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Uze e 
TÜRK SANA YİİNİN 
SAGLAM TEMELİ 

1 Yeni vergi 
Teklifleri --Hacı Mehmet B. teklifleri-

Sanayiimiz kimin için, nasıl ve kimin nin kabul edileceğine kani 

, tarafından kurulmalı? 
__ ANKARA (Telefonla) _ Bü

~uk har~in neticelerinden biri de 
,::nelmılel kredi sisteminin yıkıl

sı ve beynelm'I ) ··b d ı 1 e mu adelenin 
l:rrafaşmdasıdır. Milletler Cemiyeti 

ın an net d'I · tikler ·· • re 1 en son ıstatis-
gosterıyor k" 1933 . rinievvelin .. __ ı senesı teş-

ithali.tı 19~e butun. ~emle~etlerin 
' 9 senesının aynı ayına 

nazaran ancak <" 36 d . . 
A . ıc an ıbarettır. 
ynı ay) · · "h .. ar ıçın ı racat ta ancak 

yuzd~ ~7 ye baliğ oluyor. Yani dört 
~ene !çınde gerek ihracat ve gerek 
ıthalatta yüzde 64 kad b" t .. 1 d ar ır enez-
zu var ır. Memleketler aşağı yu. 
~arı _ı 929 senesindeki ihracat ve 
ıthalatlarının ancak üçte b" · . . 
h l "h ırını ıt· 

a v.e ı raç ediyorlar. Yani be • 
~:~mılel mübadele çok darlaşmı~-

Bu vaziyet" "ht d • 
amiller· · 1 1 as e en sebep ve 
ki de b:r \~~~.etmek, etrl\fında bel
zılan d·· utuphane dolusu eser ya-

unyayı tamil b·· ülc' b h nın anı ·ı . . uy u ra-
zaman) ı lebrını ar.afhrmaktır. Bir 

ar u vazı t" · · b" &rıza old • ye ın geçıcı ır 
emniyeta~~~ za~nedilmiftİ. Siyasi 
milel kred · . dzaıl olacak. Beynel
Je genifliy~~~k e ~dil.ecek. Mübade
edecek. Artık ·b •tı vaziyet avdet 
insan kalmamıstu Haati besliyen 
vaziyeti olduğ~ ~~b. İr memleket 
tartlara göre uyr:ıı:a a ıyı°r ve yeni 

Beynelm'I 1 .. • ça •fıyor. 
ı e mubadel · · old • enın genış 

ugu zamanlarda bazı 1 ketler esas · f b . I mem e-
le.eti olarak k~I arı f ziraat memle. 
anayi ınemkk:~~ ar, bazılan da 

at rnemlek ti .tı olmu!lardı. Zira
leri için h e erı &anayı memleket
leri Yetişt~~ eşya ve gıda madde-

ırır. Bu . 
nıenılekctl • efyayı sanayı 
linde de erın_e yollar ve nıukabi-
hölümün:am~l le_şya alırdı. Bu iş 
tebbüıleriedah e .~um sanayi te-
1anndan sa ": ıyı organize olduk-
di itçileri iç~:y~ah:m~~ketleri ken
yat seviyesi t . yuksek bir ba
rak olmu 1 enıın etmeğe muvaf. 
dele darı!,~~~·· Beyn~lmilel müba-
. . a sanayı m I k 

rı zıraatlatmıya b 1 d em e etle. 
bin bir tedb" · ı aş~ ~· Almanya 
ettı· 1 · ı ır ı e yerlı zıraati tesvik 

· ngı tere d · 
memleket . g~ a maddelerini 
bir ziraat te yetıştırmek için esaslı 
basladı Hprogramı tatbik etmeg· e 

· · er san · raatlatmak y I ayı memleketi zi-
Böyle bir t~d~d:' adımlar attı. 

ketlerinde de ın bırın ziraat memle
bep olması ukabil harekete se-
ıneın] k gayet t b"• "d· · e etleri de .a il ı ı. Zıraat 
~rogram1 takip bır sanayileşmek 
lınd~ kaldılar G~ek mecburiye
le~vık, prinı g:b. Unırük himayesi 
lan sanayileri~. \~ııullerle geri ka: 
dular. itte Türk; or~mağa koyul

·~a~ı da bu be~~nı~ sanayi prog-
ogurduğu zar e rnılel vaziyetin 

dan~ gelmiftir.11~tle! altında mey
;espıt ~dilince d ahzıyet bu fekilde 
er gelıyor: er al akla şu sual-

1 7 Kurulacak 
ena •mal edec k•anayi kimı"n .. 

2 N e ? ıçın 
1 - e gibi •an~ . 

k 
3rul- Kimin tarai1 kurulacak? 

u acak.? •ndan sanayi 
~u suallere birer b· 

relım: Kurulacak ırer ce 
1 k 

. . •an . vap ve-
mem e etın .•htiyacın ay, timdilik 
ctk efyayı ımal d a tekabül d 
. . "h e ecekr e e
ıçın ı racat yapmak ır. Bugün 
değildir. Nasıl ki zir rnevzuubahis 
tatbik eden sanayi aat Programı 
i · d mernı k çın e gıda maddeleri ih e etleri 
:bevzuubahia değildir. M~~.etrnek 

'
1
ac.' meselesi yalnız yaprnul e•ya 

se esı d ") . a rn egı , aynı zamanda e. 
rneseleıidir. Biz henüz b'· 1 •atına 
•ebb-- · · oy e bi t 
•aha~: ıç~n hazırlıklı değiliz. rB e-
sana . bır asırlık tecrübesi ol u 

Yı meml k ti . an 
larını ihra e e erı, mamul efya. 
hal "h ç edemezken bizim d 

ı racat b. er. 
çalıtmamızç~lr meı_nl~ket olmağa 

Ne gib · a. gelır ı• değildir. 
ı . . ı sa nayı y 1 k? B çın ıki m·k apı aca . unun 
tiyııcımız ı )Yııa alınabilirdi: 1 - lh. 
2 o an eAy • 

-- Ham ın T ~yı ımal etmek. 
d., Yetiten e,;~de~ı memleketimiz. 

Yı ımal etmek Ik" . ın-

ci mikyaıın daha pratik olduğuna 
şüphe yoktur. Her halde memnu
niyete değer olan bir nokta şudur 
ki memleketimiz mütenevvi iptidai 
madde yetiştirmek noktasından 
çok iyi bir vaziyettedir. Aşağı yu· 
k:-rı her şey yetifiyor. Sonra zen
gı? madenlerimiz de vardır. ilk 
planda fU sa · · b kU nayım afarılması hü-

me_~ taraf~ndan karar altına alın
mak uzeredır: Denıı·r K·· .. K· 
• t C ş· · omur. a-
gı . am. lfe. Kok. Ke d" K . p ki n ır. ene-
vır. amu u mensucat K"k" t 
Görülüyor ki bunların h~psi d ubr ~ 

• · 1 d" V e a taracagımız ış er ır. aktile bu • 
ların iptidai maddelerini sana;i 
memleketlerine yollardık. Onlar 
orada imal ederler ve bize imal 
edilmiş bir halde ihraç ederlerdi. 
Şimdi bu eşyamızı satın almadık
ları için bizim imal etmeğe çalıt· 
mamız bir zaruret halini almıftır. 

Sonuncu, yani sanayiin kimin 
tarafından yapılması meselesine 
gelince; kanaatimizce bu meselede 
bir takım doktrinlere saplanıp ta 
mutlaka fU veya bu yapmalıdır di
yeceğimiz yerde bu iti ameli bir 
nazarla görmek daha dojru olur. 
Bu kadar zaman içinde yapılacak 
şu kadar İş vardır. Bunu en iyi ve 
en mükemmel bir surette yapmak 
için kimin tarafından yapılmalı? 
Yahut ta bu iş kimler arasında tak
sim edilmeli? Esas hedef en kısa 
bir zaman içinde memlekette şu 
kadar sanayi kurmak ve bu iti de 
ımükemmel sur~tte yapmaktır. Bu 
meı_nleket işini yaparken, memle
ketın her vasıtasından, her mem
baından, her kabiliyetinden istifa
de edilmelidir. Teşebbüs o kadar 
geniştir ki devlete de, hususi ser
mayeye de kafidir. Esasen hazır
lanan iktısat projesi de bu bakım
dan tanzim edilmiştir. Ancak şunu 
hatırlamak lazımdır ki girişilecek 
her hangi sanayi teşebbüsü, ister 
devlet tarafından yapılsın, İster 
ferde bırakılsın, hele ilk zamanlar 
kuvvetli tetvik ve himayeye muh
taçtır• Beynelmilel iktısat ve tica
d~t mk.ünasebetleri öyle vaziyette· 

•1r 1 bugün her mamul eşyayı is
tihsal fiatinden çok atağı satın al
mak mümkündür. Bir takım müc
bir zaruretler altında istihsal 
fiatinden aşağı mamul efya sat
mıy.a hazır olan memleketlerle 
yem kuracağımız sanayi hiç bir 
h~man rekabet edemez. T etvik ve 
ımayede esas ona benzer yabancı 

e!y~nın satıldığı fiat değil, istihsal 
fıatı olmalıdır. Buna mukabil de 
sanayi devletin sıkı mürakabesi 
altına girmelidir. "Nimete mukabil 
~lf~t'.' diye~ektik ama doğrusu, 
•tın ıçınde nımet ve külfet yoktur· 
mütekabil vazife ve mes'uliyet var: 
dır. Türk sanayii bu mütekabil va
zife ve mes'uliyete dayanan sağ. 
lam temel üzerine kurulacak. Mü
tekabil itimat havası içinde inkitaf 
e~ecek.~e kısa bir zaman içinde 
g?recegız ki memleketin hayat se
vıyesi yülcselecektir. 

Ahmet ŞUKRU 
-~~~~~-o-~....:. __ 

Üç gün kaldı---
ikinci tertip geçen sefer-

kinden fazla sahlıyor 
E_rgaı_ıi demiryoluna ait istikraz 

tahvıllerı ıehrimizde büyijk bir faali· 
Y~tle .•atılmaktadır. ikinci tertip tah
villerı almak için ancak .. ün!" ''k b" "dd uçg u .•rb ?'U et kaldığı için halk tahville-
~·· ~~ an. evvel tedarik edebilmek için 
tı'l:uk bı~. tehalük göıtennektedir. Ar 
•atı •on günler olduğu için bir günün 
bed §ıl geçen ayın bir haftalık aatııına 
d e olm11ktadır. Ayın on birine ka· 
k:~ ta.~".!ller hiç kalmıyacağı muhak· 

gorulmektedı" r !)•. • 
ı:-et .,•ger tar":ftan dün latanhul Tica • 
hor e Sanayı odası 20,000 , hayvan 
ist:·k•ası 20,000 liralık Ergani dahili 

. razı llıh ·ı· ha k . :"' ı almııtır. Bundan 
ral~k at dha ~ır sıgorta tirketi 30,000 Ji

a vıl almıştır. 
Aldıg' ım ı · .. d" • ız ına umata gore ıger 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Memur ve müstahdemlerin ücret· 
lerinden ke5':len buhran ve müvazene 
vergilerinin kaldırılarak bunun bütçe
de mucip olacağı açığı ihdasını ileri 
sürdüğü yeni bazı vergilerle kapatmak 
İçin Büyük Millet Meclisinde teklifte 
bulunan Kütahya mebusu Hacı Meh· 
meV Bey meclisin kış taill.i üzerine ıeh .. 
riınize gelınittir. Hacı Mehmet Bey 
dün kendis;ıe görüten muharririmizin 
teklifleri etrafındaki muhtelif sualleri: 
ne cevaben aıağıdaki beyanatta bulun
muıtur: 

"- TEl<liflerim etrafında fırkada ve 
Büyijk Millet Meclisinde izahat verdim. 
Maksadım, ınemur sınıfını ıiki vergiden 
kurtannakla beraber, lüks sayılabile • 
cek muhtelif şeylerden vergi alınmak 
suretile bütçe varidatını temin etmek
tir. Tekliflerim, hesaba Ye müıbet ra-

··zakereler İkmal E • • 

• 
/kfısadi Projeler 

Heyeti Vekilede müzake
reler ikmal edildi 

Devlet; pamuklu sanayiden maada 
12 fabrika kurduracak .. 

ANKARA, 7 (Telefonla) - lc
re Vekilleri Heyeti dün geç vakte 
kadar devam eden toplantısında 
iktısadi projeler üzerinde müzake· 
relerini ikmal etmiftir. 

Başvekaletin 
Tebliği 

ANKARA, 7 (A.A.) - Başveka • 
!etten tebliğ edilmiştir: 

16 Kanunuevvel 933 ten 26 Kanu· 
nuevvel 1933 e kadar icra Vekilleri 
Heyeti Yüksek Müdafaa Mecl;si ha
linde toplanarak memleketin yÜk•<!k 
müdafaa meselelerini tetkik eyledi. 

Müteakıhen lktısat -.ekaletinin, ku 
rulacak yeni fabrikalar hakkındaki 
raporu icra Vekillerinin 6 kinunuaa· 
ni 934 e kadar toplantılarında tetkik 
olundu. 

Tetkikatın bütçeye taallük ede~ kı 
sımlan bütçe hazırlık müzakeresın · 
cıe takarrür ettirilecektir. 

\. J 

Başveki.letin bugünkü tebliğin
de ifade olunduğu gibi tetkikatın 
bütçeye taallUk eden kısımları 934 
bütçesi hazırlık müzakeresinde te
karrür ettiı·ilecektir. lktısadi prog
ramın ihtiva ettiği esaslar yarın A
nadolu Ajansı vasıtasile nefrettirİ· 
lecektir. 

Hususi tetebbüslerin yalnız mu
ayyen imalata inhisar ederek bir 
tarafta bazı cinsler üzerinde sür -
prodüksiyon husule getirmelerinin 
önüne geçmek için hükumetçe ted
birler alınması muhtemeldir. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Liseleri ıslah için hazır
lıklara başlandı 

Lise tahsili yapmıya müsait olmayan 
çocuklar okuttiırulmayacak 

Adliye yangını 
Tahkikatı 

Tahkik heyeti isticvapla
rına devam ediyor 

1 tfaiye Müdüründen bazı 
şeyler aoru!du 

ltlaiye Müdürü Ihsan Bey 

Ankara Mülkiye batmüfetlifi 
Sezai, adliye müfettitlerinden Sa· 
lih Hilmi, Ali Veysi, ve Cemalet

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

İki belediyenin 
İşleri 
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Midilli' nin Kara denizdeki akınları HARiCi HABERLER 
Tercüme eden: Mehmet HALlT Ya zan: Bahriye birinci mül<izımı "Donif., 
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Tahtelbahirle mücadele! 
Zonguldak önlerinde şedit bir 

gece muharebesi 
Heyecan denizciye daiına ef ve 

arkadaş olmalıdır. ikide bir Kırım 
önünde Batum kenarında, Kafkas 
sularında, Sivastopol ateflerinde 
görünen, kovalanan, top aletine tu· 
tulan Midilli ne kadar keyifli ise 
Zonguldak kömür seferlerine nö
betçilik eden Midilli de o kadar ye· 
isli ve neJesizdir. 

Son zamanlarda üstüste Zongul· 
dağa gidiyor, kömür g~tiren gemi· 
lere muhafızlık ediyorduk. Bu can 
sıkan bir vazifeydi. Belki en büyük 
zevki denizalb gemileri ile arada 
bir kartıl~mak fusabm bıılmak 
oluyordu. 

mursuz ve açık. Gökte yıldıılar pı· 
rıl pırıl parlıyor, fakat, aydan en 
küçük bir görünüf bile yok. Karan
lığa gömülüyüz. 

Tarassut postası haber verdi: 
- Kıç güverteden iki koyu göl

ge görünüyor. Mesafe 18 hekto
metreydi. 

Midillinin bütün dikkati o nokta
ya teksif edilmi9ti. Buiılar iki Rus 
muhribi idi. 

Derhal kumanda yükseliyor: 
- Süratle geri alabanda: 
Projektör yakınız! 
öndeki muhribi atef albna alı-

nız. 

Donanmanın kömür ihtiyacının Muharebe batlamı,tı. 
ancak Zonguldalrtan ve deniz yoli- Midilli topçusu kendisini göste-
le temin edilebileceğini bilen Rua- riyordu. llk hamiede muhrip üç i
lar tahtelbahirlerini Zonguldak ıahet aldı. Atet devam ediyordu. 
yollanna musallat ebniflerdi. Biz Bef isabet daha tespit ettik. Yava, 
de onlarla oynamağt iyi bilen bir y&'l'af torpidonun yalnız kaptan 
deniz canbazı vaziyetine geçmittik. köprüsü ve kıç tarafı gözüküyordu. 
He!e bir defqmda bir tahtelbahirle Kumanda değitti: 
epeyce ujirqbk. Zonguldaktaki ge· - lkinci muhribi ate' albna ah. 
miler yüklenmİf, yola çıkarıhmt- nız •• 
!ardı. Tarassut postası bir deniza1b Midillinin mermileri bu seferi
gemiıinin gözüktüğünü haber ver- kinci muhrip üzerine yağmaya baf
di.Derhal projektörler yakıldı ve he lamifh. Fakat, birden bire vaziyet 
defe doğru bir salvo atq yapıldı. değişti. Midillinin de güvertesinde 
Tahtelbahir derhal gözden kaybol- mermiler patlamaya başladı. Gece
du. Postalar etrafı keskin bir suret· nin zifiri karanlığı içinde Rus kru
te tarıyorlardı ve biz yüksek seyir- vazörlerinin baskınına uğradığımı. 
le yolumuza devam ediyorduk. Göz zı anladık. 
cüler tekrar haber verdiler: Fakat, ikinci torpitoya da haddi· 

Tahtelbahir köprüsü gözüktü. ni hildirmi,tik. Daha duracak vak-
Gene projektörler açılıyor, gö- timiz yoktu. Rus kruvazörlerinin 

züken hedefe atet başlıyor. Fakat atef mesafesinden çarçabuk kurtul
Rus denizaltısının bu defaki görü- mak lazımdı. Rus topçusu ömründe 
nu•u bambafka bir istikamette. belki ilk defa Midilliye iyi abf yap
Anlaşılan bizi '8-~utıyor, yahutta maya muvaffak olabilmitti. 
etrafımızda üç dört tahtelbahir ol· Maamafih çok sürmedi. Rualarınl 
duğu hissi vermek istiyor. Bizim dilinde: 
bu son dütünÜJe kapılacak tarafı- - Karadeniz tazısı. • 1 
mız yok. Fakat, bir yunus balığı gi- Adrnı alan Midilli yağdan kıl sı· 
bi sağdan sola, soldan sağa dalıp ge yırır gibi tehlikeden kendisini ııyır
çen, hazan ilerimizde, bazan geri- mayı bildi! 
mizde kalan tahtelbahir fırsatını Şafakla beraber Boğazdan içeri· 
bulup bir torpil atabilir. Bunun i- ye girdik. lstanbul ve Boğaziçi ses
çin çok dikkatli ve müteyakkız ol- sizdi. Göverteye düten ııiermiler
mak? Hem önümüzdeki kömür ge- den yaralanan arkadqlarımız var
milerini, hem de kendimizi koru- dı. İçlerinde ağır olanlarını bir an 
mak lazım. Maamafih tarassut pos- evvel hastahaneye yetittirmek la· 
talarımız her defasında da uyanık zımdı. Dosdoğru halice girdik. 
bulundular ve her göründüğü nok· Yaralılar, ağır yaralılar derhal 
tada onu gözden kaçırmadılar. Ve deniz merkez hastahanesine nak
ep sonra böyle mücadele ede ede !edildiler. Ve gemide de kuman. 
biz de nihayet Boğaza girdik gemi~ danın bir emri herkese tebliğ edil
leri de salimen getirdik fakat, ne di: 

de olsa bütün bu seferle~ ve bu te- - Bütün efrat güverteye .. 
refli muhafızlık beyecanımrzı tah- Güvertede merasim vardı. Filo 

Amerikanın 
Bütçe açığı 

Cümhuriyetçiler bütçe pro 
jesine hücum ediyorlar 

VAO:INGTON, 7 (A.A.) - Cümhu· 
nyetçiler, reisicümhurun bütçe projesi
ne kartı hücuu. geçmiılenlir. 

Ayanda ciimiıuriyetçi Hacbın Pat• 
teraon yedi niilyar açığı olan bütı;enin 
memleketin mali iflasa gittiğini isbat 
ettiğini söylemit ve denli§-lir ki: 

"Kongre M. Roosevel,1> o kadar bağ
lul.ır ki, bu maarafm önüne ancak efka. 
rı umumiye ile geçilebilir . ., 

Demokrat fııi<a rcialeri bu masraf
ların fevkal:.de ihtiyaçla yapddığım ha
tırlatmı1lsr, alelade bütçenin hemen he
men mün.zenesini bulmuş olduğunu ve 
1936 da tem aleliide hem de fevkalade 
büUçenin müvazenelerini bulacağını SÖy· 
lemitlerdir. 

Bankalara utiklôl 
NEVYORK, 7 (A.A.) - Reisicüm

hur Rooseveld:n müıavirlerinden iktı· 
satçı Berle, bütün bankalara istik!~' ve
rihnesİPİ ve bunlarm tasarruf b.• kası 
ve mıntaka bankaaı olarak iki zümreye 
taksimini ~vsiY_e etmiıı!lr. 

ltalyada zelzele 
ROMA, 7 (A.A.) - Syralmzadan 

bildirildijıine göre, rasathane, ahali ta· 
rafından ela hinedilen bir zelzele kay
detmiflerdir. 

Hiç bir h- b.ydedilmemiı:ıir. 

Almanya ya 
Karşı misak mı? 
Lehistanın yarı resmi 
gazetesinin bir cevabı 

V ARŞOV A. 7 (A.A.) - Sovyet • 
ler ile Lehıstan arasında A!manyaya 
kartı bir misak aktedileceğin.> dair 
Oaily Herald'm netriytaı hakkında 
yarı resmi polaka gaz ~-si diyor ki: 

"Gerek Tasa gerek Alınan aıans • 
lanrun resmi tebliğleri üzerine nz-zarı 
dikkati celbederiz. Her ikisi de doğru 
yu söylüyor. Baltık baklanda Sovyet 
Rusya ile Lehistan arasında yeni bir 
misak akdi için hiç bir müz .. k ere ya· 
pılmıyor. Diğer taraftan Sov}e~ Rua~ 
ya ile Lehiıtan arasındaki mütekabil 
diploma~ik mesaide her ban~; bir dev 
!ete karıı ve hulllliyle Almanyaya kar 
fi biç bir tecavüz uru;uru yol.tur. Bi
naenaleyh Tua Ajansının reami ;. ,bli 
ği doğrudur. Diğer taraftfaa Alman 
Ajanstnm tebliği de bir hakikattir. 
Hiç bir vakit Alınan bükümeıi her han 
gi bir teveuü planından Leh•staw ha 
berdar e:memiıtir. 

Daily Herald'm makaıeai, bazı si· 
yasetçilerin temennileri bili.fına ola • 
rak Sovyet Rusya • Leb'.ıtan münaı&
batının aıkılaımakta olmasınk atfedi
lebilir. Her iki tarafın ciddi '"e aami· 
mi miifterek meaaileri aayeaiıde ihti
laff noktalan ortadan kalkmaktadır. 
Menafi İttiraki hisleri artmakta ve 
şark komıumuzla noktai na.zar tea .. 
tilerimiz cittikçe derinletmekte ve bey 
nelmilel aahada da mütezayit bir tef• 
riki mesaide bulunmaktayız. Diğer ta 
raftan Baltık devletlerinlıı istiklali 
Leh ;atanın öteden beri takip ettiği ıi· 
yasetin esasını tqkil etmekt"dir ve e• 
decektir.'' 

ıik ebniyordu Bizim gözümüz gene kumandanı Midillinin kahraman 
Rus Sahillerindeydi, akınlar ve zabit ve efradını tebrik, )'afllyan 
harpti. Rus hattı ha.-p filosunu ar- vatan için ölen ferdin bizlere ke
kamızdan kotturmaktaydı. der değil, feref, hatta sevinç vere· 

·~ne bir gece Zonguldaktan kö- ceğini izah edecekti. ç· d h 
mür gemilerini getiriyorduk. Gemi- Hepimiz birden güverteye fırla- ın e arp 
!er epeyce ilerimizdeydi. Sakin bir dık. -<>-
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S t 1 k neticelenmiştir 

a ı ı a p a r t m an ı n len Nb~~!f:!~ 7gı~~Uiye~~r~.:ıe: • h •k A • mete kartı Fukien'in İ17anı muvaffa• 

garıp ) ayesı kıyetaizlikle neticelenmittir. Hükümet 
kuvvetleri b&1 kumandanı Şiang - Kay 
• Şek, Nankin hükUınetine gönderm.iı 

10 000 I• d olduğu bir telgraffta kıtaabnın Min 
1 lf ayJ Ver İ, borçları ödedi, nehri üzerinde bir liman olan ve Fov· 

cbov'dan 85 mil cenubu garbide bu • 

fakat apartmanı aıamadl lunan Yenping'i inal ettiğini asile -
rin silahlannı aldığını bildirmiıtir. Ku 
mandan/ n eair edilmi§tir. Bundan birkaç gün evftl ıehrimiz 

de ıayanı dikkat bir alım aatun mu • 
meleai olmuş ve satııa çıkarılan bir 
apartımanm kıymeti olan 10 bin lira 
verilıl:ii halde apartıman bir IJürlü ye
ni sahibine intikal edememiıtir. Bu 
huauıta yaptığımız tahkikata göre 
Tepikiyede Gülistan ve Bahçe soka· 
ğında 48-2 numaralı apartmııuı aahi
bi olan Behiye Hanını bundan bir 
müddet evvel halen oturduğu apartı
manını vakıf paralar idaresine on 
bin küaur liraya terhin ediyor. Bor • 
cun müddeti bitiyor. Apartunanı kur 
tarmak icap ediyor. Bu sırada Tepe. 
batmda Emperyal otelinde oturan tüc 
cardan Ali FU&t Bey namında bir zat 
apartunana talip oluyor. Tapu idare· 
since bütün muameleler ikmal edili • 
yor ve ferağ muaıneleai yapılmak Ü· 
zere pe.._be günü saat 15,5 ta Ali 
Fuat Bey:n oturmakta olduğu Emper 
yal otelinin ıalonuna Vakıf paralann 
memurları Hüsamettin, Emin Beyler· 
le tııp11nun Beyoğlu idareıinden tapu 
memurlarından lbrahim Resmi Bey 
Teıvikiye Maliye tahsil ıubesi memur 
!arından Yu;uf Beyle Behiye Hanı
mın vekilleri olarak ta Behiye Hanı • 
mın ev1iıdı minevisi Mediha. Hanım 
ile damadı Celal Bey gelmiılerdir. 

Bu heyet takriri alırken hesaplar 
arasında apartmıanın bin lira Maliye• 
ye vergi borcu çıkmıt bu bin lira ve • 
rilmit ve bilahar ada Vakıf paralara 
ait olan on bin küsur lira da verilmit~ 
tir. Paralar ait olan memurlar tara • 

1 
fmdan almmıt ve makbuzlar kesil • Telgrafta verilen malıimata göre ıe 
mittir. Bu sırada Celi.! Bey takriri hir öğle üzeri 30 .saatlik bir muharebe 
vermeden ortadan kaybolmuı ve aile· den sonra İfgal edilmiJtir. Bu tehrin 
si Mediha Hanım memurlann yanın· ıukutu Fovchov'a doğru hükümet kı-
da kahnııtır. Bunun üzerine zabıtaya talanna yolun açılması demektir. 
malfunat verilmiıtir. Zabıta İfe vaz'ı· 

Japon tayyarecüerinin yet ebnit, fakat CelAI Bey arandıiı 
halde ceç vakte kadllU' bulunamamıı· bombardımanı . 
tır. Apartımanı alacak olan tücacr CHANGHAI, 7 (A.A.) - Çinin 
Ali Fuat Bey Tapu ve Kadastro u • cenubundan gelen telgraflar Japoı: 
mum müdürlüğüne, Emniyet umum aıkeri tayyarelerinin, başlıca kuvvet• 
müdürlüğüne, Maliye ,..,ki.Jetine. ve !eri ortalığı talan edeı 1 '< Şantung'a 
Evkaff umum müdürlüğüne birer · tel· doğru ilerliyen· cayrimuntazaın efra -
graff çekerek vaziyeti anlatml§tır. Bu dı dai{ıtmak ınak.aadile Şanar mmta· 
huıuata tapu umum müdürü Cemal B. kaaın;n ıark kıammı bombardıman et-
ta!_>u idareainden malümat istemiıtir. tiklerini bildirmektedir. Diğer taraf • 
Dun e~kaf müdürü Niyazi Beyin tan Kanton'dan goelen telgrafflar hÜ· 
nezdinde Evkaf müfettiılerinden Ce • kümetin askeri kuvvetlerin.i arttırd .. 
mal, Avni Beylede vakıf paralar mÜ· ğını, yeniden 60 tayyare aatın aldıfı· 
dürü Fahri Beyler toplanmıılar ve bu nı, tayyarelere ka11ı toplar alarak bir 
hususta bazı müzakeratta bulunmuı· Ie,tirdiğini ve tayyarelerinin iKangsi 
lardır. hududundaki komünistlere hücum et· 

Ali Fuat Beyin telgraftan üzerine tiğini haber veriyor. 
dosyalar tetkik edilmek üzere Tapu 
ve Kadastro umu.'11 müdürlüğü tara· 
fından istendiğinden dosyalar Anka· 
raya gönderilmiıtir. 

Dün bıı hususta Vakıf paralar 
müdürlüğünde temasta bulunan bir 
muharrirlmize şu izahat verilmiıtir: 

- Mesele Beyoğlu Emperyal ote
linde olmuıtur. Haddi zatından it bi· 
zi fazla alakadar etmez. Bize bu a • 
partımanın borcu olan 10 bin lira ve
rildi. Veren kim olurıa olıun biz e&• 

!<i sahibi namına parayı aldığımız iç:n 
ıpotek muameleıini fekkettjk.. Para· 

Dini musiki kongresi 
Aix • la • Chapelle, 7 (A.A.) - Bir 

çok Hollandalı, lngiliz Fransız, ltalyan, 
lıviçreli, Avuaturyalı ve Macar muaıl
kişinaslann i•tirak ettiği ikinci dini mu· 
siki kongresi açılmııtır. 

yı veren zat aldatılmı~ olabilir. Bu da 
zabıtayı alakadar eder. Biz eski aa • 
hibini tanırdık. Fakat borç ödenmiı 
olduğu için artık onunla da alakıımız 
kalmamıştır. 

Roman yada 
Kabine meselesi 
M. Titulescu yeni kabi

neye girmek istemiyor 
BOKREŞ, 7 (A. A.) - iyi ha

ber alan mehafil, yeni kabineye 
M. Titulescu'nun müzaheretini ver
miyeceğini temin ediyorlar. 

M. Titulescu bir taraftan şiddetli 
bir siyaset takibi için emniyet mÜ· 
diriyetinin tensikini ve müfrit sağ 
cenahın faaliyetine mılni olunma
sını istemektedir. 

Filhakilia bugünkü halile, Ro
manya polisi Romanya faşistlerine 
kartı müsamahakar hatta onlara 

kartı samimi davrandığını göster
mittir. Fakat bazı yüksek polis me 
murları kralın yakınındakilerle te
maatadu. 

Diğer taraftan, M. Titulescu, Ta
taresco gibi yeni ve çok genç biri
l-ile istiyerek tefriki mesaiye karar 
veıememektcdir. 

M. Titlueıcu devamlı bir kabine
ye girmeyi çok arzu etmektedir.Bu 
itibarla M. Bıatiano'nun hükumete 
iftiraki kabineye bir topluluk temin 
etmittir. 

Fransada 
Staviski rezaleti 
Madam Staviski ortadan 

kayboldu .. 
BAYONNE, T(A.A.) - Staviıki 

Rezaletinde methaldar olan M • Tasi• 
er'nin tez.i ıu suretle hülau. e(ı.tcbi • 
lir: 

"Ne yaptım.;., reisim olan M. Ga· 
rat'nm emrile yap::mı. Beni belediye 
reisine takdim eden Staviaki, nam <lİ· 
ğer Elkaandr'dır .. Bütün kararlan a • 
lan, yapılan teşebbüslere göre ihtilaf· 
Jarı 'I ~:eden i>elediye reisi idi.'' 

Madam Staviski 
PARIS, 7 (A.A.) - Staviski'nin 

teriki M. Hayotte, emniyet müdiriye
tio.e giderek kendisile olan it müna • 
sebetlerini bildinnİ§tir. 

M. Hayotte'dan daha baıka malii· 
mat alınmak üzere ke;ndisi tekrar em 
niyet müdiriyetine çağmlmı,tır. 

Obligado aokağmda bir otelde ço
cukları ve bir dadı ile oturan madam 
Staviaki, bu muvakkat ikametgahtan 
otel sahibine nereye gittiğini haber 
vermeden çıkmıştır. ,' Otel sahibi ma • 
dam Staviski ile çocuklarµıın kendisi 
uyurken gitmif aldukların ı aöylemit 
ve ilave etmiıtir: 

"Burada oturdukları sekiz gün i· 
çinde, madam s:mon iar , . altında la· 
nıdığnn madam Staviaki, beı odalık 
bir daire itııal ediyor ve muntazam bır 
hayat geçiriyor, kimseyi kabul elmİ· 
yordu. Her gün çocukları dadıları ile 
beraber gezmeğe gidiyorlar ve akşo.m 
üzeri dönüyorlardı. 

Otelci müşterisinin Madam Staviıı
ki olduğunu ancak dün yapılan tahar 
riv~ttan sonra öğrendiğini bildirmi~ .. 
tir, 

Havane'da açlık 
LA HAVANE, 7 (A.A.)-M. Ca

ferry, lngiüz sefirile gÖrİİ4Jt1Üı-f:Ür .. 
Zannedildiğine göre iki siyasi şahsi -
yet lngiliz sefaretbanesinin önün?" 
yapıU:n nümayiıten bahsetnüıl<;rdır. 
Bu nümayişte sefarete taı ve t1ıeler 
atılmııtı. Pek yakında karışıklıklar 
çıkacağına dair ııayialar dola.ıııyor. 

Gittikçe aç kalan halk, sokaklara 
dökülmeğe ve faaliyete geçmeğe Ja • 
ha JEİyade mütemayildir. Müfrit un • 
surlar kütle halinde hareketlerinden 
iıtifade ederek intihabata mani olmak 
için vaziyetten istifade için çabşıyoı;• 
lar. 

Müfrit reislerden M. Blas Roca an• . 
cak Amerika emperyalistlerinin eıiri 
olacak bir hükumet meydana çıkara -
bilecek olan bu intihaba doıtlarının it 
tirak etmiyeceklerini bildirmiştir. 

Birçok bombalar patlamııtır. Ölen• 
ter ve yaralananlar vardır. 

Fransız kabinesi 
PARIS, 7 (A.A.) - Havas. ajan· 

ımcbn: Kabine yarın pazarten 1 aaat 
17 de M. Chautempsnİn riyaseti altm• 
da toplanacak!!ır. Ve ertesi gün ıaat 

10 da reiıicümhurun riyasetinde de ~ 
nazırlar heyeti içtimaı yapılacaktır. 

Almanyanın mali siyaseti 
BERLlN, 7 (A.A.) - Volf ajan· 

ııııdan: 
Mali ıiya.setin gayeleri hakkında yaz. 

mıf olduğu bir makalede Alman Maliye 
nazm Kon: Scbwein diyor ki: 

"Munzam iş bulmak kal>:Jiyetleri bu 
•ene, otomobil yolları İyin yapılan mu· 
azzam eıere devama inhisar etmekte
mr. 

l\.1ali siyasetin b~lıca gayesi biribi. 
rini takiben harp sonunun yanlış mali 
siya::eti dolayısile Ueıebbüslere ve küt. 
lelere tahmil edilen mübalağalı yükü 
hafifleten biribirini takiben iktıaadın ve 
buhranın uyuıukluğunu g!ideren , sonra 
teknik bir ıuretlle vergi taluilatını bü· 
tün Almanyaıla alman her nevi vergi
leri bir kül haline getirerek sadeleıtir
ıncktir . ., 

"" -~ 

il 
Avukatlar birliği teşkil ediliyor 
kongre bugün kararını verecek 
IZMIR, 7 (Milliyet)-Avukatlar Birliği kongresi encümenleri bu

gün öğleye kadar mesailerini bitird Üer. Encümenlerde Avukatlar Bir• 
liği tefkili esas itibarile kabul edilmiştir, Bu hususta bir nizamncun• 
hazırlandı. 

Beynelmilel İntihabata iştirak eıası ve teavün sanılığının acele tq· 
kili de kabul eJilmiftir. Dilek encümeni mesleğe ve Birliğin faaliyetine 
ait müteaddit temennilerde bulunacaktır. 

Avukatlar öğleden sonra otomobillerle eski lzmir hafriyatını, Ka
difekaleyi, Burnova ziııa.at mektebini gezdiler. lzmirin kurtuluş gÜ· 
nü Halkapınarda şehit düşenlerin abidesine kongre namına çelenk ko
nuldu. Ve diğer bazı yerler gezildi. 

Akşam murahhaıılar ferefine lzmir Barosu tarafından lzmirpalasta 
200 kişilik mükellef bir ziyafet ver ilmiştir. Ziyafet samimi bir hava i· 
çinde çok neşeli geçmiştir. 

Y ann kongre heyeti qmumiyesi toplanacak ve encümenlerin hazır• 
ladıklan mazbatalar müzakere edilecektir. 

Yarın akşam murahhaslar şerefine şehir gazinosunda fırka tara· 
fından bir ziyafet verilecektir. 

Fenni nalbant mektepleri 
'.ANKARA, 7 (Telefonla) -At cimine verilen ehemmiyet dola

yısile bunlann bilcümle ahvalisıhhiyelerinin ve bilhasaa tırnaklanrun 
her türlü uygunsuzluklardan korunmcuı maksadile biliimum nalbantla
rın kursa tiibi tutulmalan ve nalbantlarımızın mektepten yetiştirilmesi 
tekarriir etmiştir. 

Bu maksatla fenni nalbant mektepleri lesi.ine dair olan bir ka
nun layihası hazırlanm1ftır. Bu vaziyete göre yeniden dükkô.n açacak 
nalbantlar bu mektepten mc;ı;un olacaklar ve evvelce nalbantlık sana• 
tında bulunanlar da kursa tabi tutulacaklar ve bilumum nalbant ima
lathaneleri bu kanun hükümlerine tabi tutulacaklardır. 

Yeşilırmağın suları kabardı 
AMASYA, 7 ( A. A.) - Vç gündür sürekli yağmurlardan ,ehir

deki karla~ tamamen erimiftir. Hararet aılınn üstiinde 5 - 8 e yüksel· 
miftir. Yağmurlardan ve korların erimesinden Y efilırmağın suları ko· 
barmıştır. Un fabrikaları işlememelıtedir. 

Ergani istikrazı tahvilleri 
ANKARA, 7 ( A. A.) - Ergani bakıryolu İstikraz tahvilleri satı· 

şı iki buçuk milyon lirayı bulmuştur. Bu yekunda bugünkü satış mikta: 
rı dahil değildir. lstikrazın kapanma müddetinin yaklaşmcuı dolayut
le son günlerde satış yüksek bir nispette kabarmağa başlamış, tahvil 
edinmek hususundaki tehalük her taı·afta artmu;tır. · 

Sahşın günden güne seri bir surette artması ve her tarafta göste-i
len alaka istikrazın muvaffakıyetle kapanacağı hakkında ilk günlerde 
hiisıl olan ifrnit ve kanaatleri bir hakikat haline getirmiş bulunmakta· 
dır. 

hayvan • 
lzmirden ihracatı 

IZMIR, 7 ( A. A.) - Yapılan bir İstatistiğe göre 1933 senesinde 
lzmir limanından 1milyon171 bin 948 lira kıymetinde hayvan ve hay
van maddeleri ihraç eJilmiftir. 

1932 senesinde ise, ihracahmız 693 bin 659 lira idi. Geçen aeneW 
fazlalığın sebebi, memleketimizde hayvan hastalıklarile ciıldi surette 
mücadele edildiğine dair hiisd olan kanaatten ileri gelmektedir. Bun
dan sonra hayvan ihracatımızın daha ziyade fazlala~acağı ümit olun• 
maktadır. 

Balkan haberleri 

Yunan hariciye 
Nazırı Londrada 

ATINA, 7 (Milliyet) - M. Maksi· 
moıun Balkanlar ve Akdeniz meıelele
ri etrafında M. Mussolini ile görüıme
J~j neticelenmiştir. Yunan Hariciye na
zırı Londraya harekeli etmek üzeredir. 

M. Maksimos hareketinden evvel 
kral tarafından kabul oluıunuıtur. 

Diktatöılük 
ATINA, 7 (Milliyet) - M. Me

taksas Yunanistanda ergeç diktatörlük 
ilin edileceğini söylemişllir. 

Arif Oruç tahrikata devam ediyor 
SOFYA. 7 (Hususi) - ArGf Oruç 

Bulgar tabiiyetine geçmiı ve Tiirkiye a· 
leyhine tekrar neıriyat yapınağa baıla
mııtır. 

Burada Türkiyeden pek düıkün bir 
vaziyette ayrıldığını herkesin çalı: yakın
dan bi!diğıj Arif Orucun Bulgariıtanda 
ve Bulgariıl!an haricinde ark srk seya• 
hatler yapmaaı masraflı yerlerde dolaı• 
maaı nazarı dikkati celbetmekte ve A
rif Orucun Türkiye aleyhine gizli bir 
tahıi:saııa l.ullamldığı kanaatini takviye 
e:.Lnddedir. 

Son günlerde Bulgaristanda Türki· 
ye aleyhine çalqan kuvvetli bir şebe· 
kenin mevcudiyeti hissedilmektedir. 

Yunanistan - Bulgaristan 
SOFYA, 7 (Milıyet) - Atinada 

yüksek ticaret ve ikJısat mektebinde a· 
çılan ticaret müzesi için, ticaret neza· 
retinden Bulgar mamulat ve mahıulô.llı 
nümuneleri istenmiııı'ir. 

Diğer taraftan Yunanlıların gönde
recekleri nümuneler de burada Ticaret 
nezareuindeki ticari - Sanayi müzesin• 
de teşhir edilecektiİr. 

Yugoslav hUkUmdarlarının 
Paris seyahati 

BELGRAT, 6 (Milliyet) - Küçük i
l!İlaf kongresini müteakip Yugoslavya 
kral ve kraliçesi sureli resmiyede Pari
si ziyaret edecektir. 

lngilterede işçi federasyo
nunun kongresi 

LONDRA, 7 (A.A.) - Dün Mot· 
tangham' da üniversite işçi federasyonu
nun senelik konferansıda eöz aöyliyen 
eı!Gi nazırlardan Sir Sllilff<><d Cripps 
deınittir ki: 

"Sosyalistler idareyi ellerin• alır al· 

Dolandırıcı Prens 
--o-

A bdülkadirin yapmadığı 
kalmamış! 

Sabık Osmanlı prenslerinden Al>
dülkadirin, milli hudutlar haricine çı· 
karıldrktan sonra evveli Macariıtıa..
.ki zevcesile beraber, g<iderek bir çalı 
macerelara aWdığı mallımdur. 

Sabık şehzade buradan beraberinde 
götürmü, olduğu bir çok kıymetli mü· 
cevheratı, zevk ve sefahat alemlerinde 
erittiklien sonra iki karıaı, sıraıile ke11· 
di.-ini bırakmışlar ve Budapeıtede ikefl 
tedarik ettikleri aıddanrun yanına kaç· 
mıılardı.. Abdülkadir yalnız kalınca, Btı 
dapeştenin gece barlarından birinde nu· 
mara yapmağa baılamııtır. 

O esnada bazı açıkgözler Amerika· 
lı bir kaç müUeıebbisin iıttirakile Abdiil 
•hamit •eresesinin, eski Osmanlı top
raldanncla babalarından tevarüı ebnİt 
olduldan emlakin iadesini talep ~ 
ôçin bir anonim P,.ket teıia eliniıler ve 
Ahdülkadire de bu tirket namına çı• 
bmııt olduklan mevhum esham ve 
tahvilattan üç milyon dolann bir mik· 
tarını göndermiılerdir. 

Abdülkadir, bu esham ve talıvilal'I 
alınca, derhal Bardos namında bir Ma· 
cara, 4 milyon frank mukabitinde dev· 
retmiı, fakat bu parsları da sefahat yer 
!erinde eritmiıtir. Bunun üzerine fil fot" 
kilde bir sahtekarlığa bat vurmuıtur: 

Abdülkadir, eline geçen ılahvi!atı O" 

kuttukt.an aonra firkete bir mektup ya· 
zarak bunlan zayi ettiğini ve yenileri• 
nin gönderilmesini bildirmiıtir. Şirketi. 
bu talebi kabul ederek ilk tahvilatı ip
tal ettiğir.ıi ilan edmiş ve Abdülkadire 
yenilerini göndermiıtir. 

Bu tahvilatı satın almıı olan Macar 
Bardoı dolandınldığını anlayınca, Al>
dülkadir aleyhine dolandmcılık cla,,.sı 
açmııt~r. 

Abdülkadir, yakalanmamak için det 
hal ortadan kaybolmuştur. 

Şimdi Macar zabıta11 bu dolandırrc'l 
prensi yakalamak için Avrupa zabıt•· 
)arına müracaat etmiştir. 

Almanyada ırk meselesi 
BERLlN, 7 (A.A.) - Dabiliye na· 

zırı, umumi menfaat namına Aryenlerl1 

Aryen olmıyanlar arasında evlatlık nııı· 
amelesi yapılmasını yasak ctmiıtir. 

maz çabuk hareket etmelidirler. Şur•!1 

mubakk:ıktir ki, Buckingham sarayı ı• 
le diğer merkezlerin mukavemetini kı': 
mak vaziyetinde kalacağız. Ben husu•• 
ordu Uaraftarı değilim. Fakat Fatiıtl"' 
böyle bir ordu hazırlıyorlar. SCMyali•1 

ve komünist fırkaların da böyle yaprJJll' 
ları icap eder.,, 
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Eşyalar, adamlar 

binalar ... 
ve 

• 
ŞEHiR HABERLERi 

1.:rpan 

Daktilo ve kuşyemi ! 
Buhran, yeni buh anlar d ğa u

yor. ----------------------------------------· E~yalar, adamlar ve binalar a
'asında bir talih mukayesesi yap
tım.. Birincileı ini diğerlerinden 
Yanı efyaları, adam ve binalardan 
daha talihli buldum .... Neden? 

Bir .kundu~ayı ş~pka, bir şa~k·a
Y~ eldıve~, hır eldıveni cüzdan ve 
hır mendıli - ne bileyim? _ ço
rap yapabilir misiniz? .. Vakıa ap
talca bir ~ual ama buna menfi bir 
cevap vermenizi bekliyorum ki; a
sıl maksada geleyim .•• 

- Hayır, değil mi? .. Ne kundu
rBa ta

1 
pka, ne mendil çorap olur .•• 

un ardan h b' · · 
1 .. er ırı ne ıae yaşadık-
arı muddet · k 1 kid'kl . çe o ışte a ırlar' pek es 

1 .er.• zaman da artık asıl mahi-
yetlerını kaybettikler' . . k' k d ı ıçın, es ı 
~n ura. nazarlık olarak saçağa a

ıı ır, eakı mendil de, ayakkabı sil
mede kullanılır ... 

ükl.8.kin,, 3:damlar öyle midir? .. Kü-
ç ten sızı büyu" türler U t" .. 
ze t'tr 1 • • • a unu-

ı er er. Okut 1 l" 

Bayram satışı ---En çok çalışan yer 
Mahmutpaşa 

Bayramın yaklaşmakta olmaaı ç;,k 
tanberi nisbeten durgun giden piya • 
sayı yeniden canlandırdı. Son senele· 
rin bayramlan daha ziyade ufak te
fek satan seyyar esnafı memnun et .. 
mektedir. En çok satılan şeyler kra
vat, gömlek, mendil, yaka gibi teyler 
dir. Hazır elbiaecileri de bundan ha 
riç bırakmamak lazmıdır. Son zaman
larda ~ehrimizde hazır elbiaecilik ter
ziliğin zararına olarak çok inkiıaf et
mİ§tİr. 

Mahmutpaşa yokuşu son günlerde 
ıehrin en kalabalık yeridir. Hemen 
bütün maaı ashabının bu günlerde 
maaı alını §Olması bu sene bayram fa 
a.liyeti her zamandan erken başlamış 
tır .. Kapalı çarşı da bugünlerin en fa.
al tıcaret yeridir. 

••l•dlr••• 

Adaları imar ---Bu sene Belediyenin de 
yardımıyla yenilikler 

yapılacak 
Adaları imar Cemiyeti bu sene ya 

zın bir ''Ada Sezonu'' yapmak kara· 
rındadır. Bu bir sezonda Ada için fcv 
kalade propaganda yapılacak, bJ-çok 
kimselerin yazı Adada geç>nneleri 
temin olunacaktır. Her sene yazın Mı 
sırdan bazı aileler ,ehrimize gelerek 
Adada oturamalı:tadırlar. Adada da • 
ha fazla ecnebi aiteler:n oturmaaını 
temin için bazı yenilikler yapılacak, 
asri plaj, otel' ve saire in§a edilecek
tir .. Cemiyetin elinde mevcut 28 bin 
lira parası vardır .. Bu para Adalarm 
güzelleıtirilmes:ne, aıri!eştirilmeaine 
sarfolunacaktır. Be!ediye de, cemiye
te yardım edecektir. Şubat içinde ls-
ta.nbula seyyahlann gelmeai baılaya • 
caktır. 

1 
vıı•r•ll• 

Dul kadınlar 
Kocaları askerde ölen 

veya kaybo
lanlar ne yapacaklar 

Dün vilayete çok mühim bir emir 
gelmi§tİr. Askere gidip te döıuneyen 
ölüm ve sağlığından hiç bir haber ah· 
namıyan evlilerin kadınlan ba§ka bir 
erkekle evlenmek isterlerse mahke -
meden ilam almak mecburiyetinde i
diler. Gelen emre göre vaziyet kolay· 
!aşmıştır .. Emir ıudur: 

Kanunu medeninin kırk ikinci 
maddesi mucibince aakerden kocalan 
dömnyen, ölüm ve sağlığında~ ha~er 
gelmiyen kadınlar doğruca n1;1fus ıda 
relerine müracaat edeceklerdır. 

hukuk m . ur ar ve mese a 
tahsil ed:k~e~ıne verirler .. Burada 
kat ya h"k'ınız .. Emeliniz ya avu
karsınız b .'m olmaktır. Bitirir çı
lih a' . ' 

1 
ıraz çabalarsınız. • Ta-

Dün bayram aatışlan hakkında 
kendiıile gÖl'Üftüğümüz bir ticaretha 
ne sahibi diyor ki: Belediye kooperatifi na A!emde? 

Nüfuı idareıi bu gibi kayıtlara ö
lüm i~tini koyacak ve bu suretle o 
kadın dul olınuı olacaktır. Bu ci.bi ka 
dınlann emirden biliatifade ıra.zıyet • 
!erini tesbit ettirmeleri köylere ka • 
dar yayılacaktır. 

lstanbul kaymakamları 

ızı a ır y b' . b' k a ır gazetemn veya 
ırt me tebin köfeaine atar ya ga-

ze e muh .. ' I arrırı ya franaızca hocası 
0 !1rsunuz. • • Eğer küçükken bili:1'' olsanız ki; istikbal size ancak 

u ye~.Ieri verbilecektir. Tahsilinizi 
ona gore yapar ve k d' . . b' h kuk .. en mızı, ır u-

m_utehasısı hazırlanmak yor-
g~nlug~~dan k.orurdunuz .. ye bu 
mınval uzere kımiai hekimlik .. • 
nir tüccar olur. baytarlık .. • og~e-

. I • ogrenır 
::ı 0 ur; kaptanlık öğrenir diplo

olur; olur olur 

.. Şöyle etrafı:ııza b~kınız G" .. nuze 'l' ... ozu-
haz ıı •ten yüz kitinin kaç tanesi 

ır and • · 
Bana ıö jgı .1t~e kullanılmaktadır? 
yın! Yü?d eyın • ~otuna yorulma
mez D e on, nıhayet on be•i geç. 

•• emek k' · Y 
teklerini d .. 1; ınsanlar kendi is-
rüzgarın n ekgıl, talihin üfürdüğü 

. •ev ettiğ' 1 'd' 1 Bınalar d b" 1 Yo a gı ıyo:- ar. 
postahane d": oyle. • Yenicamide 
nın aklına ı;YB Y'fu:lmıt olan bina

mi idi? .. Bekir:;a b~I~~~~ağı gelir 
olarak yapılan binanı ugune kovut 
'Tela itk . n aklından ev. 
1ı ence yen sonra da te 'h 
. ane olacağı geçer mi idi? frı • 

Ayasofya h 
1 

• •• 
lan b' amamı o arak yapı-

ınanın benz' d 
tahmin ed'I b'l' ın epoau olacağı 

ıe ıır · 'd"I Ze hanımın k ak mı ı ı • . ynep-
çinde on_ .olarak yaptırıp i

• Yaşadıgı bınanın fakült 1 
cagına iht' l e o a-
Soğuk ıma verilir mi idi?. 

tıbbıadJ5etme askeri rüştiyeainin 
k . 1 ve morg da' · ı 
ım kestirebilirdi? ıreaı o acağını 

Benim b · ali . l.. .. u mıa erı çog' altm 
uzum gormed . l ama 
olınazsa eli' ı: 112 

•lanbulda hiç 
beti değitik bin ~ tan~, .~Yle akı-

B 
1 

a ulabılır11niz .•• 
un arın ao 

poatahan d' nuncusu da büyük e ır ... 

Bu bina postahane olarak 
mıştı .. Poıtahane olarak s ylapd. 
Yatad Adi' ene erce 

ı... ıye sarayı yand • 
man, ucunun b b' ıgı za
ğı kimin ak! u ı~a~a dokunaca
di i' nıeyda ına gelırdı? .. Fakat tim 
ğer bütün b?a çıktı .. Bu bina da di-
d O •naların k b · ı. da aı t k a ı etme uğra-
lanılntaına • ı Yapıldığı it için kul-
y ga mahk• ld .arıaını mahk um o u. Bugün 
Iıre binası çab'::kler alıyor, eğer ad 
lu Yarıaının d Yapılmazsa öte
kemelik olaca~ Ya•aş yavat mah-

L "k' gına ... h ktu 
.. a ın, etyalar ~up e yo r. 
ıııl Yangın olsa boyle midi,.?. De
r.ıpka olmaz ' taş çatlasa kundura 
dığı gibi ••• ' fapka eldiven olma-

Mee .. ıtıe -.._ FELEK 

Seminer ınes . 
O . aısine b l 

.. nıversite fo.kiil aş ıyor 
sauıne buıiind.,,. !el.,.inde . 
Seminerlerd ki •tiı...,. lenııner me-
n .. e ıne •• , · ~ batlaruyor 
aıne vucucla eti -:"" •çın lıı: • • 

de saat on üç gbu rıı,,,;!tir S r ~limat
dar devam d'I çuktan • ernınerler-

Ha-..r. eofı e<;~ktir. on Yed.iye ka-
•q;• Pr eaorıe · 

seminerlerde buluna rın hangi .. 
dilmiştir, Şimdilik bcalt1-rı da 11unlb'erd& 
t B l "! ~ eı ıt e
ır. un ar da ceza, lll\ıh . ner •çıbn 
tııat, imme zümresli b telıt iliınJe .'ki· 
n 1 'd' ·• ıı· .. d • r, ı • er en ır. enıye ıenıj .. 

Bir hukuk talebesinin cen • 
Huk k f k"I · .. .. azası . u a u teıı uçuncij 

hesınden Enver efendi bi , •lllıf tale-

. -. Nerede o eski bayram satışları 
Ş.~dı .~erkea en lüzumlu ihtiyaçlarını 
!.0 Y1" ustun körü yoluna koydu mu 
uat tarafına bakmıyor b'J ş· d' b" tün ti ıe •. ım ı u-
yok kıaret SeyYar •atıcılarda. Vergi~i 

' raaı yok, elekı . - . k 
tarı yok z t b . rıgı YO , tezgih-

. a en u ı,p t ·ı 
taya çık.atı çıkalı bi ; or. a ı e aatı§ o'!-

d .. d ·· zıın 1tler de tcrsı .. ne on u.,, 

Dünya şekıır istihsalatı 
Yapılan bir İstatistiğe g0"re d" 

h f d k 
unya-

run er tara m a unılmakta olan 
k b . k ıe-

er fa rıkaJan gelece sene, &enedo 
30 milyon ton şeker i~tihsal edebile
ceklerdir. Fakat dünya ;ıeker sarfiyatı 
ancak 26 milyon tonu geçmemekte
dir. O zaman dünya şeker istihsalatı
nın bir buhran geçireceği iddia olun
makta ise de bunun daha ziyade şe
ker ihraç eden memleketleri mu!azar· 
nr edecek mahiyette olacağı şüphesiz
dir. 

Hindistanın pamuk rekoltasi 

. Gelen maJumata göre bu sene Hin
dıstanın pamuk rekoltesi 4 619 bin bal 

' Y~dır. Bu mil.tar geçen senekinden 
yuzde on miktarmda fazladır. 

399 çuval kahve 
Şehrimize bir vapurla 399 çuval 

kahve celmittir. Bu kahveler henüz 
tehrimize çıkmamıştır. 

ikraz mllesses3terini teftiş 
Ticaret müdürlüğü ödünç para 

veren müeısese!ere ait kanun muci .. 
bince seneba§ı do]ayı&ile bu nevi mü
e~ıeaelerin hepsini umumi teftiıe ta
bı !u.tn_ıa~a karar venn'ştir. Bu teftiş-
1en ıkı ticaret komiıeri yapacak ve 
azami aüratle bitirilecektir. 

Afyon tsşki!Atı satış teşkilatı 
Afyon inhisar idaresi geniı bir sa .. 

tıı teşkilatı proje•İ hazırlamağa baı 
lamııtır. Bu proje ile alıcı iJe satıcı 
münasebeti i;'il bir elden sevki itiba. 
rile mü.tahsilin menfaatine en uygun 
bir tekilde tanzim edilm'ş olacaktır. 

Gümrüklerdeki müterakim 

emtianın tasfiyesi 

Gümrüklerde müterakim emtea • 
nın tasfiyC.Oni tıerrJin eden kararna • 
me geçen ınüddet zarfında piyasada 
tayanı dikkat derecede iyi tesirler bı
rakmıştır. Hükilınetin aldığı bu :,. d· 
bir piyaaanın genitlem.eıini intaç et -
mesi itibarile bilhaaaa ehemmiyet al
mıttır .. Bu tesirlerin en mühim.mi bu 
kararnamenin çıkmasından sonra ge .. 
çen günler zarfında takas primlerinin 
yüzde 10 derecesinde dü~meıidir. Ala 
k!'dar mahafilde bu nevi tedbiıılerin 
bır tarafta.n piyaaada iyi akiaJer bı .. 
rakması, diğer taraftfan tediye müva 
zenemizdeki botluğu doldurmatn iti· 
barile hükümet tarafından kabil ol • 
dokça. tekrarı faydalı olacağı kanaa
ti vardır. 

Posta havelesi ile para 
Postla ve telgı·af idarui, umumi harp 

ten evvel olduğu gibi, ecnebi memle
ketlerle memleketimiz arasında poıta ha
valesi yapı.bnaaı mevzuu üzerinde ec
nebi hükıimetlerle muhabereye gİrİ§oıİ§
tir. 

Şimdiki halde memleketimizden gön· 
derılecek havalenin hangıj memleket) 
parasile olacağı müzakere ediliyor. 
Posta idaresi havalenin Türk parası ü
zerinden olmaııru iıtemektedir. 

Hükumetler bunu kabul ebnitlerse 
de diğer bazı devletlerle dövılz havale
lerini istemektedirler. 

Posta idaresi tetkiklerine devam et
mektedir. Ecnebi hükumetlerle anlllfıl· 
dığı tnkdirde yabancı memleketlere mu· 
ayyen bir nispet dahilinde posta hava
lesi göndermek mümkün olacaktır. 

--o--
nı r . r11nirbu 
ta n~ ıceainde evve ki gün Bakı k" hrıı. Sey hl b ? 

•llnde vefat etmiş:lr. r oy ho.ı. ya ar u sene az mı 
Enver -' d' · • H ld • r• . 

1 
"'en uun cenazesı buo" er sene o ugu gibi bu aene de 

uıırn e Ü • • ka .un rne-. •ub t .. d h . . 
d.ın kald nıversıte ar daşlan taraf • a ayı ıçın e şe ruruze Amerika 

ırılacaktır •n- v.e İngiltereden, ve içinde mühim ıah-
A ti na ya nidecek. talebe kaf'ıles·ı sıyetıerin de buıunduğu büyük ""Y • 

il J;ah kafilelerinin akınına intizar edi· -
Dişçi nıekt b' lıyordu. Bütün dünyada tatbik edil -

fılik bir kafi! e 1 t~ebesi~den kırk ki- ~ekte ol·,., döviz takyidatı yuzun • 
edecektir, e bugun Allinaya hareket <;n seyyahların mikdan, bu aene tah 

Talebe A · nıt ıdnden daha az olacağı anlaıılmak • 

lstanbul kayınakamlan dün bele
diyede tekrar toplanarak muhtarlığın 
kalkmasından sonra ortaya çıkan va
ziyet etrafında görü~müşlerdir. Hal • 
kın müracaatı derhal dinlenmek için 
bazı yeni tedbirler alınmıştır. 

Belediye kooperatifi azalara yeni· 
den ıs bin liralık giyecek yiyecek v& 
saire tevzi etmiştir. Bu sene dağıtı -
lan mahrukat ta 16 bin liralıktır. Bun 
!arın bedelleri dört taksitte alınacak
tır. Bir sene içinde azaya bet bin li • 
ra temettü dıığıtılmııtır. Şark §İmen
diferleri ve inhisarlar memur ve müa
tahdemlerinden birkaç yüz k · şi koo • 
peratife aza yazılmak üzere müracaat 
etmiştir. Kooperatifin faaliye!i her 
gün bir parça daha artmaktadır. 

Maaş taglanması gecikmeyecek 

Zabıtai beledıye talimatnamesi 
Belediyede teşekkül eden muhte • 

l!t encümen yeni zabıtai belediye ta -
lmıatnameıi projesi üzerinde tetkika 
~na .d~va".' etmektedir. Proje hakkın 

a fıkırlerı aoru.lan ali.kadar bazı mü 
es~e~cler ve kimselerden cevaplar gel 
m=.k B~. mütaıeala.rdan da istifade 
e. b te ır. Projenin, Şehir meclisi • 
nı? fU ~.t devreıi içtimaına yetiştirile
m~yecegı anla.§ılmaktadır. roje ancak 
Nuanda meclıse verilebilecektir. 

Suları toplamak için 

Belediye !İmdiye kadar terkos su 
yunun ~ikda~nı çoğaltmak, yeniden 
bazı tesısat vucude getirmek ve bo • 
rulan 11!ah etmek gibi işleri& uğraş
mış, Halkalı ve Kırkçe§l1le sulannda 
eaaalı hiç bir ıey yapamamı§tı. Hal • 
buki bu sular, senelerden beri bakım· 
sız bir halde kaldığı için içilmeğe mü 
aait değildir. Haber aldığnnıza göre 
belediye bu sene ilkbahardan itibaren 
Kırkçeıme ve Halkalı sularına ait bir 
çok büyük boruları da değiş:inneğe 
v& bu suları mümkün olduğu kadar 
içilebilecek bir hale getirmeğe karar 
vermi~ir. Ancak bu ameliyat muvak
kat bir mahivP.tte olacaktır. lstanbul 

Mahkemelerde 

Tekaüde sevkedilen memurlara ve
ya vefat eden memurlarm ailelerine vak
tinde maat bağlanamadığından bunla
nn müzaylkaya düş:ıükleri anlatılnuş· 
tır. 

Bu iş hakkında Başvek&lettcn yapı: 
lan tebliğde tekaüt, yetim maaıla."~.a '?.t 
muamelelerin gecikU:rilmiyerek gunu gu· 
nüne yapılması için tedbirler al~1 

ve bu itlerin eo kısa müddet içinde ~
U:rilmeai ve netı:cenin Başvekilete bil· 
dirilmesi tamim edilmiştir. 

idare heyeti _ 
Viliıyet idare heyel!i dün. vali mua· 

vini Ali Rıza Beyin riyasetınde to.ı>
lanmı§ ve bazı idari kararlar vennıı· 

tir. 

Seyyah tercümanları 
Şehrimizde miktarı yiize baliğ o~an 

seyyah terdinuuılan, son aylarda ıt -
ıizlikten tikayet etmektedirler. Tercü 
manların bir çoğu, mesleklerini terke 
derek kendilerine başka sahalarda iş 
aramağa baJiamı§§lardır. 

aulannı b'.r yerde toplamak ve şehre 
bir cina au akıtmak İçin yapılacak bü 
yük inıaata bi)ihare baı1anacaktır. 
Bunun için Viyanalı su mütehaıaısı 
nın raponından iatifade edil~ektir. 

Yangında yanan maaş 
Bir hakimin maaşı için açılan dava .• 

Birinci ceza mahkemesi azasın .. 
dan Ertuğrul Sait Beyin Sultanahmet 
aulh birinci hukuk mahkemesinde bi
rinc.i ceza kalemi maaı kitibi Ahmet 
Fatin ve Adliye mutemedi Aomı Bey
ler aleyhine açtığı maaf davası dün 
devam etmittir. Malum olduğu Üzere 
Ertuğrul Sait Bey maaş katibini ve 
mutemedi kendiai me.zun bulunduğu 
esnada kinunuevvel maaşını almadı .. 
ğını ve bu ma&§ın yandığını beyan et 
tiklerini söyliyerek dava etmekte, ma 
aşını istemektedir. Geçen muhakeme
de dava edilenlerden Asım Bey maaıı 
ma&J katibi Ahmet Fatin Beye tevdi 
ettiğini &Öylemi§, Ahmet Fatin Bey de 
mahkemenin bu davayı rüyet edemiye 
ceğiı \, çünkü kendisinin Fatihte otur· 
duğunu bildirmiıtir. Dava bu hususta 
k~rar veı:_ilmek ~zere düne kalmı§hr, 
dun Ertugrul Saıt Beyin vekilleri mah 
kemenin davayı . ' etine salahiyeti ol 
duğunu, çünkü, paranın Sultanahmet 
le yandığı iddia edildiğini aöylemit • 
!erdir, Hakim mahkemenin bu dava· 
yı rüyete salahiyeti olduğuna karar 
vermiıtir. 

l Pavli, Andirya, Sırp tebaasından Ta-

l 
ne, Sarraff Müiz Bahar, lsak, Naom, 
Müiz, laak Çelebon, Yuda Bahar, 
Abdülhamit lngiliz, Aşot, Sergia, Zira 

Bundan sonra Fatin Beye maaş 
mutemedi Aaım Beyden teslim alıp 
almadığı sorulmuı, o da aldığını, fa • 
~t Ertuğrul Sait Bey mezun olduğu 
cihetle kendisine vermediğini ve ha§• 
ki.tip Sırrı Beye verdiğini, Sırrı Be .. 
yin de bu parayı kendi gözü önünde 
kıymetli evrak ve .aenedatın mahfuz 
bulunduğu mahalle koyup kilitlediği
ni ve o gece -1\o.dliye ile beraber bu ma 
atın da yandığını aöyleınittir. Ahmet 
Fatin Bey bundan başka bu işin idari 
bir it olup mahkemeyi aliibdar ed ... 
miyeceğini ve kendisinin veki.l .. te mü 
racaat edeceği.m bildirmit, vekil tut· 
mak için de muhakemenin baıka gü
ne talik edilmeıini istemiıtir. Mu ha· 
keme Fatin Beyin vekil tutması için 
15 ki.nunuu.ni pazartesi gününe bırak 
mıtlır. 

TUrk parası ve bir dava 

moa Taledo, Y orgi, kızı Vasiliki, Is· 
tavr'i Mayer, Zaharya, Leonida. iste:~ 
fano~iç Ligoraviç; Ligor, Leffter, Hu 

· H' .. " G n'l Berç Ap ostol aeyın usnu, av , , > 

latefo, Ne&im. 
Bunlardan bir kısrnı mell'!leketim.iz 

de olmadığı için kendilerine bir türlü 
tebligat yapılamamış, tayin .~dilen mu 
hakeme günlerinde de bu yuzden teı
kili tarafeyn kabil olmadığı için mu • 
bakemeye baılanamamı§tı. 

Bu davanın dosya•• yangında kur· 
!arılan dosyalar meyanındadır. Maa • 
mafih dava son af fknununa tabi me· 
vtlan olduğu cihetle muhakemenin v& 
takibatın devamına mahal görülme • 
mİ§, muamele tatil ve iptal edilmittir. 

Kenan Bey 

lstanbul müddeiumumisi Kenan 
Beyin terfian münha_I te~yiz ~~al.~k
lanndan birisine tayın edilecegı aoy• 
leıunektedir. 

Bir tebeddül 

Üçüncü ceza mahkemesi ~si. ~i~
met Bey dünden itibaren sekizmcı ıh 
tisaaa hikimliği vekiletini, ~z~~an 
Nuıret Bey de üçüncü ceza reıslıgı ve 
kaletini ifaya ba§lamı§lardır. 

icra işleri 
Adliyede yanan kasalardan çık":? 

paraların ıadadma iş Bankasınd8:. d~ 
de devam edilmitlir. Ka:alarda komur 
haline gelen evrakın henüz okunması 
kabil olamamıttır. 

tetkikat Yap tınkda on gün kalacak ve ıı il', 

.. Bir l~i;lr~ teberruu• - -~be-s-in-~-e-n~ .. o-n-ço-c'"'u"'ğa""""'ba"'y"'r"'am"""h"'k_e_lb-i•"'"e"' 
B Tuccardan V r K ve saıre vermiş.tir. Mektep idaresi bu 

Bundan pek uzun bir zaman evvel 
Türk parasının kıymetini koruma ka· 
nununa muhalif hareket ettikleri için 
birkaç aarr~f yak.al~·'' ve adliyeye 
tevdi edilmıtJerdı. Muddeiuınumilik 
tarafından üçüncü ceza rnahkemeaine 
tevdi edilen bu maznunların ba§lıca .. 
)arı 9unlardır: 

Lübnan tebaasından Mehmet Gun 

Hafriyat ta yapılamamakta, bele· 
aına lüzum görülmektedir~ Maahaza 
diyenin tehlikeli ma~!'llerı .yık~ırm~ 
elde bulunan ve kömur halıne ınkılap 
etmiı olan evraktan istifade edilip e
dilmiyeceği anlaşıldıktan sonra ko • 
!ayca meydana çıkarılabilecek olan 
kasalar da açılacaktır. Fakat bun -
}ar açılmadan evvel bu evrktan istifa 
de edilip edilıniyeceğinin tayini ve ye 
ni açılacak kasaların açılırken ne de· 
rece ihtimama Jüzum gösterdikleri • 
nin tesbiti icap etmektedir. icra mqa
meli.tı henüz ki.nunuevvelde tebliğ e· 
dilmediği cihetle yangından evvelki 
gibi inki;aff edcmemiıtir. Ya1nız ye
ni muaınele1er ve dos~aır .yangınd~n 
kurtarılnlış, itler tedvır edılmektedır. 
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.. ~raoğlu Muıtafa b · " k Uncu ılk mektep tale- ~ıyetu vatandaşa te~ekkür etme te-
dır. • 

dur, lranokos, Vasi] Sadet!' 1 
S 'k B b . • ın, van 
emı ' ar arıç, Antuvan Pavloviç, 

Sıhhly•dB 

Haseki hastanesi 
--o-

Kadın hastaların yanına 

erkek te mi alıy0r? 

Amerikada Roosvclt ile l l a nry 
F ord iki mütehaseıs doktor gibi 
ve hastanın ba~ı ucunda buhrana 
teshis koymağa çalışıyor ve birib i
ri.:ıe zıt serumlarla biribirlerinin 
ilmini yenmeğe çalışıyo . lar. 

Herl;esin kendine göre bir der

di var. 
Bizimki de ayni dert. Para! 
Son günler içinde yeni irat rnern 

baları arayan bazı maliye alimler. -
miz bir kaç madde üzerinde tevak· 
kuf ettiler. 

Ekmekten vergi alınacak. 
Münasip. Mahsulün bol, fiatle

rin dütkün olduğu bir zamanda 
tifa verir bir tertip. 

Lüks düğünlerden vergi alına
cak. 

Haseki kadın hastahanesinde, son 
zamanlarda birçok parasız itler ya • 
pılmıttır. Bu ciımleden olarak serta· 
bip Jllazmi Beyin himmetile hastaha -
nenin yanındaki Tevekkül tramvay 
~?vakkuf mahalline inen yolun kal
dırımları, parke olarak müceddeden 
inşa ett.rilmiştir. Gene haıtahanedcn 
Aksaray tramvay caddesine i~en d~ğ 
ru yolun da ayni suretle tamır ve m
ıası hazırlıklanna başlanmıştır. Bun • 
]ardan başka hastahanenin eski ve 
çürük çarık bir halde bulunan ahfap 
barakalarından bazıları da boyatıl -
mııtır. Haatabnenin sertababet oda • 
amın yanında bir de kütüphane Vücu
de getirilmiftİr. Bütün bunlan ser .. a· 
bip Nazmi Bey, tahsisat yokluğu içi?
de imkin.lar yara.tarak parasız temın 
etnüıtir. Yalnız haatahaneni.n '.!~ek
lerinden ve ilaç fıkdanından tıkayet· 
)er vardır. Ne çare ki hastahaneye 
beş ıene evvel tahsis edile? senede 
1400 lira ilaç tahsisatı, o tarıhten son 
ra müesseseye muhtelif lommlar ilave 
edilmiş olduğu halde, her sene aynen 
ipka edilmekte, hatta bu acne bunun 
bin lirasının taaarnıfu cihetine gidil • 
mit bulunmaktadır. Yemekler& gelin 
ce hastahanede yemek yetiştirilecek 
ve' hatti çaına§ır yıkanılacak kısım -
!ar da yoktur. Nazmi Bey, bu imkan
sızlıklar içinde kıvranmakta ve bütçe 

Çok muvafık, saadet düğünde, 
demekte değildir. Mes'ut olmak i • 
c;in gönüllerin anlatması kafi .. Şa
tafata ne lüzum var. 

e bar olmadan bütün bu ihtiyaçları 
~ısınen temin etmİ§ bU:-.aım~t ... ve di 
ierlerini de ayni suretle temıne çalı§
nıaktadır. Son zamanlarda hastahane 
ye Tıp fakültesinin bir kısmı da ilti
hak etmİ§ ve orada anfi teklinde ta -
!ebeye maluuı bir bina in§a edilmi§ • 
tir. Fakülte hocalan, talebenin iıtifa
desi için şimdiye kadar erkek hasta 
yüzü görmiyen hastahaneye, erkek 
hastalar da kabul edip kendilerine 
mahsus yataklarda , yatıracaklarını 
bildirmişlerdir. Filhakika Heyeti ve -
kile karan da, buna müsaittir .. Ancak 
bunun mahzurlan da görülmemekte 
değildir. Birçok baıka memleketlerde 
kadın ve erkek hasta'. meleri diye ay 
n müesseseler bulunmadığı ve basla
hanelerin bir katı erkeklere, bir ka • 
tının da kadmlara tabsia edilmit ol -
duğu ileri sürülmektedir. Erkek has
taların, kadın hastalarla ayni kama • 
rada tedavilerinde mahzur cörülmeae 
bile, Haseki kadın hastahanesinde ha 
Jalann bir ohıtu, aynca bir mahzur 
telakki edilmektedir. Bundan başka 
hastahane miiştemilatı, ıittikçe ıeniş 
bir sahaya yapılmaktadır. Mesela 
aaistanlann yatmaları içint Cerrahpa 
ıa istikametinde, hastahaneden iki yol 
aıırı bir bina bufunmuıtur. Erkek has 
ta1ar için temin edilen bir f ~ hastaha
neden Aksaray i&tikaınetinde bir yol 
aşırıdır. Kadın hademeler iç!n ~e haa
tahanenin Çapa tarafında bır bına bu 
lunmuştur. Bütün bunlar, ga~et !a~~i 
olarak bir takım idari ve inzıbah du
ıünceler uyandırmaktadır. Herhalde 
bu biricik kadm hutahaneıinin inki
ıafı ve ıen modem bir müeısese hali
ne getirilmesi için belediyenin, Sıhhat 
veki.letinin hisselerine düıen himmet
lere ihtiyaç görülmektedir. 

Tahkikat devam ediyor 

Etfal haıtahaneaine götürülen kü
çük Nermin:n ölümü hakkındaki !ah· 
kikat, Sıhhiye müfettiıi Bürhanettin 
Bey tarafından tamik edilmiı ve bu 
baptaki rapor, dün merciine verilmi§ .. 
tir .. Raporda, ilk tahkikatla çocuğun 
babası Süleyman Efendinin ifadeleri
ne göre ölüm tarihi araaındaki fark· 
larla h~stahğm ne olduğu hakkında
ki mÜtenakıs teıhiıierden hangisinin 
doğru olduğu teabit edilmİ§tİr. Rapor, 
Sıhhiye bat ı:nüfetliti Fuat Bey tara
fından tetkik edilmekto olup bugün 
yann vekalete gönderilecektir. 

Zeynep Kim.il haataneıinde spor· 
cu Sabri Beyin ameliyatı ceç !apılma 
aından dolayı ölümüne sebebıy.~t v~
rildiği iddiaları üzerine de m~fett~ş 
Süleyman Bey tarafından. tahkıkat .~c 
raaına devam edilmektedır: Operator 
Tevfik Beyi sabahleyin çagıran h~ata 
bakıcının ifadesi alınmıı _ve mumaıley 
h . at 8 5 ta çag"ırıldıgı halde aaat 
ın sa , . .. sb b 

11 d hutabaneye ıııtme11 e a ı a-

tı.'.:ımııbr. Bu tahkikat neticesine 
ra§ b' 'k' - k d S h it rapor da ır ı ı gune a ar ı -
:İy& müdürlüğüne verilecektir. 

Tapuda 

Ankaraya çağrılanlar 
Tapu ve kadastro umum müdürlü

ğünden gelen bir telgraf üzerine Is
tanbul tapu müdürü Agah, Kadastro 
fen işleri bat müfettiti llalit Ziya, 
tapu ve kadastro ha§ müfeltiti lsmail 
Hakkı, müfetti,Ierden Kavaklı Ah • 
met Beyler Ankaraya gitmişlerdir. 

Bunlann çağınlmasına sebep ola -
rak Eminönü kadaıtro iılerindeki ıuİ· 
istimal meselesile haziranda tatbik e
dilecek olan tapu ve sicil muhafızlığı 
teşkilatı olduğu aöylenimektedir. 

Kaybolan evrak 

Bundan bir kaç cün evvel tapu. ida
resinin Beyoğlu idaresinde emvah met 
rukeden l"elen bir dosya meyanında 
bir evrakın zayi olduğunu yazmıtlık: 
Ve bu zayi edilen evrakın mesullerı 
beyanında Beyoğlu ~apu ~e~urları_n 
dan Abdülkadir Beyın de umı geçmış 
iae de verilen malı'.ımata göre Abdül
kadir Beyin kaybolan evrak işile ala
ka&• olmadığı anlaşılmıştır •. Bu husua 
taki tahkikatta meaulleri laakkında 
karar verilmek üzeredir. 

Hususi otomobillerden vergi a• 
lına.cak! 

Olabilir. Nihayet zevk ve heve-s
tir. ihtiyacı olan taksi ile işini gö

rebilir. 

Avrupaya seyahat için döviz a
lanlardan yüzde Qn beş kesilecek. 

Muvafık .. Avrupaya gidecek a
dam bunu göze alabilir. Yardım
dır. Devlet ,h;-~'erindeki daktilö
lar evlerine i~de edilecek. Ve bu 
suretle ahlaki, içtimai bazr fayda
lar temin edilecek. 

Bu noktada ülema efendilerin 
kanatine i~tirak edemiyeceğiz •• 

Çünkü bu mütalea teşkilatı esasi. 
ye kanununa aykırıdır. Kadına her 
hak verilmiştir. Devlet kapıları ka
nuni sıfatı haiz her vatandaş!'. acık
tır. Sonra bu teklif iııkılap Türki
yesinin havasına, manevi varlığına 
aykırıdır. Çünkü Türk kadınının 
hürriyeti bu iııkılabın eseridir. 

Daha sonra devlet dairelerinde 
çalıtan daktiloların her biri ya bir 
alil baba, ya bir hasta ana, ya bir 
öksüz küçük kardeşinin hayatını 
kurtarmak için gençliklerini dos
yalar, makineler arasında çürüten 
öz Türk kızlarıdır. 

Onların aile vaziyetlerine biraz 
gözatılsa görülür ki çoğu ya bir şe· 
hit kızı, ya bir tehidin dul ka· uı 
veyahut askere gitınit bir vatanda. 
tın kız kardetidirler. 

Bunları evlerine iade etme!de ta. 
savvur edilen ahlaki gaye fayda de
ğil biliki, facıadır. 

Her aktam yediği bir lokma ek
jeği bir aylık mesaisi, göz nuru i-
• e Jemin eden bir daktiloyu evine 
ıa kte ~imek sokağa bırakmak de
me ır. 

Milyonlar ' ve milyonla 
dak 

.
1 

r arasın-
da bet on tı oya kufyeıni kabi
linden 11erpilen bef on kurut Tür. 
kiye Cümhuriyetinin tcrefli bütçe-

si müftekır değildir. · 
Türk kadınına verdiğimiz yeri 

geri almamalıyız! 
Burhan CAHIT 

f khsatçılar toplandı 
lktıısatçılar Cemiyeti dü" ak,am sa

at 17 de Halke•inde aylık to;>!antılan· 
nı yapmı,Iardır .. 

Bu toplantıda. üniversite iktısat 
profesörlerinden Neum..'lrk, b·ıhran ve 
devleU nıaliyesi,, mevzulu bir koMerans 
vermitıı:r .. Konferansta 1ktısat Cemi· 
yeti azaları, üniversite profesör;eri ha· 
zır bulunmuşlard.<. 
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Almanyada bron meselesi 1 Yc~a;.: 1 11!1i Mi .. A-;' i •• 6/1 HiKAYE ~» 
!' . ., . -· • ~ - • - • • ' 

Bu Çarşamba akşamı A R T İ S T 1 K sinemasında 
Şarkı ve serenatlar kralı, lbUyQk ve dehakar artist 

Belki duyymu,sunuzdur, Alman- yük burunlu adamlarda dirayet bu- Okkanın altı ... 1 
yada bir doktor insan ırklarına da- lunabileceğine kanaat getirmiş ol- Kenarda kötede hala kilo hesa- MahmutJa ben! J O S E M O J İ K A' yı 
ir mühim bir kitap yazmış. Bun- duğundan ehemmiyetli bir iş tevdi bına akıl erdiremiyenlere rasthyo
da umumiyetle timal adamlarının edeceği zaman mutlaka büyük bu- ruz. Geçen gün birisi anlatıyordu: 
batka ırklardan olan insanlardan runlu bir adam ararmıf. - Evde ihtiyar bir kadınımız 
daha mükemmel olduğunu ispat e- 1lim adamları-arasında methur vardır. Çartamba pazarını hiç ka
diyormuş. Şimal adamları arasın· büyük burunlular pek çoktur: çırmaz. Mutlaka, her çartamba ora 
da en mükemmel insan da tabii Al- Filozof Descartes, tabiat alimi ya gidip öteberi alır. Dün de bak
man olduğundan, Almanların dün- Cuvier, hem büyük tabiat alimi tım, küfeci önde, o arkada geldi
yada en mükemmel, her bakımdan hem büyük 4air Goethe, büyük he- !er. Bir sürü zarzavat almıt: lspa
geriye kalan bütün insanlara faik yet alimlerinden Kepler, Copernic, naktan prasadan, kerevizden tut 

İsmini bilmiyorum, belki de a
dı Ali, yahut Mahmut... Me:ela 
bir isim söylemiş olmak için ne di 
ye Mahmut demiyelim? 

Ben bu Mahmudu daha bu sa
baha kadar tanımıyordum. Belki 
de Harbiye tramvayına binmesey 
dim, yahut ta tramvayın arka sa
hanlığında ayakta durmasaydım, 
hiç te tanımak terefine nail olmı
yacaktım. Fakat tesadüf aleyhime 
çıktı. 

ve. . . elbette onlara hakim olma- Nevvton ve Laplace. havuca maydanoza kadar .. 
ğa layık ndamlar olduğu meydana Büyük burun, büyük artistlerden Bir sürü yemit almıt: Kestane-
çıkıyormuş. bir çoğuna da güzellik vermi~tir: den, cevizden tutun, mandalineye, 

Müellifin bu ilmi tetkikte buldu- Meyerber, Liszt, Mozart, Beet- portakala kadar .. 
ğu en mühim delil Almanların ku- hoven. On bet gün, mütemadiyen 
ta benzemeleridir. Herkes bilir ki, Büyük şairlerden Shakcspeare'in zarzavat yesek bitmiyecek! 
bütün hayvanlar arasında musiki- burnu büyük olduğu gibi, Moliere' -Ayol.. Bu ne çok zarzavat? .• 
ye en ziyade istidat gösteren kuş- inki de hem büyük ve hem uzun, Diyecek oldum. Başını salladı: 
lardır. Almanlar da musiki bakı- Racine'inki ince fakat büyüktü. - Ucuz buldum da aldım .. zati, 
mından musikiye kuşlar gibi bü- • • • size iylik yaramaz ki? .. 
yük istidat gösterirler. Bu yeni Alman alimine gelinci- - Ya .. Dedim, kaça aldın? 

Şu başlangıç size belki tuhaf 
gorunur. Fakat anlatayım da tu
haf mı, acıklı mı, takdir edersiniz. 

Burada muhterem doktorun hak- ye k;adar Avrupada hep büyük bu- - Prasanın okkası üç buçuk ku-
kını teslim etmemek kabil değildir. ı·un makbuldü. Hatta gene Alman rut·· Lahananın okkası yedi kurut!. 
Almanyayda musiki adeta bir din olan batka bir alim daha bir kaç , İspanağın on iki buçuk kuruş. Kes
gibi yüksek bir prensip olmuştur. sene evvel büyük burnun Almanla- tanenin okkası on beş kuruş .. 

Kondoktor hakimane bir tavır 
la tramvayın zilini çalarak hare
ket işaretini verdiği zaman, durak 
yerinde bekliyen bu Mahmut niha 
yet tramvaya atlamak kararını 
verdi. O zamana kadar kendisine 
hiç dikkat etınemittim. Diğer yol
cu namzetleri gibi, orada durak ye
rinde sundurmanın altında bekli
yordu. Bizim tramvaya binmedik 
!erine göre, her halde başka tram· 
vay bek!iyenlerden biri olacaktı. 
O kadar yolcu kalabalığı içinde 
hiç tanımadığım bu Mahmut nasıl 
nazarı dikkatimi celbedebilirdi? 

Orada herkes musikiden anlama- ra has olduğundan bahsederek di- Cevizin okkası on sekiz kurut·· 
ğa, ondan hoşlanmağa mec~urdur. ğf'r milletler arasında töhret bul- Gülmeğe başladım: 
Dünyada en yüksek musiki üstat- muş olan büyük adamlarından ha- - Bunları hep okka hesabile mi 
!arının Almanlar arasında yetişti- zılarını, bunların arasında Bossuet aldın? 
ği de iddia edilebilir. ile Yoltaire'i ve La Fay~e'i Al- - Elbette! .• 

Hayvanlar arasında, musikiden man ırkına maletmek istemitti. - Yazık .. Aldanmıtsın ! 
sonra söz söylemeğe istidat göste- Yalnız farkta, Çinde küçük, ba- - Neden aldanıyormutun .. Se-
renler de gene kuşlardır. Mesela sık burunlar makbuldür. Çinliler nin on sekiz kurµşa ceviz, üç buçu
papağanlar, Hatiçe kutları pek gü- bütün tarihte en güzel buıun olarak ğa prasa aldığın var mı? 
zel konuşurlar, yaşadıkları memle- Cengiz Han'ın karısının burnunu - 1lahi .. Kadınım .. Onlar okka 
kete göre o memleket halkının di- gösterirlermi4. Bu meşhur güzel hesabı değil, kilo hesabı .. Senin an
lini kolayca öğrenirler. Hatta bir kadında da burun yerine yalnız iki lıyacağın hepsi okkada (112) bu
aralık, sabık Almanya imparatoru küçük delik varmış. çuk dirhem eksik .. Pazarda da na
ikinci Vilhelm Hazıetleri, papa- Bu döktorun yeni tetkikleri üze· sıl olsa yüz dirhem eksik tartmış
ğanların söz söylemelerinden isti- rine, bundan sonra, Avrupada bu- lardır. Demek, yarı yarıya! Bu he
fade için, Almanyanm büyük ti· ru~_hakkında zev~iselim kaideleri j saba göre, cevizin okkası, (18) den 
mendifer istasyonlarında, bulun- , degıfecek de\."lektır. Artık, Avru- · (36)ya; lahananın okkası yediden 
duğu istasyonun adını mütemadi- pada, ne büyük burun, ne de basık (14)e, İspanağın (12) buçuktan 
y~n bağırtma~ üzere, birer papa- burun makbul tutulmıyacak, her· (25)e geldi!.. 
ğan istihdam etıneyi dütünmüttü... kes, en yüksek İnsan ırkına mensup Hafifçe bozuldu ama, ses çıka-
Alman aliminin fikrine göre kut· olduğunu zannettirmek için, gaga ramadı. 
lar gibi açık ve güzel söz söyliyen burunlu olmak istiyecektir. Burun O zaman söz sırası bana geldi: 
insanlar da ancak sima! adamları üzer.~nde cerr~hi ameliyat yapmak .- Anlatıldı, dedim, sen Çartam-
ve onların en mükeı'nmel örneği o- usulu pek eskı zamanlardan beri ba pazarına gitmemitsin .. 
lan Almanlardır. Çünkü kutların mevcut olduğundan, bu usulün de - Ya, nereye gitmitim? 
ağızlaıile timal adamlarının ağız· yeniden revaç bulacağı ve bundan Güldüm: 
ları ayni tekildedir. sonra büyük operatörlerin istiyen- - Okkanın altına gitmitsin ! .. '-

Almanyada bulundunuzsa, ba- lere gaga gibi burun yapacakları M. SALAHADDiN 
zan iki Alman konuşurken biri da- da fİmdiden tahmin edilebilir . 
ha sözünü bitirmeden ötekinin sö- Bundan sonra çıkacak olan gaga 
ze başladığı ve bundan sonra her burun modasına, yalnız Yahudiler 
ikisinin birden söyledikleri elbette tabi olamıyacaklardır. Çünkü Tev
gözünüze çarpmı1tır. Yab~ncıların rata göre gaga burun da, çarpık 
da almancayı iyi öğrenip öğrene- burun, pek küçük burun gibi hiç 
medikleri, karşılarındaki sözünü bi makbul bir şey değildir. Bilhassa 
tirmeden söylemeğe başlayıp başlı- Musevi mabedinde bir hizmet ala~ 
yamamalaı ile anlaşılır. Bu hal dik- bilmek için gaga burunlu olmamak 
kat edenler, şimdiye kadar Alman- tarttır. 
ların hem dinleyip hem söyliyecek Muhterem doktorun yeni ketfi 
kadar zeki olmalarına hükmetmiş- Almanyada halis timal ırkından 
!erdi. Meğer bu istidat kuta ben. olan vatandatlarla onların arasına 
zemekten ileri geliyormuf. Çünkü fuzuli olarak karıtmıt olan İbrani
kuşlar da ağaç dallarının üzerlerin- leri ayırt etmek için şüphesiz çok 
de karşı karşıya ve birlikte cıvıl- pratik bir vasıta olacaktır. 
d.ular · Fakat, halis Almanlar arasında 

Hep Alman doktorunun fikrine da tesadüfen gaga burunlu olmı
göre, Almanlarla kutlar arasında yan ve burnuna ameliyat yaptıra. 
en mühim benzerlik burun cihetin- rak onu milli tekle sokmak istemi. 
denmiş. Halis şimal adamı ve 0 • yen çıkarsa? Bunlar da belki ora
n'!n en mükemmel örneği olan ha- daki kanun mucibince hadım edile
lis Alman da kuşlar gibi gaga bu- cekler defterine kaydedilir. 
runlu olurmu!·· G. A. 

* * * İnsan burnunu hayvanların bu-
run~ar~le mukayese etmek pek te 
yenı bır fey değildir. Daha on ye
Jinci asırda methur ressam Lebrun 
hayvanların burunlarına dikkat e
derek onların cesur, sakin yahut 
yırtıcı olduklarını burunlarından 
anlamağa alışmıştr. Onun fikrine 
göre bir hayvanın burnu büyük 0 • 

lup_ burnun ortasında ve yukanya 
dogru kısmında bir tümsek bulu
nursa o hayvan cessur olur. 

Ondan evvel, on altıncı asırda 
gene meşhur ressam J .• B. Parta 
y~lnız İnsanların burunlarını tet
kık ederek büyük cenkçi adamların 
~urunlan bi;iyük ve tümsekli oldu
g~nu habe.r vermişti. Bizim tarihi
mızde Fatıh Mehmet ile Yavuz Se
lim'in ve Kanuni Süleyman'ın bu
runları ve onların karşılarında ge
ne cenkçi olarak meşhur Acem Şa

. hı İsmail Safevi ile Arnavut İs-
kender Beyin burunları, İtalyan 
ressamının tarif ettiği gibi büyük 
ve üstü tümsekli burunlardandı. 

Eflatun hakim de büyük ve tüm
sekli burunları beğenmiş ve öyle 
burunları "şahane burun,, diye tav
sif etmittir. Kendisinin burnu da 
meşhur büyük burunlar arasında sa 
yılıdır. Yalnız üstadı Sokrat haki
min burnu kısa ve yassı idi. Karısı 
Xan.tiı;ıpe'in hakime çok eziyet et
mesını de Sokrat'ın küçük burunlu 
olmasına hamlederler. Başka filo
zoflar arasında küçük burunlu 0 • 

la~lara dair haber yoktur. Galien, 
H~p~krat, Demosten, Solon, Ovide, 
Vırgıle hep koca burunlu olmuşlar
dır. 

Mes'ut bir evlenme 
Samsunun maruf ailelerinden Ha

cı Hüseyin zade merhum Haıan Be .. 
yin kızı Hediye Hannn 'ile Sokollu 
zade merhum Abdülkerim Patanın 
oğlu Ihsan Beyin evlenmeleri mera • 
ıimi evvelki gün Kadıköy belediyeıi 
~v.lenme .dairesinde yapılmıttır. Her 
ıkı taraf ıçin saadet dileriz. 

Yeni 11e,rlyat 

Eski resimler 
Nahit Sırn Bey arkadaınnız (Var

lık) neıriyat serisinin ( 4) üncü kifübı 
~imale Ü~cre bu i~imde bir eıer neıret
tı. (Kan.ıcanın bır yalısında) uıimli 
!>'! b.üy~k ~~k:iye ile (Eri cenge gitti) 
ısımlı bır kuçuk hikayeden terekküp 
eden bu eıer çok tem:Z liıaru ve pek 
g~zel taovirlerile okunmağa liyrktıır. 
Bılhassa (Kanlıcanın bir yalmnda) kun
dakta rütbe alan eski ilmiye ricali aile
lerinden birinıin yanın asırlık hayatını 
büyük bir kudretle tasvir eden bütün 
bir romandır. 
, (Eri cenge gitti) ise eski aurlarda 

bir tatra hayatını çok güzel yaıatıyor. 
Okuyucularımıza tavsiye edel1İz. 

Yeni Adam 
Geçen hafta birinci aayııırun intİ· 

fannı bildirdiğimiz terbiyeci lımail 
Hakkı Beyin Yeni Adam mecmuası • 
nın ikinci sayısı çıkmıttır. Bu sayıda 
aa~at, edebiyat, ve ilim hareketlerine 
daır m~kal~ler, haberler, kitap ve ya
z.~ tahlıllerı, yerli ve ecnebi karika -
turl~r va~~ır. ~·~~t ve fikir hayatın • 
dakı yenılıklerı ogrenmek isteyen oku 
yucularımıza (Yeni Adam) ı tavsiye 
ederiz. 

Hukuk mecmuası 

Kış ve yaz hastalıkları 
Kış mevsiminde haıb olanlarla 

yaz vakti hastalığa tutu1'anlar arasın
da bir mükayese yapalılar gönnii§ler 
dir ki, kıı:ın hastalık yaz nisbetile ek
aeri fazla oluyor. Buna sebep olarak 
türlü türlü imillerin tesiri gösterili
yor. En büyük tesir yapan ruhi im.il
dir. Kıt ve soğukları ıruskin ruhla kar 
tılaı:an maneviyatı bozulmuı ruhları 
kır.Jmıt kimse.Jer hutahkta~ çabuk 
mütessir olurlar; herkesin bildiği bir 
şeydir ki, salgın hastalıklar esnasın· 
da en evvel hastalığa yakalananlar 
en ziyade hastalıktan korkanlardır. 
Bunun için bu gibilcre karı:ı yapılacak 
en büyük hizmet ve hastalıktan ko
runmaları için alınacak en iyi tedbir 
maneviyatlarını yükaeltmek, ce&aret
lerını aııttırmak ve sinirlerıni kuvvet~ 
lendirecek surette münasip tetkinat 
yapmaktır. 

Her türlü isporlara iıtirak eden
l~r, kırlarda ve uozintilerde vakit ge 
çıenlerle evler ve tehirlerde kalanlar 
arasında haıtaılığa tutulmak itibarie 
büyük nisbete farklar görülür; bu yaz 
kıt her zaman böyledır. Yer değ.ıti· 
ren ve gezmeğe gıden bir kimsenin 
hastalık, hasta oımak aklına gelmez 
ve hatınndan geçmez. 

Yazın günefJı zamanında vakıa 
vücut hasta1ıklar4 kartı daha ziyade 
mukavemetli bulunur, yazlan deniz 
banyoları, günet banyoları bünyeleri 
kuvvetlendırır ve hastalık tohumları
na karşı durmak kuvvetini arttırır. 

~azı eczacıların iıleri de yazın 
hayhden haylıye azalır ve hatta yeri 
ne gore yarı yarıya düıer. O derece .. 
de ki, mutat masraflarını çıkaramıya. 
cak hale gelirler. 

Hastahanelere ve betabsis hlısusi 
hastahanelere gelen hastaların adedi 
de yaz aylarında yüzde 75 nisbetin
de ekıildiği ititilmekte hatta haataha 
ne sahipleri bu aylarda masrafJannı 
konııruyacak dereceye düıen kazanç 
!arı ~ebebile itlerini kısmen tatil ve 
tah~ıde mecbur oldukları söylenmek 
tedır. Bunun gibi yazın ekseri bazı 
ameliyatları bıle tebdilihava mevsi
minden sonraya tehir ediyorlar. Hal· 
kın pek çokları baıka vakitlerde ken
dilerini rahatsız edebilecek ufak te
fek hastalıklar için yaz aylarında ho 
kime müracaattan vazgeçerler. rıaaei 
kat fudur ki, yaz ayla.nnda ve tebdili 
hav~ zamanlarında vücudün mukave. 
metı evvelce söylenilen sebeplerden 
dolayı artar, ayni zamanda bu aylar· 
da bulunduğumuz ruhi hal ve hasta 
olmamak arzusunun kuvvetiledir ki 
hastalıklar ve rahataızlıkJardan ma: 
sun bulunuruz. 

Büyü katla 
Dr. ŞOKRO 
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Fakat hareket edıp te hafıf ter 
tip uzaklatmıt olan tram-
vaya binmeğe karar ver· 
diği zaman, vaziyet değiftİ. 
Mahmut iki kolunu sallıyarak 
tramvayın arkasından saldırınca 

herkesin nazarı dikkatini celbe
den bir şahsiyet oldu. İmanın ko
farken ikı kolunu sağa sallaması 
bacaklarının süratine daha başka 
bir hız mı veriyor, nedir? Mahmut 
tramvaya yakıattıkça, yaklaflı. Ha 
kikaten de öyle imit, herif bir 
hamlede basamağın yan kenarla
rındaki demirleri bir yakalayış ya 
kaladı ve iri gövdesini sellemese
lam ıçerıye ata, attı amma benım 
de ayağım bitti. Mahmut vücudü
nün bütün sikleti ile kendini sağ 
ayağımın bat parmağı üzerine ko 
yuvermitti. 

Ben tabiaten sakin ve sessizim 
dir, kimte i:e kavga çıkarmak iste 
mem. Zararıma da oısa, böyle u
f ak tefek şeylere aldırmam. (.,"ün
kü maazallah insan haklı da o.sa, 
böyie va2ıyetlerde başına püskül
lü belalar alması gayetle ağ.ap bir 
ihtimaldir. 

Mahmut ta ayağımın üstüne 
bindiği zaman, canımın yandığını 
belli etmemek için ditlerimi sık

,tım ve hiç sesimi çıkarmadım. Za
ten Mahmut ta pes perdeden bir 
şeyelr söy.eyip duruyordu. Tram· 
vay tirketine mi küfür ediyordu, 
kondoktora mı, vatınana mı, ora
sı malilm değildi. Zaten benim de 
kime küfrettiniği anlamağa pek 
ihtiyacım yoktu 

Fakat o, mütemadiyen söyleni 
yordu 

İstediği kadar •Öylenıin, umu- • 
rumda değildi amma, bu defa dü
pedüz bana hitap etmez mi? 

Evet, doğrudan doğruya, hem 
de gözlerimin içine bakarak ba· 
na ,soyııyordu. ı\lluhatabı olduğu
ma füphe edemezdim. Bidayette 
hiç cevap vermemek muvafık ola
cağını düşündüm. Fakat Mahmut 
kendisine muhatap olmak şerefi· 
ni istiskal ettiğime kızdığına mı, 
nedır, kolumu tuttu. Eh, kolumu 
da tuttuktan sonra, bunun mana-
sı: 

- Efendi, sana söyliyorum, de 
mekti. 

Ben tabiaten İnsanlardan kaça 
rım, hele tanımadığım insanlar
dan .. 

Mahmut, kolumu bir defa daha 
sıktı: 

- Bey, dedi, bu araba Karakö 
ye mi gidiyor? 

Bazı insanlar böyle sert bir mu 
amele karşısında kalınca, adamı 
tersleyiverir. Fakat benim için bu
nu yapmak ne mümkün! Ya o ben 
den daha ters biri çıkarsa, durup 
dururken kavğa mı edeceğiz, bo
ğaz boğaza mı gele~eğiz? Çünkü 
böyel uluorta adamların ,sert mu
kabeleden hiç te kaçmadıklarını, 
bilakis zeytinyağı gibi suyun üstü 
ne çıkmak içni tiz perdeden neler 
söylemediklerini kaç defa tram
vaylarda gördüm, İfİttim. 

İnadına ben de yuınutak tabi
atliyim. Herif kolumu bir daha 
sıktı, arabanın Karaköye gidip çit 
mediğini sordu: 

- Tabelaya baksaydın! diye 
bir münakaşa kapısı açmağa lü
zum yoktu. 

Yeni repertuvarının en mllkemmel tarkılarını 

ÇİNGENE KIRALI 
ve dinleyeceksiniz. i 

AakerT tebllOl•r 1 ----
Üsküdar Askerlik tubesinden: 
2330 numaralı af kanunu netri ta 

rihip.den itibaren üç ay zarfında şube· 
]erine müracaat eden, firari, yoklama 
kaçağı ve bakaya efradı ile 933 sene· 
si haziranında yoklamalarını yaptır • 
mayan ihtiyat zabitanının kanuni .ee
zal11,nnı affetmiıtir. ltbu kanunun 
müddeti mühliyesi 28 kanunusani 934 
te biteceğinden yukarıda yazılan bu 
kabil efrat ve ihtiyat zabitanının bu 
müddet bitmeden evvel ıubeye müra
caat etmeleri ilin olunur. 

dim. 
Araba Karaköye yakla,tıkça, 

herif tramvaydan mecek diye içım 
ferah ! ıyor1 adeta sevinç duyuyor-
dum. -

,, _____ ." 
Ş:mdiye kacar h"ç bir fi:ınin 

kazanmadığı muvaffakiyet: 

11 aydanberi Paris'te müte· 
madiyen iÖsterilmekb ohn ve 
Amerikada 1933 senesi birin· 

cil'ğiai kazanan 

HAYATIM 
SENiNDiR 

:ilmi önümüzdeki Çarfamba ak· 
tamı MELEK aineınuında 

takdim edilecektir, 

( Fransızcı sözlüdür. ) 

Oynayanlar: 
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J-lalbuki ben Mahmudu hakika 
ten hiç tanımıyor mutum. Araba 
Karakôyde durdu. l-akat inen 
kim ·r Hilakis Mahmut tekrar kolu 
mu tuttu: 

JOHN BOLES • IRENE DUNE n 
-··-----•[11956] - ~ 

- Sabah r.ersemliği, dedi, ben 
ne diye Karaköye ineceğim, ilk 
itim Eminönünde .. 

Ben de nazik görünmek için gü 
lümsedim ve artık aradaki müna
sebeti de kesmek makaadile arka
mı çevirdim. O zaman Mahmut e
lini omuzuma vurdu. Sanki bir sır 
tevdi ediyormuş gibi: 

- Sizi de rahatsız ediyoruz be 
yim amma, ben ayda bir böyle 
Taksimden inerim, Eminönünden 
kestirme Şehzadebatına çıkarım, 
Orada tıracı Ali Bey vardır, o be 
nim uzaktan akrabam olur, ona 
bir uğrarım, selam sabahtan son
ra Fatihe eksik olmasın, gene ak
rabalardan Muhtar Veli Beye ha. 
tır sormağa giderim. Sen Veli Be 
yi tanır mısın? Ne teker adamdır 
o .. 

Cevap vermek icap ediyor muy 
du, etmiyor muydu, pek kestireme 
dim amma: 

- Va~ahi tanımam, dedim. 
- Ah, dedi, sen bilmezsin, o 

ne şeker adamdır. Beni yeni itime 
koyan odur amma, kalfayla ara
mız bozuktur. Gideyim, kendisini 
göreyim bakayım, batka bir iş bu· 
labi1ir mi? 

Cevap vermedim. Mahmut lafı 
değiştirdi: 

- Göğün dibi mi açıldı, nedir, 
bu yağmur da bir türıü dinmiyor 
ki·. bıteviye yağar.. Yağ yağmu-
rum yağ ... 

Ben gene cevap vermedim. Fa
kat Mahmut, tekrar koluma sarıl· 
dı, sözü değiştirdi: 

- Beyım, dedi, canınız yandı 
galiba.. 

Ben birdenbire anlayamadım. 
Zaten hiç umulmaz tesadüfümü
zün başlangıcını unutmuttum bi
le .. 

Mahmut anlayamadığımı gö
rünce sözüne sarahat verdi, hatta 
daha iyi anlamama medar olur di 
ye koca ayağını bir kere daha sağ 
ayağımın parmağına bastı: 

- Nah, dedi, ben arabaya bi
nerken görmeden ayağınıza bas
tun. 

Bu defa canım o kadar yanmıf 
tı ki, hafif bir sayha koparmaktan 
kendimi menedemedim. 

- Gördün mü beyim, dedi, ca 
nınız yandı, ben bilmez miyim? 

Sonra kendi kendine küfretti. 
Körlüğünden bahsetti. Acelesin· 
den bahsetti. kusurunu affedeyim 
diye beni kucaklamağa kalktı, 
çenemden okşadı. Tramvay Emin· 
önüne gelip te ben indiğim zaman, 
arkamdan o da indi, hemen kolu
ma girdi: 

- Aman beyim, dedi, ben et
tim, kusuruma bakma.. Böyle a
yak acısından n!Uıl gideceksin. 
Ben seni götüreyim. 

istemez, lüzumu yok, diye hay 
li ısrar ettim. Mümkün mü? Mah
mut kabahatini affettirmek için 
ne yapacağını bilmiyordu. Hakika 
ten ayak parmağım da sızlamıyor 
değildi. Yazıhaneye kapağı atıp 
Mahmudu bir kolaylıkla atlatma
nın yolu kolay olur, diyor düşünü 
yordum. 

Hülaaa yazıhaneye çıktık, beni 
masaya oturttu: 

- Teşekkür ederim, artık bir 
şeyim kalmadı, dedim. Hatta bu 
iddiamı fili ile de isbat etmek i
çin ayağa kalktım. Parmağımın 
sızısına rağmen şöyle bir kaç fosk 
trol ayağı oynadım. O zaman Mah 
mudun keyfi yerine geldi: 

Sinema artislerinin en meşhuru 

CLARK GABLE 
ve sanıın dilber 

CAROL LOMBARD 
perşembe matinelerden itibareıı 

l P E K SINEMASINDA 
POKER illetinin debtatini 

bütün tesirlerile 

K AD 1 N 
ve 

K u M A R 
fil•inde göatertcıklerdir. 

Fransızca sözlü Paramount filınİ 
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Bu akşam saat 20.45 te 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 

MARIKA KOTOPOLI ve arkadlf z 
!arı tarafından büyük gala olar~ 

Charles Mere'nin en meşhur esetİ 
LA TENTATlON 

Her cuma ve pazar günleri 2 ~· s 
tine. Perşembe günleri talebelere 
mahsus saat l 7 de matine. 

Bugünkü Program 
ISTANBUL: 

t 
y 
t 

17,30 CTamofon. J 
18100 Franaızca der• (llerlemit ol..Jal,t' 

rnahıu.ı). 
18,30 Münir Nurettin 8. 
19,30 Bedayii Musiki heyeti. 
21,00 Gramofon ve Ajana haher1eri. 
21,30 Keınal Niyazi B . ve arkadatlat"L 

ANKARA, 
12.30 • 13.20 Gramofon. 
18. - 18.45 Alaturka saz. 
18.46 - 19.20 Danı muaikiai. 
19.20 • 20 Alatur.k& aaz. 
20, Aja.na haberleri. 

V A R Ş O V A ı411 m. 

18 Sopran mul'ann.iye ittirakile tasao,J 
konser, 18,15 Piyano konıeri, 18,50 Zirai f'lll~ 
ıa.habe, 19 Tarihi tabii, 19,20 Aıkeri neırif-~ 
19.45 Pli.k, 20 Muhtelif müaı1.babe, 21 1'.li,.. 
konser, 22 Müaı1.bı1.be, 22,20 Konserin de••; 
2~ Dünyanın en iyi pli.kları, 23,30 Adria, tJ>'. 
•ınıinden naklen danı musikisi. 24 Müs~ 
24,05 Dansin devamı. 

B U D A P E Ş T E : 550 m. 

13,05 Radyo konseri, 14,30 Veidinser orki' 
trasının konseri, 17 Kadın ••ati 18 M" ah•.,, 
18,30 Louja Veres Siaan takımı 19,20 u;._lro-" 
ca derı. 19,50 Plik, 20,40 ilharO:onik takıın '! 
rafından konser Ernest Dohanyi'nin idar~{ 
de, 22,45 Gazete haberleri, müteakiben, lır: 
vehane musikiıi Artistik trio takımı tarafıJld-" 
24 lanesi Rigo Sisan takımı. 

B0KREŞ 394 m. 
13 Boraa haberleri , 14 Haberler, 14,15 pi~ 

18 Radyo orkestrası, 19 Haberler 19 ıs ~ 
dam Silvia Masıı1.r tarafından ta;kıl."r, 1~'J 
Radyo orkeatraar, 20 Radyo üniverıiteıi ıor. 
Pli.k, 20145 Konferana, 21 Metzer Karte;İ ~ 
fından Keman ve viyolonsel konseri ıı! 
konferans, 21,45 Mme Florica Popovi~i ur°J' 
dan taıanni , 22,15 Piyano konseri 22 45 fi' 
b • ' 

erler, 23 Popüler Romen muailôsi. 

BRESLAU325m. JI. 
17 Neı'eli muaikiıi 18,30 Müaahabe, ıs,SO ,.., 

tet takımının ~onaeri, 19,10 Miisahabe, 1~~ 
Haberler vesaıre, 20 Beyroyt'ta töhret .,... 

muı ••n'atki.rların konıerl 21 Cü.nün la•• ~ 
b~~le.ri, 21,10 Avuaturya i:irnli neıriyat, z~.-, 
Hurrıyete dair ıözler, 22,25 Müaahabe, Z" 

'•illiy~t 
Asrın umdeai " MiLLiYET " ,;!/ 
ABONE ÜCRETLER~~ 

Türkiye için Hari' ~ 
L. K. L. !(. 

3 .,ı.eı 4 - s ~ 
8 " 7 50 14 ~ 

iZ ,. 14 - 28;;;; 

C•len eyrak seri verilme1:..- Miicl.-1~ 
seçen nüshalar ıo lr:uruıtur.- Car:et• ,. 
matbaa7a ait itler için müdİTİyet• ~I' 
racaat edilir. Gazetemiz i.liuıların rD•' 
liyetini kabul etmez. 

s 
t 

Büyük cenkçi adamlar arasında 
fskender ile Napoleon'un büyük 
hu;-unları tarihte meşhurdur. Napo
leon'un kendisi büyük burunlu 0 ). 

duktan ba ka dünyada ancak bü-

Ankara Hukuk fakültesi talebe ce 
miyet/i "Hukuk,. iıimli aylık mesleki 
ilmi bir mecmua neşrine baılamıılard:r ' 
Mecmuanın birinci ıayısı miitenevvi 
münderecatla nefis bir tabı ile çıkını§ 
tır. Karilerimize tavsiye ederiz. 

Poliklinik 
Poliklinik mecmuasının altıncı sa

yısı tıbba ait birçok mesleki ve ilmi 
yazılarla intifar ebnittir. 

Öksürük ve nefeı darlığı boğmaca , ve 
kızamık öksürükleri için pek teıirli 
ilaçtır. He, ..czanede ve ecza depo. 

.. .. larında bulunur.~11646 .,. ... 

Şö~Je bir kolayını bulup tram. 
vayın içine sıvı,mağa da imkan 
yoktu. Mailim ya, sabah tramvayı 
bu! Herkes te benim gibi işine ini 
yor. Kemali nezaketle Mahmuda, 
arabanın Karaköye gittiğini sö;r:le 

- İyi, iyi, timdi iyi .. Amma ya 
zıhanenizi öğrendim ya beyim, 
a~tık sık sık ziyareti alinize geli
rım. 

Ramazan: 21 
imsak , iftar 
S. D. S. D. 
5 39 16 51 
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Ya evlen, ya evlenme! 

!ıniP 

İngilterede boşanmak zor! Talak kanu
nu aleyhine şiddetli bir cereyan var 
Bugünlerde İngiltereyi en ziyade ı 

mefgul eden mesele, ne i'sizlik, ne 
Hindiıtandaki karıtıklık, ne de İn
giliz lirasının temevvücüdür. Bü
yük İngiliz gazeteleri timdi talak 
kanununun ıılahı \çin tanınmıt dip
lomatlar ve hukuktinaslar arasın-

ıt: 

ıüte· 

0 ve 

irin· 

da açıla~ münaka,aya geniş sütun
lar tahsıs etmektedirler . 

IR İn~ilterede talak davalarının bat 
ka bır hususiyeti vardır. Gazeteler, 
en ciddi tanınan Times dahi dahil 

da 

ak· olduğu halde, halkın daima me
rakla okuduğu talak davalarına sü
tunlarında fazla yer vermektedir
!er .. İki sene evvel gazeteler daha 

) ılerıye gidiyorlar, alakalı bir talak 
davasının ta başlangıcından sonu
na kadar adeta bütün zabıtlarını 
':eşrediyorlardı. Bittabi bir çok kir
lı çama,ırlar meydana çıktığı için 
halk gazeteleri kpaıfa kapışa okıı~ 

ir. 

yorlardı. 

Bilhassa haftalık News of the 
World talak ~'.avalarında hususiyet 
kazanmıştır ve kendisini dünyanın 
en çok okunan mecmuası olarak 
göstermektedir. Her hafta üç mil
yon tiraj yaptığına göre yalan da 
de!;il. Bu da gösteriyor ki, İngiliz
leı· zıı.hiri soğuklarına rağmen 
pijama hikayelerine büyük alile~ 
gösteriyorlar. 

Talak kanununun ıslahı hakkın
<laki cereyan 1923 te başlamıstır. 
O devirlerde bir karı kocanın bo
şanrnaıı gayrimümkün bir hadise 

filı:ııİ a~~ediliyordu. Çünkü mahkemc;e 
~~ ka~ kararı ~ermek ~çin, meseli. ta
h. .ararını ıcap ettıren her hangi 

dır curınü meşhudu ki.fi görmüyor-

D.A 
kadııf 

o laf~ 
esefi 

N 
i 2 ııı~· 

.belert 

nı 

t 
ıları. 

u. 
Bu c" 

urınü ınefhudun taaddüdü 
zh~vd~calt v

1
eya kadın kaçırmak gibi 

a"eereın" r d uterafık olması lazım 
ıı:e ıyor .. u. ?nun içiq bir kadın ko-
casını curmu rne,hut h 1. d k 
1 b ·ı b a •n e ya a-asa ı e, u, boşanınağa k"f b. 
sebep değildi . Kocasının i~ ık ırl 
oldu" · arı ı g~nu ıspat etmesi lazımdı. 
. İngılt~re. ~eşhur talak hikayele

rındcn ~ır ıkısini anlatalım: 
Akt.rıs Miss June İngiliz halkının 

pkercstı, ettiği artistlerdendir. Bu 
adının açtıg' t ı · k d İ .. 

1 . 1 a a avası ngılız 
::ı~ete 0rınde günlerce sütunlar 
y"k u. k İu kadın bir kaç sene evvel 
t u se ngiliz aristokrasisinin pek 
ı:n•n.ın'.ş •İmalarından biri ile ev-

mndınıftı . Daha balayı seyahati bit-
e en Yeni ... 1· h L d " .. ,e ın emen ondraya 
?kD_~Uf ve \ 1lak mahkemesinden 
~1 

a, ın feshedilmesi için İngiliz 
t ~ro sunun en değerli avukatlarım 
ol °::J:tu. Genç kadın talaka sebep 
h ar ~ocasını ademiiktidarla itti-
aın edıyordu K . . . . . · oca11 ıse fıddetle kendısını müdafaa ediyor . 

d t bb' b. ' ıcap e-
erse 1 ı ır muayene talep edi-

yord~: Fakat mahkeme, ortada ne 
curmume,hut ne taadd "d " 
cat d k • u u zeve
mad n: . e. adın kaçırma vakası ol-
yi aı?~~çdın, bdu da_vanın mahkeme. 

ar e emıy -- k vermişti. ecegıne arar 
Tekrar sahne 

halkın daha f re çıktığı zaman, 
yan Miss Jun a~ a. a!k'.flarını toplı
di Amerikad: ~1!d1nı kesmi, deği
dilen Reno feh ~ ii.k cenneti adde
mahkemesi ge rıne gitti ve oranın 
batayıverdi. Fnçk kadını kolayca 

mahkum olsa bile, karısı boşanma 
davası açamıyor. 

Dawson isminde sarhoşun biri, 
kavga ederken arkadaşlarından bi
rini öldürmüt ve müebbet hapse 
mahkum olmuştu. Mahkumun 18 
yatındaki genç karısı talak davası 
açtı. Davasında diyordu ki: "Ka
nun, mücrim kocayı mahk\ım etse 
bile, kadını tabiat kanunları hari
cinde yatamağa mahkum edemez.,, 

Fakat bu defa da mahkeme ta
lak kararı vermemİftİ· O zaman 
müddei taraf, kocanın sarhoşluğu
nu ileri sürerek, talak istedi. Fakat 
bu defa da bir netice çıkmadı. 

Bütün bu misalleri ileri süren ıs
lahatçıların karşısında, kanunun 
lehinde olanlar da çoktur. Bunlar 
diyorlar ki: 

- Eğer İngilteredeki talakı ko
laylaştırırsak, milli bir felake
te yolaçmaktan mes'Ul oluruz. Çün
kü Amerik:'d": alıp yürÜyen boşan
ma rezaletı, hıç füphesiz İngiltere
yi de istila edecektir. 

Bu suretle lngilterede boşana
mıyan bedbaht kocalar ba,ka yol
lar aramaktadırlar. Mesela F ate is
minde birisi mahkemeye müraca
atla, karısının kendi arkadafların
dan birisile sık sık dıtarıya çıktı. 
ğım söyliyerek, karısından zarar 
ve ziyan talep etmektedir. Bu zat, 
arkadatının "karısını iğfal ettiği 
için,, kendi maddi ve manevi zara
rını mucip olduğunu ileri sürmek
tedir. 

Mahkemede isticvap edilen F ate 
ne karım, ne arkadaşını ihanetle 
ittiham etmediğini, fakat karısının 
sık sık evden gaybubeti ile evişleri
nin yüzüstü kaldığım, karısının bu 
yüzden sinirlendiğini ve kocanın 
asude hayatını mütkül bir hale koy 
duğunu söylemiştir. Bunun üzerine 
mahkeme, kadını iğfal eden dostun 
kocaya tazminat vermesini karar 
altına almıttır . 

Aile hukukunda yapılacak ısla
hat meselesi ile hük\ımetin gelecek 
sene me,gul olacağı zannediliyor. 
Zaten bu mesele 1911 de parlamen 
toda yeni te,kil edilen hususi bir 
komisyon tarafından bugüne ka
dar hala tetkik edilmektedir, Y o
rulmak bilmez bir gayretle çalışan 
bu komisyon raporunu verdikten 
sonra, Mac Donald kabinesi mesele 

- - -- ---- ---- ----- - --~. 

Kenarı kırmızı taftadan pike siyah saten şapka 

Tavsiyeler 
* Parmaklarınızı kesilmit bir 

limanla her akşam bir müddet u
ğu.turursaruz, tırnakların kenar
larındaki toplantıları menetmi' o
lursunuz. 

* Eğer güzel tırnaklara ~ahip 
olmak isterseniz, her akşam yata
ğa girmezden evvel, bir müddet 
tırnaklarınıza fU maddeyi sürünüz: 

10 gram Lanoline, 10 gram Va 
zeline, 2,5 gram acide rnlicilipue. 

* Eğer ellel'iniz ve ayaklarınız 
soğuk duyuyorsa her gün bir eldi
venle friksi}!On yapmız. Bu suret
le kanın dev~ranını teshil etmit o
hırsunuz, el ve ayaklarınızın ne
~ ~!eri de kuvvetlenir. 

Balığın pulları 
Balığın pullarını kolayca çıkar 

nak için bir usul vardır. Balığı 11 

c \k suda yarım dakika tutunuz 
\ ~ sudan çıkarmadan bıçakla pul 
brı kazıyınız. Pullar suhuletle çı
k:ıcaklardır. 

ile meşgul olacak ve meclise bir la
yiha tevdi edebilecektir. 

Sağdan soldan .. 
* Öğleden sonra akşama ka~~ 

daha ince kopda blüzler hota gıdı 
yor. Bu blüzlerin omuz ~!anları 
dirseğe kadar dütmektedır. 

Vernikleri de J:ıolcadır. 
* Lame blüzler de aktam saat

lerinde, koktey toplantılarınd.a, 
akşam yemeğinde, ister uzun, ıs
ter kısa kollu olsun, pek makbule 
geçiyor. 

* Akşamları kap kullana~lar 
çok. Bunlar bazan siy~ kadıf~
dendir. Tabii gene kadıfeden hır 
tapka ile .• 

Kızarmış burunlar 
Burunlarına kırmızılık arız o

lanlar 15 gram gül suyuna 2 gra~ 
buraksı karıştırmalı ve bu mahlu
lü günde üç dört defa burunlarına 
çekmelidirler. 

Mısırda boşanan boşanana 
930 Temmuzundan 931 Haziran 

sonuna kadar Mısırda 28, 775 ev
lenmeye karşı 15,117 ayrılma ol
muttur. Yani 100 kiti evlenm;tse 
52 kiti boşanmıttır. 

Mısırda son zamanlarda münev
ver gençlik pek te evlenme tarafta
rı değildir. Evlenmeği kötülüğü iy
liğindeıı daha fazla, acılığı tatlılığı 
m unuttıırucu bir deneme yafayttl 
gibi dütünüyorlar. Hayatta sıkıntı 
ve monoton hali kabule razı olma
dıkça yatamanın bir cehennem ola
cağına hükmediyorlar. 

4 ıs 1' 1;ı. 

1 . R a at İn ·ı· hk me .e~ı eno ınahke g~ ı~ ma ı;-
yetını kabul etın d'Iesının salahı
~iss June tekra; 1 er: Bu suretle 
bılmek imkanınd Yenıden evlene
mı,tı. an mahrum kal. 

lnı:iliz mahkemelerinin birinde bir talak davası 

. ""' ıs.ıs <} 
lar, ı9•..ı . . ıo,r 

•le•ı. fi 
rteti ti/ 
. •I 
ı, #' fı 
•• p_rJ 
ıcı ti' 
22,45 

Ancak geçenlerd . 
du. Bu sefer Miaa Je hır hadise ol-
k h Une'" ocası ma kemeye m" un muannit 
rısının sadakatı'ızt·, ~racaatla ka-

k •gı . ·ı ' re , talak talep etın ?1 ı eri süre. 
kanuna uygun görüld:!- . ."~ . talep 
fanma kararı verilebil g~ ~çın bo-

B h'd" İ ınıftı u a ıae, ngiliz t lii.k · 
nun ıslahı lazımgeldi;. . kanunu. 
si itibarile dikkate fay~nı K.?sterıne
tedir. Bilhassa batta esi: ~riilınek
zırı Miss Margarett Bo~f· j•ai Na. 
ğu halde amele partisine ıe d oldu. 
~adııılar talak kanunun ıaı'hn~~P 
fı.ddetli bir mücadele giri:ıni 1tn t1

•·. ~unların ilkönce istedikler~ hr. 
ngılız mahkemesinin talak ka er 
k~kmeğe salahiyeti olmasıdır. }i'' 
g~ltaten 45 milyon nüfusu olan İ:· 

ı erede t I"'- k • 
lahi e . a ""' ararı vermeğe sa. 
var! tı B~lan on sekiz mahkeme 
Yilzd~~ b~haasa fak~~ s~~ıf iç.~n bu 
oturdu - fanmak guçtur. Çunkü 
lunduğ~u Yhrden .mahkemenin bu. 
Yol, yiye::k re gıtmek, ,ah itlerin 
ödemek fak.' Yatacak masraflarını 
l'İcinde bir ~r ~ı.nıfının iktidarı ha. 

Bu .. ' Y ır. 
gun, bir koca müebb t h 

D05 1 
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Meı1sim roplarmda bilhassa rayin, 
karoli ı1eya benekli kum~ılar terci~ 
edilmektedir. Foter, kadıle fQpka-

Jarda da deiiıiklilrler var~r •• 

~, ----
. . . 

., 

1 L "le triho bir · T aron şanday ye "" 1 
• 

Spor İfİn 11e ev İfodİn b1~~a:z; , ve ~u1:unmçı'• ç'::iı~r':' sert renkli jile 
ro p m e ı uz;erıne lf ~n s 

Yukarıki modefier bir .. külo!(d~ir :o~: 
. b·r ~ece gomlcgı ır. ag 

bınezon ve 1 a •· k ı . ld k • modeller on ve ar ay 
da_kı v~ so '(/ mlek iki kısım üzerine 
gosterıyor. 0 

• b' k /kap 
·ı . t' Ü:z;erinde genıf ır o • 

kesı,, mııKıre.narları fiskonludur. Rengı 
varaır. k • 

pembe ıJeyahut ap mallı •• 

' 
ı D05 

e apse Mavi krep velurdan akşam tuval eti. Eldivenler de ayni kumaştan. 
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Hergün bir yazı 
~~~~~~~~~~~~~ 

Arzuhalcilerin derdi! 
Adliye yangını için gazeteler yazmadık 
bir şey. bırakmadılar .. Ya arzuhalciler? 

Adliye sarayı çoktan yanıp kül yüzümüz gülecek! 
oldu. Fakat üç beş arzühalci, hala Elleri cebinde biri yanımıza ao-
bu yığın yığın enkazın önünden kuldu: 
bir yere ayıılamadılar. Onları, taze - Bizi de unutmayın! .• 
bir ölünün mezarını bekliyen riya- Sordum: 
sız candan dostlara benzetiyorum. - Siz kimsiniz? 

İ>ün, baktım, gene o eski köşele- - Sözde muakkibiz!:. Adliye 
rinde, esen buz gibi rüzgara kartı , yanmazdan evvel, korıdorlarda, 
kırık tahta iskemlelerine çömelmit- bazı kimsesizlerin işlerini takip e
lerdi. derek karnımızı olsun doyuruyor-

F akat hiç birinin makinesi işle- duk. Felek, onu da çok görd~ .. ,, 
miyordu. Ayakta, ısınmak için a- Bu küçük m;:.,.:.hede bana hır şey 
fağı yukarı dolr.tan bir arzühalci , daha öğretti: 
benim yaklaştığımı görünce müşte- Adliye yangınının yanıkları ara-
ri zannederek azıcık ümitlendi; smda unuttuklarımız var. Dört ta-

- Buyur, Bey .. Bir tey mi diye- rafından tutuşan bu koca s~ray, ya-
cektin? Diye sordu. narken herkese mutlaka hır kıvıl-

Cevap vermiyerek biraz yaklat- cım olsun, isabet ettiğine artık şüp-
tım. hem kalmadı. 
Adamcağız. benden bir fey çık· 

mayacağmı anlamıştı. Yüzünü bu· 
rutturarak, başını öte tarafa çevir
di. Ben aldırmadım; teklifsizce so
kularak sordum: 

- Arzühali kaça yazıyorsunuz? 
Battan savma bir cevap verdi: 
- Yazdıran olsun da o vakit 

düşünürt.z ! 
Sonra, sesini bir perde yükselle· 

rek: 
-Arzühal, 15 kuruş .• Dedi, 30 

kuruşa da layiha., Görülmüş, i~itil-
. . b ' mış tey mı u ... 
Başını hızla sallıyarak devam 

etti: ı 

- Bunun on bef kuruşunu maki
ne yer!.. Eh .. Peki, biz ne yiyece
ğiz? 
Atağı yukan gezindi, bir iki de

fa hafifçe öksürdü, ve nihayet tek
rar bqladı: 

- Bize kim dedi ki arzühalci
yiz? .• Şimdi hepimiz kaldırım mü
hendiıi olduk .. Mühendis ne kelimi'! 
ya .. Çöpçü onbatısı olduk, çöpçü 
onbqısı .. 

Artık coşmuttu: 
- Gazeteler, yangın için yazıl

madık fey bırakmadılar. Fakat hiç 
birinin aklına biz gelmedik. Za
vallı arzühalcileri kimse dütünme· 
di. Sabahtanberi, ellerim koynum
da, ~u caddeyi ar,ınlar dwurum .• 
Daha bir tek arzühal yazdıran çık
madı. Saat 3 ... Bundan sonra, kim 
gelecek .. Tası tarağı toplayıp çeke· 
ceğim fertiği •.• 

Yarın da ya gelirim, ya gelmem!. 
Bu soğukta, üstelik bir de zatürree 

re yakalanacağız.Paramız yok ki he
kime verelim. Kıkırdayıp gitmek. 
tense, otur evinde bari ... 

. Şapkasını batına giydi, gidiyor· 
du. Sordum: 

- Tabii arasıra gene arzühal 
Yazdıran oluyor! .. 

Kimler, neye dair feyler yazdırı
yorlar? 

Dedi ki: 

- Eh:·}iir kocalcarı gelecek te .. 
Dava ettıgı adanı için Müddeiumu
miliğe bir İstida verecek te .. Biz 
de üç bet kuru' sebebleneceğiz .• 
Şimdiye kadar yalnız ceza davaları 
için müracaat var. Hukuk itleri, 
yüzü.tü duruyor. icra itleri yüzüs
tü duruyor. Daha kaybolan dosyala
rı arayıp soran olmadı. icra Top
hanede, hukuk, Alaykötkünde, ce
za ta9mektepte .. Şu Adliye, esaslı 
bir binaya yerleşse belki bir parça 

Tarihi roman : 23 -

M. SALA.HADDiN 

İktısadi projeler 
(Başı 1 inci sahifede) 

Bu maksatla bet senelik progra
mın tatbikilo yeniden kurulacak 
veya tevsi edilecek tetehbüsler cid
di bir mürakabeye tabi tutulacak
lardır. Bunun için lktısat Vekale
tine kanuni salahiyet verilmesi mev 
zuubahistir. 

Devletin Sumer Bank' a tatbik 
ettireceği sanayileşme planına da
hil mevzulara yatırılması icap 
eden sermaye miktarı 42 milyon Ji. 
raya yakındır. Bu meyanda Rus 
kredisinin bir kısmından da istifa
de olunacaktır. 

Kat'ileten programa göre dev • 
!et pamuklu sanayiden maada 12 
fabrika kurduracaktır. 

Sömikok, cam ve tite ile kükürt 
fabrikalrı it Bankası tarafından te· 
siı olunacaktır. İkhsat vekaleti sı • 
nai tedrisatla mefgul olacağı gibi, 
ticari tedrisatın ıalah ve takviyesi
le metgul olacaktır, 

Ayni vekalete bağlı bir mesleki 
tedrisat tubeıi tesiı ihtimali vardır. 

Devletin bir milyon liralık his
se ile ittirak elınİf olduğu Ergani 
Bakır tirketi sermayesinin timdiye 
kadar tediye olunmuf nisbeti yüzde 
kırk betten ibaret olduğuna göre ha 
zine madenin iıtismarına ba,lana .. 
cağı sıralarda geriye kalan bet yüz 
elli bin lirayı da tediye decektir. 
Devletin bu tirketeteki i•tirak nis
beti Sümer Banka devredilecektir. 

İki belediyenin işi 
. (Ba§ı l inci sahifede) 

Yıyecek te gayet ucuzdur. Kıt ıpor· 
lan yapılmak için daha bazı nokaan
lanmız var. On!an da telafiye çalııı· 
JOruz. Belediyede bir turizm ıubeıi 
teıia ettik. Buraada da dağcılık ve kıt 
aporlan klübü varc:lır. Buraaya selen 
seyyahlar bu iki yere müracaat edi -
yorlar ve kendilerine lazım gelen bü
tün teshiıat gösteriliyor. Geçenlerde 
bir lngiliz seyyahı madamı ile birlik· 
te gelmişti. Oteli, Uludağı ve tesisatı 
çok beğendi. Bana: 

- lsviçrede bile bu kadar rahat 
bir kış seyahati ve sporu yapmadım. 
dedi." 

Münir Bey vefat etti 
ANKARA, 7 (Telefonla) - lk

tısat Vekaleti Deniz Müstetarlığı 
müşavirlerinden Münir B. dün ge
ce vefat etti ve bugün cenazesi kal
dırıldı. 

Güneşiıi Oğlu 
• 

Fırat kabilesinin baltalı cellitla
n o devi~de pek methurdu. Kabile 
reiıi bwıları her tabah etrafta do
lqtırır ve kabileıine ihanet etmek 
iıtiyenleri onlarla tehdit ederdi. 

Cellatlardan, Fırat kabilesi efra
dı ı?a çok korkarlardı. Baltalı cel
litlar, kabilenin en vahti ve en in
tafsız adamlarından seçilmitti. A
dedi on kitiden fazla değildi .. Fa
kat, mevcudiyetleri bir orduya be
deldi. Cellatları gören yerliler der
hal ya ~?1a gömülür, yahut çadır· 
!arına gırıp saklanırlardı. 

Reisin cellatları o sabah gene et
r~f ~ dolatmağa çıkmı,lar ve ağacın 
dıbınde yatan Batıkutu'nun kıyafe
tinden anlıyaralc: 

- Bir Türk ... 
Diye batına ÜfÜ!mütlerdi. 
Bahku9u yattığı yerden birden-

bire kalkmak İstedi-. Fakat, başına 
doğru on balta birden uzanmıttı. 

Delikanlı tekrar yere yattı .. 
Baltalılardan biri sordu: 
- Buraya ne için geldin? 

Yazan: /•kentler FAHREDDiN 
Batıku9u derhal bir yalan uydur· 

du: 
- Reiıinizle gÖriitmeğe ..• 
- Sen kiımin? 
- Urdan geliyorum .• Türklerin 

reiıiyim .. 
Cellatlar baltalarını çektiler. 
İçlerinden birisi delikanlının ko

lundan tuttu .. Ayağa kaldırdı .. 
-E Haydi, yürü bakalım .. ! 
trafını sardılar .• 

Kabile merkezine doğru yürüını>
ğe batladılar. 

Batıkufu'nun atını arkadan ge
tiriyorlardı. 

Fıratlılar ata binmekten hoslan
mazlar, uzun yollar için bile a·yak
larına güvenirler, atlara eşyalarıni 
yükletirlerdi. 

F ıratlılardan birisi önden koşa
rak kabile reisine fU haberi ulat· 
hrmıttı: 

- Türklerin reisini yakaladık ... 
Sizi görmek istiyor .. Kendisile gö
rüşmek ister misiniz? Yoksa hemen 
kafasını gövdesinden avır"lı'" 
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Cenevre 
Konferansı 

(Başı 1 inci sahifede) 
ve derhal sııablanmas:nı bertaraf el· 
mek ıartile silahların azaltılması ve 
tahdidi, 

2 - Mütekabi umumi bir kontrol 
prensibi ve ithal edecekleri zecri tcd 
birler tatbikı şartile ademi tecavüz 
misakları yapılması, 

3 - Fili, otomatik ve kontrol al • 
tında bulunan tedrici b:r silahları bı· 
rakma .. 

Alman ve Fransız teklifleri 
Temps gazetesi ıunları ilive edi • 

yor: 
"Bun!ar, Alınan tekl:flerine Fran· 

sanın cevabının eıaslannı teık"l cd n 
ve Fransız tezinin başlıca noktalan· 
dır. Eğer lngiltereden sonra ltalya da 
iltihak ederse ancak ha pliln Üzerin .. 
de faideli bir tekilde inkitaf edebilen 
enevre konferansı mesaisinin tekrar 
baılanmasına doğru büyÜk bir adını 
atılmış telakki edilebilir. 

Alman metalibatı ile Franaız tek· 
lifleri araaındaki ayrılık şudur ki, Ber 
!in hükfuneti umumi silahlan bırak • 
manın kabil olmadığı kanaatindedir 
ve bu Almanlann yeniden silahlanmak 
için ilı:.-i aürdükleri sebeplere delil 
tetkil ediyor •• Halbuki, Franaa miaa • 
km ıekizinci maddesine iıtinaden 
milli kuvvetlerin tenzilinin tamamen 
kabil olacağı telakkiırindedir. 

Yeni vergi teklifi 
(Başı 1 inci sahifede) 

tür. 
Ben de, barutlsuz avlanmak mümkün 

olmıyacağını lı:lirim. Sonra lstanbulda 
1200 avcı bulunabilir. Fakat bu yekun, 
bütün memleketteki avcıların miktarını 
göstermez. F ıi<at avlanmak, nihayet mÜ· 
keyyifattandır. Yükuk vergi vcremiye
cek olanlar, avlanmaz ve bundan da k;m. 
se müteessir olmaz. Yüksek otomobil 
resmi, zenginlerfi ve binaenaleyh bu ver .. 
giyi verebilmek iktidarında bulunanla
" alakadar ede,-. Bundan bu vergiyi ve
rerniyecek olan b5yük kütleye ne za .. 
rar gelebilir? 

Her halde ben, hem varidallı düşü
nerek, memurlardan alınan ~ki verı:iyi 
kaldırmak teklifimin müsbet netice vc
rece&inden çok ümitvar olduğumu tek
ntt ederim.,, 

Adliye yangını 
(Ba§ı 1 inci sahifede) 

tin Beylerden mürekkep idari tah
kik heyeti dün de belediyede adli
ye yangını tahkikatına devam et
mitlerdir. Tahkikatın bu cephesi, 
yangının idari mes'ı'.illerini ortaya 
koymağa matırftur. Dün de mev
kuf odacılardan Etem, Ahmet ve 
Mehmet dinlenmişlerdi:r. Bu odacı
lardan sonra yangını ilk haber a
lan polis memuru da isticvap edil
mittir. T eftit heyeti bazı noktalar 
üzerinde tahkikatını tamik için 
muhtelif dair'elerden malWnat al
maktadır. İtfaiye Müdürü Ihsan 
Bey de sorulan bazı sualere cevap 
vermiştir. 

Üç gün kaldı 
(Ba§ı 1 inci sahifede) 

tirketler de mühim mikdarc:la tahvil 
almağa karar vermİflerdir. 

Ticaret odaaı bugiin oda mecliıi ve 
tüc:c:arlann İ§tirakile bir içtima yapa 
caktır. Bu içtimada ıimdiye kadar a· 
lınan tahvillerle diğer vilayetler tica 
ret odaları heyetleri faaliyetlerinden 
!ileri bulumnak nisbeti muhafaza için 
yeniden tahvil alınmasına Uetebbüs e
decekleri haber verilmektedir. 

Mübade · e komisyonunun 
lağvı 

Muht, .. t mübadele komia7onunun 
lağvı hao mdaki itilafnameU:n tatbi
kabna. h~;ıanmak üezredir. Komisyo 
nun lağvına kadar muameleai intaç e
dilemiyeceği anlatılan doayalar taanif 
edilmektedir. Bunlar, muhtelit Türk • 
Yunan mabkemeaine devredilecektir. 

IDL.? 
Reiı yerinden fırladı .. 
Bu haber onu, kulaklarına inana

mıyacak kadar fafırtmıftı. 
Türklerin reisi demek ki kendi 

elinde, kendi toprağında bulunu
yordu ..• 

- Çabuk, dedi, onu buraya ge
tiriniz .. Ve buacağı yerlere gül ıu
lan ıerpiniz .. Kendisini incitmeyi
niz ! 

Reiıin adamları hürmetle Batı· 
kutu'nu büyük çadırın önüne kadar 
getirdiler·. Yerlere gül suları ıerp· 
tiler .• Ve kabile efradı çadırın et
rafına toplarımağa batladılar. 

Herkeıte bir fısıltı .• 
- Türklerin reisi gelınif ... 
- Günet'in oğlunu yakından gö-

relim. 

Batıkutu'nu reisin çadırına gö
türmütlerdi. 

.Fıratlıların reiıi halılarla döten
mıt muhtetem bir sedirin üstünde 
?~uyordu.. Kendisile göriitmek 
ıatıyen Türklerin reisini Günet'in 
oğlu zannetınitti. ' 
Batıkutu çadırdan içeriye girin

ce, F ıratlıların reisi katlarıru çata
rak dikt 'e delikanlının yüzüne 
baktı, · 

iJ ~ ... , - • l 

Pollato 

Camları kırmış 
-o-

Bir sarhoş kafilesinin 
yaptığı işler 

Kantarcı!arda Muıtafa Çavuıun çal
gılı gazinosuna aarhoş olarak Muıtlafa 
ve arkadatları ııab:kalı Ali, Y '!ver, Hay
dar, Nasri çalgıcıl~dan . ycnı tarkılar 
söylenmesini ıjstemışlerd ır. 

Kendilerine: 
- Hariçten §arkı istemek yasa!c

tır. 

Cevabı verilm.iılir. Bunun üzerine 
kttan Mustafa çalgıcılara aaldınruş ve 
arkadaşlarile birlikte ma.sa:':m devirm:ş
ler, çamlan kımu§lardır. Polis hepsini 
yakalaınııtır. 

Otomobil çarptı 
Koruçeımeli Torna, A!Uınbakkalde 

tmmvaydan inmit, kartı tarafa geçer
k'11 fO(ör Hüıeyinin idaresindekıi 3637 
numarnlı otomobil çarparak yaralanırut· 
tır. 

Kalp sektesinden ölüm 
Şelızadebaıında oturan Reıit bey 

iıminde bir ıahıs dün Balıkpazanndan 
geçerken üzerine fenalık gelmif, yere 
düterck anide kalp sektesinden ölmüş
tür. 

Yangın haşlrngıcı 
Pangalnda Süleyman Nazif ıoka· 

ğında 65 numaralı evden yangın çıkmıt 
iıe de aöndürülınüıtür. 

Hamal kavgası 
Fatihte hamal Hasan ile lbrahim 

kavga ebnitler ve Hasan, lbrahimi bı· 
çak!a yaralamıştır. 

B:çakla yaraladı 
Sanyerde Nedim efendi sokağınd~ 

suca Mehmedin evinde oturan kahvecı 
Mnksut s:ırhoş olarak gelmiş ve ayni 
ev de oturan balıkçı Has anla kavga etJ. 
mıı ve bıçakla yaralanuştır. 

Alış veriş yüzenden kavga 
Kumkapıda Kömürcü sokağında otu· 

ran lıak, bakkal Sadullahın dükkimna 
girmiı, alıı verit yüzünden aralarında 
kavga çıkmıştır. ikisi de biribirlerini ya· 
ra!amışlardır. 

Feci bir kaza 
Evvelki gün Kasmıpaıada feci bir 

kaza olmuştur. Kasımpa§ada havuz!'!'" 
idaresinin 1 numaralı havuzunda tamır 
iflerile uğr"§makta olan Mustafa ia
minde bir amele dün havuza kurulan 
iskele Üzerinde çalııırken ayağı kay. 
mıı ve havuzun içine düımiişlJiir. 

Bo düıme neticeıinde Mustafa taş· 
lara çarparak başından ve belinden ya· 
ralanıp bayılınııtır. 

Mustafa derclal hastaneye kaldırd
mışsa da tedaviai kabil olamamış ve bir 
müddet sonra ölmüıl!iir. 

iki buçuk aylık çocuk 
T opkapıda Beyazıtağa mahallesin· 

de Mahmut beyin evinin kapmrun önü
ne dün aktan> iki buçuk aylık bir ÇO· 
cuk baakılmıı, o eınada oradan geçen 
arabacı Esat çocuğu alarak poliae t
lim etmit, çocuğa Hüseyinin ismi ve
rilmit ve Darülacezeye gönderilmittir. 

Cami eşyasını çalan hırsız! 
Zabıta camilerden öteberi çalan 

bir sabıkalıyı yakalamııtır. lıtanbulun 
tanınmıf sabıkahlarmdan Nuri ismin
deki bu adam evvelki gece aabaha 
kartı Galatada. Yeraltı camiine git • 
mit ve aabah namazından evvel ca· 
miyi aüpürmek üzere hademenin aç• 
tığı kapıdan içeriye sirmiıtir. Bu ıı· 
racla hademe bir İ§ için dıf8nya çıkımı ol 
duiundan Nuri camiyi bot bulmuı ve 
eline seçen süpüri'e, faraı, kilim ve 
saireyi toplayıp bir köıe1e yığdıktan 
sonra ampülleri aökmeğe baıJamııtır. 
Nuri birkaç ampul söktüğü sırada 
d'§andan ayak sesleri duymuf ve der 
hal söktüğü ampullerle diğer etyayı 
alıp kapıdan çıkmıfhr. Bu eınad~ c.a· 
miin hademeai de lr-.pıya gelmıttır. 
Hademe camiden eıı.;rinde eşya ile ya 
bancı adamın çıktığını görünce bu • 
nun hınız olduğunu anlıyarak bağır· 
mağa baılamııtır. Y etiıeıı polis dev• 
riyeleri Nuriyi etyalarla beraber ka • 
çarken yak&J.aıruılardır. E11alar mü • 
aadere edİlmif, azılı hırarz adliyeye 
verilmİ§tir. 

kadar değitmit mi? 
Diyerek gülümıedi. 
Reis, Günef'in oğlu ile daha iki 

yıl evvel görütmüftü. Zaten Mersi 
da onu o vakit sevmemit miydi? 

Batıkuşu derhal vaziyeti idare 
etti: 

- Günet'in oğlu (Ur) muhafızı 
olarak tehirde kaldı. Türkler reis 
olarak beni seçtiler·. Sizinle görüt
meğe geldim! 

Dedi. 
Olabilir ya.... Türkler bir bqka 

reiı İntihap edebilirlerdi. 
F ıratlıların reisi tereddütle de· 

likanlının yüzüne bakıyordu. 
Batıkutu derhal reise itimat ver

mek için, belindeki hançeri çıka
rarak: 

- İtte, dedi, kabilemizde yalnız 
reislerin kullandıkları (atalar han
çeri)ini bundan sonra ben taşıya
cağım .. 

Reis zümrüt saplı hançeri görün
ce tanıdı .. Onu (Bora)nın belinde 
de görmüttü• 

Batıkutu'nun reis olduğuna inan
dı .• 
Ayağa kalktı.. Delikanlıyı hür

metle selaınladı .. Yanına oturttu. 
.. Batıkutu, muhatabına çarçabuk 
ıtımat ve emniyet telkin ettiğinden 
memnundu. 

Or • .. 

ÇOCUK . 1 
Monolog 

Nezaketsiz adam 
.l\.om~ulaıınızdan bırisı gelıp 

te yatagınızda yatsa, yahut banyo 
nuzda yıkansa, yahut elbısenızi 
giyse, bilmem sızın hoşunuza gi
der mi? .Fakat benim hıç hoşuma 
gıtmez. Gerçi kendısıne b.r şey 
s<iyıemem, çunkü ben nazik ada· 
mım, fakat hoşuma gitmez vesse
lam. 

Şahsıma taallfık eden etyamı 
bir başkasının kullanmasına hıç 
taııammüıüm yoktur. 

Uostum rerıl ney benden men 
dilimi istese, kendısıne ters cevap 
vermem, çünkü ben nazikı ada
mım, takat bir tuhafiye dükkanı
na gırer ve dostum rerit lieye bır 
mendil satın alarak hediye ede
rım. 

Komtum hanım, gelip te ben
den evin ütüsünü istese, hanıma 
de.im ki: 

- Haydi, Galataya kadar git 
te yeni bir ütü satın al, gel. F akal 
Allah rizaaı için bizim ütümüzü 
bafkasına verme, ya :, .pını kırar, 
ya kapasını .. 

Mesela kardeşim Numan bir 
gün gelip le bana dese: 

- Yahu, siz şimdi lstanbulda 
oturuyorsunuz, Boğazdaki kötk 
bot duruyor. Bari kışa kadar biz 
orada oturalım. 

Hemen cevap veriıjm: 
- Kuzum human ısrar etıne .. 

Ben sana Boğaziçinde bir köşk sa 
tın alayım dalla iyı .. 

Kardeıim ısrar etınez.. Bittabi 
bendeniz de hiç .. 

Geçen gün bet kurutu feda e
dereıc oır ga~ete satın aldım. Biri 
aını gormeıc ıçın 1- atınlen rlarb~ye 
ye kadar tramvayla gidecektım. 
't oıda vakıt geçırmek ıçin gazete
yı rahat ıahat okurum di>;e düşü
nüyordum. Tramvay tenha idi. 
Şuyıe. bır kanepeye kuruldum. Pa 
ramm mukabıli malı sarihim olan 
gazeteyi açıp henüz okumağa bBf 
lamıf•lm ki, yanıbaşımda ayrı ka 
nepe.ı.e oturan nezaketsiz bir zat 
boynunu uzatu ve be9 kuruta sa· 
tın aldığım resimlerime bakmağa 
başladı. 

Gerçi bir şey söylemedim, çün 
kü ben nazık adamım, fakat gaze 
teyi dö. ue kıvırdım. Görmesin di 
ye kolumla da gazeteyi kapattım. 

ihatası kıt oıduğu anlatılan 
nezaketsız koıntum, bu deta ye· 
rınden ka1kıp ta daha rahat oku
yabiımek ıçın gelip yarubatıma o
turmaz mı? Gazeteyi sekıze kal· 
)adını, on altıya katladım, otuz i
kiye katladım. Netice: Bu sefer 
ben gazeteyi okuyamaz oldum. 
Halbuki yanımdaki mezah sahife 
sindeki tuhaf bir fıkranın son 
cümleıine de göz atarak kıs kıs 
güıüyordu. Hatta öteki fıkrayı da 
daha iyi okuyabilmek için adam
akıllı omuzuma abandı. 

O zaman aklıma parlak bir fi. 
kir geldi. Gazetenin küçük ilanlar 
kısmını açtım. Ben de bu kısımda 
ki ilanlara bayılırım. içinde neler, 
neler yoktur. Etya satanlar, eşya 
almak istiyenler, .zügürtleyip evle 
rini, köşklerini elden çıkarmak is
tiyenler, bilmem ne dersleri, kol· 
lekıiyon merakl,Zarı ve saire vese· 
ire .• 

Bu sefer yanımdaki adam ne 
yapsa beğenirsiniz, cebinden göz
lük kutusunu çıkardı, gözlüğü gü
zelce bumuna 1erlettirdi. Sonra 

nuz ! Bunun sebebini anlamağa gel
dim. Türk akıncılan, eğer vergi 
vermemekte devam ederseniz, bü
tün bu hav aliyi istila edecekler. 

Diye ıöze bqladı. 
Reiı kendi kendine: 
- Bu delikanlı da pek yakıtık

ıız bir erkek değil. Bakalım kızım 
bunu da (Günet'in oğlu) gibi seve
cek mi? Bu delikanlı ile daha ko
lay ve çabuk anlatabileceğiz gali-
ba... . 

Diye söylendi. 
Batıkufu, reiıin neler dütündü

ğünün farkında değildi. Sözüne de 
vam etti: 

- Vergi vermiyecek bir halde 
iseniz, ben size bir kolaylık göste
receğim. Fakat, bir tartla. 

Göçebelerin reisi sordu: 
- Ne iatiyoraun? 
- Kızını .. ! 
Reis tataladı: 
- Kızımı mı ... ? ! 
Batıkutu tehditkar bir tavırla: 

- Evet,dedi. Mersa'yı istiyorum .. 
Onu alıp götürmeme müsaade eder
ıen, herfey yoluna girecek. 

Bu teklif, reisin düşüncelerine 
hiç te aykırı gelmemitti. 

O zaten kızını Güneş'in oğlile 
evlendirmek istemiyor mıydı? 

Reisin gayesi, yerlilerle Türkle-
.,.in .. · - -;J ....... ....lle 1 • ' 11 
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Peşte sergisi 
1-

Macaristana bir iadei ziya· --
ret seyahati yapıl.:cak · 
Türk Ticaret ve Sanayi odası, M•• 

caı· murahhas!annın iştirs.kile b;r to;:>" , 
Jantı yapmış ve bu to;>la:>tıda, Tü.ık~Y~ 
cümhuriyetintn onuncu yıl mcraı~ 
bulunmak üzere mcmlekcl(mize gebıı1I 
olan Macar h oyeti teşriiye azalar ile, r.1~ · 
car ıanayi rüeıa.sı, iktısadi ve içj'.nı3~ : 

mücsscsat murahhaslarına iadci ıiyate 
maksadile, Macariıtana bir seyahat im'" 
tibi görüşülmüitÜr. 

Seyahat mayıs ba~'angıcında yap~· 
lacak ve Buda;ıeşte beynelmilel sergtsı• 
nin açık bulunduğu günlere tesadüf et• 
Urileccktir. 

Seyahat eaaslannın tatbiki için h· 
tanbul ticaret ve sanayi odası ile Tiit· 
ı..;ye Turing ve Otomobil klübü, Nat.l~ 
seyahat acentesinin birer murahhas~~ 
mürekkep üç kişilik bir komite teş~ 
edihniştr. Ticaret• odası umumi kitıb! 
Vehbi, Turing klüp ikinci reisi Şü~ 
Ali ve Natta seyahat acentesi um1JJl;'1 

müdürü Ziya beylerle Istanbula ge~I 
olan Budapeıte beynelmilel sergisi ın•· 
dürü Halosay fsll>van Bey seyahat •• 
sergiye iıtirak hususlarını müzakere et• 
mitlerdir. 

Seyahate Büyük Millet Meclisi az>• 
lan, lstanbul ve Ankara tacCrlerile, ,.. 
nayi erbabı, Türk doktorları, müh•?" 
disler, ziraaU ve ticaret mektepleriııı~ 
mezunları ve talebesi, gazeteciler iştı• 
rak edeceklerdir. Macar nakliyat mü••• 
.uesi "lntark,. komitenin emrine aın•· 
dedir . Ve müdürü M. Emil Bora, lı<Y 
mitenin mesaisini ~eshil için Ankara)I"' 
lasta oturmaktadır. .. 

Budapeşte beynelmilel sergisi nı•· 
düriyeti, seyahate grup grup iş :irak .. 
decek seyyahin kafilesinin kalabalık ol• 
ması arzusundadır. Bunun jçin de, sı'.i· 
yük Millet Meclisi reisi Kazım Pal' 
hazretlerir.in müzahereti rica edilmİŞ · 
tir. 

Seyahate itlfrak edecek kafile gru~· 
lannın tanzimile meşgul olmaları iç•~ 
de aynca lstanbul Ticaret odası umurı," 
katibi Vehbi, Turing klüp reiai Reı•1 

Saffet, ikinci reis Şükrü Ali, belccfü' 
aeyyahin tubeıi mii<lürü Ekrem, İ111"1 

müdüriyeti müdürü mühendiı Semih it~ 
tem, zürra M. Geza Schleichere de ti· 
ca edilmiştir. 

Budaı>eıte beynelmilel panayiri A 
mayısta açılacak, 14 mayıaa kadar el<' 
vam edecektir. iki kısundan mÜtej•~· 
kil milli Türk pavyonu olacaktır. Biri•' 
ci kısım sergiye resmen i§tİrak edecel'' 
]ere, ikinci kısmı gayri resmi ittirak t/ 
deceklere tahıiı olunacal<trr. 

Sergiye resmen iıtirak edilmesi !• 
çin, lktısat vekaletine Macar sefar.U 
vaaıtasile müracaat olunınuı ve miitl' 
caatlannın is'afı için matbuaV uınuı1' 
müdürü Vedat Nedim, Ali lktısat nıe;' 
liıi ikinci reiıi Rahmi, umunll katibi .P; 
nis Behiç Beylerden müracaatlarnıUI ı 
kidi rica olunmuıtur. il 

Sergiye gönderilecek malları Tü~. 
raca! Ofisi sevkedecektir. Sergide "fu~ 
kiyeye aeyyah celbi için propag8" 
da yapılacaktır. ~ 

Sergiye gayri reımi olarak ittir' 
edecek olan müeasesat ls&ınbul Tid<' 
ve Sanayi odaaı, Sümer , Ziraat ı::; 
kalandır. Seıııi heyeti, bu banka! O' 
büyÜk inkitaflarını meydana koyacalJ_1, 
lan mamuli.tmı ıergide teıhir et111"' 
ni rica etmiı !lir. 

cebinden bir kurtun kalem, bir ~ 
defter çıkardı. Küçiik ili.nlan:lıJı' 
isiınleri ve adreslerini defterirı& 
not etıneğe başladı. Bazan iyi o~~ 
yamadığı için burnunu çenemin ~ 
tından ta gazeteye kadar soku1° 
du ve bu suretle de itini kolayJ,f 
tırmıt oluyordu. ·~· 

Nihayet Harbiyeye geld1 

Tramvay durduğu zaman hiddeıl' 
ayağa kalktım ve gazeteyi ne~ 
ketsiz adama \!Zatarak dedim 1''; 

- Buyurunuz efendim, made 
ki bu gazete sizi bu kadar alii~r 
dar ediyor, alınız.. .i 

Melekane bir sima ile y;uütıl' 
baktı ve gülümseye_rek cevap "er 
di: : el 

- Zahmet buyurmayınız ef 
dim, cebimde ayni gazeteden ı,ei 
de de bir tane var. 

kız alıp vermesinden başka bir fl 
değildi. 

Batıkutu'nun omuzunu oktı11' 
rak: 

- Peki, dedi ben bu i•e raır 
' y ') 

yım ... Ancak bir defa da (Met~ . .. ,~ 
nın senı gormesi lazım. O Günef . 
oğlunu çok beğenmitti. Umarıııl ~· 
seni de beğenecektir! 

• • • 
l~i reis, etrafı ottan bir dıve.11: 

çevrılmit güzel bir bahçenin ıca~~ 
ıında (Meraa)yı bekliyorlardı· .. ~· 
bahçe Mersa'run çadırımın ö~'.:,, 
de idi .. Reisin kızı hergün akf"",,. 
kadar bu bahçede kuşları ve tıJ 
tanlarile vakit geçirirdi. 

F ıratlıların reisi Batıkutu'tl~ 
koluna girmif, bahçenin meth•~1tle 
de duruyordu. Ağaçların üz~tl Jıl" 
esmer gölgeler düterken Mersad,~ 
larını kapamak üzere çadırıll 

bahçeye çıkmıftı. .,!;' 
Batıkuşu, (Fırat incisi)ni ~:ıcJe~ 

lan gördü .. O, iki sene evvelkın ~· 
çok daha güzelleşmitti-. Boyu " 
mıf. ,,!' 

Mersa, (Altın dağ) ın aşk JJJ~ 1>'' 
larındaki periler gibi, gözler• 0(· 

maştıran, sehhar bakışlı bir kı:ı: 
mu~tu. Ji) 

(Bitrrıe ~ 



İzrnilte çoculcları 
Düşünenler 

Himayeietfal ~siz sadasız 
hayli iş görüyor 

_lZMlT, (Milliyet) - lzmitte 
sesız ve takat b·· .. k . 1 . uyu ış er yapan 
sıc~. bır köşe vardır: 

~-mayeıetfal Cemiyeti •• 
.. Gun.e;·den bir gün tanıdık bi

rı . ı bı:.nı, ıV:ahfelde ya'.kaıadı: 
Ce ~ İz?1it te, dedi, Hımayeietfal 

nııyetı var mı, yok mu? 
- Olmaz olur mu, dedim, tal ii 

Var .. 

- Hayret, doğrusu .. 
;;- Hayrete değer bir teY yok .. 

1 . Milliyet" e İzmitte olup biten 

terı i:Öndermeğe ba,ladı~ım vakit 
enbe · b " k rı, u sorguyu bana sık sı 

soruyorlar: 

- Yar azizim, diyorum. 
- Yar, kardetim, diycırum. 
- Yar, beyetendı, diyorum. Di 

Yor .. - b d · b · ·ı· - .. arnma, en eyıp, en ıtı ı-
Yorunı ... 

.. hnıit, Etfal Cemiyetinin h;,t 
ıohLt • • • b 1 ~ , sevı.en re191ne afıma ge-
e.~ teri anlattım; acı ve rikkatle. 
gulünısedi: 
. - Anasız babasız zavallıların 
•zzeti nefislerile oynamak, resim 
Çıkarıp aleme te·!ıir etmek affedil 
~ez l.üyük bir .ıı: günah olur, dedi. 

e ;liı.ve etti: 

[7:
1 
Buna hakkımız da yok .. 

C~ın 1 
haluka, lzmit, Hımayeietfal 

toy,/"tının başında bulunanlar 
y., cıı.~aı>tık, boyle yapacağız di
ları ift" &&.hnazlar. Unların yaptık 
<:ün llledden değil başkaları, her 
l..r !Iİr~ elerine sıcak sıcak çorba
laına.:t 11 

Yavrular bile bir ~ey an-
a.r. Sc.:,.. l ki" . lt:.11iye11 un usası re am ıs-

ı . • teki· ' k aında 11 b aını aevmiyen, re • 
ın~ytt var~~alt ~~cak kaçan bir ~e 
Hırnayeietf 1 bı\a tereddüt lzmıt,, 
riın. a Cenıiyeti diyebili· 

C;j:ııhuri B 
E:ffal (.; . Yet ayramında İzmit 
karsılaneınıyetı büyük bir takdırle 
1 erteın an . e~_erıer göstermiştir. 
kın a.k .z, bır ornek elbiselerile a
dell y ın bayramımıza ittırak e
nan avruların, uzun uzun alkıtla 
liiına;1~kteplilerin varlıklarında 
ği, Pa. eıetfal Cemiyetinin de eme 

Yı Vardır. 
G·· 

'b unlerce - - d' gı i 1 yagan yagmur ıner 

nen ° rıı~tu. l:.trafa sevilen iste-
J . t&tıı bir sıcaklık ço"ım; ·· tü 
ZIJlıtt b' . . Uf ' 

di1t1. e ır gezıntı yapmak iste-

ın. Para:ı olmaları bir türlü çekile 
r ıyen ti.ok.torların, eczacıların bi-
er b .. rcr yu.ı.-LırUıkları apa:rtıman

lar'., binalar~, f_ehrin günden güne 
degışen rengını görmek istedım. 
Pazar y · 
1 

erınaen yavaş yavat Taşçı 
a~ başına çıktım. Odunpazarı ta
~ı aınaz olmuftu. Hayretle durala-
~~:: Rastgele birisine soracak ol-

- Bur 1 Me. ası ne o uyor hemşeri? .• 
"or Herse adamcag· ız beni tanı-
., ınut "H .. 
gibi · ey gıdı gazeteci" der 
•ert .sert rert yüzüme baktı ve sert 
lund~~vap v.:rmek liitfunda bu-

clllt ba.~ilm~yor musun işte.. Ço-
çeaı ... 

b 
Dün k • 

ey~ ' ar yagıyordu. Her taraf 
de re' ~~klere bürünmüştü. Bel· 
ri İl:ı: ı~ınızden odun kömür fiatle
karı :~•nde yapılmakta olan ihti
Yeiet~gt~nm~ğe ~itmi,tim. Hima
ne b' a emıyetınin " Ne bir ses 

ır ne f " . 
reisini b je sı~ 5a~ıtan doktor 
'l'erın. e de reısımızle batba,a 

lf konuturken gördüm: 

fır,:; .ı:~~fend.i, tebrik için güzel 
ınuta~n ım, bır bahçe yaptırıyor 

uz da... . 
-Ay. 

lend· agın uğurlu imiş diye söy 
l ı. Şimd. k d ' llp ld ı mer ez en bir mek-
dıın :dt11

• ,250 lira bahçe için yar 
ı..arn Yor:ar .. Bu, bahçeye şehrin • 
ediy 

1 ~e kesesi şiş olanları "ardım 
:.-11.kıor.ar mı, diye sormadım. A-

llı d:t•~n ~ğurlu olup olmadığı
diın. B ır lahza olsun düşünme
diaj 1 aı:ıa. kalırsa Uğur' un ta ken 
ile;,; '1:':)1l Himayeietfal Cemiyeti 
tek, oktor Hıfzı Bey olsa 'ge-

Cevdet Y AKUP 
-·-----

>.. \' Aydında itfaiye 
ın· ()iN (M' 
11 .•:ı: ~led: ~lliyet) - Belediye-
• 

1:.-e arse. •ye bınasına bitiAik bele-
Jı lla. ••na l\a - b. · f • · it Plıtnıak rı ır ıt aıye gara-

l'nl.:ınJi\ b ~ad_ır. Garnizon yapı
ıtırılec .. ktir. 
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Türkiyede Leman gölü 
Eğridirin çevresine dolanan göl, toprak 

larımızın bir inci parçasıdır 1 

----· 
• 

Eğridir ve Kasabayı ,er~eveleyen gölü 
ECRIDIR, (Milliyet) - Aydın de de ldmııtır. Buna da yegane imi! aalıla.. 

mir hatılmın riihayetindeki hu kasaba nal devridin takip ettiği köhne prens.İp 
me~kezi 2446 orl<ek, 2433 kadnı ki, ce- ve derebeylik zihniyetidir. 
man 4879 nüfuslu 921 haneli bir yanın Cümhuriyetin ilinı ve 1<1n büyük in-
adadır. laliplar memlekefuı şuurlu gençlerinin 

Kasabaya ilk defa trenle gelenler ia ruhlarında büyük liir değişildik yarat-
taıyona yaklaşınca DemirkÖprüde ve o- mıt, onları memleketlerile alakadar et-
tomobille girenler Miskinler yokuşunda miıtir. Şimdi maarife ~1 sevgi uyan-
tabiatin insanlara bahşeOtiği güzelliğe mıı, imar itlerine başlanmıt, sakaklar 
mefl!un kalırlar. Kasabanın ismile anı- geniıl~t. muntazam kargir binalar ya 
lan ve çevresine do!anan göl halcikaten pdnıııtır, 

bir <inci kadar güzel, yeşil ve Canadası .. Deniz, dağ ve diğer sporlara pek düş-
namındaki iki ada bir zümrütten daha kun ?lan b_ı_ı ~emleke~ gençliği ve yok 
değerlidir. Suyu tatlı olan gölün etra· ıullugu d~şunerek ?i" kulüp açmışlar, 
fındaki yeşil dağların ve bağların gölge ıpor hareki.tını az bır zamanda ilerlet-
sinin ıuya aksi rengine güzel bir leta• mişleror. 
feL1 vermekte, lıvliçredeki Leman gölü
ne gıpta ettirecek kadar güzelleştirmek· 
tedir. Bu göl tabiatin Eğridirlilere ver
diği kıymeJli bir haz!ne olmasına rağ
men, maaleıef ıimdiye kadar istifade e. 
dilememi~tir. 

· Gönih.eri kendisine bağlıyan bu ye-
~·; 1 ırölün kenarındaki kasabaya giren 
her yabancı sukutu hayale uğrar. Evler 
ah~ap ve pencerelerinden birbirine ge
çilecek kadar ıık, 1<1kakları dardu. Sel· 
çuklular zamanına ait bir çok asarı ati 
ka11 bulunan ve bir küçük lsviçre olmı
ya müsait olan kasaba bakımsız bir hal-

Diğe~ hayır cemiyetleri de bir çok 
mahrunuyetlere göğüs gererek büyük 
gayretler uğurunda çalıtmaktadır. 

Renginde tlatlı bir yeşillik gördüğüm 
bu gölün kasabaıını yükıelmit görmek 
candan arzu et~;ğim yenilmez bir dilek
tir. ümit ederim ki, Eğridiniler daha 
çok çalııacaldar, bu güzel inciyi iıliye
cekler ve kasabalanru bir Avrupa §<lhıli 
yapacaklardır. Bu ıuretle maddi, mene 
vi vazifelerini yaparak gelecek nesille
re kendilerini hayırla yadettirecekler
dir. 

Harput harap oluyor 
Bir çok eski eserleri ihtiva eden bu 

kasabanın bakıma ihtiyacı var 

Harputan umumi 
ELAZIZ, (Milliyet) - Bu mek 

tubumla Milliyet okuyucularına 
Harputu tanıtmağa çalışacağım. 
Harput Elazize 45 dakika mesafe 
de yüksek bir dağın üzerinde o
lup bugün üç cihetin duvsrları ha 
rap ve bir cihetin duvarları mev
cut olan bir surla muhat, havası 
gayet latif, suları bol, etrafı bağ
lık, bahçelik bir yerdir. 

Burası 921 hicri senesinde Ya
vuz Sultan Selim tarafından zap
tedilmİftir. Harputta bir çok ca
mi, medrese, küt(iphane, hamam, 
Hristİ)l.ın, İslam mektepleri 3000 
ev 1000 dükkan varken, bunların 
kısmı azamı elyevm harap bir hal 

görünüıii ... 

dedir. Geçen sene vuku bulan yan 
gında da Harputun 60 kadar dük
kanı yanmıf bu .suretle büsbütün 
harap bir vaziyete düşmüştür. 
Harputun camileri arasında Sara 
Hatun ve Kurtunlu Cami bilhaıaa 
meşhurdur. 

Bugün Harputta tarihin çivile
rini tetkil eden Hititler tarafın
dan yapılan kale ile Uzun Hasa
nm hemşiresi Sara Hatunun yap
tırdığı methur Sara Hatun Camisi 
ve 1887 seneaindenberi mevcudiye
tini muhafaza eden Meryemana 
namı diğer Kızıl Kilise asari atika 
dan mahduttur •• 

Harputtan diğer bir manzara ..• 

!l 
Aşk 
Yüzünden 

M 

Boşadığı kadını tekrar 
alamayınca vurdu 

~X:HISAR, - Must..!a namı diğer 
Muhtar isminde bir genç Şefika ismin
de bir kadını ağır •urette yaralamııtır. 
Cinayetin sebebi aşktır. 

Muıllafa ile Şefika hanım geçen ıe
ne evlenmişler, bir müddet beraber ya· 
ıadıktan Mmra geçin~yeceklerini anla
dıkları için rrzalarile biribirleıiİnden ay
rılmış1ardır. Bu ayrılmadan sonra Şe
fika hanım lzmire gitmiş, geçen hafta 
da Akhisara avdet etmiştir. 

Fakat MusJda karısını boşadıktan 
1<1nra yaptığına p:pnan olmuf> çok ıev
diği Şefika luınıma tekrar müracaat ede
rek evlenme teklifinde bulunmuıtu. 

Şefika hanon teklifi reddetmiıti!'. 
Mustafa bundan müteessir o!.ma.nuf, bir 
kaç defa teklifıini tekrar ettirmiı, fakatl 
l:er defasında da ret cevabı almıştır. 

Bunun üzerine Şefika hanuru öldür
meği aklına koymu1 ve hir gün gide • 
rek evinin lı:apısmı çalmıt ve kapı a· 
çılır açılmaz tabanca ile ateı eJ nittir. 
Şefika hanım kalbir.ıin bir parmak al
tından yaralanmqtır. Hayatı tehlikede
dir. 

MUre~tede tetkikat 
MUREFTE, 6 - Mevcudiyeti la· 

hakkuk edip genitlik sahası ve mikt.lan 
tetlı::k edilmek üzere lkhsat vekaleti ta• 
rafından petrol arattırınasına memur e
dilen Amerikalı mü:.ehas111lıırla Kemal 
Numan ve Cevat Eyüp beylerden mü· 
rekkep fen heyeti üç gündenberi bura
da bulunuyor. 

Mütehassıslar, bundan üç ıene ev· 
vel Türkiş - Amerikan petrolyom tir· 
keti tarafından vücuda getirilerek ha· 
zı esbap dolayısile terkedilen petlrol son· 
daj t""iaatını tetkik etmişler ve bunla
rın ;ıe yarar bir halde bulunduklarını 
tesbit etlıniılerdir. 

Yalnız bu tesisatın bir kısım nok
sanları tamamlanacaktır ki bunlar da 
bir su motörü, bir elektrik din.ımo mo
tr.;:)rü, burgu makineleri, su tank:arı ve 
muhtelif boyda burgulardan jbarettir. 

Sondaja karar verilir verilmez bu 
tesisattan istifade olunacaktır. Mühen
disler volkanik olan arazide bazı pel'rol 
oızıntılannı gözden geçinniılerdir. Tet
k'kattn şekli timdilik memnuniyeti mu· 
ciptir. 

Sinopta balık avlanamıyor 
SiNOP, - Bu sene kıt çok fiddet

li fırtınnlarla.ı geçiyor. Sinop balıkçıları 
bu havalar yüzünden hiç bir i1 göremi· 
yorlar. 

Arka limıincla denizi dolduran ham
ııl havanm sertliği ve dalgalann aza. 
meill basebile avlanmıyor ve balıkçılar 
bu hale karadan seyirci kalıyor. Eğer 
da..alar böyle devam ederse bu küçük 
balıklar yürüyüş yapıp Sinop bahkçı• 
larının ellerinden kurtulacaktır. 

Bu avsızlık arasında halkın meyüa 
olduğu bir nokta da vilayetin lağvı me
selesidir. Son zamanda bu şayia ve ha
vadisler kat'i lir tekil aldığından her
kesi bir düıünce almııtır. 

Hozdoganda mezbaha 
BOZDUQAN, (Milliyet) - Kaza 

mız Belediyenin yaptırdığı aari ve fen 
ni mezbaha 'inıaatı da bitirilmit ve 
muvakkat kabul muamelesi yapdmıı 
tır .. 

Aydının bu seneki bütçesi 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın vila 

yeti umumi meclisi 15 Kanunuaanide 
toplanacaktır. Vilayetimizin 934 ae· 
nesi bütçeai huıusi muhasebece hazır 
}anacak daimi encümene verilmit ve 
encümence meclise arzolunmak üze• 
re tetkikata başlanınııtır. 

934 bütçeai geçen seneki bütçe• 
nin hemen hemen aynidir. 933 mali 
aene bütçesinden bu güne kadar vili 
yet makamının ciddi takip neticeıi 
yüzde on tahsilat yapılmıtlır. Sene
nin bitmesine henüz beı ay olduğunu 
göz önüne alınca umumi mecliaimizin 
bütçenin tanziminde çok i•abet ettiği 
ve aene nihayetine kadar tamamen ta 
hakkuk ve tabail edileceğini anlatı· 
lır. 

Daimi encümen bu güne kadar yüz 
bin liradan fazla yol ve köprü ihalesi 
yapmı§lır. Bunun yandan fazlaaı Ay
dın - Çine yoluna aittir. 

Bu yol üz.erinde üç beton köprünün 
ihalesi badid layikinde ırörülmediğin 
den on bet gün sonra pazarlıkla satıl 
mak üzere münakasa müdeti uzatıl
mııtır. 

Bu köprülerden ihale edildikten 
sonra Aydm • Muğla yolunun vilaye· 
timiz çerçevesindeki kıımı tamamlan 
mıı olacaktır. 

Açıkta kalan ölU 
KARAASU, (Milliyet) - Kaza· 

mız hükiiıııet doktorunun Nazillide -
bulunınaıından, bu hafta ölen bir ö." 
lü için gömme ruhsatiyesi ahnamamıv 
ve ölii iki ırün evde bekletilmi~ ve dok 
torun avdetinden sonra üçüncü gün 
gömülebilmittir. 

Hıfzıssıhha ka.nunu, doktorların 
bulunmadığr zamanlarda ölü İ'ömme 
ruhsatiyelerinin srhhiye memu rlan ta 
rafından verilebileceğini •.mirdir. 

Buna raihnen doktor gelmeden 
ruhaatiye aı:namamıf ve bu auret1e ö 
Jü üç (Ün bekletilmi 

7 

Elazizde yeni mektepler 
Ergani maden merkezinde 30 bin lira

lık mükemmel bir mektep yapıldı 

Ortada Maarif müdür vekili Kazım, sağda ve solda ilk tedrüat mü/er. 
tisleri Bozkurt ve Necati Beyler ... , 

ELAZlZ. (Milliyet) - Vilaye • I 
timizde maarif hayatı gün geçtık
çe inkı,af etmekte ve yer yer mek 
teplerın açılmasına gayret göate
rıJmektedır. Köy ve kazalarla be
raber mektebe devam eden talebe 
miktarı 4800 kadardır. Merkezde 
tam deneli biri mmtaka şehir ya. 
tısı olmak üzere yedi kaza ve köy 
)erle beraber 60 ilk mektep var
dır. 

Kıymetli Valimiz Tevfik Sırrı 
Bey mektebin imarı hususundaki 
proje ve faaliyetlerinin en batın

da maarifi tutmakta ve pansiyon 
teşkilatının canlanması ve meyda 
na gelmesi için yüksek yardımları 
nı esirl:ememektedir. Bir kaç ay
danberı Maarif müdür vekilliği 
vazifesini pek muvaffakiyetle ifa 
eden genç i lk tedrisat müfettişi 
Kazım ve arkadaşları müfeUİf 
Bozkur.. ve Necati Beyler geldikle 
ri gündenberi Elıiziz maarifinin 
terfii çarelerini düşünmüşler ve bu 
dütüncelerini de derha !tatbik sa
hasına koyarak büyük yenilikler 
vücuda getirmiş~erdir. 

Vilayetin muhtelif semtlerinde 
son sistem asri c l:nak üzere üç 
mektep binası yapılması kararlaş 
tırılmıt ve bunların hesapları tat· 
bik ohmmuttur. 

Kazalardaki umumi ihtiyaçlar 
henüz tesbit edilmemitse de Çi
mi,kezek ve N~miye k~~a mer~ 
1-ezlerinde kargır olmak uzer~ ~· 
ı •r mektep binası yapılması ıçın 
1 azırhğa batlanmıttır. 

Ergani madeni merkezinde 30 
bin lirayı tecavüz eden bir mas
rafla çok güzel bir bina yapılmıı 
tır. tler türlü noksanı ikmal edi· 
len bu binada gelecek sene başın
dan itibaren tedriaata batlanacak 
tır. 

Mıntaka köy mekteplerinin üq 
sınıflı olufu yüzünden köy çocuk
larının tam tahsil alamadıkları gö 
rülmüş ve köylerin vasat ;y:erleri
ne tam tetkilatlı beş sınıflı mek
tepler yal!.ılması kararlaştırılmış
tır. Bu maksadın derhal temini i· 

çin şimdiden harekete geçilmiş ve 
merkeze tabi nahiyelerden liali
bey nah!yednin Hadi, Hal, Ditidi, 
Ongüze, Pirince, Damıbüyük, Ko -
ruk köylerinin muhtar ve ihtiyar 
heyetleri mahallerinde Maarif mü 
dür vekili müfettiş Kazım Bey ta
rafından bir araya bu köylerin en 
orta yeri bulunan Balibeyde gele 
cek seneden itibaren tam tetkilıil 
lı birer mektep yapılabilmesinin 
esasları üzerinde görüfülmü' ve 
köylü tarafından icap edecek yar
dımlar temin olunmuştur. 

Değimli Maarif müdür vekili 
ilk tedrisat müfettişi Kazım ve di -
ğer müfettişler Necati ve Bozkurt 
Beyler maarifin tenevvürü ve mek 
teplerin intizamı için devamlı bir 
gayret göstermektedirler. Gerek 
müdür vekili Kazım, gerekae mü
fettİf Bozkurt ve N~cati Beylerin 
ır~terdikleri faaliyet ve varlık 
cı.dden tayanı tebrik ve takdir• 
dır. 

Eltiziz fehir yatı mektebi talebeleri •• 

Sıvasta bir müsamere 
SiVAS (Milliyet) - Şehrimiz kız 

rt k'tebi milli taaarruf haftaaın-
o a me . . \ 
da bir müaamere ve~§tir. . . • 

ilk: !arak dört pıyea temsıl edilmıı 
bunda 

0 
rol alanlardan "Ruhat,. Hanun 

ve arkadatları çok muvaffak olmuı· 
aarchr. 

"Arılar,, isimli oyunda bütün ha
nımlar iyi oynamışlardır. ''Eski borç,, 
piyesinde rol alanlardan bilhaaaa Me
liha, muavin rolünü alan Lebibe Şeri
fe hanımlar vazifelerini çok iyi yap
ıtlar .. 

ikinci sınıftan Nezahet Hanım ta
rafından keman çalınmıştır. Üçüncü 
amıftan temsil heyeti reisi eZkiye H. 
tarafından milli iktısat ve taaarruf 
hakkında bir konferanı verilmiıtir. 
Müsamere bir çok davetliler tarafın· 
dan takip edilmiı ve çok alkıılanmıı
tır. 

lstanbul ikinci icra memurluğun • 

dan: Mahcuz ve paraya çevrilecek ı 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lSTANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telefon: 22925 

BANDIRMA YOLU 
SAADET vapuru 9 ikinci Ka 

nun Salı günü saat 19 da Top· 
hane rıhtımından kalkarak Ban 
dırmaya gidecek ve dönecek
tir. 

ANTALYA YOLU 
1NöNO vapuru 10 İkinci Ka· 

nun çarşamba günü saat 1 O da 
Sirkeci rıhtımından kalkarak gi 
dişte DoGRU, IZMIR, Küllük, 
Bodrum, Fethiye, Antalya dö
nüşte bunlara ilaveten Finike, 
Çanakkale, Geliboluya uğrıya· 
caktır. 

AYVALIK YOLU 
Taksim • Büyükdere hattında kulla- SEYYAR vapuru 10 İkinci 
nılan 3338 pliıka No. lı bir Şevrole O· 1 

Kanun Çar~amba günü saat 17 
tübüsü 11·1-934 perıembe günü saat / de Sirkeci rıhtımından kalkarak 
12 den 13 e kadar Takaimde otobüs Gelibolu, Çanakkale, Küçükku
tevakkuf mahallinde açık arttırma i- 'ı yu, Altın oluk, Edremit, Bürha
le satılacağından taliplerin mahallin- niye, Ayvalığa dönü~te bunlara 
de bulunacak memuruna 33-213 dos· 1 ilaveten Bozca Adaya uğrrya-

ya No. ile müracaatları ilan olunur. / l•cİİaİİİkİİtİİırİİ.•••••••••EllAllıİf 
(11945) 
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.. 
ISTANBUL VE TRAKYA 

Türk Anonim 
ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesıne şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaı.-en bin kilodan az olrnamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~oval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,ıs ~an~ık\a Küp Şekerin Kilosu 39,so luru~tur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına bet lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak ııipar işler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteri ye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler İçin sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 1 

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

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

tashihi zımnında mahkemelere müracaat ederek baba, zevç, 
veya oğullarının vefatı vuku bulmuş olduğunu isbat ve o su
retle nufus kayıtlarının tashihine karar İstihsal ettikten sonra 
aynı karara istinaden vefat etmiş ~l~. şahsın ş~hit olduğu 
beyanile yetim maaşı tahsısıru vekaletten ta-
lep etmekte oldukları görülmekte ve- müt~veffa 
nın şehit olduğuna dair vekaletçe kayıt bulunmadıgı tak
dirde bunun ayrıca mahkemeden ilama raptı ve bu baptaki 
talep ve iddianın M. M. V. aleyhinde dermeyanı ve mahkeme 
de vekalet dairelerinin müdafaası da dinelnmesi lazım gelmek 
te olmakla badema bu husustaki davaların 
nufus daireleri değil M. M. V. aleyhine tevcihi la-
zım geleceği tavzih olunur. (4450 (7149) 66 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

' Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müesesesi 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:ısusi komisyon tarafından mü -
zayede münakasa ve ihalat kanununa tevfikan kapalı zarf usu 
lile ihalesi yapılacaktır. Talip olanların şartname, plan ve re -
simlerinin Vekalet Hıfzıssıhha İşleri Umum Müdürlüğünde 
görebileceği iliın olunur. (4) 104 

Edirne Belediye Riyasetinden: 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Üncil Vakıf Ha11 rııtanbııl 

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

Türkiye f, Eankaııı tarafından letkil olunmuıtur, İdare meclbl ve müdürler 
heyeti ve memurfan kimilen Türklerden mürekkeı> yegane Türk Sigorta Şirke• 
tidir. Tlirkiyenin her tBl'afınds (200) il geçe11 acentalarınuı hep~ Türktür. Tür• 
kiyenin en mühim mlieııseııelerialn vebankalarının sigortalat"ıııı icra etmektedlr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarını en iyi ~eraitlıı ı apar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıklı öd~r. 

Telgrafı İMTIY AZ - Telefon: fst. 20531 1 1 

19' , , , 
Gazetecilik ve Matbaacılık 

Türk Anonim Şirketi 
( MiLLiYET MATBAASI) 

HER NEVİ 
Mecmua 
Mektep kitapları 

Duvar afişleri 
Kağıt, Zarf 

.. mmr._ ............ .-, 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzadl 

H&n Tel. 22740 

lzmir sür'at yolıı 
SAKARYA vapuru 9 lkincİ 
Kanun SALI 11 de Galata rıh· 
tımından kalkacak. Doğru lı· 
mir' e gidecek ve dönecektir. 

{90) 2cf. 

Karadeniz yolu 
ANKARA vapuru 9 lkincİ 
Kanun SALI 20 de Galata rıh• 
tımından kalkacak- Gidi,te Zoll' 
guldak, İnebolu, Sinop, Saın· 
sun, Fatsa, Gireson, Vakfıkebit• 
Trabzon, Rize'ye. Dönü,te bull" 
!ar ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (89) t 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 8 İkinci J(a• 
nun PAZARTESi 19 da Sir· 
keci rıhtımından kalkacak. Gi· 
ditte Ereğli, Zonguldak, Bartıll• 
Amaara, Kurucatile, Cide'ye• 
Dönütte Kuruca,ile'ye uğraın•· 
yacaktır. (91). ~ ........ ._ ............ ,, 

Tokat vilayeti dai1 

mi encümeninde~ 
Tokat Vilayeti memleket ha•'' 

hanesi için münakasa ile "574" ~ 
ralık ilaç alınacaktır. Bu husustl 
şeraiti anlamak üzere İstanbul !" 
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r Bedeli keşfi 259000 lirada ibaret olan Edirne şehrine ait 
su tesisatı 20 gün müddetle münakasaya konulmuş ve muay
yen olan gÜnde taliplerin teklifleri tetkik edilerek verdikleri 
bedeller haddi layık görülmediğinden evvelce ilan olunan şart 
name mucibince ve pazarlık suretile ihalesine encümeni be
lediyece karar verilmiş olduğundan taliplerin pazarlık günü 
olan 11 / 1/ 934 tarihine mü sa dif perşembe günü saat 14 te 
şartnamede muharrer vesaiki ve teminat mektuplarını hami
len Edirne Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

Roma Kartvizit ıe 
Tokat Sıhhat ve içtimai Muaveıı al 

(108) Fenni kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDİLİR 
Defter· kebir, Yevmiye ve Kasa 

defterleri mevcuttur 

Tayyare Piyangosu 
I 6 ncı tertip 3 uncu keşide I 1 kanunusani 1934 tedir. 

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

ve 20.000 liralık mükafat va!'dır. 140 Her müesseseye elverişlidir. 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 
Kuledibinde Yazıcı mahallesinin Topçu çıkmazı sokağın

da Galatasaray Maliye Şubesi binası altındaki 8/ 1 No. lu 
dükkan bir sene müddet ve senevi 144 lira bedel Üzerinden 
açık arttırma usulile 1011/ 934 çarşamba günü saat 14 teki
raya verilecektir. İsteklilerin pey akçelerile müracaatları. 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. Kitap kısmı 
Telefon: 24310 

l (R.) (6990) 
, . . , .·. . ~. ·-~- - -- ' •• \'ı:I .. - ' -- • ·_ 

lt5T. MR. KUMANDANLIGI SA.AL. KO. ILANLARll 

Hastaneler ihtiyacı için 4800j zır bulunmaları. (705) 7030 
adet yüz havlusu ile üç parça- 59 

dan ibaret 200 adet hamam ta-
kımı ve 400 adet hamam peş
temalı 100 adet berber havlusu 
ve 200 adet zabitan için keten 
peçete 21 / 1/ 934 pazar giinü 
saat 14.30 da aleni münakasa 
ile satın alınacaktır. Şartname 
sini göreceklerin her gün ve mü 
nakasasına gireceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandanlı
ğı Satınalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (704) 

• • • 
Hastaneler ihtiyacı için 2000 

adet madeni çatal ve 5000 a
det madeni kaşık 1000 adet 
Çay kaşığı ile 200 adet yemek 
tevzi kepçesi 21-1-934 Pazar 
günü saat 15 te aleni münaka
sa ile satın alrnacaktır. Şart
namesini göreceklerin her gÜn 
ve münakasasma gireceklerin 
belli gününün saatinde Mer
kez Kumandanlığı Satmalma 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Ankarada İstihdam edilmek ve yevmiyeleri imithan 

neticesinde takdir edilmek üzere 2 Bobinör ile 4 Elektrikçi 
alınacaktır. Atideki şeraiti haiz bulunan taliplerin mektep, 
San'at ve askerlik vesikalarile birlikte Haydarpaşada E
lektrik Santral amirliğine, Ankarada Cer Dairesine müracaat 
)arı. (79) 

1 - Türk Olmak 
2 - Hüsnühal sahibi olduğuna dair polisten tasdikli bir 

vesika ibraz etmek. 
3 - Askerliğini yapmış bulunmak. 
4 - idare Doktorları tarafından yapılacak sıhhi mua

yene neticesinin Şömendöfer hidematında istihdamına mü
sait bulunmak. 195 

(7029) 
u Komisyonunda hazır bulun-"° l 31 / 12/ 933 tarihinde yapılan müzayedede elde edilen fiat 

• • • ma arı. (706) (7031) haddi layığmda görülmediğinden bir adet tarak makinesile 
Hastaneler ihtiyacı için lOO * • • 60 iki tane çamur dubasının pazarlık suretile satışı tekarrür et-

adet sırlı oturak 100 adet Ör· Hastaneler ihtiyacı için 1000 miştir. 15/ 1/ 934 pazartesi günü saat 15 te Haydarpaşa lş-
dek ve 1 OOO adet sırlı kapaklı adet maa tabak porselen çay letme Müfettişliğinde yapılacak olan pazarlığa iştirak ve bu 
ve yarım kiloluk süt kabı ve 50 · kadeh' 21 1 934 ·· ·· b IA im k · · l · İ l M f · li~· ·· adet sürme oturak 2l / l / 934 6ıd al. - • ~azar ~unu apta ma umat a a ıstıyen erın ş etme ü ettış gınemu-

.. ·· t 15 30 d 
1 

• saat 1 a enı munakasa ıle sa racaatları. (106) 
pa.~arkgun~1saa · a a enı tın alınacaktır. Şartnamesini --------------------------
mŞ una asa~ ~ s~~ın alına~aktır. göreceklerin her ün ve müna- İkincı· lfla" s Memurlug" undan: 
artnamesını goreceklerın her k · ki · h ili ·· .. k . k asasına gırece erın e saa-

ıgu? vbe m1Üun~ asasına .gıdrecTe - tinde Merkez Kumandanlığı Sa Müflis Tepebatında Perapalas karfısında antikacı S. Hayim Ef. ye 
erın e gun ve saatın e oy tınalma Komisyonunda hazır ait malların açık arttırma auretile çarşamba, cuma, pazartesi günleri 

hanede Merkez _Kunıandanlıgı bulunmaları. (707) saat 9,30 dan saat 13 e kadar usulen satı,ına devam edilmekte oldu-
Satınalma Koırusyonunda ha- (7032) 61 ğu ilan olunur. ~ (11454)., 102 

Bayram 
münaaebetile 

% 20 tenzilat 
8 ay vade 

ile kefalesb: ola
rak mağazamız
da satı!maktadır. 

J. BEYKO 
fıtanbul, Malı
mutpaıa Kiirkçü 
Han No. 8-9-10 
Telefon: 21685 

(11787) 
169 

Askeri fabrikalar ilanları 

Bakırköy Barut fabrikala
rı dahilinde bu sene biçilip sa
tılığa çıkarılan (44100) kilo 
balye halinde kuru otun 25-1-
934 Perşembe gÜnÜ aleni mü
zayedesi icra edileceğinden ta 
lip olanların o giln saat 14 te 
Fabrikada Satınalma Komis
yonuna müracaatları ilan olu-
nur. (297) ,(21) 

' 122 

Müdürlüklerine müracaat edilnıet 
ilan olunur. (120) 

l•tanbul be§inci icra memurluiııl 
dan: Matmazel Neyemiye 10.000 / 

bin lira borçlu madan lskohinin eı 
velce haczedilip bu kerre aatı§ına ~ 
rar verilen ve tamamına 7200 lira ~ 
met takdir edi len Kadıköyünde O~ 
Ağa mahallesinde Rızaiye ıokağ,,,J 
eski 1 • 1 yeni 32 • 34 numaralr ,ı 
velce bir ve halen ikiye taksim .edil 
bir çatı altında iki bap hane ve i' 
ayni mahallede ve tamamına 24o0 
ra kıymet takdir edilen eski kar~ 
hane yeni Kilaptancı sokağında t' 

3 yeni 3 numaralı bir bap hane kİ ~ 
man 3 bap hanenin tanıamları lf{ 

arttırmaya konmuş olup §artna.J 

30-1-934 tarihinden itibaren daire.-' 
de herkes tarafından görülebil~ 
gibi 10-2-1934 tarihine müsadif ,~ 
martesi günü saat 14 ten 16 ya ~ı 
dar dairemizde açık arttırma ile ,ı 
tılacak~ır. Arttırmaya iştirak içiıı ~ 
de yedı buçuk teminat akçesi alJY 

••t k. .,, 
mu era ım vergi belediye, vakıf J 

ıi mii§teriye aittir. Arttırma bJ' 

muhammen kiynıetinin yüzde 7~ ~ 
bulduğu takdirde ihalesi yapılır. r 
ıi halde en çok arttıranın taahhiid~_, 
ki kalmak Üzere arttırmanın oıı t1 
daha temdidi ile 25 • 2 - 1934 t• I 

ne müsadiff pazar günü ayni f#~ 
en çok arttırana ihale edilecektir• ~ 
numaralı icra kanununun 12~ ,ı 
maddesine tevfikan İpotek sahib1 

c.aklılar ile diğer alakadarların "j 
tıfak hakkı sahiplerinin dahi g ıl 
~enkul üzerindeki haklarını ve ~ I 
aıle faiz ve masrafa dair olan '.~ I 
!arını evrakı müsbitelerile yirtıl1, ıı 
içinde icra daireıine bildinneJet• ~ 

zımdır. Aksi halde haklan taP" 
1 

!erile sabit olmayanlar satı§ bede 
1 

payla§masından hariç kalırlar. ;. 
darların i~bu maddei kanuniY" 

1 

kamına göre hareket etmeleri "~ 
da fazla malômat almak için 9 
dosya numarası:ıe memuriyetimiı:e g1 
rncaatlan ilan olunur. ~ 

Umumi Neşriyat ve Yazı /f 
Müdürü ETEM ızzE1 
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