
Sinema ve tiyatrolar gibi 
meyhane ve kahvehanelerin 
de 23 te kapatılması Vekalet· 
ten istendi. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Londranın bir ço1< gazete
leri Rusya ile Japcnya ara
sında bir harp ihtimalinden 
endişe ile bahsediyorlar. 

FlYATI 5 KURUŞTUR 

Romanya 
Başvekiline 
Suikast 

Cinayetlerin en karası ve en ma 
nasızı siyasi suikastlardır . Hırsla 

gözleri kararan bir politikacmm ya 
hut alelad~ b!r mecnunun fuur~uz. 
ca hareketı nıhayetsiz fenalıklara 
sebep olabilir. 

Romanya Ba,vekili M. Duca bir 
kaç gün evvel böyle manasız ve 
manasız olduğu kadar da müessif 
bir ~uikaıta kurban olmuttur. Bat
vekıl, Kral Karol Hazretlerine dev 
let itlerine ait bazı hususları ar • 
zebnek üzer.e Sinaya'ya gibnitli· 
Bu vazifeyi yaptıktan sonra Bük • 
rete avdet etmek üzere Sinaya is
~~syonunda beklediği bir srrada 
ır genç tarafından üstüne dört el 

silah atılmıt ve Batvekil ölmüttür. 
Katilin Romanyada son seneler 
z~rfında tetkil edilen bazı gizli ce
~ıy~~erden birine mensup olduğu 
hıldırılmektedir. M. Duca'ya kartı 
yapılan bu suikast hareketi bir çok 
sebeplerle de müessiftir: Evvela 
~omanya bu nevi suikaatleı·den ma 
sun olan bir memleketti. Şimdiye 
kadar bu memlekette devlet adam
larına kar,, suikast tertip edildiği 
"iı.kı değildir. M. Duca'nın ilk kur
ban olmaaı müeasiftir. Sonra M. 
D~ca "1~11 itibarile çok ha!Uk, çok 
ınutevazı ve çok sevilmit bir dev. 
le_t adamı ic!i. Hayatını memleket 
dgurunda hizmete tahsis eden bir 
k evlet adamının fuarııuz bir hare. 

ete kurban olması yalnız Roman • 
Yada de").· .• ·· h da bü .. gı . uunyanın er tarafın. 
t 

8
Yuk hır teessür uyandırmıf • 

ır. u tees ·• .. 
b suru arttıran diğer bir 

se ep le •ud k" B k" 
millet" . T k ur ı atve ıl Romen 

ının endi . "f d • 
teren i rh b sıne ı ıma ını gôs-
henüz ;eı a. ahtı müteakıp iktidara 

Mıı.i. Ç~ıt ~lunuyordu. 
aup ldu~ 'L"~ı M. Duca'nm men
den~ ~g.uk "dı eral fırka be9 ıene

erı ı tı ardan uzakta b l 
nuyord B .. dd u u • 

• u. u ınu et zarfında ikti-
~~rı elınde bulunduran M'W k'" 
lu fırk "ki h ı 1 oy
• t'h bası ı afta evvel yapılan 
~:.' a atta ınağlüp oldu, M. Du
ka kın ?1e~sup olduğu Liberal fır. 
kaz a~ır hır ekseriyetle intihabatı 
nüz :~. ı ve

1
Ba9vekil de iktıdarı he-

me a :nıttı. 
Katline seb ı s· 

lıati b • . ep 0 an ınaya seya. 
Carol 'Hıntıhaba.tın neticesini Kral 
sadil azretlerıne arzetmek mak
bu k:Japıl_'!"1 ~tı. ~0men milletinin 
m d ar buyük hır ekseriyetle iti-

a ına mazhar ol M D , 
memlekete . an . uca nın 
dece"' b' ve mılletine hizmete. 

~· ır sırada bu derec • 
sız hır suikasta k b e mana. 
esaürü bir o kada;d hn olınaıt te • 
tadır. a a arttırmak. 

ne T ~lgraf haberlerinin bildirdiği-
gore, Romanyanın b h" 

!erinde ·· f· 'd azı fe ır • 
or ı ı are ·ı· d"I . . 

Bu, yerinde bir tedb~~. eYıakmı9tır. 
mantara kad . , ır ır. ın za 
edilen Roın ar ıkı fırka ile idare 
fında hazanan!a?a son seneler zar 
aliyette b 1 gızlı, hazan da açık fa 
kül etınitt';I u~an zümreler tefek • 
hemmiyet!r· unların tümul ve e • 
""ld' 1 Ve gen" r•· l• d 

lgı ırl. F a,ist ve H~tfl ıg~ m~b~'ı;t • e
er a tında r . ı erıat gı ı ısım-
züınreler b ·ı a~lıyette bulunan bu 
hece ıuika~tj''Y0rlar ki böyle kah
Hitlerizınin ar ne Fatizmin

1 
ne de 

Siyasi suika:•h~lerinden değildir. 
define götü ıç. b~r zümreyi he • 

le ~İr .ziyan;:1:k1.~t~r. Ç~nk~ böy
nu ırtıkap ed 

1 
•ulamelı daıma o

etmittir. Şirnd·'P,;r aleyhine tecelli 
pılan suikast R • Duca'ya kartı ya 
P~lara kartı ız0j•nyada bunu ya. 
bır nefret lıisıi a eyan halini alan 
Duca ölınüttür 1•ndırmıttır. M. 
ettiği ıiyaıet bir a:•t onun temsil 
bulmuftur. at daha kuvvet 

Türk milleti bu ın .. . 
layısile dost Roıne ueı~ıf ölüın do
essürlerine i9tirak ~ Dıılletinin te • 

er. , J\hnıet ŞUK.RO 

Bir müddetten beri AVru d" 
tedavide bulunan ba,ınuhar':.:" .a 
ın" S" ... L l\f h ırı. ız ııı-t .. ıeı:ousu a mut Beyi 
_l:C~_droculara yazdığı cevapları~ 
uçuncüaü, dün postada.n çıka • 
~k zannile, bugünkü nüshamız. 
B a ne9redeceğimizi bildirmiştik. 

u Yazı postadan çıl:madığındar 
~ltr~di.lememi~tir. Muhterem k~ 
al erırnıztlen özür dileriz. Yazıyı 

~;almaz netredeccğiz. 

• 
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inhisarlar vari · atı niçin azalıyo 
---------------------..------------------------------

Bir bakkal dün alış veriıi yeni ölrüsü ile yapıyor ••• 

Bütün memleket yeni ölçü-
lerle tartmaya baŞladı 

E~ki ölçü~ere ait fiatlar yeni ölçülere 
gore tesbıt ve tanzim edilebiliyor mu? 
Şirketlere ait saatler evlerde hususi memurlar tara

fından birer birer muayene edilecek 

Kanunun tatbikatını ve vaziyeti izah 
eden Ba1müfettİ§ Kudret Bey 

Dünden itibaren ~aki ö_lçüler tarihe ı 
malolmuı ve metre sıstemıne müstenit 
Y.eni Ölçüler kanunu meriyete gİnniş
tır. Bir muharririmiz piyasada ve di
ğer alakadarlar nezdinde yeni Ölçüle
rin tatbikinden mütevellit vaziyet hak 
kında tetkikat ve tahkikatta bulunınuı 
tur. 

~uh-:rririmiz, Ölçüler ve ayar mü .. 
f~.ttıılerınden Burhan Beyle Eminö
nunden "._ emiı' e kadar gitmittir. Bu 
~ııa~a ugr.anılan dükkanların hemen 
epaınde kılo bulunduğu, taknn bula· 

mıyan esnafın muvakkaten demir ki .. 
!o ~lm_ıt. ol~uklarr, fiatlerin kiloya gö
re ındırılmış olduğu görülmüttür. 

Bir çok dükkanlar belediyenin ok• 
k ·ı k "I ' a 1 e ı o arasındaki farka göre alı· 
nacak fiatleri gösteren ilanını, göril
?':"ek yerlere asmıılardır. Bazıları bu 
ılanları, yırtılmasın diye mukavva Ü· . . . 
:r.erıne tespıt ederek aamaktadırlar. 

Ekser bakkal lar, sattıkları eıyanııı 
çuvalları Üzerine, malın kil0$unu gös-
teren fiatler yazılı etiketler koymuş· 
lardır. Hemen her yerde şöyle muha
vereler ititiliyordu: 

- Faau!yanın okkası dün kaçtan· 
dı, bugün kilosu kaça? 

- Daha hesabını yapmadın mı? 
* • • 

- Ayol, bu 30 kuruş zeytinin kilo
su fiati mi? 

- Öyle ya, okka kalktı, duymadın 
mı daha?. 

- Peki, bu zeytini dün kaça salı
yordun? 

- 40 kuruşa. 
- Ya şu 32 kunt§ helvanın kilo 

fiati mi? 
- Canım söyledik a. Okka kalktı. 
- Peki onun okkası dün kaça idi. ? 
- Kırka. 
- iyi ama, dün kırk kuruşa sattığın 

zeytinin kilosunu bugün 30, dün krrk 
kuruşa verdiğin helvanın kilosunu 
§İmdi 32 kuruştan veriyorsun. ikisinin 
de okkası 40 kuruşa olduğu halde bi· 
rinin kilosu neden 30 kurut oluyor da, 
ötekinin 32 kunq. 

••• 
- Bakkal, 50 gram ıeker versene. 
Bakkal, duvardaki listeye bakarak 

dudaklarr arasından mırıldana mırıl• 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Necati B. merhumun ölü
münün beşinci yıldönümü 

Dün Cebecide 

Necati 8. merhum 

V A~.KARA, 1 (Telefonla) - Maarif 
b e~ılı. Necati B. merhumun ölümünün 
~ftncı yrldönümü münasebetile bu .. 

gun C~becide mezarı başında hazin bir 
merasım Yaprlmı~lır. Merasimde Da .. 

~~rasim yapıldı 
hılıye,. Ma.arif Vekillerile idman Cemi· 
yet!erı lttıfakı Reisi Erzurum meb'usu 
Azız Beyler ve bir çok meb'uslar Ma· 
arif Vekaleti erkanı, muallimler, ~enç 
ler ve Ankaradaki lzmirliler hazrr bu· 
lunmuılardır. 

Merasimde Orta tedrisat umum mü
dürü Hasan Ali Bey bir nutuk irat ede 

. rek ezcümle demiıtir ki: 
- Aramızdan ölünıün alıp götür

düğü İnsanlarla olan ıneu.fe çoğaldık· 
ça bunlar daha İyi görülüyor, daha iyi 
anlatrlıyorlar. Şimdi varhiının toprak 
olan parçaıı yanında toplandığımız 
aziz Necati'yi bet sene uzaklapnı§ ol· 
maıına rağmen duru bir güneı ıtriı 
altında gümüı gibi görüyonız ve an· 
lıyoruz. Necatinin açık kalplilik ve 
demokrat bir ruh ile inkılip nealinin 
yüreğine çizdiği derin his sebepsiz 
değildir . ., 

Hasan Ali Beyi müteakrp sporcular 
namına Maliye Vekaleti kanunlar ka
lemi miidür muavini Mümtaz Bey bir 
hitabe irat eylemit ve bilhassa Necati 
Beyi bir sporcu, bir inkılapçı aıfatile 
değil maarif rnealeğinin ıanlı ve ıerefli 
bir mücahidi 11fatile tezkir ediyo
rum, demiıtir. 

Nutuklardan sonra Necati Beyin e
niştesi Beyazıt Meb'usu Halit Bey me
rasime candan iştirak edenlerin göster 
dikleri bu samimi tez&hürden dolayı 
duyduğu heyecan• ifade ederek aile 
namına teşekkür etmittir. Hazır bu· 
lunanlar gözyaşları içinde merhumun 
mezarına çelenkler koyarak ayrılmış
lardır 

ı Zenginin parası 
Züğürdün çenesi 

-o-

Büyük ikramiyeleri alan 
yeni zenginler anlatıyor 

Tayyare yılbatr piyangosunu kan• 
nanlar · anlaşıldı. Başlanna tali O 11\lfU 
konan vıcı..i senenin bu mea 'ut inaan· 
)arından biri Çatalcaıla mıurif memu• 

, b' ru Abidin Beydir. Kendisine 500 ın 
lira çıkmıştıT. Bu biletin bir puçnor
nı da Tepebaıınıla Bodvi apartımarun 
da Frjdman aile.i nezdinde müstah· 
dem Katfoa, niıanlm llya ve mürebbi· 
"" Me!I. Meta.ga;vas müttereken al• 
mıtlardı. 

Küçük A.yaıofyada 6 numarada lcun 1 
dı.ı-acı Şevki Beye 200 bin lira ve Ka· 
dıköyü<1cl.ı BedıO* Efendi ile SiiH~ 

Meıkiikaı kasasından çıkarılan paralar torbalarda. , 

GeClil.ti ııabit aektebinde batçavut ı y d k ı •Ik 
Mustafa Hayri Efendiye de 100 bin angın an çı arı an 1 

kasa dün açıldı ! 
Kasanın içinde herşey olduğu gibi 
duruyor, öteki kasalar bugün açılacak 

Dün, yanan adliye dairesindeki ka· 
saların heyet huzurunda açılmuına 
baılaıımııtır. İlk açı•an kaaa icra da· 
ireainin madeni meıkukat kaaasıdır. 

Kasa!ann açılma muamelesi için 
müddeiumumi Kenan Beyin riyaset.İn· 
de belediye makine müdürü Şefik, ic
ra hakimi Refik, müddeiumwni muavi 
ni Salim, icra memuru Muatafa Hilmi, 
icra muhasebeciıi l11net, icra vezne-

- darı . Rüttii Beylerden mürekkep bir 
komisyon tetkil edilmittir. icabı ka· 
dıır polis memurunun da refakat etti· 
ği bu heyet ııaat 14 te yangın yerine 
girmit, ka.ııalar:n vuiyeti teapit edil. 
mit ve bundan sonra getirilen kasacı· 
)ar tarafından kasaların açılmaıı için 
faaliyete baılanrlmı§tır. 

liralık ikramiyeler iaabet ebniftİr. Şev· 
ki Bey, emelinin bir ev almak ve ser· 
maJesini arbnnak olduğunu aöy!emiı~ 
t!r. 

Meli J\.Jetagalvaa, orta yatlı sarııın· 

Kunduracı Şeııkt El., Mm. Katina 

ca bir Alman kızıdır. Kardetlerinin 
zengin olduğunu, kendioinin tahakkü
mü aevmediği iç.in hayatını kazanmak 
üzere 2,5 sene evvel latanbula gelerek 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Telef onda tenzilat 
Komisyon bugünlerde top

lanıyor, karar verecek 
Telefon ıirketi tarife k?mİ~yonu bu

günlerde toplanarak, vekaleti.o! telefon 
ücretlerinde yüzde on bet tenzılat yapıl· 
masına dair olan kanın görüşecektir. 
Verilen karara göre yalnız telefon mü· 
kaleme ücretlerinde dtğil, telefon tesi· 
satında ve malzemesinde de bu tenzilat 
yapılacaktır. Tenzilat sterlinin sukutun· 
dan beri geçen müddet için de muteber 
olacaktır. 

İnhisar varidatı 
Niçin az? ---Umumi mü dür vaziyeti 

izah ediyor 
Son zamıuılarda inhiııarlar varida• 

tının azaldıiıru vazmı§tık. Varidat as• 

.. ,.... ··-,___.,, lığı yalnız tütünde 
görülmektedir. in
hisarlar Umum Mil 
dürü Hüsnü B. dün 
bize varidatrn azlı-
1• ve inhiaar!arda 
tetkikatta bulun• 
makta olan mütc• 
haasıslann tavıiye• 

leri üzerine yapıl~ 
makta olan teıki
Jat hakkında fU be 
yanatta bulunmtıf• 

Hüsnu Bey - Bu senenin 
altt aylık varidatı 

ile geçen senenin altı aylık varidatı a· 
raıunda yalnız tütün kısmında noksan· 
!ık vardır. Tuz ve müskirat hasılatı 
geçen seneye tekAbül eder. Bir çok 
defalar söylendiği veçhile tütünde &a• 

h§ çok olmamakla beraber ucuz nevi .. 
!er satışının gittikçe artmııkta olma· 

(Devamı 2 inci sahifede) 

6 kıuacı saat 16 ya k11dar ufr&§hk· 
tan sonra diğer kasalara niıpetle en 
küçük olan madeııi meskukat İlaaaımı 
açmağa muvaffak olabilmiılerdir. Ka· 
aa açrlrncıy" kadar bütün hatlarında 
ciddi bir m..,.ak ve endiıe okunan çeh 
relerde birden bire genit. bir teboaailm 
hiaıJ olmuı ve l'Öriilmüttür ki kaaa İ· 
ç:eriaindeki evrak•n yanması ıöyJe dur .. 
aun renkleri bile ıararmamıı ve bozul· 
mamıştır. 

Kasa muhteviyatı derhal tadat edil. 
meie baılanmıştır. Tadat muamelesi 
batlamadan evvel veznedarın makbu· 
zatı aorulmu~ vo tadat neticeainin vez· 
nedarın hifızasında kalan miktara tc• 
vafuk ettiği görülmüttür. 

Kasada 1700 lira bronz ve nikel pa
ra, 7 lira 77 kuruı gÜmÜf para, 5 lira 
25 kuruş altın para zuhur etmiştir. 

Bundan baıka da kasa derununda 

Kasayı açıcılcr., 

emanet olarak mahfuz, miktarları na 
lunı fakat kıymetleri ıayrimazbut bir 
çok para kıymetinde ıenetler, mücev .. 
herat, döviz emanetler, icra teminAt•' 
]arı tamamen ve hiç ekaikıiz zuhur et .. 
mİ§tİr. Bunlar poıtahaneden alınan 
hiç kullanılmamrt yepyeni ve pek •ac
lam Po•ta. çantalarına konulmuf, ağız· 
ları telle bağlanıp mühürerunit ban .. 
k

1
aya tevdi edilerek muhafftZft. 'altına 

a ınmıttır. 

içerisinde 40 buı" ı· . k ktl" u a evrH. ına .. 
ye mahfuz bulunan bUyük kasa dün 
açılamamıthr. 8~. k•ao.n.ın •çılmaıı i
çin çalışnııya bugun saat ı 1 de baııa. 

(Devamı 6 ıntı salıffcdc) 

--

Kasımpaşa deresi eski haline dönüyor! 
Ka11mpat•da Bahr:ye cıddesindeki 

lağmı)anıı üstünü örten bütüıı ka:ılarna· 
lor, yer yer deliniyor, mukavenıetinı kay 
bcdiyordu. Şimdi de mühim bir parçaar 
çökmüıtlir. Çöken yerin geniıliği on met 

re murabbaı kadardır. Çöküntü ı:ccc v.ı· 
kua geldiğinden insanca zayiat olmam•f· 
tır. Kasımpa!a iskelesindeıı dolayı dere· 
ye lıadar uzanan bu lağımların üstü T ev· 
fik Beyin ıehreminliği zamanında bir 
milyon lin ıarfedilerek kapatılmııtı. 

Müruru zamanla bütün kaplamada bazı 
çöküntüler ve arızalar peyda olmuı, son 
zamanlarda lağımın üatü tehlikeli bir 
hal almıttır. iki sene evvel de gene de
renin ba!ka bir yerinde kaplama çökmüı 
bir kiti ölmüş, birkRÇ kiti de yaralanmıı
tı. Kısmet olur veya belediyeniıı kolay 
bir tarafına gelirse beton tamir edilecelc. 
ve taaffün netreden derenin halk Üze • 
rindeki •ıhhi mazarratları defedilecektir. 

------· 
' 1 

1 

1 

Belediye zabıtası dünden itibaren 
taksi saatlçrini ve plakalarını kon

trole başladı 



ın 

Midilli'nin Karadenizdeki akınları 
Tercüme eden: Mehmet HALiT Ya zan: Bahriye birinci mülcüınu "Doniç., 

ıs 

Boğaz önünde tuzak! 
Rus kruvazörlerinin 

nasıl kurtuldu? 
Hami diye 

takibinden 
Bütün gayretimize rağmen Ha

midiyeye yard1m edemiyorduk. Bi
zi elde edemiyeceklerini iyi bilen 
Ruslar bizim dümen ıuyumuzun 
arkasından geçerek gidiyorlar ve 
"Hamidiye,,nin üzerine atılmakta 
devam ediyorlardı. Arada yüz sek
sen hektometre kadar mesafe var
dı- "Kagul,,un 15 =santimetrelik 
toplan Hamidiyeyi alet altına ala
mıvorlardı. 

Bıı •uretle öğleden evvelki ilk 
ıatler geçiyordu. "Hamidiye,,nin 
tnkrib~n yarım mil seyrile endaht 
m~safeaini aşabilecek bir vakti kal
mı;tr ve ne yapmak mümkünse ya
pıyor, garba doğru kaçıyor ve tak
riben altmıt seksen hektumetre me
safe ilP. c.enahımızda bulunuyordu. 

Biz tabii bili.vasıta Rusların em
niyetli endaht mesafesinden kaç
mak istiyorduk, ve daima bu ma
nevrayı yapmaya mecbur oluyor
duk. Avlanan kruvazörü mümkün 
olduğu kadar himaye etmek, ta
kipten kurtarmak, bunun için de 
kendimizi bu tehlikeli ve gayri mü 
savi yarıfa atmaktan batka çare -
miz yoktu. 

Pek tabii olarak küçük Türk 
kıuvazöründe, yüksek sürati tut
mak Rusların endaht meıafesin -
Jeı\ hariçte kalmak için mümkün 
olabilen her 'ey yapılıyordu. Rus
lar da Hamidiyeye yetitmek ve onu 
batırmak çin ellerinden gelen her
şeyi yapıyorlardı. 

Dütman kruvazörleri gittikçe 
"Hamidiye,, nin yanma yaklatı-
yorlardı. 

Öğleden sonraki ilk saatlerde on
lar kısmen endaht sahasına yakm
la~mıtlardı. Biz hepsini sarmıfbk, 
ve hepsile döğütmeğe hazırdık! 

Fakat, birden inanılmayacak 
bir hadise oldu. Rua kruvazörleri 
tepdili istikamet ediverdiler. Ne ol
du bilmiyoruz? Dütman Yavuzun 
bir yerden hemencecik çıkıp gele
ceğin\, Hamidiyeyi müdafaa ede
ceı:ini mi zannetti, yoksa kömür
mü bitti, makinelerine bir sakatlık 
mı geldi ne oldu? Bu nokta bir tür
lü anlatılamadı. Bu uzun takip ber
hava olup gitmişti. Anlattlan Rus-

Gazi köprüsü 

1 

Bu köprü yapı:madan tram
vaylar çoğaltılamıyor 
Belediye tramvay arabalrmın kontro

lıi, fazla yolcu almamalan ve üıt üste 
birinci mevki arablar itletilmemeai luık 
kında bazı tetkikat yapılmaktadır. Öğ -
rendiğimize göre lıtanbulda iıleyen 
tramvay arabalrmın adedi 320 kadardır. 
ll<lnci ve birinci mevki arabalarm nisbe
ti yüzde knkbr. Ancak ıehirde daha 
fazla tramYay iıletebilmek için meYcut 
tek hat kafi gelmemektedir. Bunun için 
de, Gazi köprüıünün inıa edilerek bir 
kmm arablarm buradan geçirilmesi z&• 

rureti ,~ardır. 

Gazi Hznin fotoğrafileri 
BURSA, 31 (A.A.) - Gecikmiıtir. 

Buglin ıaat 15,te büyük Reiı Gazi Haz
retlerinin OJIUllCU cümhuriyet bayramı 
yılı batıruı olarak imzalarile C. H. fır· 
kaıı Yiliy~ merkezine armağan ettikle
ri fotognıf büyük ıWona aaygı ve kıy -
met değu köıeoıine altı oklu fırka ve 
milli bayrafnı imtizacı ile yapılan sen
bul Üzerine büyük meraıimle aıddı. Bu 
merasimde devlet t"!kilitı erkinı, fırka, 
müeııeaeler, cemiyetler mümeıaiUeri ıı. 
zır bulundular. 

INEBOLU, 1 (A.A.) - Gazi haz
retlerinin cümhuriyetimizin onuncu 
yıldönümü münasebetile hallı.evine ar 
mafan buyurdukları fotoğrafileri dün 
aktanı heyecanlı tezahürat içinde ev 
aalonuna aıılmııtır. 

Hamdullah Suphi B. geldi 
Ankarada bulunmakta olan Bükrq 

ıefirimiz H1111dullab Suphi Bey ıehri· 
mize gelmiıtir. HamduUab Suphi Bey 
bir iki güne kadar Bükreıe gidecektir. 

Eskişehire gitmekten 
vazgeçti 

Yeni ıi&tom bir askeri tayyares.inin 
Dropagandaaını yapmak üzere seyahat 
e. nekte olan Fransız tayyareçisi Costea 
oıhayet Eskitehire gitmekten vazgeç· 
"1İf ve dün aabah Belgrada gitlniştir. 

lar bizimle yeniden çarpıtmak için 
daha iyi bir fırsat bekliyorl~rdı ! 

Batum ziyaretlerinden arbk u
sanmıttık. Udesa - Sivastopol ara
sında dola,mak ve Rus ticaret mü
nakalitrnı sektedar

0 

emel.: iç :n .. .,_ 
ni vazifeler almıttık. Faknt, müte
madi ız'acatunızıau.dn Ut.a.u.aa.ı ~,..a..:r

lar da kendileri için yeni bir hattı
hareket tutmutlardı: Denizde ya
kalayamadıktan Midilliyi boğaza 
girerken yakalamak ve batırmak 1 
Bir kaç defalar bunu tecrübe etti· 
ler. Boğaz önüne geldiler, bekledı
ler·. 

Gene bir gün vazifemizi bitirmit 
geriye dönüyorduk. Tabii Rusların 
Karadeniz Boğazının önünde dur
duklarını tehlikeli mmtakaya yak
laştığımız vakit, sevimli ve latif bir 
Mart gününün gündüzü nihayete 
ermitti. Gemi dikkat ve teyakkuz
la boğaza doğru ilerliyorduı-.• 

Kabil olduğu kadar sahili takip 
ediyorduk. 

Birden hava siılendi, ve kuvvet
li bir kar fırtınası hatladı ! 

Bu tam zamanında imdadımıza 
yetiten fırtına idi. Hava o kadar 
kalın ve gözle görülmez bir hale 
gelmittik ki, biz bile sahili yalnız 
beyaz bir çizgi olarak görebiliyor 
ve azami aüratle seyrediyorduk.. 
Cesaretimizde hiç bir kınklık yok
tu. Kardan ki.ııımız olduğu kadar 
zararıınız da vardı. Ruslar bizi gör
miyebilirdi, fakat, biz de onlan 
görmüyorduk. Boğazın önünde bu
run buruna, yahut ta borda borda
ya gelebilirı ve batırılırdık. 

Böyle bir yakalanıttaki fecatin 
dehşetini idrik etmemenin imkinı 
yoktur. Midilli her yerdeki feytani 
halile Rus filosunun en büyü1< ve 
bat dü,manı idi. Bu dütmanı yere 
vurmak. ondan intikam almak Rus 
bahriyelileri için en büyük haz ve 
gurur membaı olacaktı. Fakat, mu
hakkak ki Midillinin teytanlığı ka
dar talii de vardı. Bu sefer de kar 
fırtınası ona yardımını göstertnit 
ve Midilli Rus filosuna Boğazın 
önünde bile gene oyununu oynamış 
tı. 

(Bilmedi) 

Balkan haberleri 

3 Mart hareketine iştiralc 
edenler 

ATINA. 1 (A.A.) - Plas~rasm 3 
mart hareketine iıtirak eden ceneraller
le aıkeri erkarun tekaüde sevki kanunu
nu mediı kat'i olarak taıdilı: etmiıtr. 

Yugoslav kralının Paris seyahati 
BELGRAT, l (Milliyet) - Yugos

lu kralının mukarrer olan Pariı ~ya
reııiııin tarihi hanÜz teabit edilememit
tir. 

Masmafib bu ziyaretin günü yakın
da teshit edilecektir. 

Yunan maliye nazırı 
ATINA, l (Milliyet) - Maliye na

zmmn iıtifa etlliiini, fakat kabinerıiA 
bu iıtifa baberiııi cizlecliğini gazeteler 
ya:zııyOl'lar. 

Belediye intihabatı 
ATINA, l (Milliyet) - Belediye in

tihabatı fırkalarla yapılan anlatma ü
zerine l 1 ıubata bırakılmıttır. Bu vaki
!Jo kadar mecliıte yeni belediyeler ka
nunu müzakere ve kabul edilecektir. 

Muammer Bey bugün 
geliyor 

ANKARA, l (Telefonla) - lı Ban
lam umum müdür vekili Muammer B. 
Av-1••.,,•.,,, P;,...,...,.k Üıo:: 0re bu akfalJl la
tanbula hareket ebniıtir. 

Antalya vılayetinde 
iskan edilenler 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Antal • 
Y• vilayeti dahfünde 341 seneıi müba -
dil muhacirlerin iıkiru için yaptınlmıt 
~ eve ayni vili.yet dahilinde aıiret ha
lı_nde ~ulunan_ 38 h~ne Türkün yerleıti• 
rilmesı Heyeti Vekılece kabul edilmiıtir. 

Ankara ticaret mektebi 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Anka

ra ticaret liıeıi leyli talebesi için mek
tebin yanında bir pansiyon inşa ettire
cektil'. 

Ege yurdu 
fzmir lisesinden yetiş.enler cemi .. 

yeti lttanbulcla bir (Ege Yurdu) aç
maja karar vermiştir. Üniversiteye de 
vam eden Jzmirli gençleri barındıra • 
cak olan bu yurt tamamile hazırlan • 
mıtlır. Bu cuma günü saat ıo,5 ta yur 
dun küıat reami yapılacaktır. 
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HARiCi HABERLER 
Bir Rus - Japon 
Harbi mi? 

Sovyetlerin 
İktısadi planı --Londra gazeteleri harp ih- M. Molotof yeni senede ne-

timalinden bahsediyorlar 
LONORA, l (A.A.) - Birçok Lon· 

dra gazeteleri son zamanlarda Ruı - Ja
pon gerginliği hakkında endiıelerini iz
har etmitler ve içlerinden çoğu, daha 
şimdiden iki memleket arasında müsel -
lab bir ihtiliftan dolayı ciddi korkular 
izhar etmektedirler. 

"Vermen" gazetesinde, M. Bartlitt, 
bu huıustaki endişelerini bildiriyor. Va
ziyetin şark: Anupada ela ayrıi derece • 
de tehlikeli olabileceğini görüyor. Bu 
muharrir, lngilterenin bir taarruz yapa 
cnk herhangi bir memlekete kartı mü -
dahale etmeii açıkça taahbüt etmesini is 
tiyor ve diyor ki: 

"Rusya ile Japonya araımda bir harp 
imkanı hemen hemen bir ihtimal haline 
gelmiıtir. Ve bu ihtilif iki büyük devlet 
arasında olmakla beraber mecburen eli • 
ğer devletlerin müdahaleıini celbetmiye 
cek yegane ihtilaf olarak kalmaktadır. 
Mesela böyle bir vaziyet karııamda ~: .,, 
güçlükle sakin kalabilir. Uzak tarkl3 bir 
harp tehlikesinin kartıaında, Avrupada 
da bir tehlike mevcuttur ki, bu, er yeya 
geç, bir harple neticelenecek olan eıki 
ittifak siıtemlerine avdettir. 

Bir tayyare kazası 
PARlS, 1 (A.A.) - Paria civamı -

ela Athismonı' da bir tayyare dütmüı • 
tür. Pilot derfıal ölmüıtür, içinde bulu0 

11an bir kadın yolcu da biru sonra öl
müttür. 

Düz hat üzeridde dünya 
rekoru 

PARIS, l (A.A.) - Havas Ajansın
dan: "Croiı de Sud" iıinıli Fransız de
niz tayyarea.i Berre gölünden düz hat 
üzerinde dünya rekorunu lı:ırmaia te • 
tebbüs için banlannuıtır. Tavyare bü
tün yükile 23 ton ağırlığındadır. Pilot 
kumandan Boımatt' dır. Kendisinden baı 
ka 4 tayyareci tayfa Yardır. 

Yeni seneye 
Girerken 

Temps gazetesi geçen 
sene için ne diyor? 

PARIS, l (A.A.) - "Temps" gazete 
si bugün 1933 senesinde olan beynelmi
lel hadi.eterin bilançosunu yapıyor. Bıı 
bilcinÇ'), diyor, inkisar vericidır. Bunun 
la beraber, gazete, yeni oeneye girerken 
medeni milletlerin istikballerini ellerin • 
de tutanann buglinkü mÜJkülcrin ciddi
yetine rağmen, ihtiyar :Awuparun scla -
meti namına anlaşma ihtimallerinden en 
İyi bir şekilde istifade ederek vazifele
rini dürüst bir şekilde yapmak hususun
da kaı'i bir karar vermiş olmalarını te
menni ediyor. Sitahlan bırakma mesele
sine temas eden Temp• Berlinin Fran -
sız cevabına vereceği cevabın Almanya· 
nın vaziyetini ailihlan tahdit ıiyaıetine 
uydurup uydurmayacağmı veya henüz 
açıkça ne olduğu belli olmayan dahili ve 
harici maksatlar istihdaf eden tekrar si
lihlanma iradeıine herıeyi feda edip et
miyeceğini göstereceğine iıaret ediyor. 

Fransız - Alman 
Görüşmeleri 

BERLIN 1 (A.A.) - M. Françoi.o 
Poncet, dün alqam Berline geldi. 

PARIS, 2ı (A.A.) - Havaı Ajan
sından: M. Françoiı Poncet Fransız hü
kumetinin cörütlerini bildirmek üzere 
M. Hitler ile görüşecektir. Sefir BatYe
kilin yeni sene yortalan münasebetile 
Berline gelitinden iıtifade ederek ken • 
diıile görüıec:ek veya bunu gelecek haf 
taya bırakacaktır. • 

Romanyada vaziyet 
BOKREŞ, 1 (A.A.) Bazı gazetelerin 

Romanyada karıııklıklar olduğuna dair 
çıkardıkları tayialar tekzip edilmekte -
dir. "Hükumetin kararlaruu ye aldığı ted 
birleri sükunet ile taıvip eden bütün 
memlekette tam bir sükunet vardır. 

BOKREŞ, 1 (A.A.) - Radör Ajan
sı bildiriyor: Nazırlar meclisi Dulı:arun 
cenaze mera.tim.ine ait ıon mukarreratı 
ittihaz ebniıtir. 

lngilterede payeler 
LONDRA, 1 (A.A.) - Yeni sene 

münasebetile Mşredilen listede verilen 
payeler ıunlarclır: 5 yeni LorcL 4 baron• 
net ve 28 §Övalye. 

Eski nakliyat nazırı M. Pybuı, Baron 
net payesini ahruı~ır. Hariciye nezareti 
müsteıan M. Eden mübrühaı Lordu ya
pılmı,tır. M. Eden hariciye müsteşarlıit 
vazifeıinden istifa etıniıtir. Fakat Mil -
Jetler cemiyeti meıaiıine iıtirake devam 
edecektir. 

Mogolistanda vaziyet 
LONDRA, 1 (A.A.) - Mancheater 

Guardian ge.zeteai Mongoliıtan'da bu • 
gün me\•cut vaziyet hakkında yürüttü -
ğü mütalealar sıraımda N ankin hükıime
tinin Mongoliıta.;,.da nüfuzunu kuvvet .. 
lendirmediğini kaydettikten sonra di • 
yor ki: 

"M~ngolia~.n, Mançuri gibi, bir piya 
sa halıne getinlemez. Çünkü Mançuri
deki servet membalan ve ziraat kabili • 
yeti Mongolistanda yoktur. Bununla be
r~~r Mongoliıtanın ıevkulceyif, kıyme 
tını a.ervet membalnrını gözönilnde tuta 
rak taktir etmem•Jidir." 

ler yapılacağını anlatıyor 
MOSKOVA, 1 (A.A.) -Tass Ajan 

11 bildiryor: M. Molotof, Sovyet Rusya 
icra komitesinin bu seneki içtima devre-
sinde tevcli etmek üzere hazırlamı' ol • 
duğu raporda 1933 senesinin bilanço;u· 
nu, 1934 senesine ait iktısadi pli.nı ve İ• 
kinci bet ıeneye ait programın heyeti 
mecmuasını izah ve teırih edilecektir. 
1933 ıeneıinde rekolte 898 milyon ken
tale baliğ yani 1932 seneıille llDZar&n 

yüzde sekiz nisbetinde tezayüt görül • 
müıtür. 1934 senesinde ağır aanayiinin 
istil.ıalitı geçen seneye nazara yüzde 
yirmi bir ve hafif sanayiinki yüzde kırk 
iki nisbetinde artacaktır. 1934 seneıin
de dökme demir istibsatatı on milyon 
ton ve elektrik kudreti de 19 milyar saat 
kilovat artacaktır. Toprağın randımanı 
mühim mikdarda artacaktır. Traktörle • 
rin kabiliyeti yüzde kırk iki nisbetinde 
artacak ve bu ıuretle dört milyon dört 
yüz bin beygir kuvvetinde olacakbr. 
Hüklımet , hayvan yetİftirmeai iti ile 
bilhassa meıgul olacaktır. 

Demiryolu münakalatı sahasındaki 
i~ler 1933 ıenesine nazaran yüzde 63 
nisbetinde artacaktır. 

Memleket dahilinde nehir yollarınm 
mecmuu tulü ıoı.ooo kilometreye balii 
olacaktır. 

llmi ve teknik enstitüler tevsi edile
ceği gibi laboratuvarlarm da inkiıafma 
çalııdacaktır. lkinci "beı senelik pilanda 
ı33 milyardan fazla iı yapdacaiı derpiı 
edilmektedir. 

MOSKOVA, 1 (A:.A.) - Ta11 Ajan
sı bildiriyor: Sovyet Rusya icra komite
ıinin bu içtima devresi için ihzar ebnİf 
olduğu raporda maliye ba1k koıniıeri M. 
Griko, 1933 bütçesinin tamamen tahak 
kuk ettirilmit olduğunu beyandan son -
ra mezkiir ıeneye ait varidatnı 39 ve ma
sarifin 36 milyar ruble olduğunu ve mez 
kUr bütıçe tahminleriıiin iıe mütelcabi
len 35 ve 33,2 milyardan ibaret bulun -
duğunu İzııh etmektedir. 

A vusturyanın 
Harici siyaseti 

---o-

Başvekil M. Dollfuss rad
yoda bir nutuk söyledi 
VIY ANA, 1 (A.A.) - Baıvckil M. 

Dollfu11, yeni sene münasebetile radyo 
da söylediği nutukta, harici ıiyaıi vazi .. 

yetten bahsederek nazilerin Avusturya • 
ya kaqı açtıkları harp Avusturyanın Ü • 

çüncü imperatorluğa ilhakı için mutta • 
rit bir mücadele ve bu ıuretle Avustur
ya devletinin istiklaline taarruz halinde 

inkiıaf etmiıtir. Diyebilirz ki, bütün dün 
yada Avusturyarun hürriyeti için olan mü 
cadelesine karıı hakiki bir muhabbet ve 
teveccüh hasıl olmuştur. Diğer devlet

lerle iyi münasebat, ancak galiple mağ
IUp arasmda fark nihayet zail olduğu 

takdirde mümkündür. Bütün bu nokta• 
lıırıla, Almanya ve Avusturya siyaıeti 
müvazidir. 

Yeni sene 
Ümit verici 

NEVYORK, 1 (A.A.) - it federaı
yonunun Amerikalı reisi Miıter Vilyam 
Green, yeni senenin parlak ve enuüyet 
verici bir iıtikbal manzarası arzetıiğini 
söylemittir. 

Mumaileybe nazaran itıizlik azal
mıı ve ticaret c:anlanmalrtıa bulunmuı
tur. 

Meaaiairıin tanzimille müteallik ka
nunlar ahkimı baılıca aanayiin eaaola
nnı taafiye etmiı ve yeni bir iktıaadi 
nizamın temellerini kurarak ilr.Uısaıli ve 
smai nomı.a1 ıenitin iadesini hazırla
mııtır. 

Diğer taraftan Amerikan sosyaliat 
fırkası ı933 senesinin iktıaadi sahalar
da hüküm ıüren kayıtsızlığa hatime çek
{'jğini beyan etmiıtir. 

İnhisarlar varidatı 
Niçin azalıyor? 

(Ba~i ı inci sahifede) 
undan dolayı geçen seneki hasılat tutu
Jamamıttır. 

Geçen senenin altı aynıda 5 milyon 
450,000 kilo tütün aatıldıfı halde bu 
senenin altı aymda 6,072,000 kilo tü
tün aalılmıtlır. Fakat geçen sene ay
ni müddete ait satıf bedeli 19 milyon 
120,000 lira idi bu sene 17,727,000 li· 
radır. 

Gelecek sene bütçesinin tanzimine 
henüz baılıunadık. Marta kadar büt
çeyi yapıp vekilete gönderece&'iz. 

''Yeni teıkilita gelince: Mülhakat· 
ta yeni tetkilit mevzuubahis değildir. 
ldareiınerkeziyede müteha111sların tek 
lif ettikleri teıkilitı tavsiyeleri veçhi
le tedricen tatbik ediyoruz. Mütehas
aıılann tavıiye ettikleri teıkilitla bu
günkü teıkilatm bariz farkları ıudur: 
Bugün inhisar maddelerinin salı§ itle
ri o maddelerin istihsal itlerile birlikte 
idare edildiği halde müteha1111ların 
teklifleri ıalıt itlerinin istihaal itlerin
den ayrılarak tek bir kısımda toplanma
sı ve istihsal itlerinin de ayn kısımlar 
halinde idare edilmesi caasma müstenit
tir. 

Bundan maada bilhassa yaprak tütün 
şubesinde bazı tekfüler yapmıılardır. 

Teklifleri veçhile bugünden bütün 

·~.· ,'·~-·-;ı_v-1_,_ . 

Ali karar heyetinden kalan dos
yalardan reji kararı alanlar 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Devlet şurası riyaseti mülkiye daire
sinin ali karar heyeti tarafından tetkik edilemiyen 99 dosya üzerindeki 
letkikalının neticelerini Bafvekalele bildirmiştir. Mülkiye dairesi 99 
dosyadan yirmisi hakkında reli kararı vermiş, 79 a hakkında ise ev -
velce heyeti mahsasaca ve.ilmiş kararları muhafaza etmiştir. Hakların
daki heyeti malı.asa kararları re/edilenlerden miilekait bulananlara 
yeniden bir maaş tamis olanacağı gibi müterakim maşları da hesap e
dilerek kendilerine iade olunacaktır. Ba husustaki maamelele ı e alaka· 
dar dairelerce leveuül olanmustur. Hükumet mülkiye dairesinin karar
larını Resmi gazele ile nefrellireceklir. 

Gazi Orman Çif iliğinde ilkmektep 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Gazi orman çiftliğinde yapılan o· 

nuncu yıl ismindeki yalı ilk mektebi bugün merasimle açıldı. Maarif 
Vekili mektebi gezdi ve mükemmeliyetten memnun olduğuna söyledi. 

Harpte Türk tabiiyetine girenler 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Büyük harple muhasım devletler te

baasından Türk labüyeline girecekler hakkında eski Osmanlı impera • 
torluğa kavvei icraiyesi tarafından 331 senesinde ittihaz edilmiş ve 931 
tarihinde bir kararname ile meriyellen kaldırılmıf bulunan karar hak -
kında ahiren Heyeti Vekilece görüfülerek ba kararın yeni mevzuata gö 
re tabiiyet işlerinde tatbik yeri kalmamasından dolayı 20-9-931 tarihin 
den itibaren meriyetten kaldırılmasına ve ba kararın meriyeli zamanın 
da Türk tabiiyetine alınmıf bulananların ba karardan mütevellit vazi • 
yel eski muamelelerine ve lahaddüs etmiıı vaziyetlerin devamına tesiri 
olmadığına karar verilmiflir· 

• 
I cra Vekilleri Heyeti toplandı 
ANKARA, 1 (Telefonla) - icra Veküleri heyeti bu ak,am lop• 

lanmıştır. Toplantı geç vakte kadar devam etmiştir. · 

Yeni M aari/ Vekaleti binası 
ANKARA, l (Telefonla) - Yeni Maarif Vekaleti binasının pro

jeleri ikmal edilmek üzeredir. Bu ay nihayetinde münakasa açılacaktır. 

Temsil akademisi açılıyor 
ANKARA, 1 (Telefonla) -Cebecide Musiki Muallim Mektebi. 

nin yanında bir temsil akademisi yapılacaktır. Aka İemi Musiki Mual • 
lim Mektebi müdürlüğü tarafından idare edilecek ve tiyatro, opera, ba
let kısımlarını ihtiua edecek orkestra ,eli ve rejisör yetiştirecektir. 

Yeni Lübnan Reisicümhurıı 
BEYRUT, 1 ( A.A.) - Sabık idare meclisi reisi ve sabık Başvekil 

Abit Sail PQfa Lübnan cümhariyeli reisliğine seçilmiflİr. Yeni Reisi -
cümhur, ba ayın yirmi sekizinde ifayı vazifeye başlayacaktır. 

• 
I skenderunda emlaki olanlar 
ANKARA, l (A.A.)- Hariciye vekaletinden: lskenderun müs

takil sancağı dahilindeki Türk emlaki üzerine meı.ızu ayni hakları tak
yit edici tedbirlerin 27-12-933 tarihinde kaldırıldığı Fransa büyük elçi -
liği tarafından Hariciye vekıi.letine tebliğ olunmuştur. işbu kararın ileri
de Suriyenin diğer mınlakalarına da teşmilinden alakadarlar peyder • 
pek haberdar edileceklerdir. 

Bursada yakalanan kaçakçılar 
BURSA, 1 ( A.A.) - Halepli Mehmet ve Ahmet isminde iki karde 

şin idare elliği bir kaçakçı şebekesi şehrimiz zabıtasınca yakalanmıp • 
hr. Ba şebekenin unsurları Balıklı köyünden bakkal Süleyman, fOför 
Hüseyin ve Koca Arap Hanında Sami ismindeki adamlardır· Depo et· 
tikleri mahalde 13.100 tane çakmak lafı, Brovnik sistemi çakmaklar, 
ve esrar bulanmuflar. Ba mevaddın Sariyeden lstanbul yolu ile buraya 
getirildiği anlaşılmıflır. Tahkikata devam edilmektedir. 

Zenginin parası, Züğürdün çenesi 
(Ba~ı 1 inci sahifede) 

Fridman a.ileai nezdine girdiğini, e~ 
velki gece kapı çalınarak büyük il<Ta
miyeyi kazandığı kendisine tebtir edil 
diğini; paraaım bankaya koyup nezdin 
de bulunduğu aileden aynlmıyacağıru 
ıöylemiıtir. Mell. Metagalvaı, kazan
dığı paradan yalnız madamına kıymet 
li bir hatıra ve çocuğuna bir kat elbi· 
se alacağını ilive ebnittir. 

yarını milyonluk ikramiyeyi kaza
nanlardan biri de, Betiktaıta bahçıvan 
İsmail Hakkı Efendidir. Şimdiye ka
dar parasızlıktan çok 11kmb çektifini 
ve bu yÜzden evlenmediğini ve ,imdi 
zengin olunca evleneceğini söyliyen 
lsmail Hakkı Efendi: 

- Bu sene lahanalar para etmedi, 
ama, piyango para etti, demektedir. 

BüyÜk ikramiyenin bir parçası da, 
lllkılip lisesi talebesinden Müfit Efen-

kıarnında tek bir ıube halinde idare e
dilmekte olan yaprak tütiin i~erinin üç 
şubeye ayrılma11 takarrür etmittir. Bu 
ıubeler ziraat, mübayaat ve ıl'ok ve i
malat ıubeleridir. Bu teşkilatın netice
si olmak üzere lstanbulılaki yaprak tÜ· 

tün depolan doğrudan doğruya merke
ze raptedilecektir. 

Solra tuza 
- Sofra tuzu meselesini de tetkik 

eıliyoruz. Çamaltı tuilasında yinni ıe
ne evvel Düyunu Umumiye zamanında 
yapılıp son ıeneye kadar metruk kalan 
büyük tuz değirmeninin itletme tecrü• 
belerini yaptık. Netice müsbettir. Yal
nız değirmende öğütülecek tuzlarm ay
rıca bir kurutulma tertibatı ile kurutul
ması icap etmektedir. Şimdi bu noksanın 
ve bir de paketleme terübatırun ikmali 
için tetkikat yapıyoruz. 

Sigara fiyatları 
- Sigara fiyatlarmda yaptığımız de

fişikliklerden bafka yeni bir tadil mev· 
zuu bahıolmadtğı gibi müskirat fiyatla
rında ela bir defişiklik yoktur. 

Limited ıirket;n n.izamnameıini ya
pıp tasdike arzedeceğiz. Şirket fonnali
tesi bittikl'en ve milli müesıesatın işti
rakleri tamamlandıktan sonra faaliye
te geçecektir. 

di ile 10 arkadaımın müıterek biletle
rine i.sa.bet ebn.İflİr. 

Ankarada talililer 
ANKARA, ı (Telefonla) - 14049 

numaraya isabet eden 500 bin liralık bi
rinci ikramiyenin 20 de bir bi11elik bilo
ti Ankarada sablmııtır. Bu biletıi alan 
zat iıim yazdırmamıı, piyango ıatıı ma· 
ğazaaına kendisini yalnız Aııkaraıla mi
safirden kaydettirmiıtir. 

.Şimdiye kaıl'ar tahakkuk eden ; ... 
betlere göre Ankarada orman müdür-. 
lüğünde Necati Bey ve arkadaılarma, 
Hirnayeietfalde lhıan beye, Franko ma
ğaza11nda Rafail efe~e sekiz bin, 
Yeni Ankara prüg&n Ismail her- bet 
bin, Nev}ehirli Sofu zade Ahmett efen
di ve arkadaılotnna , askeri fabrlkalarcla 
makineci Sait elendiye, Şafak eczano
sinde Hüsnü bey ve arkadaılanna, Ha
mamönünde Zehra hanıma, ikinci İcra 
dairesinde Kazım beye üç bin, itfaiye
de Ahmet çavuş ve arkaılaılarına 2 bin, 
Nafia vel<iletinde Cemil bey ve arkad;ıı· 
!arına, Cebecide Selçuk Beye, lt Ban
kasında hademe 1 sınai! efendi ve arka· 
da§larma, Ekmekçiler ılı-ketinde mukay
yet fınncılar namına , Atpazannda iplik· 
çi Hacı beye, Cümhuriyet bahçeıi civa
rında Bclör pehlivana, Singer lrumpan• 
yasında Olca hanımla arkadaşlarına, 
Fiııcanköyde Oıman beye, askerlik ıu· 
besinde yazıcı Mehmet• Ali efendiye, Kut 
başı sokağında Anamotof eiendiye, Dev
let Derniryollar muhasebesi namına, 
Kınkkale kuvvet merkezi müstahdemi
ni namına, Y ağçı zade apartımanınd& 
Hayriye hanıma, Cümhuriyet mahall&
sinde lbrahim efendiye, maranıoz fab
rikasında Fatma ve Hasibe hanımlara, 
doktor NevzaU bey ve arkadqına, lame< 
Paıa mahalle•inde Emin efendiye, Ye-
nice mahalleaİJlde Tursun a~a ve arka· 
daıma biner lira isabet etmi,tir. 

Samsunda kaznanlar 
SAMSUN, 1 (A.A.) - Yılb&Jı pi· 

yangosunun en büyülı: ikramiyeıi o
lan 500 bin liranın isabet ettiii 
ı4045 numaralı onda bir numaralı 
biletin nısfı Samsunda fotoğrafçı A· 
li, ikinci nısfı da Samsunda kuduz 
ormanı fen müıaviri Muzaffer beyde 
olduğu anlatılmıştır. 



lf1CLE0il\ 
Nihayet girdi 

Ve nihayet 1934 senesi de girdi. Ne 
oldu sanki? ... 1934 ııeneainin 933 ten 
farla okkaları kilo, arıını metre yap
tna11dır. A mübarek! Madem ki• ölçü
leri değiş.tirecekıin, ne olurdu ;aı öl
ç~sünü. bir Y .. ~ne iki seneye çıkarsa j .. 
din .. ~ıç değilıe kadınlar için ... O za
man bıraz da .. k~?dileri iskonto yaparak 
18 yaşında buyuk annelerin "'- ---d"k 
ellerini... ... vper ı 

Bir muhtar söylüyordu: 

- Anla,ılan 933 seneıı"n"ın L"t" 
kabah ,, b' • • . ou un 

a-. ızım ımıı 1934 · . b' I .. .. d" · gırer gırmez 
ıze yo gorun u. Artık hal" • .. .. .. N ne ınız var ... 

sa goru.nuz. e ilmühaber, ne mühür, 
ne tasdık .... 

Biz de biraz rahat ederiz • 
Lak" . h 1ın bir de bize ıorunuz.. Ben bu 

mu tar ıklann kalkmaunı 934 senenin 
en ~üyük .~~nerlerinden olarak sayanın .. 
d' • d~ıanl olur, muhtar tasdik etmezse 
• 1ırıüb. ır. n.san yaıar, muhtar berhayat 
ı m abe., venn "J .. ,.. M' · h ezse o UwUr. ıas yersi-
j;;,z.. mu l'ar tasdik etmezse veraııet soh-
~ ~ıkmaz, bir yere ıireceksiniz nanwı 

~rbi olduğunuzu o tasdik eder. Ve bü
tun bu dehıetli ıahadetlere mukabil 
25 kuruı ücret alırdı .... 
.. Kinıseyi kasdetmiyorum, Iakin bü

tun kadastro haaWıklannm, bütün mi
ra. ~a~~relerinin baflangıcı bir ma
:!~u~beri olmuttur. Biz bu alete 
Onun •. lunden fazla yük koymıııtuk ... 

~:~ın hem kendi ezildi, hem bizi 
braruıue etti. Şimdi tükür ki tarihe 
k Mftı. El&lemin en mahrem itlerine 
and~cağına tarihe kanımaıı ehvendir. 

ki ır modern hükumet ve belediye ma-
.?"•İnin iıJe<Üği memleketlerde artık 

vucuduna ıebep kalnuyan ihtiyar he
yetleri kalkarken orta kannlardan kal
ma mahalle bekçilerinin de kaldırılma
"'nı 1935 seneoinden bddemelıteyim. 
Bu adamın da iddia11 modern tehir m
bıtaıınm yapamadığını yapmak ve ma
hallesini zabıtanın koruyamadığı feyler
clen korumaktır. Ne iddia!. Hakikatte 
bekçilerin sakalık etmeleri menedikdik
t~ '°~ bunlann yegane işleri mahal
leıındelıi karakola hususi hizmetler el!I. 
mekt ·ı · ma en 1 en geçememi§tir. Bu ıene ol-
ı.....ı~ g~lecek ıoeneye inıallah muhterem 
~lerın de tarihe kanıtı1nn• .. ıız... ..- ıorece-

hey!!:'~ya, artına, endazeye, ihtiyar 
en.ne allah selamet verıin. .. 

Yı1""4Jan-..._ . 1-'··· bi var Mat· """ ıçer ""'gım r mesele 
rild"..; ':,j Yal Biz bu yeni yıl u .. b. 
yalnız ne •talı ııek az oldu. Eskiden 
çil par:':.i::-:ı·~ ~ebrikler yapılır, 
Arabi dediğimiz ""K:!· _Neden. bilmem 
bıraktık ... Ve haki 1_1'1_ ,leneyı çoktan 
kü . ı 0......ıc bıraktık. Ç" 

maaru ber aene °"' .. un-
ihtiyarlatırdı •• yıl'-- olgun daha evvel 
ort d ı .. " '-i' arak muharrem 

~ an .......,b, Rumi ded·-· · . 
maliye · • ıgımız eski 

seneaının batı da mart idi ~ 
ta belıkhanede me . ol · 
batka teıbrik falan ~ ~du "'!""a 
neoinin L d L . mezdi... Mali ae-

1 
oaıı a nazırana al tak . 

Yl ının be lan ınıp, vım 
gibi kanu!u~dnı da bütün dünya 
frenlderl b' . en tutturunca yılbaşı 

e ırlq.ti. Tab·· onların 
~.etleri bize de 1:..,. ,n,ki l!"brik 
&Ude ıeçti.. ~,.,.ı • ...., n ıanp ıe-

Berbere ıidiyorum: 
B. - Çok senelere pasam. B · . 
ır ':~et açılmrı fakat ili·ilmemi· ır. tep.sı ..• 

ra. 11.ı ı>ortakal b' ka ' ı aga
ta ve varak v..:.aı."ıiral ç yaldızlı çikola· 
tiı. Neden? y . ar .• Ne o • Bah. 

• enı sene gı"mü~ 
Bek · ..-·· 

baYTam çı, mahalJ.,nin hamalı (hu ancak 
eden bir ve aene ba,larmcla ifayi vazif 

• zal'hr) P<>ota ha • e 
yeru aene tebrik' d:i cı, tta çöpçü 
yor.. e Yor ve bahıiı isti-

Dün ayakkab11ını boyatan bi ka 
daştan bo r ar -
. . . yacı da bir tepsi tutarak hah 
~! ıotedı .. l.tanbul gibi • • ı>de • -
ııt adam ıçı ÇOfı~ çe-
• 1 • Yaıatan tehirlerde böyle beh 

tıı a geçınenlerin kar • ..ı. " 
tında, Paskal ı ..-tur.. Yılba. 
lır.. Dua -~·Yada, bayramda bahtit a--

"''"Y""1 ki yılbaıı, bir ok m ; senede bir çok 
rin Vttdi"" ç . bayram yok!. Bugünle
den çıJta:'ıa:.evınç yal~ızına mukabil biz. 
nede ilci I . hesap edıyorum da bir se-

Yl ıhtiyarlıyacağım geliyor. 
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Tütün satışı . -
Fiatlar bu sene niçin 

böyle düşük 
Bu sene §ark tütünü yetİ§liren mem· 

leketler için aatıı imki.nlan bulmak i
ç.in daha müıkül §ttaİt ha§> göstermek-
tedir. 1 f) 

Dünya ihtiyacatile bu seneki tark 1 
tütünü mevcudu kartıl8§tırılırsa arada 
mühim bir fark olduğu görü!ı:nekted.ir. 

Y apıle.n son ve kat'i tahminlere gö
"' memleketimizin 933 tüt.ün rrkolteıi 
35,347 ,465 kilodur. Ayni sene Bulgarİ&ta 
nın 40, Yunanis;tanın 60 m. küsU.r kilodur 
ki mecmuu 135 m. küsur kilo tutnınld.a
dır. Cihan piyasasında bu sene §ark 
tütününe olan ihtiyaç en fazla 100 mil· 
yon kiloyu geçımediği tabmin edilmek
tedir. lt bu kadarla da kalmamakta Bal
kanlann mecmuu 45 milyon kiloyu bu
lan bir de stok bulunmaktadır. 

Bu ve daha bazı ıebepler bu senenin 
tütün fiyatlannı çok düşük bırakmak
tadır. Geçen senelere nazaran tütün 
fiyatlan bu sene yüzde 30 - 35 dü•ük-
tür. ' 

Dolann dÜ'J'll"Sİ neticesi Amerikan 
kumpanyalannm İ.Jtira kabiliyetinin a
zalına11 da fiyatlann inmesinde en mü
hinı bir Bmil olmaktadır. 

Kutu sanayii ini<işaf ediyor 
Bu &ene memlek~ · · ku .. C\.'lmız tu sanayıı 

!l'eç~ senel~r': nispetle daha ziyade 

ha~al etmiıtır. ihraç eıyalanmızdan 
.. ıcalılanrun ambal.i · • 

duğu halde nedenıe b~ı i::;~k ku~u71 ol-
kadar inkitaf bulmamı 1 1 fun ye 

s· ı; 1ca ıtı. 
: ı"." Y!' dar ekseriya tahtalardan 

kesılmit bir halde hariçten gelır' dahil 
de yalnız çivilenirdi. -

Hükumetimizin orman itlerine v 
bu kıann sanayie verdiği ehemmiyet v: 
ıösterdiği kolaylıklar 933 yılında kutu
culuğıın aüratle inki§Bfını temin etmiı
tir. Alakadar gelecek sene bu işleri da
ha fazla ürnitvardırlar. 

Portakal sarfiyatı 
Noel yort\ıları ve yılbaşı bu sene 

ihraç imkanı henüz bulunaınamt§ olan 
portakallanrnıza iyi bir sürüm yolu ol
muş tur. Noeldenberi ıehrUnizde mühiın 
miktarda portakal ıarfedilmi§ ve piya
ıa biraz haiiflemiıtir. 

Kim muvaUak oldu? 
. Milli iktısat ve tasarruf cemiyeti

~.n mektep talebeleri için tertip etti
gı tasarruf mevzulu tahrir nümuneleri 
cemiyetin latanbul mümessilliğinde top
lanmağa batlaıruştır. 

Te,ekkül edecek bir heyet bu tah
rirleri tetkik edecek ve en ziyade mu
vaffak olan!an ıeçecektir. Muvaffak o
lanlara hediyeler verilecektir. 

IV.andalina ~ahalı 
Bu sene mandalina memleketiıniz

de az olduğundan fiyatlan da pahalı
dır. Bu aene piyasada çok iyi manda
linalar görülmektedir. Fakat istihsal 
merkezlerinden az mikdarda geldi -
ğinden derhal aatılmaktadır. 

Bankalar ka~alı idi 
Yılbatı münasebetile dün §ehri • 

mizdeki milli ve ecnebi bankaların 
hepspi kapalı idi. Birçok ticarethane
ler, müeaseea1er mağazalarını dün aç
mamıılar ve bir senelik hesaplann 
t f" ·ı . aa ıye~ı e meıgul olmuflardır. Dün 
iktıjadı mahafilde bu yüzden bir dur
ıun uk ve seııaizlik göze çarpıyordu. 

NEkadar lazım? 
lzmir Ticaret odası lzmirde ana, ba-

ba ile biri bir buçuk "iki · eli .. .. .. .. , ncı ye ve u .. 
çuncuau on >:aş~nd~ çocuktan mürek .. 
kep .".rta hallı bır aılenin kaça geçinebi
lecegı hakkında bir .istatistik yapmı§tır. 
Buna •nazaran hu aıleye bir ayda 9 487 
kuruş 83 santim liznndır ' ---- . 

Meyhaneler de 
Sinema ve tiyatroların saat 23 te 

kapanmasına karar verildikten sonra. 
meyhane ve kahvehanelerin de ayni 

saatte kapatılmuı dütünülmektedir. 
l•tanbul Vilayeti bu hususta oir liıte 
yaparak bu listeye mütaleasını ili.ve 
etmi§ ve vekalete göndermiıtir. Ve. 
ki.Jet bu fikri muvafık görüne meyha
ne ve kaJıvehaneler de saat 23 le kı.
patılacaktır. 

Fuhuş yerleri 
Yeni fuhut nizamnamesinin tatbikati 

le metgul komisyon dün vali ve beledi
ye reisi Muhitllin Be~in riyasetinde bir 
içtima yapmıştır. içtimada vali muavini 
Ali Rıza, polis müdürü Fehmi, Sıhhiye 
müd~rü Ali Rıza, belediye baımüfettiıi 
Tevfık; Emrazı zühreviye tetkilatı mü
dürü Zihni, Beyoğlu kaymakamı Sedat, 
Eminönü kaymakamı Refet Beyler bu 
lunmutlardır. Bu toplantıda umumi ev
ler için müsaade verilecek mıntakalar 
ha~~d~ görüıülmüı ve bu yerler tesbit 
edı~ıtir. Bu mıntaklar bir defa daha 
k?ını•yon azası tarafından gezilerek tet
kika~ yapılacak ve bu perıembe günü 
korn11yon tekrar toplanarak kat'i kara
nnı verecektir. 

Tophane facı ası 

HABERLERi 
Kontröl başladı 

Taksilerin saat ve plaka
ları kontröl ediliyor 

Belediye, dünden itibaren taksi oto 
mobillerinin pli.kalarrnı kontrol etıne
ğe ba_ıla~ıttır. Plakasını değittirmi
yen hıç hır arabanın faaliyette bulun
duğu görülmemiıtir. Henüz plakaları· 
~ı değittirmiyen arabalar yüzde beı
tır .. Bu ara.balar da garajlara çekilmit 
vazıyettedır. Bunların nıhsatiyeleri a
lırunı§tır. 

Belediyeler bankasına hisse 
\eni tesia edilen Belediyeler Ban

k~sına ls~a?bul Belediyesi hissesini 
rondennııtır. Belediye banka için üç 
•~neden beri (600) bin lira hiriktirmİf 
tı •. B~ para, her sene varidatın yüzde 
b~ıının tefriki ile meydana gelmekte
dır. 1~33 aeı;ıesine ait yüzde betler de 
299 küsur b. n lira tutmaktadrr. Bu 
paranın da bir kısmı gönderilmiıtir. 

Edirnekapı yo:u 
Müzeler Müdürü Aziz, belediye me 

zRrlıklar müdürü Süleyman ve mimar 
l~rdan m~r~kkep bir heyet' aur hari
eı.n~e, tarıhı mezarlıklar üzerinde tet 
kıkıatta bulunınutlardır. 
Edimekapı yolunun iD§aoma dün 

batlanmıttır. Mezarlıklann bir kısmı 
yola gittiğinden, tarihi mezarlar te&
pit edilmittir. Bunlar baıka bir yere 
naklolunacakbr. Surun dıtmda, bütün 
lstanbulu çerçeveleyen bir de tarihi 
hendek vardır. Yol yapılırken bu hen
dek te bozulmıyacaktır. 

. HAmit eey iyileşti 
Bır aydan beri rahatsız bulunan be

~ediy"._reis ~uavini Hamit Bey iyilete
.. 1ff ~~ vazıfesine ba§lamı§tıT. 

anut Beye geçm.i§ olaun, deriz. 

Ekmek fiatı arttı 
~":;,:~ Be.Je~i~a!~den: 

.. .. •.a?-'run uçuncü çartamba 
gununden ıtibaren elım k d" k e ye ı uru§ 
on para ve francala on bir buçuk ku
ruttur. 

Kapatılan ahırlar 
Şehirde mevcut ahırlann belediye 

tarafından kabul edilmit olan tekle 
muvafık olması ve verilen mühlet zar .. 
fında tadil edilmiyen ahırlann yıkhrlı 
maaı karar1aş.bnlmı§b. 

Amavutköy belediye zabıtası ken
di mıntakası dahilinde hi~ mandıra i
le üç ahırın belediyece tespit edilen 
ıekilde olmadığını görmüt ve bunları 
kapattırmıftır. 

Ahırların yeni tekle uydurulması i
çin belediyenin verdiği mühlet bitmiş 
olrluğundan her mıntakada yeni tekle 
uymıyan ahırlar kapattınlacaktır. 

Mahkemelerde 

Muhtarlıklar 

Yeni talimatnamenin 
ihzarına çalışılıyor 

Belediye daireleri, dünden itibaren 
muhtarlara taalliik eden itleri gör • 
meğe hatlamıılardır. Ancak, halkın 
büyük bir lr.ısmı, ellerindeki müsta
cel iıleri, 31 kanunuevvel aktamına 
kadar ihtiyar heyetlerine tamamen 
gördürmÜ§ olduklan için dün beledi
ye dairelerine ahvali ıahıiye ilmüha
berleri almak üzere, gayet az müra .. 
caat yapılını§tır. Halbuki ilk gün ol • 
mak dolayısile tehacüm fazla olacağı 
zannediliyordu. Maamafih, yarından 
sonra, belediye dairelerinde faaliyet 
batlayacağı muhakaktır. Dün, Emin, 
önü belediyeıine, ancak iki ki~i mÜ· 
racaat etmiıtir. Bunlardan biri nakli 
mekan ilmühaberi almak, öteki de ika 
metgah tasdik ettirmek istemiıtir. 
He• iki müracaat ta derhal ait olduk
ları polis merkezlerine gönderilerek 
ayni günde muameleleri ikmal edil -
mittir. Eminönü kaymak~~~ğı halkı'! 
i§lerini kolaylattırmak, ı~u.hahe.~lerı 
günü gününe hazırlamak ıçın mum • 
kün olabilen bütün kolaylıkları gös • 
termektedir •• Diğer kaza klQ'Ulakam
lan da bu noktaya bilhaasa ehemmi
yet vererek, itlerin sürüncemede kal. 
mamasına çalıımaktadırlar. Bazı kim 
seler, muhtarlıklann ilgaaından son • 
ra, bir takım güçlükler kartısında. ka 
lacaklannı zannediyorlarsa da bu 
tahminleri yanlq olduğunu kendileri
ne temin edebiliriz. Kanunun ihtiyar 
heyetlerine tasmil ettiği vazifeleri 
belediye daireleri, elelrindeki resmi 
vesaitle daha çabuk ve daha emin bir 
tarzda gördüreceklerdir. 

Askerlik vukuatının kaydı, nüfuıe 
mektume itleri ve sair ahvali tahoiye 
tahkikatında kendilerinden istifade 
edilmek üzere her belediye dairesine 
halkın ileri ıelenlerinden iki zatın me 
mur edileceği maliiındur. 

Daiıni Encümen, henüz bunlan in
tihap edip göndermemittir. 

Muhtarlık iıleri için bir talimatna
me hazırlamak üzere içtima eden kay
makamlar, dün yeniden toplanmağa 
lüzum görmemitlerdir. 

Talimatnaıneyi icap ederse, riyaaet 
makamı hazırlıy~ belediye dairele· 
rine tam·m edecektir. 

Tahkikat devam ediyor 
Şi§li Etfal hastahanesine nöbetçi 

doktoru tarafından kabul edilmeyen ço
cuk hakkında vaki olan ıikayet tahkika
tına haatahane bat doktoru Rifat Bey 
tarahndan devam edilmektedir. Diğer ta 
raftan da Sıhhiye Vekaleti baş müfetti
şi Fnat ve Sıhhiye müfettitlerinden Bür
hanettin Beyler de tahkikata başlamıı
lardır. 

Nizamettin Nazif Bey 8 ay 
hapse mahkôm edildi 
150 lira da para cezası verildi 

Son Posta gazeteai sahibi Ali Ek- ta çıkamıyacağı bildirilmekte idi. Fa-
rem ve Netr•yat Müdürü Halil Lütfü kat muhakeme bittiği, karar da. tef-
Beylerin muharrir Nizamettin Nazıf him edildiği için rapor kabul edilmo-
Bey· aleyhine ikame ettikleri hakaret mi.ş, karann Nizamettin Nazif Beye 
davaaı dün neticelenmittir. Tarafeyn tebliğ edileceği bild:rilmittir. 
taın saat 15 te ma.hkemc r.aıonuna ça- Nizamettin Nazif Beyin 
ğırılınıtlardır. Müha§irin bir kaç defa 
aeslenme&ine rağmen Nizamettin Nar bir mektubu 
zif Bey mahkeme salonunda gözükme 
yince riyaset makamı: Dün Nizamettin Nazif Beyden bir 

G 
mektup aldık. Nizamettin Nazif Bey 

- elmemi~ mi? diye ıormuı, mü-
batir: 'hayır,, diyince heyet müzake- &eçen günkii muhakemesi münaıeb~ 
re ederek davanın &ıyaben devamına tile verdiğimiz havadisi kendi noktai-
k · nazarına göre tavzih maksadına ma-

arar vermıı ve iddia makamından · m "t 1 tuf olan bu mektubunda diyor ki: 
u _a easını &erdetmeai iatenilmi•t~r. ldd k ' ••1 - Mahkeme reisinin 'Eski mah-
ıa ma amı hadiseyi elrafile tetrih ı d' eder k kiimiyetiniz var mı?,, aua ine, ver ı .. 
~ suçun sabit olduğunu söylemİf · ve Nı · N g· 'm cevapta "çooook !., dediğiını ve: 
zamettin azif Beyin ceza kanu· · nun~n. 482 nci maddesinin son fıkrası 'hem de alelade değil, siyasi ... ,. dıye 

n_ıucıbınce cezalandırılmasını iate.mİf· ili.ve ettiğimi yazıyorsunuz. Ben reiae: 
tir. Bunclan ıonra davacı vekili Ferit "Çok.,. dedim. Çünkü üç defa mah-
Bey 'dd' · kıiın olmu•tum. "Alelade değil . ., deme 

ı ıasım sert ile ayni talepte bu- ' lunmu• diın. Çünkü bu mahkumiyetler siyasi 
:n ayrıca zarar ve vekilet ücre .. 

ti iatemiııtir. daha doğrusu idari mahkllmiyetlerdi. 
~un~a? aonra heyet müzakereye Ve dolandırıcı1ık, hıraızhk, §antaj ve 

Çekılm t B' b saire gibi adi cürüm eddedilen neviler 
ıı ır. ır uçuk saattan fazla 

devam eden bir müzakereden aonra den değildi. "Alelade değil,. ve «Siya-
da karar tefhiın ediJmi,tir. Karara si» kelimelerini o tekilde kullanmıısı-
n~aı;ı Niz~mettin Nazif Beyin net· ruz ki okuyunca bundan benim bu söz-
rıyatı ıle Alı Ekrem ve Halil Lütfü leri böbürlenerek söylediğim ve hatta 
Beyleri tahkir ettiği aabit olmut 6 ay mahkeme reisine: "Si.z!n bana verece-
hapaine ve 100 lira para cezası ;erme-- ğiniz ceza ne olabHir? .. &:n ~bir SÜ· 
•İne hükmedilıniıtir. rü mahk\imiyetler geçinnıt hır ada-

Ancak neıriyatın temadi etıneıi ve mrm,, demek istediğim manaıı kolay· 
hakaretin bir kiıiden fazla ve iki zat lıkla çıkarılabilir. 
hakkın~a istihtaf edilınit bulunınuı 2 _ Merdiven b"'tında Halil Lütfü 

vıı•r•tt• 

153,241 
Geçen bir sene içinde 
Vilayete gelen evrak 
Seneba§ı dolayısile dairelerde ye

niden evrak numarası açılmııtır. yj .. 
}ayet evrak kalemi de vilayete geçen 
bir sene içinde gelip giden evrakın 
bir istatistiğini vücude getinnittir. Vi· 
!ayete geçen bir senede 1521241 ev
rak gelmi§, gibnİ§ ve muamele gör • 
müştür. 

Aylık varildi 
Kanunusani umumi aylığı dün ve

rilmi§-tİr. 

Yılbaşı tebrikleri 
Yılbaşı münasebetile vilayete kon

soloslar arasında kart teatisi ıuretile 
tebrikler yapılmııtır. 

Matbuat talimatnamesi 
Vilayette yeniden tetkil olunan 

matbuat memurluğu için matbuat u .. 
mum müdürlüğü tarafından bir tali • 
matname vücude getirileceği haber a
lınmıştır. 

Ziyaretler 
lstanbul mebusu lbrahim Tali Bey 

dün vali muavini Ali Rıza Beyi ziya
-ret etm.İf ve birinci umumi müfettİf'" 
lik batmütaviri Fazlı Beyle de görüf
müştür. 

Af kanunu ve memurlar 
Af kanunu münasebetile memurlar 

bald<ında Dahiliye vekaleti vilayetlere 
ıu taıniıni göndennittir: 

Memurin muhakemat kanununun İ· 
kinci madde&i mucibince memurlar hak
kında taıızKn edilecek tahkikat ~rakı 
üçüncü maddenin sarahati karşısında 
ait ol<l1ığu idare heyetine geldiği zaman 
idare heyetleri ayni kanunun beşinci 
maddesi dairesinde muamele yapacak
lardır. 

Hususi bir kanunla bu hükümler 
sarahaten değiştirilmedikçe başka tür
lü muamele yapmağa ve verilen karar
larda he§inci maddede kullanılan kanu
ni tabirlerden bqka türlü tedbir kul
lanmağa imkan yoktur. 

Bu izahata nazaran suçlu bir me
mur hakkrnda idare heyetlerince ya 
lüzumu muhakeme veya men'i mu ... 
hakeme karan verilecektir. 

Takip edilecek usul noktasından 
elinde bat 'ı:a senet ol mı yan muhake
mllt kanununun sarih hükümlerinden 
aylan muameleler yapmıyacaklan 
tüpheaizdir. 

Bu kanunun sarahatlarına göre 
memurlar hakkında men'i muhake
me karan verilmesi, yani tahtı mu
hakemeye alınmaaına lüzum görül
memesi ya auçun aubut delil1erinln 
olmamasından veya kanuni aebepler
den · dolayıdır. 

Bir idare heyetinin verm.iı oldu .. 
ğu kararm jkinci derecede tetkik e
dilmemesi anca-k memurin muhake. 
mab kanununun beıinci maddeainin 
hu noktadan tadilini icap ettirir ..,,_ 
rih bir hükmü kanuni olması ile ka
bildir. 

Halbuki af kanunu böyle bir hük
mü ihtiva etmektedir. Bu sarih hü
küm karıısında batka türlü muame
le yapmağa imkan yoktur. idare he
yetleri bu hususta yalnız ve yalnız 
memurin mubakematı kanunu kanu
ni turuku dairesinde muamele yap .. 
mağa ve karar ittihamına mecbur .. 
dur. 

idare heyeti bir memur hakkında 
men'i muhakeme karan verdikten son 
ra usulen icap eden tetkikatı da ya
par. 

Vekalet bu tamiminde af kanu
nunda mucibi tereddüt bafka nokta
lar varsa onlann da bildirilmesini is
t .. mektedir. 

Bir müvezzi kayıp 
Y eniköy Postahne•İ müvezzii jken 

muvakkaten Rumelihiıarı postahaneıine 
_. gönderilen 19 yaıla 

.-.. nnda Niyazi Ef. bir 
aydan heri ortada 
yoktur. Niyazi Ef. 
Rumeli kavağında 
Köprü sokağında 7 
No. lı evde oturmak 
ta idi. V aldesi Beıi
me Hanım ve bira
deri Merk~z telgraf 
memurlanndan Sa -
di Bey akrabalann 
k5.ffeıine müracaat 
ederek Niyazi Efen. 
eliyi aramıılarsa da 

bulamamışlardır. Niyazi Ef. zabıtaca da 
bir aydan beri aranıldığı halde meydana 
çıkmamıştır. Bu gencin bir cinayete kur 
ban gidip gitmediği hakkında tahkikat 
devam etmektedir. 

tirmek lütfünde bulunacağına emı• 

dolay.mle c~za miktarı 7 ay hapse ve Beyin "Kes sesini,, diye bana bir ne-
116 liraya ıblağ edilmiı, bu hakaretin vi, icabında cebir ve tehdit ile arzusu- Ni.:amettin NAZiF 
kastrmahsusla ve maznunun kendi ga nu yerine getirebilecek adam hüviyeti- e· h . 

nim.,, 

zetesine sürüm temini maksadile 7a- ni takınabildiğini neıretmit bulunu- ır apıs cezası 
pılmıı olması esbabı müteddededen yorsunuz. Bunu lütfen tavzih ediniz. Dün üçüncü ceza mahkemesinde 
addedilerek ceza aekiz ay hapse ve Çünkü ben "Kes aesini,, hitabına hak ikisinin maznunu mevkuflu olmak Ü· 
150 liraya çıkanlmıttrr. Maamafih Ni- kazanaı:ak hiç bir terbiye haricinde zere 11 dava rüyet edilmittir. Bu da-
zamettin Nazif Bey hakkındaki hü- harekette bulunmu§ değiliın. valardan on tanesi muhtelif kanuni 
kilin bu kadarla kalmıt değildir. Ka.- 3 - Sabıkan Adliye Müste§arı ol- sebeplerle talik edilmİ§, bir tanesi de 
rara nazaran Nizamettin Nazif Bey duğu tavzih edilen ve~leri Ferit Be- hükme iktiran etmiştir. Hükme ikti-
8 ay hapis ve 150 lira para cezasın· yin ''Bir vaka hi.diı olduğuna kani o-- ran eden davanın suçlusu Hamrii ıs .. 
dan maada 100 lira vekalet ücreti ve !arak,, «mahkeme kapısını açıp» "müd minde bir şofördür. Bu toför Taşka· 
Halil Lütfü Beyle Ali Ekrem Beye de deiumumi beyden vazifesini ifa etıne- sapta Selçukhatun camii önünde Fat-
beter yüz liradan bin lira tazminat ıini talep ettiği,, kaydına gelince; bu· ma Hanımı otomobille çiğnem it ve bu 
verecektir. nun da yanlı§ bir telakkiden doğduğu yÜ>.den ölümüne sebebiyet vermiştir. 

Muhakeme bittikten ve karar tef- müddeiu-mumi beyin adliye kuvvetini Muhakeme neticesinde Fatma Hanr.e 
him edildikten sonra ınahkemeye Ni.. tahsıma karşı her hangi bir şekilde mın Hamdi Efendinin hataf;J yüzündcıı 
zamettin Nazif Bey namma Dr F t tahrike lüzum gönneme~i ile sabittir. (İğnendiği ve öldüğü anlaşıln11'\, l-Ir..rn .. 
~ami İmzalı bir rapor takdim edil:~§• Zaman zaman '~hrir aHesi araaına di Efendinin 10 ay hapsine, 250 lira 
ti~. Bu raporda Nizamettin Nazif Be. girdiğim ''Mi1Jiyet'' in bu noktaları ef. para cezası <ı;e bin lira da tazminat 
v..ın rııhatıız olduğu ve evinden bir haf ki.rıumumiye huzuı:unda tebarüz et- vernıt~sane karar veri!mi§tİr. 
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T~hanede Havaga:zı borusunun pat• 

~masıle vukua gelen zehirlenme hadise 
110j, ait, belediye tahkikatını bitirmi§ 
ve .. u ~uıuıtaki raporunu Cümhuriyet 
muddeı~umiliğine vermittir. Aldığı • 
mız malumata göre Havagazı boruıu 
Pa1tlamamıı, bir b;çakla keailmiı gibi kı
rı Mlfbr. 

Erkek!. 
Bir kaç gün evvel Uzak Şarkın 

sarı denizlerinde dola,an mehip 
Japon dritnotları sürekli top 
atefleıile milli bir şenliğe önayak 
oldular • 

Vafington ve Londra diplomat-
larını sık sık düşündüren Japon 
bataryaları ve tayyareleri de bu 
tenliğe iştirak ettiler. 

Ne oluyordu? 

Bir istıklal harbinin, milli bir za· 
ferin hatırası mı yahut beynelmilel 
bir inkılabın mes'ut yıldönümü mü 
tesit ediyordu. Hayır Japon lmpe
ratöı ünün hanımı bir erkek çocı:k 
doğurmuştu. 

••• 
Dritnotlar top atıyor, bataryalar 

ateş ediyor, tayyareler bulutlara 
cenk açıyor ve kırk milyonluk bir 
kütle düğün, bayram ediyor. Çün· 
kü dünyaya bir erkek çocuk gel • 
mittir. • • • 

Ve hemen ilave etmeli ki Japon 
milleti putlara taparken kız çocuk
larını doğar doğmaz kumlara gö
men vahfi Arap kabilelerinden de
ğil, 1934 tarihinin en olgun mede
niyetini hazmetmif bir cemiyettir. 

Bir erkek çocuk dünyaya geli
yor. Buna verilen ehemmiyeti Ja
ponlara hasretmek doğru olmaz. 
Erkek bugünün hayatında bir kıy· 
mettir. 

Büyük harp on milyona yakın 
seçme bir erkek kütlesini mahvetti. 
Fakat bundan kadın cinsi daha çok 
zarar gördü. Çünkü nüfus seviye
sinde birdenbire hissedilen erkek
sizlik kadının da kıymetini düfÜr
dü. Harpten sonra fuhşun, sefaha
tin, kadın sukutunun hemen yega
ne sebebi erkek kıtlığıdır· Maazal· 
lah yeni bir harp olup ta on beş 
yirmi milyon erkek daha hayat pi
yasasından çekilirse sokağa düşen 
kadınların yekfuıü bugünkünün on 
misli artacaktır. 

Anla~ılıyor ki kadın denilen 
mahlllk erkek cinsinin varlığı ile 
tiddetle alakadardır. Erkek, elin
den tutmadığı, beraber yürümedi
ği takdirde kadın müvazenesini ~a
ftOlnağa mahkumdur. Kadın hiki:n 
olsun, şair olsun, hükiimdar o~sun, 
daktilo olsun bir elini erkeğe ver • 
mediği takdirde ayakta duramıyor 
sendeliyor. 

Bizans İmparatoriçeleri bile bir 
kudretli cenerali iitık intihap et -
medikçe saraylarını muhafaza ede 
memitlerdi. 

Katerin, etrafını çeviren gözde· 
lerinin fedakarlığı sayesinde Rus
ya v~kesinde hükfunranlık etmişti. 

. iktorya, en yüksek kategori 
dıplomtların gayı et' ·ı 1 .1. " . kr I. ı ı e ngı ız A& v 
mme a ıçelik etmitti. 

Bütün bunları bırakalım. B ugil-
nün cemiyetinde kız çoeuğunun 
mevkii erkeğe nazaran çok tehlike
lidir. Çünkü nüfus kesafotinde kız
ların erkeklerden çok fazla olduğu 
muhakkaktır. Bu fazlalık iktısat 
kaideleri mucibince, tıpkı fazla 
mahsul vaziyeti gibi kıymettc:ı 
kaybettiriyor. Netice itibarile ka
dının mevkii ve kıymeti düne naza
ran bugün çok dütkündür. Kadın 
artık atok mal vaziyeti alıyor. Bu
na mukabil erkeğin içtimai müva
zenedeki kıymeti yükseliyor. Eğer 
bir harp daha olursa erkek m!sk 
ve anber gibi santigramla harcana
bilecek giranbaha bir mata' hali;ıe 
gelecektir. 

Onun için yalnız Japon Veliahti 
nin erkek çocuğu için değil her do
ğan erkek çocuk için medeniyet 
dünyası şenlik yapsa yeridir. 

Burhan CAHIT 

Hüseyin Şükrü Beyin 
bir konferansı 

Mülkiye Mektebi müdürü ve Oni
verai.te ikbaat ordinarios'u Hüseyin 
Şükrü B. dün alqam rad'Yoda Ergani ; .. 
tıkrazı hakkında i&tifadeli bir konfe
rans vermiştir. Şükrü Bey konferan • 
sında dolar kıymetinin aanıldığını, 
l ngi; iz lira~ının kıymetinden yÜzde o .. 
tuz nisbetinde kaybettiğini, Fransız 
frangının beıte bir kaybettiğini, Fran 
~ız butçesinin seıkiz milyar açık oldu
ğunu, aynca sekiz on milyar frank .. 
lık hazine honolan olduğunu ve büt • 
ç.e açığını kapamak için Franaanın hi 
la para istikraz ettiğıni aöyliyerek 
p!asn,ıan için Türkiyeden haıka hiç 
bır memleket vaziyetinin itimat• ve 
verici olmadrğını söylemittir. lktısat 
ordinarios'u Ergani istikrazmın pek 
aağlam ve verimli olduğunu ililve et
mittir. Bakır fiyatlarının dütkünlüğü 
mevzuu bahsederek mütehassısların 
artık fiyatlardaki tenezzülün en son 
haddine indiğini söylediklerini bildir· 
mİ§tİr. 

Hüseyin Şükrü Bey, küçük, biiyük 
tasarruf erbabının Ergani İatikrazına 
i~tirak etmf'sini, hem memleket hem 
de kendi istifade1eri namın...'l faydalı 
olduğunu tebarüz ettirmittir. 
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1 
kadar türlü türlü ki, yalnız saymakla dUnya~a tanılmış muazzam bir film takdim edecektir. İnsanın içinde bu lunduğu ortanın 

teairleri arasında hava tazyikine ve 
bu tazyikin değitikliklerine iyi bir 
yer vermek l&zım mıdır? Düşünülür .. 
ae bunun tabii ve makul olduğuna 
hemencecik karar verilebilir. LB.kin 
her nedense bilgiçler timdiye kadar 
bunu düıünmemitlerdir. Her ne ka
dar akademilerin günlük müzakere 
listelerinde zavallı tecrübe hayvanla· 
rının bir iki havayi nesimi tazyiki altın .. 
da ve yahut bunun akıine olarak ha. 
vası azaltılmış yerlerde neler çektik· 
lerine dair bazı ilimlerin muhtırala
rına tesadüf olunuyor; büyük hava 
tazyikleri değifikliklerinin yaptıkları 
arızalara, dalgıçların, uçarcı lann, hat 
ti. Alp dağlarına tırmananların çek
t:klerine dair yazılmıı tıbbi eserler gö
rülüyorsa da gerek o muhtıralarda, 
gerek bu eserlerde her gün herkesin 
alakadar olduğu küçük hava tazyik
leri hakkında bir ıeye raatgelmiyo· 
ruz. 

Do .. rt kalacağız. Bu ite dair yazı yazanla- sene SOnfa
000 

nn bir takımı diyorlar ki, düıkün na• ÇIPLAK K AD 1 N bız akli haotalann zaten düşkün olan Şehime Hanım, kocaaı Arif Bey kün mü? Sen deli misin? Demitti. 

Arutheifı· h0

alallenlnnarr' in biıa'ıtbe~ltüe .. rnı' yud!;ik'~!""ı·ı:yy0orr,· öldu1<ten dört sene oonra, merhumun - Ben deli değilim söylediğimi iyi 
, ~ sağken kendııine ihanet etmif olduğu biliyorum. 

priton iltihabı, yumurtalık kistleri o- nu öğrendi. - ispatı, delili var mı? T f •• 1 d ( 1 1744) 
!anların çektikleri İstiraplar artıyor. Evvela ağlamıştı. Sonra hayatında. Şehime Hanım yalan söylemenin amamen ransızca soz u Ur. 

Pek 0 kadar hastalık bahsi sayıl- bir botluk hiuetmitti, daha oonra ya yeri olduğunu düıünerek: -ı•••••••••ıı••••••••••••••••••••••ı .. 

Bununla beraber onların bu hu
ıusta su!malan, düıkün hava tazyik
leri eıaıında inıanlarm kolaylıkla 
etrafa yayılmaıının onune geçemi
yor; sinirli genç kadın, hırçınlaııyor; 
çünkü bora kopmak üzeredir. ihti
yar romatizmalı yirmi dört saat önce 
kar yağacağını söyliyor, çünkü roma 
t:zmaları tepreşmittir. Bu hi.diaeler 
böyle oluyor. Fakat nasıl bir mihani· 
kile? Bunu anlamak kolay değil. 

Naıısi Tıp fakültesi Spilman rektö
rü naaıl oluyor da hava tazyikinin ek 
silmeai sapasağlam kimselerde haata 
lık kılıklı tezahürler göstermek sure
tiyle yirmi dört, kırk sekiz saat önce 
havanın değiteceğini haber veriyor? 
Bunu bilgi iler1emeıi derneğinde an .. 
!attı. Bir çok kimseler öyle zamanlar 
da ağrılara, ıızrlara tutuluyorlar, şa· 
kaklannda gerginlik duyuyorlar, Ü~Ü 
yorlar, uykuları kaçıyor, baflan, ka
burga kemiklerinin araıı ağrıyor. 
Böyle kimseler evlerinden dıfanya 
çıkmadıkları, pencerelerinin perdele
ri kapalı olduğu halde kar yağmakta 
olduğunu anlayorlar ve hiç aldanmı
yorlar. Bu zata göre havanın bozu
lup düzeleceğini önceden haber ve
renler arasında adam oğlu barometre 
ile nem ölçüsü Hygrometre'nin ara .. 
yerinde bu]unuyor. Birinciıinden ıon .. 
r;ı, ikincisinden önce havanın bozula 
cağını bildiriyor. 

Görgüsü çok bir Macar hekimi, 
Doktor Büde batlıca, yürekleri hasta 
olanları söyliyor. Barometre düitÜ 
mü, diyor, yürekleri haıta olanlar 
tıpkı heyecana, teıire tutu]mut yahut 
kendi!erini zorlamış &'İbi olurlar. De
mek oluyor ki, hastalıkları artıyor. 
Ayni hava bozuklukları damarlar Ü· 
zerine bil&kis yürek Üzerine yaptıkla 
rına. aykırı olarak dokunuyor, damar 
ları genitlıet:yor, bundan ötürü de 
tansiyonları yüksek olanlar iyilik du .. 
y ar lar. Tansiyonu düşkün olanların 
vay haJ;ne ... 

B•munla beraber iyi bir gözleyici 
ve gorucu bir hekim olan Doktor 
F okameskas da, yukarda ıöyledikle
rimizin aksine olarak, görmüş ki, bo 
ra eserken, yani barometre dütkün 
bu'unurken Siyatik dil ağrısı olan has 
talarının ağnları, sızılan artıyor; vü .. 
cutlerde azot toplanıp kaldığı için Ü· 
remi vakaları çoğalıyor. Doktor Pa
luas da hastahanede çalıtırken gör
müş, hl\va tazyiki düşkün iken beyin 
kanamaları çok oluyor. 

Geçelim teneffüs aletlerine .. Baro 
metre düşmesinin veremliler Üzerin .. 
deki tesirine dair bir çok görıüler 
var. Barometrenin düttüğü demlerde 
bu hastaların akciğerlerine kan hü
cum ediyor ve ıık aık ağızlarından 
kan geliyor. Doktor Pi yeri ile F ori, 
bir heyetçi ile birleıerek ite ıriritmİ§· 
!er ve tam bir yıl çalıtmıtlar hava 
tazyiki ile, yellerin, nemin, ve harare 
tin hastalar üzerindeki tesirlerini a .. 
raştırmıılar; bu uzun araştırmadan 
ıonra ne havadaki nem.in, ne de hara 
retin haıta1ara dokunmadığını gör· 
müşlerdir. Yalnız hava tazyikinin bir 
denbire düşmesinin iç uzuvlarından 
kan gelmesini arttırdığını kaydetmit
lerd'. r. 

Anlatılan vakalar o kadar çok, o 

mayan bir batka fasla geçersek, fÖy· vat yava, sükunet bulmuş, evvelce - Evet, dedi. Theonun albumu 
le böyle sağlam olan kimselerde baro gayri kabili tamir zannettiği bu yiza - Mektuplarını mı buldun? 
metre tazyiki düşkünlüğünün roma· ın, hayatını daha iyi yoluna koymUf - Evet. 
tizma, et, oynak yerleri ağrılan ve olduğunun farkına varmııtı. - Kimin mektuplan? 
sebepleri baıka yerlerde aranılan is- Otuz bet yatında, mütevazi de ol- Şehime Hanım omuz silkti. O za-
haller, yürek ııkıntılan, göğüı darlık- sa, kafi irat sahibi aerbeat bir kadın- man Meliha dedi ki: 
lan, kurdeıen, ekzema gibi İç uzuvla dı. Allah bilir, bu serbestiyi suiistimal - Eğer buldunaa yak gitsin. Bun.-
rmın reflekslerinden doğan buhran- edecek miydi? Bir defa kendini hissi dan sonra aana ne faydası var? 
lar yaptığı görülü/'r. maceralara atamayacak derecede hot Şehime Hanım "elimde mektupla-

binliği vardı. Bir kadının tahayyül e- n var" dediği zaman, Melihanın h ... 
* " * Bazıları da meseleyi umumi bir 

tarzda yüzlemişlerdir. Doktor Şerö
der'in dediğine bakılırsa pek ehemmi 
yetsiz bava tazyiki dütkünlükleri ö
lüm yekiinunu kabartıyor. Sağlam, 
hasta insanlar yüzünden ziyadeıile 
müteessir oluyorlar. Malibülya buh
ranları, ansızın ölüm vakaları artı• 
yor. Kendi elleri ile hayatlarına kı
yanların, beyinlerine kan hücum eden 
Ierin ıayııı çoğalıyor. 

Görülüyor ki, hekimlerin ardını a
rasını keımiyerek çalıJJD.alarından çt 
kan netice ile halk arasında hüküm 
ıüren düıünceler hemen hemen birle 
ıiyor. Çünkü o düıüncelerde sayılmı
yacak kadar çok olan nesillerin uzun 
görütlerinin meyvesidir. Yaka inkar 
olunamaz. Şimdi naaıl oluyor? Hava 
tazyiklerinin alçalıp yükselmesi han
gi mekanizme ile teair ediyor? Bunu 
izah etmek o kadar kolay değil. 

ilk akla gelen düıünce dııardaki 
tazyik değişikliğinin kan tazyikine, 
yani tansiyon üzerine tesiri neticesi
dir. Öyle geliyor ki, bu düfünceden 
vazgeçmeli .• Çünkü kati tecrübelerle 
anlatılmııtır ki, her tazyikin azalma· 
ıı damarlarda tansiyonu değiıtirıni
yor. 

* • * Barometre dü~meıinin hastalık 
aalgınlanrun giditi ve şiddeti Üzerine 
teıiri var mı, yok mu? Bu da ehemmi 
yetli bir meseledir. latatistikler ve 
gözler ve söyleyen grafikler gösteri
yor ki, 1889 da Pariateki ve Ruayada 
ki gıip ıalgınlannda ölüm çoğaldığı 
esnalarda barometre dütkün bulunu
yor; hiç olmazsa ani tazyik değişiklik 
!eri oluyordu. 

Tifo humması vakalannda da böy 
le hadiaeler olduğu kaydedilmittir. 

Bu haatahkları mikropların yaptı
ğına göre şu noktanın izahı lizım ge 
lir: Hava tazyiklerinin azalmasile 
uzviyetin mikroplara kal'§r koymak 
kuvvetleri mi azalıyor; yokaa mik
roplar mı azıyor? Hekimlerin bazıla
rı birinci düıünceyi kabul ediyorlar; 
bazılan da ikinciyi ... 

Şu var ki, ikinci düşüncede bulu
nanlar düıüncelerini güzel misallerle 
telleyip pullayorlar; herkese beğendi 
riyorlar. Diyorlar ki, intani hastalık
ların sirayeti kıımen içinde küçücük 
ıu damlaları bulunduğu zaman hava 
vasıtaaile oluyor. Çok kere ancak 
hurdebinle görülebilecek kadar kü
çük olan bu damlalar ayni zamanda 
mikropJann beslenmelerine yaraya· 
cak gazleri sari olduklarından hava· 
da dağınık olan mikroplar için top• 
Jantı yeri oluyor. Hava tazyiki dÜ§• 
kün olursa mikroplar bu tartlar al
tında istedikleri gibi yafıyorlar, uyu· 
yorlar ve muzir tesirleri artıyor. 

.. • * 

debileceği kadar da aıkı tanımıştı. line ·dikkat etmişti. Bir gayri tabiilik 
Mütehakkimdi. Kocası sağken ona P.'Örmeyince, hükmünü verdi. Demek 
göz açtırmamıttı. En küçük masrafla Meliha da devi!.. O halde bir baska-
nnı daima kontrol etmişti. Çekmecele ••·· Fakat kim? Sabahat olmasın? Sa 
rinde, cüzdanında, ceplerinde ıüphe bahat te güzel bir kadın değildi. Fa-
verecek hiç bir emareye rastalmamış kat erkekler güzelden, çirkinden an-/ 
tı. Günün yapılacak işlerini not etti- larlar mı? Yalnız Sabaha tin. timdiki 
ği cep defterinde de tüpheli bir ran· adamlar ne diyorlar, Sex • appeal mı 
devü saatinin yazılmış olduğunu gör- nedir, İfte öyle alıcı bir hali vardı. 
memişti. Fakat bir erkek sevdiği ka- Bir gün Sabahati evine çağırdı. 
dına verdiği randevüyü hiç unutur Kendisine meseleyi birden açamazdı. 
mu ki, aaatini cep defterine yazmağa Fakat zihni bin türlü tuzak kurmak-
lüzum görsün? la metğuldü. imkanı yok, Sabahat bu 

Her halde kocasının kendiaine iha tuzaklardan birine düşecekti. Odala· 
net ettiği kadmm, eve gidip gelen ra, salon" her tarafa Arif Beyin re-
kendi ahbaplanndan biri olduğu mu- aimlerini serpiyor, oonra kendisi dıta 
hakkaktı. Bir defa. Arif Beyin kadın nya çıkarak, anahtar deliğinden içe. 
uğurunda masraf yapacak adamlar• riyi gözetliyordu. Bakalım, Sabahat 
dan olmadığını iyice biliyordu. fotoğraflardan birini eline alıp, ken-

Şehime Hanım eve girip çıkan ta· di kendine hisaini izhar edecek mi? 
nıdığı kadınlan birer birer gözlerin'n Böyle bir tey olmadı. 
önünden geçirdi. Bir defa kendilerin• Şehime bir gün Sabahata dedi ki: 
den tüphe edilemiyecek dostlarından - Bugün kocam öleli dört yıl olu 
bir kaçını iskarta etti. Bunlan da ya yor. Mezarını ziyarete gideceğim. 
ihtiyar, ya çirkin oldukları için hesa Sağ olsaydı, timdi elli yaımda olacak 
ba katmıyordu. tı. 

Geriye kalanlardan Neriman Ha· - Hastalığı çok uzun sürdü müy-
nım, çok para dütkünü bir kadmdı. dü? 
Binaenaleyh onu da liateden çıkardı. - Biliyoraun, zatürree aekiz gün 
Çünkü Arif Bey derisi para eder di· de aldı, götürdü. 
ye pireyi öldüren İnsanlardandı. Ge· - Haa, öyle ya .• 
riye kim kalıyordu? Şeref Hanım.. - Sen de benimle bareber gelir 
Fakat o da iftiziden rahatsızdı, yÜ.. misin? 
zünde al al lekeler vardı. Arif Beyin - Havalar bugünlerde iyi gidi-
de her hangi bir hastalık geçmeain di yor. Pek8.la gelirim, ne olacak? 
ye bütün ömrü titizlikle geçmitti. O Sabahat Hanım bu cevabı verir-
halde Şeref Hannn da değil .• Acaba ken, çantasını açarak podra kutusu-
Meliha olmasın? Meliha en iyi arka· nu çıkardı. Şöyle hafif tertip ı>odr.,,. 
daşlanndan biri idi. Buna ihtimal ve· landı, dııdağtnın rüjunu düzeledi. iki 
remiyordu. Bir gün: kadın konuta konuta çıktılar. Hay-

- Kocan seni aldatam?. Bu müm- ya Efendi kabristanından İçeri girdi-

artar. 
Havadaki aydınlık değişir. Elek

trik kudreti yükselir, alçalır. Ru!U.
bet derecesi az çok artar. Hararet 
yükselir yahut düıer. Gördüğümüz 
hayati değitikler üzerine bunların 
her birinin ayrı ayrı tesiri vardır. 

Yalnız bu kadar olsa gene içinden 
çıkılabilinir; likin çevre bağımızı aa.r 
mıt bilinmiyen ,.yler de var. Işığın 
ve onu terkip eden ıeylerin hayati e
hemmiyetini daha yakından öğren
dik. Havadaki elektriğinki de böyle, 
sayısı bilinmiyen radiyasyonlarınki 
de böyle ... Denilebilir ki, biz bunların 
içinde yüzüyoruz. 

ler. Arif Beyin mezarının başına gel
dikleri zaman, Sebime Hanım hep 
ıröz ucu ile Sabahat h"nnnı tetkik e
diyordu. Acaba ha kik~ ti ifaa edecek 
bir heyecan gösterir mi diye? 

Merhumun ruhuna fatiha okudu
lar. Sabahat hiç heyecan göstermiyor 
du. Bil.ii..kis diyordu ki: 

- A kardeı. buraaı kabristan de
ğil, adeta bahçe!.. 

- Evet amma, altında yalanlan 
dütünmemek ıartile .. 

- Bizim aile kabriatanımız Eyüp 
te •. 

Sabahat Hanımda bu ne alakaaız
hk ! Bu ne aldınnamazlık! O zaman 
S•Jıime Hanım kRrArını verdi. Demek 
Sah~ h"t ta deiill E~er kocası ile mü 
nA"ebeti olıavdı. hiç o1mazM Jfavri 
ihtivari bir Wzii vPva harf":kf"'t; h,.ki
k,.ti ortaya atabilirdi. Hatta Sabahat 
dedi ki: 

- Blz yann fzmire gi,.t;vonız. Al
tı ay k,.,.-,._r orada kaJ,__'"""°'ız. 

- Yolc canım, aabahtanberi h'ç 
ıöylemeJ"l1İAtin. 

- AL-1n·r·u\ f"'cı-•m•fft 7.•tııan :~ te a-

.. 

Cümhuriyetin onuncu yılı ıerefine 
1934 yılbaıında çıkan bu methur ka
rikatür albumünü okuyucularımıza 
hassaten tavsiye ederiz. Bu güzel al
bümde Theonun pek sanatkarane ya
pılmıf karikatürleri nazarı dikkati 
celbediyor. Ayni zamanda türkçe ve 
fransızca bir çok eğlenceli hikayeleri 
de havi olan bu sanat eserini mutla -
ka tedarik etıneyi de unutmamalıdır. 
Çünkü Theo bu yılbatında okuyucu • 
larma Üç büyük sinemamızın altı kol .. 
tuğunu kupon olarak meccanen bedi .. 
ye ediyor. Albümün fiyatı bir liradır. 
Bundan ucuzu da sağlıktır. 

cele oldu ya .• Daha dün aktam karar 
verdik. Size uzun uzun mektuplar ya 
zarım. Yarın akıam hareket ediyo· 
ruz, ben aabahleyin ıize bir kere uğ .. 
ranm. 

Sabahat erteıi sabah uğramadı, sade 
ce yol hazırlığından, fazla metguliye 
tinden bahisle telefon etti. Aradan 
haftalar geçti, Şehime Hanım Saba
hatten hiç mektup almamıtlı• 

.. * * 
Bir aktam kocasınm kütüphaneai

ni karıştırırken, kitaplardan birinin i
çinden bir kağıt parçaaı çıktı. Koca.
sına yazılan kağıtta şöyle iki satırcık 
vardı: 

"Bu aktam mümkün değil. Yarın 
saat batte .. Muhabbetler." 

Kağıtta imza yoktu. Yoktu amma 
Şehime Hanım nihayet eline bir iha
net vesikaıı geçirmit bulunuyordu. 
Fakat bu yazı kimin yazm?. Şehima 
Hanım derhal kendisine gelen bütün 
mektup demetlerini açtı, acaba kağıt 
taki yazı, mektuplardaki hangi yazı· 
ya benziyor. Bir türlü içinden çıkama 
dı. 

O gün öğleden sonra can sıkıntı
aından sokağa fırladı, Şeref Hannna 
uğradı. Söz arasında. Şeref Hanım 
dedi ki: 

- Sabahatten bir kartıpostal var. 
Kendisine kart veya mektup gön .. 

cf,.r!lmemesinden ~aten şüphelenen 
.Şehime Hanım, hemen karta sarılc!ı 
ve l'" Aatırları okudu: 

' 1 Jlt ıırün uzun mektup yazmak 
mümkü~ de~;ı. FAkat bu hafta yaza 
cağım .. MuhAbhetler .. " 

Aman Allahım, "mümkün değil" 
ve ''muhabbetler" kelimeleri kitRp• 
tan çıkan kağıttakilerine ne kadar 
benziyor? 

O 7"1Ilan Sehime Hanım kabından 
C"'tktı. Bıt kadının merhumla münaAe
betine kızmamı~tı,_ havır, fakat r,,.ıü .. 
nü o kadar J'l'\Ükem.mel oynamış oln1a 
sına. kızıvorrlu. 

Ertesi ~ün korA"mın mezarına ilİt 
t;. Dua etmedi, fakat için için dedi 
ki: 

- Görif:;"" mü bud::\1a, sevd;frin 
kad1nı? .• (\1....,;1,. -.ur:ııırt,. vahvor~1•n, 
onun umurundl'l h;1e tf.,.;;.il. Seni bir 
dü,;;.,en vAr1'"-· n da b~n;nt. 

O günden itibaren Sehime Hanı
mın omu71armdan büyük bir yük 
kalkmış oldu. 

SEM 

Ne için çekinmeli? Doğruyu söyle 
meli. Bir çok vakalar anlattık. Onla
rın tazyiklerini izah ettik. Lakin tabi 
atin her §eydeki 11rlarında olduğu gİ 
bi bu bahi&.te de "na&ıl" ve 0 ne için'' 
leri bilemiyoruz. Naaıl oluyor da ha
va tazyikinin değişiklikleri hayatımı
za, sıhhatnnıza, haatalıklanmıza te
sir ediyor. 

Kiinattan bir parça olan İnsan Ü· 
zerine tesir eden tabiat kuvvetlerinin 
bazılarını tanıyabiliyoruz. La.kin ne 
için saklamalı, öğrendiklerim.iz, tanı
dıklarımız, henüz bildiklerimizin -
yahut yarım bildiklerimizin - yanın 
da pek az bir §Cydir. Ne kadar bilği
li olursak olalım, önümüze konulan 
meıelelerin halli için aöylediklerimiz, 
ancak bir ''nazariye'' unvanına li.yik 
görülüyor. Nazariye ki, Piyer Termi .. 
ye'nin güzel sözlerine göre: 1'Hidi .. 
aelerin çevreainde yabancı elbise gİ• 
bidirler, uygun, parlak, bir kaç gün, 
yahut bir, iki sene için .•. Ondan son
ra modası geçert biçimi bozulur, eaı
·kirt bir tarafa atılır.'' 

ittihadı Milli 

Bu değitiklikler yalnız değildir. 
Hava değitti mi, değifen yalnız ha
va tazyiki değildir. Ondan biraz Ön· 
ce, yahut onunla beraber, yahut on
dan biraz oonra baıka hava hadiaele 
ri de değifir. Rüzgar keailir, yahut 

Bununla beraber bir çok vakalan 
bir araya toplamak ta bir ittir. Bunu 
azmııamalıyız ve varlık fartlarunızı 
düzeltmek, aıhhatimizi arttırmak, 
hastalıklarımızı azaltmak için onlar· 
dan iıtifade etmeliyiz. Hekimliğin 
va.zifesi budur. Bunu yapabilirse ne 
mutlu!.., 

Dr. Ru•çuklu 
HAKKI 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 

Acentaıı bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. 5 

Milliyet'in edebi romanı: 87 Mösyö Beno müthit içici •• Bir şi
te farabı yalnız batına içtikten son
ka bir tite de yanına aldı. Yolda 
hem direksiyon kullanacak, hem i
çecek. 

hareket ettik. 
Hafif yağmur başladı. 
Madam Beno: 

nerken sağa saptık. Ve tekrar sola 
dönerken karşıdan ineceğimiz ote
lin levhasını okudum. . "" . 

KIR (l(fG~ 
~---------BUR HAN CAHIT 

\lnıulap .Komanı} 

- Öğle yemeğini (Sen Mişel) 
de yiyeceğiz. Buraya iki yüz kilo
metredir. Biraz ıüratli gitmek la
zım. Vasati yetmi,ten a,ağı düt· 
mek doğ:"U değil. 

Hava çok soğuk. fakat yağıflı 
değil.. Yola açıldık. 

Paris istikametine doğru giden 
otomobiller gittikçe çoğalıyor. 

Güzel bir ormanın içinden geçi
yoruz. Yapraklar dökülmüş. Orma
nın iskeleti o kadar hnt görünüyor 
ki! 
Ormanın içindeki yol genit ve 

çok düz. Göz alabildiğine gidiyor. 
Yalnız sağdan ve soldan amut bat· 
ka geçitler de var. Onun için emni
yetle sürmek kabil değil. Maama
fih bit" kaç defa yüz, yüz on yap
tık. Şehir haricinde direksiyon kul 
!anmak insanı yormuyor. Rahat ra· 
hat konuşuyoruz· 

Orman bitince hemen bir köye 
girdik. Solumuzda ağaçlar arasına 

ato v r arise 

yaklattıkça bu tatolar çoğalacak 
diyorlar. Resimlerini gördüğümüz 
etrafları hendekli, duvarlı taştan 
kale gibi tato. • • Rengi bile insana 
kasvet veriyor. 

Köyün eteklerinden nehir geçi
yor. 

Köyde durmadan geçtik. 
Saat tam on ikide (Sen Mişel) in 

bahçeli lokantasının önünde idik. 
Akşama Paristeyiz. 
Bir kaç otomobil daha var. Biz

den daha evvel gelmitler.. Fakat 
bizden evvel Parise varacaklarını 
pek zannetmem. 

Hava soğuk olmakla beraber her 
kes dıtarıda yapraksız ağaçlar al
tında yemek yiyor. Suat Bey: 

- Pek doğru, dedi. içeride 11cak 
ta yemek yedikten sonra otomobil
le yola çıkmak tehlikeli .• 

Biz de dışarıda bir masa aldık· 
fsviçrede bulamadığımız iyi ta

rapları burada istediğimiz gibi bu
luyoruz. Nefiı teyler. 

Suat Bey: 
- O halde otomobili ben kulla

nayım, dedi. 
Ben, itiraz ettim: 
- Olmaz. Sonra karı koca yarı

ta kalkarız. 
Parise bir an evvel varmak için 

sabırsızlanıyorum. Yemeği yer ye
mez hareket ettik. Öteki yolcular 
da hazırlanmışlardı. Dört araba he 
men hemen beraber kalktık. Köy
den çıkıncıya kadar hepsine yol 
verdim. Ana caddeyi bulunca yol 
verdiklerimi birer birer atlıyarak 
öne geçtim. Artık Paris varoşlann
da buluşuruz. 

Y almz bir hata ettik. Köyde ye. 
mek yerken radyatörün suyunu ta
zelemedik. Maamafih hava soğuk. 
O kadar lüzum da yok-

y ol gittikçe genitledi. Güzelleş
ti. Kalabalıklattı. 

Artık sık sık villalara, tatolara, 
küçük şirin köylere tesadüf ediyo
ruz. Starsburg • Paris tren yolunu 
takip ediyoruz. İki yol müvazi gi· 
diyor. 

Pariıe bir saat uzakta bir köyde 
1>et dakika mola verdikten aonra 

- Parisin yağmurları hiç eksik 
olmaz. Yaza kadar devam eder. Di
yor,du. 

Büyük bir tehre yaklaşıldığı na· 
sıl belli oluyor. 

Yol otomobil, araba, kamyonla 
dolu ..• Sağ, sol istikametlere bir çok 
yollar ayrılıyor. Y avaf gidiyoruz. 
İşaretler Par is yolunu gösteriyor. 

Nihayet küçük bir kubbeyi aşar
ken uzaktan sisler, dumanlar altın
da namütenahi bir şehrin silueti gö
ründü. 

(Eyfel) in bacakları ve uzun bo
yu bu siluetin ortasında aivrilmit 
duruyor. Gayriihtiyari: 

- Pariı! 
Diye haykırdım. 
Elimde olmıyarak gaza basmı

şım. Otomobil dik aşağı kanatlanır 
gibi inmeğe batladı. 

Madam Beno yeni söylenmeğe 
başlıyan: 

- Paris je t'aiıne .• 
Şarkısını mırıldanıyordu. 

* • .. 
Şehre girince yerlerimizi değif· 

tik. Suat Bey Parisi oldukça tanı· 
yor. 

Mösyö Benot Etoile' de bizden ay 
rıldılar. Biz Ş.nzelizeye doğru İ· 

- Oh, geldik! 
Hôtel Byron. Küçük, fakat çok 

temiz ve konforlu bir yer. Ekseri
yetle İngilizler geliyorlarmıt. İlk 
hamlede buranın methur İngiliz 
şaiiri (Lord Byron) un İsmini taşı
dığını zannetmiştim. İngilizler de 
buna aldanıp bu otele rağbet edi
yorlar galiba, dedim. Halbuki Su
at Bey izah etti. Fransızlar Biron 
diye okuyorlar. Aslı da böyledir. 
Çünkü bu Byron İngiliz şairi değil 
Fransa ihtilalinde ismi geçen Cene
ral Byron'nun ailesine aitmiş· 

Küçük temiz bir solnu, çok rahat 
banyolu odaları var. 

Suat Bey otomobille meşgul olur
ken ben SO}'Unmuş, banyoya girmiş
tim bile! 

* * • 
Akşam yemeğini, Beno'larla söz

leştiğimiz Moka lokantasında ye
dik. Burada İtalyanlar servis ya· 
pıyorlar. Fakat çok koket, tık bir 
yer •• Hele bir şarap veriyor. Enfes. 
Şampanya gibi. 

Mösyö Beno memnun: 
- Ben Parise her gelitimde ye

meği burada yerim! 
Diyor. 
Er.teai akf&Dl yılbatı •• Belki de ıa 

Acıklı bir ölüm 
Merhum Dr. Mukbil Beyin kerimesi 

zahire tüccarlanndan Krimi zade Zühtü 
Beyin refikaaı ve arkadaşlanmızdan Ni· 
hat Beyin amcazadesi Şükufe Hanım, 
pek genç yaıında müptela olduğu haıta· 
lıktan kurtarılamıyarak cuma günü Balı· 
kesirde vefat etmiıtir. 

Bugünkü Program 
lSTANBUL: 

17,.30 Gramofon 
18 Refik Ahmet Bey tarafından konferans. 
18,30 Orkeatra. 
19.30 Eftalya Hanım Sadi Bey Ye arkadaı· 

larr. 
21 Gramofon. 
21,30 Belkis Hanımın iıtirakile Beda1ii Mu .. 

siki Hey'eti. 
ANKARA: 

12,30 • 13.30 Gramofon. 
18. .. 18,45 Orke•l~a : Doppler Ou•ertur• 

ILka, Rubinıtain Melodie, Roııini 
Fanta.isie Cuillaume tell 

18.45.20 Alaturka SU". 

20 Ajana haberleri, 
V A R Ş O V A 1411 m . 

16,40 Piyano keman konseri sonatlar, 17,2.S 
MMüaababe, 17,40 Mektep neıriyah, 17,55 
Hafif muıiki, 18,50 Zirai musahabe, 18 Eaki 
Yunanlılara dair neıriyat, 19,20 Muıi.lıtili mu· 
aahabe, 19,35 Senfonik muaiki pli.kları, 20 
Muaahabe, 21,05 Çardaı iıimli Kalman.'ın o· 
pereti , 23 Dans muai.lıtiıi, 24,05 Danı muıi .. 
kiıi. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
l 7 Kadın netrİyab, 18,30 Viyolonael piyano 

lı:onaeri. 19,10 Ders. 19,40 Piyano refakatile 
taıanni konaeri, 20,20 Konferans, 20,SO Ste• 
fan Berta salon t.ak.ımr, 22,30 Lokantadaıı 
nalden hafif muıiki, 23,35 Sahibinin seıi 
pli kları, 24,15 Dona Paluta otelinden nak· 
len caz musikisi. 

V J Y A N A 518 m. 
18,05 Spor haberleri, 18.25 Yeni bir b.eyet 

Anny Greıoric, Max Kundesraber, Julius Ka· 
tay, 19,05 Yenj aene mektupları, 19,30 Fr. 
~erı, 20 Charles Veinberger'in konseri, Radyo 
ıcmali , 21,30 müsa1ıabe, 21,45 Orkeatra kon· 
orlı:estraaı, Joaef , Holzer, 21 Haftanın haber 
ı eri , Kari Auderjetb takımı,. 23,15: Akıaoı 
lı:onıer, PJ&k. 

B 0 K R E Ş 394 m. 
13 Haberdar, Pli.k, Müaahabe, Pl&k t8 

Karııık orkestra muaikiıi, 19 H a berler ı9 ıs 
K~nıerin devamı, 20 Üniversite radyo•~. 20.ıo 
Plak, 20,45 Konferanı, 21 Bat muranni Ni· 
coleıco tarafından t•rkılar, 21,20 Senfonik 
konıer, 22 Konferans, 22,15 Konıerin maba· 

B R E S L A U 325 m. 
17 Hafif musikisi, 18,30 ınüsahabe, 18.SO 

Stefao Georre hakkında neıriyat, 19,10 
Halk takvimi, 19,30 Muhtelif 1 20 Berlindeıt 
Ebedi ıene isimli neıriyat ,21,10 Haberler, 
21,20 Operet •• Valslardan mürekkep parça· 
lar, 23 Akıam haberleri, 23,.20 Raıatlıane ha"' 
berleri, 23,35 Orlf konaeri, 24 Sanasouci ismi 
•erilen konser, 1,30 Caruıonun en iyi pİ&.lda· 
rından , 2,30 Neı'eli lıı.:onıer. 

••• 
Bugün saat on ıekizde lstanbul rad• 

yosunda Refik Ahmet Bey tarafından 
bir konferans verilecektir. Mevzu tudur: 
Türkiyede operetin tarihi ve eski operet 
ıanatkirlan. 

Asrın umdosi " MiLLiYET " fu. 

ABONE ÜCRETLERİ: 

3 aylıiı 
6 

" ız 

TürkİJ'e içi.n 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hari~ içio 
L. K. 
8-

14-
28-

Gelen ••rak seri ••ritme&.- Müddeti 
ıec;en nüshalar 10 kuruıhır.- Cat.ete •• 
matbaaya ait iıler için mücliriyete mil~ 
racaat edilir. Gazetemi& ili.nlanu m.ea'u· 
liyetini .kabul etme&. t 

Ramazan: 14 
imsak iftar 
S. D. S. D. 
5 39 16 50 

bahlıyacağız. Onun için bu gece er 
ken.y:otacağız. Yarın ak~ama kadar 
Parası gezmek lazım. Saat onda ya· 
taklarımıza çekildik. 

* * * 
Bugün ilk işim (Narin) e uzun 

bir mektup yazmak oldu. 
Suat Bey: 

- Deli kızı gene köpürteceksin· 
Parisi görmek için çıldırıyordu. 

Diyor. Narincik yanımızda olsaf 
dı, ne kadar eğlenecektik. Gelece1' 
yılbaşın~~ lsviçrede kalırsak ita!• 
lah Narın le seyahat ederiz. 

Saat dokuzda dolaşmağa batla· 
dık. 

Yılbaşı olduğu için mağazaların 
kapısından bile girilmiyor. Cadde· 
lerden İnsan selinden geçilmiyor. 
Otomobil kullanmak bir felaket •• StJ 
at Bey taksi ile gezmemizi söyledi. 
Çok rahat ettik. 

Burası bir alem. 
- Opera meydanından bir geçe· 

bilsek te görsen .•. diyordu. 

Paris bütün Avrupanın merkezi 
sayılırsa Parisin de merkezi Opera 
meydanıdır. Kabil olsa da Cafe de 
la paix' de bir yer bulabilsek. 

Şoför bizi Grand Otelin genitçe 
kapısının önünde bıraktr. Yaya ola· 
rak bu insan selinin içine bir damla 

(Bitmedi)~ 

,, 

... 



Şirin bir nahiye merkezi 
Elektriği, beyaz evleri, temiz caddeleri 
Muratlı ile eski köy arasındaki fark .. 
_TEK~~DAC, (Milliyet) - Tekir· 

dag şehrının ıktısaden ba"I kald • "ki . k 1 . g 1 ıgı 
ı ıs e eaı vardır B'ır" d . . k 1 . 

h · d . . • ı enız ıs e e 51 
fe rın e ıçınde d"" . b' 2 k" • 

t 
• ıgerı ıze 3 alo-

me re meıafed bul · k ı 'd" e Unan Muratlı tren 
ısee.ıırK k. 
l 1 , · •ıın e senya yolcu olan 
ar ı.anbula d · d . b k enız en gıtmektense 

1 
u ara yolu, tren hattını terc:h eder 
er, 

tah~~~~~ıa havai.arın b':' günlerdeki 
h u dolayıaıle denızden aeya-

d
atbyapmak ceıaretini insan kendin· 
e ulamıyor. 

Geçen ·· b" k I gun ır ar adatı latanbula 
yo 1":'D•!' ~akıadile Muratlı nahiyeai 
ne ırıtmııtım. Daha nahiyeye iki kilo· 
ırıetre varken bu şirin köyçükte bir 
bt a~k~lık nazan dikkatimi celbetınek 
e ıdı. 

li Edvvelce de bu nahiyeyi pek iyi bi 
Yor um. O z:arna dam! .. .. ot b. n arının ustü 

d ':e ınalarının aıvalan çamurlu ol .. 
."!fund~n inıaııa bakmuız bir yer his 

ı1nı verıyordu. 

d 
Bu baıkalığı &"Örünce arkada§& ıoı• 

uın: 

.. Bu ne hal? Bu, nahiyeden baıka 
~1'!'1°• modern bir tehri andırıyor, de-
ım .. 
. Filhakika bir ıene içindeki terak. 

kı ~e ~ar ~·--!iyeli ve her sahad~ki 
tekamul ve ınkıt&~ birden göze çarpı 
yordu. Doğrusu ben kendi heıabıma 
çok sevindim. Neden, diyecekıiniz 
anlatayım: • 

.M~r~tlı nahiyesi hat ırüzergahı ol 
dugu ıçın lstanbuldan Avrupaya gide 
cek zevat trenin bu i•lasyondaki te 
ı~;kufu anında kompartımandan bi; 
ka za batını. çıkarıp bu nahiyeye ba. 
ı.:~•a, ı"vvela ~~ küçük köyün beya:ıı 
e'-katn~kı evlerını,. temiz caddelerini 

·•-: rı t · t • da.ki faal' es':'8 mı, velhası.l her saha· 
sı d ıyetın bir bila111;osunu kafa. 
la._ 0:;,~";~~~tı~ çizmi~ olur. B~. itibar 
kadar h nnız nahıyeye gırınccye 
şn 'ı ad;,r ıahadaki tekamil! ve in ki· 
kuyucula; adnn takibe ve Milliyet 0 • 

Nahiyeıyna ":rza mecbur kaldım. 
e rırer . . 

gırm.ez ııtaıyon ya 

kininde resmini gönderdiğim bÜyÜ· 
cek temiz bir hükiimet konağı var. 
~ir_inci katı jandarmaya, köy heyeti 
ıhtıyııriyesine tahsis edilmif... ikinci 
kat bu çahtkan nahiyenin kıymetli 
müdürü Kemal Beye ve telefon ıan .. 
tralına ayrılmış .. C İden temiz bir Çil 

lışmanın neticesi olan şu hükı'"'ımet ko 
nağını görmek ve Cümhuriyet idare
ai hakkında b:r fikir edinmek kafi· 
dir. Ben bu nahiyede yapılan i,lerin 
hüli.aasını yazacağım. Bu nahiyede 
bir elektrik tesiıatı var. Elektrik lesi 
'!"tı ~!":~ fabrikaya kadar bu kıymet
lı mudurle beraberce g"tt"ık E ' b .ı. .. vve.ce 

en oralarını tanırdım, Fabrika deni
len mahal askeri sevkiytt için bir kaç 
kovuştan ibaret ve yazın ekseriya bu
r~la.rd~": geçmek mümkün olamaz, 
P~lık ıçınde köçebelerin i!ticagahı ;. 
d~: H.~lbu~i timdi orası bir fabrika, 
ırunduzlerı halkın ihtiyacı olan buğ· 
~!'Y tahnediliyor, Diğer taraftan na· 
b ıy; m~rkezindeki bütün evler beyaz 
le~i:t'1~ ı, ~jrkea .. evinin iki metre ön
ufak =•z .ef.'~ge mecbur edilmiı, 
Halkın bu P•~.dı'!.e1 te.adüf edilemiyor. 
· . mu ur e elele · tıceaı olarak h. . vennesı ne--
ğini zannediy::d •Yenın bu hale geldi 

A um. 
rkadat _kulağnna fısıldad . 

- Hayır oyle değil ı B .. ı ... 
çalışmaktan yılmaz y~rul:., mudur hiç 
lerde Çorluda ka~akam v az .. ~eçen 
":uyo.r~u. Bir ay içinde kaza".ı~t. bulu 
lıyetını. anlatamam, dedi. ı faa. 

T ekırdağı su ihtiyacını Mu 1 d t . d l rat •· an emın e er, nanlı ıuyu latanb 1 
sularına muadildir. Bu kıymetli .~ .. . mu. 
run sayeaınde vilayet temiz su içmek 
tedir. Şahit oldum. Tekirdağına ge
len ıu!ar, evveli filitreden geçer son 
ra le~hir edilir, sevkine ondan' aon· 
r~ m~~aade olunur. ~u nahiyenin bii
l'!~ koyle~nde Köy kanunu tatbik .,. 
dılıyor. Bınaenaleyh nahiyeden ayrı· 
lıncaya kadar her. Türkiye cum·· h . 

t' d h'l" urı-ye ı a ı ındeki nahiye merke2lerinin 
~u me~ebeye u!atmalarını candan 
eınenN ederken bu kıymetli müd - .. 
alkıtladıım. uru 

---== 
T ekirdağlılarda tasarruf 
Cemiyet yazı, söz, sergi ve temsil yol

larında faaliyetine devam ediyor 

Sergiden bir köfe 

TEKlRDAG, (Milliyet, - Milli J de konferanslar verilmittir. Hafta· 
lktısat ve Tasaınıf Cemiyeti Te· nın devamı müddetince halkevimi· 
,,-----.._,,;· kirdağ şubesi bu zin üst kat salonunda bir yerli mal· 

seneki faaliye· lar sergisi açılmıştır. Bu sergi Tür· 
tini dört kısma kiye Cümhuriyeti topraklarında 
ayırmıştı. Yazı, çıkan ve yapılan bütün emtea için 
söz; sergi ve tem· küçük, zarif pavyonlara ayrılmıtlı. 
sil faaliyeti. Ha- Bu pavyonlar içinde en ziyade na· 
valann birden· zarıdikkati celbeden inhisarlar 
bire soğuması ve için tefrik kılınan köşe idi· 
yağmurların mü- Bir hafta sergi halkımıza açık 
temadiyen yağma bulunduğundan hemen şehrin bü· 
sı tasarruf haf· tün ahalisi sergiyi ziyaret etmiştir. 
tasına umumi bir Bu haftanın yağmurlu olup canlı 

Tekirdağ valisi ne~esizlik vermiş bir surette geçmesini temin e~en 
Azmi Bey. ve fakat buna mekteplerimiz ve Valimiz Azmı B. 

. . •. rağmen cemiyet olmuştur. Cümhuriyetin maksat ve 
~ızdıgı programın tatbikine azami gayelerine ulaşması valimizin yar· 
gayret gösteımi~tir. Yazı faaliyeti dım ve müzaheretlerile mlimkün 
·~ın tefrik kılınan arkadaşlar haf. olmu~tur. 
lanın batlangıcından itibaren Ce- Mektepler haftanın üç aktamı 
miyetin maksat ve gayeleri etra· yerli mallar menulu bir piyes tem· 

( i i ında \·illiyet gazetesine yazılar yaz ~il ettiler. Ve bir ak,am halkevin
•ııı~tır. Haftanın üç dört ak~mın· de yemiş gecesi yapıldı. Meyvala-

1 da halkevinde ve diğer aksamlar rın faydaları hakkında da bir kon
halkın toplu bulunduğu maballer- ferans verildi. 

Muratlı hükU.met konağı •• 

Dalaklılar azalıyor 
mü AYdDlN •. (Milliyet) - Aydm sıtma 

ca e eıı merk 
dalak mua e~ ~~ta~asının kıı 
min dalald~ı:eler~. bıtırılmıı ve müz. 
dağıtıJmııtır, • dorder haftalık kinin 

Bu mua 1 
lerden, dalaı:;ene erden alınan netice-
az_~ldığı anlarl!arnı aayııınıı;t: gittikçe 
tr-.uınir f d 't lınakta ve mucadelen:n 
dir. ay aları tebarüz etmekte. 

Mücadele 
merkez ın k merkez doktorluğu, 
ye baıln-e t~plerinde de muayene· 

""1 Ştır. 

MI -,,_ 
1 
akatya yolunda bir 

MA~AT0ınotif devrildi 
·· YA. 30 p nu Adanad ' · - erıembe gÜ· 

olan 101o an Malatyaya gelmekte 
Kapu dere:;;ıaratı bir yolcu treni 
da kazay., u '.1 e Doğan tehir ara&ın: 
· · Kl"•rnı t y ı ıncı kilometr . l ır. o un 480-170 
h . eaınde 1 k , 
ın vagonu ld o omotıfle teı· 

mişlerdir. M:'i .. ~n çıkarak devril· 
der başından ınıst Maraılı Ali Ej. 

M .. k' Ye.re.la 
utea ıben Vak' nınıştrr. 

dat treni gÖnd .
1 

a mahalline bir im
erı nıi t' y 

cak 15 ıaat bekled· fır. okular an-
dilt katarına alın. ıkten aonra, im-

• ·1 . rnı,lar ya getırı mışlerdir. 1( ve Malatya• 
landan ileri gelmi·ı· aza bir heye. 

~ ır, 

E>eş milyon portakal zayi oldu 
SUL TANHISAR, (Milli 

Son soğuklardan büt·· Yet) -
mahsulleri mahvolmu~:r P.:~takal 
ra bir zarar yoktur. Ağaçl~rlaçla. 
volan portakalın sayısı be, nı\nıah 
dan fazladır. 1 

Yon. 

Kubilayın hatırası 
AYDIN, (Milliyet) - 23 Kıi.nu 

Hu~i:"e~ cumartesi günü Aydı~ 
Ma evınde bir toplantı yapılarak 

eneme · · 
d'l k n 1.rtıca hareketi tel'in e-

h~~~=sı ~e ı~kıllap şehidi Kublay'in 
azız o unacaktır 

Kadın hakimimiz geldi 
GIRESON, (Milliyet) A !' 

ceza aza mülizınılı"'ı -. 1!ye 
İstanbul DarüJf"" g na tayın edılen 
ıinden mezu H'1:un Hukuk fakülte. 
gün •eh . . n ı met Hanım evvelki 

Y rımıze gelerek v . f . 
lamıtlardır. Hik azı eaıne baş 
k" 1... d met Hanım ceza ha. 

un ıgıne e bakacaktır. 
-o--

Giresonda umumi meclis 
intihab!tı 

l . <f,~RESON, (Milliyet) _ Müddet. 
erı ıtam ~ul~n umumi meclis azaJa .. 
rının yenı ıntihapları 1 
Merkezde ve kazalarda u~.!'ı !"ıftır. 
r ı ki mı mec
ıs aza ı arına seçilen zevat l 
dır: §un ar. 

Merkezde: 
Ha~ı Ahmet zade Hüseyin Talat 

B~y, Sutlaş zade Mustafa Bey, yola 
"!l"maz zade Mehmet Bey, Kara ibra 
h~m zade Naci Bey, Tekbaf zade A· 
zız ~ey, Tirali zade Behçet Bey. 

Tırebolu kazasında: 
Avukat Yusuf Ziva. Avukat H"lil 

Hacı Saban zade Halil Rif 1 H • 
zade Tahir Beyler. a • acr 

Görele kazasında: 
Colak zade Atıf, Ticaret odaaı re

isi Mehmet Re§it zade Sadık Beyler. 
Ş aKryahisar kazasında: 

,.. S~Fm zade Hüsnü, Küçük zade 
• evfık beyler. 

Alocara ka;;ı;asırıda: 
Hacı Ahmet zade Tevfik Doğan 

Beyler. ' 
.. ~a~i Bey pek yakında umumi mec 

Iı_aı ıçtı~aa davet edecektir. Medİ· 
~ın yenı azalarından memlcketP iyi 
,.~er ve faydalı eıerler beklenmekte. 
dır. ---Nazilli • Kuyucak yo'u 

AYDIN, (Milliyet) _ Nazilli • Ku· 
c~ktan Denizliye ıridecck yolun 
hır kıamrnın geçen sene toprak düzelt 
nıe ve doldurma ameliyesi yapılmıt· 
tr. B~ kıımın .m.enfez_leri henüz yapıl 
madıgınden gıdıt gelış kabil olmıyor. 
Bu menfezleri bir an evvel yapılma· 
ıını dileriz. 

-----------~--~----------~-Trabzon da lisan kursları 
TRABZON, (Milliyet) - Halke· 

vimizin halk dershaneleri ve kur&lar 
hamiteıi tarafından lisan kuralan ~ 
çılmııtır. 

Üç kursa 150 genç kayıtlıdır. 
Deratler haftada iki defa muntaza· 
man verilmektedir. 

--o--

Dişi hayvan kesilmeyecek 
AYDIN, (Milliyet) - Belediye· 

miz diıi hayvan kesilmesini menet· 
mittir. Kasaplar bundan sonra erkek 
ve ıemiz hayvan keıeceklerdir. Bele· 
diye bunu ıidetle takip ve kontrol et• 
mektedir. 

Son hafta içinde koyun etine 40, 
ıığır etine de 30 k.ıruş narh konul· 
n_ıuştur. Evvelce koyun eti 30, ıığır e• 
tı 20 kuruıa satılıyordu. 

Aydında sıhhat işleri 
AYDIN, (Milliyet) - Sıhhat mü· 

fettişlerinden Dr. Sadrettin Bey, vila 
yet·mız .,hhat işlerini teftiş ederek 
lzmire gitmiıtir. Sadrettin Bey, biL
h~gga hastahanemizi ve Belediye sıh· 
hıye te,kilatını çok takdir etmiıtir. 

EIAzizde kaçakçılık azaldı 
. ELAztz, (Milliyet) - Vilayeti· 

mızde kaçakçılık hadiselerine aon za 
manlarda hemen hemen hiç teıadüf 
edilmemektedir. Kaçakçılık zabıta 
kuvvetlerinin en ıiddetli mücadelesi 
neticesinde yüzde doksan beı nisbe· 
tinde azalmııtır. 

E.vvelce kaçakçılık çok karlı olan 
gayrı me§ru bir ticaret yolu idi. Fa· 
kat 1918 numaralı kaçakçılığın meni 
hakkındaki kanun Üzerine kaçakçı· 
lıklıt ittigal ve bu vasıta ile ıimdiye 
kadar temini maİ§et edenler bu mu
zir itiyatlarını terketmiıler ve kazanç 
lannı baıka sahalarda alın teri döke 
rek aramaya koyulmuılardır. ---

Sarı- Lacivertliler ba'osu 
TRABZON, (Milliyet) - Sarı • 

Lacivertliler diye son zamanlarda ile 
ri bir çalışına eseri gösteren Birlik 
spor kulübü pek mükemmel bir balo 
vermiftir. 

Baloya (80) çift iştirak etmiştir. 
Vali Bey de dahil olduğu halde saba 
ha kadar devam eden b:ıloda yeni ve 
sureti huıuıiyede yaptırılan elbiıeler 
le Zeybek oyunları yapılmıı balo ne• 
§C içinde gcçmiıtir. 

Yerli mallanndan tertip olunan pi 
yango etyaları arasında çıkan (çetin• 
lik bizi tanır, biz çetini tnnımayız; 
gülünüz eğleniniz, nıea'ut ve bahtİ· 
yar olunuz; hayat spordur· bi it 
k 

.. b.. , z a ı o 
un en gur uz mu""dafil .. ) "b" 

b 
. erıyız g ı 

mat u fıarlar ve Sarı L" . l"l 
b "k • acıvert ı er 

te rı ve takdir ed·ıı· d ıvor u. 

Giresondan 
Fındık ihracatı 

Daha geriye 200,000 
kantar stok var 

GIRESON, (Miliyet) - Bu ıene 
bavalann mütemadiyen yağmurlu &it 
meıi fındık müstahıillerini ve ihracat 
çılarmı hayli mütkülita uğratmıştır. 

Mahıuün toplama zamanında de 
vam eden tiddetli yağmurların ardı 
nra11 kesilmediğinden mahsul kısmen 
uzun müddet dada kalmıı, toplana· 
mamıf ve arızalı arazide toplanan 
fındıklar da çamurlara karışmıı, veo
levki az da olsa bir kısmını da seller 
alıp götürmüı ve bu yüzden mü•tahıi.I 
lerimiz mühim zararlar arörmüıler· 
dir. 

Mevsim baıından bu tarihlere ka 
dar güneşin hararetinden layikile isti 
fade ediemediğinden, fındıklar mat· 
lup derecede kurutulmamı§ ve müıtah 
sil köylü piyaıaya daima ya§ fındık ar 
zetmek izdirarmda kalmııtır. 

Ağustoı nihayetine doğru 21 k~· 
ruştan açılan ilk fındık piyaıa11 bır 
müddet bir iki kuruş aıağı yukan te 
mevvüç gösterdikten sonra Eylül a· 
yında 32 kuruıa kadar yük"':l~iş, bu 
yükselişte ihracatçıların harıcı taah· 
hütlerini ifa edememelerinden doayı 
kuru fındığa karşı talebnin ziyade o-
Iuıundan ileri gelmiştir. . 

Birinci Teşrinde de 28 kuruş ıe 30 
kuruş arasında temevvüç eden kuru 
fındık fiatleri ikinci Teşrinde 23 • 24 
kuru,a kadar &ukut etmittjr. P~yaaa 
bu vaziyetini ufak tefek temevvuçl~r 
le bu tarihe kadar muhafaza etmış· 
tir. 

Fındıkların vaktinde kurutulmama· 
aı yüzünden mahsulün umumi rekolte 
aine na7.at?,n ihracatımız, geçen aene 
lere- nisbetle hararetli olm3ınıştır. ~ 

ihracatçılar fındıklan kurutmak ı 
çin hatıra gdebilen her türlü çarele
re ba" vurmalctft i&eler de... hav~ları~ 
hala J, mütemadiyen yagışlı gı~e11 
hl\aeb•le fındıkları kurutmak mum• 
kün olmamı~ ve bu mü•külat bu gün 
de hemen hemen e•;velkinin ayni ol· 
mus'ur. • 

Bu va7.ivet ticaret odasının meaaı· 
ıini de mü•külleştirmiş ve Oda eks· 
perleri ihraç edilecek fındıkları sıkı 
bir kontrol altında bulundurmağa 
mecbur bulunmuş ve Oda heveti de 
mürakahe vazifesini tevsi istirarında 
kalm .. tır. 

Mürakabe İ§İnİn esaslı tutulml\sı 
yüzünden limanımızdan giden fındık 
ların daim" temiz ve kuru oll\rak ihra 
er temin ~rltlmis ve Aİmdiye kadar dA 
Gire0-0n hakkında hiç bir tikayet edil 
mern~stir. 

Mev~İm b1'-sl"""ll'Jrınd.-"' btrinc; Ki 
nunun yinni"ine kR.dPt.r Gire&on )İrn-'l• 
nından yabancı memleketlere 21.412 
çuval içinde (1.326.880) kilo ve 

El~zizde sınai faaliyet 
Nihayet elektrik fabrikası da kuruldu 

ve şehir karanlıktan kurtuldu 
ELAZIZ, (Milliyet) - Ticaret ve 

Sanayi odasının kuruluşu ve tarihçe· 
si, memleketin iktısadi ve iç~imai, U• 

mumi vaziyeti: 
Şehrimiz Ticaret v~ Sanayi odası· 

nın 1910 senesinde lee11üı ve te~ek· 
kül ettiği eski kayitlerden anlaıılmaiı: 
tadır. 

Fakat asıl oda teıkilatı 926 da re• 
mi bir taazzuv haline girmİ§tİr. Oda 
926 ıeneainde bütün mıntakaya şa· 
mil olmak üzere ilk kongrelerini top 
lamıt ve milli dÜ§ÜnÜ§lerin neticelen
dirdiği kararlar arasında memleket 
iktısadi inkitafını temin edecek nakil 
vasıtalarının kolaylaıtınlması, Umu
mi Harbin tesirile ıönmüt olan pa· 
muk ve ipek İ&tihsa1i.tının tezyidi, ih· 
racatın tasnife tabi tutularak pazarla 
ra sevki, memleketimize ithal olunan 
efyanın azaltılmasile milli muvazene 
nin korunmaaı gibi tumulü ihtiyaçlar 
etrafında ve bugün bu İsteklerin mÜ• 
him bir kısmı temin edilmittir. 

Mıntakamızda halkın iktıaadi bil· 
gilerinin arttırılma11 yolundaki ihtiya 
catını düıünen Oda mecliıi 927 sene· 
ai çalııma projelerini çizerken bir kü 

flQ;;ı;j;;ı; elektrik ıantralinde 
tüphane tesis edilerek iktısadi e&erJ.e 
rin bulundurulması, dünya piyasa ha 
reketlerile alıı veriıç:ilerin ali.kasının 
arttırılmaaı, bir tehir bankaaı tesİ!ı>İ, 
mevcut ve muattal bulunan mensucat 
fabrikasının bir tirkete devri etrafın 
daki düşünceler Elazizde iktııadi ha 
reketleri teşkil eden çalışmalard•r. 

927 senesi Nisanında Eli.ziz lktı· 
aat Bankası Türk Anonim ıirketinin 
milli bir müessese olarak vücut bul
ması temin edilmiştir. 

928 senesi iktısadi dÜ§ÜnÜş ve te· 
menniler arasında El&zizin şimendi .. 
fer ithiyacı memleket istihsalatının te 
mini revacı için yol ve vasıtanın e
hemmiyeti ticaret adnnlannda birin· 
ci derecede olacağı düşünülmüş ve ya 
pılan tetkikler hükümete bildirilmİ§· 
tir. 

Cenup hudutlarımızda altın kaçak 
çılığı Ticaret oda&ının milli serveti 
muhafaza noktasından 929 seneaınde 
ehemmiyetle nazarı dikkati celbctm:ı 
ve bunun önüne geçilmittir. 

Memlekette muattal kalan mensu 
cat fabrika11nm itletilmesi için 930 
tarihinde vücut bulan Eliziz ipek ve 
iplik mensucat Türk Anonim tiı keti 
memleket tetebbüaünün ikinci ve mü 
him bir adımıdır. 

931 senesi oda çalıtmaları arasın· 
da Odanın ıah•iyeti maneviye•~ '.'amı 
na ileride bir bina yaptırılması ıçın ar 
aa ve em18.k alınma&ına çalı~dm1ş ve 
Cümhuriyet Merkez . Ba~~asın~ ?da·. 
nın ıahsiyeti nıanevıyeıının ııtıı-akı 

Anta'ya haberleri 

1 

ANTALYA, (Milliyet) - Halk 
fırkası idare heyeti umum azasın· 
dan Amasya meb'usu Esat Bey An· 
talya fırka teşkilatım tetkik ve tef· 
ti' etmek üzere ,ehrimize geldi. 
Kendilerini memleket münevver· 
!eri ve fırka mensubini ziyaret ede· 
rek temaslar yapmaktadırlar. Esat 
Bey daha bir müddet Antalyada 
kalacaktır. 

Reisicümhur Hazretleri tarafın· 
dan fırkamıza ve halkevine kendi 
imzalarile büyük ve çok güzel 
bir pozda hediye edilen iki kıy· 
mettar fotoğraf geldi. Fotoğrafla·' 
ra layık çerçeveler yapıldıktan son· 
ra hususi bir merasimle mevkileri· 
ne vazedilecektir. 

(280.408) lira kıymetinde ka~':'klu 
sivri fındık ve (55.637) çuval ıçınde 
(4.462.060) kilo ve (1.!>86.937) lira 
kıymetinde iç fındık ihraç edilmittir. 
Mahıulün bu seneki rekolteıine na• 
zaran yukarıki erkama göre tamam 
yarı&ı ihraç edilmiştir ki, geriye iki 
yüz bin kanta.- alok mahsulümüz kal 
mıı demektir. 

Osman Nuri 

kararlaştırılmıştır. 
Bugünün medeni bir ihtiyacı olan 

elektrik tesisatı yapılmak üzere üçün 
cü bir Anonim şirket hal,nde şehı·.mi 
zin nurlanması yolunda 9J2 de çalı• 
~ılm §, b:.ı lüzunılü ih!iyacın kurulma 
!.ına l.ı.& muv.ı1fak olı..ı.narak §.hir zul 
met içinde yaşarr.a!..tan kuı tarılmış• 
tır. 

933 ıenesinde ihracat ve ith11.Iat 
malları ve muvazene hareketlerı üze 
rinde ça.lıtılmı§ ve memleketin ihtiya 
cı olan el it;irği, debağat ve &aire gi· 
bi ıanat hareketJerin:n korunması et 
rafındaki teıebbiislcr b'.maye edilmiı 
t:r. Bjr Ticaret ve Sanayi kulülıü ıi\• 
çıtmış ve bir radyo ile dünya hab<rle 
~nin alınması tem ·n edilmekle b<:ra· 
ber umumi bir nümune aergiai ve meı 
!eki eserleri ihtiva eden bir kütüph;ı• 
ne tesisine teşebbüs edilmiıtir. 

'!- '!- :(. 

Vilayetimizde umum ıermaye v• 
iştirak.ile kurulan ve devletin muraka 
besile yÜrüyen 1ktıaat Bankası, İpli\< 
ve mensucat, elektrik ve ıu Türk A"" 
nim tirketlerinden başka husuıi teo 
ıekküller halinde 930 da bir müıki· 

taksimat tablosu .. 
rat fabrikası ve memlekete bir çok 
faydalar temin eden müteıebbiılcr• 
den Sadık zade Ali Riza, Kıı oğlu 
Haıan firması yevmiye 60 çuval imal 
kudretinde bir un fabrikaaı kurdu. 
Muhitin himayeye muhtaç olan deba 
ğat ıanayii 931 senesinde iki fabrika 
haline konuldu ve imalitı artbrılma• 
Ya baılandı. 

Eli.ziz civ d ""h" d h 
k 

. arın a mu un ma en a 
re etlerı vardır B .. b. , k h 
linde teai&ahnı İcur':..gnunE ır fi~ ebt ka· 

d 
. . "h 1... rganı a ır 

ma enı ıstı sa atı aen:naye h k 1 . are ete 
rinde, memleektın gervetinde h , l , . e em .. 
miyetli bır ro oynıyabıJecek dünya .. 
ca maruf servet membalarından biri .. 
dir. 

Elaziz merkezi kaza ve nahiye!:· 
rinde maden kömürü, köhercile, azo
tiyeti potisiyüm, gümüı, kurı~n, al· 
tın, ınürdeaenk, boya cevhen, g~/'~ 
zift, madeni boyalar, tuz ve alçı gıbı 
madenler mevcuttur. 

Elazizrdeki fabrikalar: 

Elazizde hali faaliyette o~mak üze 
re Hacı ICerim Efendi un, Kıt oğ!u 
Hasan Bey un, Hacı Hıdır Z. ve Ş. de 
bağat, Etbirliği ıirketi kere&te, Kıt oğ 
Ju Hasan Bey müskirat, Hafız Ömt:r 
zade M. Tahir debağat fabrikaları 
mevcut ve yeniden yapılma:cta olan 
Belediye un fabrikasile hali faaliyd· 
te olmıyan İpek, iplik lç"1eli zade 
mensucat ve muhtac.ı ıslah olan bir 
flatör fabrikaaı vardır. 

Zafer nahiye kongresi 
A YDlN, (Milliyet) - Merkez 

zafer nahiyesi kongresi fırka sa· 
!onunda toplandı. Dilekler ve ihti· 
yaçlar konu,uldu. ldare heyetine 
eczacı Ziya Karaköylü Ali ve kalfa 
köylü İsmail Efendiler, mümessil· 
liklere de Osman Ragıp ve Arap 
köylü Feyzullah ağalar seçildiler. 

Sıvasta 150 talebeye 
bayramlık elbise 

SIV AS, (Milliyet) Geçen 

mektubumda Himayeietfalin bay. 

ramda fakir yavrulara yarıdmda 

bulunduğunu yazmıştım. 

Bu kere Himacietfal yaklaşma 
üzete olaıı bayramda 150 kimse 

siz yavrulara baştan, ayağa kada 
giydirmeğe karar vermiştir. 

Yapılacak elbiseler yerli malı 
dan tercih edilecektir. Şimdide 
ayakkabı münakasaya konulmu 
tur. Her zaman fakir ve kimsesi 
!eri düsünen, onlara her fırsatt 
yardımda bulunan Hirnayeietfali 
miz cidden şayanıtakdirdir. 
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Hergün bir yazı 

Buhranın ortaya çıkar
dığı çeşitli sanatlar! 

Tevekkeli eski adamlar züğürtlüğün 
bir adı da zarifliktir .. dememişler! 

Dünya buhranı, düzeninde gi
den bir çok ifleri durdurdu. Nice 
dükank, tezgah sahibi insanları, 
elleri boğürlerinde bıraktı. Fakat 
buna mukabil, geçim müşkülatı i
çinde ne yapacağını şaşıran bir çok 
kimselerin önüne de yeni yeni ka
zanç sahaları açtı. 
Buhranın sivrilttiği zanaatlar

dan bir kaçını 9öylece sıralıyabili
rız: 

1 - Kumaş boyacılığı, 2 - ga
letacılık, gevrekçilik, 3 - kundu
ra eskiciliği, 4 - köftecilik ve pi
yazcılık, 5 - modası geçınit ucuz 
eşya satıcılığı, 6 - örücülük, 7 -
koltuk meyhaneciliği, 8 - fapka 
ve elbise tamirciliği... 9 - Kıy
metsiz madenden yapılmıt ziynet 
~şyası satıcılığı ... 

Şimdilik hatmma gelebilenler 
bunlar! 
Kumaş boyacılığından ba~lıya

lım: Bundan yirmi sene evvel,lstan 
bulda belli başlı kaç boya fabrikası 
vardı? Hiç sanmam ki adedi, biri, 
nihayet ikiyi geçmİf olsun. 

Bugün ise, Sirkeciden, Fatihe, 
Galatadan, Şi9liye kadar, hemen 
tramvay durak yerinde bir boya 
imalathanesi peyda oldu. Boyacılı
ğın inkitafı sayesinde, hanımlan
mu:, bir elbiseyi, modasını ve ren• 
gini deği9tirerek üç dört mevsim 
giyebiliyorlar. 

Sık sık elbise yaptmnak imkinı 
ortadan kalkınca gelsin boya!.. Ma 
viden yefile, yefilden, beje, bej. 
den griye, çevir, çevir kullan .. Bü. 
yük harpten evvel hanımlarımızın, 
boyası abnıf elbziaeleri ya fakir 
düşen konu komşunun, yahut ta 
evdeki hizmetçi kızın sırtında gÖ· 
rülürdü. 

Şimdi, öyle fey yok.. Eski elbi
seler, dertop olup boyacıya gidi
yor. Bir kaç gün sonra, hanmıefen
di, yepyeni bir ropla misafirlerinin 
karşısına çıktığı zaman, hiç kimse, 
bunun boyası atan eski elbise bo
zuntusu olduğunu farketmiyor. 

Gelelim galetaya, gevreğe •• 

Öğle yemeğini gıda programın
dan hazfedenler, var kuvveti ga
letaya, gevreğe verdiler. Bir tane
sini ağızda geveleyip öğütmek için 
on dakika zaman iatiyen bu laf gibi 
katı lokmacıkların, sarfiyatı ne 
icatlar da arttı. 

Satıcı, daha kötebatmdan boy 
gösterir göstermez, genç, ihtiyar, 
kadın, erkek itportasının etrafına 
sıralanıyorlar. Galetalar, kapıf ka
pıfA gidiyor. Bunlardan yüz para
Jık aldınz mı, töbe açlığa., İnsanın , 
bir tencere plav yemit gibi nefes 
alacak yeri kalmıyor. 

Kundura eskiciliğini hele hiç sor 
mayın •. Bu iti, fİmdi sade seyyar 
eskiciler değil, tatafatlı kundura
cılar da yapıyor. Bir çoklarının vit
rinlerinde görürsünüz: "Yarım 
pençe, dikişsiz yama ..• Şu kadar ku 
:ruş,, .• "Tam pençe, altı !istik şu 
kadar •.. ,, Ayakkabının altı sanki 
bir parça sıyrılmakla kıyamet mi 
kopar? Yarım lira ile bitecek bir it 
için, yeniden on lira mı venneli? 

Tarihi roman: 17 

Öyleyse, yaşasın pençeli ayakka
bı! .. 

Köftecilik ve piyazcılık. Lokan
tacılığın zararına inkitaf eden za
naatlardan biri de bu oldu. 

Kasaptan veresiye üç okka, da
na eti alan, bir küçük köfteci dük
kanı açıyor, yalnız, Sirkeci ile E
minönü arasında belki yirmiye ya
kın köfteci var. Buralarda en pa
halı köftenin tanesi yüz paraya •.. 
Tuzuna mı, biberine mi, sovanına 
mı, yoksa, yanında garnitür maka
mında getirdiği domatesine mi? 
Ya o piyazcı dükkanlarının kala
balığı nedir? Bütün masalar, tıklım 
tıklım dolu!. Lokantalarda İse, gü
nün bu en işlek saatlerinde garson
lar, sinek avlar. 

On kuruta karın doyurulan,yirmi 
bef kuruşa tatlısı ile tuzlusu ile dört 
kap yemek yenilen ahçı dükkanla
rı, drurken lokantada bir kap ye
meğe yirmi beş kurut verecek kaç 
baba yiğit kaldı? 
Modası geçmiş ucuz eşya satıcı

lığı da, hatırı sayılır ki.rlı itlerden 
biri .. 

Meseli., en görünmez yerinde kü
çük bir güve yeniği bulunduğu için 
on bet lıralık tiftik hırkanın üç li
raya, timdi kimse kııllanmadığı İ· 
çin uzun ökçeli, yandan düğmeli 
bir potinin iki yüz altmıt bet kuru
p satıldığı günler oluyor. 

- Yan yattı, çomura battı, sahi
bi top attı? Gürültüsü arasında, 
yünden yapılmıt tek yamalı yeni 
bir gömlek yüz kuruta! iyi cins, 
yerli malı ipekten bir kadın çorabı 
için dükkanda bir lira isterler. Fa
kat git Mahınutpaşa'ya.. Altmı9 be
te• seç,seç beğendiğini al! .• 

Bu ucuzluk sayeıinde ufak te
fek manifatura efyası satanlar, gün 
de bir kaç itporta mal devrediyor
lar. 

Örücülük te, buhran yüzünden, 
az inkitaf etmedi. Eskiden elbise
niz çiviye takılıp boydan boya yır
tıldığı zaman, doğruca terziye gi
derdiniz. Şimdi ise hatırınıza ilk 
gelen örücü oluyor, 

Büyük harpten evvel, örücülerin 
nerede olduğunu bilmiyenler vardı. 
Şimdi başlarına kaza gelen ne ka
dar pantalon ceket, yelek varsa 
hepsi örücüde ! .. 

Ya koltuk meyhanelerinin bu
günkü kadar çoğaldıkları görülmüş 
mü idi? Ayakta rakı ve bira içilen 
bu daracık dükkanların tezgahla
rına yanaşabilmek, bayağı bir me
sele· .. Hele kerahat demlerinde, 
koltuk meyhaneleri, vesika ekmeği 
satılan fırın kapılarını andırıyor. 

Bu rağbetin sebebini koltuk 
meyhanelerinin dıvarında asılı lev
hada okuyun: Rakı mezesile 10 
kurut! Birahaneye girince, en ata
ğı bir kadehe 15 kurut verilecek. 
Yüzde on garson hakkı da tabii u
nutulmıyacak? .• 

Şapka ve elbise tamirciliği de 
az ilerlemedi. Kostüm, eskiden yal
nız bir yüzünden giyilirdi. Büyük 
harp, terzilik mesleğinde yeni bir 
inkılap vücuda getirdi. Terziler, 

Güneşin Oğlu 
- Senin kim olduğunu, buraya 

niçin geldiğini anlamak isterim. 
Yoksa heni bir tuzağa mı dütür
ınek istiyoraun? 

Asu bu sözleri söylerken, Sarı 
Ceyli.n oğlunun yüzüne baktı: 

- Yıldızının üstüne bir bulut 
çökerse, bir daha babandan haber 
alamazsın! Şu delikanlı, buraya, 
bana bir fenalık yapmak için getir
dinse, çabuk ve açık söyle, (Ur )un 
semasından bir felaket yağdırdık
tan sonra teslim olayım .. ! 

Sarı Ceylanın oğlu (Asu)nun 
ayaklarına kapandı: 

- Bize itimat et, büyük bilgiç! 
Sana getirdiğim adamdan iylikten 
ba,ka bir teY görmiyeceksin ! 

Urlunun yalvarmakta hakkı var
dı .. Çünkü bahası iki yıldan heri 
(Fıratlı kabilesi) arasında esirdi. 
Asu onun nasıl ya,adığını sık sık 
yıldızından sorup oğluna haber ve
riyordu. 

Böyle bir adamın Asuya fenalık j 

Yazatı: lıkender FAHREDDiN 

Batıkufu da atıldı: 
Gönlü sevda ateşile yanan kim· 

selerden sana fenalık gelmez! Be· 
ni sevgilime ancak sen kavuştura
caksın! Sert - elli' de bana böyle 
söylediler. Sevgilimin yıldızını bul, 
onu sıkıştır ve bu ateşi onun yüre
ğine de sal! Eğer istedikle:ıimi 
çarçabuk yaparsan, seni Urlulann 
gözünde büyüteceğim ve (Bora)
nın biricik bilgici olacaksın! 

Kırmızı sakallı Asu, delikanlı
nın sözlerine İnanmıftı. 

- Peki, dedi, sevgilinin kıyafeti
ni tarif et bakalım! Yıldızını bula-
yım .... 

Batıkutu anlatmağa başladı: 
- Orta boylu .. Buğday benizli .. 

ince belli .. Kıvrak ve sehhar .• Sol 
yanağında siyah bir heni var .. 

Asu elini uzattı: 
- Yeti,ir ... 
- Nasıl giyindiğini de anlata-

yım ... 
- Hacet yok. Kim olduğunu an. .. . . . 
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Bütün memleket yeni ölçülerle 
tartmaya başladı 

(Başı 1 inci sahifede) 1 
dana hesabını yaptıktan sonra: 

-·- Liltede 50 kurutla 55 kurut var. 
Şekerjn kilosu 52 kuruıtur. 50 kuruı· 
tan olan 100 para vereceksin. Ya bir 
parça ekaik olsun, yahut on para faz
la ver de 50 gram tartayım .. 

* * * 
Bir kasap dükki.nmda etin kilosu 

48 kuruı ettiği halde neden elli kuru
ta aatıldığtru aoran müıteriye kasap çı
rağı §U cevabı verm~tir: 

- Halk, hesap edemiyor .. kolaylık 
olaunJ diye! 

••• 
Bir balıkçı, hamsinin okkası 35 ku

rutken kilosunu da ayni fiatte aatmıı· 
tır. Müşterilerden biri "böyle teY olur 
mu?,, demiş, ıu cevabı almııtır: 

- "Okka ile kilo arasında çok fark 
yoktur.,, 

Mütteri balıkçıya çıkışarak aldığı 
bir kilo hanu.i mukabil:nde 25 kuruş 
vermİ§ ve balıkçı sesini çıkaramamış· 
br. 

Bazı eınafrn da yeni tartılan henüz 
tedarik etnıediklerinden tahminen aa
bt yaptıkları ııörülmüştür. 

Beli.diyenin bir ihtikar hlui veren 
bu vaziyet karııamda ciddi surette fa
aliyete ııeçmeai beklenmektedir. 

Manifaturacılard ahiç yadırgayıt 
yoktur. Aqın kalkmış, alııveriJ tama· 
men metre üezrinden yapılmıya baılan 
mııtır. Halkın en kısa zamanda yeni 
ölçülere iyice alııacağı görülınekte• 
dir. 

Kudret Beyin beyanah 
latanbul mıntakaaı ölçüler ve ayar 

batmüfettiıi Kudret Bey de, dün ken
d;.ile görüıen muharririmize fU be
yanatta bulunmuıtur: 

•·- Kanun meriyete girdi. Hüku
metın bütün tebliğlerine ve ne1riyıılı· 
na Tağmen son ıüne kadar ölçülenni 
ledar;ı, ebniyenler, dün "evvelki gün., 
tab;atile piyauaya hücum ettiler. Bu· 
na ıağmen ihtiyaç memnuniyete tayan 
bir tarzda tabnin edilmiştir. Maama• 
fih bugün de lstanbulun ihtiyacı yüz
de yiız temin edilmİ§tir, denilemez. 
Otede beride bazı dükkanların beniiz 
yeni ölçülerden tedarik etmedikleri 
söylenmektedir. Bunlar hakkında bit
tabi li.zımgelen kanuni muamele ifa 
edilecek, fakat hiç bir zaman her han
gi bir kantıklık ve aıkınhya meydan 
verilmiyecektir. Bunun için icap eden 
bütiln tedbirler alınmııtır. 

"Bugün piyaaanın vaziyeti ıudur: 
Büyük bir fabrika günde bin takun pi· 
rinç tartı satııa çıkarmağa batlamıt· 
tır. ikinci ve üçüncü aıruf diğer fabıi
kalar da günde 500 takan kadar çıka
nyorlar. Bundan baıka aynca dökme 
demirden de ııünde üç ton kadar pi· 
yasaya çıkanlıyor. Bu suretle ihtiynç 
tamamen karıılanmaktadır. 

"Tetkili.tımız, her vaziyeti kartdı· 
yacak kadar gea.itleınittir. imalatçı· 
!arın yaptık.lan tartılar, ayni günde 
ayar ediliyor ve gene ayni günde dam 
ııalanıp satıta çıkanhyor. Mesela dün 
18 imali.tçmm - ki hemen hepsi bu 
kadardır - ııetirdikleri mallar ayar
lan.m•t ve damgalanmıthr. Bunların 
yekünu takriben 15 bin parça tartıdır. 

"Bugünden (dünden) itibaren dam
gaaız malların almı ve satımı yasak 

zengin bir kere sevinir, fakir iki 
kere ... Sözünü teyit ederek ayni el
biseyi iki defa eskitmek çaresini 
bulunca buhran lugati, yeni bir ıs
tılah kazanmıt oldu: Tornistan! ..• 

Kıymet.siz ziynet e,yası, alıt ve
rişinin ne kadar arttığına da tabii 
dikkat etmişsinizdir. 

Nedir o, çakıl taşından farksız 
kolyeler, o renk renk boncuklar
dan sözüm ona pantantifler, üç 
günde kararan, içi bot madenden 
yapılmış bilezikler! •. 

Bütün hu kıymetsiz ziynet etya· 
sı, moda olduğu için dehşetli re
vaçta ! •. 

Tevekkeli eıki adamlarımız, zü
ğürtlüğün adı zarifliktir dememit
lerdi ! .• 

M. SALAHADDiN 

dar bet yüzden fazla erkek tarif 
etti- Sen bunların sonuncususun ! 

Batıkuşu hayretle Asu nun yüzü
ne bakarken, ihtiyar gülerek sordu: 

- Mersa'yı ne vakitten beri se· 
viyorsun? 

Batılru,u tatalamışh. 
Ceylanın oğlu her şeyi neden öğ

rensindi? ! 
Canı sıkıldı .• Somurttu •. Delikan· 

lının sevgilisi meydana çıkınıştı. 
Bundan can sıkıntısı ve somurt

kanlık neye yarardı? ! 
Batıkutu batını salladı .. Her te-

yi itiıaf etti: 
- Onu iki yıldır seviyorum, 
Ve ağlayan bir sesle: 
- Onu senden istiyorum •. ! ' 
Diye yalvardı. 
Ceylanğlu mert bir adamdı. 
Batılru,u'na çok acımıftı. 
- Elini alete uzatmışsın ... Gön

lünü ate,e açmıtsın ! Yazık sana 
Batıkufu! 

Diyerek delikanlının koluna gir-
di. • 

- Haydi, yürü .. Vazgeç bu sev
dadan! O meş'um kız, seni de bir 
damla su gibi çarçabuk yere döküp 
kurutacak! Onun petinden kotan
lar, çürümüş ağaç dalları gibi, der
hal yere düşüp toprak altında kay. 
bolurlar. Haydi, gidelim, Batıku-

edilmittir. Biz, imalatçılara, bize ka· 
dar a-elmeyin, diyoruz. Ve memurları: ı 
mızı imalitçıların ayaklarına gönderi .. 
yoruz. Onlar, imi.l edilen malların 1 

nümunclerini alıyorlar ve çuvallara 
koyup mühürliyerek merkeze gönde- 1 

riyorlar. Bu mesai_, öğleye kadar de
vam ediyor. Öğleden aonra saat niha· 
yet 16 ya kadar bu nümunelerin birer 
birer ayarları yapılarak muvafık olup 
olmadıkları te•pit ediliyor. Bunu mü 
teakıp damgacılarımız, imalathanele
re gidiyorlar ve akıama kadar imal &

dilen malların damgalanmaaıru biti· 
riyorlar. Bugün aynr ve damga için 
müracaat azdır. ,, 

Diğer taraftan yaetığnnız tahkika
ta göre, bir f ı raftan belediye memur
ları, diğer taraftan ölçüler ve ayar 
batmüfettiıliğine mensup üç memur, 
muhtelif mıntakalarda dola~ak ye
ni kanunun tatbikatını tetkik etmit· 
!erdir. Memurlar, henüz yeni ölçüler
den tedarik etmedikleri görülen bazı 
esnafa, aüratle yeni tarhlar tedarik et 
meleri lüzumunu ihtar etmitlerdir. Bir 
iki gün daha. bu vaziyette devam edi
lecek ve en sonra müsadere ve dük.
kan seddi gibi nizamnamenin tayin 
ettiii cezalara müracaat olunacaktır. 

Piyasada yeni tarhlar bulunamadı· 
ğından tikiyetler vaki olmaktadır. 
Dün piyasaya çıkanlan yeni imal e
dilmit mallann öğleden aonra ayir ve 
damgalan tama.mlanmıt ve arayanlar 
dan bir kıamma aatıı yapılmııtır. Mal 
yeti§lllediğinden alamıyanlara da, bu
gün için teslim edileceği taahhüt edi!.
mııtir. F arznnuhal olarak lst~nbu!da 
bet bin esnafın yeni ölçülerden teda· 
rik etmedikleri kabul edilse bile, ima
lata nazaran ihtiyacın bet gün zarfın· 
da tamamen temin edilebileceği temin 
edilmektedir. 

Dün bilhassa kantar arayanlann 
fazlalığı nazarıdikkati celbetmittir. 

Dirhem arıyanlar da varsa da, az 
çok bulabilmitlerdir. Eluer kantarcı
lar, kantar tedarikini aon ııüne bıra• 
khklanndan bu vaziyete dütmüt1er
dir. Kantarcılar da, eaki kantarlan, 
Üzerlerindeki okkayı ailip nizamname 
ye uyııun hale getiren tamirhaneler, 
dün bütün ııün kendilerine götürülen 
eski kantarlan tashih ile meıgul ohnut 
)ardır. Bunun için 4 - 5 lira ücret alın· 
makta ve yeni kantarlar da 15 liraya 
aa tılmaktadır. 

Dirhemlere ııelince ı dün Kantarcı
larda bazı seyyar kimselerin ellerinde 
dirhemler olduğu halde aatmak için 
dolattıklan ve muayyen fiaıten yükaek 
fiat iatedikleri söylenmektedir. 

Malıim olduğu üzere, cumartesi ııü· 
nü Ankaraya dönen lkbaat Vekileti 
Müsteşarı Hüanü Beyin riyasetinde 
latanbul mıntakuı Ölçüler ve ayi.r 
baf1Düfettiıi Kudrı:t ve belediye fen 
müşaviri Hulki Beylerden mürekkep 
bir komiayon, imalatçılarla da anlata· 
rak yeni ölçülere fiat tespit ve bu fiat 
!eri belediye ilan etıniıtir. Dün büyük 
bir fabrikanın sabt yerlerinde muay
yen fiatten fazla fiatlerle sabt yaptır
dığı görülerek zabıt tutulmuttur. 

İstanbul mmtakaaı ölçüler ve ay.,.._ 
!ar batmüfettiti Kudret Boy de, bu 
kabil bazı halleri bizzat ııörerek bele
diyeye mal\ımat veruı4tir. Belediye, 
yeni ölçüler satııında ihtikara mani ol 
mak için aıkı bir mürakabe teaia etınit· 
tir. 

Şirketlerin saatlerine gelince 
Şirketlerin saatleri do birer birer 

kontrol edilecektir. Bu huauata da İs
tanbul mmtakaaı ölçüler ve ayar mat 
müfettiıi Kudrot Bey bize demittir ki: 

"- Şirketlerin bir ay vakti var. A. 
E. G., elinde mevcut stok saatlerin be· 
yannameaini bize göndermişti. Bugün 
de Siemena Şirketi, beyanname.ini 
gönderdi. Elektrik Şirketinden de be
yann•me bekliyoruz. Belediyeler ta .. 
rafından iıletilen su mü-selerini d~ 
beyanname vermeğe nizamname tabı 
tutmuıtur. Şirketlerin aaatlerini kont• 
rol etmek için 11mıırlanmıt olan haaaa 
saatlerimiz ve ölçü aletlerimiz de yol
dadır. Bunlar ııelir ııelmez, faaliyete 
geçilecek ve her binaya birer birer gi
dilerek kontrol yapılacaktır . ., 

rini bulayım·. Onunla evlen! Yur
dumuzda ondan çok güzel ve on
dan çok sevimli Türk kızları var. 

tlıtiyar sihirbaz susmuftu. 
Batıkutu inatçı bir insan tavrile 

silkindi .. Ve mağaranın içinde kor
kunç akisler yapa~ yükıek bir ses
le bağırdı: 

- Ben Sert - elli' den buraya o
nun için geldim. Yüreğimdeki ya
rayı ondan başka bir kıı saramaz. 

Ve Asu'ya döndü: 
- Mersa'yı senden istiyorum, 

ihtiyar! Onun gönlünü benim gön
lüme bağlıyacaksın ! Onu benim 
ayağıma getirteceksin! Yoksa seni, 
kanına girmek istiyen Urlulara 
teslim ederim: "İtle, aizi biribirini
ze katan bir sihirbaz .• Haydi parça
layın onu .. !,, Diye bağırırım. Deri
ni etinden ayırırlar ve kemiklerini 
köpeklerin ağzına atarlar! Ayak 
altında ezilip geberen zehirli ka
rıncalar gibi, geberir gidersin! 

Asu tehlikeyi görünce itiraz et
medi. 

- Bu gece onun yıldızını bula
mam .. Yarın, gece yarısından evvel 
gel..! Dedi, dileklerini yerine geti
r;eceğim .• Ve Mersa'yı senin ateşin
le tutuşturacağım ! 

lk~ ar~adaş ır.~ğaradan çıktılar .. 

'

- Kadın 1 1 ---
Asorti eldiven, çanta 

Asorti eldiven, çanta 

Bir mantodan veya bir tayyur- . 
dan ka1mıt parça ile asorti bir çan
ta ve eldiven yapabilirsiniz. Bu tak
dirde çanta ile eldiven itlenecek 
kısım kadifeden olmalı ve kenarla
rı ince bir kordon veya pikürle ka
patılmalıdır. 

Çanta ve eldiven kadifeden de 
yapılabilir. Bu takdirde itlenecek 
kısım tahtadan olur. Beyaz üzerine 
siyah, bej üzerine maron, koyu ma
vi üzerine açık mavi iyi gider. 

Taç teklinde güzel bir akşam 
. kavalürii 

Anneler kızamık hakkında 
neler bilmeli? 

Çocuklar arasında sık sık görü
len hastalıklardan biri de kızamık
tır. Kızamık korunması pek güç, 
bilhassa kıtın tehlikesi çok büyük 
bir hastalıktır. Bunun için çocuk 
analarının bazı korunma tedbirle
rini bilmesi lazımdır. Kızamık 
birinden diğerine ancak temasla 
geçer. Binaenaleyh hasta olmamak 
için evveli. basta ile temastan kaç
mak icap eder. Bir evde kızamık
lı çocuk mu var, kat'iyen çocuğu• 
nuzla o evi ziyarete gitmeyiniz. 
Kızamık geçiren büyük yaftakile
rin böyle "bir eve çocuklarını gö-

tıkutu da yumruklarım sıkarak ça
dırına geldi. 

Sabahı bekledi .• 
Ortalık ağarıncaya kadar uyu

madı. 
Ayni gece, Güneş'in oğlu da sa· 

baha kadar uyumamıştı. Fakat, Ba
tıkutu gibi, sevgilisini düşünerek 
değil, yurdunu ve yurttatlarını dü
tünerek. ••• 

• • • 
Bir yangın .. 

Bora Yorgun ve dalgın .• çadırın
da gözleri açık yatıyordu. 

Ufuklara penbe bulutlar düş
müftü. 

Uzaktan, gittikçe büyüyen bir 
gürültü arasında acı bir feryat duy
du. 

- Ateş ... Ateş ..• 
Günt!t'in oğlu yerinden fırladı .• 
Çadırından dışarıya çıktı. 

Ur şehrinin sınırlarından yükse
len kır.mızı alevleri gördü. 

- Yangın.... Fıratlılar nihayet 
dediklerini yaptılar ha .. ! 

Bora arkadaşlarını başına topla
dı .. Sınırlara ko§tular. 

Urlular o güne kadar böyle bü
yük bir yangın görmemişlerdi. 

Sınır etrafındaki ottan kulubeler 
tutuştukça göklere çıkan alev dal

ö .. nü korkutu or, 

Yangından 
Çıkarılan kasa 

(Başı l inci sahifede} 
nacaktır. Kasacılar bu büyük kaaa ile 
dün açılan küçük kasayı mukayese el• 
mişle~ ve büyük kasanın yanında açı· 
lan küçük kaı1anın bir ah§ap dols.p 
mahiyetinde olduğunu, bu kasadaki 
evrak yanmaymca büyük kasadaki pa 
raların ateıten hiç müteeeaair olmadı ... 
i• kanaatinde olduğunu aöylemiflerdir 
Filvaki umumi kanaat te bu merke:z~ 
dedir. Ve büyük kasadaki evrakmak· 
tiye yüzde iki yüz ihtimalle yanmadık• 
umulmaktadır. 

Kasa bugün açılıp ta muhteviyat• 
tamamen zuhur edecek olursa icra da 
iresi yangından 5 kuruş bile zarar el· 
meden kurtulmuş olacaktır. 

Büyük kasadan sonra da gene eına• 
net mücevherat ve zikıymet eıyanın 
muhafazn edilmekte olduğu en büyük 
kasa açılacaktır. O kasada da hiç bir 
zarar olmadığı anlatılmaktadır. Yan• 
gın yerinde hafriyat meıeleıine gelince; 
bu evvelce de yazdığımız veçhile ~n· 
cak belediyenin tehlikeli yerleri yık• 
ma~undan sonra kabil olacaktır ve asıl 
muhteviyatının bozulmasından endı~e 
edilen hukuk ve ticaret mahkemeleri 
kasaları meydana çıkarılarak açı1acak 
tır. Maamafih ali.kadarlar bu kaaal&· 
nn muhteviyatının bozulmadığını da 
ummaktadırlar. 

Mahkemeler nerde 
çalışacaklar? 

Müddeiunıumilikten: 

1 - !Mliddeiumumilik (ili.mat ku• 
mı Sultanahmette umumi hapishane) • 

lılintak daireleri ve Sultanahmet bi· 
rinci, ikinci, aulh ceza mahkeme1eri, ad'" 
!iye emanet memurluğu tevkifhane bi· 
naıının idari kısmında. 

2 - Ağır ve asliye ceza mahkemesi 
levaznn ve enciimeni adliye Sultanah· 
met parkı ka1111md-a Muallimler Birliği 
binasında. 

3 - Sultanahmet birinci, üçüncü, b~ 
tincıi ıulh hukuk mahkemeleri Eminönü 
kaymakamlığı binasında. 

4 - Adliye başmüfettişliği Sirke
cide l'ramvay tevakkuf mahallinde Li· 
man hanında, 

5 - Birinci ve altıncı asliye hukuk 
mahkemeleri Muhtelit Hakem mahkern .. 
!erinin bulunduğu mülga Maarif nezareı' 
binasında. 

6 - Asliye beıinci hukuk mahkemesi 
Tıbbı Adlinin karıısındaki Alay köşkün• 
de. 

Aıliye birinci, ikinci ticaret malıkc· 
melerile sicilli ticaret memurluğu 4 ün· 
cü Vakıf hanında ticaret odaamda. 

7 - Aaliye ikinci, üçüncü, 4 üncii; 
hukuk mahkuneleri Beyoğlu adliye daı· 
resinde. · 1 

icra daireleri: Tophanede Askeri Sa• 
nayİ mektebi binasında. 

Tebligat müdüriyeti: Sultanahmetto 
umumi hapishanede. 

türmeyip te, sadece kendileri git· 
mesi de mazur değildir. Çünkii kefl 
disi hasta olmasa bile kızamık 
mikrobunun bir nevi nakil vasıta· 
aı olur, hastalığı kendi evine 
kendi ayağile götürür. 

Hastalık, hasta ile temastan on, 
on dört gün sonra hatlar. En fazla 
sirayet devri de hastalığın başlan· 
gıç zamanlarıdır. Hastalık hazan 
hafif, hazan yüksek atef göstereıı 
nezle ile hatlar. Sonra ekseriyetle 
yüzde, ve kulak arkasında lekeler 
çıkar. En çok sirayet bu devrede 
olduğundan, bu şekilde nezlelile· 
rin hemen yatakta istirahat ettiril· 
mesi, hem hastalığın yayılmasının 
önüne geçmek, hem de hastalığın 
hafif seyretmesi için pek lazımdır· 
Bu hastalık en ziyade akciğer ve 
hava borularında ve kalpte ihtilat 
yaptığından soğuk almaktan koruıı 
mak ve yorulmaktan çekinmek lii· 
zımdır. 

sokaklara dökülenler bağırarak 
kaçışmağa batlıyodu. 

Sınırlardaki nöbetçiler dütmanıfl 
nerden geldiğini ve sınır etrafındıt• 
ki lrulubeleri nasıl ateşledikleriııi 
görmediklerini söyliyorlardı. 

Türk akıncıları yangını söndür• 
meğe savaşırken, halk arasındafl 
ihtiyar bir adamın sesi işitildi: 

- Kızı kaçırdılar.· Tutunuz·· 
Kovalayınız ! 

Bora bu sesin geldiği tarafa 
koftu .. 

ihtiyarı gördü: 
- Kızını kim kaçırdı, baba? 
ihtiyar ağlıyarak: 
- F ıratlılar kaçırdı, oğul! Hay· 

di kot arkasından. Ne duruyorsun? 
- Ne tarafa gitti? 
- Sabile iloğru ... 
Bora nehir boyuna doğru koş• 

mağa başladı. 

• • • 
(Doğu) Ur tehrinin en güzel 

kızlarından biri idi. Fıratlıların re· 
isi bu kızı kaçırıp getirene bir avtı'İ 
inci vereceğini vadetmi~ti. 

Fırathlar, hundan sonra, Türk· 
!erden kaçırdıkları kızlarla evlen• 
meğe ve hu suretle kan karı.ıklıg1 

teminine karar vermi~lerdi. 
Fırat kabilesi reisi, Doğu'yu ke" 

di yefeni ile evlendirecekti. 
(.Bilmedi) 

1 

• 
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İSTANBUL VE TRAKYA ŞEKER 
Şirketinden: 

ABRİKALARI 
Türk Anonim 

Fabrika mızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmat?ak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarnnız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarnnızda araba veya kayıkta teslim 

~nvalda Kristal Toz Şeke!'in Kilosu 36,1s Sandıtla Küp Şekerin Kilosu 39,so Kurn~lnr. 
Anca~ en az ~~ş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapdacak sipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üs~ tarafı hamuI: 
senedı m~~~bilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteri ye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşterı hesabına sı
~orta ett~r!Ür · S~ı>a:riş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lıra tenzılattan ıstıfade ederler. f 

Adres : lııtanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : lstanbul, 14 
~~~~~~~~~~~ 

..c : ....... - . . ' ~ •. • .. • 

"Album,, mecmuası 

Fabrikamızın şekerleri 1000 kilodan az olmamak şartiyle her isteyene satılmaktadır. 

Fiatlanmız: Fabrikada teslim şartiyle sandıkta küp şekerin 
kilosu 40, çuvalda kristal toz şekerin kilosu 37 kuruştur. 

Bu isimle "Güzel yazı • c ırüzel re • 
ıim" mecmuatı intiıara batlamıtbr. Her 
on beı günde bir çıkacak olan bu mec• 
muanın elimize gelen ilk aaymnda Mah· 
mut Y esaıi Beyi:. bir yazısilo Vahdet 
Gültekin Beyin bir.tezi, lamail Safa ve 
Salihattin Cemil Beylerin tiirleri ve ta• 
nınm.ıı ecnebi muharrilerin müntahap e
serlerinden bazı tercümeleri vardır. Ka· 
rilerimize tava.iye ederiz. 

Varlık 
Yeni çıkan 12 nci nüshaaite altı ay

lığını bitiriyor. Falih Rıfkı, Yakup 
Kadri, Abdülhak Şinasi, Nahit Sırrı, 
Y a§&I' N&bi, F. Celi.lettin, Omer Bcd• 
rettin Beylerin ve daha bir çok t1'nın· 
ınıı imzaların ınekale, tiir ve h 1 .aye• 
leriııi ihtiva eden bu nüshada ünivcr
'itemizin yeni profesörlerinden Ray"' 
hınbab'm da felsefeye dair çok kuv• 
vetli bir yazıu vardır. Hararetle tav• 
ıiye ederiz. 

Fabrika deposundan itibaren bütün mesarif ve sigorta ve mes'uliyet münhasiren müşteriye aittir. Nakliye 
fabrikamızca yapılabilir. Gönderil k 1 f b "k • • · ·ı· B d r .. d . • · . • . • ece ma a rı a tarafından müşten hesabına sıgorta ettirı ır. e e ın yu:ı: e 
yırmı beşı sıparışle peşınen ve ın" t b k. - di k b·r d _ .. • . u e a ı yuzde yetmiş beşi ile diger mesariflar hamule sene mu a ı ın e 
odenmek uzere sıparışler derhal n" d "li s· . - . . . t "ht" "di 00n erı r. ıparış bedelinin tamamım gonderenler ıçın sıgor a 1 ıyan r. 

az beş vagon veya daha fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat En yapılır. 
Yeni Adam 

Terbiyeci lımail Haklu Bey ve o.r
kadaılarınm (Yeni Adam) ı yeni se• 
nenin ilk zengin fikir ve sanat mecmu• 
aıı oluyor. Tahlil, kritik, reıım ve ka• 

ADRES: Eskişehir Şeker Fabrikası. Telgraf adresi: Eskişehir ŞEKER 15 ' rikatür itibarile çok fayanıdikkat bul· 
duqumuz bu haftalık mecmuayı kari· 
lerlmıze ehemmiyetle tav•İye ederiz. 

-Beyoğlu 
Halkevinde 

Beden terbiy~si faaliyetleri 
Beyoğl~ındaki eski y. M. C. A. bi

na11, tımdı Halkevinin Beyoğlu kıs
mıdır. B~nu':' e n esaslı tarafını, (Bo
den terbıyesı) ıub~i te tkil etmekte• 
dır. 

Binada duılan, soyunma oda ve 
dol~plarla mükemmel bir jimnastik 
ve ıdm~n. aalonu bu1unm.aa1. Beyoğlu 
Ha~kevını tanı bir spor yuvası haline 
ııetınnektedir. 

B i_<ıym~tl~ ıporcu\arnnızdan İlhami 
y:;~~ 1budurlüğünü ve m11allimliğini 
F th'.gTı il .(Beden. terbiyesi) ıubeai 

e ı ahıın, Rüknettin, Zeki Ri • 
ve llh · B za . amı eylerden mürekkep bir" ko 
mıte tarafından id&re edilınektedir. 

Beden terbiyesi komitea.i timdiye 
kadar yaptığı içtimalarda bütçeyi 
ınemurlann İf bölümünü ve progra: 
tnın1, senelik beden terbiye&İ. progra• 
mını, Turnuva.la · kik r nıza.mnamesini tet· 
aundv: 1~~=~ ';ıderek t~tb_intı husu. 
tir• ı eye aalahıyet verm..iı 

Hariçte itimat ---Afyonlarımızın fiatı 
yükseliyor 

Almanyadaki Türk Ticaret odası• 
nın verdiği ma.liimata nazaran m.emte 
ketimizde uyuıturucu maddeler inhi • 
sannm tetekkül hariçte Türk afyon • 
!arına karşı itimadı çoğaltımı, ayni 
zamanda flfatlar üzer~ne de mühim 
bir tesir yapmıştır. Hamhurg piyaaa
aında yüzde 12 morfili Tiirlc afyonla
rı için 120 frank fiyat istenmiıtir. 115 
franktan mühiın mikdarda ıayısız ya 
pılmııtır. Yugoslaryada bu musi • 
betten istifade etıniı ve fiyatları yük
seltmiıtir. 

Elektrik fiatı 
Elektrik tarife komisyonu bu ayın 

onu~.da ~oplanacaktır. Yeni tarife, kilo • 
v!'t uzerıne 16 kuruş 30 paradır. Bu ta
rıfe 1 Ki.nunusaniden itibaren tatbik e
dilmeğe başlanacaktır. Komisyon bu hu. 
susta yeni tarifeyi yaptıktan IOD11l ıu .• 
belere tamim edecek, önümüzdeki ayba. 
tı üc:retle bu tarifeye göre tahsil edile • 
cektir. 

. Gen~ ~porcularunızdan Naili Be- B •• ••k yın de ıltihakile yorulmadan çalı uyu araba işletilmeyor 
Uhami B b' h tan T · k "B • ey ır areket kaynağı olan d h ~~vay tır eti bir müddetten beri, 
k eyoglu Halkevi Beden Terbiyeıi ~ il uyük arabalar İ§letmek üzere tec 
ısmı" nı her cün artan faaliyetlere rubeler yapıyordu. Bu arablar yüz yol • 

:~;:~~~tmead°!'ır. için bütün ııa)'l'etini c":. abelacaktı: Fak.at Yapılan tecrübeler 
""' mus t netıce vennediaind b'" .. k 

B 1 •• b lar . I ti! . o en, uyu a· 
un an o~anıek . . B d ra a ıı e mesınden sarfınazar olun • 

biyeai komit . d . ıçın e eıı ter- muttar. 

müraca..at ete.sın en bir arka.dqımıza. 1-""'""""''"'".,.....,;,"""'"""""""""'"""'""""""....,""""""' llhami B . tik. Bu ar\adaıunız bize 
"Yın Teır' · · L'-'-da verdiğ" llll&anı ayı ......... ın. 

di: 1 rapora göre ıu izahatı ver 

- Eviınizin n_, rb" . .__ 
mına T etri.n.i ~e~ le ıyesı a.ıa .. 
133 aza k &anı nıhayetine kadar 
kırk dördü ':ıdediimittir. Bunlardan 
adamıdır. ebe, oekaen dokuzu it 

Bunlar mÜd" l 
dan yapılan ur lhami Bey tarafın-
ayyen ıün v Prorram. mucibince mu• 
na.tik •alon~ &aatlerde Emivizin jim· 
dırlar. ..._ 1"1erek çahımakta· 

Difer tarafta 
lan ve tarla 1. n Yoleybol turnuva· 
V ole:rbol turnu~u tertip edilmiıtir. 
nü aaat on buçu1tı:"1na her Cuma ııü 
dar devam edilnı k n .on dokuz& ka
lar bittikten IOnre ~edır. Bu turnuva.
arı tertip edeceaj a aıketbol turnuva • z. 

Muhtelif ıınıflar 
naatikhanemizden çalrımak için jim 
etmektedirler: tu ll>retıe istifade 

15 • 18 Y<lfmdalri t 1 siı Pazarte.si, ÇaTfanı~=be:: Cumarte 
17 • 18,30 a kadar. lunleri saat 

.18 • 21 yafındakj e-en le . 
te31 '"' perıem.be gıinfer' ç r. Pazar-
20 ye kadar. ı •aat 18,45 • 

lı adamlan: Cumarteai 
famba günleri saat 18,45 • 20"e Çar. 
dar. Ye ka-

Ateı • Güneı: Salı günleri 18.JO 
20 ye kadar. • 

2 
MümeuiJ takım A: Pa:uır ııiin!e . 

O • 21 ve Salı güneri 17,30 • 18 :~ 
a kadar. "' 

Bboka ııe Güref: Cumartesi ııe Ça-
farn ·· ı ·· . a cun eri 20 • 21 e kadar. 

12 
Lıd,er:er: Cuma günleri saat 1 O • 
)le 11adar. 

at ~ar1 ffUruplar: Paı:.ar günleri sa
T • l e kadar. 

urnuvaJar. C .. 1 • 
13 • 19 kad • uma gun en saat 

M" .ar. 
unıe,.;ı takım 8: Perfembe gü. 

nu ııaat 17 ,30 • 18,55 e kadar. 
Aletli iimna.tik: Cumartea ve 

Çcırıamba ~nferi .,.at 20 • 21 lıaJar. 
Ser6eaf zaman: Salı günleri aaat 

20 • 21 e lıadar. 
.Beden mua~nesi: Perıembe gün

/erı saat 18 • 20 ye kadar. 
Muhatabımızın saydığı bu pro

gramda Ateı • Güneı İsmi nazan dik 
katimizi çekti. Sorduk ve anladık ki 
Ateı • Güneş kulübü, spon:ulannda~ 
on dokuzunu curup halinde Halkevi 
Beden terbiyesi kısmına aza kaydet· 
tinniı. 

Beyoğlu ve civarındaki kulüplerin 
de böyle bir teY yapmaları, bu 
spor yuvaaırun faaliyetini arttırmak 
için çok iyi bir feY olacaktır. 

Arkadaımnz bize 8 Kanunuevvel. 
de yapıl.an. Halkavi açık tarla koıula.· 
n hakkında izahat Yerdi. 

Büyükler arasında yap>lan 5000 
metre tarla koıusuna maalcaef yalnız 
Galataıpor, Beyoğ.tuspor, Taksim Ye. 
ni Yıldız, Roberkolej iıtirak etmiı. 

Neticede ferden Beyoğlu Spor ku· 
lübünden Teharis on yedi dakika iki 
saniyede birinci olmuı, takım itibari .. 
le de yine Beyoğlu Spor kulübü birin 
ci ıelmit-

Kü~ükler arasında yapılan 3000 
metrelık tarla koıuıuna da gene ta
n.ınmıı Türk. kulüpleri ve atletleri iş
tirak etmemıt, buna da. Takaim Yeni 
Yıldız, Beyofluspor, Galataapor Or. 
~k~y lrulüperile Roberkolej ve' Hal· 
evı. tak~an_ ırinniş. Neticede Rober 

koleJde? ıZnıadiı ferden birinci, Ro· 
berkoleJ de takım itibarile birinci 0 ) • 
muı. .... 

ileride bir gün Beyog"lu H lk • 
Bede T . a evı 
d -k erbıyeai aalonunu ziyaret e· 

e'"j fa.a.liyetleri hakkında daha e
ıa.a 1 lhaliiına.t verC!ceğiz. 

Sadun GALiP 

Sefaretlerde 
Tebrikler 

--o-

Fransız ve ltalyan sefaret-
lerinde resmi kabul 

Dün ıenebaıı olmak münaaebetile 
tehrimizde bazı s:>faret Ye konsolosha· 
n<lerdc resmi kabuller tertip edilerek 
tebaanın tebrihlıtı kabul edilmiıtir. 

Fransız ıefaretbanesinde maslahat
güzar Mösyji Barblet Fransız tebaasını 
kabul elmiş ve Franıız kolonisi namına 
Union Française reisi sania.i Coınman· 
dant Laferriere bir nutuk irat ederek 
Fansız tebaası namına yeni •~neyi teb-
rik ve kutlu olmasını temenni etmiş ve 
ana vatana sadık bulunan Türkiyed-e
ki Fransızların tebrikiı.tının Fransız rei· 
ıicümhunına tebliğini rica etmiıtir. 

Mösyö Barbiet bu nutka verdiği ce
vapta, nutukta izhar edilen samimi his· 
lere teşekkür ettikten sonra demiştir ki: 

- Ben de herbiriniz ve sevdikleri· 
niz hakkında beslediğim samimi saadet 
muvaffakıyet ve refahınız hakkındaki 
temennilerimi arzederim. Bu tsnenni
lerime, bailayan senenin işleriniz ve ta· 
ahhütleriniz için, evvelki senelerden da· 
ha müsait olması hakkındaki hararetli 
temennilerimi ili.ve ediyorum. 

Bütün dünyayı kaplayan uzun buh· 
~~nclan ıonra hayat ,eraitinin iyileteee
~ne dair lmlplerimizdeki sarsılmaz üınİ· 
dı muhafaza edelim. Sarfeltiğiniz gay· 
retleri bilirim. Bence bereber besledi· 
ğiniz meıru ümitlere tekabül etmemek· 
le beraber ıebattan feragat etmiyeceği
nizi biliyorum. 

Herbirinizin bütiin müıkülata rağ· 
rnen Yekvücut ve büyük bir aile letkil 
etmek huıusundaki karannız sabit ol
duğunuzdan ve bazılarınızm zaruri suret 
te ar~ız~ ayrılması ılolayııile heyeti 
umuınıyı:~ın _biraz küçülmüı ve fakat 
kardet gıbı bırleıerek memleketimize 
uzun zamandan dost olan ve samimi hür .. 
met ve takdir hislerile merbut olduğu. 
m!1z !1'Ütemadi bir aayİn ve cesaretin 
mısalı olan bu m-1-'-ett • bi ku • ....u ııı:.: e yenı r v• 
vet teşkil ettiğinizden eminim. 

Mösyö Barbiet'nin bu aözl;;..i (ya
tasın ~ransa!) aözlerile alkışlanmıştır. 
Davetlıler bundan aonra büfode izaz o
dilmiılerdir. 

Diğer sefaretlerde 
• Dün aabah ltalyan sefiri Mösyö La
Ja"?~o -re sefaret erkanı ve ltalyan ko
lonısı hazır bulunluğu halde Sainte Ma· 
rie kilisesinde bir ayini ruhani yapılmıı 
ve bundan sonra Möıyö Lajacono te
baanın tebrikatım lmbul etmlıtir. Sefir 
bu münaıebetle mevkie münasip bir 
n~tu.k söyliyerek yeni seneyi tebrik et· 
mııtır. 

.. . Yunan konsoloshanesinde yapılan 
ayınden sonra Yunan başkonsolosu Mös· 
yö Kapsali• tebaanın tebrikatını kabul 
ebnittir. 

Hollanda sefiri Möıyö Baron Ha
rinxma thoe Svoter de aaat birde şehri· 
ın.izdeki vatandaılannı kabul etmittir. 

Ankaracla .• 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Dün ıre

ce yılbaıı Ankarada nete ile geçıniıtir. 
Ankarapalasta Hililiahmer tarafından 
bir balo verildiği gibi Halkevinde. Ordu 
evinde de balolar verilmiş ve ıehir tokan 
taaı ile barlarda ve diğer umumi yerler· 
de halk eğlenıniııir. 

Bu aksam saat lam 21 de FRANSIZ 
TiYATROSUNDA methur viyolonist 
J. THIBAUD'n~n KONSERi. Yarın 
saat 18 de matıne VEDA KONSERi 

Proı;rwnda: La Sonate de Franck 

f'•ll•t• 

Kumarbazlar 
Kahvelerde kumar oyna

yanlar yakalanıyorlar 
Zabıta msnurlan son günlerde kah· 

velerde l<umar oynanıp oynanmadığı 
hakkında ııla kontrol yapmaktaıhrlar. 

Bu meyanda KÖtnkapı Nitancasm· 
da Yusulun kahYesinde Mustafa, Var· 
tan. lbrahim, Hatan efendiler iskambil 
ile klımar oynarlar!Oen cürmü meşhuf 
halinde yakalanmul'lardır. 

Bcyoslunda Hava sokağında Retadın 
kahvesinde de Reşat, Mahmut v<ı Afil 
kumar oynarlarken derdest edilmiıler· 
ılir. 

Divanyolunda Acıhamam ıokağında 
2 numaralı Omerin kahvesinde Seit, kah· 
veci Omcr, Veli kumar oynarlarken y .... 
kalanmıılardır. Bunlardan Seyit memur
lara bir lira rüıvet verdiğinden haklan· 
da aynca takibata baılanmı,l'.r. 

Çenberlitaf civarında Tavuk paza
rında Hulusi eienclinin kahvesinde ku· 
mar oynadıkları görülen faik, Halil, 
Ziya ve kahv<ıci Huli'ıai efencliler de ku
mar oynarlarken yaka!anarak emniyet 
müfüriyeti ikinci ıube&İne aevkoclilrnit· 
lerclir. 

Gedikpaıa civarında Ali isminde 
birinin kahYeSinde yapılan araştırmada 
Garbiı, Vaail ve Aria isimlerinde üç ki
'i kumar oynarlarken cürmü meıhut 
halinde yatı:alanmı,lardır. 

Kumar aletlerile paralar müsadere 
edilmiş, kumarbazlar adliyeye verilmiı· 
!erdir. 

Kazalar 
Sıraselvilerde oCJran 9 yaşındaki 

Zelıraya PannakkaP•ı!la Mehmet efen· 
dinin idare&indeki 2,000 numaralı oto· 
mobil çarparak hafifçe yaralaoınaaına 
sebebiyet vermİJ, §Of"ôr derdest edilmit· 

tir. daki 
• Y eniıebirde oturan 8 yaşm 

lskehder ismindeki çocuğa bir araba çarp 
roıf, yaralanan çocuk hastaneye yatırd· 
mııhr. 

Sobadan sıçrayan ateş 
Omıaniye tehiz i.taıyonu hademeai 

Mustafa efendinin kızı Seniye hanımın 
odada yanan sobadan üzerine sıçrayan 
luvılcundan elbiseai tutuımuı vücudu
nun muhtelif yerleri yanıruıtır. Seniye 
Hanım, hastaneye kaldmlmııt'ır. 

Bir hanım denize dUştU 
Dün akşam saat 17,5 ta Kadıköyün· 

den köprüye hareket eden vapur Sara~· 
burriu açıkanna celince yolcu!a~dan bır 
hanım göverteden ınüvazenesını kaybe
der~k kazaen denize düşmüıtür. 

Kızı kurtarmak için vapur durmut 
ve taharriyatıa rağmen ceıedi buluna· 
maınıştır. 

Kaçak şarap 
inhisarlar idaresi takibat memurla· 

n yeni bir kaçakçılık meydana çıkar· 
mıılardır. 

Galatada Millet yokuıunda 26 nu· 
maralı müskirat bayii M.ihal efendinin 
dükkanında kontrol yapılırken kaçak ~ 
!arak 20 kilo f&l"llP bulunmuıtur. 

Bili.hara bu zatm evinde de arama 
yapılmıt evinin bodrum katınd& odun· 
!arın arkasında damacana içinde 30 ki· 
lo 13rap ile ayrıca 7 ı.iıe içinde 45 ki· 
!o daha ıarap bulmuşlardır. 

Şaraplar müsadere olunmuı, bakkal 
Mihal ihtiaas mahkeuıesine gönderil
mittir. 

Kaçak çakmaklar 
lmroz adaıında muhafaza memur-

Türk tarihi tedrisatı ba~ladı 
Oniveraitede aeminer mesaisine bu 

hafta aonunda baılanacaktır. Bütün 
ı.eminerler tamamen tan.zim ve tesia 
edilmittir. 

Dünden itibaren Edebiyat Fakülte
ıin<lc Türk tarihi tedrisatına batlan
m1ıt1r .. 

Yeni mektep niçin kapatıldı? 
Moda'da bu ııenebaıında inştuı ik

n1ai olunan ilkmektebin zemin kalı, 
son yaj!an yağmurlarda su almağa 
ba~lanuş Ye mektebin lağımlan tıl<an 
mıştır. Li.ğnnlann açılması ve aulı.ı.rın 
bo~altılmaaı için mektep bir müddet i
çin kapablmı§tır .. Cumarteai günü ted
risata baı1anacaktır. 

Yüksek muallim mektebi 
mlldllrlllg!I 

Yükoek Mua.llim mektebi ınüdürlil
j-üne Malik Bey tayin edilıniıtir Bir 
müddetten beri mektebin müdürlüğün 
de bulurum vekalet müfettiıiumumile
rinden Tevfik Bey eski vazifesine av· 
det etmiıtir. 

Mekteplerde TUrk bayrağı 
Maarif Vekaleti, ba)'l'aklar hakkın 

da mekteplere bir tamim ffÖndermit· 
tir. Bu tamime göre bazı mekteplerde 
salon ve dershanelerin ay ve yıldızları 
njşpetsiz ve kirli bayraklarla tezyin e
dildifi cörülmektedir. 

Vekalet; mekteplere verilen b&)'l'ak 
!arın elde bir nümune olduğunu ıalon 
veya denhane tezyininin talimatnamo
tı.İn 144 üncü maddedeki aarahatine 
söre yapılmaamı, kirli ve niıpetaiz 
bayraklann derhal kaldınlmaamı em
retmiıtir. 

Otuz çocuğa yemek 
Himayei Etfal Cemiyeti Alemdar 

nahiye tubeai mıntakaaı dahilindeki 
mektep çocuklanndan otuz fakir ÇO• 

cuğa öfle yemeği venneğe baılamıı· 
tır. 

1 İş ve İşçi 1 
Milliyet bu sütunda İf ııe ifçi uti· 
yenler• ta&HU11ut ediyor. lı ile ifçi 
ütiyai/U bir mektupla lı büro
m.ua müracaat etmelidirler. 

iş aranıyor 
Hem katip, hem daktilo vazifesini 

cörebilecek bir genç avukat veya ko
misyoncu yanında iı anyor. Pek eh -
ven ıeraitle çalışır. 

Adres: Milliyet ''N.l" 

!arı tarafından Tanaryada müskirat ba· 
yii ve bakkal Nikolanın dükkanında ka· 
çak çakmak taıı kapsül yakalanmııtır. 1 

Suçlular evrakile müddeiumumiliğe 
tleılim olunmuıtur. 

Bir mavna batlı 
Dün akıam üzeri limanda bir kaza 

olmuıtur: .. .. .. .. . 
lzmir vapurundan uzum yuku ıle 

hareket eden Liman tirl<&tine ait büyük 
bir mavna, Sirkeci rdıtnru önünde, va• 
pur clalgalannın teıirile au almıya baş
lamıı, ve üç dal<ika içerisinde tamamen 
batmışl!ır. 

Denize dökülen üzümleri toplamak 
mümkün olamamı" mavnanın tayfası 
Boyabatlı Ali efendi de Liman şirketi
nin 6 numaralı romorkörü tarafından 
cüç:ül<le kurtarılabilmistir. 

Haritalar mecmuası 
Haritalar Mecmuaıı'nm ıkinct aayı .. 

11 8ayet zenırin münderecat, kıymetli 
harita, resim ve yazılarla ınti,ar et• 
miştir. Harita Umum Müdürlüğü tara
f,ndan neşredilen bu luymetl.i eserin 
ciddi bir çalışma mahsulü olduğu ilk 
bakışta görülmektedir. Karileıimize 
bu ı.oecmuayı tavsiye edc:riz 

Ayvalık hukuk 
Hakimliğinden: 

Ayvalığın Hayrettinpaşa mahallesin • 

de mukim Filorinalı ölü Gani Bey kızı 
Cemile Hanon tarafından kocası olup 

Ayvalıkta mukim iken halen ikametıriıhı 
meçhul bulunan Ayvalık' bclediy~ai sa • 

bılc tahsildarlanndan Mehmet oğlu D .. 
mirbisarlı Salih Efendi aleyhine Ayva • 

hk aıliye hukuk mahkemesinde açılan 

~~l•nın• davaıı üzerine müddeialeyho 
ılanen tebligat yapıldığı halde muhake
me günü ol- 3-12-933 tarihinde mahke 
ıneye gelmemiı Ye bir Yelı.il dah · ·· • . ld. ııron 
dcrmemıı O ugundan haldunda cıyap 
karan verilmetİne Ye mezkür R''Y•P ı.. • 
rannın ili.nen tebliğine ve ınahkemenin 
20 l<i.nunusani 934 tarihine müaadif cu
martesi günü saat 14 e talikine ve üç 

ıahit dinlendiğinin cıY•P karanna der • 

cine ve müddealeyhin iıbu ffıyap kara • 

nna ilin tarahinden itibaren muhakeme 
gÜnÜne kadar itiraz edebileceğine, iti • 
r.az etmez ve mahkemeye celınezse bir 

daha mahkemeye kabul edilmemesine ka 
rar verilınİf olduğundan keyfiyet hu • 
k~ usulü muhakemeleri l<anununun 
111 inci ve mütealap -ddelerine tevfi

kan ilanen tebliğ- olunur. ( 11935) 

ZA Yl HiSSE SENETLERi 
300 8620 ili 8622 l 
432 e2ıs ila 9218 4 
1osı 12939 ita 12940 2 
1115 13017 ita 13018 2 
1128 13052 ita 13054 3 

14 
Üsküdar Bankaaından aldıfnn yukan · 

da numaralan yazılı hisae ıenetlerini za 
yi eyledim. Y eniıini alacafımdan diğer
lerinin hükmü olmaılıtıru ilin ederim. 
Ali Fuat (11732) 

ARANIYOR 
Müeasesatta çalıımıt. yazı işleri iyi bi 
lir yüksek tahsil ıönnüı almancadan 
türkçeye ve türkçeden almancaya la • 
yikile terceme eder bir efendiye ihti • 
yacımız vardır. Baıka lisanları dahi bi 
tenler tercih edilir. Taliplerin herııün 
saat altıdaa sonra yetlerindeki hizmet 
veaikalarile Sirkecide Antalya Nakli
yatı Umumiye Şirketi merkeiine mii
racaatlan. ( 11727) 

ISfANBUL HELEDIYESl 
cr."11 " -rJy ATROSU 
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Bu ak.am 
saat 19.30 da 

UKUS HAYAT 
Büyük opereti 

f azan: Ekrem 

ve Cemal Reşit · ıımtınliııı ıı, ı 
..ımuma 

9584 



~ ... --------~-.ıı-----------·--------------~ .... --Uenizyolları 
lŞLETMESl 

Acenteleri : Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mübürclanade 

Han Tel. 22740 

İzmir Sür'at Yolu 
lZMlR vapuru 2 ikinci Ka
nun 934 SALI saat 11 de Ga
lata rıhtımından kalkarak İz
mir, Pire, lskenderiye, gidecek 
ve dönecektir. (7192) 42 -
Karadeniz yolu 

VAT AN vapuru 2 ikinci Ka
nun SALI 20 de Galata rıh
tımından kalkacak. Gidi,te 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam· 
sun, Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun
lara ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (7226) 84 

Ayvalık yolu 
MERSİN vapuru 3 ikinci Ka 

nun ÇARŞAMBA 17 de Sirke
ci rıhtımından kalkacak, gidiş -
te Gelibolu, Çanakkale, Küçük -
kuyu, Altınoluk, Edremit, Bur -
haniye, Ayvalığa. Dönüşte bun
lara ilaveten Bozcaada'ya uğra -
yacaktır. {10) 

İzmir sür'at yolu 
SAKARYA vapuru 2 ikinci 

Kanun SALI 15 te Galata Rıh
tımıııdan kalkarak doğru lzmir'e 
gidecek ve dönecektir. (9) 

KARADENİZ 
sür'at yolu 

Hanımefendilere Müjde 
Sıhhatinizi muhafıza etmek iıtrrseniz 

'' GISLA VED ,, Lastik Çizmeleri 
295 ve 345 kuruş 

mukabilinde zirdeki mağazalardan tedarik ediniz 
BEYOGLU: İstiklal caddesi N. Amiralis 

BEYOGLU:Jstiklıü caddesi Kapitanidiıı Biraderler 

GALATA: Tünel civarında " Atili ,, 

GALATA: Karaköy " Kundura Palaı ,, 

fST ANBUL: Bıbçekapı "İstanbul Bonmareesi,, 

fST ANBUL: Yenicami Çilingirler" Üç Yıldız,. 
İSTANBUL: Ycnipostane Lastikçi Ilüse~in Ilüsnü 

ÇARŞIYJKEBIR: Kalpakçılar Abdurrahman Bek;• 

ÇARŞIYIKEBiR: Kalpakçılar !\lehmct Nazım ......................... 
(13336) 24 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Galata İthalat gümrüğünde merdiven altındaki şerbet ve 

soğuk mekulat satış yeri eski muhammen kirası olan senevi 
150 lira bedel üzerinden açık arttırma usulile ve bir sene müd 
detle 10-1-934 Çarşamba günü saat 14 de kiraya verilecektir. 
İsteklilerin pey akçelerile müracaatları. "M" (6988) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müesesesi müştemilatından 
"Serum Enstitüsü, Hıfzıssıhha mektebi, Hayvanat ahırları 
Bakteriyoloji ve kimya binası ve memurin apartımaru" na ko: 
nulacak olan elektrik li.mbalarmm 1934 senesi ikinci kanunun 
20 İnci Cumartesi günü saat c'n beşte Ankarada Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekaletinde hususi komisyon tarafından mü • 
zayede münakasa ve ihalat kanununa tevfikan kapalı zarf usu 
~le ih~le.si yap~acaktır. Talip olanların şartname, plan ve re • 
simlerının Vekalet Hıfzıssıhha İşleri Umum M .. d .. 1 .. w •• d 

•• b"l w• •1A 1 u ur ugun e gore ı ecegıı ano unur. (4) 

VAPURCULUK 

• 

Fevkalade güzel, rahat, seri ve bütün zevkleri tat
min eden hassalarile sağlom, emin ve idareli olan 
Ford otomobillerinin her keseye elverişli olan sa
tış fiatları aşaGıda gösterilmiştir. Bir Ford ala~ 
rak yeni senenizin iş ve zevkini arttırın. 

otomobil tiEler! V-8 Model 4-silind.Model 
• 

2050.- Lira 1920.- Lira 
2150.- 11 ~020.- " 
2000.- 11 1870.- " 2100.- 11 1970 .- " 
2150.- il 2020.- " ' 

camı:ı. 2250.- " 2120. -
,, 

" 2200.- il 2070.- " 
2300.- " 2170.- " 
2300. - il 2170.- " 2250.- "l 2120.- " 
2300.- " 2170.- " il " 

. "· 
FORD MOTOR COMPANY EXPORTS INC. - ISTANBUL 

EGE vapuru 4 ikinci Kanun 
PERSEMBE 20 de Galata Rıh 
tımından kalkacak. G.idi,te ine -
bolu, Samsun, Ordu, G.ireson, 
Trabzon, Rize, Hopaya. Dönüş
te bunlara ilaveten Pazar, Pu -
lathaneye uğraycaktır. (11) 

.. -- Dr. Nuri Fehmi ·--· 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALIGJ İyi, temiz ve Bu kumaşlardan 

Göz Hekimi 
Cığıloğlu Süreyya Bey apart. 
ııaat 2-6va kadar. Telefon 23212 

3 
\3_ü_n_c_ü_k_o_l_o_r_d_u_i_lanl--a-rı-, 

M. ~l. V. Satmalma Komis 
yonundan: 

Eskişehirde iki efrat 
pavyonu ile mutbah, Ça
maşırhane, Hamam, ve U
muırıi kanalizasyon kapalı 
zarfla yaptırılacaktır. Şartna
mesını ve planlarını görmek 
isteyenlerin her gün öğleden 
ıonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de 15-1-934 pazar 
tesi günü sat 10,30 da teklif 
ve teminat mektuplarile birlik 
te Ankarada M. M. V. Satm
alma Komisyonuna müracaat
ları (3433) (6923) 49 

Liman Han, Telefon: 22925 

BANDIRMA YOLU 
SAADET vapuru 2 Kanunu

sani Salı günü aktamı saat 19 da 
Tophane rıhtımından kalkarak 
Bandirmaya gidecek ve döne
cektir. 

IZMIT YOLU 
UCUR vapuru 2 ikinci Ka -

nun Salı günü saat 9 da T opha
ne rıhtımından kalkarak gidiş ve 
dönütte mutat iskelelere uğraya 
caktır. 

KARABIGA YOLU 
KEMAL vapuru 3 ikinci Ka

nun Çartamba günü saat 20 de 
Tophane rıhtımından kalkarak 
gidi,te Tekirdağ, Mürefte, Şar -
köy, Karabigaya. Dönütte Mü
refte, T ekirdağına uğrayacak -

liımtmrr•·--.. - ......... 1 .. 

Dr. A. KUTtEL 
Karaköy, Topçular caddeıi No. 33 

(11640) 18 1 

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

tashihi zımnında mahkemelere müracaat ederek baba zevç 
v ll ' ' veya ogu aJIUllll vefatı vuku bulmuş olduğunu isbat ve o su-

retle nufus kayıtlarının tashihine karar İstihsal ettikten sonra 
aynı k.arara istinaden vefat etmiş olan şahsın şehit olduğu 
beyanıle yetim maaşı tahsisini vekaletten ta-
lep etmekte oldukları görülmekte ve- müteveffa 
n?1 şehit olduğuna dair vekaletçe kayıt bulunmadığı tak
dirde bunun ayrıca mahkemeden ilama raptı ve bu baptaki 
talep ve iddianın M. M. V. aleyhinde dermeyanı ve mahkeme 
de vekalet dairelerinin müdafaası da dinelnmesi lazım gelmek 
te olmakla badema bu husustaki davaların 
nufus daireleri değil M. M. V. aleyhine tevcihi la
zım geleceği tavzih olunur. (4450 (7149) 66 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

Mektepçe lüzumu olan (1500) kilo marmelatm pazar
Jığmda verilen fiatlar fazla görülmüş olduğundan 3-1-934 ta 
rihine müsadif çarşamba gÜnÜ saat 14 te tekrar pazarlığının 
yapdacağıilanolunur. (7134) 39 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer olan 1 1500 adet ekmek torbası • 
nın kapalı zarf münakasası 7 ikincikanun 934 pazar günü 
saat 15 te yapılacağından İsteklilerin şartname ve nümuneyi 
görmek üzere her gün ve mÜn'lkasaya girmek için ilk teminat 
makbuzile beraber mezkur günün muayyen saatinde komis • 
_yonumuza müracaatları. (6849) 33 

Zarif giyinmek Yapılan 

İsti yenleri Elbisenin ütüsü 
Kumaşları 

Tatmin edebilir. Bozulmaz · 

Toptan satışlar ve siparişler 
için muracaat mahalli: 

Bahçekapıda, eski Şamlı han No. 18 
Telefon: 20485 ~ 

Perakende sabşlar için 
Muracaat mahalli şimdilik: 

'tıf eni postahane civarında milli spor 
Zeki Aıza mağazası 

(11636) 

Istanbul Ziraat Bankasından:· 
Sıra Semti Mahallesi Sollığı Cinsi Hi11esl Emlak Hiıseye gllre ıııu• 

No.11 No.sı hammen kıyıııeti 

857 Koca Muatafıpafa Çırağı Hasan Çukur çeıme Ah,ap hane 1/4 48 50 T. L. 
825 Eyüp (İğri kapı) Hacı Htllrev lğrl kıpı lmıl&thane 112 65-67 750 " 
828 Edirnıkıpı KemankeJ Arpacı bakkal Arsa artını 80 Tamımı 31 100 " 
819 Beyoğlu Kartuluı Kurtulu' KAgir dükkan ve aile babçeal 1/4 226-228 1750 

" 
814 Yeıilklly Şıvketlye Eczacı çıkmaıı vı Ahııp hane ve bahçe Tamımı 6 400 " 

lstuyon 
Araa arıım 518 58-2 1000 812 " Znmrüt " " " 806 Yeniklly \'enik8y Kllybaıı arkası Mubterik hane araa arıını lS(J " 

5 450 
" 805 

" 
Muhterik lıanı arsa arııuı 154 .. 1 462 " " " 803 Büynkdır• Bnyükderı Bayır Ana arıını 376 " 

14 576 
" 793 Arnavutköy Arnavutkliy Büyükıyazma Ahpp hane 1/6 133 100 " 795 .. Ayaıma mevkii Baraka ve bahçe 114 11 111d 50 .. 

" 796 
" , Kondori Ahıap nç lnaım huı 38-72 40-42 yeni 1560 

" 32 eaki 
Yl1zde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden vaya rayrlmllbııdil bonolila &denmek there yukarıda evaafı yazılı gayrimenkullerin 

açık arttırma müddetleri uzablmı,br. Kat'I ihaleleri 8/1/934 pazarteıl güntl saat 15 tedir. Mtııayadeye lttlrak edeceklerin yevmi mezkllrda 
saat on dllrt buçuğa kadar pey akçelerin! yatırmaları llı0ımdır. Şartname Bankamıı kapısına a1ı)1D1fhr. Senei haliye verfilile belediye re· 
simleri milfteriye ~ttlr. (7159) 
~~~~~~~---~~~~---~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'-~~~~~~-----

Laleli Apartımanları ldaresindenı 
Laleli Apartımanlarında inşa olunacak dokuz kapı ile ka

pı ve çerçeve tamiratı ve süpruntü depo ve sandıklarının ta • 
mir ve İnşası ve kömürlük pencerelerinin tel kafes ve camları
nın tamiri için Kanunusaninin sekizinci Pazartesi günü saat on 
ikide münakasası icra kılınacağından şartnamesi mucibince ta 
lip olanların mezkur apartımanlar idaresine müracaat etmele
ri ilan olunur. · . . (6) 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESİ iLANLARI 1 
Lokomotiflerimiz için alınacak alev ve duman boruları· 

nm kapalı zarfla münakasası 31-1-934 Çarşamba günü saat 
15 te idare Merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer 
ya satılan şartnamelerde yazı lıdır (7173) 

Umumi Nefrİyat ve Yazı lfl;ri-Müdürü ETEM iZZET. 
_Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. $ 

t 

lira· 
41 , 


