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2 MiLLiYET CUMA S KANUNUSANi 1934 

Midilli'nin Karadenizdeki akınları HARiCi HAR.ERLER .'\..., ;..•.., ~: . r .... ~· ~ ... '· 

Tercüme eden: M elımet H ALIT Ya zan: Bahriye birinci mülcizımı "Don iç,. Romadaki 
Görüşmeler 

Amerikan 
Kongresi açıldı 
Cumhur reisi ailesi ile 
gelerek nutkunu okudu 
VAŞiNGTON, 4 .A.A. - Meclia açı-

17 • • 
iki sabıkalı lzmirde bir Ölüm havası içinde! -o-

Resmi tebligde neler görü-
şüldüğünden bahsedilmedi polisimizi öldürdü Sağ, sol, ön, arka her taraf düşman 

ve tehlike ile dolu .. 
ROMA, 4. A. A. - Dün aktam neı

rolunan reımi bir tebliğ de M. Simon ile 
M. Muaaolini anaında yapılan miilika
bn çok aamimi olduğu bildirilmekle ik
tifa olunmaktadır. 

lıtında 393 aza ve ayandan 285 kiti ha
zır bulunmuıtur. Salon hıncahınç dolu 
idi. Vazife kurbanı memurun cenazesi 

teessürler içinde kaldırıldı Tahminimizde yanılmamıtız. Biz 
9imale, Romen sahilleri~den Rua
yaya, Rusyadan Romanyaya yiye
cek, ıilih, giyecek, asker tapyan 
gemileri vurmaya giderken Rus fi. 
loıu da Karadeniz Boğazı önlerine 
gelmit, yığılınıt ! Yapacakları teY 
kestirme ve belli idi: Boğazdan 
çıkan herhangi bir gemiyi babra· 
caklar, Yavuz çıkarsa muharebe e
dip hırpalıyacaklar, bizi Boğaza 
dönerken yakalayıp berhava ede
cekler. Bin defa ellerinde kurtul
muştuk. Fakat, bu ikinci tuzaktan 
kurtulmak hemen hemen imkansız
dı. Ne yapacaktık? 

Sabahleyin tafakla beraber Bo
ğazın önlerine yaklatmıttik· Taras
sut mevkii haber verdi: 

- Kıç güverteden bize doğru üç 
kruvazör geliyor, bütün Ruı hattı 
harbı da orada .. 

Biran dütündük: 
- İstikametimizi değittirilim 
'? mı .. 
Boğaza gitmemek, yolumuzu de

ği~ti. mek, tekrar merkeze açılmak 
bizim için belki en iyi kurtulut ça· 
resi idi. Fakat, gene en büyük teh
likeydi. Çünkü kömürsüz Midilli 
on para etmez. 

Ueriye atılmak daha büyük teh
like. Rus torpil tarlaları olduğu 
muhakkak. Süratimizi kısmaya, 
fÜpheli ve torpilli sahayı dikkat ve 
teyakkuzla geçmek imkansız, çün
kü, Rus donanmasının umumi aleti 
altına gireceğiz ve mahvolacağız. 

Çarçabuk karar vermek lazım
dır. Fakat, bu mülhit vaziyetini
çinden nasıl çıkabilirdik ki karar ve 
rilsin ! 

Önümüz dütman, arkamız düf" 
man, yanımız dütman ve her fey a
leyhimizde! 

Geminin içinde ölüm havası esi
yor, dütman trapnel vramplan sağ
dı>n, M>ldan, önden arkadan bizi 
tclı.lit ediyordu. 

Bu saniyelerde Rus Amiralının 
ne düşündüğü aşikardı, muhakkak 
frj : 

- Şimdi ne yapacakaınız baka
yım?. 

Diyor ve .. Belki de itiyadı ise bir 
vot!<a atarak: 

- Kapana kısıldınız •• 
Diye kahkahayı atıyordu! 
Hem de bu emniyetle olacak ki 

biran sonra Rus lcıuvazörleri atesi 
k~st~ler Ye hatti istop eder vaziyete 
gırdıler. Bunun tek manası, 

:....:. Haydi timdi batınızı çarpa. 
cak laf arayınız·. 

Demekti. Vaziyet sarihti. Rus 
torpil müfrezeleri Boğazın dıtını 
torpil tarlasına boğmutlardı. Kru
vazörler meıunilerini ve kömürle
rini nafile yere harcamak istemi
yorlardı. Nihayet bir noktada bi
zim bir ınayen tarlasına dütÜP ber
hava olacağımızdan emindiler. Ar
kamızda ve yanımızda seyre dal· 
mıtlardı. 

Deniz sakin, dalgasızdı. Narin 
kruvazör bu sessiz ve köpüksüz de
nizi yaı'a yara avcı eline dü~en ve 
ikibetinin neye varacağını kestire
miyen bir ahu çevikliğile ileriye 
doğru gidiyor. 

En son karar da buydu: 
- Her ne bahasına oluna olsun 

ileri!. 
Kömürsüz Midilli geriye döne

mezdi, sarılan Midilli sağa, sola sa
pamazdı. En ıon namuskar ve mer· 
dane hareket ikibeti mukaddera
ta bırakıp ileriye gitmekti. Ya bir 
mayen tarlasına dütüP biranda 
havaya uçacak, yahut ta yaralı be
reli bile olsa Boğazdan içeri ken
dimizi alabilecektik. Bu saniyeler• 
deki azap, üzüntü ve heyecanı böy
le bir anla başbap kalmamıt hiç 
kimse tasavvur edemez. Bunu bil
mek için yatamak lazımdır. Anlat
mak bile hiç bir teY ifade etmez. 

Belki en tehlikeli mmtakaya gir
miştik. Hemen hemen hepimizin 
ayakları titriyor, ümitsiz bir halde 
biribirimizin gözleri içine bakarak 
ve biribirimizin bakışlarında ebedi 
bir vedam acılığını tatarak bekli
yoruz. Hangi saniye berhava ola
cağız? Nasıl öleceğiz? •. 

H.tle geminin öyle bir ıüzülütü 
ve ileriye atılıtı var ki.. lstemiye
rek, doymak bilmiyerek gemiye 
uzun uzun bakıyoruz. Her şeyden 
habersiz ince uzun, vakarlı yapısı , 
göklere duman savuran bacaları, 
endaınlı kuleleri ve sevimli, bir ba
kıtta gözü alan tuhluğu ile suları 
köpürte köpürte akıp gidiyor. 

Fakat, ne garip fenerler gözü
küyor, Boğaz gözüküyor\ ve .. biz 
Boğaza giriyoruz. Hala ne bir mü
sademe var. Ne bir su sütununun 
yükseldiğini görüyoruz. Rusların 
güvene güvene döktükleri ve du
rup havaya uçacağımızı bekledik
leri biranda Midillinin tek torpile 
bile dokunmadan girmesinin tek 
sırrı Ye bunun ifadesi: Talidir .. Ve .. 
Boğaza girer girmez hepimiz bir
den haykırdık: 

- Y llf&Sın Midillinin talii ! 
(Bitmedi) 

ROMA, 4. A.A. - M. Simon ile M. 
Mousilini araamdaki mükilemat, dün 
aaat 17 den 19,ı5 e kadar aürmüştiir. 

iki nazır buııün de tekrar görüıecek
lerdir. M. Simon, cuma günü Romadan 
aynlacaktır. 

Parü gazeteleri 
P ARiS, 4. A.A. - Dünkü görüşmeler 

hakkında ma!Un,.t olmadığından M. 
Mouasolini ile Sir John Simon mülil<a· 
tı bakk:nda Paria cazeteleri az mütalea 
yazmaktadırlar • 

Matin gazeteai, İtalyan mebafiünin, ne 
İngiltere'nin ne de Franıarun Almaya
ın ailahlanınaaına razi olmıyacaldarını an 
Iamağa baılaılı.ldarmı yazıyor. 

Almanyaya göre 
BERLIN, 4. A.A. - Bir çok alman 

gazeteleri ltalyan Lavoro Fascista ga• 
zeteıinin ıilahaızlanma meaeleıine dair 
mutalealannı zikretıoıektedirler M. Al
man gazetelekinio bilhaaaa ıu fdaalan 
göze çarpıyor : 

" Y apılacalı: ilk İt muhtelif memleket
lerin mütekabil nziyetlerini tesbit et. 
mele ve ıuni bir tarzda tesiı olunan mıi· 
aavata12lıiı ortadan kaldırmaktır. An
cak bundan aonıtchr ki ailahlarm aerbeat 
ve cönül rizaaile tenzili lehinde çalıtıla 
bilir binaenaleyh münekaıa edilecek ıey 
Almanyanın üç yüz bin kitilik bir ordu
ya malik olmaya hakkı olup olmadığı 
deiildir. Buııün mevzu bahaolan meaele 
ıilablann indirilmeai değil ailahlanına• 
run tadilidir. 

Ne 0 ö .. .,,, ., .. l'Ufnuer. 
ROMA, 4. A.A. - Doğnı ma!Wııat 

alan mahfe\lerden verilen haberler• 
den eyice anlllfıldıima göre M. Mua
aolini ile Sir Jofın Simon arasında dün 
yapılan konupnada aadece silahları 
azaltma meseleai etrafında görüıül· 
müftür. 

Bu konuıma sırf istiıari bir mahi
yet ve kıymette olduğundan hiç bir 
karar alınmamııtır. 

M. Herriot'nun 
Bir konferansı 
"Seyahatimden maksat 
Fransaya dostlarını mu
hafaza ettirmekti,, dedi 

MARSILYA, 4. A.A. -~ M. Herriot 
dün kalabalık bir dinleyift karşısında 
Savyet Ruıyaya yapt:gı seya'liat hakkın 
lla bir konferans vermiıti . Miimaileyh 
bilhassa ziraat, sanayi, ve fikir aahalann
da gördüklerini anlatarak <kinittir kı: 

Ben zannediyorum ki, eğer sulhu bir 
hakikat haline getirmek, bir piyasada 
mühim bir mevki elde etmek i>tiyonak 
milletler araımda mukarenet elzemdir. 
Her millet kendine mahsus müeıseaatı 
intihapta aerbeattir. Yük•ek aulb menfaa
ti ve hakikata riayet Fransaya Sovyet 
Rwyaya karıı ittihaz edeceği hattı ha
reketi gösterecektir, 

M. Herriot yakın ıarka yaptığı ıeya• 
hata da temaa edcrk alkışlar araaında de
miştir ki : 

Bu acyahatımdan maksadım Franaaya 

iptidai meraaim bitirildikten aonra 
reiıicümbura te!efon edilmiı, M Rooae-
velt zevceai, kızı ve iki küçiı'lı: çocuğu 
ile gelerek beyanabnı okumuıtur. 

Beyanatın altın ve istikrara ait kmm 
!arı ile refahın çiftçilerin eyi vaziyetleri 
ne bağh olduğunu söyleyen kıamı demok
rat ve cümhuriyetçiler tarafından tiddet 
le alkı;lanmıştır. 

Demokratlar ahenktar bir devre ala
cağını tahmin ediyor:ar. 

Cümhuriyetçiler manialar çıkarmama 
ğı vadetmeyorlar ve fena gördükleri 
ıeyleri tenkit haldarmı muhafaza ediyor 
lar. 

9 milyarlık açık 
V AŞINCTON, 4 (A.A.) - Cümhur 

reiai M. Roosevelt kongreye bütçe hak
kında gösterdiği yeni beyannameainde 
milli kalkınma bütçesinde gelecek iki 
acne zarfmcla 9 milyar dolarlık bir a
çık bulunacağun bildirmiıtir. 

Milli kalkınma planının tamamile 
tatbiki için bükUme~e yapılacak iatik
razlar gelecek altı a.y i9inde 10 milyar 
dolan bulacaktır. 

Memurların maaşları 
M. Rooaevelt hiç bir yeni verci tek

lifinde bulıınmamıt. ve bunııala bera
ber ~ memurlarmm. maa.ılann
dan yüzde 15 niapetiıııle yapılan tenzi
lattan üçte bir kısmmm ı temmuzdan 
itibar.,.. İ•de•'™ tavaiye et:mqtir. 

Amerika protesto etti 
BERLIN, 4. A.A. - Amerika aefiri 

uzun Ye orta vadeli alman loorçlan faiz
lerinin tediyesi için alman yeni tedbirler 
hakkında hariciye nezareti nezdinde pro 
teatoda buluomuıtur. 

LONDRA, 4. A.A. - Reichabank ta
l'llfından alacakhlanna bildirdiği airkü
ler, husuıi borçlar meaelesinde Alman· 
ya ile lngiltere arasındaki ihtili.fı arttı· 
rıyor gibi cörüomekteair. 

Keşmir mihracesi 
Kafa tutuyor 

l.ıgiliz hükumetinin tazyik
leri ne mukavemet edecek 

BOMBA Y, 4. A.A. - Keşmir mihra
cesi, Kalkütaya gitmiştir. Mihrace, hü
kümet merkezinin lngilizler tarafından 
Sialkot'a naklini ve Sr:nagarda cenubi 
Hindiatan'a vaki olacak muhtemel teıır
~uz1arı durdurmak üzere bit mev~ii müs
tahkem yapılması hakkında Hindistan u 
mumi valisi ile görütecektir. 

Söylendiğine göre mihrace. lngiliz 
hükUmetinin her türlü tazyiklerine mu
kavemete karar vermi,tir ve eraziıinden 
bu kadar büyük bir parçayi "Emperyaliat 
gayeleri tatmin için " ,·ermeğe r.zı de
ğildir. 

Diğer taraftan imtiyaz anyan bazı İn
giliz aanayicileri Ketmir'in madenlerin
den istifade etmek arzusundadırlar. Fa
kat mihrace, kendilerine herhangi ıekil 
de oluna olaun bir monopol venock iate
memektedir. Zira kendi hukukunun za
rar görmesinden end:te etmekted:r. 

IZMIR. 4 (Milliyet) - Dün gece yanırına doğru mezbaha yanın
da lzmirlileri teessür içinde bırakan leci bir cinayet oldu, 204 numa alı 
Nuri Eleneli isminde bir polisimiz kolları iple bağlı olarak götürdüğü 
Ahmet ve lbrahim adında iki sabıkalı hırsız tarafından tabanca ve ka
ma ile yaralanrak öldürülmüştür. Katiller vak' ayı müteakıp Bornova ci
hetine kaçmışlar ve bu dakikaya kadar yakalanmamışlardır. Cinayet 
etrafında topladığım maliimah bilcliryorum: 

Cinayeti ifleyen hırsızlar leci bir surette öldürülen polis Nuri Elen• 
eli tarafından tutulmuş, karakola getiri/elikten sonra üzerleri aranmıfhr, 
Sabıkalıların Üzerlerinde iki kama ile bir çakı bulunmuştur. Yalnız kı -
yaletini tebdil için çoban kepeneği giymiş olan Ahmeclin üstü dikkatle 
aranmam~, Ahmet kepeneğinin altında bir Nagant tabancası saklama 
ğa muvaffak olmuftur· Cinayet yolda bir tabanca ile ika eclilmi,tir. Hır 
sızlar polis kur,unile yaraladıktan sonra elinden kendilerine ait bir la 
mayı almıflar, bu suretle polis Nuri Efendiyi öldürmüşlerdir. Katiller 
polisi öldürdükten sonra elinden al lıklan evrakı tahkikiye bugün Bor· 
nova civarında athkları bir bağ kulübesinde bulunmuştur.Canilerin tu 
tulması için şiddetli tedbirler alınmıştır. Bugün, yarın ele geçirilecekler
dir. Maktul polis Nuri Efendinin cenazesi mı.ıazzam ihtilalle kalclırıl
mışhn. Cenaze alayına vali Kiizım P<Zfa, vilayet erkcinı, zabıta memur
ları iştirak etmiflerclir. Vali Pafa vazife kurbanı memurun mezan ba. 
şıncla hazin bir nutuk söylemi, ve katillerin herhalde adaletin pençesi· 
ne düşeceğini bildirmiştir. Cenaze kaldırılırken Bergamaclan gelen mer 
humun evli kızının tabut başında lerryaclı herkesi ağlatmıftır. T eeuiir 
büyük ve umumidir. 

Haşhaş nerede ekilebilecek 
'ANKARA, 4 (Telefonla) -Aydın merkez kauuının hafluq eki.l 

meaine müaaacl e edilen mıntakalar arasına ithali Heyeti Vekilece ka· 
rarlaftıNlmıftır. 

Heyeti mahsusa kararları 
ANKARA, 4 (Telefonla) - Ali karar heyetince intaç eclüemi -

yen heyeti mahsusa kararlarından ahiren devlet şurası mülkiye daire • 
since rel' ve tasdik edilenleri Resmi Gazete neşretmekteclir. Zamanın
da itiraz etmediğinden arzuhalinin reddine karar verilen zat Ziraat Ban 
kası eski umum müdürü Şevket Kamil Beydir. 

Rel karan alanlan evvelcebilclirmiştim. Haklarında karar tasdik olu 
nanları İse bu vatandaşlar bir defa daha teşhire lüzum görmediğim
den bildirmiyorum. 

Avukatlar birliği kangresi 
IZMIR, 4 (Milliyet) - lzmir avukatlar birliği kongresine lstanbul 

barosu namına iştirak edecek olan avukatlar bugün geleli/er. Mulekttıf• 
ları tarafından karşılandılar. 

38 kaçakçı daha yakalandı 
ANKARA, 4. A. A. - 28 birinci kanun 933 elen 4-1 tarihine ka

dar cenup hududunda üçü çarpı,malı 27 kaçakçılık ııakası olmuftur. 
Bu ııakalarcla ikisi ölü biriıri yaralı ve 35 i sağlam olmak üzere 38 ka· 
çakçı ile 60 kilo gümrük kaçağı 200 kilo inhisar kaçağı, 1200 çak· 
mak, iki tüfek, 8 kaçakçı hayvanı tutulmu,tur, 

Kendi rekorlarını 
kıracaklar 

PARIS, 4 (A.A.) - Auto cazete
aine göre, düz hat Üzerinde dünya ıam 
piyonu olan Codoa ve Rossi, bu ay IO 

nunda kendi rekorlannı kırmağa te• 
ıebbüı edecekler ve lstrea'ten Cenubi 
.Aınerikaya uçacaklardır. _..,_ __ 

1 Yeni Romanya 
Başvekili istifa etti 

(Başı 1 inci sahifede) 
dan teıkilü de tasvip ederek kediaine fır 
kanın muzaharetini karar altma aldı 

doatlannı muhafaza ettirmek Ye yeni 
dostlar temin eylemektir. Balkan haberleri Şuraaını da kaydetmek lazımdır ki, 

daha geçenlerde İngiltere Kralı bu mih· 
raceye tamamen iıtiınai ve husuıi bir 
rütbe venniıti. 

M. Mussolini'nin bir 
makalesi 

Fırka içtimamdan aoııra, bllfvekil 
Talloresko kralın bulunduğu Siııayaya 
hareket etti. Mumaileyh arkadaılariy
le iati~arelerine bu cece de devam e· 
derek yarın aabah yeo.i kabinenin lia 
tesini krala verecek Ye yeni hükünıet 
azaaı yarın tahlif edilecektir. 

Ki. Y orgi karısını bırakh 
F ransadaki casuslar 
PARIS, 4 (A.A.) - Bahriye ne -

za.retinden bildirildiğine göre caaua • 
luk meselesi hakkında yapılan tahki
kat neticesinde profesör Martinin e
vinde bulunan veaikalar milli müda
f afayı ali.kadar etmiyecektir. 

İtalyan bahriyesi 
ROMA. 4. A.A. - Ba..'1riye bütçesi İ· 

çin meclise verilen raporda İtalyanın do
nanmasını arttınnadı:ğı ve hatlli deniz 
muahedelerinin kendiıine verdiği mü
saadeden bile iatifade etmediği kayde
diliyor. Bununla beraber hakkından vaz 
geçecek değildir. İtalya aadece bir Ak. 
deniz devleti aifatile değil, fakat tica
reti bütün denizlere yayılmıt olan bir 
bahri de .. ıet aıfatile de münakale yolbn 
nın aerbeıtiaini temin edecektir. 

LONDRA, 4 (A.A.) - M. Muı • 
aolininin Popolo d'lta.lia. ııazetesinde 
ı934 baılıiı a.!Lmda neırettiği ve 0-
nivenal Service gazetelerinin aynen 
sütunlarına ceçirdikleri makale çok 
kuvvetli bir tesir yapmıttır. lnciliz ga 
zeteleri bu yazıyı olduğu gibi dercet
tikleri aırada küçük milletlerin ıulh 
ve aükUıı içinde ilerileınesini aağlaın· 
laıtınnalc için büyük devletler ara • 
aında aürekü bir anlaflD& elde edilme 
ai cerekliğinden bahseden k:mmlan 
bilhaaaa eheuuniyetle kaydetmekte • 
dir. M. Mouuolini, bu yazıaının ao • 
nuoda demiJtir ki: 

M. Tituleaco 
M. Tituleake'nuıı, dün Senmoriaten 

hareket ettiği 'Ve yarın buraya celece
ği hakkında vermit olduğum haber 
teenüt etmittir. M. Titulesko :rann 
aabah aaat onda Sinayada bulunacak· 
tır. Mevaukan öğrendiğime söre mü
maileyh yeni Tatareako kabin...U.de 
yine hariciye nazırlığını kabul etmit· 
tir. 

Bükreşten de ayrıldı. Eski Yunan kra
liçası kaplıcalardan birine gidecek 116 İşçi kurtarılamayor 
ATINA, ı4 (Milliyet) - "Kati • ı 

merini" cazeteıi dünkü nüabaıında. ıu 
haberi •ermetkeclir: 

''Kr.,1 Yorgi ile Kraliçe ElU:abetin 
botandıklan kat'i ıurette habe.- alm
mıftır. Hatti, kral, kraliçeyi Biikr"f• 
te bırakarak oradan aynlıruıbr. Eıki 
kral i~ kraliçenin artık bir arada 
)'&fama.lan imkinuz bir ha.le gelmiı
ti. Kraliçe A"1'Upa kaplıcalarından 
birine gidecektir. 

Bir istifa daha mı? 
ATINA, 14 (Milliyet) - Bugün 

ıiyaai maha.filde Adliye nazm Talla
duroa'un iıtifa edecefi riYayeti dola
fıyordu. 

Türk talebesi Atinada 
ATINA, 4 (Milliyet) - Buraya. 

gelen Türk talebesi, refakatlerinde 
Milli Yunan talebe birliği azaaı oldu
ğu halde, Meçhul asker abidesine bir 
çelenk koymuılardır. Bu sırada Tü.ık 
talebe gnıpu reiai bir nutuk ıöylem'f, 
muhafız teıkili.tı muzikaaı Türk ve Yu 
nan ma11larmı çalmııtır. Bir Efzun 
müfrezesi reami esli.mı ifa etmiıtir. 

tı1. Maksim os'a Romada intizar 
ROMA, 4 (A.A.) - Yunan Hari

ciye nazın pek yakında Romayı ziya.
ret ede<:eği cihetle gazeteler bu zi • 
yaretin büyük ehemmiyetini kaydet
mekte ve ltalya ile Yunanistarun bil
haaaa iktısadi ve hani aahada tefri
ki meaaide bulunmak busuaunda bü • 
yük men(aatleri olduğunu yazmakta
dır .. 

Sovyet!er ve Bulgaristan 
SOFYA, 4 (Milliyet) - Bulgaris

tanın, Ruıya ile ıi.t-ui ve ticari müna
aebatı halolnnda aorulan bir auale M ... 

buaan reiıi Coapodin Malinoy dcmit
tir ki: 

"- Biz bu meaele üzerinde en ce 
ride !Ptmeliyiz. Bu da benim fa}ıai 
fikrimdir. Bizden evvel, diğer hüku
metlerin Ruayayı tannnalan li.zandır. 
Ondan aonra biz de Ruayayı tanıma
ğı düıünebiliriz. 

Bulgar kralının BUkreş ziyareti 
SOFY A, 4 (Mlliyet) - Bulgar 

Kral ve kraliçeainin, Romen kralı 
Karabu'a iadei ziyaretleri tarihi he
nüz t ... bit edilmemittir. Bulgar hü • 
kümdarlarmm bu ayın 21 - 24 ü ara
Anda Bükreıe gitmeleri muhtemel • 
dir. 

PRAC, 4 (A.A.) - Volff Ajan • 
tından: Alınan aon haberlere göre 
Nehon madeninde vulrubulan bir it • 
tial neticeainde toprak yıfınlan al • 
tında kalan itÇileri kurtarmaktan Ü • 

mit keailmiftir. Şimdiye kadar on al
tt ceset çıkarılmııtır. Difer 116 iıçi.

nin hi.la aai olduklarına dair hiç bir 
eaeri hareket cörülememektedir. 

M. Marconi döndü 
BRINDIZİ, 4 (A.A.) - M. Marce 

ni Uzak Şarkta yaptığı aeyahatten 
dönmüıtür. 

Makedonyada siyasi mahkOmlar nüm• yapdmaamı kararı ... tırmııtır. 
BELCRAT, 4 (Milliyet)_ Yugos- Tahririnüfusa daha timdiden hazırla-

lavya ile Bulgaristanın yakmlafJDa.aı nılmaktadır. Karar, ticaret nazırı Dim. 
münuebet.ile, Kral Alexandr Yugoa • Giçey tarafından tasdik edilmiştir. 
lav mahpusha.nelerindeki Makedon • Bu aebeple aynlan 4 milyon leva büt-
yalı siraai m-.hkUınlar İçin bir alfı çeye geçirilecektir. Tahriri nüfuı, 
umumı verecektir. Affı umumi Bul • ı926 da ya.pıldığı gibi olacaktır. 
gar hükümdarlarile Bulııar sa'ıvekili Yunan dahiliye nazırlıgvı 
M. Muşanofun Belgradı ziyaretlerin-
de mevzuu be.bsedilmiıtir. ATINA, 4 (Milliyet) - Baıvekil 

Bahriye bütçeainin ııeçen aeneden 
172 ı-2 milyon ekaik olarak 1.225 mil
yon olduğu malumdur. 

ARaporda Avrupa milletleri için teşkil 
edeceği tehlikelerle Japonyanm iııki,a
fındao da bahsedilmektedir. 

Bankayı dolandıran 
PARİS, 4. A.A. - Dün aktam polia 

müdiriyetinde deveran eden bir ıayiaya 
göre hıraa Staviakey, Lizboo'dan Vene
zuella'7a gitmek üzere vapura binmittir. 

150 kişi toprak altında 
PRACUE, 4. A.A. - Oaek'de (Po

lonya) dün alqam bir madende Grizu pat 
lamıştır. Bu madende 150 kiti çalışıyor
du. Maden kuyuıu ve üzerindeki tesisat 
parçalanmıştır. 

Madencilerden biç birisi çıkmadığı i
çin birçoklarının ölmüş olmasından en
diıe ediliyor. Başka tafsilat yoktur. ----

S f d b b M. Çaldaria bugünlerde hürriyetper-
0 ya a om a ver fırka rciaini ziyaretle, kendisine Borçlarını vermeyenler 

SOFY A, 3 (Milliyet) - Dün aaat Dahiliye nazırlıiını teklif fedec:ektir. VASHINCTON, 4 . A.A. _ Minne-
5 5 ta "Hacı Dım' ı'tn' meydanında b'r Çaldarisin bu hareketi M. Venı'zeloaa 

• " 
1 aota cümhuriyetçilerinden M. Knutıon, 

"1934 ydı içinde beynelınile.l bir 
anlatma yaptlanu7acak olu~.' Avru
pa muhtelif mild.etleni~n murekkep 
ve biribirine dütmAn bır takım grup· 
lar t....,kkülü auretindeki eaki aiıte • 
me rucu etınit olacaktır.'' 

Bu sene rekolte fazla 
MOSKOVA, 4 (A.A.) - Taaa A· 

janaı bildiriyor: Sovyet merkezi icra 
komitesine Ziraat hakkında verdiği 
izahatta ziraat komiseri M. Yokolef, 
1933 senesinin en mühim neticeainin 
Avrupa iatihaaltında elde edilen te • 
zayüt olduğunu söylemitıir. Zahire is 
tihsalatı elde edilen tezayüt oldui(u
nu aöylemiqir. Zahire istihsa.latı 1932 
aenesine nisbetle yüzde 28 niabetinde 
artıruıtır. Münhasıran buğday rekol
tesi yüzde 36 fazladır. Pamuk iatih • 
aa.latı 4 milyon kentali bulmuştur ki, 
umwni harpten evvelkine nisbetle yüz 
de 88 fazladır. Bunun 80.000 kentali 
mısır pamuğudur. Halbuki umumi 
harpten evvel bu cin& pamuk Sovyct 

M. Titulesko, Romanyada birkaç 
ııün kaldı.klan Ye yeni kabine azaaiy
le beraber tahlif edildikten aonra bu 
ayın onunda toplanacak olan küçük 
itilaf konferans111& iftirak etmek ü
zere Zağrebe gide<:ektir. 

Bu ıııreUe, ıünlerdenberi hariciye 
nezaretini kabul etmesi hakkmdaki 
tekliflere cevap vermeyen M. Titul
kn'nun tahsi vaziyeti de arzuAJ yeri• 
ne cetirilmek auretiyle tenevvür et
ınit n binnetice hükümet lıuhrMı 
da halledilmit addolunabilir. 

Başvckaletin bir tebliği 
ANKARA, 4. A.A. - Baıvekilet

ten teblic olunmuıtur: 
Heyeti vekile müzakereleri hakla1' 

da Milliyet gazetesinin neıriyatı bat
veki.letin veya heyeti vekilenin bir 
tebl'.ğine istinat etmemektedir. Bun• 
lann bir çoğu tahminlerden ibarettir. 
Heyeti vekilede henüz mütalaa edi· 
len projeler hakmda Milliyet gazeli>' 
ainin ne va.arta ile malümat aldığı 
meçhuldur. 

Efkin umumiyeye bu izahat, Mil· 
liyet cazeteainin baıvekiletle hiç bir 
münasebeti olmadığını beyan etmek 
için verilmiıtir. 

Rusyada yetiıtirilmiyordu • bomba infilak etmi~tir. Bu yüzden ka111 haamane bir tekilde telakki edil mecliae bir kanun layihaaı vermiJtir. Bu 
. bütün etraftaki cam1ar kın1m11 ve mektedir. kanun ıe.yihasında Aınerikaya 01an ı..arp Meclis reisimizin 

Halk ta telaıa düşmüıtür. Bombanın Yunan haya nazırlıgwı borçlan taluitlerin i vermemit olan dev- İspanyada af tecekkürleri 
kimin tarafından atıldığı hakkında Jetlerden yapılacak ithalata 3 miali ııüm- Y 
tahkikata devam edilmektedir. _ ATINA, 4 (Milliyet) _ Çaldaria rük konulması teklif edilmektedir. MADRIT, 4. A.A. - Kabine dün top- ISTANBUL, 4. A.A. - Büyük Millet 

B ı dun fazla. meıgul olduğundan M. Ral lanmıı ve ittifakla umumi affın tarihini Meclisi Reisi Kazım Paşa Hazretleri, ye 
u.garistanda umumf tahriri . liain İ•tifaaı ile münhal kalan hava Churchı'll 

0 
•• ldu- ve kimlere ıaıbik edileceğini tesbiı et- ni yıtı kut1uıamak için memıeketru her 

n uf Us nazırlığını ~aellüm edememiı • mittir. tarafından ve birçok zevattan aıdıiı te!>-
tir. Bu nt'zareti de bugün saat onda LONDRA, 4 (A.A.) _ Vikont Adliye nazırı, din iıleri bütçesi bitti· rik telgraflarına ayrı ayrı cevap vermek 

SOFY A, 4 (Milliyet) - Bulgar Üzerine a.lacaklır. Baıvekil hava er- Cburchill ölmüştür. 68 yllJında idi. Vi- iirdenbcri varidataız kalmış olan muh- irnk&naızlığmdan dolayi teşekkürler;nio 
İ•tatiatik miidiriyeti 1934 aenesi ki- ki.nmı toplayarak kendilerine ııkı bir konU kraliçe Viktoryanın vaftiz çoaıp taç papazlara yardım için bir proje ha· iblağına Anadolu Ajansını tavait etıııİt 
nunu~vvelin;n 31 inde wnu~mı~"l_!ta~h~nd'~rıL'..LJd~i~i~l~in~ta~v~İ~Je~d~e~c~ejgi'!r._ _____ ı_~idi~·~· --~---~----------------~ı.ır::;::l•:ma:::i~a:.,::m:em;::.lll'~:edi::!'lmi:::;'•~ür~·~·-----......!l:tll'~di~·~~:...----..--.-.-.-. ............ 



lflCLE;;'fi) 
Profesyonel güreşçiler 

Gündelik olsun haftalık olsun 
gazetelerde A vru;ada gürefen bir 
pehlivan hakkında bir takım nef -
riyal görüyorum. Bu nefriyat genç 
liği az çok ali.kadar ediyor, heye
cana dütürüyor, belki mahalsiz ü
mitler de veriyor.. . Bir müddettir 
devam eden bu netriyat üzerine 
tecrübe görmüf bir spor muharriri 
11fatile karıtmayı münasip gördüm. 

Evvela hepimiz bilmeli ve ka -
bul etmeliyiz ki; profesyonel gü -
retlerin hiç birisi ciddi değildir. 
Mutlaka evvelden hazırlanmıt prog 
ramlara göre yapılır. Yani kimin 
kimi ne kadar zamanda yeneceği 
evvelden tayin olunur. Artık böyle 
lanıfık döğüt teklindeki güretlerle 
•.~etlenip (ah, Dinarlı Mehmet, 
foyle yapsaydı böyle olurdu!) di -
Ye göğsümüzü dövmekte mana 
j0~ ! .1911 de T akıimde son güref
erını Yapmıt olan Kurtdereli Meh

met Pehlivan da dahil olduğu hal
de Türkiyede bulunan ve Avrupa
da olsun, burada olsun beynelmi _ 
l~l profe~yonel güretler yapmıt bü 
tün pehlıvanlara bu söylediğimin 
yanlıt olup olmadığını sorarım. 

Ben daha 911 de Taksimde ya 
P~~an gilretlerin bu tarzda lanıtık 
gure, olduğunu görerek profesyo
nel uiireften iğrenmittim. Ondan 
dolayıdır ki ; bizim amatör 
güreflerinin kıymeti ve ehemmiye
ti halk ve bütün dünyaca tanınmıt 
tır. 

Diyeceksiniz ki: 

- Efendim! Paristeki halk bu -
nu bilmiyor mu?. 

P~risteki halkın içinde de bu • 
n~ bılenler vardır. Fakat 4 milyon 
~uf~ıs olan bir tehirde (Kıtlık sirk) 
h enılen yerde numaralar arasında 

erk gece bir iki çift te güret kon -
ma tadır. Seyirci bunun ne batını 
ne sonunu ara O k' .. • ' d • r. gece ı guretı sey 
~: b~İbgıder, Binaenaleyh, karileri 

h 
· 

1 assa gençlerin bir kere da
a nazarı dikk t · • b 1 .. 1 a ını u profesyo • 

ne guret er üzerine lb d • a·1 1. ce e erım. 
ı me ı ve unutmama} ki 

fe 1 hl. ı:yız ; pro-
syone pe ıvanlar, ufak bir töh 

ret kazanınca artık n- t·· ı 1 . . -...a or er e ya 
nı cıddi güre, tutanlarla güretmez-
ler .. Bunun için ya fazla para İster 
Y~ut hatka bahane bularak çeki • 
nırler ••• 

• Spor vardır ki; profesyonelleri
n.' seyretmek zevklidir. Dalavere • 
sıyoktur.Profesyonelfutboltakı 
larınm DJA"I 'b' m ki. ~ an gı ı.. Spor vardır 

d 
.. ' ~rofesyonelleri spor bayıiyeti 
Ufunınezler M al f 

ne) ·· • a ese profesyo _ 
huldguretle~ bu !'evidendir .. lstan-
1 an .~a~s~. gıdecekleri gazete _ 
l~rde aorduğüm üç diğer Türk peh 
ıvanı da ayni makineye dütecek 

ve ı>ara kaza ak • • 
b rım ıatıyoraa çarna-

tar u tek~i kabul edecektir. Zaten 
uradan ıııderken orada emprezar 

yonu~ her dediğini kabul edeceği
~e daır taahhüt vermit ve belki ke
fıl de göstermi,tir. Artık hunla • 

rı~ muvaffak olup olmamalannda
~ ehemmiyeti siz dütünün de te • 
•• ye h_:Yı;cana dütnıeyin ! 
Bır hadise münasebetile bir 

eli ' A· en §e. 
kaza~.z~ Y~l alıın ! Ya ben 
Bir doktora • hır kurtun yesem. 
nıma girdi". ıı~taem. Kurşunun kar 
bi tedb· ırın.ı farkedemese de tıb-
d ır gecıkse b h •· en • Allah ve en u yuz • 
kaybetsem •aldaım - ha:fatırnı 
cevabını v~ ne l.&zıın gelir? .. Bunun 

rernıyorum?. 
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ŞEHl_ R HABERLERi IFıK~ 

Yeni elektrik tarifesi 

yapılırken ... ._ka•e .. ı 

Y umurla, peynir 
Tereyağı 

Almanya bu üç maddeyi 

inhisara aldı 
Alman hülcumeti bir kararla yu

murta, peynir ve tereyağını devlet ın
biaan albna almıttır. Bu inhisarı o • 
fi&ler idare edecektir. Bu haber §~hri· 
miz ihracatçıları arasında mühim a • 
kialer husule getirmiıtir. Almanya pey 
nıirlerimiz için bir mahreç olmakla 
beraber, yumurl.'alanmız için bil-
hana son zamanlarda baılıca 
mütterimizd.ir. Almanyada böyle 
bir karar verildikten aonra ihracatçı· 
Jonn bundan aonraaı için nasıl bir yol 
takip edecelcleri henüz mailim değil· 
dir. ihracat ofi&i derhal Berlin Tica· 
ret mümeuilliğine müracaat ederek 
mufassal maliimat istemittir. Gelen 
malıimota göre bundan sonra yumur• 
talann ve peynirlerin doğrudan doğ
n>ya ofialere satılacağı anlatılmakta
dır. Ofialer mübayaa ettikleri malı da 
hilde aalacoklardır. 

Yumurta fiatları 
Ticaret odaaı Yamurta fiyatlarının 

ıreçen hafta İçerisindeki tem .. b 
m tesbit etm.i . B . evvuca .. 

h ft ıtır. u vazıyete nazaran 
&e~en a ~ ~urta fiyatlarını müte 
eaaır eltneaı !az-gelen b;-ok h"d' 
'er • fi U -,. a ıae-e ragmen ya: ar sabit kalını 

Marsilyat!an bir tUcca~tır. 
heyeti geliyor 

Ticaret odasımn verdiği mal\ı..ma_. 
ta nazaran, Marailya ithalat tacirle • 
rinden mürekkep bir heyet yakında 
Türkiyeyi ziyıaret edecektir. Diğer ta 
raftan Marıilyada gene Marıilya ih
racatçılannm te~bbüsile b:r Türk 
Ticaret odaaı teais edilmektedir. 

Yunan zeytinleri tozuldu 

Son gelen malürnata nazaran 
Yunaniatanda zeytin ıineği denilen 
bir nevi h~ere biihasıa yemeklik zey 
tinler Üzerinde müthiş tahribat yap • 
IDlfhr. Bu tahribatın yüzde 70 dere
cesinde olduğu bildirilmektedir, 

Ecnebi malı damgası 
iY erli malı olduğu halde ecnebi ma 

1ı gibi satılan eıyayi satanlar ve ya.~ 
panla • hakkında Ticaret odasınca tet 
kika pmak Üzere tqekkül eden 
koml ~ .. .>nun faaliyetinin ne netice ve-
receginin iktısadi mahafilde alaka İl& 
beklendiğini dün yazmıttık. Bu huaus 
ta dün kendiaile görüten bir muharri
rimize komisyon azasından Medhi 
Sait Bey demittir ki: 

- Ben hukuki noktai nazardan 
meseleyi tetkik •derek, piyaaadıı.ki 
Taziyete söre, bu ite cesaret edenle -
rin harketlerinin ce7& tokibatını istil
zam eden tarafı olup cıhnadığmo 
dair bir rapor verdim. T ohü bu 
rapor da tetkik edilecektir. 

ley için bir teblig 
Borsa ve Oaman!ı Bankası komiser.' 

liiinden : 
Mavi renkte ve (Bin) Ley kıyme

tindeki Romanya Kağıt paralarırun 
tedavülden kaldmlma tarihi 31 ikin· 
ci kanun 1934 de kadar temdit edil· 
mittir. Bu paraların Romanya hari• 
cindeki h&{Dilleri, but>lan tebdil için 
münferiden veya müıtereken, bulun
duklan memleketlerdeki bir Banka 
vaaıtaaile Romen ihraç müeaseıeıine 
gönderebileceklerdir. Değiıtirilerek 
iade olunan paraların poata ücreUeri 
aohiplerine ait olacaktır. Eaki pora
lar 31 lkinciki.ııun 1934 ten aonra 
tedavili kıymetlerini gaip edecekler
se de Romen Milli Bankası bunları 
yine deiittirmeğe devanı ed~ktir. 
Fakat bu tebdil doğrudan doğruya 
sahipleri tarafından ibraz ve Banka 
nm yalnız E.. .. kreıteki merkez müease 
seaine müracaat auretile kabil olabi· 
lecektir. 

Alakadarlarca malürn olmak Üze
re ilni olunur. 

Tosya pirinçleri 

KASTAMONU, 4. A.A. - Bu sene 
Toayanın pirnç mahsülü çok İyidir. Bu 
ıenelci mahsul bire 15-17 vermiıt:r. Tos
yanm bu yılki iatihsalitı oltı milyon ki 
loyu bulmuttur. Tosya pazarında bir 
aydanberi pıriniç üzerinde harardli mua· 
mele olmaktadır. Pirinçin kilosu ilk pa 
zara geldiğ hafta onbir buçuk kurut ol
duğu halde bu hafta onbet buçuk üzerit> 
den &atılmıştır • F abra<a ve dinkler pi
rinç iatihaaline lcaf gelmeimelr.te ve br 
çok alıcılar dinklerde nöbet b>klemek
tedirler. 

Fransaya portakal ihracatı 
Portakal piyasasında eski durgun

luk pek kalmamııtır. Noel yortuları 
müanaebetile, dahili piyasamızda sar 
fiyat artmıttır. Fakat bu artıı porta
kal ticareti için canlandırılacak de • 
recede değildir. En mühim meaele por 
takallanmıza bariç piyasalarda mÜf
!eri bulmaktır. Halbuki Türkiye por
takalJan için yolnız karınnızda ltal
Ya, İspanya, Fransaya külliyedi m'k 
darda portakal ihraç ediliyor. Porta· 
kal tacirleri, Fransaya portakal ih -
raç etmek maksadile, Marıilya tica -
ret rnümesailliği nezdinde tekrar te
tebbüsaıto bulurunuılardır. 

Bulgaristandan ceviz ihracatı 
~0.FY A, 4 (Milliyet) - Burada 

c~vıx. ıhracatına devam edilmektedir. 
Şımdıye kadar ihraç edilenler 146 va 
gonu bulmuıtur. Yakında Çekoalovak 
yaya 20 VAgon kuru erik ihraç edil • 
m~si mulıterne'dir. Maıım~fih erikle-

ll•arltte 

Yeni asistanlar 
--o-

Oc fakülteye on dört 

asistan daha alındı 
Hukuk, fen ve edebiyat fakültele

rine ihtiyaç niabetinde yeniden asis
tanlar alınnuıtır. Hukuk fakültesine 
husuai hukuk zümresine 8, i.mıneye 
4, cezaya 4, iktıaada 4 olmak Üzere 
14 aaiatan alınmııtır. Aıiıtanlann bir 
kıamı fahri, bir kıaıru muvazzaftır. 
Muvazazf olan aaiatanJardan baı aaia
tanlar tayin edi.lmittir. 30 yatından 
küçük olanlar aaiıtanlığa kabul edil
memektedir. 

Seminar mesaisi 

Oniveraitede tem.iner meıaiai ıçın 
bir talimatname yapılmaktadır. Se • 
m.iner mesaisi ayın aekizinden itiba
ren baılayacaktır .• 

Umumi mUfettiş!er 
Maarif vek&!eti umumi müfettiıle

rinden Reta! Nuri Bey Tekirdağına, 
Ali Can:p Bey de Ankaraya gitmiı -
lerdir. 

M. Stanley 

On bet gün evvel tetkikatta bnlun 
mak üzere tehrimize gelen Manc;estr 
Oniveraiteai terbiye profesörü Mıatır 
Stanley dün memleketine avdet et -
mittir. 

Yılbaşı tatili bitti 

Yılbaıı ınünaaebetile tatil edilen 
ilk mektepler dünden itı"baren tedri
aata batJaınıılardır. Liae ve orta mek 

l
tepler Yarından itibaren dersler baı
ayacakJardır. 

Hukukta tecdidi kayıt 
Evvelce Hukuk faküI' 1 · k 

d l . • esme ay -
• 0 unarak, bılahara faküiteyi muhte· 

lıf . aınıflardan terl<eden talebenin 
tecdıt kayıUan için muvakkat bir ta
limatname netredilmiıti. Bu talimat • 
n~e ahkimına göre bu gibi talebe -
nın ~a':ıtlan aenı.bqına kadar yeni • 
lenmı~~ı. Fakat yılba§ma kadar veri
Jen mühlet zarfmda bütün talebe ka
yıtlarını tecdit edemediklerinden bu 
mühlet bir ay daha ebndit edilmiftir. 

Ders saatleri 
Şehrimiz lise müdürleri dün öğle

den aonra Maarif dairesinde bafll1Ü -
fettiı Sa.!ih Zeki Beyin riyaetinde bir 
toplantı yapmıılardır. içtimada derı 
saatleri proırramı ırörütülmiiftür. Bu 
İçtimalar daha birkaç perıembe de -
vam edecek, programlarda bazı tadi
lat yapı!acakbr. 

Gazinin lstanbula armağanı 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümü 

münaaebetile Gazi Hazretlerinin fır
ka lıtonbul vilayet merkezine ve la -
tanbul Halkevine hediye buyurduk • 
lan fotoğraflann çerçeveleri yaptınl
mııtır. Fotoğraflar önümüzdeki hafta 
içinde merasimle talik edilecektir. 

Adananın kurtuluşu 
Adana kurtuluşunun bugün yıldö

nümüdür. Şehrimizdeki Toros genç -
!er birliği bugün Halkevinde toplana 
rak bu y&! dönümünü teıit edecekler
dir. Merasim &aat 16 da batlayacak -
tır. 

Üniversitede bu seneki ta~ebe 
Bu •ene Oniveraitenin hemen her 

fakültesinde talebe mikdan diğer ıo
neJere nazaran fazladır. Gençler fen 
fakültesini, bilhassa fizik, riyaziye 
kıaımlannı tercih etınitlerdir .. Geçen 
aene riyaziye şubesinin müdavimleri 
ancak on, on be§ kitiye baliğ olmut -
ken bu aene bu tubeye kaydedilen 
ırençlerin mikdan al!mttı bulmu§tur. 

Taletenin sıhhati 
Maarif fvekiletine memleketteki 

bi~lerce talebenin aıbhi vaziyetlerini 
olakadar eden çok mühim bir rapor 
verilmiıtir. Bu raporda ilk madde o
larak mekteplerdeki talebenin icap 
ettiği derecede muayene ve tedavi e
dilmediği ileri ıürülmekte, buna .., • 
bep olarak ta Maarif vek&!ctinin aıh· 
hi teftiı tetkilibnın memleketteki 
mektep ve talebe adedine niabetle 
çok dar bir kadrodan ibaret bulun -
duğu gösterilmektedir. Maruf bir dok 
tor olan rapor aabibi, talebenin ııh -
halli ve gürbüz yetişmesi için ilkmek 
teplerde birer tane doktor bulunma • 
aının mutlak surette elzem olduiu ka 
naatini de ileri aürmüıtür. Verilen m.a 
IUına\lı göre, Maarif vekileıi bu ra
poru nazan dikkate almıttır. Tetki • 
kat yapılıyor. 

Eyübün dileği 

••l•dlJ•ll• 

Tramvay Ücretleri --Alınan neticeye göre, 

tenzilat yapılama yor 

Tramvay bilet ücretlerinin ucuzla· 
tılıp ucuzlatılmayacağı hakkında tet· 
kikat yapılmıtbr. Alman neticeye gö
re tramvay bile<! ücretleri elekt..:k Üc· 
retlerine tabidir. Elektrik kilovat fi. 
yatları yılbaşından itibaren on para in 
dirilmittir. Tramvay ücretlerinde ten
zilat yapılobilmesi için, elektrik kilo 
vat Ücretlerinde oagari 20 para ten • 
zilat yopılınası azım gelmektedir. 

10 para tenzilat tramvay ücretle
rine teair etmemektedir. 

Şehir halinin yeni bütçe ve 

kadrosu 
Belediye daimi encümeni muvak

kat tehir halinin bütçe ve lcadroaunu 
ikmal ebnif, umumi bütçeye dabil e
dilmittir. Evvelce hal bir memurla i
dare ediliyordu. Yeni İnfa edilen hol· 
de müdürlük teıkilab yapılmı§br. Ha 
le bir müdür, bir müdür muavini, bir 
muhasebeci ve kafi mikdarda me -
mur tayin edilmiıtir. Halin İn§aatı bit 
tikten aonra yeni kadro ile faaliyete 
geçecektir.. Belediye ikbıat müdürlü 
ğü haldeki alım satını muamelab için 
bir talimatname hazırlamaktadır. Mec 
Jiıin tubat devresine bu talimatname 
yetiıtirilecektir. 

Ma yiat ölçüleri 
Mayi tartan ölçülerin piyaaoda 

mevcut olmamaaı dolayısile dün be
lediye (3) bin takım mayi ölçüaü m?· 
bayaa ederek muhtelif esnafa tevzı 
etmittir. . 

Fakat henüz rub'u litreler pıya· 
aoda yoktur. Bir kaç güne kadar da 
rub'u litreler yapıtırılacak, ve eana• 
fa dağıtılacaktır • 

Bu ayın onuna kadar mayi ölçü
ıünün bütün envaını bulundurmıyan 
eanafa ceza verilmiyecek, ayın onun
dan aonra mayiat ölçülerinin konlro
Ju yapılacaktır. 

Muhtarlık işleri henüz 

yo!una girmedi 
İstanbul kaymakamlan dün aabah 

belediye reis muavini Nuri Beyin r.i· 
yaaetinde toplanarak muh.arlığm 

kalkmasından aonraki vaziyeti gÖl"Üf
mütlerdir. 

Tatbikatta tereddüt edilen bazı 
noktalar hakkında karar verilmiıtir. 
Bazı kimaeler itlerinin görülmediği 
hakkında belediyeye müracaat ede
rek tikiyet ebnitlerdir. 

Bir hanım poatobaneden para al
mak üzere müracaat ettifi vak.it ib .. 
barnamenin taadik edilm.,.; li.znn ge
leceğini aöylemİ§lerdir. Bu hanım ih
barnameyi nahiye müdürüne ırötür
müt, nahiye müdürü kaymakama ha
vale etmit, kaymakam da bu baru
mın ihbarname sahibi olup olmadığı
m nereden bileceğini aöylemitlir. 

Belediye de, bu hanımo, maha.Jle
ainden iki tahit alarak kaymakama 
tekrar müracaat ebneai bildirilmiı• 
tir. 

Oktruvadan açıkla kalanlar 
Oktruvanın lağvından dolayı a

çıkta kalan 55 memurun hemen hep
si muhtelif münhallere yerleıtirilmit
lerdir. 

Y aJ.nız 8 memur kalınııtır. Bele
diye bu memurları da münhal cılduk
ça tayin edecektir. 

Oktruva müdürlüğünde itlerin tu
fiyeai için tefrik edilen heyet hazi
rana kadar mesa.iaini bitirecektir. 

Gümrükler idare&i belediyeye ha
zirandanberi 185 bin lira hi.ıe ver
mittir. Badema, gümrük idareai her 
ay muntazam bir surette 35 bin li
ra tokıit vermeği kabul ebnittir. 

Kumlukta gazino 
Belediye Kadıköy kumluğunda 

büyük bir gazno yapbrmağa karar 
vermiıtir. Bu huauata bir münakasa 
açılmı§br. 

Sur dışındaki yol 
Edirnekapı auru haricinde inıaar

na batlanan asfalt yol münasebetile 
mezarlığın bir kıamı yola gidecek, bu 
radaki mezarlordan bazılan k"ldmla 
caktır. Be.l.ediye, bu mezarlann tari
J>i mahiyeti olup olmadığını anlamak 
Üzere müze idaresi vaııtasile tetkikat 
yaptırmıtbr. Tarihi mahiyeti haiz mo 
zarların !atlan ve kemikler rka ta· 
rafta bir yere nak~edilmit ve kitabe
Jeri de tamamile relczedilmİ§tir. Bun• 
dan aonra biç bir mezar, müzeler ida 
resince tetkik edilmeksizin bozulmı· 
yacaktır. 

imar turosu 

Mahkemelerlle 

Zehirlenme 
Tahkikatı 

Rapora göre, şirketin mesul 

olduğu anlaşılıyor 
Tophanede b:r kitinin ölümü, 14 

kitinin de zehirlenmesi ile neticelenen 
havagazı faciasının tahkikatına devam 
edilmektedir, 

Facia mahallindeki havagazı istas
yonunu muayene eden mühendia Şefik 
Bey dün raporunu müddeiumumiwğe ver 
miıtir. 

Rapora nazaran faciadan tirket meı
uldür. Müddeiumınnilik henüz raporu 
telkik etmemiıtir. Şirket umum müdü
rü ile harici enstalisyon teıi isticvap 
edilmiılerclir. Netice müddeiumumiliğin 
raporu tetkikini müteakip anlatılacak
t'ır. 

Zehirlenenlerden hutaneden çıkınıt 
olanlar ıirket aleyhine dava ikame e!mİf· 
!erdir. Bu dava arzuhalleri de tahkikat 
neticeaile beraber muameleye tabi lu
tulocakbr. 

HulOsi ve Mucip heyler 
Beyoğlu merkez memuru ve ıerk<>

miaeri Iİken bir rüıvet hidiıesinden do-
layı iıten el çektirilen ltulüai ve Mü
cip Beylere aiti tahkikat evrakı tamamen 
yanmııb. 

Bu tahkikata yeni baıtan baılanıl
mııtır. Dün bu zevata rüşvet verdikle
rini iddia eden randevucu Cü!izarla ar· 
kadaılan müddeiumumiliğe celbedilmiı
Jer ve istintak hakimi tarafından sor
guya çekilmitlerdir. Remzi efendi tara
hndan verilen tahliye istidasma bu !ah· 
kikat neticeıinde cevap verilecekt:r. 

M. Piyos'un davası 
Onion sigortası müdürü M. Piyoıun 

Ticaret gazetesi oleyhine açtığı hakaret 
davaaı dün üçüncü ceza mhakemeaindt> 
devam ebniştıir. 

Bu davanın dosyaaı yaıvmı olduğu 
için dünkü muhakemede tarafeyn yeni
den iddia ve müdafaalarım yapmıtlar
dır. 

Mustllfa Hayri bey müdafaaaında 
nişan verelim keyfiyetinin s.iyaai mahi· 
yeti olup olrnodığının Büyük Erkanı 
harbiyenin tayin edeceği zevabn da iı
tirakile teıkil edilecek bir vukuf heye
ti t'arafmdan tetkiki talebinde bulun
muıtur. 

Mahkeme keyfiyeti tetkik ettiktıen 
aonra bu talebin reddine karar vermit
ııir. Muhakeme iddia makamının mül'a
ıeaaını aerdetmea.i iç.in 11 kinunuaan.i 
aaat 14 e buakılnuıtır. 

Tebligat mUdUrlUğU 
Şimdiye kadar hapia_ne.. ~;~~·n~_da 

çalıpn acl}jye tebligat mudur!!'~ ~un. 
den itibaren Ce2a ınabkemeleNnın ııgal 
ettiği Tapnelı:tep binasına tafınmıı ve 
orada vazifesini ifa ebneğe baflamıt• 
tır. 

Mısır sefiri Kahireye gitti 

Mısır sefiri Abdülmelik Hamza 
Bey, Mıaır Hariciye nezaretinin do
veti Üzerıne Berut tarikile Kahlreye 
ıribniıtir. Sefir, Kahirede Türkiye ile 
Mısır arasında muaJJikta bulunan me 
•clelerin halli için hükUmet m.etbuaıi 
le temaata bulunacak ve yeni talimat 
alarak ,ehrimize gelecektir. 

Balıkpazarı suiistimali 

Bahkpuanrun kadrosu teabit edil 
diği esnada bazı auiistimaJler vuku 
bulduğu yazılını§h. Tapu ve kadastro 
müfettiılerinden ve tapu menıurlarm· 
dan 20 kitiden mürekkep bir heyet ta 
rafından muamelatın tetkik edilmek
te olduğunu yazmqhk. Muamelatı 

dosyalar balinde ayn ayn olarak !et 
kik edenler tU zevattan mürekkep -
tir: Tapu ve Kadaatro müfeltitlerin -
den Safiyettin Emin, Vahit, Ahmet 
Beylerle Oaküdar tapu bat memuru 
Yusuf Beyoi;lu tapu baı memuru , . 
aKdri, kadastro azalarından Şerıf, 
Hulüıi, Necmettin, Niyazi, Feridun, 
Talip ye tapu a:icil muhafız muavini 
Lütfi Beylerle daha bazı zevat... Bu 
zevat doayalar orasında tahrir vara
kalonnı arkı bir tetkikten geçirmek
tedirler. Ba!ıkpazan kadoıtroaunun 
tesbiti eanaaında bir ıuiiatimal olup 
olmadığı do tetkik edilecektir. Tetki
kat daha bir müddet devam edecek
tir. Doayoların tetkiki nihayet bul • 
duktan aonra bir heyet teabit mahal· 
tine giderek yerleri ııözden geçirecek 
tir. Müfettiıler bu hususta a.IAkadar 
zevatın da maliimatlarına müracaat 
ebnektedirler, 

İıtanbulun iman İflerile uğratmak B k k'' d "Ik k 
M ık k Üzere bir imar bürosu tetkil edilece- a ır oy e sag 1 oruma 

Ü i teş ilatta nahiye ğini yazmııtık. Bu daire bilhassa ı.. teşkilab 
Olması l'stenı'lı'yor tanbulun iman için mütehauıalar ta- k 

Cümhuriyet Halk fırkası Ba ır -rafmdan hazırlanan planın tatbikile Eyüp ve oivan bal'- Eyu .. bün ınül' _ I köy kazaaı aıbna ve aağhk koruma aa 
. ·~ meıaul olacalctır. ıtanbulun İmar pli. .. b !il 

Yakında elektrik tarifesi üzerin
de komisyon tetkikler yapaı ·ak ye
ni fiatleri tespit edecekmi,. En son 
elektrik kilovat fiatlerinde l O pa
ralık tenzilattan sonra bu haberin 
bizce bir yem borusundan farkı 
yoktun. Komisyon neyi tetkik ede
cektir? Bu nokta muhtacı sualdir, 
lzah edelim: 

Elektrik Şirketi, evine bir elek

trik fırını ve ocağı alan müfterile

re hususi bir saat koymakta ve bu 

saat elektriğin kilovatını 5 kurut o 

)arak kaydetmektedir. Gene tirke

tin el ilanlarına ve teminatına gö

re 4 - 6 kitilik bir ailenin, kız~ tına 

undan paatasına kadar 4 kaplık ye

meğini bu ocaklarda günde 9 ku
ruşla pİfebilecektir. Şu takdirde 
günde dört kap yemek yiyen bir a

ilenin - ki bu dört kaplık liste, bu. 

günkü terait içinde en müreffeh 

bir ailenin yemek listesidir· - Ay

da 280 - 290 kurutla yemeğinin pi

tirilmesi elektrik ocağında temin 

edilebilecektir. Şil·ketin bir kilovat 

elektrikten 5 kurut almakla onun 

ziyan ettiğini farz ve kabul etmek 

hayli safdillik olur. Elektrik Şirke
ti, burada bir kilovat için 5 kurut 

almakla ziyan etmek töyle dursun 

üstelik kir da etmektedir. Şirketin 
4 • 6 kifilik bir ailenin bir aylık 
yevmiye dört kaplık yemeğinin pi
tirilmesi için 280 - 290 ku Uf gibi 
tama' edilemiyecek bir karla iktifa 
editi, mucize nevinden bir hareket
tir. Sadece bu, yani tirketin elek
trik kilovatı için mutpağımıza 5 ku 
rutla iktifa edifİ, onun tenvirat tari· 
fesinde ne kadar fahit bir kazanç 
temin ettiğini ispata kafidir. Onun 
için tahminimiz, tekikat yapan ko
misyonun bu nokta üzerinde dik
katle yürüyerek tenvirat dolayısile 
kumpanyanın halkı ne kadar· izrar 
etmekte olduğunu gözönünde tut
ması ve yeni tarifanin tespitinde 
daha dakik hesapla hareket etme
sidir. 

Salahaddin ENiS 
VlllJette 

Fuhuş mıntakaları 
Komisyon dün krokilerde 

gösterilen yerleri gezdi 
Yeni fubuı nizamnamcıi mucibin· 

'tJe Wnu.ıni evlerirı mıntakalannı teabit• 

be
el ':j!'Jırul .~an komiayon dün vali Vf' 

e ıye reıaı Muhittin B . . ,. .... al 
bnda toplanmııı-rr. cyın reıı ıgı 

Bh içtimada krokiler Üz~t"inde t lr:i
lcat yapılınış ve bu ~ınta.k->l•ro «.,_.n 
komisyon azasının mutal~alan d~nJe:-. .. 

miıtir. I K k .. 
Şimdiki halde Beyoğ u, ara oy, 

l sıanbul o!mak üzere Üç mıntaka aynl
maktadır. 

Lüzum görülürse leride Üsküdar ve 
Kadıköyünde de birer mınl'aka al rıla· 
caktır. 

Komisyon yarın da toplanacak ve 
son kararını verec<ktir. Haber aldığı- , 
nuza göre Beyoğlu ile Karaköydel<i 
nuntakalar -ğı yukan eski yerlerdir. 

lstanbul cihetine gelince; Sirkeci cİ· 
varında Denıirkapı tarafında mmta l'~ 
s.iai münasip görülmektedir. Ancak bu 
huıusta kat'i kanır yarın verilecektir. 

Bu muamelelerden aonra umumi ka
dınlar teaçil edilecektir. 

Fazlı Bey gitti 

Birinci umumi müfel!tiıl'k hatmü
taviri Fazlı Bey dün Ankara ya hare
ket ebnittir. Fazlı Bey vi!ayet erkanı, 
mülkiye müfettiıleri ve bir çok taru
dılcları tarafından ~e§yİ edilmittir. 

Takas komisyonu 
Takas komisyonu dün vali tnuaYİni 

Ali Rıza beyin riyasetinde toplaımnt vi 
ze iılerile meuul olmuştur. 

Frengi talimatnamesi 
Sekiz sene evvel yapılıp halen mrr'i 

bu.Junan frengi tedavi taı:matnametini, 
bugünkü ihtiyaca göre tadil etmek Ü· 
zere teıekkül eden mütehaasıılar k?miı 
yonu mesaisini bitirmitl;r. Hazırlanan 
rapor tebyiz edilin<ktedir. 

Komiıyon azasından k~ndiıile görüt 
t'iiğümüz bir zat, bütün memlekette rea 
mi müeueaeler ve hükumet ve beledi
ye tabipleri tarahndan frengi tedavisi
nin ayni tekilde tatbiki ist>hdaf edildi
ğini ve raporun buna müst'~niden hazu 
!andığını söylemiıtir. 

Rapor, tamamen ilini eaaalara müs
tenİden hazırlanmı• ve frengi tedaYİ
sinde lcullamlan muht~lif ilaçların ne 
kadar müddet sonra ne auretle ve han
gilerinin isl'imal ed:Ieceğini teabit et
mittir. ki te§kılatt• nahiye olması i'İn Jaznn" • vaıı te§kilitı kurultayı munaıe e e ' nı mütehassıslar tarafından gönderil- .L • ,_, 

gelen makamlara müracaat etmi.lercl.ir. yeni çahtma programını teaaıt e"'"ı· N h' I 
E , mittir. Bugünlerde jüri heyeti topla • a lye kongre eri yübün civnnda yakın olarak 300 naralı; bu plinlardan birini kabul e- tir. 

köy vardır. Halbuki bu köylerin çoğu decek ve yakında bu pli.n kat'iletecek ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ilö~;;;;;;;;;;;~s;;;;;;;o;!• Cümhuriyet Halk Fırkası nahiye kon 
Çatalcaya ve Sanyere bağlıdır. Köyle- tir. Bu münaaebetle belediye İmar bü Tayyare Cemiyetine 1 ıı:releri dün akıamdan itibaren başlamıı· 
rin Eyübe yakınlığı, diğer yerlerden da-

1 

tır. 
( 1 d rosunu bir an evvel tetkil ebneg·., lca- " • • 

ha az n ır. verecegınız Dün ak•am Karagümrük, Kadıköy T . • e C - fi rar vermiıtir. Büronun kadrosu bu • ' 
. •Ecnr_~bev ı.,~gra ı vaZ:yet te bu köy· KA j merkez nahiyeteıı:nin kongre) ri yapıl-ı .ın vu 1 k günlerde ıamamıanacakıır. ZE T ve F TRE c · g anara nahiye ı mıştlr. 

masını iJ~ıizarn etmektedir. . yapı.. f • • Bugün Ga1ata, Kem<"rburgaz, Yeşil-
K.eme~burgaz nahiyesinin de Sarıye- Bükreş se irımız Tayyare, Hilaliahmer ve Himayeiet- köy, Erenköy, Arnavutköy ve Kımdilli 

r~ ;'~ yo la bat!ıa Yere mi raptedilme- Bükre~ sefirimiz Hamdullah Sup- lal Cemiyetleri araaında nahiyelerinin kongreleri yapılacaktır. 
•• 

8 
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HİKAYE 
Mükemmel bir öğle 

..., . 
yemegı 

~ Frana:.zçadan ~ 
Flachard iki ıenelik mahpusiyet 

müddetini bitirerek, hapishaneden 
çıktığı zaman, ne yapacağını şaşırmış 
tı. Böyle uzun aylan hapishanenin sü 
kUneti içinde geçirenler, dışarıya çık 
tıklan zaman hakikaten Paris hayatı 
na olan itiyatlannı kaybederler. 

Flachard eakiden beraberce hır11z 
lık yaptığı arkadaşlan dağılmııtı. Ye 
nilerle de münasebet peyda etmek bir 
az güç bir itti. 

Böyle ümitıiz kalınca, gazete sa· 
tıp namuılu namuılu geçinmek kara· 
rını verdi ve alqam gazeteleri ıatma 
ğa batladı. Fakat mevsim fena idi, 
öyle herkesin alakadar olduğu muha 
kemeler, yahut müthit bir cinayet, 
bir tren kazası, hiç, hiç bir ıey yok
tu. Binaenaleyh bolca gazete de sata 
mıyordu. 

Çok geçmeden tam manasile orta
da kaldı. Bu feci vaziyetten nasıl kur 
tulacaktı? Acaba tekrar hapiıhaneye 
girmek yollarını mı aramalı? Hak.ika 
ten de yapılacak baıka bir ıey kalına 
dığma kanaat basıl etmiıti. Hapiaba
nede insana ne de olsa yatacak bir 
yer, yiyecek bir ıey buluyordu. Fla· 
chard'ın gözlerinin önünde karavana 
daki sade suya fasulyeler raluetıneğe 
baıladılar. 

Fakat yeniden oraya cirmeden ev 
ve!, acaba ıöyle bir lokantada mükel 
lef bir yemek yiyemez miydi? Hiç 
olmazsa, mahpusluk hayatında tatlı 
bir hatıra ile kendini avutabilirdi. 

Lakin para11z ve öyle sefil bir kı· 
yafetle nereye gidebilirdi? 

Flachard kendi kendine bu süali 
soruyor ve z.İhninde bir cevap bulamı 
yordu. Evet, kabil değil, hiç bir lokan 
taka kendisini İçeriye almazlardı. Bir
den aklına geldi: 

- Yahu, dedi, biz bunadık mı, ne
dir? 

E•kiden polisi aylarca fatırtan ce
kası yeniden harekete l'elmitti. O •ı· 
rada caddeden bir taksi otomobili ge 
çiyordu, Elile itaret ederek çağırdı 
ve toföre dedi ki: 

- Yüz frank kazanmak ister mİ· 
ain? 

Şoför, kendisini fÖyle yukandan 
aşağı bir süzdü. Müıteri pek öyle em 
niyet edilecek adama benzemiyordu. 
O kılık kıyafetle, yaka•ız, krava.taız 
açık gömleği ile, rengi uçmuı kaske
ti, burunları alınmış papuçları, bonı .. 
ya dönmüt pantolonu ile Flachard 
hakikaten emniyet telkin edebilecek 
bir adarn değildi. Şoförün ter..?ddüdü
nü görünce, Flachard dedi ki: 

- Sen benim kıyafetime balona! 
Ben kontum. Kont de Nevfachateu .. 
Arkada~larla bahse girdik. Bu kıya· 
!etle mükellef bir lokantada yemek yi· 
yebilir miyi ,myiyemez miyim? Onlar 
yiyemezain, dediler. Ben de akıini id 
dia ett•m. Eğer kazanırsam, yüz 
frank alacağım. Yüz frank ta senin 
olaun .• 

Şimdi vazi;t"~ti .~nlıyan foför, yüz 
frankın oktayıcı hulyası ile: 

- Anladım efendim dedi ai:zi ne· .. - . , . 
reye rotureyım iıtiyorıunu:z? 

- Nereye iateraen .. Yalnız yeter 
ki, lokanta çok mükellef ve tanınnuı 
bir yer olıun. 

- Vendome meydanında Lacour 
lokantası iyi mi? 

- Gayet münasip .• 
Flachard otomobile bindi ve lokan 

tanın kapısı önünde durdular. Şoför 
dedi ki: 

- Müsaade ederaeniz, evveli. ben 
gireyim. Lokantanın aahibi MominiJ•j 
tanırım. Siz her ıeyi bana bırakınız. 
Ben heps:ni yoluna koyanın. 

Şoför lokanta sahibini, kontun 
bahse giritmit olduğundan haberdar 
etti. O da bôyle bir bahıi iıidince, bu
n~ ço~ orijinal buldu. Şoföre böyle 
hır muıteri getirdiii için on frank 
~ah~iı v.erdinkten sonra, lokantanın 
ıçerıdekı mutat miıafirlerini keyfiyet 
ten haberdar etti ve sonra da kendi-

ıi de mütteriıini karıılamağa çıktı. 
O gün lokantada iki otomobil fab 

rikatörü de, maruf sahne artistlerin
den komediyen bir -kadın, bir tayyare 
ci, Weltmann iuninde bir kom.iıyon
cu, Grandük Bronislaa vardı. Müı· 
teriler vaziyeti öğrendikleri için, Flac 
hard'ın içeriye giriti aansaıiyon uyan 
dırdı. Artiıt kadın, kontun serseri kı 
yafetini kendisine ne kadar muvaffa 
kiyetle yakııtırmıf olmaaına hayret 
etti: 

- Mükemmel, mükemmel! Diyor 
du. 

Gradük te: 
- Çok alapariziyen, dedi, valla

hi hoşuma gitti. 
Ve bir kahkaha kopardı. Tayyare 

ci dalgındı. Akdenizi hangi marka 
tayyare ile bir defa geçmek münasip 
olacağını hesap ediyordu. Komisyon· 
cuya gelince, o da lokantaya yüzünü 
görmediği taıralı bir adamı davet et 
mitti. Onunla beraber İt için görüıü
yorlardı. Bir ziyafete mukabil, eğer 
itte uyuturlaraa, taıralı &engind en a
lacaiı koıniıyonlann yekinunu tartı 
yordu. Ona Pariain bütün aristokrat 
alemini tanıdığını iddia etmiıti. Nite
kim taıralı zengin, Flachard 'ı göste
rerek sordu: 

- Siz bu kontu tanıyor musunuz? 
Komiıyoncu iıtifini bozmadı: 
- Elbette, dedi. Kont de Neufcba 

tean .• Hiç tanımaz olur muyum? 
Hatta muhatabının karııaında da 

ha ağır basmak için, Flachard'a elile 
ıelamlar bile gönderdi, uzaktan aıi· 
nalık etti. 

Lokanta sahibi ve garsonlar Fla
chard'ın etrafmda pervane gibi dola 
fıyorlar, hemen ifa ebnek Üzere her 
hangi emirlerini bekliyorlardı. Fla. 
chard listeyi okudu. Acayip yemek i
simlerinden bir ıeyler anlayamadı. 
Nihayet aklına uygunca gelen, fakat 
bir kont sofrasına yakıpnıyacak bir 
yemek intihap etti. 

Lokantadakiler: 
- Rolünü sonuna kadar iyi oyni· 

yor, diye düıündüler. 

Vaziyetten cesaret alan Flachard 
yemek üzerine yemek ıamarladı, f&• 
rap getirtti. Uzatılan en enfea püro 
kutuıundan bir tane tüttürdü. Artık 
mesele sonuna yaklaşıyordu. Garso
nu çağmp hesap istedi. hesabı bir 
tepsi içinde getirip koydular: 475 
frank .. 

O :zaman Flachard: 
- Bana patronu çağır! dedi. 
Patron gelince, dedi ki: 
- Azizim, dedi, ben ne kontum, 

ne bir ıey.. Bana düpedüz Flachard 
derler. Hapiahaneden de yeni çıktım. 
Cebimde bir tek metelik dahi yok. 
Haydi timdi beni polis karakoluna 
götürün. 

Lokanta patronu gülümsiyerek de 
di ki: 

- Kont Hazretleri. doğrusu rolü
nüzü o kadar mükemmel oynayonu .. 
nuz ki ... 

Zavallı Flachard kendisinin kont 
o~a.~ığınt anlatabilmek için hayli ter 
doktu. Nihayet lokanta patronu haki 
kate ermeğe razı olmuı gibiydi. Mu· 
hatabmın pekala bir serseri olması 
ihtimalini de kabul etmek ve poliıe 
haber göndermek Üzereydi. 

Tam o sırada hiç beklenilmiyen 
bir hadise oldu. Taşralı zengin ile 
konuıan komiıyoncu, misafirine gös
terit olıun diye mi, nedir, patronu ça 
ğırdı: 

--;- Doanenil, dedi, kont cenapları 
benımle bahse giriımittiler. O bahsi 
kazandı. Binaenaleyh hesabı benim
dir. 

Ve Flachard'm omuzuna dostane 
bir el attı: 

- Aziz dostum, dedi, bu hafta 
her halde kulüpte konuşuruz. 

O zaman lokantanın patronu da, 
garsonları da Flachard'ı kapıdan çı· 
karken yerlere kadar iğilerek selam. 
ladılar. 

Bir kaç gün aonra aerıeri kendisin i 
tevkif ettirmek için, bir fırından ek
mek çalmağa mecbur olmuttu. 

Milliyet'in edebi romanı: 90 

':KIR (l(li.1 
..__ _ _.,.1'---------B UR HAN CAHIT 

llnınl&p Komanı} 

- içerisi daha aıcaktır. Otü· 1 Fena yer değil. (Pist)i yüksek-
mezsin. ten görüyor. Cazbanda da uzak. 

Tülümü ve mantomu aldı- döı.t kitilik çok süslü bir maaa üze-
lar. Buzlu camlı, yüksek kapının · · k ' rı çıçe ve meyva ve billur kadeh 
kanadı açılınca daha sıcak ve ko- dolu. 

kulu bir hava bizi kartıladı. Biz henüz yerletmiştik ki müte-
Genif, mavi pembe çiçeklerle madiy.en açılan kapıdan Mösyö 

süslü, aydınlık bir salon. B 1 d eno ı e ma amı göründüler. 
Henüz kalabalık yok. (Bar)m Kapı her açılıtta içeriye bir de-

c!evamlı kızlarından oldukları an- met tık insan grupu aahveriyor. 
latılan bir kaç süslü ve boyalı ka- Madam Beno filizi bir tuvalet giy. 
dm sahneye yakın masalarda geve· mif, boylu bir kadın, yakışıyor. 
zelik ediyorlar. Solda bölmeler Günü nasıl geçirdiğimizi biribi-
var. Bir kaç tanesi kadın ve erkek- rimize anlattık. 
le dolu. Onlar bw·adaki bir dostlarına 

Kenar masalarda bizim gibi ec- gitmitler. Madam Beno Jsviçreye 
nebi oldukları anlatılan gruplar dönmezden evvel bir gün beraber 
aperitif alıyorlar, hattıi içlerinde mağazaları dolatmamızı istedi. 
esmer, çekik gözlü biri de var· Memnuniyetle kabul ettim. 

Suat Bey: Gen it salon gittikçe doluyor. Ar. 
- Muhakkak Japon sefaretine kadaki masaya bir İngiliz ailesi 

mensuptur, dedi. geldi .. Sağ tarafımızdaki masa he. 
Garson hemen hepsi tutulmuf nüz boş. Solumuzda garip bir lisan 

masalar arasında geçirerek bizi konutan esmer, kızıl yüzlü, fakat 

MiLLiYET CUMA S KANUNUSANi 1934 

KDl.A& ............ ; 
Gol! 

Eski Galataarayın kıymetli ele • 
manlanndan meıhur kaleci Ulvi Bey 
de nihayet dünya evine giriyor. 

Ailece tanııtığımız için nikahına 

beni de çağırdılar. Kendisini, evlen • 

me memuru önünde tebrik etmek ia
terdim. Olmadı. Vazifemi burada ya· 
parken, kendi kendime: 

- E ... Kaleci Ulvi, diyorum, bü • 
tün inıanlan kuvvetine rameden ta • 
biatın faımaz kanunlan, nihayet se
ni de "na.k avt" etti. 

Hatırlanın ya, bir :zamanlar kale
nin önünde çelikten gerilmit bir ka
nat gibiydin. 

Top kurtannak sana vergi idi. Ka
fan, kolların, göğden, vücudünün ay· 
rı ayn her azası topa kartı ıiperlik 
ederdi. Umanın ki, yeni atıldığın bu 
maçta da muvaffak olursun. izdivaç 
maçı, ıimdiye kadar girdiğin maçla • 
rın hiç birine benzemez. Hepıi.nden 
üstündür l Belki onlar kadar heyecan 
h değildir amma galibiyet mağliibi • 
yet bunda da vardır. Muhakkak ki 
mağliip olmamak için büyük muvaf
fakıyet ister. 

Futbolde bir kaleci nihayet yese 
yese gol yer l 

Fakat evlilik maçmda, tokat ta yi
yenler olduğunu unutma! •. 

Maamafih, sen spor hayatında gol 
yemedin. Evlilik hayatında da infal· 
!ah tokat yemezsin! 

M. SALAHATTIN 

1 iş ve işçi 1 
Milliyet bu oütunda İf 11e İfçİ iati
yenlerc ta11a•aut ediyor. lı ue İfçİ 
İafİyen/er bir mektupla lı büro• 
muza müracaat etmelidirler. 

İş aranıyor 
ı, arıyorum. Yeni ve eski ya-

zı bilirim, her ne gılbi İf olursa 
olsun çalıtırım ve çalışmaya ik
tidarım vardır. Yatım 20-21 dir ehli 
namus bir gencim ve kefaletim vardır. 
Periıan bir vaziyeteyim, pek çok rica e· 
derim cevap. Adresim Aksaray Valide 
cami kartııında manav Hüseyin yanın
da A. Fikret • 

••• 
Türk tebaaında, 20 yaıında bir genç, 

almanca , türkçe, İngilizce, franıızca ve 
muhasebeye vakıf, mükemmel bonaer· 
vialeri hav~ ehven 'eraitle it anyor. Mil
liyet H. V. nümuzuna müracaat. 

• • • 
Müessese ve resmi dairelerde çalıt· 

tım. Tah.;Jim İptidaidir. Katiplik ve a
melelik gibi itler yapabilirim. Döküm
cülükten de anlarnn iş anyorum. 

lstanbul Küçükpazu Yeni han 
otelini)i, Urlalı Mu•tafa 

TEŞEKKÜR 
Sevgili oğlumuz ve kardeıimiz dit 

tabibi merhum Rıdvan Hakkı Beyin ce
naze merasiminde bulunmak suretile ke· 
derlerimize işbirak eden, yazı ve t·d· 
graflarile taziyette bulunan zevata ay· 
n ayn teıekkürlerimizi bildirmeğe te
essürümüz müsait olmadığından aleni 
teş.ekkürlerimzin muteber gazetenize 
dercini rica ederiz. 

Pederi, mülga Düyunu Umumiye 
muhaaebei umumiye müdürü lamail 
Hakkı, kardeıleri ve validesi. (\1840) ,. ' 
Matbuat balosu 

Senenin en nezih ve kibar balosu olan 
matbuat balosu bu sene de 18 ikin
ci Kanun 1934 Perıembe gÜnü akf&DU 

MAKSIM SALONLARINDA 
verilecektir. 

Kotiyon ve hediyelerin mebzul ve 
zengin olmasına bilbaasa itina edil
d:ği gibi balo esnasında da mütead-

dit sürprizler hazırlanmııtır. 

grup var. 
Mösyö Beno iğildi: 
- Arjantin sefiri ve ailesi
l spanyolcaya benziyen bir lisan 

k on u t u yor lar. 
llk defa vermutt'la b&Jladık. 
Mösyö Beno: 

- Bu gecenin sabahı bizi sarhot 
bulacak! 

Diyor. 
Çok içen bir adam, ve zaten yü. 

zünden belli. Yanakları, gözleri tit 
ve porsuk. Fakat çok kuvvetli ke· 
mildi bir adam, ıideta kor~nç .• 
Eline kadehi alırken insana ezip kı
rıacakmış hissi veriyor. 

Müzik gittikçe canlanıyor. 
Yemeğe batladık, karnım dehtet

li aç. 
Mösyö Beno: 
- içki meselesini bana brrakı- ı 

nız, dedi. Ziyan etmessiniz ben 
ne için dersem içiniz. ' 

Bu gece eğlenecektik. Suat Bey 
~e. memnundu. O kadar içki heves
lıs! olmamakla beraber Mösyö Be
no un getirttiği (Vin d' onjou) ilk 
hamlede iki bardak içti. Biz de ge· 
ri kalmadık. 

Salon artık arı kovanı halini al
dı. Y ammızdaki küçük masa hıilıi 
bo. 

Aktarma, navul 
Lloyd Triestino'nun müdü
r :i tröst olmadığını söyleyor 

Limanda yapılan aktarma itleri ve 
ecnebi vapur kumpanyalarmın tröst ha
linde navlun fiyatlannı yüksek t'uttuğu 
ve buna kartı hükumetin tedbirler ala
cağı yazdmıı tı. 

Vapurları doğrudan doğruya mem
leketimizden Triyesteye sefer yapan 
Lloyd Trieatino'nun müdürü Mö•yÖ Bo
natl'a \:ou huau•ta diyor ki: 

- Bahsedilen şirketimiz b'.r asra 
yakındır Türk sularında çalışıyor ve 
Türk milletine karşı samimi hislerle 
mütehassisdir. lktısadi menfaatler bah
sinde dalına seferler yaptığı memleket· 
!erin L\caretini kolaylaıtırmak prensi
bini gütmüttür. Çünkü tirketimiz kendi 
menfaatlerinin de müşterilerinin men
faati .:le beraber yürüdüğünü bilir. 

Navul meselesi daima münazaaifih 
bir mesele ola gelmiıtir. Tüccar kendi 
menfaatlerinin mu~1azarrıl:' olduğunu zan 
nettiği zamanlarda, şirketin masrafı 
koruyamadığı görülmektedir. Zaten ae· 
nelerdenberi navul fiyatları müOcmadi· 
yen inmektedir. Hatta bazı euadan a· 
lınan navlun gemi aahiplerinin hakika
ıerv-~ıleri ile hiç te münasebeti yok· 
tur. 

Senanin en güzel ve en büyük filmi 
VALS MU HARE ô ES 1 (11875) 

Bugiin İ P E K sinemasında 
Claudet Colbert ve 

F rederic March 
tarafından temsil edilen 

PRENSES 
NADYA 

Fransızca sözlü büyük film. 
Ayrıca : KUKLALAR, 1PEKFILM 

stüdyosunda yapılmıt Türkçe 
şarkılı küçük taheser 

Bugün saat 11 de tenzilatlı 
matine vardır. ( 11879) 

• ~ - . • ! ·~ : ':.. i.:.r' ·- • . ' , 
Bugün güzel bir film görmek isteyenler 

M E L E K SiNEMASINA HENRI BAT AILL'in 
Koşarak Şaheseri 

ÇIPLAK K AD IN 
Gerek gaze~eler, gerek ön safta bir 

çok zevat mahalli masrafların çok yük- Filmini mutlak görmelidirler oyniyanlar 
Hk olduğunu müteaddit defalar söyle- FLORELLE ALiCE FIELD 
miılerdir. Filhakika limanda demirli bu· 
Junan bir vapurdan, karadaki mağaza. ilıive olarak : Paramount Dünya haberleri gazetesi 
ya kadar emtianın nak:ı masrafı mese- Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. 
ıa lotanbuldan Napoli ve Marailyaya SUV ARE TAM SAAT 9 da BAŞLAR (11877) 
kadar olan yol masrafından fazladır. llll•••••••••·-••••••••••••••••••••ııııll9 Bundan sonra muannidane rekabet 1 

yüzünden batka memleketlere nakil mas l!ll•m•••••••••••••llfı i 
rafları son derece azalmış ve alakadar ı YALNIZ PARIS'TE 46 haftadan· 
şirkeC.~erin iktııadi mukavemetlerini çe· beri gösterilen : Amerikada 1933 

Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERİYOLOJİ 
LA.BORA TUV ARI tin bir Ümtihandan geçinniıtir. ihtiyat senesinin en güzel filmi olarak 

paralan olanlar bu müşkül zamanları seçilen Umumi kan tahlili.tı, frengi noktaİ 
nazal"ından (Waaserman ve Kah~ 

teamülleri) kan küreyvatı sayılma.sı. 

Tifo ve ısıtma hastalıkları tqbiai. 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve au 
tahlilitı, Oltra mikroskopi, buauai •· 
t•lar iıtihzan. Kanda üre ıeker· 
Klorür. Kolleaterin miktarlannın ta· 
yini. Divanyolu No. ı89 Tel: 20981 

iktiham edebileceklerdir, diğerleri ise 
bizzarur çekilmek mecburiyetinde kala· 
caklardır. Ve nilekim bu vaziyette ka. 
!anlar da çoktur. 

Sonra müdürü bulunduğum ıirke
tin her hangi bir tröstle alakadar olma· 
dığını da ilave etmek İsterim. Şirketi
m.iz, bat1arının biribirine bağladığı mem 
leketler ara11ndaki münakalitın •inkiıa· 
fına hizmet etmek umdesinden faşmı· 
yarak kendi yolunu takip etmektedir. 

Ak~!umaya gelince; Türk kaputajo 
aleyhine Karadeniz - latanbul ara
sında navullardan iatifadeyi asla dülıün
medik. K.aradenizdeh doğru konımen. 
to ile, kendi kumpanyamızdan batka hiç 
bir kumpanyanm vapuruna aktarma yap 
mıı değiliz . ., 

VEFAT 
Güzel •anatlar akademisi ve Kadiköy 

lisesi muallimlerinden arkadaşınu:z Ah· 
met Hamdi Beyin babası eabak Antal
ya kadm Batumlu Hüseyin Fikri Efen· 
di dün vefat etmiıtir. Cenaze•i bugÜn 
Şehzadebaşı'ndaki evinden kaldırılacak 
ve Eyüp camiinde namazı k:lrnacaktır. 

Allah rahmet eylesin. 

Theonun albumu 
Cümhuriyetin onuncu yılı ıerefine 

1934 yılbatında çıkan bu meıhur ka· 
rikatür albumünü okuyucularımıza 
haaaaten tavsiye ederiz. Bu güzel al
bümde Tbeonun pek sanatkarane ya., 
pılmıt karikatürleri nazan dikkati 
celbediyor. Ayni zamanda türkçe ve 
franaızca bir çok eğlenceli hikayeleri 
de havi olan bu sanat eserini mutlaka te
darik etmeyi de unutmamalıdır. Çünkü 
Theo bu yılbatmda okuyuculanna ü~ bü
yük sinemamızın altı koltuğunu kupon 
olarak meccanen hediye ediyor. Albü
mün fiyatt bir liradır. Bundan ucuzu da 
sağlıktır. 
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lST ANBUL BELED1YES1 
SEHIR TiYATROSU 

Bugün gündüz saat 14 te 

Bu ak,am 
saat 19,30 da 

VKUSHAYAT 
Büyük opereti 
i azan: Ekrem 

ve Cemal Retit 
muma 

121 

Benoyu fokstrota kaldırdı. M ösyö 
Beno bana tarabın hakikati hakkın
da konferans veriyor. Onu dinlel"
ken etrafı seyrediyordum. Bütün 
bar nete ve kahkaha dalgaları için
de çalkanıyor. Tavanlardan inen 
kıiğıt çiçekler ve tafla n dalları b u
lutlanmağa batladı. Üçüncü kadeh 
şarap beni de cotturdu. 

Suat Beyle madam geldiler. 
- Kalabalık mülhit. Dansetmek 

bir mesele! diyordu. 
Mösyö Beno: 
- Dansetmenin usulü, erkanı 

vaı•dır. Böyle kalabalıkta ben öyle 
rahat dans ederim ki damım hiç ra
hatsız olmaz. 

Suat Bey bunun çaresini sorar
ken müzik gene batladı. 

Mösyö Beno: 
- Anlatmağa lüzum yok, dedi. 

Şimdi nasıl olduğunu görürsünüz. 
Sonra bana döndü: 

- Sizinle tecrübe edelim! 
Kalktık. Biz piste ininciye kadar 

kalabalık dolmu,tu. 
Mösyö Beno kalabalığa arkası· 

nı vererek beni tuttu: 
- Ben timdi bir romorkör gibi 

size yol açaıt:m ! dedi. 
Dıı:n~a b&fladık. 

HAYATIM 
SENİNDiR 

(Back Strect) 
!RENE DUNE • JOHN BOLES 

(Fransızca sözlü) 

·~m:. ... --ı·--...ıı 
Bugünkü Program 
ISTANBULı 

12.30 Türkçe Gramofon plaktan. 
17,30 Gramofon 
18,.30 Orke•tra. 
19,15 Adananın kurtuluıu hakkında kon(•· 

rans. 
19.30 l.f:anım1ar Hey'eti. 
21 Gramofon. 
21.30 Süehyla hanımın iıtiraki.le bedayii mu· 

si.ki h.ey'eti. 
ANKARA, 

12,30 • 13.30 Gramofon. 
18. • 18.45 Orkestra: Schumanıı 3me 

S7mpbonie, 
18.45 · 20 Alaturka ıaz, 
12,30 • 13.30 Gramofon, 

V A R Ş O V A 1411 m. 
17 Çocuk netriyab, 17,30 v.ı. danaları 

pli.k, 18 Müıababe, 18,15 Polonya musikisi, 
18,40 Halk ıarluları, 19,40 Taıannili piya no 
konseri, 20 Müsahabe, 20,30 Pl&k, müaababe, 
21 Pracdan naklen, Çek muıikiıi, 22 Chopin'ia. 
eıerferinden mürekkep konser. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
16,30 Koro konseri, müıababeler, 18,30 

Bach.cna.nn Salon triosu, müıababe, 20 Kexa, 
20,30 Stüdyo dahilinden bir temsil, 21,20 Eı· 
kl danılardan mürekkep konser, 2 140 Son ha· 
herler, 23 Royal otelinden naklen Ceorı Ga· 
ray cax musikisi, 23,SO Berci Olab ıiıan ta· 
lamı. 

V 1 Y A N A 518 m. 
11,.30 Bosna tehirleri, 18 Hafif musiki Rad· 

yo orkestrası, Joıef Holzer, 19,35 R. A. Schrö
der. ke.ndi eserlerinden, 20,05 Viyolonıel kon· 
ıerı Pıyano refakatile, 21 Nasihat, 21,05 
Popüler opera ye operetlerden parçalar Vik· 
tor Hrub1 ;dareainde ve Vende Acbıel, Maı· 
da Scbvelle, Kari Zieıler, Arthur Fleiacher, 
Guıtav Voıelhut ye Büyük opera korosu it· 
tirakile, 22,40 Aktam haberlerj, 22,55 Akıam 
konseri Radyo orkeatra111 Joıef Holz~r. 

BOKREŞ 394 m. 
13 Haberler, plilc, haberler, plak , 18 Coro· 1 

loıo• cazı, 19 Habe-rler, 19,15 Coroloso• 
caz.bandının de•amı, 20 Der•, 20,45 konreran•, 
21 Viyolon•el kon•eri, 21,30 Radyo po•ta•ı, 
21,45 Crota tarafından taıanni , 2.2,15 Sesli 
filmlerden parçalar, 22,45 Haberler, 23 Po· 
püler Romen musikisi. 

B R E S L A U 325 m. 
17 Senfonik konser, 18,30 Alman bahisleri, 

18,50 Gitar konseri, 19,10 Kilise çanları, 20 

(11647) 9224 

lstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satmalrna kom. ilanları 

Merkez KumandanlığJ11• 
merbut kıtaat ve müeaaeıat iJı• 
tiyacı için üç bin çeki odtıll 
7-1-934 pazar gÜnÜ ıaat 14 
te kapalı zarfla 11atm almaca1'' 
tır. Şartnamesini görecekJe 
rin her gün ve münakas•llll~ 
gireceklerin belli gün ve saati.JI 
den evvel teklif mektuplarıtıl 
Tophanede Merkez Kumatı' 
danlığı Satmalma Komiıyonıl' 
na vermeleri. (674) (6874) 
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Asrın umdesi " MiLLiYET " tir· 

ABONE ÜCRETLERi: 
Tüı kiye için 

3 aylıiı 
6 

" 

L. K. 
4-
7 50 

14-

Hariç içio 
L. K. 
a-

14 -
28-12 

" 
Celea. e•rak seri verilmez.- Müddeti 

ıeçen nü.ıb.alar 10 kuru,tur.- Cazet.e •• 
matbaaya a.it i4ler İçin müdiriyete ..,a• 
rac.aat edilir. Gazetemi.s ili.nlann meı'o• 
liyetini kabul etmez. • 

Ramazan: 18 
imsak iftar 

• S. D. S. D. 
5 39 16 54 Alman tarlaları, 21 Üç kral isimli neıriyat, 22 ı 

Halk havalan, 23,35 Dana musikisi, l Gece ·--···-·----··--' musikisi. 

ile yol açarak o kadar güze l d a n se· 
diyor ki kalabalığa rağmen k imse 
bana çarpmıyordu. Ne tuvaletler, 
ne elbiseler, ne güzeller ve ne zen
ginler. 

B ütün salon bir uğultu içinde içi-
yor, gülüyor, oynuyor. 

Muzik durdu. 
Mösyö Beno sordu: 
- Nasıl? 
-Mükemmel! 
Ve sonra gülerek ilıive ettim: 
- Yalnız bu usulü herkese öğ· 

retmeyin ! 
- Niçin! 

- Bütün kavalyeler bunu tatbik 
ederse dans yeri muharebe meyda
nına döner. 

Onun bol, kuvvetli kahkahaları 
arasında yerimize oturuyorduk. 
Birden gözüm yanımızdaki bot 
masaya ilişti. Ayni zamanda Şefik 
Beyel gözgöze geldik. 

Aman yarabbi .• Bu ne garip te
sadüftü. 

irkildiğimi hisseden Suat Bey 
türkçe olarak bana sordu: 

- Nasıl, Çiçek, d edi. iyi danse· 
diliyor mu? 

Bütün netem gözlerimden tatı· 
yordu: 

Ve sonra dostlarımızla franıı:ıc' 
konutmağa devam e ttik. 

Mösyö Beno içtikçe açılıyor. 
içimde kalbimi parçalayıp ıdı• 

mak, tatmak istiyen azgın bir se' 
vinç var. Şefik Beye burada te.a' 
düf edişim bir mucize.. Allahıll 
bana nasip ettiği saadetin en tat11 

bir parçası. Bu gece en mes'ut gır 
cem .• içimdeki kinleıin eriyip ak1' 

tını gözlerim söyliyor- O kadar ııır 
teliyi_m ki Suat Bey fazla şarap ir 
mem1t olsa beni azarlayacak. fll' 
kat o da benim gibi daha doğfll 
h 

. , 
epımiz biribirimiz gibi. 

Keyfi, zevki için bana AvruP' 
seyahatleri vadeden muvaffak ol''. 
mayınca benim fakirliğim, öksü:ıJiJ" 
ğümle eğlenir gibi her gittiği ye_f' 
den kart, mektup gönderen Şefı1' 
Beyle nihayet Pariste yüz yüze gel· 
miştik.. 

Kaderin ne büyük biıı cilvesi idİ' 
ki şerefimi, gururumu çalarak ıı-· 
na Avrupa seyahatleri müjdeliYe~ 
parasının kuvveti ile iffet ve fere 
1 . . v Iııl 

a ıf verıtı yapacagını zannedeıı 
adamın kartısına beni Avrupad11 

mes'ut ferefli bir kadın olarak çt' 
karıyordu. 

S uat Bey bana doğru iği idi: 
- Y anımı.zdakini tanıdın 
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Haftanın fllml•rl 

Artiatik: Senin gibi bir kadın 
Elhaınra: Kahirede aılr geoeleri 
ipek: Prenses Nadya 
Melek: Çıplak iradın 
Saray: Gece hıilrimi 

1 
Türk: 20 bin sene lrürek mahlrıim· 

arı. 

Artistik 

Senin gibi bir kadın 
(Almanca ) 

Al Oyniyanlaı: Liane Haid Gsorg 
ecander, Szöke Szakall ' ' 

F'l •· 
b• 1 m, eğlenceli, ten ve güzel ~•kılı 
ır opereıır v h .-

gibi e" le '". ." er operette olduğu 
etmek~ed~cellı . bır .•ık macerası hikaye 
tn ır. aımleıııni yukarda yazdığı. 
d:z :u !"~ruf operet artisthori de eser
haı~a k ıyı muvaffak olmuılardır. Bil
i: ıarkılar çok ten ve oynaktır. 

lhamra 

Kahirede 
Aşk geceleri 

( Fransızca ) 
Oynayanlar· G . 

nate MüUer · eorgea Rıgand, Re • 

Bu film bu d . 
h .. n an evvel bır kere da

a goıterilın · ı • 
lenceli b" -~' .. 0 ~~aı?a nazaran eg
zulu bir ~ :~ı,unç.lu hır eserdir. Mev
'h . 0 

V1 tnev:zuudur Genç ve 
ı tıyar iki çiftin evlenın ·. . .. t . 
lpak eaıru goı erır. -
Prenses Nadya 

( Fransızca ) 
d ~yniyanlar: Claudette Colber!' F 
erıc March ' re-

( P .. 
aık r;ı:-;:?•.eı Nadya) filmi ümitsiz t.ir 
buk IÖnıdır. Ar.asıra ıııldayan ümit ça• 

mcktedır Fakat .. . . 
1
. 

anında tek ·k •on umıtaız ik 
ruz. rar 8 f ın galebeıni yörüyo-

Bu film k 1 •1 • 

(Prenses Natlya) lilmintlf!n bir aahne 

Sinemaların 11 de kapanması meselesi 
•
1
HeTp" bki~iyoruz. Dahiliyenin bir em· 

rı e ur ıyede b ''tü . 
aaat on b 'rd k u n aınemalar gece 1

• e •Paıunakıadır. 
Bu emrın umuıni ••hh t k 'd 1 • 

1 a aı e erı-
ne uygun o up olrnaınası nıeıeleıi 

·-~ ............ -.................... _ ... 
Karısı bu ı§ın olmamaıı için Prenıeıe ri 
ca ederse de ret cevabı alır ve t~eı ·· .. 
den dolayı intihar eder. Y apilan a.:.~~ 
Yat ıayeainde hayatı kurtulur. Lakin ko 
caıına karıı beslediği atkı ölür ve ta eı
kidenberi kendisini seven bir diğer er
kekle münzeviyane ya§amağa başlar. 

Eıer müheyyiç ve çok hissidir. 

Sar•y 

Gece hakimi 
( Fransızca ) 

münakata edilir bir teY değildir. Av· 
rupanın bazı yerlerinde olduğu gibi 
belediye zabıtası böyle temaıa yerle
rini erken kapabr ki; halka uyku as.
ati çok kalsın diye. Bu usül her ta• 
rafta mevcut değildir. Mesela Pari .. 
te saat sekizde, sekiz buçukta, dokuz .. 
da, hatta onda baflıyan sinema ve ti
yatrolar vardır. Son zamanlarda ge· 
ceyanaından evvel kapanan eğlence 
Yerleri kalmamı§ gibidir. 

Bu, Pariate böyle olabilir. Bizde de 
?~lC: olması li.zımgelmez. Hiç kimse .. 
1f•nın ve eğlencesinin erken bitmesi .. 
ne ve kendisine mümkün olduğu ka
dar çok İstirahat saati kalmasına iti· 
raz etmez. Lakin: 

Son kararın tatbikinden beri çok 
tenhalaıan ainemala.rı gezerken gö .. 
rüıtüğüm müdürler bana diyorlar ki: 

Sineme h•b•rlerl 

$ Myrose mihracesinin müsaadesi 
le Hintlilerin dini ayinleri filme alın· 
mı§tır. 

" ltalya hüklımeti en iyi milli filın 
için senede iki milyon frank mükafat 
vermeği tesbit etmiıtir. 

• Jean Kiepura Hollyvood'da aon 
filmini çevirdikten sonra Var§ovada 
Oniverıal hesabına birkaç film daha 
çevirecektir. 

• Romanyada iki Alman filmi me 
nedilmİ§tİr: ''Almanya, Uyan!", 
(Milli it günü) 
- * lsveçte (Hava &erserisi) isminde 
ilk tayyarecilik filmi gösterilmittir. 

* Prağda efkan umumiyeyi itıral 
eden bir cinayet filme alınmıştır. Çek 
zabıtası filme iıtirak etmiıtir. 

• Marx kardeılerden biri halen 
Rusyada bulunınaktadır. 

Hollyvood'da Sovyetler hakkın· 
da bir film çevrilecektir. Son bant • 
manın neticelerinden biri olan bu 
film Sovyet Rusya.da memnuniyetle 
kartılanııuıtır. 

* Amerikada Chase Bank ainema 
ıanayiine sermaye koymuıtu. Fakat 
bu yüzden 1 .020,000,000 frank zarar 
etmittir. 

• Lord Kitchner•in hayatı Alman· 
yada filme alınacaktır. 

"' Almanyada sansör "Annem 
babamı seviyor'', "Roland'ın mace 
rasr", "Viyana ormanı" isimlerin· 
deki üç filmi menetmiftİr. 

"' Europa. Film 1905 tenberi 
gösterilen Alman filmlerinin en İ· 
yilerinden parçalar hazırlıyor. 

lngilterede: 
"' İngiliz film mütehassısları 

filmlerini çevirmek için kafi mik· 

haik~\ın b. . _ra aı eıınden bir kızla 
göıterjr .;•nın birbirlerini ıevınelerini 
rin ınev~uı:~zu ·~•eri bu çeıit filmle. 
dan dul kalmı na .~ore, bir ihtiyar koca. 
seviştiği bir ~ ıu~el .bir prenıeı Pa,,iate 
ıiyasi ıebeplerı:"! e 0

1
1mek_ Üzere iken 

ve izdivaçtan vazg:;" •~etine dönıneğe 
Yor. Gene ayni •ebe lmelgek mecbur olu· 

Oyniyanlar: Anita Page, Lewis Sto
ne, Philip Holmes .. 

Meıhur ıahne vazıı Van Dyke (Van 
Dayt)'ın eseri olan bu film bir garip ma 
cerayı anlatır, Meraklı ve hel('eanlıdır. 

''- Bu karar mükemmel bir feY· 
dir Bilhaııa geceyanlanndan aonra e .. 
vine dönmek zaruretinde kalan bizim 'Joan Crawlord'un son resimlerinden biri 

1 tin' P er e omı b. d e prensile evlenmek .. u ır ev 
rar ihtir 1 P uzeredir. Tek
İy' b't' a var. renıeae ıuikaıt. So 

ı ı ıyor. ·• nu 

M Film güzel oynanınıtbr F d • 
arch ile Claudett Colbe . •• re ene 

ta Ve muvaffak 1 rt ıyı anlatmak 
•ahne tertibatı g:z~ttadır, Dekor ve 

Melek ır. 

Serserilerle tetriki mesai etmif olan 
bir bakimin iki yüzlü hayatını nasıl ida· 
me ettiğini ve naıd bu vaziyetin meyda 
na çıktığını ve akıbetinin ne olduğunu 
&?•teren film seyirciyi cezbeder bir eıer 
dır. 

TUrk sineması 

ı:ibi it sahipleri için i.ladır. Ama ak· tarda çocuk tedarik edememekte- ı 
şam mağaza ve yazıhanelerin kapan-
ı:ıa saatini de tespi,t etmeli. Diyecek· dirler. Bu sebpten hükumet nezdin 
s niz ki istiyen mağazasını erken ka- de tetebbüsatta bulunanacaklardır. 
ı>asın !. Bu sözün tatbikat aahasında 
bymeti yoktur. Cuma tatili önümüz- "' "Almanya, nereye gidiyor· 
ele misaldir. Eğer cuma günü kapa· sun?" filmini İngiliz sansörü me· 
ro ak mecburiyeti olmazoa bütün ma· netmiştir. 
·· 'zalan açık bulursunuz. Çünkü it 
• kabete biner. Hele bu zamanda Avusturyada: 

20 :::mse en ucuz müıteriyi bile kaçır· "' Er Emest Subbitsc 1934 Viya-
bi n Sene kürek '•ak istemez. Onun için tıpkı cuma nada yapılacak Sinema haftası ten ,o,tilinde olduğu gibi mağazaların ka· 

Ç Mahku ... mları ı.nnma saatini de bir kanunla tayin liklerine risayet edecektir. 
ıpJak kadın .. :melidir. O zaman halk vaktile evi- Bulgari•tanda: 

( F ne gelir, vaktile yemeğini yer ve fÜP· 'f Alman Sefarethanesinin te. ( F ransızca ) hesiz sinemaya da vakti.le aidebilir. 
M ransızca ) Ama timdi bunu yapamadığını salon· tebbüsü üzeri.ne "Cehennem Me. eıhur F r . Bu eıer cidden iyi oynanmıı bir film- ı b ·ı Bul · 

8ataill" ansız mubarrırJeri Henri d' B' A 'k h · h · arrmızm 0tluğu 1 e anlıyoruz ... ., Senin gibi bir kadın lilmintlen oır !ekleri" ismindeki filmin garıs· alınını,ıngu'~zaczldbı~ı f'bl u di~imdeki piyesten t~b ırb meekn a . apl ıs a.nesınin dahili Bu &Özler hakaız değildir. Hele iti· •ohne d .. il . d'l • t' r 
M ır ı m ır. a nı p giıze gostermeıinden nin bozulduğunu gören bir ki.r sahibi tan a goster mesı mene ı mış 1 • 

evzuu bir • ıarfınazar mahpuslarla hapiıhane idare- bunu lafolaun diye söylemez... bütçe ile idare edilen bir maliyenin Hollandada: 
lak kadın tabloa~J°'~~ teılur ettiği çıp si arasındaki biuiyat faıkını ve mahpus s· _._ .,. d'kk bn · t b" 
reıiındek' d e tohret bulman ve 0 lan 'h . h 1 ınema ve tiyatrolara müıteri gel• bir kurut .... sı,.e ı at e esı a U· 'f Hı'tler mevkı· iktidara çıkalı· 1 ıno el kad 1 ı n zı nıyetleri büyük bir Üner e göı mesinı,' çok mü•teri gelmesini hüku- dir. Halbuki saat 11 de kapanına ka· IÜzeldir 1( ın a ev enir. Kadın termektedir, ' · · d b • k d H il 
••- k · ocaaını da sevmektedir ., met arzu eder. Zira bu, bir taraftan ranndan beri ainema ve tiyatro vergı· an erı, o zamana a ar O an-_., azand,g" ı t"h .. • n.ea Mevzu, bir mahkumun •özünde dur. h Ik k · d' • · hi " h k 
de"' t' . 

0 
ret u.:erine vaziyetini • a ın eğlenerek maneviyatını takvİ· )erinin e ail ıgıne Ç tUP e yo tur. dada ilk safı tutan Alman filmleri 

i.I gı~ •nr .v':. kar,..nı da birlikte ıef.ı. t :::::d:;. bu yüzden hayatını bile feda et Ye etmesine, hayattan zevk alarak ya. Şu halde hem bu lüzumlu kararın mu· 
k'eınıd nde :uruklemek İster. Kadm bu fl M tama arzusunun artmasına yardım e- hafaza edilmesi, hem de halkın aine· gerilemit ve yerini Amerikan film-. ır e cı:ildir. O yalnız k • evzuun İyiliği ve bunun sahneye d I · k · t' 
utiyor, Bu d k .~sını ıevmek k er. Bu manevi fakat kuvvetli kar• ma ve diğer eğlencelere eıkiıi gibi gi- erıne ter etmıf ır. 

re iki filmin muharriri olan Gus· • 
tav Machaty zabıtaya hakaretten 
dolaVI ilci ava mabkiim edilmiftİr. 

R a ocaıının fıkrıne o~=yor bü~~ksıbivekoynaru•ının gu"zellı'gı"' fı'lme dan ba•k b' d · 1 • deb'I · ı'çın' mag"aza ve yazıhan-le k d eııatn b · , .1 ...u • :ı y a ır e ver"'• meıe eaı var· ı mesı ~ .. Çako•lova ya a: ır prenses ıle evlenmek ister. Y~. .. r udret vermiıtir. Ciddi dır. Sin. emaların verO.~g· i vergiler ih· rin de kapanma saatini te~pit etmek h 

~;~~;~~~=~=~==~=~~v:e:g~o~r:u~le:c:e:k::1·::
1

~·~:~·,r~~~::~::::::::l~::~:~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;;;;;;;~;;"~P~r;a~-~d;an;~v;e~rilen malu·mata go" (Çıplak Ka-'ın) /ilminden bir şa ne 

ma e ı ecek bir yekun değildir. Denk en tabii ve mantıki uluyoruz. a 

... 
Koçarlı 11 h. 
KoçARLI,a ıya. ~ongresi 

H. F. Nahiy k (Mıllıyet) - C. 
nunda 3 köye ongreai Frrka ıalo-
t" oca- d un münıeaıille . ll•n. an gelen bü-
!andr. Kongı-e ':,n. •.t~~rakile top. 
ıdare heyetind eıalığ'ine vilayet 
reialiğe Nalıiy:n F 0-.nan! ikinci 
met Yunua, ki.ti ;~ita reıai Meb
F ırka katibi Oaın P ·~~re viiayet 
Beyler ıeçildiler an tiılnıi ve Arif 

Nahiye hey~tinin 
kongre azaları • çalıtnıalan 
dir ve tefekkürle k~:a~ından tak. 
yenin ihtiyaçları Ye •d.~ndı. Nabi 
nuıuldu. Bu meyanda Bekleri ko. 
li.ği İfİ konu,uldu. 500 '~•klı çift. 
çıftçiyi alakadar eden Y en fazla 
Fırka merkezimize a-~ el eyvelce . . ~~o una 
lfın bir an evvel halledilın . n bu 
le · eaı ic' 
1 nıennıyatta bulunulması k • ın 
aıtırddr. arar. 

.., . İdare heyetine Mehmet y ı.ın 
"ıza M h . us 
a B e nıet F ahrı, Şevki ve li ' 
,:n eyler, mümessilliklere ıneb: 
he:~~ Adnan, Etem Kadri, mü. 
Sad k AHıfzr, Mehmet Yunus ve 
gre;e . hhınet Beyler seçilerek kon 

nı ayet verildi. 

suSuıtanhisarda konser 
LTANHISAR · · Geçen ak • (Mıllıyet) -

ki kolu n!iı~ Na~illi halkevi musi. 
•a.lonunda b re;:ııze gelerek fırka 
&erden fırka ır • ~ns.• verdi, Kon

reııunıı Ali Zühtü Be 

Koçariı ilkmektebi 

KOÇARLI (Milliyet) - Ko
çarlı ilk mektebi için iki sene ev
vel hususi muhasebe tarafından 
bir bina satın alınmıt ve tamiri i
çm geçen seneki vilayet bütçesine 
az bir tabdsat konulmuftu. Nahi
ye müdürü Osman liey ve Fırka 
reisimiz Mehmet Yunus Beylerle 
ihtiyar heyetimizin gayret ve bim 
metlerile, köy halkının yardrmile 
mektep binasr çok esaslr bir suret 
te tamir ettirilmif, boyatrlmıt, et
rafları demir parmakhklarla veç. 
rafları demir parmaklrklarla çev
rilmif ve muntazam halalar yaptı· 
rrlmrttrr. 

Vilayet makamınca Koçarlı 
mektebinin yatılı mektep yapılma 
ar t~karrür edince, halkımızın yar 
<l~ıle köy heyetince 50 yataklı 
hır yatakhane ile bir yemek calo
nu, bir mutfak yaprlmağa batla
Inrt ve. yapılar yükselmiftir. Ya
kında Infaat bitirilecektir. 

Koçarlı nahiyesine bağlr u
ınuın köylerde büyük bir okuma 
Ye okutma hevesi vardıyr · 
li ~ir çok köyler köyleri~e mual
ınkıateınekte ve bazı köylerde de 

re tep Yaptırılmak için bazırlık
ar ve te,ebbüsler görülmektedir. 

t~hesinden Doğan Be;ier karşılıklı 
sozler sö lediler. Misafirlere a 

--

Kandrada köpekler ilk iz / Kandra sahillerinde torpil 
KANDRA KANDRA, (Milliyet) - Kandr:"-

• (Milliyet) - Kan- SIV AS, {Mililyet) - Srvas kız kazası pazar mahalline Kefken tan-
dra kaza merkezi ve civarının ta- ortamektebinin çıkarmağa batladr· kile gelmekte olan köylüler Kefken 
mamile ormanlık olması dolayrsi- \ ğr "ilk iz" mecmuası çok güzel iakeleaine merbut Kerpeko~un O. 
le eskiden burada vasi mikyasta bir tekilde çıktı.. mer Ağzı mevkiin.de d ve _de~ı.~ 1 ke.n-:· 
avcılığa ve bununla birlikte köpe..'<· rında büyÜkçe bır emır • ut eaı~~n 
1 f 1 Diyebilirim ki bu çıkan mecmu· as.hile yaılanmıt bulundugunu gor· 
.ed~e Fazka ehemmiyet verilmekte a bütün mektep yavrularının çıkar· müılerdir. 
ı ı.. a at son zamanlarda bu h~ al d k k t .. 1 

~- drğr mecmu ar an ·at, a guze Bunun Üzerine ne olduğunu anla· 
ves eski kudret ve kuvvetini kay· ve iyidir ... Mektebin içinde yafa.· mak için içlerinden bir kaçı bu büyük 
betmif bulunmi\kta olduğu gibi kö- yan bayatı anlatan yazılar, ve ~°: demir kütleıinin yanına yaklaımıt ve 
Pekler de batı bot olarak ortaya t t bı neticede bunun büyük bir deniz bom togr• aflar •• Ve mecmuanın er ı 

I ·ı baaı olabileceğini tahmin etmeleri ü .. 
sa rverı mittir •• Yerli sokak köpek- kağıdı, harfleri 0 kadar c.ana ya.~m zerine, en yakın hüklımet memuru 
!erile iyice karııan bu hayvanların ki .• Ben burada "ilk izı,. reklam Kefken ve Cebeciköy gümrük mınta
mevcudu epeyr.e yükselmit ve bu- yapmak için yazmıyoru~, Y.a~mz ka muhafaza memuru Kemal Efendi
nunla beraber kuduz tehlikesinden güzel bir surette çıkan ılk ızı ve ye haber vermi§lerdir. 
epeyce artmıftrr. Bilhassa son za- S b ' 1 b' Aynca Kemal Efendi tarafından 

ne•riyat heyeti ivasta öy e ır d'I d · manlarda Reşat Bey İsminde bir ' muayene e ı en mezkur emır küUe-

Türkiye sigortacılar 
Dairei Merkeziyesinden: 

Sigorta ücretlerinin tenezzülü ve Tür~ 
kiyede İcrayi san'at eden sigorta tirket· 
)erinin pek büyÜk zararlara uğramalan 
hasebife, mezkUr ıirketlerin müdür, mÜ· 
messiJ ve umumi acentaları tarafmdan 
müttefikan ittihaz ve müdiriyeti umumi1 

yelerince tasvip edilen karar mucibince, 
1 Kanunıani 1934 tarihinden itibaren, 
bazı acentalann, delli.I ve mütevaasıtla· 
rın, hilafı nizam olarak müıterilerden 
bazılanna her ne ıekilde oluna olıun 
vermekte oldukları komisyon, iskonto 
ve ikramiyelerin bundan böyle verilme· 1 
sinin menedilmiı olduğu muhterem hal· 
kın nazarı ittilaina arzolunur. J 

Diğer cihetten, iktisat Yeki.Jeti c~
leıince müsaddak tarifede yazılı ücret• 
terle tarife talimabnın mecburiülittiba 
olduğunu ve hilafında hareket edenlere 
olbaptaki hükümlerin tatbik kılınacağı• 
nı hatırlatırız. ı 

Elhaaı~ Sigortalılara ber ne tekilde , 
olursa olaun tenzilat yapılması kat'iy· 
yen memnudur~ 
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mecmuanın çıkmasına yardım et- sinin hakiki bir torpil olduğu anlatıl 
gencin bir köpek tarafından urrrl- tikleri için anıyorum. maaı üzerine h'dise Kandra jandar· rı bugün yüzü geçmiş nahiyemiz 
ması ve bir kuduz tehlikesi geçir- Sürek avı ma bölük kumandanlığı vaaıtaaile ız gençlerinden birliğe girmemi' kim. 
mesi, çoğalan bu hayvanların itlafı mit Üssü . Bahri kumandanlığına ha· se kalmamıştır. Birlik; spor, avcı· 
düfüncesini ortaya atmıştır. Halk GEMLiK, (Milliyet) - Gemlik ' ber verilmittir. Ü5ıü • Bahr.i k~~a~- !ar, iktısat tesarruf himaye ve mü-

b 1 d . b b t f ı· ı·n bu"yu"k kumla, Karacaali ve Hay- danlığından verilen em!rl~r ıle ~ırı~cı samere kollarına ayrrlmrttır· Bu ve e e ıye u usus a aa ıyete mülazım Ulvi ve GedıkJı zabıtlerın· 
batlamrttrr.. darbey köylerinde büyük mikyas- den Yaıar Beylerle Mehmet .. ve Fe~· vesile ile fUilU da kaydetmek iste-

G. 'f. 1 ta sürek avları yaprlmrştrr. 40 · 50 tah isminde iki neferden muteşekkıl rim ki her iyi bir şey kurulurken ıreson maarı 1 ça ıs, ıyor h do"rt ki•ilik bir heyet gönd.eril.m.if ve k 
domuz öldürülmü•tür. Sila , saç· ' h d lın ti es ileri yıkılmamalı. Gençler birli-GIRESON, (Miliiyet) - Şehrimi- ' torpil mahallinde im a e ı 1! r. 

b t Ge l .k • t emurlu ·ı· • h senelerine •· g"inin te•ekkülünden sonra eski zin bütün ilkınektepleri tamir edilmit ma, aru m ı zıraa m • Torpı ın umumı arp , 
ve yeni yapt.rılan aobaları kurularak ğu tarafından avcılara paraaız ola· it ve eski siıtemde yapılmıf bulu~du· spor kulübü dağıldı. Bugün o kulü· 
talebelerin ıoğuktan müteasir olm•- M b il g"u ve son fırtınaların K~rad-;~ıız~e bün levhasından başka bı'r mevcu· - rak verilmittir. a su ere çok za- · ·ı h ı d t malarr temin edilmittir. Evvelce her yaptığı teair netıceaı e sa ı e U§mu diyeti yok. Birliğin başında bulu-
naaılaa ~aut. ve teraiti hilafına yapı· rarlr olan bu hayvanların öldürül- bulunduğu anlatılmıştır. 
lan ve ı•mdı fen memurları tarafın- mesi halk üzerinde sevinç uyandır- Yenipazar gençler birliği nan Ali Remzi Beyden, bu letekkü, 
dan çatuının tehlikeli olduğu teabit mrstı. Sürek avlarına tiddetle de- lü de birlik içine alarak birliğin 
edilen Gazi Pata ilkmektebindeki ıa • d B 1 1 YENiPAZAR, (Milliyet) - Na· spor kolunu her vasıta ve malzeme• 1 b 1 d b k b' b vam edilmekte ir. u av anma ara 
e e er e aı .a ır İnaya nakledile ş k B b' t biyemizde 8 agu" stos 933 tarihinde si hazır olan bu te•ekkülle kuvvet-

ıİİi--~z~i~r:aa::ıt~m:Iİelmlulİıruilieiİvİİieltlllİiieiylil1zlzlaİİİiııılılll .... llllİ1lııillllllllliıi.ıııli'l"i ... lllıııııllılıl11ıim' .... ıiliııı•·ilıııllİı! ................ .. 
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Hergün bir gazı 

Dirhem yok gram var! 
Postahanede 
Tahliye hazırlığı 

(Başi 1 inci sahifede) 
da adliyeye kalır tekilde koridor sa 
bit paravanlarla aynlacak, bu su
retle birinci katta da postahane i
le Adliye dairesinin İrtibatı tama
men kesilmit olacakbr. Bundan 
sonra üçüncü ve dördüncü kat ta
mamen Adliyeye tahsis edilecek -
tir. 

Alış veriş aleminde gülünç pazar
lıklar da oluyor 

Yeni yılm iti bize yeni tarhları 1 
t'e yeni ölçüleri hediye etmek oldu. 
Artık okka yok, kilo var, dirhem 
yok, gram var. Artın yok, melle 
var. 

Batman, kile, tinik, çeki, miskal 
yok. Ton var, kilogram var, krat 
var. 

Fakat halk, yeni ölçüleri henüz 
kavrayacak kadar zaman bulama· 
.clı. Şu bir iki günden beri alış verit 
aleminde epeyce gülünç pazarlık
lara şahit oluyoruz. 

Mesela çıutafının ucunu, çen
gelli inğe ile burnunun hemen altı
na il~tinnit altmı§lık bir hanını, 
oruı; ağl7, Balıkpazarında dolatır· 
ken bunıuna pastırma kokusu geli
y9r. Şemııiyesini koltuğunda, bpq 
tıpıf diikkinm önüne doğru yürü
yor: 

- Hu .• Oğlum .• Bana baksana .. 
Paahrmanm okkasını kaça veriyor· 
ıun? * 

Nevşehirli pastırmacı, pıçak sır
b ile ince bir dilim keserek uzab· 
yor: 

- HelWI olsun, valdeciğim., ye
de tadım anla! .. 

Hanım ... ine,pastırmaya dokunur 
dokunmaz orucu bozulacakmıt gi
bi irkiliyor: • 

- Ran...zan ayol! .• Ben nasıl 
tatarım senin pasbnnandan? •• Ok
kası kaç diye sorduk .• 

Pastın=.cı tabelasını gösteri-
yor: 

- 60 lrurota valde ! .. 
Hanım ninede bir tereddüt: 

- Kus1r:111. bakma, ama, oğlum.. 
Sakın e9ek paabrmaaı olmasın bu .. 

- Halis inek .. Hem de Kayseri· 
nin .•• 

Verilen teminata rağmen büyük 1 
hanım, pastırmadan bir kere 9üp
belendi. Artık, bedava verseler al
maz. Hakkı da var. Okkası altmıf 
kuruşa sahlan pastırmadan kim ol
.,. tüphe eder. 

Fakat, bunun okka değil de, kilo 
üzerinden sabldığmı büyük hanı
mın kafasına sokmak kolay mı? 

Dün iki kadın, tramvay bekleme 
yerinde - gene böyle babayani 
takımdan - hararetli hararetli ko
nutuyorlardı: 

- Aman hanım... Şeker, bir u
cnzl•mıf, bir ucuzlamıf .• Görme
yin. •• Dükkanlarda ibadullah kırk 
iki kuruta, yağına H•unm bcsreği 
gibi gidiyor! •• 

- Okka kaldı mi ki beğum? •• 
Şimdi, her malı kiluya veryik.. 

Amasya elmasım pazarlıksız otuz 
beşe alan mütteri, bir yolunu bul
sa, elmayı geri verecekti ama, ar-
bk it itten geçmİtti. · 

Anlattıklarına göre arşın hesa
bına alışan bir çok kimseler, mese
la iki gün evvel artınmı kırk bet 
kurıuta aldıkları patiskayı altmıt 
kurut iıtemesinden hayrete düşe
rek: 

- A •• Bu ne çabuk fırladı böyle? 
Siz anlatılan birden zengin olmağı 
kurdunuz.. Yürü kızım yürü ••• 
Mağazaların kıtlığına kıran girme
di ya •• Diye alıp yürüveriyorlar
mıf. 

Ellerinde çantalar, pdiyorlardı. 
Yanlarına sokuldum, birisi; teliflı 
teliflı soruyordu: 

- Diye ki mütteri altın bir bile
zik istedi. Arbk dirhemle tartma

v h ., yacagaz, e •.• 
- Elbet tartmayacağaz .. Grama 

vuracağaz •• Ne ki tutulursa hesabı
m yürütüp paraamı alacağaz •• 

Dirhemin grama nasıl vurulaca
ğını sağlamca belledik? •• 

- Kolay camın.. Dirhem, gra
mın üç keret fazlan •• Mal bir dir
hem gelirse demek üç gramdır. 
Şimdicik ağnadm? 

Kafasında yapbğı hesapların i
çinden çıkamıyacağmı aklı kesin-
ce: 

-Hele dedi, müfteri gelsin, bi
lezik alacak olsun da o zaman dü
tünürüz ! .. 

Yeni tartılar ortaya çıkınca es
naf, kendine göre bir Şafırbnaca 
yolu tuttu. 

Mesela, kasap dükkaruaııında 
büyük harflerle fÖyle levhalar: 

"Karaman 40 .•. ,, 
Ama, dikkat isterim, kilo hak

kında aynca sarahat yok. Bu lev· 
hayı okuyan, biraz dalgınca ise ilk 
hakıtta etin ucuzladığına hükede
bilir. 

Halbuki, ince bir hesapla, etin u
cuzladığıru değil, okka ile kilo ara
aınd&ki farktan aabcının kendi le
hine küçük bir iıtifade bile temin 
ettiğini meydana çıkarmak kolay
dır. Yeni tartılara alıtmak, fÜphe 
yok ki nihayet bir kaç günlük if.. 
Bir kere alıttıktan sonra, eskiden 
nasıl her yerde okka dört yüz dir
hemse, timdi de kilonun bin gram 
ettiğini anlamayan kalrmyacak ! .. 

M. SALAHADDiN 

Bu daireler icra da dahil olduğu 
ve baroya da bir. daire tahsis edil
mek suretile bütün Adliye daireleri 
ni İstiap edecktir. 

Mahkeme salonlarının tefritine 
evvela ağır ceza mahkemesinden 
batlanacaktır. ilk tefriş edilecek sa 
lon ağır cezanın salonu olacak ve 
çok zarif bir şekilde inşa edilecek
tir· 

Diğer mahkeme ıalonları inta 
edilirken kavislerin ve kürsüler ceın 
edilirken kavislerin ve kürsülerin 
hakim münferitlik teşkili.b takdi -
rinde işe yarayacak ve ihtiyaçtan 
fazla azametle olmayacak tekil
de inşası tasavvur edilmektedir. 
Adliye daireleri için lazım olan sa 
ir mobilye de kabili nakil, zerafet 
ve metaneti daima muhafaza eder 
neviden olarak inta ve mübayaa 
edilecektir. 

Yangından mütevellit hukuki 
ve cezai vaziyetlerin tayini ve dos
yalnn tesisi için Büyük Millet Mec 
lisince kabul edilen kanun dün 
de Adliyeye tebliğ edilmemiştir. 
Maamafib mahkemeler müracaat Ü 

zerine dosya tesis muamelesine de 
vam etmektedirler. Yalnız altıncı 
hukuk mahkemesinde timdiye ka
dar üçyüz küsur dosya tesis edil· 
mittir. 

Komisyonuna müracatlan. 
(4449) (7140) 68 

- - . Danca Askeri Sabnalma 
Komisyonundan : 

Darıcadaki topçu için açık 
münakasa ile 10,000 kilo kuru 
fasulya salın alınacaktır. İha
lesi 8-1-934 pazartesi günü 
saat 14 tedir.Taliplerin ıartna 
meyi görme küzere her gün ve 
münakasaya İ§tİrak için de o 
gün ve vaktinde Darıcada As
keri Satmalma Komisyonuna 
müracatlan. (3435) (7012) 
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M. M. V. Satmalma Komiı 
yonundan: 

- Deme heıntire... . 
- Vallahi de ucuzlamıt, billahi 

1 ele ... 
- Paranın sözü köıı olsun ı. Şim

diden tezi yok, gidip bir çuval alır 
eve atardım .. 

3 üncü kolordu iianlar!'"'J 

Hava ihtiyacı için kapalı 
zarfla muhtelif renkte boya 
ve vernik alınacaktır. İhalesi 
25-1-934 per§embe günü saat 
10,30 dadır. Taliplerin §arlna
meyi görmek üzere her gün öğ 

Bu sabah orta Yatlı bir adam, 
manavdan Anıasya elması aabn al
mak İstedi. Fiati sorup ta: 

- Otuz bet kurut 1 CevabIDJ a
lınca, bot bulundu, Pazarlık ebne
den "tart bir okka..,, diyordu. 

Neden sonra, okka, kilo farkı ak
lına ge'."erek: 

- Hay Allah müstahakkını ver
sin .. Diye durakladı, timdi okkası 
kaça geliyoıı bunun? •• 

Manav gevrek gevrek güldü: 

Tarihi roman : 20 

M. M. V. Satmalma Komis- leden sonra ve münakasaya i§-
yonundan : tirak edeceklerin de teklif ve te 

lzmirde Gaziemirde bir ef- rninat mektuplariyle 0 gün ve 
rat paviyonu ile bir matbabm vaktinde Ankara' da M. M. V. 
yaptınlması kapalı zarfla mü- Satmalma Komisyonuna mü-
nakasaya konmu§tur. ihalesi racaatları. (3457) (7175) 
24-1-934 Çar§amba günü saat 70 

10,30 dadır. Taliplerin ıartna- ---- ------
me ve pianları görmek üzere 
her gün ve münakasaya i§tirik 
için de o gün ve vaktinde tek
lif ve teminat mektuplariyle 
Ankarada M. M. V. Satmalma 

FRA~SIZ TiYATROSU 
MARlKA KOTOPULl Yunan tem· 

ail heyeti. L ı..ıün birinci ınatine aaat 
14,30 te 1 Metreaoea tou Baba. ikinci 
matine aut 17,30 le l Agorastria ( L' A· 
chteuae). Alıfl'ID süvare ıaat tam 
20,45 te Troiı et-. une (Tria ke mla). 

-

bn ki ... ? 

Güneşin Oğlu 
- Hiç ..... Kimıeyi iğfal etme· 

dim. Kimseyi doğru yoldan iğri 
yola çevirmedim. Kimsenin zorla 
parasını almadım. Fakat, öteki A
sular beni çekemedikleri için, be
nim ölümümü istiyorlar ... Herkesin 
bana hürmet ettiğini. gördükçe kıs
kançlıklarından küplere biniyorlar· 
Ben ölürsem, meydan onlara kala
cak. O vakit halkı kolay kolay al
datacaklar ve herkesi biribirine 
kabnak fıraabnı bulacaklar .• 

- Dogu yakında selirse, seni 
5lüncüye kadarı evimde saklıyaca
- A ı gım, su. 
Kırmızı sakallı sihirbaz, Dogu'. 

nun babasını umguya dütürdü: 
- Mutlaka gelecek .. Fakat ben 

sizin yanınızda uzun müddet kala
mıyacağnn ! 

Dedi. 
İhtiyar y&lvardı: 
- Seni yannnızdan bir yere br· 

rakmam, Aau! Ne olur, yuvamızda 
sen de bizimle beraber ye, iç.. Seni 
ele vermem .• Bizi terketme ! 

Sihirbaz, kendi hayatının tehli
kede olduğunu yıldızlardan anla
IDJ' gibi görünerek sordu: 

Batıkutu'nu tanıyor musun? 
- Bora'nın yanında gördüm •• 

.Y akıtıklı bir delikanlı .• 
- O sana beni soracak olursa 

ne cevap vereceksin? 
- Ululara kartı yalan söylenir 

mi, Asu? Evimde misafirimdir, de
rim ve sana hiç bir fenalığı dokun
mayacağına dairı a vzından söz alı-

Yazan: lakender FAHREDDiN 
nm. . 

- B:ttıkufu sözünde durmaz. 
- Onu mert bir adam olarak ta-

nımıfbm. •• 
- Mertlik batka .• Bu it b-.ka, 

kuzum! Onun içine atef dütmüt
Batr dönük insanlar sözünde dura
mazlar ...• 

- Bir fey anlal\lıyorum, Asu ! 
Ne demek istiyorsun? 

Sihirbaz itin doğruıunu söyledi: 
- Batıkutu (Fırat incisi) ne gön

lünü kaptırmıt. Gözü ondan batka 
bir şey görmüyor. Mersi.'yı elde 
ebnek için, benim gibi on Asu'yu 
ele vermekten çekinmez. 

- O halde dilimi tutarım .. Sen
den bahsetmem ! 

- Ben de bunu İstiyordum. Beni 
bu evde sen bile yok bileceksin! 
Çünkü Urlular Güneş'in oğluna 
gitmitler ve kendisinden benim ba
trmr istemitler ... 

ihtiyar bu sözleri ititince fafır
dı: 

Seni çekemiyorlar desene ... 
- Bunu anlamıyacak ne var?! 
lhtiyar elini göğe uzattı: 
- Ulu Tanrım şahit olsun: Kı

zıma kavutmaaam bile, seni ele ver
miyeceğim ! .. "' "' 
Geneşin oğlu, Ur yangının
dan sonra, bir bakır ma

deni keşfetmişti .. 
Altay dağlarının pek çok yerle

rinde ecdadının pek çok maden o· 
c~kları işlettiğini işiden (Güneş'in 
oglu), Ur yangınından sonra, ,ehir 
e~afında dolatrrken yeni bir bakır 
madeni ketfebnişti. 

İki ırmak arasına yayılan eıki 
Türkler esasen madenden e 

P'•llate 

Yakalanan 
Hırsızlar 

Üç kişilik bir hırsız 
şebekesi yakalandı 

Usküdarda lhsaniye civannda bir 
evden çalmmıt olan kıymetli elmaa 
küpeler, pantantif ve daha bazı kıy· 
metli qyalan çaldık!an anlaıılan Ali, 
Bahaettin, Leon Boda imıindeki üç 
kiıilik bir hınız kuınpanyası yakalan 
mıf, qya k&mil.en ellerinden almmıt
tır. Yapılan tahkikatta bunlann daha 
birçok hınızlıklarla alikad~ olduğu 
görülmiiftür, Bunlann daha batka ar 
kadafl.an olup olmadığı ela tahkik e
dilmektedir. Çengelköyünde bir köt
ke girerek bazı qya çalımı olan ibra· 
!Um de yakalanmıf ve eua meydana 
çıkanlmııtır. Bunun da Çengelköy cİ· 
varmdaki hırsızlıklarla ali.kası görül 
miiftür. 

Bir evin arka kısmı yıkıldı 
Evvelki gece Taka.im.de bir eYin 

arka kumı yılulmıtbr• Bu ev kereste
ciler aokağmda 8 nuınaralı bir eT o • 
lup emT&li metrukeye aittir. Ve bir 
müddetten beri bO§ bulunmakta idi. 
Evin bir kısmının yıkılmui)e nühuça 
zayiat olınanuıtır. Dün belediye mü
hendialeri yıkılan evde tetkikat yap· 
mıılardır, 

Bar artisline dayak 
Beyoğlunda Şanovar ban artistle

rinden Meli.hat Hanım polise müra
caat ederek Muharrem Veysi imıinde 
bir ıalwn kendisini dövdüğünü iddia 

· ebnit ve ıikayette bulunmuıtur. 

Kalp sektesinden iki vefat 
Beyoğlu caddeainde ini bir ölüm 

vakaaı olmuıtur. Ölünün, üzerinde bu
lunan nüfua tezkereaine nazaran, 
Kayaerili Pamukçuyan •eledi Bedroa 
olduğu anlatı.lınıtt belediye ve zabıta 
doktorlan tarafından yapılan muaye 
ne neticeoinde kalp aekteainden öldü 
ğü anlaıılmıştır. 

Tepebaıında Müeyyet aokağmda 
Ferhat Bey aparptımanmda 3 numa· 
ralı dairede oturan piyanko müdüri· 
yeti memurlanndan Mehmet Nuri B. 
de arkadaılarile birlikte otunırken Ü· 
zerine bir fenalık gelmiı ve neticede 
ölmiqtür. Yapılan muayenesinde bu· 
nun da kalp sektesinden vefat ettiği 
anlaıılınııtır. 

Kabahat ~oförde mi çocukta mı? 
Iaveç sefareti ceneral konsoloıunun ıo· 

förü evvelki gün garaja girerken manev· 
ra eınuında otomobilin arkasına aaılan 
bir çocuğu çiğneyerek kazaen öldürmüı-
tür. Şü"or yakalanmıı tahkikata batlan· 
IDlftır. 

Bırakılan çocuk 
Akoarayda, Namık Kemal caddesinde 

arsada 3 _ııünlük bir kız çocuğu bulun· 
muıtur. Uzerinde zuhur çdeo k.Bğıtta iı· 
minin Feride olduğu anlatılan çocuk Ha
seki baıtaneıine ıönderilmiıtir. 

Ruhsatiyesiz sila.hlar 
Evvelki zec zabıta muhtelif semtlerde 

fÜpheli kimıeler üzerinde arattırma yap. 
IDlftır. 

Bu araıtınnalarda, Beyoğlunda Meh
met ve Aınn isimlerinde- iki kitinin Ü· 
zerlerinde kama ve bıçak, Uluköyde Na
zif iıminde birinin üzerinde bir tabanca, 
Süleyman isminde bir adamda kaçalı çak 
mak, aFfilı civarında Celil iaminde bi
rinde bir tabanca ve bir çok fiıekler, 
Şiıhaned bir meyhanede oturan Kemal 
isminde bir adamda kaçalı çakmak bu
lunmuıtur. 

SilBhlar ve kaçalı çakmaklar müsa~ere 
edilmiı, sahipleri hakkında enalı tanzun 
olunarak adliyeye verilmiıtir. 

oıume sebebiyet 
Yirmi gün kadar evvel lngiliz han· 

dıralı Deme vapuru Kuruçqme açıJda. 
nncla demirli iken makine dairesinde 
lıir kaza obnuı ve tayfadan biıiai öldil
tü için müddeiumumilik tahkikata va
ziyet etmiıti. 

T ... kiluılt! neti.-incle ftPunın bat· 
malııiniıti V eli.dimr ile ikinci makinia
tin ölüme aebelıiyet .......ıilderi tesbit 

deni de itlebnek iıtedi. Yanında 
bu i9ten anlayanlarla konuştu •• Ve 
madenin işletilmesine batlandı. 

Madencilik sanatinin bütün fe
killerine ve bütün usullerine vakıf 
olan Türkler bu işte büyük kazanç 
görüyorlardı. 

Bora'ya bir gün, babası, Orta 
Aayada bırakılmıt biıı çok altın ma· 
denlerinden bahsederek: 

- Oğul! - demitti - Günün birin
de milletin sıkıntıya düttüğünü gö
rürsen, herkesin eline bir kazma 
ver ve topraklan kazdırmağa bllf
lal Yerin altındaki hazineler, yer 
üstünde mütkülatla dolduracağınız 
erzak anbarlanndan çok kıymetli
dir. 

Bora, babasının sözlerini unut
mamışb. 

Bakır madeni ocakları gittikçe 
büyüyor, genişliyor ve ilk çrkan 
madenler halka bedava olarak da
ğıblıyordu. 

Bakır ocakları itlemeye hatladı
ğı günden beri Ur halkı büyük bir 
faaliyet gösteriyordu • 

Halka maden tevziatı bittikten 
sonra, Güneş'in oğlu, maden ocak
larının etrafını dıvarlarla kapatbr
dı: 

- Ur halkına hakkını verdim. 

iki ölüm hadisesi 
(Başı 1 inci sahifede) 

tahaneye gö.ürüldiiğünu, ıkıoci defa 
üe çcouğu kendisinin hastahaneye gö 
türmüt olduğunu ııöylemiıtir. Sıhhiye 
müdürü Bey ise, hastahaneye ilk mü 
racaatın 18 kanunuevvelde yapıldığı
nı ve müracaatta da çocuğun annesi 
tarafından hastahaneye götürülmüt 
bulunduğunu ııöylemitti. Müdür Bey, 
ayni zamanda, çocuğun ailesi tarafın 
dan bu hadise etrafında herhangi bir 
ıikayet te vuku bulmadığını söylüyor 
du. Çocuğun babasnıın matbaalara 
müracaatı ise, bunun yanbılığını gö ... 
tenliği kaydedilmittir. Dün bu huaua 
ta kendi.ine müracaat ettiğimiz Sıh
hiye müdürü Ali Rıza Bey, bu tan:da 
münakafalara girmekten içtinap etti· 
ğini, aöyliyeceiini aöyJemİf bulundu • 
ğunu ve artık bu mevzu Üzerinde tak 
Te takayı katiyen doğnı görmediğini 
beyan etmittir• 

Diğer taraftlan verilen malUnıata 
zöre, haatalıaneye ilk müracaatın 18 
•eya 20 kanunuevvelde ı:ötiirülmüı ol 
masının, meseleni neaasını d~ğiftire • 
meyeceği, maamafih hastahane pro • 
tokol defterinin 1 kanunuev..-el aahi· 
fesinde küçük Nerminin kulak, bo • 
ğaz Ye burun haatahklan mütehas • 
usı ihya Salih Bey tarafmdan muaye
ne edildiği yazılı bulunduğu söylen • -
mekte ve ıu mütalea ilave edilmek • 
tedir: 

- Olen çocuğun ailesi tarafından 
herhangi resmi bir tiki.yet vaki olına 
dığı mubakk!lktır. Küçük Nerminin 
babası, ancak evvelki gün bir gazete
ye müracaat etmiı; resmi ve aali.hi • 
yettar makam.ata daha evvel de mÜ· 
racaat edebilirdi. Sonra mahkemele
rin kapılan da açıktw. Netek.im Zey
nep Kiınil haatahaneainde ölen Sabri 
Beyin aileei, geç tedaviye bqlandığı 
için mecnıhun vefat ettiği iddiaa~ 
Adliyeye müracaat etmiıtir, Küçük 
Nerminin ailesinin U.. Adliyeye mü • 
racaatına dair Sıhhiye idaresinde ma 
liimat yoktur. Ali Rıza Bey, çocuğun 
ikinci defa annesi tarafından hasta
haneye götürüldüğünü, çocuğun ha • 
baaı iae bizzat kendiainin götürdüğü
nü söylemektedir. Her iki tık eaıua 
müessir olamaz. Teter ki, tahkikat, ço 
cuğun, nöbet geldiği zaman görül • 
mek Üzere hastahanede bırakılması 
tek.lifine anne veya babasının muva
fakat etmediğini göstermiı olaun." 

Dün bu hususta ıehrimizde bulu
nan Sıhhiye vekaleti baımüfettiti Fu· 
at Bey de demittir ki: 

"- Henüz tahkik:Jt raporunu al
mıı deiiJiz. Bununla beraber timdilik 
bildiğimiz, hadisenin tamamen Sıhhi· 

edildiği için her ikisi de tevkif edilın"ı· 
lerdi. 

Bu ıuçlulardan makinist V eli.dimr 
kalp aekteoinden l'evlııiftıanede ölmüttür. 
Arkadaıı da kefaletle tahliye edilmit· 
tir. 

Kahvede kumar 
Şehremini civ.armda bir kahnde ku

mar oynanmakta olduğu polia ikinci 
ıube müdürliiğii tarafından haber alm· 
1D1f ve memurlar gece bu kahvede araı· 
tırma yapn111larclır. ' 

Bu IU'aftırmada kahvenin arka lara· 
fmcla Rasim, Şükrü. lbrabıim, Raaim, 
Edip, Mehmet, Tahain ve Yunua iıim-
1...ınde aekiz kiıi maaa batında kumar 
oyıwrlarken cürmü mqlıut halinde ya· 
kalamnıı!archr. 

OldOren ila.ç 
Samatyada oturan madam Mannik 

isminde bir kadın, epey müddetenberi 
ı.astadır. 

Geçen gün hastaya bh- doldlor çağı
rılıyor, Doktor muayenesi bittikten son
ra bir reçete yazıyor ve bu reçetedeki 
ili.cm ne tdıilde kullanılacağım anlatı
yor, 

Doktor gittikten bir müddet sonra 
eczaneden iliç getİrtilmİf ve aynen dok· 
l!onın tavaiyeaıi 6z:erine kapak açılarak 
oda ilBcm ld.arı ile dohmya lıaflamıt
tır. 

Fakat deiil b"§ dakika, iki veya Ü· 
çiincü dakikada, hasta birdenbire fena
Jaımıı ve ölüvermiıtir. 

ite vaziyet eden zabıta madam Man
niğin neclea öldüğünü teabit için ceoe
din o\bpai yapılmak için morga lıaldı
nlınaaına karar vermiı ve ilacı ela kim
yabaıeye yollamııtır. 

Dedi. 
Bakır ocaklarında itliyen amele, 

madenleri tasfiye ettikten sonra, 
bu it için bazıclanan anbarlara ge
tiriyorlardı· Madenler bu anbarlar 
dan tüccarlara satılıyor, onlar da 
küçük esnafa ve sanatkarlara tevzi 
ederek bir çok itler yaptırıyorlar
dı. 

Bora, Ur tehrine geldiği bet ay
-danberi şehir dahilinde büyük 
mikyasta ticari faaliyet ve alıt ve
rit batlamışb. 

Türklerde madencilik gayet ün
lü bir sanat olarak tanmmıfb. Sa
natki.rlarıın yaptığı muhtelif bakır 
itleri az zamanda etrafa yayılmıt, 
bu sahada temin edilen menfaatler 
halkı madenciliğe sek ve tetvik et. 
mitti • 

Urlulardan bir kısmı sallarla Fı
rattan karşı sahillere geçerek, yer
li ve yabancı kavimlere, yaptıkları 
efyayı aabyorlan ve yahut kendile
rinde bulunmayan maddelerle mü
badele ederek büyük istifadeler 
temin ediyorlardı. 

Mesela o devirde (Tukyu) Türk
lerinin vergileri madenden e9ya 
yapmak suretile ödedikleri malum
du. (Güneşinoğlu) mükellef oldu
ğu vergiyi vermiyenleri bot . . . . . 

ye müdürü Ali Rıza Bey tarafmdan 
gazetelere izah edildiği tekilde cere· 
yan etmit bulunınaaıdır. B.ttabi ra • 
poru a.Idıktan sonra tetkik ve tabak• 
kuk eden neticeye göre icabını ifa .,.. 
deceğiz.' ' 

Zeynep kamildeki hadise 
Osküdarda Zeynep Ki.mil haıtah" 

nesinde geçen cuma gecesi kul'funla 
yaralı bir halde haatahaneye zö.ürÜ· 
len ve ancak erteıi gÜnü ameliyat ya 
pılırken ölen sporcu Sabri Beyin öJÜ· 
mü etrafında ailesi tarafından vaki 
olan tiki.yet Üzer:ne Adliyece tabkİ· 
kata devam edilmektedir. O gece nö
betçi doktonı bulunan dahiliye asi•· 
tanı Tevfik, namı diğer Mete Beyin 
tabibi adli tarafından ifadesi alınmıt· 
tır. Sabri Beyin morıia naklen cese -
dinde otopsi yapılml§br. Sıhhiye mü • 
dürü Ali R•za Bey, bir tuaftan Ad· 
liyenin, diğer tarafftan Sıhhiye mü -
fettitliğinin tahkikata devam ettikle• 
rini ıöylemiıtir. Bu meeelede, Mete B• 
yin, Sabri Beyin vücudündeki kurıuıı 
yarasını ufa.k bir aıynk halinde göre
rek ve ahvali umumiyeaini tahli bu • 
larak ani bir ameliyata lüzwn göste
recek derecede ad ve teli.klô. etmedi· 
ği anlaıılmakta ve bu, kendi itirafile 
de müeyyet bulunmaktadır. 

Mete Beyin ifadesine göre, erteıi 
sabah saat 8,5 ta kalktığı zaman ha• 
tanın ahvali umumiyesinin valiim1et• 
mit olduğunu gönnüt ve hemen tele
fonla Kuzguncukta oturan hastahane 
lperatörü Tevfik Beyi çağırmak üze• 
re iken hasta bakıcılardan biri ope -
ratöre telefon ettiğini kendiaine söyle 
mittir. Mete Bey, operatörün aaat 11 
de geldiğini de ili.ve etmiştir. 

Şimdi uanan noktalar, haata bakı 
cı tarafından operatör Tevfik Beye Le 
lefonla vuku bulan mürac&&tın tekli• 
nin ve ani bir vaka olduğu, merkezin• 
de müracaat vuku bulmuı iae operato 
rün ne için üç, üç buçuk aaat aonra 
hastahaneye gibniş olduğunun teab:ti 
ne matuf fbulunmaktadır. Hastaha • 
ne aertababetinin Sıhhiye müdürlüğü 
ne verdiği rapor Üzerine vek8.Iete la• 
zım gelen malfunat verİlm.İftİr, 

Yeni vapurlar 
Alınacak ' 

(Başı 1 inci sahifede)' ., 
le tetkik edilerek en müsait ıerait der
meyan edilen vapurlardan bir ikisinin nıii 
bayaaaı cihetine gidileceldir. 

Bununla beraber, alınacak bir iki, 
hatta üç vapurla da, idareye lıugünkÜ 
taksimata göre kendi hiaaesine düten 
seferlerin idame.ine imki.n bulamıya• 
caktır. 

Milli Vapurculuk ıirketinin eilnde 
ufak tefek bazı yapurlar vana da, bun• 
!ardan fİri<EI!! bile - küçüldükleri ha•e
bile - istifade edmıemektedir. Eaaaen 
,irket te, yeni vapurlar almak İçin faa• 
liyete giri§miJtir, 

Binaealeyh, Devlet Denizyollan icla· 
reıi, hariçten vapur alaa bile, me'Vcut' 
seferteri idame eclemiyecektıir. Diğer ta· 
raftan bugÜn fil- Karadeniz liatıına, 
ÜÇÜ denizyollanna, biri Pri<ete ait ol· 
malı üzere, h.aft.lı.da dört aefer tahaia e
dilmittir. Karadeniz hattının bugÜnkÜ 
ıilıtiyaç ve lıabiliyetine göre haftada dört 
a<ler fazla ı:örülmektedir. Bu gibi ih
liyaçtan fazla seferlerin hakilü ilıtiya• 
ca göre indirilmeai. ve yeni vapurlar mil 
bayaaaı halinde lı:aputaj naklıiyabnın 
pekala hmin edilebileceği muhakkak ad• 
dedilmektedir. 

Zamanı gelince, bu cihetler de tet• 
kik olunacaktır. 

Bir lıeyet geliyor 
Devle~ Deıüzyolları, Akay, fabrika 

ve havuzlar idarelerinin kinunuıaniye 
kadar geçen altı aylık heaaplannı tet· 
kilı etmek üzere, divanı muhaaeJ..t, B. 
M. Meclisi bütçe, iktısa'I' ve müvazene 
encümeolerincleaı n lktnat ıreliiletin· 
den miintelıip bir mürakabe heyeti, bir 
ay sonra şehrimize gelecektir, 

Bu heyet, bu üç idarenin geçen al
tı aylık hesaplarında yapacağı tetki· 
kat neticesini bir raporla, heyeti umu• 
miyeye bildireceldir. 

Heyeti umumiyenin tetlcikatı neti· 
ceainde heıabat ve sarfiyat maufık yÖ
rülür ve ~ edilirse, idareler, icra e
dilmit olacaktır, 

ilerliyor, heın de halle kolaylıkla 
vergi borcunu ödemit oluyordu. 

İki ırmak araıında Yllf&YaD Türk 
lerde bu suretle vergi borcunu öde
mek usulünü, Tukyu Türklerinden 
sonra, ilk defa Günetin oğlu va2et• 
mi9ti. 

Büyük Göçten sonra, Türklerin 
Fırat kıyılarında zenginleşmesini 
temin eden madencilik, evvela ba· 
kır ocaklannın büyük mikyasta it· 
letilmesile başlamıftı. 

Etraftaki köylerde tarlalarını is· 
temiyerek süren köylüler 9imdi 
-ohip olduklarıı toprakların altın· 
da büyük ve zengin hazineler yat· 
tığına kani olmuşlar ve bu tarihten 
sonra (Toprak Bayramı) yapmağa 
başlamıtlardı. 

Köylüler, toprağa: 
"Uğur ve refah mabudu., 

diye tapıyorlar, uğur ile refahın 
topraktan geldiği kanaatini en ku"· 
vetli bir iman halinde kökleşti• i· 
yorlardı. 

Fırat boylarında sayısız bakır 
madenleri vardı ve köylüler bot 
zamanlarında topraklarını biraı 
derince kazmağa başladıkça bu ına 
denler birer birer meydana çıkı· 
yor, en fakir insanlar bile bu yüz· 

• • 
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Monolog 

Ben bir yağmurum .. 
't.~en yağmurum. Benim biricik va rakiplerimin benim kadar sabr ve 
ğ~ em ~ardır: O da yağmaktır. E- ıebatı yoktur. 
ha; Y~gınazaa~, bulut olurum, bu- Tufan, hayatımın en güzel kırk 
olm.:0 uyın~ sıa olurum, yağmur gün kırk gecesini te,kil eder. 
mak I: agınur olmak için yağ- Y ":ğmur, insanların zannettir-

1 ~nndır. mek ııtedikleri gibi, öyle hayvan 
b n~an ar atağı yukarı umumiyetle tabiatli değildir. En._hassas 9airler-
e~ 0;mb:ı:ler. den ziyade, hülya ve ~iirden anla-

fey ! D~Ie~ Yağmur, ne can sıkıcı rım. 
Halbuki ao b· Bazan bardaktan boşanırcasına 

nız: lll'll ır de bakarıı- yağarım. Bilirsiniz ki, en kuvvetli 
F adam bile en hafif bir yağmurla - eyi:ı:li ya" 

rurlar. gtnurlar .. Diye tuttu- mücadele edemez. En hafif bir yağ. 
z mur en kuvvetli adCl!::J bir kaç sa-

k ·· mıateı_ı İııaanların ve dild · h"" niyede sırsıklam edebilir. Kendine u erın hepsi d . r en U• 

rini tutmaz. Seki: 1~~e böyle biribi- güvenen en korkunç bir muharip bi 
seler, "aman n dgu~ beni görme- le, ben geldim mi, hemen bir kena· 

er esın? o· k kamdan bağınrla ·" ıye ar- ra açar .. 
r. Fak t ·· K 1 d b kak yağdım mı hepsi d a uç saat - ı ıç ar asına ve o ar9ı 

'. e Yaka silker. zırh ve kalkan icat eden adam, gu-
laterler kı ben &ece y - .. ya bana kar•ı da şemsiye icat etti. 

düz yağmıyayım. Faka:::!1'11• g;un Zırh ve kalkan nadiren delinir. 
sanların zannettikleri '"b"gmbur ın- Kılıç ve ok nadiren i•ler. Halbuki 
d ""ld" G - " 1 1 udala T egı ır. ece yagarsam b · . ben, en sag"lam •emsiyeleri bile de-.... 1 • enı gım T 
gorur. ler ıı-eçerim. 

Zaten ben, c~ım n
1
e Zaman iıter En zeki geçinen ve hava ilmin-

ıe, o zaman yagarım. nsanlar b den bilen insanlarla arasıra alay e-
n_azaran her vakit afağıdırlar tra derim. Haber alırım ki, bir gün ev
ı,1.nden en kuvvetlileri, en zekil~ ~- velden benim yağacağımı gazeteler 
ıle .. Bunu inkar edemezler. n le ötekine berikine ilan ederler. 

. Batka bir delil daha.. Di.ifmek Ben de inat olsun diye o gün yağ
ın~anlar için hiç te hayırlı görül~ marn. 
ınl ıyen bir fiildir. Bir insan madde- Bazan aksi olur. Yag"mıyacag"ı-
en d'· 

h u,er, ya kolu, bacağı kırılır mı söylerler. Ben de inadına yag· a-
ya ut • ' n manen düşer, baskalarının rım. 
b ak~rbda ahlaksız addedilir. Hal .

1 
Onlar da benim arasıra böyle 

n ':1 1• ~n onlara hiç benzemem. Be. h_ercailiğim tuttuğunu bildikleri i-
ıınl- ıçın düşmek ayrı bir zevktir. çın, artık hep ihtiyatlı lisan kulla-

latta ne k d k . d"" nı:ı:.orlar. Mesela: "Yarın yağmur 
0 kad ._ • a ar uvveth u'sem ya h ar..,. fi grnası mu temeldir,, yahut "ya-

A eyı enirim. h 
nca!t d 1 k . rın avanın açık geçmesi ihtimali 

ırıe YÜk ~ b -~ ~e ar benım paye- vardır,. derler. Hatta Mahcuo olma· 
e e 1 mı~lerdir. Fakat bu mak için daha umumi bir tabir de 

Tayyare. Piyangosu 
16 ncı tertip 3 Uncu keşide 11 kanunusani 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 50.000 lira 
Ayrıca: 10.000, 5.000, 4.000 liralık ikramiye 

ve 20.000 liralık mükafat vardır. 140 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Muhafaza memurları için 337 adet kaput, kumaşı 

daireden verilmek, diğer malzemesi müteahhide ait olmak ü
zere pazarlıkla diktirilecektir. 

2 - Pazarlık 9-1 .934 tari.hne rastlıyan salı günü ıaat 14 
tedir. 

.. 3- latekliler biçilen bedelin yüzde 7,5 u olan muvakat 
S'!'ve1!111elerile Daireden veri'ecek kumaşların kıymeti i_çin 
dıpozıto akçelerile belli saatten evvel komisyona gelmelen. 

4 - Tasdikli şartnamele• her gün komisyondan almabi· 
lir. Nümunesi komisyonda görülebilir. (73) :.__ ___ _ 

İnhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım, Satım Komisyonu ilAnJaTı. 

Pazarlıkla (200) adet su kovası satın almacaktır. Talip
lerin nümuneleri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek 
üzere yüzde 7,5 teminatlariyle beraber 13-1-934 cumartesi 
günü saat 14 te Galatadn alım ve satım komisyonuna mü-
racaatları. (1) • 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

Mektebimiz Elektrik Laboratuvarı için lüzumu olan a
lat ve edevat 27-1-934 tarihine müsadif Salı günü saat 14 te 
icra edilmek üzere aleni mü~a'.<asaya konulmuştur. isteyenle· 
rin bu baptaki şartnameyi görmek üzere mektep idaresine mü 
racaat edebilecekleri ve bu gibi işleri yapmağa ehil oldukları
nı mübeyyin resmi vesaiki haiz olanların yüzde 7 ,5 muvakkat 
teminat akçalarıru mektep veznesine yatırmak suretile 
rnünakasaya iştirak edebilecekleri ilan olunur. (47) 

uydurdular: "Yarın hava.yarı açık, a.------------•ı 
yarı kapalı olacak,, derler. VAPURCULUK 
Eğer sarahatle söz söylerlerde de 

dikleri çıkınazsa, kabahati dep;e•· TORK ANONİM ŞlRKETI 
yona atfederler. lST ANBUL ACENT ALICI 

Fakat bazı alimler var ki beni Liman Han, Telefon: 22925 
severler. Hatta beıiiın için bi; nevi 
alet icat ettiler. Yağdığım zaman 
ben. b~ aletin içine girerim. Sonra 
b~nı labo~tuvara alırlar, ölçerler, 
bıçerler. Bılıneın kaç milimetre yag· 
mıt d. · 

• 
1~ ıye cıddi tavırlar takınarak 

bılgıç olduklarını ifade etmek İs· 
terler. Yağmama mani olamadık
ları İçin, hiç olmazsa ölçmeğe kal
karlar. Biraz kuvvetli yağaraam 
bunların İç.inde en inatçıaı bile he: 
men dam altına girer. j 

Ben biraz da hassas kadınlara 
benzerim. Arasıra fırtınalı buhran
lar geçiririm. Fakat gene onlar gibi 
en sonunda sükunet bulurum. Ya. 
but hiddetim büsbütün artar. Ka
fa tutarım, inat ederim, ayak dire-
ri~ 1 

Eğer kızarsam, çok haşin dav
ranırım. Pencerelerin camlarını kır 
haçları~". Hatta daha ileriye gide
rek, ekını harmanı harap ederim. 
Yollara ta;arım, dereleri, nehirleri 
kabartırım, 

Bazı zamanlarımda musikifina· 
sımdır. Ormanların yaprakları üze
rinde tarkılar söylerim. 

DOCRU IZMIR - MERSiN 
YOLU 

BOLENT vapuru 5 ikinci ~a 
nun cuma günü saat 10 da ~ı~
keci rıhtımından kalkarak gıdıt 
te doğru IZMIR, Antalya, M~r: 
ain, Payasa dönüşte bunlara ıla
veten Alanya, Kü!lük, Çanakka 
leye uğrıyacaktır. 

IMROZYOLU 
UGUR vapuru 5 ikinci Ka

nun cuma günü aaat 15 te Gala
ta rıhtımından kalkarak g'd•,te 
Gelibolu Lapaeki, Çanakkale, 
lmroza, döniifte bunlara ilave
ten Şarköye uğnyacaktır. 
.=:..::=.:.::~:_:_~::--

KARADENiZ YOLU 
SADIK ZADE vapuru 7 ikin· 

ci Kanun Pazar günü saat 20 de 
G>llata rıhtımından kılkarak gi
dişte Zonguldak, İnebolu, A~an 
cık, Samsun, Onye, Ordu, Gıre
son Tirebolu Görele, Trab
zon', Rizeye dö~üşte bunlara ila
veten Of'a uğrayacaktır. --Ressamımdır da .. Hiç bir artist 

insanların kavsi kuzah ded kleri 
ve benim çizdiğim güzel tablo ka-1-------------
dar renkler bulamamı,lardır. 

Sonra benim ne kadar kuvvetli 
olduğumu kimse iyice anlayamamıt 
tır. Ne kadar ince yağsam bile 
en kuvvetli rüzgarları durdururu~ 

Sonra ben gayet iyi bir ev kadını 
yım. Kaldırımları yıkarım d l . 1 . , anı arı 
temız erını. 

Daha sonra mükemmel bir sıhhi-

yeciyim. Havayı temizlerim, topra· 
ğı temizlerim. Mikropları öldürü· 
rüm, tufeyli otları mahvederim. 

Bir faziletim daha vardır. Şo
förler ve arabacılar beni çok sever
ler. Evlerine herhangi sebepten geç 
kalanlar bundan İyi mazeret bula
mazlar. 

Radyoların içinde hakiki hari
ka yartan ancak Radyo - Love olup 
mevce uzunlukları 20 ile 2000 ara
sındadır. Keskinlik, pürüzsüzlük, 
ve tabii aes, antensiz de olur. Evi
nizde en sadık dostunuz bir Radyo 
Love bulundurmaktır. Rekabet ka 
bul etıniyecek kadar mutedil ve iyi 
fiyatlar; Love lambalrı alırsanız 
bunların fiyatlarında da büyük ten 
zilat yapılır. Yegane mümessil ve 

satıcısı: (D. Pardo) 

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

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müeseaeai müştemilatından 
"Serum Enstitüsü, Hıfzıssıhha mektebi, Hayvanat ahırları, 
Bakteriyoloji ve kimya binası ve memurin apartımanı" na ko· 
nulacak olan elektrik lambalarının 1934 senesi ikinci kanunun 
20 inci Cumartesi günü saat on beşte Ankarada Sıhhat ve İç· 
timai Muavenet Vekaletinde h ususl komisyon tarafından mü • 
zayede münakasa ve ihalat kanununa tevfikan kapalı zarf usu 
lile ihalesi yapılacaktır. Talip olanların şartname, plan ve re • 
simlerinin Vekalet Hıfzıssıhha lş1eri Umum Müdürlüğünde 
görebileceği ilan olunur. ( 4) 104 

Tahlisiye Umum Müdürlü~ünden1 
S!sli Havalarda Sefainin selameti seyrüseferlerini f em:n 

için Karadenizde Kerempe burnunda tesisi mukarrer sis düdü· 
ğü, kapalı zarf usu?ile ve iki ay müddetle münakasaya konul
muştur. 2.0 Ka. Sani 934 taril-ıine müsaclif cumar'esi günü 
saat 1 4te ihaler,i icra kı:ınacağından taliplerin şartname eri 
gcrm::k üzere Gala tada Rıhtım caddesinde idarei merkeziye. 

ye müracaatları. (6354) 9031 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale ltalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçeoi : 580,000 000 Liret) 

Travellera (Seyyahin çekleri) -tar ' 

Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank ~tarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemalı enın.iyelle ta
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafı~~~· teh~rde ~t-;1-
lerde vapurlarda, trenlerde . b':1 çekleri .e~ ~~ük tedıyat ıçk~ 
nakit makamında kolayılıkla ıstımal edebılırıınız. Travelle~s çe. 
leri hakiki sahibinden ba,ka kimsenin kullanamayacagı bır 

tekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

9 

Satmalınmaaı mukarrer aşağ:İda cins ve mıktan yazılı 
iki kale m eşyanın ayrı ayrı kapalı zari münakaaaları isimleri 
hizasında gösterilen tarih ve saatlerde yapdacağmdan İstekli 
lerin şartnameleri görmek üzere her gün ve münakasaya gir· 
mek için talip oldukları kalemlere ait ilk teminat ve teklifna
melerile beraber mezkur giinün muayyen saatlerinde komia· 
yonumuza müracaatları. (7034) 

Cins ve Mikdarı Münakasa tarihi Günü saati 
(50) adet Mahruti çadır 15-1-934 Pazartesi 15 

(1000) Portatif u 15-1-934 ,, 16 
39 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonunclan: 

Mektebimiz Fizik Laboratuvarına yaptırılacak ahşap 
storlar 27-1-934 tarihine müs ıdif salı günü saat 14,30 da ic· 
ra edilmek üzere aleni münaka :;aya konulmuttur. Şartnamesi
ni görmek isteyenlerin mekteb ~ müracatları ve bu gibi İşleri 
yaptıklarına dair vesaiki haiz olup ta münakasaya girmek ar
zu edenlerin yüzde 7 ,5 muvak1<at teminatlarını münakasadan 
evvel mektep vezner.ine yatır.naları ilan olunur. (46) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

.,...., Dolmabahçe kırtasiye deposunda mevcut 38 ton kır· 
tasiye mercan Y aldızhandaki Jandarma Matbaasına naklolu· 
nacak ve nakl pazarlığı 7 İkinci Kanun 934 Pazar günü saat 
15 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Talipler şeraiti anlamak için 
istedikleri vakit pazarlığa iştirak için de mezkur günün muay 
yen saatinde ilk teminat rnakhuzile komisyonumuza müra
caatları. (51) 



4 Kanunusani 1934 ten İtibaren 
1 HİS R İDARESİ'NiN 

SiGARALARI 
L y R! 

.e Şimdi Sal n Şimdi 

~ 

100 sigaralık 
lüks kutusu 1 

200 Kuruştu 45 Kuruştu ••• 
Kuruş 

175 40 
Kuruş 

Şimdi Şimdi 

Hasırlı 60 
Yaldızlı 55 1 

Kuruştu •••••• 45 Kuruştu ••• 
Kuruş Kuruş 

• z 
Kalın 45 Kuruştu •••••• 38 Kuruştan ••• 

Şimdi 

o 
Şimdi nkara 

Kuruş 

40 
Kuruş 

Şimdi • Simdi 

ince 40 Kuruştu •••••• 
30 Kuruştan ••• 

Kuruş 
' Kuruş 

: . . . . ,. . .... ~. . ' 

I EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 1 
Satılık Bostan ve Arsalar 

Eıas No. ıı 

377 

378 

513 

534 

Mevkii ve Nevi 

Ni§anta§ında Teşvikiye mahal 
leıinde Boıtan ıokağmda 4-8 
kapı 29 harita No. lı 230 metro 

l arsa ., 
Nişanta§mda T eşvikiye mabal
leıinde Boıtan ıokağmda 4-9 
kapı 30 harita No. lı 619,50 
metro arıa. 
Boğaziçi Mirgün Balta Lima
m Boıtan Sokak atilc 31 cedit 

1
6 kapı No. lı 23 dönüm 3 evlek 
,bostan ' 
Kadıköyünde Cafer Ağa ma
halleıinde eıki mühürdar Ye-
'ni Duvar dibi ıokağmda eıki 

1 

77 ve 77 mükerrer yeni ~ 
26-28/ 1-2 No. lı 2808 metro 
arsa. 

l'eminat 
lira 

276 

645 

238 

562 

Yukarda yazılı emlak peşin para ve açık artırma ile ıa
tilmak üzere müzayedeye kon ılmuş ve 15-1-934. tarihine mü 
ıadif pazartesi günü ıaat on birde ihaleleri mukarrer bulun 
muş olduğundan taliplerin şubeır.izde müteşekkil Satış Ko 
miıyonuna müracaatları. (7205) 80 

DEVLET DEMlRYOLLARI İDARESi iLANLARI 

İnşaat malzemaine mahsus 26 numaralı tarifeye tevfi
kan alınacak ücretler Ton başına birinci kısım malzeme için 

23~0 İkinci kısım malzeme için 1550 
Kuruşt~ a~a~ ?lı1!amak şartiyle yüzde 20 tenzilat yapılır. 

Tarıferun ılcincı lasmma ray ve travers de ilave edilmiş
tir. Fazla tafsilat istasyonlardan alınabilir. (7224). 

82 

1-1-934 tarihinden itibaren D. D./ 76 numaralı tarife 
domuz nakliyatına da teşmil edilmiştir. (7225) 

83 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan bez hortum 
Lamba makinesi, taziki hava perçin çekici ve saire muhtelif 
alat ve edevat ve kırtasiye, kurşun üstübeci ve saire gibi (78) 
kalem muhtelif eşyanın 10-I-934 çarşamba günü saat 11 de 
pazarlığı yapılacaktır. İsteyenlerin mezkilr saatte mağazaya 
müracaatla tahriren teklifte bulunmalarnı ve mağaza dahi
linde asılı listede (X) işaretli malzeme için nümune getiril
mesi ve nümunesiz tek!iflerin kabul edilmeyeceği ilan olu
nur. (49) 

........ lllmıaı:ıı;;::m:ızımllll!" 

Denizyofları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Kanköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Miilıürdanade 

Han Tel. 22740 

Ayvalık 
Sür'at yolu 

ANTALYA vapuru 6 ikinci 
KAnun CUMARTESl t 7 de 
Sirkeci nhtımından kalkacak. 
Gidişte Gelibolu, Çanakkale, 
Bozcaada, Edremit, Ayvalık, 
Dikili, İzmir' e. Dönütte Celibo
lu'ya uğramıyacaktır. (44) 

Mersin yolu 
ÇANAKKALE vapuru 7 i
kinci Kanun PAZAR onda 
Sirkeci rıhtımından kalkacak. 
Giditte Çanakkale, lzmir, Kül
lük, Bodrum, Rodos, Marmaris 
Dalyan, Fethiye, Kalkan, K11f: 
Finike, Antalya, Alanya, Mer
sin' e. Dönütte bunlara ilaveten 
Tatucu, Anamur, Kutadası Ge
libolu'ya uğrayacaktır. ( 43} -1--... -

Bayram 
münuıbetile 

% 20 tenzilat 
8 ay vade 

ile kefaleslz ola
rak mağazamız
da satılmaktadır. 

l BEYKO 
lıtanbul, Mah
aıutp•ı• Kürkçü 
Han No. 8910 
Telefon: 21685 

[11787) 

Umumi Ne,riyat ve Yazı l,leri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A . ş. 

• 

.p ARANIZA YAZIK Al~~k~:~d~ni~çln 1 M~~i!~~~b!~~~~er~l~ı~~,~~~?a~t~~ı~~~ayim Ef. ye 
• Bıkr aene geceleri bedava hikayeler, latifeler, darbı meseller, manilerle hoı ge- /ait malların açık a tt t•t b t • ·· 1 • 
çırme vaktinizi doğru bilmek mümkündür. yalnız taklitlerini almamak için ev· r ırma sure ı e çartam a, cuma, pazar esı gun erı 
kat~ ıeriyeli, &aatli Maarif duvar takvimi iıımile, aaat reımine dikkat ebneli<lir. saat 9,30 dan saat 13 e kadar uıulen satıtına devam edilmekte oldu-

I Merkezi Maarıd kitaphaneıidir. M. 807 ' ğu ilin olun\• (11454~ 102 


