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Büyük hastahanelerimizin 
bir çoğunda kadio, erkek, 
çocuk tefrik edilmeyerek 
kabul edilecekler .• 

svFly A !I 5 KURUŞTUR . 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

8 inci sene No. 2845 SALI 9 KANUNUSANİ 1934 
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İngiliz Hariciye nazırı I .. on
draya döndü, Başvekile izahat 
verdi. Çin' de yeniden kan 
gövdeyi götürecek! 

Tel: ( MQdü~· ı %431&. Ya.mı 1,1.rt mOdLtı 1.Uta. 
Jdar ••• Matba."\ 1 24.,10 • 

1.Yen·den 
etrafında 

yapılacak fabrika ara ait program 
beyanatı Iktısat Vekili Celil Beyin 

Sanayileşme programında :memleke
tin ihtiyaçları esas tutulmuştur 

Kimya sanayii grupuna dört fabrika dahildir. Ziraat, Maarif 
ve Nafıa Vekaletleri de birer program tanzim edecekler 

• 
llkönce kurulacak fabrikalar 

ANKARA, 8. A.A. - iktisat Ve
kili Mahmut Celal B., bugün matbuat 
mümeaaillerini kabul ederek memleke. 
timizde kurulması derpİ§ edilen sana 
yi ile yeniden yapılacak fabrikalara 
ait program etrafında izahat vermiş
tir. . ~ 

Vekıl Bey, memleketimizin sadece 
ham maddeler yeti§tiren bir memleket 
halinden çıkarak sanayile,meaindeki 
lüzum ve zaruretin hazer ve sefer 
zamanında muhtaç olacağımız madde 
leri ihtiyacımızla mütenasip olarak 
yapabilmek imkanını elde edebilmek 
gibi bir maksatla olduğu kadar hariç· 
te mÜ§leri bulamıyan ham madde.le
rimizi dahilde mamul bir hale geti
rerek kıymetlendirmek gibi bir gaye
yi de gözettiğini söyleyerek demiıtir 
ki : 

/ htısadi bir zaruret 
" Bu milli bir ihtiyaç olduğu ka· ' 

dar iktisadi bir zı<rurettir. Bu sanayi· 
letıne progr .. mında memleketin ihti
yaçları esas tutulmuıtur. Harici tica
retimizin normal bir şekilde tevzini 
me•elesi de bu ıanayile§me fikrine ha 
kim olmu~tur." 1 

Açığı kapatmak için 
Vekll Bey, izahatlarına devamla 

Celal Bey 
tabii zemanda hariı:i tic.aretimi ... in 
25-30 milyon lira bir açık gösterdiği
ni işaret ettitken sonra hazit"lan •n 

programın ancok bu açığı kapatacak 
derc~ede olduğunu SÖ)lemi, ve kuru· 
Jacak sanayi etrafında ~u malUmatı 
vemliJlir: 

Fabrikalar 
Knyscride kw·ulac:ık olan kombine 

fabrikasının planl .. rı bitmiştil". Bütün 
hazırlıkları yapılmı~!ır. Hııvalar mü
ıit gittifri t~k~i dt! derhal lnıaatma 
ba~anııcak ve ünümüzdeki kı§tan ev· 
vel makinalarının kurulmaıına baıla 
nacaktır. 1935 senesinde bütün inıaal 
ve teıintı ikmal edil~cek ola" bu 
fabrikadan mada Nazillide diğer bir 
kombine mensucat fabrikası kurula· 
caktır. Daha ince mal yapa~• k olan 
bu fabrikaua 1936 başb-ıgrcı.ıda bit· 
mi§ olacaktır. 

Pamuklu mensucat 
Henüz yeri kati surette tayin edil· 

memiş olan üçüncü pamuklu menıÜ· 
cat fabrikau da 1937 de ikmal edil· 
mit olacaktır. Bu yeni mensucat fab· 
rikalarından mada Bakırköyündekl 
fabrikanın tevsine de baılanmış!ır. 
Bu sene haziranında ikmal edil•cek 
o1an bu tevsi ameliyesi ile ıaltın on 

1 binden ibaret olen ili' adedi 16 bin 

1 
beşyüze çıkaulacaktrr. 

(Dcvanıı 6 ıncı sahifrdc) 

Liselerde yapılacak ıslah 1

Dehşetli rağbet var 
Bir çok müesseselerden 

·b şk~ Oda da 
20,000 liralık tahvil aldı 

~-ormal çocuklar nasıl tefrik 
tedris edilecekler? 

ve 

Ortamekteplere ve liselerdeki talebeye verilecek 
veçhe ne olabilecektir? 

rinde 8 senelik mÜ§ahedemn bir yere 
teksif edilmesi bir meseledir. 

Esasen anormal olan çocuklar ilk tah
silin fevkine çıkamazlar Be§ ıenelik 
ilk tahsili on senede yaparlar. Bunlar 
hayatlarını kazanabilmek için küçük el 
ıan'atları öğrenirler. Bu suretle cemi· 
r•! bunların yüzde yetmiı fıeı.inden 
ntifade eder. Fikren e bedenen za. 
yıf olan çocuğun bu hali anormal olma• 
ıından mr, yoksa bir veraset meıeleıi
midir?. Bu da halledilecek bir nokta• 
dır. Anonnal çocuğu tayin etmek güç• 
tur. ilk mektepten orta mektebe her 
zayıf g~len çocuk anormal değildir. 
Muhtelıf sebepleri vardır. Anormal ço
cuklarda cemiyet hayatı fikri ve mazi 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Yangın tahkikatı --iki yerde de ayrı ayrı tah-
kikata devam ediliyor 

Ergani demiryollarma ait ikinci ter
tip istikraz tahvillerine halk tarafın· 
dan gösteri!en rağ .. 
bet mütezayit bir 
ıeki'Je devam et
mektedir. Tahville
ri almak ıçın an
cak iki ııün mühlet 
kalmı§tır.Satıf müd· 
detinin temdit edi
lip edilmiyeceai 
herkes tarafından 
sorulmaktadır. 

Hayvan borıaıı 
20 bin liralık tahvil 
mübayaa etmiıtir. 
Ecnebi şirket ve 
müe&aeseler de tah

Ahmet Bey 

villerden aatm almaktadır. Bu meyan
da F enikı lspanyol Şirketi 35 bin li
ralık tahvil satın almııtır. 

Sovyel Ticareti hariciye bankaaı 
müdür muavini M. Dimitriyef, kendi· 
ıinin Ergani tahvilleri kadar rağbet 
gören tahvilata tesadüf etmediğini, 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Musa dağı 
_., .... 

• 

Dolandırıcılığı dünyaya parmak ıwırtan Staviskv ve Bayonne 
Emniyet sandığı 

Stavisky'nin sahte arlığı 
kabineyi düşürecek mi? 
Yarım milyar dolandıran adam her 
memlekette aranıyor, bulunamıyor 

• 
Dün, I stanbula geldiği şayi oldu 
Bir kaç ııünden beri gelen ajanı 

telgrafları Fransada, Bayonne fehrin· 
de St•vi•kY iaminde bir adamın ya· 

( 

T •tık.il edilen 
Tis.sier 

nm milyara varan 
dolandırıcdığın

dan bahsediyorlar• 
dı.Son gelen Avrupa 
gazcleleri yalnız 

Fransızları değil, 
bütün dünynyı 

mefgul eden bu 
muazzam dolandı .. 
ncıi·k hidiseıine 

sütunlar değil, •a· 
yıfalar tahsis edi
yorlar. 

Fransadan na· 
aılsa kaçmya ınu .. 

vaffak olan bu adamın, §ehrimize gel• 
ı!ii! hakkında dün Beyoğlunda bir 
ıayia da çıktı. Hatta Pariste çıkan 
Marianne gazetesi, Stavisky'nin lstnn• 
bula gelmesi ihtimali üzerine ıchrjmi
ze bir muhabir göndermittir. Bu mu .. 
habirin dün Poli• müdürünü ziyaret 
ettiği de söyleniyordu. 

Tahkikat yaptık, latanbul zabtıası 
böyle bir adamın ıehrimize geldiğine 
kani değildir. Marianne muhabirinin 
Polis müdürünü ziyaret ettiği rivaye-

Kızıyla beraııer l'ariı·te. olduğu 
söylenen Mm Staııısky 

ti hakkında da Polis Müdürü Fehmi 

Bey: • t gel _ Böyle bir zat beni zıyare e " 
mİ§ değildir, dedi. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Karakollar ve Emniyet Mü 
dürlüğü için de bina lazım 
Müfettişler bu noktayı da raporları için 

ehemmiyetli bir esas buluyorlar 

faizi ile sağlam bir geliri olan istikraza iştirak 

için istical ediniz. Tafsilat ilan sahifesinde. 
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Apartıman d lan ırıcılığı HARiCi HABERLER 
tahkikatı ne safhada? ı· ~ir John Simon Balkan misakı 

ikinci sahtekarlığa meydan verilmedi izahat verdj Tahakkuk edecek 
Ortada müsbet yolu gôs- M. Maksimos'un Romada Bir alım ıatım mHeleaindcn dofayı 

Beyoğhında buyük Emperyal otelinde 
vukua gelen dolandırıcılık hidısesİn• 
den bahıetmi1tık. Dün bu hususta bir 
muharririmi:z tahkikata devam etmİf· 
tir. 

Teıvikiyede, Gülü.tan sokağında 
apartıman aahibi bu:unao Behiye Ha• 
nım apartımanı yeni yaptırdı~t za• 
man parası kafi ıelmeınif •e 10435 
lira kadar Vakıf paralardan ~.:a·a ala· 
rak ev.i terhin etıniştir. ParaDJu iade
ai zamanı gelince, bu ıefer t:vi aat .. 
mak tewebbiüünde bulunmuı ve Be· 
yoğlundaki em:ik: komisyoncuJarrn• 
dan Niko'ya müracaat etmi§tir. / iko 
Efendi Emperyal otelinde oturan GÜ· 
müıhane eırafından Ali Fuat Bey na· 
mında bir zatı bularak: 

- lıtedliini:z tekilde bir aparbman 
buldum. o;r defa bakınız, diye haber 
vennittir. 

Apartmıana bakılmıt ve Ali Fuat 
Bey de apartımaru beğenmiıtir. 

Bundan aonra Behiye Hanımın da
madı CelA1 Bey bir kaç defa Emperyal 
otelin cidip ce'm't ve pazarlık iıile 
meı:rul olmuı•ur. Neticede de 18 bin 
liraya mutabık ka1mı,ıardır. 

Bunun üzerine Aü Fuat Bey kom.ia .. 
yoncu Nıkoya li.zımııelen muamelenin 
yapılınaamı oöylemit ve tapu idareain· 
ce bütün muamelelerin yapılması~ 
b;'f'.arunııtrr. Ali Fuat Bey Ce!AI Be
ye bin lira kadar pey akçesi de nr· 
miştir. Her iki taraf muamelelerini İl<• 
mal etmi9ler, zabıtlar tanzim edilmİf 
ve i:ı takrir için muameleye kalmııtır. 
Bu it için de perteınbe günü aktamı 
Behiye hanmıın vekili, evli.dımaneviıi 
Mediha Hanım, damadı Celal, Vakıf 
paralar memurlarile, tapu memuru Ali 
Fuat Beyin oturduğu Emperyal oteli· 
nin salonunda saat 18.30 da toplan· 
mı~lardır. Toplantıda Celal Beyin bi
raderi ve üç te tahit bulunmaktadır. 

Gôrütme neticesinde Ali Fuat Bey 
10435 ]İJ"ayı alıcı ııfatile evkaf vezne. 
darına teslim etmiş, makbuzu keailmit 
ve bu esnada vergiye olan 1000 lira 
borç ta tesviye edilmit~ir. it _takrire 
kalmış, bu esnada Celal Bey cıgara a· 
lacağını oöyliyerek aokağa çıkmıt ve 
yanında bulunan kardeti de kendisine 
yolu ~östermiştir. Bu zat tekrar salo
na geldiği zaman kendiıine Cel8..I B~
)"İn nereye gittii!i sorulmuş, o da: ''Şim. 
di gelecek,, cevRbtnı "':"'rmi~tir. Fakat 
bir müddet beklenildiği halde Celal 

Sta visky' nin 
(Başı 1 inci sahifede) 

Ajana tclıraflan Staviaky'nin Fran
•adan Po;tekize ıeçerek, Lizbondan 
V cne:aü.elıiiya hareket eden bir vapu. ... 
Tıt. b;omit olduiunu biJdirmitler~i.Fil· 
vaki böyle senit ayarda bir m\İcı imin 
ka~mak için intihap edeceği memle
ketlerden birisi de Venezüella olabi· 
Jirdi. Çünkü Fransa ile iadeimücrimin 
mukavelesi olmıyan memleketlerden 
biri Venczüelli.dır. Diğer iki meml"" 
ket daha Yardır ki, onlar da Mekıika 
ile Yunaniatandır. Halta tayyare ile 
Yunanistan& kaçtıiı da ıöyleniyor. 

Y anm mü yarı ncuıl dolandırdı? 
Evvelce bir çok, fakat küçük do

Jandu-ıcılıklan yüzünden hapis karar· 
lan almıı alan bıı adam nihayet ;...... 
mini değiftirerek teıkil ~ttiii bir tir· 
ketle Bayonne 'Emniyet Sandığı ile 
miinaseb•ta ıiriımiı ve en sonunda 
da Emniyet Sandığının baıma feçınİJ
t.r o tari.hlerde upanyada cüm.huri
yetir. ilanı üzerine bir çok miilteciler 
].:pımya hududuna pek yakın olan 
Bayonne"a ııeJmiıier, yükte hafif, pa• 
hada ağır mücevherlerini beraber ıre
ti"dikleri •e paraya d-;, ihtiyaçlan ol• 
duğu için emniyet ıandıima mücev
hcr:erini h?rhin etmiılerdir. 

Bu aırada Alexandre iamini tak.m
mıt ol:n StaYinaky mÜceYherata mu• 
kabil nrdiii para makbıalarmın dip 
koçanlarına, veznedar Tiaaier ile bir· 
Jikle hakilU miktarın, on, yirmi, elli, 
tuthırabildifi kadar fazla miktar kay. 
detmefe batlamıfiardır. Emniyet ıan• 
dıklarrrun emniyet telkin eden müeu. 
ıeler olduğuna ıör .. , Bayonne Sandığı 
dip koçanlanna istinat ederek, Fran· 
sanın bir çok yerlerinde, bilhaaaa Pa· 
riıteki bankalar ve aicorta ıirkelleri 
nezdinde yaptıfı tetobbüılerle, imza• 
!arı da hükU.Uetçe tanınmıı ve tastik 
edilmiı oldaju için. mütemadiyen 
para çek:miılerdir. Yavaı yavaı muh· 
telif tirket ve aiıortalardan çe~ilen 
para.!.,. milyoalan aımıya baılamııtır. 
Pariate yalnrz bir aigorta tirketinden 
aahte bono ile alinan paranın 30 mil· 
yonu ceçtiii, iı İ§ten ,-eçtikten sonra 
anlaşılmııtır. 

Bu sigorta şirketleri Bayonne Em· 
niyet Sandıfmm bonolanru tam ma· 
naaile kıymetli telakki ediyorlardı. 

Mesai Nezareti de bank1.ıra ve si
gorta tirketlerine ırönderdiği tamimle 
Bayonne Emniyet Sandığı bonolarımn 
sağlam oldufunu reımen tekeffül el
mit bulunuyordu. 

Fransada belediye emniyet sandık· 
ları reımi müesseselerdir. Bir emniyet 
ıandığtnın bütçesini heyeti idareıi lan· 
zim eder. Bu bütçeyi belediye mecliai, 
şehri ~sil eden b.lectye reisi ve hü· 
kumeti tem•il eden nli tasdik eder. 

Emniyet sandıkları kanun mucibin· 
co, tasdik ed:len bütçeyi geçınem•k tar· 
(ı" )e bono çrkarabi:irler. Bonolar her ne· 
\-"İ rehin üzerine yapılacak ikr;ız muka. 
bilind. ver'ilir. Rehine verilen e'yaya 
yrminJi \re tahtan mca'ul muhanwnen .. 
ler tarafından pahası biçilir. Bononun 
en birjnci garant'1ıi, buna mukabjJ emni· 
yet IAndı"?na giren rehindir. 

Emniyet aruıd trları kanun mucibin
ce umumi müeıseselerden sayıldık1arriçin 
la5fi~ ~ odileme:ilu, iflas da edemezler, 
bununla Hraber ma~iye, milli iktısa; 
ti.carrt ve AaJİ neuretJeri tarafından 

1 

j 

-
• 

Satılığa çıkarılan apartunan 
Bey ıelrneyince polise maliiınat veril
mift.r • .t'oıia celrniı, tahkikat yapı.mıf 
tır. Ali Fuat bey bir çok a.likadar ma 
kamlara da müracaatta bulunmuıtur, 
Ve bir sivil memur da Modiha Hanı· 
mı takip etmeğe baıtamııı.r. Medına 
Hanım, polisin kendisini takip ettiğini 
anlaymca derhal b.r otomobile atlıya• 
rak istikameti değiıtirmiftir. Söylen
diiine cöre Cel&I Bey ve Mediha H. 
hi.la ortada yoktur. 

Meselenin asıl dikkate değer tarafı 
da ıudur: 

Bu muamele cereyan ederken, cu .. 
martesi günü bu apartnnan satılığa çı· 
kanlınıt ve 28 bin liraya bir baıkaaı· 
na ipotek edilmek Üzere tapu idaresi· 
ne müracaat edilmiıtir. Fakat tapu j. 
daresi meseleden haberdar edildiğin· 
den bu ikinci sahtekarlık durdurul· 
muştur. 

Behiye Hanım, verdiği ifadede e
vinde mevcut kıymetli halı küpe ve 
yüzüklerini satmak ıuretiıe' temin et
tiği para ile Vakıf para.lara ait borcu
nu öded:ğini, haricten kimseden para 
alm .. dıl:ını oöylemekte ;mi,. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

sahtekarlığı 
aılu 1),.. kontrole tıabidirler. HükWtıetin 
de teminatı altında olduğu için, bu em
niyet sandıkları F ranıarun en emin mit
esaeaeleri aayılır. Bu şekilde hükiımetin 
de cara.nt!iıi altmda bulunduktan aonra, 
yüzlerce nlilyon Staviaky'nin elinden 
geçmiıtir. 

Çalınan bu paraların bükümet ve 
Bayonne tehri tarafından teıviyeai icap 
edip etmiyeceği mühim bir meıele ha· 
fuı.i almııtn-. 
İfleri gayet yolunda görünen Bayonne 
laDCbğı idare mecliıi reiıi ve Bayonne be
lediye Rei.i M. Garaı, ma!Unıat a]. 
mak iatiyenlerin suallerine hararetle 
ve cayet müaa.it cevaplar venyorJu. 

.. Bayonne Emniyet Sandığı diğer bü
tun sandıklar ıibi, iıtikraz rulmanmı 
beaiemek mecburiyetindedir. Bir l::m0 

njyet Sandıfl nihayet rehin üzel"İne 
para veren bir banka aayılır. Bir ban
kanın da muamele rören paraıı, ıer
mayeainin çok fevkindedir. Staviıky 
kanunun çerçeveıi dahilinde oia.n bu 
vaziyetten azami iıtifade etmİ§tİr. 

ı, alem.inin dalaveralı taraflarını 
çok iyi bilen Staviıky bununla da kal
mamıt. bir çok ıirketler teaiı etmit. 
bu fİrketlerin baıına geçmiı ve aal.te 
çekler de tanzim etmiıtir. 

Stavisky'nin bütün mmraffakıyeti 
tundan ileri ııeliyordu: Bir defa çok 
zeki idi. Gayet iyi ıiyinirdi. Kadınla
rın botuaa gitme.ini ve iıuan)ara em
niyet tellWı "'bnesini çok iyi bilirdi.BÜ· 
tün bunlara cesaretini de ilave eJe .... 
•eniz, böyle bir adamın, bu torait da
hilinde milyonlar kıvırma;ma fÜphe 
edilemez. 

Umumi harbin bidayetinde SAcha 
Staviaky - o zamanki iımi - tanın· 
mıı artiıt bir kadınla münaaebej pey
da etmit ve bu kadm apkı için sahne
yi de bırakmı,tı. Ondan sonra zcnıin 
bir tütün IÜcCllrmın baktıgı batka bir 
kadınla tanıımıf ve bu kadından bir 
hayli para sızdırmıftı. 
lntelligence Service'in adamı mı? 

Bu kadar aene ortalığı dolandıran 
bu adamm yakalanmaması, elindeki 
bir çok imkanlardan istifade etmesini 
bilditine atfedilmektedir. 1926 da 
tevlcif edilerek hapae mahküın o'.<luk
tan on ae"kiz ay sonra mu.,akkaten 
tahliye edilmiı ve neden tahliye edildi 
ğini kimse ıormamııtır. Bir ç~k defa
lar sahtekarlıktan mahkum olduğu 
için, kendiıinin lıudut haricin~ tarde· 
t!ilmesi lazımııelirken, Stavioky'ye do
kunulmamııtır. Orlean Emniyet San· 
dığmda da bir dalaveraaı meydana 
çıkımı Ye vaktinde haber alınarak 
hakkında takibata ıiritılrniıae de Sta
visky'ye hiç dokunulmıunı;trr. 

O zaman bir fÜpbe hi.aıl olmuştur. 
Şiiphell bir çok İtlerine rağmen, adli
ye nasıl oluyor da bu adam aleyhine 
harekete geçemiyor, Stavisky hangi 
kuvvetten İstifade ediyor~ O zaman 
8.yftraız aahtekftrın JntelH'{ence Ser
viee'e merbut olması ihtİll':t.!i c!üşünül. 
müstür. 

Eğer böyle i•c Staviaky'yi bulmak 
hayli tz"Üç olacaktır. 

Kaybolmazdan evvel .. 
Stavioky'nin Lizbondan Cenubi A

merilr:,va kaçması ihtjmaJini gözeten pe>
lia, hali aeyirde bulunan vapurlara ~,). 
siz telıırafla malumat venniı ve aaht ... 

terecek emmare yok gazetecilere söyledikleri 
ROMA, 8. A.A. - Yu"'!n hariciye na• 

LONDRA, 8 .A.A. - Reuter ajansın· zın M. Maksimos, gazetecılere bazı be-
dan: Bu aabah Londraya dönen M. Mac yanalla bulunmuş. Kral ve Baıvekil ta-
Donald, baıvekilet dairesinde Sir John rafınd>n gördücü kabul tarımdan çok 
Simon'un ziyaretini kııbul etmi§tir. Sir memnun kaldığım aöylemiılir. 
John Simon, Romanya yaptığı seyahat M. Maksimos b,ynelmilel me.-ai işti-
h~kkında M. Mac Donald'a • ma!Uınat k d ülb b J raki ve vifak ül üıün en m em u u 
vermittir. nan Yunan ıiyaseti hakkında M. Mo<Jı· 

Silahlan azaltma meıelesile uğra§AD ıolini'ye izahat verd ğini kaydetmiş, Y u 
naz·rlar encümeninin yahut bizzat nazrr. nan:ıtan'ın komıul::ırından bir çoğu ile 
!ar meclisinin - ıörünüşe nazal"tln ecne- miaaklar imzaladığını hatırlatmıftır. 
bi memlek•tlerdeki intizarlar hilafına <>- M. Maluimoo, Tü•kiye ile Yunanistan 
!arak - bilbasaa bu İt hakktnda konııt· arasında husule gden anhtmarun ve 
mak üzere yakmda toplanacağım göate- ıam:mi itilafın eh~mmiyetind .n israr-
rccek bir emmare ve hareket ~imdilik · ki la bahıetmit ve deını§ tir : 
mevcut değildir. Bu halin sebebi, ailah· " Türkiye ile Yunanistan'• birbirine 
J,uı azaltma işinin talu"bi husuıunda her- bağlıyan dostluk rabıtalarını bu iki hü· 
hnngi bir gevşeklik baş t>"Ö•termiı olma- kumetin hayırlı ve muvaffakiyetli suret
at değildir. Asıl aebep, tahkikat ve iıtih· te kuvvetlendirmelcr"ne yardım edecek 
bar maksadile yapılan mükalemelerin bu olan bu anlatma Balkanlarda sulh hali
gibi toplantılardan faid•li netic•'rr ~ide nin devamı için en tesirli bir teminat 
edilmesine müsait olacak derecede iler .. mahiyet1ndedir. 
lcmediği düsünceaidir. Yunaniıtan bu siyaseti bir kat daha 

1 ngiliz hükumetinin nihai gayesi, '-ali. ileri götürmek ve inkişaf et!İrmcğe kuv· 
•iyasi münazalarm münaıip br ıurette vetli bir aurette azll!etmİştir. Çü .tkü bu 
yatışitırılmaaı ile beraber ıilah kuYvet· suretle hareket ctınekle umumi menfaa· 
lerinin azaltılmaaı maksadından ibaret ta ve ıulhe hizmet edeceğine ve ettiği· 
bulunmaktR<lll'. ne kani bulunmaktadır. 

Milletler Cemiyeti " Girişilen bu eser, Balkan yarım 
LONDRA. 8.A.A.-Sir John Slmon bu adasında sulı halinin kuvvetlenmeıinde 

hafta İçinde M. Henderaon'la ,,.örüsecek ali.kadar olan difer Balkan memleketle-
_... pmdiki taaavvurlara göre ikinci ka· rile yapılmakta olan komqmalar vaa•ta· 
nunun on bet;nde toplanacak milletler aile umumun hayır ve menftıalına uy· 
ceıniveti meclisinin toplant•lannda bulun gun aurette baıanlabiline, Yunanistan 
mak üzere Cenvreye gidecektir. bundan dolayi büyük bir memnuniyet ve 

İki yerde 
Muharebe oluyor 
Çinde asiler tepeleniyor, 

Paraguayla mütareke bitti 1 
NANKIN, 8. A.A. - Fuşov üzerine 

yürümekte olan hüküınet kıtaatı mezkür 
şehrin 40 mil tİınal garbisinde bulun· 
matkadll'. Hükiimet ku.-vetlerinin ilerle
mesi tiddetli müaademeler yüzünden 
teahhüra uğranu§ ve bu mÜ•ademeler a
silerin mağlubiyetiyle neticelenmiştir.A· 
si reiıleri daha timdiden korkuya düt· 
müşler ve yüzlerce zengin bir çok e,ya 
lariyle Fuıov'u terkederek Şang9ov'a 
gitmeğe b~tlamışlardır. Hüküınet top 
çekerleri Fuıov'dan kıaa b'r me.-fode 
toplanmış bulunuyorlar. Hükiimet kuv· 
vetleri topçunun himayesi altında hücu· 
ma kalktıktan vakit asilerin teslim ola· 
caklan zannedilmektedir. 

Tekrar harbe tutufacaklar mı ? 
BUENOS A1RES, 8. A.A. - Millet

ler ~cmiyeti komisyonu Bolivya ve Pa
raguay hükumetlerine bir telıı.rıof ,çeke
rek harbe tekrar batlaraa, bllrtltmna i
tinin yanda kalacağını ve sulh ihtimali 
nin tamamen uzaklaşacağım bildirmittir. 

Telırafta dünya ve bilha11a Amerika 
efkarı uınumiyeıinin hiçbir sebep olma 
dan ve sulh ihtimalleri mevcut iken tek 
rar harbe baılaııına , müsebbipleri mah· 
kum edeceii ilave edilmektedir • 

SANTIAGO DE CHILI, 8. A.A. -
La Paz'dan bildiriliyor: Bolivya kanç· 
!arı Paraguay ile mütareke biter bit· 
mez harbin tekrar başlıyacağnu ıöyle
miıtir. Mütareke bu •~bah bitecekti. 

Bolivyada da i•yan 
NEVYORK, 8. A.A. - Limadan ge

len haberlere ıöre Bolivyada bir iayan 
hareketi olmuıtur. 

İtalya kraliçasının 
yıldönümü 

ROMA, 8. A.A. - Kraliçenin doidu 
ğu yıl dönümü münaaebetiyle ltalyanm 
her tarafmdan ve ecnebi memleketlerden 
binlerce tebrik telcrafı gelmektedir • 

kirın etkiJini bildinniıtir. Staviaky'nin 
halen ecnebi l>ir m.mJekete kaçmafa 
muvaffak olup olmadığı veyahut Fran
.ada mı saklı bulunduğu mal\im değil· 
dir. Fakar mıdıakloıic olan bir fOY Yaraa, 
Stavioky idarea'i altında bulunan Emni
yet aandıiına on milyon fraga yakın 
kıymette mücevherab alıp cötürmüı· 
ltiir. 

izi bulundu mu? 
BONNEVILLE, 8. A.A. - Staviski' 

nin Cbamoni:ı: mmtaka•mdan geçtiği bil· 
diriliyor. 

Bayonne belediye rei.i tevkil 
eJüdi 

BA YON NE, 8. A.A. - Bayonne be· 
lediye reiıi n mebuı M. Garat'yi d'nJe.
dikten sonra tahkikat hakimi kendiıinin 
derhal tevkifini envetmiıtir. M. Garat'· 
nm M. Tiaaier ile müvacehesi bir bat· 
ka zamana bıralolmıttll'. • 

Kabine istila edecek mi? 
PARIS, 8. A.A. - Staviski meaeleıi

ne dair, Eıccelaior gazetesinde §U fıkra 
okunmuıtur : 

" Dün Pkıam, M. Dalimicr, iıtifa edip 
etmemek huıuıunda henüz karar vermİf 
dci!ildi. 

Ve bu istifanın, bugünkü nazırlar İç· 
timaından evvel vukuu da müstebat gö 
rülmüyordu. 

Buna binaen kabinenin müıtereken İs• 
tifa Lderek, M. Lebrun'un y~ni kabineyi 

tetkil vazifesini tekrar M.Chautempı"a 
hıtvale etmek ve M. Chautempı'a da t 
bir heyetle per,embe günü meclis huzu 
runa çıkmak imki.nını vermesi muhte
ınf'ldir. 

Zannolunduğuna göre M. Herriot'nun 
bu ak,am tetekkiilü beklenen yeni Chau
tempı kabinesine İ~tirak etmeıi gayri 
mümkün değildir. 
Her~alde persembeden, yani yeni kabi 
nenın teşekkü!ünden evvel gerek S•a· . k • 
vaı i meseleıine gerek sair herhangi bir 
tneaeleye dair, mecliste müzakerat aç:l
muı kabil olamıyacaktır. " 

saadet duyacaktrr. 
Y unanistan'ın bu siyaıetini M. Mouı

ıolininin umumi sulhu temin ırayesine 
müteveccih ıayretlere uyıun bulduğu
nu gönnek imkanını elde ettiğimden do 
layi çok memnunum!' . . 

M. Makıimos, Yunan-lıalyan tıcareti 
nin ehenuniyetli surette arttırılmasını te
min makıad:te yaknda bazı müzakere-
1f're girişileceğini ihsas etmiı ve Y •1n:t· 

niıtan'ın ananevi 3 doJtuna yapmağl çık 
tığı .t.İyaretleri tamamlamak için gidec:>
ği Londrada Yunan hüki'ımetinin hu 
sulhperver ıiyaaetinin ayni taıvip telak 
kisile ka•ııl..-cağına kani olduiunu 
söylemiştir. 

M. Makıinıos, bu beyanatını bitirdik· 
ten ıonra gazetecilerin sordukları sual· 
lerc cevap venni:ıtir. Bu cevapl:ırı sıra-
11nda M. Malniınoı Y unanlstan' n Bul
garistan hakk-nda ıliğ•r komıuların~ k:ır 
şı ittihaz ettiği ayni dostluk ıiyaaetini 
takip ettiğini tasrih eylemit ve demİ§· 
tir ki : 

" Henüz halledilmesi lıizmı gelen ma· 
li ve iktiaadi meseleler vardır. ilk Önce
de Cenevrede , daha sonra Atinada bat· 
)anan müzakereler, öyle bir =laşma zih
nlyetile takip edilmiıtir ki, üzerinden 
henüz bir ay geçmiı olan bu konuırna· 
lann bir anlatma neticeıine ulatmaaı 
ümit edilebilir. 

Gerçe Bulgar murahhas heyeti, Sofya
ya dönmüştür. Fakat bu ndet , cok dos
tane bir mahiyette olmuıtur. Müzakere
lerin inkitaa uğ!'adıiına hiçbir veçhile 
delalet etmemektedir. 

Daha aonra M. Maksimos , Balkan mi· 
ıakı tuavvurunun bir neticeye varaca.• 
ğına, ltalya, lngiltere ve Franaa gibi 
büyük devletlerin bu misakı memnuni
yetle karıılayacaklarına , ve onu aulhu 
kuvvetlendinnek için faideli bir vaaıta 
ve alet olarak kullanacaklarına kani bu 
lunduğunu ıöyleınittir. 

M. Maluimos, ıimdiki vaziyeti tanin 
edecek olan Balkan miıakının küçük iti 
liıftan tamamile ayn olduğunu , Adalar 
denizinde verilecek mahreçler meselesi 
hakkında Y unaniıtan'ın Neuilly muahe
de.ine aadık kaldıfını aöyliyerek cevap• 
!arını bitirmiıtir. 
M. Maluimos Parise hareket ettl. 

ROMA. 8.A.A,.- M. Mıdııimoı, Pa• 
riı' e ıitmek üzere aaat 12, 15 te Roma• 
dan ayrılmıttrr. . 

M. Maluimos, bilba11a M- Sunç, 
Baron Aloiai, Türkiye elçiai ••Bulgar 
orta elçis tarafından uğurlanınıftır. 

İlk Sovyet sefiri 
Amerikada 
Radyoda Amerikan mil
letine hitabede bulundu 
VASHINGTON, 8 .A.A. - Sovyetle

rin Amerika da ilk sefiri olan T royanovı· 
ki yoldq, Moakovanın ilk Amerika se
firi olup Reiıicümhurla Sovyet Rusyada 
ilk Amerika sefaretinin tesisi hakkında 
temaaa gelmit olan M. Bullitt ile bera· 
b~r buraya gelmİt!İr. 

T royanovski yoldat ile M. Bulltit be· 
raber seyahat etmiılerdir. Kendilerini İı· 
taıyonda reımô zevat karıılanutlardrr. 

Troyanovaki yoldat radyo ile neıre
dilen bir hitabede " Dünya sulhu İç:İn Ç&· 
lıtmak " niyetini bildirmittir. 

Amerika ile Sovyet Ruaya araunda u
zak ,ark meseleleri hakkında bir ya• 
kınlık teıiai hakkında Troyanovaki yol
dat gazetecilere, böyle bir yakmlığın iyi 
olabileceği teraitin ortaya çıkabileceğini 
fakat iıtikbali yalnız bu ıeraitin ve ihti
yaçların doğuracağını aöylemi' ve ilave 
ctmiıtir : 

" - Fakat böyle bir ihtiyacın bir ııün 
ortaya çıkıp çıkınıyacağı aöyleneınez." 

T royanovaki yolda~ bundan ıonra Sov 
yet Japon münaaebatı hakkındaki sualler· 
den kaçmllUllrr. 

-Hakikat ıudur ki , demiştir, timdi 
dünya tarihinin babrimuhit devreai ola
cak kısmına ıiriyoruz. Fakat ıu da mu· 
hakkaktır ki, bahrimulUt Atlu devresi 
henüz bitınemiıtir. 

Bununla beraber her iki denizde mÜ· 
him hadiıeler inkitaf etmektedir. Sovyct 
Rusya ve Amerika, Atlas denizi ile bah· 
rimuhitiktbir aahillerinde ve bu denizle
r~ biti,ik d•nizlerde olan hadiselerle a• 
takadardtr •> 

-• 
Balkan misakı bir aya 

kadar imzalanıyor 
Yunan hariciye nazırı Balkan misakı
nın yakında imzalanacağını söyleyor 

ROMA, 8. A. A. - Doğru haber alan menbalardan edinilen ma· 
liimata göre Yunan harciye nazın M. Mak.imos, Balkan misakının bir 
aydan önce imzalanmcuı muhtemel olduğunu ltalya..., hükiimetine bil· 
dirmiffir. 

Yunanistan üe Bulgaristan arasındaki müzakerelerin o vakite 
kadar - Sofya hükiimetinin de misaka iştiraki mümkün kılacak dere
ecede - ilerlemİf olacağı ümit ediliyor. Bununla beraber Yunan-Bul· 
gar müzakerelrinin bir müddet daha devamına lüzum görülecek olur• 
sa diğer dört Balkan hükiimetnin --- Bulgaristanın i~tiriiki olmaksızın 
-misakı imzalamaya karar verdikleri söylenmektedir. 

Bu takdirde müıak Bulgarista.ıın da ileride iştirakine kapıyı açık 
bırakacak surette kaleme alınacaktır. 

Yarım milyar dolandıran Slaviskg 
ölüm halinde yakalandı 

PARIS, 9 (Milliyet) - Fransarla Bayonne Emniyet Sandığından 
yarım milyara yakın para Jolandır:ın Stavisky lwiçreye yakın Chama• 
nix fehrinde bir otelde ölüm lıalinıle yakalanmıştır. Son dakikada a
lınan malilmata göre poli•ler Staviıky'nin iltica ettiği otele girince, 
maznun bir odaya kapanmıf ve teslim olmaktan imtina etmiftir. 

Bu sırada müteaddit tabancalar patlamış ve nihayet oda zorla açd• 
mıştır. Odada Stavüıky sağ şakağından yaralı olaMk yere •erilmif, ö
lüm halinde bulunmuftur. Stadsk.ferhal civardaki hcutahaneye kal• 
dırılmıftır. 

Stavisky'nin feriki cürmü de ayni odada yakalanmıştır. 

Avukatlar Birliği kongresi dün 
ikmal etti • • • 

mesaısını 
IZMIR, 8 (Milliyet) - Avukatlar Birliği kongresi bugünkü heye

tiumumiye içtimaında mesaisini bitirmiştir. Encümen tarafından ha
zırlanan nizamname pek az tadilatla kabul edilmiştir. 

Birlik riyasetine sabık lktısat Vekili Mustafa Şeref Bey, Umumi 
Katipliğe Şevket Mehmet Ali, Reis vekilliklerine Mustafa Nuri (/zmir) 
Ha•an Ferit (/stanbul), Münür (lstanbul), Salahattin (Eskifehir), 
Murahas azalıklara da Mümtaz (Ankara), Mustafa Münir (/zmir), 
veznedarlığa HO$an Fevzi (Ankara) Beyler intihap edilmiflerdir. 

Azalıklara da Haşim (lstanbul), meb'u• Saliihattin (/stanbul), 
Nazım izzet (lstanbul), ômer Faruki (lııtanbul), Mekki Hikmet (Is· 
tanbul), Hilmi (Konya), Nuri Fettah (lzmir), Süleyman Faik (iz. 
mir), Baha (/zmir), Mııstala Fethi Bergama), Ekrem (ödemi,), Tev
fik (Balıkesir), Namık Cemal (Bursa), Feyzi (Denizli), Faik Kemal 
(Edremit), Kamil (Manisa) Beyler •eçilmiflerdir. 

Balkan haberleri 

Varnada komünistler 
VARNA, 8 (Milliyet) -- Zabıta ge

çen aktam kenar mahallelerden birini 
abloka alUıoa alarak bir çok şüpheli ev
lerde taharr'iyat yapdmqtır. 

Evin birinde 30 komünist, içtima ha· 
!inde yakalanrrutlardır. 

Stoyanev fırkadan çıkarıldı 
SOFYA, 8 (Milliyet)·- Demokrat 

fırkası merkez bürosu toplanarak aza• 
sından profeoör Pe'Jl<.o Stoyana'nın fır· 
kadan çıkanhnasma karar venniıtir. Se· 
bebi de fırka aleyhindeki faaliyetidir. 

Petko Stoyanov meb'uı ve buradaki 
Türk - Bulgar dostluk cemiyetinin re
isidir. 

hınet Patanın Sofya ziyareti esna. 
smda frrkaaının gazeQesi olan cZname» 
da Cazİ Hazretlerile lamel Patanın 
tercümei hallerile yaptıldan ıslahat 
hakkında makaleler ya:muştr. Tevfik 
Rüıtü Bey ile diğer Türk ricali lehin• 
de de mühim yazıları vardı. 

Sofya Belediye reisi liyona 
gidecek 

SOFY A, 8 (Milliyeti) - M. Herriot 
nun daveti iiurine, bura belediye re'iıi 
Orofakov Llyona gidecektir. 

l.iyonda tefl!kkül edecek olan bey. 
nelmilel panayıra da ittirak edecektir. 

Bulgariıtan, bu panayırda tütıün, Jü. 
liın veaaire ıibi mamulat ve mah•ulatı 
tqhit- edecektir. 

Gizli radyolar 
SOFY A, 8 (Milliyet) - Zabıtla, ıeh· 

rin muhtelif mahallerinde yaptrğt ta· 
harrjyat neticesinde müsaadesiz kurul .. 
mut ve ücretleri verilmemit 60 radyo 
makinesi bulmu,, aahiplerine de cezalar 
keıilmiştir. Bazılan da mahkemeye ve· 
rilerek 1,5 ıene mahkılm olmuılardır. 

htirdat edilen makineler, hazine 
menfaatine müzayede ile aatılacaklar· 
dır. 

Yunan Harbiye nazırı teftişte 
ATINA, (Milliyet) - Harbiye na· 

zın Kondilia garnizonları teftiş için, 
Florinaya giderken, Tırnovaya uira· 
mışuır. Kondilia gazetecilere beyanatın· 
da demiıtir ki: 

- Yunan. milletinin müzaheretine İl· 
tinat eden bükılmet kuvvetlidir. Ve mil• 

M. Titulesco'nun 
Şartları _.....,,__ 
Faşizm taraftarları siyasi 
hayattan uzaklaştırılacak 

1 
BOKREŞ, 8 .A.A. - M. Tituleaca

nun kabineye iıtiraki için ciz1.i müzalı& 
reler devam edilmektedir. Söylendiğine 
göre Kral M. Tituleaco'nun ıartlarmı kr 
bul etmiıtir. 

Bu şartlar, faşizm taraftarlarının ıi:V
si hayattan uzaklaıtrnlmaaı ve emniyet 
müdiriyetinin tenıikidir. 

Hindi Çini valisi Şamda 
ŞAM, 8.A.A. - Hindi çini -.alii 

umumisi M. Pasquied'nin binmİf 
olduğu tayyarenin bu aktam Şam'• 
vurudu bekleniyor. 

M. Paaquier, çartamba günü Mıat 
silyaya varmak üzere, yarın deniS 
tayyareaile, Beyrutlan hareket e
decektir. "Emeraude" tayyaresine 
gelince, henüz Godar aahaamd• 
bulunuyor, 

lelin S mart intihabında verdifi karar 
la ıöıtermİf olduğu itimada daya.,...11 
dört ıenelik müddetini lfıtirinceye kr 
dar resiki.rda kalmak azmindedir. 

Yunan hava işleri 
ATINA, (Milliyet) - Hava ne#· 

retini Batvekil M. Çaldariı'in deruht• 
etmiı obnasma rağmen, hava nezareti 
erkanı arasında ı~inuizlik devam edi
yor. Baıvelcil 71e hava işleri umum ınii• 
dürü miralay Y aliıtra araaındaki müte
vali görüpnelerde yakında tatbi~ 
baılanacak bazı kararlar itlilaaz edilınİf' 
tir. Blr bava mir.rayı tekaüde aevkecli
lecektir. 

Evvelce iatifa eden hava :zabitlerİP' 
den lkonomu Yunau hava nezareti d' 
kanı harbiye reiıliğine t.ıayin edilmiştit• 

lnsull meselesi 
. ATINA, 8 (Milliyet) - Ameri~ 

mılyoner lnsul'ün muhakemeıini taJııP 
etıne~ üzere A6naya gelen Müttebİ.1 
~merıka hükUınetleri baımüddeiumuıııı· 
sı avdet etmek üzere hükumetinden e' 
mir almıttır. 

Terziler esnafı cemiyeti azaaı, dün eanaf mürakabe bürosunda tof' 
.lanmıtlardır. Bu t6plantrda mesleki bazı hasbühaller yapılmıf ve ~'/,J. 
namına bir balo evrilmeai kararla§lırılmıotır. Balonun mükemmel oJırıa, 
çalııılacaktır. 
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• (fELElf3iJ 
Yemekler ve fikirler .. ŞEHiR HABERLERi fstanbulun hususiyetleri 
Dinıa"I 'd old • g " ını e arasında münasebet 
ugunu inki.r edenlere hak vere .. 

rn~:· Bence diınağ ve batta fikirle 
~· he araıında büyük rabıta vardır ve 
fup e e'rneın k. k . de d. ·• . 1 ; pe çoklarında mı-
jide b;ag vazıfesini görür. Fizyolo· 

11 Yl.e garabetler oluyor. Ben ora-
nı tetkık edecek d - ·ı · B .. k.. egı .m ... 

bed:Kı:'n. u Yazıında ufak bir müıa· 
rnı ııze açacağım: 

Yemek en t b" h 
k t h a ıı aklardandır Fa· 

a er şey' he k ·. bilir ·., •, r es, her zaman yıye· 
mı··· Netede b h'. · p ı Evvel" k u urrıye ..• 

kını t h:. Jo larımızın mideleri bir ta
kayıtla 1 ata, kontenjana ve gümrük 

arına ı b"d' 
ti ... · a ı ır: Dokto n menet· 
gı feyl . . 

I.a ak be~ı Yıyemey.iz •.. Yersek mutla
ı etıne lab ··ı ı· . A" n &an ammu etme ıyız.. g 

' cı veya bula t 'b" Sonr ı,· n ı gı ı ... 
&emiz a •.. 1~ çok şeyleri yemeğe de ke• 
ya ba musaıt d.eğildir. Kilosu lS lira
fa bil V)'a'."' de.iıl her gün, ayda bir de
had e Yıyebılecek is_imizde kaç ka-

ayı Vardır? 
Ye nih ·· • • • &oka· ayet mesela pastırma yıyıp 

)İz ~· çıkaınayız, ıinemaya gideme· 
b1>;,.:;,&ıııvıı.ya binemeyiz... Herke• 
ler u tıkar ve adama hakaret eder ... 

Zul..,ü "b • b" eden lll ayet tahsımıza ın ıaar 
eyJiy~e baıkalarım pek az alaka~ar 
duğ,ı .~~nıekler böyle kayde tabı ol· 
Öy!ed·1 ' 1 

- ne tuhaf! - fikirler de 
ır n.._, 'd . 

ze doku ~nııı.nn da bir ~~amı ~ emı-
lllİdeııü n1>r... Y anlıt aoylemıyorum, 
..,,. h ze dokunur... lştab11nı21 kaçı
da' v a~ııu zorlaıtırır ve belki bulantı 

erır 8' 
inek k,.i,· . ır kıamı da aanmsaklı ye-

Kkcı•e .. ı 

Yumurta ihracatı 
--·--

Almanyaya yaptığımız 
ihracatın tezyidini istedik 

BERLIN, (Milliyet) - Yumurta ih
racatımız ehemmiyetli bir safhada bu
lunmaktadır. ispanya, Türk yumur
talarını güçlükle almaktada. Bunun 
sebebi bir taraftan ispanyanın güm
rüklerini arttırması, diğer taraftan ı .. 
panyaya satılan yumurtaların para.ar· 
nı alabilmenin müıkül bulunmasıdır. 
Bu müıkülit döviz ıeraiu.inden ileri gel 
mektedir. 

Bu sebepten ibracatçılarr yumurta
lannı baıka bir memlekete bilhassa 
Almanyaya öndermek istemektedir
ler. Lakin Almanya ..Ielı'.imum yu
murta ithali.tını kontenjan usulile tah
dit etmiı ve her memlekete kontenjan 
miktarlan tayin etmiı bulunuyor. Bu 
miktarlar ı932 aenesinde AJmanyaya 
yıı.pılan yumurta ihracatının yüzde 
kırkıdır. 

İtimat edilir membadan aldığımız 
malı'.imata göre 1934 seneai için Al· 
manya Türkiyeye (2505) kental yu
murta kontenjanı tahıia etmiıtir. Bu 
miktar takriben 25 vagondur. Alman
yada bulunan ticaret mümessilimiz 
Almanya hükı'.imeti nezdinde teıebbü
sata giriımiı ve bu miktarın 500 vago
no iblağını talep etmiıtir. 

•daın.ı tlınden civan rahatsız eder, 
ie l•I ler&Jerler, Bunları ızhar etme
bavy ?nez ... Üçüncü bir kısmı da sade 
Fıkir\:~•b_ilinden pahalı. v_e ~ymetli 
az- kiı onlara da ıçımızde pek E udapest3 panavırı 

~•ız ••h' . T 1 8 - ıptır. 
t._ U benzey;18 rağmen hiı.li. bir çok· Mayıs ayı zarfında Budapeıtede 
- ~ ~--'-' açılac..k panayir münaaebetile ıehri-
tllbditJ . '--·~eri tabi tuttuğwnuz 
talıd;uer~ ~oiru bulur da fikirlerin mizden Budapeıteye bir seyahat ter-
hir IÖ~~~ tabii bulmazlar. Bu, kısa tip edileceğini yazmıştık. 

'i ·~ttur.. Yarın bu seyahat münaaebe:ile Tu-
t ı.ı "'1ıekıer v f.k. . ring klüpte Cümburiyet Halk Fırka-
··' llrı ~a:..ı e ı ırler, ınaanlara yap· 
uzerine qıer ve inaanlann onların sı latanbul idare heyeti reisi Cevdet 
biribiriı.r:~lıkları. tahditler y~ünden Kerim ve ihracat Ofisi müdürü Cemal 

Y elllek enzerıdirler. Beylerin iıtirakile fevkalade bir iç-
de bozar ve fikir karın doyurur, mi· tima yapılacaktır. 

r- Ve baza hal d 1 Bu içtimada seyahat hazırlıkla-" Uth l n pa ı a ar... . 
Cazeteıe ...... o kurbanları!.. rı ve seyahatin turizme ve harıci ti-

ge "'e ı carete taalluk eden noktalan etra-
. tıç futb<>td " enıJe okudum.. Bir 

11nd:en öinı··" YoruJırıuı ve kalp sekte· fında görüşülecektir. 
denıJen za::::·i,f utbol (Büyük spor) KUkUrt madenlerini islet-
v~-~albi çok .ır "Yundur. Ciğerleri T 
dıgı ·b· Yorar D · ·1 mek ı'çı'n ırı ı - b- l · • · eğıl - denı -
j'• batta ıağı.':ı e kalbi hasta olanla· Keçiburlu kükürt madenlerinin it-
.,~~ vücut ve d h;".n Üzerinde bile e- letilmesi için Sumer Bank ve it Ban-
i;1" Öliiın., b a lı cihazlar cimnas• kası tarafından 3SC bın liralık bir §İr· 
ır baylı lurp~zırlanınıı değilseler, kP- tetkil edilmittir. Şirketin aksiyon· 

YllAyette 

Yeni maskeler 
İhtiyacın nekadar olduğu 

tetkik ediliyor 
Çimento, tütün tozu ve buna mü

masil muzır maddelere karıı korun
mak ve bu işlerde istihdam edilen i§
çilerin aıbhatlerini korumak maksadi
le aıkeri fabrikala.rca icap eden mas:' 
kelerjn imaJjne geçilmek üzere mezki'ır 
fabrikalar uınum müdürlüğünce ibti· 
yaç miktannın sonılmakta olduğu Mil
li Müdafaa Vekaletinden Dahiliye 
Vekaletine bildirilmiştir. 

Dahiliye Vekaleti de vilayetlere 
gönderdiği bir tamimde husuai §İrket 
ve müeaaeaelerde müa.tahdem iıçiJer 
için hakiki bir ihtiyaç olan bu ma.ake
lerden ne miktar talep ve satın alma
c..ğmın itannı bildirmiştir. 

BUmrklUerd• 

GUmrUk ihtilAflarında eksperler 
Ticaret Odası idare heyeti dün öi

leden evvel toplanmıı ve gümrük ihti· 
li.flannda kendilerine müracaat edi
lecek eksperlerin listesini tesp:t etmİ§ 
tir. Listede SO kadar eksper vardır. 
Bunlardan her biri, ayn ayn madde
lerde mütehassıs kimselerdir. 

GUmrUkten çıkarılmasına izin 

verilen eşya 
Teşrinievvel 933 nihayetine kadar 

gümrüklere gelmiı olup ta kontenjan 
1iıtelerinde numara.lan mevcut buJun .. 
mıyan ve son kararname mucibince 
eerbeatçe imranna müsaade . edilen 
pirinç, halı ve saireden men§e ıaha. .. 
detnamesi aranmaması tekanür et .. 
m!ı ~e keyfiyet gümrüklere tebliğ edil 
~ı§tır. "! ~ız ahti, yani tenzil&Uı ta
rıfe~~n ıs~fade elınek istiyenlerin bu 
ıeraıtı ba~z mallanndan menşe şaba
detnameaı aranacakbr. 

Para kaçakçılığı 
Dün Selaniğe giden Sovyet Bandı· 

ralı Novrosiski vapuru yoicuJanndan 
Bayram ve Bilal iaimlerinde iki kiıi
nin üstleri, gümrük muhafaza memur
ları tarafından ıüpbe üzerine aranmış 
ve 400 lira kıymetinde frank ve bir 
kaç altın bulunarak müsadere edil· 

Mahkemelerde 

Mearlfl• 

Yeni bir sistem 
Talebe ilkmekteplerde 

nasıl okuyor? 
İstanbul Maarif idaresi ilkmektep

lerde yeni bir tedris ve terbiye aiste
mi tatbik etmeğe baılamıştır. Bu ye· 
ni usı'.il ıimdilik yeni inıa edilen 15 
ilkmektepte tatbik edilmektedir. Sı
nıflardan talebenin oturduğu sıralar 
kaldınlmıı, bunun yerine masalar ve 
sandalya.lar yaptınlmııtır. Talebenin 
sınıfta daha serbest çalııması için, ço
cuğa mektepte bulunduğu hissi veril· 
memekted.ir. Bu masalar muntazam 
bir ıekilde ve arka arkaya dizilmit 
değildir. Sınıfa tabii bir aile yeri ver
mek gayesile, masalar, geli§igüzel ve 
nispeten dairevi bir ıekilde dershane
nin §Urasma, buraıına konulmaktadır. 
Bu suretle talebe daima ve yalnız mu
allimi değil, bütün arkadatlannı gör· 
mektedir. Muallim ise kürsüde otur· 
mıyarak da.ima talebe arasında gez
mektedir. 

Enver Efendinin cenazesi 
Bir akli buhran neticesinde vefat 

ettiğini dün teessürle haber verdiği· 
miz Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf ta
lebetinden Enver Efendinin cenazeıi 
dün, arkadatları tarafından merasim· 
le kaldırılmıştır. 

Daruşşafakada mllsamere 

Dün gece Darünafakada son sınıf 
talebesi tarafından 933 - 934 senesi 
mezunları şerefine bir veda müsame
resi ... erilmiftir. Müsamerede talebe 
tarafından (Aynaroz Kadm) muvaf
fakıyetle temsil edilmiştir. . 

Müsamerede mektep tedris heyetı 
ve bir çok davetliler bulunmuştur. 

miştir. 
Bayram ve Bili.! mahkemeye sevke

dilm:§Jerdir. 

Turizm eşyası 
Türkiye Turing klübü namına ge

len turizm eıyaaının gümriikle~d~n 
bili. resim geçirilmesine dair Buyuk 
Millet mecliainden çıkan kanun 1 ki.· 
nunusanide resmi gazetede intifar et
miıtir. Kanunun tatbikine baılanmıf· 
tır. 

lar v~ biiYiiJtij &nıa Yapar, kalbi zor· lanna Isparta ve civar mıntakalar 
ille derler ı.·,. r. ~una. hekimler dahi.· 
tır. Bug' '" , hafıf tertip bir sakatlık balkı veya bankaları iştirak edebilecek 
doı.....,;n~n futbol oynıyanlann yüzde !erdir. Şirket, haziranda faaliyete ıre 
hutıı ol.; b':' ılahi.me vardır. Kalbi çecektir. 

Hem deli, hem hırsız mı? 
nıe:ııer. li ar •ae buna tahammül ede- Müşterek afyon satışı 
kurtuııır B~lıılığını bilip çekilenler 
da •ara,: .}Jnı.iyen veya bilip te oyun- Türk - Yugoalav mütterek afyon sa-
ler. Bi:ı· --uenJer maaleaef dökülür. tıı bürosu faaliyete geçmek üzeredir. 
le~ıer;;."' •por teıkili.tında bütün Afyon mürekekbatı fabrikaları kar-
nıuııyen hpıı.cağı ıpora göre tıbbi teli murahhaslarmm Pariste bir top-

Hünerlerini 
meye 

hakim 
çalışan 

önünde göster
bir adam 

nı.i " ge · · kah lllDtı yaptıkları ve kartelin Türkiye Dün ağır ceza mebfcemesinde Da\/.t 
f Ve S bb Çtnneaı esası ul edil- uyuıturucu maddeler inhiaarile aatıt İsminde hırsız bir delinin muhakemesi 

lareu 1 iye Yeki.leli de bunu vi-
ere tebJ" tın' tir" , 'k itlerinden temasa giri•eceg" i haber ve- yapıbmştır. Davit delilik maskesi al-

1'\ısllnQ .• • ıg. e lf • ...., in doğ- • 
cidd"ı &oyhyelım, ne sporcular bunu rilmektedir. tında bir çok hın•zhk vak'alarmm fai-

tu1ma1r. • l'idir. 
liZını-• ta, ne de doktorlar İ§e Ofis:n bir tavsiyesı 
dirler •""~n ehem~yeti ,.erehilmekte• Hapisaneye, timariıaneye bir çok 
Öyl • Bır kere bır sporcu muayeneai lhracat Ofisi, ihracat tacirlerimizin defalar gİrmi§ • çıkmı,tır. Hapisanede 
h. e nezle ... ~u~yen4: eder a-ibi kolay fi!"11a1:!'nru, hükUmetimizce tanınm•f ~ mahkümiyetini bit.lir ip çduıı henüz 
ır teY ~~11ildir. Bır çok ince aletle- bı~ muo: ... eae olan Demdeki beyne!· ilci ayı ııec;meıniıtir. Davit bu ıeieT g• 

re ~e ~u~a~edelere ihtiyaç gösteren mıleltmbukroya_ tesçil ettirınelerini tavıi- ne hınıalık iddia.ile mahkemeye sev· 
rakik hır ıştır. Bunu da be\ yerde ye e e tedır. kedilmiı bulunmaktadır. 
~~Pnuya imkan yoktur. Maabaza sat- B Davacraı Liman tirketi ile Fener, Ba-
f~ ";olsa.bir doktor muayenesi daima. enzin fiafının tef kiki lat, Ayvansaray ve civan iskeleleri ka-

~r ha_lı bır ıey olma11na rağmen müs- Ticaret Odası, petrol ve benzin fi. yıkçılandır. 
futboi: tıymet if~d~.etmez. Nitekim, atlerini tetkike devam etmektedir. Dav;t buralarda bulunan ııirket ma,.-
cin de h urban_ gıttıgı yazılan bu gen- B.ı.lkaıı rreınlccktü rindeki petrol ve naların dan ve kayıklardan hırsı:ı:l:k yap-

~~ndiaine~~!;nı dok.tor gÖmıÜ§ ve benzın piyasas~ tespıt edilıniştir. Bun- ınıtllıl'·kuVe :diaya nazakrand hırsızlığı ela 
'tlir. l.i.k· oynamamasını söyle- !ar ve petrol şırketlerinin mahreçler- gayet rn ca y~pma ta ır. 

lüzumlu görülmüı, muhakem~ bunun İ· 
çin S şubata talik ohınınU!lur. 

Kadıköy malmUdUrUnUn davası 
Kadıköyünde malmüdürü Salabattin 

beyle muhasebe kitiliı Cevat ve vezne
dar Nazım Beylerin muhakemeıine a· 

ı . iır ceza mahkemesinde devam edilmiı
tir. 

Dünkü muhakemede bazı ıahitler din
lenilmiştir. Bu tah>tlerin ıahadetinin 
ıuçlulann aleyhinde olduğu görülmüıl 
tür. 

Maznunlardan Sala.hattin Bey 3 mü
dafaa fabidi ikame e.tmiıtir. Niznn Bey 
de kefaletle tahliye talebinde bulunmuş· 
tur Muhakeme müdafaa §ahitlerinin cel
bi için başka güne bırakılmış, ~~ 
Beyin Lahliye talebi de rcddedibniı

I • 

" 

ıniı Ve fuı.ı;.~ basta bu sözü dinleme· de petrol ve benzini pahalı aldıkları Davit evveleınırde çalarağı malı de-
Acınac•k e devam etmı". 0· ·1 ....... u··,ıu··r hakk d k" "dd" I ni.ze düıünce batmıyacak ve sulanmasi- I k - fe .. ~ • ın a 1 1 ıa arına nazaran ya- p il h z arı n':'Laıu d~J anı~, artık bu futbol pılmakta olan tetkikat hakikati ııös- le bozulnııyacak mallardan intihap et- a 0 lrSI 

tir. 

dır .. Deıneı.' k.•oz dinlememe kurba- terecektir. ' ~ektedir. Meaeliı hçı içinde yağ, fıçı i- Dün üçüncü ceza mahkemesinde 
Pet bır le&ir y 1 ; bu muayene müa- y çmde may'iat, sandrklannııt ahşap eıya, 12 dava rüyet edilmiııtir. Bunlar muh-

Ne de oJ.a. apatnanu,ıır. Un piyasasında canlılık yumurta tabutları, sebze ambalajları ve telif sebeplerle baıka güne b:ralulmıı-
b
fu .. tb_oı ,·,ı,·ı nı'uPkorculanmızın, hele 0·· bunlara mümasil O§ya Davit için kolay-unya yün piyaaaamdalr.i satış de· ca aşın! hil k tır. 

UYiü, cebte ibti aveınet koıulan gibi vam etmekte ve yün piyasalarındaki a ece mevattandır. Bu davalar meyanında bulunan ve 
:hkllSuplan evverdç &?•~eren tubelerin ıtoklar, geçen ıeneler istihsali.tının J?a-:~ı. g~eleyin bertakrip gözüne mauıunları Petro ve Yorgi isimli iki 
1 Ça bu teh!ik en •Yıce hazırlanmll azlığı dolayısile azalmaktadır. Fiat- kes!~rdıgı bır. ~".Yı.ğa girmekte, bu am- mevkuf olan bir patlo hırsızlığı davası 
yar. Bu ba:urı eye a:ı: çok maruzdur- !erin yükselmeıi, istihsali de arttıra- balaılardan bınsını denize yuvarlamak- da ..-ardır. 
.,!'f•rııı. kadar :i'd~ İti ise gencin 18 caktır. ta, sonra da sahile çıkıp kenara cıllımı,. Petro ile Yorgi Beyoğlunda mubtıe-
ç',!l lreaafetin •rı heden terbiyesi- rak sanki. ~enize dökülmüş eıya toplı- lif yerlerden palto aıırmaktan maznun• 

"'11.ii e ve kıYID ti h "lıd Hamburgda ı:ark tütünleri yormuş gıbiı serbestçe denize attığı ma- durlar. 
"'k gerek ce-: e ne ag ır. T h kan•• ı'le ç·'-'p almaktadır. se ap -Yeller kan ' - ""' Petro paltoların kendisine ait oldu· 
y or teıkiı• . unu ge- Son zamanlarda bir luamı Hamburg D "t d"" mahk--~ .ll\llldıı.n aşıı. • atı nızamnamesi 18 avı un """"'e kendiaine İs· ğunu aöylemefcte ve müdafaa ıahitleri 
j>rıe &oknıa gı ırençleri ıpor ldüple• tütün fahrikalan ve bir kısmı da piya- nal edilen cürmü inkir eönit, göstermektedir. Muhakeme bunun i-
ı;a..,anıı, ~e~81 Ya!ından nvel hazır ıa için tarktan Almanyaya 100 bin - Ben artık namuskiir oldum de- çin baıka gÜne bırakılmıfbr. Fakat 
b aaik bede ç e!' ıse 0 Yattan sonra balya tütün aevkedihniıtir. mittir. Re;a kendi•İne: Yorgi mahkeıneye bir istida vererek 
l et eder ven terbtyeaine daha az rağ- 932 senesinde tarktan Hamburga - Peki ne ip yapıyorsun bakalım, tabliye talehinde bulunmuı, mabke· 

111'. Bü,,,,_,_ 0 l'Unlara daha dü kü 466,67S ve 933 aeneıinde 948 S90 bal- diye sorduğu zaman, Davit: me hu talebi kanuna uygun bularak 
cİınııaati·k""' orunlar ba,layın•- c1a' b~ do- ya tütün gönderilmiıtir. ' - Kedi, köpek oynatıyorum d......;& • IDllaleıef ,,_. - 12 e, H bu b" al -'· . b --. Yorginin 150 lira kefalet akçesi mu· 

, euru eteğini çeker. am rgtan ecne ı tütünleri ıç.ın ve p tosunu açarWL sağ ıç ce inden bir kabilinde tahliye edilmesine karar ver 
~;-------F::ELEK tatbik olunan bazı döviz takyidatı ve kedi, sol ;ç cebinden de hir l<öpck çı- miıtir. 

H • diğer bazı sebepler tütün ticareliru karmıı, gene paltosuna sakladığı bir a· Arslanı öldüren Abbas astan 1 rabayi maaamn üzerine koyup oyunla-e er müteessir etmektedir. nnı heyete irae ell.nek iıt-'··~. Aral • • I:' -~· Mezbaha civarında an ı11D1n-t:.tkAk k -•- Bu sebeplerden şark tütünleri tica• Fakat bu sicilli deJinlin hezeyanlan- ld kt 1 AL " d f de bir adamı ö ünne en suç u ,,.. h a ın arkı olmadan reli, S'!,n senelerde Almanyad.. eski nı daha fazla dinlemeğe tahammülü ol. hasm muhakemesine dün ağır ceza 
., asta. kabul edecekler va:ı:iyetini kaybetmiıtir. Almanyada, mayan heyeti hakime Dıı.vidi sustunnut mahkemesinde devam edilmiıtir. 

h rıeret.vekil k ucuz tütünlere rağbet edilmesi orada isnat edilen cürümler hakkında bir di: Dünkü 111uhakemede Abbas bazı 
""•a· e arariJe Haseki h ıark tütünlerinin iyi cinslen'nden ol- yeceği olup olma-'·"-· sonnuıtur. Da- · · M ı, b •ne had k k asta- ""'"" müdafaa §Ahitleri ikllme etmıttir. u-
" uı ed·ı ~"; er e hastaların da dukça alok top '1.ınmasıQJ da mucip ol- vit namualu adam olduğuna dair müda· hakeme bu müdafaa ~ahitlerinin cel-

~ı" nıa.ı-' ecegını .. yazmıştı.!<. Aldııı"•- muıtur. faa •abİL~eri aösterecegın·· i söylemi• mu ı Ulrıat b '1' • n bine karar vennittir. 
r:'ı,~"nsolkmakaü~::: c:!:~;a,zaüınGre- Mecburi alAır.eti farika hgu~~:mı:.!'~~~~~jn celbi için başka Abbas mahkemede tahliye tale-
d ' a ırk- E • u- binde bulunmuştur. Duruımanın cere-
/ ••kek k ",{· tfal hastahaneleri . t.p.tidai madde halinde hariçten ge· Katil Arifin muhakemesi yanma nazaran Abbasm devamı mev-

n her hlr ~ ın, çocuı. tefrik etme- ı J b d 
t"'rdir 8 ~~ haataları kabul edecek- ırı ıp ura a lllllmul haline ifrağ ve Büyükderede bir otelde tüccardan kufiyetine mahal görülmemiı, tahli-

l
"C P, tıp ~ .. ı~rann verilmesindeki se ~~!nebi madldı el tikehtlekrile piyasaya arze- Bürhanettin beyin kızı Mehlika banunı yesine ve muhakemeainin de baıka 
en b eh.ıai · · .f d - 1 en ma e er a kında tetkikat öldüren ve cinayetten sonra da -• ~.iden güne talökine karar verilmiıtir. 

u haatab nın illi a esine veri. yapmakt • , T• · "'" 
..... d . aneı d h a .... an ıcaret Odaımdalri polı"ıe telefon ed - ··-.· Şamlı'ar kö u . aı •- - aını•ı • er e er nevi haat·- k . b .,._. y nız ... ,,_ ure•te h 1 ~ - omıayon, ugÜn son içtimaını yapa- _ Ben bir cinayet i•le-''- •ı"r kız · 
.. -qı te-• ~ u un':lunılmaıı iın.. rak ın · · · b" · k • ~"" 0 

~ 1 ·· ... ın etmekt" Ö" esaıaını ıtirece tir. öla.:irdüm, oteld8l'."m, gelin, beni yaka- Hürriyet kahramllDı Niyazi Beyin 
30() ~re c....,.ah ır. grendiğimi- Terenuh eden malı'.imata ııöre, bat- !ayın diyerek teılim olan Arifin -· .. a- karde•i O•man Bey "·-1•1-- ve Aya 
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"'•rd "•1•lıan · d Baku-köyde 420 mecburi ali.metifarika kullanıh...aı i- devam edilmııtır. tec..vüz davası açmıf, hazine namı-

\'"'· eaın e de 200 yatak ç~ bir kanunu mahaus olmadıiı görül- nu davaya ait do.ya yan~clan lwr- na da defterlardık Osman bey aley-z alrııa "-- • m k • ·'-· ~--'- -.·-·~-:ro•»u k k Uf ve omıayon, raporunda böyle bir tıar ..... uftır, ......._ cloaya ıne nmda..., hı"ne a~; .,.kiJde bir dava ikame et-
·ı h.., er e ve Oıküdar L 'h ele ya '"' '·- ~-a ı h aanuna ı tiyaç göstenneie karar ve~ mütahe nporunun kayboJ..>... anla- mı·ıb"r. 

Sahte memurlar ---
Evlere giden yangın me
murlarına aldanmayın! 
Adliye yangmından sonra bütün res 

mi, hususi daire ve müesıeae]erde 11-

lrı yangın tertibatı ahnmaktadır. Be
lediye bu husus için ıubelere tamim 
yapmış !azımgelen tedbirlerin derhal 
alınmasını bildirmiıtir. Bu münase
betle de bir çok daireler heyetler ta
rafından gezilerek yangın tehlikele
rine karıı noksanları tetkik olunmak· 
tadır. 

Son zamanlardaki bu faaliyeti gö
ren bazı açıkgözler bu fırsattan istifa
de etınesini dilfünerek bazı semtlerde 
kendilerine rer.mi memur ıüıü vere
rek evlere, müeseselere girmeğe baJ
lamı§lardır. Bu gibi, aözde memurlar 
için zabıta •e belediye ııkı takibata 
batl•Dllflır. Bu aahte heyet ve uıemur
lann girdikleri yerlerden bir çok ha
aızlıklar yapbklan anla~ılınııtır. 

Kanalizasyon yapıldı ama 

işletilemiyor 
Beyoğlu kanalizasyonuna ait pro

jeler Alman mütehassıs mühendisi ta· 
rafından belediyeye gönderilmiştir. 
Projeler belediye tarafından tetkik 
olunmaktadır. Yapılan hesaplara gö
re 1925 aenesinden beri belediye ls
tanbul ciheti kanalizaıyonu için 5 mil
yon 798320 lira ıarfelın!ttir. Kanali· 
zaayonun ifliyebilmesi için ıebekede 
bol .ıı bulunmaıı li.zımgelmektedir.Bu 
da ancak Terkos •uyunun tamam.ile ıs ... 
]ahından sonra kabil olabilecektir. ls
ı..nbul kanalizasyonunun 193S senesin 
den evvel iılemesine imkan görüleme
mektedir. 

Günde kaç yangın oluyor? 

Belediye, lstanbulda vukua gelen 
yangınlar hakkında bir istatistik yap· 
mı§hr. Bu iatat:stiğe göre son on se
ne içinde latanbulda 4154 yangın ol
~u,ıur. En fazla yangın 1932 sene
sınde vukua gelmiıtir. Bu bir senelik 
yangın adedi 600 dür. Yapılan he
aaplara göre lstanbulda bir ayda va
sati 50 yangın olmaktadır. Bir günde 
ikiye yııkın yangın zuhur etmektedir. 

Memurlar yardım sandığı 
Belediye memurin yardım ıandığı 

heyetiumumiyesi pertembe &iinü umu· 
mi ınecliı salonunda reis Nuri Beyin 
riyasetinde toplanacaktır. Sandığın 
bir senelik faaliyeti görüıülecektir. 

• Mütehassısın dediğini 
yapabilmek için 

Belediye sular mütclıa.aıııının ra
poru belediyece tetkik olunmaktadır. 
Mütehassıs raporunda bentlerin aula
rmm lstanbul ve Beyoğlu cibe6ne in
dirilmesini tavsiye etmektedir. Bu a· 
meliye için de demir bomların kulla.. 
rulabileceğini söylemektedir. Yapılan 
heıaplara göre bentlerdeki suların de· 
mir borularla ıehre indirilmesi için 4 
milyon liraya ihtiyaç vardır. 

Bent suları ıehre indirildiği takdir· 
de, lstanbulda su ihtiyacı fazlasile te
min olunacaktır. 

Musevi Hazar Türkleri 
Kocaeli mebusu ve Türkiye Tu

ring ve Otomobil klübü reisi Retit 
Saffet bey, gelecek hafta çarıamba 
günü Musevi Amica.I klübünün dave
ti Üzerine Musevi Hazar Türkleri hak 
kında, klüp binasında tarihi bir kon
ferans verecektir. 

Karar perşembeye kaldı 
Yeni fuhu~ nizanınameai mucibin· 

ce umumi ev 11UD.taka.aını tesbjt eden 
komisyon dün toplanarak kat'i kara
nnı verecekti. 

Komisyon dün toplanamadığından 
karar -.erilmesi per§embe giinüne bı
rakılınıtlır• 

yangını olmuş, yangından hüt~ ~u
kuk mahkemelerinin dosyalan gıbı bu 
dosya da yanmııtır. .. 

Oaman bey mahkemey.".~uracaat
J doayallnın yeniden tesıaını talep 
e~it ve da"Vasmz ihya ederek yeni is
tida ... ermittir. 

Keyfiyet köylülerin vekiline teb-
lii edilıniıtir. Fııkat henüz hazine 
doayaamın tecdidi Ye davanın ihya· 
ır için müracaat etmemiıtir .. 

Yanan dosyalar hakkındaki 
kanun geldi 

lstanhul adliye hinasmın yanma
sından sonra muhterik dosyalara ait 
iJlerin ne ıekilde görüleceii hakkın
da Büyük Millet Meclisince kabul e
dilen kanun dün viliıyete bildirilmit
tir. 

Kanun vilayetten adliyeye geldik· 
ten sonra tatbikatına geçilecektir. 

Mucip Beyin dosyası 

Yeme, içme noktasından lstan 
bul kadar husı,ısi bir mazhariyete 
malik şehirler dünyada enderdir. 
lstanbulda her nevi zerzavab bul
mak mümkün o.duğu gibi Türki
yenin en iyi mevafi ve sığır etleri ' 
de şüphesiz ki. lstanbulda kendi
lerine revaç pazarları bulmuttu-. 
Sonra dünyanın hanı;i şehri, en .e 
ziz balıklara malikiyetle İstanbul 
kadar iftihar edebilir? 

Bundan ba,ka şunu da kayt ve 
İfaret etmek lazımdır ki, htanbul 
ve mücaviri mmtakalarda bahçe 
mahsulatı, eskisine nazaran pek 
çok ıslah edilmiştir. Son seneler
de bundan 10 - 15 sene evvelkiler 
le mukayese kabul edemiyecek de 
recede olğun, iri ve etli domates· 
ler ve biberler yetiştirilmektedir. 
Son senelerde öyle domateıler el
de edilmittir ki, mübalağasız iki
si değil,se muhakkak üçü bir kilo 
gelir. Hatta o kadar ki, zerzavat
lardal~i bu ıslah ve ıstıfa netice•!n 
de domatesi ve biberi, bundan 
tonra okka ile değ], adeta kavun 
karpuz gibi tane ile satılan meta
lar sırasında alacağımıza şüphe 
yoktur. . 

Az bir bakı;'lla dünyanın e_n ı~ 
yi mahsulünü yetittiren toprak gı 
bi zengin bir altın hazinesine ve 
göğsünde böyle b;r altın hazinesi 
tafıyan bir öz ~ırda ve o yurtta 
lstanbul gibı uil" şehir parçasına 
malik.iz. Mesela ben Bursayı, Kon 
yayı, Çanakkaleyi tanırım. Bunlar 
dan Bur~ yemiş ve zerzevat itiba 
rile çok zengindir. Fakat orada İs 
tanbulun bir T aşdelen, bir T om
rukağası, hatta bir Sırmakeş suyu 
nu bulmak kabil olmadığı gibi bu 
kadar bol, bu kadar mütenevvi ve 
bilhassa bu kadar taze balık bul
mak ta mümkün değildir. 

Sadece bu .kadar değil; l:tan

bul, tabia.tin bu gibi bir çok maz 

hariyetlerinden batka Türkiyenin 

en büyük bir ithalat ve ihracat 

merkezi olması itibarile her teyi· 
nin bol ve ucuzca tedariki müm

kün olan bir tehridir de .• 

Bu arada İstanbulun kusurunu 
da saymak lazımdır: Bunlardan 
en başlıcası tehrin bakımsızlığı
dır. Bunun sebeplerinden birisini, 

onun çok dağınık olması teşkil et 

mektedir. latanbulda babadan mev 

rus han ve hamamları sattığı 

halde biilii kendisini eski miruye 
di gözile gören eıki devri pafllZa· 

desinin ruhi haleti var. Şehrin 
kadrosu ufalnufhr. lstanbulun ha 
tası, bunu görmemesi hala tuur
auzca yayılmağa Ye 'ırenitfemeğe 
uğraşmasıdır. Bugünkü İstanbul i-

• en tabii tekafüs mmtakaaı ....,. 
çın l . . h kkil .. 
belediye hizmet ennın a e 80 

rülmesi itibarile - Kumkapı, ~e
yazıt, Fener, Ka.sımpaşa, Taksım, 1 

Beşiktaf, Üsküdar ve Modam~ 
çevrelediği saha olmalıdır. Şehn 
yayılmaktan menederek bu çerç~
ve dahilinde tophyabilirsek, tabı
atin bir çok ı _, cu .i mazhariyet'e
rinden başka Belediye hizmetleri 
de hakkile görülen bir "'hire sa
hip olabiliriz. 

Saliihattin ENlS ---M. Boeg 
Türk - Yunan muhtelit hakem 

mahkemeai reisi Mösyö Boeg dün 
fehrimize gelmi,tir. 

1 BORSA 1 ----(lı Ba..ka&mdan alınan cehelidir) 

8 Kanunusani 1934 
Akıam Fiatları 

ı.ırı.. .... dahili ss TahYiliıt 
1933 Jatikrau 98.SO Elalıı:tri.lr. 
Şnk D. yolları 2,45 Tram••Y 
Oa•tW-k 26.70 Tıı...I 

" 
il :ZS.75 lb~b .. .. 

CW.rü!.r 
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lı .. ..._Na· -,. " Ham~ln.• 
., .. M\le••ts 
Tr.-••7 
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8 " ııı 

• rs JCuponsus 
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ıo 
10 
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25 

T•l•fo" 
Bomo•Ü 
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lıtn.aı , • .,. 
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15 a.ı.,. 
390 ~rk m . ea. 
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,.... Ha1rl:t• 
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MJla1to 
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692 Vi1a-

73.75 ~1adrit 
8.99 Berlin 

3.39.82 B•lcrad 
82,70 Zloti 

Z.44.10 P•tt• 
1.17.45 t Biikr•t 

SS.&4,25 Mosko•• 

~-
~-

17.7S 
46.30 
'5.fıO 

53.05 

11.71 
16,40 
21.50 

11.40 
17,70 
\.
J.811 
1,85 

1S.9Z 
4.2% 
5.77 

1.98.50 
34.74.75 

4 2:083 
3Ell 
7$9 
10. 

Bir rü§vet iddiası meaelesin~en d~
layı i§inden elçelı:tirilen birincı komı· 
ser Mucip Bey ayni ır;lltnanda Kumk.a
pı merkezi komiserliği esnaıında bır 
cinayet meselesinden de maznun bu ... 
!unmaktadır . 

Adliye 3/4 kanunuevvel gecesi yan
mııtır. 4 k&nunuevvelde Muci~ Be
yin bu itten dolayı muhakemesı yapı
lacaktı. Yangın dolayıaile hu muha
keme yapılamamıştır. Muhakeme gü
nü yeniden ıs kiınunuaani olarak te._ 
pil eclilmittir. Önümüzdeki pazarte
ıi günü bu da,.aya devam edilecektir. 

N U K U T (Satıt) 

20 F. Franaız: 
1 laterli. 
1 Dolar 

20 Liret 
20 F. Bel<ika 
111 Dr..U.1 
ıo 1. ı •• ~.,. 
aı.. .. 

Kurat 

167 
690 
134 
219 
ııa 
ll4 
aıa 

·~ ııt 

1 ~iJlo. Jo.y, 
1 p ••• ta 
1 Ma.ı. 
1 Zelotl 

20 wJ" 
Jn DU..r 

1 ç.r ...... 1e 
ı Al-

ıı: ..... s 

24.llO 
ı• 
49 

M.-
0.23 ---~ 

• • a a~eri bu '----~ · t' Ra Od 1 • d ·•-· da d ""JU ...,.__ mıt ır. por, a Mec İllll en ceçe- fuuuf, ';llJa evam İ{ın bu Asliye hukuk mahk:em.esinde her 
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Dosya yanmamıı, tamamen kurtıılmuf 11 ıı: ••. c.ıı. 

1 Flori• 113 
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Baü•ol 
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0,3' 
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( "' 
Kaa..&& 

İktısadi bahisler 1 
_ .............. . 

Roosevelt'in para siyaseti 
Müttehit Amerika Cümburiyetleri 

Reisicümhur Raasevelt'in iktidar mev 
kiine geldiğindenberi ka.lkınma içi.n 
büyük faaliyetlere baılamış ve ~m.en:. 

1 
mamı§ olan dolar siyasetine başlanı· 
lacağı anlaıılmııtır. 

Her ne pahasına olursa olsun infi
lasiyona devam hakkını muhafaza et 
mek istiyen Müttehit Amerika Cüm· 
huriyetleri stabilizaaiyonu reddetınek 
le yeni bir para siyaseti takibine baıı
ladı. Karşılığı altın veya döviz değil. 
Fakat emtia fiatlerin\n makul 
bir seviyeye eriştiği zaman stabilize 
edileceği vadedilen bir dolar petinde 
koıulmağa baılandı. 

ka mali ve iktısadi tarihinde mıılı go 
rülmemiı fevkalade tedbirler ittihaz 
ederek krizi yenmek uğunında çok 
mühim tecrübelere giriımiı bulun?'" 
yor. Bütün dünyaca ~u tec;rübelerın 
çok dikkatle taki~ .edılme_aıne_ aebep 
ı929 paniğile, krızın dogdugu b~ 
memleketten tecrübelerden be~.e~ı· 
Jen neticelerin eninde aonun~a butun 
dünya iktısadiyatı üzerinde ıcra ede
ceği tesir olduğu gibi M. Roosevel~-
in ittihaz ettiği tedbirlerin muhtel~f 
memleketlerin Aınerikaya ve Amen· 
kadan ihracat ve ith.ali.tlan üze:"ne 
olan bugünkü mü•bet veya menfı te .. 
ıirleridir. _ 

Amerikada krizin ortadan. ~alk
maoı auda genişliyen halkala~ gı~ı. te~ 
ri.cen genitleye genişleye daıreıını ... bu 
yüterek bütün dünyanın refa~ı u'!~· 
runda mes'ut tesirıer yapabilecegı; 
diğer memleketlerin de yavaı yavaf 
buhrandan kalkmasına yardım edebi 
leceği gibi meıeknin ak~i, yani t~t
bik edilen yeni tedbirlerın mevcut ~k
tısa.di orğaniza&iyonu bozarak va.~ı?.'e 
ti daha fena bir aokmaıı da butün 
dünya iktııadiyatı üzerinde çok fe~.a 
tesirler yapabilir. Diğe~ ta~a~tan Mut 
tehit Amerika Cümhurıyetının kalkı~ 
ma gayesile vazettiği bir ta~ım .yen~ 
eıasat bir çok memleke~lerın tıca.~ı 
ınüvazeneleri üzerinde bılvasıta mu· 
essir olmaktadır. 

işte bu sebepler büt~n dünyan_ın 
dikö.al nazarlarını Amerıkaya çevır· 
mıştir. Hiç bir şey y~pmada_n _vaziye .. 
t.n kendi k.,ndine duzelmesıru bekle· 
medense bir hareket, faaliyet göster· 
mek ve uğratmak prensipile hareket 
eden Rooıevelt'in krizi yenmek için 
adeta seferberlik ili.n eder mahiyet• 
teki faaliyeti Londrada iktısat konfe· 
ransı aıralarında başlam.ııtır. Denile.. 
bilir ki dünya iktıaat konferansında 
bu konferansın en baıhca gayeler~
den biri olan ataplizaaiyon ~~seleaı; 
n.i akamete uğratan Roosevelt ın yenı 
siyaae..idir. New Recorery Act N. R. 
A. diye tanılan yeni program meY":" 
nında en mühim unsuru ıüphesiz kı, 
paranın kıymetten dütürülmesi te§kil 
eder. 

Konferansın stabilizasiyon hakkın 
daki büyük ümitlerini sırf programı 
esasatından olan dahilde fiatleri art
tırmak makaadile auya düıürmekle 
Amerika yeni bir para siyaseti çığın 
acmı§ oldu. Bu tarihten aonra doların 
te'dricen kıymetten dütüriildüğüne ve 
ecnebi kambiyoauna. nazaran müba· 
dele kıymetinin azaldığına ınhit olu
yoruz. Dahilde her teYden evvel fiat 
Ieri arttırmak ve bu suretle bir yan
dan milli istihsalatı teşvik edici ve art 
tırıcı bir vaziyet aranırkeı> diğer ta
ra ftan da para kıymeti ecnebi döviz
lerine nazaran düterek ihracat vazi· 
yetini de korumak ve hatta Ea:zlal":t· 
tırmak gayelerile hareket edılmege 
başlanmıttır. 

ı..ondra konferansına İ~tirak ede
bilmek fırsatına nail olduğum cihetle 
Amerikalıların bu konferanstaki va· 

Sİyetlerini, paraların s J.ıblizw için çalıpn 
•ltın bloku teşkil eden memleketlerin bü· 
tün Ümitie r ini suya dü~üren kararları 
nı yakından görmek imkanını da el· 
de ettim. 

Altın blokunu teıkil eden memle• 
ketlerin gurup halinde tebelliır eden 
fikirleri büyük devletler araaındaki 
para muharebesine bir nihayet veril
mesi ve yeniden a]tın esasına dönül .. 
meıi, paraların munsif bir seviyede 
atab!ize edilmeıi teklinde formüle 
edilmiş ve hatta Amerika murahhas· 
]arı da ba,lanğıçta bu fikirlere müte
mayil iken, hatti. konferans haricin .. 
de dolar, iıterlin ve frankm istikrarı 
için uğraşılırken Roosevelt'in her hal 
de pek müsait bir zamanda ittihaz 
ettiği siyaset ve program neticesinde 
Amerika tarafından bu esası tamami
le terkedilmit ve Reisicümbunın be· 
yannamesinde bahaedilen Commodity 
Dolar diye ifade eılilen ve mahiyeti 
hatta bugün henüz katiyetle anlatıl· 

llk nmanları doların kıyıne\Jten 
düt irülmesi lüzumu ileri sürülürken, 
bun ın ihracatı arttırmak suretile ya
pacağı faydalı tesirleri, dahilde fiat· 
lerin artması auretile bugün hiç bir 
verim getirmiyen teıebbüsatm yeni
den faaliyet imkaruan bulacağı dü
ıünülüyor ve lngilterenin parasını dü 
şürdükten sonra İngiliz sanayiinin yap 
tıiı mühim iatifadeler parlak bir mi
sal olmak üzere öne konuluyordu. 
Ha.il rıki, dolarla isterlinin bu tekilde 
mük ıyeseai doğnı bir mükayese ad
doluııamazdı. Çünkü isterlin de kıy
metten düıürülmÜ§ olmakla beraber 
isterlinin evvelce aun1i bir seviyede 
olduğ ı da yüzde 30 nisbetinde bir su 
kuttaı ,\.Onra normal bir seviyeye ge
tirildi&\ malUmdur. 

Maamafih burada dolarla lngiliz 
lirası arasındaki kıymetten düıme 
farklan.\t daha derin mükayeae et· 
mek dolıu olamaz. Çünkü doların 
depresiyonu Ro?sevelt,in programına 
dahil en mühiı.ıı kısmı ceıkil ediliyor
du. Ve bu 11tpılııke•"1 her hangi bir 
formalite dütünii:L"lÜf değil, bilakis 
garpta zirai mtntak.1.lar·daki ziraatin 
pek ağır bir yük teılı.il eden borçları 
nı zayıflatmak ve hattl.\ bmuan yan 
yarıya indirmek üzere elli ot:ntlik bir 
dolar için çalııılmıttır. 

ilk zamanlarda Mayıs ile T <'mm uz 
arasında ıayanı gıpta bir kalkınma 
meydana gelmit ve ikhsadi faaliyette 
bir canlılık görülmeğe ve istihsalat 
tezayüt etıneğe baılamıttır. 

Maalesef pek uzun devam etıniyen 
bu vaziyeti Rooaevelt'in depresiyon 
aiyaaetine atfedenler olmuş iae de bu 
daha ziyade Reiaicümhunm Ameri· 
kan efkan umumiyesini kendisile be
raber aürüklemeainden ve herkeıin 
bidayette yeni programa bağladıklan 
ümitten doğmuıtur. 

Yeni para ihracının Amerikada 
buhranı izalede pek lüzumlu olmadığı 
nı Amerikanın para vaziyetine dair 
gÜzel bir fikir veren ve New-York Fe 
deral Rezerv Bankası tarafından ve
rilen ıu maliimattan anlayabiliriz. 

Mayıa ile Tetrinisani arasında F e
deral Rezerv bankaları 563 milyon 
dolar kıymetinde eolıam ve tahvilat 
satın almıtlardır. Ayni devre zarfın· 
da altın rezervleri 5 milyon dolar yük .. 
aelmiş ve tedavüldeki evrakı nakdiye 
de (291) milyon eksilmiştir. Bu suret 
le Federal Rezerv sistemi A:za banka 
lanna 864 milyon dolarlık bir kredi 
temin edilmit bulunuyordu. Bundan 
yalnız 30 milyonu artan depozitolara 
karşılık olarak kullanılmı§, mütebaki 
ai itıl olarak kalmıttır. 

Buna rağmen RooaeveJt p3.ranın 
depreaiyonu siyasetine devam etti ve 
doları biraz daha kıymetten düşür
mek Üzere yeni bir çareye daha tevea 
sül etti. 

Altın mübayaaaına başladı. 

Evvela dahilden yapılan mübaya
at ecnebi memleketlerde de teşmil o
lundu. Dahildeki fiatleri arttırmak 
üzet"e altın için resmi bir fiat tayin o· 
Jundu. 

Roosevelt'in parayı düşünnek ha
reketlerinde bu kadar ileri gitınesi ve 
altın mübayaaaı siyaseti bir çok ten· 
kitlere sebebiyet verdi. 

Mali mü~aviri Dr. Sprague istifa· 
ya mecbur kaldı. Bizzat kendi fırka
sındaki (Demokrat) en nafiz ıahsi· 
yellerin bile açıkça Roosevelt'e mu• 
halefet ellınelerine sebebiyet verdi. Hat· 
ta on iki federal Rezerv bankası tara· 
fından İntihap olunan Federal Müıa
vir Meclisi (Vederal Adviaory Cou
nil) Roosevelt idareainin umumi mak 
ıatlarınr ve prensiplerini kabul et .. 
rnekle beraber Gold Standandard'ın 
derhal yeniden tesisi" lüzumu hakkın 

Kılıbık - Kıl ibik .. . 
Bir kılıbık arkada~ takılıyor

duk : 
- Dikkat et.. Geçikiyorsun ! 

Hanım, elinde süpürğe sopası ile se 
ni kapının arkasında bekliyor .. 
Karıtmam ha! .• 

Adı kılıbığa çıkan bu yeni evli 
arkadat güldü: 

- Kılıbık değilim diyenden 
korkun!.. Ben, kılıbık olduğumu 
gizlemem... Fakat Kazak olduğu
nu ilan eden ne kılıbık kocalar bi
lirim ki, karılarının yanında süt 
dökmüt kediye dönerler. 

- Demek sen kılıbık değilsin? 
- öyle görünürüm amma, de-

ğilim ... 
Sonra sözüne devam ederek: 
- Bir kere "kılıbık" kelimesi

nin nereden kaldığını size anlata
yım, dedi, Anadolu içlerinde bazı 
horozların, ihtiyarlayınca tepele
rinde kıldan bir ibik peyda olur. 

Tavuklar, bu kıl ibikli horoza 
hiç rahat vermezler. Zavallının za 
fından istifade ederek ikide birde 
üstüne çullanırlar. Kıl ibik horoz, 
tavukların hücumu kartısında kö 
mesin bir kötesine siner, acı a
cı bağırarak, tepesini didikliyen 
dişilere hali ve dilile "yapmayın, 
etmeyin!" diye yalvarır. 

Tavuklar, dinlemezler. ihtiyar 
horozun döve döve pestilini çıka
rırlar. Ben "kıl ibik" diye bu kıl 
ibikli horoz gibi karısından dayak 
yiyenlere derim! • 

Ben gülerek: 
- O halde, hakkın varmıf, de

dim, Sen kılıbık değilsin! Yok i
biksin !.. 

Hayretle yüzüme bakarken sö 
_,ümü tamamladım: 

- Kaşık dütmanı, sende para
lanacak ibik bırakmamış ki! .• 

M. SALAHATTIN 

VEFAT 
Mülga Harbiye Nezareti Muhasebat 

müdürü merhum Salahattin Bey zevce
si ıalihatı nisvandan Fatına Zehra Ha· 
nım vefat etmiıtir. Cenazesi bugün saat 
on buçukta, Unkaparunda, Tepebaıın· 

da 8 numerolu hanesinden kaldınlarak 
Eyüp caıniinde namazı badeleda ailesi 
makperesine defnedilecektir. Mevla rah
met eyliye. ( 11966) 

da bir karar verdi. 
lktısatçı!ann ve bankacıların bu fi 

kirlerine ve tenkitlerine rağmen poli 
tikactlardan Rooaevelt'in siyasetini 
tasvip ve takdir edenler vardır. 

Son haftalar İçerisinde altın müba 
yaatmın azaltılması ve doların İngi
liz lirasına nazaran kıymetinin olduk 
ça sabit kalması arbk stabilizaaiyona 
temayül edildiği zehabı uyandırmı§ 
olmakla beraber Roosevelt para siya 
setini terketmiı görünmemektedir. 

Teırini.sani ayında ticari vaziyet 
evvelki aya nisbetle atağı doğnı oldu 
ğ-u halde Te§rİDİaani 932 ye nazaran 
lehe bir fark göatermektedir. 

ihracattaki tezayüde nazaran it
halattaki tezayüt daha fazladır. Bu 
keyfiyet le bunun iktısadi faaliyeti
nin artınasına atfedilebileceğini göste 
rir. Eğer bu nisbi salahı parayı kıy· 
metten düıürme siyasetine atfedecek 
olsa idik. o zaman ihracatın tezayü .. 
düne ve itha.latm azalmasına §ahit ol 
mamız lazım gelirdi. 

Bugün Amerikada iktısatçı devlet 
adamlannın gayesi esasen pek bol o· 
lan nakit mevcudunu, yemden ihra
cat yaparak arttırmak değil. fakat 
bugün istikbale olan emniyetsizlik 
dolayısile donmuş bir tekilde olan 
kredi ve nakit kanallannı daha iılek 
bir ha.le koymak olmalıdır. 

Rua HALiS 

( Bir kadının 24 saat/ık hayatı ) 
ki misafirlerden müsaade alarak 
çekilirlerdi; o gün ise sofradan 
herkes hiddetle kalkıyor ve tatkın 
bir tehevvürle odayı terkedip gidi
yordu. Yazan Stelan Zweig Tercüme eden: lımail MUŞTAK 

1 
Maamafih itiraf etmek lazım

dır ki panaiyonumuzun bu ufak 
masası etrafında bu derece heye
canlı bir münakatayı davet eden 

MUbadelede 

Mübadele komisyonunun 
lağvı itilafnamesi 

Muhtelit mübadele komisyonun se· 
kiz ay zarfında li.ğvına dair olan iti
lafnamenin bu hafta zarfında Yunan 
parlamentosunca tasdikine intizar e· 
dilmektedir. 

ltilafname ayan meclisince de tas· 
dik edildikten aonra nihayet ıubat 
iptidasında tatbikatına batlanacak • 
tır. ltilafname mucibince emlake ta· 
alhik eden tabiiyet meselelerinden 
komisyonun lağvına kadar halledile· 
memi§ olanlar ecnebi bir hakeme ha· 
vale edilecektir. Hakemin bu husus
ta vereceği karar kat'i olacaktır. 

Bugünkü Program 
ISTANBUL• 

17,30 Gramofon. 
18,30 Orkestra. 
19,20 Eftalya hanım ve K emani Sadi B . 
21,00 Gramofon ve A;ana h:abe leri. ı 

arkadaıla.rı. 
21 30 Belkis hanımın iıtirakile Bedayii mu· 

' ıiki heyeti.. İ 
ANKARA• 

12.30 - 13.20 Gramofon. 
18. .. 18.45 Orkestra: Cluck Ouverture Al· 

cest Mjcheli 3 me petite suito, 
18.45 • 20 Alaturka saz. 
20. Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A ı411 m. 
Haberler 23,55 Gece muıiki. 

POKER-KUMAK- HIYLELt.Rı 
Genç bir kadının, kumarbU 
kccnile saadeti:ıi müdafaa için 

mücadelesi 

KADIN VE 
KUMAR 

fılminde misilsiz b'r ıurette 

ta1vir edilmiştir. Oynıyanlar: 

GLARK GABLE ve 
CAROLE LOMôARDf 
Öııümllzdeki perşembe matine· 

lerden itibaren 

TUrk-Yunan hakem mahkemesi 
16,40 D~n• pli.k.ları, 17 Fener Muganni la.· 

rafından t•rkılar. 17,25 M.üaababe, 17,55 Pli.k 
( Çanh), 18,05 Oda musikisi konseri, 18150 
Zirai müa.ahabe, 19 konferans , 19,20 Dan ko· 
roıu konseri , 22 Müaahabe, 21 Operet tem• 
aili Paleıtrina, 23,45 Dana muajkiai, müaahabe, 
24,0S Dana musikisinin devamı. 

f P E K sinemasında 
(11984) 

ı __ ................ .. 
Muhtelit mübadele komisyonunun 

lağvından sonra Türk - Yunan ha· 
kem mahkemesinin de lağvı için Tür· 
kiye ile Yunanistan arasında müzake
rat cereyan edecektir. 

B U D A P E Ş T E ' 550 m. 

P ARIS'te 11 ay zarfında 
60(),0 JO kişi tarafından görllhn 
ve Amer;ka'da 1933 seneıin:n 

en güzel filmi olarak seçaen 
Bu husustaki müzakerata muhte· 

lit komisyonun liğvına dair olan iti· 
Jafnamenin tatbikatına geçildikten 
aonra batlanacaktır. Türk - Yunan 
muhtelit hakem mahkemesi !ağvedil· 
diği takdirde bu mahkemede tarafe
yn tebaası tarafından ikame edilmiş 
olan dava.lar, Türk Yunan mahalli 
mahkemelerine devredilecektir. 

13 05 Joaef Mi.iller Siıan takımı. 14,30 Pl&k 
17 Müaahabe, 18 M. F. Friedl idareaindeki ·or· 
kealranın konseri, 19 Müaababe , 1~.'Jo0Petl• operaaındart naklen Richard Vaıner . .'n atat. 
muıannil•r Meiateraaenıer von Nurnberı •· 

simli operası, müteakiben dana muailr.iai. 

B 0 K R E Ş 394 m. 
13 Boraa haberleri, pli.k 14,15 PJ&k muıİ· 

lciai, 18,05 Motoi orkeatraaı karıtık konser, 
19 H aberleri, 19,15 Oı-keatranın devamı, 20 
Üniversite radyoau, 20,20 Plak, 20,45 Kon· 
feranı 21 Mme Georıette tarafından taıanni, 
21 20 Radyo orkeatraaı tarafLOda.n Senfonik kon· 
ae~, 22 Mütalea, 22,15 Senfonik konıerin dev•· ı 
mı, 22~45 Haberler. 

ı Hayatım 
Senindir 

Davetler 

Türk mürettipleri kongresi 
Türk mürettipleri Cemiyetinden : 
12 kanunusani 934 cuma günü ıaat 

B R E S L A U 325 m . 
17 Hafif muaiki, 18,30 Müaahabe, 18.SO Mü.· 

nihten naklen piyaııo sonatlarından mürekkep 
kÔnaer, 19,10 Müa&h.abe, 20 Köniıaberı'ten 
naklen milli neıriyat Schubert'in eserlerinden 
mürekkep konser, 21.20 Skeç 22,20 Dana Şarkı, 
ve güln1ek, 23 Son haberler, 23,35 Gece mu· 
aikiai. 

Kari ,ıkayetlerl 

13 te cemiyetimizin senelik kongreai 
Vili.yet karşısındaki dairesinde icra 
edileceğinden cemiyetimize kayıtlı bi
liimum arkadaşların bulunmalan ehem 
miyeııe_b_ey_an_.'.'.'.::ur. Nasıl selamlaşsak? 

Himayeietf al kongreleri Bugünkü sayınızda M. Salahat-
. tin Beyin " Nasıl selamlatsak? ... " 

Himayei Etfal Cemiyeti senelık kon· "dd r· kr····n yaradıcı 
greleri yapılmıya başlanmıştır. Bu " y~zı~ı. cı en u~. ~gub" k "ki: 
meyanda Himayei Etfal Cemiyeti A- hgı ıçınde pek muhım ır e sı ı-
lemdar şubesinin senelik konıı•·esi cu- ğine parmak koymuttur. 
ma günü saat ı4 te ıubenin Divanyo- Pek doğrudur : Bir dostumu7:l": 
!undaki merkezinde yapılacaktır. kartılafsak duygumuzu, dileğimızı 

-o-- anlatacak (Karıncalara varıncaya 
Pr. Nissen'in konferansı kadar bir selam tavrı olduğu hal-
Beyoğlunda saka çıkmaz sokağındaki de) ne bir söz, ne de bir Öz tavrı-

hususi dairesinde her hafta ıalı günleri mız kalmıştır, nedense kaypetmi-
aaat ı8,30 da toplanmakta olan Türk Tıp tiz. Bunu yine yaratmak için bir 
Cemiyetinde bugün 9.ı.34 latanbul Oni- anket açsanız : 
veroiteai cerrahi Ordinaryüsü Profesör " Türk nasıl selamlatmalıdır? 
Niııen '' Ak ciğer vereminin cerrahi 1 
tedavisi" me-;,,uu ile bir tebliğde bulu· Sorgusuna verilecek cevap ar 
nacaktır. toplanarak en kolay ve en kısa o-

. -o- !anını alsak. 
Alemdar nahiyesinde Mesela ben tu cevabı verirdim: 

konser --Günuğur ! 
-Tunuğur! 
-Uğurola ! 
-Sagol ! 

'.Ali Riza 

C. H. F. Alemdar nahiyesinin Divan 
yolunda semt ocaWar merkezi bina· 
aında nahiyenin gençlerden teşkil et
tiği musiki heyeti tarafından davetli• 
lere bir konser verLlmiştir. Davetliler 
arasında nahiye reisi Rıfkı Beyle fır
kanın ocak reisleri ve azaları bulun
muşlardır. 

,. 
Matbuat balosu 

Himayeietfal Alemdar 
• 

aşevı 

Himayei Etfal Cemiyeti Alemdar 
Nahiye ıubesinin mıntaka dahilindeki 
mekteplere devam eden fakir ve kim
aeaiz çocuklardan 30 talebeye sıcak 
yemek verdiği yazılmııtı. Bu §ube
nin teıkil etıniş olduğu aşevinin açıl· 
ma merasinıi perşembe günü aaat 12 
de ıubenin Divanyolundaki merkezin
de yapılacaktır. 

İttihadı 

Senenin en nezih ve kibar balosu ola" 
matbuat balosu bu sene de ı8 lkin• 
ci Kanun ı934 Pertembe ıı:ünü akşamı 

MAKSIM SALONLARINDA 
verilecektir. 

Kotiyon ve hediyelerin mebzul ve 
zengin olmasma bilhassa itina edil
diği gibi balo esnasında da mütead· 

dit sürprizler hazırlanınııtır. 
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Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleri:ı 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Ünyon Hanında 
Acentasr bulunmayan ıehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. 5 

Fransızcı silzlü 
büyük a,k ve ihtiraı filmi 

Yarın akşam 
MELEK sinemasında 

Oynıyanlar: 

IRENE DUNE - JOHN BOLES 
(11986) 

lST ANBUL BELED1YES1 
",..,.,~ TIY ATROSU 

Bu akşam 
saat 19,30 da 

'.UKUSHAYA1 
Büyük opereti 
i azan: EkreJll 
ve Cemal Retit 

..ımuma 
121 

Bu ak§AID saat 20,45 te 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

MARIKA KUTOPULl HEYETi 
tarafından 

Jacques Deval'in en meıhur komediıl 
MADEMOlSELLE 

Pek yakında: VOLPONE. 

,,-____ A_•_k_•_r•_••_b_ı_ıı_ı_e_r_=1 
Harp malOllerine 

Beyoğlu askerlik şubesinden : Har!' 
ve askeri malullerinin tesbiti için J91 
numaralı tehir kararı mucibince yazılaJI 
ve M. M. V. Tekaüt ıubesinden iad• 
edilen defterde iaimleri hizasında harP 
veya askeri malulü yazılı olmayan ~· 
liılen mütekait zabitlerle malulen 111ıı· 
tekait neferlerin 25 Şubat 934 akıııın'' 

1 

na kadar behemehal ıubeye müracaat1' 
rı 13.zımdır. 

Asrın umdeıi " MlLLlYET " tir· 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Tü.ı kiye için HaTiç içit 

L. K. L. K. 
3 aylaiı 
6 " 

4- s-
750 14-

ız .. ı4 - 28 -

Gelen e..-rak aer.i ..,.erilmez.- Mü.dd•t1 
seçen nüaltalar 10 lcuruttur.- Caz.et• •' 
matbaaya ait itler için rnü.di.riyete ırıii.• 
racaat edilir. C..ır.etemix ili.nlann me•'\t' 
liyelini kabul etınes. 

Ramazan: 22 
imsak iftar 
S. D. S. D. 
5 59 16 58 

- ~ 
di. Onda nezaket sanki kendisile sonra Liyonlu zengin bir fabriklltır 
beraber doğmuf, mevcudiyetine bi- rün iki kızile ahbap olmuş, iki 1'•
tişik bir şeydi. Her rast geldiğini tenis partisi yapmağa başlarnı!~: 
tevazu ve samimiyetle selamlıyan Bu kızların küçük on iki, büyiı~ 

bu adamda daima ibzal edilmeğe ha on altı ya,ında idi. Birinin ııı ; 
zır öyle bir zarafet, öyle nazik bir (Annette), ötekinin adı (Blancb~ 
eda vardı ki bunu görmek hakika- idi. Genç kızlar saf ve maswn J>ı~ 
ten bir zevk tetkil ederdi. Mesela i'vebazlıkla tenis oynar, bu yeti 1 Umumi harpten on sene evvel,\ yonun mütterileri bir Alman karı 

Fransanın Riviera sahillerinde U· koca, Danimarkalı titman bir a
fak bir pansiyonda bulunuyorum. \ dam, bir ltalyanla karısı, kibar bir 
Atağıda hikaye edeceğim bir ha- lngiliz kadını, bir de ben, yedi ki
dise yüzünden bir gün pansiyonun tiden ibarettik. Hepsi Burjuva sını
müşterileri arasında bir münakata fına mensup olan bu mü9teriler ye
koptu. Bu münakata biran içinde mek sofrasında havai aohbetler e-
0 kadar kızıştı, öyle alevlendi ki derler, tundan bundan görütürler, 
az kalsın kötü bir kavga halini a- tatlı ve zararsız latifeler yaparlar, 
lacaktı; hatta bir aralık kin ve kü- yemek bittikten sonra kalkıp dağı
für dolu aözler bile teati edildi. in- lırlar, Alman kan koca civarda do
sanların bir çoğu böyledir: Onlar laşmağa ve fotoğraf almağa çıkar, 
da muhayyele kuvveti adeta yo- Danımarkalı adam yeknasak bir 
sunlu olduğu için kendilerine doğ- itiyat ile balık avına gider, lngiliz 
rudan doğıuya alakası olmıyan, kadını yemek münasebetile fasıla 
kafalarına sert bir darbe ile çarp- verdiği mütaleasına koyulur, ltal
mıyan hadiselere likayit dururlar, yanla kansı Monte Karloya doğru 
halbuki bunl=.rdan daha az ehem- bir gezinti yapar, ben de ya bir 
miyetli ba,ka hadiselerle kartılat- ~ahçe iskemlesine uzanar:J< tenbel
tıkları zaman mevcudiyetlerinin lik eder, yahut odama çekilerek ça
içinde derhal ölçüsüz bir ihtiras lıtmağa batlardım. 

hadise alelade bir ~Y değildi. Ön
cephesindeki pencereden kar
tıki sahillerin kayalıklarla süslen
mit güzelliklerine bakan pansiyo
numuz, ilk nazarda, müstakil bir 
kötkü andırırdı; halbuki hakikatte 
(Palas otel)'in bahçesi içinde ve 
otelin mü9temilatından idi. Gerçi 
otele nispetle burası daha ucuzdu. 
Fakat doğrudan doğruya otel ida
resine bağlı, ikisinin de bahçesi 
mütterekti; o derece ki pansiyonda 
oturanlar oteldeki müıterilerle da
ima münasebette bulunurlar, dai
ma beraber vakit geçirirlerdi. 

!eri geliyor ki gerek bizzat hadise
nin gerek bizim pansiyonda ko
pa~ münaka,anın bu teferruat ile 
yakından alıikası vardır. Yeni ge

len mütteri otelin denize bakan 
cephesinde bir oda kiralamıftı. 
Bundan vakti hali yerinde bir adam 
olduğu anlaplıyordu. Bu genç 
Fransız yalnız kıyafetindeki ciddi 
zerafetle değil, şahsan güzelliği ve 
sevimliliği ile de herkesin dikkat 
ve muhabbetini celbetmişti. Bir 
genç kızın yüzünü andıran uzunca 
bir siması, dudakları üstünde sıcak 
bir buae nüvazişile duran İpek gibi 
yumuşak ve sarıtın bıyıkları, beyaz 
alnının yukarısından başlıyarak 
dalga dalga kıvrılıp giden kestane 
renginde saçları vardı.Bakışı tatlı 
idi. Bütün mevcudiyetinden bir le
tafet, bir tefkat ve rikkat inti!'lr e
diyordu. Herkese kartı mültefit 
ve son derece nazikti; etvarında 
hiç bir gayritabiilik, hiç bir sahte
lik yoktu. Uzaktan, büyük moda 
mağazalarının camekanlarında pen 
be balmumundan yapılmıf, elinde 
zarif bir bastonla ideal erkek güzel 
liğini temsil eden mankenleri andı
rırdı. Fakat yakından tetkik edil
diği zaman onda kendi-:ıi beğenmİ! 
erkeklere mahsus ~otbinlikten, 

otelde mantosunu aramak için bir misafirle flört ederken ötede aıı" 
kadının vestiyere gittiğini görse ken !eri Madam (Henriette), otuz ~ 

disi daha evvel kotar, mantoyu a- yatında, narin, zarif, sessiz sadııı••j. 
lıp getirirdi. Her rast geldiği çocu- bir kadın, tatlı bir tebessümle otJ~~ 
ğ~ °!u!lak.a tatlı bir bakıtı •. g~zel rı seyrediyordu. Genç Fransız o tri!; 
hır latıfesı vardı. Onu meclıs ara, nün akşamı satranç tahtası üstüııô 
hot sohbet ve ayni zamanda ihti- bazı maharetler yaparak bir s-'

1 

yatkar bir adam olarak seviyorlar- kadar bütün otel halkını eğlendi'' 
~ı. Bu m~~iyetlerile o, mü~taz b.~r di. Aralıkta bazı zarif hikayele' 
ınsan tesırı yapıyor ve daıma mu- anlatıyor fakat bunları anlatıı ~eti 
t~beasim simasile, daima genç ve cemiyet ~e terbiye adabından :ıet' 
zınde letafetile batkalarına ho! gö- re kadar ayrılmıyordu. KızlatİI' 
rünmek için her hareketi ona yeni babası birlikte ticaret yaptıkl,tf 
bir cazibe ilave ediyordu. Onun bir adamla domino oynarken ıı' 
otele gelişi ekserisi yaşlı ve hasta- Fransız bir kaç defalar Mad-"' 
lıklı insanlardan ibaret olan otel Henriette'le otelin trasasında JJjıııt' 
müşterileri için bir niymet olmuştu. ca müddet gezindi. Gece yarıııtl' 
Onda gençliğinin zaferinden kuv- dan sonra odama çıkmak için ott' 

vet .ala~ öyle bir hal, öyle canlı ve )in müdür odası önünden geçer1'~ 
çevık hır eda, tabii letafetin bazı onu odanın loş bir köşesinde ll~_:t 
insanla~a verdiği öyle bir teravet bir daktilo ile, şüpheyi caliP ~ 
vardı kı !(Ok geçmeden ona bütün tarzda, sıkı fıkı görütürken l"jjt'_ 

kabanr ve ötekilerine gösterdik- O günkü münakata bu itiyadı 
!eri alakasızlığa mukabil berikile- bozmut, münakatanın kızgınlığı 
rinden lüzumsuz ~ mübalağalı bir içinde herkes biribirine adeta takı
teheyyüç duyarlar. lıp kalmıftı. Eskiden yemek bitin. 

O ııün de böyle olmuttu. Panıi- ce sofrayı terketmek istiy.,nler öte-

Münakafaya sebep olan hadise 
bir gün evvel otelde vukubulmut· 
tu ve tam manasile bir iskanda! 
mahiyetinde idi. 

Anlatayım: O gün öğle trenile 
tam saat on ikiyi yirmi geçe otele 
genç bir Fransız gelmişti. Hikaye
yi böyle saati ve dakikayı kaydet
mek ıuretile b layı ım undan i-

otel halkının muhabbetini kazan- düm. 
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COSTES 
ni :J-en~u_p olduğu fabrikanın ye
zi ır lıpıni tanıtmak için merke
ga:~ fark! Avrupada bir propa· 
Pro a turnesine çıkan "Costes'', 
rad gramı Üzere ,ehrimize de uğ
So 

1
' Burada bir müddet kaldı. 

İiz nra memleketine avdet etmek 
vaelredtekrar B,..l.anlara doğru ha 

an ı. 

"Co t ,, . . . • 
sınd 1 es un bu gelı' gıdıtı sıra-
rni a I nazarı dikkatimizi celbet
ka:do an bir nokta var ki, bunu 
ruz etmeden geçmek istemiyo· 

0 n. k Bu yazımızın mevzuunu da 
"~ ta tetkil etmektedir. 

•İnd 0 •tes" un propaganda tume
te ., e Eskifehir de vardı. "Cos
gi~ lstanbuldan sonra Eskitehire 
tın ed~kti. Buraya geldi. Ha.vala
di, N~elmesi için günlerce bekle 
bir ~. ayet müsait telakki ettiği 
landgutde .Eskitehire doğru ha.va
du. ~ skıtehiri sis ile kapalı bul 

'ı e geri döndü 
fte · • 

no~ b 1faret etmeğe istediğimi1ı 

8 udur. 

olan ~~elmi!el bir töhrete sahip 
ketini 

0 
°•teı"un bu ihtiyatlı hare

rnüt nun meslek· b' ' ··ki""·· 'le • . enaıi .. ı uyu ugu ı 
gıldir. P ııormemek mümkün de 

. liiç fÜ h 
lıkte hav~ae ı;..o~tur ki, tayyareci 
~Uf fartların akımiyet ancak u
ıle miirnkünda .. harfj harfina riayet 

F'lh ur 
• • 

1 akika "c 
~~bı diğer b . .. 0~tes" de ve onun 
lurlü harek llgı!ı. uçucular da bu 

1927 se et ~r ıtıyadıdır .. 
lonte" ·ı Fneıınde arkadatı "Bel-

ı e ra d . uc;rnaia k nsa an Amerıkaya 
Ternrnu d arar veren "Costeı" 13 
hir •- .,,,, z a 600 beygir kudretinde 

..... , 3ar ·ı ı:nı, A e ı e Paristen havalan. 
ile kar •~r •~alarmda fena hava 
tü. fi attıgından geri dönmü,. 

Bunun . . . 
•erdedil . !!'ıbı hır ~ok misaller 
ha va l ebılır; ve netıce olarak t:ı 
et Ve cı ara muvaffakiyet için cür
ihr cesaret ne kadar lazım ise 
lıd?at ve tedbir de o kadar fayda 

r. 
İtte, 1927 de Le Brix ile 42 

merhalede, bütün dünyayı d• 
d k (P . evre
Nere 1 R":rıa - Saint. Louia -
a~a - ıo. dö. Janiro - Mon 

tevıdeo - Buenos • Ayres - Pa. 

Deniz seferlerinde 
Çıkan ilıtilaf 
Denizyollan "d'" .. · ı mu uru ve 

ış etme f' 
Devlet d Şe ı Ankarada 

:ı:~utuı. fİ:k~~t011arı idareıile Milli va 
'" •;matında iht·r••aında, yeni hatla.tın 
n'n ktıaat vekaıı ~ çıktığı ve tarafey· 
1 e ka~_ar verdiğ'e~,nce meselenin hall\
karı· llıudürü Sad 1 Y.azılmıştı. Deniz yo 1 
trı ~1YYa Beyle etti"; ve iıletme tefi Ze-
1.1!1•rdir. Milll evelki gün Ankaraya git· 

1 ıdare reiıi S vapurculuk t>rketi mecli-
~llıııa günü A kadık zade Ruşen Bey de 
"ey d" n araya 'd -'~' tıfı • un kendiıil .. ~~ ec.,...,.r, Ruıen 

ize bu lıuıuıta e goruten muharriri-
•- p . §Unları söylemiıtir: 

ları ııvan ıtibaril D y"' e anlaıtık Hi e. evlet deniz yol· 
"•de 31 b · "ettuz yüzde 30 dan 

~~akaiınat~ç~!;tit_~~ldı. B_undan son· 
. Marmara ko" f . . l.lakıunatta, me-

•ıııı d.. r ezının b" li'il' b' . ' •ger ıahili D . ır ıa me •· 
nın v ne enız y il 'd . 
1 

apur ;1ıet • o arı ı areıı· 
aıtı. Fakat ı.a:e~ı esas ~tibairle karar· 
lıqtnak İınka ıakeleler üzerinde an
!landırına · nı ~asıl olamadı. Mesela 
~let<neli, Bke~e&ıne hangi taraf vapur 

""dan ha u ususta itilif edemed k 
nın t 'ka onlar, ekspreı Po tal ' • 
· lltnaınıle k eli • arı· ••ted'J en vapurlarına h do ı er. Bu 'b' al asrını 
I' layı ihtilftf gılk aıama'!'azlıklardan 
•ne lüzum ın tısat vekaletince ha). 

••ki t·• . hasıl oldu ve on g" .. d'J """ntallıı .. un •çın 
ı~ 'lleıi leka .. gor~ seferlere devam e-
-. llliib. rur ettı. Maamafih bun. 
tıdiy.,ru ıın 'eyler değildir. Ç<>k ümit 
leriın;z; ııı, ~ huıün yann biii.m teklif. 
A:nkarad.,,. bul. edilmiı olduğuna dair 
~••de ben. ınalumat ıelecektir. Bu lak ,..,__ ırn Ankar · .. . 
Ani;..,Y•talıt ~ya gıtmeme !uzum 

araya h ır. Aksı halde cuma günü 
&reket edeceğim.• 

Aleınd; k . c. ı-ı r ongresı 
17 1t· · I'. Ale d 
20 3 """""•an. m ar nahiye kongresi 
n . O da fırk ' çarıamba günü saat 
•aındaki ıaı:~•n dvilayet merkezi bi

un a Yapdacaktır. 

~ama - New-York - San. fra.n 
sısko - Vapurla T k' H . o ıyoya - a. 
voı - Kar · B -atı - agdat - Halep 

2 bin dosya 

Bunlardan 1000 tanesinin 1 
icraya ait olduğu anlaşıldı 

~dliye yangınından mütevellit vazi
yetin düzeltilmesi ve ıslahı meaaiıi de
vam etmektedir. Yanan ceza doıya1an
run tesisi İçin polis merkezleri jandarma 
mıntakasında yapılan meıa1 nelıicelen
ımel< üzeredir. 

Poliı mıntkalarından l:minönü nun
takaıında müddeiumumi muavinlerinden 
Remzi, Fatih mıntakasında Feridun 
Beyoğlu mıntakasında Muhlis, janda~
ma mıntakasında da Sabri Beyler çalıı
makt<adırlar ve bunlardan Beyoğlu mın
takasındaki mesai tamamen ikmal edil
mit bulunmaktadır. Bu meyanda Ana• 
dolu hanında Madam Viyolet'i öldüren 
Sokrat ile Todorinin de tahkikatları ye 

ni 1;>aftan y~pılm.ıı .ve ikmal edilmitOir, 
bu ıı te yenıden ıstintak hakimine veri
lecek ve yeni baıtan ıon tahkikatın a
çılması karaiıle ağır ceza mahkemesine 
ıevkolunacaktır. 

* • * 
Adliye yangınından kurtarılan dos· 

yaların tasnifine baılanılmıştır. Tasnif 
neticesinde yangından iki bine yakın 
dosya kurtarıldığı ve bunlardan bin la· 
neıinin icraya ait olduğu anlaıılınıt· 
tır. Dosyaların tasnifi işi perıembe günü 
•~ret~ kat'iyyede ikmal edilecektir. 
Şünd•ye kadar yapılan tasnif neticesin
de 200 lcüıur bin liralık senet bulun
ınuı~ur, ?u ıenetJer zabıtvarakalan ile 
teobıt edilerek ai~ oldulılan dosyalara 
konulmaktadır, itleri biten dosyalar 
pe>'.derpey ~it oldulıları mahkemelere 
verılmektedJT. 

• .. * 
": an~ndan çıkan paralardan evrakı 

nakd~ye ile llronz ve nikel paraların ta
d:<dı ıkmal edilmitUir. Evrakı nakdiye
nın 33,856 lira e>lduğunu evvelce yaz. 
mııtık. 

Nikel ve bronz paraların da 1700 kü
sur lira olduğu anlatılmııtır. Bu para
lar tamamen icra vezneaine teslim edil-

.. ' 
MiLLiYET SALI 9 KANUNUSANi 1934 

lngiltere nasıl hava müdafaasını 
hazırlı yor? 

Umumi harbin ferdasında ln- nin geçirmekte olduğu buhran bu 
gilterenin hava kuvvetleri dört sistemin tatbikatının hemen ikma 
yüz bölüğü buluyordu. tini icap ettirmekte; ve lngiliz ef 

1921 senesine kadar, İngiltere kvt umumiyesinin göstermekte ol 
bu kuvvetleri azaltmakta devam 
etti; ve bölüklerin adedi otuz iki
ye kadar indi. 

1920 • 1922 senelerinde, İngil
terede hava hücumlarına kartı dü 
tünülmüf bir tedbir, vücude geti
rilmit bir tetekkül yoktu. 

1922 - 1923 senelerinde, İngi
liz Parlementosu havaya kartı mü 
dafaa lüzumunu ve endifesini iz
har etti.Batvekil Baldwin,Metropo
lun müdafaası hakkında beyanat
ta bulunuı'.:ren, Britanya'nın muhte 
mel her hangi bir hava hücumu 
karşısında müdafaasız bulunduğu 
n.u ve ~u ~üdafaayı temin için de 
sııtemlı bır kuvvet ihdası lazım 
geldiğini söyledi. 

itte İngiltere Metropolunun ha
vaya karşı müdafaasına ait siste
min ilk esadarı bu tarihten itiba
ren başlamaktadır. 

1931 deki Cenevre mülakatları 
bu sistemin bazı kısımlarının tat
bikatını teahhura uğrattı. 

Halen, Cenevre müessesesi-

- Atina - Paris) 57,000 kilomet 
.·e kateden; 1929 d!t- Bourget ile 
.Aulart (Mançuriye} arasındaki 
/900 küsur kilometreyi bir hamle 
.!e alan; ve nihayet bir kanatta 
.:ransayı Amerikaya bağlayan 
.. Costes" lstanbul - Eskişehir yol
ruluğu için matlup uçuş şeraitini 
bulamadığından yolunu dirsekle
di ve böylece emniyeti talie değif· 
medi. 

r 

duğu endi,e bu hususun tesriine 
vesile olmaktadır. 

İngiltere Metropolunu hava hü 
cumlarından korumak için tesbit 
edilen sistemin hulasası şudur: 

İngiltere Metropolı,ı, hava mü· 
dafaası noktai nazarından, üç 
mıntakaya ayrılır. 

Biriitci mmtaka, mücadele sa
hasıdır. Bu saha düşmana göre 
değifir. Bu mıntakada hava mer
kezleri bulunur. 

İkinci mıntaka, hükiimet mer
kezinin kapladığı sahadır. 

Üçüncü mıntakaya gelince bu
na mıntaka demekten ziyade met 

ropolun bu iki saha haricinde ka 
lan yerleri demek daha doğru o
lur. 

Merkez mıntakasında bet ha· 
va gurupu bulunur. Bunlar yalnız 
merkezi müdafaa ile mükellef bu 

Yukardaki resiınlerden, sıra i
le, birincisi: "Costes" u lstanbula 
getiren ve iki adet "Hispano Sui
za 12 Ybrs" motörile mücehhez 
"413 Breke" yi; ikincisi: Hareket 
ten evvel "Codes" ile karısını; Ü· 
çüncüsü: "Costes ile Veron" u; 
dördüncüsü de: Tayyarenin mü
hendisi i!e "Costes" u son muaye
neyi yaparlarken göstermektedir. 

• lunur. 

Türk tabiiyetine geçmek 
isteyen Yunanlılar 

Ecnebilerin yapması menedilen kü
çük sanat erbabından ve Yunan le· 1 
baaaından bin kişinin Türk tabiiyeti· 
ne geçecekleri yazılmııtı. Yunan kon· 
aoloahaneainde isimleri tespit edilen 
ve etabli olarak lstanbulda kalmala· 
n mevzuubahia olan kimselerin esasen 
tabiiyeUeri meıkuk olan kimselerden 
ibaret oldu• ı ı B . gu an &fı mııtır. unların 
hakıki tahı'ı'yetl · · 1 •.• 1 • . 1 . . erının espıtı ı e ııtıga 
edılmektedır. Miktarları 1000 değil 
50 • 60 kadardır. ' 

mit ve mukabilinde bir makbuz aJ..,. 
m'.~tır. Bugünden itibaren de altın, gG
muı paralarla ecnebi devletlere ait ve 
emanet meıkükatın, dövizlerin, esham 
ve tahvili.tın tadadına baılanacaktrı. 

Yangında kalan bir kasadan zuhur 
eden ve kömür haline inkılap ehnit bu
lunan kıymetti evrakın okunulup oku
nulamıyacağı meıelesi hfila tetkik edil
mektedir. Bu evraktan bazı nümuncler 
Tıbbı adli kimyabaneıine gönderilmit· 
tir. Bunların kimyahanede bazı ilaçlar· 
la muameleye tal>i l<utularak bir nevi ta• 
ıa aksetirilmek suretile okunulmasrna 
çalııılacaktır. Eğer bu kabil olursa o 
zaman kasalardaki evrak ve aenetler 
yanımı ta olsa birer zabıtta muhteviya
tları teshil edilmek suretile ihticaç ve
saiki olarak yine kullanılabilecektir, 
kimyahanede ıimdilik bu evrakların is .. 
tifade edilebileceği kanaati haklın bu
lumnaktadır. • * • 

Adliye dairelerinin Postahane binau
na nalıli için heüz Adliyeye emir gel
memitıir. Maamafih postahane idaresi 
ttahliye iıine baılamııtır. Posta idaresi
nin kendisine kalan dairelere ne ıekilde 
ycrleıtirileceği teabit edilınitt'ir. Adliye 
dai~elerin!n m'!•~ iskemle, daktilo maki
ne•ı vesaıre gıbt levazımı •---~ 'le 1-Q.11.UUDen ı .. 
mal edilmiş olduğu için yen'ı b' k 
1 d·ı·rk b "b' maya na • 
~ ı ı ~.n .. u .gı ı levazım U•darilcine lh· 
tıyaç gorulmıyecektir yal abk 

1 lan 
. , nrz m eıne 

sa on nın tefriti ile u O..a la k ~· ıı ca tır. 

üçüncü kısımdaki hava merkez 
!erinin kuvvetleri icabında birinci 
mıntakanın kuvvetlerine iltihak e
derler. 

Her mıntakanm mevzii te,ek-

C. H. F. kongreleri 
C. H. F. Fener (Haliç) nahiyesi 

kongresi pazarteoi gecesi fırkanın F e
nerdeki binaaında yapılmııtır. Kong· 
rede fırka vilayet idare heyeti reisi 1 
Cevdet Kerim, idare heyetinden Ne
cip, Feri dun Beylerle kaza idare he
yeti reisi Dr. Hikmet, idare heyetin· 
den Cemalettin Fazı!, Vasfi, Orhan ve 
lamail Sıtkı Beyler hazır bulunmuılar
dır. 

Kongrenin açtlmasından sonra na· 
biye reisi, Şehir Meclisi azasından Dr. 
Huliiıi Ertuğrul Bey nahiye idare he
yetinin bir senelik idare heyeti rapo• 
runu okumuıtur. Alkıtlarla sık sık 
kesilen bu raporda bir senelik bir Öm· 
re malik olan bu nahiyenin bu bir se
ne zarfında nahiyenin tesisi için yapı .. 
lan faaliyeti, genç.Jikle teması, kültür 
aabaaındaki hareketler, bilhassa dil 
hareketine müzaheret, istikraz ve ta• 
ısarruf hareketleri üzerindeki mesai, 
nahiye dahilinde bulunan cemiyetler 
mesaisi, civar nabiye.lerle samimi te· 
maslar ve Cümhuriyet Bayraınında 
muhtelif anaımn bir beraberlik yapa· 
rak bayramı kutlulamasından b~~
dilerek bir senelik nahiye gehrının 
3260 lira olduğu zikrediliyordu. 

Alkıtlarla karıılanan raporu müte· 
akıp rapor etrafında ve serbest mev· 
zular üzerinde görüşülmüıtür. Bun· 
dan sonra vili.yet idare heyeti reisi 
Cevdet Kerim Bey kalkarak nahiye• 
nin bir senelik faaliyetinden dolayı 
memnuniyetlerini ızhar ebnİf ve fır .. 
kanın bilhassa Fener gibi bir muhitte 
daha fazla muvaffak alınası için her 
zamankinden daha fazla bir berabel'
lik ve uygunluk beldediğini söylemi§
tir. Cevdet Kerim Bey bundan sonra 
imza.lı bir fotoğrafını nahiyeye hediye 
ebniıt.ir. 

Kongre mün ... ebetile gençliğin bir 
kaç tablosundan sonra hazıruna incir, 
ceviz, üzüm ikram edilmiı ve yeni i
dare heyetine ittifakla Dr. Hulusi Er
tuğrul, Sami, Hüsnü, Necati, Abdul· 
!ah Hulusi ve yedeklere Omer Vehbi 
Sabri Nazmi, Cemal Beylerle müınea
aillittlere Dr. Hulusi, Hüsnü, muallim 
Necati Beyler teçibniıtir. 
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-Beş saatte Avrupadan Amerikaya .. 
Bu kadar kısa bir zamanda gidilebilecek mi? 

Profesör "Picard" dan sonra 1 
mülazım "Settle", onu takiben 
Ruslar, Almanlar, balonlarla ha
vanın Stratosfer denilen yüksek 
tabakalarına çıktılar; oralarda tet 
kikler yaptılar; gördüklerini, his
r.ettiklerini, mütirelerd rı 1 istidlal 
ettiklerini tesbit ettiler. "fenni ra
porlar intitar etti; gazetelerin ak
tüalite sütunlarında yazılar yazıl
dı .. 

Y azılmıf, söylenmif, teylerin 
miktarı ne olursa olısun, bu mevzu 
un henüz cazibesini kaybetmediği 
muhakkaktır. Geçenlerde Profe
sör "Picard" ın bu mevzu üzerin
de, bir hava mecmuasında, intitar 
eden bir yazısı da bunun böyle ol
duğunu gösteriyor. 

Acaba 15.000 metrenin üst ta
rafını tetkil eden ve stratosfer de· 
nilen hava mıntakasını tanımakta 
ne gibi bir fayda melhuzdur? 

Bunu Profesörün son yazısın
dan öğrenmek mümkündür. 

Profesöre göre, stratosfer mın
takasını tanımakta iki büyük fay
da vardır. Bu iki büyük faydanın 
birisi tayyareciliğe taalluk etmek 
tedir. 

Profesör, havanın nedret halin 

külleri bir avcı, iki bombardıman 
bölüğünden terettüp etmekte ve 
bunlar muvazzaf efrat ve zabita
nın elinde bulunur. 

. Muvazzaf kadronun yanında 
bır de gönüllü kadrosu vardır. Bu 
kadroyu tetkil eden uçucu ve ha
vacılaı her sene mıntazam stajlar 
geçirmekte ve bu suretle talim ve 
terbiyelerini yapar. 

Bölüklerin techizat ve mater
yelleri her yedi senede bir tebdil 
edilir • 

Manevra ve harp zamanların· 
Ja bütün tetekküller bir kuman
danlık emrine tevdi edilir. Bu ku

mandanlığı şahsında temsil eden 
mafevk bir hava mareşalı olur. 
Emrine, üç mmtakaya kumanda 
edecek yüksel rütbeli üç zabit ve

rilir. 

Bu sistemin tatbikine batlanalı 
hayli seneler geçmit olmasına rağ 
men, yapılan manevralar ) henüz 
hava hücumlarına karşı müessir 
bir müdafaanın meydana getiril· 

memi' olduğunu göstermektedir. 

İngiliz efkarı umumiyesmm 

"İngiltere Metropolu bir ada ol
maktan çıkmıttır" sözünün sıhha
tini kolayca reddetmenin müm
kün olmıyacağı anlaşılıyor. 

MI. Elli ilhak geldi 
Şehrimfade bedii danslar yapacak o

lan san'atki.r Matmazel Elli ilhak dün 
Sofyadan ıehrimize gelmiştir. Mabna
zel Elli ilhak sarııın bir Eıtunyalıdır. 
Avrupanın muhtelif tebirlerinde kendi 
icatJ.ıerdesi olan ve vücut harelcetİerin· 
den ibaret olan bedii danılarile tarun
ınıtbr. 

Est!unyalı san'atki.r ile dün Tokatlı
yan otelinde kartılaıtığonız zaman ilk 
sözü tu oldu: 

- Ben Eıtunyalıynn. Yani Türlcle
rin kardeıiyim. Biz Eıtunyalılar, Fin
landiyalılar Türklerle ayni ırka men
sup değil ~iyiz? .. Bu sebeple kendimi 
burada yabancı addetmiyorum.» 

Matmazel ilhak senelerden beri danı 
ile meıgul olmuş, fakaV danım ayak ve 
bacak bareketerile alakadar olmayarak 
buna vücut harektlerile de bir ahenk 
vermeire muvaffak olmutıur. 

San'atkir bundan bahsederken de
di ki: 

- Ben dansı bir meslek ve ıan'at e
dindim. Bu bende bedü bir his olarak 
yerleımiı;Uir. Bence herkes ıair olama· 
dığı gibi, dansöz de olamaz. Bu hini 
ve fıtri bir meseledir. 

Ben bale heyefile beraber değil yal
nız olarak dansederim. Bazan mal~m o
lan bir musiki parçası için bir dans ter· 
tip eder~m. Bazan da vücut ve ayak ha· 
reketlen eUrafında bir musiki parçası 
meydana getiririm. 

Danı son zamanlarda bir çok tabav• 
vüller geçirdi. Hiriıtiyanltlc bir zaman: 
lar dansı mahkiim etmiıtir. Halbuki 
Şarkta danı il8.hi bir san' at olarak ta· 
nınmııtır. Mabetlerde danı suretile en 
yüksek hislere varılırdı. 

Sonralan danı hep ayak ve bacak ha· 
reketılerine inhisar ettirilmittir. Halbuki 
danı yalnız bundan ;bareV değildir. ln
ıan vücudünün ve bütün i.zanın danıta 
bedii hisleri 'ifade etmek kabiliyeti var
dır. Son :ı:amalarda dans klasik baleler
den kurtuldu ve bütün vücutı hareketle· 
rini ve ihengini ifade edebilecek bir ıe
kil aldı. 

Burada bir ıü vare vereceğim. Göre· 
ceksini:ı:, beni beğenecek olursanız, bir 
iki oyun daha veririm.• 

Yazan: N. D. 

de bu mıntakada tam bir sükiinet 
mevcut olduğunu ve burada hare- ' 
ket edecek bir cismin asgari bir 
mukavemetle karplaşacağını söy
liyor. 

Filhakika, bu mıntakada hiç 
bir cereyan, hiç bir anafor, hiç bir 
sis tabakası yoktur. Burada, hava 
yı teşkil eden gazlar kesafetlerine 
göre mevki almaktadırlar. Sonra, 
15000 metrenin altında bulunan_ 
ve troposfer denilen mıntakada 
ki, - cereyanlı ve kesif bir mmta 
kadır - hareketten mütevellit ıü 
ratini murabbaı nisbetinde teza
yüt ettiği; ve me•ela, üç misli bir 
sürat için dokuz miali bir mukave 
met ve bunu yenmek için de 21 
misli takat lazım geldiği; hald~, 
stratosferde bu münasebetin ay~ 
ni kanuna tabi bulumamal-'n 
mesela sürati üç misli büyt: · 
için takati, takriben, üçle za ';et
mek kafi gelmektedir. 

Anlaşılıyor ki, stratosferde se· 
yahat imkanı elde edildiği gün, 
yolculuk konforu denilen mesele 
de halledilmif olacak. O vakit, yol 
cu için, bat dönmesi, bulantı gibi 
enditeler mevcut olmıyacak; seya 
hat bir ci~im üzerinde seyyal bir 
maddenin akıtı gibi bir rahatlık, 
tabii bir hal telakki edilecektir. 

Stratosferde seyahat tecrübele 
rinin bu güne kadar teahhura uğ
raması sebeplerini, iktısadi buhra 
nın sermayelere telkin ettiği endi
'ede gören Profesör, bu gün artık 
teknik mahzurların teferruata ta· 
alluk etmekte olduklarını ve aza
mi bet seneye kadar meydana ge
tirilecek stratosfer tayyarelerile 5 
saatte Paristen New-Y orka gidile 
bileceğini söyliyor. 

1 Mizah köşesi 1 
HAVA MUŞAVIRJNJN BUROSU .. 

_ Müdür Beyin bürosuna müt• 
havvil hatveli bir vantilatör talıacak
sınrz. 

Pallate 

Palto hırsızları 
Fenerde T abtaıninare cadesinde bak· 

kaal Lazarinin dükkanından sabıkalı Oı 
man paltlo ve dirhem çalmıı, Kaıımpa· 
tada da Hafı:ı:paıada bir binada çalıf&ll 
amele Mustafanm paltosunu çalan ıabı· 
kalı Kimi! yakalanmııtır. 

Gece işçileri 
Emniyet ikinci ıube müdüriyeti bir 

hırsız ıebekesini meydana çıkannı§Ur. 
Bundan bir kaç gÜn evvel Fatihte bir ev 
se>yulmuı ve bu evden mülfım mikdarda 
eıya çalınmııtır. Zabıta sıkı bir takip 
neticeıinde hırsızların izini bulmuıtur. 
Bunların meıhur gece hırsızlarından 
Şükrü ve Hidayet olduğu anlatılmıt. 
bunlar yakalamnıılardır. Bunlann ar• 
kadaılan olması muhtemel olduğundan 
zabıta tahkikata devam ebnelı:tedir. Et· 
yaların bir kısmı meydana çıkarılmıt· 
tır. 

Kaçak şarap 
Balatta tahtaminare mahalesinde Ha• 

cıgül sokağında 2 numaralı bakkal Yor• 
ginin evinde ıüpbe üzerine araıhnna 
yapılırut ve 24 kilo kaçak ıarap bulun
muıtur. 

Hırsız çırak 
Fatihte Çar§BIIlba caddeiınde ı91 

numaralı kunduracı Arif Efendinin dük· 
kanına gece geç nkit çırağı diğer Arif 
kilidi kırmak ıuretile içeriye a'innit ve 
dükkandan 3 çift iskarpin, bir terlik ile 
çekmeceden 570 kurut parayı çalmıısa 
da yakalanmqtır. 

Yeni •••rl1•t 

Esnaf mecmuası 
Birletik esnaf cemiyetleri tarafından 

neıredilen aylık Esnaf mecmuaıınrn 3 
üncü sayısı bir çok zengin mündericat 
ila int'.ıar etmiıtir. 
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Liselerde ıslahat 
(Baş ı 1 inci sahifede) 

mefhumu yoktur. Bazı çocuklar da var
dır ki görünü ıte ııhhatlidir. Fakat ha
S.ıkat~e anoı·maldir. Anormal çocuklar 
sarsak olurlar, bunlar küçük el san'at· 
l:rını bile f;kir ile değil görenekle öğ
renirler. 

ilk mektepten itibaren anormal ço· 
cuklar ayrılırsa, orta tedrisat müesse· 
selerinCe seviye arasında bir ahenk l'e· 
min edi:miş olur. Mekteplerde bir sı· 
nıftaki çocuklar arasında fazla yaı far
kı dahi bulunma:nak lazımdır. Umumi 
~iye de bu noktada ahenksizliği yara
tır.• 

Hıfzırrahman Rasit B. ne diyor? 
Diğer taraftan latanbul Erkek mual

l im m .ktebi pedngoji mua!limi Hızfı
rahrnan Ra,it Bey de bu husus~a ıunla
n söylemektedir: 

- F efkalade fark gösteren çocuk lan 
ve bilhassa geri kalanlan ta i:k mektep· 
len ayırmak, hem bu çocuklar için, hem 
de normal çocuklar için faideliıfü. Bil· 
hasıa ka!abalık ıehirlerde geri kalan 
çocuklar için huıuıi mekteplerde husuıi 
usullerle ltıdriıat yapılırsa, umumi se
viye yükselir. Bizde orta mektep tahsili 
azdır. Bir çok memleketlerde bizdeki 
orta mektepler, ilk mektep vazifesini 
gönnrkJedir. Onun i~n orta mektep tah· 
silini bazı çocuklara mahrum etmek doğ 
ru değildir. Ayırmak iti, orta mektep
ten IOlll'a olmalıdır. Orta mektepten 
sonra geri olan tıalebeye bususi meslek 
terbiyesi verilir ve muhtelif smıflarda 
yetitlirilir. llerde memleket itlerinde 
mühim mevki alacaklara liselerde, :rük· 
sek tahsil müesseselerinde bu suretle 
boş yer bırakılınıt olur. Gerek yüksek 
mck::eplere, gerek Üniversiteye gidecek 
talebeyi, demo'..!-. atik bir cümlıuriyette 
her şeyden evvel zeki ve kabiliyet esa· 
sına göre ayırmak yerinde olur. Mek· 
tepler çok kalabalıktır. Geri ve ileri ço
cuklan birden l'efrik etmek kolay de· 
ğildir. Fakat zeka ve kabiliyetler ayni· 
rnak suretiJe nüfuz ve para sayesi.nde 
okuyup diploma alanlarm i"al ettikle
ri mevkilere cidden kıymetli gençler 
gdmİf olur. 

Bu sayede halkçı bir cümlıuriyetuo 
fakir ve z.eki bir çocuk tahsilin en yük-

• ıek mertebesine çıkabilir. Maamafih 
tahsilde gruplaıma müşterdı: terbiye 
ve yenilik aleyhinedir. Tedrisatı fazla 
ferdilefllrmek te doğru değildir. 

Bazı Avrupa memleketlerinde 30-40 
seneden beri geri çocuklar ıçın ayrı 
•ktepler dershaneler vardır. Bizde de 
bu ıelı.ilde yardımcı mektepler liizımdrr. 
Zekiııya ve kabiliyete yer verilmek la
:nmdır. Daha doğrusu bir zeka ariıtok
rasisi vücudc getirme~ sure:Lle ferdin 
inki§afı ve cemiyetin manevi servetler 
artımlmıı olur. 

Fakat '>u mesele ayni zamanda içt;. 
mai bir meseledir. Kimıe çocuğunun 
geri olduğunu kabul etez. Halkçılık ce
reyanı bu meselenin lehine bir yol aç· 
mak mecburiyetindedir. Bizde sıruf far. 
kı yoktur.» 

Karakollar için de 
Bina lazım 

(Başı l inci sahifede). 
niyet Müdürlüğü için münasip bir 
binaya ihtiyaç olduğu kanaatini 
ızbar etmiıtlerdir. 

Alakadarların kanaatlerine göre 
senede bütçeye elli bin lira intaat 
paruı koıımakla tedricen merkez
leri yeniden yapmak kr.bil olacak
br. Esasen bir kısım merkez "Ve ka
rakol binalan da hük\imete ait de. 
ğildir. Kira verilmektedir. Bir ve
ya iki aene içinde bütçeye konacak 
tahaiaat ile ihtiyacın emrettiği bi
nalar yapılırsa hükıimet ileriki se
neler için de kira bedellerini tasar
ruf elmif olacaktır. 

Cinayet ve hırsızlıklar azalJı 
Son yapılan tetkiklere göre İstan
bulda son zamanlarda cinayet va
kaları bir hayli azalmı,tır. Bu me
yanda hırsızlık vakalan da çok a
zalmıttır. Emniyet Müdürlüğü bil
hassa aeraeri takımmrn faaliyetle
rine meydan vermiyecek yeni ba
zı tedbirler de ittihaz etmİftİr. 

--- -· - - --
..... >FIRSAT 

; lıifilik ve dahili bölmeli mükmı
mel bir halde 9000 lira kıymetinde 

b:r Fiat otomob'.ü 

2500 liraya 
SATILIKTIR 

Taksim. Surp Agopta Fiat prajmda 
Galip Beye mür"caat. - ( 11948) 

Tarihi roman : 24 

Yangın tahkikatı 
(Baıi 1 inci sahifede) 

yüt etmektedir. Yapılmakla olan tah.
kikat ilk tahkikat olduğu ve burada 
bilhassa yangın yerinde keıif yapıUna· 
11 icap ettiği için tahkikat batka yere 
gönderilmemi§, buraya müs!antik sa· 
lahiyetini haiz hakim ve müddeiumu· 
mi gônderiJmiştir. Evvelce de yaz.dı· 
jiımız veçhile bu tahkikatın belediye 
dairesinde mülkiye ve adliye müfettiş 
leri tarafından yapılan tahkikat ile a
li.kası yoktur. 

Belediye dairesinde yapılan lahki, 
kata dün de devam edilmiş, belediye
ye menaup ve yangınla ali.kadar ba
zı zeval dinlenilmiıtir. 

* • * 
Dün adliye müfetıiıi Ferit Bey tev· 

kifhanede Müddeiumumi Kenan Beyi 
ziyaret etmİ§ ve uzun müddet bera
berce görüımüştür. Bu görüşme esna
ımda Kenan Bey kimaeyi kabul etme· 
diii için ziyaretin tahkikatla ali.kadar 
olduğu ıayiası çıkmıştır. Fakat bili· 
hare bu fayianın aslı olmadığı, Ferit 
Beyin ziyaretinin tama.men hususi ma· 
hiyetle olduğu anlaıılmııbr. 

Dehşetli rağbet var 
(Başı 1 inci sahifede) 

J>ankada mevcut tahvillerin hepıi n· 
bldığmı ve miifterilerini memnun et
mek için haıka bankalardan tahvil a· 
lıp ki.ruz satıı yapbk!arını aöylemiı 
"Ye bu tahvillerin Paria -.e Londra bor· 
aalarmcla kote edilmesi talep edildiğini 
ifittiiini de ilave etmiJtir. 

llkmektep muallimleri de, alacak· 
!arı olan mesken bedellerine karıılık 
olmak Üzere kendilerine Ergani tah
villeri verilmesini İstemektedirler. 

Ticaret Odası Meclisi de dün aaat 
15 te fevkalade olarak toplanmışbr. 
Bu toplantıda Odanın 933 senesi ey: 
1U1, tetrinie-vvel ve te§rinisani ayları
na mahıuı hesap hülisaaı müzakere 
ve kabul edilm.iı, Oda Mecliaindeki 
münhal azalıklara aza intihabı hak· 
kında kitibiumumilik müzekkeresi o· 
kunmuıtur. Halen mecliate dört aza· 
Irk münhaldir. Bu azalıklar intihabatı 
için müntehibiaaniler_in. daveti tekar
rür elınittir. intihabat, gelecek pazar
tesi günü öğ!eden evvel Odada yapıla
caktır. 

Bunu müteakıp içtimaa riyaset e
den Oda reialerindcn Kara Mustafa 
zade A,hme~ ~ey .?dalar Bankası için 
Oda butçe11nın yuzde onu nispetinde 
aynlan ve Sumer Bank'a 

0

tevdi edilen 
paradan bir kısmile Ergani iıtikrazi
na ait ikinci tertip tahvillerden bir 
miktar mübayaaaıru teklif etmiıtir.Bu 
teklif, müttefikan tasvip edilıniJ ve 20 
bin liralık tahvil mübayauı için lktı· 
sal Vekaletinden acilen müsaade iste· 
nilmesi kararlaıtırılmııtır. Bu huausta 
bugün vekaletten mezuniyet istihıal 
edilerek yanna kadar mübayaat ya
pılacağı ümit edilmektedir. 

Bundan maada, aerek meclia aza
aınm, aerek erbabıticaret ve eanayiin 
de tahvillerden tahsan mübayaa el· 
meleri ve bu huauıta azanın tamdık. 
lan tacir ve aanayi erbabına veaaya· 
da bıılunmalan da tekarrür ederek iç
timaa nihayet verilmiıtir. 

Türkiye -Japonya 

Gazi Hz.nin Japon fmpe
ratoru Hz.ne tebrik 

telgrafları 
ANKARA, 8.A.A. - Japon tahtına 

veliaht olan bir prensin doğmuı olması 
münasebetile Reisicumhur ve Japon İm· 
paratoru Hazretleri arasında aıağıclaki 
telgraflar teati olunmuıtur: 

Japon lmparatoru haşmetli Hirobito 
Hazretlerine, 

Japon tahtına veliaht b'.r Prensin doğ· 
muş olduğunu büyük bir sevinçle haber 
aldım. Zatihaşmetanel<rine en hararetli 
tebriklt-r'.mi ve bu mesut vesile dolayı. 
siyla uil Japon milletinin refahı husu
eundaki tıemennilerimi arza müsareat ey
lerinı. 

GAZI M. KEMAL 
Türkiye Reiıicümlıuru Hazretlerine 
Lütüfı.ai- tebrik ve lemennileriniz.ıe'n 

fevkalade mütehassiı olarak zati devleti· 
nize hararetle tqekkür ederim. 

HIROHITO 

Yeni model Allegro 
Btr wye Od yGalG Mc;liı=ellın 
cvvda 1aJa .. t'tııld .-. 
"9ddı• .. ,,. bcrW-
ıreçlrmclıı IUrtli)'t. l:ııiltt. 
Eyt tuılf etabUımd• • • 
l(llt Jtttfrar tuımd.... • 

Mllıl•kkınnuU.t.. ~ 
HcrycNe uhl,,.. 

U.....MI .tnntaıanı • 

Burklıanl G111ltal>do n Şu 
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Sanayileşme programında, ihtiyaçlar esas tutulmuştur VAPU CULUK 
(Başı 1 inci sahifede) 

Konya J::reylisinde diğer bir doku· 
ma fabrikasının kuru!maemı da ta
savvur etmekteyiz. Bu fabrika
nın yeri kafi sarette tesbit e
dı.ldikten sonra derhal yaptırılması
na baılanacak ve 1935 de bitirilmit 
olacaktır. Bu fabrikanın yerini tayin 
için bir heyet Ereyliye gitmiı bulun
maktadır. 

Hususi te~ebbüsler için 
Vekil Bey, bu yapılacak olan do· 

kuma fabrikalarila ihtiyacımızın kar· 
ıılanmadığını itaret ederek : 

" Bu husuıta hususi ıermaye ve 
teıebbüslere de ayrıca bir pay hıra· 
kıyoruz. Ve bu payın bet senede kapa· 
tılacağına emin bulunuyoruz, demiı ve 
ili.ve e ı .n İ ft İr: 

•• Geçen seneJer içinde dokuma 
fabrikalarında çalışan amele ad~dİ· 
nin 68 binden 120 bine çıktığını göz 
önüne getjrireek bu yeni kurulacak 
fabrikalarla bu işle uğra;acak el ade 
dinin iki üç mi ali artacağı görülür .. " 

Pamuk 
Vekil Bey bütün fabrikalar faaliye· 

te geçtiği zeman pamuğa ihtiyaç ha
sıl olacağını söylemi" •Bugünkü re
koltemiz demiıtir, bütün Türkiyede 
seksen bin ba!yeyi geçmemektedir. 
Görülüyol" ki, bu fabrikaların kuru· 
Juşu çifçiye it bulacaktır ve iıtira 
kabiliyetini artıracakhr.,. 

KenJir 
Dünyada nevi itibarile birinci dere

cede uıyılan kendirden daha iyi bir 
kaliteden olan kendirlerimizin ihtiya
cımıza göre iılenmeaini ve memleket 
içinde sarfi1atmı temin için düıünü
len tedbZrlerden bahsederken Celi.! B. 
demittir ki: 
"- Halen memleketimizde bunun 

el ile işleyeninden ayn lıtanbuJda ça
hıan iki fabrika ihtiyacımız olan kın· 
nap, urgan ve balatlan ela yapmakta
dır. Bu sanayim yalnız açıkta kalan 
kıımı -;·1va1, kanaviçe gibi zarf halin
de ku\ıanılanıdır.n 

"Hindiıtandan Avrupaya getirilerek 
bu •anayide kullanılmakta o.lan jul 
ile memleketimizde kendirden imal •· 
dilecek olan çuval ve kanaviçenin ma
liyet fialleri arasında bir fark olup ol
mıyacağı cihetlerinin de aynca bir tet 
kike mevzu ıe,kil ettiğini iıaret eden 
Celi.! Bey, "Memleket haricine yapı 
lacak sevkiyal için jut kullanılmaaına 
rağmen memleket içindeki nakliyatla 
kendirden mamw çuvallann tercih •· 
dileceği ümidjni izhar etmiş ve ilive 
ederek memleketimizde ziraatin ve 
cinsinin iyiliği bizi bu nokta üzerinde 
de durmamıza aaik oldu. Şimdilik bu· 
nun elyafını ayırmak için küçük Men· 
deres ve Kaıtamonu havalisinde birer 
küçük fabrika açacağız,, demiıt!r. 

Merinos yünleri 
Vekil Bey, beyanatına devam.la Me 

rinoı yünlerinden iplik yapmak için 
Bunada bir fabrikanın kurulacağını 
ııöylemit •• memleketim.izde bu
nun haricindeki İplik nevmın 
yapılmakta oın-ına rağmen Merinos yü 
nünden yapılan iptklerin hariçten getir
tilebilen miktannm gün geçtikçe artma.
ıı yüzünden bunu yapacak bir fabrika
nın tesis~ !üzüm görüldüğünü , yünlü 
mensucat ithalatmın ihtiyacnmzı kartı
byacak derecede memleket İçin de ya· 
pılmuı dola.yisiyle kesildiği Te bu me· 
ıelenin hal edilmiş olduğunu kaydederek 
deınittir ki : 

'' Bir taraftan yerli yapağı cinsinin iı
lahına devam etmekle beTaber Merinos 
cinai koyunlann yetitlirilmesine de ça
htılacaktrr. 45 kuruşa satılan yapağa kar· 
tı Merinos yünleri 125 kuruıa sablmak
tadır. Kurulacak olan bu fabrika için da· 
hilde iıleyecek yün bulunmazsa hariçten 
ihtiyacımız için iki buçuk milyon kilo 
yün getirtmek mecburiyetinde kalacağız. 
Bu •erdiğim izahat kurulacak olan bu 
fabrika ile lıayvan yetiıtirenlere ne lca· 
kar müsait bir aaha açıldığım gösterir. 

Demir sanayi 
Programın en mühim noktalanndan bi

rini tetkil eden ve memleketimizde yeni
den kurulacak olan demir u.nayü hak· 
km da da izahat veren iktisat Vekili Ce
lal Bey, epevce zamandanberi bu husus· 
ta tetkikat · "Pılmıf olduğunu ve bu se
nayia esas 1 ;kil eden demir sanayünin 
kıırulmuı İçin memldı:etiınWn lizun ge
len bütün İmkinlara malik bulunduğu. 
nu kaydederek bu sanayi tubesinin ku· 
nılma.sı için laznn gelen vaatf'.ar hakkın
da sorulan bütün ıuallere karı• mutahaa· 
aıılann ''eYet" cevabmı •erdilderini söy 
lemit ve demir ıanayünin kurulduğu 
gün memleketimiz için mühim bir mese
l~nin halledilmiı olacağını iıaret etmiş. 
lır. 

MaJenler 
Bu vesile ile memleketimizde maden

ler meaeleıine t-.. eden Celil Bey,her 
noktadan bir jeoloji enatitüıünün teaisi 
zaruretini icap ettiren sebepleri izah e
derek bunun bir an ..,,,el kuruhnuı ci
hetini yapılacak itler arasmda göz önüne 

alındığını da ilive eylemiştir. lannı koruyacak bir İş ve i şçi l er büroıu6 

Mahrukat ı nun ve meml . kot s.mayi;nin istikametini TORK ANONiM ŞlRKETICI 
ISTANBUL ACENTALI lkt sat Vekili Celil Beyin bu izahat ve Tiirkiye iktısadiyatını tetkik edecek 

ları a~asında Üzerinde bilhaasa tevak- 1 bi~er. h eyet vücuda getirileceğini söyle-

k f . • . . 1 l d b" . . d mıştır. Liman Han, Tele/on: 229~ 
u ettıgı mese e er en ınsı e ev ""' • 

mahrukatı meselesidir. Kok ve ıe~ Dıger vakaletlerın programları 
kok istihlakinin memleketimizde gun 
geçtikçe artmakta olduğunu kay • .., l en 
Vekil Bey, bu iki cina mahruka~ın 
memleketimizde elde ~dilebilmeıi iç:n 
daha ıimdiden faaliyete geçilmit o .du 
ğunu ve önümüzdeki kıt mevsiminde 
bu iki cins masrukatı temin edecek 
fabrikaların Zonguldakta kurulmUf 
bulunacağını söylemi! ve demittir ki: 

''Bu ev mabrukatı meselesini hallet
tiğ :miz takd:rde ormanlanmızı da kur 
tarmıf olacağız. Mem.Jeektimizin her 
tarafı muh'.elif cinsle birer kömür de
posu ba.1indeclir. Fakat bunlara kaz
ma vurulmıyarak yanı b ı ' anndaki 
ormanlara balta vurulmuıtur. Bu or
manları kurtarmak en mühim bir İf o
lacakhr.,, 

Vekil Bey bu mahrukat meselesinin 
miUi ihtiyaçlarımızla mütenasip bir 
tekilde halledi~mesinin gözönünde bu 
lundurulduğunu ve halkı bu tarz mah. 
rukatı kullanmıya alııtrrmak i.;Jn icap 
eden tedbir ve va~n~aların kül halin· 
de uılim bir tekle bağlanacağını iıa· 
ret ellikt"n sonra Ergani bakır made
ninin, dem· ryolunun Erganiye vardığı 
gün faal bir vaziyete geçmesi için ha· 
zırlıklarda bulunulduğunu, kükürt ma 
deninin itlet:lmeai için teıekkül etmit 
bulunan ıirketin 19JS ıenesine kadar 
faaJ:yete geçerek istih&a.le başlıyacağı· 
nı söylemit!ir. 

Sellüloz ve kağıt ıanayiine gelince: 
Celil Beyı evvela kağıt fabrikaaı

run ve onu takiben de diğerinin ya ...... 
lacağını oöylemit ve kağıt fabrikası
nın fimdifjk memleketimizin ya • 
rı ihtiyacını karşılıyacak ya• 
zı kiğıdı ile sargtlık, mukavva 
ve onun envaıru yapmak ile iıe batlı· 
yacağıru ve önümüzdeki ilkbaharda 
temeli atılacak olan bu fabrikanın 
1935 seneıinde intaalı biteceğini ve 
bunun S • 6 milyonluk bir iı hacmi ya 
ratacağıru ilave etmiştir. 

/pek fabrikası 
Kurulacak ıun'i ipek fabrikasına da 

temas eden lktısat vdl'.il'.nıiz, ba sa
nayiin leh ve aleyhindeki mütalealar 
Üzerinde durmuş ve bütün dünyada 
1913 ten bugüne kadar ıun'i ve tabii 
ipek istihaalabna ait tululan is:atistik
lere müstenit ma.himat verdikten son
ra demiıfr ki: 

Suni İpek fabrikaaı kurulduktan ıon
ra hunun İptidai maddelerinden ancak 
yüzde on üçünü hariçtıon getirtecek ..., ge 
ri kalan kıımmı içeriden temin edece
ğiz. Bizim suııi ipek meaelesinde istinat 
ettiğimiz nokta suni İpek tabü İpek İs· 
tihlaJ.ıini azaltmayacağı cihetidir. Son üç 
ıenenin cümrülc istatistikleri bunu teyit 
etmektedir • 

'Altın, petrol 
Vekil Beyin bu izahabna gör~, gerek 

altın ve gerek petrol taharriyatı neticele
ri ümitsiz değildir. Mutahauıalar bugüne 
kadar vardıklan netice kar111ında tahar• 
riyatm daha derinletlirilmeıine lüzum 
göslermitlerdir. Celi.l Bey bu noktalar 
üzerindeki mesaiyi fU cümle ile ifade et
miıtir : 

" Eğer tabiat bunları bize venniı İse 
muhakkak olarak bunlan meydana çıka
racaiız.." 

Mealeki tedrisat 
Programın umumi hatlan üzerindeki 

bu izahatından sonra iktisat V elcili Ce
li.1 Bey, bunun tatbikinde ihtiyacnnız 
olan elemanlann yetiıtirilıneıi hususu
nun da gözden uzak bulundurulmadığı~ 
ru bu meyanda meseleki tedrisata da bir 
yer verildiğini söylemit ve demittir ki: 

" Bu tedrisatı dört k11ma ayırmak iıti· 
yoruz yüksek mühendiı telcn's
yen, uıtaJar ve yetiım:ş ame
leler bunlardan biriııci ve ilcinciıini 
Avrupada yeti§tinnek istiyoruz. Be bu
nun için elli ltılebe göndereceğiz. Ame· 
leler için de fabrikalarda gece kursla· 
rı yapacağız. Diğer taraftan bu yeni ih
tiyaçlara göre memleket içindeki sinai 
tedrisabn tekillerini maarif velcilel'i i
le birlikte tetkik edeceğiz. Ve bu mak· 
aatla iki vekaletin salahiyettar ttkanın· 
dan mütqekk'jl bir komİlyon tetkil e
derek teıbit• edeceğiz. 

Vekil bey, bu meyanda Avrupaya gön 
derilecek talebenin çok ula bir müralıa
beye tutulac:aldanru da eıhermniyetle kay 
dettikten sonra program el~afmdaki İ· 
zahatına nihayet venniıtir. 

lktısat VekôletinJe 
Bundan sonra lktıat veki.letCıule 

yapılmaaı det"pit ed"Jen 11lahata temaa 
eden Celal bey, bu bnıuıta da izahat ve

rerek harici ticaret ofui merkezinin An· 
karaya nakledilerek bunun lsllı.nbulda 
ve hmirde birer tube.in'iıı teıkil eclile
ceğini, memleket içindeki bütiln tari
feleri iktuadi vaziyet• söre tadil ve tes 
bib etmek üz.ere bir tarifeler büro.u ile, 
miktarı gittikçe arlan İtÇiferimizin balı:-

ANKARA, 8 (Telefonla) - Kat'i 
§eLini alan iktraadi programın taıbj .. 
kinde tam bir muvaffakıyet lemin et
mek maksadile Ziraat, .Maarif ve Na
fia Vekaletlerinin de bu programa 
muva2i olarak birer program tanzim 1 
etmeleri karar!ııımııtır. 

Memleketim!zde aınai tedrisatla ti .. 
cari tedrisatın ıslah ve takviyesi için 
lktısal ve Maarif Vekaletleri mütehas· 
aralarından müte§ekkil toplanacak bir 
komisyon alınması li.zıms._elen tedb:r. 
!eri le.pil edecektir. 

Avrupaya talebe gönJerilecek 
A vrupaya bu sene muhtelif aanayi 

tubelerinde ihbsas keabetmı.) ~ri :çin 
50 talebe gönderilecektir. Bu talebe· 
ler açılacak bir müsabaka imı.;....~nm· 
da kazananlar arasından seçilecçk ve 
taluilleri eınasında ciddi bir müraka· 
beye tabi tutqlacaklardır. Bu talebeler 
her aene okuduklan mekteplerde ve· 
recekleri imtihanlardan batka hususi 
imtihanlara da tabi tutulacaklar ve 
diploma alarak meınlekete döndükten 
sonra bir devlet :imtihanı geçirmeğe 
mecbur olacaklardrr. 

Memlekette kurulacak sanayiin 
sevk ye idareainde kullanılacak yük· 
sek mühendialer ye tekniıiyenler bu 
auretle hariçte yetittirilecek ve b!"'lar 
yelİ§İnciye kadar ecnebilerden iıtifade 
olunacaktır. 

Ziraat vekôletinin vazileleri 
Ziraat Vekaletine terettüp eden va· 

zifeler de mühimdir. Baıta pamuklu 
mensucatta kullanılacak pamuk jıtih· 
aali.tımızm artınlmaaı ve uzun elyaf· 
ta pamuk yetiıtirilmesi lüzumu asıldır. 

Merinoı koyunlarının teksiri meae
lesi ve kuzuculuğumuz ciddi bir tet-

BANDIRMA YOLU 
SAADET vapuru 9 ikinci l{iı· 

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

ANTALYA YOLU 
INöNO vapuru 10 ikinci Ki.· 

nun çar~amba günü saat 10 d~ 
Sirkeci rı lı~ıınmdan kalkarak gı 
dişte DOCRU, 1ZM1R, Küllük· 
Bod. um, Fethiye, An:alya dö· 
nütte bunlara ilaveten Finike, 
Çanakkale, Geliboluya uğrıyn· 
caktır. 

AYVALIK YOLU . 
SEYYAR vapuru 1 O İkinci I< 

nun Çarşamba günü saat 17 
de Sirkeci rıhtımından kalkaralı 
Gelibolu, Çanakkale, Küçükku· 
yu, Altın oluk, Edremit, Bürha· 
niye, Ayvalığa dönüşte bunlatll 
ilaveten Bozca Adaya uğrıya· 
caktır. 

BARTIN YOLU 
BARTIN vapunı ı 1 lkinci J<i· 

nun Perşembe günü Sirkeci rıh· 
tımından kalkarak giditte Alt· 
~a Şehir, Ereyli, Zonguldak, 
Bartın, Amasra, Kuruca Şile, 
Cideye dönüşte, Bartın, Zoıı· 
guldak, Ereyli, Akça şehre uğ• 
rıyacaktır. 

kike ihtiyaç göatermektedir. !ktısat ·--FARUKJ"NIN __ .., 
Vekili Celil Bey lzmire gittikten son- .. 

ra döniifte bu mevzu üzerinde tetki- cı·cı· Pudrası 
katta bulunmak üzere Bunaya da gi· 
decektir. 

Onnanlarmuzı vikaye IJ()ktasmdan Cofy pudrasının tıpkısıdır. 
kömürü ıiatt:matize etmek bir ururet 
halini almıttır. Bir çok yerlerd~ linyit kö Bir kere deneyiniz (11719) 
mürü olduğu halde bunlara bır kazma :::::::::::::::::::i dahi vurulınamıf, fakat ormanlar yağ. 
ma edilmittir. Bu gayri llabii vaziyeti 
önl<mek için Zonguldalı kömürlerinden 
istihaal edilecdı: kok ve sun'i anllrasitin 
odun ve odun kömnıürünü "" mahruka· 
tından uzalda§bracağı tabii görülmek
tedir. 

Ev mabrukatında maden kömürünün 
is timıı!inin Uımii için mühim bazı ted· 
birler almma11 dütünülmetkedir. 

Bu hususta lkbsat veki.letinde tel~
kat yapılmaktadır. Remü ve huıusi de· 
mir fabrikalarının ucuz maden kömürü 
aobalan imali ve bu sobalann halk.a tak
sitle tevdii ve sun'i antrasit ~stihsalatr 
tezayüU ettikçe tedrici bir surette sahil 
nya ckmir yollan güzergi.hı civarında 
odun aarfiyatmın membaı ve demiryol· 
lan nakliye ücretlerinin bu cins mad
deler için tenzili birer tedbir olarak 
derpiı olunmaktadır. 

Madenler kanunununda yapılacak 
tadiller meyanında kanuna yeni hii· 
lriimler iliveıi mukarrerdir. Bu me• 
yanda maden iıletme rubaab iıtiyen· 
!erde İfletme kabiliyeti aranması ve bu 
suretle madenlerimizin ıpekülaıyon 
mevzuu olmaktan kurtanlmaıı muta· 
aaYYerdir· Evvelce "Verilmit nıhutlar· 

Hacı Bekir 
Zade 

Ali Muhiddin 
Dllnyanın en meşhur 

Şeker ticarethanesi 
____ ._[11940),.,, 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehaııııı 

Cumadan batka günlerde s&•: 
(2,30 dan 6 ya) kadar lstarıb11 

Divanyolu No. 118. Kabina tel.h 
fon : 22398. Kıtlık ikametg» 

Telefon 42519. ı 

dan doğan mülkiyet hakkına hürmet D O K T O R 
edilmekle beraber bu madenlerin iti•· 'ı 
tilmesinin temini y~ıunda tedbirler a· Rusçuklu Hakkı . 
Jınacakbr. Galatuaraycfa Kanziik eczaha ...... 

Bet ıenelik progrımun tatbikinde en. 
son kurulacak olan kimya sanayii karı11ında Sahne sokağında 3 ,.....,,-
grupuna dört fabrika dahildir. Bunlar ralı apartnnanda 1 numara. J 
zaçyağı, klor, autkoıtik, aüperfoıfat I•••• ~ı 
fabrikalandır. 1 

' Yunus ve Gelibolulu lbrah im Ethem Beyler idaresinde• 

_ŞARK OTELLERi 
MERKEZi: Sirkeci Atır Efendi sokak Yenipostane arkasında 
ŞUBESi : Sirkeci Ebu11uut caddesi. 

Telgraf latanbul Şark oteli, Telefon 21695. (11894) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer (18758) metre kaputluk ~ 
maşın kapalı zarf münakasası 29-1-934 pazartesi günü,_, 
15 te yapılacağından iıteklilerin şartname ve numunesile._~; 
safını görme k üzere her gün ve münakasaya girmek •Y . 
mezkiir günün muayyen saatinde Komisyonumuza ınüt' 
caatları. (50) 

sonra, kıyamet kopsa çadırından 1 Fırat incisi gözlerinden emindi •• 
dıtar~Ya çıkmazdı. Kartısmda gördüğü erkek, Günet' 

G e e e o "" J Reıa: • • • in oğlu değildi. Onun sevdiği, bek-

uneşın g U -. Bır mıaafırım var, yavrum! )ediği kahraman değildi.. Yüzünü 
Dıyerek kızının yanına sokuldu. burutturarak: 

Batıkutu birdenbire o kadar çok 
aarılmıttı ki •• Kapının direğine da
yanrnamıt olsaydı, dizlerinin üs
tünde duramıyarak yere dütecekti. 

- Kızınız çok güzel.. ! 
Diye mırıldandı •• Elini göğsüne 

götiirerek heyecanını aaklamağa 
çalı,tı. 

Mersi.'nrn babası, delikanlının 
kızına evvelden gönül vermit oldu
ğunu kısır zekasile çarçabuk tah
min elmiftİ. 
Delikanlının kulağına yaYatça 

fısıldadı: 
-Kızım sana liyık bir çiçek.. 

Onu ya lreldayabilecelclin ! 

- Misafir mi dedin? - Sen biliyorsun ki, ben, Günef, 
Yazan: 1 ıkenıler F AH REDDiN Mersa fazla dütünmeğe vakit bu- in oğlile evlenmek istiyorum, baba! 

V b • k d I I d lamadı .• Babasının arkuından yu·· - Diyerek bag-ırdı .• Ve bir kelebek e ır aç a ım i er e i.. ·· b 
B h • ruyen ya ancı bir erkek gördü... gibi, ag-acın arkasından ur,.rak 

a çenın ortasına doğru yürü- V b" ,.-
du..• e ır ağacın arkasına saklanmak çadırına girdi. 

istedi. M • ·ı· Mersi babasını görmii .. tü: ersa'nın sesi uzaktan İfıh ıyor-
-. - Misafirin burada ne ifi var du: 

- Günet battı, baba! Sen gö- b b ? H · · b ' a a. anıya aen enim bahçeme -Bu adam kimdir, baba? 
ğün ıtığı ıöndükten sonra neden k ki · · · · 
b h er e enn gırmesını yasak etmi<- Reis yük" sek sesle cevap verdi·. 

a çeye çıktın? t• ?I • 
ın .. · • - Türklerin yeni reisi •.• 

Diye aealendi. B b · ·ı 
a ası gu erek cevap verdi: Çadırın içinde birdenbire müt-

Merai bir taraftan ku"larını ka. M" f" • • 
T • - ısa ırımız, Türklerin reisi- hio. bir feryat koptu: patıyor, bir taraftan da gözünün d k ı S T 

1 ır, ızun. eni görmeg-e, seninle E ..... hhhhh G·· •'"n og-
uci e babasını tetkik ediyordu. J - J .a •·•·••• uneT ı • 

ev enmeğe gelmif •• ! lu ölmü ..... 
Acaba reisin kızrndan bir fÜp- M • bu R ' 

heai mi vardı? ersa aözü duyunca ağacın • ei~, ~ızınm çadırına kotlu. içe· 

M arkasından batını uzattı •• Gelen rıye gırdı"i zaman Mersi baygın erai'nın derhal hatırına gelen • f" d'ı-L_tJ b" L.u. 5 • 
.. lı ·1ı ·maı b mıaa ıre ._.. e baktı. ır ._ yere yuy--'---lfb ••• 

fup eve ı ti .• u .~lm~u~t~tu.İillıı.~~A:.ca~b~a~b=u:.;ı;e=leİn,İiıl~=-~·i;.n anaum 

••• 
( Fırat incisi ) nin aşk1" 

M • ik" .. d b . ~·J ena ı gun en eJI Y-

rından dıtarıya çıkmıyordu. • il 
Reisin kızı baygınlık geÇI~ ~ 

dakikadan sonra yatağa dütıııuf 
Mersa'ya, sevgisini unutın1''1 

çın: 

- Güneş'in oğlu öldü .• 
Demişlerdi. 
Fıratlıların reisi: ıı" 
- Her geçen şey gibi, bu dıa 11 

tulmağa mahkfundür. . eJ 
Diyerek , delikanlıyı teaelh 

yordu. 

. ~tı kutu, (Fırat inciıi)derı 
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ŞEK.ER FABRI VE TRAKYA 

Türk 
İSTANBUL 

Anonim 
ALA 1 

Şirketinden: 
Fabrika ımzda çıkarılmağa başlanan yeni aene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 

Fiatlarunız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~oval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s landıt\a Küp Şekerin Kilosu 39,so lurnstur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara va~~n başına bet lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin l'i!zde yirmisi peşin ~e üs~ tarafı hamul; 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şırket tarafından muşten hesabına lll· 

~orta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. ı 

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

,ikramiyeli 0 
/ 0 5 f aizli

1 

Ergani -istikrazının 
"B,,tertibine aitilill 

Maliye Vekaletinden: 
ııh 14:1-1933 tar~h v~ 2094 ~umaralı kanun mu~~ince ha 

F evzıpaşa Diyarıbekir demır l~lunun ıefkatli ıstaay~ 
nundan sonra oları kısmının inşasına tahsis edilmek üzere 
lıaPılac:ı-k 12.000.000 - . liralık istikr~~ 4.000.000 -
r~lık ıkinci kısmını teşkil eden B. tertibının kayıt muame

leaın~ 9 Kanunuevvel 1933 de başlanılacak ve 11-1-934 akşa-
0\( bıtecektir 
tib • 1 - B~ istikrazm B. tertibi de beheri yirmiıer liralık İ· 

arı kıYrnette hamiline muharrer tahvillerle yapılacaktır. 
lan n 2 - B. tertibinin tahvilleri birden 200.000 ne kadar o· 

Uınaraları taşıyacaktır. . . . • . 
old ~3 - Bu itibarla tam tahvil (60) lıra ıtı~arı kıymetı~~e 
Üçt~t~~d'.'D her tertibe ait yirmi liralık tahv!l tam t.ah;v~lin 
hakkı ırını teınsil eder ve ikramiyelere de o msbette ıştırak 

nı Verir 
dukla. 4 - B~ istikrazm A. tertibi hamillerinin sahibi bul~ 
ınek ·~ 1 tahvillerinin B. tertibine iştiraklarıru temin edebıl
tarihi:ere 9 Kanunuevvel 1933 de n13 Kanunuevvel 1933 
lerine t:~a_dar ki ilk beş günlük müddet bu kabil iştirak talep 

B 511 
.. olunnıuştur. . . . . . . 

evvel u rtıuddet zarfında A. tertibı hamıllerı tahvıllerını, 
vilin Be tahvil aldrkları bankalara ibraz ile aynı nwnaralı tah 

· tertibi tahvilini talep edebileceklerdir • 
uırı 14 Kanunuevvel 1933 tarihinden itibaren satışlar 

uırıa serbestçe yapılacaktır. 
ait t 5.- Bu defa kayıt muamelesine başlanılan B. tertibine 
rtıin ahvıUeri nihraç fiatı ilk kuponun tam olarak tediyesini le 
bir t:nh, ~9,70 lira olarak tesbit edilmişt!r· Yani _!irnıi liralık 
tıl ktvıl bu müddet zarfında on dokuz lıra yetmış kuruşa sa-

aca ll'. 

li kıy6 - lstikrazm faizi 01.0 5 dir. Bunun için her tehvil bir 
ra . d . . ' cak nıetın e Yırmı kuponu taşıya tır. 

lG . 7 :--: Faizden.baş~ senede iki defa ~6 - Nisan- ve 
, T c.şı ın.:.evvel tarıhlennde eyapılacak keşıdelerde kazanan 
lUtnaralara qağıda. yazılı ikramiyeler tevzi olunur. 

Türk Lirası Y ekUn 
Beheri Türk Lirası Adet 

-
1 30.000 30.000 1 15.000 15.0000 
3 3.000 9.000 
6 909 5.454 

289 J.20 34.680 -
300 94.134 

y -
Ve teahi~ka.~da yazılı mıktarlar tam tahvil üzerinden hesap 
tiplerde hdi~iş olup numarasına ikramiye isabet edecek ter· 

Ah er barine üçte biri tevzi edilecektir. 
dilecek i b a1:da bir yapılacak keşideler neticesinde tevzi e
bit edilnı~ u ıkr~ye mıktarbrının.ne suretle hesap. ve te~
zah ediı.ıj 0~ugu ayrıca Broşiir halinde yapı~ neşnyatla ı· 
kalard ştır. Bu Broıürlerin kayıt muamelesuu yapan ban-

an ta.lep edilm . 
8 - F .. :_ 'kresı. · 1 b • 'kr t 'tf 'llıa k d --. ve ı amıye er u ısti azın emamen ı a· 
~ ar her ~lü resim ve vergilerden muaftır. 

te husu -;-;dBu ıstikraz tahvilleri resmi devair ve müesseseler 
sa ve rn~kı are ve belediyelerce yapılacak müzayede, münaka 
den ba .. ~ı..~~elelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerin
satılacak' kah~ edilir. Bundan başka hazinece sablnuş ve 
Şa bas 1 olan Milli Emlak bedellerinin ödenmesinde de ha-

• a ınır. 

Kayıt muamelatı: 
Bank lO - Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez 

ası ·1 z· ı 
llllJ. tnerk 1 e ıraat, ş, Osmanlı,Emlak ve Sümer Bankaları 
~u bankaİz ~e ştelk:: t

1
arafmdan her tarafta İcra edilecektir. 

ank D a.r an aş stanbul'da Amerikan Ekspres,Doyçe 
tna, F oyçe Oryant bank, Banko di Ro 
Banka eleınenk Bahri sefit SelanıA 'k b k · K · 1 • an ası, 
s'Cİye bankaa oBerİıy;.e k İtalyana, s. s. c. ı. ticareti Ha-

'."nsUn ve M. 1' • an ' 0
. r.~n ° Aziyatik bankalarile İzmir 

dılecelttir. ersındekı diger bankalar tarafından da icra e-

lesi içi! ~il d ~ de.fa yapıl~cak B. tertibine ait kayıt muame 
Yukarıda 'Y 

0 

1 
b lira yetmiş kuruşun tediyesi mukabilinde 

•~ 1 ankalar tarafından tahvillerin asılları ye· 

l ~..,. , ,,...?, .. _. -· · 

1 DEVLET DEMlRYOI.LARI 1DARES1 lLANLARI 1 
Ankarada istihdam 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 8.mirliğine, Ankarada Cer Dairesine müracaat 
]an. (79) 

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

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

yene neticesinin Sömendöfer hidematmda istihdamına mü
lllİt bulunmak. - 195 

10-1-1934 tarihinden itibaren ; portakal, limon ve em-
sali nakliyatına mahsus tarife değiştirilmiştir. 

Bu tarife, ambalajlı olm lk şartile, asgari beş ton olan 
veya beş ton Ücreti verilen hamuleye de tatbik edilir. 

Ücretler, ton başına maktuan, Payas-. Dörtyol - Top· 
rakkale • Mersin • Konya • Kütahya - Eskişehir -
~dapazarı - Haydarpaşa kısımlarında bulunan herhangi iki 
ıstasyon arasında 20 lira, bu kısımlar dahilinde bulunan her 
~angi bir istasyondan diğer kısımlarda bulunan herhangi bir 
ısta.sl'.'on mesela Tarsus'tım Ankara'ya veyahut bu kısımlar 
harıcınde bulunan herhangi iki istasyon arasında meseli : 
Samsun • Yerköy gibi, 30 liradır. 

Fazla tafsilit için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(80) 1!)~ 

Ramazan Bayramı münasebetile, on gÜn için, istasyonla 
ronızdan tam tarife ile bilet alacak yolculara nakliye ücret
leri üzerinden yüzde 30 ve ~laydarpaşa, Ankara garların
dan Haydarpafa • Ankara arasındaki istasyonlara gitmek 
üzre 9 ve 1 O numaTab katarlara bilet alacak yolcular için de 
yiizde 40 tenzilat yapılacaktır. 

Tenzilat müddeti 14 ten 23 Karu•l\usani gece yarısına 
kadardır. Fazla tafsilat için istasyonlarkıza müracaat e
dilmesi ilin olunur. (81) 197 

Tam hamuleli vagonla veya tam·vagon ücreti verilmek 
şartile yapılacak kepek, razmol, paspal gibi değirmenler
dP haııl oaln zahire gı§ası ve elek üstü mevat nakliyatı için 
D. D/79 numaralı bir tarife ihdas edilmiştir. 

Bu tarifeye nazaran yapılacak nakliyattan "A" baremi 
Üzerinden Ücret alınacaktır. 

He r senenin 1 şubatından ağustos 31 inci gününe ka
dar Haydarpaşa, Derince, Mersin, Samsun istasiyonlarma, 
(258) kilometreden fazla mesafelerden yapılacak nakliya 
ta, tenzilattan sonra ton başına asgari (450) kuruş alınmak 
şartile (A) baremi üzerinden ayrıca yüzde 30 tenzilat yapı-
lacaktır. (105) 203 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
lstanbul'da Hoca Alaeddin mahallesinde Fincancılar yo 

kutunda eski 4, 6, 8, 10, 12 ve yeni 65, 67, 69, 69-1, 71 nu
maralarla murakkam üst tarafları eıya vaz'ma mahsus kemer 
li dokuz adet oda, bir han avlusu, alt ve üst kısımları depo va· 
ziyetinde olan bölmelerle ayrılmış höcereleri müıtemil ma· 
ğazası bulunan han "çarşı" bedeli iki taksitte ödenmek şar
tile muhammen 26000 lira kıymet üzerinden kapalı zarf usuli 
le 23 Kanunusani 934 Salı günü saat 14 te satılacaktır. Talip 
lerin muhammen kıymetinin yüzde 7 buçuğu nisbetinde temi 
nal mektuplarile teklifnamele rini yevm ve saati mezkiirdarı 
evvel İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil Sa 
bş Komisyonu Riyasetine tevdi eylemeleri. (M.) (7093) 

123 

İnhiıarlar U. Müdürlüğü 
Alım, Satım Komisyonu ilAnları. 

Ameli ve idari tecrübesi bulunan bir makine veya E
lektrik mühendisine veya teknisyenine ihtiyaç vardır. Arzu 
edenlerin müracaat etmeleri. (140) 

1 3 üncü kolordu ilanlar7'] 
11111iJ en iz y o J J ar J 

M. M. V. Satmalına Komis 1 ş LE TM ES 1 
yonundan : ı Acenteleri ' Karaköy Köprübatı 

Eskişehirde iki efrat Tel. 42362 - Sirkeci Miihiirdarzade 
pavyonu ile mutbah, Ça- t--• H ... Tel. 22740 .,. __ 

maşırharıe, Haınam, ve U- f • •• ' t 1 
mumi kanalizasyon kapalı zmır sura yo ll 
zarfla yaptırılacaktır. Şartna· , SAKARYA vapuru 9 ikinci 
mesini ve planlarını görmek 1 Kanun SALI 11 de Galata nh
isteyenlerin her gün öğleden \ hmmdan kalkacak. Doğru İz. 

· • ak mir'e gidecek ve dönecektir. 
sonra ve münakasaya ıştıra (90) 20< 
edeceklerin de 15-1-934 pazar 
tesi günü sat 10,30 da teklif Karadeniz yolu 
ve teminat mektuplarile birlik 

d S ANKARA vapuru 9 ikinci 
te Ankara a M. M. V. atm- i Kanun SALI 20 de Galata fıh-
alma Komisyonuna müracaat- trmından kalkacak. Gidit~e Zon· 
ları (3433) (6923) 49 guldak, lnebolu, Sinop, Sam. 

• • • 1 sun, Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 

Eskişehir Askeri SA. AL. 
KO. dan: ~ 

Trabzon, Rize'ye. Dönütte bun
lar ilaveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. (89) 19! 

Müteahhidi nam ve hesabı
na 765,150 kilo meşe odunu 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 16-1-934 sa· 
lı günü saat 15 tediı-. Taliple
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak 
için de o gün ve vakinde tek
lif ve teminat mektuplarile Es
lcişehirde K. O. SA. AL. KO. 
na müracaatları. (3439) 

(7056) 62 

KARADENİZ 
sür'at yolu 

COMHURIYET vapuru ı ı 
ikinci Kanun PERŞEMBE 
20 de Galata rıhtımından kal· 
kacak. Giditte fneb:>lu, Sam· 
sun, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Rize, Hopa'ya. Dönüşte bunlara 
ilaveten Pazar, Pulatane'ye uğ. 
rayacaktır. (123) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğünden: 
Müsla~demler iç~ ~5~ adet yün gemici fanilası alına• 

caktır. Ve ıhale 27 lkincıkanun 934 cumartesi gÜnÜ saat 14 
te İstanbul Limanı Sahil Şıhhiye rnerkezinde müteşekkil Ko· 
misyonda yapılacağından şartnamelerini görmek isteyenler 
mezkUr Merkez Baştabipliğine ve ~nkara'da Hudut ve Sahil
ler Sıhhat Umwn Müdürlüğü Aynıyat Muhasipliğine rnüra-
catları. (27) 144 

Çankırı Nafıa Başmühendisliğinden: 
1 - Çankırı-Ankara şosaaınm mebdeinde dedeler köprü·. 

sünün betonarme olarak inıasr (14808) lira 3 kuruş bedeli 
keşfile 6 Şubat 934 tarihine kadar kapalı zarf usulile müna· 
kasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya şimdiye kadar yaptırmış oldukları be· 
ton arme inıaat ile bu köprüyü yapabilecek fenni iktidarı ol
duğunu isbat eden inşaat müteahhitleri kabul olunur. Bu 
nun için ihale gününden evvel müteahhitlerin yapnuş olduk 
ları işlere ait vesikalarını yollar Umum Müdürlüğüne ııöste
rerek bir ehliyet vesikası almaları icap eder. ı 

3 - ihale 6 Şubat 934 tarihine müsadif salı günü ıaat 
on beşte icra edileceğinden taliplerin yüzde 7 ,5 teminat akça 
larile kapalı teklif zarflarını ihale saatmdan evvel Makamı Vi 
layete vermeleri lazımdır· Teklif zarfları Encümen Vilayette 
taliplerin muvacehesinde açdarak en muvafık teklif sahibi
ne ihale edilecektir. Fazla malumat almak istey'!nlerin Çankı 
rı Nafia Baş Mühendisliğine müracaat eylemeleri ili.n olu· 

(83)) nur. 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünden ı 
1 - Zabıta memurları için yaptırılacak 4439 adet res

mi elbise ve 3364 adet kaputun malzemsile dikilmesi 7-1-
934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. 1 

Gedikpaşada Jandarma 2 - Elbise ve kaputların yalııız kumaşı Umum Mü-

1 d dürlükçe temin edilecektir. 
Satına ma Komisyonun an: 3 - İstekliler münakasa şartlarını Ankara'da Emniyet 

212 kalem tıbbi ecza ve malzeme 14 Kanunusani 934 Pa İşleri Umum Müdürlüğünden ve İstanbul Emniyet Müdürlü-
zar günü saat on beşte kapalı zarf usulile satın alınacaktır. ğünden öğrenebilirler. . ı 
Talipler şeraiti anlamak için istedikleri vakit kapalı zarf 4 - Teklif mektuplarm:la elbıse ve kaputıarm •• Ca-
münakasasma iştirak için gösterilen gün ve saatte ilk temi- ket Parıtalon ve kaputlar içi,, ayrı ayrı olmak şartile" ka
nat makbuzu ve teklifnamelerile Komisyonumuza müracaat- çar ~etre kumaştan yapılacağı yazılı olacaktır. 
Iarı. (7023) 35 5 - ihale 27 İkinci Kanun cumartesi günü saat on beş-

-----....---------------------.1 te Emniyet işleri Umum Müdürlüğü münakasa ve ihalat ko
rine geçmek üzere yine hamiline muharrer yirmi liralık 
vakkat makbu::: trerilecektir. 

12 - Muvakkat makbuzların asdlarilo ne zaman 
ğiştirileceği ayrıca ilin edilecektir. (6660) 

mu-

de-
31 

misyonunda icra edileceğinde'\ taliplerin 2000 liradan iba
ret muvakkat teminatlarile birlikte muayyen olan gün ve 
saatte Umum Müdürlük binalmdalci Komisyona müracaat 
etmeleri. (130) 



Al)rılarôVe-soaulc-aJgınlıııını-geçİrecek" 
r~ - ,,.. 
bir ilaç isterken, daima bu sözlerl ha•) 
tırl;yınız! Alacal)ınız mal, hakiki olmalı, 
• 

Umumi Nefriyat ve Yazı lıleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

11654 

' - A._kara 

MiLLiYET SAfJ 9 KANUNUSANi 1934 
c 

ayram ünasebeti 
Açılan Umumi Meşherde Mevsimin Her Türlü 

· ·yeniliklerini Bulabilirsiniz. 

BA 
Öteden"b~ri şehrimizin en iyi ve en nadide mallannı teşhir 

eden ve satan yegane mağazasıdır. 

Şimdi de her yerden daha çok UCUZ eşya alabile. 

ceğiniz yerdir. Sizi bekliyorlar. Gördüklerinizden ve servisden 
tam manasile hoşnut olarak ayrılacaksınız! · 

(Bakar Ltd. Beyoğlu istiklal caddesi No. 370) 

' . .. ' '~ ~ 

' Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Emlak Hi11esi Hisseye göre mU-: 
No.ıı No.ıı hammen kılmetf 
789 Kaııdilli Kandilli Yenimahalle Ana 55 eski Tamaaı 61 T. L. 
792 ArııaYatkay Arnavutköy BüyDkayazma Ahfap hane 131 2/6 100 ,, 
834 Galata Beyazıt Marya eski, Revani yeni Klgir hane ve bahçe 15-17 2/6 2000 ,, 
841 Samatya Hacı Hamza Sarayönü Ahşap haııe S 114 75 ,, 
842 ,, Hacı Evhat lğri dut 11 14 1/2 600 ., 
846 Yedikule Emine hatun Bucakbağı ,, 26 112 350 ., 
852 Tophane Beyoğlu Çukur cuma Ağa hamamı ve Tabancı Klgir apartıman ve dDkkkin 2-31 3/24 5000 ,, 
854 Kadıköy Osmanağa Aziziye Kigir hane 13 1/3 734 ,, 
Yll.ıı:de yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden Ye}'& gayrimll.b•dll bonoıile &denmek Ozere yukanda evaafı yazılı gayrimenkuller 

pazulıkla aabşa çıkarılmııtır. Kat'ı ihaleleri 11/1/934 Perıembe glhıü uat 15 tedit. Müıayedeye ı,tirak edecekler yevmi mezkllrda 
aaat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lazımdır. Senei haliye vergiıile belediye reıimleri ve vakıf icaresi mliıteriye aittir. Şart• 
name Bankamız kapısına asılmıştır. (78) 

ZA Yl - Dükki.rumm satıı ve imal def- 1 
terini zayi ettiğimi ilin eyleritn. Kantar
cılarda terazi dirhem imalathaneıi aalıi 

bi Mehmet Hamit. (11973) 

iZi 
BAYRAM 
Hediyelerinizi 

SUMER BANK 
Yerli 

allar 
Pazarından 

En iyi, 
En ucuz, 
En güzel, 
En sağlam! 

ls~anbul 
Babçekapı caddesi 

Beyo;lu 
lıtiklal caddesi Çoculuara ı ~ddesi 

Samıun 
Bankalar caddeli 

Süt 
veren 

annelere osfatlı Sark Malt HülAsası 
~ 

Kullanınız sütünüzü arttırıt 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir 11115 


