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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER F ABRİ {AL 
Şirketinden: 

R 

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

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s San~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı ha
mule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri 
hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gö nderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon ba
;;ına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 . Te1graf adresi: lst anbul Şeker. Telefon: No. 24470. 1222 

VAPURCULUK I 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

1ST ANBUL ACENT ALiCi 
Liman Han, Tclelon: 22921 

Karadeniz yolu 
M t L LE T v•~: 11 

P A Z A R günü aaat20 de Gala
ta nbtnnmclan lı:alkacak. Gidiflle, Zon
guldak, lneholu, Ayancık, Samaun, 
Ünye, Ordu, Gireoon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye, dönüıte bun .. 

lara il8.veten Of ve Sürmeneye uğTar · 

l Lira 

Nezle, grip ve ökıürll· 
ğün önünü alır herkes 
için lüzumlu 

PO.HO 
koklama cihazı her 
ecnnede bulunur. 
Anadolu de a c en ta 
aranıyor. Bütün ıark 
için umumi depoziteri 
Naim de T eledo 
İstanbul Sultanha
mam Hacopulo Han 

35 • 37 Telefon 
20620 - 42309 

(11334) 1226 

Bulgar Eksarhancsinden: 
Sofya Sen Sinodu için 27000 kilo sa

n ve 3000 kilo beyaz balmumu 14-3-1934 

Çarf&lllba günü aaat (16) on altıda h
tanhul' da Şi1lide kain Bulgar eluarhane
•in.deki kom.U.yonda pazarlıkla aatın alı
nac.aktır. 

Maim tutan komisyonca 34800 lira 
talımin eclilmittir. istekliler §al'fnameyi 
lıergün komisyonda görebilirler. Pazar
bğa girmek icteyenler teklif edecekleri 
malın bedelinin yüzde 5 nispetinde ~ 
minat akçelerile veya muteber bir ban
ka mektubile gelmeleri. (14259) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Kundak mekanizmaMnda islihat" 

hakkındaki ihtira için istihsal edilmit o

lan 1 May11 1928 tarih ve 1407 numara
}, ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk hu 
kere bafkaıına devir veyahut icara veri
leceği teklif edilmekte olduğundan bu 
hususla fazla malUınaC edinmek isteyen 
avalın Istanbul'da, Bahçekapıda Tq 
Hanında 43-48 numaralarda mükim ve
kili H. W. Stock ei'endiye müracaat ey
lemeleri ilan olunur. ( 14273) 

KINOPRIN 
KAŞELERi 

Ba,, dit ·.-e romatiz•a ağrıları, 
Grip nöbetlerinin, hanımların 
mutat aancılannı g~deren 'fe ani 
te1ir EDEN YEGANE lliçbr. 
1-10 adetli anbalıjlarını her 
~c1aneden arayınıı. 

M. Hikmet Tevfik [14195i 
1431 

Devredilecek ihtira beratı 
" Tüfek fükeoini idare eden menruz

..,...ıa islahat" haklundaki ihtira için is
tihsal edilmit olan 21 Nisan 1928 tarih 
ve 1405 numarah ihtira beratı üzerinde
ki hukuk bu kere ~kasına devir veya 
icara verilmesi teklif edilmekte olduğun
dan bu buıuıta fazla mah'.iınat edinmek is 
teyen zevatın lsL'anhul'da, Babçekapı'da 
Taş harunc!a 43-45 numaralarda mu · 
kim vekili H. W. Stock efendiye müra-
~· t eylemeleri ilan olunur. (14272) 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A-t•l•i ı Kanüy Köprt .... 
Tel. 42362 - Sirkeci Miihiirdanade 

H .. Tel. 22740 

İskenderiye yolu 
1ZM1R vapuru 13 Mart SALI 
11 de Galata rıhbmmdan kalka-
cak doğru İzmir, Pire, lskende
riye'ye gidecek ve dönecel~il'\ 

(1126) 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 12 Mart PA
ZARTESİ 19 da Sirkeci rıh
tımından kalkacaktır. (1128) 

İzmir sür'at yolu 
KONYA vapuru 12 Mart PA
ZARTESi 16 da Sirkeci rıh
tımından kalkacak doğru iz-

i mir'e gidecek ve dönecektir. 
(1129) 

,-4SOOL1RA• 
:'\akıl ı teminat \' ermek üzere ayda 75 
lira ücretle vezne cilik a ranılıyor. T ah
riren muracaaı. Şehzadebaşında Tüı k 
Li <esi son sını!ta No. 88 L. Sahip ef. 
vası tasılc hVezne., rumuzu ile mcktuP 
'"7ılma ( 1-1-%~) 

DiKKAT 
T A L K • YERLi Mamulat (Talcum .Purum Alba) 

Cins itibariyle ecnebi mallarından daha yuksek . . 
Muhterem Fabı ikalörlcr : Zahmetsiz ve komisyonsuz mal almak ıçın 

doğrudan doğruya fabrikamıza müracP.al ediniz. 

TECRUBE iÇiN NUMUNE GONDERIL~R 
DIKKA T : Malımız yıkanmı~ , gayet ince mikroskopik halded ı r. 

Fabrika ve ocaklar : Adapazan · Alaağaç. 
Adreo : TURKBOL Şirketi . Poota kutusu No. 37, Adapazan, 

• 

/ 

':DA A 
f?iRiKTiQEN 
RAl-'AT--60bR 1216 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı f stanbul 

Satınalma Komisyoaundan: 
1 - Muhafaza teşkilatı için (12000) kilo (3) mili· 

metrelik galvanizli yerli demir tel ile (500) kilo 1,5 milimet· 
rdik yerli bağ teli 13-3-934 salı günü saat 14 te İstanbul Güın 
rük Muhafaza Başmüdürlüğü binasındaki Komisyonda pa 
zarhkla ıatm almacaktır. 

2 - istekliler tasdikli şartnameleri her gÜn Komis
yondan alabilirler. 

3 - Pazarlığa girecekler malın Komisyonca tasarlan
mış tutarının yüzde yedi buçuğu olan (174) liralık vezne 
makbuzu veya teminat mektuplarile gelmeleri. (1087) 

1446 

Ankara Vilayeti Nafia Baş 
Mühendisliğinden: 

1 - Bedeli keşfi "35373" lira '72' kuruştan ibaret olan 
Polatlı • Haymana yolunda "20" menfez '4' kilometre şoıa, 
"2590" metre mürabbaı adi kaldırım inşaıile "5000" metre 
mik'ap taş ihzarı şeraiti dairesinde kapalı zarf usuliyle "21" 
gün müddetle münakasaya konmuştur. 

2 - ihale 19 Mart 934 Pazartesi günü saat 15 te Ankara 
Vilayeti daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Evrakı keşfiye ve projeleri görmek ve fazla malômat 
almak isteyenler her gün Ankara Vilayeti Nafıa Baş mühen
disliğine müracaat edebilirler. (1010) 1346 

Satılık motör ve hurda eşya 
Biri büyük diğeri küçük olmak üzere iki 
hava gazi motörü ile bazı hurda demirler 
ve tahta parçaları satılıktır. isteyenler 
idare müdüriyetine müracaat etsinler. 

1339 

Umumi Neşriyat ııe Yazı işleri Müdürü ETEM JZZE'l 

. ' 
lı) 
• 

1220 

EN EYi ARKADAŞl/'lll KUHBAIMOIN 

İLAN 
Sümer Bank umum müdürlüğünden 

Kay1tride kurulacak pamuklu mensucat fabrikHı lnıaatı ka
palı sarf uıullle münak11aya konmuıtur. MilnakaHya bu ıibi, 
aksamı es11iyeıl beton arme bilyük bina lıışaıbnı mu'faffıldyetle 
ikmal atmiı olduklarını iıbat eden 'fe fenni ehliyatleri "• mali 
iktidarları Bankacı ubit olan inıaat mDe11eaeleri ittirak ede
bilecektir. 

Müııaka11 24 Mart 1934 tarihinde Hat 15 de Ankara'da 
Sümer Bank Umum Mlldllrlüğüade yapılacakbr. Mllnakasa ıart
name1lne tevfikaa hasırlanacak tekliflerin bu tarihe kadar Umum 
mOdürlilğe tevdi edilmiı olmaları liıımdır. 

Proja ve şartnaıııel.rl ıılSrmek isteyenlerin her ılln 11at ondan 
12 ye kadar Ankara'da Evkaf apartımanında Bankamız Menıu· 
cat tubeılne mllracaatlan ve proje Te ıartnameleria 1 OD lira 
mukabilinde Bankamıııdan tedarik edilebllece'ği illa oluaur. (1044) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Kartal Maltepeıinde yeniden yapılacak Jandarma Ge· 
dikli Küçük Zabit Mektebi kapalı zarf usuJile yaptırılacak ve 
kapalı zarf münakaıaıı 1 Nisan 934 pazar günü aaat 15 te ya· 
pılacakbr. Talipler şartnameyi keşifname ve pilanları görmek 
üzere istedikleri vakit pazarlığa iştirak İçin de gösterilen gÜ· 
nün muayyen saatinde ilk teminat makbuzile Komisyonumu· 
za müracaatları. (1015) 

'----~E~V~K~A~F_.:.;M~O~D-1-Rl_Y_E_T_t_l~L~A~N~LA~R~l:._ __ JI 
Demirci köy camii şerifi İmanıeti, n1ülhak vakıflardan 

Galata' da Bektaş efendi camii şerifi inıanıeti mülhak vakıflar 
dan Ortaköyde teşrifatı M.a~mut efendi camii müezzinliği, Us· 
küdarda paşa limanm~a sıla~tar Abdurrahman paşa müezzin· 
liği, viyabeti Karaderuz bogazmda poyraz kariyeıi camii 
müezzinliği, BahçeköY .k~riyesi müezzinliği. 

Baladaki cihetler ıçm 24-3-934 cumartesi günü saat otı 
da musabaka imti~anı ~apıla~ağından talip olanların nüfu5 
tezkeresi ve askerlık vesıkalarıle Tevcih kısmına müracaat ef 
lemeleri. (1107) · 

1 IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
B~ri Kadıköy, ikisi Samandıra kariyE>sİndeki Nafiaya 

ait garajda m~vcut Üç adet müstamel kamyon pazarlıkla ıtı 
tılacaktır. Tahp olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım Mü· 
dürlüğüne, pazarlığa gİrmek için de 45 liralık teminat mak· 
b~zu ile 1~:3-934 pazart.eıi günü saat on beşe kadar Daimi :Ert 
cumene muracaat etmelıdirler.(1036) 

icra edilmekte olan Kanalizasyon ameliyatı dolayısik 
Küçük Pazarda Mektep, Ahlat, Deyirmen ve Leblebici so• 
kaklarının 10 Mart 934 tarihinden itibaren bilcümle vesaiti 
nakliyeye kapalı bulunacağı ilan olunur. ( 1131) 

• 



Altın madenlerimiz üze
rindeki aramalar ve tetkikat 
devam ediyor, Amerikan he
yeti İstanbula geldi. 

FIATI 5 KURUŞTUR 

r 

Sahip ve Başmuharriri : Sürt Meb'usu MAHMUTı 

9 uncu sene No. 2905 P AZARTESI 12 MART 1934 

Staviski meselesi yüzünden 
Orlean belediye bankası mü 
dürü tevkif edildi. Aranılan 
mücevherat orada bulundu. 

Tel • (Müdür: 24318, Ya.zı itl~ri müdürü: 24319. 
• idare Te Matbaa : 24310. 

Muhalefetle Tam Bir Anlaşma Yapılabildi, Balkan isakı 
Çarşamba Günü Yunan Meclisinde Tasdik Edilebilecek 
Buğdayı korumaya 
Devam için •.• 

Şehirlinin ekmeğin ki
losundan vereceği bir 
kurut, yalnız müstah
sili değil, müstehliki 
de koruyacağı için ye
rinde ve güzel bir ted
birdir. 

Ankara: ıı Mart 
Önümüzdeki nisanda tatbikine baş• 

!anması çok muhtemel bulunan buğda
yı koruma kanunu, hükiimetin; buh • 
l'an karşısmda milletin ayakta durma 
lı:abiliyetini talrnye için, Millet Mecli
ıine teklif ettiği tedbirlerden biri ola
rak tavsif olunabilir. Teklif henüz 
kanuniyet kesbetmiı değildir. Ve ala
kadar meclis enciimenlerinde tetkikte
dir. Bu ayın aonlanna doğnı meclis;n 
umumi heyetinde görütüle<:ektir. Bu 
görüşme sırasında hükUmet, tabiatile 
böyle bir kanundan ümit ettiği fayda
ları millet kürsüsünden anlatacaktır. 

Buğdayı konımaya devam için ek
tneğin her kilosundan alınacak bir kuru, re•İm, ilk nazarda köylü lehine ıe
lıirlilere yüklenen bir vergi manzara
ınu arzediyoraa da, mevzuu biraz de
te~ olursak; ırörüriiz ki böyle bir 
te~his sakattır ve iti basit görmektir. 
Zira ekmek baıma bir kuruşun tehirli 
müstelıliklere yüklettiği külfet, hükii
ınetin esbabı mucibe Jayilıasmda taarih 
edildiği veçtıile• onların buğday kanunu
nun tatbikinde 'ırerek dolayısile ve gerek 
hil"Çok hal ve zamanda doirudan doğru• 
ya göre ıeği C..ydaya nisbetle kıyas 
~ul etmez derecededir. Daha oonra 
lı:ö- lünün en mühim mahsulü olan buğ
'-YJan eline aeçe«k paranın tehirler
~!' uyandıracağı ik baadi hareket, fi' • 
-linin bu suretle verdiğini çok dalıa 
'-aıasi!e ödeyecek mahiyettedir. 

Memleketimizde tahmini bir heıap
la iiç milyon yurttat fınndan ekmek ye
l>!ct.tedir. Ve her nüfusun acnede 150 
lıilo ekmek yiyebileceği kabul ediline 
ekmek üzerinden alınacak resmin dört 
lıuçuk milyon lira gibi mühim bir pa
ra temin edeceği anla,rlrr. 

Ziraat Bankaımm emrine verilecek 
olan bu varidatla Tü~ buğdayının ge
niı ınikyaıta koruomasma devam olu • 
nacağı gibi, Zinuıt Bankasınca zirai 
ve ilmi mevzular için hükUnıetçe Ziraat 
Bankasından yaprlmı1 ve yapılacak o • 
lan istikrazlann İtfasına tahsis oluna• 
caktır. Görülüyor ki, böyle bir resim
den maluat her teYden evvel buğdayı 
korumaktır. Bugün nisbeten mahdut o
lan alım yerlerini çoğalmıak ve aabn 
alınan buğdayları muluılaza etmek için 
alınacak tedbirler konuna çerçeveainin 
başlıca f&rtlanru teılcil edecektir. 

Buğdayı konıma deyince, bundan, 
dolayıaile yalnız müstahsilin kastedil • 
diği manası çıkarılmamalıdır. Tabiat 
ve ahval zaman olur ki, miistehlikin 
de korunmasını icap ettirir. Ezcümle 
bu seneki mahsulün memleket ihtiya -
cını karşılayabilmek derecesini kat'iyet
le tayin etmek müfkül iae de, bazı 
~ntakalarda buğday hususunda bu • 
!tinden hissedilmeğe baılanan darlık; 
"'1ümüzdelci aylarda buralarda buğda
hn fazla yükaelme kabôliyeti görte • 
~ği kanaatini venn8ctedir. Bu ve 
lı"nun gibi hallerde Ziraat Bankasının 
elindeki atol<, fiyatın alabildiğine yük -
lehne.ine mani olabilecektir 

İtilaf tahakkuk etti .. 
Misakın çarşamba günü Yunan Mec

lisinde tastik edilmesi muhtemel 

Yunan kabinesi tefsiri beyanatın 
metni'!-i kabul etmiştir 

Dün ra.iaak etrafmdaki ib"llf üzerin -
de beyanatta bulunan Yunan Hariciye 

Na.zın 

M. Maximos 

ATINA, 11 (A.A.) - Atina Ajan· 
amdan: HükUmet meclise pazartesi 
günü, Balkan misakmm tasdikı proje 
aini verecektir. 

ATINA, 11 (Milliyet) - Dünkü 
kahine içtimamda Hariciye nazın M. 
Maximos Balkan misakı hakkında Y"'" 
pılacak beyanat için hükUnıetle mu -
halefet rüeaaaı ara&mda bir itilaf hu 
aule &"eldiğini &Öylemitfir. Kabine tef
airi beyanatın metnini tasdik etmiş 
ve misakın Mebusa.n Meclisine tevdii
ne karar vennittir. M. Maximos ya • 
nn misakı Hariciye encümenine tevdi 
edecek ve bir an evvel Meclis tara -
fmdan tasdikmı isteyecektir. Misa • 
km çarşamba giinü Yunan mecliainde 
tasdik olurunaama ihtimal verilmek • 
tedir. 

M. Papanastaıiunun beyanatı 
ATINA, 11 (Milliyet) - Birkaç 

gÜnden beri çiftçi Ye iıçi fırkası reisi 
M. Papanutaaiu'nun milli ittihattan 
aynlıp hükilrnetle te§riki meaai ede -
ceğine ve M. Makaimos'un yerine Ha 
riciye nezaretine geçeceğine dair bir 
havadiı deveran ediyordu. M. Papap
nastasiu dün gece matbuat erkanma 
beyanatta bulunmuf ve bunlan tekzip 
ederek bu gibi havadiılerin bir maksa 
dı mahıusla çıkarıldığını ve tamami -
le bir ahlaluızlıktan ibaret olduğunu 
aöylemittir. Çiftçi lideri beyanatına. 
devam ederek, fırkaımm hükUmet ta 
rafından meclis riyasetine namzet 
gö5terilen M. Voziki'ye rey vermesi
nin kendisinin hükümet tarafına geç
tiğine bir delil olaıruyacağıru beyan et 
miıtir. 

ehir Mec. sinemac ların 
derdine deva olamadı!. 

~ Trakya umum 
Mü/ ettişliği 

Cemil Beyin tayin edildiği 
haberi doğru değildir 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Trak 

ya umum müfettifliği teıkili için hü -
kiımetin münakale auretile Millet 
Meclisinden istediği tahaisata dair lô 
yihayı Dahiliye encümeni alak<UUUJ 
mebni Bütçe encümenine tevdi ctmİ§
tir. Bütçe encümeni halta içinde la -
yihayı tetkik edecektir. Umum mü -
lqtiıliğe Tekirdajı mebuau C~l Be 

f '1 

Cemil Bey " 
yİn tayin edildiği lıakkmdaki lıaber -
kr hiç bir esaaa i&tinat etmemekte -
dir. 

Recep B. geliyor 
Cümhuriyet Ha.lk fırkası umumi 

katibi Recep Bey çartamba günü An 
karadan hareket edecek ve perşem -
be sabahı ıehrimize gelecektir. Re -
cep Bey ayın 15 inci aünü inkılap ta 
rihi enstitüıünde derslerini vermeğe 
baılayacaktır. 
·~ ~~-~~~~~~--

Bu işe 
Kim yanmaz? 

Sinema ve lubiyat resimleri artırıldı Yarım saat evvel biletinin 
- - -~._. 

Vali oe belediye rei•i Muhittin Bey onedntt! 
izahat veriyor 

--
Su saatleri
nin kirası kal 
dırılamıyor 

Her iki mev 
zu Üzerinde 
de münaka-
şalar oldu 
Belediye niçin 
resmi arbrıvor? 

yarısını sath, 30000 
lira vurdu! 

ı 6 mcı tertip tayyare piyankosu • 
- beşinci keti<\esi dün batlamıı ve 

dünkü ketidede 30 
bin Ye ıo bin lira.
liralık büyük ikra • 
miyen.in talilileri Ser 
vet &'iteai mü,ter:ile 
rinden Kadrköyün • 

)de iskele ca.ddeain -
1 de aktar Dikraıı ef., 

Kader siıeıi miitte
rilerinden Tepeba -
pııda seyyar ba.da:
nacı Bobiç ef. 'Ve Ga 
zi Cemal gite.i müı 
tenlerinden Sirke -

Mahmut BeJ cide ista.ayon lı:arıı -
unda büyiik ambar 

ela Mahmut Beydir. Bunlann her hiri 
Gçer bin lira alacaklardır. Ancak 
Mahmut Beyin bahtı kendisine bu it
te de yarolmamıştır. Evvelce 

Yük•ek tMktep talebesi Jerse girmek için oesikalarını kontrol ettiriyorlar .. , 

• 
inkılap tarihinde iktısat 

Yusuf Kemal- Bey 
ilk dersini verdi 

dün enstitüde 

Türk inkılabı bütün 
Türk nesillerinin 
meşgul olacağı bü
yük bir küldür 

Ders bugün de var 
İnkılap tarihi enatitüaündo, dün 

akf&ID, aaa.t ı 7,30 da e.tı:i Adliye Ve 
kili Yu...f Kemal Bey, Türk inkıla • 
bırun iktraadi cepheaini anlatmağa bat 
!adı. Salon gene hmcahmç dolmU§ -
tu. Yusuf Kemal Bey tam •aktinde aa 
lona girdi ve alkışlar arumda kiinü
ye çıktı. Yusuf Kemal Bey dünkü der· 
ainde kısa bir ba§langıç yaptıktan aon 
"'Osmanlı hükümeti zamaıımdaki 
iktısat teli.kkileri baklanda tarihi mi
aaller ıretirereli izahat verdi, Mecelle 1 
de ve fıkıhta iktuada taallük eden 
maddeleri aynen okudu. Sivas mebu-
911 Şemaettin Beyin Zulmetten Nura 
iırimli uerinden Oamanlı devrinde med 
reıelerin faaliyetinden, iktısat bilgisi 
mahiyetine temaa eden kısımlan ay -
nen okudu. Bu eaki Te köhne telakkt
lerle 17, 18 inci asD"da Avrupada te -
eaaüse baılayan liberalizm iktıaadi 
mezhebinin mükayeıeaini yapb. Os -
manh padif&}ılarınm iktıaat illerine ta 
maınile TUkufauz olduklarını, hatta 

Y_, Kemal Bey Mecelleden bau 
-parçalar okuyor 

bu itlerin mahiyetini bile anlayama • 
dıklarnu mioallerle izah etti, 

Yusuf Kemal Bey dersinin batın ~ 
da şunları söyledi: 

''Hanımlar, beyler, 
Ben vaktile lstanbul Darülfünunu.... 

da hizmet edenlerden biriyim. ı4 a«ıı 
evvel aynldnn. Bu müddet içinde Tür 
kün yapı~ı ve yaratıcı kudretini, he -
men 40 aene evvel, Gülhane bbbiye • 
ıinde bir hayal, ta uzaklarda, bulut -
)arda bir hayal, farkedilir, edilmez do 
recede bir hayal, yani cümhuriyeti gö 

(Devamı 7 inci sahifede) 

APPEL ı 
. 

:\UX CABI~ETS EUROPEE; ~s 

ET \l',. 'A110. S ETRANGERES 

Memleketimizde senelik buğday mah· 
au.1

1
ü 13 milyo

1
.n kentale düttüğü ve 30 

tnı yon kenta 1 geçtiği •eneler çok ol
>nuıtur. Bunun İçindir ki hükiimet 
her hangi fevkalade bir h;le kartılık 
olmak üzere. değil, tabii zamanlarda bi
le bercıketlı seneler mahsulünü ku k 
lenelerin doğuracağı darlığa karşı : 1• 
tın_nak ve onu muhafaza etmek vazi _ 
fesıle karşılaşmaktadır. Zira nıüstah · 
lin vaziyeti kendiıinin stok YaPınas il· 

Istanbul Umumi Meclisi, dün öğleden 
oonra Sadettin Ferit Beyin riyasetinde 
toplandı. Zaptı ıabı:k okunup kabul edil
dikten sonra İ&tihl8.k verRisi kanununun 
mer'iyet me..kiinde bulunduğu 1 mayıs 
926 tarihinden 11 haziran 927 tarihine 
kadar idarei hususiye ve belediyece mu
kavelelere müsteniden müteahhitlere yap 
tmlan itlerden alınacak istihlak ver~si 
hakkında bu müteahhitlerden bazılarıle 
tebaddüs etmiş ihtilafların ~ir s~re~! ~.al:. 
le bağlanmasma dair hesap ı1len mudurlu 
ğünün tezkeresi üzerine daimi encümen
ce hazırlanan mazbata okundu. Daimi 
encümen, iti kendisince tetkik edilecek 
mesailden görmüyor ve beyetiumumiye
ce karara raptına lüzum gösteriyordu. 

komiıyonculuk yapmakta olan 1 
Mahmut Beyin son zamanlarda iti bo 
zulm14tur. Pek muztar bir vaziyette 
kalan biçare adam çoluğunun çocuğu 
nun ekmeğini kazanmak için tramvay 
ameleliği yapmaya razı olmuş, fakat 
kabul edilmemiş, polise ginneğe çalıf 
mıt, fakat çürüğ-e çıkarıhmttır. Talii 
makus giden bu adamcağız her §eye 
rağmen biletini satın almnıı, 201 oı 
numaralı bilete birinci ketideden iti -
haren muntazaman devam etmif, bu 
aon keıide biletini de ırene yok canm 
dan ı50 kuruı vererek almrttır• Fa • 
kat biçare adam o kadar zarurette 
kalmıttır ki dün keıidenin baılama ~ 
anla on dakika kala, yani tam saat bir 
de kahvede otururken tanımadıir bir 

-·· . de""ld" s·ı 1 h ına ... .-uıaıt gı ır. ı o ann enüz ik .. 
>nal edilmemit olması müstahile va _ 
l'llnt yolu ile malından Mıtifade inılı:anı
ıııı da vermemektedir. 

Geçen aene Ziraat Bankasının alnııı 
0~dağu buğday miktarı, fiyatın bu aene-
1.ıne niıbetle daha müsait tesbit edil
..,~, olmasına, ve kalite hususunda daha 
IDüsamaJıah davranılmıt olmasına rağ
~en; 22 milyon kiloyu geçmemiştir ve 
l"anka bu alnn muamelesine (l,166,323) 
,..,, aaıiebnittir. Bu sene ise, bir çok 

:beplerin tesirile, malım bankaya arze
ı, n kÖylü adedi artmış ve alım mer -

"2lerine uzak yerlerden bile; masraf 
"• Yorgunluğa katlanarak buğdayını 
:~aya gelen köylü yığınları görül -
d ~!tiir. Bankanın yılbaıına kallar al -
., 1ıı ~eni sene malKulüniin yekı'.in~ ~u
~ &'ostermektedir. Dört beş ay ıçın
\oe alı~n buğday ( 102) milyon ki~oy~ 
t haglanan para da dört mılyon lırayı 
ı, •Çtııektedir. Görülüyor ki, bu it ban
-~n ayıracağı sennaye ve muhtemel 
}'gı kapamak i•;n hazinenin tahsis e-
"ec .. · r 
~ed •ıı .. ~ara ile baf8rılanuyacak dere-B vus at keııbetmektedir. 
~en ~ vaz~~~t . ka~ısında, devamını tc
:Zir nı eltigıınız bereketli senelerde, 
:tif ~t Bankasının kendiaine verilen va .. 
l'>a ey, Yap.abilıneıine devam · için, bulu-

n Çareyı alkıtl:ı karşılamak vazifedir. 

Mecdi SADRETIIN 

Sinema ve Lubiyat resimlerine 
zam yapıldı 

Müteakiben lı'.ıbiyat resmine dair mül-

Galip Bahtiyar Bey Ziya lfey 

kiye encümeni mazb.tası okundu. Bu 
mazbatada, bili tiyatro, ıirk ve ıinema 
ırrbi duhuliye ile girilen yerlerden gay· 

(Devamı 7 inci sahifede) 

1
-Dün Şişhane yol.:u1uncla bir ıolör bir kadının bacaklarrnı -1ırrdı, iki kadını yara. 

'ıadı, bu yetiımiyonnuı gibi bir de ekmekçi Jükkcinuıa girdi 
(Yazısı 3 ncü sahifemizde) 

• adama biletinin ynsmı 25 kunış zara
rile yarmı liraya satmaya razı olmuı 
tur. ı50 kuruta aldığı biletin yarısını 
aatarak aldığı 50 'kuruşla müstacel ih 
tiyaçlannı telafiye uğratırken piyan -
ko bayii ırelmiş, 

- Müjde (3) bin liar kazandın., 
diye haykırmıı, ve Mahmut Beyin bi
letini istemiştir. Fakat bayi tamam aat 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Bugün: 
Beşinci sahifemizde Mm. 
Staviskinin tahkikat ko
misyon•.ındaki ifadelerini 

Okuyunuz! 1 

Le ı nzı t. f i · V U;-t ı 1 
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Ahmet Rıza Beyin 1896 da Pariate Avrupa kabinelerine 
muhtıradan bir kaç satır 

x 

te::c1i 

ittihat ve Terakki 
Pek yakında neşre başlıyoruz 

• ... 
' 

• ı 

"' J 
• rt 

3ahaeddin Şakir 
Bey merhumun 
bırakbğı vesika
lara göre yazılan 
bu yeni tefrika
mız ittihat ve 
Terakki cemi
yetinin gizli ka
lan birçok esra
rını aydınlata
cakbr. 

' . 
A m d RIU / 

'/ r c .S J 
• __...,..-
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'.Ahmet Rıza Beyin muhtırasında son satrrlar 

Pek yakında başlıyor ............................. 



( 1 Londra mektupları 1 
Behçet') 

_ KEMAL.I 

"Taymıs kıyıla d rın a,, .. 
LONDRA: 5 - 3 - 34 

.. Burada elime zor geçen "Ha. 
kimiyet" !erden birinde gördüm: 
Falih Fıfkı, Londrada geçirdjği 
ıekiz haftanın intibalarını "Tayınia 
kıyılarında" adını ta.fıyan bir ki
tapta toplıyormut. Bu eımalsiz ya
zılardan çoğunu Anlı:arada kendi 
ağzından diııJemit ve buraya geldi 
ğim günden beri, tehrin sokakların 
da ve mühim semtlerinde dolllfır· 
ken hep o kitabın yapraklarını ka 
rıtlırıyor gibi olmuttum. •• 

Milliyet' e Londraya dair yaz
makta olduğum mektuplarda han
gi havanın hakim olacağını aııJat. 
mak ister gibi Avrupada aeyabat e 
den ve intibalarını yazan et.kileri 
föyle bir dü~ünmüf, oııJarı içine 
alan ve yazılanna hakim olan umu 
mi ve battal telakki tarzını teabite 
çalı,mqtım .. Mektubumu, bunun 
yerinde ve zamanında bir tahlili 
olur diye bu mevzua ha.srebnİf ve 
b lmem naııl güzel bir tevatürle 
serlevhayı "Taymiı kıyılarında" 
koymuttum.. Gazetemde o haberi 
okuyunca hemen bqlığı bir giyme 
İçine aldım ve yeni battan yazıyı 
bu kağıda geçirdim.. 

Bize "Yeni Ruzyası", (Deniz A 
tırı" 11, "Faşist Roma, Kemalist 
Tiran ve kaybolmuş Makedon • 
ya" sı, "Londra mektuplan" ile ıe 
yahat edeb"yabrun en güzel ve iyi 
nümunelerini veren, Türk edebiya 
tına yepyeni ve müıtakil bir janr 
getirmit olan Falih Rıfkı'dan ön
ce; ıeyehat intibalarını yazan her 
muharrirde bir Evliya Çelebi tara
fından maada bir de ağzı açık 
hayranlık cephesi vardı .• 

"Evliya Çelebi tarafı,, ne de • 
mek, malıinı: latanbulu anlattığı 
bir kitapta Yuta tepesini "Ev • 
rest" i gölğede bırakan bir intiba
la mahabetlendiren Evliya Çelebi 
gibi, Avrupa 3eyahatlerinin intiba 
farını yazan eskiler de her fCyİ 
gözlerinde büyütmütler, fllfaalan
clırmı~lar ve gene onun gibi en lü 
zumlu, eaaaların en mükemmel iza 
hına bllflamJf eöründükleri sırada 
birden en hurda teferrüata dü .. 
mütlerdir: Bunlardan, bir büyük 
tehrin hali.lanndaki duYarlarda 
kullanılan tatların haftada kaç de 
fa cilalandığını yazanları hatırh
yorurn; hangi maddeyle c'lanlan-

Küçük itilaf 

dığıru öğrenememit olduklarından 
kaydedemedikleri zehabını uyan
dıran bu seyahatnameleri on dört 
yaşımda imrenerek, fakat yirmi 
Yllfımda eğlenerek okumuftwn .. 

"Ağzı açık hayraruık cephesi i 
se hemen herkese gittikleri mem
leketin daha hududundaki karan
tine dairesinde bulatıveren bir il
let halinde ilk yazıdan itibaren gö 
ze çarpmağa batlıyordu.. 

Cıptalı, mukayeseli, hesaplı 
hayraııJık değil; ağzı açık, arkada 
bırakılanı unutturan bir hayran
lık. .. 

itte; ilk defa bize gittiği yer
den haber, hakikat ve güzellik 
getiren kitaplar Falih Rıfkırun ki
taplarıdır .. 

"Evet ilk haber ve hakikat fa
kat ilk güzellikte mi?,, diye dütün 
meyiniz .. Evet! lk güzellikte .. Da 
ha dün tabutunun üstüne örtmek 
İster gibi acayip bir tehalükle es
kielrin birbiri ardı sıra, vasfı ter
kibiler, istiareler ve mübalağalar
la bir Acem talı gibi methiyeler 
dokudukları Cenabın "Haç mek
tuplan", ve ef?İz sanatkar Ahmet 
Hatimin "Frankfort seyehatname 
si", gezilen ve görülen yerlerden 
ziyade hu iki renkli ve ışıklı mu
hayy" ledeki zeka ve hünerin, bu i
ki üsluptaki oyun ve maharetin se 
yahat vesilesi ile tezahüründen 
ba,ka eserler değillerdi .•• 

Ben burada, T aymisin kıyıla
rında dolatırken (T aymiıin Kıyı
larında) nın sayfalarını karı,tırır 
gibi oluyorum dediğim zaman 
neyi özlediğim ve neyi bulduğum 
timdi daha iyi anlatıldı sanırım ... 

Ve itle; ben, Taymiıin kıyıla
rında dolatırken, hayretten, f&f
kınlıktan, imrenmekten ba1ka hia
ler duyduğum zaman orijinalite 
yapmak istediğime kani değilim; 
o ezeli "Seyahatname" havasından 
az çok ~ıyrdabildiğime hamledi
niz ..• 

Şimdi; ne Evliya Çelebinin, ne 
Abdülhak Hamidin hatta Faik 
Sabri Beyin günündeyiz.. Ş:mdi 
Hayd Parktan aırma saçlar ve el
mas taçlar değil; açlar geçiyor: 
Gündüzleri sürü sürü bayrakları 
kızıl erkek açlar ve geceleri tek 
tek dudakları kızıl kadın açlar ... 

B. K. 

Casusluk 
Sovyetlerin tanınması için Almanyada mühim bir ca
bir projeyi tetkik ediyor susluk olduğu söyleniyor 

BUKREŞ, 11 (A.A.) - Küçük iti· PARlS, 11 (A.A.) - Berlinden 
laf tarafından Sovyetlerin tarunmuı "Joarnal" gazetttine bildiriliyor: Bir 
için Prague'da yapılan projenin met· müddetten beri, Berlin aiyuet maba • 
ni dün M. Titule.co tarafmclan tet • filinde; gizliden ırizliye mühim bir ca 
kık tdilmit':ir M. Tituleoco'aun İf ar • ,.usluk badieainden babaedilmekte • 
kadatlanndan biriıi, küçük itilaf bil.- dir. Söylendiğine ıröre bu cuusluk itin 
kümetleri müme11illeri arasında bir de şehrin yülcaek mahafiline mensup 
hazrrl.ık müzakeresinin esumı teıkil baılıca tahaiyetler vardır. 
edecek olan metni hamilen Prague ve 
Ceneneye hareket bile e-iıtir. 

Biilcreı'te zannedildijfine ıröre kü· 
çük itilafın Sovyet Ruayayı tanıma11 
yakında olacaktır. 

Madritte gazeteler grevi 
MADRIT, 11 (A. A.) - Dahiliye Na· 

zm, matl>uat patronlan ile itçileri arasın· 
da bir anlaıma yapılamadığından pazar
tesi günü gazeteler ırevi baıhyacağmı 
bilctinniıtir. 

Nazır, grev umumi bir ıekil aldığı tak
dirde, Madritin uydurma ıayialardan kur 
tulmaar için havadiuiz kalmamağı hiilu1· 
metin temin edeceğini ilave etmiıtir. 

l""'8t patronlan ile iıçiler mümessil· 
terini Madrit Valiıi kabul etmİf!İr. Ara· 
larında bir anlaıma yapıl.....,.ııbr. Ya· 
rın patronlar arasında bir içtima yapıla· 
calcttr. 

~ofyada işsizlik 
SOFYA, 11 (Milliyet) - Rekabet yü. 

zünden bazı kauçuk fabrikalan kaı>an. 
nuı ve bet bin amele açıkt& kalmıştır.Bu 
amele namına tikiyet için gelen bir beye.. 
te Ticaret Nazm M. IGçef, mesai müdür. 
lüğü ve kauçuk fahriluılan mOO-siJle. 
rinin yapacaiı bir içtimada if-izliğin önü
ne geçmek için lizımırelen tedbirlerin a· 
lınacağtnı bildinniıtir. 

Bir Yunan mebusunun 
masuniyeti teşriiyesi 

ATINA, 11 (Milliyet) - Buciinlerde. 
ihtimal Ballı:an mİıakıDUl t&ıtikinden 
aom-a, mecliste, M. YeıııizeJ...., yapılan 
suikutteıa dolayı maznun bulullllll ...hık 
naz1rlardan M. Ralli'nin muuniyetiteıri
iyesinill reEeılilmmine İntizar olunmakta· 
dır. 

Yunanlı seyyahlar 
lZMIR, 11 (Milliyet) - Bir nisanda 

Patris yapuru ile Yunaniotandan 200 Yu
nanlı seyyah gelecektir. Seyyahlar seı. 
çuk'talô eserleri de cöreceklerdir. 

Siyam kırahnın seyyahati 
SAN REMO, 11 (A. A.) - Siyam Kı

ra! ve kraliçeoile veliahıti maiyetlerile 
birlikte buraya ırelmitlerdir. Ve Harici· 
ye Nezaretinin mümnıilleri nli Ye me
murlar tarafından kaı,ılanmıılardır. Bu 
akJlml huıusi treiıle Roma'ya lııuoelcet e
decelderdir. 

Amerikan işsizlerine 
yardım 

NEW. YORK, 11 (A. A.) - lııizlere 
yardım için New • Yoıık Belediye Reisi 
M. La Guardia, 260,000 dolar ikramiyeli 
bir piyango hazırlamaktadır. Bu piyan• 
go ıehre 20 • 30.000.000 dolar getirecek
tir. 

Piyango ıenede iki deh çekilecektir. 
TetkiJi.t, "New • Y oıık iısizlerine yardıuı 
ciheti., tarafından yapılacaktır. 

Prens SiXte de Bombar 
hasta 

PARIS, 11 (A. A.) - Matin ırazetesi 
}'aZtyor: 

"Preu. Sixte de Bourbon • Panne, ağır 
b~r vaziyettedir. Dört gün evvel kendi· 
s".'e h~ verilen sabık imparatoriçe 
Zıta Pans'e kotup ırelmiıtir. 

.. Dün sabık İmpar toriçe, kardeıinin bü 
tünl .ıre:e baıuc:ut>dan aynlmıyacağını aöy 
ıımıttir .,, 

Kalasta casusluk 
SOFYA, 11 (Milliyet} - Biikreıten 

bildiriliyor: 

Kalas'ta. Rusya hesabına çalıtaıı bir ca
ıus tetkllatı meydana çıkarılmıftır. Er
kinilıaıbiyeye ait haritalar, bir radyo ia
tuyonu ve bir çok silih bulunmuştur. 

Eliza Panaytesku adlı bir kaılmm evinde 
yapılan araıtınna neticeıinde rusça ve 
inırilizce tercümelerile beraber 50 kadar 
askeri vesika ve bir ç<ık şifreler bulun• 
muıtur. Yapılan tevkifat hakkında ma· 
lumat verilnıeınel.tedir. 
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HARiCi HABERLER 
Staviski rezaleti 

Orlean belediye bankası 
müdürü de tevkif edildi 

M. Frott polis müdürü M. Chiappe'i vazifesini 
yapmamakla itham ediyor 

Stavulıi meselui hakkındaki tahkikat günden güne Jal 
budak ıalıııermektedir. Dün de gelen telgraflardan öğrenili. 
yor ki bu iften dolayı Orlean belediye bankası müdürü ve 
kıymet takdiri memuru da tevkil olunmustur. Bunların teuki/i. 
ne sebep fUduı-! Staviskiye ait bir. çok ~ücevherler ortadan 
liaybolmufla. Zabıta bunlaMJ • arıyordu. Bu mücevheratın 
kıymeti yüksek bir yekuna baliğ oluyordu. Halbuki Orleana 
bnnkası müdürü bunlar kendisinde olduğu halde haber vermek 
zahmetini ihtiyar etmemiştir. 

Diğer taraftan tahkikat komi•yonu bu hususta tazım gelen 
şahitleri dinlemiştir. Sabık nazırlardan M. Frott, Staviski me
selesi etralında beyanatta bulunurken Pcıria polia müdürü M. 
Chiappe'i ağır bir itham altında bırakmıştır. M. Frott'un iddia· 
sına nazaran M. Chiapr ~ Staviski hakkındaki raporları hava· 
le etmiyeıek ı,azi/esini yapmamıştır. Bu hususta son gelen 
telgrafları aşağıya dercediyoruz. Kocasının şeriki cürmü ol· 
mak töl-.metile maznun bulunan Madam Staviskinin tahkikat 
komisyonunda söylediği sözleri de beşinci sahifemizde bu -
lacaksınız. 

Staviskinin mücevherleri bulundu 
. PARlS, 11 (A.A.) - Orleanı bele

d.ıye bankası müdürü ve kıymet takdi· 
rı memuru M. Faranet ve M. Manigourd 
dört sivil polisin nezareti altında bu 
ıabah Parise gelirilmiıtir. 

PARlS, 11 (A.A.) - Orleans be
lediye b:ınkuında yapılan IU'llftırmalar 
neticesinde, P M:sten getirilmi, ve Sta· 
vislriye ait olan mücevherat bulunmuı· 
tur. 

lstintak hikimi, birisi banka müdü
rü Manigan, öteki müeueae l<tymet tak· 
dir edeo memuru Farault aleyhlerine 
olmak üzere ıuç ortağı ııfatile iki tev· 
kil müzekke-eıi kesıni§lir. 

Y apılao tahkikat, bu iki kişinin mÜ· 
cevherlerin kime cit olduğunu bildik • 
leri neticesini meydana çıkarmıştır. 

Banka müdürü, banka idare heyeti re 
isi ayan azası Ye Orleanı belediye rei .. 
si olan M. Turbatı bu meseleden ha • 
berdar ettiğini söyleıniıtir. 

ORLEANS, 11 A.A. - Orleanı be· 
lediye bankası müdürü ve muhammin 
nin tevkifi dolay11ile belediye reisi fU 
tebliği nc1rebniıtir: 

"Dün belec!iye bankasında cereyan 
eden elim badiaeler bizi. munldcaten 
rehin mukabilinde ikraz muamelesine 
nihayet verdirmeğe mecbur etmektle • 
dlr.,. 

Tebliğ banclan batlca bonolanna la• 

bip olanlarua hukukunun muhafaza e
dileceğini temin etmektedir. 

M. Frott'un beyanatı 
PARIS, 11 (A.A.) - 6 ıubat lıidi· 

seleri tahkikat komisyona dün, eolr.i da· 
biliye vekili M. Frott'u dinlemittir. 

M. Frott, faaliyet gösterecek adam
lar.W. mürekkep bir ırruP tqkil etme
diğini söylemit ve M. Cbiappe'in eY • 

velce yapt"ığı beyanatı katiyen tekzip 
etmiştir. 

M. Frott, bundan sonn .-hıi fikir
lerini bildirmit, tehlikeli bir zamanda 
taraftarlık fikirlerinden ayrılan, muh • 
telif siyaıi ufuldardan gelerek reza • 
!etlere karıfmamıf mebuılardan mürek· 
kep bir hükümet lüzumunu söylemit • 
tir. 

Şahit, bilvasıta dahi, "Action Fran• 
çaiıe,, ik hiç bir alakası olmadığını söy 
leıniı, sonra M. Chiappe hakkında, po
lis müdürünün Staviski hakkındaki ra 

Amerikada 
Hava işleri 
Ordu artık hava nakliyatı 

ile uğraşmıyacak 
VAŞiNGTON, 11 (A.A.) - On do 

kuz günde tayyare kazaları neticesin 
de 1 O tayyarecinin ölmeıi Ü:ı:erine M. 
Rooaevelt, ordunun artık hava posta 
nakliyatı ile meıgul olmamasını em • 
retmiıtir. Y alruz posta nakliyesi elzem 
olan hatlarda nakliyata devam edile· 
cet.tir. 

Reiaicümhur, pilotlarm selameti i
çin azami tedbirlerin alınmasını em • 
retmiıtir. 

V AŞINGTON, 11 (A.A.) - Reiai 
cümhur, erkim hariıiye reoisi ve bava 
cılık ıubMi rew ile iiç saat ıüren bir 
müzakereden sonra ordu, ha,,. posta.
lannı yaptırmaktan vazgeçmiıtir. 

M. RooaeYelt müzakere ede;;-ken 
tayyareci Lindberırh de Harbiye müs 
tetarı M • Dere ve M. V oodina ile ırö
riqiiyordu. 

Reisicümhur hava nakliya.tmı, bu 
iıin tamamen yapılabileceği hakkında 
malWrıat aldıktan sonra orduya ver • 
miıti. Fal.at tecrübe, bunun aluini ıröı 
termit tir. 

Ve oon kazaların sebebi, s.adece 
havanın çok fena oluşunda değildir. -

Y nnanistanda bir grev 
başlangıcı 

ATINA, 11 (Milliyet) -Annatörler· 
le vapur tayfaları arasında çıkan ihtilaf 
devam etmektedir. Bunları biribirlerine 
yaldaştınnak için Bahriye Na:ıırı Hacı 
Kiryako tarafından sarfedilen mesai hiç 
bir müspet netice vermemiıtir. Bu vui
yetten sonra umumi bir tayfalar crevinin 
:ı:uhuru kuvvetle muhtemeldi-

Sabık nazırlardan Mösyö Frotı 
porları lıavale etmiyerek vazifesini 
yapmadığını ilave etmif!Sr. 

Bununla beraber M. Chiappe'in tah· 
ıen namuskarlığma inandığını etrafın
dakilerin meıuliyetini gördüğünü bil • 
dirmiştir. 

Stauiskinin adamı 
PARlS, 11 ~A.A.) - St&Yiıkinin a· 

damlanndan Pr. Niemen'in evinde ya• 
pılan bir taharriyat netic.,.inde kendô 
hakkında bir tevkif müzelckereıi ke1il
mi1tir. 

Dağıtılan rnı1yonlar 
PARIS, 11 (A.A.) - Adliye nazın. 

nrn teıebbü.ü ile, .-1>11 meçhule karıı 
nüfuz suiistimali - ile rüıvetten dolayı 
bir tahkikat açılmıştv. 

Mesele, 1!129 aenesi ile 1932 senesi 
arasında Metro ıirketi tarafından i • 
lan namı altında dağıtılan milyonla • 
rın sureti i•tim:ıli hakkındadır. 

Yeni vesikalar 
PARIS, 11 (A.A.) - Emniyeti u • 

mumlye bu ıahab , -müdürü avukat Ri
haud • Gilou .l'nin kayın biraderi olan 
Mulvidıon şirketinde taharrİyat yapruıı· 
tır. 

Bir çok •erikalar elde edilmiıtir. 

Cubada sanayi 
Sendikaları grevi 
Grev büyük merkezlerde 

mühim vaziyet alıyor 
HAVANA, 11 (A. A.) - Grev halin· 

de bulunan sanayi sendikalarının hepıi, 
kıtaatın yardımı ile feshedibniştir. 

Bununla beraber liman iıçileri greve 
devama karar vennişlerdir. 

Kuvvetli müfrezeler iki yiilu mağaza
yı muhafaza altına alrnıılardır. Bu mağa
zalarda çalqan 40 memur tevkif edil· 
mittir. Belki de hudut haricine çıkanla· 
caldardır. 

Umumi it federasyonunun binası da 
kıtaatın muhafaza11 altındadır. 

WASHiNGTON, 11 (A. A.) - Ret· 
mi mahaf"ıl, Cuba'da inkitaf etmekte olan 
grevin büyük merkezlerde mühim bir 
vaziyet almağa baJladığı kanaatinde
dir. Bilakis diğer yerlerde grev o kadar 
yapılmamııta. l 15 ıeker fabr.ikaıı itle
melcte devam etmektedir. 

F•at yazın bu fabrikalarda iı bittik· 
ten aonruı için ciddi ıurette endiıe edil· 
mektedir. 

Tayyareci Kost 
BERLIN, 11 (A. A.) - Fransız tay. 

yarec:isi M. Costeo Creifurald'den 10.15 
te hareket etmiftir. Tayyareci cwna gÜ. 
nü oraya imneğe mecbur olmuttur. Le 
Bourget'ye g'idecektir. 

Be'gratta bir suiistimal· 
BELGRAT, 11 (A. A.) - Devlet ha· 

zineoi aleyfıine bir hırsızlık iıinden maz
nun olarak meb'uı Kadiç tevkif edilmif· 
tir. 

Mebliğ, 100.000.000 dinar kadar tah· 
ınin edilm .... tedir. 

: .- ~ ~ ... _ . ' . D~

Muhacirlerin eşyaları 
Gelecek muhacirler getirecekleri mal
lar hakkında bey~nname verecekler 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Hariç· 

ten ırelecek muhacir ve mültecilerin be· 
raberlerinde getirecekleri mallann güm
rük ve saire resimlerinden muafiyeti bak. 
kında hazırlanan layiha üzerinde dahili· 
ye encümeni tetkikatını bitimıiıtir. En
cümen layihada bazı tadiller yapmıf ve 
bu meyanda muhacir ve mültecilerin be· 
raberlerinde getirecekleri mallarm kendi· 
!erine ait olduklarını ispat etmelerine 
dair olan kaydi tavzih etmiıtir. 

Bu kayda göre gelecek muhacir ve 
mülteciler bir beyanname verecekler ve 
bu beyannamenin aksi sabit oluncıya ka
dar münderecatt muteber olacaktır. 

Bundan başka encümende mualiyet 

•• 

babt<>lunacak (5) bin ve (10) bin liralık 
malların kıymetinin ne ıuretle tayin ol11-
nacağına dair Iayibaya bir madde ili.ve 
olunmuıtur. 

Bu maddeye ıröre bu kıymetler l ıtaa
bul piyasa11nda toptan fiate ıröre tayin 
olunacaktır. Muafiyete tabi olacak mal· 
!arın kıymeti haJ.kında hükumetin teklifi 
de ~eğiıtirilınit 5 ve 10 bin lira yerine 
6 bın ye .12. bin lira teapit olıınmuıtur. 
Yanı zıraı mabıulü ile fabrikaların 

masnuatırun kıymeti 6 bin ve ticaret mal· 
larmm kıymeti 12 bin lirayı geçemiye
cektir. 

Layiha iskan encümenine tevdi edil· 
mİ§tİr. 

Universitede çalışacak mütelıassıs-
larla yapılacak mukaveleler 

ANK!i.RA, 11 (Telelonla) -lstanbul Oniversiteainde çalıftırıla. 
cak mütehcusıslarla akdolunacak mukavelelere dair layihayı bütçe en 
cümeni kabul etmiştir. Bu gibi mütehass11larla vekalet 10 seneyi geç -
memek üzere lüzum görülecek müddetlerle mukavele yapacaktır. 

Meclisin bugünkü . ruznamesi 
'ANKARA, 11 (Telefonla) - Yarın Mecl'ste muhtelif daireler büt 

çelerinde münakale yapılmcuına dair muhtelif layihalar görüşülecek • 
tir. Ruznamede başka bir madde yoktur. 

Tapu kadrosunda değişiklikler 
A.N KARA, 11 (T elelonla) - Tapu ve Kadastro umum müdürlü

ğü kadrosunda bazı değişiklikler yapdması hakkında hükiinıet Mecli
se bir layiha vermiştir. Bu lciyihaya göre Ankara ve lsatnbul da dahil 
olmak üzere 17 vilayette , 10 kaza merkezinde.· halen mevcut 166 me 
murun sayıaı yeni teşkilatta 111 e inecektir. 

Kagseride bir şerir idam edilecek 
KAYSERi, 11 (Milliyet) - Geçen sene ağustos ayında Kayserinin 

Danacılar mahall.esinden F~tma ismindeki altı y(lfında bir kızı, oynar
ken atının terkcsıne °1-ı". bag yolunda kızı berbat ettikten sonra taşla 
kalasına vurarak lecı bır şekilde öldürmekle maznun Mübarram oğla 
Çerkesin muhakemeıi dün bitmİ1 ve ağır ceza mahkemesi beş ıaatlik 
müzakerdeen sonra bu kanlı caniyi idama mahkum etmiftir. Mahke
menin idam kararı okunduğu zaman mahkemenin içini dtfını dalda. 
ran üç binden fazla dinleyici mahkemenin yerinde vermi.ş olduğa bu 
kararı dakikalarca ve aiirekli bir ıarette alkı,lamı,IarJır. Caninin ve • 
killiğini hiç bir avukat kabul etmemiştir. Avukatlann bu hareketi bü
tün memleket halkını memnun etmiftir. Yürekleri mdatan bu mühim 
muhakeme ile bütün halk yakından alakadar olmUf ve ha muhake • 
1tıede binlerce halk bulunmu,tur. 

9 Eylül sergisi Ağustosta açılıyor 
IZMIR, 11 (Milliyet) - 9 eyliil panayiri 15 Ağastoata açılacak 

eyliil sonunda kapanacakhr. Paviyon fiyatlarında geren ıeneye nubet: 
le yüzde yirmi teru:ilat yapılacaktır. · 

• 
I zmirde 57 844 bekar var 

IZMIR, 11 (Milliye!)-. y~ayetimiz dahilinde 57 bin 844 be. 
kar mevcut olduğa tubıt edılmtftır. 

Kütalıyada 12 bin liralık bir dava 
KOTAHYA, 11 (A.A.~ - Kütahya· Balıkuir lıattını inıa eden 

şirket ile ticaret. ve •anayı odcuı artı:;ında mütelıaılclls on iki bin lira
lık kayıt ve; l*;•cıl. ceza davcuı neticelenmiş ve mahkeme oda lehine 
karar vermı~':'r-..Şırket bu kararı temyiz etmiştir. Temyiz mahkeme•i 
martın on dordunde bu davayı tetkik edecektir. 

Silahsızlanmada 
Anlaşamıyorlar 
Alınanya Fransadan, 

Fransa 
Almanyadan korkuyor 

BERLlN, 11 (A.A.) - Alman is • 
tihbaraU bürosu bildiriyor: Alman siya· 
si mabafilinde, Franıız parlamento ko· 
miıyonlarmm silahsızlanmayı redde • 
den muhtelif iı'arlarile M. Bathu tara· 
fından silaluızlanma konferansı reiıine 
gönderilen 10 ıubat tarihli mektup 
mündericatı arasındaki tezada iıarf't 
edilmektedir. 

Çok mühim bir vesika olarak teliJc• 
ki edil- bu mektup ıiliıbsızlanma kon 
fcran11 beyaz kitabına dahil bulun • 
maktadB". 

Diğer taraftan, M. ~th';' Alman • 
yada ıukeri olduğu iddıa edıleo teıelı;. 
küllerin de Alınan askeri kuvvetleri •· 
rasında sayılmumı istediği halde, bi2-
zat Fransız aıkeri mütehass11lan ta. 
rafından da Fransa.nın hakiki bir harp 
orduıu olandı< telikki edilen bet ınil • 
yon ihtiyat adcerini adceri kuvYet ola. 
rak itibar etmekten imtina eylemekte
dir. 

Almanyada yalnız umumi harp uker 
lerinclen kalma bir ihtiyat kuvveti mCY 
cuttur. Bunlar da bepıi en az otuz bet 

yaımdadır. 
Halbuki fransanıo uker olarak ta • 

lim edilmiı olan efradı ıeferbe,-lik pli
nına dahil bulunmaktadır. 

Fransanm hanııi fedakarlıktan bsh
settiği anla§'llamaz- Çünkü r"".rthunun 
nunusani tarihli muhtıra silwıalan· 
maya dahil yalnız Fransız ıili.hlarının 
şimdiki derecesinde ve bu da yalnı1! 
bir kaç senelik terbiye devreıi için 
durdurulmasını derpif etınektledir. 

Franıa bütün sitahlarını muhafaza 
edf....,lc Almanya için ınüeuir müda • 

Hesabı kat'i cetvelleri 
ANKARA, 11 (Telefunla) - Hükiiii

met 1932 h.....&ı lcat'i oetvellerile hazine 
hesabı umumisine miiteallik kanun ~i
hMını Meclise vermiıtir. 

Vergi suiistimali 
.~A~HlNGTON, 11 (A. A.) - Bat

muddeıumuıni M. Cummings, yalanda 
büyük jüri heyetini sabık Maliye Nazm 
M. Mellon, aahık New • York Belediye 
Reisi W alker ve Morgan Banka11 azala
~~n~an Thonıas Lamart'a ait bir vergi ıu
ıı~t"."~i ıneaelesinden haberdar edeceği· 
nı bıldinniıtir. 

f~ vuıtalannı reddettiğine söre, bü
tün büyüle devletler tarafından tanı • 
nan ve Mac Donald projesinde taorih 
edilmiı olan silih müsavatı nerede ka· 
lıyor. 

M. Barthunun iıtediği çabuk tarzı 

h'.'1, Almanyanın daima iatediği bi.- fCY· 
dır. Franaa, istikbalde ıiWıaızlanma 
Ve müsavat meıelesini süratle halledil· 
mesi lüzumundan hakiki olarak mül • 
hern olmadığı takdirde Almanyanua 
F ran11z hükiimetinin ırayretlerini illmi • 
miyetle kartılaınaaına imkan olmıya • 
caktır. 

T emps'in bir makalen 
PARIS, 11 (A.A.) - Le Tempı p

zet.,.i , dünkü yaz111nda aila.lıları bı

ramka konferanımın dooyasmclan, Al • 
manyanın tekrar ıil&lılaru-.ına mani 
olacak umumi bir ıili.hları bırakmayı 
hiç bir Yalıit iıtemediğinin açıkça an • 
lat1ldığını yazmaktadır. 

Almanya, FraDla ile ayni zamanda 
meselenin hallini kolaylaıtırmak üze • 
re nerelere kadar ıridebileceğini bildi· 
receği bir zamanda Cenevre konferan· 
ıını terketti. 

Herkes için emniyet t""'1inatı veren 
sulhu tanzim için yapılmıt en mühim 
letebbüaün muvaffalcıyehizliiinden y<r 
ırime mesul Almanyadır. 



(fELE~ 
Sine, sine! 

Bir yaşlı hahçıvannnız vardır. Bütün 
bahçıvanlar gibi yağmur apkıdır. Fakat 
biç hlr zaman onun bir yağmurdan mem· 
nun ol<luğunu rörmüş değilim. Mutla
ka bir kusur bulur. En kuvvetli ve sa
ianaldı yağmurlardan sonra sorarım: 

- Nasıl? Bu seferki yağmura diyecek 
Yolc, değil mi usta? 
. - iyi ama, ne fayda sel. gibi geldi geç· 

ti. . Sine sine yağmadı ki. . . 
Onun istediği, bir teviye 24 saat lllle 

•İne yağmur yağmasnlır. Böyle olursa 
toprak ıuya kanar, ıu da boşuna akıp 
Iİtnıez. 

Ben bu raılı befıçıvanın yağmur f-el. 
eefesiııi bazı hayat hadiselerine de tat· 
bik edebiliyorwn. Tesirli harelı:et, müs
Pet netice veren hareket, muttarit, acele
siz ve mutedil olaıılardır. 

* • * 
. Bir heyli dünya şebri gördüm. ~ç 

lıirin.ıe bizim tramvaylara benzer ran· 
b,,ye tesadüf etmedim .. Hiç bir yerde 
lrapruna, penceresine, basamağına, par--
tıuıklığma, bizde olduğu gibi, adamlar ~
~ılrını trımıny gönnedim. Bu harek~ın 
lnıan ıe!imeti yüzünden olan sakatlır.•nı 
!Öyle bir tarafa b'"*sak bile intizam ve 
.tıliıı. noktasmdan mazarratı apaçıktır· 
1'........,y mentioeıderi bir nen anafor 
llı<ktebldir. Küçük çocuk, bakkal çırağı 
'te daha ne bileyim henüz hayatın fideli
lincle bulunan körpe ruhlar ilk bedava
cılığa buradan beılarlar. Böylelikle lıa§· 
lı,.;;. bedavacılık büyüdüğü zaman da 
leıirini göetermdı.ten hü. kalmaz. Diğer 
bıraftan dünyaya Jıarıı bizim insanlık 
haldanmı:a ne kadar ihmal ettiğimizi 
IÖMerir. Nihayet tramvay bir ruıkil va
artaudır. IDOanları ıız para ile rahatça ta
~a yarar. Eee, basamakta tek ayak 
İİıtünde tüneyip elile parmaklığı tutarak 
bir camba-z gibi seyahat etmek yalatır 
ııu? 

Sanmm 924 veya 926 seneoinde idi. 
Pariote bir takım dll'Yar ilawarı nazan
clikkatimi celbetmiıti. Resimli olan bu 
ilanlarda hulasa olarak şöyle deniyordu: 

"V atandaılar; 
Pariıte dcımuz taşıdıkları kamyonların 

İçi hava dolu liıtik tek.ırlekleri vardır. 
lfalbuki Paris otobüslerinin tekerlekleri 
havıwz w blazdır~, 

Bu sallom saçak seyahatte doğrusu 
kabahat bir taraflı değildir. Evvela bu 
ı.......ı..ı bizdedir. Sanki zamanımız pek 
~ imiş gibi ağ"Zma kadar dolu a
rabalara -1ır ve içeride de iğne atacak 
yer olmadığını gördüğümüz h.alde; 

-:- Y ~ul içeride yer var, bıraz ılerle-
9eruze ! dıye serzeniş te ederiz. 

ikinci lı:ahabatli Tramvay Şirketidir. 
~aktaki yolcuyu indirmek vazife-
8ile ıniikellef olduğu halde ona bilet ke
ler n o vaziy- seyahatini kabul eder. 

Üçüncüoü belediye -zabıtası idi. Seyri
..,,~ ııizamlan hallan tramvayın huama· 
lnıda duımaunı ve yüriirken inip bin· 
llıeaiııi ınenettiği halde hu hareketler me· 
llıurlarm ıözleri önünde cayır cayır yapı
lır duıurdu. Oç döri gün var ki; her hal
de ~dan ırelmiı bir emirle memurlar 
'1ıatıyete ıesıti, kapılar kapandı, basa· 
llıoıkta kin.e lıalmadı. Eh tramvaylar 
l>onnai teklini aldı; herkes iıtasyonda 
b.ip istasyonda biniyor. Kimsenin de 
hya kaldığı yok! Herkes yerine gidiyor. 
~ hu da yapılabiliyonnu,, dedim. 
~ bu intizam hareketinin haşlamaoile 
Rıemnun iken dünden beri i§in yavaı ya
••t geyıetildiğini görerdt g ~ne müteeı<
air oldum .ve bu yazanı 11rf onun için 
hzdım. Bızde bu tramvay yasağı bil
-., kaçıncı defadır tatbik edilmektedir. 
lfer defasında böyle üç gün clilı:katıen 
IOnra iı aevıetili:r ve gene eski §-ekil av. 
elet eder. itte bu bal halka biitün bu ya
llıklann uzun aürmiyeceğ:i hakkında 
ınenfi ,,., kna bir kanaat vermİ§tir. Bu· 
nu kökünden kaldırmak lazımdır. Bu se
fer bunu yapacaklar sandım. Görüyorum 
ki; bu yasak ta emleri gibi hızını kay
becliyor. Gene yolda inip binenler, gene 
haaamakta tüneyenler türedı. Eğer ıo
buna kadar sürüp götüremiyecek iıek 
~. hareketlere hiç baılamamak evladır. 

i!öyle arada bir verilen sıkıların iki mah
~tıı var: Birni halka istenilen intizam 
A' •İni .-erecek yere yaıaklann •Üreksiz 
"'duğu kanaatini veriyor ki; maksadın 
~ zıddıdır. ikincisi yasağın artık tat· 
.> . ~~.ini '~n vatandaılan bir
""'n bıre runun bırinde gafil avlıyarak 
'llezıılanclırıyor. Bu da bir nevi tuzak olu
>;or. B!zim Y.atlı !>aJıçı"anm cledigi gibi 
l•dd~lı ".e •~sız ~anaklardan ziya· 
~ ~ıne nne yegan •.ür-ek!i yağmurlar bu 
~· y....ı.Jaraı tatbılıatına nümune ola
lıilırler ıanırım. 

FELEK 

Yeni seyyahlar 
lngi!tereden 300 seyyah 

geldi, bugün de 348 
seyyah gelecek 

lngiliz bandıralı Letisya npuru ile 
diin tehrimize 300 1 ngiliz seyyahı get'. 
tıbıtir. Seyyahlar a.-a11nda kibar iıleınj. 
ile ınenıup simalar da vardır. lngiliz 
~Yahlar dün §ehrimizin tayanı temaşa 
~allerlıu gezmitlerdir. Bugün de Fe
l~ bandıralı Ştadendam vapuıu ile, 
3:'ta &eyyah gelecektir. Seyyahlar, Aıne. 
l'ikaı, ve Almandır. 

1 niıanda Frımsadan, Yunan limanlan 
~e 300 kitilik bir seyyah grupu ge-

"<ılctir. Bu grup, htanbula uğramıya· 
~· doğruca 1-zmire gidecek, Selçuk ve 
.....,akaleyi ziyaretten aonra avdet ede
;':'leı-dir. Ayın ] 7 sinde Alınan bandı

' 1 l<ohıınbos vapuru Almanyadan 500, 
tYın 21 İnde Akitanya vapuru, ~ine ya· O 1';YYahı ıehriınize getirecektir. 
~ nıUnüzdeki yaz mevsimi zarfında 
ı..,'j,~telif milletlerden 4000 kadar seyyah 

enıneı.tedir. 

Gençleri himaye için 
e.ı!'icareı Odası ticaret ve iktısat tahsil 
8 s~ )!<'nçleri himaye için Odaya yeniden 
~..., •ııye~ renç almııtır. Bu gençlere 
ole f verılecek ve aabahleyin mektepte 

~du.ktan 90n"! öğleden sonra Odada 
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• 
HABERLERi 

~:ı:~M~ooperatifleri Cüzzamf ıf ar icin köy 
Teşkilatı 

Kooperatif teşkilatının 
merkezi İzmir olacaktır 

Üzüm incir gibi ihracat mahsulle
rimizin değer fiatle ve müstah.aile az~· 
mi menfaat bırakarak .... tılabılmelerı
ni temin için satı§ kooperatifleri tef • 
kiJitı yapılma&! etrafında esaslı ve 
ciddi tedbirler alınmaktadır. 

Fili semerelerini göreceğimiz bu 
tetkilatm pek yakında faaliyete geçe
ceğine muhakkak nazarile bak.ılabi • 
lir. 

Ho.rici ticaretimizde mühim bir dö 
nüm noktaaı tqkil edecek olan ve ik 
tıaadi va:rıyette müatahsil lehine pek 
müfit aemereler vereceği muhakkak 
bulunan bu te,lı:ilatm bir an e..-vel vü
cut bulması cidden teınenniye ıayan.
dır. 

Hükfunetimizin himayesi altında 
bulunacak <ilan yeni kooperatif tefki 
latı faaliyete geçtikten aonra Manisa 
bağcılar kooperatifi ile mÜ§tereken 
çah§An diğer kooperatifi~ de bu te, 
kilata iltihak edeceklerdır. Bu •uret 
le müatahıillerin doğrudan doğruya 
menafiini temail eden umumi ku..-v<.t 
lenmesi temin edilıni fOlacaktır. 

Yeni umumi teıkili.tm merkezi iz. 
mir olacaktır. Umumi te§ekkül çalıt
mağa &atladıktan aonra fiat teınev • 
vüçlerine mani olunacak, bu te4ek. .: 
kül piyaıada kıymetli bir nazım rc.lu 
İfa edecektir. Şüphesizdir ki bu saye
de mabaull .. riınizin birçok ıuurauz ha 
reketler r Ptic.eai günden güne azalmış 
olan revaçi~rı eaki mevküne yük~le · 
cektir. Yeni lefeklı:ülün hazırlıgı "e 
anahatları etrafında Ziraat Banka.u 
lktısat vekaleti ile rnüıtereken çalı§ • 
maktadır. 

Tacirler arasında 
Geçenlerde patates tacirlerinin a

ralarmda birilk yapbğmdan bahset -
mittik. Son günlerde aoğan tacirleri 
de fiyatlan tanzim ebnek makaadile 
bir birlik yapmıtlardır. 

lktısadl teşkilat 
ANKARA, 11 - lktıaat vekaleti • 

nin yeni teşkilat hazırlığı bitmek ü • 
zeredir. Haziranda faaliyete geçecek 
tir. Ticaret müdürlüklerinin l&ğvı et
rafında çıkanlan tarianın aah yoktur. 
Y .,ni tetkilata agöre ihdas edilecek 
olan ofisin merkezi Ankara olacak, 
lıtanbuldaki teıekkül tube halinde 
kalacaktır. lzmirde de bir tube açıla· 
caktır. 

Yeni zirai kanunlar 
Büyük Millet Meclisinin bu aenelô 

içtima devresinde Ziraat vekaletince 
hazırlanmış dört kanwı layihaaı mü
uıkere edilecektir. Salahiyettar zeva 
tm behemahal kanuniyet kesbedeceği 
ni kuvvetle ümit ettikleri bu layiha • 
lar fUnlardır: 

1 - Çeltik "pirinç" kanunu. 
2 - Nebatlan konuna kanunu. 
3 - Böcekçilik kanunu. 
4 - Mütedavil ıermaye kanunu. 

Almanyaya yumurta ihracatı 
Bertin ticaret mümesailimiz dün Tica

ret .Odasına mart 11)'1 için yumurta I· ' n: 
t-;n,..nu>dan Tünnyeye 209 kentallb. :.ır 
hiae ayıı:dığını bildinnittir. Oda vaktin 
S><ıi< geçınıı olduğunu nazarı dikkate ala· 
nıık bu haberi mÜ9taceJ blı- tamimle a
likadarlara bildinniftir. 

Almanyaya ithal edilecek J'Umurtala· 
rm tasnif edilıni! bir halde olıuaıı icap 
etıtiğinden martın yanaından -.... kon
tenjandan i~ade edilmiyeceği zanno
luomakta.dır. Almanyanın Türkiyeye fU· 
batta verdiği yumurta kontenjanından 
da iıtifacle edilanemi§tİ . 

Mısır Türk 
Traversi alacak 

MUCLA, 11 (A. A.) - Mnrr demir· 
yollan idareıi miibayaa edilecek traven
ler için açtığı bir münakasada bu travers· 
lerin Türk malı olmasını esas olarak koy 
mu4tu. Bu itibarla bu münakasaya gir· 
melı: için Akdeniz ve havalisinde kereste
cililde mqgul olan tüccarlar timcliden 
Onnan idaresile muı..veleler yapmakta· 
dırlar. 

Esnaf şikayet ediyor 
Mahrnutpaıada Meydancılı: esnafı Tica 

ret Odasına belediyeden fİkiyet etınitler· 
dir. Bu §iki.yete göre belediye Meydan· 
akta Molata,ı sokağı ağzını otomobil du
rak yeri ittihaz ettiğinden oradaki tica
rethanelere zararlı olnuya baılamıthr· 
. Oda, bu takıilerin ha§ka yere nakli i

çın belediye nezdinde te§ebbüs yapacak· 
tır. 

Sipahi ocağının atlı 
gezintileri 

Sipahi Ocağı memlekette atlı sporun 
t~ ve inkitafını temin için ihtiyaca 
~ ':; •atın almıt, ameli ve nazari bini-
c e."leri aÇllUftır. 

T ednaat ilerledikçe at gezintileri de 
yapılacaktır. Denler her gün aaat 17 
den ~O Y~ kadar pek mÜ$aİt ıerati tahtın
da Sıp~ı ?~ında devam etmektedir. 

. ~.uallımlıfı~ı Franoa'nm (Semür) bi
nıcılik meıktebınden mezun mütehaHıs 
Behçet Bey deruhte eylemiıtir. Atlı ge
zintiler ( Şaa ak ur) ilkbaharda baılıya
cakhr. 
Halkımızdan arzu edenlerin kayıt için 

her gün Ocağa müracaat edebilecekleri 
Sipahi Oca · ından bildiri! 

Bir muallimin 
mühim bir 

tedavisi ve isteği 
mesele çıkardı 

Hükumet hunlar için bir köy 
tesisi fikrindedir 

Cemil Paşa ve Mazhar Osman Bey ne diyorlar? 
Cüzzaın yani miskin hutalığına 

rıü.otela olduğunu aöyliyerek tedavisi 
ni iateyen muallim 
Naci Ef. dün mat • 
baamıza geldi. Naci 
Ef. diyor ki: 

- Benim yarala· 
nın hastahanede ka 
pabldı ve airayet dev 
resi geçirildiği iddi
aaile 9erbeat bırakıl 
dnn. Filvaki haatalı 
ğm aiyaret devresi 
geçmİft.İr. Fakat he
nüz burnumdan kan 
ve cerahat ceJiyor. 
Bu haıtalığın teda· 

Mualıım Naci Er. viai burundan relen 
kanm ve ceraha.tin 

keailmeaile kabildir. Ben bu tekilde te 
davi edilmemi ve cilt aeririyatında te 
davi atlına almnıamı iatiyorum. Hal • 
buk.i beni Bakırköyündeki cüzamlıla -
rm koğıquna rönderiyorlar. Onların 
yaralan kapanmamııtır. Hastalıkları 
airayet devreıindedir. Benim orada te 
davi edilmekliğiıne im.kan yoktur. 
Haatalığım geçmez, belki nükseder. 
Beni cüzamlıların koğu§unda değil, 
cilt aeririyatında tedavi etmek lazım
dır. 

Bu haatalık. etrafında malUm.atları
na müracaat edilen manıf doktorlar 
§U ınahimab vermişlerdir. 

Cemil Paıa demitıir ki: 

- Bundan 20 • 30 aene evvel, me§· 
bur Zunbarko Pata. uzun mliddet 
cüzamı tetkik etti. Kurunu vuıtadaki 
kanaatlerin hilafına, bu haatalığın aa 
ri olmadığını iddia etti. Bu huausta 
kitaplar yazdı, konferanslar verdi ve 
Avrupada da kendine taraftarlar bul
du. Bununla heraheı-, aonradan cüza
mın sari olduğu anlatıldı. Ancak, "miı 
kin,, illeti, derhal ıirayet etmiyor. 

Bet, on, aene, hazan da daha aon
ra meydana çıkıyor. Buna yakalanan 
lan ınutlalı:a tecrit etmelidir. Hwusi 
koğuılarda yatırmalıdır. illetin ne su 
retle geçtiği, batta frengi ribi bilava· 
aıta temasla mı yokaa hilvaaıta mı geç 

tiği kat'i ıurette te&bit edilm.i§ değil -
dir. Sokaklarda cüzamlılara teıadüf e 
dilir ve bunlar çok çirkin manzara ar 
zettikleri için ikı'ah uyandırır. Behe
mahal tecrit !İlzmldır. Tedaviıi hak • 
kında da kat'i bir Jel' aöylenemez. Ken 
di kendine iyile§ell cüzamlılara rast· 
gelinmi4tir. Fakat ekoeriai iyiletmez. 
Röntgenle ve bazı yeni ~çlarl~ _kı.~ 
men durdurulabiliyor ve aırayetı onu
ne geçilebiliyor. . . . 

Mazhar Osman Bey be, demı4tır ki: 
- Eakiden, Karaeaahmette bun • 

larm tekkeai vardı. Oradan aerbeatçe 
çıkar gezerlerdi. Kadılı:öyüne gele -
rek .Ütçülerden ailt içerlerdi, lokanta 
!arda yemek yerlerdi. Ben, T optaımda 
bir cüzaınhane açlım Te onları tec -

• 

rit et~ Şimdi, ayni müesaeae, Ba • 
lı:rrköyüne reçirilınitıir. 25 • 30 hasta 
Tardır. Yenileri nereden geline alryo 
nız. Fakat gelmedikleri, getirilme • 
dikleri takdirde, biz, bittabi, dolata.
rak toplryaınaysz. Hamburgta yapılan 
Pegoyen iaiınli bir cüzam ilacı vardır. 
Pahalı ohnasına rağmen, ayda be§ altı 
yüz lira vererek hunu getirtiyoruz. 
Bununla yaralar kapanryor. Sirayet 
ihtimali önüne ıreçiliyor. Bu tedaviden 
aonra haıtalan, • yaranız tekrar aç.ı· 
hrsa gelin! • diyerek bırakıyoruz. Ku 
nınuuli ve kurunu vüatada cüzamın o 
derece korkunç teliolı:ki edilmeıine se 
bep, baıka haatalrldan ve bu meyan. 
da frengiyi de "miıkin,, ha&talığı zan. 
netmeleriydi. Sirayeti, kolay değil • 
dir. Ancak fevk.ali.de temaatan re • 
çer. Hatta kocaları cüzam olan bazı 
kadııdar tanırım ki, hala 11kı teınaata 
oldukları halde haıtahğa yakalanma 
mıtlardır. Hükfunet, bir cüzam köyü 
yapmak ve onları daha ziyade ayır 
mak istiyor. Para bulununa, bu yapı 
lacaktır. 

böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Biz 

Memleketin her taralıncla 
zir-t için muzir olan hayvanla
rı öldürmek hu11uauncla humma
lı bir faaliyet göze çarpmakta
dır. Filhakika 'imdi mahsul tam 
idrak edilmek devresine yakltq
maktaclır. Bunun en büyük Jüı
manı iae füphe yok ki yaban clo
muzlarıdır. Geçen gün gct:zete • 
mizde Ankara avcılar~nın bir ı;ü. 
rek avı tertip ettiklerine ve bu 
av esnasında bir sürü yaban do
muzlarını öldürdüklerine dair 
bi~ havadis vardı. 

Dün ele gct:zetelerde okudu -
ğumuza göre ayni faaliyet Sa • 
panca havalisincle ele göze çarp. 
maktadır. Memleketin diğer ak· 
samında da ve bilhaua lznıir 
civanncla ela köylülerin boyuna 
yaban domıızlarını itlaf ettik • 
lerini okuyoruz. Bu, memleket 
ziraati için m{!fkur bir faaliyet
tir· Fakat İsin diğer bir cephe
sini ele tetkik etmek lazımdır • 

Bu öldürülen domuzlar ne O· 

luyor? Ne yapılıyor, yerinde, ol
duğu gibi tefessüh etmeğe mi 
terkecliliyor? Bunun bir çok yer
lerde böyle olduğu maalesef 
tamamile halrikattir. ôlclürü • 

len hayvanları.~ gübr.e olarak 
kullanmak bile belki kinıaenin 
aklına gelmemiıtir. 

Bugün domuz eti beynelmi • 
lel pazarda mühim bir servettir. 
Alınır, satılır bir metadır. 

Bunları neden harice sevket
mek lüzumunu hissetmeyiz? 
Bu eti yemek memlekette adet 
JeğilJir. Fakat bir fabrika vü
cude getiraek te jambon, aoaison 

.alam yapaak ve bu eti istih

liik eden memleketlere gönJer
•ek, Türkiyeye ne ~adar para 
kazanJırmlf oluruz. 

Evvelce Avusturyalılar ela fes 
giymezlerdi, lalrat fesi imal e • 
Jer bizim memleketimize gön • 
Jerlir paralarımızı çekerlerdi. 
Uihmı hınzir mürclarclır; peki, 
anladık parcuı neden mürclar ol
sun? 

Mqhur bir fıkra vardır. Vak. 
tile Framacla umumi helalara 
vergi koymuşlar. Buna derhal 
itirazlar başlamış. Aman nasıl 
olur; bu ne elemektir ... Füan eli
ye: V azıı kanun şu cevabı ver
mı: 

Paranın ko~usu yoktur! 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Altın 
Madenlerimiz 
Amerikah heyet 

izahatı 

. . . 
reısının 

Ankarada bulunan Amerikalı müte· 
bassıılar heyeti r-eisi M. Door ile maden 
mütehassısı Ai. V ansiklen, ziraat müte· 
hassm M. Ganlner bir kaç gün kalmak 
üzere tehrimize gelmitlenlir. Heyet aza-
11ndan maden mütehassıaı M. Vanslklen 
dün, gazetecilere beyanatında demi,tir 
ki: 

- Heyetimiz, faaliyetine devam edi
yor. Kömür madenleri etrafında tetki
katta bulunduk. Türkiye kömür maden
lerinin zenginliği meydandadır. Bazı 
mıntakalarda, altın madeni araıtınnıuım 
yapılıyor. Rastgele ıurada burada zuhur 
eden altın madenlerinden iıtifade edile
miyeceği gözönünde tutulmalıda. Tetki
katımız bitrnec!Wçe altı nmadenleri halı:
kında kat'i bir §eY aöyliyemiyeceğjm. Bir 
kaç gün kalmak üzere letanbula geldik. 
TeMrar AııHanıya dönerek vazifemize de
vam edeceğiz..,, 

POLiSTE 

Bir otomobil kazası 
Üç kadın yaralandı, 
araba dükkana girdi! 

Dün Galatada Şifhane yokuıunda müt
hit bir otomobil faciası ohnuş, §Oför 
Remzinin 2355 nımıaralı otomobili üç ka
dını yaralamıt ve bundan sonra da hızı
m alamıyaralı: ekınelı:çi dülı:kinıoa gire
rek altüıt etmiıtir • 

Vakay. anlatalım: 
Şoför Remzinin idaresindeki otomobil 

dün saat ı 7 raddelerinde Şifbaneden 
hoş olarak ve hızlı bir yol ile atağrya 
Bankalar caddesine doğru iniyordu. 

Bu eonada, söylendiğine göre, cadde
nin bir tarafından öbür tarafına bir adam 
geçmek iıteııüttir. Şoför ani olarak ao· 
la clotru fren yapmak istemiş tir; fakat 
fren tubnamı4, otomobil bütün hızile kal 
dırnnın üzerine çıkmı§tır. 

Burada herhangi bir tehlikenin gelece
ğinden habersiz olarak üç kadma otomo
bil çarpıyor ve durmıyarak ekmekçi duk 
kanına giriyor. 

Bu esnada kadınlar yere yuvarlanmı,, 
çığlık içindedir. Halk ta toplanıyor. 

Hemen poliı memurları da geliyorlar. 
KadııJardan Ane Hanmun iki ayağı ı... 
nlmıttır. Dertıal hastahaneye rönderili
yor. Diğer hanımlann yaralan ha(i:tir. 

Şoför Remzi yakalanmıtlır. Söyl.,ndi
i:ine röre hu toför esrar gibi maddeler 
de kullanmaktadır. 

Tahkikat• devam olunmaktadır. 

Anr bir buhran 
l..illelide oturan Telefon Şirketi mü. 

fettİJlerinden Reşit Bey Şehzadebatında 
kız lıaesi önünden geçmekte iken üzerine 
ani olarak fenalık gelmiş, birdenbire dü
terek ağzından lı:an gelmit ve batından 
da yaralanmırtır. Tedavi için Cerrahpa· 
fa hastahanesine kal<lınlınııtır. 

Hırsız yakalandı 
Şehremini T ahtaemini mahallesinde 

tahsildar Ali Rna Efendinin evine çal
mak ınalı.sadile aabıkalılardan Tophaneli 
Nazım gİrmİ!, Ali Rıza Efendi tarafından 
görülerek yakalanmıt ve bekçi ye teslim 
edilmittir. 

Karışık sütler 
Yağı alınan sütler 

boyanacak 
Ticaret Müdürlüğü Sütçüler Cemiye. 

tinin yaptığı mühim bir müracaati bele
diyeye bifdirmiıtir. 

Şehirde istihlak edilen aütlerden mü
hinı bir kısmının yaiı aJmdıktan sonra ıa 
tılmakta olduğu artrk herkesçe maliım 
bir hakikattir. Bu hakikat o kadar kuv· 
vetlidir ki Sütçüler Cemiyeti de bunu 
tastik etmektedir. Cemiyet halkı aldan· 
maktan kurtarmak ve aıfıhati umu.iyeyi 
rodauz ıütlerden gelecek zararlardan ko
rumak için kaymakaltı ve kremalı •Üt· 
!erin teker boyası ile boyanarak satılına. 
aı için Ticaret Müdürlüğünün, belediye 
zabıtaaı talimatname projeıine bir mad
de ili.ve ebnesi için müracaat etmittir. 

Ticaret Müdürlüğü bu müracaati ehem 
miyetle belediyenin nazan dildaıtine koy 
muftur. 

Fethi Bey geldi 
Bir müddetten beri tedavi edilmek ü

zere A vrupada bulunan sabık Paris Se· 
firi Fethi Bey, dün ıehrimize avdet et· 
mİJtİr. Fethi Bey, bir iki güne kadar 
Ankara ya gidecektir. 

Mell. Efika Morini 
Viyarıanm maruf Viyolonisti Mat

mazel Erika Morini dün tehrimize rel 
miştir'. Kendiıi ya • 
rın ak4aın Saray ai· 
nemasında konser 
verecektir. Matma -
zel Erik.a Morini Vi 
yarıada 1908 sene • 
ainde doğmuıtur. 
Methur Viyana kon 
servatuvarı muaiki 
muallimlerinden pro 
feaör Oskar Morinin 
kızıdır, Matmazel 
Erika Morini ilk der 
· ni baba.aından al -

- . u~tır. Bilahara met 
bur mu..iki mualliınlerinden Söyçkenr 
in talebesi idi. 

lk konaerini ı916 da Viyanada ver 
mi4tir. Matmazel çok büyük töhretin 
sahibidir. Almanya, Romanya, Maca
ristanda konıerler vermiştir. Son Arne 
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Evvelki gün bana T.S.P. hasta

hanesini anlatan ve içinden çıkamı· 
yacağım hesaplar veren tanıdık. 
şimdi de şunları söyledi: 

- Dediklerimi yazmıtsın. Ga. 
zetede okudum. Gerçe hesap taraf. 
!arını pek o kadar sağlam not 
edememitsin amma, ne de olsa bir 
insaniyete klavuzluğunu esirgeme
mitsin. Buna da teşekkür. Senden 
ve gazetenden yüz bulduğum için 
bu sefer de kendimi dinleteceğim: 

Nüfus yazıldığı zaman lstanbu
lun sayısını alma. Bugün latanbul 
kalabalıktır. Fakat ben gene en azı. 
nı alıyorum. lstanbulda 600 bin ki
şi var diyorum. Bu 600 binin yarı
sını almıyorum. Dörtte birini, altı
da birini, onda birini de almıyo
rum. Tam on ikide birini alıyorum. 
On ikide bjri 50 bin eder. 

Jstanbulda bu elli bini doldura
cak yüz bin kiti, iki yüz bin kisi 
bulabilirsin. Hayır! Sadece elli bi· 
ni al. 

Bunlar lstanbulda bir (Balosu7 
tefkat cemiyeti) kurabilirler. 

- Anlayamadım! 
- Yani, keçi boynuzu insaniye-

tini kabul etmiyenler demek istiyo
rum. 

- Hele bunu biç anlayamadım! 
- Keçi boynuzundan bir yu-

dum teker almak için bir kaç kilo 
odun gevelenir ya. itte bunun ters 
tarafı demek İstiyorum. Yani: Her· 
hangi bir hayır ve ~efkat işine bir 
kuru~ vermek için doksan dokuz 
kunıtluk balo keyfi .. . A,ı>layıver, ca· 
nım! 

Bu elli bin kiti der ki: - Biz 
balo malo istemeyiz. Biz yalnız 
senede iki lira (gönüllü vergi) ver
meği taahhüt ediyoruz. Ve bunu 
lstanbul Belediyeaiye vereceğiz. 
Ve her yılın muayyen gününde, ve 
bir tahtada. Bu iki kağıt liranın 
kar,ılığı olarak ne b":lo iı~iye~eğiz, 
ne malo. Bu yüz bin !ıra hıç hır de
kor, konfeti, kotiyon masrafı olm a
dan santimi santimine belediyenin 
eline geçecek. Belediye bu parayı 
en fakir ve en bedavacı bir hasta
hanesinin - daha çok hasta yatıra 
bilmek - masrafına harcanacak. 

- Azizim. Benim hesaba ak!ım 
ermez. e,....e-. ama bu elli bin aza
lı cemiyetin hesabına da hiç erme· 
di. • 

- Sen oldumolasıya nikbin bir 
adamdın ne diye çar çabık bedbin 
olmutsur:? Bu koca lstanbul içinde 
her dilde çıkan on bet yirmi gaze· 
lesiniz, bu gazetelerin patroı;ıla.rı 
ile b'4muharrirleri bu r~mı,vtın 
müessisleri olsun, belediye re· ~-~e
rini de tabii reis yapınız, olur mu 
olmaz mı? Görürüsünüz. 

- Bunu da olduğu gibi y~:;ıa- , 
cağım. ı 

Aka GVNDVZ 

Erzurnmun kurtuluşu 
Dün Er-zurum'un kurtuluş günü "idi. 

Bu münasebetle, gece aaat (20) de Be
yoğlu Halkevinde Enurumlu gençler 
toplanaTak bu mes'ut yıldönümünü kut!u 
lıırrupardır. T oplanhda, Erzurumun hır 
tarihçesi yapılmı,, Erzurum havaları ve 
Erzorum marıı çalıımuıtır. 

Nurullah Esat Bey 
Bir müddettenheri haıtalrğı dolayısile 

Viyanada tedavide bulunan Sumer Bank 
Umum Müdürü Nurullah Eaat Bey dün• 
kü ekspresle şehrimize dönmüştür. Nu· 
rullaıh Esat Bey tamamile iyileımittir. 

Kendisi bugün Ar.karaya hareket ede· 
cek ve vazifesine ba:ılıyacaktır. 
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G. A. • 

Eskiden onu bir kuş şeklinde ta
aavvur ederlermiş. Talih ku~u her ki 
min batına konarsa, o kimseyi mes' -
ut edermiş .. 

Tayyare icat edildikten sonra, ta
lih kuşu da, her şey gibi, makineli ol 
du. Şimdi bize ufacık bir kağıdın bir 
ğ;ö§esinde, mini mini bir tayyare fek· 
linde görünüyor. Her ayın on birin
den evvel, bir yıl başından evvel, bu 
küçük kağıtlardan satın alan binler
ce saadet heveslisine ümit veriyor .. 
Fakat o binlerce kişi araaında yalnız 
bir kaçını a.eçerek, yalnız onlara çar· 
pıyor ve her birine az çok saadet 
getiriyor. . 

Talihin tece!Lsi yalnız tayyare pı
yangosl!ndan ibaret değil. Hayatta 
heT şey ona bağlı. 

Falan adam, ticaretinde ilerlemiş, 
zengin olmuı. Çünkül akıllıdır, çalış
kandır, diyecelcııniz. yi amma, akıl
lılık, çalışkanlık ta nihayet birer ta
lih eseridir. Akıllı adam, akıllı doğar. 
Çalışkanlık ta, iyice tahlil edilirSe, 
gene daha doğuşta mevcut bir isti
da ıtır. Bu istidat sonradan elbette bü 
yüyebilir. Fakat doğuşundan gevşek, 
vücutça cılız, itten S'abuk yorulan bir 
adam ne kadar isteıe sonradan bü
yük bir çalışkan olamaz. 

Yahut, muvaffakiyette tahsilin te 
airi vardır, diyebilirsiniz. Şüphesiz, 8• 

nuı tahsıli ilerletebilmek te gene ta
lih eseri değil midir? Fakir ailelerin 
çocuklarr. zÜgÜrtlük içinde tahsilleri 
ni nasıl ilerletebilsinler? 

Zaten ayni derecede ileri tahsil 
görmüt adamlar arasında da tali.h 
fi\rkr kendia.ini her yerde gösteriyor. 
Falan avukat, filan hekiın arkadaşla 
rı arasında en yük.ek derecede mek
tepten çıkmışlar. Fakat mesleklerin,. 
11e muvaffak olamıyorlar. Pratik de
ğillerdir, muhitlerine uyamıyorlar, 
h:endilerini gösteremiyorlar da onun 
İçin diyeceksiniz. Pratik olmak, mu
lıitine uymak ta gene doğuştan mev
rut bir istidat, yani birer talih eseri
dir. 

Hülasa, '--.,.alta m.;vaffakiyet, aa 
aaet - sebepleri ne kadar tahlil e
dilse - neticede talihe bağlı. yalnız 
~elihli doğanlar hayatlarmda muvaf
fak oluyorlar, mes'ut yaııyorlar. 

* * * Eski zamanlarda inaanlarm tali· 
hini yıldızlara bağlarlarmış. Herke .. 
11in bir yıldızı bulunur ve onun yü]o. 
ukliğine, alçaklığına göre o yıldızın 
te.siri altında bulunan insanın da tali 
hi yüksek veya alçak o~urmuş. • 

Bu fikre, en medenı saydıgımız 
memleketlerde bile bala inananlar 
var ki, Avrupa gazetelerinde istiyen• 
!erin talih zayiçeaini çıkarabilecekle
rini haber veren müneccimlerin ilin .. 
lannı okuyoruz. 

Oyle olsa da, bunlar batıl fikirler. 
Medeniyet dünyaaında yaııyan adam 
larm en çoğu o batıl fikirler~ inana· 
rak kendilerine t11.lih zayiçesi çıkar· 
tan saf adamlara gülüyorlar. Her şe
yin ihni ve pozitif ohnağa çalııtıb 
bu yirminci asırda, öyle batıl hayal
lerden çıkma müneccimliğe inanmak 
elbette, tahammül edilemiyecek ka
rla< s flık sayılır. 

Bundan dolap, ilim adamları ta
lih' n ne olduğunu, pozitif fikirli in
sanlara jyice anlatmak için yen.i bir 
nazariye kurmuılar: 

Belçikalı fizik hocası August Pic· 
card mahsus yaptırdığı balonla Sıh"a 
tosfere kadar çıktığındanberi Kainat 
fuaatı ne demek olduğunu artık her• 
kes biliyor. Yer yüzünde, havada, hat 
t' - bir dereceye kadar - denizin 
içinde bulunan, elektrikli mahsus B:
let!erle ölçülebilen bu ıuaatın hak~
kat olduğundan kiınse ıüphe etmı-

yor. d . 
Bunun gibi yer yüzünde .ve eruz 

içinde bulunan he': maddenın ~e, .. o 
Kainat ıuaatı tesinyle tekrar hır tur
lü ışık çıkarttıklarrru da gene herke• 
biliyor. Bunun en açık misali, epey'· 
ce zamandanberi kullandığımız fos
forlu saatlerdir. Fosforun çıkardığı ı
şık gündüz görülmese bile, geceleri 
görünüyor. Geçen gün bir gazetede 
yazmıştı: lstanbul Limanındaki §a
mandralara da fosfor süreceklermiı .. 
Zaten bir iki sene evvel bizim kaplı· 
calarm sularından ıııklar çıkıp çıkma 
dığırun aranılma.ar meselesi de bu ı
şıklann hakikat olduğunu herkese 
öğrebnişti. 

Yer yüzünde, canlı aaynıadrğun.ız 

maddeler böyle kendilerine mahsus 
birer ışık yapınca, canlı maddelerin 
de ışık çıkarması daha kolay kabul 
edilir. 

lnsanlann çıkardıkları ı~ıklarm te 
siri - rivayete göre - uzun zaman 
devam da edermiş. Mesela bir Rus 
prensinin taşıdığı bir elmas ondan ön 
ce bir talihsiz adamdan uğursuzluk 
almış olduğundan bu prensi Nihliat
ler öldürmüşler, ondan sonra elmaı 
bir Yunan kuyumcusunun eline gcç
mit. O da bir kazada kansı ve çocuk 
lan ile birlikte telef olmuş.. ikinci 
Abdülhamidin tahttan indirilmesi de 
gene bu elmasın tesirinden ileri gel· 
miş. Daha sonra elmaoı satın almış 
olan bir Acem de bir gemide gider
ken o gemiye torpil çarpmıt. Bu ka
dar felaket hep o elması ilk defa ta 
ırmış olan uğursuzun çıkardığı uğur 
suz ıııklardan ileri gelmiş. 

* * * 
Yeni talih na7.arİyeai İşte bu Ki'ıi-

nat şuaatı gibi, eaa.s.en ciddi Ve ilmi 
bir keş,fe istinat ediyor. Bu nazarjye
ye göre herkes bir türlü şuaa bağlı 

olarak doğuyor. Fakat doğduğu za
mandaki şuaat değil.. Nasıl anlata· 
ynn?.. Tabiiyat ilmi dilinde, ilk höce
resinin meydana geldiği, yahut açık 
Türkçe ile annesinin kendisine gebe 
kaldığı zamandaki ıuaata bağlı ola· 
rak 

O zamandan başlıyarak, artık her 
insanın talihi ayni şuaata bağlı kalı· 
yor. Fakat doğuncaya kadar ve doğ 
duktan sonra bütün ömründe de tür
lü türlü ıııklara kartı geliyor. Kendi
sinin çıkardığı,.ışıklar, muhitinden ge 
len ıtıklarla karşılaşıyorlar .. 

Eğer bu karşılaşmanın neticesin
de bir muvazene, bir ahenk bulunur
sa İnsan talihli oluyor. Rahat yaşıyor. 
Aksi te.kdirdtı bahtaız, sefil Talihin, 
bahtsızlığın derecesi de, tabii, ıtıklar 
arasındaki muvazenenin, ahengin de
recesine göre oluyor. 

Bir gün gelir de, şimdiki halde, 
pek te aydınlık olmıyan KB.inat ııık
ları tetkikleri ilerler ve uğurlu yahut 
uğursuz ıtıkların ne zaman meydana 
çıktrklan anlatılırsa, bu nazariyeye 
göre, insanJann talihlerini de ona gö
re idare etmek belki mümkün olur. 

Fakat o güne kadar, yeni talih na 
zariyesi, eski zanıan müneccimleri· 
nin fikirlerinden pek te farklı görün
miyor. 

Şu kadar ki, eskiden, her münec
cim yalancıdır, diyebilirdik. Bu yeni 
nazariyeyi çıkaranlar kendilerini İ· 
lim adamı saydıklarından bunların 
sözlerine inaruruyanlar - Nefızü Bil 
lab - ilme kartı kafir tutuluyor 1 

G. A. 

YENi NEŞRiYAT 

Yeni adam 
Günden güne mükemmelle,en 

bu haftalık gazetenin' 11 nci sayısı 
bugün çıktı. Bu sayıda dünya ilim, 
iktısat, sanat, terbiye haber ve fikir 
!erinden batka bir çok Türk yazıcı 
!arının makalelerini okuyunuz. Ay 
rıca lsmail Hakkı Beyin Oniversi
t6 içtimaiyat profesörü Keslerin 
fikirlerini tenkit eden bir makalesi 
de vardır. Tavsiye ederiz. 

f İş ve İşçi 1 ---Milliyet bu •Ütunda İ.f ile iıçi ioti
yenlere tauaa.nıt ediyor. lı ile iıçi 
iotiyenl•r bir mektupla lı büro
mu:sa müracaat etmelidirler. 

İş aranıyor 
F abrikaalrda, bankalarda resmi 

müesseselerde k.a.pıcılık veya odacı _ 
lık :ırayorum. Kefil gösterir ve tafra 
ya da giderim. Milliyet vıuıtaaile Ce
mal. 

• • * 
Güçlü kuvvetli okuma11 yazmıuı 

olan birisi İ§ arıyor. Gayet ehven şe -
raitle her türlü iş yapar. Dışarı da gi· 
der. Milliyet it Büroau Hakkı. 

Milliyet'in edebi tefrikası: 19 

KANLI SIR 
O söylerken kalbimde bir has

ret ~cısr yana yana dinliyorum. i
kimiz de söylemediğimiz •eyleri 
konuşuyoruz. 

Evet asıl konuşmak istediğimiz, 
konuş~aklığımız lıizımgelen söz
lerin biri, ağızımızdan çıkmıyor. 

Ben: 
1 - Evlenme meselesi ne oldu. 

Diye sormuyorum; Mesture de söy 
lemiyor. 

Ben: 
- Nikah yakın mı? 

Diye sormuyorum; Mesture de söy 
lemiyor. 

Ben: 
- Düğün, Te,vikiyedeki konak

ta mı olacak? Asıl, düğün için mi 
ta,ınıyorsunuz? 

Diye sormuyorum; Mesture de 
sölemiyor. 

Fakat bunları biribinmize sor
mu~uz, konuşmuşuz gibi göz göze 
b?.kr~ıp anlaşıyoruz. 

Evet, açık açık töy!emek neye 
yarar? 

Yazan: Mahmut YESARi 

Bu, tıpkı, acımasından, ağrıma
sından kurtulan bir yaranın, ufune
tin üzerine parmak basamamak, 
el dokunduramamak gibi .... Fakat 
bu yara, bu ufunet, için için zonk· 
lıyor, zonklıyor ... 

Hep havadan, ayrı şeylerden ko
nu,uyoruz. 
Ayağa kalktık, ayrılıyoruz: 
-- Ne zaman bulutalım, Mestu-

re? 
Mesture, dü,ünüyor: 
- Bilmem ki ... 
- Bana yazmaz mısın? 
- Yazarım. 
- Yakında mı ta,ınıyorsunuz? 
- Evet· 
- Seni, orada görebilir miyim? 
Mesture, gözlerini kırpıyor: 
-- Yeri, vaziyeti anlamalı. 
- Onu da yazarsın olmaz mı? 
- Peki, Hüsrev.· 

Mayıs 29 
Mestureden bir haber yok.. Fa

kat köşkteki hazırlığı devam edi. 
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L1J ....... r--H-=-İ K~A~Y-f, trAi ' Nihayet Türk sinemacılığının şaheseri: 

Leblebici Hor r Ağa Psicoanaliz (ruhi tahlil) 
Alemde hiç bir şey insanlar için 

tehlikeli olmak ihtimalinden kurtula 
maz, günet sisteminde muvazeneyi 
tem.in eden cazibe kuvveti bile taaav 
vur edilemiyecek derecede müthiı fe 
18.ketlere sebep olabilir; bunu daha 
kolay ve açık bir misali ile göatennck 
için insan icadı olan otomobil ve oto .. 
büslerin her sene Umumi harbin öl· 
dürdüğü insanlardan daha ziyade a
dam öldürdüğü gösterilir, fakat bun
lann ortadan kaldırılmasını ciddi su 
rette düşünmek kimsenin hatırından 
geçmemİ§tir. Esasen bunlar haddi za 
tinde iyi veya fena, zararlı ve zarar
aız değildirler. Asıl onların istiınalle
ri ve kullanılmak tarzlarıdır ki, onla 
rı zararlı veya faydalı yapar. 

Dimağımızın bazı şeylei"'i az çok 
ke~f ile meydana koyması için nasıl 
çalı,tığını anlamak isine ruhi hhl;I 
( psikoanaliz) denir: 

Ruhun tahlilinden çıkarılan hük
me göre şahsın meyil ve arzulanrun 
serbestiaine hizmet edilmek !azan i
mi§, alcsi takdirde buna muhalefetin 
f&hıs için zararlı olabilmesi mümkün 
imiş gibi ileri sürülen nazariye esa&
sızdrr. 

Filhakika son seneler (Pıikoana 
!iz) de moral kontrolu denilen eaas 
üzerinde çok çalışıldı. Betahsis bun
ların nasıl meydana gelip vücut bul· 
duğu ve ne gibi bir makanizmc saye
sinde çalıştıkları, bunun gibi diğer 
hakiki ilim kaideleri gibi şunun ve
ya bunun bulduğu neticeye na'!! va
nldığını ve bunun iyi veya fena oldu 
ğuna ne au.retle hükmolunduğunu bil 
dirir. Ancak rubun meyil ve inhinı..
larına karıı durmak ve mani ı>lmak 
hususunda (Paikoaııaliz) baknnrndan 
zararlı ve fena bir şey olacağı iddia
sı doğru olamaz. 

Gerçi ainirleri muntazam i§Iİyen 
bazı (Nevrotik) kimselerin meyil ve 
hevealerinin önüne geçmek, onlarda 
bazr kısa devirli fena hareketler gö
rülmeaine sebep olursa da böyle inai
yaki arzu ve hareketleri baait iptidai 
mücerret bir halde ve bila kaydüşart 
heT yerde ve her zaman tatmin et
mek iınkinsızdır. 

Sevki tabii ile yaıayıım aıikiir bir 
ifadesini gösteren bazı İptidai hayat 
sahipleri arasında (Nevrotik) !er ve 
akıl hastaları yoktur, fakat hemen 
söyliyeyim ki, bunlar daima böyle ip 
tidai halde bulunurlar. 

(Vilyam Cima) in dedifi gibi bir 
şeyin bizde olması için o ~eyin çok 
bulunması şarthr. itte (P•ikoanaliz) 
in bazı tekillerinin fazla bulanmuı 
gibi; biz bu bahsin parasız, pulsuz 
propaıandacısı ve habersizce ziyade 
tenkitçisi olduk; ke~if il~ meydana 
konulacak şeylerden bizde çok §ey 
bulunmaz. 

Hekimlik fennin terakkisi yolun• 
da diınağ hastalıklarınm Is ve te
davisi en ziyade geri kalmıt teYlcr
dir. Binlerce acneler hekimler hep vü 
cut hastftlıklarile uğraştılar ve ~n çok 
Pastör devrinden sonra insanlan sari 
intani hastalıklardan kurtarmakta 
muvaffakiyet gösterdiler. 

Pıikonaliz Jimdi yalnız başına in
san dimağının tetkik ve mütaleaaına 
giri~miıtir. Ayni zamanda diınafın 
hastalıkları mahiyetleri, sebepleri ve 
mümkün olduğu kadar münasip yol
lardan tedavileri ve onlardan nasıl ve 
ne türlü korunmak lazım geleceğini 
bildirir. 

Bir apandisit ameliyatı yapmak i
çin ameliyat yapacak kimse nasıl in .. 
san karnının tefrihi hakkında malü
matla beraber oradaki azanın fziyo
lojik vazifelerini bilmesi laznn geli
yorsa aynile bu gibi Psikoanalizde di 
mağm teıkilatiyle vazifelerini bil
mek li.zundır. Ancak bugün pek az 
aalahiyettar kimseler dimağın psiko
analiz bakmıından mütalea ve tetki• 
kine kadir olabilir. Maalefes pek çok 
lan bu İşe karışmak ve onunla uğ
rapnak için pek ziyade arzu göster
mektedir. itte bütün fenalık boradan 
geliyor. Bu huausta ihtiyaç ne kadar 
çok ise onu temin edecek doktor az 
olduğundan bu yolda hiç bir salahi
yeti olmadığı halde müracaat vuku
unda beıeriyetin salahi çaresine çalıt 
mak arzusunu gösterirler. Bu vaziye 
tin taahibi çaresine bakılmakta iac de 

yon. Hatt8. efyaların bir kısmı bi
le gönderildi. 

Halim Siret te görünmüyor. ih
timal o, Te,vikiyedeki konakla 
metgul ! Mesturenin , köyden ta -
•ınmaları, meraklı bir mesele ha
lini aldr. Köy halkının ağzında 
hep bu, dedikodu ... Herkes bir baş· 
ka mana veriyor, türlü türlü tef • 
sir ediyor. 

Bizim evde de konuşuyorlar. 
Ara sıra kulak veriyorum: 

- Kötkü kiraya verecekmi' -
ler ! 

- Hayır ! Dışarıdan hasta ak
rabaları gelecekmif, onlar otu -
racakmış! 

- Benim duyduğum; kötkü 
ııatacaklarmıt ! 

- Mesture Hanımın düğünü 
için ta,ınıyorlan! 

Bu rivayetlerin hangisi doğru, 
hangisi hakikate yakın? Birini dü
'ünmüyorum, muhakeme etmek bi
le istemiyorum. 

Mestureden, gittikten, uzaklat· 
tıktan sonra, şu veya bu sebepler
le mi gittiğini bilmek, öğrenmek 
teselli bile değil ... 

Mesture, gidiyor. Onu, kaybe
diyorum. Her geçen dakika, bu 
felaketi yaklaştırıyor. Lakin ben 
de küçük biıı hareket yok. inmeli 
gibi ruhsuz, cansız duruyorum. 

Yumurtladım! 
Öyle hikayeler "3rdır ki biz, on

ları kafatasımızın teknesinde yu -
ğurur ve üslubumuzun fırınında pi· 
'iriıı ve baz an pişkin, baz an faz laca 
hamur olarak fırından çıkan bu 
matahları karilere yuttururuz. Öy
le hikayeler vardır ki dirseğimizin 
dibinde devrilen bir mürekkep şi· 
şesinin !'sanından aynen size onla 
rı naklederiz. ister hakiki hayattan 
olsun, isterse deruni alemimizden 
yumurtlanmış olsun, bunların ha
zan biribirine o kadar tetabuk et
tiği görülür ki "yalan,, denecek ka
dar gayri hakiki olan vakalar, ek
seriya başımızdan geçmiş hadisele
rin tamamı tamamına aksinden i
barettir. Masalla hakikatin ayı' t 
edilmesi mümkün olmıyan hudu
dunda cereyan eden hadiseler de 
az değildir. 

Bugün dinliyeceğiniz hikaye, bir 
varmış, bir yokmuştan ibarettir. 
Ben şimdi bu masal için yumurtla· 
dığım yumurtalara kuluçkayım. 

Cemil'i tanır mısınz? "Hangi Ce· 
mili?,, diyeceksiniz. Hakkınız var. 

Evvela haber vereyim ki bu Ce 
mili tanıyamazsınız. Çünkü ben 
de tanımıyo:um. Bu Cemil, l:ıenim 
yumurtalarımın birinden çıkan bir 
civcivdir. 

Civcivim horoz oluncıya kadar 
neler oldu, b~ından neler geçti? 
orası lazım değil. Zira her kümes 
hayvanı gibi onun da hayatının bu 
ilk safhası mühim değildir. Cemil, 
bir sabah erkenden kümesinin ka
pısından fırladı ve güneş doğarken 
o sabah ilk öten horoz o oldu. 

işte Cemil, bu ilk ötttüğü sabah
tan beri bir kahramandır ki size O· 

nu anlatacağım. O, sevdi, sevildi. 
Günlerce çöplüklerde dola,tı. Yan
gın yerlerinde yattı kalktı. Rakip
lerile dövüştü. Her kavgadan ga
lip çıktı. Hep yendi ve asla yenil
medi. 

Bir çok genç kızlar bu anlı tanlı 
delikanlıya gönül verdiler. O, on
lara yüz ve1'1Jledi. 

Ey, büyük söylemeğe gelmez. 
Hele gönül işlerinde asla. Düşmez 
kalkmaz bir Allah var, Bak Cemil 
de nihayet gönül denen badirenin 
üstünde perendebazlık yaparken 
günün birinde. ayağı takıldı ve yüz 
üstü yuvarlandı. Fakat öyle bir yu 
varlanış ki parça parça oldu ve öl
dü gitti. Şimdi onun mezarının 
iistünde başka horozlar çöplenip 
durmaktadı:ı. 

Bakınız nasıl oldu? Cemil, bu ka 
dar cesur, bu kadar kadir bir kah
raman, bu kadar gönüller kırmış, 
bu kadar bilekler krvırmı,, mağrur 
ve bahadir çocuk, başıboş, kayıtsız 
avare topuklarımızın dibinde dola
şıp dururken bir gün bir genç kıza 
rastladı. Ve bu genç kıza tutuldu. 
Kız da onu sevdi. Ya sevmeseydi? 
Gene bahtiyarmış. Cemil, uzun 
kuyruğu ile, güzel renkli tüylerile 
güzel bir horozdu. Neye sevilme
sin Z Hele horoz dövüşünde galip 
gelmiş te olduktan sonra. 

Dişi; güzel, dinç ve kuvvetliyi a
rar. 

Cemilin sevdiği kız, onun~a ev· 
lenmeğe de razı oldu. Cemıl, Se-

,.. ......................................................... .. 
bu uğurda hayli emek sarfı lazımdır: 

Prikoanaliz'in mcyadana . l•oyac:ap 
hakikatler anl~ılrnca ona zıyade .ıtı
mat hi.aıl olacak ve onun namına ıtle 
nen hatalara lanet edilece~~i~: 

Buyukada 
Dr. ŞÜKRÜ 

Kımıldanmalı, canlanmalı, ha
rekete geçmeliyim! Fakat ne yap· 
mak için? 

Bari Mesture, biraz canlı, atıl
gan olsaydı!.. Hayır, o, benden 
daha uyufuk; hayata ve insanlara 
karşı benden daha kuvvetaiz, da
ha zayıf! 

Kansız, cansız insanların sev
mek, hakları değil... Mes'ut ol -
mak, hakl11.rı değil ... Ve hatta, ya
tamağa bile hakları yol• ... 

-4-
Mesture Hanımdan Hüsrev Be

ye 
Bu mektubumu humma atef • 

)eri içinde , titreye titreye yazıyo
rwn. Yazımı çok güç tanıyacak • 
sın, Hüsrev! . 

Nitaııtaşının havası, bana çok 
sert geldi, hiç yaramadı. Taşınma, 
yerleşme yorgunluğu, yerine yadır· 
gayı,, beni hasta etti· 

Köşkten taşındığımız günü, öl
sem unutmıyacağım. Köşkten çı· 
kan, trene binen, sanki ben değil
dim cenazemdi. Konuşuyorum, 
yürUyorum, oturuyorum. Lakin 
bunları bir emirle mi, yoksa ken· 
diliğimden mi yapıyorum, hala far 
kında değilim. 

Seni, ya köşkünüzün bahçesin· 
de, yahut pencerede görebilece • 
ilimi zannediyordum. Annemin 

Bugünkü program 
lSTANBUL: 

18: Plik netriyab. 18,30: Fransızca ders. 
19: Suat lımail Bey tarafından konferans, ve 
ajana baberlet'i, 19,30: Türk muaiki n-t,riyatr 
(Ekrem B. Ruten B. Ce•det 8. Saim B. Şe
ref B. B"lma H. Vecihe H. N~dime H.) 21,20: 
Ajans ve borsa haberleri. 21.30: Necip Yakup 
lley orkıetrA&1 tarafından muhte-lif eaerle-r. 

ANKARA: 
12 .. 10: Ankarapalaatan nakil. 18: Alaturka 

saz. 18,4S: Danı musikiıı:.i. 19,2J: Alaturka saz. 
ZO: Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A, 1415 m. 
16,55: Ca.~ orkeıtraıı. 17,40: Franu:r:ca derı. 

11,55: Tagannili konser. 18,30: Pli.k ile Gitar, 
ksilofon ve org muıikiai. 18,SO: f...1üıahabe. 

19,20: Oda muaikiıl. 20: J\füc3.' :ıbe. 21.0S: Ho
lnnda er;erlerinden mürekkep •enfonik konaer. 
22: Mür;aha.be. 22,15: 0..-keatra ile hafif mu
siki. 23~ Plik. 23,20: Dana muailci:ı.i 24: Müaa
habc. 24,05: Dans muıikisinin d~vamr. 

B U O A P E Ş T E, 550 m, 

l 7: Kadın netriyatı. 18: Keman konıeri. 
18,40: Alm:ınca ders. 19,10:- Sahibinin Sesi 

pl.ikları. 20: Neıeli müıahabe. 20,30: Filbar
monik takım tarafmdan büyük konıer. 23,10: 
İmre Mal'yari Siı:an takımı, 24: l\.fanditı caı: 
takımı. 

V 1 Y A N A, 507 m, 

17,55: Bertha Pan'.':ıchek tarafından piyano 
konseri. 18,10: Tiyatro kr!tikleri. 18,40: Mub
teli.f sözler ve deraler. 19.25: .. fiürnobrgli mu
siki üstadı,, isimli Wnanor'in opera temsilini 
Viyana operasından nakil. 

B 0 K R E Ş, 364 ve ıs15 m. 

13: Borsa haberleri. - Pl.ik. 14: Haberler. -
Plik. 18: Mtı:ner kuartet takımı. 18,30: Mrlle. 
Pia lgy tarafından taıanni (Çek, YuıoslaY, 
Bulgar •e Romen musikiai). 19: Piyano kon
seri. 19,45: Hitabe. 20: Üniversite radyosu. 
20,20: Plilc. 20,45: Konferans. 21: Radyo or
\teatraıı. 21,45: Konferans. 22: Rardyo orlıı:, 

22,45: son haberler. 
B R E S L A U, 316 m, 

17: Hafif muai.lıı:i. 19: Müaahabe. 20: Brahma' 
ın eserlerinden taıannili konser. 21: Günün la
ıa haberleri. 21.30: Senfonik halk konseri. -
Haberler. 24: Dan5 parçalan ve h.afi.f musiki. 

nihayı babasından istemeğe karar 
verdi. 

Az gitti, uz gitti. Dere tepe düz 
gitti· Senihanın babasını buldu. Kı
zını istedi. Kahramanlıklarını an· 
lattr. Anlatırken göğsü ti•iyor, ağ
zı köpürüyor ve heyecandan, gurur 
dan kanatları kabarıyor. Anlatıyor, 
anlatıyordu. 

Kızın babası delikanlıyı dinledi 
dinledi ve: 

- Bu horoz dövüşlerine benim 
karnım tok, dedi. 

Cemil kızdı. Kızın babası : 
- Bunlar hep martaval. Sen ge

çen akşam geç vakit camiin avlu· 
sundan geçerken üç babayiğitten 
dayak yemişsin. Sana kızımı vere
mem, dedi. 

Cemil az kaldı bayılacaktı. Biri
si onun karşısına çıkıp ta bir taban 
ca kurşunu ile onu öldürseydi böyle 
ağır bir ithamda bulunmasayllı. 

Sevdiği kızın babasını hürmetle 

! "miadı ve yanından çıktı. se a b .. k . 
Cemil 0 gün ugun yeme yemı-

yo:~, su içmiyor. Konutmuyor ve 
çöplüğünde arpacı kumrusu gibi 
düsünüp duruyor. 

Cemil kendisini isteğile mecburi 
bir açlığa mahkum etmittir. 

Y emiyen içmiyen Cemil dün ak
~am saat tam geceyarısına on kala 
vefat etti. Allah rahmet eyliye. 

Şimdi diyeceksiniz, bu, hakika
ten masalmış. Size yemin ederim 
ki böyle kahramanlar yalnız masal 
!arda değil. Aramızda da ya,arlar. 
Eğer hikayemi ve kahramanlarımı 
beğenmedinizse ne yapayım? Yu
murtalar cılk çıkmıt· Bende suç 
yok. 

mütecessis gözlerinden sakınmağa, 
çekinmeğe lüzum görmiyerek et -
rafıma bakıyorum. 

Hayır! Bütün ümitlerim bofa 
çıktı; seni göremedim. 

Nerede idin? Ne yapıyordun? 
Sana vadime rağmen mektup. ~az
mayıtıma, haber göndermeyıfı -
me tabii üzülmütündür. Bana çok 
mu darıldın? 

Benim ne kadar özlediğimi, 
için için :ridiğimi bildiği.n için, 
darrlamazsın, gücenemezsın, Hüs. 
rıev! 

Teşvikiyedeki.ko.nak, öy~e ha • 
rap öyle kasvetlı kı ... Genış oda
lar~, geniş sofalara, bir kabus gibi 
aksam karanlığı çökünce, insana 
bi; yeis basıyor, çıldıracak gibi O• 

luyor· .. 
Yalnız, bir cilıetten ferahla • 

dım, artık kö,kteki gibi göz hap
sinde, kontrol altında değilim ... 
Fakat inanır mısın, ben, o sıkı kon
trola, o eziyete, ifkenceye razı • 
yım, gene köşkte olayım, yeter .. 

Sen, ne yapıyoıısun, Hüsrev? 
Bana mektup yaz. Post restant 
gönderebilirsin· Vakitli vakitsiz 
sokağa çıkabiliyorum. Bir gün ka· 
rarlaştıralım • Bonmarşada bulu
şalım. Seni, öyle göreceğim geldi 
ki ... 

(14291)-
Bugün matine saat 18 de FRANSIZ Tl
y A TROSUNDA, methur ama piyanist 
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CHOPIN KONSE'.';I 

Konferanslar 
Üniversite Rektörü Dr. Ne§et Omer 

Bey Halkevinde gençlik ve ülkü mevzulu 
bir konferans vermiştir. Konferanstt\ 
Üniversite profesörleri, talebeler, muaı .. 
!imler ve daha bir çok zevat hazır bulun· 
muştur. Neşet Ömer Bey üniversitenin 
faaliyetinden, istikbalinin emin olduğun
dan bahsetmiştir. 

*Tıp Talebe Cemiyetinin tertip ettiği 
kor.feranslardan iicüncüsii önümüzdeki 
hafta içinde Halkevinde Profesör Dr. 
Tevfik Remzi Bey tarafından verilecek
tir. Konferansı bir konser takip edecek• 
tir. 

--·--
Alemdar nahiyesinde .. 
Cümhurİyct Halk fırkası Alemdar 

nc.ıhiye&İ idare heyeti tarafından bu 
ak~am F crah sinemasında bir müsa · 
rnere verilecektir. Müsamerede Hal • 
kevi temsil ıubesi gençelri tarafından 
be0 perdelik Köyiin namuau temsil .,. 
dilecek ve Eftalya Hanım ile Sadi 
ile) heyeti tarafından bir konser ve .. 
J ,lecektir. 

Server Kamil Beyin 
konferansı 

Cümhuriyet Halk fırkası Kızıltop
ra.k nahiyesi 16 mart cuma günü saat 
15 te nahiye merkezinde müderris 
Dr. Server Kamil Bey tarafından içti• 
mııi hastalıklar hakkında bir konfe • 
rans verilecektir. 

Halkevi içtimai yardım 
balosu 

5 Nisan pel'§enıbe günü aıamı Pe
rnpalaata verilecektir. Bütün lstanbul 
\'İlayet balkmm evi olan Halkevinin 
hu baloauna ittirak edenler hem gü • 
zel bir gece geçirmi, hem de büyük 
bir içtimai yardanda bulunmak gibi, 
yüksek, milli ve insani bir borcu da Ö• 
demİ§ olurlar. 

Bir müsamere 
Sanatkar Goldenberg tarafından 

martın 16 ıncı cuma günü aaat tanı 16 
da Tepebaşında '"Kaza Ditalya" da 
bir musiki müaa.merea.i verilecektir. 

Yüz ki§iden ibaret bir heyet tara
fından klaaik muaikiden en güzel 
parçaları teganni edilecek ve huıı.u&i 
surette müntahap bir orkestra onlara 
refakat edecektir. 

Çalınacak bazı parçalar türkçeye 
tercüme edilmiştir. Müsamereden son 
ra dansedilecektir. ' --

Radoslu gençlet 
Dün tehrimizde bulunan RodoslU 

gençler toplanarak doktor Reıit Ga • 
lip Beyin hatırasını taziz etmişlerdir· 
Rodosl';'lardan biı-çok gençler heye • 
canlı hıtabede bulunınuılar ve Onivel* 
ıite gençliğinin yapacağı ihtifali ment 
nuniyet ve hararetle kartılamıılardır· 

Asrın umdesi " MiLLiYET" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 

3 aylıiı 
6 • ız .. 

Türkiye için 
L. K. 
4-

, 7 50 
14 -

Hariç. içia 
L K. 
8-

14-
28-

Celen ••rak pri ..-erilmeL- Müddeti 
ıeçen nüıha.lar 10 kuruıtur.- Gazet• •• 
matbaaya ait iıler için müdiri7ete trıÜ• 1 raCAAt edHir. Gazetem;• ilanların mu'u• 

İ kabul etmez. • 

Haziran 8 

Mesturenin yazısı, o kadar tit•. 
rek, kargacık burgacık ki okuma" 
kabil değil.. . 

Acaba yavrucak, zan ve tahırıı
nimden daha mı çok hasta? 

Fakat Mesture, benden dahıJ 
çok talili... Onun gözünün önün• 
de, eski mes'ut günleri; o meh • 
taplı, yıldızlı geceleri hatırlataP• 
hatırlatacak şeyler yok .. Yeni 111LI' 
hit, yeni manzaralar, onun gö:ı:• 
!erini ve sinirlerini oyalayabilir· 

Lakin ben, ben ondan çok :ııJ• 
vallı:yım. Pancurları inik durall 
boş kötke bakmıyorum. Ara sı~IJ 
bahçivanın dolaştığı, o geniş çı • 
çek bahçesine bakamıyoı\ım. ve· 
niz kenarında, geceleri buluftuğıı• 
muz kumsal tarafına bakamıfO
ruın. 

Her yerde, her köşede, her ~
raf ta onun bir hatırası var. Go
züme iliten bir fidan, birden b~=
kahkaha oluyor, kulaklarımda 
kikalarca çin çin ötüyor.. Dej!j,: 
de bir kürek sesi, beyaz me' a 
lı bir genç kız hayali oluveriyor· 

Hiç kırlara, bağlara çı~rna)j:. 
beni, tarlalar arasında, bag Y.? "p 
rında görünce, hayretle •. d_on~ 
bakıyorlar. Halimdeki degışıklı 
ğe kimse bir mana veremiyor.') 

(Bitmedı 
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MEMLEKET 
~~~HAi E RLEniıııllliiiiiıi~~ 

İı.ınirde bir Bursa Halkevinin iki 
s~~ı~~ ~~~a~!!...... senelik çalışmaları 

1 

~raç edilen mahsullerimizin tu· 
rı 42 milyon lirayı bulmuftu. Bu 

Seneki ihracat miktarının 37 mil· 
Yon liraya baliğ olacağı anlatıl· 
raktadır. Şimdiki halde ihraç o-
31lnan mahsullerimizin kıymeti 
~.5 milyon lira raddesindedir. Bu 

lıııktar daha yükselecektir. 
b Fakat geçen seneye nazaran 
k ll sene, ihracat mahsullerimizin 
k 'Yınetinde dört be, milyon lira 
b adar bir tenezzül varclır. Fakat l: ~iktar Ticaret odasınca heı_ıü~ 
d'ıhıt edilmit olmayıp tahmını· 
ır, 

Ege tütünleri 
h E:ge mıntakası tütün piyara.sı 
b~kında inhisarlar idaresince bir 
ıılten tanzim edilmiştir. 

Bu bültene göre 1 • 15 Şubat 
~'lrfında mıntaka dahilinde idare 
ratafından 621 b"n ve tüccar tara
b'ndan da 1,412,000 kilo tütün mü 
<lYaa edilmişt'r. 
. Tüccar ve idare tarafından mev 

•ını İptidasından 15 Şubat tarihile .kadar mübayaa olunan tütün-
1~:ın yekunu 14,300,000 kiloya ha 
ıg olmaktadır. Gerek idarenin, 
i~rek tüccarın mübayaa faaliyeti 
~!tikçe artmakta olduğundan bu 
&ene mahsulünden Ege mıntaka
~lnda satılmamış tütün kalmıyaca 
~ı anlatılmaktadır. 

idam edilecekler 
. A. YDlN, (Milliyet) - Germen· 
~ğin Turan köyünden Molla 
ehnıedi parasını almak için üç 

~ne evvel yorgan çarşafiy • 
e hoğarak öldürmekten suçlu Di
r'lrlı Hüseyin ve Sökeli Kürt Sü. 
~Yman çavu' ve Tekeliden Torlak 

asanla arkad8'ları Mustafa ve 
~ehmedin muhakemeleri dün şeh 
~ıııiz Ağırceza mahkemesinde bi
tırilmiftir. 
t Suçlulardan Dinarlı Hüseyin ge 
~en seneye kaçak olduğundan mu· 
1 ~e~e bunun gıyabında ve diğer 
~rın n vecahlarında Süleyman ve 
,a'h"nın idamlar,na, Muıtafa ve 
•e ınedin de muhtelif cezalara 
~rPtırı:malarına karar vermişti. 
~·kınyjz mahkemesi yaşların tel· 

1 edilmemesinden mahkemenin 
~'iv'elce verdiği bu kararı bozmut· 
il. 

b· Muhakeme yeniden görüldüğü 
, .r sırada kaçak Hüseyin de yaka 
d dığından Hüseyinin de vecahın 
L il. devam eden duruşmada heyeti 
••akime eski kararında ısrar ede
S~~ Dinarlı Hüseyin, Sökeli Kürt 
11.eyman ve Tekeli Torlak Hasa-

111n idamlarına, Mustafa ve Meh
lııedin de onar sene ağır hapse ko 
~tılınalarına karar verm',tir. 

Dilenciler toplanıyor 
A DA N A , 10 - Zabıtai be

lediye çarşı ve mahalle ara-
111\da dilel!t.:ilik yapmakta o • 

l ~n erkek, kadın ve çocuklarla e • 
b ettııniyetli surette mücade~eye 
, ~lanmış ve dün bunlardan bırço 
~~akalanarak haklarında kanuni 
y ıhat yapılmak üzere cümhuri • 
ı:t 1tniiddeiumumiliğine teslim edil 

1• erdi:~ 
n Belediyece dilenciliğin önüne ge 
~ llıesi için ehemmiyetli tedbirler 
~ını,tır. Bu meyanda dilenciliği 
d. :ıt Y"""nlar memleketlerine gön 
'lilecektir. 

lopıanma kanununa muha· 
lefet edenler 

ADANA, 10 - Toplan. 
ta.\ kanunu hilafına ve hü . 
ltınete haber vermeden bir Yer • 
~~ toplanmaktan suçlu otuz bir Tür 

1 _ı•tanlı ve arkadaşlarının dunıtına 
"tına dün öğleden sonra asliye ce 
~a. ınahkemesinde kalabalık bir din 
'>'İci önünde ha,Ianmıttır. Suçlula 
~l\ hüviyetleri birer birer teshil o
~l\duktan sonra haklarındaki son 

1. hkikatın açılmasına dair olan is
~11lak hakimliğinin kara:ı okun · 
t 11• Ye bunda nsonra suçlular ka
~a.r tnünderecatına cevap vererek 
ltıll toplantının umumi bir 'ekilde ol 
d.:Y:ıp Türkistandan -~ah~! i~in .~ : 
ltıena..ya gelmi' olan uç gencı gor .. 
lii k ve memleketleri h~kkında ş-o 
ıu:ıllı~k Üzere cemiyet bma~~na gıt
ııı· erı hakkında görü,mek uzerıe ce 
q~Yet binasına gittikleri ve orta • 
ltı başka hiç bir sebep mevcut ol· 
ll.dığını söylemişlerdir-

"a. l\1uhakeıne geç vakte kadar de 
~i IJı. etmi, ve duruşma önümüzde • 

'alı S'Ününe bırakılmıştır. 
Karaya oturan vapur 

ti\'11 MERSIN,10 Yafa 
l>a. tında üç vapurun kara • 
li~1Urduğu v<> hunlar arasında 
liid· nımıza sefer yapmakta olan 1

" kumpanyasına ait Belbis va 

I -ler şube bir çok eserler vücude getirdi -

Temsil şubesi menmpl<ırın Clan ba;zıl<ırı bir ar<ıd<ı •• 

BURSA, (Milliyet) - Halkevinin lara da tezyini resim usul ve eıkalini 
üçüncü yılma bası§ı münaoebetile Bur öğretmeğe başlamıştır. 
salıların heyecanlı tezahürlerini telgraf Bütün bu işler arasında ve - mev
havadisi olarak bildirirken bu arada bol cut faaJ.iyete nazaran - en ziyade e • 
bol alkış toplayan muallimlerin tem· hemmiyet verdiğini zannettiğim ve en 
sil ettiği çoban piyeıindeki muvaffa • fazla üzerinde meşgul olunduğunu gör-
kıyetlerini de ilave etmiştim. düğüm komitelerden bir kaçı da ıpor-

Bugün de, Bursa halkevinin iki se- culuk, köycülük ve halk dershaneleri· 
ne içinde muvaffakıyetle baıardığı it· dir. Avcılar klübünü tesis ve teıkil!e 
!eri Yazmağa çalııacağon. Yalnız, bun· spor itlerine el koyan halkevi Bursada-
lan derli toplu ve en doğru bir tekil· ki bütün apor teıekküllerini bir ara· 
de yazabilmelc için evin her şubesine ya topladığı günden itibaren mevcut 
ait çalıımadan doğan muvaffakıyetli ldüpler arasında tam bir tesanüt ve 
ve faydalı neticeleri birer birer yaz • çal< ıamimi kardetlik bid.erinin başla· 
mak icap edeceği için yazıma ilk evvel dığı memnuniyetle görülmüıtür. 
tarih şubesinden haılaınağı muvafık gör- Bununla beraber, gençliğin fikri ve 
düm. bedeni kabiliyetlerini arttırmak makaa. 

Bu şubeye ait derleme hey~ti; bu- dile ıpora müteallik şimdilik yapılma. 
güne kadar 3000 den fazla kelıme der· •ı lizım gelen bir çok itlere baı """" 
lemiş bu kelimeleri merkeze gönder • mu• ve baıannııtır da .. Bunl8J'dan not 
mittir. Şimdi de halk edebiyatına ait ıar ed~'>ildiklerimi yazıyorum: (Gazi ıtad· 
kıları, koımaları, destanları toplamağa yomumı küıat, dağcılık ve kayak spor• 
baılamııtır. Tarih ıubeai bundan bat· larını teşkil, ıporcularm dağda istira• 
ka evkaf mahzenlerinde çürümeğe mab- hatlerini temin için imdat evlerini İn· 
küm ıer'ı siciller üzerinde yaptığı tet- ta, telefon tesiaatı, zirveye kadar yol, 
kiklerde Osmanlı Türk devletinin ku- atıcılık, binicilik, yelkenli tayyare kolu 
ruluıuna ait muhtelif mevzuda binden ve bunun icin de bir tayyare İnşasına te-
faz\a tarihi ve ehemmiyete değer vesa- tebb'it) .. · 
iki tetkik encümenine göndermit, a- Köycülük ıubeıine gelince: Bu fU· 
rapça maballat isimlerinin Türkçeleşti- be i•,.re heyeti iki sene içinde bir çok 
rilmeri için de alakadar makamlar nez- kö~Jerimizi gezerek köylünün aıhhi 
dinde teıebbüslere giriımiıtir. ve İçtimai vaziyetile alakadar olmuş, 

Aynca, fznik harabelerinde tarihi bir ço!c köylerin bir araya toplııımuı ve 
tetkikler yapan bu komite elde ettiği kayna masını temin edecek çarelere te-
kıymetli m"lümat arasında Türkün kur Yessül ederek muvaffakıyetli netice • 
duğu medeni eserleri ilim, fen, sanat ve ler elde etmiıtir. 
askerliğe ait hizmetler gören alim ve Ayrıca köylüye köy kanununun tat
kabramanları ve eserlerini yarının nes- biki uaullerini öğretecek çarelere hat 
\ine tanıtabilmek için icap eden ted· vunnuı bu hususta bir ay devam eden 
birlere tevessül etmiştir. kuralar açmıı, köylünün zirai bilgi • 

llk kuruluşunda işine alaturka mu- !erini arttırmak maksa<tile toplantı • 
siki ile başlamıı olan güzel aanatlar I:or hazn·lamıı, muallimler temin etmİş· 
§Ubesİ i<e: Talimatnamesi aJ:k~~a ~Y- tır. 
gun bir §"kilde garp musıkisını ala~ Burada açılan halk denıhanelerine o-
ve tekniği ile milli ıarkıları bcstelemış lan rağbet te ümidin (evkindedir. Yal-
bir de orkestra vücuda getinniştir. Şim- nız, İngilizce ve fransızca kurslarına 
diye kadar üç kurs açan bu şubenin 250 den fazla talebe devam ediyor . Halk 
40 talebesi vardır. ~a_n bazıları almancaya merak ettiğ; 

Halkevi temsil ve müze komitelerile ıçın bu kursa devama baılamıştır. Ti-
çalıımasını birleştiren bir de resim ko· caret, muhasebe usulleri, basit def· 
lu yardır ki, bu kısımda da hararetli bir ter tutma usulü, hesap dersleri, ban-
faalı~et göze çarpıyor. Şimdiye kadar kacılık ve diğer ameli dertlerle bun-
ternsıl fubeıi idn muhtelif dekorlar ve lara devam eden talebe miktarının 
müzeye ait ı:Üzide ve kıymetli !ev• 550 den fazla olduğunu evin reisi 
hala~ • hazırlamıı olan bu kol, ayrıca doktor Niyazi Beyin iki~ci devir sene-
tezyını (ı~natlar kurau) namile faali- si münaıebetile irat ettiği hitabesinden 
yete geçmış olan boyacı, marangoz ve öğrendim. 
bu gibi sanat erbabile diğer meraklı • DEVRIŞ 

Reşadiyede su tesisatı 
REŞADiYE, - 1907 senesinde 

yeniden tesis edilen kasabamızın 
etrafı küçük mikyasta çam orman
larile süslenmittir. Kaza umumi. 
yet itibaridle Kelkit ırmağının su
ladığı münbit bir araziye maliktir. 
fomak kasabayı tam ortasından i • 
kiye bölmekt~di~:.~a~a~3: pli.nl~ o
larak inşa edıldıııı ıçın ıtına edıl • 
miş bir güzelliği haizdir. 4 kilomet 
ro metaf PrlP J...,~ 1 ~• ~" ve em~aline 
pek nadir tesadüf edilen ~ayet n~
fis bir memba suyu asrın ıcap ettır 
diği sıhhi şeraite muvafık bir tarz· 
da kasabaya akıtılmıttır. iki ay ev 
ve! kaza kayma!,,amlığına tayin e· 
dilen Ahmet Bey 800 metre mesa • 
fedeki kaplıcayı kasaba dahiline 
almak için te,ebbüslerde bulunmu' 
Kelkit ı ımağından istifade edile • 
rek kasabayı elektrikle aydınlat • 
~aya karar vermİf ve her iki işe 
aıt Projeleri hazırlamı,tır. Yakın • 
d9: kaplıca kasabanın içine getiril
mıt ve fabrika kurulmuf buluna • 
caktır. 

9 Eylül panayırı 
. Beyn~lmilel 9 Eylul Panayırı i

çın fa":lıyete geçilmek üzeredir. 
İzırur Belediye Reisi Doktor 

Behçet Salih Bey dün mühendis
lerle beraber panayır mahallinde 
t~d<:ikat yapmış, yeni inşaat ve te
r,•sat hakkında kendilerine direk
tif vermittir. 

Önümüzdeki hafta, Panayır ko 
mitesi Vali Kazım Paşanın riyase 
tinde toplanacaktır. 

. purunun da bulunduğu haber alın 
ınıştır. 

Fi!istin'e buğday ihraç ettik 
BANDIRMA, (Milliyet) - Bu 

hafta icinde limanımızdan Yunan 
bandraİı Mait of samos vapuruna 
tahmilen Felestinin Yafa limanına 
600,00G altı yüz bin kilo buğday 
ihraç ediimittir. 

Handırmadan nekadar kasaplık 
et geldi ? 

BANDIRMA, (Milliyet) - Şu
bat ayı zarfında iskelemizden latan 
bula 2729 ba9 kuzu koyun, 142 bas 
keçi, 681 ha, öküz inek, 63 kesil: 
miş sığır hayvanatı ile 41 vurulmus 
domuz ve 15,666 adet kümes hay.' 
vanı scvkedilmiştir. 

Sarık saran adam 
İzmirde Salepçioğlu camii ima 

mı llyas Efendi, vaktiyle işten el 
çektirildiği halde sarık sardığın. 
dan dolayı Adliyeye verilmi9tir. 

Sıvasta yun örgüler moda oldu 
SiVAS, (Milliyet) - Sıvasta 

son günlerde hanımlar arasında 
biı· yün iti modası aldı, yürüdü. 
Genç, ihtiyar çoluk çocuk herkesin 
elinde bir yumak.. 

ihtiyat' hanımlar gözlüklerini bu
runlarının uclarına indirerek harıl 
harıl yün örüyorlar. 

- Efendi oğlum ... Ondan değil, 
geçen gün bizim komtu da buradan 
almıf. Onun rengi biraz koyu kah
ve rengi idi ..• 

Dükkan sahibi birkaç raf daha 
karıttn•ıyor. Birkaç kutu çekiyor,. 
En nihayet ihtiyar hanımın istedi
ği rengi bulup çıkarıyor. 

Sivas hanımları arasında yün 

Stavisl<inin karısı ani tııor 
Staviski karısına ve çocuklarına ayda 

on bin frank veriyormuş! ... 
Madam Staviski kocasının Paris polis 

Chiappe'la beraber yemek yediğini 
müdürü M. 
söylüyor 

Stavisky meselesi etııafındaki 
tahkikat gün geçtikçe çok mühim 
safhalar arzetmektedir. Son gün
lerde Madam Stavisky de kocası
nın şeriki cürmü olmak töhmetin· 
den dolayı tevkif edilmişti. Paris
te teşkil edilen tahkikat komisyo· 
nu beynelmilel dolandırıcının karı
sını isticvap etmittir. Bu ist icvap 
meselenin bir çok karanlık yerleri
ni aydınlatmaktadır. Filhakika Ma
dam Stavisky kocasının ölümün
den sonra facianın vukubulduğu 
Chamonix'ye gitmiş ve orada he
yecan esnasında bazı sözler: söyle
mitti. Bu sözler bir tahkikat haki
minin suallerine cevap değildi. Ve 
o zamandan beri dolandırıcının 
karısı kocasının faaliyetine dair 
hiç bir malumat vermemitti. Bu 
çok şayanı dikkat bir sükuttu. Tah
kikat hakiminin Madam Stavisky'· 
yi dinlememesi ve onu resmen is
ticvap etmemesi Fransa' da bir çok 
dedikoduları mucip olmuştu. Hat
ta bunun için gazeteler sütun sütun 
yazı yazdılar ve kıyameti kopardı
laı~ . 

Bu, çok calibi 9üphe bir hareket. 
evvelce bir kere daha 1926 da bir 
rlolandırıcılık fiilinden dolayı teu. 

Madam Stavisky 
Tevkifhane kapısında 

kif edilmitti. Böyle bir kadının ko
casının bu gibi itlerinde alakası bu
lunması ihtimali yokmu idi? 

Filhakika tahkikat ilerledikçe 
görüldü ki madam cenapları da bü
tün bu dolandırıcılıklara parmağı-· 
nı sokmut ve bundan hayli istifa
deler temin etmişti. 

Deıhal kendisinin tevkifine ka
rar verildi ve Madam Stavisky ya. 
kalanarak tahkikat komisyonu hu
zuruna getirildi. Bu hususta her 
gün günü gününe Paris'ten te~e.nuh 
eden haberleri telgraf havadısı O· 

!arak vermittik 

Son gelen Fransız gazetelerinde 
bu isticvabın tafsilatı vardın. Bunun 
şayanı dikkat yerlerini aynen ata· 
ğıya alıyoruz. 

Madam Staviski ne diyor? 
Arlette Stavisky tahkikat komis-

örmek merakı, salgın haline geldi. 
Herkes başka, hatka renklerle yeni, 
yeni işler çıkarmağa uğratıyorlar. 
Bundan dolayı da yün ipliği satan
lar hani, harıl sipariş veriyorlar. 
Çünkü alıf; veriş fazladır. 

Deri hırsızları yakalandı 
AYDIN, (Milliyet) - Geçen se 

nedenberi Aydın ovasında çift Ö· 
küzlerini keserek derisini alan ve 
etini olduğu gibi terkeden bir hır
sız türemifti. 

Geçen Pazar günü bahçevan 
Süleymanın öküzünü çetmede su 
içerken meçhul tahıslar çalarak 
Menderes ha,ına götürmütler ve 
orada kererek derisini almıt ve 
savu,mu,Iardır. öküzün sahibi Sü 
leymanın tikayeti üzerine tahkika 
ta batlıyan zabıtamız bu işi sahı· 
kalılardan Pınarderedi Güzel oğlu 
Mehmet ve amcazadesi Güdül oğ
lu Muharremin yaptıklarını tesbit 
ederek kendiler;ni takibe başla
mı• ve deri ~ırsızları deri;yi satar
larken cürmu meşhut halınde ya
kalanmışlardır. 

ıdadam Staııisky 

yonu huzuruna çıkbğı zaman reis 
evvela kendisine kocasile ilk defa 
nasıl tanıttığını ve nasıl buluftuğu
nu ve evlendiğini sormuştu. Genç 
kadın bu noktaları anlattıktan son· 
ra rei~ Stavisky'nin muhtelif temas
ları hakkında malumat almak iste
miştir. ilk sorulan sual doktor Va
chet üzerine olmuştur. Dokto.ı Va
chet Stavisky için, hastadır diye 
bir cok defa rapor vererek onun 
mahkeme davetlerine icabet etme· 
mesine sebep olan adamdır. Reis 
fU suali sormuştur: 

- Doktor Vachet'yi tanır ınıaı
ııız? 

- Evet, bu kocamın ve çocukla
rımın doktorudur. 

- Kocanızın işine yanyan ra
porları temin eden bu zattır, değil 
mi? 

- ihtimal., Fakat doktor Va
chet namına verilen çekler tabip 
ücretinden b8'ka bir şey değildir. 

Reis genç kadına bundan sonra, 
kendisinin vaktile hasta yattığı za· 
man hastahanede kimler tarafın· 
dan ziyaret edildiğini sormuştur. 
Madam Stavisky demiştir ki: 

- Altı ay hastahanede kaldım. 
Bu esnada M. Paul · Boncour beni 
ziyaıete geldi. Bu zat babamın, ve 
amcamın dostu idi ve babam ken
disine benim müdafaamı havale et
mitti. Kliniğe iki defa geldi. Mah
kemeden sonra kendisini bir daha 
görmedim. 

Reis - Zevciniz, size, hiç bera
ber yemek yediği kimselerden bah· 
setti mi, mesela M. Georges Bonnet 
ismini söyledi mi? 

- Zevcim bana Stresa' da M. 
Bonnet'nin masasında yemek yedi
ğini söyledi-

- Bu, ne denıektir? M. Bonnet 
mi kendisini davet etmiş, yoksa o 
kendiliğinden mi onun masasında 
yemek yemiştir. 

-Ayni masada yemek yemiftİr. 
- M. Julien Durand'la olan mü-

nasebeti? 

- Zevcim M. Durand ile hususi 
bir odada cafe de Paris' de yemek 
yemi,tir. Yalnız aile ismini bilmi
yorum. DuMnd idi. Julien olup ol
madığını bilmiyorum. 

Madam Stavisky bundan sonra 
kocMının bu rezalette alakadar o
lan Bonnaud, ve Bayonne Belediye 
Reisi M. Garat ile olan münasebet
lerini anlatmıştır. Ve Bayonne be
lediye reisinin ekseriya kocasına te
lefon ettiğini söylemiştir. 

Staviskinin Chiappe ile 
münasebatı 

Reis bundan sonra en mühim me· 
seleye temas etmiş ve Stavisky'niI\ 
o zaınan polis müdürü olan M. Chi
appe ile münasebeti olup olmadığı· 
nı sormuştur. Malumdur ki bu re· 
zalet meydana çıktıktan sonra mev· 
kii iktidarda bulunan M. Daladier 
M. Chiappe'ı Paris polis mü~ürlü· 
ğünden uzaklaştırmak istemıt ve 
bunun Pariste 6 şubatta çıkan ha
diselerde büyük tesiri olmu,tu. 

Madam Stavisky bu mesele hak
kında demittir ki: 

- Ben kendim M. Chiappe ile 
hic; görütmedim. Fakat kocam bir 
gün bana M- Chiappe'ı gördüğünü 

söyledi. Ve polis müdürünün ken· 
disini gayet kibar ve nazik bir te
kilde kartıladığmı ve muhaverenin 
uzadığını söyledi. 

Reis, bundan sonı·a genç kadına 
Stavisky'nin temasta bulunduğu 
kimseler hakkında sualler sormut
tur. Ve &:avisky'nin hangi gazete
lere para verdiğini, ne namı müa
tear kullandrğıru meselıi Boitel ia
mini tafıyıp taşımadığını öğrenmek 
istemiştir. 

Madam Stavisky bunlar hakkın
da müspet maliimat vermemittir. 

Bu mesele bittikten sonra yala. 
lan çekler hakkında isticvabata 
başlanınıftır. 

Yakılan çekler 
Reis: 
- Kocanız kağıtlarını kime ve 

nereye bırakmıştı? 
- Bana bırakmaz~. Klariç ote• 

linde muhtelif kağıtlarını yakmıt
tı. 

- Mektuplarını saklar mı idi.'r, . 
Size gösterir mi idi? 

- Mektuplarını saklayıp sakla· 
madığını bilmiyorum. Fakat bana 
göstermezdi. 

·- Çeklerin dip koçanları Kla· ' 
riçte değil mi idi? 

_ Az vardı. Onları da Klariç'te 
yaktı. Bana ait ol":nlardan batka , 
hiç bir çek görmedım. Her.ne ~a· 
dar benim bunları sakladıgım ıd. 
dia ediliyorsa da .•• 

Reis bundan sonra genç kadına 
kocasının muhtelif temasları hak
kında sualler sorınu' fakat kat'i 
bir cevap alamamı,tır. 

Bundan sonra Stavisky'nin ken· 
disile olan son mükıllemeleri teıpit. 
edilmek istenmiştir. 

Reis: 

- Kocanızın ortadan li:ayboTma· 
sı hakkındaki ınaliimatınız? 

- Cuma günü bana Bayonne'a 
gideceğini söyledi· Fakat hareket 
etmedi. Sonra tekrar cumartesi gü• 
nii gördüm. Bana korkularından 
bahsetti. Kendisini son defa pazar 
günü gördüm. , 

- Hareket etmeden evvel hiç si • 
ze bazı kimselerden bahsetmedi 
mi? 

- Bana yalnız kurtulmak için 
elinden geleni yapacağını söyledi. 

Staviskinin senelik bütçesi 
Bundan sonra komisyon azasın

dan ba,ka bir zat kendisine sualler 
tevcih etmeğe ba,Iamıttır. 

- Kocanızın bir senelik kazan· 
cını söyliyebilir misiniz? 

_ Kocam her ay çocuklarım ve 
benim için bana 10.000 frank ve
rirdi. 

_ Size daima bu meblağı verir 
mi idi? 

- ilk evlendiğimiz günler ko
cam fakirdi. 

- Sizin senede 10 milyon frank· 
la geçindiğiniz hakkındaki haber· 
ler doğru mudur? 

- Bu kadar meblağı hiç sarfet
medik. 

- Son seneler zaıfında evinizin 
bütçesini, senelik bütçesini, bize 
söyliyebilir misiniz? 

- Hayır .. 
Bundan sonra tahkikat komis· 

yonu diğer şahitlerin ,ehadetine 
müracaat etmeğe başlamıttır, 
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Eski birmüderrisinl 
Ölümü 
Cevat Mazhar B. evinde 

ölü olarak bulundu 
Aldığımız rnalümata göre dariilfünun 

11labatmda açığa çıkarılan müderrisler· 
elen kimya profesörü Cevat Mazhar Bey 
evvelti g!in Bebektdô evinde ölü olarak 
bulunmuftur. 

Y apbğımız tahk.iluıta ıöre, Cevat Maz 
bar Bey, dariilliinundan çıkanldıktan 
M>nra fewalide bir teeuüre kapılmıı ve 
kendisine asabi bir hastalık celmiyti. Ev· 
ttlki cün e•de kimse bulunmacliğı bir 
sırada kendisine ..,.. derece asabi bir buh 
r::u> celmİJ Ve feci çıırpıntıJar ~nde Ye
fıııt etnn;ir. 

Cevat Mazhar Beyin cesedi dün morıı· 
ta ..._yene edilmiı ve defnine ruhsat ..., 
rilmiıtiF. Cenazesi bucün, eski talebeoi
J>İn ve arkadaılarmın İflİrakile meratim
le lıalcLrılacalrtır. 

içki düşmanlığı faaliyeti 
Yqil Hilil Cemiyeti umumi merkez 

heyeti ikinci reis miralay Abf Beyin re
isliğinde toplammım. lçtinwla, Prof. 
Dr. F.ı.redclin Kerim, Dr. lbrıobim Zıııti, 
Prof. Dr. Ahmet Siiheyil, M. Ali Salih, 
Ceıat Feyyaz, muallim N......_t Hoımit, 
ffevzat Ayaz, a...ı..t Hilseyin Avni, E. 
... lmüdi:-.:i Hüoe,.in, Dr. Midıat Salim, 
lıiiralay Bahaettin Reıit, Halit, ve 
Necmeddin Beyler hazır bulunmuılardır. 

Toplanbda: 1 - Propaganda bürosu· 
nun kararlan okunmuı ve büronun faali
yeti memnuniyetle karıılammıbr .• 

2 - Bu sene nisan içerisinde cemiyet 
İn içki aleyhtarı gençler ıubesile birlik· 
te Tepcbaıı tiyatrosun<b bir müaamere 
vermesi kararlCl§llllf, ve müsaınerenin 
proıramı hazırlarurufbr. Müsamereye 
bütün mektep müdür, muallim ve talebe
leri davetlidir. O gün Cümhuriyet Gen.;· 
ler Maılıfili tarafından bir piyes temsil 
eclilecel<, Konserntuvardan bir heyet 
konser verecek, gençler tarahndan mono
log söylenecek, zeyb5 oyunlan oynana· 
cak, ve meffı:üreyi izah edecek hitabeler 
irat edilecdtıtir. 

3 - Azadan Alemdar zade Kemal Be· 
yin boyalı ispirtolarm içilmesine meydan 
vennemek için deriıal gaıyan ettirici bir 
madde ilave•i hakkındaki takriri Pr. Dr. 
Ahmet Siilıeyil Beyin tetkikine bmıılnl· 
mıt. ye Kemal Beye teıekkür yazılması· 
na karar verihniftir. 

4 - Ankarada Gazi Enstitüsü talebe
sinden Şükrü Bey tarafından gönderilen 
piyes ilkmekteplerde oynanmak ve İcap 
eden yerlere verilmek üzere propaganda 
bürosuna havale edilmiıtir. 

5 - SKnav'da te1kili i•tenilen ıubenin 
kimler tarafından teaia edileceğinin İ•im 
ve vazifelerile bildirilmesi için illmıektep 
baımuallimiiğine tahrirat yazılacalrbr. 

6 - Geçen ay zaıiında Prof. Dr. F ah. 
reddin Kerim Bey tarahndan Kuleli )j. 
sesinde (Sinir hıfzruıhhası ve alkol talı
ribab) mevzulu bir konferans verilmiıtir. 
Konferan.ı:a 1700 kitilik talebe grupu 
mektep bandosu ile birlikte istiklal ve 
Yetil Hilal m&rflarını söylemqler, pro
jeksiyonla alkol taılıribatına ait reoimler 
gösterilmiştir. Melküreye kartı göster
diği alikaclan dolayı mektep müdürü 
Himit Beye teşekkür edilmesi kararlat· 
DUfbr. 

Bundan baıJ<a Ameli • Hayat md<te· 
binde de Dr. İbrahim Zati Bey tarahn
<lan bir konferans veriluüttir. 

25 dakika yoldaf 
EYVelki sabah Bebekten hareket 

eden 255 numaralı Eminönü • Bebek 
arabafl tam Dolmabahçe önüne gel • 
diği •akit motrisle bir aa.kathk huıl 
olmuf ve araba durmuıtur. Arabanın 
hacrketini temin için depodan memur 
cetirilmemit. kontroller uğra§Dllflar 
ve tam yirmi bef dakika yolcuların 
işlerine ceç kalmasına sebep olmuı • 
l~ır. Arabanın tahriki imkanaızlığı 
nıhayet anlaşılabilmit, bozulan Bebek 
ar_abuı makastan diier hatta ceçiril· 
llUJ ~e yolcuları arkadan gelen tram• 
Yayl..ra bindirilerek yol açılmııtır. 

Tarihi roman : 82 

MAHKEMELERDE 

Fransız hükumetini 15 milyon frank 
dolandıran bir mühendis mahkemede 

Dolandırıcı son meteliğine kadar 
parayı gediğini söglügor 

Fransız nafiaamda bulunduğu müd ı 
det zarfında on bet milyon bqyüz 
bin frank dolandırdığı iddia edilen 
Fransız tS.Mmclan F eli:ıı: Vicıtora Edou 
ard hakkında takibata batlanmııhr. 

Vak'a tudur: 
M. F elix Victor Edouar bulHlan üç 

sene evvel ııehriınize celmİt§ir. Bey • 
oğlunda yeni çartıda Liika apartmıa • 
nmda zengin bir Ermeni ailesi.le bir • 
lil.le oturmaktadır. Bu ailenin ortan 
ca kızile nifanlı olduğunu da kendisi 
iıaa etmektedir. Söylendiğine söre 
burada komiayonculuk yapmaktadır. 

M. Felix V:ictor Edouard bundan 
bir müdedt eYYel polise müracaatla 
l.nrice cideceğinden baluebnİf ve pa.
aaportunun me edibnesini istemiftir. 
Polis pasaportu fÜpheli gönniİJ •e bu 
tahıın hüyjyetini Franu:a k-ecıloaha
ne&inden aonDUfhlr. Koaeoloehane ver 
d:ii cevapta pa&aportun sahte o)d.,.. 
Cun.u bildinnittir. • 

Ayni zamanda konaoloolume, Fran 
aız Hariciye nezareti vaaıtaaile ve 
telgrafla bu zatin hüviyetini teobit et· 
mittir. Aynca bu zatin nezaret alım
da bulundundmaaıru da Türfı: polisin
~n temenni etmİftİr. Fransa hüküme 
tinden gelen ccYapta da bu zatin 
Franaa umunı nafia müteahhitlerin • 
den maruf bir mühendia olduğu ve bir 
müddet evvel hükilmetin 15 milyon 
500 bin frangını karşılrksız çek ibraz 
etmek auretile dolandırdığı ve kendi· 
ainin ehemmiyetle arandığı bildiri! • 
m.i~tir. 

Bu mühendis Fransa hük\ımetini do 
landırdıktan sonra bir yolunu bularak 
cenubi Amerikada Venezuella hükii • 
metinin merkezi olan (Karakıu) ııeh· 
rine kaçmıı Ye orada bir müddet kal· 
dıktan sonra da. aahte bir pasaportla 
lstanbula gelmit§İr. 

iN HiSARLARDA 

Çapadaki tütün deposu 
Haber aldığımıza göre Gümrük 

ve inhisarlar Vekaleti, Tütün inhi
aarının Çapada itgal ettiği evkafa 
ait yarım kalmıt olan hastane bi . 
nalarmı bofllltarak Üniversiteye 
bınakmak için Tütün inhisar umum 
müdürlüğüne emir verilmittir. Bu 
depolarda çalıtan kadın ve erkek 
tütün amelesi de, geni~leti • 
lecek olan Ahırkapıdaki depoya 
nakledileceklerdir. 

Diğer taraftan tütün inhisar ida 
resi Üsküdarda P14alimanında tü
tün tüccarından Kazım Beyin tü • 
tün deposunu 110 bin liraya satın 
almıttıı<. Patalimanında kira ile tu 
tultan bir binada çalıtan ameleler 
yakında yeni binaya nakledilecek
tir. inhisar idaresi bu suretle kira
ya verilen paraları tasarnıf etmi! 
olacaktır. 

Belediyede maaş 
lmki.n olursa belediyenin maaılı 

memurlarına bugünden itibaren aylık 
lan tevzie bllflanacaktır. 

Riza Hanın seyahati 
kaldı mı? 

Bağdattan bildiriliyor: 
Mart iptidasında lraka seyahat 

edecekleai bildirilen Iran Şahı Rı. 
za Han Hazretleri timdilik seya • 
hatlerini tehir ettikleri söylenmek
tedir. 

Fransa Hariciye nezareti htanbul 
konsolosluğuna li.zımgelen talimatı 
vermekle beraber hariciye veki.leti • 
m.ize de müracaat ederek bu dolan • 
dırıcınm mücrimlerin iadelerine mü .. 
t-llik muahede mucibince Fransa 
hükiimetine iade edilmeaini islemit • 
tir. 

M. F elilu Viktor ise evvela siyasi 
bir suçtan dolayı lstanbula kaçtığını 
iddia ebnittir. 

Malıkeme karan 
Fakat müddeiumumilik, kendisini 

mevcuden asliye birinci ceza mahke .. 
mesine vererek itlediği suçun mahiye 
ti hakkında bir karar almıthr. 

M. Felika birinci ceza mahkeme· 
.; huzuruna çıkanlmıt ve tercüman va 
sıt.asile isticırap edilmi§tİr. 

Rei• iddia edilen bu dolandmcılık 
hakkmda ne aöyliyeceğini .aorunca 
fU cevabı vermiıtir: . 

- Evet bu dolandmcıhiı hükii • 
metin vaziyetinden istifade ederek 
yaptım. Paranın hepsini de ıarfettim. 
Şimdi bir aantim bile param yoktur. 

Müddeimnumilik M. Felix Victor 
Edouard'ı ııolioe iade etmittir. Polis 
te ikametgat. senedine rapten kefalet 
le kendisini bırakmıfbr. Cürüm siya • 
ai olmadığına göre kendisinin Fransa 
ya. iade edileceği söylenmektedir. 

La.lezar cinayeti davası 
Bir müddet e"VVel Karagümrükte 

Lalezar bo.tanı denilen yenle bahçe
van Muradı öldürmekten auçlu Kena• 
nm muhalıemesine devam edilmittir. 
Müddeiunnani, Kenanın tehevviiren ka· 
til maddesinden (madde - 448) ceza· 
landınlmasım iatemiıtir. Avukattan 
müdafaaya bqlamıılardır. Müdafaa • 
nın devamı 22 marta bırakılmışbr. 

Cevdet Kerim B. geldi 
Bir müddetten beri Ankarada bu. 

lunan lstanbul fırka reisi Cevdet Ke
rim Bey pertembe cünü ıehrimize av 
det edecektir. 

Bedava muayene 
bir şart 

• • 
ıçın 

Beyoğlu Zükiir hıutah&nesinde, 

film götürmek tartile, İialkm beda • 
va röntgen ...,.imleri alınmaktadır. 
Bunun diğer hastahanelere de tetmi
line esas itibarile karar v..rilmittir. 
Yalnız bunun için bazı bastahanelııre 
yeni makineler cetirilmeaine liizunı 

görülmüttür. 

htanbul icra hakimliğinden: htan· 

bulda Bahçekapıda Yeni Volta hanında 

No. 5 tle diıçilik ve dit alat n edeva

b ticaretile mü~teğil Refael Faraci Efen• 

elinin Konkordato için mühlet verilme

ıi talebile vuku bulan müracaatı ü • 

zerine İcra kılınan tetkikat neticesinde 

konkordato talebinin nazarr itibara alın
masına Ye icra ve iflas kanununun 286 
Ye 287 inci maddeleri mucı"bince borç. 
!uya iki ay mühlet verilmesine ve ı.. 

tanbulda Basiret hanında 24- 25 No. 

da avukat Abdülhak Kemal Beyin ko

miser tayinine ve itbu mühletin ilinile 

beraber i -a ve iflas daireleri ve tapu 
sicil meı .. ..rluklanna ve ticaret mah • 

kemelerine bildirilmesine karar verilmiı 

olduğu ilan olunur. 
(14308) 

Güneşin Oğlu 
O gün mabetten çıktıkları za. 

man Türk akıncılarının konakla
dıkları yerlerde koyunlar çevrili· 
yor, davullar, borular çalınarak, iki 
kardet soy çocuklan güle oynaya 
yemek yiyorlar, eğleniyorlardı. 

J(üçük gördüğü bir yaban kedisile 1 
bile döğü,emez. Ya sen .. Öyle mi
ain ya? ! Arslanlarla boğutan bir 
yeğit daiına, lı.irkün gözbebeğidir. 
Sen (Bora)nm sağ kolu olacaksın! 
O köpek içeriye girerken keşke 
aaklanmasaydın .. ! 

* * * 
Akatlar (Güneşin oğlu) nu 

nasıl karııladı:ar 
Ertesi sabah (Akat) mabedinde 

ayin yapılacaktı. 
Güne,'in oğlu, ihtiyar reisle be

raber atlarına binmitlerdi. Onlar· 
dan başka herkes yaya ola11ak ar· 
kalarından yürüyordu. 

Bora'nın yattığı evin kapısı ö
nünden mabede kadar bütün yol
lar kurban kanile ıalanmıth· 

At üstünde yan yana giden iki 
dost reisin hayvanları kanlı toprak· 
!ara basarak ağır ağır mabede doğ
ru ilerliyo: ıdu. 

Zipar hal.in sokaklara dökülmÜ!• 
tü. 

Yazo:ıı: lskender FAHREDDiN 

Birletik Türk kabilelerinin genç 
"t'e gösteritli reisi at üstünde gi
derken, kadın, erkek bütün ,ebir 
balkı Bora'yı selamlıyor .. Hep bir 
ağızdan: 

- Hurruraaaa ... Hurrraaaa •.• 
Diye bağırıyorlardı. 
_Kartal ba!lı yeğit, Ceylanın oğlu, 

Hı.~y, Baykut ve diğer kol başları 
reıaın arka.sındruı gidiyorlardı. 

Mabet kapıaında Akat'ların re
isi çevik bir yeğit gibi derhal atın· 
dan yere atladı ve Bora'nın abnın 
dizginlerinden tutarak, genç ve 
dost reisi kendi elile yere indirdi. 

ihtiyar reisin bu hürmeti, ancak 
birleşik Türk kabileleri reisine kar
tı gösterilen bir dostluk eseri idi. 

Akat'ların reisi çok mağrur ve 
kibirli bir adamdı. Akatlar o güne 
kadar reislerinin herhangi bi11 kim. 
seye kartı bu derece mütevaziane 
davrandığını görmemi~lerdi. Reisin 
bu hareketi Akat'ları Türk akıncr
larile daha ziyade kaynaşmağa 
sevketmi,ti. 

Zipar'm dört çevresinden ne,eli 
sesler yükseliyor; at kotula111, ok 
abnalan, gür~ler, kotmalar "t'e ne
hirde yüzmeler yapılıyordu. 

Şehir dıtında kurulan bir çadır
da, iki resis, bu kaynaşmayı uzak· 
tan seyrediyordu. 

ihtiyar Akat reisi sordu: 
- Oğul.. Bu kaJabalığı (Suriye) 

ye kadar naaıl beıliyeceksin? 
- Erzak yüklü yedek develeri

miz var. Yetmezse yollardan teda· 
rik ederiz. 

- Zipar' dan sonra çöle dalacak
sınız .• Her taraf kurak ve çorak· 
tır. Yiyecek bir hurma tanesi bile 
bulamazsınız! 

- Ne yapalım? Ulu Tanrı bizi 
aç bırakmaz ... Irmak boyunu takip 
ederiz. Hiç olmazsa akıncılarım 
susuzluktan kırılmazlar. 

- Ben de bu fikirdeyim. Çölden 
kestirme gidersiniz ama, yolda içe· 
cek su bulunmaz. Çok sıkıntı çe
kersiniz! 

ihtiyar reis ilave etti: 
- Yedek hayvanlarınıza biraz 

daha e:'Zak yükleyiniz ! · 

Türk köyü 
-o-

Talebe birliği çok yerinde 
bir faaliyete geçiyor 

Milli Türk Talebe Birliği gençler ara
amda köy fikriyatını yerJeıtirmek gaye
sile köy günleri tertip etmeğe karar ver
mittir. 

Köy günlerinde ihtısaslanna göre 
muhtelif hatipler konferanslar verecd<· 
!erdir. Konferanslardan sonra da köy 
havalannı çalmak ve söylemek üzere 
birer konser de ilave olunmuıtur. 

latanbul Üniversitesi Rektörü Nqet 
Ömer Bey bizde köy sağlığı, lıtanbul 
Maarif Müdür muavini Hıfzıı-rahman 
Ratit Bey köy terbiyesi, Tıp Fakültesi 
fiaiyologia Doçenti Sadi Bey bizde köy 
ve tehir, genç ikbsatçılanmızdan ve Ü· 
niversite doçentlerinden Muhlis Etem 
Bey köy ikbsadiyatı, keza lıtanbul Oni· 
ven.tlesi Tıp Fakiilte.i hıfzısaıhha ordi
naryÜsü Hirch Bey beynelmilel köy hıf· 
zınılııbasında ilmi esaslar; Hukuk F akiil· 
tesi İktisat ordinaryüsü Röpke tarafından 
ela kÖyÜn ikbsadi ve içtimai ehemmiyeti 
üzerinde sözler söylenecektir. 

Her hafta bir konferans verilecektir. 
Bu konferanslar bilahare Milli Türk Ta· 
lelıe Birliği tarafından nqredilecek ve 
yazın sılaya g;clecek arkaclatlara dağıb· 
lacalı: we onlardan bu esular dairesinde 
köy tedı:ikleri yapmalan istenecektir. 

ilk konferam bu çarıamba günü saat 
17 ile 18 arasında HalkeYi konferans sa
lonunda ve Sadi Bey tarafından verile· 
cektir. Konferans münakaplı olacak ve 
~ esaslı fikirler üzerinde konuıulacak
br. 

BELEDiYEDE 

Türk inkılap kütüphanesi 
Belediyenin Türk inkılabı kütüphanesi 

hazırlıldan yakında ilana! edilecek ve 
küıaı: merasimi yapıfac:alrtır. 

inşaata müsaade edilmiyecek 
Eyiip • Eminönü caddesinin iııtikamet 

haritasının Şehir Meclisinde kabul edil
cliğXıi yaznuttık. Artık bu yolda yeni 
inıaata müsaade edihniyecektir. 

Gazi köprUsU projesi 
Gazi köprüsü projesinin Mühendis 

mekıtebi profesörleri taralmdan tetkikatı 
ilmıal edilmek üzeredir. Yalanda netice 
alınacak ve münakasa açılacaktır. 

Tramvaylardan atlayanlardan 
ceza alınacak 

Son ıünlenle traı11Yaylardan atlıyan
lar için zalırtaca aııla takyiclat tatbik edil
melrtedir. Atlıyanlardan 102 kuruş be
lediye cezası alınmaktadır. Seyir eanaam
da bpılan açık duran arabaların bilet· 
çileri de cezalandmlmaktadır. 

Muhiddin Bey Uludaga 
gideceK mi? 

Vali Te Belediye Reiıai Mulıicldin Be
yÜı bayramda Uluclağma tertip edilen 
bir kayak seyahat.ine gidec:eği yazılınıı· 
b. Muhiddin Bey, henüz kat'i bir kara· 
n obnacliğmı, itleri müsait olursa ıritmek 
istediğini bir muharririmize aöylemİ!tir. 

Nuri Eteyin hastalığı 
Belediye reia muavinlerinden Nuri Be

yin rahatuzhğı, maalesef, devam etmek· 
tedir. Nuri Beyin ağzından kan ı:elınİJ 
Ye ciğerlerinin rontceni almmıttır. Neti
cede küçük bir clamann koptuğu, fakat 
hayırlı için her hangi bir tehlike olmadığı 
ınmınuniyetle haber ahnmıttır. Nuri 
Bey, bir kaç sün istirahatten sonra vazi· 
fesine devama '1a!lıyac:alrtır. 

Filistin sergisi 
Filistin'deki Tel. Aviv panayn-ma İtti· 

rak edip etmemek üzse k"?': ·~ 
için pe~ cünü Odada bır ıçtinıa ya. 
pılacaktır. Bu içtimaa erbabı ticam ve 
aanayiden 60 tanesi davet edilmiıtir. Fi
liııtinin harici t:icaretimi:zde mühim mev· 
ki i11al etmeğe baıl~an ~lal'.' 
Tel • Aviv panayırına qtirak edilmesı, 
hatta daimi bir Türk paviyonu yapılması 
muvafık görülmektedir. 

- Nerden •• ? 
- Bizinı aınbarlarmıız buğdayla 

dolu. Ne kadar iateneniz alabilir
siniz! 

Günet'in oğlu sevindi. 
Fakat, ihtiyar reu, delikanlının 

eğilmesine meydan vermeden sözü 
değittirdi: 

- Suriye kralı hakkında neler 
duydun bakalım? 

Otaser çok korkak bir aclanımıt·· 
Batıkufu tehdit eder etmez derhal 
tacım hediye olarak göndemıit. 

ihtiyar reis sakalını karıttırarak 
güldü: •r 

- Ota.ser bu oyunu bir kaç yıl 
önce bana da oynaınıftı. 

- Size de tacını mı göndemıit· 
ti? 

- Evet .. Fakat, tacı ıablığa çı· 
kardım. Elmas ve zebercet tacirleri 
kartılık olarak bir torba kurtlu hur· 
ma bile vermediler .. 

Günet'in oğlu hayretle gözlerini 
açarak: 

-Niçin .. ? 
Diye sordu. 
ihtiyar reis: 
- Tatlar sahte İmİf, dedim, eğer 

Otaser bu oyunu çok defa çekindi
ği kimselere oynamq· Ben o vakit 
hasta idim •• Öç alamadım. Suriye. 
ye varınca ondan benim öcümü al
mayı da unutma! 

Tayyare piyangosu 
Dün keşideye başlandı, bugün de 
devam edilecek.. Kazanan talihliler 

30 bin lira kazanan 
20101 

1 O bin lira kazanan 
2906 

3 bin lira kazanan 
4774 

2 bin lira kazananlar 
8791 20448 

1000 lira kazananlar 
2189 12088 12573 

500 lira kazananlar 
197 1563 2010 2170 3647 4907 

9331 9590 11207 11222 12181 13828 
14825 16844 17037 18756 19123 19400 
20314 21892 

150 lira kazananlar 
18 354 776 876 1343 2130 

4682 5037 6279 6623 7468 7631 
8492 8516 9186 10260 10914 12964 

13897 15181 15821 16784 19017 19154 
19815 20009 20981 23525 23822 23991 
24166 24371 24526 24528 

100 lira kazananlar 
340 556 10&4 1581 1940 2045 

2150 2219 2633 2981 3499 3692 
3949 4057 4645 4978 5100 5107 
5735 5750 5835 6140 6318 6589 
6822 6846 6854 7065 7438 7774 
8862 9371 9805 10060 10264 10842 

11399 11702 11869 11957 12880 13594 
13892 14087 14431 14854 15516 15705 
15793 15944 16144 17165 17204 17252 
18585 18707 20434 20757 20916 21876 
21899 22323 22678 22701 22785 22788 
23005 23219 23263 23658 24271 24306 
24490 24632 24897 

50 lira kazananlar 
33 242 410 743 837 904 

1023 1230 1351 1549 1715 1788 
1918 2045 2367 2390 2432 2555 
2788 3149 3379 3551 3601 3718 
3742 3790 3881 3898 3924 3929 
3976 4035 4075 4129 4217 4363 
4422 4460 4770 4852 4963 4999 
5108 5122 5164 5183 5231 5407 
5686 5919 6269 6292 6339 6417 
6949 7183 7186 7210 7394 7617 
7629 7704 7881 8006 8288 8360 
8431 8726 8740 8908 
9096 9311 9412 9454 9472 9557 
9571 9624 9669 10016 10161 10277 

10574 10703 10756 11177 11359 11511 
11541 11912 11926 12147 12150 12378 
12397 12521 12547 12551 12575 12638 
12647 12713 13627 13956 111190 14199 
14517 14710 14770 14814 14857 15031 
15051 15333 15444 15475 15696 15928 
15940 16061 16222 16685 16837 16843 
16851 16924 16978 17180 17567 17761 
17788 18035 18075 18113 18199 18372 
18486 18873 19389 19397 19427 19472 
19626 19747 19778 19839 19845 19868 
19893 19933 19965 19992 20009 20092 
20213 20451 20486 20548 20839 20908 
20971 21213 21229 21287 21288 21361 
21363 21410 21446 21675 21758 21942 
22144 22716 22828 22888 22946 23360 
23394 24020 24152 24456 24470 24761 
24804 24864 

30 lira kazananlar 
64 71 J34 224 394 sos 

635 702 852 929 1060 1178 
1216 1252 1308 1379 1432 1603 
1610 1738 1772 1783 1810 2023 
2152 2279 2420 2504 2616 2635 
2837 3015 3096 3188 2290 3468 

3535 3603 3696 3726 3930 4020 

4041 4074 4188 4442 4486 4576 
4615 4955 5088 5189 5299 5433 
5561 5594 5608 5814 5891 5985 
6095 6169 6348 6376 6580 6639 
6703 6734 6978 7027 7158 7244 
7295 7469 7485 7528 7775 7793 
7951 7957 7956 7987 8072 8109 
8108 8147 8166 
8870 

8303 8325 8377 

9030 9179 9205 9223 9284 9583 
9585 9781 9849 9890 9895 10045 

10048 10066 10150 10197 10282 10454 
10470 10477 10498 10779 10793 10796 
10841 11069 11071 11104 11219 11234 
11449 11464 11645 11808 11822 11839 
11850 11844 11870 12001 12094 12142 
12340 12369 12482 12550 12552 12596 
12739 12908 12998 13054 13188 13325 
13454 13460 13567 13751 13990 14004 
14034 14068 14149 14168 14288 14430 
14560 14596 14624 1462 514825 14342 

Gün~'in oğlu tataladr. 
- Ben zaten onun tacını Un 

muhafızına hediye etmittim. Ne el
masta, ne zebercette gözüm var. 

- Bu akından maksadın nedir? 
- Yurdumun sınırlarını geniş. 

!etmek. Suriye, Anadolu..· Bütün 
(Önuya)yı elde elJllek ve yukarı 
Fıratta sıkıtan ~tlarımı ora
larda yerlettirnıek ıstıyorum. 

- Dileklerin çok yüksek, oğul! 
Tan111 yarduncm ols~! ~en de sa
na kartı elden gelenı esırgemiye· 
ceğim ..• 

* * * 
(Baykut) un bir yaban ökü 

zü ile dövüşmesi 
iki reis çadırda kon\lfurlarken 

okçular, ve doğütçüler birer birer 
mebaretlerini göstererek geriye çe
kilmitler<li. 

Birdenbire, dilden dile 'öyle bir 
haber dolattı: 

"Türk akıncılarından bir yeğit, 
azgın bir yaban öküzü ile boğuşa· 
cak.,, 

Günet'in oğlu da ihtiyar reis 
kadar meraka düşmüttü. 

Acaba azgın bir yaban öküzü 
ile meydanda boğutacak olan bu 
yeğit kimdi? 

Şehirden dıtarı çıkan halk mey
danın dört çevresini kutatmıttı. 

14870 15237 15271 15400 15458 1 
15543 15530 15552 15614 15615 1 
15724 15754 15777 15787 15807 l 
15922 16038 16076 16282 16336 1 
16404 16413 16413 16446 16466 1 
16483 16551 16664 16707 16819 l 
16886 16893 17006 17241 17252 1 
17526 17572 17722 17740 17741 1 
17829 17899 18137 18226 18374 l 
18655 18684 18839 18919 19019 1 
19156 19162 19255 19299 19333 1 
19395 19535 19545 19625 19690 
20278 20318 20355 20434 20441 2 
20482 20607 20667 20781 20876 
21070 21161 21181 21195 21295 21 
21521 21639 21696 22838 22115 221 
22170 22198 22249 22408 22443 
22503 22665 22773 22795 22858 
23092 23153 23312 23345 23454 
23529 23657 23677 23810 23901 
24120 24139 24148 24178 24202 2 
24362 24465 24514 24597 24634 2 
24726 24774 24812 24848 24884 2491 

24924 

Adana Elektrik 
TURK ANONiM ŞJRKETIND.E~' 
Şirketimizin aleliıde heyeti um"""' 

içtimaı 31 mart 1934 Cummtesi ıı" 
saat 16 da Galata' da Hezaren sokai• 1 

numarada A E G ıirketindeki ' 
mabıusaaında aktedileceğinden, iıt' 
edecek hissedarıunn yevmi mezkurdı' 
vel, ıirkeil esas mukavelenamesi JJ1 

hince, hisse senetlerini A E G ıirlı 
nezdindeki tirket kasasına tevdi ve 
bapta makbuz almaları ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat: 

1 • 1933 ıenei ticariyesi bilanço•~ 
kirü zarar hesabatı ile Meclisi 1 dar<' 
Mürakip raporlanrun heyete arz ve 1 
diki, idare heyetinin beraate arzı, 

2 - Mecli&i idareye aza intihabı. 
3 - Meclisi idare hakkı huzurile 

rakip tahsisatının tesbiti. 
4 - Meclisi idarenin yeniden 

meıi. 

5 - Mürakibin yeniden seçilınesİ· 

Adana Elektrik 
TURK ANONI&1 ŞiRKETiNDE~: 
Şirketimizin fevkalade heyeti tJfl'{ 

miye i~timaı: 31 Mart 1934 Cwnarl~ 
günü saat 17 de Galatada Hezaren •0 

kağı 1 - 3 numaralarda A E G tirlı• 
tindeki dairei mahusuaasında aktedill 
ceğinden , ittirak edecek hissedaraı>' 
yeYJni mezkUrdan evvel, p.ket esaa "". 
kanlenameıi mucibince, hisse senetl• 
rini A E G ıirketi nezdindeki ıirket 
sasına tevdi ve bu bapta makbuz al,,.,. 
tarı ilan olunur. 

RUZNAMEI MUZAKERA T .. ,,. 
1 - Esas mukavelenamenin 44 ~ 

CÜ maddesinin tadili, 
Esas mukave]enamenin 44 üncii 

de.inin ıimdilci ıckli: 
Mecliai idare azası iıbu' ~ 

nin 79 uncu meıddesi mucibince te~ 
dilecek safi temellü hissesinden ~ ' 
da, azanın tedviri umur huıuııı~ 
hidema bna mukabil hakkı huzur oj,.ıı:> .• r 
Üzere her meclisi idare içtimaı ı;üı>~ ~ 

çin içtimaı müteakip reis ve az~, 
her birine heyeti umumiyece tetl>i1 

dilecek bir ücret tediye edilecektir• , 

Mezkür 44 ncü maddenin tasdilf• " 
zedilecek yeni ıekli: 

Meclisi idare azası itbu esas ınulı' 
Yelenamenin 79 ncu maddesi mucİ~ 
tefrik ve ita edilecek temetfü hİ ... , 
•İnden maada, mesailerine mukabil -~ 
lık veya aenelik bir tahsisat alırlııt· ,,1 

nnn miktar ve tediye vadeleri ıın· 
umumiye tarafmııa.,. .tesbit ol~· I 

2 - 1934 senesı ıdare beyeb ve f 
rakip tahsisatının tesbiti. (1~ 

EC:!/t 

Evvela ardı sıra bir kaç borıı ( 
dr.. / 

Meydana kudurgan bir öküı 
dılar. İ 

Yaban öküzünün boynuzları 
uzundu. ı!. 

Vahti hayvan meydanı bo.J. 
)unca sağa sola koştuktan ao :;I 
tada durdu .. Saldıracak, boytl 
yacak bir yer aradığı bellidi·.,,, 

Heııkes bu azılı hayvanla 1'i 
ğutacak diye merak ediyordıl- ~( ı 

Hitay, kartal başlı yeği~,/ 1 
başka çadırda Akat'lı seyir(;1 

beraber oturuyordu. r1' 
Çoban kızı, kartal başlı 1e 

sordu: ·J' 
-Yaban öküzüne kurball 11 

cek adamı tanıyoıı musun? 
- Hayır.. ~f 
- Bu azıgın canavarla dölıı'~ 

cek adam canından bezmi' ol~,< 
- Ben de öyle sanıyoruıll· ~r 

vanm öyle fena bakışları "~efr 
On tane döğü,çü bir araya ' ıı' 
onun sivri baynuzlarına da1' 

( 
maz.. el'~ 

işte, bu sırada döğüş ıne:ı' /' 
na yarı çıplak, iri boylu, dev 1' 
su gibi bir delikanlı atıldı ... ,.ıı't 

Seyirciler delikanlıyı ~0!11 ~el 
kendisine ceaaııet vermek ıç~ıll . 
bir ağızdan: • 

(Bıt 



Mil.LIYET PAZARTESI 1'2 MART 1934 

Şehir meclisinde dünkü müzakereler 

Son kararlar neler? 
Umumi merkezin verdiği bütün 

neşrediyoruz .. kararları 
Aııkarada toplaıw.n Türkiye idman 1 nin riyaset divanınca tenzim edilerek ft 

~iyetleri ittifakı umumi merkezi İÇ• federasyonlann munfakati almank tat-
tiınalanncıa Torilen bazı kararlan Def" biki, 
~tilr. Bu kararlar, bu defa emniz- . 7 - lstanbul'cla bulunan federasy~la· 
it kül halinde gelmiı olduğ.Jnclan spor nn büro işlerinin birleıtirilmesi ve muı· 
CUlorınuzı ve sporu seven okuyucuları- terek bir teşkilit albna alınma•., 
nu,, alikaclar etm.,.i dolayısile aynen 8 - Umumi merker:ı:iıı .,.ı.smda tee.-
~P'ediyoruz. süs edecek milli olimpiyat komitesi TÜCU-

T ürkiye idman cemiyetleri ittifakı u- ela getirilmesi ve buna ait talimatname-
~urnt merkezi reis Aziz Beyin~ reisli - nin bir an evvel riyaset .. divanı tar~ı~d~ 
t_ınde ikinci reis Halit Bey umumi ka· hazırlamna11 n umumı merkez reısmın 
lıp Hüsnü Naili muhasi~ veznedar olimpiyat i,lerinde Tül'k sporculuğunu 
liadi, aza M..ım,;.t Ağabey, Nasuhi E- harice karşı temsile salahiyettar olınas•ı 
~ Bey ve futbol federasyonu reisi Ham 9 - Teşkilata mensup olan herhangı 
dı l':ınin, dağcılık ve kayakçılık federa... kulüp ve aza mafevk iımir veya heyet 
Yo_nu reiai Şükrü, iskrim federasyonu hakkında bu amir veya heyetin nizami 
'"'•İ Fuat, güreı federasyomı reisi Ah- vazifelerini ifa esnasında hidis olan her
llıet Fetkeri, denizcilik federasyonu mü- hangi bir badiseden dolayı t~labn d:ı-
~••sili Rıza Beyler hazır olduğu halde ha yülnek bir makama müra<:aat etme. 
uç günden beri Ankarada devamlı içti- elen veya müracaat ettikleri halde henüz 
'llalar yapmıf ve umunıi merkez bütçe ve bir netice almadan teıkilat haricinde te
tııuhas&e vaziyetini tetkik ve muamelat şebbüslerde bulunacal< olursa tqki!At a
"e rnukarreratının usUl ve nizama muva .. rasında vücudu elzem olan çalış:ma i...'ıen· 
fılı olduğunu tespit ebniştir. gine ve inzibat esaslarına tecavüz etmit 

,llmumi merkezin verdiği kararların addolunarak bunlar baklanda merkezi 
tnubim olanlan ataiiıda yazılıdır: umuice lüzum gorüleu cezalarm verilme-

} - Riyaset divanının umumi merkez sine ve umumi merl<eziıı müçtemi bulun-
tniiçtenıi bulunmadığı zamanlarda itti- madığı zamanda bu karann tatbikine ri-
lıaz etmiı olduğu kararların nizamname yaset divanının memur olunmasına, 
~-'-· . . .....,,.na muvafık ve umumı merkco:ın 10 _ ittifak nanuna umumi merkez 
v~di~i saliıhiyetler dahilind~ olduğunu reisinden baıkaımm beyanatta bulunnm-
tonnuş ve bu kararlan tasvap ve tastik 
•tm· . masma, 

•ttir. 11 - ittifak tet!ı:iliitmda çalışan me-
2 - Fenerbahçe - Galatuaray maçın- mur ve müstabclemlerin vazifelerine miİ· 

dan mes'ül olup alikadar heyet tarafın- teallik esaa1arı ııösteren riyaaet divanın· 
dan cezalanan sporcuların cezalan fGat'i- ca yapılacak bir talimatname:Ün her ta-
lefinciye kadar bunlann maçlara iıtir..ı.- rafta yeknasak olarak tatbiki~e 
ten menedilmeleri hakkındaki karar te- ' • • • 
Yit ve taMİI< edilmiş ve emsali vekaylde . ıı - °!-ğcıhk ve kayakçılık ve bmıcı-
•iy,..et divanının bu &'İhi kararlan ver- lik ·~~ '!"'şg.ıl o~ f~em_!0~ 
tnek _,,.._, • b mesammn ınlritahnı temın ıçın butçesı-

sauauyeti tanmmı§ r. nin takviyesine, 

ı,,}- Yeni bir Sp<?r ~rıı için m~ 13 - :re,kilatm bililmum aluanunka-
kaf açılm'!'sı v-; hirıncılik kazanana mu- ki idarecilerın ~alışmalannı yeknasak ve 

at verilmesı, muntazam yapacak bükümleri ihtiva e-
4 - Türk milli güreş takımının Roma- den bir talimatnıımenin riyaset divanınca 

~· Yapılacak beynelmilel müsabalr.aya iş- tanzim ve tatbik edilmesine, 
lıraki, . . . 14 _ Cemiyet nımııra ayniyat eıya pi-

s - Güreı müsabakalan ıçrn yemden yan&'Osn tertibine, 
nlBdalyalar yaptınlması, ıs - lalaim idmanlan için Ankara 
. ~ - Federuyonlann m.r~ itle- ve fzminle birer antrenör lrullamlmasma 
rııun usulünü gösterir bir talimatname- karar nrilmiıtir. 

Şeker konferansı 
Nefrcdilcn tebliğde neler-

inkılap tarihinde 
lktısat 

den bahsediliyor? (Bqi 1 inci sahifede}' 
lO rüyordwn. Heyecanla çırpınarak bu 

. NDRA, 11 (A. A.) - Havaı A-
J"'1aı bildiriyor: hayalin Petinden kO!mak istiyordum. 

D- 1-•-"''"''-:• o bü..::ı. ülkü ta.baklmk et "" ,.ı._. konferann taraııfmdan öğle- -OM&- ~ -
~en ıonra neıredilen bir td>liğde, lngi- .ti. Yeni bir Türk devleti doğdu. Tür • 
lı:derin: ıon ııünlerdeki içıt:irnalarda iku- kiye cümhuriyeti oldu. Bu yenilikler 
•..ı •e para konferanoında evvelce yap- araamda lstanl>ulda da bir Oniversite 
tıklan beyaruıtlannı muhafaza ettikleri kuruldu. Bura.da, bu kiiroüde oiıinle 
bildirilmektedir. ı-=ı.:-Jer, bu beyanatla- k'MIUP"•ğa bqlarken Türk milleti -

-~ nin önünde duy&'Ularımı, ceniı tari -
•ında, devlet muannetine -zbar olaa hinde yükaek kudretini en iyi tem.sa e 
teker iıtibııali-m iri sene baliba:zmla. den evlatlarından biri olan Ga.zi Mu• 
ki iatihsal mdrtarrna, ıekerk81111fı iılebııe taf& Kemal Hazretlerine derin ve son 
tarzfarır • inkiıafı nazan itibara alma- suz aay&'ılarımı ve beni bu hlzmoı:~e 

k k memur eden bükmnete minnet ve iük 
ra bir mı tar ilavesi au.retile tahdidine 

ld··'- ranlanmı arzederim. 
•ınade 0 ualaruu teyit etıniılercli. Keza Türk inkılabı bütün Türk neaill&-
lngilizler müstemleke ithalitmm timdilri rinin menul olacağı büyük bir kül • 
seviyesi olan 832.000 tona 10 bin tonluk dür. Bu yüluek varlık muhtelif n~k :: 
bir ihtiyat ilave11i auretile İsl:iJo.aı. ettiril- talardan mütalea edilebilir. Bu kür.ou 
Dleıi için de mutabık idiler. de benden evvel ders veren arkadaf • 

Oçiiocü, dördüncü ve betinci seneler lanm inkılabın a.dli ve harici siyaaet 
kıasmlarını tetkik ettiler. Ben de inkı 

zarfında azami ihracat, sırasile 875 bin, labınu21 ikbaat bakımından tahlile ça 
914 b.in, ve 950 bin ton olacaktı. lııacai-. Uk önce benim inkılap • 

lngilİ:zlerin lronferanstan C'l'Velki mu• ~an '!9 ~adığmu aı-zedeyİm! Bence 
talebelerile ıimdiki mutalibab --smdalı:i ınkılap bU' muhit İçindeki yaratıcı ya ~ • pıcı kuvvetler?>- hillerin, büküml:.ru. 
>'eri.ne fark, onlann timdi son istatistik· kalkma11, yeru tartların, yeni hükünı
ler,, istinat etmeleridir. Bu istatistiklere !erin gelmesi demektir. 
tör,,, müstemlekit ihracatı 880 bin to- Ben bir icatçıyım, yani bir deter -
na baliğ olmaktadır. , nıinistim. Fakat imanı, hayatı birilti -

l ·ı· ahh rinden ayırmam, minevi, ahlaki cep -
ngı ız mur aslan, istihsal fazlasın- h d eleri beraber mütalea ediyorum.,. 

iln hı*iki bir surette İ•tifacle için yega- Yuruf Kemal Bey bundan sonra 
ne usulün iatihaalabn müteaddit farlla- şarktaki içtihatlardan bahsetti. içti -
•a taksim edilerek azaltıhnası mütaleasın hat kapılarmm kapabldığını, bunun, 
d,.dırlar. terakki ve tekamül yollarınm kaap -

lteis, itiıafa İflirak eden memleketlerin tılması demek olduğunu, çünkü terak 
ıu iki okta h kkı da&. kinin yenilik olduğunu, halbuki Os -
I n 

8 
n i siyasetlerini an- manlı hükümdarlarının, şark sultanla 

amal< iatemiıtir: nnm buna muanz bulunduklarını ı -
. 1 - Ba memleketlerin ithalat konten- azh etti. 
Janlan yel<iınu hiç bir halde cih . Bundan sonra geri ikhs'\t ,;.+~1"1\i ____ ,,,_ tlibatı an pıya- • • l 
sasııım. ...,...,._ rne Yekun olan Merkantarist usullerıru an attı. 

" ~- . _._._ unu teca- 'k d' nl vuz eu~meaı muv .... mıdır? Osmanlı devrindeki ı tısa ı a ayı§ı, 

2 - Bu memleketler, Amerilta .
1 

l Oaman Nuri Beyin mecellei umuı·u 0>e 
·ı · ek1if1 · kab 1 e n- lecliyesinin birinci cildinden aldığı ta 

ııı terenın t en ul edilerek tatlıi. rihi misallerle anlattı. Osmanlı iktr • 
kat sahasına &'CÇtiği ve ittİrakleri el-., o.at meselelerine son aaırlarda Garp 
0 _1an diğer memleketler itil.ifa .iltihak et- ikbsatçılarmnı nasıl istihfafla baktık-
tikleri takdirde, Chadbourne itili.fını İm- iarıru izah etti. 
~ t:lnÜf olan memld<etlerin elde kalan Y uouf Kemal Bey bugünkü der • 
!":Yasayı kendi aralarmda tak•im için bir •İr>de yeni Türk deYletinin iktısat si .. 
•tilô.[ akdedecekleri:ni temin ediyorlar lemini anlatacak, Gazi Hazretlerinin 
ıtıı• lzmir lktıaat kongresinden irat ettik -
ı. itilafı imza etmi1 olan memleketler leri fevkalade mühim nutuklarını oku 

(Başi 1 inci sahifede) ı 
ri aafi he.ıdatın o/,S i nisbetindc ve yerli 
tiyatro ve sirklerden %2,5 nisbetinde lu
biyat re.mi tahsil eclilmelrte olduğu ~e 
bunlardan %5 resmin tarifede mukayyet 
haddiazami olan % 7,5 ğa ve %2,5 ğun 
da %4 e iblağı teklif edilmit bulunduğu 
kaydedilerek büliaaten f<iyle deniliyor
du, 

"Bu teklif etrafında çok düıündük. 
Kabul, ret veya tadil ıel<illerine göre ha
sıl olacak neticeleri tetkilı: ettik. Memle
kette iktısa.di buhran mevludü olan vazi
yet &'Özönüncle iken halka olduğu kadar 
a.likadar hususi müesseselere ele yeni bir 
küliet tahmil edecek mahiyette olan bu 
gibi resimlerin niobetini arbrnuya matuf 
bir kararm kolayca verilemiyeceği tabü
dir. Ancak tehir bütçemizin belediye it
lerini felce uğratacak mahiyetteki açığı 
kaf'flSında kollarnruzı kavuıturarak dDr
mağa da imkin yoktur. Eğer 934 bütçe
miz az çok tevzin edilmiş bir şekilde mec 
lise takdim eclilebilecekse bu netice bir 
çok Ümrani faaliyetleri bir tarafa bırak
mak, zaruri bir çok hizmetleri taksir et
mek suretile olduğu kadar bütçe muham
menatı meyanına geçnı.İ1 bulunan mev .. 
zuııbahis re&min tezyit edilıniı niıbetle
rile elde edilmiştir. Bu kadar müşkül bir 
vaziyet karıısmda .teltlifi kabul ebneyi 
encümen tehir menafii namına muvafık 
gönnüttür. Binaenaleyh !Ubiyat tarifesi
nin "tiyatro. a.irk ve ıinemalar hiıılab 
gayriaafiyesinden % 7,5 derecesinde re
sim alınır. Ancak yerli tiyatrolarla sirk
lerden hasılatı gayrisafiyelerinin yüzde 
dördü nisbetinde resim. alınacaktır., tek
linde tadili arzolunur.,, 

Vali Beyin izahatı 

içtimada hazır bulunan Vali ve Beledi
ye Reisi Muhiddin Bey söz alarak bu 
huıuıta ezcümle şu izahatı verdi: 

- Eğer varidatla masarifat mütevazin 
olrnuş olsaydı, hibiylll resmini tezyit tek
lifine lüzum görmezdik. Fakat bütçenin 
sıkıntılı vaziyeti maliimdur. Meclisii.li
ııiz, varidat fasıllan üzerinde tetkikata 
giriımek Üzeredir. Şayet bir şekil bulu
nursa bu teklifte tadilat yapmak ta müın
kündür. Binaenaleyh timdi bu resmin, 
önümüzdeki hazirandan itibaren tahsili
ne baılamnası kaydile kabulünü rica ede
rim.,, 

Bu izah..t üzerine teklif, bu kayıtla ka
bul olundu. 

Liıbiyat resminden dolayı belediye ile 
lsmail Hakkı Bey vekili Malik Bey ara
aında tehaddü• eden davanın sulh yolu i
le intacına dair olan kavanin encümeni 
mazbatası da kaıbul edildikten sonra be
lediyeye bağh Sular idaresinin alını, sa
hm, kira, inıaat, nakliyat, it ve hizmetle .. 
rinin ifası için tanzim olunan talimatna
meye dair ikb .. t encümeni mazbatası o
kundu. Bu talimatnameye ~öre, Sular 
idaresi idare heyeti, inıaata ve aaireye 
müteallik meseleleri kapalı zarf usulü ile 
ve tebrin menafii.ne en uygun tekilde ya• 
pacokbr. 

Müstacel ballerde yapılacak itler ema
net suretile de temin ecfilebilecelııtir. Fer'i 
ve müstacel işler için idare heyeti müdi
riyet emrine muayyen bir mebllğ ve mü
tehaHıa ve müdiriyetiu salahiyet ve nzi 
felerin.i teopİt edecelotir. Münekesalara 
&'İrecek olanlardan ciddi ve mali teminat· 
tan baP.a meslelı: ehliyet ve ihtıaa11 da •· 
ranaaıktır. 

Gene Sular idare.inin mnbes..be tali· 
matnamesiııe dair hrtuat encümenının 
diğer bir mazbatası da okundu. Bu maz
bataların heyeti umumiyeleri üzerinde 
UZUıı müzakere ve münabfalar olclu. 

Sa meaeluine gelince •• 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Bey 

dedi ki: 
- Belediye, T erkos Şirl.etine tevarüs 

ettiği zaman, bop giden miktar da dahil 
0!~ üzere aboneler tevzi edilen su, 
ırunde 18 bin metre mikabı bulunuyordu. 
Halbuki lttanbul tehrinin bugiinlük ha
kik~ _su ihtiyacı 95 bin metre rnilribına 
balog olduğunu yapılan tetkikat ve hesa· 
bat g~eriyor. Su tevziabnı bu miktara 
çıkarabilmek İçin büyük aennayeye ihti
yaç vardıT. Bu •ennaye takriben 3 - 3 5 
mil)"(>n liradır. Bu parayı bulmak ve m~v
cut tesisatı ihtiyaca ııiit-e Hlah ve tnsi 
ederek tehrin su ih~ya.cını temin eyle
mek lizımdır. Halihazır bütçemizle bu
nu temine imkan yolmır. Binaenaleyh 
bir kaç senelik su safi haatlabnı ber sene 
Sular idaresinin sermayesine ilave etmek 
suretile bu itin teminini muvafık gördük. 
Tesisat ikmal edildikten sonra tabiatile 
su safi hasılatı belediyeye varidat teıkil 
edecektir.,, 

Saat kirası kalkamaz mı? 
Belediye Fe;. heyeti müdürü Ziya Bey 

de, mtteJenin fenni Ve idari kıınnlarmı 
izah ettikten sonra ezcümle demittir ki: 
-. Su ~at kiralarına da itiraz ediliyor. 

B~ ~rayı al~ İmki.n•ızdır. Hemen 
butun ec~~- ~e~rde ve bütün tir 
ketlerde olçu __ aletl~nı satmak veya ki
~la~ usu!u ~~· Her müıteri için 
bır (llçu aletı tedariki ve bunun istimali 
mecburidir. Bunun menfaati ahcının da, 
satıcmmclır da. .Bundan başka saat kira
sı bedellerinin yekunu da mühimce bir 
miktar tutuyor. Eğer aaat kirasını kal
clırıraak au fiatini tezyit etmek lizımgele
c~ktir, ki, bunun sizcede tar,nikabul gö
rülmiyeceği tabiidir.,. 

Şehrin su ihtiyacı 
llna müspet cevap vermitlerdir. Yacalr ve izah edecektir. 
~ apılan beyanatlar, Chadbourne planı- Azadan Nureddin Münıi Bey söz ala-

"' tnl>:a etmiı olan memleketlerin umumi- • rak dMi ki: 
1'Jt. İtibarile aıağıdaki ıartlar dahilinde Dr. Hafız Cemal - Fransacla günde nüfua baıına 400 
1 1<iia hazır olduklarını göstermiştir. litre su Yerilir. Diğer memlelııetlerde de 
...,. -'ın:"I<a ve lııı-iJterenin teklifleri tat- Dahili' aşağı yukan adam baıma buna muadil 
.._ •dılrnelidir. ye mütehassıaı ~~ v~liyor, ~alnız bir banyonun 
İlı,A-rikadan ve adalard~ ngelen. h!çbir Cuınadan hafka &fuıle:.!~ aaat bır ırunlük ıu sarfiyatını 200 litre olarak 
t"l •cat serbest piyasaya ııırmemelıdir.ln- (~,30 dan 6 ya) kad.u ;ştanbul ifade etmekte hata yoktur. Yeni intaat 

1.'.._!_<>re
1 

Krallıiı ve muhtar olmryaıı müa- Dif vanyolu No. 118. Kabina tele- iep b~~Y~_t~~~~ da ihtiwa ediyor. 
t:'.' ol.eler .itiljfa, clominyonlar. ve. Hinclis on • 223 ":n?:'o.., •~.,.iauıara rajbet le artıyor. 
ı;•. ~ dıohil olduğu halde, kifı bır adet· • 98• Kıtlık ikametgah Butun bunlann neticesi olarak au aarfi· 
L'·t'~tirak etmelidir. Serbest piyasanın Telefon 42519. yatı günden güne artınaktadır. Bu itibar-
"" un ınaı , · · k 1211 la Sular idaresinin diğer medeni memle-
•d•n! . ıreç çoğalmaları p.ana qbra lı ı ~-••ıı~~!!"!l!I~!ll!!!ll_.••ııİİ~ k nu""~. nef'ine olarak yapılmalıdır. D O K T O ' etlerdeki ıon teraldciyat ve tekamüla-
1>'' m~~leacla bulunan memleketler R ta uyarak şehrimizin au ihtiyacını mecle-
"'lldal<ı y-U d · be · · b-'- d"I R ki H kk ni v.aziyette temin etmesi icap eder. E-llıeı. . . z e nıo tının mu ar .. uı e ı - usçu u a 1 -,._•nı ıstemi,lerdir. ger mevzuubahis olduğu gibi ıehrin ihti-

ı.; "onferaıu · d"k · . • d . Galatasarayda Kanzük eczalıanesi yacı olan tesisat için sarf edilecek senna-
< İçtim .. fıtn ı ı vazıyetin e yenı yeyi 15 sane müddete hasredersdı: Sular 

.......... • a •çın, tarih tespiti muvafık ol- kartıomda Sahne sokağında 3 numa- 'da · f ali • ·-ıroıa karar . ı r~simn a yetini takyit etmiı oluruz. 
ı;,,,dilı:i içt;m. "~' ve fakat vaziyetin 

1 

ralı apartnnancla l ııumara. Ve ıdare de bekJediğmıiz inkitııfı &'Ölte-
tııılcip edün, . ~., tarafından dikkatle t ~ez. Hem yalnız halk;o su ..ermek ı.a. 

esını ısrarla talep etmiıtir 1208 fı değildir. Şehrin pisliğini t<snizlemek 

ve kanalizasyonun aarfeneceği suyu da 
heSB'.ba katmak lazımdır. Bu itibarla da, 
Sular idaresinin muayyen bir progmm 
dahilinde çalııması İcap eder.,, 

Bundan sonra bir çok aza söz söyle
diler. Mümıb.taJar oldu. 

Neticede mazbataların heyeti umumi
yeri itibarile müzaıkeresi ki.fi görüldü ve 
celae tatil edildi. 

Sular idaruinin muhasebe 
talimatnamesi 

On dakika sonra açılan ikinci celsede 
Su ar idaresinin mııhaaebe talimatname• 
sinin madde ftmdcle okunarak müzakere
sine batlandı. 

Enciimen talimatname layihasının ikin 
ci maddesini (Mlarenin hesap devresi, ı 
kanunu.aniden b8Jlar ve 31 kanunuevvel 
ele hitam bulur. Her hesap devresine a
it blanço ve hesap raporu nihayet 31 
marta kadar ihzar ve idare heyetince tas
tilc edildioten sonl1l lstanbul Umumi 
Meclisince taııtik ve tasvip olu:nnak Üze
re nisan isıtimamda meclise takdim olu· 
nur,, diye tadil ebnişti. Bu tadil, muvafık 
görüldü. 

Talimatname layihasının semıaye fa ... 
lmı teıkil eden 3 üncü maddesinin D hk· 
rasmda her hesap senesi nihayetinde ta
hakkuk edecek sili hasılat sennayeye 
zam ve ilave olunmakta idi. Encümen 
bu fılaıuım fU .....,tle tadilini istiyordu: 
"Her heoap senesi nihayetinde tıl!ıakkuk 
edecek safi hasılat tehrin su ihtiyacının 
temini zunnında tanzim olunacak progra
mın istilzam ettiği masariii karırlamak 
ve 15 sene müddetle lıtanbul su progra
mınrn ikmaline sarfolunmak Üzere tev
si sermayesi namile açılacak hesaba alı
nır. Bu müddetin hitamından ve prog. 
ramın ikmalinden sonra safi haoılatın sarf 
ciheti m:ıkamca vukubulacak teklif ve 
ıanumi meclisçe ittihaz olunacak karara 
değin 1$ta!Jlıul Belediyesinin emrine mev 
kuf tutulur . ., 

Semraye tezyidinin, yapılacak tesisat 
ne zaman ikmal edilirse o zamana kadar 
devmnı baldundaki makamın teklifi ile 
15 sene .için tahdidi yolundaki encüme
nin noktainazan bazı münaka§alara yol 
açtı. 

Encümen namına söz alanlar, safi hası 
latrn ilinibaye ~ayeye ili.vesi, serma .. 
yenin gayrimuayyen ve gayrimalum bir 
hadde kadar tezayiidünü farzettirebilece
ğini, bunun i-se iılebne esaslan ve hesap 
mevzuab ile kabili telif olınıyacağrnı söy 
lediler. Bu meyanda Galip Bahtiyar Bey 
de usulü muhasebeye temas etti ve Su
lar idaresinin de nihayet bir ıirket mahi
yetinde olcluğu için sermayenin mıktan 
ma!Uın ve tesisatın Yiicuda &'etirileceği 
müddetin muaJ'Yen olma., lüzumunu kay 
cleylecli. 

Neticede, makarnm tddifi kabul eclil· 
di. y ..u s..ı.. idaresi safi hasılatı, telırin 
ihtiyaç rö.tenliği lesi.at ilımal. edilinci
ye kadar oennayeye ili.ve. olunacak _.., bu 
it bittikten sonra belediyeye varidat teı
kil edecektir. 

Encümen IU saatleri kiralannın da 
varidat b....,mclan kaldmlmaaı muvafık 
ııörn 'ote timdil.ik mukavelede bazı mec
buriyetlere binaen ileride çıkarılmak ü
zere talimatname layilıaaının bu hususta
ki maddesini lrabul etmekte idi. 

Gene encümen, Sıdar idareli maaarifa
trmn su hasalatından vmtm...ini teklif 
ediyordu. Bu idare murafmın, gene 
belediye bütçesinden verilmesi ve su ha
sılatının timdilik teanabn tekemmülüne 
hasredilmesi esası kabul olundu. 

Talimatname layihasının diğer madde
leri de müzakere olundu ve ekseriyet 
kalma.el. sözlerinden sonra ekse -
riyetin mevcut olduğu anlaş.rlarak müte4 
akıp maddelerde kabul edilerek saat ı 7 
kmrta bugün öğleden sonra toplaııılmak 
üzere içtimaa nihayet verildi. 

Sinemacılar da top!andı!ar 
lstanbul sinemacılan dün Ticaret Oda

sından aynhın konıllyonla birlikte Tica
ret Odasında gene bir içtima yapnuflar
dır. Bu i9timacla Oda Meclisi azasından 
Refi Celil Bey de buluıımuıtur. 

Dünkü içtimada münhasıran müstacel 
olduğu için belediyenin sinemalardan al
dığı his.eyi arttınn.ası meselesi Üzerinde 
görüşübnüıtür. Komisyonca belediyenin 
reemi artbnnalr. istemesi üzerine Oda ta· 
rafından bir müracaat yapılman esas iti
barile kabul edilmiıtir. içtimalara devam 
eiclilecektir. 

Bu işe 
Kim yanmaz·? 

(BaJi 1 inci sahifede) 
bğı bileti yanm görünce: 

- Hani bunun yanaı.. diye sorup 
ta : 

- Sattmı cevabını alınca, 
- Hay Allah. müstabakoıı versin 

demit ve Mahmut Beye 3 bin lira ye
rine biletin yansına isabet eden 1500 
lirayı verip ritmiftir. Bittalıi Mahmut 
Bey bu bileti aatbğma bin kere pit • 
pıan olmuttur. ımıma doğduiu aün • 
den beri maküa ııiden talüııin birııün 
olup kendisine yar olacağını hatırına 
getirm.emqtir • 

Keti dede 1 O bin liralık büyÜk ik 
ramiyeyİ kazananlar da Betiktatta 
tütüncü Selim Bey ve seyyar balon
cu lranlı Caferdir. Bunlar da biner li 
ra alacaldardır. Difer kazanan numa 
ralar albncı sahlfenıizdedir. Kqideye 
buırün de devam edilecektir. 

..... Göz Hekimi .... 

1 
Dr. Süleyman Şükrü 1 

Birinci ıını.f mütehasaıs 

(B~bıalı) Ankara caddesi No. C50 
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Bostancı' da Başıbüyükkaryesinde Kıvırcık mandıra 

namile maruf arazinin üç sene müddetle icarı arttırma· 
ya çıkarılacaktır. İhalesi 14-3-934 Çarşamba günü saat 15 
tedir. Taliplerin İstanbul Evkaf Varidat kalemine müracaat 

ları. (789) 1247 

1 - Galatada Mehmet Ali Paşa Ham 

alt katında 41 No. lu yazıhane. 

Müddeti ıcar 

935 Mayıs niha

vetine kadar 
2 - Galatada Mehmet Ali Paşa Ha

nında 30 No. lu mağaza. " " 
3 - Tophanede T opcular caddesinde 

" " 481 No. lu dükkin. 
4 - Beyoğlu, Kamerhatun, 

sokağında 2 No. lu dükkan. 
Papatya 

" .. 
5 - Kadıköyünde Zühtü Paşa mahal

lesinde Bağdat caddesinde 2 No. lu hane. " 
,, 

6 - Kadıköyünde Zühtü Paşa mahal

lesinde Bağdat caddesinde 2 - 1 No. lu 

ahır ve arazi. 

.. .. 
7 - Kızıltoprakta Tuğlacı Mustafa 

Ağa mahallesinde Cami sokağında 23 No. 

lu dükkan. 
" 

8 - Beyoğlunda Hüseyin Ağa mahal

lesinde Zambak sokağında 4 No. lu dük

kan. 

,, .. 
9 - Akııarayda Sofularda 1 No. lu iki 936 

" 
oda. 

10 - Şehremininde Arpa Emini ma· 

hallesinde T opkapı caddesinde 348 - 350 
No. lu arsa. 

" " 

Balada muharrer emlak hizal· ""!lda göıterilen müddetler 

le kiraya verileceğinden müzayedeye vazolurunuştur. Taliple 

rin 2 Nisan 934 pazartesi günü saat on beşe kadar Evkaf Mü· 
dürlüğünde Vakıf akarlar kalemine müracaatları. (1134) 

Tekirdağ Evkaf idaresinde tahminen bin kilo miktarın· 
daki hurda kurşunlar kıyye itibarile müzayedeye çıkarılmış
tır. ihalesi 18-3-934 tarihine müaadif Pazar günü saat on 

beşte Tekirdağ Evkaf idaresinde yapılacaktu. Taliplerin mu

racaatlan, ilan olunur. "1136,, 

Istanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Orta mektep, Lise veya yedi senelik idadi mezunlarından 

ihtiyat zabitliği yapmış olup ta yaşları yirmi üç ile otuz ara· 
smda bulunmuş olanlar yakm~d açılacak polis ikinci ve üçün· 

cü komiserlik imtihanına kabul edileceklerinden taliplerin şim 
diden nüfus hüviyet cüzdanı askeri terhis tezkeresi ve mek -

tep şahadetnamesini bir istidaya raptederek Vilayet makamı
na müracaat etmeleri ilan olunur. (1147) 

ZINGAL 1 
ŞiRKETi iDARE MECLiSiNDEN: 

Şirkeeiınlz hiosedaran umumi heyeti- \ 
nin adi surette 31 Mart 1934 Cıımart&
ai ırünü - 15 te iclareıniz olan Emin- ' 
önünde T&1 Handa içtima edeceii iJi.a 

olunur. 
Esas nizamnamemizin 32 nci madde

si mucibinı·~ iıbu adi heyeti umurniye
miz a•ıraıi ( 400) biueye sahip bisse
daran Yeya vekillerinin huzurunda te
ıekkül edecektir. 

ltbu heyeti ırnuımiyeye ittirak ede • 
cek hioaeclanuım hinelerini esas nizam. 
namemizin 33 ncü maddesi ahkimına 

tevfikan içtima gününden li.akal on gün 
mukaddem tirket kasasına ve yahut Bel- ı 
çikada Bruxetles Bankasına tevdi ey
liyerek mukabilinde makpuz almalan i
lin olunur. 

RUZNAMEI MUZAKERAT: 
ı - 1933 muamelat devresi hak -

kında idare meclisinin raporu 
2 - Vefat eden murakibin yerine 1 

Ticaret Mahkemesince tayin edilen mü- 1 
rakip beyin raporu. 

3 - 1933 senesi bilanço kar ve za· 1 
rar hesaplarının okunması ve kabulü. . 

4 - Ticaret kanununun 325 nci mad· 
desi ahkamına tevfikan karar ittiha -

:a. 
5 - Esas nizamnamemizin 16 nci 

maddesi ahkamına tevfikan intihabı • 
6 - 1934 senesi muamelatı için bir 

mürakip intihabı, 
7 - 1934 ıeneıi için meclisi idare 

ozalanrun hakkı buzurlan ve mürai.ip 
senevi tahıisabnm tesbiti. ( 14319) 

1 3 üncü kolordu ilanlar!:] 

M. M. V. Satınalma komis· 

yonundan: 
Yerli fabrikalar maınulatm 

dan 14,000 adet kilim kapah 

zarfla münakasaya konmuş • 
lur. ihalesi. 1-4-934 pazar gÜ • 
nu saat 15 tedir. Taliplerin nü 

mune ve şartnameyi görmek 

üzere her gün ve münakasaya 

iştirak için de o gün ve vaktin· 

den evvel teklif ve teminat 

mektuplarile Ankara M. M. V. 

Satmalma komisyonuna müra 

caatları. (3488) (1114) 

Ademi iktidar ve 
bel gevıekllgine 

karıı en müessir deva SERVO~N 
haplandır. Deposu, lstanbulda Sirkeci
de Ali Rıza Met-kez eczanuidir. Tat· 
raya 150 kurut posta ile gönderilir. !z
mir'de irıat pazarındaki, Trabzon'da 
Yeni F_,. eczanelerinda ı.uı-nr. 

l3855 1330 

Deniz yolları 
iŞLETMESi 

A.-t.ı.n l Kanıkôy Köpri1lıllet 
Tel. 423G - Sirbci Milıir.ı.n.do 

Haa Tel. 22740 

İskenderiye yolu 
lZMlR vapuru 13 Mart SALI 
11 de Galata rıhmnmdan kalka
cak doğnı İzmir, Pire, lıkende
riye'ye gidecek ye dönecekti!\ 

(1126) 1453 

Bartın yolu 
BURSA vapuru 12 Mart PA
ZARTESİ 19 da Sirkeci rıh
tımından kalkacaktır. (1128) 

1454 

İzmir sür' at yolu 
KONYA vapuru 12 Mart PA
ZARTESİ 16 da Sirkeci rıh
tımından kalkacak doğru lz
mir' e gidecek ve dönecektir. 

(1129) 1455 

Trabzon yolu 
ANKARA vapuııu 13 Mart 

SALI 20 de Galata Rıhtımındaı 
kalkacak. Giditte Zonguldak, f. 
nebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, 
Giresun, Vakfıkebir, Trabzon. 
Rize'ye. Dönü9te bunlara ilave -
ten Sürmene, Ordu'ya uğrayacal 
tır. (1127) 

Foça Asliye mahkemesi Hukuk dai
resinden: Foçada topçu zabitanından yüz 
batı Omer Beyin kansı müddealeyha 
lstanbulcla Ortaköyde Merdivenli fıs • 
tıktı sokakta ( 11) No. hanede müsteci· 
ren mukim Giilizar hanım aleyhine aç
tığı tesçili tal&k davaıınm; müddealey• 
hanın ~ını terk ve nerede ol· 
dutu meçhul bulunduğu htanbul adli
ye tebligat müdürliiiünün meıruhatın
dan anlatılmasına binaen htanbulcL. 
müntetir Milliyet gazetesinin 8-6-933 
17-11-933, 12-12-933 tarihli nüshalarile 
ili.nen ve gıyaben bakılan muhakemeoi 
neticesinde aabit olan l'alakın tesçiline 
asliye hukuk mahkemesinin 28-2-934 ta.
rih ve 1-8 No. siyle karar verilmiş ol· 
duğundan kezalik müddeaaleyhanın ika. 
metgi.hının meçhul bulunmasından H. 
U. M. kanununun ( 141, 142, 144 ve 
407) inci maddelerine tevfikan ve nqri 
tarihinden muteber olmak üzere yirmi 
&'Ün zarfında masarifi gıyabiyeyi malı· 
""""' veznesine tediye ile aamnu ala
rak kanuni yollara müracaat etmcai ve 
aksi takdirde hükmün kesbi katiyet e
deceji tebliğ -kamına kaim olmak a. 
ure ilin olumo'. (14317) 



• 
. Ağrıları- ve -so§uk algınlı~ınl geçirecek 

0

bir ilaç isterken, dalma bu sözleri ha• 
'ıırlayınız; Alaca?ıınız mal, hakiki olmalı. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Gedikli Küçük Zabit Mektebi için aşağıda isim ve 
miktarları yazılı tedris malzemesi kapalı zarf usulile satma
lınacak ve kapalı zarf münakasası 22 Mart 934 Perşembe gÜ· 

nü saat 15 te yapılacaktır. istekliler malzemenin şartnamesi· 
Dİ görmek için arzu ettikleri vakit münakasaya iştirak İçin 
de gösterilen gün ve saatta ilk teminat makbuzile birlikte Ko 
miııyonumuza müracaatları. (969) 

Adet Adet 
200 sıra 9 
400 komedin 400 

40 yemek maııası 1 
80 yemek ııırası 120 
13 yazı tahtası 

40 Tabura 

Kocaeli Vilayeti 

kürsü 
aııla iki çengelli 

kum sandığı 
yemek muşamba 

ııı (metre) 
(969) 1286 

Daimi Encümeninden: 
Vilayet yolları için beşe r tonluk kuru buharlı iki adet 

silindir alınacaktır. Münakasa kapalı zarf uııuliledir. ihalesi 
· Niaaıun 4 üncü Çarşamba günü aaat on beşte yapılacaktır.Ta 

tip olanlarm münakaııaya iştirakten evvel Vilayet Baş Mü
hendisliğine müracaatla husu si ve fenni şartnamelerle ede
vat listesinin musaddak suretlerini almaları ve okuduktan 
sonra bu şartname ve evrala imza ederek teklif mektupları
nın diş zarflarına koymaları ve tekliflerini bunlara nazaran 
yapmaları ilan olunur. (1047) 1374 

• 

-~Parasız 
Büyük Bir Tali Müsabakası 

Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim şirketi 

SAT İ E 
tarafından Elektrik Şirketinin bütün müş0 

terileri arasında parasız büyük . bir 
tali müsabakası hazırlanmıştır. 

1 nci ikramiye-Bir soğutma makinesi kıymeti 42Slira 
2 ,, - Bir banyo ısıtıcı makina ,, 88 ,, 

,, - Bir elektrik süpürgesi ,, 80 ,, 
,, - Bir masaj makinesi ,, 65 ,, 
,, - Bir elektrik fırını ,, 50 ,, 

Bu eıya, Taksim'deki daimi elektrik 
Sergisinde gösterilmektedir. 

Müaabakaya ittirak etmek içla Elektrik Şirketi abonelerinin mez

kür ıergiye doğrudan doğruya kendilerinin ıitmeleri ve musaba

kaya dair bir mektubua ilifik balunduiu Elektrik makbuzunu 

ırllıtererek namara1mı kaydetmeleri lazımdır. (14322) 1301 
• ••• J _-·., .~ , •. 

Holantse 
Bank·t:Jni N.VJ 

Sabık Bahrıseflt Feıemenıc 

Bankası 

•stanbul şubesi 

Galata Karaköy Palas 

Meydancık Alalemcl Han 

_;.ter türlü Banka muamele._ 

ıerl. Kasalar icarı 

UMU Mi MD DDALDK: AMSTERDAM 
• Şubeleri c Amsterdam, Buenos Alres, 

lstanbul, Alo de .Janelro, Santos, Sao Pauıo. 

1229 

Yozgat Vilayetinden: 
Yozgat kasabasiyle kazalar, Terzili hamamı Çamlık 

ve Yerköy İııtasyonu arasında sefer yapacak otöbüs işletme
si için ruhsat itası bir şirket tarafından talep edilmiştir. Vila 
yetler idaresi kanununun madei mahsuııaııma tevfikan vila
yetce ruhsat ita edileceğinden başkaca talip olanların teklif 
naınelerile birlikte Y ozat Vilayetine müracaat etmeleri ilin O• 

lunur. (876) ı2&ı 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden; 
Yenicamide Evkaf ambarında mevcut Kandillik zeytinya 

ğı, mum, süpürge, aba, çuha, ve saire gibi bir çok eşya mu -
hamınen bedeli olan 908 lira laymet üzerinden açık arltırma u· 
ııulile ııatılacaktır. lııteklilerin pey akçelerile 1-4-934 pazar gÜ 
nü ııaat 14 te mahallinde müteşekkil satış komisyonuna müra
caatları. (M) (1039) 

4SOOLIRA 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

Nakdi tcminıt vcrmck üzcrc ayda 75 
lira ücrcılc vczncclllk aranılıyor. Tah· 
rircn müracaat. Şcbzadcbaşında Türk 
Uscsi son sınıfta No. 88 L, Sahip ef. 
vasıtasile "V ~zne,, rumuzu ilı mcktup 
vnzılması. (14263) 

1458 . 4 Oncil ·Vakıf Han lstanbul 

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

Ttirklye lı Bankuı tarafmdan teıkil olaıımuıtur. ldare mecllal ve mlldilrler 
heyeti ve memurlan kAmllen Türklerden milrekkep yegAne Ttlrk Sigorta Şirke
ttdlr. Ttirkiyenln her tarahnda (200) il geçen acentalaruun hepsi TBrktllr. Tir· 
klyenla en miihlm müesseselerinin vebaakalarıaıa slgortalanaı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
aigortalarını an iyi ıeraitle yapar. Haaar vukuunda ıararlan ıtır' at ·nı kolaylıkla lider. 

Bulgar Eksarhanesinden: 
Solya Sen Sinodu için 27000 kilo ..,. 

n ve 3000 kilo beyaz balmumu 14-3-1934 

Çarıamı.a günü aaat (16) on altıda h

taııbul'da Şiılide kain Bulgar eluarlıane
ıindeki komisyonda pazarlıkla 1atın ah. 
nacaktır. 

Telgrafı iMTİYAZ - Telefon: fst. 20531 1215 

Maim tutarı komiıyonca 34800 lira 
tahmin edilmittir. lttekliler fartnameyi 

hergün komisyonda görebilirler. Pazar. 
lıi'a girmek isteyenler tel.lif edecekleri 
malın bedelinin yüzde 5 niıpetinde &-

.. minat akçelerile veya muteber bir han

- ka mektubile gelmeleri. (14259) 1457 

MoLel 

ŞCHAUB RADYOLARI 
Bütün dünyaca tennm·ş o!a'!l 

Ş h b Faılrikası en mEş'· lpcscl'.t Radyo c au mera'..lılarını mennul etmek için 

Bu sene 3 yeni model 
Velt Süper 34 çıkarmıştır. fiatlarının ucuzluğuna raıtmcn verdikleri netice 
18 • 2000 met· Hariku'a~edir. Rıılyo almadan 

reye kadar bütün ŞCJ~AUB Mak!nes~ni t~.crübe ediııiz. ~u 
istasyonları alma makıae ıle dunyanın her hır 
hassan büyüktür tarafını dinley~billrsiniz. Tediya'ta kolaylık yapıh. 

Fiah 330 l"ra Peşiıı tediyede hususi Iskonto 

Model Bali 2 1 Satış yeri • RİKARDO LEYi Sultan 

18-2000 metreye iiı---H•a•m•a•m .... - •H•a•v•u•ı'•u•h•a•n-N•o•. •9··-1·1--•N 
kadar alır. Halk modeli :lO() • :lUO\J metreye kadar alır, 

Fiatı 200 lira Fiatı 120 liradır 13932 

.................... 1191!1 ...................... .. 
26 nısan Üi :l6 mayıı 9j4 te davıım edecek 

Filistinde 1934 TEL • A VIV 
ŞARK BEYNELMiLEL PANAYIRI 

Türk Müıtahsilleri ile Sanayicilerine 
Müsıahsalaıını bütün Avrupa memalikine ihruç vesaitini takdim ve 

TÜRK TACiRLERiNE Şark ve Garp mcmaliklndeki münasebaıı ticariyele· 
•ı rinin inkişafını tcmin eder. Tafsila t için lstanbulda Benciborc hanında 111 • 15 

numarada G. B L U M'a müracaat. Tclefon: 20494 
Yolcu ve Yük. için N A T T A <eyahat accntalıjtına mür.caat 14093 ............................ -............ ._. .. ... 

İnhisar.ar U. Müdürlüğünden 
1 - Listesi mucibince elektrik levazımını: 24-3-934 cu • 

martesi ııaat 13,5 
2 - Şartnameııi daireııinde bir adet bileme ve bir adet 

Deııtere makineııi : 24-3-934 cumarteııi saat 14,5 ta. 
Pazarlıkla satın almacak bu iki malzemeyi vennek iııteyen 

lerin "yüzde 7 ,5,, teminatlariy le beraber hizalarında yazılan 
gün ve saatte Galatada alım, satını komisyonuna müracaat • 
ları. (926) 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

, lstanbul Gümrükleri Baş Müdüriyeti İçin mevcut o• 
lan sistemde iki dosya dolabı ve bir adet Daktilo masası ile 

varide kaydına mahııus gözlü def ter rafları yaptırılacak ve 
mevcut olanlar da tamir ettirilecektir. Talip olanların 31 
Mart 934 tarihine tesadüf eden cumarteııi günü saat 14 te Is 
tanbul ithalat Gümrüğündeki Satmalma Komisyonuna gel 
meleri. (1048) 1375 

Çorum Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekiletin{en~ 

Çorum Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü için beş 
yüz liralık neo ile beş yüz liralık kinin kompirimesi almacak· 
tır. 

Ihale müddeti 15 Mart 934 de Çorumda Encümeni Vi
layette icra lalmacaktır. 

Taliplerin §&rlnameleri gönnek üzere Çorum lstanbul 
Sıhhat Müdürlüklerine müracaatları itan olunur, (1103) 

•• 1428 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

8000 ton RelCompoze kömürü: Kapalı zarfla münakaaası 
31/ Mart/934 ııaat 14 de 

Donanma ihtiyacı için 8000 ton rekompoze kömürünün ka· 
palı z:~fla münakaaaııı 31/Mart/934 Cumartesi günü saat 
14 te ı~ra kılınacaktır. Şartnameııini gönnek iııteyenlerin her 
gÜD munakasasma iştirak edeceklerin de yevmi mezkiirda Ka 
ııımJ>ll§a'da kam Komisyona müracaatları. (970) 

. 1341 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundanı 

Mevcut evsafma göre pazarlıkla ııatm almması mukarrer 
300 kilo naftalinin 15-3-934 perşembe günü ııaat 15 • 16 ya 
kadar yapdacağmdan istekliler!.n evııafını öğrenmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak etmek.~zere de yüzde 7 ,5 teminat 
makbuzu ile birlikte mezkur gunde komiııyonumuza müracaat 
ları. (1138) 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük afide ve tesiri görülen Fosfatlı Şark Malt Hulasası 

Kullanınız.~ 
'd' 

Her eczane~ 
de satılır.0 

İSTANBUL VE TRAKYA ŞEKER FABRİKALARI 
Türk Anonim Şirketinden: 

F abri kanuzda çıkarılmağa ~aşlanan yeni seııe mahsulü toz ve keııme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilo dan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fıatlarıınız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim _ 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s San~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. lııtanbul haricindeki yerlerden yapılacak ııiparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üııt tarafı ha
mule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün maııraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri 
hesabına sigorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon ııipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon ba
~ma beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Valof Han. No. 40-30. Telgraf adresi: lstanbul Şeker. Telefon: No. 24470. . . 


