
Monte Çeneri 15 
Harkow 10 
Frankfurt 17 
Prag 5 

319 
319 
316 
313 
310 
310 
307 
304 
304 
301 
299 
296 
296 
291 
287 
286 
283 
281 
279 
274 
263 
231 
259 
257 
253 
251 
249 !! -a_ Vipuri 13 405 Triyeste 10 249 = K.attovib 12 396 Lükıenburg 150 240 -

~ = Stalino 10 387 Riga 15 238 
~ Tulüz 2 386 Bükreı ? 212 
= Laypzİg 120 382 Nyiregyhaza 6 209 = 
~Ull 1111nı111111111111111111111111111111111111111 illi 111111111111111111111111111111111111IHil111111111111111111 llllllmı 

Şirketler komiser eri 
ANKARA, 16. A.A. - Nafia Vekale

tinin lstanbulda Tramvay, Tünel, Elek
trik ve Su Şirketleri nezdindeki kotni
ıerlerıni kaldıracağı hakkında intiıar e
den haber üzerine yapbğımız tahkikat
ta nafia veki.letinin bütün bu ıirketler 
nezdindeki komiserlerinin iki zattan iba 
ret olduğunu ve bu iki zatın vazifeleri
ıun ilgası hakkında hiç bir dütünce mev 
cut olmadığını öğrendik. 

Suriyedeki Türk emlaki 
ANKARA, 16 . A.A. - Aldığımız ma

tumata göre Suriyedo Türk emlakine 
konmuı olan tahdidabn rePi tedbirleri
nin Lazkiye Sancağına da te§mil edil. 
diğin Fransa hükıimeti Paris büyük el· 
çiliğimize bildirmiıtir. 

Tütün Klaring mukavelesi 
ANKARA, 16 • A.A. - iktisat vekiıle

ti ile Avusturya Einkauforcomusation 
der Tabakreji Orient C. N. B. H. Vien 
ara11nda münakit 17 ikinci teırin 932 
tarihli tütün Kloring mukavelenamesinin 
müddetinin 1 ikinci kanun 934 tarihin· 
den itibaren dokuz ay daha temdidi ta• 
karrür etmiı ve bu bapdaki müzeyyel 
mukavelename 14 ikinci kanun 934 tari• 
hinde parafe edilmiıtir • 

Bir şirket hakkında 
tahkikat 

ANKARA 16. A. A. - lstanbulda 
Beykozda N:ft ıanayi ıirketinin Roman
yadan muhtelif tarihlerde celbettiği 
ham yağları tarife tatbikatiyle tirkete 
ait istihlak vergisi üzerinde hazine aley
hine büyük zararlar yapıld ığı haber a
lınmııtır. 

inhisar ve maliye vekaletleri mesele
yi müfettişleri vasıtasiyle tetkik ettir
meğe baılaınıtlardır. 

Şehir planını 
Seçecek heyet 

(Başı 1 inci sahifede} 
muhafazaama ait noktalan görecek 
bir mimarın bulunmanıa•ı bizi çok mü 
teeuir ebniıtir. Bugün lstanbul ıehri 
cihan ıehirleri arasında güzelliğinin 

ve mimari değerinin yüksekliğile ta • 
nınınıı bir ıehirdir. Hariçten gelen va 
birkaç aylık bir etüt ile bu büyük teh 
re istikamet vermek isteyen bir ecne
bi mimarın her ıeyden evvel bir veyı 
birkaç doğru ve temiz görüılü Türk 
mimarile temas etmeleıi, hiç olmazsa 
jüri heyetinde birkaç Türk mimannm 
hulunma11 muhakkak li.zımgelirdi ka 
naatindeyiz. Maamafih biz de sevgili 
jüri heyetlerindeki ıah11larm ihtisa11n 
dan ziyade itga.l ettikleri idari makam 
!ara ehemmiyet verilmektedir. Bu pro 
jeler üzerindeki verilecek kararlarda 
sıhhi ikbsadi ve belki de yol, au tesi
aatı düıünülebilecektir. Fakat asıl e • 
aas olan mimari teıiri bedii kıymet 
ve Türk sanatine ruhi ihmal edilecek, 
tehir belki de teknik kıymetini hai:ı: 
olacak takat bugün hali. biraz mev • 
cut ol.:,. sanat kıymetini kaybetmek 
tehlikeıine girecektir. Biz, Türk mi • 
marlarının reımi bir tetekkülümü.z 
mevcut olduğuna nazaran böyle mü ... 
him bir meselede belediyenin bize mü 
racaat etmeıi, fikrimizi aormaıı icap 
ederdi. kanaatindeyiz. Li.zım gelen 
makaınlara müracaat ederek bu mem 
leket ve bu tehir Üzerinde mevcut O• 

lan sanat sözü hakkımızı arayaca/tız. 

Bakır madeninde Gazi 
heykeli 

ELAZIZ, 16 (A.A.) - Bakır ma· 
deni kazası Cümhuriyet meydanına Ga
zi Hazretlerinin bir heykelinin dikil • 
ıneıine viliyetçe karar vermi9tir. Vi• 
liyetin diğer kazalarında müşıırüni .. 
leyhin birer büstü konulması karar .. 
laftırılmııtır. ~ 
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Terzi Muslu Baş Oğlu Şevkei 
Saygılı mütterilerinin bayramını kutlular 

saadetler diler 
Yeni Postahane kar~ısında No. 36 Telefon 23713. 

f ENi AHTER TERZiHANE~i 1 

Muhterem Müşterilerilerinin 
Bayramlarını Kutlular. 

B l L E C 1 K R A K 1 S 1 '-
Muhterem müşterilerinin 

Bayramlarını saygı ile kutlular. 
ve bayramı ne~ içinde geçirmelerini diler. 

Fahrikau: Galata. Mumhane caddesi No. 67. Telefon: 40057. (12234) 

lstanbul Milli Emlak Müdürıüğünden: 
"600 lira bedel üzerinde satışa çıkarılan Arnavut Kö

yünde Fenerli Hiristo sokağında 4 No. lı 12 dönüm tarlanın 
1/ 3 hissesinin sabşı bir I,.ıfta uzatılmıştır. İsteklilerin 21-1-
934 pazar günü saat 12 buçukta pey akçelerile müracaatlan. 

(H) (278) 

(Türk Gençliğinin), heykelleıen 

- ebedi panlblı - bir (saygı habrası) ! 

Türk Şiir Kralı Filorinalı Nazım 
Aeyin bu (edebi ve tarihi heykeli), 

Güzel ıan'atlar alıademUi mümtaz ta
lelıesiııclen Heylı:eltrat Ye muallim Hü
ıeyin Bey tarafından yapılmııtır. 

1 

1 3 üncü kolordu ilinlar;-J 

M. M. V. Sabnalma Komis
yonundan; 

Yerli fabrikalar ınaınulatm
dan 50,000 metre ekmek tor- 1 
balığına mahsus bez, kapalı 1 

zarfla münakasaya konınu§
tur. lhaleai 29-1-934 Pazarte- ! 
si günü saat 15,30 dadır. Ta- 1 

tiplerin nümune ve §artname
yi görmek üzere her gün ve 
münakasaya ittirak için de o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile An- , 
karada M. M.V. Sabnalma 1 

Komisyonuna müracaatları. 
(~) 192 

1 Askeri fabrikalar ilanlan l 

~ 
TEK KOLLU 

G A Z İ C E M A L 'in 

GAZl Kişesi 
Muhterem (Taıra ve Iıtanhul) müı
terilerinin teker bayramlarını kutlu

lar ve oaadetler diler. 

ALEM Rakısı 
F abrika11, muhterem mütteri
lerinin bayramlarını tebrik ile 
kesbi teref eyler. (12232) 

İtnyat.. fa~~ikası L 
muessısı 

NECİP BEY 
Bütün hürmetkar miqterilerinin 

lıayramlannı kutlular ve derin aaygı

lanmn kabulünü rica eder. 

U~nızyoAJarı 
iŞLETMESi 

Acoateleri , Karaköy ICöprii'-tı 
Tel 42362 - Sirkeci Miihürdarv.de 

Han Tel. 22740 

Ayvalık yolu 
BANDIRMA vapmu ı 7 İkin 

ci Kanun ÇARŞAMBA 17 de 
Sirkeci rıhtımından kalkacak. 
Gidişte Gelibolu, Çanakkale, Kü 
çükkuyu, Albnoluk, Edremit, 
Burhaniye, Ayvalığa. Dönü,te 
bunlara ilaveten Bozcaada'ya 
uğrayacaktır. (250) 357 -

Antalya yolu 
ANTALYA vapuru 17 ikin

ci Kanun CARSAMBA on da 
Sirkeci rıhtımın<lan kalkacak, 
Gidi,te İzmir, Küllük, BJdrum, 
Fethiye, Antalya'ya. Dönü,te 
bunlara iH.veten Fin:ke, Çanllk
kale, Gelibolu'ya uğrayacaktır. 

(251) 358 

Bakırköy Barut fabrikala
rı dahilinde bu sene biçilip sa
tılığa çıkanlan (44100) kilo 
balye halinde kuru otun 25-1-
934 Per§embe günü aleni mü-
zayedesi İcra edileceğinden ta Karadeniz 
}ip olanlann o gün saat 14 te J , J 
Fabrikada Satınalma Komis- : sÜr at yo ll 
yonuna müracaatları ilin olu- ı EGE vapuru 18 lkinci Kanun 
nur. (297) (2l) 1 PERSEMBE 20 de Ga-

122 ; lata R;htımından kalkacak. Gi
------------ dişte lnebolu, Samsun, Ordu, 
.. -- Dr. Nuri Fehmi ---•ı Gireaon, Trabzon, Rize, Ho-

Göz Hekimi pa'ya. Döniifte bunlara ilave
ten Pazar, Pulatane'ye uğrava
caktır. (268) 387 Cağaloğ:u Süreyya Bey apart. 

sal'lt 2-6va kadar. Telefon 23212 

3 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehauısı 

Cumadan ba,ka i\inlerde saat 
(2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. Kabina tele
fon : 22398. Kı,tık ikametgah 

Telefon 42519. 

Tokat Vilayeti Daimi En
cümeninden : 

Tokat Vilayeti Sıhhat ve İç
timai Muavenet Müdürlüğü i
çin münakasa ile (750) liralık 
Frengi ilacı alınacaktır. Bu hu 
sustaki §eraiti anlamak üzere 
isteyenlerin İstanbul ve Tokat 
Sıhhat ve 1. M. Müdürlükle
rine müracaat eylemesi ilan o
lunur. (275) 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 17 KJ.NUNUSANl 1934 

. 

Sanayi 
Makinaıarı Acentası 

ve Dokumacılık mal
zemesi deposu 

Bayramınızı kutlular. 

SATILIK SÜT 
Halkalı Ziraat Mektebi Çifliğinden: 

350 Adet sağmal koyundan ve 14 adet inekten haad o
lacak sütler müzayede ile satılacaktır. Talip olanlar (150) 
lira teminatı muvakkate ile beralıer yevmi ihale olan Kanunu 
ıaninin Yirmi İkinci Pazartesi günü saat on beşte Y e§İlkÖy 
civannda Halkalı Ziraat Mektebi Çiflik İdare Heyetine mü
racaatları. (7136) 

Ziraat Bankasından: 
Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü Hukuk lıleri Ser

visinde münhal bulunan 120 lira maaşlı tetkik memurluğu 
için 22-1-934 tarihinde bir müsabaka imtihanı yapılacaktır 
imtihan hem tahriri ve hem de şifahi olacak, Hukuk ve Ban 
kacılık mevzuları Üzerinde cereyan edecek ve Ankara'da 
Banka binasında yapılacaktır. 

İmtihana kabul edilmek için Hukuk Fakültesi mezunu 
olmak, azami 40 ya§mı mütecaviz bulunmamak, diploma 
ve sari mutat vesaiki muayyen imtihan gününden evvel An
kara' da Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne gönderınİ§ 
veya venniş olmak lazımdır. 

Muvaffak olanlardan intihap olunacak zata muvaffa-
1.•Jet derecesine göre 120 liraya kadar aylık verilecektir. 

Ecnebi lisanı bilenler tercih edilecektir. (219) 
3.12 • ORlSTOL OTELi 

Asrımızın en tık Te en temiz otelidir. 
KALORlFF.R - ASANSÖR - SICAK SOCUK SU - ve HUSUSi 
BANYOLU ODALARILE Muhterem müşterilerin istirabatmı 

temin eder. Fiatlar ehvendir. 
Telefon: 41262 M U D I R I Y E T 

• 

stanbul Liman Şirketinden: 
Devlet deniz yollarile Türk Vapurculuk fİrketinin kömür 

yükleme ve bof&lbna itleri posta başılığı münakasa müddeti 
1 Şubat 934 tarihine kadar temdit edilınit olduğu ilan olunur. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komi 4iyonu Reisliğinden: 

Kilo 
21,000 

5,000 
6,000 
1,600 

Tıp Talebe Yurduna 
Çocuk Hastanesine 
Hey beli asan sanatoryomuna 
Kuduz Hastanesine 

33,600 Y ekUıı 
Yukarda yaztlı sıhhi müesseselerin Mayıs 934 sonu

na kadar et ihtiyacı olbaptaki tarlnamesi veçhile ve 6 Şubat 
934 Salı günü saat 14 te kapalı zarf usulile ihale edilmek ü
zere münakasaya konmuştur. İsteklilerin müracaatlan. 

(205) 

Külçe kurşun satın alınacak 
Barut İnhisarı Umum Müdürlüğünden: 

ldarr ......,izce müstacelen elli ton külçe kurşun mübayaa 
edilecektir, Arzu edenler lazım gelen izahatı ve külçe kurşu 
nun evsafını idaremize müracaatla öğrenebilirler. 

Kat'i ihale 22 ikinci Kanun Pazartesi günü saat 15 
te İdaremizin Galata'da Bahtiyar hanındaki merkezinde ya
pılacaktır. 

Muvakkat teminat teklif olunan bedelin yüzde yedi bu
çuğu nisbetindedir. (244) 

İstanbul Liman Şirketinden: 
Şirketimiz romorkrleri için (3000) ton tüvenan kömürü 

mübayaa edileceğinden şartnameyi anlamak üzre Şirketin 
Liman Hanındaki teknik bürosuna müracaat edilmesi ilan 
olunur. 

fnhisarlar U. Müdürlü~ünden 
(5000) kilo Dizel Motör yağı pazarlıkla satın 

alınacaktır. Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarlığa 
iştirak etmek üzere yüzde 7,5 teminatlarile beraber 
22-1-934 pazartesi gÜnü saat 15 te Galata'da Alon, Satnn 
Komisyonuna müracaatları. (149) 

1- (1380) metre mik'abı kereste satın almacakbr. 
Taliplerin §artnameyi gördükten aonra pazarlığa iştirak ede
bilmek üzere yüzde 7 ,5 teminathriyle beraber 24-1-934 Çar 
şamba gÜnü saat 14 le Galatada Alım, satnn komisyonuna 
ınüracaatlan. . 

2- Evvelce 17-1-934 Carşamba günü sahn alınacağı 
gazetelerle ilan olunan alii.tı fenniyenin pazarlığı görülen 
liizum üzerine 22-1-934 oazartesi sciinü saat 14 on dörde ta
lik olunmuştur. ( 41) 

1 
1 lSTANBUL BELEUl 'r l:.St iLANLA 1 1 

1ST ANBUL BELEDlYESlNDEN : 
Bazı perakendeci eanafm yeni ölçüler kanununun tat· 

bikinden istifade ederek ihtikar yapbklan ve başlıca gıda 
maddelerinin fiatlarmı yükselttikleri görülmüştür. Bu gibi 
ler hakkında kanuni takibat İcrau mukarrer olmakla beraber 
piyasamız için Normal görülen ve şehrimizin belli başlı ti• 
carethanelerinde cari olan aşağıdaki fiatlaım ilanı muvafık 
görülmüştür. Hallmnızm alıt veriş ederken bu fiatlara dile• 
kat etmesi tavsiye olunur. (284) 

F ASULYALAR: KiLOSU KURUŞ 

Delınaaon 
Horoz 
Rize battalı (Sel&nik) 
Çar§amba 
Trabzon (İnce: 
Barbunya 

Börülce 

NOHUTLAR 

İspanya tohmnu 
İri Nohut (Karabiga) 
Orta nohudu 

KURU BEZELYELER • 

Kabuksuz yerli taze 
Kabuklu ala deliksiz 
Kabuklu delikli 

PiRiNÇLER 

Birinci Bombay 
ikinci Bombay 
Hindiye birinci 
Hindiye ikinci 
Bursa Birinci 
Bursa ikinci 
Tosya 
Edime 
Çorbalık kınnblı 
ŞEKERLER: 

Kesme 
Toz 

BEYAZ PEYNiRLER 

Yağlı birinci Edime 
Yağlı ikinci ,, 

ZEYTiN YAGLAR 

Ekistra ekistra 
Birinci yemeklik 

SADE YAGLAR : 

Urfa birinci 
Urfa ikinci 
Mardin 
Diyar be kir 
Trabzon 
Vejetalin 
ZEYTlNLER: 

En ala eski mii.J 
lri gemlik 
Edime 
Ufak 
Geçen sene mal1 
PATETES: 

Adapazan ala 
Adapazan ikinci 
Bolu Birinci 
Bolu İkinci 

SOGANI.AR: 

Soğan Karacabey 

PASTIRMA: 

Eyi mal Kayeser 
İkinci Kayeseri 
SUCUK: 

Yerli hususi birinci mal 
Yerli ,, ikinci ,, 
Kayseri malı 

KAŞAR PEYNlRLERl 

Trakya Ekistra 
Uludağ 
Trakya İnce mal 
Kars Orta 

YUMURTA: 

Yumurta 

SABUNLAR: 

Ayvalık birinci 
İkinci 
Yeşil Pirina 

ETLER: 

KIVIl'cık 
Dağlıç 
Karaman 
Sığır 
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Litresi 
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tanesi 

kilosu 
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22 
14-16 
20 

8 
6,5 

10 
9 

16-lS 
15 
12 

40 
24 
15 

32 
30 
32 
30 
27 
23, 
24 
24 
15 

41 
38 

45-50 
40-42 

35 
33 

110 
100 
90 
85 

90-95 
45 

36 
30 
25 
20 
15 

8 
6 
5 
4 

3-4 

70 
6-50 

100 
60 
50 

85 
90 
70 

S0-60 

3 

30 
27 

20 

60 
55 

45-50 
35 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

( 

• 
ŞEKER F ABRIKALAR 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak iizere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~an~ık!a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuru~tor. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanla~a va"!~n başma beş~~ indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal g~~derılir. l?e!>°d.an ıtı~~ bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipa:-İş bedelinin tamamını gonderenler ıçm sıgorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariı ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. ı 

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

.DAoA 
BiRiKTiQEN 
QA~T--i;O~Q. 

İstanbul Ziraat Bankasından: 

8 

Karyesi Mevkii Cinsi Metro Kıymeti muhammineıi 
Kartal Neşeli Ayazma Tarla 3672 20J 

" Çavu~oğ udera ., 2295 75 
l>tndik Kiliaa arkası Arsa 138 300 
"•rtaı Çavuşoğludare Tarla 3672 100 

.. .. " 5508 200 
•• .. " 7344 250 

Ptndilc Başlamış ., 2754 101) 
" Zağra Arsa elyevm tarla 1607 300 

ICartal Çavuşoğludara ,, 9186 300 
,, Merliayazma ,, 415 2754 31) 
,, Üsklldar cadded Arsa 172 300 

"' " " " A " • 1 34 100 r-end·k Pendilı:ardı na alyevm agı 268 400 
\'iiıdı yedi !::uçuk pey aL:{el,rile il::ala bedelleri nakt~n veya pyrimllbadil bonosile ödenmek üzere 

Ytıkırc'a ıvıafı yazılı gayrimenkuller açık arttırma _sur1tıle satışl. çıkarıl~_ııtır. Kat'i ihaleleri 30-1-934 
•alı iÜnü 13al on beıtedir. Talipleri• yevmi mezkurda aa~t on. dört hu~~ga kada~ pey akçelerini yatır
~alırı llzımdır. Şıutname Banka kapısına asılmıştır. Senet halıye vergıaıle Beledıye rıuuır.u mllfteriye 
•ıttir. (19 7] 

Cam uçlu EDISON kalemlerimiz gelmiştir 

~:!a ~uı iie'Sf~a;J;;.~&;;§1 ::::!:.~; 
... Dtposu: Ankara caddesi, Afitap mağazası No. 111 Mehmet Saaık ·1 e.: :.!1444 - -

[12226] 

\' APURCULUK 
ISl°ORK ANONiM ŞiRKETi 
l' ANBUL ACENT ALIGI 

...!:!rnan Han, Te!elon: 22925 

I<arahiga yolu 
lAYYAR , ... pııru '' ikinci 1.anun 

~0..\JlŞAMBA günü saat 2~ ~e 
Pharıe nhtımından kalkarak gıdıı· 

'• !~i~dağ, Mürefte, Şarköy, Ka· 
tad hıca'va, döniitte Mürcf~e ve Tekir· 
a· 
tına uğrayacaktır. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

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

ra edilmek üzere aleni münakasaya konulmuştur. Şartnamesi
ni görmek isteyenlerin mektebe müracatlan ve bu gibi İşleri 
yaptıklarına dair vesaiki haiz olup ta münakasaya gİrmek ar
zu edenlerin yüzde 7,5 muvakkat teminatlarını münakasadan 
evvel mektep veznesine yatırmaları ilan olunur. (46) 

Umumi Ne,riyat ve Yazı ı,ıeri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 
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1 • ..,.. ·;. • • J • • ).:_ D. 

193<9 
1931 

1932 
1933 

Yeni 1934 

TEKRAR 
Bu birinciliği size temin edecek. 

• •; ,. 1 • • • • j • '11/1' •• ' • 

Hanif Zade Biraderler Otomobil Tıcareti T. A. Ş. 

A N K A R A istiklal caddesi 239 
J. V. O. Caroll 

l Z M f R 
Aldı Kaçb Z. Rüştü yeğenleri t S T A N B U L 

SAll.SUN Mnftii z. M~hmet Hayri va 
Ali Veli Mehmet Ali 8. Hacı Salih ef. Z. Ahmet Şevki ve Şsı. Erzuruınlıı Z. Ahınet B. 

ANTALYA TRABZON MERSİN-GAZİANTEP 

Yakında teşhir edilecek 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncil Vakı! Han f atanbııl 

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

Türkiye f t Bankası tarafından _teıkil olunmuıtur, idare mecllıl ve müdürler 
heyeti ve ır.emurian lıiinıilen Türklerden milrekkeı> yegane Türk Sigorta Şirke• 
tidir. Tiirkiyenin her tarafında. (200) il geçeıı acentalarınıa bepal Türktiir. Tilr· 
kiyenin en ınühinı nıüeaseselerınln vehankalarının &igortalarını icra etmekte;Ur. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarını en iyi {eraitlo 3 apar. Hasar vukuundı zararları ıUr' at vo kolaylıkl:a ödor. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 7 

Tokat vilayeti dai
mi encümeninden: 

Tokat Vilayeti mem.leket hasta· 1 
hanesi için münakasa ile "574" li
ralık ilaç alrnacakhr. Bu husustaki 
feraiti anlamak üzere İstanbul ve 
Tokat Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Müdürlüklerine müracaat edilmeai 1 

ilan olunur · (120) 218 

Tayyare Piyangosu 
16 ncı tertip 4 Uncu keşide 11 Şubat 1934 tedir. 

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

ve 20.000 liralık mükafat vardır. 



A 1 KANUNUSANi 1934 -
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• 
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Yurtdasfarına Mes'ul ve Müraff all 
Bayramlar Diler. 

i 

,.' 4 ~ • :... '' • ' ,-. I • • • ~ 
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am münase etile 
Bilet Ücretlerinde 

O/o 50 tenzi at 
Şirketi Hayriye 

tam ücrete tabi aivil Jolcu blletlerı Ozerinden Uç bayram ırllıılne 
mahsus olarak % 50 alapethıde tenzilit yapılmıtbr. (12208) 365 

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

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

379 

Mektebimiz Elektrik Laboratuvarı için lüzwnu olan alat 
fe edevat 27-1-934 tarihine müsadif cumartesi günü ıaat 14 te 
icra edilmek üzere aleni münakasaya konulmuştur. lıteyenle
rin bu baptaki ıartnameyi görmek üzere mektep idaresine mü 
racaat edebilecekleri ve bu gibi işleri yapmağa ehil oldukları
m mübeyyin resmi vesaiki haiz olanların yüzde 7 ,5 muvakkat 
teminat akçalarım mektep veznesine yatırmak suretile 
münakasaya iştirak edebilecekleri ilan olunur. ( 47) 

Foto Etem 

Muhterem müşterilerinin 

bayr ını teb eder, 

Atölye Bayram günleri açıktır. 
lstanbul, Ankara caddesi, Cıjıaloğlu yokuıu 
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Maliye Vekaletinden: 
Muhtelif vilayetlerde münhal olan 17, 5, 20, 25, 30 ve 

35 lira maaşlı tahsil müfettişlikleri için Kanunuıaninin 
27 inci Cumarteıi giinü İstanbul ve Ankarada bir imtihan 
yapılacaktır. ~ 

Program aşağıdadır: 
1 - Hesap: Amali erbaa ve tenasüp 
2 - Hendese: Mesaha ve ölçüler 
3 -Türkiye Coğrafiyesi ve Devlet teşkilatına ait mUc 

mel maliimat. 
4 - Kitabet ve yazı. 
imtihan gününden bir gün evveline kadar kayıt mua

melesi için Ankara Defterdarlığına veya İstanbul Müra • 
kıpliğine üzerlerine fotoğraflan yapııık arzuhalle müraca
at olunacaktır. 

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

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

"Buna ait evrak istid'aya raptedilecektir." 
İmtihanda muvaffak olanlar imtihanda tahsil derece • 

lerine göre kanun dairesinde alabilecekleri maaılarla ve ta 
yin edilecekleri Vilayet hududundan itibaren harcirah ve -
rilmek üzere müfettişliklere tayin olunurlar. Bunlara ma
aşlardan başka ayCia sekiz lira hayvan yem bedeli verilir. 

(242) ..................... : ... -• ........................ ... 
354 

,,-D_E_V_L_E_T_D_E_M_l_R_Y_O_L_L_A_R_l_İ_D_A_R_E_S_l -lLA_N_L_A_R_ı_I 

Bursa • Mudanya hattına muktazi 4100 adet meşe tra 
versin kapalı zarfla münakasası 5-2-934 pazaratesi günü 

ıaat 15 te Ankarada idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat 
Ankara, Haydarpaşa ve Mudanya veznelerinde ikiıer liraya 
satılan ıartnamelerde yazılıdır. (210) s21 

Radyoların içinde hakiki harİ· 
ka yartaı'ı ancak Radyo-LOEWE o
lup mevce uzunlukları 20 ile 2000 a
rasındadrr. Keskinlik, pürüzsüzlük, 

ve tabii ses, antensiz de olur, Evi
nizde en aadık dostunuz bir Radyo 

LOEWE bulundurmaktır. Rekabet 
kabul etmiyecek kadar mutedil ve iyi 
fiyatlar; LOE\VE lambaları alırsa
nız bunların fiyatlarında da büyük 
tenzilat yapılır, Yegane mümessil ve 

satıcısı: D. Pardo. 

RADIO A~Q)DXLOEWE 

Galata: Voyvoda caddesi No. 30-32 Telefon 43748 
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M. M. Vekaletinden: 
Bazı eıhaım nufuı dairelerince mukayyet künyelerinin 

tashihi zımnında mahkemelere müracaat ederek baba, zevç, 
veya oğullarının vefatı vuku bulmuş olduğunu iıbat ve o ıu• 
retle nufus kayıtlarinm tashihine karar istihsal ettikten sonra 
aynı karara istinaden vefat etmit olan fahım tehit olduğu 
beyanile yetim maaşı tahsisini vekaletten ta· 
lep etmekte oldukları görülmekte ve- müteveffa 
nm ıehit olduğuna dair vekaletçe kayıt bulunmadığı tak· 
dirde bunun ayrıcu mahkemeden ilama raptı ve bu baptaki 
talep ve iddianın M. M. V. aleyhinde dermeyanı ve mahkeme 
de vekalet dairelerinin müdafaası da dinelnmeai lazım gelmek 
te olmakla badema bu husustaki davaların 
nufus daireleri değil M. M. V. aleyhine tevcihi la· 
zım geleceği tavzih olunur. (4450 (7149) 66 

Y E N 1 (Eski istasyon Lokantası) 

LOKANTA ve BİRAHANESi 
En nefis yemekler, içkiler ve ucuzluk 

Kaloriferli salon, mükemmel servis 

Şimendifer istuyonu dabillndeki ŞiTndRr AbıKrıya A 13 
SiRKECi 1 SiRKECİ 

8 U f E L E R Nakliyatı Umumiye Ambarı 
SAHİBİ: Y U S U F K E M A L 


