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Maarif Vekilinin yann gel
rueıi bekleniyor.İspanyol hey
etine dün Erzurum vapurunda 
bir ziyafet verildi. 
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Avusturyaya suikast yapma
ğa gelmiş Alman nazileri ya
kalandı. Amerikada şiddetli 
kış devam ediyor. 
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iş kanunu 
--o--

y eni medeniyetin smai inkılaptan son
ra baıladıiını söylemek yanhı bir iddia 
olınaz.. Sınai inkılaptan evvel, ziraat içti
ııı.i teık.ı!itın istinatgihı idi. lnaanlar 
Oıılarca asır aıaiı yukarı ayni hayatı ya
'8dılar. Makine icat edilinciye kadar 
•naanlann bayatı ortad.,..irdeki insaııla
l'ln hayatından az farklı idi. 

2 nci Umumi Müfettişliğin Kadrosu Tesbit Edildi 

Makinenin icadı smai inkıltlıı doğur
du. Sınai inkılap ta eski içtimai sistemi 
•ltiist etti. Sınai hayatın inkitafile bera
ber, yeni bir sınıf meydana geldi: 1 tçi 
•ınıfı. Bu tarihe kadar cemiyet ~ılı~a 
ıu sınıflardan mürekkepti: Emlik ve 
lrazi sahiplerile bu arazi üzerinde çalı
ları köylüler. Şehirlerde çalıtan küçük 
"'nat erbabı. Kendi toprağına ...JUp olan 
lıüçük çiftçiler. Sınai inkılap ile asırlar
dan beri devam edip giden bu teıkiliıt 
laınamile dejfüti. Küçük sanat erba
~ı büyük sanayi teıebbüsleri tarafından 
llnha edildi. Eski arazi ve emlak sahip
lenle bu arazi üzerinde çalıtan köylü ye
rine bu defa fabrikalar ile fabrikalarda 
~lıtan işçiler kaim oldu. içtimai ıistem 
~raat esasından sanayi eaaıına intikal 
~iti. Sermayedar ve iıçi yeni cemiyetin 
•ki büyük sınıfı olarak tebarüz etti. 

lıçi sınıfının meydana ıelıneıile bu 11 

btfın vaziyetini iyileştirmek hedefine ma
lUf bir çalııma devresi baıhyor ki bu, za
l:tıarıla bir taraftan sermayedar, diğer fa .. 
raftan iıçi arasında INr mücadele şeklini 
'1.ıyor. Garbi Avrupa mem)eketlerinin 
19 uncu asır zarfındaki tarihlennin bü
)'iik bir kısmı bu mücadelenin hüli.sasr
dır, Mesai saatlerinin tayin ve tespiti, 
Wııına tartlannın iyileştirilmesi, tehli
lı~li sanayide çalıpn itçİlerin hususi va
~Yetlerinin tanınması, kazalara kartı 
".&orta, çalııma mukavelelerine riayet, 
IUhayet ücretlerin tayini, hulasa iıçinin 
f:lıtma vaziyetini ıslah yolundaki yüz 
ır mesele adım adım halledilmittir. Bun• 

lar çalııma kanunları teklinde smai ha • 
l'atı inkişaf eden her memleket tarafın
dan kabul ve lastik edilınittir. 

. Bir kaç seneden beri, Türkiye için de 
l.ır mesai kanunu yapılmasına çalışılıyor. 
Sınai hayatımızın inkiıafma doğru adım 
atıl~ığı bu zamanda bu teıebbüsün pek 
hrınde olduğuna fÜphe yoktur. 

Memleketimiz bir çok balmnlardan 
ı.., teıelıbüsü muvaffakıyetle baıarabile
tek bir vaziyettedir: 

lı: 1 - Evveli önümüz.de batka memle
n';~~n uzun tecrübeleri vardır. Bu tec
ın erden istifade ederek onların za
lıa an Zllınan yürüdükleri yanlıt yollardan 

ÇlllQıak lazımdır. 

2: -:-: ~em.leketimizde ne i§çinin vazİ· 
t~tiru ıyıleıtırmeıine mani olmak iıtiyen 
ır sermayedar aınıh vardır. Ne de bu 

lloktada mübatagalı mütalebat derme
hn edecek teıkilitlı bir iıçi zümreıi var
dır. Garp memleketlerinde çalııma ka-
11!'nları teıkilitlı sermaye ile teıkilatlı 
11.iiy arasında uzun pazarlık ve mücadele 
~•ticesinde bazırlanmııtır. Bu münase
~tler tanzim edilirken, hazan memleke
::ıı iktısadi bayatı anarıi içine atılmıt ve 

Q mücadele millete büyük maddi zarar
ı...,; malol~uıtur:. Bizim içtimai teıkili
lıınızda böyle mucadeleye ıiriıecek sı· 
lllflar bile yolıtur. Binaenaleyh hüku
ltıet ve meclis hiç bir taraftan tazyik ve 
~sir altmda kalmaksızın memleketin ih
"'Yaçlanna uycun ideal bir i~ kanunu 
'-nzim edebilir .. 

Ancak bu kanunu tanzim ederken, bir 
~ktaya ehemmiyetle temas etmek iste
~: Memleketimizde her kanunun en 
~Ütekiımil teklini almak hevesi vardır. 
... ~· çok yerinde bir arzudur. Ancak en 
ı.., Utekamil demek, en müterakki memle
"lerde cari olan kanun demek değildir. 
f bun bir memleketin hudutları içinde 
.~ler arasmdalı:i münasebetleri tanzim 
~ '·" kaidelerden ibarettir. Bu, memle
t~~ll ~tiya~lan,ndan doğar ve uzun bir 
~ --..uı netıceaınde meydana gelir. Bil
~•a çalışma kanunu gibi, doğrudan 
lltı 8'ruya it hayatına taalluk eden bir ka
t,, il bir memleketten ba,ka bir memleke
~ nakledilirken, çok itina lazrm
ı/·, Yoksa it kanunu iıçiye bir fayda 
•d~'n etme~.k~en ~a~da yeni inkiıaf 
lf 11 &anayı ıçın buyuk zarar verebilir. 
~tıa belki de inkitafına mani olur. Esa
'ı ~anayiin batka memleketlerdeki in-
1~.ıııe bizim memleketteki vaziyet ara
ttı el,, bir benzeyit te yoktur. Garbi Av
..... ~~ 11\emleketleri!'de ve ~erikada sa
~ı' hayatı hususı tetebbuılerJeklinde 
-,. •dı. liberaliz~ i_çinde. ink.it etti ve 
'""~ &on seneler ıçındedır ki son teki _ 
'-"1 '-llıuına ıirmit bulunuyor. Biz bu 
~ta devletçi olarak ıiriyoruz. Avrupa 
~lıe ~ketlerinde sanayi devletin müra • 
I'\ llni ancak uzun mücadelelerden son
•iıtk..buı etmiıtir. Amerikada hila eski 
~e saplı olanlann mukavemeti ta
lil le kırılmamııtır. Binaenaleyh iıçi
l<ı 11 Çalışma prtlannı tayin ederken, 

eıııı.ı. t' . • • . . d . tQ d e unızın huıusı vazıyetı aıma 
~ • E l<ıiit ~ uzakta bulundurulınamalıdır. n 

~... 'lirnil iı kanunu, aanayiimizin ve 
)ası~"-l'ide çalııan Türk itçisinin ihti-

na UYırun olan kanundur. &f-- Ahmet ŞOKRO 

y aarif vekili 
arın geliyor 

.ı. t:'I•arif y k'I' . . 
t ""••ad e 1 ı Hıkmet Beyın yarın 
•dir. li~k fehrimize gelmesi beklenmek 

"•••ited 
1 
t•t _Bey perşembe günü üni

•eıllıin · • nlulap Enıtitüsünün kütat 
l()Yliy~ yk~acak, bu vesile ile bir nutuk 
l!lı"ıını. • tir, Vekil Beyin bu nutkuna 
Ilı. de,. •r~~ atfedilmektedir. Enstitüde 

11 
"" t.ta.rif Vekili verecektir. 

Kükürt imtiyazı İş banka
sile Sümerbanka verildi 
Bir çok vilayetlerimizin cam ve şişe 
ihtiyaçları dahilde temin edilecek 

ANKARA, 26. A.A. - lıparta vila- 1 
yetinin Geçiborlu nahiyesinde hükume
tin malı bulunan kükürt madeni imtiya
zının Türkiye iş bankasiyle Sümerbank11 
vcrilmeıi heyeti vekilece kabul edilmit
tir. 

Cam ve fİ,e 

ANKARA, 26. A.A. Balıkesir, 

Bursa, lzmir, lzmit, Tekirdağı, Zongul
dak ve Bolu vilayetlerinin cam ve tiıe 
ihtiyaçlarını tesis edeceği 600 bin liralık 
sinai müeısese ile temin e!meyi teahhüt 
eden Türkiye ı, bankasına teşviki ıana
yi kanu.,unun muafiyetlerinden istifade 
etınek üzre 25 aene müddetle imtiyaz ve
rilmesine icra vekilleri heyetince karıu· 
verilmittir. 

Talebe birliği Tramvay 
şirketini dava ediyor! 
Davanın şekli 
bir de teşhir 

Tramvay Şirketinin, bazı hadiseleri 
mevzuubahis ederek üniversite talebesi 
aleyhinde, Üniversite Rektörlüğüne ıi
kiyette bulunduğunu yazmıttık. 

Öğrendiğimize göre bu şikayet iki ay 
evvel zabıtaya da yapılmıf ve zabıta tah
kikatı neticesinde Tramvay Şirketine 
tehdit mektubu yollayan meçhül tabım 
talebe olmadığı anlaıılnıı~tır. Mektu'! 
aahibi bulunmuı ve hakkında kanunı 
muamele yapılnuıtır. Tramvay Şirketi 
mevzuubahis hadiseyi Üniversite Rek
törlüğüne da son defa bildirirken mese
leyi Talebe Birliğine atfebneğe meyyal 
ıöründüğü hisai baaıl olmuıtur. Bu mü
nasebetle Milli Türk Talebe Birliği bu 
meseleden dolayı Tramvay Şirketi al6y
hine bir iftira davası açmıya karar ver
rniıtir. Birlik istidasını bugün müddei
umumiliğe verecektir. 

Tramvay Şirketi Oniversite Rektörlü
ğüne gönderdiği tezkerede bahıettiği iki 
hadiseden 75 numaralı Fatih - Harbiye 
arabasındaki bilet alma meselesinde 
Mühendis Mektebi talebeıinden Nihat 
Ziya Efendinin İsmini zikretrniıti. Nihat 
Ziya Efendi de Tamvay Şirketi aleyhine 
bir teıhir davası açrmya karar vermiıtir. 
Bu talebe efendi, ayrıca o arabanın bi
letçisi baklanda da hakaret davası aça-

iftira davasıdır, 
davası açılıyor 

J ramuay flrketi umumi mudürü 
M. Hansea1in bir karikatürü 

caktır. 

Talebe Birliğinin mektubu 
Dün bu münasebetle Milli Türk Ta

lebe Birliğinden aldığımız şu mektubu 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ecnebi şirketlerdekiTürk
ler yarı yarıya hile.değil! 
Bazı şirketler cemiyete giren memur

larını çıkarmak istediler 
Bütün ecnebi şirket ve bankalarda maaş yekununun 

yüzde 90 ı ecnebilere, 9 . 11 i Türklere veriliyor! 

"Türkiyede bulunan ecnebi ıirketler 
Türk memur ve müstahdemin Birlifi,, 
umile bir cemiyet teıkil edildiiini dün
kü nüshamızda yazmıttık. Cemiyeti tet-

, #, 
, 

kil etınekten makıat memleketimizde ec• 
nebi şirketlerde bulu~an. Türk ~nsurunu 
ı,ir araya toplamak, ihtiyaçlarıle yakın
dan alakadar olmak ve haklarını müda
'aa etmektir. 

Cemiyet, azasını maruz kalma11 muh
temel olan haksızlıklara kartı vikaye e
dectğİ gibi, ıirketler nezdinde iş bulmak 
iıtiyen Türk gençlerine rehberlik ede
cek ve bilhaua ıirketlerde münhal vu
kuunda, yeni alınacak memurların Türk 
olmasına çalııacaktır. Cemiyet, bu mak
satla memur istihdam etmek istiyen 
ıirketlerin, cemiyetin tavsiye edeceği 
gençleri kabul etmesini de temine çalı
p.caktır. 

Ecnebi tirketlerde müıtahdem Türk 
memurları hakikaten her türlü himaye
den mahrumdurlar. Şirketlerde mevcut 
memurlann mühim bir kısmı ecnebi ve 
gayri Türk olduğu gibi, Türk memur- · 
)ara verilen maaş niıbeti de diğerlerine 
nazaran pek azdır. Bu ıirketlerde müs
tahdem ecnebi memurlar için bir tekaüt 
sandığı mevcut olduğu halde, Türk me• 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dün /ngiltereden Rt1ma uapurile seyyahlar geldi. Resmimi% vapuru ve 8ey • 
vahları gösteriyor .• 

İkinci Umumi 
Müfettişlik 

Teşkilatın kadrosu tesbit 
edilmiştir 

ANK~RA, ;'6. A.A. - Edirne, Kırkla
reli, Tekirdağ ve Çanakkale mmtaka!a . 
nnda, nafia \'e iıkin itlerinin esaıh bir 
ıurette tanzim ve idareıi için Trakya u
mumi müfettiıliği namile ikinci bir u
mumi müfettitlik teıkili i.cra vekilleri 
heyetince kabul edilmiştir. 

Bu •~~kilitın kadrosunda bir bat mü· 
savil', bir aaayİf mü~ürü, bir yazı itleri 
ve bir k:Jemi mahsus müdürü, bir iıkin 
müdiirü ve on memur mevcuttur. 

Takas suiistimali 
Komisyon bütün muame

leleri tetkik edecek 
ANKARA, 26 (A. A.) - Hırıstoyi

hidis ismindeki adamın amil olduğu ta
kas ıuüstimali üzerinde müfettis1er tara· 
fından yapılan tetkikat ilerlemektedir. 
O zamanki bütün takas muamelatına 
teşmil edilen bu tetkikatın kereste ihra· 
catı kısmı için Belgrat ormanları itlet
me Müdürü Emin Bey de memur edil
miştir. 

Müfettişler komisyonu, takasa esas o
lan bütün muamelatı ehemmiyeti nisbe
tinde tetkik için lazım olan cesaikı ala
kadar vekaletten istemi~lerdir. 

"Almanya harbe 
Hazır ol!,, 

Almanya İngiltereyi 
işgal mi etmeli? ---Bir Alınan muharririnin kitabı 

lngilterede heycan uyandırdı 
LONDRA, 26 (A. A.) - Alman yazıcı· 
lanndaır' Edvar Banse'nin "Almanya, 
harbe hazır ol,'' isimli kitabırun İngiliz .. 
ceye tercilmesi bugün neşredilmiıtir. Ev
velce intişar eden "Askerlik fenn,i., isim
li clijer bir müellifi olan Baıue. 
Alm;ı.n iıtila İikrınin propagandacuı o• 
larak tanınmıt tır. 

Onun bu ıon eseri, lngiliz matbuatın• 
da derin bir heyecan uyandınrutlır• Zira, 
müellif b11nda yalnız Alzas'ın, Holanda'• 
mn, laviçre'nin ve Holanda müstemleke
lerinin değil, lngiltere'nin de iıtilasını 
tavsiye etmektedir. 

Ezcümle Banıe, kitabında diyor ki: 
"lngiltere, bu o kadar mağrur ve za• 

hiren yenilmez görünen millet, mahva 
mahkum olacaktır. Her halde, ıünün bi
rinde, son defa 1066 da fethedilrnit olan 
bu memleket, bir defa daha yabancı bir 
devletin tahakkümü altında eğilecek, ve 

'Almanyada bir geçit resmi e•nasınd:z .• 

hiç olınazsa müstemlekelerini terkede
cektir.,, 

Eserin bu fıkrasını neıreden bir çok 
gazeteler, ayni zamanda Banıe tarafın

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Müessif bir ölüm 
ISTANBUL, 26. A.A. - Sovyet bü

yük elçiliği ikinci katibi M. Jean Micil 
nevresteni buhranı neticeıi olarak tehri
mizdeki Sovyet konsolosbanesinin banyo 
daireıinde tabanca ile intihar etmiıtir. 

AJANSIN NOTU : Müteveffa mu· 
hitinde iyi intibalar bırakmıt kıymetli 
bir diplomat idi. Bu beklenilmiyen ölü
mü Ankara mahafiline büyük bir tee•silr· 
le karşılanrmıtır. 

MiLLiYET · Bu veıile ile Sovyet se• 
faretbanesine v; müteveffanın ailesine 
taziyet beyan eder. 

Behaettin Şakir 
Beyin bıraktığı vesikalara 

göre 
• 
ittihat ve 

·Terakki 
l, yakında M i 1 l i Y e t ' t:, 

Hadisenin aydınlanmamış 
hiç bir tarafı yoktur 

Bombaların 
komedyası 

tramvaya bırakılması 
nasıl tertip edilmiş? 

Bu çirkin şantaj hadisesini tertip edenler tevkif 
edildi, bombalar nereden bulunmuş? 

Geçen pertembe go 
ceai saat sekiz bu • 
çukta Tünel - Şişli 

hattanda iıliyen ara • 
balardan birinde yol
culardan biri tarafın
dan ilk bakııta unu• 
tulınuı hiss:ni veren 
bir çantada bulunan 
dört bomba meselesi 
ne ait tahkikat, dün 
akıam ikmal edilmiı 
ve iı, artık zabıtadan 
Adliyeye İntikal et -
mittir. Emniyet mü
dürlüğünün gÖ5ter -
diği ıürat ve geceli 
gündüzlü faa1iyet sa
yesinde iki üç gün i

çinde bütün karan • 
lık noktaları tama • 

men aydınlanan bu 
hadisede, aleyhine 
hareket edilen zat 
Artin Tülekyan Ef • 

dir. Artin Tülekyan (1) - Tulekyan Elentlinin yazıhanesi. (2) - Eui. 
Ef. Bafralıdır. 7 - 8 (3) - Cevat ve lbrahim Beylerin yazıhanesi. 
aeıi'e evvel latanbula gelmiş ve yaprak ı ğırun başında tramvay caddeainde ka
tütün ticareti yapan Bafra1ı Hacı Ha- in Niıaıtacıyan hanının 21 numaralı 
san zade lbrahirn Beyle ortak olmut- yazıhaneleri vardır. Yazıhanede Ce • 
tur. iki ıerikin Galatada Domuz soka - (Devamı 6 ıncı aahifede) 

l•panya heyeti ıerefine verilen siyafette ha:z;ır bulunanla;~., -slyafet e•naaın
da heyet rei•inin nutuk •öyleyifi •••• 

Yumurta ihracı başlıyor 
İspanyol heyeti dün, doğru seferler 

yapacak olan vapuru gezdi 
Şehrim.izde bulunan lspanyol Tica-- götürmü~tür. Şehrimiz tüccarlarından 

ret heyeti dün Yelkenci zadeler firma bir çoğu, matbuat mümeuilleri de zi
aı tarafından Yelkenci zadelerin Erzu yafette hazır bulunmakta idiler. lapan 
rum vapurunda bir öğle ziyafeti ve· ya hattına tahsis edilen ve Türk va • 
rihni§tir. .. purlarının en mükemmellerinden biri 

Saat tam 12 de Karakoyden mo • olan Erzurum vapuru davetliler tara
törler davetlileri alarak Beıiktaf açık fından gezildikten aonra öğle yemeği 
Jarmda bulunan Erzurum vapuruna (Devamı 6 met sahifede) 

Görüşler 

Bana hak vermiyebilirsiniz 
5 Aka GUNDUZ 

G .. ndü:z;leri büyük caddelerde aı:aba \ 
fıa~ları olmaaı ihti~ali ~ar_~•~: Bına· 
eneleyh halk; günduzlerı buyuk cad
delere çıkmıyacaktır ! 

Büyük caddelerdeki büyük maia· 
Z'llara hır&ız girmek ihtimali vardır. 
Binaberin büyük caddelerde büyük 
malasa açılamaz! 

Geceleri mahalle aralarında ba:z.ı 
t,.,yiuncu serseriler bulunabilec~ği i-
çin, halkın emniyet ve selcimetinin 
korunması namına, geceelri lıiç kim· 
se mahalle aralannda bulunmıya
caktır. 

Saçaktan kiremit düşmesi ihtima
line mebni hiç kimse yaya kaldırım
larından yürümiyecektir ! 

Grip, nezle, enllüenza, dank gibi 
haatalı/dar soğuk almaktan geldikle· 
ri için umumi sıhhat namına ha~k so· 
fuk günler ııe gecelerde eıılennden 
çıkmıyacaklardır ! • . . 

Kışın sokaklar buz; tu~tııgu •f?.' 
Uf! yazın keskin güneş oldu~undan o· 
türü kayıp düımemek ve guneşe çar· 
pılmamak için yaz ııe kış sokaklara 
çılı.ılmıyaca~lır ~ : . . . 

Frenklerın rıdıkill dedıklerı bu ol-
mıyacak feylere bir tane ~aha kata• 
biliriz: Maalak yolu denılen asfalt 
ıo•ede kazalar çıktığından Maslak 

yolundan yaya, atlı, "fekli, otomobil
li hiç kimse geçemiyecektir. 

Bunların hepsi hayatta ridikül, ve 
bu sütunda ıakadır. 

Fakat öyledir de son Maslak yolu 
laciasım tetkik eden heyet ne diye 
(kazaların önüne geçmek İçin döne
meçlerdeki ağaçları kesmek lüım
dır) demiş? 

Bir ridikül yapmak için mi? 
- Hayır. 
- Ya ne için? 
- Sadece bir rey, bir mütalea, ve 

bir cevap ı.•enniş olduğunu göstermek 
için. 

Ne desin adamcağızlar? 
- Ben, sen olaydık ne derdik? 
Maslak faciası niçin oldu? Gidin 

bakın! Peki, bakalım. Ne diyelim? 
Bir, kôinatı vız gören elendi arabası· 
nın lômbasın: söndürmüş, basmıı ga
:za, kiJinatı vız geçt!n hanımı yanında 
geliyor. Bir, kendi halinde şoför, 
müşterilerini yüklcmiı, otobüsünü 
sürıip gidiyor. Fizik kaidesidir, çok 
süratli ııe karşı/ıh/, giden cisimler 
küçük temaslardan müteessir olur
lar. 

Netekim geçen sene 220 beygir 
kuvvetinde bir tayyare Hindistan yo· 

(Lütfen sahifeyi çeviriniz) . 



Hergün bir gazı HARİCİ HABERLER 
silkenler 1 fSimi _ Londraya 

Köylünün yaptığını yapmaktan Oldüreceklerdi? Gelen işsizler 

Misafirden yaka 

başka hiç bir çare yok 
Misafire güleryüz göstermek, 

onu ho~ kabul edip elden geldi
ği kadar ağırlamak bize vergidir! 

Eski din ananelerine göre misa· 
firi Tanrı gönderdiği için Tanrı mi 
safirinin kalbini kırmak, en büyük 
günaht itlemekle bir sayılırdı. 

Misaf;rin dokuz kısmetle geldi
ği hakkında eık !erimiz arasında 
kuvvetli bir itikat yatar. Fakat bu 
dünyanın en konuk sever milleti 
de zaman zaman yüzı-üz misafir -
den yaka silkmeğe mecbur olmuJ. 

"Misafir, m:safiri istemez, ev 
h b. h" b' ' ' " "M' f' !a ı ~ç ırını ... , ısa ır, ama 

ne kafir ... " "Misafir umduğunu ye 
mez, bulduğunu yer!" gib~ ata söz 
leri; yahut: 

"Eşekten beter katır, 
Ne gönül bilirsin, ne hatır, 
Misafirin gönlü müsün, 
istediği kadar yatır!,, 
gibi man lerin dilimizde yer et

mesi tebepsiz midir?. 
M;safir ve misafirliğe dair, iğ • 

neli nuktelerle dolu fıkralarımız az 
değildir: Nuretfn Hoca bir gün, 
oda 1nda otururken bakmıt, botlan 
madığı birisi geliyor. Hemen pen
cereden batınt çekip yanındakile • 
re: 

- Aman, beni sorarsa, yoktur! 
diyin, tenbihinde bulunmuf. Herif 
kapı çalınınca cevap vermi9ler: 

- Hoca evde yok. . 
- Nere e gitt ! derneğe kalma-

dan, e,eğin ahırdan sesi gelmif. Mi 
safir; hemen kulaklarını dikerek: 

- Hani hoca yoktu, demif, itle 
eteği burr.da ... 

Nasrettin Hoca artık dayanama
m,., pencereden b,._.ını çıkararak: 

- Be adam .. demif, insan lafına 
in::mmcyorsun da e,eğin anı:rması· 
na mı ·flanıyonun?. 

V aktile herifin biri, misafirliğe 
gitm f· Yattığı odanın tavanında 
kıtın yemek için bırakılmıt sepet 
dolu•u üzümü görünce ağzı sula • 
narak kendi kendine mınldanınıt: 

Bizim eller, bizim eller 
Pilav ü •tüne üzüm yerler! .. 
Ev sahibi içeriki odadan cevap 

vermit: 
"B.zde öyle adet yoktur, 
Se.k\e.r\ar da güzün yerler!., 
Araızın biri, zenııin kom.tusuna 

musallat olmuf. Her gün, yemek 
zamanlarını kollar, tamam ıofra -
ya oturulacağı sırada; kollarım il· 
valayıp ~ininin batına çöker: 

- Hele ,u kısmete bak •• Çekti, 
çekti getirdi! dennif. 

Bir gün, üç gün, bet gün... Bir 
ay, üç ay. bet ay ... Herif, he11 ye
mekte mihman ... Ev sahibi bak • 
mı• ki bu böyle olmryacak. Birgün, 
misafir gene göbek ata ata: 

- Hele 'u kısmete bak-.• Çekti 
cekti getirdi! diye içeri girince ka 
pının arkasındaki sopayı kavramıt: 

- - Hele 'u lobota bak. .. Vurdu, 
1m·du, yatırdı! Ve atmıf &.:ıı>ayı. .. 

Misafirlik üç gündür, derler a • 
ma lıu söz postu serip haftalarca 
avla'ca kalan misafirlere göre de
··ı 
ı.ıı Öyleleri var ki, yiyip ıçıp yatıp, 
calktıkları vetmiyormu' gibi üste. 
ık cep harçlıklarını da almadan git 
:ıezler. 

• ında altı ohkalık bir kartala çarpar 
, arpmaıı; düıüp parçalandı. Netekim 
.~i yıl önce dünyanın sür'at rekOTCu· 

ı u lr.giliz binbQfı•ı otomobil yanfını· 
!a tekerleğine bir çakılcıJı çarpınca 
ıepetaklak gitti. Hızlı gelen otobüsü, 
fenersiz ile hızlı gelen uıık cıe sala 
. ırabaJıı fÖyle sıyırınca insanlar öldü, 
1 acaklar, kollar kırıldı! 

Amma da uzun İf. Buna pe.tenke· 
·ani bir cevap vermeli ki, ne suya J 0 .. 

kunsun,. ne aabuna, ne 61.)'fnp çarpa
na, ne de ölenlerle yaralananlara ... 
Oyle ue ne demeli? 

_ Ka;;a bu yolun dönemeçlerin
i eki aiaçlardan geliyor. Dönemeç
lerdeki ağafları dipten ltenrnniz 
bir daha kitme ölmez .... demeli. 

Aucının terziden alacaiı varm'f. 
Terzi cıermemif. Acıcı Karakuı'a da· 
vacı olmUf. Karakuı terziye hük"}".t• 
miı: Borcunu cJermediği için terzının 
bir gözünü çıkarın I 

- Ter:ai: 
- Amman karakuı hazretleri! 

Demİf. Hükmünüz çok adilanedir. 
Amma beni dinleyiniz. Ben borçulu· 
yum, cimenna. Amma ter.ziyİm. Bana 
mutlaia iki göz lô:ı:ımdır. Bu da ala· 
caklıdır. Ona da amenna. Amma av
cıdır. ona bir tek göz yeter. 

Karakuı hemen hükmünü değir· 
tir-,r,iı : 

_ Oyle ise alacaklı olan a<1cının 
aof göz.ünü ç•f:arınız.! 

Olüınlc, ~ıanla, gözyaşı ile, ma .. 
temle kar~~ık olan iflerde obun bir 
azıcık realist olsak I 

Aka GUNDUZ 

Bu buhranlı seneler içinde bi
le kazançlarının yarıdan fazlasını 
misafir ağırlamağa. tahsis edenler 
var. Böyle ailelerde ev halkı irili 
ufaklı misafir için çahşırlar. l9ten 
kimse göz açamaz. Çiçek zamanı 
gelince, takım takım sofraJar lru
rulur. Yatmak zamanı gelince sıra 
sıra yatak' r serilir. Bir harıltı, bir 
gürültü .... Bir telif .. · Peki amma 
bu misafir bey veya hanımlar~ 
evlerinde yiyecek yemekleı i, ya • 
tacak yatakları yok mu? Var ama, 
misafirlik hem daha rahat, hem 
de karlı ... Bir kere, "bugün ne yi
yeceğiz?,, diye düfünmiyecekler. 
Yiyip içecek, bol bol çene çaJacak, 
töyle bir ba9larını dinleyip gamsız 
kasavetsiz evlerine dönecekler. 

Kapılan ardına kadar açık du
ran o eski ekabir konaklan kal
madı. Fakat, bala kenarda kötede, 
"gelene git!,, derneğe yüzü tutmı
yanlar eksik değil. 

Ev sahibi, misafir münasebetle • 
rinde, bafka milletlerden örnek al 
mağa mühtaç olduğumuz muhak
kakbr. Dikkat ediniz: Hiç b "'r Rum 
evine gece yatısına misafirliğe gi • 
dilmez. En yakın akrabalar bile, 
sadece aralarında biribirlerini zi • 
yare~ ederler. Musevi vatanda,la -
n hesaba hiç katımyonım. Çünkü 
onlarda ırelin kaynananın, evlat 
ananın evinde yemek yemez. Eğer 
ziyaret yemek zamanına rastlamıt 
sa, evsabibi teklife bile hacet gör • 
mez: 

- Mü-ıaade ederseniz, yemeği. 
miz; yiyelim! der ve çekilir. 

Misafir de bundan alınmaz. He
le i,tiskal mi.nası hiç çıkarmaz. 
Halbuki bizde bazı scrn~ık misa • 
firlerin e,yaıını kapının önüne yığ 
sanız, "in,allah bizimki dei\'ild r" 
derler. Hami vaktile herifin biri 
N~srettin Hocanın kapısına gel • 
mı~: 

- Hocam .. Aç kapıyı demif, ben 
Allahın damadıyım ! 

Nurettin Hoca, hiç ses'ni çıkar 
madan bir anahtar uzalınıf: 

- Al tunu .•. Kllllıki camiin ka 
pısmı aç.. Gir içeri ... Kayın baba
nın e•i orası ... Rahat rahat otur .. 
demi,!. 

Eğer herkes, bazı yüzsüz Tanrı 
misafirlerine Hocanın yaptığı gibi 
Tanrı evi olan camiin yolunu gös
terecek olurrıa, sanırım ki fakir 
aile bütçelerindeki misafirin faslı 
bir kalemde ortadan kalkardı. 

Köylünün birine vakitsiz misa -
fir gelmq, durup durup esnerm·t· 
E• sahibi ba,mdan savmak için: 

"S • apır saplt' esnersın, 
Diye mmldanını,. Misafir, ima 

ile karnımn aç olduğunu itiraf e • 
dnce evsabibi ellerini uğu,tunnut: 

iyi ama, kuzuyu kessem büyük, 
Kazı ke...em arık, 
Tavuğu kessen goruk (kuluç· 

ka demektir) 
Yumurta pifirsem cılk! 
Hadi misafir, saçak altı saçak · 

altı git evine! 
Misafirden yaka ııilken~er, acaba 

köylünün verdiği bu cevabı yerin -
de bulmazlar ını, dere'niz? 

. M. SALAHATTIN 

Katil kadın tekrar idama 
mahkum oldu 

ADANA, 26 (A. A.) - Yamnda 
hizmetçi olarak çalııtığı hanum Dudu 
ile Dudunun çocuğu küçük Aliyi bal 
içine arsenik koymak suretile öliimlerine 
ıebebiyet vermekten suçlu ve me-rkuf ka· 
tili Ane ile bu itte malümat ve alika&ı 
olmaktan suçlu ve öldürülen Dudu'nun 
koca11 ve Alinin babaaı Kaaım Ali Ha· 
sanın ıehrimiz ağırceza mahkemesinde 
naksan devam eden durutmallln bugün 
bitmit Ay,e gene ölüm ceza11na Kaıon 
Ali Hasan da yedi sene ağu- hapse mah· 
kiiın olmutlardır. 

-~-

Kütahyada mezbaha 
KÜTAHYA, 26 (A. A.) - Belediye 

ilkbabarda yaptıracağı fenni mezbaha
nın projelerini hazırlamııtır. Şehrin ha
yati bir ihtiyaa olan bu tesisatı üç la&· 
~ ayırmıştır. Birinci kııon 335 senesi 
bıdal'.etleriııde bibniş olacaktır. Su ıelıno 
on kilometre meı.,,'.ede Bunduk Olenden 
gele~tir. ; apdan tahliller bu suyun 
çok ıyı oldugunu ııöotenniıtir. 

--o-

Adanada fena havalar 
ADANA, 26 (A. A.) - Şehrimizde 

soğuklar devam ediyor. Bugün hararet 
derecesi nakı• bir buçuktu. Vilayetimi
"in Karaisalı kazası merkezinde on iki 
günden beri yağan yağmur ve d~vam .,. 
den ıiddetli fırtmalardan on evın damı 
tamamile çökmüıtür, 

Kayseride sinema ve gazino 
KAYSERi, 26 (A. A.) - Belediye

nin yaptırmakta olduğu şehir isnema 
tiyatro ve gazino bin1111nın inıaatı ik· 
mal edilmittir. Yakında küıat resmi ya• 
pılacaktır 

Avusturyada Bavyeradan 
gelen suikastçılar yakalandı 

ViYANA, 26 (A. A.) - lnsbruk'dan 
bildirildiğine göre Bavyeradan gelmit 
olan Naziler, Tirol'de Koes1en civann
da tevkif edilmek üztte bulunduktan bir 
aırada ateı etmiılerdir. 
. Bunun üzerine ateı teati edilmif, Na· 

zıler yaralanarak tevkif edilmiılerdir. 
Naziler, komisere Avusturya Legion' 

una mensup olduklarını, Avusturyada 
mühim bir ıahsiyete suikast yapmıya 
geldiklerini itiraf etmişlerdir. 

Hudutta sükıinet vcır 
VIY ANA, 26 (A. A.) - Re•mi istih

barat bürosu bildiriyor: 
Salahiyettar membadan bildirildiğine 

göre, Avuaturya .. Almanya hududu ij .. 
zerinde müsademeler ve hudut civarın .. 
da bulunan Brunnu' da karıtıklıldar ol· 
duğuna dair haberler asıbızdır. 
Avu.turyada son kıyamda ölenler 

ViYANA, 26 (A. A.) - Reich-:>ost 
gazetesi, aon İıyanda ölenlerin sa_ ~ıını 
heyeti umumiyesile şöyle teııbit etmek· 
tedir: 

l ' iyana hü.kıimet kuvvetlerinden ölen
ler 49 dur. 

Viyanada sivillerden ll8 kqi ölmüt
tür. Bunlardan 17 si kadındır. 

Sivil yaralılann sayısı 279 dur. 62 si 
kadın ve beti çocuktur. 

lngiliz kabinesinde deği
şiklik olmıyacak 

LONDRA, 26. A. A. - Sir Con Si· 
ınon kendiıinin dahiliye nezaretine ge
çeceğine ve kabinede bir değişildik ya
pılacağına dair f&yialan tekzip etmiştir. 

M. Pesmczoğlu Varşovada 
VARŞOVA, 26. A.A. - Yunanistan 

iktisat nazın M. Pe.smezogl11 dün bura
ya geldi. 

Stavisky davasında öl
dürülen ~ahit 

DIJON,. 26. A.A. - Paris temyiz 
mahhemesi mÜ§aviri M. Pricc' in katli 
tahkikatı ilerlemektedir. 

Tahkikata memur danlar en mÜD• 
hem şehadetlere bile müraCBat elmişl.;r. 
dir. 

Simdiki halde rg 4 • 7038 rakamlı ve 
i'3~edi olomobiller aranmakt?d r. 

!\{ P,-ince'İn inmiı olduğu otelde çok 
tanınmış olmasına rağmen, ilk d ::fa ola· 
rak ismini kontrola kaydettird'ği ve cok 
dütünceli ve aceleci bir hali olduğu ~ö
rülmüştür •• 

Bu kararsız'ık arasında ortaya at-ilan 
intihar İ.btim.aline M. Pr:ince'in ai'eai iti .. 
raz ve bunu ölü11ün bat.ıra bir h:ıre
ket telakki ebnektedirler. 

Doktorların raporu heniiz verilmiı d ... 
ğilclir. 

lngilterenin Paris sefirliği 
LONDRA, 26. A.A. - lnP'i1t.:,re.,in 

Belçika ıefiri Sir Clark'in, l ngilterenin 
Pariı sefiri Lord Tyrrel'in yerine ııeçe· 
ceği bildirilmektedir. 

1.ord Tyrell yakında çekilectktir. 

Cava kanşıyor mu? 
BATAVICt, 26. A.A. - Yerli milli 

fU'kanın ! '":r~ komitesi azalan kimi len 
te,kif e.lilmittir. 

Cavadaki baslıca tebirlttin evlerinıl" 
birçok taharriyat vapıJ...aktadır. 

Bir kaç Bf. evvel, yerliler arasında ırj)-
11 bir hareket olacağı haber veriliyor ve 
bu haber resmi memurlar a:-aıında t:ıı· 
dişe ile kitr .. lanarak ıiddetli tedbirler 
alınacağı bildiriliyordlL 

Kömür çarpması 
HANOVER, 26. A.A. - (Yeni 

Hanapire). - Kalorifer tertibatının 
borularından çıkan okıit de karbon· 
dan 9 talebe zehirlenerek ölmüıtür. 
Borular, kazanın patlaması yÜzünden 
kırılmıttır. 

Mançurideki Sovyet 
demiryolları 

MOSKOVA, 26 (A. A.) - Ta11 A
jansı bildiriyor: 

Çin f'U'k demiryolları Sovyet memur
larından evvelce Mançuko Hü.kümeti 
tarafından tevkif edilmit olan altı11nın 
tahliyeıi münasebetile lzvestiya gazete· 
si yazdığı bir makalede diyor ki: 

"Çin ıark demiryollannın satılması İ· 
çin Tokyoda toplamnıı olan konferanı 
bundan sonra mesaisine de•am edebilir. 
Çünkü Sovyet Hükilmetinin kotmut ol
duğu tart mevkufların tahliyeıile yeri· 
ne getirilmiş olmaktadır. 

Tokyo konferanaı Çin ıark demiryolu 
Mançuko tarafından satın alınma11na 
müncer olmadıkça mezkilr demiryolun 
ahdi vaziyetinde biç bir tebeddül ola. 
ınaz.,, 

Fon Papen'in bir makalesi 
BERLIN, 26. A.A. - Abnan istihba

rat bürosundan : Hannovencher An· 
zeiger gazetesi , baıvekil muavini M. 
Von Papen'in bir makalesini neıretmiıtir. 
Bu mak~lede M. Von Papen bütün mem
lekoetl~r ıiyaıetinin bugün için münhasr .. 
ran dunyanın kaybolan içtimai nizam ol .. 
madıkç~ kültür ıeviyemizi muhafaza ~i
mek imkônı bulunmadığını yazmakla· 
dır. Avrupa siyasetinin merkez noktaıı 
yorucu müzakerattan, terki tesliha~ hak
km~a _nota teatisinden veya Avusturya· 
nın ıltıbakı korkusundan mütevellit ağır 
kavgalarından ibaret kalmamalıdır. Bü. 
yük milletlerin, içtimai müsalemet dava
sına elbirliğile vnııl hadim olablecckilu· 
endişesi, bu merkez noktasını h.al1a ınÜn· 
basıran tetkil etmelidir. 

Geceleyeyin bir nüma
yiş daha yaphlar 

LONDRA ,26 (A. A.) - Dün ak. 
fam saat ı 7 den itibaren İKİ teıkilatla· 
rırun bürolan tezahürün bittiğini haber 
vermelerine rağmen, gece olduktan son 
ra da grup grup nümayişçiler Hayd 
Park civarında kalmıılar, derhal orta• 
ya çıkıvermiş olan hatiplerin etrafında· 
ki kalabalığa katılmışlardır. Bu ıuretle 
zencilerin reisi iddiasında bulunan biri .. 
ıile iısi2 çocuklar namına söz &Öyliyen 
ı2 yaşında bir çocuk, yürüyüı yapan İş· 
sizlerin avdetlerinden sonra uzun müd .. 
det şahısları ve talakatleri ile alakayı 
celbetmişlerdir. 

Yürüyüş yapan iş • İzlerin avd oti ve hal 
kın kendilerini alkı~layacağı esnada bir 
tek hadise olmuıtur .. Bu suretle polislere 
hakaretten dolayı 3 kiti tevkif edilmiı
tir. 

LONDRA, 26 (A. A.) - lııizliğe 
ait kanuna kartı proteıto için dün öğ
leden sonra Hyde Park'da yapılan nüma 
yite tahminen iki bin itsiz. iısizlere mÜ· 
temayil binlerce kiti, Oxford ve diğer ü
niversitelerden kızıl temayüllü bir kı· 
con talebeler İştirak etmiılerdir. 

N ümayiıçiler içinde çocuklar ve ka· 
dınlar da vardı. 

Büyük poliı kuvntleri alaya Hyde 
Park'a kadar refakat etmiılerdir. Yağ· 
mur nümayİfçilerin hararetini azaltımı· 
tır. 'Poliıin almış olduğu çok dikkatli 
tedbirler sayesinde, hiç bir hadise kay
dedilmemiıtir. O•------
Bir Başmuharrririn azli 
RIGA, 22 - lzvestiya gazetesi bat· 

muharriri M. Gronski, Soviyet icra ko
mite•i reisliği tarafından azledilmiıtir. 
lzvestiya hükômetin resmi gazetesidir. 

Kalabalığa dalan 
otomobil 

ROSERIO, (Arjantin), 26. A.A. -
Büyiik otomobil yanşı biterken, bir O· 

tomobil seyircilerden birisini ezme
mek makaadile halkın arasında girmiı 
7 kişiyi öldürmüş, 6 aı ağır olmak Üze.o 
re 15 kiıiyi Yl\ralamııtır. --o--

Fransız bütçesi 
PARIS, 26. A.A. - Ayan meclisi ma· 

liyc encümeninin bugüT\ ne•re"i'"n l"""
poruncla mebusan mecliıince kabul edi
len mali layika ile bazı farklar meşhut ol· 
ınaktadıı-. 

Ayan encümeninin raporu. e":ci\,....l ~ J(e

rek varidat ve gerek maıraf bütçelerin· 
den 162 894.913 frank tenzilini teklif et· 
mektedri. · 

Bu •uretle, 48.314,931,ıOG franklık 
vaı idata mukabil, muraf yekünu 
48 255,675,092 franktan ibaret kalmak
tadır. -Amerikada işsizler 

VASHlNGTON, 96. A.A. - it 
federasyonu rciai M. Villiam Creen, 
i,aizlerin aayıaının, mutad olduğu veç
hile kinunuaanide arttığmı, fakat ge• 
çen senelere n.iabeten daha az oldu
ğunu ııöylemiıtir. 

Kinunuaanide i~izlerin u.yııı 
11.950.000 idi. Bunlardan 7,100.000 i
nin geçinecek hiçbir vasıtaları yok· 
tu. Geri kala.na Nafia iılerinde çaht· 
tınlmak gibi yardımlar yapılabiliyor• 
du. 

!.-izlerin vandatı yÜzde 7,5 nisbe· 
tinde artmış, gıdai maddelerin fiyatı 
yÜzde 16,7 elbise ve diğer havayiei 
zaruriye fiyl\tlan yüzde 27,S niıbetin
de yükııelmiştir. 

M. Suviç dönüyor 
ROMA, 26. A.A. - M. Suviç, Viyana 

tarikile Pet!.ıe'den bugün Rom.aya avdet 
etmİftir. 

• • 
Amerika Mançurıyı 

tanıyacak mı? 
PARlS 26. A.A. - Nevyork Times 

gazetesi Amerikanın yeni Mançuıi dev .. 
!etini t~ak niyetinde olduğunu yaz· 
masile, Pariıte'ki Amerika sefareti hü
kümcti metbuaaının henüz bu meıeleyi 
teemmül etmediğini ve binaenaleyh yeni 
Mançuri devletini tanıyıp tanmuımak hu· 
susu11daki fikrinde henüz bir tebeddül ol· 
madıfını beyan etmektedir. 

Stavisky meselesi tahkikatı 
PARIS, 26. A.A. - Staviski mesele

sini tahkike memur anket parlemantor 
beyeti, bu hafta başında filen ite ba§lı· 
yacaktır. • .. 

Bu münuehetle.; aynı meseleye mutenl 
lik bilumum doıyalar bugün meclis rei•· 
liğine tevdi olunmuıtur:. • .. 

Kezalik 6 şubat ve muteakıp gunler 
vekayüne ait olup muhtelif nezaretler 
nezdinde bulunan bütün doıyalar da bu 
rocıele ile mqgul olacak diğer anket be· 
vetine tevdi olunmal< üzere meclis reis
liğine ııönderilmiıtir. 

---o--
Baltık Birliği 

RlGA, 26. A.A. - Lettonya ba§vekİ· 
li M. Bloclniek "yeni çifçiler'' fırka. kong 
resinde bir nutuk irat ederek, eks~n mcm 
leketlerin siyaset.ini ihıal eden munazea 
ve ibtiliflar araaında Leıtonya ile Es· 
tonyanm bir huzur ve intizam vahası ol· 
duiçunu ıöylemittir. 

Bir ''Baltık Birliği " vücude cetir
mek huauıunda bat.ekil bunun yakında 
tehRkkuk edeceği kanaatini izhar ile, bu 
birliğin yalnız Lettonya, Estonya ve Lit· 
vanyayı değil, ayni zamanda .Baltık kıyı· 
lartnila sulhu temin edecek bır blok ula
bilmeıi için lsveç ile Fenlandiyayi da 
ihtiva ed~ceği ümidinde bulunduğunu i· 
lin etmİ•tİr. 

' ~ ~"'" 
< .... D 

Gazi Hz. ile Belçikalılar Kralı Hz. 
arasında telgraf !ar teati edildi 
AN KARA, 26 ( A.A.) - Kral biı(nci Alber Hazretlerinin leci bir 

kaza neticesi vefat etmeleri dolayısüe Reisicümhur Hazretlerile Belçi· 
ka. K_ralı 3 üncü Leopold Hazretleri arastnda şu telgraflar teati edil -
mıştır: 

Haşmetlu Belçikalılar Kralı Hazretlerine; 
Brilkael • 

Haşmetlii b "rinci Alber Hazretlerinin hayatına mal olan elim haıli
seyi şimdi kederli bir heyecan ile öğrendim. Zatı ha~metanelerine çok 
samimi taziyetlerimi cırzetmek ister ve Kral hanedanı ile Belçika mÜ· 
letinin matemine iftirak etmekte olduğumu temin ederim. 

Türkiye Reisicümhura Gazi M. Kemal 
Türkiye Rc(sicümhuru Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine 
Benim ve hanedanımın ve Belçika milletinin leci matemine ütirak 

buyurduğunuzdan dolayı zatı devletlerine teşekkür ederim. · 
• Leopold 

Kontenjan listesine ilave 
. AN K~RA, 26 ( A.A.) - Bulgarlarla yapılan, henüz tasdik edilme • 

mıf. olan tıcaret a'?laşmaınna göre, bir sene içinde Bulgarların Türkiye· 
ye ı thal edeceklen on buçuk milyon kilo odun kömür mikdartndan mala 
sup edilmek üzere kontenjan listesine ilaveten ve ikinci 3 aylık devre
ye mahsus olmak kaydiyle Bulgarislana bir buçuk milyon kilo konten
jan verilmesi icra Ve~'lleri Heyetince kabul edüro.iştir. 

Temyiz mahkemesi azalığı 
ANKARA, 26. A.A. - Münhal bulunan temyiz mahkemesi aza· 

lığına temyiz mahkemesi umumi heyetince yapılan intihabatta en ~ 
rey alan lstanbul ikinci ceza reisi Hamit Beyin tayini ali tasdika ikti• 
ran eylemiftir. 

Kaymakamlar arasında değişiklik 
ANKARA, 26. A.A.- Münhal olan Usküdar kaymakamlıiına 

Çatalca kaymakamı Lutli, Çatalcaya Karacabey kaymakamı SadetlÜ1, 
Karacabeye fctrkışla kaymaka..:ı Remzi, Şarkışlaya Mucur kaymakamı 
Ziya, Vizeye Sürmene kaymakamı Sırrı, Dikiliye dahiliye vekaleti ııilô 
yeller idar-:~i şeflerinden Necdet Yclmaz, Suşehrine vekciletindP bqlu
nan Alaeddin beylerin tayinleri ali tasdiha iktiran eylemiftir. 

Tütün şirketinin teşkilatı 
ANKARA, 26. A.A. -Gümrıih ve inhuarlar vekaletinden öğ· 

rendiğimize göre, Tütün ~imite~ şirketin yapacağı teşkilat hakkında 
ki gazeteler ne1riyatı fahsı tahmınler mahsulüdür. Bu ~irketin nasıl 
idare edileceğini tayine selahiyetli olan heyet limited fİ.tketin idare he 
yetidir ki bu heyet henüz teşekkül etmiş değildir. Şirketin nizamname 
projesi tetkik için milli bankalara verilmi,tir. Bu tetkikat neticesinde 
şeriklerinin tasvip edeceği nizamname iktisat vekaletinin tasdikine ik 
tiran ettikten sonra şirket te,ekkül edecek, en İsabetli en verimli ça· 
lır-ma yolunu tutacaktır. 

Ramanga kabinesinde istifalar 
BU KREŞ, 26 ( A.A.) - Mesai nazın M. Dimitirio ile Ziraat nazırı 

l'rf. Cipaino istifa etmişlerdir. Meaai nazırlığına doktor Cof'sfineaco ta • 
yin edilmİftİr. Ticaret nezareti de fimendülerler sabık müdürü Mühen 
du T eodoresco tarafından deruhte edümektedir. Yeni nazırlar bugün • öğle vakti yemin edeceklerdir. 

Yunan Hariciye nazırının izahatı 
ATINA, 26 (A.A.) -Atina Aiansı bildiriyor: 

Bugün Bafvekil M. Çaldaris'in riyaseti altında toplanan bütün slyo
•i fırkalar reis!eri Hariciye nazırı M. MtJJCimos'un izahatım dinlemif • 
lerdir. Mumaileyh, bu izahahnda Balkan anlafması Misakının, bu ml• 
sakın Belgradda pcırale edilmesi anına kadar olan bütün safahatını an
latmıftır. Celse, •aat 14 te tatil edilmiftir: Yarın tekrar yapılacak top. 
lantttla M. Max'mos izahatına devam eyleyecektir. 

Hitlerci memurların 
yemin formülü 

BERLlN, 6. A.A. - Dün bütün Al· 
manyacl" ~~i sosyaliıt memurların ye· 
mio nıcrasu;nı yapılmıştır. Bir m.i1yon· 
dan fnzla kimac aıağıılaki yemin fonnii· 
(ünü okumuşlardır : 

" Adolff Hitler'e ve onun tayin etti
ği ~eflere sarsılmaz bir •adakat ve ka· 
yıt ve tarlaız bir itaatte bulunacağıma 
yemin ederiın..'' 

Fransa - İngiltere ticaret 
münasebatı 

LONDRA, 26 .A.A. - Y ak::nda tica• 
ri müzakerata, batlanma11 için itili.f e
dildiğini mübeyyin, bugün Fransa sefa· 
retine lngiltere tarafından bir nota vc
rilmiıtir. Bu müzakereler, baılıca Lond· 
rada cereyan edecek ve FranH-lngilte
re arasında ticari bir itilaf aktini iıtih· 
daE eyliyecektir. 

Mamafih, Reuber ajan11nm haber al.iı
ğına göre. müzakerat başlamazdan evvel 
bazı teknik noktalann tavzihine ihtiy:ıç 
vardır. 

Lord Eden!e müzakereler 
ROMA 28. A.A. - Lord Eden bu· 

gün Papa' tarafından kabul ed'l?'iştir. 
Otuz dakika süren kabulü miiteakip Lord 
Eden Papalık hariciye nazın kardinal 
Paçelli ile görüşmiiş, sonra da Vatican 
müzelerini gezmi!tir. Daha 11>nra Lord 
Eden, M. Suviç tarafından verilen öğle 
ziyafetinde hazır bulunmustur. 

Saat 17 de mümaileyh, M. Mouasolini 
ıuafından verilecek ziyafete iııı'rak ede
cektir. 

Dün ak•am, Lord Eden Fransa, Al· 
manya aefirleri ve Baron Aloisi ile bir
likte lngiltere ııefaretinde yemek ye
mistir. 

Y ann, tekrar M, Mousaolini ve M. Su· 
vie ile görüttükten sonra çarıamba sa
bahı Romadan aynlmııtır. 

Dağa düşen tayyare 
SALT LAKE CITY, (Utah), 26.A.A. 

Uzun araştıımalardan sonra Vaaaç 
dağları tepesinde cuma günü kaybo· 
lan bir ticaret tayyaresi bulunmuştur. 

Tayyarenin bir kısmı bir ağaçlığa 
başaıağı saplanmıştı. içinde bulunan 
3 tayfa ile beı yolcu ölmüşlerdir. 

iki kişi dondu 
DENiZLi, 26 (A. A.) - iki gün eY· 

vel Tavasın Hırka köyünden bir erkek 
değirmene giderken ve yine Tavaıın. a.I 
çıka köyünden bir kadın diğer bir köye 
giderken soğuktan donarak ölmiltlerdİI'• 

Giresonda zelzele 
GIRESON, 26 (A. A.) - Şebrimü:de 

aekiz saniye devam eden bir hareketi~ 
olmuıtur. Haaarat yoktur. 

Kayseride soğu'dar 
KA YSERI, 26 (A. A.) - Kıt ..., sr 

ğuk çok pdcletle devam ebnektedir. Be 
gece sovuk sıfır altında 18 idi • 

Adanada ekmek 
ADANA, 26 (A. A.) - Şebrimizd<I 

ekmeğin kiloıundan yirmi para indiril
miı ve kiloıu bet kuruıtan satılJJIJY" 
batlaınııtır. 

Ankara radyosu 
ANKARA, 26 (A. A.) - A~ 

radyoıu dalııa uzunluğunu martın ...,.,,.. 
ci giinünden itı'baren berayi teeriibe 
1304 metreye indirecektir. 

Balkan Haberleri 

Enis Beyin ziyareti . 
ATINA, 25 (Milliyet) - Türt<İY"~ 

Atina Sef'ıri Eniı Bey Baıvekil J'd. """:: 
dariı'i ziyaret ederek uzun nıüddet ";. 
rüımüıtür. Mülakatın mevzuu IıakJaJ1 
hiç bir şey beyan edilmemiıtir. 

Atinada fırkalar reislerinin 
toplantısı 

ATINA. 26 (Milliyet) - Fır~ :f.' 
isleri bugün Baıvekil M. ÇaldM.J.:ıefet 
yasetinde toplanacaklardırV • Jos'un 
fırkaları liderleri dün M. enu:eak. ,,. 

• •tı" dal •P evınde toplanarak, bu ~ç m~ · ıcr· 
decekleri hattı hareketı tayın etnııl 
dir. . . . M MaıtİJ110• 

lçtıınada Hancıye Nazı~ah~t verecek 
Balkan misakı hakkında JZ 

tir. 

Sofyada bir kongre 
A ) Makedonya ."' 

SOFY A, 26 (A. · - . terin•" 
Bulgaristan muhaceret cemıyet 400 

· d" lmııtır. on ikinci kongreıı un ~ç~ 1 aner•· 
murahhas ve binlerce kıtı açı ma 
siminde bulunmuş:tur,. 



(E~~Ei@jiJ 
Nüfus i~leri 

Gazetelerde Dahiliye Vekaleti
nin çok mühim ve tayam tükran 
bir tamimini okudum. Bu tamim
de vekalet diyor ki: 

"Bir if nüfus idarelerine müra
caat eden İf sahiplerinin, behema
hal o gün ve nihayet ertesi gün if
lerinin bitirilmesi ve 24 saat için
de erbabı mesalihin L,ini görme -
Y.en memurlara derhal işten el çek 
lırilmesi lôzımdır.,, 

Hepsine demiyorum, fakat bazı 
nüfus idarelerine itleri dütmemis 
olanlar oralarda "evrak" ın ne ka: 
dar müddet kaldığım kestiremez -
l~r. Vekaletin bu şedit ve pek ye -
rındeki müdahale~·r balkın son de
rece lehinde bir feydir. Lakin bir 
taraftan da nüfus idarelerinin tim 
diki memurları gayet müşkül vazi 
Yette kalmaktadırlar. Bu müşkülat 
tın en büyüğü şudur: 

Nüfus kayıtlarının vefat, nikah 
veya talak gibi vukuatı tam yürü
ınemittir. Eski belediye memurla -
tının bu gibi vukuatta nüfusu ha -
herdar etmemesi yüzünden hem İf 
sah!pleri sürünür. Hem nüfus ida
releri mü'1<:ül vaziyette kalıyorlar •• 

Mesela veraset için müracaat e
den bir iş sahibi çoktan beri vefat 
etmit olan biraderinin nüfusta aağ 
olarak mukayyet olduğunu görü -
Yor. Bunun kartıaında nüfus idare 
ııi tabii bu sağ kayıtlı adamı da ve
r:s: arasına koymak istiyor. it aa 
hıbı buna razt olmuyor. İti olduğu 
Yerde bırakıyorlar. Senelerce ev • 
vel vefat etmif olan o adamı kay
den öldürmeye çalıtıyorlar. Hafta
lar ve belki aylardan sonra atıcak 
lıu kayıt tashih ediliyor. Bunun ka 
lıahati defin ruhaatiyeaini veren i
darelerin vefat vukuatını nüfusa 
gôndermemelerid"ir. Asıl tazyik e
dilecek taraf budur. 

Size bu münaıebetle aldığım 
(Kemal Atki) imzasını havi olan 
tu mektubu dercediyorum: 

"Valdemin vefatı hcuebile uıu -
len veraset kağıdı almak üzere ma 
~aileden ilmühaber alıp bir i.tida 
ıle Üsküdar Hukuk mahkemesine 
müracaat ettim. Mahkeme, Anka
raJ'.ln nüfıa kaydımı getfrmemi is 
~edı. Nüfru kaydında sağ görünen 
. "'f bııki 27 •ene evvel vefat ettiği 
•çın merhum valdeme verilen dul 
:;ıaa:flnın ciizdancnı ibraz ettimse 
• ~ ~>'!tta (ölü) ifareti olmadığı 
'Ç!n lflm bir buçuk ay ger'i kaldı. 
Nıhayet lazım gelen yerlere müra
caat ederek babamın kaydını (iltü) 
olarak taıhih ettirelim. Ve nüfuıtan 
aldığım vesikayı mahkemeye ib • 
raz eyledim. Artık he11 fey bitmif 
•anıyordum. Çünkü evvelce anne
min ve babamın ölümüne dair ma
halle Olmühaberi getirmiı iki de fa 
hit dinletmiftim. Bu ıefer de val -
demin nülua kaydının (ölü) ola _ 
rak tashihi lazım geldi. Annemin 
vefat ettiği mahallenin muhtarına 
gittim ve bir ölüm veıikası iıte • 
dim. Muhtarların bu aaliihiyeti a _ 
lınclığı için bir fey yapamadı. Dü
fiindüm. Nihayet valde merhumu 
gömen mezarcıyı lıııldum. Ve an -
nemin mezannı kendisinin kazdı
icnı söyledim. Hatırladı. "Merhum 
valdem"n kaydı nüfruta açık kal • 
m..lf· Düzeltmek için ne yapay~m?,, 
<lıye sordum. Ne kadar olsa ölüler 
~kkında tecrübe görmüf bir adam 
1rtı.İf. Bana o zamanki defin ruhsa
tiyuini veren daireden bu ruhıati
:Ve kaydının çıkarılmasını tavsiye 
etti. Ben de Eminönü kaymakam-
[ - ,_ "d d" :ııına ı~tı .a ver ım. IJ_aşhekimliğe 
ııavale etti ve annemın ölümüne 
dair bir resmi vesika alabildim 
~aldem Lalelide vefat etmu oldu: 
f" İçin lstanbuldaki Beyaz;t nü _ 
ua memurluğuna müracaat ede • 

'ek valdemin Ankaradaki kaydına 
(ölü) isaret edilmesine dair bir 
lqhrirai yazdırdım ve ora nüfuı 
rıı.iidiriyetine taahhütlü bir iıtida
:Va lef/edip gönderdim. Ankarada 
tqnıdık bir arkadaşa da rica ede • 
·~k orada takip ettirip İfİ bitirt -
~m.. Bu arkadaf evrakımın 7-2-
f 34 tarihinde lstanbul Be_yazıt nü
ııa memurluifo vasılasıle bana 
llÖnderildiğintyazdı. Derhal Beya. 
~ıt niifus memurluğuna gittim. Ev
'«Ut hala gelmemiş. Oradan bana 
:vrqkın yanlı~lıkla Şarktaki Beya
/t niifusuna t:ritmif olması ihtima
~nden bahsettiler. Şimtli evrakım 
k eydanda yok. Peder ve valdeyi 
e Qyderı öldürdük amma bende de 
.,:~ h?lmadı ve hiilii veraset hüc • 

Bını alamadım.,, 
di u ?>ektupta kariin yazdığı ha
lı~d bı~az gariptir. Po ta sevkiya
te j ~ r yanlışlık olması da muh" ie dı.r. Bundan dört be· sene ev
ı: b~enım de bizzat b::.şım an böy
d " mcmlı::ket ismi müşabehetin·eU dolayı bir hadise geçmişti ••• 
ti . rnuyorum h; Dahi.:yc vek:.le • 
it nın Pek haklı olarak nüfus İjkri
k:ı•·verdiği eheml!l:yct yakı cl:ı 

1 me de · · cck v . halk 
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HABERLERi 
EKONOMi 

Alman yada 
Tütünlerimiz 

--o--
Bir firma aleyhine açılan 
dava lehimize neticelendi 

AJmanyada inhisarlar idaremizin men
faatleri aleyhine olarak Almanyada kul
lanılan alameti farika ve markalar hak
lunda son zamanlarda icra edilen takibat 
neticesi olarak bu nevi müesseselerden 
biri olan "Enver Bey Sigara Fabrikası,, 
mahkemeye verilmitti. Bu mahkeme ln
bioarlar idaremizin lehine olarak bir ka· 
rar ittihaz etmiıtir. Bu karar şudur: 

"F ahrika, sigara paketleri Üzerindeki 
"Kavala tütünleri" sözlerini kaldır-:ak· 
Paketlerin üzerindeki ayyıldız kaldırıla
caktır. Paketlerin üzerine "Hakiki Türk 
tütününden yapılmııhr,, ibaresi konacak
br. u 

Mahkemenin bu karan Almanya.da di
ğer bu nevi firmalar Üzerinde ciddi bir 
tesir yapmıttır. Markalann istimali böy
lece zapt altına girmiıtir. 

Tasfiye edilmiş zeytinyağı 
Yunan Hükumeti Türkiyed.,... Yuna.

niıtana tasfiye için ithal edilerek tasfiye 
edildikten sonra ihraç edilecek zeytin. 
yağlan hakkında bir emirname neıretmi§ 
tir. Gelen malılmata göre Yunanistan 
Türk :r;eytinyğlarının tasfiyesi için geniş 
mikyaıta hazırlanmaktadır. 

Okuz başı isteniyor 
Cezairden Ticaret Odasına gelen bir 

mektupta ~emlelı:etimizde öküz batı ih· 
raç eden firmaların adresleri iıtenmek
tedir. Bu öküz baıları gübre olarak kul· 
lanılacakmıı. 

Yumurta kongresi raporu 
Yumurta kongresinde lstanbul Tica

ret Odasını temsil eden Hilıni Bey bu
gün Odaya raporunu verecektir. 

TUtUne karşı demiryolu 
anlaşması olmadı 

Bir bayii müddetten beri bir Alman
ya - Avuıturya konsoraiyumu ile Bulga
ristan Hükumeti araamda demiryol mal
zemesi kartılığında eıki Bulgar tütünü 
Üzerinden takas müzakereleri devam et
mekte idi. Bir aralık pek ziyade ilerlemit 
olan bu müzakereler son günlerde ke· 
ailmit, takas muamelesi de bu ıuretle 
akim kalmııtır. 

Arjantine tutun ihracatı 
Son hata zannda Arjantine 4800 kilo 

Türk tütünü ihraç edilmiıtir. 

Japon ticaret sergisi 
Şimdiye kadar Galatada Akay idare· 

sinin bir kısmında bulunan Japon tica
ret ıergisi lstanbul tarafında Narlı Hana 
ta§IDınJ§tır. 

Yumurta ihracatımız 
Son günlerde yumurta ihracatımız ev

velki haftalara nisbeten daha iyice git· 
mi§tir. Son hafta içinde 12 bin kilo yu· 
murta ihraç edilmiştir. Bu meyanda Mal
ta ve Yafaya ihracat yapılmııtır. 

Merkez bankası hisse senetleri 
Cüınburiyet Merkez Bankasının na• 

ma m~h~er hisse senetleri borı -- '1l ka
te edılmış ve dünden itibaren usada 
muamele görmeğe baılaımıtır. 

ithal edılecek Fransız malları 
ANKARA, 26 (A. A.) - Mevcut iti

lifnaıne hükümleri mucibince henÜz hü
kümden düşmiyen modus vivendi ve ta
kaı itilih hükümleri dairesinde, Fransız 
mallarının eskisi gibi geçirilmesinde de
vam edilmeıi ve bunlar feshedildikleri 
takdirde ayrıca bildirileceği gümrükler 
umum müdürlüğünce tamim edilmiştir. 

Barse~on konso'oslujjuıruz 
ANKARA, 26 (A. A.) - Baraelon 

lehrinde ren~den ko~solosluk kur':'lması 
cra Vekıllerı Heyetınce kabul edılmiş

tir. 

Turing klöpte Türk -
Leh şubesi 

Turing klöpte bir Türk - Leh Tu
ring ıubesi tetkil edilmiıtir. Turing 
klüp §ehrimizde Türkiyenin büyük 
dostlan olan ecnebilerin madalyonla
nndan mürekep bjr sergi açacaktır. 
Bu sergide teşhir edilmek üzere 1855 
senesinde lstanbulda vefat etmiş o -
lan büyük Leh §&İri Adam Mickievicz 
in bronz bir madalyası da yapılacak • 
hr. 

Bu tubenin Türk azaları şunlar· 
dır: Fahri reis vali Muhittin, reis me
bus Rıza az" Milliyet gazetea.i erkii.
n~ndan. Ahmet Şükrü, Şükrü Ali, Emir 
ogl~ Zıya ve Ekrem Besim Beyler. Şu 
benın Leh azası da §U zevattan mü • 
rekkeptir: 

Fah!"i reis jeneral konsolos M. Weg 
n~rowı~z, sefaret müsteıan M. Du -
bıcz, . vıskon~ül Dernalowicz ve mü • 
be:ıdıs Kucbarzevski, Lehistan sefa· 
reti matbuat raportörü M. Gaaztowtt 
ko:nitenin katipliğine M. Dabkovitch 
muhasipliğine nitihap edilmi~lerdir. 

M. Dasztowtt Türk - Leh tarihi mü 
nasebetleri hakkında Don Polski'de bir 
~ü,at ~onferansı verecektir. Türkiye 
ıle Lehıstan arasındaki miinasebatı ko 
laylaştrrmak ve lstanbul hakkında 
Lehçe bro~ürler ne~retmek, limanı -
mızda uzun rniiddet kalacak l~ch va. 
purları, Türk ,,ıa 'JC\rrnt"I• 1~ .. • • 

racak Leh talebesi ve saire hakkmd• 
muhtelif turi .... ı prc eı ... :-ı c .. -.d. ..... u .. _ 

BELF.:D/YEDE 

Adaların 
Güzelliği 

Yol kenarları da çiçek
lerle süslenecek 

Adaları Güzelleştirme Cemiyetine, A
dala, Kaymakamlığının da yardım ve 
m~z:ı.heret etmesi belediyece tekarrür et
ınıitır. Cemiyet idare heyeti içtimalanna 
Adalar Kaymakamı riyaset edecektir. 

Aldığımız malılmata göre Adalarda 
nadide bir takım çiçekler yetiıtirilmesi 
ve bu çiçeklerle yol kenarları ve sair 
münasip mahallerin ıüslenmesi tekarrür 
etmiıtir. Cemiyet bu husus için çiçek to
humu ve fidanlan toplamaktadır. 

Sebze ve meyvalar 
Yıkanmadan, soyulmadan yenen 

gıda maddeleri hakkındaki temizlik 
talimatnamesi tatbika başlanmııbr. 
Nabiye müdürleri mıntakalarında tef 
titler yapmağa baılamı§lardır. 

Kapalıçarşıda tetkikat 
· Kapalı çarşını tamiri için belediye 

tetkikata batlamıştır. ilk evvel çarşı
mn tarihi kıymeti olan lusımları tet -
kik edilebilecektir. 

Umumi mecrs içtimaları 
lstanbul umumi mecliai bugün aa

at 14 te toplanacaktır. Bugünkü içti
mada geçen &enenin kat'i hesap rape>o 
ru müzakere olunacaktır. 

Şehir mezarlığı 
• Mecidiye köyü civarında belediye 

bır asri mezarlık vücude getirecekti. 
~u me~lık için mühim miktarda bdı-
11.~ta. ıhtiyaç görülmektedir. Öğren • 
d~gımıze göre belediye F eriköy mezar 
lı!fını devralarak burasını asri bir ıe 
kilde ıslah etmeği dii§ünmekt~dir. 

DDkkan·arda temizlik 
Et, baı, ciğer v~ ıaire gibi madde

ler aatan dükkanlann dahili dıvarla
rmm çini ile kaplanması hakkında eı 
nala bir mühlet verilmiıti. Bu mühlet 
ay ~unda bitme~tedir. Mart ba§ın· 
dan ıtib~en .~el':dıye teftiıler yapa • 
cak, henuz dukkarum ıslah etmiyen ea 
naf tecziye edilecektir. 

Hıfzıssıhha laboratuvar 
mUJUrlUğU 

Belediyenin hıfzıssıhha laburatuva 
rı müdürliiiü yüzünden maalan ile ıuh 
hiye encümeni arasında bir ihtilaf ~ık 
"11ttır. Makam müdürlüğe laburatuvar 
mütehasaıslanndan Dr. Tahsin Beyin 
tayinini iıtemektedir. Sıhhiye enciime 
ni ise müdürlüğe ba§ka bir zatın ge -
tirilmesini muvafık bulmakta, idare 
itile ihtisas itinin birletemiyeceii ka
naatini izhar etmektedir. 

Terkos idaresinde .. 
.. Ter~~ idaresi vali ve belediye re 
ıaı Muhıttın Beyin riyasetinde toplana 
rt~k bazı alnn satım İ§lerini gÖTÜ§mÜ§ 
ur. 

MAHKEMELERDE 

Mlaş davası 
Birinci ceza mahkemesi aza.sın .. 

ıan. Ertuğrul Sait Beyin maaı katibi 
atın.Beyle Adliye mutemedi Asım B. 

aleyhıne açtığı tazminat davasına dün 
devam edilmittir. Fatin Bey evvelki 
m~akeme celsesinde Ertuğrul Sait 
Beym maaımın yandığına dair bir za
bıt var~kns~ tutulduğunu ve bu zap • 
tın muddeıumumiliğe takdim edil • 
mit olduğunu aövlediğinden mabke • 
me bu zaptın celbi için ba§ka güne bı 
rakılmışbr. 

M. Taragano tah'iye istedi 
Maslak yolunda ÜÇ ki§inin ölümü 

ve birkaç kişinin yaralanması ile ne
ticelenen otomobil kazasına sebep ol
maktan suçlu Albert Taragano Efen
di kefaletle tabliye için dün bir isHda 
daha verm.iıtir. istida henüz karara 
raptedilmemi§tir. -

Yangın davası 7 martta 
başrıyacak 
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an zmıt grr cezaBma nakl d'Imi 
olan Adliye yangnıı davasına ; Mart~ 
ta başlanacakbr. Bu dava ile meşgul 
olmak üzere lzmir mahkemeai müdde· 
umumisi Arif Bey buraya gelmiıtir. ı 

Edirnedeki modern hapishane 
Edirnede Yanık kışlanın tamir ve 

~dili suretile in~ edilmekte olan as 
r~ ha~ish~'."nin i"f&ab ikmal edilmi§ 
tir. Bma muteahhit tarafından Adliye 
Vekil etine teslim olunmuştur. Bina .. 
d.~ bütün levazımı mükemmel bir da
rulsınaa, b~nyo daireleri, ağır hapia 
cezası tatbikat ıiçin münferit böcre _ 
ler vardır. Binamn civarında bir mü
diriyet binası inşa edilmektedir. Bu 
bina hapishane binasında nayrıdır. 

Yeni hapishanenin kalörifer ve e
lektrik tesisatı noksandır. Bütün tefri 
tatı ikmal edilmiştir. Hazirandan iti • 
haren bir kısım mahpuslar bu yeni ha 
piohaneye nakledileceklcrdir. Bu ha
piohanede her mabkiım behemahal ça 
lıttırılncaktır. 

Da va sukut etti 
Cümhuriyet ve Son Posta gazetele· 

rinin yckdigeri aleyhine ikame' ettik
leri mütekabil davalara dün ikinci ce ... 
za mahkemesinde devam edilmiştir. 
Dünkü muhakemede Cümhuriyet ne .. 
riyal müdürlerinden Hikmet Mu" 'f Bş 

. ld ru e yın sorgusu yap1 ıktan sonra CüınJı 
riyet vekili Sadi Rıza Bey: U· 

N 
-d- MB u~te~em hasımlarımız Yunus 

a ı eyın ıcradan · . 

MAARiFTE 

Hilaliahmer 
Gençlik teşkilatı 

Dün de cemiyet merkezin
de bir toplantı yapıldı 

Bir müddetten beri ıehrimizdeki 
mekteplerde Hilaliahmer gençlik teı· 
kilab hakkında tetkikat yapmakta o -
lan Sivas mebusu Rahmi Bey bir iki 
gün sonra Ankaraya dönecektir. Dün 
Hilaliahmer cemiyeti merkezinde Rab 
mi Beyin riyaaetinde bir içtima yapıl
mııtır. Bu içtimaa Maarif müdürü 
Haydar Bey kaza maarif memurları it 
tirak etmiştir. Dünkü içtimada Hila• 
lialuner gençlik teıkilatının faaliyeti
nin tevsii ve daha faydalı bir hale 
getirilmesi içil\ lazım gelen tedbirler 
görii§ülmüştür. Bundan sonra mektep 
!erde Hila!ia~er cemiyeti tarafın -
dan genç talebeye sık 11k konferans
lar verilecektir. Yardım hialerinin tak 
viyesi ve gençlik arasında içtimai va• 
zifelere kartı tefvik uyandınlması i • 
çin yeni bazr tedbirler alınacakbr. 
Gençlik Hilaliahmer teıkilatmm ıim
diye kadarki mesaiai mucibi memnu -
niyet görülmüıtür. 

Galatasaray mUdUrU Ankarada 
Galata•aray Lisesi Müdürü Behçet B. 

Maarif V ekiıletinin daveti üzerine Anka
ra ya gitmiıtir. Behçet Bey mektepteki 
ıslahat hakkında Vekil Beye bazı izahat 
verecektir. Behçet Bey yann ıehrimize 
dönecektir. 

ilk açış dersi 
Üniversite kaılm bastalıklan ordinar

yüıü Profesör Dr. Lepmann yamı saat 
11.30 da Haseki kadm hastahanesinde 
ilk açıf deraini verecektir. ilk açıı dersin 
ele üniversite erkanı, doktorlar •e aair 
bir çok zevat hazır bulunacaktır. ilk 
den serbest olduğundan herkea gelebi· 
lecektir. 

Üniversitede yaşayan diller 
hocalıkları 

Üniversitede yeni açılan yabancı dil· 
ler mektebinde yabancı dillerden fransız
ca, İngilizce, almanca hocalıklanna tayin 
edilen muallimlere yüzer lira ücret veril
mesi tekarrür etmiıtir. 

On dört muallim vekalet 
emrine alındı 

Son bir ay içinde 14 liıe muallimi ve
kilet emrine alınmııtır. Maarif Vekaleti 
mekteplere bir tamim göndererek bu mu
allimlerin niçin vekalet emrine alındıkla
rını izah dmİf+ ve bazı noktalar üzerine 
hocaların dikkat nazarlarım çekmiıtir. 

Mezun'.ar içtimaı 
lstanbul Erkek Lisesi mezunlan 

cemiyetinden: 
3 Mart 1933 Cuma günü Cemiyeti· 

mizin senelik kongreıi aktedileceğin~ 
den; eaki, yeni bütün mezun arkadaf4-
lann aaat 14 te lstanbul Erkek lisesi 
konferans aalonunda hazır bulunmala 
n rica olunur. • 
--------o--------
POLiSTE 

Gel keyfim gel! 
--o--

Kadınlı, erkekli eğlen
ceciler rakı 

sofrasında yakalandılar 
Beıiktaşta tramvay caddeıinde yirmi 

bet numaralı pastacı Hilmi Efendi, dük
kan üstündeki odasına Behiye ve Nimet 
ismindeki kadınları getir~rek eğlenceye 
ba§lamışlarılır. 

Ralrı masası kurulmuı, kadehler ~a· 
kırdarken bu İ.§i polis aabe" almı~ V<> hep 
sini yakalamı~tır. 

Acaba zehirlenerek mi ölmUş? 
Beyoğlunda Kanunu esa•İ kıı·aathane

•İ arkaarnda M>kakta bir şahıs ul:j olarak 
bularunuıtur. 

l;'olis talıkikatn başlamakla beraber. 
belediye doktoruna da heber verilmi~tir. 
Muayene neticeıinde zehirlenmesinden 
fÜphelenmiş ve ceaedin morga kaldırıl· 
masma lüzum göstermİ§tİr. 

Ceset morga kaldırılmıştır. Bu tahsın 
istiklal caddesinde Hayden Hanında otu
ran 60 yaıında Herman Şinyık olduğu 
anlatılınıştır. 

Silah atılır mı ? 
Çengelköyünde, evvelki gece Osman iı 

minde bir tal>ıs ıila!ı attığından yakalan
mııtır. 

Esrar satanlar 
T arlabaıında, Meşe sokağında kahve

ci Arap Sabri ve arkadatı Arnavut Meh
met, esrar satarlarken yakalanmışlardır. 

Bir vapurun direği kırıldı 
Denizyolları idaresi tarafından iıleti

len Vapurculuk Şirketinin Seyyar vapu
runun, yük alırken, ön direği dibinden 
kırılmııtır. Vapurun bu yüzden sefer yap 
masına müsaade edilmemiştir. 

kail midirler? diye sormuş, buna Ha. 
lil L\ıtfi Bey cevap vererek: 

- Bili.hara yapbğımız tahkikatta 
bunun doğru olmadığını öğrendik, de
miştir. Bunun üzerine Cümhuriyet ve
kili Sadi Rıza Bey: 

- Bu takdirde müekkillerim namı 
na yapılan neıriyatın geri alındığını 
aöylüyorum. Bu ne§riyatımızdan mü
teeuiriz, kendilerine arzı mazeret e .. 
deriz. demiıtir. 

Bundan sonra her iki taraf ta mü • 
tekabil davalarından feragat etmiş • 
!erdir. Bu suretle hukuku umumiye 

ViLAYETTE 

Meyvacılık 
Enstitüsü 

--o-
Meyvacılık ve yağcılık git
tikçe inkişaf etmektedir 

lstanbul vilayetinin meyve yetiıtiril
mcsı ve taze olarak harice gönderilmesi 
hususundaki i•tidadı ve kabiliyeti vila
yet makamınca nazarı itibara alınarak 
bundan iki ıene evvel lstanbulda bir 
Meyvecilik Enstitüsü ve fidanlığı tesisi 
kararlaştırılmış ve bu it için ltalyadan 
bir mütehaaaıs ta getirilmişti. 

Mezkiir Enstitünün tesisinden maksat, 
vilayet iklim ve toprağına uygun makbul 
ve iyi neviden meyve yetiıtirilmesi ve 
tedricen çoğaltılması olduğundan Büyük 
derede tesisine başlanan enstitü için ev
veleanirde bir drunızlık bahçesi tesisine 
teşebbüs edilmit ve bunun en makbu 
nevilc.rden olmak üzere dahilden ve ha
riçten bir çok fidan tedarik edilmiştir. 

Tesisi henüz pek yeni olmakla beraber 
bu sene 6085 adet ıeftali, 1690 adet ka
yısı, 309 erik, 315 kiraz, 220 vişne, 834 
armut, 2500 ceviz, 560 aıılı dut, 4450 a-
1111z dut ficlanile 15150 adet köklü Ame
rika asma _çubuğu dağıtmıya muvaffak 
olmuıtur. Onümüzdeki senelerde tedri
cen bu miktann daha ziyade arttmlarak 
bir kaç miıline baliğ olacak ve ileride 
clamızlık bahçesinden halka ayrıca 8§1 

kalemleri de tevzi loluıacaktır. 

Bağcılık ink:faf /ediyor 
Eıkiden pek mamur ve meıhur bağlan 

olan lstanbul Yilayeti, filoksera haıere
ıinin iıtili ve tahribatına uirayarak bağ
lan hemen mab•olmak derecesine ıelmiı 
idi. Bir kaç ıcneden beri yapılan tetvi
kat ve halkta uyanan bevea üzerine bağ
lann Amerika aıma çubuklarile yeniden 
tesis ve imanna baılamnııbr. 

Geçen sene vilayet dahilinde 662690 
adet ;Amerilıa asına çubuğu dikilmit ve 
bu miktarın 50,000 i Göztepe fidanlığın
dan, 31,000 i Büyükdere meyve fidanlı
ğından, 1~,000 i bazı köylerde teıiı olu
nan Amerika aama fidanlıklarından tev
zi eclilıniı Ye müteı..kisi de bağcılar tara
fından tedarik edilmittir. 

Mezkiir ıene zarfında yeniden tesiı e
dilen bağ miktan 1540 dönüme baliğ 
olmuıtur. 

Bu ıene de köy fidanlıldarmdan temin 
ve tevzi edilecek Amerika asma çubuğu 
ve Ziraat Vekaletince Göztepe fidanlı· 
ğından müteferrik zevata verilen aııh 
çubuklar hariç olmak Üzere Büyükdere 
meyve fidanlığından 15150, Halkalıda 
lıtanbul Ziraat mektebi fidanlığnJClan 37 
bin 500 adet köklü Amerika as- çubu. 
ğu tevzi olunmuıtur • 

Şehrin ağaçlanman 

lıtanbul vilayetinde ağaç dikme işine 
çok ehemmiyet verilmekte ve faaliyetle 
çabıılmaktaılır. 

iki sene evvel Harem - Salacak iske
leleri araaındaki saha, fidan dikilmesine 
başlandığı gibi geçen sene de Kadıköy 
·..e Moda arasındaki aırtlara fidan dikil
meıine batlanmı,tır. 

Bu aene Selimiye kıtlası etrafına ve 
civarına fidan dikilmektedir. Şimdiye ka· 
~ bin beı yüz küsur_ ~dan dikilmit ve 
fidanlar geçen ıene Kaiıthanede teais o
lunan fidıinlıktan ve hariçten temin edil
aıittir. 

Bundan baıka bazı mekteplerde de fi. 
danlıktan verilen ağaçlar dikilmiıtir. Fi
dan dikme İ§leri devam etmektedir. 

Çatalca kazasında da köy kanunundan 
istifade edilerek bu ıene 30 bin küsur fi. 
dan diktirilmeıi teminat altına alırunıı
tır. 

1 milyonluk dava ---
Himmet pehlivana bakan 

doktor ne diyor? 
Türkiye ağır aıklet §8Jnpiyonu Hİın· 

met pehlivanın sol kolu kırık kaldığı için 
Alman hastahanea.i ve Alman hastahane· 
si operatörü Orhan Abdi Bey aleyhine 
bir milyon liralık bir t:ızıninat davası 
açmıya karar verdiğini yazmıştık. 

Bu busuıta Orhan Abdi Beyden ma
lıimat rica ettik. Bize dedi ki: 

- Himmet pehlivan bundan bir ıene 
kadar evvel bir gün Alınan hastahanesi· 
ne geldi. Kolu lunktı. CeTrabi müdaha
le yapılmadan evvel alçıya konulması i
cap ediyordu. O halile kola müdahale et
mek imkiru yoktu. Biz de alçıya koy· 
duk. Fakat Himmet pehlivan neticeyi 
beklemeden gitti. Bir daha da ıu daki· 
kaya kadar yiizünü görmedik. Alçıyı ki
me ıöktürdü, koluna ameliyat yapbrdı 
mı, yaptırmadı mı bilmiyoruz. 

Busüne kadar açılımı bir davadan da 
haberim. yok. ~öyle bir dava açılacağını 
da tabmın etmıyorum. Kırık kol üzerin· 
de müdahalemiz vaki olmamıştır ki biz 
bu davada muhatap olalım. Alman has· 
taban.es~ne geldi, kolunu alçıya koydur
du, gıtti.,, 

HALKEVINDE 

Şubeler yeni çalışma progra
mını hazırlıyorlar 

Halkevi içtimai yardım komitesi Be
y&ğlu Halkevi binasında toplanarak ye· 
ni çalııma yılı için bir provam hazırla
mıya baılamıştır. içtima geç vakte kadar 
sürmüştür. 

Dil, tarih ve edebiyat ıubesi ile kü
tüphane ve neşriyat komite•i de dün ak
ııam Halkevinde toplanarak yeni yıl ça· 
lıtma programını teıpit ile meşgul ol
muılardır. 

Halk dersaneleri aylık içtimaı 
Halkevi halk dershaneleri aylık İçtimaı 

önümüzdeki pazartesi akşamına bırakıl
mıştır. içtimada ilk tedrisat müfettiıleriıa 

sur Be halk terbi esi hakk10o 

Hapsi de "halis,, ! 
. ;AI:l~kser dikkatimi celbeder. Benim 

gıbı sızın de naz.an djkkatinizj celbet. 
mem:•!. kabil. değildir. Pire değil ki. gö. 
ze gorunrnesın, toz değil ki, elle tutul
ması gayri kabil olsun. Koskocaman bi" 
yolsuzluk, yalı kazığı irtifaında aykın 
bir ıey, Bir şey ki, siz farkında olmaaa
nız, camekanın önünden geçerken o si-
zin kolunuzu çekiyor: ' 

"Bana bak!.." diyor: 

Kilosu 95 ten 240 kuruşa kadar hep
si de "halis" ibaresini havi sürü sürü te 
rcyağlan. 

Beldi bir cürüm olan taıifişe ve ya· 
hut ihtikira bundan güzel bir misal 
bulmak kabil değildir. Eğer 95 kuruıa 
satılan halis tereyağı ise 240 kuruıa sa· 
tılnna katm<Tli bir ihtikar nümuneai de 
mek lazımdır. Eğer tabii ve iyi bir tCTe
yağı 240 kuruşa satılmak lazımsa, göz 
gör.e göre halka yutturulan 95 kuruşluk 
halis tereyağı, mükemmel bir tağşif nü
munesidir. 

ihtikar gibi tağşit te beldi bir cü
rümdür; takip edilmek ve menolunmak 
l~~ır. ~albuki bu beldi cürüm ıeh
rm dort bır tarafında gizlenmeğe ve çe
kinmeğe lüzum görmeksizin, bakkalın
kinden sütçünün camekiruna kadar her 
yerde pervasız, endiıesiz, tenddÜtaüz 
o!uruyor. Hatti. sadece otumuyor; dili .. 
Dl çıkararak kıs kr• gülüyor. 

O, lus kıs gülüyor, onu oatan bakkal 
ve sütçü de gülüyor, onu taifit ed•n 
ise, kahkaha ile ve boş böğürleTini tuta· 
rak tıkanırcasına gülüyor. işin farkınd3 
olınıyan ıade biziz. 

Kilosunu 240 kuruşa alan halis t•re· 
yağı yediğine kanidir. 95 ten mübavaa 
eden, ucuz tereyağı yemekle olduğu 
fikrindedir. Bizıe, evvelki•inin halis le 
~r~. ':eliğine emin olmadığnnrz P.ibi 
ıkin.cııımn de ucuz tereyağı yediğini te· 
vehhüm ettiği . kanaatindeyiz. 

Bütün bununla beraber şunu itiraf 
ede~ ki, bu taititi yapanlar, l!'ene iyi 
ve ınaaflı adamlar. Sükreddim ki. bula
••k sabununu veya İsperme;et mumunu 
bize tereyağı olarak ıürmiyorbr Y · 
but kim bilir, belki yiyoruz da fark-nda 
değiliz. 

Salabattin ENiS 

Hamiş: Cigara ve tütün paketle
rimizin tezyinatırun çirkinliğind~n, z~·k 
ıizliğinden bir iki ay evvel ilk öne• bu 
ıütunlarda tikayette bulunmuştuk. 1 :ıbi 
aar idaresinin neşriyatımızı nazarı d"k. 
kate aldığını memnuniyetle öğreniyo

ruz. 

Tenkit etmesini bilenlerin icabı ha· 
tinde teıekkür etmesini de bilmeleri ıa . 
znn olduğuna kan.üz.. l~te bu ıatırfar, o 
t.e§ekkürlerin ifadesidir. 

S. E. 

385 seyyah geldi 
Dün Conti di Roma vapurile ~ehri

mize 385 kadar Fransız, ltalyan, in -
giliz, Amerikalı, lsveç ve Danimarka· 
lı seyyah gelmiştir. Seyyahlar dün 
tehirde gez>ntiler yapmışlardır. Pera • 
palaa otelinde öğle yemğini yedikten 
~nra c~leri, müzeleri gezmiş~er .. 
dır. Bugun ayni vapurla ~ehrimizden 
hareket edeceklerdir. 

Şirketten aynlan vapur-n 
cular Ankaraya gittiler" 
Aldığımız malumata nazaran An. 

karada bulunan vapurculuk tirketi 
mecliıi idare reiıi Ruıen Bey bugün 
şehrimize dönecektir. Ruşen Bey şir
kete ait işler hakkında lktısat Veka
letine temas etmitt.ir. Ruşen Bey bil • 
hassa tirketin tezyit edilen sermaye
sinin 200 bin liralık hissesinin alıcı mtı 
aeleıine dair bazı temaslar yapmıştır. 
Diğer taraftan vapurculu!i §irketi mec 

liai idaresinden istifade edenler de e•
velki aktam Ankaraya hareket etmiş
lerdir. Söylendiğine göre bunlar da 
tirketin tamamen feshi veya ıslahı i -
çin tC§ebbüsat yapapcaklardır. 

1 BORSA 1 
(1, Bankumdan alınan cetveldir) 

26 Şubat 193i 
Akıam Fiyatları 

lıtikrazlar 1 Tah•ilô.t 
Jstikr•u dahili: 96 T ı • a 7• 
1933 l•tilrruı 98,50 • ••11:•rıy• •• ., 
Sark D. y 4 Jlan 2.60 El•lttrik -.-
Onitürk 29 TramTa7 --..-

., lI 28,SO 1 Tiinel __ 
n ili 28,05 R I . c· ril'-' ı •tim J7.75 

ıaın aı•r a M·· . "' Raidat 1 ,75 umeıaal 54,. 5 
Türk.iye CümhUri ~ 11 48,J O 
7et Bankası 63 " ili 450 

ESHAM 

it Baa.bıı Na•• 10 f T•lefo• 
.... Hamiliae 10 Terko• 

Müeı•iı İ Çimento 
T~~••7 '4.10 ittihat dey. 
Anadolu Hiaıe 25,55 Şark dey. 
Sir. Heyri7e 15 Balya 
Reji -4,45 ~rk ta. •ca4 

ÇEK FlATLARI 

Parİ• 12,03 t Prai: 
Londr• 645 Viyana 

Nü1ork 78,87 .Berlin 
J\-1ilano 907 Madrit 
Atin.'\ 83.15 Be11Tat 
Cenıevr• 2.45.30 Zloti 
Brük•el 3.39,50 
Amat.erdam 1,17,65 

Penıo 
Bükreıt" 

Sof ya 64,50 J\!oıkl)wa 

NUKUT (Satıt) 

K.uruı 

20 F. Franaı% 163 1 Şilt• . A•. 
1 Dolar ı24 1 Pezeta 
1 laterlin 643 1 Mark 

20 Liret 118 1 Zcloti. 
20 F. Belçika ııs 20 Ley 
20 Drahmi 24 20 Dinar 
20 l. la•içre 818 1 Çern.o•io 

2U Le•• 24 1 Altın 
21 Kur. ek. 100 1 Mırridiye 

ıı 

1150 
12,(;3 
19.25 

1.75 
1.SS 
1.811 

19,JJ.75 
4.44.83 
1,99,81 
S.84,~6 

35.0l.S7 
4.21,Sl 
3.81.65 

79,73 
10.87.llC 

Kuru\ 

24 
10 
49 

23.5() 
21 
53 

-.--
932 

35 ı 2 

' 
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r Sinemanın müsbet tesirleri 1 Hilm~i::"'>ı.ı;• I ı:rı H iKAY E l1H 1 

S. ·· bet taraf d.. .. ı· . ı .. ·11c k ki .. . T O M A L O N O ımerun muı ını uıune ını. tesır enru ı me ~ tep çocu arı uzenn· 
Bunu layikiyle yapabilmek için sinema de yaparlar. 
nın menfi teıı.irinden kurt~manın yo~: Çünkü küçük bir çocuğun gözü di-
larını aramak ve bulmak lazımdır. Bu- mağından d .. ha kuvvetlidir. Gördükleri-
yük Harpten çok evvel ül~emize g!ren ni ve yaptıklarını, iıittiklerinden daha 
Fr~nsız, ltalyan ve lakandınavya lılm- iyi anlar ve hılzeder, çocuk yaşlandıkça 
lerıne, ha~pte v~ har~ten sonra Alman öğretilen şeylerde akıl ve mantık kullan 
ve Amerıkan lılmlerı karıştı. Gerek mağa başlar. 
Fra'.'sız ltaly":", gerekse Alman ve A- Yukarda serdedilen fikri bir daha tek 
merikan ve ıaır açık saçık ve propaga._n rar edelim. 
da mahiyetindeki filmlerin halkın üze- · 
rinde yaptığı fena teıirleri ve bıraktığı Sinema ve projektörler muallim ve 
nahoı izler ıayııızdrr. Bunların bir kıı- kitap yerini tutamaz. Heı- ikisinin de ye 
mını anketimizin mahsulü olarak "Tür- ri ayndır. Bunlar, her ıeyden evvel, 
kiyede sinema ve tesirleri'' ismindeki muallim ve kitabı takviye eden vasıtalar 
eserimizin ''Sua1ler ve neticeleri" faslın dır. 
da göstermeğe çalııtık. Bugün cemiyeti alakadar eden müte 

addit mevzuların arasında milletlerin ve 
devletlerin çok ehemmiyet verdiği muh 
telif sanayi ve ticaret branflarını tahi
liitiyle mektep çocuklarına göstermek za 
ruridir. Meseli Adanada pamuğun nasıl 
yetiştirildiğini, hazırlandığını, satıldığı
nı, memlekette nelere kullanıldığınr, ha 
rice nasıl sevkedildiğini sonra Zongul
dakta kömürün nasd çıkarıldığını, ame
lenin hayatı ve amele arasında çıkan 
mebusu; köy hayatı ve köyde.ki ziraati 
ve mebuslarını; mekşuf ve gayri mek
ıuf madenlerimizi; dünyada büyük ma
denler sırasına geçen bakır madenimizi; 
lzmirin üzüm ve incirini; Bursanın ipek 
işini ve ıaireyİ ıinema iLe talebelerimize 
ve halknnıza göıtennek ihtiyacındayız. 

Sinema !imlerinin yüzde 95 ticaret 
maksadiyle ve sırf halkı eğlendirmek ve 
vakit geçirtmek için bazırlandıklanna 
şüphe yoktur. Bir filmin halk üzerinde 
muvaffak olabamesi için terbiyevi ve 
propaganda filmi olmaktan ziyade hal· 
kı lalettayin bir hedefe sürükliyecek 
hassaları kendisinde bulundurması şart
tır. 

iyi ve müsbet filmler çocukların ve 
balkın malumatını çoğaltır. Onlara 
dünyanın ırklarını, İnsanları, hayvan· 
lan ve yaşayışlarını ve bilği tecrübeleri
ni Öğretir. Şahsi tecrübelerime istina
den diyebilirim ki, iyi ve tarihi bir film 
insanı alakadar ve mevcut kitapları oku 
maya sevkeder. 

Gazinin halkla temaıı, kuvvetini 
halktan alması, halkı sevketınesi, hal
kın heyecanı. Gazinin dü1manla savaıı, 
düımanı ülkeden çıkarması, harp mey
danlarına muvaflakiyetleri, Mecli•teki 
geri ve karanlık zihniyetli şahıslarla 
mücadelesi, muvallakiyeti, Türk Cüm
buriyetini kurması ve daha sonra.ki içti .. 
mai, siyasi ve iktısadi inkıliplarını göı· 
terecek filmler, bilhaısa bu mevzular ü
zerinde yazılmış bir çok kitaplara ve ya 
zılara kartı pek büyük bir merak uyan
dırac;ağı ve onlan seve ıeve okutacağı 
tabii görülmelidir. 

Küçük projektörlerle köy hallana 
filmle ııösterilecek yukarda bahsettiği
miz muvaffakiyeüerin ve vaka1ann köy 
lü üzerinde yaµacağı teair hayale ıığmı 
yacak kadar büyüktür. <!ayet ucuza mal 
olan ve projekt.öler hemen her köy mu
alliminde bulunması zaruridir. Köy mu 
alliminin veya Halkevlerinin köylerde 
kullanacakları bu projektörlerin omuz .. 
!arda t:ışınacak kadar hafif, ve istimali 
kolay olmasına dikkat etmek lazımdır. 
Elektriğe lüzum görmeden iıliyebilme
lidir. Hiç olmazsa bu ucuz projektörler 
le halka büyük ve milli davalarımızı 
göıterebilmeliyiz. Ve bu iıe de köyden 
baılamalıyız. 

Müsbet bir tarzda mektep sınıflarına 
coğrafya, bayvanlar, nebatlar, kimya. 
ziraat, haıarat ve saire hakkında ıöste
rilıniş bir film talebeye okutulmak ve 
ö~reti1mek istenilen mevzua c:ın verir. 
Film de .. sin yerini alamaz ve al<\m.ama .. 
\1d1r; fi.\n'\ mua.Ui.nıin verdiği derai it· 
marn e~elidir. 

F~lm t~!~benin mevzu itibariyle yap
mak ısteıligı veya yapmak mecburiyetin 
de olduğu tctkikabn yerini almaz. An
cak. ta!ebenin bazı noktalan anlamasına 
yardımı dokunabilir. 

Laboratuvarlarda yapılan bilgi teerü 
helerini çocukların daha kolayca anla
malan için filmin büyük bizmeti olur. 
Bilgi sahalarında, bilhassa bizim i§imize 
yarayacak ziraat, makine, kimya ve ta
biiyat sahalarında Amerikanın, Franaa
nın ve Rusyanın bilgi adamlan ve müea 
ıesderi tarafından hazırlanmış filmleri 
getirtmek ve halka göstermek iktııadi 
bir hareket olur. 

Psikologların ve terbiyecilerin icldi .. 
alarrna göre terbiye filmleri en kuvvetli 

.. 

Bazı köylerimizi kas.up kavuran ııt· 
ma, frengi ve tohumlarının mazarratını, 
onlardan korunmayı ve tedavilerini gÖı· 
terir u•ulleri filmlerle köylere ve köy 
mektepleri talebesine göstermek mem
leketin hayati meselesi sırasındadır. 

Hilmi A. MALiK 

PAMUK SANA YII 
TURK ANONiM ŞiRK.ET[ 

Şirketimlı: hiHedarlarmın 20 Mart 
1934 taribine müaamf salı gÜnÜ ıaat on 
yedi buçukta Galata'da Kara Mustafa 
Pata caddesinde 149 numaralı Ovagim
yan Hanında 4 ncü katta Şirketin idare 
Merkezinde sureti adiyede vukubulacak 
içtimada hazır bulunmaları rica olunur. 

RUZNAME 
1 - Mecliıi idare raporu ile Murakıp 

raporunun okunınaıı, 
2 - 1933 senesi besaplannın tasdiki, 
3 - MezkUr heıap ıenesi neticelerine 

dair Meclisi idarenin teklifi hakkında k,.,. 
rar ittihazı ve Mecliıi idarenin ibrası 

4 - Tayin edilen Meclisi idare azası• 
nın memuriyetinin tasdiki ve Meclisi i
darenin kısmen tecılidi, 

5 - Meclisi idare azalarının hakkı b11 
2urlarırun tayini, 

6 - 1934 seneıi için Murakıp İntiha
bı ve tahsisabnın tayini, 

7 - Şirket itlerinin tedvirine sureti 
ınahauaada m.emur edileceklere Ücret te•· 

piti için Meclisi idareye ıe!B.hlyet ita11, 
8 - Ticaret kanununun 323 ncü mad· 

desine tevfikan Meclisi idare azalarına 
gerek kendi ve gerekıe eşah11 salise nam
larına bizzat veya bilvuıta tirket1e icra
yi muameleye mezuniyet itası. 

En az yirmi beş hiıse senedine malik 
olup işbu içtimada hazır bulunmağı dile
yenler malik olduklan hisse senetlerini 
İçtima gününden en az br ihafta evel Şir
ketin idare merkezine tevdi etmeleri ıa .. 
zımdır. Mali müeııesat tarafmdan veri
len, hiıse senetlerinin tevdiini natık ve
sikalar, b.isse ıenedatı makamında kabul 
olunur. Meclisi idare 

(13735) 

ittihadı Milli 
• Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve hayat üzerine ıigorta muamelesi icra eyleriz 

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

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. 636 
- - - - ---

Milliyet'in edebi tefrikası: 6 

K ANL I SIR 
O anda, kalbim, kızgın bir ne•- ı 

terle yarıldı, Hüsrev Bey! Kötk
ten vak'a mahalline doğru kotarak 
gelenler arasında, beyaz bluzun
dan Netideyi dt• tanımıttım· 

Zavallı kız! •. Neye doğru kot
tuğun11 bilmiyordu! 

Buna, mani olmalı idim. Gözle
rimle Halim Siret Beyi aradım. 
O, alık bir tereddüt içinde, sağdan 
sola dönüyor, ileri gidecekmit gibi 
adım atmıt iken gerileyordu. 

Hayır! Bu feci manzarayı Neti· 
de, görmemeli idi. _. 

Hayır! Ne,ide, bu kulübe yı-
kıntısının tatları üzerine boylu bo· 
yuna uzarunıf, ağzından kanlı sal· 
yalar akan, ıağ ,akağı bir kurfunla 
parçalanmış; açık gözleri, gök yü
zündeki atef sarı aya dalmıt ölüyü 
görmemeli idi! 

Belki onlar, bu yıkık tatlar üze
rinde, bu ateşi sarı ayın ağır ağır 
yükseldiğini kolkola gezerken, diz 
dize otururken seyrctmitlerdi ! 

Bu eski aşk, rüya, hülya dekoru-

Yazan: Mahmut YESARi 

nun, timdi bir ciynayet sahnesi ol· 
duğunu görmek te gel'ç kızı kal
binden vurur, öldürebilirdi! 
Yanımda duran komiserin kula· 

ğına iğildim: 
N - Maktulün nitanl111 geliyor. 

e yapacağız? 
.Komiser, bütün tecrübesine rea

mı o~oritesine rağmen kadı~ara 
ve bılhaaaa •e b" . 1 • ven ır nıtan ıya 
çıldırmıt bir genç kıza .. . ' • _. . soz geçıre-

mıyecegını biliyordu; teli.tlandı: 
- Beybabası nerede? hemen 

kö,ke çevirsin. 
Komiser, iki adım ötesindeki 

Halim Siret Beyi unutmut ııihi idi. 
Omuzlarımı kaldırdım: 

- Ondan hayır yok.. Dikkat e
diniz, ne kadar ıersemlemit ! 

Mesleki icabı görüp geçirdiği 
acı ve yıpratıcı tecrübeler ve ha
yata, hadisata kanıksayıt bile ko
miseri uzun uzun içini çekmekte11 
menedememitti; gözleri dolu dolu 
olmuştu. Bir saniye, eli çenesinde 
dütündü: 

Vakit sabahın yedisiydi. Beyoğlun
de Topçu çıkmazı sokağında ... numara
lı evin ort~katındaki pencerede küçük 
bir kız çenesini elleri içine almıı, kartı
ki evin penceresine bakarak "Toma)o .. 
no" yu mırıldanıyordu. Karııki evin ka
pısı açıldı. Kasketli bir genç çocuk çı
karak kapuyu çekti. Gözleri önünde, 
kaldırımlardan yürüyerek gitti. Genç 
kız, canı sıkılmış bir tavırla pencereden 
çekildi annesinin uyanmasını beklemek 
üzere odasına gitti. 

Marika on dört yaşında idi. Bu genç 
kız ruhunda karşrl<l evin genç çocuğu 
Todoriye karşı bir muhabbettir alevlen
meğe başlamıştı. 

Fakat delikanlıın bundan haberi yok 
tu. 

Bir gün M. Teolanın kızı Eleniye bu 
sırnnı söyledi: 

- Ah ne yapazayim kale Eleni, ben 
bu; çocuk çok sevda yaptı. Geze uy
kum kasıyor vire .. Hasta olazayim, mal 
olazayim. 

Eleni de henüz on altı yaıında tecrü
besiz bir kızdı. Evvelce danslara lilau 
gitınişti. Düıündü, düşündü. Arkadaşı
na şu tavsiyede bulundu: 

- Sana bir şey diyezeğim. Ne vakit 
ki Todori sabahtan kapıdan çıkar, sen 
o zaman tomalono söyle, o pencereye 
bakar ağnar! 

Marika bu sabah arkadaşının tavai 
yesini birinci defa tatbik etmitti. A -
ma, kapı açılmadan.. Kapı açılıp ta 
aevdiğini görünce nutku tutulmut, 
söylediğini birden bire kesmiş, yalnız 
onun gri kasketinden latan sarı aaçla 
rınr ve kaldırımlarda ıiditini aeyrede-
bilmiıti. 

Annesi kalktı. Sabah kahvaltıları • 
ru ederken kızının nefes.İz halini l'Ö· 
ren kadın aordu: 

- Marika bu ıabah keyfin üıtün
de değil. Baım ağnyor? 

- Ne, mama ne bunnda bir ağri .• 
Hem de yüreiimde ııkinti var. 

- Papa papa .. Soğuk aldın acaba? 
Ertesi ıabah, Marika yatağından 

kalkıp tekrar pencerenin önüne gel
di. Gözlerini T odorinin kapısına dike
rek beklemeğe baıladı. Kapı gıcırdaya 
rak açıldı. Kız tomalonoya başladı: 

Tarararara riro riro ro 
Tarararara riro riro ro 
Delikanlı çıktı. genç kızın sesini du 

yunca baıını yukarı kaldırıp pencere 
ye baktı. Ve f&pkasını hafifçe kaldı
rıp ona aeli.m verdi. Biribirlerine ba
kıp ııülüştüler. 

Artık T odori kendisini aevdi~ni 
mubakkak anlamıtlı. Maril<a o günü 
çok neteli geçirdi. Aktam vakti k~pı
da sevdiğinin yolunu bekledi. Delıkan 
lr uzaktan genç kızı kapıda görünce 
ıslık çalmağa başladı. Biribirlerıne re 
veraııa yaparak içeri girdiler. Marika 
hemen odasına çıktı ve elektriği açtı. 
Karııki karanlık odanın da elektriği 
yandı. Dilıiz oyunu oynar gibi iıaret· 
!erle (yarın akıam pastacıda birleşe
lim) diye sözleştiler. 

Erteai akıam, sevdal111 ile birletece 
ğini dütünerek genç kızın o gece gö • 
züne uykun ginnedi. 

Ertesi akıam muayyen vakitte T o
dori geldi. Evde elbi&eıini değiıtire • 
rek kapıdan çıktı. Genç kız da ıınno
aine: 

- Biraz arkadaıa. gidiyorum. diye 
çıktı. Caddede birleıtiler, kolkola Ga 
latuaraydaki pastahaneye ııirdiler. 

Todori; Panııaltıda bir kunduracı 
yanında çıraktı, Henüz on altı yatın
da idi. Onun kalbindeki de ilk scvgiai 
idi. Şimdiye kadar hiç bir kızla konut 
mamııtı: 

- Matmazel, ben ıenin bildiğin so
zuklardan değilim. Şimdi urağnn; fa
kat ileride kalla olazayim, ıonra pat
ron olacağım. Şık tık Mösyö, Madam, 
Matmazel iskarpinleri yapıp vitrine 
koyazağım. Zengin olacağım. Eğer be
nimle evlenmek isterıen çok rahat O• 

lacaksın. 
- Bana tik bir papuç yapazaluin. 
- Ne, istediğinden alasııu 
- Yalnız papuç değil, tik fistan -

lar, çantalar, alıraan; hem mam.a.ma 
da bakanin; çünkü benim baba öl • 
müş. 

- Evet.. Mamana da bakazayim. 
Ona pudra alazayiıu, terlik alazayim, 
ekmek getirezeyim. Hepsi .. 

- E oyleyse seninle evlenmeğe soz 
veriyon.ım. 

Böyle yaran saat kadar çocukça la-

- Öyle ise, doktor · Bey, siz de 
bu ailenin yabancısı değilsiniz. Ne 
yapın yapın, buradan uzaklattırm •• 

-Ceset, kö9ke getirilmiyecek 
mi? 

- Bakalım, Müddeiumumi Bey, 
ne diyecek! 

Komiserle ben, nefeılerimiz tu
tulmut gibi kesik kesik acele konu. 
turken, kö9kten fırlayanlar, yak
lafıyorlardı. israf edilecek bir da· 
kika bile yoktu. llerliyen kafileye 
doğru kottum. 

Ne9ide ve arkada9ları genç kız· 
lar da, korku ve meraktan gözleri 
büyümüf, gonce ağızları yarı açık, 
çılgın çılgın koşuyorlardı. Karşıla· 
tınca, kollarımı açarak bağırdım: 

--Durunuz! 
Yeni bir dehtet haberi alacak· 

larmı9 gibi oldukları yerde çivilen
diler. Netide, titrek bir seıle sordu: 

- Ne var doktor bey? 
iti, evvela gürültüye boğmak is

teyiverdim: 
- Siz, bir kere yerinizde durun .. 

Bir adım ileri atmayın! 
Ne9ide ve arkadatları, şa9ırmı9-

lardı; Ürpererek bakıyorlardı: 
-Ne var? Ne oluyor? 
- lleri gitmek yasak! Köşke 

dönün. 
- Neden yasak? 
- Dönün efendim, köşkte anla-

-
Yann a~şam AR T İ S T İ K sinemasın~a 

( Claude Farrere) İ? HAR p F.lminin ilk iraesi şerefine 
Şaheseri Müstesna Gala Müsameresi 

Oynıyanlar: ANNABELLA - CHARLES BOYER - Battı Stockfeld - İNKİJİNOFF - johıı Loder 

Biletler evvelden alınabilir. Telefon: 42851 (13749) 

.:, ,,.ı._·-~·~·.'- ,- ... ·~ ... - .. ... :- -.~~ ..... : ı:> kırdılar konuıup ve biribirlerinin elle 
rini sıkıp ayrıldılar. 

ta~=~::: :ı.:~r: :rt~:mb~~~::i~~i/.,a~ Nı·çı·N o·· Lou·· Rou·· M? 
dori o alqam ustasından haftalık al • 
mıştı. 

- Marika sana bir fistan almak Bunun cevabı yarın akşam 
istiyorum. Tomalono çok güzel 11öylü-

yorsun biraz söylersin? .. Kız •evi.n _ MELEK sı·nemasında ınişti, hesnen baıladı: 

T rararara tarararara tararararo 
T rararara tarararara tararararo 

Delikanlı onun kumral saçlannı elile NANCY KAROLveKARY GRAN1 
okşuyordu. Caddeye çıkıp dükkanları 
doıatıııar ve yeıiı şarmozdan bir fistan . • Tarafından fransız:ca olarak verilecektir. (13750) 
Irk kestirdiler. Bu suretle kunduracı 
çırağı T odori bir haftalık el emeğini 
sarfederek sevgilisi küçük Marikay. 
sevindirmiıti. Genç kız, hemen arka -
daşı Eleninin evine koıtu. 

- Eleni .. Aman benim mama gör
mesin. T odori fistanlık aldı. Senin ya
nında sakla.. dedi. ve sonra evine git· 
ti. O alqam bir ahbap iki ırenci c.ad -
dede kolkola giderken görmüş ve oğ
lanın annesine haber vermişti. Ma ... 
dam Kip:ma o gece oğlunu (Haftalığı 
nı neden getirmedin) diye sıkıtlırdı. 
Todori: 

- Usta vermedi diyince kadın kö -
pürdü. 

- Utanmadan yalan aoyleyoraun, 
kizlere yedirirsin ha .. Bir de parmak 
kadar çocuk mamasını kandirazak. 
Utanmazsin. Terbiyesiz sozuklar. 

- Ne, bundan aonram hep matma 
zellere yedirezeyim. Esek gibi çaliıiyo 
rum. Biraz keyletmiyezeyim. 

- Ben sana gösteririm. 
Erteai aahah oğlu gittikten aonra 

Mada:m Kimpma pencereden Marika.
nın -annesine seslendi: 

- Madam .Anastaaya .. Madam A • 
nastasya .• Genç kızın anneai pencere
yi açtı: 

- Horisti Madam .. 
- Canun, bu ne kepazelik.. Bizim 

oğlanla ienin kiz caddede görmiif • 
ler, kolD§uluk araainda boyle ıey olur 
mu?. 

- Madam ağzini topla benim ço • 
zuğumun namusu var. 

- Ne ne, namus var ama herkeı 
melkisini bilsni Sozuğumun elinden 
parasini bile almit. 

- Sus terbiyesiz, mahkemeye ve -
rezeyim seni .. diye ağız kavgası etti
ler. Bu ıefer de Marikanın annesi kı
zı aıkıttırdı ise de genç kız inkar etti, 
Bunlann tamamile iftira olduğunu IÖy 
ledi. iki anne böyle biribirlerile çe • 
ki.tmelerine rağmen bir cuma günü sev 
da.lılar gene birleştiler. Marika yeni 
fistanını gizlice dikerek giymişti. Ka
numısaninin açık günlerMıden biriydi. 
Şişliye kadar geze geze yürüdüler; fa 
kat dönüıte bir yağmur başladı. A • 
dam akıllı 11land1Jar. Genç kız eve gel 
diii zaman zangır zangır titreyordu. 
O gece yatağa diiftü. Aletler içinde 
sabaha kadar aayıkladı. Erteai gün dok 
tor geldi, genç kız öksürüyordu. Gri
be tutulmuıtu. O gün haata biraz iyi 
leşir ııibi oldu ise de gece tekrar bir 
nöbet geldi. Uykusunun araamda: 

- Todori bana papuç yapazakain .• 
Tararararara tarararara 
Tararararara tarararara 
Diye sayılıyordu . 

Delikanlı sevdiğinin haatalıiını k~ 
şu kızı Eleniden duymu§IU. Anne.lerı 
kavgalı olduğundan kızm evine gıde-
miyordu. Bütün tedaviler, iht~j~:~r 
bO§& gitti. Hastalık, zatürree 1 e .' 1 

-

lit ederek bir sabah şafat va~tı ı~
rübeıiz kız genç yatında aya a goz· 
!erini yummuıtu: 

Bu haber ınahallenin içinde büyük 
bir matem uyandırdı. Eve papaı gel-
di Kızı tabutladılar. Siyah tabut a • 
rabaya konacağı zaman Eleni genç 
yaıında sevda uğrunda ölen arkadaşı 

tırım. 
Genç kızlar, etrafımı ıarmı9lar· 

d.J: 
-Neden yasak? Kim yasak et· 

ti? il f'9 
Hangi birine cevap verecektim? 
- Sırrı nerede ·t 
Ne9idenin bu suali, damarlarımı 

bir lahzanın içinde yakmtf ve tek· 
rar biribirine eklemişti. Zekamın 
uyanıklığına çok muhtaç olduğum 
bir zamanda, beynim itlemiyordu. 
Sersemce bir yalan, her feyi mah
vedebiliuli: 

- O burada değil, bilmiyor mu
sun? Ç~cuk gibi soruyorsun. Hadi
ıeyİ duyunca hemen gelir, sanırım! 

Vakit kazanmak, dımağımı ha
rekete getirmek istiyordum. Neti· 
deyi kollarından çektim: 

- Haydi, haydi .• Heyecana ka

pılacak bir teY yok •• 
Arkadatlarını da ba9ımla i,aret 

ederek çağırdım: 
- Küçük hanımlar, kö9ke döne

lim. Sizin alakadar olacağınız bir 
9ey değil .. 

- Peki, hadise ne imiş? 
- Bahçevanın çırağını vurmuş-

lar. 
- Bizim bahçevanın çırağı yok 

ki ..• 
Kuru kuru gülüyordum: 
- Bu ne kadar merak! Sözleri· 

Azade Abdüllatif 

Avukat Abdülkadir Ziya 

Nişanlanmıtlardır 
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Me~ur ama piyaniıt 
IMRE UNGAR 

tarafından verilecek iki konserin birinci· 
si 5 Mart Pazarte•İ ve ikincisi 8 Mart Per 
ıembe günleri matine ıaat 18 de 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
verilecektir. 

Mufassal progrrunları tiyatro gişesine 
taalık edilmit ve gişeler bilet ıa tııına 

batlamııtır. 

·--Dr. IHSAN SAMI --
Tıfo ve Paratifo Aıısı 1 

Tifo ve Paratilo hastalıklarını tutul· 
mamak için tesiri çok kat'! muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolannda 

.. --~bulunur. - ( 12836) 41-• 
731 

na son hürmet ve muhabbet vazifesi
ni yapmış olmak için piyanoya doku. 
narak Tomalono hazin hazin çal
mağa baıladı. Piyanonun iniltiye ben 
ziyen sesleri araaınd& tabut arabaya 
konuldu. Koınıulu pencerelerden 
aa.rkmıtlar, ellerinde mendil ağbyor • 
!ardı. Todori de kapının önünde başı
nı elleri arasına alm!~ .. hıç~ıyordu. 
Araba yavat yavaı yurumege baıla -
dı. Marikanın annesi Madam Anstas· 
ya bir feryat kopardı : 

_ Ah kızan gençliğine doymadi 
sevdaaına doymadi. Ahhh.. ' 

Todorinin annesi elindeki mendili 
gözlerinden çekti: 

- Ah Madam Anaatasya, biz onla
rı . evlendirezektik. Marika oğlumla 
gelın olazakti. Ah zavalli Marika .. 

Şimdi tenha sokakta arabanın kal
dınmlarda çıkardığı tok sesler piya -
nonun hazin iniltilerine karıııyor, seıı 
deliye sendeliye cenaze arabasını ta
kip eden genç Todori hıçkırıklar ara
smda mırıldanıyordu: 

Tara ra ra ra tara ra rara 
Tara ra ra ra tara ra rara 

O.N. 

mi bile dinlemek istemiyorıunuz. 
Sizin bahçevanın çırağı, mı, de
dim? Hayır efendim, komfu kötk· 
!erden birinin bahçevanının çırağı •• 

Eğer doktorlukta ahtmamıt ol
saydım, bütün gayretime rağmen is 
yan edecektim. Ah, bu kadın me
rakı! Suallerile beni çıldırtacaklar ! 

- ölmüt mü? Yaralı mı? Çok 
. . ? 

mu genç? Sebep ne ımıf. 
Onlara cevap verecektim, fakat 

bahçeye dolan yabancılardan biri
nin ağızından kaçıracağı küçük 
bir kelimeden korkuyordum: 

- ölmüf·· Sebebi de meçhul.. 
Zabıta tahkikat yapıyor •. Eğer da· 
ha tafsilat istiyorsanız, kö9ke döne
lim, ben, biraz sonra karakola gi
der, işi anlar, gelirim, size de anla
tırım. 

Genç kızlar, biribirlerine bakıt
tılar. içlerinden ıarıfın, uzun boy. 
!usu yalvarır gibi fısıldadı: 

- Göremez miyiz? 
N 

., 
- eyı. 

O saniyede, ne gençliğine, ne ka
dınlığına bakacak, bu sarışın, u
zun boylu küçük hanımı tokatlıya
caktım. Dik sesle: 

- Hayır. dedim. Göremezsiniz? 
Fakat lüzumundan ziyade hid

det, tiddet göstermek te onların 
şüphelerini uyandıracaktı. Tavrı· 
mı, sesimi yumuşattım: 

Bugünkü program 
lSTANBUL : 

18: Pli.k neıriyatı 
19: AP,ns. Mesut Cemil B. larahndanU ço· 

cuklara masal. 
19,30: Eltalya Sadi H. 
21: Ajans, boru. haberleri Ye muhtelif 

ne,riyat. 

21,.30: Necip Yakup B. orkestraıı. 

ANKARA: 
12,.30 - 13130: Gra..mofon. 
18: Orkestra. 
18,45: Alaturka saz. 
20: Ajans haberleri, 
V A R Ş O V A, 1415 m. 
16,40: Salon orkestrası. 17,40: MüıaJl•b#' 

17,55: Büyük artistler aq:ıundan küçüle ıark•• 
lar ( Pli.k ile). 18,20: Piayon - keman konııeri. 
18,SO: Zirai müsahab•. 19: Konferans. tt,:O: 
Taıanni. 19,..0: Fall'in tanınmıyan eserferl.ı• 
den parçalar, 20: Müsahabeler. 21,0Sı He ... •'• 
nin eserlerinden dört perdelik 11NİTOUCHt" 
ismindeki operet temsili. 23,30: Dana muaiki•~· 
Müıababe. - Dans. 

B U D A P E Ş T E 550 m. 
14,30: Aıkeri konaer. 17: Çocuk. 18: Fri,dr 

in idaresinde opera orketsraıı. lŞ,10: Fraotı•· 
ca derı. 19,40: Rooız takımı tarahndan koP•ef• 
20,15: Amele saati. 20,45: Tarnay'ı hatırl•f'1 

müıamereıi. 22,20: Arpad Toll Si.an takıtrı'' 
23,15: Sahibinin Seai pli.klan. 24: 1nsili.&ce L0

• 

ferans. 24,20: Ca.zbant. 

VIYANA.S07m. 
18,05: Konser,. 18,50: Afrika lc:iıifl•riod•" .. 

Custav Nachtiıall'in doiduiunun 100. cü 1ıldo 
dü.nümihıü tes'it. 19,35: Fransıaca ders. za: 
Aktilalite. 20,25: Hab•rler. 20,30: Flotow'd11 

eserlerinden "MARTHA, opera•• (0perad•11 
, ..J~' 

naklen). 23: Son haberler. 23,20: Holzer raı;ııı 

orkestrası. 

B 0 K R E Ş, 364 •• 1875 m. .k 
13: Borsa. - Pllk. 14: Haberler. - pla. 

neıriyat. 18: Giıa Joneıco orkestrası. 19: ifa• 
O 1 •'" erler. 19,15: Orkeıtranın de•amı. 20: n"' 

aite derıi. 20,20: Pli.le. 20,45: Konferans• 21' 
Mme. Aida Helta tarafından tasanni. 21.zO: 
Rad10 orkestrası tarafından aenfonik konsel'• 
22: Romanya üzerine konferans, 22,15: ICoıt•e• 
rin de.,.amı. 22,45: Haberler. 

B R E S L A U 316 m.: 
17 Hafif musiki, 19 Şuradan, buradant 19 ,JD 

Aktüalite, 20 Şim..J besteki..rlannın •ıerleriıı· 
den dans haYaları 2ı M·· ·k·ı· b• k- 2' , usı ı ı ır • _,., 
Mizahi netri1at, 23,40 Ce<:e Lr.onıeri, 2·1,,0 
Serenad •e hafif laa.-alar. , "" 
'1illiycı 
Asnn umdesi " MiLLiYET " tit· 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türkiye İç.İn Hariç içİI" 

L. K. L. IC· 
3 ayJıiı 4 - 8 -
6 ... r 7 so ı• -

~!.. " 14 - 28 _::...., 

Gelen e•rak seri -.erilmez.- Müdd•" 
seçen nüshalar 10 kuruıtur.- Cue:Uı ~ 
matbaaya ait iı1er için müdiriyete "! _ 
racaat edilir. GaaetemÜ; illnların pı••" 
Hyetini kabul eline&. • 

Demin, size ıöylemedi.ıı:ı .,,; 
efendim, yaıak ! Diye.. 11 

Lakin ıarı9ın, uzun boylıı kJ:tl t 
merakı, arkada9larına da siraYe 
ehnitti: 

- Uzaktan bakalım. I 
B . . h . . ıı:ıbı:t ,. 
eynımın er zerreıını cı 

koparıyorlar gibi geliyordu: ba' 
- Neyi göreceksiniz? Neye 

kacaksınız? N 5~ 
- Neresinden vurulınut? ,. 

yatıyor? Görelim ne olur? Jd ğıl' 
Sinirlerime nasıl hakim o u or· 

ma, olabilitime, ben de şatıY 
dum: \ati 

- Ah, bu sinemalar, ron;ıan :111-JI• 
sizi çileden çıkaran, sinirle~ı b~ı:at• 
hayal hasta11 eden bu n:ıel ugoJJJİ' 
lar ••• Yasak! Diyorum, 11zeİ. rı:ıJY0r• 
ser yasak etti. Yasaktan anöa 1 Y'"' 

• d ·ın 7 Ye musunuz, rıca e erı - ryof·· 
her şey, size alay, taka . ge 

1 
vsf• 

Gitseniz de ileride polısler si'' 
' O tr bile Y bırakmazlar... n ıne e . )elet• 

)aşmanıza müsaade etmıyece arııı 
dir. Sonra, sert muameleye m 

kalırsınız... • . ibidiJl1İ 
Biraz kendımı toplamıt g ra· 

1 • eye vs 
neticenin ne o acagını, n bıııiJI 
cağını içim ürpere ürpere ~de bıl 
ve tasavvur edebildiğim ha ~1ııs 
avutma, oyalama bombardıııı 
devam Arlivordum: eJi) 

(Bitttı 



Model bir hava meydanı nasıl olmalı? 

Naki •v• 
ta.vvateleti11e 
Ilı.ıh sus 
mahal 

ı 
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Modern bir hava istcuyonunun planı 

Hava yollarının, her gün bir az 
daha artan bir şekilde, kespetmek
te oldukları ehemmiyet; bu yollar
dan her gün gelip gidenlerin art
ınakta olan miktarları, hava mey
danlarının sık sık genitletilmesine, 
tesisatlarının değittirilmesine sebe
biyet veı mekte; yeni istasyonların 
istikbal ihtiyaçlarına tevafuk edebi 
lecek bir tekilde yapılmaları lüzu
munu zaruri kılmaktadır. 

Acaba yeniden meydana getiri
lecek hava istasyonlarının tesisleri 
esnasında ne gibi mülahazaların 
nazarı itibare alınması; bunlarda 
ne gibi tesisatın yapılması İcap e-
der.? · 

itte, bu sütunlarda, hüli.aaten, 
bu suallere cevap vermeğe çalışa· 
cağız. 

Yalnız hemen tunu söyliyelim ki 
aske: i meydanlarda hava istasyon
larını biribirine karıttırmamalıdır. 
tralarında mahiyet itibarile büyük 
arldar olsa gerektir. 
. Yeni bir hava istasyonunun tesi

sı esnasında nazarı itibare alın
ması icap eden vaziyetler yedi kı
sımda hülıisa edilebilir: 

a) istasyonun coğrafi vaziyeti -
Bir hava istasyonunun, her tey
den evvel, bağlı bulunduğu fehre 
Yakın olması lazımdır. 
Meydanın ~ehirden uzak olutu, 

en mühim vasfı mümeyyizi sürat 
olan, hava yolunun kıymetini mü
him nispetlerde tenkis eder. 
Ş~hirden otomobille bet altı on

dakikalık mesafede kain olan bir 

ava kolu 

lrıeydan en muvafık coğrafi vazi-
, l'ete malik addedilir. 

b) istasyonunun topoğrofik vazi
l'eti, - Tayyarenin, uçuta bqlar
ken, kafi bir süre.ti iktisap edebil
tnelerini temin için (Saatte 100 ki
loınetre) init . kalkıt saha~mın 
llıüstevi ufki ve kafi derecede vaıi 
0lınası lazımdır. 
. Umumiyetle, 2000 metrelik bir 
~_rtifada tam randımanla çalıfJJl.ak 
llzere hesaplanınıt ol~ tayyare 
J>:r"anelerinin, yerdekı ran~ı~an
k rı Pek iyi değildir. Bu hal ınıt -
alkıt sahasının ufki olması zaru. 

'etinin en büyük amilid~r. 
lJfki olmak tartını haız olmıyan 

·~halarda yüzde 1; yüzde 1,~;. ila 
l'ıızde 2 nispetinde bir maılıyet 
~~tııri olarak, kabul ed~.mekte-

ır, Yüzde 2 nispeti kabulu zaruri n1an, Inailiyeti aza~i kıF.ettedir. 
• ? kıymeti atan her maılıyet uçut 
lçın emniyetsizfiği mucip addedil
llıektedir. 
fıkYe~i~ tesviyesi matluba mu~a
tı .ıı~ruldükten sonra, top anın 
k e\>ını tetkik etmelidir· Toprağın 
n \Irk, sağlam ve tayyare tazyikları
r~b arşı mukavim (santimetre mu
ler) aına 4 kilogramı geçen tazyik
Çaııı olması; pervanelere, toprak, 
11 • ?r, taş gibi şeylerin sıçro.mama-

ıçın Üzerinin çimenli bulunması 

lazımdır. 
Bu ikinci kısımdaki tartlara en 

çok tevafuk eden topraklar, kal
kerli olanlardır. 

C) istasyonun meteorolojik va
z:.yeti. - İstasyonun arızalı bir 
mıntakada tesisi icap ediyorna, i
nitleri • kalkıtları zorlattıran ha
va cereyanlarını hesaptan hariç 
tutmamak lazım gelir. Böyle bir 
mıntakada, istasyon, vadilerin ma 
halli telakisinde tesis edilmelidir. 

Düz ovalarda tesis edilecek is
tasyonlar için, daimi tebehhürat 
dolayısiyle, ruyet kabiliyetini azal 
tan, tiddetli yağmurla, civarı isti
la eden dere, ırmak boylarından 
sakınmalıdır. 

Meteolojik vaziyetleri en müıa 

işaret dairesi 

it olan sahalar deniz yakınlarıdır. 
Buraların rüzgarların muntazam, 
açıklıldarı vüsatlidir. 

D) lııtasyonun ini,, kalkıf saha 
sının vaziyeti. - Her hangi ıstika· 
metten esen bir rüzgarla initin, 
kalkışın mümkün olabilmesi için 
sahanın .murabba, daire veya mun 
tazam hır mudalla şeklinde olma· 
sı lazımdır. 

Bazı hallerde, b:rbirine amut i
ki uçu9 mustatili İyi bir saha vazi
fesini görür. 

Hava istasyonlarının init kal
kış sahaları için yazdığımız bu te
k:Uer tamamen nazaridir. Haki
katte, bu sahalar tabii bir takım 
hudutlara malik bulunur. 

Sahaların boyları istasyonların 
ehemmiyetine göre değitir. Ağır 
tayyarelerin inip kalkacağr bir 
meydana 800 • 1200 metrelik boy 
kafi gel"rr. 

E) istasyonun tehirle yol kolay 
lığı vaziyeti. - 1-Java istacyonları 
nın tehre ulatan genit yolların ke 
narlarında bulunmaları lazımdır. 
Aksi halde, hususi bir yola ihtiyaç, 
mühim masraflara sebebiyet ve
rir. 

S) Civar vaziyeti. - istasyon 
civarının ve uç~ meydanı etrafı
nın her türlü maniadan serbest ol
ması lazımdır. Fabrika bacaları, 
yüksek tevettürlü kablolar, saha 
hudutlarından hiç olmazsa 1000 
metre açıkta olmalıdır. 

G) istasyonun ileride gen itle· 
tilme vaziyeti. - Hava yolculukla 
rında ve nakliyatındaki inkitafın 
sürati her türlü iıhtimali heaaplan 
atmakta olduğundan irıtasyonda, 
büyütülmesi, tadili mümkün olamı 
Ya1:a;k inşaatın meydana getirilme 
mesı lazımdır.Bir hava istasydhun
da her şey değiştirilebilmelidir· 

---o 

Bir tayyare kazası 
DARIBEYZA, 26. A.A. - Fransa • 

Cenubi Amerika postasını ifa eden 
ve Tuluz'dan Dakar'a gitmekte o· 
lan tayyarelerden biri, Daribeyza ile 
Dakar arasında ve Villa Cianerosy yaki
ninde yere düşmüıtür. Tayyarede bu
lunan be§ kitiden biri ölmüı, ötekiler 
yaarlanmıtlır . . 

- . ·- - ----- --·-
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Oynak hatveli pervaneler 
Küçült bir tayyare modelini,yerden 
alakasını tamamen kesecek surette 
yukarıya doğru kaldıralım. Bu va
ziyette, bu küçük model üzerine 
tesir eden cazibe kuvvetinin her an 
yere doğru çekmekte olduğunu 
hissederiz. Ve parmaklarımızı aça· 
rak, onu serbest bırakarsak, yere 
düşerek hurdehaf olduğunu görü· 
rüz. 

Yeni bir rekor hazırlanıyor 

Bu küçük tecrübe, tayyare dedi
ğimiz bir cismin havada botta du
rabilmesi için, cazibe kuvvetinin 
istikametinde onun tiddetinde ve 
fakat onun aksi istikametinde bir 
kuvvetin tesirine lüzum olduğunu 
gösteriyor>. Filhakika tayyarelerde 
böyle bir kuvvet vardır. Ve tayya
rede, hava dahilinde ancak bu kuv
vetle tutunabilmektedir. 

ması, bugünkü tayyarelerin bet altı 
bin metrelik irtifalara çıkabilecek 
kabiliyette olmalarındandır. 

Hava kesafetinin muhtelif irti
falarda aynı olmadığı malumdur. 
Yerde, deniz sathında, takriben 
1,033 kilogram tazyike malik olan 
hava 5600 metrede 0,515 kilogram; 
ve 10000 metrede de 0,629 kilog
ram düter. 

Hava kesafetinin irtifa ile ma
ruz kaldığı bu tahavvülün tayyare
de ve tayyare motorunda husule 
getirdiği tesirler nelerdir? 

Bu tesiı !eri izah etmek tayyare 
pervanesinde hatvenin oynak ol
ması lüzumunun sebeplerini göster
mek demektir. 

Filhakia heman yerde ve yüksek 
irtifalarda ayni kudretle çalıtmaz. 
Çünkü motoru besliyen gaz mahlu
tuna karışan havanın kesafeti, yük
sek irtifalarda, azalır. 

Tyyarelerde, bu kaldırıcı kuvve
ti meydane getiren pervanedir. Tay 
yaredeki motorun çevirdiği perva· 
ne, bir burıgu gibi havaya girerken , 
kanatların altında bir hava birikin
tisi yaparak bir lazyik meydana ge
tirmekte ve mail olan bu satıhlar
da, bu suretle kaldırıcı bir kuvvetin 
husul bumasını temin etmekredir. 

Bu mahzurun önüne geçmek 
için motorlara kompresör takılma
ğa batlanmıftır. 

" Codos " ile "Rosri" 

Vazifesini, basit bir tekilde, izah 
ettiğimiz pervanenin tarifini fU su
retle yapmak mümkündür: Kol de
nilen, iki, üç, veya dört tane, hafif 
burgulmuf, satıhla bunların niha
yet buldukları bir göbek. 

Pervane, bu göbek vasıtasile 
motorun anamiline takılmakta ve 
ondan aldığı hareketle dönmekte
dir. 

Kolların burgulmut oması, mo· 
torun devrani hareketinin - tay
yareyi ilerileten - düz bir hareke!
te tahvilini temin içindir. Bu bur
gulut kanatların boyunca her taraf
ta ayni değildir. Göbeğe yakın 
olan kanatlarda daha dik uçlarda 
daha meyillidir. 

Bu izahattan kolayca anlaşıla-
b. '. ir ki, pervane göbeğinden gecen 
h. yali bir sathı müstevi ile kolla
~.,' burgulmut satıhlan arasında 
;,; " takım zaviyeler tetekkül etmek
ı edir. Bu zaviyeler, göbek nihaye
t nden aynı uzaklıktaki kısımlar
ı:la biribirine müsavidirler. 

1,te oynak hatveli pervane de
. ,ek, kollarda ki zaviyelerin kıy· 

.-,etleri tepdil edilebilen pervane
kr edemektin-

Bir pervanenin hatvesi, bir de
virde tayyareye vennit olduğu na
zari ilerlemenin kıymetidir. . 

Bu hatve, pervane kollarındaki 
zaviyelerin krymetlerine göre de
ğitir. Büyük kıymetli zaviyeler için 
bu hatvenin büyük ve küçük kıy
metler için küçük olacağı tabiidi,-. 

Pervanelerde hatvenin oynak ol
ması bir mesele olarak ortaya atıl-

Kompresör, motora her irtifada 
aynı kesafette hava veren bir ci
hazdır. 

Kompresörlü bir tayyarede, mo
to:ıun adedi devri İrtifa ile artar. 
Çünkü, motorun pervaneye verdiği 
ayrı bir devir kudretine mukabil 
pervanenin muhtelif irtifalarda 
havadan almış olduğu mukavemet 
ayni değildir. Yükseklerde, hava 
keıafetinin azlığı dolayısile bu mu
kavemet azalmaktadır. 

Bu mülahazalardan sonra, gö
rü)üyol' ki kompresörlü bir tayya· 
renin irtifa aldıkça, motorundaki 
devir adedini artması lazımge)iyor. 
Bu ise makine intaatı noktai naza
rından mümkün olamaz. 

O halde ne yapmalı? 
Yükseklerde, pervaneye çarpan 

havanın mukavemetini yerdeki 
kıymetine çıkarmaya kadar kolla
rın zavivelerini büyütmeli. 

Nasıl? 
Gayet kolay. Kollarm pervane 

göbeği ile irtibatlarını vidalı yap
malı; ve bu kolların UÇUf eanaaın
da, pilot tarafından. oynatılabilrne
sini mümkün kılmalı. 

itte oynak hatveli pervane mese
leıi bundan ibarettir . 

Oynak hatveli pervaneler, bu
gün en çok Amerikada taammüm 
etmittir. Yalnız "Unted Air Lines,. 
ın kullanınakta olduğu 100 tane 
oynak ahtveli pervane 50,000 saat
lik uçuf temin etmişlerdi!'. 

iki motorlu Boeing 247 !erde 
kuilanılmakta olan oynak hatveli 
pervanelerin kolları motorlardan 
her hangi birinin arızasında tesir
siz bir vaziyet olarak tayyareye 
atıl bir mukavemet göstermekb~dir. 

Ye. i motorlar "Gipsi - SiX ... 

T er.s silindirli, hava ile soğuyan " Gipsy • Si:ıc " lngiliz motoru 

Jngiliz firmalarından "De Ha- ı halinde in~asına bqlanmıttır. 
viland" imal etmekte olduğu tay- Tarif 
Yare motorlarının "Gı'psy" ser'ıa'ı· "G • S · " · I 'kı l · 
ne yeni bir tip daha ilave etti. Bu 
tip altı silindlrli, ters vaziyetli, ha 
va ile soğur bir motordur. 

Dört silindirli bir modelin mü
tekamil bir tipi olan "Gipsyıix" 
her türlü nakliye tayyaresiyle bir 
kaç rakipli seri turizm tayyareleri
ne tahsis edilmek üzere inta edil
mekted:or. Halen, "De Haviland" 
!arın dört motorlu tayyarelerinde 
( "Gipsty • Major" !ar yerine) ve 
iki motorlu "Brxgon" larında kul
lanmaları tekarrür etmittir. 

"Major Halford.. ile yüzbatı 
"De Haviland" tarafından planla
rı çizilen (Gipsy • Six), 2100 de
vir dakikada 180 beygirlik izafi 
bir takata malik bulunmaktadir. 
İngiliz Hava nezaretinin lüzum 
gördüğü bütün tecrübeleri muvaf
fakiyetle geçiren bu motorun seri 

ıpsy- ıx 'ın aı yet erı 
"G";psy- Six" babası olan (Gip

ay • Major) a nazaran fU faikiyet
lere maliktir: 

Takati daha yüksektir. - izafi 
olarak 2100 devir - dakikada, 185 
beygir~ azami olarak, 2350 devir • 
dakikada, 205 beygir. 

Beygir batına sikleti daha az
dır •• (Gi·psy • Major) 138 kilo
gramdır; beyğir batına 1,04 kilo
gramlık bir sikleti vardır. (Gipsy. 
Six) 195,700 kilogramdır; beygir 
bqına sikleti 0,955 kilogramlık 
bir siki eti vardır. 

Bu nisbetler azami takat üze
rinden bulunmuştur. 

Cephe sathı aynidir. - Taka
tin büyütülmüf olması dolayısile, 
motorun havaya arzetttiği satıh 
fazlalattırılmıttır. 

Müvazeneti daha iyidir. -
(Giptıy • Major) a göre, (Gipay 

Geçen sene, Amerikadan havalana· 
rak bir hamlede Süriyeye gelen ye bu 
suretle dünya meıafe rekorunu kıran 
"·Codoı" ile ''Rosıi" nin Buenoı - Ay
res istikametinde bu rekoru ıalaha ha
zırlanmakta oldukları haber veriliyor. 
Bu yeni teıebbüılerinde de "Codos" ile 
uRoııi" ayni tayyareyi kullanacaklar
dır. Bu makaatla "Joseph - Le .. Brjx" 
nin üzerinde ( tayyernin ismidir) bazı 
değitiklilder yapılmaktadır. 

"Maryse Hilsz" 
330 tipinde bir "Breguet" tayyareıi

le 26 lkincikanunda Paristen havalanan 
Fransız kadın tayyarecilerden Mayse 
Hilsz'in 13 Şubatta Kalköteden Rangu
ta hav~lanmıt olduğu ve buraya lcadar 
katetrnı! olduğu meaafenin 10.000 kilo
metreyi bulduğu haber verilmektedir. 

Yanında makinisti Prax ile seyahat 
etmekte olan Maryse Hilsz Rangondan 
Bankok ve gene merhale merhale Tok
yo'ya gidecektir. 

'Santos-Dumont'' 
"Blenot" fabrikalarında İn§a edilen 

ve 6SO lik dört "Hiıpano" motoriyle 
tecblz edilen "Santos ... Dumont" açık 
deniz tayyaresi cenubi Amerika hatl!n· 
dalci bahriye uçuılarrna ~lamak üzere 
hazırlıklarını ikmal etmitıir. Tayyare
de, ilk uçutlarında, bir yangın baılangı
cı ile harap olan kısımlar tamamen de
ğİftirilrnittir. 

Tayyarenin idaresi pilot "Bouout
rot'' ile "Quatremarre" se verilrnittir. 

" Ju. ~ de la Cierva " 
Otojir mucidi "Juan de ]a cierva", 

yenimodelini tethir ettikten aonrat Pa· 
risten ispanyaya hareket etrniıtir. Cier
va, memleketinde de bu yeni modelini 
(C. 30) tanıbnağa ve tamime çalııacak 
tır. 

" Coste" 
Coste ~'Caudron .. Phalene'' tayyare· 

• Six) te dakikadaki İftİa) adedi 
yüzde 50 nisbetinde arttırılmıt ol
duğundan pervane üzerinde teıir 
eden kuvvet müzdevicesi daha zi
yade intizam kesbetmit; motor 
sehpasının sarsıntıları daha ziya
de azaltılmıttır. 

Motorun evsafı 
Ters vaziyetti, altı silindirli, ha

va ile soğur, pervane ile doğru ra
bıtalı bir tipte ola nmotor, 118 mi 
limetre kutru dahilinde, 140 mili
metre tulü seyrinde, 9, 186 litre ai
lendre hacminde, 2100 devrinde 
184 beyğir izafi 2350 devirde 205 
beygir azami takatindedir. Motor· 
da kompresiyon kıymeti, 5,25, per 
vane de dahil olduğu halde siklet 
195 70 kilogramdır. Beygir · saat 
ba,~na benzin serfiyatı 0,313 lit
re; saat bqına umumi sarfiyatı 
68,19 litredir. Saat batındaki yağ 
sarfiyatına gelince bu da 2 litre
dir. 

Motorun yapısı 
Anamili ve pervane gövdesi. -

Anamili, Krom • nikelli çelikten 
yapılmıt olup regüllü çelik yatak
lar (8 dane) içinde dönmketedir. 

Milde hem istatik (sükunet ha
linde iken) hem dinamik (hare
ket halinde iken) bir müvazene 
tesiı edilmittir. 

Pervane göbeği, anamilinin u
cuna uyudurulmuf ve iki kama ile 
tutturulmuttur. Pervane iıe, bu 
göbeğe 8 civata ile tesbit edilmit
tir. 

Karterler. - Motoroun gerek 
alt, gerek üst karteri dökme elek
trondan yapılmıttır. 

Biyeller. - Hususi bir halitaya 
maliktirler. 

Pistonlar. - Sökme alüminyon 
halitasından olup aıcakta tretınan 
görmütlerdir. Birisi yağ aıyırı~ı ı;ıl
mak üzere üçer bileğiye malıktir· 
ler. . l • 

Silindirler. _ Çelıkten o an sı· 
lindirlerin her birinin üzerinde, 
genif, soğutına kanatları var?ır ! '!e 
alt kaidelerinden üst karterın ıçı
ne oturtulmutlardır. Kapaklarına 
gelince: Ust karterden uzanan 
saplamalarla silindirlerin üzerine 

sile, Danimarfı:aya doğru, bir seyahat 
uçuıuna hazırlanmaktadır. 

"Lombardi. Mazatti" 
Bir hamlede Romayı Brezilyaya bağ. 

lamak tecrübesine giriten ve Amerika 
sahillerinde, rakip olduklan "S •• 71" 
tayyaaresiyle bir kazaya uğrayan 1 tal• 
yan pilotlan, "Lambardi" ile''Mazeret• 
ti" ve makinist "Giulini" nin Babrimu. 
bit madalyesini takmalarına müsaada e
dilmittir. 

" Bellanca • Colwnbia " 
New • Caıtle hava meydanının ban. 

garlarında çıkan bir yangın bet " Bel· 
lanca" yi yakrruttır. Bunların arasında 
Bahrimuhiti üç defa atan "Bellana • 
Columbia" da bulunuyordu.. 

Her mayi mahruku yakar ~eni 1 
b:r motor 

"Lorraine" fabrikalannda, "Koche
fort" usullerine göre tadil edilrnit bir 
motorun tecrübeleri yapılmaktadır. 

"W,, şeklinde dizilenmiı 1118" •ilin ... 
diri olan bu motorun "6" ıilindirden 
ibaret olan orta dizisi muhafaza edilmiş 
ve budizinin silindirlerine birer ıopap 
ile hepsine ait müıterek bir kolektör i
lave edilmiıtir. 

Bu motorun demaraji benzinle ya .. 
pılmakta ve bir kaç dalcilıalık çalıfJlla• 
dan sonra petroJo, gazoYil ve her türl.J 
ağır yailan yakmaktadır. 

Kompresyon kıymeti yüksek olmadı· 
iından, motordaki elektrikle yalana ter 
tibatı kaldırılınamııtrr. 

Bumotor üzerinde çalııılmakta olan 
tecrübelerden alınacak neticeler üzerine 
imal edilecek ağır Y•i motorlarında 
kompreoyoon kıymeti yüksek olacağrn• 
dan elektrik yakma tertibatının buluna
mıyacafıtabiidi.r. 

muhkem ve (amyantlı bakır ron
delalar dolayıaiyle) kaçaksız bil' 
surette uydurulmutlardır. · 

Tevzi tertibatı. - Tevzi ameli
yesi kam mili ve supap itecekleri. 
le idare edilmektedir. Kam mili, 
hareketini, anamilinin bqına ta
kılmıt bir ditliden olmakta ve se. 
kiz yatağa dayanmaktadır. Milin 
üzerin<!,eki kamlar, batırılmıt çe• 
likten mamul supap iteceklerini ha. 
rekete getirmektedir. 

Yakma tertibatı. - Yakma a. 
meliyesini, üst karterin üzerine 
tesbit edilmit iki mamyato hazır· 
lanmaktadrr. Bunlar hareketlerini 
motordan almakta ve motor sürati 
nin 1,5 misli bir süratle dönmekte 
dirler. 

Yağlama tertibatı. - Motorun 
yağlama ameliye&İ için iki yağ tu 
lumbaaı vardır. Yağın tazyiki her 
mecrada ayni değildir. Anamili· 
nin yataklarına gioden hususi bir 
mecrada bu tazyik 3, diğerlerinde 
1 kilogramdır. 

Karbüratörler. - Motor, her 
biri üç silindiri besliyen ve yanmıt 
gazlarla ısıdılan iki "Claudel" kar 
büratörüne maliktir. 

ilk hareketi temin tertibatı. -
Ost karterin arkasında, bir elek· 
trik demarörü tesbitine mahsus 
yapılmıttır. 
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Ecnel:i şirketlerde 
Türkler 

(Başı l inci sahifede) 
murlar için tekaüt hakkı tamnmamışbr. 

Cemiyet, hastalık ve saire dolayısile 
yardıma muhtaç memurlara hekim gön
dermek ve ilaç vermek suretile yardım e
decektir. 

Cemiyet, ecnebi ıirketlerde müıtah
dem Türk gençlerinin, seciye sahibi ol
malarını gaye ittihaz etmiş olduğu için 
ihmal ve tekisülü dolayısile vazifesinden 
tardcdilen, milli umdelere mugayir hare
ketlerde bulunan kimselerin, cemiyet lis
tesinden kaydini terkin edecektir. Ce
miyet nizamnamesinde bu hususta sara· 
hat mevcuttur. 

Cemiyete girecek olanlardan iki lira 
kaydiye alınır. Aylık taahhüdat memur
lar için 100, müstahdemin için elli kuruı
tur. 

Cemiyetin merkezi, şimdilik, Beyoğlu 
Halkevi binasnqladır. Bu cemiyetin te
şekkülü münaaebetile mevcut ecnebi tir
ketlerle burada müstahdem Türk, gayri 
Türk ve ecnebi memur ve müstahdemin 
miktan ile bunlara verilen maaılar hak
kında tetkikat yaptık. Elde ettiğimiz ne
tice ıudur: 

lstanhalda 78 ecnebi şirket ve 11 ec
nebi banka mevcuttur. 

Şirketlerde mevcut 212 Türk memura 
mukabil 436 ecnebi ve 390 cayri Türk 
rnemnr vardır. Bundan baıluı 495 Türk 
hademeye mukabil 53 gayri Türk, 14 ec
nebi hademe vardır. Şirketlerde Türk 
hademenin fazlalığı bazı ıi:rketlerin a· 
mele İstihdam etmelerinden ileri gel
mektedir. 

Mecmu maaıın yüzde 90 ı ecnebi me· 
r.urlara, y~de 9 - 11 i Türklere veril
mektedir. 

Türk memurlara verilen maaı nisbeti, 
ecnebilere verilen maaı niıbeti ile kıyas 
e :lilemiyecek kadar azdır. Bilhaasa mü
dürlere ve diğer ,eflere nisbetaiz dere
cede yüksek maaş veriliyor. Bazı tirket
ler vardır ki müdüre verilen maaş bütün 
r-ıemurlara verilen maaıın mecmu.undan 
fazladır. 

Ecnebi bankalara gelince: Mevcut 11 
ecnebi bankada 112 Türk memnr vardır. 
Bunların 44 Ü memur, 68 i hademedir. 

Buna mukabil 176 gayri Türk, 274 
ecnebi memur müstahdemdir. Bu mık.ta
rın 163 Ü gayri Türk memur, 13 Ü gay
ri Türk hademe, 9 ecnebi hademedir. Bu 
hesaba göre bütün ecnebi bankalarda 
571 memur vardır. Bu mücsıeselerde 
müstahdem 44 Türk memuruna senede 
2860 lira, ecnebi memurlara da 85,900 
lira maaf verilmektedir. 

Yukanda zikrettiğimiz rakamlar, ec
nebi tirketlerin kili milctarda Türk me
mur iıtihdam etmediklerini göstermek
tedir. 

Verilen habere göre bazı ıirketler, ye
ni teşekkül eden cemiyete dahil olan me
murlarının cemiyetle aJakalarmı kesme
lerini kendilerine tebliğ etmiılerdir. 

Cemiyet idare heyeti bir kaç gÜne ka
dar toplanarak reis ile diğer vazifedar
lan. intihap edecek lir. 

Tal ebe birliği 
(Başi 1 inci sahifede) 

ela neırediyoruz: 
A - "Şehir gençlik komitası., namı 

altında gönderilen tehdit mektubunu 0-
niveniteye gönderilen mektupta bahse
dildiğinden T. Şirketine alenen tee11üf 
ederiz. 

Türk gençliği ıuurunu daima muhafa
za eder ve hakkını kanuni yollardan arar• 
Her hangi bir meçhw tah•ın nyahut 
ligarazm gençliğe izafe etmek için biz
zat ıirket tarafından tertip edildiği muh
temel bulunan bu mektup hadisesinin Ü
niversite gençliğile bir alakası olamıya
cağı tabiidir. 

B - Tünelde olan vakanın da Birli
iimizle zerre kadar alikaıı yoktur. Ve 
müsebbip ıahıs uydurmadD". 
Yaptığnmz tahkikata göre diğer Ta

lebe Cemiyeti idare heyetlerine menıup 
arkadaşlardan hiç kimse böyle bir va
kaya phit olmamııtır. 

C - 2 nci hadise tamamen ıahsidir. 
Ve tahrif eclilıniıtir. Valc'ayı Mühendis 
Talebe Cemiyeti tavzih ve tekzip ede
cektir. 

Ufacık bir zabıta vakaıını izam ede -
rek tahkikat yapmadan Üniversite Rek
törlüğüne şikayet mektubu yazan tirke
te tekrar tee11üfler yollarız. 

Milli Türk Tal ebe Birliği 

Tarihi roman : 70 -

Yumurta ihracı 
Başlıyor 

(Başi 1 inci sahifede) 
yenilmiJtir. Yemeğin aonlarında Yel -
kenci zadeler namına Hilmi Bey bir 
nutuk aöyliyerek ticari tetkikler için 
latanbula gelen lapanyol heyetini se· 
liimlamıt ve ezcümle demiştir ki: 

"fapanyol misafirleriıniz bu tetkik 
ıeyahatlerile Türkiye ile ispanya ara
ımda ıiındiye kadar inkip.f edemiye
rek basit bir tekilde kalan ticari mü • 
nasebatm inkiıafı için büyük bir çığır 
açını§ bulunuyorlar. Bundan her iki 
memleket te azami iıtifadeyi temin 
edecektir .. ., 

Bu nutku lspan)·ol Heyeti reisi 
Marquis de Lara cevap vermit ve Tür
kiyede göaterilen hü1o11ü kabul ve mi
safirperverlikten hüyiik bir mahzuzi -
yet duyduklarını ve buna -;,ncak Türk 
nazırlarının lspanyayi ziyaretlerinde 
mukabele edebileceklerini aöyleınif -
tir. Bu nutuklardan sonra gerek he -
yetten, gerek yumurtacılarmıızdan bir 
çoğu mütekabilen hissiyatlannı izhar 
etmişlerdir. 

İspanya ile Türkiye arasındaki se
ferler yakında baılıyacaktır. llk va -
pur Karadeniz sahillerinden yumurta 
alarak Köstence, V ama Ye Burıraza 
uğradıktan aonra latanbula gelecek ve 
20 Martta lıtanbuldan hareket ede -
cektir. 

lapanya ile TÜrkiye arasında tica • 
ret itilafnameıi o vakte kadar akte
dilmezae lıpanyollar fazla alınacak 
ıümrük resminin üçte ikisini iade et· 
meği kabul etmiılerdir. Yuınurta ibra 
catçılanmız bu tekilde ihracat yap -
mağı kabul etmiılerdir. 

" Almanya harbe 
Hazır ol!,, 

(Batı 1 inci sahifede)' 

dan mürettep, lngilterenin istilası pla
mnı da gösteriyorlar. 

Almanya'nrn Londra Sefiri M. Banse' 
nin kitabının ancak müellifini meı'UJ e
debileceğini ve eserin Almanya canibin
den ~t ve takbih olunduğunu mutazanı
~ hır fıkra neırettiğinden gazeteler, 
bilm.uka.bele Banse'nin Brünsvik Oni
ver~ıtesınde resmen müstahdem hulun• 
dugunu hatırlatmaktadırlar. 

F akal Hitler salhten bahsediyor .• 
.MONlH, 26 (A. A;) - Baıvekil M. 

Hıtler, 14 sene evvel ilk defa nutuk ıöy
lediği ıalonda dün alqam bir nutuk irat 
etmiı, Milli Soıyaliat Fırkaaınm tee11üı 
Ye inkitafına ait hir tarihçe yapbktan 
ıonra, demiıtir ki: 

"Milletin önünde daima isbatıvücut 
etmek mecburiyetinde oldağnmuza luı

niiz. Son zamanlarda baıka bir devlet· 
te hükümetin bundan kaçındığını gör
dük. Bundan, milletin tasvibini istiyecelc 
ceıaret olmadığı zaman salmulır. Bu 
haJ hizde hiç bir zaman olımyacakbr. 
Biz hiç bir vakit tiddete müracaat lüzu
munu hissetmiyeceğiz. Binaenaleyh, ıe
nede en az bir defa millet hakkımızdaki 
karanru vermek imkanım vermek istiyo
ruz . ., 

M. Hitler, sulh siyasetinden hahıede
rek demiıtir ki: 

"B~tü~. milleti arkasında gören adam 
hafiflik gostererek bu milletin kanını dö
k~ek tarzda hareket etmiyecek ve mil
letın menfaatlerini daima muslihane n
ııtalarla müdafaaya çalııacalıtır. Millet
ler arasmda hakiki sulha taraftarız.. Bi
naenaleyh, namuslu ve sulh hiısile mü
tehassia her milletin iıtemeğe halda o-

lan bir. ~Y_İn. Alman milletinden esirgen· 
memesım ıstiyoruz.,, 

Yurttaş! 

Daima yerli mah.ulü ye, 
Daima yerli malı kullan 
Çünkü 

' 
Bu mamul ve bu mal senindir. 

M. t. ve T. 
Cemiyeti 

Güneşin Oğlu 
Yazcr.ıı: lskender FAHREDDiN 
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Hadisenin aydınlanmamış tarafı yok 
(Baıi 1 inci sahifede) 

vat Bey isminde bknaz, kısaca boylu 
bir zat, ki.tiptik -vaıifeıini görmekte.
dir. Bet altı sene devam eden hu or • 
taklık, iki Üç sene var, ki bazı anlaşa
mamazlıkları mucip oluyordu. Niha -
yet bir tütün alını satımı lbrahim Bey
le Tülekyan Efendinin aralarının ada· 
makıllı açılmasına sebep olmuı ve ıir
ketin tasfiyesine karar verilmiştir. iki 
sene kadar evvel yapılan bu tasfiyede 
Tülekyan Efendi 3800 lira alacaklı 
çıkını§, lbrabim Bey de kendisine bu 
hususta bir deyn senedi venniıtir. Ka
tip Cevat Efendiye tasfiye neticesin -
de hemen bir ıey isabet etmemiıtir. 
Bu ayrılııtan aonra lbrahim Bey, Ni· 
ıastaciyan hanındaki yazıhaneyi ken
di namı hesabına idame etmiıtir. Ce
vat Efendi d<! kendisine katip olarak 
alıkoymuf, komiıyonculuk kabilinden 
i,ler yapmıya devanı eylemittir. Art.İn 
Tülekyan Efendi ise, Türk. Felemenk 
tütün tirketine İntisap etnıi~tir; tirke
tin baş mübayaacuı ve en nafiz ko • 
misyoncuıudur. Şirket tasfiye edilmiı, 
öküz ölınüı, ortaklık be>zulmuf olma
ıma rağmen ortadaki 3800 liralık ala
cak verecek meselesi, lbrahim Beyle 
Tülekyan Efendi arasındaki bağın ta
mamen çözülmesine imk&n bırakma .. 
maktadır. Buna ilaveten Cevat Efen -
di de, Tülekyan Efendiden yardnn ve 
daha gelirli bir İ§ istemekte ve biraz 
da lbrahim Bey heaahına hareket et
mektedir. Filhakika Cevat Efendi, Tü 
lelıyan Efendiye bir mektup yazınıı
tır .. Bu mektubunda yalvaran bir liıan 
kullanmakta ve "yanınızda hizmet verin 
ve size yardım edeyim" demektedir. O,. 
•~t Efendi Tülekyan Efendive yalnız 
bır mektup göndenniı değildir. Ara • 
dan biraz zaman geçtikten sonra Ce
v~t Efendi, Tülekyan Efendiye ikinci 
bır mektup göndermi,ştir. Bu mektup 
ta kullanılan lisan, tehdit&miz mahi
yettedir: "ilk mektnbuına cevap ver
medin. Hakkımı isterim ve almağa da 
muktedirim. Eğer iki gün zarfında ce
v~p vermezsen yapacağımı ben bili -
rım . ., denilmektedir. Tülekyan Efendi, 
bunu da cevapuz bD'akmıfbr. Diğer 
taraftan lbrabim Bey de, alacaiı olan 
ve senede raptedi!ııoiJ bulunan 3800 
lirayı aramaması için Artin Tülekyan 
Efendiyi ıtkıJtmnaktadır. Bu mevzu 
üzerinde de Tülekyan Efendi tehdit 
edilmektedir. Bütün bu mektuplann 
ye tehditlerin neticeaiz kalma11 üzeri
nedir, ki son bomba hadisesi tertip e
dilmiıtir. 

Rumi tahkihat ne anlatıyor? 
Buradan ötesini yapılan resıni tah· 

kikata istinaden anlatalmı: 
Ge • •n perıembe gecesi ıaat sekiz 

buçuğa doğru Tünelden Şiıliye giden 
tranıvayda bir el çantasının unutuldu
ğunu gören biletçi, bunu oradaki ga -
raja tesliın etmiıtir. Bu çanta eski bir 
feydir. içinde Üç kitap, bir mektup ve 
her biri birer zarfa konulmuı dört bom 
ha vardır. Mesele, derhal zabıtaya ha 
ber verilmit, it Eınniyet müdürlüğüne 
derhal telefonla bildirilınittir. Bu sııl 
rada müdiriyette E.maiyet 111.üdür mu~ 
avini Hüsnü Bey bulunmaktadır. Hüs 
nü Bey, derhal Şişliye gitmit, bulunan 
mektubun delaletile Tülekyan Efendi
nin ikametgahı tesbit edilmittir. Tü -
lekyan Efendi, Bomonti tramvay cad
desinde, inkılap müze.inin yanındaki 
köte batından itibaren ikinci gelen 232 
numaralı apartımanda aileoile ba§lı -
ba§ına oturmaktadır. Çantadan çıkan 
biri ennen.ice bir romandır: Diferi (la 
tanbuldan Bursaya) ve (Vatandat, 
türkçe konu§) ünTanlı kitaplardD". 

Mektupta ne yaz.ılı? •• 
Çantada, bu kitaplar arasında çı -

kan mektubun Samsundan geldiği Ü • 
ezrindek~ d~adan anlqılmq~r. 
Fakat 1nurselın adreıi ıilinmiıtir. Eski 
Arap harflerile yazılmıt olan bu mek
tubun metni şu idi: 

''Kardefİm Artin Tülelıyan El., 
Selam ederim. ı,.,.,uah ôliyetteıi • 

nİlı:. Y alıup Balradan geldi; •el&m cı
der. O taraftan Foilı Efendiye ulam 
ederim. Fehmi lhye -lôm ederim. Si
parİf ettiğinU: 4 adet "fYGYİ t1öndere
celıtim. F ailı ile görulerenwdim. Zira 
Faik lıorkr · trr. G~ une Romtınya 
uapurunda:.; menkden dolayı hiç bir 
İfe tlİremİyor. F alıat 6a eıyalan alııa
ma ııabaha bekle. lı tembellilıle ol • 
"'?· Emanetleri aldıimda Şifliden 
Kôiıthane caddesüulelıi haneye git. 
Balıi •el&m." 

Mektubun tarihi 31-12.931 de ve 
İmza yerinde (F. ~) harfleri vardır. 

Emniyet müdürü İf başında 
Bu n>•ktubun delaletile derhal 

yeri teobit edilen Tülekyan Efendi i
kametgihında nezaret altına alınnııf 
ve kapıya bir de polis men:ıuru ikame 
edilmiıtir. Aradan çok geçmeden Eın· 
niyet müdürü Fehmi Bey de Şiıliye 
gitmiı ve Tülekyan Efendinin ika • 
metgahında arama yapılmııbr. Bu a· 
ramada, evde siyasi mahiyette her -
hangi bir delil ve emare bulunama -
mı§, bilakis Cevat İmzasile Tülekyan 
Efendi, gönderilmiı olan yukarıda hü 
lasalarmı yazdığımız iki mektup ele 
geçmiştir. Hemen sorguya çekilen 
Tülekyan Efendi demiıtir ki: 
"- Bu Cevat Efendi, lbrahiın Bey

le ortak olduğumuz müeasesede ki -
tipti. Tasfiye esnasında tabiatile ken
disinden ayrıldık. Bir ıey alamadığın
dan tiki.yet ediyor. Bana evvela yal· 
vanı kılıklı hir mektup gönderdi, ken 
disine yardan etnıes.i ve yanıma alma
mı istiyordu. Cevap alamayınca teh
ditkar bir mektup gönderdi." 

lbrahim Ef. nin yazıhanesinde 
arama 

Tetkik ediliyor ve görülüyor ki, çan 
tadan çıkan mektupla Tülekyan Efen 
dinin evinde Cevat imzasile bulunan 
iki mektubun mürekkepleri aynidir. 
Bunun mütehasa,.lara tetkik ve teobit 
ettirilmeai cumartesi gününe bırakıla .. 
rak zabıtaca, hemen lbrahim Be7in 
Niıastaciyan Hanındaki yazıhanesın • 
de bir arama yapılmııtrr. Bu aramada 
yaııhanede Tokatlı Mu&tafa İmzalı bir 
mektup bulunmuıtur. Bu mektup, lb
rahim Beyle Tülekyan Efendinin ara
larının çok açık bulunduğunu ve mü • 
nasebetlerinin husumet derecesinde 
olduğunu gösteren mahiyettedir. Bun
dan bqka çantadaki bombaların sa • 
rılı olduğu zarfların ayni, lbrahim Be
yin yazıhanesinde bulunrnU§hır. Zabı 
tanm, Tülekyan Efendi aleyhine mü • 
rettep bir hi.cllie kartısmda bulund,... 
ğu hakkın.da hi.aıl ettiği şüpheleri 
bunlar takviye ediyor. 

.Yazılar Cevat El. rin 
Tabii, derhal Cevat Efendi de, Bo

ğaziçindeki evinden zabıtaya celbe
diliyor. Ve Şiıli civarında oturan lb
rahim Bey de celp ve sorg-uya çekili -
yor. Diler taraftan Tülekyan Efendi
nin evinde bulunan mektuplarla çan
tadan çıkan mektupların ya.zıaı ehli 
hibreye tetkik ettirilmittir. Bu meyan
da Güzel Sanatlar Birliğinden müte -
ha1&ıa lsmail Hakkı Bey de çağın! • 
mıı ve bu mektnptaki yazının Cevat 
Efendiye ait olduğu tesbit edilmittir. 

Bombalar nereden alındı?. 
Bu neticeden sonra mesele, ıu nok

taların tenvirine münhasır kalıyordu: 
1 - Bombaları tramvayda kim br

rakb? 
2 - Bombalar nereden ve kimden 

ne zaman ne auretle tedarik edilmiı -
tir 

Tahkikat tamik edilince; bu noktar 
lar da teabit edilmittir: 

lbrahim ve Cevat Beylerin hizmet
lerinde bulunan Rizeli Mehmet ismin· 
de biri vardır. Mehmetten bot veya 
dolu birkaç bomba bulmaaı iıtenil -
miıtir. Mehmet, memurluktan müte • 
kait ve gene J!jzeli olan Sanyerde la
kele caddesinde 107 numaralı hanede 
oturan Rizeli Hafız Mehmet Ragıp 
Efendiden bu bombalan tedarik et -
miştir. Derlıa.1 Hafız Mehmet Ragıp 
Efendinin evinde taharriyat yapılıyor 
ve 100 küsur bomba kapsülü bulunu
yor. 

Mehmet Ragıp Efendi diyor ki: 
"- Bunlar harbi umumiden kal -

mıılardır. Rizeli Mehmet bana geldi, 
son kar fırtınasından hir gün evveldi. 
Benden domuz öldürmek için dört 
bomba kapsülü istedi. Pazarlık ettik. 
30 liraya mutabık kaldık. Ertesi sabah 
geldi ve kapaülleri alıp gitti . ., 

Hadise nasıl tertip edilmif?.· 

Çantadan çıkan bombalar. ~~tehas
aıalara tetkik ettirilmiı ve iki~nın ~· 
ikisinin de dolu olduiu ve filhakika 
umumi harp senelerİ!den _ka~ş bu
lundukları görülmiiftur. Rizelı Meh -
met, bombalan a!mca doğruca N_iıa~ 
tac.iyan hanındaki yazıhaneye cıtmıı 
.,.e bombaları lbrahim ve Cevat Bey -
lere teslim etmİftlr.Bunun üzerine Cevat 
Bey, e.ır.i bir tarihle ve F. N. imzasile 
Tülekyan Efendiye hitap eden ve çan 

' 
gelmek iatemi9.. Kinimin üstüne çok sever ama, deve kini tutmaz. 
laf basar ve onu gene eskiıi gibi Zaten kadınlar çektikleri ıstırabı 
severim. çabuk unuturlaı. 

- Suriyeye akın yaparaaıı, Mer - Batıluqu'nun yüzü gülmeğe bat-
ai'yı nerde ve kime bırakacakım? !adı: 

- Onu ele geçirdikten sonra, - Doğru söyliyorsun değil mi, 
tekrar elden çıkarmak ve gözden Hitay? Beni aldatmıyorsun, bana 
uzaklaştırmak İstemem. Ben nere- yalan söylemiyorsun, değil mi? 

- Kartal eti ne kadar tatlı olu- 1 afyon içmeğe tetvik ediyordu. ye gidersem, onu da beraber götü- Hitay suratını astı: 
yor, değil mi? Hit&y; reisin ısrarına karfr, af- tereceğim. • _ Sen benim Sertelli yaylaıın-

Diyerek afyon çubuğunu çeki- yon içmemekte inat etti. Ç ) J • • ıı· • d h" ı · ) b" b b apu cu arın reısı eme ının ta- a ıç ya an soy emez ır ço an 
yor ve bıyık altından ço an kızına Batıkutu çubuğunu tüttürüyor, hakkuk ettiği tath bir rüya ıçın- kızı olduğumu bilmiyor musun? 
gülümsüyordu. • uzandığı yer" - saatler geçtik- de Yatıyor gibi dalgındı. Biz yalan söylemeyiz.. Doğruluk-

Hitay yedig"i etin kartal yavrusu çe - pelte gibi seriliyor, kımılda- Af kti 1 yonunu çe •• tan ayrı mayız .• 
oldugu" nu anlamıttı· mıyordu. , 1 D k d - .. fi f 

Ç b ı ' umanmı yu arıya ogru u e- Çoban kızı yerden bir tutam a -
- Bilmiyerek yediğim için gü- 0 an kızı sordu: di.. yon aldı ve Batıkuşu'nun çubuğu-

nah sayılmaz.. - Meraii.'yı çok seviyor musun? Çoban kızma dönerek: na koydu: 
Dedi •. Hiddetlendi. Fakat, hid- Batıkuşu, afyon dumanı içinde - O, büyük bir kabile reısının - Bunu da Mersa'nın hatırı için 

d · · b ıı· k • t d" Batr ı9ıldayan gözlerini au··zerek·. O 1 · etını e ı etme ıs eme ı. - kızıdır, dedi, o, babası gibi büyük çekeceksin! timdi ya nız sem 
ku,u'nun afyon çektiğini görünce, -E~kiden çok seviyordum, dedi bir kabile reisinin kansı olmağa dü1ünüyor •• Sen <le onu düşünerek 
çubuğunu tekrar doldurmak fırsa- fakat yüreğinden (Bora)nın ıevgi.' j layıktır. Eğer Suriye Kralının tah- eğlenmelisin! 
tını kaçırmak işine gelmiyordu. sini çıkaramıyacağımı anlayınca 1 tını ele geçirmeğe muvaffak olur- Batıkuşu son a f yon çubuğunu 

H itay, Batıkuşu'nun yanma so- kinim uyand ı. Kendi elimle büyüt- ıam, günün birinde kral karısı bile da çekmeğe başladı. Artık batı 
kuldu: tüğüm ve beslediğim yılanı, kendi olabilir. Ah, ~itay! O timdi yanrm- dönüyor, gözler i kapanıyordu. 

- Bora yurdumuzda afyonu me· elimle boğup öldürmek ist iyordum. da olsaydı .. Bı denbire Meraa'yı Kendi kendine: 
netti.· Delikanlılar ne~esizlikten - Bora'ya kaçmasaydı, ö ldüre- o kadar çok göresim ge!ai ki. . _ Bora •• Uç gün sonra elime 
sararıp sol dular. Ne kendi içiyor.. cek midin? - Merak etme, Batıkuşu! Belki dü~eceksin! 
Ne d e başkalarına içi ı iyor. - Şüphesiz •.• Ka:anmı vermit· yarın, belki de öbür giı"h ona. ka- Diyordu. Seni bir yaban domuzu 
Diyereı, sözü değişt irdi. tim. Sevdiğim kadının başkasını VU'3caksın ! O seni candan seven avlar gibi, parçalryarak öldürece-
Batıkuşu T ürk yurdunda fa z!.- düşündüğünü görmeğe tahammül bir kızdır. ğim .. Sırma püsküllü kuşağını be-

afyon içmekle tanınmıştı. Zaten edemiyordum. • - Ona çok iskence yapmıştım. !inden koparıp kendi belime taka-
onu h rk sin gözünnden düşüren - Ya şimdi.-? Hitay! Aca:ba ~nan da bana kini cağım .• Kral (Opser)in bana gön-

~~~..1.-L~.:-~·L•:......ı..o-~·L....M0..ı.i.0l..~~~~J....~ .. ..Aı:1"'1aııı:ı..lo.i.-l~ .... ..:.;··n.....a.-.ı.01&.J. .... ,.......,....ı~~~~~~~~~~~~.L...ı....;:,;~·~-~· ..... ~--.i;..· AQ 1 

tanın içinden çıkan mektubu yazmıı 
ve bunu Sa.maundan gelmiş eski bir 
mektup zarfının içine koymuıtur. ib
rahim Bey de, Rizeli Mehmedin cö -
türdüğü bombalan, zarflara koymuı· 
tur. Rizeli Mehmediıı Çaqıiçinde te -
darik ettiği yukarıda isimleri yazılı 
kitaplar arasına konulmuı ve bomba
larla birlikte gene Mehmedin Çarşı • 
dan aatm aldığı eski bir çantaya ycr
leıtirilmiştir. Bundan sonra Ri~eli 
Mehmet, ak,amı beklemiJ ve aldığı 
talimat veçhile, hareket ederek gece 
hava adamakıllı karardıktan •onra 
Tünelden bindiği tramvayda mahut 
çantayı hırakmııtır. 

Zabıta, çantadan çıkan mektupt'l 
isimleri geçen Fehmi ve F aikin kimler 
olduğunu da tahkik ve teıbit etmiş -
tir. Bunlardan F ehminin Almayan is
minde bir Ermeni mühtedisi oidufu 
anlatılmıttır. Faik te Ermeniden d<iıı· 
medir. ikisinin de bomba hadiseım -
de alakaları olmadığı ve Cevat iley 
tarafından kasden isimlerinin mektu
ba yazıldığı tesbit edilmittir. 

Bu suretle bomba lıidiseıine ait 
bütün karanlık noktalar aydmlatılnııt 
ohıyor. Tülekyan Efendinin ismi, dün 
kii gazetelerde (Turabyan) , ( Gülbe
nekyan), (Yavruyan) olarak çıkmıJ. 
tır. Bunların hiç birinin hadisede ala
kaları yoktur. Tülekyan Efendinin is
mi, Sirkecide Kayseri hanında bir ya
zıhanesi olan Tulukyan Efendi ile ele 
kanıtırılımıtır. T ulukyan Efendi, ha -
diaede kendisinin alakadar olmadıi;ını 
giden bir muharririmize temin etıniı -
tir. 

Tülek.yan El. nin evinde 

Dün bir muharririnüz, Tülekyan 
Efendi ile gÖrÜ§mek Üzere kendisini 
bulunabilt:cegi yerlerde aramışt..-. 
Mubarririınız evvela mumaileyhin ko· 
m.iıyoncu 'e mübayaacı olduğu Türk 
• Felemellk tütün ıirketinin Tophane 
yolcu salonu karırsındaki merkezine 
ıritmittir. Burada muharririmizi kapı
dan karıılayan bir hademe, ~ is • 
tedi.ğini aormut ve (Tülekyan Efendi
yi) diyince: 

- Burada durunuz, bakayım, de -
mittir. Hademe birkaç dakika soru a 
avdet ederek ıunlan aöyleıniftir: 
"~ Tülekyan Efendi, buraya her 

zaman gelmez • Hele üç gündür biç 
gelmiyor. Kendisini ikametgahında 
arayınız.,, 

Muharririmiz bundan sonra Bomon 
tiye gitmiş ve d~rt katlı bir apartıma? 
yaTrUsunda oturan Tülelıyan Efend_ı
nin kapı .. nı çalmıtın"· Bu sırada evın 
dört katmm bütün pencereleri •muıkı 
lacivert perdelerle kapalı idi. Sokak 
kapısının demir parmaklıklı pencere• 
ıini Madam Tülekyan açmıf ve mu -
barririmizin ziyaretini Öğrenince ıun
lan aöylemiıtir: 
"- Kabil değil. Bizim Mösyö bu • 

günlerde hiç bir gazeteciyle, batta hiç 
kimse ile görüımiyecektir. Zaten tim
di kendisini hir imza için Polis müdür
lüğüne çağırdılar Ye gitti.,, 

Madam Tülekyan ile muharririmiz 
arasında ıu muhavere geç.mittir: 

- Bizim bildiklerimiz bunlar Ma· 
dam, ıiz ne der•iniz? 

- Ne diyeyim? Polisten bunlan 
aöylemitlerse doğrudur. Yalnız §'JnU 
aöyliyeyim: Bizim Mösyönün lbrahim 
Beyle ortaklığı iki ııene var, bozul -
muştur. . 

Bizim bu qte hiç bir münasebetırniz 
yok. Her ıey bu bir iki gün için.de z'.'
ten anlatılacak. O zaman gelırsenı:z 
M., ıize ber teyi aöyliyecektir. 

_ Peki Madam, hu Cevat ve .lbr~; 
him Beyler size hiç gelmezler mıydı• 

_ Hayır, eskiden lbrahim Bey ge-

lirdi. • • I . d k ? Bari sızde resım erı e 70 mu = BiJıne11>, belki Mösyöde vardır. 
_ Bu ite siz ne dersiniz? 
_ şiındilik hiç bir şey diyemem. 

Hepsini Mösyö söyler icap edince .• 
- Arada bir alacak verecek kav

gaıından bahsediliyor da .• 
- Kimbilir, belki de vardı. ,. 
Diğer taraftan lbrahim Beyin Ni -

ıanstaciyan hamndaki yazıhaneıine 
de giden muharririmiz, orayı kapalı 
bulmuştur. Odabatı, yazıhanenin üç 
gündür kapalı bulunduğunu söyle • 
miıtir. Tütün tacirlerinden bazılarile 
lıim Beyin son zamanlarda Tülekyan 
Efendiye borçlu değil, hakikatte keı.
dioinin atlamıı ve alacaklı bulunmut 
olduğundan yanayakıla bahsettiğini 
söylemektedirler. Adliye tahkikatı ve 
muhakeme, bittabi hakikati göstere • 
cektir. 

!arın batına geçerek Suriyeye ine
ceğim. (Askalon) sarayını ya.ğma 
edeceğim.. Suriyelileri ayagıma 
dütüreceğim ve Kralı.~ir tutsak 
gibi kapımda bekletecef{ım. Pm:l:ı-
1 U ·· ı··k ·· ··n kaldı! Mera... ç gun u omru 
sa'yı bir gün bile koynuna alıp se
vemedin! Onu ben alacağım •• Ben 
olqıyacağım. Çünkü o, _ben~ sevi
yor. (Fırat incisi) benımdı. Gene 
benim olacak. 

Ve gözlerini kap~yarak sızdı •• 
Afyon çubuğu ehnde yere düş

müttü. 

••• 
Eski Tüık adetleri 

Birleşik Türk kabileleri reisi 
(Ur) şehrine geldiği zaman, mü
him bir mesele ile kartılatmıştı. 
Erkek çocuk babaları, oğullarını 
evlendirmek için, etraftaki köyler
de çocouklarının beğendikleri kız· 
)arı kaçırtıyorlar ve bu yüzden kız 
babalarile e r kelc çocuk babaları 

arasında g ittikçe artan ve der-in!eşen 
husumetler ve mücadeleler başlı
yordu. 

Bir kız babası, Güneş'in ogluna 
müracaat ederek: 

- Kızımı kaçırdılar •. Kızım da 
ben de razı değiliz. Kızımı senden 

isterim. 
ive sik' vet etmi,ti. 

MEMLEKETTE 

Sivas gazetesiz kaldı 
SIV AS, (Milliyet) - Cuma gü

nü buraya gelmesi liizım gelen h· 
tanbul treninin kardan gelemeıııe· 
si bizleri iki gün gazetesiz bıraktı· 
Pazar günü dört gaezteyi birderı 
okumağa mecbur kaldık. 

--o---

Sivasla bisküvili piyango 
S1V AS, (Milliyet) - Siva$!~ 

son günlerde bir ikramiyeli bis~0: 
vi sahtı aldı yürüdü. Paşa Cam•51 

önünde sıralanan masalar ve üze.r 
!erine dizilen deste, deste bisküvı· 
ler ve ikramiye eşyaları... Y aııla· 
nnda, büyükler ve küçükler, avaı 
avnz bağırıyorlar: 

- Haydi Beyler, beş kuruşa 
gramofon. 

- Tali, tans, kader... Bet ku· 
ruş verin, b ir tane de siz alın, bu· 
yurun .• 

Bu sesi işitenler masaya yak.la· 
tıyor ve bir tane bisküvi kutusu 
alıyor. Ve içerisi okunuyor •• 

- Verin Efendiye bir ayna .• 
- Amma da yaptın ha .• 
- Verin Beye bir kalem ucU·· 

- Be birader kalem ucunu rıe 
yapayım? Onun yerine başka bir 
feY, hiç olmazsa bir defter ver de 
hesaplarımı yazarım. . 

- Ver beş kuruş, sana şu fanı· 
!iyi vereceğim, haydi bakalım •• 

ihtiyar kuşağının ara!mdan bir 
kese çıkardı. Bağını çözdü, elini i· 
çerisine daldırdı ve beş kurut çı· 
kararak bisküviciye uzatb : 

- Al bakalım evlat, hakikaterı 
tu fanelada gözüm kaldı. 

Deste deste yığılı kutuların hail 
gisini alacağını keıtiremiyordU· 
En nihayet en altından bir tane al 
dı ve içerisini açtı, yanında bekli• 
yen küçük bir yavruya: 

- Evlat bak bakalım ne yazı· 
yor? •• 

Küçük heceliyerek: 
- Çorap askısı, dedi. 
ihtiyar daha fazla bekliyeıııe• 

di •• Bisküviyi de almadı ve aavut· 
tu... Kendi, kendine söylenerelc 
gitti .• 

Küçük yavrular masaların eıra 
fında dolatıyorlar. Ve ik:de bircle 

- Efendi amca, dört kurutuıP 
var. Bir de ben alayım mı? 

- Olmaz yavrum, Anneııdeıt 
de tamamla da gel. 

Çocuk boynunu bükerek uza!'" 
!aşıyor, artık müşteri azalıyor, bıs· 
küviciler de sağdan, soldan bağır· 
mağa gene başlıyorlar: 

- Bet kuruta fU gramofonu a· 
lan yok mu, yok mu? •• 

- Bet liralık fanilayi bet kU· 
ru9a veriyoruz, gelin siz alın Be:Y· 
ler •• 

Bu piyangocular mahalle ara• 
farında ekttik değil.. 

Kepenek suyu 
SIV AS, (Milliyet) - Sivast• 

"Kepenek" suyu diye maruf bi~ 
su vardrr. Kepenek lUyunun içiıııı 
çok iyidir. Bu suyun bir çok bati= 
lıkları tedavi ettiğine dair bir ı;~· 
kıymetli doktorlarımızın raparbir 
rı vardır. Bu suyun daha esaslı e 
surette memlekete dağıtılma~.• e 
halkın suya olan ihtiyacının önU~ı 
geçilmesi için Belediye reisİJll11' 
Hikmet Beyle aza arkadaşları ı;o 
uğraştılar .• 

Ve bunda muvaffak oidularİ: 
Kepenek suyunun memlekete geş• 
mesi için çok gayret sarfoluıııııj 1• 
tur .•• Bundan dolayı da çok !i1' 1• 

f8D Belediye reisimize ve ıu:al~~ 
na memleket namına teşekkU 
bir vazife telakk. i ederim. , 

.....tnıl' 
haber göndererek kızı çag" - ' 
ve babasına teslim etmi9ti. 1' 

B h~d· .. • k k çoC:U u a ıse uzerıne er e _
1 

ı:ııa· 

babaları, kız babalarile ~~ele· 
dan kızlarını cebren alıp gotiJ 
ten 9iddetle menedilmişti. • eıı 

" o-ı 1 d" k istı:Y g unu ev en ırm~ d•" 
baba, evvela, elinde hır b~ıısı· 
Kımız ve: bir çubukla ku:ııı bderhal 
nın yanına gider; kız babası dllğı 
meseleyi anlar ve çubukla; ~e rı· 
alıp her ikisini bir-den ıçegaJıır1 
zasını vermiş olur .•• Sonra esele• 
meselesi, yani kızın pahası ı:.bıJllT 
si konuşulur •• Bunda ~a d tlllrı 
anlaştıktan sonra güveyı b ~· Jcııı1' 
ve akrabası Kalıın ile bera e pil· 

· ·· ·· ··ı · · Orada kızın •• e evıne goturu ur·. • .. rtü atar • 
bası, kızın başına hır 0 ere1' 

1. ver . 
kızın elini og"lanın e ıne -· pır b" öregı . 
evvelce hazırlanmış ır ç i1'ı' 

• . d ıslatır, 
fincan tuzlu su •Çın e k)ere "e· 

Ye böler ve yeni evlenece 1 r .,e 
-· yere 

rir · bunlar da ekmegı dU1' 
kı; babası tarafından hayır rdu11· 
edildikten sonra, kız, baba yıı 
dan ayrılırdı . ., ).s'/'4>' 

Bü ük göçten sonra Or.ta )eıı· 
Y k" T'" klerın e</ da yaşayan es ı ur V .ıtt1• 

mc adetleri de aşağı ~uka~~nz~rılİ· 
!arın evlenme ii detlerıne Ji 

(Bitme 
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Hüsamettin tarziye verdi 
Fener kalecisi Galatasaray antrenörüne 

tarziye verdi, Pödi Fut'a ne diyor? 
. Malum F enerbahçe • Galatasaray ha· 

diı.,sinde Galatasaray antrenörü Mi•ter 
t-o~ıı t·ut a btr yumruk vurduğunu yazdı .. 
iıınız Fenerbahçe kalecisi Hüsamettin, 
~reketinin çirkin bir şey olduğunu gÖ· 
!'etek tarziye vermek arzusunu göster
~! ve bunun için klübünün delaletini 
l"lca, etmiıtir. Bunun üzerine antrenör 
'• Hüsamettin, Fenerbahçe Umumi kap· 
laıu Zeki Rıza Beyin mağaza11nda bir 
•raya getirilınİf ve Hüaamettin antrenö
re tarziye vermiştir. Antrenör bu tarzi
hyi memnuniyetle kabul etmiş ve öpü1· 
lııiişlerdir. 

Antrenör bu münasebetle söylediği 
IÖ'tler anamda ezcümle demiıtir ki: 

- Kendim da futbolcü olarak yetiıti· 
iİın içiıı hazan aaabiyet yüzünden insa· 
~~ maalesef kendine hakim olamadığını 
"llırim. Bu hareketler doğru olmam.alda 
lıeraber fazla izam edilmeğe lüzum yok
~· Hadisenin batlıca sebepleri sahanın 
lıiitün fuıbolcüleri ıinirlendirecek clere
~~e çamurlu ve berbat olması, bir de 
....,emin zayıf davranma11clır. Hakemler 
fııtbolcülerin haklarını müdafaa etmekle 
~iikelleftir. Futbolcüler, hakemlerin 
~ndi haldarmı müdafaa ebnediğini gö
liince maalesef bizzat haklarım ıınunıya 
lıııllayorlar. Hakemler kasten faul yapan 
•e tekme atan futbolcüleri derhal saha· 
ıt.n çıkanrsa yavaı yu·aş hiç bir fut· 
lıolcüde kasten tekme atmağa cesaret 
lııılınaz. Size lngilterede başımdan ge
~n bir vakayı anlatayım: Bir maçta ba· 
"- kasten salladığı tekmesi bota giden 
bir futbolcü aaabiyetini yenememiş ve 
0Yun bittikten &onra sahadan çıkarken 
>ricadan hafif bir tekme vurmuıtu. T e
j-düfen bunu gören hakem, maçta bu· 
Unan komite azasına keyfiyeti bildire
"k bu oyuncuya icap eden cezayı ver· 
dirdi.,, 

Burhanettin Bayin bir mııktubu 
Milliyet gazetesi Yazı 1 ıleri 

Müdürlüğüne 

Muhterem efendim; 
(Türlupor) mecmuasının ıon nüsha• 

~~nda spor teıkilitımıza dair intifar eden 
:"" mektubumda memleketimizde spor 
1tlerini tetkike gelmiı olan Alman mü· 
~uuı Her (Kari Diem) in bir (fo-
0&rııf camı gibi) gelip gittiğini yazmıf· 
!:::.;,.~a JllZIUldan ıümü.llü ve hiç kasdet 
_ ·~ manalar çıkarılabildiğini ban 
.B"-d"flanmın ikazı üzerine anladım. 
c~racı.: sarahaten izaha mecburum ki, 
lı ıun~~:r-t Halk Fırkası yük.sek idare 
I eye~ bü,.iik bir isabetle seçip mem
•~et.iı':ııze davet ettiği dünyarun yüksek 
ınuteha1111lanndan Her (Kari Diem) in 
l:"""1eketimize gelmesini ve bizim ıpor 
~Yat ve teıkilatını tetkik etmeoini dört 

ldozle bekliyorduk. Bu zat Türl<iyeye iki 
•fa geldi. Mmtakalan gezdi ve tetkikat 

)~Ptı. Fakat kendiıini ıevke memur e
~en arluadaılar mevcut spor tetkilibn
""ki federasyon reislerile bu zatı teınaı 
•ttirmeyi ,hatırlamadılar. Elueri seya· 
~lte bulunduğu için nerede oldufunu 
ıleınecliiimizclen bizim de kendisini a• 
~Yıp bulmamız kabil olamadı. Her biri 
htıni seneden fazla hayatım •Por uğu. 
!Una venniı olan bütün federasyon re
itleri arasında ben de bu zatla görütüp 
ltcrübelerime göre olan naçiz noktaina
-._t"lmı ona anlatnıakt•-'"1 ve onun mütaJe .. 
~ını dinlemek fırsatından mahrum 
~dırn. Buna mukabil bu zatın verdiği 
'-Porda T ürkiyede spor teıkilatmda te
~· ettikleri içinde bu işten anlıyan bir 
~ adama tesadüf etmediğini yazdığım 
"ı -vsuk surette öğrendim. Türk spo
' nu tanzim için mütaleası alınmak üze
~ ciimhuriyet idaresinin yüksek hiın· 
ıı. tile dave~ edi!en bu ~tın me":cut fe
t' tılsyon reıılerınden hır tanesile bile 
l?tiiırnemesini tesadüfe lıamledemedi· 
~ ve Türk ~por ad~ları içinde bu iı
r -..lıyan bır tek kı•ı bulunmadığı sö
'Unden de müteessir olduğum için (Türk 
~~or) mecmuasında çıkan mektubumda
,,:_o cÜml~ i!e 1trf f:ler ~Kari Diem) i 
ı.""'leketimizde gezdırmege meml'r edi
~: _,.kadaşlara bir seı:zeniı yaptun. Bu-
1-i, h:-ırada açıkça tavzıh etmeyi bol'ç te. 
) kı eder ve bu mektubumuu (Milli-
l •t) e dercini hürmetle rica e>•lerim e 
·~d· . 

•ın. 

Atletizm Fedc,...syol\u 
Reisi 

BURHANElllN 

-lç'ara devam edilecek, ceza-
ların tahlifi takleneinez ! 
>~y. Fener~çe. maçın_da 
'"- gelen çirkin ve muessif hadise 
•ut. l'lıile mıntakaca cezalandırılan oyun 
1-,.....,n vaziyetlcı·ine bakılınaksızm maç
·~ tespit edilen program dahilinde de • 

l{ 0 '.1iirnesi kararlattırılmıttır. 
~ •dıse ve bu bahis üzerinde gazete
~\ ı beyanatta bulunan salahiyettar bir 

" u Dıiinasebetle demiştir ki: 
'4 ~ Cuma günü Taksim stadyomun
)•p,ı_!•tasaray ve F enerbahçe ~rasında 
lııi)• . _futbol maçının spor elkan umu
~'~d >ını renciden eden çirkin vaka hak
tidd~l~laJ.a~nr spor makamı~-~eri ve 
--......:::... lcdbırler aldığı ve verdıgı karar-

!ar malü.mdur. Bu kararlar etrafında iti· 
razlar vaki olsa da daba mafevk makam· 
lann bu cezalan tahfif değil, en çok mÜ· 
samaha ile ancak bu kadarını ta&clik ede· 
bilecekleri fikri anlaıılmaktaclır. Bekler· 
dik ki senelerden beri tanınmıt ve mu· 
bit yapmıf olan Galatasaray ve Fener· 
bahçe klüplerinin idare heyetleri de 
bu çirkin hadise karıısmda klüplerinin 
mevki ve şerefini konımak için bu ha· 
dise kar,ı.,nda itiraz değil, kendiliklerin
den cezalar tertip etmiı olsunlar.,, 

1 ttifak Umumi reisliği mıntaka riyase
tine yaptığı bir tebliğde (23 şubat 934 
cuma gÜnü Takıim Stadyomunda Ga
latasaray • F enerbahçe ara11nda İstanbul 
mmtakasınca hatalılar hakkında verilen 
cezalar kesbi kat'iyet edinciye kadar bu 
oyuncuların maçlara iştirak ettirilmesi
nin men'i ve nizamnamenin 12 nci mad .. 
deıi mucibince umumi meı-kezi.n haiz ol
duğu salahiyete binaen bu iki klübün 
evvelce tertip edilen program mucibince 
cezasız oyuncularile maçlara devamlan
nın teminini) emretmiıtir. 

Bu itibarla maçlara devam edilecektir. 

Hakemleri davet 
ıs·rANBUL, 26. A.A.- Türkiye fot· 

bol federuyonu hakem komitesi reisli· 
ğinden: 

Mühim bir mesele hakkında konu§Jtlllk 
üzere fevkalade bir içtima yapdacak, teı· 
kilabl men•up bilumum fotbol hakem &r· 
kadasların 1-3-934 perşembe günü saat 
17 buçukta Halkevleri Beyoğlu tube•İnİ 
behemehal teşrif buyunnaları rica olu· 
nur. 

Ping pong turnuvası 
Cümhariyet Gençler Mahfili spor fU• 

besinden: 
Geçen sene olduğu gibi bu sene ele 

mahfildt! ı934 Ping pong turnun11 açıl
mııtır. iki kategori üzerine mürettep 
olan bu turnuvaya ı5 mart perıembe gÜ• 
nünden itibaren baılanacaktır. Kayıt 
her gün saat 14 den itibaren malıfilin 
Beyoğlu Cümhuriyet Hlak Fırkası bİ· 
nasındaki merkezinde icnı edilmektedir. 
Kategori birincilerine birer ~ ve i
kincilerine birer madalya verileeeld:ir, 

Oç yani rekor 
NEW • YORK, 26 (A. A.) - New • 

Y ork kapalı saha atletizm pınpiyonluğu 
maçlannda üç cliinya rekoru kınlmıt
tır: 

Hızalarak UDID atlama 25 3/4 JosM 
O vena.. 

Manialı koıu 3000 metre. 8dakika 50 
saniye ile Joe Mac Clualı:uJ. 

ı500 metre: 3 ciakib 52 aaniye 3/ıo 
Gleu Cumringham. 

Konservatuvann ikinci 
konseri 

Konservatuvar muallimleri dün ee 
nelik ikinci konserini venniılenlir. 
Konserde kluik bazı parçalar çalm • 
mııtır. 

Tıp cemiyetinde toplanh 
Türk Tıp cemiyeti 27-2-934 salı gÜ· 

nü Beyoğlunda aaka çıkmazındaki hu 
auai dairesinde toplanacak ve bu top• 
lanbda : 

ı - Malarya haldunda bir film ıös 
ter.ildikten ıonra, 

2 - Prof. Ahmet Süıheyil B. tara
fından Diyabetiklerde Hydrate de 
cal'bone tabaınmülüne dair bir tebliğ
de bulunulacak celse saat ıs de açı
lacaktır. 

,- A•k•rf telııllOl•r 1 
Üsküdar Askerlik ,ube riyaıetin

den: 
ı Mart 934 de kıtada bulumnak 

üzere sevk edilmesi İcab eden efendi
lerden orta ehliyetnamelilerin şubeye 
müracaatlan geçen gün ilan edilmiı 
idi. Bu orta ehliyet ya:ı:ı&ı daktilo ha· 
tuı olduğundan tam ehliyetnameliler· 
den mezkü.r ilanda zikrettiğimiz do· 
ğumlular ı Mart 934 de kıtada bulun· 
mak üzere sevk edileceklerinden bun· 
!arın 28 Şubat 934 de 0.ıküdar asker· 
lik tubesine müracutlan tuhihen İ· 
lin olunur. 

htanhul Uçüncü icra memurluğundan: 

Satııına karar verilen tek taı kıymet· 

li bir çift pırlanta küpe 5-J..934 pazarteai 

saat ı4 te Sandal bedesteninde mücev• 

berat ,.airesinde açık arttırma suretile 

aatılacağmdan isteyenlerin satıfta haza 

bul unmalan ve küpeyi görmek isteyenle 

rin de her gün mezat mahallinde (3329) 

da görebHccekleri lüzumu ilin olunur. 

(ı3754) 

llevoğ:u Tahsil Müdürlüğünden: 
iri bo Beyoğlunda Margrit sokağında 17 numaralı hane ver
)-1! t tcun~an dolayı b:lmüzayede satılacaktır. Mezkfuo hane
';ı.<ı.tı P anların ihale tarihi olan 21-3-934 Çarşamba günü 
li~ı.-· ~ tc.,1 16 ya kadar Beyoğlu Kazasında müte§ekkil idare 

etıne müracaatları. (~03) 

MIU rtT SALI ŞUBAT l1'M 7 
- - ··---

Dünyada neler oluyor? --
Usküdar icra memurlufundan : B:r 

borçtan dolayi mahcuz ve paraya çevril

mesi mukarrer ıs keçi 5 koyun, 8 ku

l zu, 8 ulak, 100 kilo kadar yulaf 8-3-934 

tarihine miisadif rerşcmbe günü ıa:tt 

14 ten ı6 ya kadar Usküdara hbi Sa-

VAPUHCULU 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Hem, T•lelon: 22925 

Yeni Bleçika Kralının tahta çıkmım münoıaebdüe Belçilıanın 
dokuz vilayeti tarafından Kraliçe Astrül Hazretleri,.. bir taç hediye 
edilmiftir. Soldaki resim kral ve kraliçenin bu taci ,,iyme mercuimin
de alınmıf resimlerini gösteriyor. Sağda eıki K1Wll Albert'in tırman
mak isterken düfüp öldüğü kayalık. Afağulaki resim ,eni Kral 3 üncü 

Leopold'ü mıacliııler önünde yemin ederken gösteriyor. 

Amerikada şiddetli kış var 
NEVYORK, 26 .A.A. - Miısisipi, A· gelen kar fırtmııbın Atlas denizine ilof· 

labaına ve Georgie bükü.metlerinde yai· ru esmekte devam ediyor. 
murla kantık tidcletli sağuıaklar olmuı· 4 kiti öhmiıtiıır. llinoiı'da yollarda 50 
tur. ı7 kip ölmüttür. Bunlar arasmda untim kar vardır. Miinakalit durmuştur. 
bir baba, bir ana ve 4 çocuktan ibaret Cbikago, Vuhincton ve Nevyorkta 
bir "ile de vardır. bol miktarda kar yağmıfbr.Soğuktan Nev 

Mi11iıipi'cfe Chestıer-Hill'de bir zenci York civanndan yeniden 50 kiti ölmüt· 
ile bir kadın ölmüıtür. tür. Muhtelif bava hatlarında ve Nev• 

Alabama'da ölenlerin çoğu yıkılan ev· York hükü.meti dahilinde tayyare sefer• 
lerin enkazı altı:nda kalmışlardır. !eri tatil edilmiılir. • 

40 ki~i kadar yaralı vardır. Zararlar Hususi ıirketler, Amerikanın muhtelif 
mühimdir. 50 kadar ev yıkılmııtır. A· noktalannda nakliyatı durdurmuılardır. 
ğaçlar ve telgraf direkleri aökülmi:f, Kaliforniyada yağmurdan önünü gÖr· 
yıllar k~•İlmiıtir. miyen bir ıoför, Saramentoda bir köprÜ· 

Amerikamn merkezinde şark ve gar• ye çarpmııtır 
bj~cle Aklalıama ve Nebeska'daıı Otomobilin• icind..ı.i 4 'kiti ölmüıtür. 

Sovyet Rusyada Komünist partiıinin ı7 nci kong;esinin Fırka U~
mi Katibi M. Staline'in söylediği bir nutuktan sonra kapandığını 
yazmıp ve bu nutkun bir hulciaasını vermiftik. Yulıarıki resim M. Sta
line'ln nutkun bir yerinde hofa ,,id tt:ek bir cümle kullandığını ııöıteri· 
yor. Dinliyenlerin yüzündeki tebeuüm bunu giilıtermiyor mu? 

Bu mukavvadan tank karnaval 
... evaiminde Münib ıokaklarında 
dolatmıttır. Eğlenceyi tertip eden· 
ler fU tavzihte bulunuyorlar: 

"Bu tank Milletler Cemiyetinin 
nazikane müsaadeaile ancak Al
manyada imal edilebilmektedir ve 
sadece karnaval mevıiminde bir 
pazar günü Alman tehirlerinde do
lasa.bilir .• , 

rı Gazi köyünde çarşısında açtk arttırma 

•uretiyle satılacağından talip o'anlann 

mahallinde hazır bulundurulacak mcmu· 

runa müracaatları ilan olunur. ( 13739) 

Mudanya yolu 
Her PAZAR. SALI. PER

ŞEMBE, CUMA günleri &aat 
9,30 da Tophane rıhtımından BAR· 

Beyoğlu Tapu baımemurluğundan: TİN vapuru kalkar. Gidiş ve dö-

B • · · d · k" d p · nüıte mutat iskelelere uğrar. ogaz ıçın e yeru oy e anaıya ma· 

balleıinde Kasap sokağında eski ve ye- ,-·•-••••••••••illi 
ni 15 No. lu bir bap kagir hane Y orği i-

SATJLJi{ 1''A.bRı1'.A le kansı Kadinkonun Hücceti ıer'iyeye 

müsteniden uhtelerinde olup vefa'.larile 

bu kerre vereseleri tarafından intikal ve 

ferağ muamelesi için idareye müracaatı 

cylemiıler isede tapu kaydı olmadığın-

dan senehiz tasarnıf ahkamına tab'an 

muamelesi yapılacağından iıbu mahalle 

taoarruf iddeaıında bulunanlar varsa ta· 

rihi ilandan itibaren on beş gün zarfında 

evrakı müsbitelerile birlikte 7419-933 No. 

sile Sultan Ahmette Tapu dairesinde 

Beyoğlu Tapu bafmemurluğuna bizzat 
•eya biJyekiJ.e müracaatları il&n olunur. 

(ı3730) 

Çok menfaatli bir fırsat 
lstanlul'da asri v• pek aıü

kemmel tuiı edilmiş lir fab
rika satılıklır. İşbu fabr:kanın 
mevadı lptidaiyeıi dehildeıı te
darik edilir. Markası şerefle 
tanınmıı ve sarfiyatı tamame:ı 

temin edilmiştir. İhracat teş· 
kilitı mevcuttur. Lıızum olacak 
itletme Hrmayeaile beraber 

30,000 LİRADIR 
Balaçekapu Tq Han 29 No. da 
UMUM EMLAK ACENT ASINA 

MÜRAC.-A AT. (1 'l71l71 

111 
Iatanbul Belçika Koloniai Belçika Kralı müteveffa 1 inci 

Albert'in istirahati ruhu için 27 Şubat 1934 sah günü aaat Hl 
buçukta "Saint - Eaprit" kiliaeıinde bir ruhani matem ayini 
yaptıracaktır. 

Papanın mümeasili Monaenyör Margotti cenapları büyük 
ayinin ruhani reialiğini ifa edecektir. 

Belçikanm Türkiye Sefiri Uniforma ile bu merasim ... riv11· 
set eyleyecektir. 

Zata mahsus davetname g~nderilmiyecektir, 

• .. -· ::: -~, ,.. . ' 
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Anadolu Şeker Fabrika
ları Türk Anonim Şirketi 

idare Mecliaiınizin 22 Şubat 1934 tarihli içtimamda 
Şirketimiz Hiaaedaran Hey'eti Umumiyeainin 24 Mart 1934 
tarihine müsadif cumarteai giinü sureti adiyede içtimamı ak 
detmek üzere daveti kararla§hrılmış olduğundan Esas Mu
kavelename mucibince laakal yüz hisseye malik hissedarla 
rm yevmi mezkiL·da, saat IS te, Şirketimizin, Ankarada, Tür 
kiye iş Bankası binasındaki merkezini teşrifleri ve içtiınaa 
takaddüm eden bir hafta zarfında malik olduklan hiue senet 
lerini Ankarada Türkiye it Bankaama, Sümerbank veya Zi
raat Bankaama ve, Eakiıebirde, ıirketin Umum Müdiir1iiVüne 
tevdi ile duhuliye kartları almalan rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - 933 seneai muamelat ve hesabatı baklanda Meclisi 

idare ve Mürakıplar raporlarının okunması, 
2 - 933 senesi pilanço ve kar ve zarar hesaplarının tas 

diki ve Mecllis idarenin ibrazı, 
3 - 933 seneai temettü hisaesinin zaman ve sureti tev· 

zii hakkında karar ittihazı, 
4 - Mecliai idare azalarının hakkı huzurlarının tayini 
ı:; - 1934 senesi murakıplarmm intihabı ve ücretleri-

• kd' • 1 nın ta ırı, 
b - Meclisi ldare azaaile Müessislerin şirketle her ne· 

vi muamelatı ticariyede bulunabilmelerine ve mümasil şirket 
ve müesaesata vazife deruhte veya bunlara iştirak eclebilmele 
rine mezuniyet itası. 

1 
2 

lnhil'arlar U. Müdürlüiün&~n 
(3000) adet orta boy Süpürge : 
Mupmba için (220) paket Sarı : 
Kapaül : Nümunelerine göre 
(300) kilo Tutkal • . 
(SOO) kilo Sabun : Şartnaıneaine göre 
Satın alınacak bu dört kalem levazımından Süpürge ile 

Kapsül için taliplerin 3.3.934 cumartesi ve Tutkal ile Sabun 
için de 7-3-934 çarşamba giinü saat 14 de yüzde 7,5 teminat· 
lariyle beraber Galatada Alım, satmı komisyonuna müra
caatları. (784) 

3 
4 

Ergani Bakırı 
Türk Anonim Şirketi Hissedarlarına: 

Şirketimiz sermayesine mahsuben §İmdiye kadar tedıye edilmit olan mebali· 
ie zamimeten, sermayeden mütebaki yüzde kırkın ela hissedarlardan İstenilmesi 
ve bundan yiizde onunun ı Nisan 1934 tarihinde, yüzde onunun 2 Haziran ı934 
tarihinde, yiizde onunun 1 Eylül 1934 tarihinde ve baki yüzde onunun da ı Kanu
nuevvel 1934 tarihinde istifa edilmesi, Dahili Nizamnamemizin altıncı maddesile 
bahıoTunan salihiyete istinaden, bu kerre Meclisi idarenin 22 Şubat 1934 tarihli 
içtimaında tahh karara alınınıt olduğundan, bimİl ~d".1'1an mu~~t h~11: senet
lerinin yüzde onunu teıkil eden meblağı 1934 senesı Nısarunıll bırıncı gununc ka
dar ve mütebaki yüzde otuzunu t!a yukarda gösterilen tarihlerde Şirketin h
tanbulda Bahçekapısında Taı Han•ln ki-J r ldarei Merkeziyesi vezneaine veya Şir• 
ket emrü hesabına olarak TürkiyG h J\ankası Şubeleri ile Deuhche Bank Und 
Di1CODto-Cesellochaft'm htanbul Şub<aiac tediye etmeleri ve usulen kayıt ve tah· 
tim edilmek üzere yetlcrinde bulunan muvakkat senetleri de tevdi eylemeleri 

lüzumü Hissedarana ilan olunu.- ( 13756) 
MECLiSi iDARE 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

, 
• 



İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak Üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarunız eskisi gibidir. Yani Istanbul'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. Sipari§ bedelinin tamamım gö nderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş va gon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon ba
~ma beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi: İstanbul Şeker. Telefon: No. 24470. 645 
--- - . --- - I 
Süt 

veren 
annelere Fosfatlı Sark Malt Hülasası Kullanınız sütünüzü arttırır 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir 12838 

Şark Demiryolları lşledici Kum. 
panyası Türk Anonim Şirketi 

Davetname 
lstanbul'da Şark Demiryolları lşledici Kumpanyası 

1 urk Anonim Şirketi hiısı!darları Şirketin lıtanbul'da Sirke
ci' deki Müdüriyet binaımda 1934 ıeneıi martımn 31 nci gÜ 

nü öğleden evvel saat 11 de alelade olarak içtima edecek olan 
Hey' eti Umumiyeye davet olunur: ~ l• " 

Ruznamei müzakerat 
1) 1933 ıenesi zarfında Kumpanyanın idaresi baklandaki 

Meclisi idare raporu ; 
2) Heıbat koıniıerlerile mürakip koıniserlerin raporu; 
3) Hissedarlara tevziat ; 
4) 1933 ıenesi hesaplarının tasdiki ve Hey'eti idare a· 

zalarmmibrası; 
5) Meclisi idare azalarının intihabı ; 
6) 1934 senesi için heaabat komiserlerinin ve mürakip 

komiserlerinin tayini ve bunlara verilecek tahsisatın tesbiti; 
7) Şirketin umumi muamelatını tedvir ile mükellef bu

lunan müdürler ve meclisi idare azalarına verilecek tahsiıatm 
tesbiti zımnında Meclisi idareye salahiyet itası ; 

8) Ticaret kanununun 323 ncü maddesi mucibince 
meclisi idare azalarına verilecek mezuniyet. 

Esas nizamnamesinin 25 nci maddesi ahkamına tevfi
kan Hey' eti umumiye gerek asaliten ve gerek vekaleten as
gari 10 hi11eye malik olan hissedarlardan mürekkeptir. 

Hey' eti umumiyenin beher azaıı gerek asaleten ve ge
rek vekaleten 10 hiıse için bir reye malik bulunmaktadır. 

Mamafi ticaret kanununun 365 nci maddesi ahkamı 
mucibince 10 reyden fazlaamı nefsinde cemedemez. 

Reye hakkı olan hi11edarlardan işbu alelade içtimaa iş
tirak etmeıini arzu eden zevatın nihayet martın 21 nci giinü
ne kadar aşağıda gösterilen yerlere hisselerini tevdi etmeleri 
lazımdır: 

fURKIYE'de.- lıtanbul'da Sirkeci'de Şirketin merkezine. 
AVUSTURYA'da.- Viyana'da Viner Bank Ferayn. 
BELCIKA'da.- Brüksel'de Namur ıokağmda 48 numara-

- da Sosyete General dö Beljik şubesine { eıki outremer 
bankası). 

FRANSA' da.- Pariı'te Bulvar dezitalyen 16 numarada 
Bank Nasyonal pur lö Komerı e Lendilatri. 

HOLANDA'da.- Amıterdam'da Teixeira dö Mattos efendi
ler nezdinde. 

ISVIÇRE'de.- Bal'de Bank Komersiyal dö Bale. 
Zürih'te; Bile, Geneve ve St-Gall'de Kredi-Suiı 

- Sark Demiryollan. ltledici K.;,,,panyuı 
Meclioi idaresi 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 1 
Emlak ve Eytam Bankasından: 
Tekaüt, yetim ve dulların Haziran, Temmuz ve Ağustos 

934 maa§atınm iskontosu Mal Müdürlükleri tarafından Mart 
Maaşının tediyesinde başlanıldığı giinden itibaren yapılaca
ğından O tarihten evvel müracaat edilmemesi rica olunur. 

(895) 1142 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

1, 2, 3, 4 No. anbarlarla Sarayburnu anbarlarmda 
mevcut bozuk basküller olbaptaki şartnamesine tevfikan ve 
pazarlık ıure~y~e tamir ettirilecektir. Talip olanların 3 
Mart 934 tarıhıne tesadüf eden cumartesi giinü saat 14 te 
Istanbul ithalat gümrüğündeki ıatmalma komisyonuna 
müracaatları. (675) 894 

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

:iS~ 

\ 

M. M. V. Hava Levazım 
Müdürlüğünden: 

Eıki§ehir'de ameli tecrübe komisyonunda bir kimya
kere lüzum varılır. Devlet devairinde lıtihdam edilmemiş işe 
ilk ücret ücret (126) Devlet devairinde bila inkita 
iki sene istihdam edilmiş iıe ücret (165) liradır. Talip olan 
ların diploma, bon aerviı, hizmete mani sıhhi bir hali olmadı 
ğma dair Uç nüıba rapor "Askeri Hastanelerde olacaktır." 
Manii istihdam bir hali olmadığına dair mahalli Emniyet 
Müdürlüğünün vesikası, hal tercümesi, 3 adet Fotoğraf ve 
iki ıene hizmet edeceğine dair noterlikçe tasdikli taahhüt ıe 
nedile birlikte Eski§ehir'de ameli tecrübe ve muayene komis 
yonuna veya hava Müsteşarlığına müracaat eylemeleri. 

(896) 

Kleinwanzleben Tohum Türk 
Anonim Şirketindenı 

Şirketin hi1&edaran heyeti umumiyesinin 25 Mart 934 
tarihine müıadif pazar günü saat 15 te Sirkeci dördüncü Va
kıf handa 4 Üncü kat Alpullu Şeker Şirketi salonunda aşağı
daki ruznamede yazılı mevadı müzakere etmek üzere sure· 
ti adiyede içtimaa daveti Meclisi idarenin 25 Şubat 934 tarih 
li içtimaında karargir olmuştur. 

Esas mukavelenamenin ellinci maddesi mucibince a
kalli on hisseye malik hi1&edaranın yevm ve saatı mezkiirda 
teşrifleri ve malik oldukları hiıse senedatını veya bunu müı
bet vesaiki yevmi İçtimadan bir hafta evvel Şirket Merkezi
ne tevdi ile dühuliye varakası ahzeylemeleri rica olunur. 

RUZNAMEI MUZAKERAT : 
l - 1933 lş senesi muamelat ve hesahatına ait Meclisi ida

re ve Murakıp raporlarının okunması. 
Blanço ve kar ve zarar hesaplarının tasdiki ile Meclisi 
idarenin ibrası. 

2 

3 - Meclisi idare Azalarının hakkı huzurlarının taktiri. 
[4 - Murakıp intihabı ve Ücretinin tesbiti 

Oenizyolları 
iŞLETMESi 

Ac.ateleri ı Kar.köy KöprGlıql 
Tel 42362 - Sirkeci Miihirclanad• 

Haa Tel. 22740 .. 
Trabzon yolu 
ANKARA vapuru 27 Şubat 

SALI 20 de Galata rıhtımından 
kalkacak. Giditte Zonguldak, J. 
nebolu, Sinop, Samsun, Fatsa Gi 
reaun, Vakfıkebir, Trabzon, Ri 
ze'ye. Dönütte bunlara ilaveten 
Sürmene, Ordu'ya uğrayacak· 
tır. (886) 11 ~o 

1 

--• Dr. J:lıuri Fenmi ~--· 
Göz Hekimi 

Cağaloğlu SüreyYa Bey apart. 
saat 2·6ya kadar. Telefon 23212 

1 Askeri fabrikalar ilinlan J 
Bakırköy Askeri Barut 

Fabrikalarının ihtiyacı için tS 
Şubat 934 de pazarlıkla satJJl 

alınacağı ilan edilmiş olan aşağı 
da yazılı 3 kalem malzemedef1 

hamızı Klormaya talip çıkıJJ:ı 
mış ve diğer iki kalem malze· 
me ve teklif edilen fiat haddi 
layıkında görülmemi§ olduğull 
dan pazarlığı 5 Mart 934 pa
zartesiye talik edilmiştir. 'fa· 
lip olanların mezkUr günde 
saat 14 te Fabrikada müteşek• 
kil Komisyona müracaatları-
( 426) ,(907) 

Kilo 
2250 Mükelles Soda 
1000 Südkoıtik 
1000 Hamızı Klorma 

rDr. HorhorunJ 
Emin5nil Valide kırataaesi 

.,_,.. yanında ~ (13732) 

1 EVKAF MODIRIYETl iLANLARI J 
Beykoz' da Akbabada (500) dönüm çaWık ve mer'a Çengel· 

köyünde talimatname meydanında kaldırım caddesİJl' 
de tarla ve bahçe. 

Usküdarda Bülbül deresinde (3) dönüm tarl&... 
Usküdar'da Kepçedede mahallesinde bostan çılanaz.ında. &o•• 

tan. 
Paşabahçesinde Tepeköyünde 1,5 dönüm bahçe. 
Eyüptc otakcıbaşı mahallesinde namazg3.Jı ittisalinde bostaıı 

Eınirbahari mahallesinde kışla caddesinde 2 dönÜJP 
tarla. 

Şehrimini Mevlevihane caddesinde 38 No. lu boif;an. 
Edirnekapı haricinde şehitlik ittisalinde 1 dönüm bahçe. 
lıtinyede Niılişah Sultan mahallesinde tarla ve bahçe. 
Mevlevihane kapısında hacı evliya mahallesinde 2 No. ltı 

bostan. 
Yukarıda babı ve ınahalleıi yazılı bostan varidatının 3 

sene müddetle i~a~~ arthrmaya çıkanlmıştır. ihalesi 14-3l 
934 çarş~~.a .~u ıaat 1~ tedir. Talip olanların lstanbU 
Evkaf Mudurıyetınde Varıdat Kalemine müracaat eylenıele• 
ri. (787) 1023 

Boıtancı'da Ba§ıbüyükkaryesinde Kıvırcık ınandırıt 
namile maruf arazinin üç sene müddetle icarı arttırt119G 
ya .çıkarıll!cak~ır. ihalesi 14-3-934 Çarşamba günü a~at tat 
tedir. Taliplerın lstanbul Evkaf Varidat kalemine muraca 
ları. (789) ı~ 

Borsa ve Osmanlı Bankası 
Komiserliğinden: 

'fürkiye Cümhuriyet Merkez Bankası tarafından fıık~: 
rılmış olan nama muharre~ her biri i~ibari. (100) !ür~. r;4 
kıymetinde (150,000) hı1&e senedı Malıye Veka.letının.biıt• 
Şubat 1934 tarihli ve (1780) numaralı emirnamesı !°ucİ dil 
ce 26 Şuh"t I 934 tarihinden itibaren Borsa kotuna ıtha e 
miştir. (918) 


