
Zehirli gazlerden korunmak 
için bir cemiyet teşkil edildi. 
Yakında maskeler getirtile
rek tecrübelere başlanacak. 

rlATI e KURUŞTUR 

Her yerde, 1 
Herkes için sulh ... 1 
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Sofya nutku samimiyet, kat'iyet ve 
9\tzuh noktai nazarından muhterem ls
ın•t Paşaya çok yaraşan bir ıey oldu. 
:fürkiye ve Türkiyenin halis ve sami
'.-.,j siyaseti; ancak bu kadar güzel, bu 
•adar acık anlatılabilirdi! Baıvekilimi
ain temiz ve candan sözlerinin Bulgar 
efkarı umumiyesinde iyi tesirler bıraka
caiını, bazı gönüllerde uyanan tered
dütleri tamamen sileceiini kuvvetle u
muyoruz. 
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Milletler meclisi bugün cel
selerine başlıyor. Murahhas
lar perderpey Cenevrede top
lanmağa başladılar. 
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Nitekim, son ırelen malumat, hava
nın düzeldiği, fikirlere sükunet geldi
ii merkezindedir. Bu saatte Türk ve 
Bulgar devlet adamlan araımdaki mü
zakeratın iyi bir cereyan takip ettiği
Jıİ yakından biliyoruz. Bu mesele bü
yük, mümtaz bir imil daha bulundu
tunu ili.ve edebiliriz: Kral Boris !faz
retlet"inia Türk - Bulgar dostluguna 
lıüyük bir ehemmiyet verdiği öt~~en
beri bilinen bir ıeydir. Bugün bılmen 
bir hakikat daha var ki. o da Kral Hz. 
nin Sofyada cereyan eden müzakereler
le yakından alakadar olduklarıdır. Bu~
garistanın harici ıiyaıetinde kuvvetlı 
surette amil ve müeuir olan kral haz
retlerinin bu ali.kasında elbette huıu
ai bir ehemmiyet ve mina vardır. Bu 
münasebetle ıunu da habrlamalı ki, 
Kral Boris Hazretleri Baıvekil ve Ha
riciye vekilimi:.ı:le müiaki o1mak için, 
bir kaç gün evvel Avrupadan avdet et
nıit bulunuyorlar. A'!rup.~nın umum! 
't'azİyetini yakından gormuf, Avrupa rı .. 
calile arkı temaslarda bulunmuı olan 
bu müdebbir komıu hükümdann ıiyasi 
tecrübelerine görüılerindeki kudret ve 
isabete daya~arak, memleketinin men
faatine en çok uyan, en doğru politi
ka yolunun hangi is~et~e o~duğunu 
ıöıtereceğine herkesın emruyetı vardır. 

Tevfik RiiJtü ve Recep Beyler Türk L•elarethanesi önünde - ismet Pı. Hz. kar,ılayıcalar arasında.- M. Muıanoll cenapları Ba,vekilimizi İstasyonda 

• • • 
Anlaıılıyor ki Türk - Yunan mi

'aakı yalnız Bulgar efkarı umumiyeıİn· 
'ıle değil, ötedenberi Balkan itlerine 
ıüpheli nazarlarla bakınağa alı§anlar
ıla da bir nevi tereddüt uyandırmı§ .• 
Bir kıaım Bulgar gazeteleri, günlerden. 
beri, ismet Paıamn "ıulhu tanin e
den bir vesika,. diye ifade ettiği Anka
ra misakının Bulgaristan aJeyhinde bir 
ıey olduğunu yazıp duruyorlar. Kana
atimizce bu gazeteleri, böyle dütün .. 
düklerinden ve yazdtklarından dolayı 
hemen mahkum etmemelidir. 

Muhakkak ki hakiki vaziyet ve Tür
kiye ile Yunanistam teşriki mesaiye 
ıevkcden zihniyet esasından bilinmez
le verilecek bu gibi hükümlerde mut
laka isabetaizlik olur. 

Biz Türkler, her veıile ile ifade et
tik: En büyük davamız, sulh davaaıdır. 
Sulhtan anladığımız mi.na ise. muzta
rip halkımızın biraz daha rahat nefeı 
almasıdır. Gerek komıularımızla, gerek 
başka memleketlerle yürütmek is<ediği
miz teşriki mesai politikası, yalnız bu 
gayeden mülhemdir. 

Türkiye ile Bulgaristan arasında -
tıpkı Yunanistanla olduğu gibi - ih
tili.flı biç bir mevzu yoktur. 

Yalnız bu ıebep değil, iki millet a
rasındaki benzerlik, iki milletin müıte
rek tarihi, nihayet ayni ahval ve ıera
İt içinde yaf&nak itibarile iki memle
ketin müşterek menafii •İyaıi ve iktı· · 
sadi sahalarda mutlak bir beraberliği 
emrediyor. 'Mesela: Şu iktısadi buh
ran devrinde Türkiye ile Bulgaristan 
arasında sıkı bir teşriki mesainin vere
ceği müsbet neticeleri kim hesap ede
mez Hemen ilive edelim iri, Bulgaris
tnnla bugünkü ticari ve iktısadi müna
ıebetlerimiz iyi bir haldedir. Maksat, 
bu nıünaıebetleri daha ileri götünnek .. 
tir. Buna ya1nız imki.n olduğunu söy
JemeJı kafi değildir. Zaruret olduğunu 
da ila•e edebiliriz. 

işi bir de ıu noktadan mı.italea et
melidirı Biz, komıularımızla sıkı bir 
teıriki "'esai yolunda çalıımak kararı
nı• geçen hafta, Yunanistanla dostluk 
misakını İmzaladığımız gün vermiş de
ğiliz. Senelerdenberi, harici siyaseti
mizde daima bu iz üstünde yürüdük. 
Zaman geçtikçe, politika aleminin ye
ni tecrübe ve misallerini gördükçe tut
tuğumuz ;dlun hak ve hakikat :ı<olu ol
duğuna daha çok İnanıyoruz. Bunun 
içindir ki, dostluk dairesini her gün bi
raz daha genİ§letmek, teessüs eden dost
luklara her gün biraz daha geniılik 
vermek dostluk münasebetlerini - bu
günün lhtiyavlarına, ıartlarına en çok 
uyan - ikhsadi sahalara da teşmil et
mek yolunda her imkindan istifadeyi 
geri bırakmıyoruz. Böyle bir karar ve 
politikaya muhalefet için, makul, man
hki esbabı mucibe bulunamaz. 

* * • 
Ba§vekil lsmst Paıa, yeni Türkiye 

politikaaınm asil bir sembolüdür. O mu· 
hataplarında vuzuh ve samimiyet ara
dığı kadar bizzat ı...ndisi de vazıh ve 
samimi olmak İster. Türkiye Başvekili, 
Bulgaristanın politika havasında, Türk -
Yunan misakı hakkında dolaşar> göl
geleri, endİ§e)eri hissetmit olacak ki, 
nutkunda o mevzua da temas ediyor. 
Fikirlerini, siyasi edebiyatın ıüslü, kli
fe ifadeleri arasında boğn.uyor. Sö
zü ve özü bir, bjr devlet adamına ya
ratan vuzuh ve kat'iyetle diyor ki: 

"Türkiye; mümasil şerait ı.ltında 
bulunan memleketlerle ayni ıeyi ya
pabilmek imkanını en büyük bir sa
mimiyetle tetkik etmeğe hazırdır!" 

ismet Paşa demek istiyor ki, bizim 
dostluklarımızda inhisar yoktur. Bazı 
rnahafili, türlü türlü mütalealara sev
keden Türk - Yunan misakı gibi vesi
kaları başkalarile de İmzalayabiliriz. 

Son gelen haberlerden. bu nutkun 
tnuhitte çok iyi tesir uyandırdığırA, 
düne kadar Türk - Yunan dostluğunu 
fena bir manada tefsir eden gazetelerin 

Bulgar kralı Hi. dün ismet Pş.yı kabul etti ve uzun bir mülakat }raptı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-· .... -~~~~~~~~~~~~~~~~-

Sof ya' da siyasi müzakereler i i gündür kesilmeden deva diyor, bir çok 
muhafaza ediuor .. mahafil müzakerelerin illi netice ... . 

verecegı 

Bugün müşterek teblig neşredilecek 
Kral Hz. ile Başvekilimizin yaptıkları mülakata büyük bir 

ehemmiyet yerilmektedir. Kral Boris Hz. 
program haricinde ismet Paşayı yemeğe de davet ettiler 

Bulgar Başvekilinin gazete ize beyanatı 

Heyetimiz yarın 
sabah Sof-

ya' dan ayrılıyor 

Varna'da Yavuz diretno
tumuzda bir çay verilecek 

Dünkü müzakere 
SOFY A, 21 (Hıısusi aurette giden 

muharririmizden telefonla - Saat 
13,5) - Bu aabah Harıciye nezareti 
bina•ında ismet Pata, M. Muıanof, 
Tevfik Rüıtü Bey ve Türk, Bulgar 
aefirleri müzakereye baıladılar. içti
ma saat 11 e kadar müsait bir hava 
içinde cerayan etti. 

11 de KraJ Hazretleri ismet Paıa
)11 ve Hariciye vekili Tevfik Rüıtü Be· 
yi sarayda kabul etti .• Kral Hazretle-

M. Muşanolf ve Bulgar ricali ista•
yonda Başvehilimizi bekliyorlar 

ri Türk - Bulgar dostluğuna çok ehem 
miyet vermektedir. Yarım saat kadar 
devam eden bu mülôkatta son vaziye
tin gÖrü§üldüğü tahmin ediliyor. Mü
•akerelere selarethanemizdeki ziya .. 
fette, M. Mu§anov'un entim çayında 
ve akşam devam edilmiştir. 
Soğuk hava tamamen zail olmuı 

gibidir. Yalnız iki taraf müzakerat 
etrafında çok ketum davranmaktadır. 
Vaziyetin yarına kadar tavazzuh e
deceği kuvvetle aöyleniyor. 

Kral Hazretlerinin program hari -

Ray hadisesi ---Emniyet umum müdürü ma 
hallinde tahkikat yapacak 

ANKARA, 21 (Husu•i) - Emni
yet umum müdürü Tevfik Hadi Bey 
Tavtancıl civarında gev§etilen ra; 
hakkında bizzat tahkikat yapmak 
Üzere bu akıam hareket etti. Kocaeli 
valisi Eıref Bey, mahallinde tahkikat 
la me§guldür. Eşref Bey, henüz tahki-

(Devamı 5 inci sahifede) 

dili değiştiğini anlıyoruz. Tekrar edi
yoruz: Bulgar milleti pek realist pra
tik bir millettir. Onun aklı selimi'. men
faatlerinin ne tarafta olduğunu İakdir 
edecek kadar yüksektir. Onun için Baş
vekilimizin Sofyadan iyi intibalarla 
ayrılacağı, müstakbel Türk - Bulgar 
dostluğunun inkişah yolunda yeni ka
rarlar alınacağı, Balkan Birliği mefku
resinin tahakkuku yolunda pek esaslı 
kararlara varılacağı hakkındaki ümidi
miz daima eski kuvvetini muhafaza edi-
yor. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

ismet P,. Hz. Solya'da vagondan iniyorlar 
cinde yarın ismet Pa§a ıerefine saray- Müzakerelerin hüsnü auretle neti-
da büyük bir ziyafet vereceği söyleni- celeneceği ümitleri izhar ediliyor. 
yor. Bu haber Sofya siya•İ mahcdilin- Nôzım NAFiZ 
de çok müsait bir aıırette tefsir edil- SOFY A, 21 (Hususi surette giden 
mektedir. (Devamı Sinci sahifede) 

Bulgar matbuatı hakiki va
ziyeti kavramaya başladı 
Türk - Bulgar dostluğundan en küçük 

bir şüphe bile haksızlık olur!. 
SOFY A (Hususi 

~:~:~irimi;:::!es~ ~L OŞ geldiniz kom~JaJ: 
"Hoıııeldiniz, haki- . 1 
ki dostlar ve kıy • · ,,,,,-- \ ' ] 
metli komıular" ae.. L' 
rlevhasile yazdığı ' V 
baımakalede diyor 
ki: 

"Serlevhaya koy

duğum.uz aözlerle 

Bulgar milletine ve 

hükilmetine misafir 

olan Türk hükUıne 
tinin ileri gelenleri
ni sel&mlıyoruz. 

Son Türk - Yu
nan misakı Bulga· 
ristanda Türk hari
ci siyasetine karıı 

ıüphe uyandırır gi
bi ohlu. Fakat, An
karadan, bu misa .. 
kın 3ncü bir hüku
mete muhalif olma 
dığı ve Balk•n mil
letlerinin doıtluk 

münaıebab eıası Ü 
zerine kurulduğu 

katiyetle bildirildi. 
Yüksek misafirle 

rimizin Sofyada hü 
tün bu ıüpbeleri kö 
künden izale ede-

ceklerinden emin ol 

"lir.~" gazetesin de çıkan ve Türk - Bulgar doatluğu
nıı ifade eden bir resim ile türkça 

"Hoşgeldiniz .. " baılığı 
duğumuz için kendilerini samimiyetle 
ıeliraılıyoruz. Geçen sene ki.nunuev • 
velde vuku bulan Bulırar - Türk gö 

rüşmeainden beri aramızdaki ticari ve 
aiyasi münasebetimiz hiç terakki cöa· 

{Devamı S inci sal:ifede) 

ümidini 

Gümrük llf! inhisarlar Vekili Ali Rana B. 

Maden ihracatını kolaylaş
hracak tedbirler alınıyor 

Ankara ya gitmiş olan Madenciler heyeti 
dün Vekaletle temaslarına başladı 

Macaristan, Fransa, Almanya'ya gönderilen eşya be
delleri hakkında İnhisarlar Vekaletinin bir tamimi 

Gelen malumata nazaran lktısat 
vekaletinden vaki olan davet üzerine 
Ankaraya gitmit olan madenciler he
yeti dün vekaletle ilk temasını yap • 
mııtır. Amerikada iktısadi vaziyetin 
dünya maden piyasaıında yaptığı aksi 
tesir ile cevher fiyatlannda hissedilir 
bir düıüklük bat göstermiıti. Memle
ketimizde lngiliz Jirasımn sukutu da 
tröste ve bu tahavvüle tihi olm.ıyan 
kron ve magnezit fiyatlarını da tesir
den hali bırakmamııtır .. Madenciliği
miz bu fena vaziyetin tesiri altında 
iken, takasın madenlere tatbiki Türk 
madenciliği için bir kalkınıı yolu aç
mııtı. Bilhassa krom ihracatı, bu se
ne, Türkiyede ıimdiye kadar görülme 
mit bir mikdarı bulmuıtur. Türk krom 
!arının dünya piyasasındaki kaybedilen 

(Devamı 6 ınc1 sahifede) 

' Gümrük Vekale-
tinin tamimi 

ANKARA, 21 (Telefonla)- Güm
rük ve inhisarlar vekôleti, a§ağıdaki 
tamimi yapmı§tır: 
Aramızda birer takas itilôlnamesi 

akdedilmif olan Macariatan, Fransa 
ve Almanyaya gülen eıyanın bedelle
ri kendüerine tediye edilirken ihracat 
çıların gümrük idaresinden tast!ikli 
birer ihracat beyannamesi ibra%ını 
Cümhuriyet Merkez Bankası mecburi 
kılmııtır. Bankanın takas itilôfname -
feri hükümlerinin iyi bir ıekilde tat
bikı için aldığı bu tedbire gümrük i-

(Devamı 6 ıncı sahifede) ...... --------------------------~ 
M. Titulescu teşrinievvel 

ortalarında geliyor 
Romanya Hariciye nazırı Cenevreden 

Tevfik Rüştü B. le beraber gelecek mi? 
Romanya Hariciye nazırı M. Titu

lescu'nun Ankaraya gelerek hükilme
timiz erkiını ile Türkiye ve Romanya
yi alakadar eden meıeleler etrafında 
görüıeceği yazılmııtı. M. Titulescu'· 
nun, Ankarayı ziyareti eaaı itibarile 
mukarrer iıe de ziyaret tarihi henüz 
takarrür etmemiıtir. M. Titulescu'nun 
Cenevreye gidecek olan Hariciye Ve
kili Tevfik Rüıtü Bey ile birlikte An
karaya gelmeıi muhtemel olduğu gi
bi, Tevfik Rüıtü Beyin Cenevreden 
avdetini müteakıp gelmeai de ihtimal 
dahilindedir. Dün ıehrimizde bulun-
makta olan Romanya sefiri M. Y. Corp 
Cenaplannı görerek bu husuıta fikir
lerini sorduk. Romen diplomatı bize 
ıu beyanatta bulundu: 

- M. Titulescu'nun teırinievvelin 
on beıine doğru Ankaraya gelmesi 
muhtemeldir. Hariciye Vekili Tevfik 
Rüıtü Bey yakında Cenevreye gidece-
ğinden iki nizır orada görüterek zi
yaret tarihi hakkında bir karar vere
ceklerdir. 

- Bu ıeyahatten maksat nedir? 
- Bu aeyahaıten maksat iki mem-

leket araıındaki dostluk münaıebatı-

M. Corp 

ru takviye etmektir. Türkiye ile Ro
manya arasında ithaL~ ve ihracat ~u· 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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Abdülhamit ve Mitat Paşa 
3 

· Mitat Paşa, Tuna Vilayetinde esir ticaretini kaldırdı. -
lslamiyette esaret var mıdır? - Mi tat Paşa, merkezden gelecek 

cevabı beklemeğe bile lüzum görmemişti! 

Mitat Pa,a, Kafkasyadan hicret 
eden Çerkes muhacirlerin iskiiru 
ile me,gul olduğu sırada, esir tica
retinin de sureti kat'iyede önüne 
geçmeğe karar vermitti. 

Vali pafa, çerkes muhacirlerinin 
ileri gelenlerini hükiimet konağın
da vilayet idare meclisi odasında 
kabul etmiş, iskan ve esaret mev· 
zuları üzerinde hasbühal yolile on· 
!arın da fikirlerini, mütalealarını 
sormuştu. 

Çerkes beylerinden Hacı Hüse· 
yin , Hamza Savtuh ve Ahmet Meh
ham Beyler; kendilerinin nehir ve 
deniz kıyılarından daha geride, İ· 
çerlek, ziraate, hayvan besleyip ye· 
tiştirmeğe müsait tarlaları, mera· 
ları bulunan yerlerde iskanlarını 
Vali paşadan rica ve niyaz ettik
ten sonra esaret meselesi, köle, ca
riye alım satımı hakkında, ifİn iç 
yüzünü, hakika'; gösteren malı1· 
mat ve izahat vermişti: 

"Aslı, nesli belli, öz çerkes olan
lar hiç bir vakitte kızlarını satamaz 
lar ve satmamışlardır. Kızlarını, 
nikahsız olarak kimseye vermez· 
ler; odalık, halayık likırdıs~ bile 
kabul etmezler. Eskiden istipdat 
zamanlarında, bizim taraflara ge
len bazı paşalar, Beyler, almak is
te .. ~işler ve arada hasıl olan muva· 
fakat üzerine Allahın emrile nikB.h
lanarak evlenmitler ise de nadirat
tandır .. Bizde kızların evlenmeleri 
için ~kaca adetler vard1r. 

"İstanbulda, Mısırda, Tunusta, 
saraylara ve konaklara cariye, ha
layık, müstefr.,.e yani odalık diye 
satılan, alnan kızların çoğu vakti
le Rus, Çerkes hudut kavgaların· 
da, Rus köylülerinden (Mujik) e
sir edilip Kafkasyaya getirilmiş o
lan kızlardır. Bundan başka, saray
lara ekseriya Gürcü, Lezgi kızlan 
alınırdı. Cerkeslerden de bazı kız
lar alınm;ş ise de bunlar, mahalle
rinde öksüz, hamisiz kalmıt çocuk· 
!ardır ki şunun bunun çalıp kaçır· 
ması tarikile ucuz pahalı satılmış
/ ardır. 

''Tanzimat devrinin İptidalarma 
lradar olan esaret ve bu kötü tica· 
ret böyle idi. Hamdolsun, Tanzi
Matıhayriye ile hürriyet, müsavat 
ilan olunduğundan ve esasen öz 
çerkesler evladını para ile satmağı 
kı\_bul etmediklerinden saraylara 
alınmak üzere Valiler, Mutasarrıf
la~. Zaptiye alaybeyi ve Kır Ser• 
darları tarafından vukubulan mü
raraatlar, hatta büyük büyük vaat· 
laı ve tehditlere boyun eğilip öyle 
bir <ı.lış veriş teklifine mütavaat ve 
muvafakat edilmemiştir. 

"Madem ki Devletlu Vali P~a
mız, bizleri bu hususta himaye bu
yurmağı, esirliği büsbütün kaldır
mağı vadediyorsunuz, bu emrinizi 
canla başla dinleyip bütün muha
cirlerin kendi aralarında eskiden 
kalmıt bulunan Rus köylü e· 
sirlerini azat edeceklerini ve her 
ne suretle olursa olsun köle ve cari 
ye alım sabmma nihayet verdir
meği taahhüt eyliyoruz1,, 

Muhacirlerin ileri gelen ve söz 
anlayıp anlatacak olanları gittik
ten sonra Mitat Paşa, mecliste ha
zır bulunan Vilayet Kadısile Mü
fettişihükkamdan ve Müftü Efen
diden bu esaret maddesinin vechi 
ter'isini sonnuş ve mumaileyh: 

- İslamda hürriyet asildir. 
"Hürülebeveyn" hürdür; Rıkki
yet ancak harp esirlerine matuftur, 
onların bile rubkai rıkkiyyete gir
melerinden bir müddet sonra "Tah
riri rakabeleri,, yani azat edilme
leri matlup ve memduhtur. Kura
nikerimde bir çok surelerde "Tah
riri rakabe,, emrolunmuştur. Bü
yük günahların af ve ınağferet 
buyurulmasını badi bir hayır ve 
ameli salib olacağı yazılmıştır. 

Diye tafsilat ve izahat vererek 
Vali paşanın olbaptaki fikir ve mü
taleasım ve teşebbüsatı vakiasmı 
tepcil ile terviç etmişlerdir. 

Bunun üzerine Mitat Pa.şa, fstan
bula gönderdiği mazbatanın meni
esaret hakkındaki fıkrasını cevaba 
intizar etmeksizin yedi büyük san
cak ve kırk sekiz kazayı ihata eden 
Tuna Vilayetinde tatbika başlamış 
ve orada bu hayırlı işe muvaffak 
olmuştu. 

Filhakika bu pek iyi, pek musip 
ve İslamiyet, insaniyet, medeniyet 
şan ve S1arlarına layık ve muvafık 
bir tedbir idi. 

Madem ki Tanzimatıhayriye fer
manı hürriyeti temin ediyor, Ahka
ınıislamiye de esareti meneyliyor
du. Binnefs Çerkes muhacirleri de 
ayni his ve emel ve ernniyede bulu
nuyorlardı; artık tereddüde, teem
müle, teehhüre, merkezden batka 
ca cevap beklemeğe ne hacetti? 

Maslahatın muktezayi tabiisini he 
men tatbik ederek hem binlerce 
insanları esaret boyunduruğundan 
kurtarivermeli, hem de sarayların, 
saraylıların bunca tekellüflerin
den, masraflarından, israflarından 
milleti, devlet hazinesini korumak 
lazım ve zaruri idi. Mitat Pata, Tu
na Vilayetinde bu vecibeyi ifa et
mi,ti. 

(Bitmedi) 

r~.._-
Yann: 

Abdülhamit ve Mitat Paşa 
4 

Saray, esir ticaretini himaye ediyor. - İstanbul 

L
caddelerinde sarayldarm arabalarla gezintileri. 

" Divanyolu kandil piyasau" 1 
Afet H. Atina asarı 
atikasını geziyor 

ATINA, 19. - Muallim Afet hamme 
{endi, refakatinde Afyon mebusu Ruten 
Eşref Beyle refik.>aı bulunduğu halde, Se
lanikten buraya gelmit Grande Bretagne 
oteline inmiıtir .. 

Met hanımefendi kendisini ziyaret e... 
den gazeteclere atideki beyanatta bu
lunmuıtur : 

- Türk tarihini tetkik cemiyeti aza· 
~undan ve ayni 7.amanda Ankara ismet 
paşa kız enstitüsünde muallimim. Kendi 
gözlerimle bütüo Eğe havzasını görmek 
ve asarı atika noktai nazarından tetkika· 
tımı ikmal etmek istiyorum. Zira Eğe 
havzası etrafındaki memleketlet"de zen
gin ve kıymetli tarihi eserler vardır. lt· 
tc bu maksa!la dost Yunan memleketin
de bulunuyorum. Bu ane kadar seyahat 
programımıza dahil olan yerlerden Se· 
13.niği ve asarı ati.kasını, Olmtosu, Pella· 
yı, V ardar etrafında kurutulan araziyi, 
Selfınik üniversitesile kütüphanesini ve 
Selanik panayırını nyaret ettik. 

Gördüklerimiz, yalnız asarı atika nok
tai nazarından değil, fakat dott Yunan 
milletinin faaliyeti noktai nazarmdan da 
bizde şayanı memnuniyet intibalar ve ih 
tisaslar uyandırmışbr. Bundan çok me
sut ve ~iyarrz. 

Evkafın İzmirde yeni 
İnşaatı 

IZMIR, 21 (Milliyet) - Evkaf i
daresi burada mezarlıkbaş.[ meydanın 
da, soğuk hava mahzenini ha .. i 13 
dükkanlı bir hal yaptıracaktır. lmı" ı 
Paşa Bulvanndaki arsalarda da bi"•· 
lar ve bir neması y:apdacak .. ır 

M. Çaldaris 
Cenevreye gitti 

Atinadan ayrılmazdan 
evvel M. 

Venizelos'la görüştü 
ATINA, 21. A. A. -Dün öğleden son 

ra M. Venizelos M. Çaldarisle ıiyasi va
ziyet hakkında görüşmÜJlerdit. M. Çal· 
dariı saat 19 da milletler cemiyetinin ve 
komitelerinin Y unanistanı ali.kadar eden 
müzakerelerinde bulunmak üzere Cenev~ 
re gitmiftİr. 

Meclis işlerine başvekil döndükten son 
ra teln-aı- ba!lanacaktır. 

Romanın nufusu 
ROMA, 21 (A.A.) - Romada bu. 

gün 1,075,000 nüfus vardır. 

Avusturya kabinesinde 
değişik} iki er 

ViYANA, 21 (AA.) - M. Doll· 
fuss kabineıinde değitiklik yapırut ve 
başvekiletle hariciye. emniyeti umumi
ye, milli müdafaa ve ziraat nezaretleri
ni kendisi deruhte etmiştir. Başvekalet 
muavinliğini M. Fey yapacaktır. Ml 
Vaugoin ile M. Minetler Yen • Yeni 
kabineye iştir<>k etmekte:lirler. 

Bundan başka Çeşme ılıcalarmda da Ev 
kafın harap kaplıcası tamir edilecek, 
kırk odalı bir otel veya ufak daireler
den mürckl-ep bir aparlıınan inta et· 
tirilecektir. 

MiLLiYET CUMA 22 EYLOL 1933 

HARiCi HABERLER j 
Milletler meclisi Reichstag'ı 
Bugün toplanıyor Kim yaktırdı? 

--o-

Murahhaslar peyderpey 
Cenevreye gidiyorlar 
CENEVRE, 21 (A.A.) - Milletler 

Cemiyeti meclisi ilk celsesini saat 10, 
30 da yapacaktır. Bu toplantıda Fran· 
sa ve lngiltere hükfunetleri, Haricıye 
nezaretlerinin yüksek memurları tara 
fmdan temsil edilecektir. 

Filhakika M. Paul • Boncour'la M. 
Edeo'in Cenevreye ancak cumarte:ı;i 
sabahı gelmeleri bcklenmetkedir. Bu
na mukabil Almanya ve ltalya mümea 
ailleri M. Fon Neurath ile Baron Aloi
si Cenevreye bu akşam geleceklerdir. 
Meclisin kat'i ruznam•inin tesbiti i .. 
çin bu akşam, adet olduğu üzere, bu· 
susi bir toplantı yapılacaktır. Bu top
lantıda billıassa Irak hadiselerinic tet 
kiki İşinin geri bırakılması hakkında· 
ki ır.üracaat hakkında bir karar veri .. 
lecektir. 

Yarınki umumi toplantı fikriyat sa 
l1asında mesai iıtiraki komisyonunun, 
afyon nizamnam.eaile meşgul komisyo 
nun hazırlıkları raporların tetkikine 
hasredilecektir. Ekalliyetler meselesi, 
bilhassa Yugoslavyadaki Alman ekal
liyet meselesi de gene bu umumi içti. 
mada müzakere olunacaktır. Şu hal· 
de mecliste cum.artesi ve pazar günle
rinden evvel ehemmiyetli bir mesele 
konuşulacak değildir. 

Sulhün istikhalı 
--o--

Fransızlara göre silah 
kontroluna bağlı 

PARIS, 21 (A.A.) - Tempa gaze. 
tesi günün yazısında şunları bahaedi ... 
diyor: 

Herkeste si lahları bırakma mesele
ainin can alacak noktasına gelindiği 
hissi vardır. 

Cenevre konferansının neticesi ve 
Avrupa sulhünün istikbali yakın gün. 
!erde alınacak kararlara hağ!Ydır. 
Temps lngiliz gazetesinin vaziyetine 
dair mevsim•iz haberleri ihtiyat kay. 
diyle telakki etmek lüzumu üzerinde 
Jsrar etmektedir ve yazısına devam e .. 
derek diyor ki: 

"Görüşmeler esnasında Rhin'in son 
sahilinin tekrar İ§ga]i meselesinin dü
şüniildüğünü zannediyonız ki taına • 
men yanlııbr. Şimdiki halde fili bir 
kontrol .saye&inde ayni zamanda bü -
tün milletler için tatbiki bir teahhüt 
te1kil edecek olan tedbirler hakkında 
başlıca devletler arasında malı;ql ~e. 

, mahdut bir formülde sağlam bir an • 
la1ma yapılmaktan batka bir te:ı: _..dü
§Ünülmemektedir. 

Amerikalı.Iar Almanyanın ber ne 
suretle olursa olsun tekrar ail&.hlan ... 
ması fikrine aleyhtardırlar. '" 

Temps ltalya ile olan müzakerele· 
rin memnuniyet verici şekilde olduğu 
nu söyliyerek yazısını bitiriyor. 

LONDRA, 21 (A.A.) - Reuter A
jansından!-

Sir John Simon M. Eden ile bera· 
ber hafta sonunda Parise, oradan Mil· 
!etler Cemiyeti konseyinde bulunmak 
üzere Cenevreye gidecektir. Sir John 
Simon Paristen geçerken M. Eden 
tarafından hafta başında kendisine 
tebliğ edilmif olan Fransız görüşleri 
hakkında lngilterenin dütüncelerini 
bildirecetkir. Bu görüşmeler kat'i ma· 
hiyette olmıyacaktır. 

Silahları bırakma hakkında Fransa 
ile lngiltere araaında yapılmış olan 
müzakerelerin bir ihtilafla biteceğine 
dair olan haberler iyi haber alan ma 
hafil tarafından katiyen tekzip edil· 
mektedir. 

İrak kralının 
Nişanlısı 

~--

Prenses Aliye Hf. şehrimiz
dedir, yakında gidecektir 

Evvelki günkü ajaııs haberleri ara· 
sında, yeni Irak kralı Birinci Gazi Hz. 

nin nifanlandığı 
haberi de vardı. 

Yinni bir yaşında· 
ki kralın nİJanlıSI 

Aliye Hanımefendi, 
kralın amcazadesi· 
dir. 

Dün, Prenıet 
Aliye Hanımefendi
nin ıehrimizde bu .. 
lunduğunu haber 
aldık. Prenses Ali
ye H'Y"mefendi, va· 
!idesi Hanrmefendi 
ile birlikte yazı ge· 
çirmek üzere üç ay 
kadar evvel lı-aktan 

Birinci Gazi Han ıehrimize gel mittir. 
Kendileri Emirgan· 

da Şerif Aptullah Paıanın yalısında 
ikamet etmektedirler. 

Irak sefarethanesinden aldığımız ma
lfunata göre, Aliye Hanımefendi vali· 
desi Haromefendi ile yakında Bağdada 
döneceklerdir. 

İtalya Veliahtı Almanya'da 
MUNICH, 21 (A.A.) - ltalya ve

liahti ile zevcesi, BerJinden tayyare ile 
gelınişler, Bavyera hüklimeti namına 
nazır M. Essen tarafından karşılanmış· 
lardır. 

Misafirler, müze ile valinin evini zi
yaret etmi,ler ve tayyare ile N.Uanoya 
~itmişlerdir. 

--o--

Muhakeme adli olmaktan 
daha ziyade siyasi 

LElPZIG, 21 A. A. - Volff ajansı 
bildiriyor : 

Reiştag meclisini yakmakla zannaltına 
alınanların muhakemesine bugün ba~lan 
mıştır. Mahkeme esnaamda Berlindeki 
ecnebi elçiükleri erkanı ve üçte ikisi ec• 
nebi olınak üzere yüz yinni gazeteci hu· 
lunmakta idi. 

Felemenk avukatlarından Pauvels ile 
Stomps'un daha evvelce ileri sürdükleri 
müdafaa vekilliği tekliflerini esasen ka
bul etmemiş olan Van Der Lubbe mah
keme reisinin bir süaline verdiği cevap
ta miidafaa vekili tutmak istemediğini 
söylemiştir4 

Mahkeme reisi muhakemenin başladı 
ğınt bildirdikten sonra demi~tir ki : 

" Mahkeme binası dışında izhar edil· 
mit ve önceden tasarlanmı! fikir ve rey .. 
ler hakimlerin üzerinde hiç bir tesir yap 
maz. Halk kayıtsız ve şartsız mahkeme 
celselerinde bulunabilir. Maznunların 
müdafaa vekilleri tamamiyle serbesttir." 

Birinci teşrinin on birinden sonra 
mahkemeye Reiıtag binasında devam e 
dilecektir. 

lttihamr.ameye göre maznunların beşi 
:de Almanyanın esası teşkilat[nı kuvvet 
ve şi:ldete müracaat ederek değiştirme· 
ğe kalkrş~lardır, Reiıtag meclisini 
yakmak suretiyle ilk isyan iıaretini "Yer• 
mitler ve bu suretle vatana hiyanet ~u
çunu işlemişlerdir. 

Van Der Lubbe reisin •orduğu suale 
verdiği cevapta komünist olduğunu in .. 
.k.8.r etınittlr. Reisin diğer sorgularına ce 
vap olarak bir kaç defa zabıta ile kendi 
arasında ihtilaflar çıkbğmı, devletin sü
ikün ve huzuruna karıı gelmeğe meylet· 
miş olduğunu itiraf etmiıtir. 

Mahkeme nelere bakacak? 
BERLIN, 21. A. A. - Havas ajansı 

muhabirinden : Reichstag yangını maz
nunlarını müdafaa51, mahkeme tarafın
dan tayin edilmiş avukatJar tarafından 
temin edjlecektir. Yalnız Torgler'in avu 
katı tanmmış bir avukattır. Bu avukat, 
cümhuriyet rejiminde sağ cenah maznun 
!arını müdafa etmiıti. 

Mahkemenin ecnebi müdafaa avukat
larını reddettiği malumdur. 

Leipzig mahkemesi, şu noktaları ay· 
dınlatacaktır : 

1 - Nezaret altında bulunan ve hu· 
suıi müsaade olmadan kimsenin giremi 
yeceği resmi bir dairenin yakılması na 
oıl kabil olmu~tur ? 

2.- Yangın mahallinde yalnız bir kun 
dakçı yakalanmıştır. Halbuki polis teb
liğleri, bu kadar kısa bir zamanda muh· 
telif yerlerde yangın çıkarabilmek için 
~' Birkaç kental kundak " icap ettiğini 
kaydetmektedir. 

3.- Tevkif edilen kundakçı bir Hol
landa'lıdrr, eski bir komüniat fırkasını 

1 
bu yangının mesulü olarak, sosyal de
mokrat fu-kasını da suç ortağı olarak göı 
!ermiştir. Halbuki, timdi ye kadar komü 
nistler ve sosyal demokratlar kundakçı· 
larla alakaları olduğunu inkar ettiler ve 
aleyhlerine hiçbir delit bulunamadı. 

Mahkemenin 3İyasi ciheti, adli cihetj .. 
ni çok ger;de bırakacak mahiyettedir. 

Beynelmilel komisyonun kanaati ' 
. LONDRA, 21. A. A. - Reiştag yan· 
gını beynelmilel takip kcmisyonu §U ne 
ticeye vermistir. 

Van der Lubbe komünist fırkaıı aza
sından değil, bilakis bu fırkanın düJma· 
nıdır. Her ne cihetten olursa olsun Reiş.
tağ yangını ile komünist fnicasr arasın-

da bir münasebe t bulunamamıştır. 
l\.1ütteh.im, Torgler, Dimitroff, Popoff 

ve Taneff aleyhlerine i~41at edilen cü .. 
rümden dolayi sadece masum olarak te
lakki edilmekle kalınmamalıdır. Ayni ha 
manda kendilerine Reiştag yangını ile 
bilvasıta ve bili.vasıta hiç bir münase• 
betleri yoktur. 

Reiştag yangınının milli sosyalist fırka 
smı idare edenler veya onların hesabına 
çalışan kimseleı· tarafından çıkarıldığına 
dair şüphe ettirecelc mjihim ve ağır se
bepler vardrr. 

Beynelmilel komisyonun elinde mev· 
cut vesikalar, şifahi şehadetler Van der 
Lubbe'nin bu cinayeti yalnız baıma ya
pamıyacağmı tesbite meydan vermekte· 
dir. Ve böyle bit yangın böyle bir dev
rede milli soıyalist fırkası için bir nimet 
olmuştur. Reittaga girmek ve çıkmak i· 
çin bütün vasıtalar tetkik edildikten son 
ra bu yangını yapanların, Reiştag reisini 
evine bağlıyan mahzende istifade ettik· 
leri büyük bir ihtimal dahilinde olduğu 
görülmüştür. , 

Nihayet beynelmilel tahkik komisyonu, 
bu işle meıgul olan adliye dairesinin yan 
gınm milli sosyalist fırkasını idare eden
ler veya onların hesabına çalışan kimse 
ler tarafından çıkanldığına dair olan şüp 
heler hakkında tahkikat yapması lüzu
munu görmektedir. 
Eğer Leipzi.g mahkemesi esnasında ve 

ya diğer mahkemede meydana çıkarıla
cak veya yeni hadiseleri nazarı itibare al 
mak üzere beynelmilel tahkik komisyo
nunun tekrar toplamnası icap ederse bu 
komisyonu bir daha toplayarak yeni bir 
rapor hazırlamasını temin için ciddi gay 
retler sarfedilecelıtir. 

Amerika 
Sovyetleri tanıyor 

NEVYORK, 21 (A.A.) - iyi bir 
membadan haber verildiğine göre A· 
merika ki.nunusanide kongreye davet 
edilmeden evvel Sovyet Rusyay! tam· 
yacakt1r. M. Roosevelt'in Hariciye ne .. 
zaretinde kendisile görü~mekte olan 
biri.sine bu meseleyi hareket serbestisi 
varken ve kongredeki Sovyet aleyh
tarı azaların muhalefet .seslerini duy
nıadan halletmek niyetinde olduğunu 
~ylediği öğrenilrniştir. 

·~· 
Milasta bir hadise 

Türkçe konuşmak istemiyen Yahu
diler taşkınlık yapmak istediler 

MiLAS, 21 (Hususi) - Yılbaşı bayramı dolayısile bugün Havra
da toplanan Muıteviler türkçe konuşturma hareketi aleyhinde tezahü
ratta bulunmuşlar ve türkçe konuşturma birliği reisile katibini dövmüş 
lerdir. Konuşma taraltarlarile aralarında mühimce bir arbede olmUf• 
tur. l'le hükumet vaz'ıyet etmiştir. Bu nankörce hareket halk üzerinde 
büyük bir nefret uyandırdı. 

Elen hükumetinin dostluk hatırası: 
Başvekilimize nişan 

'ATINA, 22 ( A.A.) - Reisiciimhur M. Zaimis'in imzasını havi o
larak neşredilen bir kararnamede Türkiye Başvekili ismet Paşa Haz.. 
retleriyle Hariciye Vekili Tevfik Rüştü ve lkttsat Vekili Mahmut Ce
lal Beyefendilere Sauveur nişanının ve Hariciye katibi umumisi Nu
man Rilat Beye Phenix nişanının birinci rütbelerinin ihda edildiği be. 
yan edilmiştir. Atina Ajansı 

Anadolu Ajansının notu: 
Dost Elen deııletinin bu muteber nişanlarının ricalimiz için ve bi

zim için çok kıymetli birer hatıra olduğunu memnuniyetle kavdeile· 
riz. 

Celal Bey Eskişehirde 
ANKARA, 21 (Telefonla) - lktısat Vekili Mahmut Celal Bey bu 

günkü öğle trenile Eskişehire hareket etti. Celal Bey cuma günü Eaki
şehirde kalacak, orada bitmesi yaklaşmış olan şeker labrikcuını tefti, 
ettikten sonra akşam trenile lstan bula gidecektir. lktısat vekili cumar 
tesi ııabahı lstanbulda bulunacak ve birkaç gün orada kalacaktır. 

Macar Başvekili ne zaman gelecek/ 
PEŞTE 21 (Milliyet) - Cümhuriyetin onuncu yıldönümü münase 

betile Macar Başvekili M. Gömböş Ankaray• ziyaret ettikten sonra kü
çük Türk şehirlerinden Podosto'da ölen Macar milliyetperuerlerinden 
Rakotsi'ye yapılacak merasime de iştirak edecektir. Macar Başvekili • 
nin Ankara seyahatine, Hariciye vekili M. Kanya ile bir kaç yüksek 
memur da iştirak edecektir. Aııdetlerinde, Sofyaya uğramaları muh· 
temeldir. :.1 

Sıhhiye ve Dahiliye vekilleri 
ANKARA, 21 (Hususi) - Sıhhiye vekili Dr. Refik ve Dahiliye ve. 

kili Şükrü Kaya Beyler bugün gel dilet. 

Cumhuriyet bayramında avans 
ANKARA, 21 (Telefonla) - Cümhuriyetin onuncu yıldönümü 

münasebetile devlet memurlarına açıktan bir maaş verileceği hakkın• 
da bazı gazetelerin yazdığı haberler asılsızdır. Ancak teşrinisani ma· 
aşı 29 Tesrinden evvel verilecektir. _, .. ~ . 

Uç büyük hapi>lıane yapılıyor 
KONYA, 21 (A.A.) - Oç vilayette inşa edilecek üç büyük umu

mi hapishaneden birinin Konyada yapılması kararlaştırılmıştır. Hapü 
hane en son sistem olacaktır. inşaat için beş yüz bin lira sarfolunacak· 

' tır 1 • 

Cenupta yakalanan kaçakçılar 
ANKARA, 21. A. A. - Eylülün üçüncü haftası içinde cenup ha· 

dutlanmızda besi müııademeli 29 kaçak vakaırı olmuştur. Bu 11akala,... 
da ikisi yaralı oİmak üzere 31 kaçakçı 37 kaçakçı hayvanı, 1,400 kilo 
gümrük ve 1,385 kilo inhisar kaçağı ile 3,800 defter sigara kağıdı, 6 tü· 
fek , 2 tabanca tutulmuştur. -

Afyon treni yoldan çıktı 
UŞAK 21, (A.A.) - Bu sabah Afyondan gelecek olan posta tre

ni Yıldırım Kemal istasyonunda makasm açık bulunmasından raydan 
çıkmıştır. Zar<U yoktur. Trenin altı saat gecikmesinden Uşak'da bekle

yen lzmir avizuso yolcuları ayrı bir trenle gitmi1lerdİr. 

Amerikalılar 
Kaçıyor ---

•• 

Kübada komünistlerle 
mücadele şiddetlendi 

LA HAVANE, 21 (A.A.) - "As· 
sociated,. e göre Cuba' da vaziyet da .. 
ha ağırlatmıJtır. 

Adada oturan bir çok Amerikalılar, 
harp gemilerine sığınmışlatdlr. 4 torpi
to muhribi daha, Cubııya gelmek üze· 
re Va~ingtondan emir almışlardır4 

San Martin hükumeti, halkı tethiş 
eden komünistlere karşı şiddetle müca
dele etmektedir. 

Komünistlerin evlerinde araştırma .. 
lar yapılmıştır. 

Antilla civar!nda Tacajoda İşçiler 
bir şeker fabrikasının Amerikalı ve 
Canadalı memurlarını esir almışlar
dır. 

Bu feci vaz.iyete rağmen San Mar
tin hükUmeti istifa etn1emcktc ısrar et· 
mektedir. 

Bit nutkunda M. San Martin. hüku
metinin hürriyeti ve vatanı temsil et
tiğini söylemi~, bu hadiseleri istiklal 
mücadelelerine benzeterek demiştir ki: 

- Geriye dönmek kabil değildir. 
lhtilal programını hiç bir düşünce bo
zamaz . ., 

İngiliz 
Muhafazakarlari 

LONDRA, 21 (A.A.) - Binnin· 
gbamda teşrinievvel 5 ve 6 da yapda
cak olan lngiliz muhafazakar fırkası
nın senelik toplantısında başlıca 3 m& 
sele mevzuu bahıolacağı zannediliyor. 

Hitler inkılabı ve bilvasıta tesirleri 
ile müteessir olan bazı murahhaslar, 
Alman yahudilerinin lngiltereye mu
haceretlerine müsaade edilmesini jsti .. 
yeceklerdir. Yalnız bu muhaceretin mil 
li menfaatlere dokunmaması farltır. 

Diğer taraftan, muhafazakar mat· 
buatın mühim biY kısmının yardımı ile 
yapılan ve bahriye nezaretini yakın. 
dan alakadar eden propagandaya de
vam eden Lord Lloyd, lngiliz impara· 
torluğunun müdafaası için alınan ted
birlerin kifayetsizliğinden şikayet ede
cektir. 

Fakat milli hükıiınetle, hükiimet ta
raftarları olan geniş bir kısım arasında 
en büyük ithaflar, kamaralarda Wins· 
ton Cburchill, Lord Lloyd, Lord Dalis
burg ve bir çok dostları tarafmdan 
müsaade edilen tezlere istinaden Hin
distan meselesi üzerinde olacaktır. 

Bu nokta üzerinde mühim mücadele
lere intizar ediliyor. 

Veznecilerde dikiş ve biçki yurdunda da senelik elifleri sergisi açıldı 
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l+•rpan-1 
Şapka ve tükürük 

Bir kaç gündenberi gazeteler 
sekiz yüz aayfa yeni bir belediye 
talimatnamesinin hazırlandığın
dan bahsediyorlar. 

Şehir halki ile belediye arasın
daki kartıhklı vazifeleri izah eden 
bu talimatnamenin ilk formaları 
belediye nizamından ziyade terbi
ye ve medeniyet vazifelerine ait 
bir eıere benziyor. 

ilk hamlede göze çarpan mad
deler insanı böyle bir hataya dü9ü
recek kadar gariptir. 

Sokaklara tükürmek, kalabalık 
yerlerde halkı rahatsız etmek, bi
let gi~eleri önünde sıra bekleme
den ileri atılmak, pencerelerden 
halı silkmek ve saksı sulamak, yan 
kaldırımlarda duı-up söhbete dal
mak ve bisikletle talim etmek gibi 
her terbiyeli insanın yapamıyacağı 
teyler cezai müstelzim birer cürüm 
mahiyetinde ve madde şeklinde 
tespit edilmittir. 

Bunu okuyanlar tehir balkinin 
madde halinde itaret edilen bu ha
reketleri bir medeni insanın •azi
fesi telakki ederek yapmakta hi
cap ve tereddüt duymadıklarına i
nanacaklardır. 

Bu sütunda bir kaç vesile ile tek 
rar ettiğim sokak terbiyeıi mese
}eıi anlatılıyor ki artık belediye ni
zamlarını harekete getirecek ka
dar ehemmiyet peyda etmittir. 

Eaki ve yeni belediye talimatna
mesinin cezai maddelerle menetti
ği bu hareketler dünyanın her me
deni köşesinde herkesin tahsi ter
biyeıi ile ortadan kalkmıt çirkin 
ve iirenç hareketlerdir. 

Şahıi terbiye ve telakkileri ile 
kendilerini bu hareketlerden me
nedemiyenlerin cezai maddelerle 
bu piı itiyatlardan kolay kolay fe
ragat edecekleri tüphelidir. 

insan böyle sokaklara tüküren, 
yerlere sümküren, geleni geçeni 
taciz edecek tekilde yan kaldırım
larda ahbaplarile söhbete dalan, 
tramvaylarda, gişe önlerinde etra
fındakileri itip kakarak rahatsız 

eden insanların busuıiyetlerini dü
tündükçe insanlık namına tiğsini
yor. 

Esefle kaydedeyim ki bu çirkin 
hareketleri yapanlar arasında ken
dilerini camiyet hayatının yük.ek 
seviyesinde zannedenler, ımoking 
giyip dansedenlerden pek çokları 
vardır. 

Her zaman söylediğim gibi bu 
vesile ile de tekrar edeyim ki bele
diye talimatnamesinin cürüm ve 
kabahat olarak itaret edip muhte
lif cezalarla tevsik ettiği bu hare
ketler her teyden evvel cemiyeti
nin sokak terbiyesine aittir. 

Yürümesini, oturmasını, konut
maıını, bir yere ıirip çıkmasını, 

aksırmasını bilmek frak giyip valı 
oynamaktan daha ııüç, fakat daha 
lazımdır. 

Burhan CAHIT 

Yeni İran Hariciye 
nazırı gitti 

Şehrimize gelmi§ olan Iran Hari
ciye nazm Kazım Han dün Tahrana 
gitmittir. 

1 BORSA 1 ._ ____ _ 
(lı Banka11ndan alınan cctveldir) 
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ŞEHiR HABERLERi 

Eka•a .. ı 

Yeni kararname ---yarın şehrimize teblig 
edilmesi bekleniyor 

Yeni kontenjan kararnameıi, dün 
alakadar tehrimiz makamatına res -
men tebliğ edilmemiıtir. Kararname
nin yarına kadar tebliği bekleniyor. 
Yeni kararnameye tevfikan hakkı mük 
teıebi olan tacirlerin takas muamele- . 
!erini yapmak üzere te§ekkül edecek 
komisyonun lstanbul maliye mürakıp 
]erinden birinin riyasetinde lktısat ve 
ki.leli namına bir. Ticaret odası na -
mına iki azadan mürekkep olacağı ve 
gümrüklerde çalı§acağı ve takasa ta
bi malların muayeneıi için evvelki ko 
miayon tarafından alınan ücretin de 
indirileceği haber verilmektedir. 

ithallerine musaade edil
meyen eşya 

Eylulün birine kadar gümrüklere 
gelip le kontenjan listelerinde yazılı 
olmadıkları için ithaline müsaade e -
dilıniyen eıyanın, sahipleri tarafından 
birer istida ile lktıaat vekaletine mü
racaatla ithal müsaadesi alm2ları li
zım geldiği alakadarlara tebliğ edil
mi4tir .• 

Avusturya ve Macaristana 
ihracatımız 

Avuaturya ve Macariatanla ahiren 
yapt1ğnnız ticaret mukavelelerinde, 
bu m .. mleektlere vaki olacak ihracat 
takdiri kıymet esaaına tabi tutulmuı
tur. Şimdiye kadar bu takdiri kıymet 
itini hangi merciin yapacağı bilinıni
yordu. · Dün gelen bir emirde, bu itin 
Ticaret odası idare heyeti tarafından 
yapılacağı bildirilmiıtir .• 

Fanilacıların teşebbUsU 
Fanila imal eden müeueseler, ye

ni kontenjan kararnameıiJe fanila it
halatının A luteaine ithal edilmek ıu 
retile serbeat bırakılmaaı üze1'ine ba
zı teıehbüalerde bulunmuılardır. An
cak yeni tarifede, ince fanila1arın reı 
mi arttınlmıı ve kaim fanilaJann rea
mi indirilmittir. Bu niıbetlerin ne de
receye kadar doğru olduğu tetkik e
dilmektedir. 

Tiftik rekoltesi 
Bu ıeneki tiftik rekoltesi,, her biri 

81 kiloluk 40 bin balye olarak tesbit 
edilmiıtir. Geçen ıeneden müdevver 
4 bin balye ıtok tiftik te vardır. Bu ae 
neki mahsulün 22 bin balyesi Anado 
!unun markezlerinde bulunmaktadır. 
18 bin balyeai ,ehrimize gelmi9tir. Tif 
tiğin balyeıi 50 liradan ıatılmaktadır. · 

Kuşyemi 
Ku§yemi rekoltesinin bu sene meb 

zul olduğu anlaşılmıftır. Almanyaya 
külliyetli mikdarda kuıyemi ihraç e
dilmektedir. 

Yeni tarifelerin nakliyata tesiri 
ihracat ofisi, yeni ••pur tarife1eri .. 

nin harice vaki olan naldiyatal<İ te
ıirlerini tetkik etmektedir. Bu buaua
ta vekalete bir rapor gönderilecektir. 

Grafit madeni 
Geçenlerde Kuza-uncukta crafit ma 

deni bulunmut Ye tablid: neticeıi, bu
nun kurtun kalemi ıanayiine çok el
veritli olduğunu göatermiıtir. Bir ec
nebi fabrikasının, bir kurıun kalemi 
fabrikaaı açmak için bu madeni bu -
lan sermayedarla temasa geldiği ha • 
her verilmetkedir. 

Peynir ve yağ yUkse:iyor 
Ticaret born.aındaki beyaz peynir 

aatıtJannda hafif tereffü görühnekte
dir. Son günlerde yağ fiyatlannda bir 
az yükaeli§ hissedilmektedir. 

lzmirde ıncır 
IZMIR, 20 (Milliyet) - incir fi

yatları bugün iki kuruı kadar tenez
zül göstermittir. 

Ankarada kurulacak 
fabrika 

Uyu§turucu maddeler inhisar ida
resi, Ankarada kurulacak fabrika için 
hazırlıklar yapmaktadır. _,.___ 

T opkapı müzesi rehberi 
Topkapı sarayı müzesindeki muh

telif kısımlar ve bu kıannlardaki eşya 
hakkında bir rehber vücude getirilmi• 
tir. Topkapı orayı müzui müdürÜ 
Tabain Bey tarafından hazırlanan bu 
rehber belediye tarafından İngilizce 
ve franaızcaya tercüme edilm.ittir. Mü 
kemmel surette hazırlanan bu eaer el
li bin nüıba olarak basılacak, Turing 
klüp gibi seyyahin iılerile uğratan 
müesseealere verilecektir. 

--o--
Amerika sefiri An-

karaya gitti 
Amerikanın Ankara sefiri M. Ro

hert Skinner dün akıamki trenle An
karaya &'itmiıtir. 

-o--

Boğazda sonbahar tarifesi 
Dünden itibaren Şirketi Hayriye 

sonbahar tarifelerini tatbika baılamıt, 
bazı iskelelere, bu meyanda Kunıçef
me İskelesine esaıen yalnız sabah ve 
akıamları uğrayan postalar da kaldı
rılnıııtır. 

Japon sefiri bugün geliyor 
Yeni Japon büyük elçisi Vicomte 

Kintonov bu sabahki ek•preale ıehri
mize gelecektir. 

P'oll•t• 

Nereye saklandı? 
Litros cinayeti tahkikab 

devam ediyor 
N.Uddeiumumilik ve zabıta Litro• 

cinayetini örten esrar perdesini yırt
mak için dün de çalıımııtır. Bütün 
tafıili.tını yazdığımız bu cinayette tiiP
beler Yaninin üstünde toplanmaktıtdır. 
Yaninin sırf Recep ağayı öldürmek ü
zere Yunanistıtndan celdiği ve cinayet
ten sonra tekrar Yunaniıtana kaçma
ia çalııtığı tahmin edilmektedir. Di
ğer bqka sebepler de mevcut ıüpbeleri 
kuvvetlendirmektedir. 

Görülüyor ki (Yani) nin üzerinde 
toplanan §Üpheler gittikçe artmaktadır. 
Müddeiumumi muavini Nurettjn Bey 
Deniz merkezinde kalan pasaportu ge
tirttikten sonra Recep ağanın refika
sına göıtennittir. Hanım reımi görür 
gönnez: 

- Tamam.. Bizim bahç.,,,e giren 
genç bu idi. dem.ittir. Bir çoban da fo
toğraf üzerine ayni teıhiıi koymut
tur 

Bu kat'i teşhia üzerine yapılacak 
başka bir teY olmadığı için polis ve 
jandarma, Yaniyi aramıya 'batlaıruılar
dır. Yani dün ak""'1 geç vakite kadar 
yakalanımı değil idi. 

Sandal hırsızları 
Unkapıunnda T ekirdağı iskelesinde 

bağlı Hamdi efendiye ait sandal sabı
kalılardan Salahattin ve Keçi Nuri ta
rafından çalınmıı Ye bunlar Kabatat 
açıklarında dola,makta iken devriyeler 
tarafından cörülerdı: yakalanmııtır. 

Yolda çalışırken 
Fatih yol amelesinden 28 yqlannda 

Erzincanlı Hüseyin oğlu lımail Balat 
kÖprüsü bqında yol tamir etmekte 
iken ıoför Osmanın idaresindeki 2610 
numaralı otobüs çarparak ıağ baca
ğından yaralanma11na sebebiyet verrniı
tir. 

Yankesici 
Samatyada Canbaziye mahallesinde 

Y eniçeıme •okaiında 40 numaralı ev
de oturan seyyar eanaf lbrahimin cö
müı saatini yankesicilik suretile ça
lan Şehreminli Hasan oğlu Y akup ya
kalanmııtır. 

Kumar 
Samatyada 309 numaralı dülıkinda 

V abram ve Mustafa efendilerin kahve
sinde kumar oynaruhğı haber alınmıt. 
yapılan aramada Adli, Akif, Şemsettin,. 
Barbot oynarlarken yakalanmıflardır. 

•• ı •• ı,.ed• 

Mahalle işleri 
Yapılacak teşkilat için 

proje hazırlanıyor 
Senebatından itibaren mahalle 

muhtarlıkları mülgadır. Binaenaleyh 
yeni muhtar intihabatı yapılmıyacak
tır. Bu iti belediyeler yapacaklardır. 
lstanbul belediyesi muhtarlık itlerini 
tedvir için nasıl teşkili.t viicude geti
rilmesi lizımgeleceii hakkında bir 
proje hazırlamaktadır. Belediye, son 
zamanlarda oktruvanın Jiğvmdan do 
layı varidatının azalması üzerine visi 
teıkilit yapamıyacağını, yalnız nahi
yelerde teıkilat yapılabileceğini Dahi 
liye vekaletine müracaatla bildirmiı
ti. Vekalet bu fikri muvafık bulma -
mııtır. Belediye, muhtarlık itini her 
mahallede yapacaktır. 

Şehir pilanı raporları 
Şehir mütehasaıslarından M. Lam· 

ber ve Agache'm raporlarının bu ay 
sonunda belediyeye gelmesi beklen
mektedir. Evvelce davet edilen Pro
fesör Prest ancak te9rinievvel ortala
nnda ıehrimize &'elecek ve burada bir 
müddet tetkikat yaptıktan sonra ra -
porunu yazmak Üzere memleketi o -
lan Fransaya ~önecektir. Belediye 
au mütebauıaı K.alner de raporunu bu 
günlerde yollayacaktır. 

Maslak yolu 
Maslak yolunda, Zincirlikuyudan 

latinyeye kadar asfalt şose yeniden ta
mire bqlanmııtır. 

Çöpleri belediye dökecek 
Belediye önümüzdeki seneden iti

baren çöplerin denize dökülmesi itini 
müteahhide vermiyecektir. Belediye 
bu iti kendisi yapacaktır. Şehrin aıhha 
tini korumak için çöplerin mavnalar
la <!aha uzak mesafelerde boıaltılma-
11 lazımııeleceği anlaıılınııtır. 

DarUlbedayi temsillere başlıyor 
Darülbedayi bir teırinievvelden iti 

baren temsillerine baılayacaktır. Sah 
nede yapılan tamirat ve tadiliıt ikmaJ 
edilmif, provalara batlanmııtır. 

Konservatuvarda talebe seçme 
imtihanları 

Konservatuvara yeni talebe aeçme 
imtihanları teşrinievvelin birinde ba§ 
layacaktır. Şimdiye kadar yüz elliyi 
mütecaviz talip müracaat· etmiıtir. 
Ko'ıul!rvatuvara yeni bazı muallimler 
alınin.ıf, yeni dersler ihdaa edilmif ... 
tir. !;elim Sırrı Beyin kerimesi Azade 

1 Selim Sım Hanım da yeni muallimler 
m6yiiimdadır. 

Mahkemelerde 

Denize ahlan adam 
Davaya ağır cezada tekrar başlandı 
Dumlupınar vapuru bundan bir 

müddet evvel Karadenize yaptığı bir 
seferde vapurun kamarotu Feyzi Ef. 
ortadan kaybolmuıtu. Bu hadiıede 
Feyzi Efendiyi ar alarmdaki huıumet 
yüzünden öldürmek ve aonra cesedi 
denize atmak noktaamdaa latanbut 
ağır ceza mahkemesinde muhakemele 
ri yapılan komanyacı Süleyman 24 ae 
ne ağır hapae mahkfun edilmiı, bu bu 
auata bildiklerini ırizlcımekten suçlu 
olarak muhakeme edilen vapur kap
tanı ile diğer birkaç kiti beraet etmit 
ti. Mabkemei Temyiz bu kararı boz
duğundan Ağır ceza mahkemeainde 
yeniden celse açılmı§ ve temyizin ka
ran okunmu§tur. Bozma kararında ka 
bul edilen delillerin etrafile izah edil 
memİ§ olduğundan auçlunun Feyziyi 
denize atması ve kamaradan ailih al· 
maaı mümkün olup olmadığının · sübut 
noktalarına dokunularak bu cihetler
den yeniden muhakeme açılmaıına lü 
zum gösteriliyordu. Müddeiumumi Kil 
§İf Bey karara uyulmaaını istedi. Da
vacı yerinde bulunan Feyzi Efendinin 
anneıi vekilinin hazır bulunamadıiı -
ru , bu hususta onun söz ıöyliycc~ğini 
söyledi. Suçlu vekilleri de bozmanın 
durutma neticesinde olduğundan ba .. 
hisle herhalde uyulması lazım geldi
ğini ileri sürdüler. Müddeiumumi Ka
ıif Bey doayayı yeniden tetkik etmek 
İstediğini söyledi. Buna auçlu avukat 
ları itiraz elti ve: 

"- Tetkikat yapılma11na lüzum 
yoktur, kendisine mühlet verilmeain" 
dediler. Feyzi Efendinin anneai ayağa 
kalktı ve ~eyecanlı heyecanlı ııöyledi: 

- Benım nur topu cihi evladan ci
nayete kurban gitti. Ben evladımı ;... 
terim. Onu bu adam denize attı, be
ni de atsınlar, azaptan kurtulayım." 

Suçlu. a~ka.tlanndan Eıat Bey: 
- Eger ıddıa makamı dosyayı mü

taleaya alacak iae Süleyman hemen 
salıverilsin, mevkuf olmıyarak muha
keme edilsin." 

Bu esnada suçlu Süleyman da aya
ğa kalktı ve dedi ki: 

- Eğer §U kadar auçunı çıkana i
dam edin. Suçlu iaem 24 aene hapia 
azdır. Aaılınam lazımdır." 
Müdd.~iumumi Kitif Bey, aradan 

uzun muddet &'eçtiğini ve bu e ... arlı 
vak'anın teferrüabnı ve tafailitını ta
b~i olarak hatırlryamıyacağını aöyle • 
dı ve dosyayı tetkik için istedi. Bun
dan sonra doayanın müddeiumumiliğe 
verilmeıine karar verildi. Süleymaıun 
serbest bırakılmaarnı istemesi reddo
lundu. Muhakeme teınnievvelin beıi
"e kaldı 

Eski şekilde karar istendi 
1930 seneai eylulünde Sirkecide 

Ramizi öldüren ve on bej seneye mah 
kum olan Seyfettinin muhakemesi, 
dün latanbuı ağır ceza mahkemesin
de temyizden nakzen tekrar gö
rülmiit, müddeiumumi Kaıif Bey, ce
zayı azaltacak sebep bulunmadığı kay 
dile, eaki tekilde karar iatemiıtir. Mu 
hakeme, müdafaa için kalmııtrr. 

Eroin 
Eroin satmak ve hır11zlık yapmak

tan suçlu Atik Alipa9ada kahveci Va
hidin muhakemesine dün ağır ceza 
mahkemeainde baılanmııtır. Suçlu sor 
guya çekildiği vakit dedi ki: 

- Tavukpazarında bir kahvede 
çalışıyordum. Bir bey geldi. Eroin 
müptelası olduğunu söyledi. Yalvar -
dı, yakardı .. Ben bunu kullanmazsam, 
hasta olurum, ölürüm, dedi. Ben de 
belki kahvedeki ıerir adamlardan bi
rjainde vardır, diye bazı sabıkalıları 
gösterdim." 

Kantar ve ıaire çalmdığmı da in
kar etti. Muhakeme davacı Mehmet 
Efendi ile ıahitlerin çaiırılma11 için 
kaldı. 

Neşriyat davaları 
Mehlika Hanımı Bristol otelinde 

öldürmekten suçu! Arif Efendi dava
sının yazılmaması hakkında mahke -
mece verilen karara rağmen mubake .. 
me safahatını yazan Son Poat gazete
si hakkında Müddeiumumilik ceza u
sulü muhakemeleri kanununun 377 in 
ci maddesi mucibince dava açmııtır. 
Da•a doıyası Sultanahmet birinci 
aulh cezaya verilmiıtir. 

Kalyoncukulluğundaki eroin 
fabrikası 

Kalyoncukulluğunda ııeçenlerde 
meydana çıkartian cizli eroin fabrika ... 
aile alakadar olmakla maznun Gala
tada Cümhuriyet ıapka mağazası sahi , 
bi Marko Efendi ve rüfekasının mu -
hakemelerine dün 8 inci ihtiıaa meh
kemesinde devam edilmiıtir. Dünkü 
celsede bazı ıahitler, bu meyanda 
Emniyet ikinci ıube müdürü Demir. 
Emniyet kaçak takibatı kısım ıefi 
Mennan ve komiser Lutfi Beylerle di
ğer birkaç müdafaa ıahidi dinlenmıı 
tir. Zabıta erkinı, bu ıebekenin nasıl 
ele geçtiğini ve tahkikatın ıureti cere 
yanını anlatmıtlardır. Diğer ba:ı:ı ıa -
hitlerin ve bazı noktaJann ali\kadar 
dairelerden iatilamı için muhakeme 

M••rlfte 

Kadro hazır ---
Refik Bey Ankaradan 
dönünce ilan edilecek 
Üniversite idare heyeti dün de iç

tima ederek dahili nizamname ve ta
limatnamelerin ihzarına devam etmiş 
tir. Üniversite kadro•u kati §eklini al
mııtır. Önümüzdeki hafta sonunda 
Doktor Refik Beyin Ankaradan ıehri 
mize dönmesi beklenmektedir. Refik 
Bey yeni kadroyu bir daha gözden ıre 
çirdikten ve tasdik ettikten sonra ilan 
edilecektir. 

Rus sinemacılarının c.evireciıgi 
. inkılap filmı 

Maarif vekaleti umumi müfettitle 
rinden Reşat Nuri Bey Ankaradan teh 
rimize gelmiıtir. inkılap r ... kkında 
Rus sinemacılannm çevirecekleri film 
hakkında Re§at Nuri Bey Rus a·,..,at· 
k3.rlara mihmandar tayin o1umnuı -
tur. , ..._ 

ilk tedrisat mUdUrU 
Bir hafta evvel tehrimize gelen ilk 

tedrisat umumi müdürü Rcıat ve Şem
settin Bey bugÜn Ankaraya dönecek
tir. 

Maarif mUdUrlüklerinde 
değişikler 

Aldığrmız malıimata göre bazı 
Maarif müdürlükleri arasında tebed
dülat yapılacaktır. Bu tebeddülata a
it kadro Maarif vekaleti tarafından 
hazırlanmıttır. Yakında taadika ikti -
ran edecek ve tebliğ olunacaktır. Ye
ni kadroda lstanbul Maarif müdürlü
ğünde değiıiklik yoktur. 

Merasimlerde takılacak band 
Milli Türk Talebe Birliii, merasim

lerde taşmmak üzere kollara takıla
cak yeni bir bant ıekli tesbit etmi§tir. 
Bu bantlar ilk defa olarak Cümhuri
yetin onuncu yıldönümünde la§ına -
caktır. Birlik idare heyeti dün içtima 
ederek Cümhuriyet bayramına talebe
nin ne §ekilde ittirak edeceğine dair 
bir program hazırlamağa baılamıttır. 

Yetişemiyen mektep kitapları 
Orta mekteplerin Biyoloji, fen bil

gi.si, riyaziye dersleri gibi bazı kitap
lannm henüz yetişmediğini ve bu yüz 
den talebenin müıkülata uğradığını 
dünkü nüshamızda kaydetmiıtik .. Öğ 
rendiiimize göre bu kitaplar Maarif 
vekaleti hesabına Devlet matbaası ta
rafından basılmaktadır. Hususi tabı 
müeueaelerile alakadar değildir. Dev 
Jet matbaası tabı itlerini ikmal ettik
çe kitapları kııun kısım satılığa çıka
racakbr. 

Deniz hastanesi 
Deniz haıtabaneainin açılma mera

ımıi 29 Teırinievvel hırak.ılmııtn-. 
Yalnız müracaat edecek bazı haatala· 
rın kabulüne bugünden itibaren bat
lanacakırr. 

Vapurcular bir l ey ~ti 
faale seçtiler 

Huauai vapurcular ıirketi idare 
meclisi aralanndan F ebim, t..:enıal, Ha 
fız, Sadık zade Ruıen ve Yelkenci za
de Lutfi Beylerden mürekkep bir he
yeti faale aeçmiıtir. Bu heyet, dün bir 
içtima yapmıf ve tirketin teşekkülüne 
ait ba:ı:ı kararlar Yermİttir. Ye
ni ıirketin teaçili, ilin ve faa
liyete ceçebilmeai için yapılması Ja -
zımgelen aair kanuni itlerini bu be -
yet takip ve intaç edecektir. 

1 KUçUk heberler -ı 
* Eminönü Malmüdürü lbrahim Bey 

Beykoz Malmüdürlüğüne ve Eminönü 
Malmüdürlüğüne de Ankara Defterdar
lığı muhasebe müdürü Hüseyin Bey ta
yin edilmiştir. 

* Eminönü Birinci komiseri Şerif 
Beye rahatsızlığına fıinaen üç ay müd
detle mezuniyet verilmit ve yerine Y alo
va birinci komiseri Halit Bey getiril
mi§tir. 

Arnavutköyiinde misafireten ika
met eden Mısırlı doktorlardan göz has
talıklan mütehaaam doktor lsmail Şük
rü Bey Hilaliahmer Cemiyetine bir 
mikroıkop ile bir adet mikrop kültür e
tüvvii hediye etmİftİr. 

Etıbba odası idare heyeti ile hay
siyet divanı dün öğleden sonra doktor 
Neşet Osman Beyin riyasetinde toplan
mıı ve be:ı:ı mesleki kararlar vermit
tir. 

Müddeti hitam bulan idare heyeti, 
haysiyet divanı azalıklan1e yedek aza
nın İntihabı 22 teırinievvel pazar ııünü 
Çağaloğlundaki binada aaat 13 te yapı
lacaktır. 

Muvakkaten Sıhhiye müdüriyeti bi
n&11nda ifai vazife etmdı:te olan oda
nın kalemi ve mubıuebeai cumartesiye 
yeni binasına taıınacakbr. 

* Boiazlar komisyonunda Fransız 
murahhaıı M. Pozzi ve Fransız sefa
reti ticaret mümeui li M. Peuereau 
dün sabah Anı:kor vapurile tehrimize 
gelmi§lerdir. 

* Lehistan ceneral konsolosu M. 
Romain Wagnerouvicz ceneral konsül 
Jük baki kalmak üzere sefaret ticaret 
müıavirliğine tayin edilmiştir. 

baıka gÜne bırakılmıştır. 

Esrarcılar mahkOm oldular 
Evlerinde 14 kilo kaçak earar tutu 

IJln Murtat ve Haaan Efendilerin 8 in
ci ihti&as mahkemeıinde icra edilen 
muhakemeleri bitmiıtir. Maznunlar 
birer sene hapse ve 14 bin. kü~ur li~a 
para cezasına mahküm edılmıs-lerdır. 
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Lalelide ev .. 
Gazetelerde bir havadis gör• 

düm. Avrupadan lstanbuJ Oniver
sitesine getirilen ecnebi profesör
lere Laleli apartımanlarında yer 
hazırlanınıt. Avrupalı hocalara ha 
zrrlanan bu yerlerin kiralarını ho· 
calar verecekler .. Fakat bu seçme 
onlara bir kolaylık olıun, Oniver
siteye kolay gidip gelsinler diye ya 
pılmı~tır ... 

Bu fikre kim itiraz edebilir? 
Yalnız benim hatırıma fena bir 
feY geliyor, Avrupadan gelen ec
nebi profesörlere yapılan bu ko
laylık neden Türk profesörlerden 
derig ediliyor. Onlar da kolay gi
dip gelmeyi, Üniversiteye yakın o
turmayı istemezler mi? Halbuki 
bunların bir çokları Beyoğlu tara
fında oturuyorlar... Yazık değil 
mi Beyazıta kadar her gün taban 
tepsinler? !. Bunları da o civarda 
bir yere getirmeli ... Ama Laleli a
partımanı olmaz da Çadırcılar o
lur ... Ve bu minval üzere me:ıela 
belediye reisimizi de Harbiyeden 
kalkıp Divanyoluna kadar p-idip 
gelmekten kurtarmak icin Vali ko 
nağmı Harbiyeden kaldırıp Yere
batanda bir yere naklebneli ... Be
lediye erkanından Harbiye, Maç
ka, Ayaspa'a taraflarında oturan
ların da İstanbul cihetine nakilleri 
doğru olur. Ve eğer bu suretle 
her memura bu kolaylığı yaparsak 
Beyoğlu tarafında, kaymakam, na 
biye müdürleri, sulh hakimi •e be 
lediye memurlarından ba,ka me
mur oturmaz ve bugünkü haksız 
telakki ile hep yabancı yatağı te -
lakki edilen lsta.nbulun en kesif 
nüfuslu semti bir yabancı yatağı 
olur gider ... Bununla, lstanhul ta
rafı kazanır mı?.. Buna hükmet· 
mek Beyoğlunun bugünkü ızibi 
tamamen türklestiği zamana de -
ğil, tamamen yabancı olduğu bun
dan otuz. kırk sene evveline bak
mak kafidir. O zamanlar da lstan 
buldaki mülk kıymetleri Beyog -
lundan gene dun fiyatta idi ... 

Biz bir ~hrin mukadderatı üze 
rinde tPsiri olacak fikir ve hare
ketleri büyük bir serbesti ile yapa
rız, lakin neticesi ne olur onu bek-
i . ? 
emeyız .• 

Zehirli 
Gazlara karşı 

FELEK 

Şehrimizde yeni bir cemı 
yet teşkil ediliyor 

"Hava hücumlarından koruma ce
miyeti,, namile bir cemiyet teşkili için 
vilayetten müsaade alınmıştır. Cemi ye· 
tin çalışma tarzı ıu olacaktır: 1 

1 - Umumi merkezi latanbulda bu 
lunan cemiyet timdilik bazı vilayetler 
de ıubeler açacaktır. • 

2 - Mahalle tetkilatından istifade 
edilerek her mahallede bir yardllDCJ ııu 
rupu te§kil edilecektir. 

3 - Merkezi mahallelerde de "ta 
üm odaları,. yapılacaktır. 

Talim odalarından ml\ksat ıudur: 

Saçtan bir oda yapılacaktır. Bu odama 
her tarafında temiz havaya aç1lan rnua
luklar bulunacaktır. Halkı. ga:ı: maıke· 
!erile teneffüse alııtırmak için odaya 
gaz yerine aigara dumanı doldurulacak· 
br. Maskelerin uçlan muılukJara ge 
çirilecek ve bu vaziyette teneffüı edile
cektir. Şayet ıigara dumanı teneffüs e
dilirse maskenin bozuk ve teneffüsun 
yanlış olduğu anlatılacaktır. 

Cemiyet icap eden talim maskeleriru 
sipari§ etmiştir. Maıkelcrin bir aya ka· 
dar geleceği tahmin edilmektedir. Bu 
hazırlık devresi bir kaç ay devam ede
cek ve ancak ondan sonra asıl maske
ler getirilecektir. 

Şimdilik bava hücumlarına ilk Ön 
ce maruz kalacaklan tahmin edilen ıe 
hirler hakkında teık:kat yapılmaktadır. 

Birinci ta&nife giren her tebrin nüiu 
ıunun yüzde otuz beşi nispetinde maı 
ke tedarik edilecektir. Ba:ı:ı gazeteler 
bir aralık maske tedarikinin mecb~ri 
olacağını yazmıılaraa da hu haber doi 
nı deiildir. lstiyen alacak, istemiyen 
almıyacaktır: 

Cenevre içtimaları 
Murahhaslarımızdan Nec 

mettin Sadık Bey gitti 
Eylulün 26 unda toplanacak olan 

Cemiyeti Akvam meclisi içtimaında 
Türkiyeyi temıil edecek olan murah
has heyete dahil bulunan Necmettin 
Sadık Bey Cenevreye gitmittir. Hari
ciye Vekili Tevfik Rüıtü Be,.in Sofya 
dan doğruca Cenevreye gitmeıi mul. 
temeldir. 

İtalyan Darülfünunlular 
dün geldi 

Şehrimizi ziyaret edeceğini ya:ı:drJr. 
mız ltalyan fatist darülfünunluları 
dün akıam geç vakit gelmişlerdir. Ya 
rın lıalyan sefaretinde ltaJyan misa
firler ıera6ne bir resmi kabul yapı
lacaktır. 
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rupa siyasetinin sıklet merkezi ol
makta devam ediyor. Türkiye ile Yu
nanistan arasındaki misak samimi 
tezahürat arasında imza edildi. Misa .. 
kın en ehemmiyetli hükmü, Türkiye 
ile Yunanistanın mütekabiJen hudutla
rını kefalet altına almalarıdır. Bu 
madde Bulgarların itirazlarına hedef 
olmuştur. Bulgar matbuatı Şarki ve 
Garbi Trakya hudutlarının kefalet 
altına alınmasını kendi aleyhlerine 
müteveccih bir hareket mahiyetinde 
telakki ediyor. 

Bulgar matbuatının misak aleyhin
deki ne~riyatları arasında ismet Pa
§anın Sofyaya gitmesini doğru bulmı· 
yanlar vardır. Bizce seyahat pek ye
rindedir. Gerçi seyahat daha evvel 
tertip edilmişti. Fakat evvelce tasav· 
vur edilmemiş olsaydı bile, Ankara 
misakının bu derece aykırı tefsire 
uğradığı bir sırada bunun imzaaında 
başlıca amil olan devlet adamının 
Balgar payihtahtını ziyareti li:7:nnge
lecekti. İsmet Paşa çok dürüst ve Bul
gar dostluğuna kıymet ve ehemmi· 
yet veren bir devlet adamıdır. Eğer 
Ankara misakının imzası Bulgaristan .. 
da bir suitefehhüme maruz ka~m1şsa1 
bu seyahat vesilesile suitef~hhü·uü 

izale edebilecektir. 
Bulgarların endiıeleri, Neuil1y mua

hedesile kendilerine vadedilen mah· 
reçten mahrum bırakılmalandır. Fil· 
hakika bu muahedenin bir maddesi 
Bulgarhstana Ege Denizinden biı· ik· 
tısadi mahreç verilmesini istilzam 
etmektedir. Yunanistan Laus3.nne 
konferansında iktısadi mahreç olarak 
Dedeağfcı vermek istemi§ti. Ar.cak 
Bulgarlar Dedeağacın mülkiyetini iste
diklerinden anlaşmak. mümkün o lma ... 
dı. Ondan sonra da Yunanistan Sela
nik limanını iktuadi mahreç olarak 
göstermiıtir. Mal Um olduğu üzere, 
SeJanik ayni zamanda Yugoslavyanın 
da Ege Denizine iktısadi mahrecidir. 
Yunan Hükfuneti Bulgarlara ayni 
hakkı vermek istemiştir. Fakat Bu!
garlar Selanik mahrecini de reddet
mişlerdir. Binaenaleyh YıJnanistan İle 
Bulgaristan arasındaki ihtilaf devam 
edip gidiyor. Eğer Bulgarlar iktısadi 
mahreç ile iktifa etmezler de kendi
lerine mahreç olarak gösterilecek ara· 
zinin mülkiyetintre ısrar ederlerse bir 
anla§ıruya varmanın çok müşkül o 1 

duğunu kabul etmek lazımdır. Ancak 
Bulgarlar ıunu nazarıitibara alınalı· 
dırlar ki Balkanlarda mevcut hudut
ların değiş.mem.esinde yalnız Türkiye 
ve Yunanistan değil, Romanya ve 
Yugoslavya da ittifak etmitlerdir. Bi
naenaleyh bet Balkan Devkti arasın
da statükoyu kabul etmek istemiyen 
devlet yalnız Bulgaristandır. Bulga· 
ristanın bir takım haklı iddiaları ol· 
duğu inkar kabul etmez. Ekalliyetle· 
rin hukukunu muhafaza, iktısadi 

mahreç ve çalııkan Bulgar milletinin 
inkişafını temin edecek her türlü imkan· 
!arın temin edilmesi bu baldı iddi· 
alar arasındadır. Fakat Balkan hari
tasının yeni baştan çizilmesi gibi iddi
a lar sulh ve müsalemet için tehlike ol
maktan başka bir ıeye yaramaz. Tür
kiye, Bulgaristan ile diğer Balkan 
Devletleri arasında mutavaasıtlık ro
lünü oynıyacak vaziyette bir devlettir. 
ismet Patanın Sofyayı ziyaretinden 
bu yolda müspet bir netice çıkacak 
olursa sulh için büyük bir kazanç 
temin edilmiş olacaktır. 

* * • 
Garbi Avrupada da Pario mükile

nıelerile ehemmiyetli bir siyasi faali
yet devresi başlamış demektir. Paris
te İngiliz Hariciye Müatetarı Mr. 
Eden ile Fransız Batvekili ve Harici .. 
ye Nazın aruındaki temaalarm hede .. 
fi, Cenevrede başlıyacak olan oiyasi 
faaliyet için zemin hazırlamaktan iba
rettir. Milletler Cemiyetinin Meclis 
içtimaı toplanmıştır. Gelecek pazar
tesi günü de ırenelik umumi heyet top
lanacaktır. 

Umumi heyet içtimaında Milletler 
Cemiyetinin bir senelik faaliyeti hak
kında izahat verilecektir. Bu izahat, 
Milletler Cemiyetinin umumi faali
yetierinin bir senelik b18.nçosu mahi
yetindedir. Neıredilen bir raporda 
bu faaliyet şöyle hülasa ediliyor: Mil
letler Cemiyeti için iftihar edilecek 
bir iş olmıyan Çin • Japonya ihtilafı 
Boliviya ile Paraguay arasındaki ihti: 

li.f, İngiltere ile İran araamdaki pet
rol ihtilafının halli. Danimarka ile 
Norveç arasındaki Groenland ihtilafı. 
Silahsızlanma ve Londra iktısat kon
feransının neticeleri hakkında izahat 
vardır. Bunlardan maada Milletler 
Cemiyetinin iktısadi, mali, münakale, 
sıhhat ve afyon tqkilatlarınm rapor-
ları vardır. • • 

Kral Faysal'ın ölümü üzerine Mec
lis tarafından vazıyet edilen Irak ve 
Asuri davasının tehiri Irak HükU .. 
meti tarafından talep edilmittir. Fil
hakika Faysal'ın ölmesi lraktaki vazi· 
yeti azacık karıttırmıştır. Ve itler 
düzelinciye kadar Irak için çok nazik 
bir dahili mesele olan Asuri davası
nın tehiri yerindedir. Fakat Cenev
rede temayü1 tehir aleyhinedir. Ja-
ponya Mançurya davaaını seneler-
ce sürüncemede bıraktığı halde 
küçük devletler hakkında hiç bir mÜ· 
samaha gösterilmek istenmiyor. Ce· 
nevrenin büyük bir zafı da bu nokta
larda tebarüz ediyor. 

* * * 
Fakat Cenevrenin en ehemmiyetli 

içtimaı, 16 teşrinievvelde açılacak o· 
lan silihsızlanma konferanaı oıacak
tır. Sili.hsı.zlanma konferansı, maruf 
İngiliz projesinin tetkikinden sonra 
dağıtıldığı zaman, yirmi kadar ihtilaf 
tebarüz etınit bulunuyordu. Bu ihti· 
laflar §U noktalar etrafında temerküz 
ediyordu: Mütearrızın tarifi, sil&hla
rın tefti§ ve mürakabesi, mukaveleyi 
ihlal edenler hakkında tatbik edile • 
cek müeyyideler, hava bombardnna· 
nı, tecavüz silahlarının ilgası, kısa. 
müddetli hizmete alınacak askerlerin 
talim ve terbiyeleri, müstemlekelerde 
bulunacak askerlerin miktan, silah 
ve malzeme ticareti. 

Konferans tatil karanın verirken, 
reis Henderson"un büyük devletler 
nezdinde hususi te§ebbüsler yaparak 
bazı noktalar etrafında itilaf temin 
etmesi kararlaşmı~tı. Henderson yaz 
ortasında mühim Avrupa Payitahtla• 
rmı ziyaret etti. Fakat ne bu ziyareti, 
ne de Londra cihan iktısat konferan-
1oındaki mesaisi bir netice vermedi. 
SiJB.hsızJanma konferansı haziran 
sonlarında ve yahut tem.muz İptidala· 
rında toplanacaktı~ Ancak reis Hen .. 
derson Londra cihan iktısat konfe ... 
ransının devam ettiği bir :sırada Ce
rıevrede müzakerelere batlanamıya
cağını ıöyliyerek, içtimaı 16 teırini
evvele tehir etmiıtir. Gerçi hala va
ziyette silahsızlanma müzakerelerini 
kolaylaıtıracak bir salah yoktur. Bi
lakis umumi vaziyet daha ziyade fe. 
nalaşmııtır. Fakat silahaızlanma kon
İ"eranamın içtimaı 18.zımdır. Ve bir ne
tice e lde edilebileceğinden değil, içti
ma lazım olduğu içindir ki konferans 
tekrar toplanıyor •. 

Paris müzakerelerinin hedefi, silah
sızlanma hakkındaki ihtilaflar etra· 
fında lngiltere, Fransa, ltalya ve A· 
merika arasında bir itili.f temin et .. 
mektir. Fransa bu aralık en ziyade 
tefti§ ve mürakabe meselesine ehem
miyet veriyor. Çünkü Almanyanın 
gizliden gizliye silahlandığı bildirili
yor. Fransa bu silahlanmak ile diğer 
devletleri de alakadar etmek istiyor. 
Amerikanın Fransız noktainazarını 
kabul ettiği bildirilmektedir. lngiite· 
renin de temayülatı bu noktada oldu
ğu i!Ave ediliyor. Ancak Almanyanın 
!tabut etmiyeceği aşikardır. Her hal-
6e bütün bu sili.hsızJanma vaziyeti 
değişmiştir. Ve Cenevrede hararetli 
müzakerelere intizar edilebilir. 

* * • 
Avusturyalılar 250 sene evvel Kara 

Mustafa Patanın yaptığı askeri hata
·"' tesit ettiler. Hadise malfundur: Ka
ra Mustafa Paşa büyük bir ordu ile 
Viyana Üzerine yürüyerek şehri mu
hasara etti. Müdafaası zayıf olan Vi
yana üzerine taarruz edip tehl'i işgal 
edec.eği yerde oyalandı. Arada Lehiı
tan Kralı Sobiyeski Viyananın imda· 
dına yetiterek Kara Mustafa'nın kuv
,·etlerini kat'i bir hezimete uğratt1. 
Viyana da kurtuldu. işte Avusturyalı
Jann tes'it ettikleri bu kurtuluıtur. 

Ancak dün ile alakadar olan l:.ı 
merasi.nı, ansızın bugünle aJi.kadaı O· 

Jon siyasi meselelerin izahı için vesi
le oldu. Avusturya Başvekili Dollfus, 
merasimden bilistifade Avusturyanın 
dahili siyaseti hakkında uzun bir nu
tuk söyledi. Avusturyanm dahili siya-

Romanya Spor Teşkilatı, bizim 
Atletizm Federasyonu Reisi Bur
haneddin Beyin Culture Merite ni· 
şanile taltifine karar verdi. 

Burhaneddin Beyin bir adı da 
Felek olduğunu bilenler tahmin e
dildiği kadar çok değildir. Fakat 
'u bir iki senedenberi bilmiyenler 
de bilenlerden öğrendi. 

Felek'in nişan aldığı haberini 
gazetede okuyan arkadaşlar, çok 
sevindiler. Sevdiklerimizin yaban
cılar tarafından takdir edilmesin
den elbette hotlanırız. 

Dün aramızda ondan bahsedi
yorduk. 

Arkadaşlardan biri: 
- Yaman rekortmendir bizim 

Felek.. Dedi, idarecilikte, teşkilat· 
çılıkta •• 

Öteki ilave etti: 
- Bekarlık rekorunu da unut

mayın! 

Ve söz bundan sonra F elek'in 
bekarlığına atladı. 

- Neden evlenmiyor? Diye so
ranlar, bunun sebebini araştıranlar 
"acaba evlenir mi?,, ümidine ka
pılanlar oldu. 

Ben, gülerek: 
- Eh .. Dedim, pek belli olmaz. 

Şimdilik nişan aldı. Belki günün 
birinde nişanlandığını da görürüz! 

M. SALA.HADDiN 

TEŞEKKÜR 
lstanbul tahsil müdiri Salim 

Beyin vefatı münasebetile cenaze
sinde bulunan ve efradı ailesinin 
kederlerine iştirak eden zevatı ki
rama şükran borçlarımızı gazete
nizle lfadu iblağ ederiz. Merhumun 
ailesi. (7638) 

iRTiHAL 
Dilber Zade Süleyman Sıtkı Beyin ha 

remi Nimet Hanım kısa bir hastalığı 
müteakip şifayap olamıyarak irtihal ey
lemiş tir. Cenazesi bugün saat 1 O da Be
şiktaş'ta Valide çeşmesi civarında Taş• 
hktaki hanesinden kaldırılarak O sküdar 
da aile kabristanına defnolunacaktır. 
(7632) 

seti meselesi çoktan beri beynelmilel 
bir meaele halini almıştır. Avusturya
daki idarenin mahiyeti ne olacak? 
Başvekil Dollfus, uzun ve dikkate de
ğer bir nutukta bunu izah ediyor. Par· 
18.manterizm geçmiştir. Eski uUl de
ınokrasi geçmi~tir. Komünizm geç
miştir. Dollfus fa§izm kelimesini te
laffuz etmiyor. Fakat §U idare -~dını 
bir tarafa, diğer idare tarz.ım beri ta ... 
rafa bırakbktan sonra ortada faşizm 
kalıyor. Esasen Avusturya Başvekili 
korporasyon esasına dayanan devlet 
sistemini kabul ediyor. Binaenaleyh 
A vusturyanın idare tarzındaki deği
şiklik artık bir emrivaki demektir. 

Diğer taraftan Almanya ile A vus
turya arasındaki münasebetlerin tan
;ı:imi için bazı teşebbüsler yapılıyor. Hit· 
ler iktidara geçeli bu münasebetlerin 
normal olmadığı malumdur. Alman· 
ya Avusturyayı ilhak etmeğe çalışı· 
yor. Fakat beynelmilel vaziyetin bu-· 
na müsait olmadığını bildiği için A· 
vusturya idaresini değİ§tİrerek Alman
yadaki idareye uygun bir sistem ku· 
rulmasına çalıtıyor. Son günler zar .. 
fında Avusturya ile anlaşmanın ne 
gibi şartlara bağlı olduğunu ilan et· 
mişlerdir. Avusturya hükfuneti Milli 
Sosyalist Fırkası aleyhine yürümekten 
vazgeçecek. Avusturya harici siyase· 
tini Almanyanın harici siyasetine uy• 
duracak. Avusturya Milletler Cemiye • 
tinde daima Almanya ile beraber yü. 
rüyecek. Bu şartlar kabul edilirse, 
A vusturyanın istikli.li manasız bir 
mefhum mahiyetini alacaktır. Alman· 
ların Anschluss'u bu yeni tabiye ile 
tahakkuk ettirmek istedikleri anlatı· 
lıyor. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

İnsan meyus olmamalı 
insanın vakit vakit keyfi bozuk 

ve neşesi kırık olur. Bu hal çok kim· 
selerde görülür. Bazan hafif olur. Ba
zan saatlerce devam eder. insanı pek 
miskin bir hale kor. Bazan da sanki 
kara bulutlar içinde . kalmış gibi pek 
şiddetli bir şekilde gelir ve günlerce 
devam eder. Bu hal içinde bulunan 
kimselerin cesaret ve metaneti o de
rece kırılır ki artık hayat onlar için taıın· 
maz bir yükmü§ gibi büsbütün ümit
sizliğe düşerler. Bu derece mübaliğa
lı şekilde müteessir o~anlar cidden 
tedaviye muhtaçtırlar. Ekseri bu hal
leri hasıl eden meydanda hakiki bir 
sebep bulunama>.. Bu sıhhat bozuk
luğunun hafif nöbetleri çok defa ba· 
zı i·htiyatsız hareketler neticesi husule 
gelir. Daha doğru bir şekilde tarif et
mek lazımgelirse bunlar karaciğerde 
'bir intizamsızlık ve vazife durgunlu .. 
tundan ileri gelir. Bu da yolsuz ye
mek yemek, içmek, hareket etmemek 
neticmi vücudumuzun tabii i.detleri 
lıoz.ulur. Muzır mevat dışanya çıka .. 
mayıp içerimizde kalır. Bu suretle 
toksir.ı.lerin çoğalmasından ileri geldi
ğı kabul edilir. Bunun ilacı fenalığı 
hasıl eden sebepleri or-tadan kaldır· 
makla uıumkün olur. Ruhumuzun 
bu fena sıkınblı hali sıhhatimiz Üze
rine çok çabuk muzır tesirler yapan 
sebep!erden biridir. Bu zararlı tees· 
sür "l.Eı :sıkıntılar guddelerin ifrazatını 
bozar ve vücudumuzun bütün aza ve 
höcrelerine fena tesir eder. 

Her türlü maneviyat bozuklllğunun 
bazım, deveran ve dimağ ~erine çok 
muzir tesiri olur, ve onların vazifele .. 
rini ihl.il eder. Böyle bir nöbet Üze
.-inde bulunan kimsenin salim azası 
hıle vazifeler1111 ta:namile yapamaz
lar. Bu türlü tet.ssür için,l.! bulunan 
kimselerin keı.ıd.l nazarlarında. kıy
meti artar ve ~eessür halterini kendi 
düşkünlük hi.1 ve duyguı~.rır>r guya 
ıslab için bir kuvvet vasıtası gibi te
ıakki ederle!" ve kendi tabii haklan 
\'..I , a.n bir şey -..erilmiyormu~ glbi bü ... 
tiliı dünyayı <lıişman addederler. Te
e~ . aür ve infiallerimizle dıg·er bütün 
we.nfi heyecan~arımız kendtmizde bu
,unan manevi h.uvvetleri bilnıeınezlik
len ileri gelil'. 

Muayyen bir iş meydan';\ getjrmek· 
,ı>. in beyhude yere bir çıkma-. içinde 
ıniltemadiyen yeovarlanıp .giden ener
jilerimizin en ~on karar kalacağı yol 
mıskinlikle niinyet bulan yeknesak 
sıkıntılardan ibaret olur. Bu cansıkm
tısı nöbetlerinin sık ıuk tekerrÜt' et· 
meainden bir nevi zevkalmak hissi j 
peyda olduğu vakidir. Bu pek garip 
bir zevk duygusu olmakla beraber 1 

gene bir zevktir. 

iç sıkıntılannın maddi şekilde bu
lunanlarının tedavisi; yol•J ile beslen· 
mek ve münasip hareket\er yapmak
la olur. Ayni zamanda her ;ııinkü 
it ve vazife haricinde hoşa giden 
bazı eğlentiler de yapılmalıdır. Fakat 
en esaslı surette tedavileri Jçin in· ! 
sanlar kendi kendini bilmeli ve anla
yıp ona göre hareket etmesi Ji.znndır. 
Bilcümle ef'al ve harekatını bir nevi 
kontroldan geçirip pek dr..§ru yolda 
yürüdüğıinü ve hayırlı i,ler yaptı"•· 
na kani olarak vicdanını tatmin ;t .. 
melidir. 

Hasılı böyle ne§eaizlikler ve sıkın· 
~ılardan kendini kurtarmak ist>ye., 
ınsa~ hayatını gözönüne getirip esas
lı bır tahlilden geçirirse çok defa bu 
türlü sıkıntılardan kolaylıkla kurlu· 
!ur. 

Büyiikada 
Dr. ŞÜKRÜ 

YENİKöY SULH ICRASIN- 1 

DAN: 
1 

Bir borçtan dolayi mah~uz kon

sol, ayna, masa, kanepe gibi eş- i 
ya 26 Eylül 933 salı günü saat 

10 da lstinyede Kürkçü başı ma- 1 

hallesinde Çayir caddesinde No. 1 
hanede açık artırma ile satılaca
ğından almak isteyenlerin hazır 
bulunmları ilan olunur. 

(7614) 

Milliyfl'in edebi rorranı: 73 memleket haberleri vereyim: Ah- memurunun mühürü. Lafı getire
lak meselesi yoluna girerken firen rek senden açtım. Seni hala sevi
bozuldu, hendeğe tosladı, ve kapa- yor. Gözleri dolu dolu oldu. Fa
nan evlerden ortalığa fuhuş fışkır- kat bugünkü (sen) in o günkü (sen) 
dı. olduğunu bilmiyor. Söyledim. Ön-

y YLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Susayım mı? Daha iyi mi olur re inanmadı. Mektuplarını göster
dersin? Peki, susayım. Madem ki dim. Sevincinden çıldırayazdı. Ne 
sokaklar birer hayat fakültesidir. ıyı yüreklı hanım! Artık ablasm

istemiyor. Aferin nikah memuru- oğluma ders vereceğim. Daha kar- Bu fıtkıran zavallılar belki atıl- dan hiç korkmıyor. Ablası da onun 
nun mühürüne, Hayatın bütün n d ı"ken b"I · 1 h"I d " k ki k ım a ı gm o sun, ca ı og- dıkları so a ardan ibret ve kurtu· yanında sümsükleştikçe sümsü • 
pürüzlerini bıçak gibi kesip attı. masın ! luş dersi alırlar. !eşiyor. 
Bütün bar kızlarına tavsiye ederim, Ne kadar mut, sevinç içindeyim, Sustum! Sustum! Kızma! Ankarayı görme! 
cepdeftelerine birer mühür bastır- ·· ·· ? Ak! l" N goruyorsun ya· ıma ne ge ırse Senin Yayladan geçen tren Sı- A ! Ben de saçmalıyorum. e-
aınlar. Yoksa dispanserden dispan- y azıyorum. vasa vardı, Erzuruma gidiyor. Şim- den görmiyecekmişin? Ankarayı 
sere sekiz hastahane dokuz •• Sür- S d b" en en ır şey sormayışım, na- di Samsundan vagona binen Mer- bir gör, bir gör Yayla kızı! Tamya-
t~rler. sıl yaşadığını bildiğimdendir. Ga- sinde iniyor. Diyarbekirde bin, Ba- mazsın. 

Eg" er gazeteler Amerikaya git- t 1 h ·· H il ı ze e er er gun yazıyor. o Y· ıkesirde in. Her nerede büyük, te· Vaktile sana pis çingen diyen a-
mek üzere olduğunu bildirmeseler- wood Şirketi ile bu hafta mukave- miz bir bina görürsen nedir diye dam gene Dikmende oturuyor. Öy-
di, gene yazmıyacaktım. Niyet et- le yap " d b"I" D acagını a ı ıyorum. ese- sorma! Bil ki bir mekteptir. Dağla- le kötülemiş, öyle ihtiyarlamış ki 
mi~tim, bir çocug"um daha olunca ne sen de A "k 1 l k ~ b l · merı a ı o aca sın! rın aş arındaki koca koca bina- görsen tanıyamazsın. Tanısan af. 
yazarım, demiştim. Gülme! Üç 0 • Töbe ! Sana iftira ettim. Sen Ö· lar da köy yatı mektepleri. Yayla- federsin. Elli kiloluk bir göbek bağ 
dalı, kerpiçten bir evi, bir tertemiz ı ·· mde k d y 1 • ı b u n sonrasıya a ar ay a ı mn erisinde, Kılıçların ötesinde lamış. Çıplak tepeli yapağıdan saç-
kocası, ve sekiz yaşında bir kızı O• Mehmet'in kızısın. Hadi söyliye- f b "k 1 .. ··ı .. ··ı . ı· 1 M ı b" G"" dük" 
lan bir tertemiz kadın elbette bir a rı a ar guru guru ış ıyor. ar. uşmu a ır surat. or çe 

lim: Kızımı lsmetpaşa Kız Enstitü- acıyorum doğrusu. 
og"lan daha ister! B ld G l" ı· ı· l 1 en o um.. e ın, ge ın, ge ın süne yazdırdım. Orada bir eşini bu- Dün gece smet Paşa stanbula 

Her sabah, kalkar kalkmaz kar- Y ["/ · S · · 1 1 1 ay a ar serın.. erın, serın amıyacağına yemin ede- gitti. stasyon çok kalabalıktı. s-
nımı tur•u kavanozu muayene e- Yayla" k b ·· · b" ld · K k b d I h ' ızı ugun yem ır yı ız rım. ıçım ızgın ma,a ile yakan tan uldan a Bulgar ara nasi at 
der gibi muayene ediyorum. İçin- olarak doğabilir, ne çıkar, on para hanımın beyi tam aylıkla tekaüt vermek için Sofyaya gidecekmit. 
de mini mini bir oğlan turşucuğu etmez, çünkü sen Anadolu yayla- olmuş, bize komşu oturuyorlar. Se· Türkiye kaynaşıyor Petek! 
tahammüre ba•ladı mı, ba•lamadı sında bı" ·· l k d • · k k d 

T ' r guneş o ara ogmuşsun- nı seven ız ar eşi de şimdi bü- Fıkır fıkır, fUrup kazanı gibi tat· 
mı, diye! Henüz bir kıpırtı yok. dur Do·· t a n t" k ·· · d k b" k d 
K 

· r rşı pa ıs a uzerın e yü ır uman an hanımı? Geçen- lı tatlı kayna•ıyor ninem! 
ıpırtı ba•lar ba,.lamaz hemen bir ve ka 1 kt ld 1 k b d b Y 

' T ran 1 a Y• ız ı sana ana e uraya gelmişlerdi. Nasılsa ta- Niçin mi? Bütün memleket Cüm-
alfabe kitabı alacağım, her sabah v r k N l 

.__~ ..... ~~~~ü,..ı;.;,~...ı..~~~-.:.,_;,..,ıı...ı.,;...ı_~'z~g;:;;,e~ı~r-·~~_._~ı...~~~~~~~..J_;n~ı~şutı,,;_;,.,ı.:_~a~s~ı:d;sa:..,d:;,:e~ğı~·~ı,~a=d:a:m:__;;a~k~ı~lLlı:J.~h:,::u~"e:'.~a:~~:~~,,!~ ~:nümü bay-

Mustafa Fevzi Efen dinin 
cenazesi getiriliyor 

Saruhan mebusu ve adliye encümeni 
reisi Mustafa Fevzi efendinin Pariste ve 
fat ettiğini teessürle yazmıştık. Mustafa 
Fevzi efendi, mesanede yapılan kanser 
ameliyatı neticesinde vefat etmiştir. 

Cenazesi yakında buraya getirile
cek ve merasimle defnedilecektir. 

Dr. T evlik Remzi B. geldi 
Doktor profesör Tevfik Remzi B. 

akrabası olan merhum Mustafa Fevzi 
Beyin ameliyatı esnası .. ı!a bulunmak Ü· 
zere Parise gitmişti. Tevfik Remzi B. 
dün gelmiştir. 

Tevfik Remzi Beyden aldığımız ma
lumata göre Mustafa Fevzi Efendiye 
doktor Mori~n tarafından mesane kan
serinden ameliyat yapılmııtır. Ameli
yattan sonraki ge~en Üç dört gün normal 
geçmiştir. 

Mustafa Fevzi Efendi, Tevfik Rem
zi Beyin hareketinden sonra vefat et
miştir. Vefata bir ambolü tıkanması 
sebebiyet vermiştir. 

Yeni n••rıyat 

Tıp dünyası 
Her ayın on be§İnde intiıar eden 

Tıp Dünyası mecmuasının altıncı sene 
Eyliıl nüshası çıkmı§hr. Kadri Raşit 
Paşa, Fahrettin Kerim, Osman Cev
det, Osman Şevki, Zeki Abdullah bey 
lerle Aliye Rıza Hanımın yazılan ü
niversite haberleri ve sair tıbbi §uunu 
vardır. 

Misyonerlere cevap gençliği ikaz 
Ali Ulvi Bey tarafından misyoner· 

lere cevap ve gençliği ikaz isimli bir ki
tap neşredilmiıtir. Bürbaniye matbaa
sında satdan bu kitap müslüınanlrkla 
huistiyanlık arasında uzun bir tahlili 
ve mukayeseyi ihtiva etınektedir. 

Yıldırım ve Kırım 
Mustafa Sıyret Beyin "Y ıldırnn ve 

Kının,, ünvanı altında toplanan şiir]eri 
(' Bizim matbaa 0 da bir mec
mua halinde neşredilmiştir. içinde gÜ· 
zel parçalar vardır. Tavsiye ederiz. 

Yedigün 
Sedat Simavi Bey tarafından neşre

dilmekte olan Yedi Gün mecmuasının 
altı aylık nüshası bir arada kolleksiyon 
halinde neşredilmiştir. Zarif bir cilt 
içinde toplanan ve Türk mecmuacdığı 
itibarile muvaffakıyetli bir eser olan 
bu kolleksiyonu karilerimize tavsiye e-
deriz. · 

!!1111---- Yazan: ----~ ur. tiESiM ÖMEk Pı. 
Kadın hastalıkları ve koruma l 40 Kr. 
Kısırlık: Gebe kalmamak ve 

l_, R_A_DY._o_I 
Bugünkü proğram 

JSTANBUL ı 
12,30 Aalturka gramofon pla..klaı 
18 Gramofon. 
19 Üstüdyo aaz he,.eti . 
20 Tanburacı O sman pehlivan 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajans ı, Borsa haberleri, •aat ayarı 

MOSKOVA, 1481 m. 
Heı· günki: ııe ıriyat. 
VARŞOVA, 1411 m . 
21,05 senfonik konser 22 karııık neırı)"al 

23 k•lıve muaikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 
21,05 Siyah süvari isimli temsil 23 opera or• 

kestrasınm konser 23 aigan musikisi, 
ViYANA, 518 m. 
20,20 hafif muaikisi, 21,35 ta1ıannili konaor 

23,20 dans plik.Jarı . 
MİLANO • TORINO • FLORANSA 
21 haberler senfonik konser 23 karıtık kon• 

aer. 
ROMA, 441 m. 

21 haberler plik 22,20 karııık konser 
BÜKREŞ, 394 m . 
21 inci avcıları isimli Bi:z:et' nia opera tem 

•ili. 
BR ESLAU, 325 m. 
21, 10 tagannili kou&er 22,10 Sahilde may 

mun İsmindeki skeç 23,40 harp oeıriyab 24 
hafif mu.siki. 

Şişli Halk fırkasının 
Tenis turnuvası 

Şişli Halk fırkasında 24 • 29 Eyliıl 
ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde olan 
müsabakalar küçükler ve büyükler ol• 
mak üzere iki kısma ayrı1mıştır. 

Müsabakaları kazananlara kupa• 
lar ve madalyalar tevzi edilecektir. 

Küçükler müsabakası: Tek erkek 
ve çift erkek. 

Büyükler müsabakası: Tek erkek, 
çift erkek, muhteli~, tek kadm. 

Kayıtları: Milli spor, Zeki Riza 
mağazası (lstanbul). 

Foto Süreyya Bey mağazası Tünel 
başı. 

Halk fırkası Nişantaş kortlan. 
6681 

()lliUıiy~t"" 
A•rm umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Ti,irkiye içİJl Hariç içiu 

LK. L. K. 
3 aylriı 4- 8-
6 " 7 50 ı4 -

~ı~z~.....::"~~--1-4_-____ 2~8~---
Gelen evrak l'eri yerilmez.- Müddeti 

geçen nü&halar 10 kuruttUJ',- Gazete •• 
matbaaya ait itlu için müdiriyete mÜ• 
racaat edilir, GaT:etemi.z ilinların mes'u• 
H,.etini kabu] etmaz. ---------------kalamamak 100 " B u G o N K o H Av A 

Gebelik patologisi, njfast intan 300 ,, Yetilköy aakeri: r-aşat merkez-inden ve~ 
Güç doğum 300 .1 rilen malUmata göre, huwün hava açık v• 
ÜZüm ve üzümle tedavi 50 sakin olarak devam edecektir. 

• k lkhrtl v e K:ın~utt kütüphanelerinde Dün hava ta:zyiki 764 milimetre, •ıca • 

(7 435) 4l•d ı ••l··k-enlıııİç•ok·2•4İı .• •n·a·z·t·t·d·e·r·ec·e-idi-
............................................. 

Türk s ;nemacılık sanayinin z1ferini görmeğe, alkışlamaya geliniz! 

Baştan nihayete kadar TÜRKÇE södü muazzam ve müthiş t•he•er 

GÜN DOGARKEN 
Bu harikalı film İPEK SİNEMASINDA 

bugün 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine vardır. [ 7648) .. _ .. 

Bütün IST ANBUL HALKI bu hafta 
l\ .. ELEK sinemasının büyük filminden 

memnuniyetle bahsediyor. 
tlahl yıldız B R 1 G l T T E H E L M 
tarafından Fransızca sözlü olarak temsil edilen 

V ALANSY A YILDIZI 
büyük san'atkarın hiç şüphesiz en güzel filmidir. ilaveten : Paramount 
dünya havadisleri - M. Çaldaris'in avdeti ve : YALNl.Z SUAREDE 

büyük san' atki.r 

M O N 1 R N UR E T T 1 N B. 
sahnede en güzel tango şarkılarını bizzat söyliyecektir. 1 

•••••'' Bugün saat 11 de tenzilatlı matine vardır. (7647) •••li;ıı;i• 

ram olacak ki ••. Ah Petek' im! Bu
rada olsaydın, bunca yıllık iç acıla· 
rım üç günde unutacaktın. Evet, 
bu bayram üç gün sürecek. Üç o
dalı evimiz için on bayrakla yüz 
ampul aldık. Adıgül şimdiden mil
li sarkılar, manzumeler ezberle
m~ğe başladı. 

Daha ne vardı? Ne bileyim? O 
kadar çok ki, kitaplara sığmaz. 
Sen Amerikaya gidiyorsun. Kim bi
lir adresini ne vakit bildirirsin. O
nun icin onuncu yıldönümünü şim
diden. kutlularım. Gitmeden önce 
bana mektup yaz ninem! 

Gözlerinden ve sesinden öperim 
Yayla kızı!,, 

Ahmet kallanın nikahlı hanımı 
ve Adıgül'ün özannesi: 

Nihal 
Petek karyolasına uzandı. 
iki elini başının altına koydu. 

Gözlerini kapadı ve geçen yılla-
rına bir film çevirtti. Bu film aca
ip bir filmdi. Birbirine kaynamış 
iki filmin tek dönüşü idi. Yaylada. 
ki tek gözlü damının yanına Ber
lin, onun ötesine Kılıçlar, Kılıçla
rın kavaklarına Roma, Paris, An
kara karışmış habre dijnüyordu. 
Edirnedeki Mustafapaşadan Lond
raya, Dubline kadar dolaştığı bü
tün Avrupa, ona ayrı ayrı bir ta

e i ti akat Ni-

halin bu mektubundaki memleket 
anlatışının verdiği heyecan bam
başka idi. Bu mektubun her harfin. 
de bir memleket kokusu vardı. 

Asıl yorula yorula dinlenmeği 
şimdi bulmu~tu. Doğuşundan bu 
dakikasına kadar olanları bitenle
ri tane tane, sıra sıra anmak içine 
büyük bir yorgunluk veriyor ve 
bu büyük yorgunluktan bir iç din
lenmesi doğuyordu. 

Bu Avrupa aleminden usanmış· 
tı. Bir yığın parası, bir yığın şöhre
ti, bir yığın tuvalet eşyası vardı. 
Fakat hiç biri onu şuncacık avut
mıyordu. Usanç her yanına bir tiğ
sinti halinde yayılmıştı. Avrupa .• 
Öyle partallaşmış, o kadar ihtiyar
lamış bir yerdi ki ... Bir Avrupalı 
Avrupa ile nasıl, ne yüzle öğünü· 
yor? Diye şaşıyordu. Halbuki öte
de yeni dünyalar, yeni 8.lemler, ye· 
ni Avrupalar vardı. Artık tarih, 
yeni bir renkle onlara geçmişti. İş
te Anadolu .• Yarının yeni ve son 
Avrupası, muhakkak ki Anadolu 
olacak. Eski dünya yıkılıyor. Yeni 
dünya yeni Türkiyeden doğuyor. 
Ötede de bir Amerika var. Bugün 
için Amerika göz kam~hrıcı bir 
yer. Hele kendisi için hem göz ka
maştırıcı hem iç alıcı. Okudukları
na, işittiklerine göre •• 

'Bitmedi) 
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Haftanın filmleri Rusyada FİLM ÇEVİRiRKEN 
Türk 
Bu hafta Beyoğlunun dördüncü bir 

sineması daha mevsime giriyor. 1'""ürk 
(eski Majik) sineması per§embe ak
şamından itibaren kapılarını açtı. Bu 
hafta maruf sahne vazıı Rex İngram 
m çevirdiği: 

Zeynebin günahı 
İsmindeki sözlü filmi göstermekte

dir. Filmin m~vzuu Merakeşli bir 'fı::za 
bir Fransız zabitinin işık olması. -' .an 
ibarettir. Güzel çöl manzaraları, harp 
vti.kayii ve hazin sahneler vardır. 

Melek 
Melek Sineması bu hafta maruf 

Alman artisti Brigitte Helm'in de işti· 
rak ettiği: 

Valansiya yıldızı 
Filmini göstermektedir .. Film kadın 

ticaretinin içyüzü, kadınlann ne gibi 
va~tta1arla tazyik ve esir gibi iatih -
<lam edildiğini, böyle bir yere düşmüş 
bir kadının kocasına, karısını kurtar
ıııasın diye ne gibi tuzaklar kuruldu
ğunu gösterir .. Heyecanlı ve hareket· 
liclir. 

ipek 

- Rusyanın 160 milyon nüfusu var• 
dır. 1930 senesinde muntazaman sine• 
maya gidenlerin haftlaık adedi 60 mil
yondu. 1932 de seyircilerin adedi 4 mil· 
yard<r. 

- Amerikanın 19311 sinemasına mu· 
kabil Rusyada 1932 senesinde 14258'i 
seyyar olmak üzere 27570 salon vardı. 
Bu adet 933 te 32000 olmuştur. 

- Fransada 4200 salon vardır. Ve se
yircilerin adedi takriben 200 milyondur. 

- Sinemanın bu kadar rağbet görme• 
si üzerine Soviyet erki.nı sinema sana• 
yüne büvük ehemmiyet vermişlerdir. Ni 
tekim 260 milyon frank sarfederek bir 
film fabrikası yaP'mışlar v 'hariçten İt· 
hal edilen yabancı filmlerden kurtulmuş 
!ardır. 

(Grarul Hotel) den bir scıhne (John Bcırrimor ve Joan Grawlord) 

Türk sinemacılığında mühim bir yenilik 
İpek sineması b.u hafta memleketi-

m;zde ilk defa - muvaffakıyetle başa· Bu hafta (ipek) sinemasında Türk bilmem hangi adam söyliyor. Bunlar 
rılmış ciddi bir teşebbüsün olgun bir Sinemacılığında bir yenilik teşkil ede arana tarana bulunmuş insanlardır. 
semeresini gösterecektir. Bu teşebbüs cek mühim bir teşebbüsün neticesine Ve sahne aleminde tanınmış kimseler 
ecnebi lisanında çevrilmiş sözlü film- şahit olacağız. Bu sinem;;. bu hafta de değildir. Esasen tanınmış olmama· 
lenn türkçeye geçirilmesidir.. (ipek (Gün Doğarken) ismiyle Türkçe bir ları çok lazımdır. Bu adamlar bir İ· 
Film) firması artık türkçe dublaj yap film gösterecektir. (Gün Doğarken) kinci dublaj rolü de almıyorlar. On· 
maya ba'llamışbr. Filmde oynayan ar· filmi bir tahtelbahir filmidir ve aslı lar, sesini taklit ettikleri adama mer-
tistler lürkçe konuşmaktadırlar. Bu Almancadır. Film burada Türkçeleş· but kalıyorlar. 
teşehbüo sanat noktasından muvaffak tirilmiş, yani lakıt"d! kısmı burada Bizim Türkçe dublajda ise Darül-
oldugu kadar ticaret noktasından da tekrar Türkçe olarak çekilmiştir. Ma bedayi artistlerini seslerile ve bazıla-

Balkanlarda ilk sesli stüdyoyu(lpek 
Film) firmasına borçluyuz. Bu itibar· 
la diğer komşularımızdan ilerideyiz .. 
Lakin itiraf etmeliyiz ki; işin teknik 
taraflarını ikmal ederken, san'at kıs
mını ona müvazi olarak götüremiyo
ruz. Bu işe binlerle lira serm.aye dö .. 
kenler elbette ellerindeki artistlerin 
sinema sahnesi san'atmdan anlar ol
malarını arzu ederler. 

Avrupa ve A.merikada sinema ar
tistleri tiyatrodan alındığı kadar ha
riçten de bulunur. Lakin tiyatrodan 
gelmiş olanlar çok defa artık sahne 
ile olan münasebetlerini keser, bir da
ha oraya dönmezler. 

uJZO t: p e k az istisnasile bu iş aksi
nedir. Sahne artistlerimiz yazın film 
çevirir, k:şın tiyatro oynarlar. Her iki 

(Zeynebin Günahı) filminde 
11••••••••••••11 ............................................. , 

miıhimdir. Müteşebbislerini tebrik e• !\undur ki, sesli filmlerde bir resim rırun senelerdenberi bir türlü düzel-
deriz. kısmı, bir de ses kısmı vardır. Seste ternedikleri nağmeli sahne goruşuı maletn&ek inı~,Anı kalmıyor. 

Gün doğarken de bir gürültü bir de lakırdı kmm1arı tarzları ile anıamamıya, tanımam•ya hte b .. , ,.;;hını teşebbüsün. ~r.vıf 
ismindeki bu film bir tahtelbahirin vardır. imkan yok. Böyle sesleri ve edalan ;önlıiğfüui.iz y"gane noWfüı budur. 

1 
İşte ipek Film Stüdyolarında bu malôın adamlar film duble edince Yoksa cüınio> ba•layı• ve bitı•,lcrı -

heyecanlı ve merak ı maceralarını .. n.. " :ı !atmaktadır. filmin söz kısmı Türkçe olarak tek- kar~mızdaki ecnebi artisti kim olur- 1;,ördüğW::w, kısım\,..d \ - çel. mu· 
rar çekilmiştir. Bir kısmını gördüğü- sa olsun, sizin gözünüzün önüne sesi- \affaktır. 

Saray müz bu filmde dublaj ismi verilen ni ve •özünü işittiğiniz Darülbedayi Esasen Darülbedal i<fo Şekspir hai-
Sıneması bu hafta edebiyat i.lemin.. hu dil değiştirme ameliyesinin artisti geliyor ve o zaman dublajın ru- ~elerinden op(.rete ]çada .. her şey oy. 

de bir ha}·li dedikoduyu mucip ol • (Valansiya yıldızındcı) Brigitte Helm hayli muvaffakiyetle yapıldığını mü- hu kayboluyor. Avrupada ise artistin n.ıtılan ve bir tıirlü .,ir ~uLc<l• ihtısas 
muş, büyük bjr romanın sinema B.le- şahede ederek memnun olduk. Yalnız ağzının oynama.ııma kadar söylenen peyda etmesine imk.'ir~ brrakılmıyan 

... lll•ıı•llllll•lllll•lllllllllllllllllllltllllll•lllllll•H b • • minde de bir hay.!İ dedikoduyu mu- u ışe girışenlere ehemmiyetli bir nok sözlerin uygun olmasına dikkat edil- bu zavallı (kol • Troupa,, a sinema-
cip olan kalabalık bir yıldız kütlesi ta- panyasının bütün büyük artistleri oy- la olarak şunu hatırlatırız: <ligi kadar, sesin de o adamdan çık· da da dramdan, vodvile kadar her şey 
rafından çevrilmiş: nıımıştıı-. Film bakl,mdaki kritikler Onlar da pek iyi bilirler ki; sine· tığı kanaatinin hasıl olmasına itina c,ynattıktan sonra bi.- de dublajda 

Grandolel bu yıldızların ;okluğundan §ikayet et ma alemincle her artistin bir ses ada· ediliyor .• kullanmak abestir. Dublaj adamları-
mektedirler. Filmin mevzuu bir bü - mı var. Bazı meseli (Greta Garbo) Lakin Darülbedayi artistlerini ta- nı bi7.İ.m dar ~ahne ve san'at 8.leminin 

san .. atin biribir]erile uymıyan ve zıt 
olan yerleri çoktur. Onun için biz 
çok defa filmlerimizde sahne ve ti
yatro çeşnisi buluruz. Bundan başka 
aydınlık ve resim alış işinde de henüz 
acemi olduğumuzu inkara mahal yok. 
lİPEK) sinemasında son defa gördü
ğümüz (Urfalı) şarkısında Münür 
Nureddin bu acemiliğin en kuvvetli 
nümunelerinden biri idi. Urfalı şarkı· 
sına belki dekor olsun diye bir köy 
evi önünde teganni eden güzel ve gÜ· 
zel se&!i artistimizin kravatlı ve frenk 
gömlekli kılığının bir köy evile hiç 
uymadığından sarfınazar, yüzüne 
yaptırılan makiyaj ve verilen aydınlık 
o kadar fena idi ki herkesin tanıdığı 
o güzel adam pek çirkin olmuştu •. 

Dcnya bu aydınlık ve makiyaj hü
nerife çirkinleri güzelleştirirken bizim 
aksi neticeye varmamız bu san'atı ıa. 
yıkile bilmediğimizdendir. Bunun i· 
çin ben bizim sahne v&zıunız dahil ol• 
duğu halde, operatör, dekoratör, ve 
ıırtistlerimizden belli başlılarının Av· 
rupada, meseli Paristeki Sinema üni
versitesine giderek orada bir kurs ge• 
çirmelerini çok faydalı buluyorum. 
Hususi sermaye sahipleri bu işe teşeb
bw ederlerse hükılnı;,tten de bu işin 
masrafına iş.tirak muavenetini kopar• 
ma\arına ihtimal vardır. 

Papa filmde 
Vatikanda alman filmler ikmal e

dilmiştir. Filmin ismi "Vatikarun •e· 
siu dir ve filmde Papa on birinci Pie 
görülmektedir. 

filmini gösterecektir. yük oteldeki ko7. l't h tt k f daim al . , .moJ,ııo ı aya a, aş , nun ransızcasını a f an kadın myanlar için - tanımıyan var m~? - haricinden toplamak lizundır.Bu hem 
Bu iılm de (Metro Goldvin) kum· sırkat ve cmayetleı·i anlatmaktadır. söyliyor, Clark Gable'inkini de türkçe sozlcri ı;ımdeki ecr.ebi artiste daha ucuz, hem de muvaffak olur. Gün Doğarken filminden bir sahne 

Butr,=.~ fo':?~~!~.~atı-11-:MG~.~l~~it-ul~es_c_u_~..._.·--~B~u.;1!1.g-u-·· n.;...;;;.;m~ü;.;..ş;.;;t~e~re~k~t~e~b~l;;;;ig"';;.;;.n;.;e;;ş;.;;r;e;.;;;;d;..il-e=c~e=k= •• ::=::.:~ 
termedi. Bunu Bulgar matbuatı da son e JYOl 
n,eşriyab ie ihsas etti. Bulgaristan, iyi "Baş_ı 1 inci sahifede) ı.. B~veküin nutku büyük \ 
komşuluk münasebatmı sağlam eııu· (Başı 1 inci sahifede) muharririmizden telefonla - Saat ,. •· tesir uyandırdı 
lar üzerine kurmak ister. Bunun yeni vazenesini teıbin için ticari bir itilif l 
Türkiye ile kolaylıkla huaul bulması mevcut oldqip gibi Seyrioefain ve i- 23, 15) - Y arm, kralın vereceği ziya SOFY A 21 - Başvekil ismet Pa• 
muhtemeldir. Ve bunu yiiksek Türk kamet mukailııleleri de vardır. Bu se- fet Veranya sarayında verilecektir. §3 Hı>zr,ttlerinin dün geceki ziyafette 
Başvekilinden ümitle beklemekteyiz. beple münasebatımız tabii bir halde- iki günden beri kesilmeden devam e· irat ettigi nutuk büyük bir ehemmi· 

1 
· · k" dir yetle karşılanmıştır. Bu nutuk Türk • 

amet Pa§a secıyesı, ze ası, vazife kıy- '" den müzakerelerin yarın neticelenece 
meti başarıcıhğı, ahlakı, yüksekliği se K -d Bı;.lkan milletleri arasında bir ği tahmin ediliyor. Mükalemelere bu Yunan misakının Bulgaristan aleyhi· 
bebile Gazi Mustafa Kemal Hazretle- ara enız misakı akdinden bahsedi- ne olduğunu katiyen reddetmektedir. 

li 'k' h"k• t d b' d akşam da devam edilecektir. ismet Pa•anm açık ve kat'ı" so"zlerı' ve 
rinin kıymetli bir refikidir. Paşa Hz., yor, ı 1 u ume arasın a ır ost- • 
Bulgar milletinin mazioini ve mantali- ~:;?muahedesi akdi mevzuu bahis mi- Yarın resmi bir tebliğ neşredilme- Türkiyenin Bulgariatanla da ayni tarz 
tesini İyi bilir. Bulgarlar arasında bir si kuvvetle muhtemeldir .• Müzakere- da bir misak akdetmek arzusunda bu-
çok •eneler yaşamıştır. Şahsen Bulga- - M. Titulescu'nun Ankarayı ziya lerden çıkarken M. Muşanov bana: lunduğuna dair olan beyanatı çok bü-
ristanda olan hadiseleri de dikkatle retinde iki hükumeti alakadar eden yük bir tesir yapmıştır. Bu sabah bü-
takip etmektedirler. Türkiye Başveki- meselelerin görüşülmesi pek tabiidir. - Müzakerat devam ediyor .. Biter tün gazeteler bu nutuktan bahsede • 
li ile Hariciye Vekili Balkan ittifakı· Fakat bir Karadeniz misakı aktedile- bitmez bir tebliğ nefredilecektir. Şim· rek .yapılacak müzakeratın bir anlaş· 
nın en sadık mefkiirecilerindendir. ceğinden malômatım yoktur. dilik söyliyecek bir gey yoktur. ma ıle neticelenmesini temenni edi .. 
Geçen asrın ortalarında istiklal uğu. Dostluk muahedesine gelince: Bu Dedi. yorlar. 
runda ı"htı"lalcilerimizin sultanların hususta mukarrer bir şey olmamakla B .. f h d ismet Pş. Hz. nı'n Sofyada beraber böyle bir muahede aktedilme ugun se aret ane e, sefir Tevfik 
diktatörlüğile mücadelelerinde ilk de- si muhtemeldir. Kamil Bey tarafından Başvekil ismet 
fa Balkan ittifakı fikrini ortaya atan· B Paşa ve Hariciye vekili •erefine bir z'ı· Söyledikleri nutuk 

- u seyahatin, Yunan erki.ru hu"· f • !ar bunlardır. Türkiye, bazı malılnı k• · . ya et verilmiştir. E iki 5 O 
B ık h 

.. k. umetının Ankarayı ziyareti ve ismet .-ve gece ofyada nyon Klöpte 
a an u umetleri arasında zuhur e• p H y M M h d b . I aşanın Sofyayı ziyareti ile bir müna eyet avuzla dönüyor · ouc anov tarafından verilen ziya-
en e emmıyet i ihtilafların halli için seheti var mıdır?. fette Bulgar Başvekilinin söylediği nutku 

tavass':'tta bulunacak en müsait şartla H b h b SOFY A, 21 (Hususi surette giden dün neşretmiştik. 
ra .•a~ıp bulu~aktadır. Bu dü§ünce• .- . ayır, u seya atin ahsettiği- muhabirimizden telefonla - 1,45)-
lerunızle, hakıkı ve kıymetli mıiaafir- nız zıyaretler veya herhangi bir zi- Heyeti murahhasamız, cumartesi sa • M .. r~·'louchanov tarafından irat edilen 
!erimizi bir defa daha "Hotgeldiniz" yaret ve seyahat ile hiç bir rabıta ve babı hareket edecektir. Yamada Ya- nutka cevaben ismet Pş. Hz. aşağıdaki 
diyerek sel8.mlıyoruz.. müna8ebeti yoktur.. vuz zırhlısrnda Varna vali ve kuman... hitabeyi irat etmiştir: 

La Bulgarie ne diyor? danı şerefine bir çay verilecektir. Ya- "Başvekil Hazretleri; 

Tu"rk Yunan mı'sakı etraf d d" de yardım edecektı'r.,, vuz pazaı· günü saat 18 de hareket e· ''H 1 - ın a un- oşge diniz makamında söyledig-iniz 
k .. t ·ı l Bul t 1 • * * * derek pazartesi sabahı lstanbula v·a· u pos a ı e ge en gar gaze e erın- 1 \ sözlerden ve Tu" rk milletı' hakkında ızhar 
de de uzun uzun yazılar var. Bunlar- Democratit cheski Sgovor gazetesi aı 0 acaktır. . ld -
dan nim resmi La Bulgari gazetesı' bı'r de şunlan yazıyor·. A • bl etınış 0 

ugunuz çok lütufkar temenni-/ansın te iğleri d başmakalesinde ezcümle şunları yazı- nTürk y · k · lerden olayı size hararetle tec:.ekkür e-- unan mısa mın ımzası- SOFYA 21 (AA ) • nı k b' d k . • · · - Kral Hazret- d ken b k b d k d' · yor: h'nk_a a ın e vu ua geldigı"' İrin, Türk 1 l b er u a şam, ura a, en ısıne 
"B . k . ht l'f kil u t d 1 ' en saat 1 uçukta Türkiye cumhuri- 1 • u mısa ın ımzası mu e ı şe .. .. um.e a am arının Sofyayı ziyareti', · B ıneme e.rCetimin selamını ve temennilerini 

1 d t f 
· d']d' B !kani d · · h M M yetı .. aşvekili ismet Pa•a hazretleri ile er e e sır e ı ı. a ar a yenı sı- ş~p esı.z .. • ouchanov'un Ankarayı' H kil ' bizzat getirmiş oldug·um do•t mı'lletı'n • k b' 1 .. · ] ı t .ar.ıcıye ve J i Tevfik Rüştü Beyefen· • 

yası om mezon arın nuvesı o acak tarz- ~yare lRJ ıade gibi basit bir nezaket dıyı kabul buyurr.tluqlardır. K.ralı"çe arasında ve sevgi ile dolu olan bu hava i-
da genişlemeğe müsait bir Türk - Yu- ıcabına atfedilemez. Siyasi mahiyeti • h' 
nan ittifakından da bahsedildi. Bulgar muhakkak olduğuna göre, şöyle bir Hazretleri saat 11,45 de ismet Paşa çinde ıssetmekte olduğum derin sevinci 
efkarı umumiyesinden bir.Jusmı haklı o- su.~I sormak .1"-~ım: Bizim Türkiye ile Hazretlerile Tevfik Rüştü Beyefendi- dilediğim gibi ifade hususunda biraz gÜç-
larak heyecana düştü ve endişelerini munasebetlerımız nelerdir? 1918 den.. nin refikaları Hanımefendileri ve Tev lük duymakta olduğumu söylemek mec-
saklamadı. Halbuki yeni misakı yapan- ~er~ ~ütün hükumetlerimiz her vesile fik Rüştü Beyefendinin kerimelerini buriyetindeyim. Burada bize karıı gÖs• 
!arın fikrince, bu vesika ancak iki mem· ı~e. ilan ettiler: "Türkiye ile hiç bir ih- kabul etmişlerdir. terilen ve zatıdevletlerile mümtaz refik-
leket arasındaki dostluğun takviyesine tıliifımı.z yoktur. Bunun içindir ki . SOFYA, 21 (A.A.) - İsmet Paşa J " Ank 
-atuftur. Tevfı'k Ru"ştu" Beyle M. Mak- Bulgarıst ·ı T" k" 1 T f erının arayı ziyaretleri esnasında 
rn an ı e ur ıyeden daha ıyı ı e ev ik Rüştü Bey bugün ög•leden 
simos müşterek beyanatlarında yeni i- dost memleketler bulunamaz.,, Türk milletinin gönülden göstermiş oldu-

! 
sonra Hariciye nezaretinde Başvekil ... h li 

ti afın harptenberi yapılan en mühim B. u, dog"ru mu? lkı' m-leket'ın men- M M , gu araret · ve şevkli kabule tamamile 
b

. lh b.d . . f ....... ._. . uşanov u ziyaret ederek uzun uk ır su a ı esını teşkil ettiğini temin aatı noktai nazarından bugün bu su- tetab eden dostane hüsnükabul, Bulga-
e 1 dı'ler yen· mı' sakı ".. t k · 1 lı mükalemede bulunmu•lardır. Mu"ka· Je Y e , ı n suaııun a vıye• a .e açı ça ce".ap vermek lazımdır. Ha- ' ristanla Türkiyenin mütekabil münase 
sine ve iki memleket arasında iktısadi kıkat şudur kı, ihtilaflar vardır. Bunla- melere bugün de devam edilecektir. b ti · • 
•abada sıkı bir t•••<riki mesaiye matuf d' e ermı canlandıran karşılıkk dostluğun 

~~ "':' _mevcu ıyeti de dık münasebetleri- El · · · · f lak olduğunu söylediler. Hakikaten böyle mızın başlıca sebebidir çımızın zıya etinde • en par bir delilidir. Bu dostluk, dün· 
olduğuna inanmak İsteriz. Bunun j. B':'.n.~an sonra gazet~ muallakta ka. SOFY A, 21. A. A. _ Hususi muha· kü bir dostluk değildir. Esasen Türk ve 
çindir ki, bazı Bulgar meshıktaşları· l~n butün meseleleri sayıyor. Başta şar· biı-imiz bildiriyor : Bulgar, Balkanların bu çalışkan iki mil-
mızın izhar ettikleri endişelere iştirak kı Trakyadaki Bulttar muhacı'rlen'nı'n B leti, as<rlarca yanyana, ayni toprak ve . ~ ugün Sofya elçimiz Tevfı'k K·amı'I B. ' · tim' • 'k d" · al d etıııiyoruz. Hiç bir şey bizim hasma· ve Bulı:aristandaki Türklerin mülkiyet aynı ıç aı ve ı tısa ı şeraıt tın a ya· 
ne bir hareket karşısında bulunduğu- hakkı meselesi gelmektedir Anka . tarafından Başvekil Paşa Hazretleri şe· şamış olduklarından dolayı bir çok nok· 
muzu gösteremiyor. " til"fı b 1 · h il · ra 1

" refi. 'ne verilen ög"len yemegı"'nde Ba•ve· talarda biribirlerine benzerler. · a u ~~se eyı. a etmiş bulunuyor- , 
Ne denirse densin, bu muahedenin sa da, henuz tatbık sahasına giıııniş de- kıl M. Muşanof ile Sobranya reisi M. Ma· "Badşvekil Hazretleri, güzel memleketi-

imzası bizde su"ku·netle karsılanmışt••. "'ld' M'" ·· M li f K ı H 1 • nizde erin bir hayranlıkla takdir etmem • gı ır; d osyo uşanofun Ankarayi zi- no ı ra azret erınin yaveri, Bulgar 
Nasıl ki imzayi müteakip Başvekil M. yare~n en ~onr.a derhal teşkil edilen nazırları ve Sofyada bulunan bütün ec• müyesser olan şey yalnız görmüş oldu-
IMıouchanov Bulgar ~azetecıl rJ H. komısyon hıç bır neticeye varamadı ve nebi eJçileri hazır bulunmuşlardır. ğumuz dostane misafirperverlik nişane--
dal tavsiye etmişti. Bu da pek tabii- bu iş u?utuldu. gitti. Huduttaki emlak lerinden ibaret değildir. Ayni zamanda 
dir, çünkü Bulgaristanla Türkiye iyi meselesı de halledilmemiştir. Türkiye- Başvekalet dairesinde akşam yalnız Bulgaristana münhasır olmıyan 
münasebetler idame ediyorlar. iki mem. deki işcilerimiz için de ne demeli? A • yemeği 1 bir takım esbaptan mütevellit büyük 
leketi esaslı hiç bir ihtilafın ayırma- Irk talike. mecali olmayan bu me• sel~· SOFY müşkülata rağmen mümtaz zimamdarla-
dl • d .. 1 • J" ? y 1 ~ A, 21. A. A. - Hususi muha· k "d . 1 d k d' . h gını a soy emege uzum var mı. u.. er halledılse olmaz mı?,, nnın sev ve ı aresı a tın a en 151ne as 
nanlılar ve Türkler mütekabil müna- * * * birimiz bildiriyor ; Bugün saat 5 te baş- deha ile en muhtelif sahalarda en bariku-

lısebetlerinin tanziminde serbestii hare- ,M, ~.stakil Mir gaze.tesi yazıyor: vekil M. Muşanof evinde ismet Paşa iade ve en feyyaz faaliyetleri göstermiş o 
ete maliktirler. Memleketimizle Yuna- T rk y k Hazretleri şerefine husus"ı bı'r ~ay zı'yafe lan kahraman Bulgar milletinin merdane . u - unan mısa ı henüz kun- • nısta.n ar.asın .. da mevcut bir kaç ihti)~J: daktad H t h t' · t' B k'l enerjisi ve sadakati de bu hayranlıg"nnızın t ru . . ır. ava ını mu afaza etmesi i- 1 vermış ır. aş.ve ı Hazretleri bu ak-
a hıç hır şuohe uyandırmağa müsait cın çok bü"ük bir anne ı'htı'mamı ı'ster t 20 d S f başlıca i.millerindendir. Bu milletin se-

d "']d' B'J"k' b' şam saa e o ya operasında şerefle b k• egı ır. 1 e ıs ır söz vardır: Dost- Beynelmilel tMhhütlerini hiç ifa etmı·: at arane azmi, terakki ve medeniyet yo-
larrmızın dostları, bizim de dostları· y l 1 b rine verilen temsilde hazır bulunduktan lunda sarfetmi• oldug" u tasviri .gayrikabil 

d 
rı;n una". ı ar, " noktada Türklerin k •· · ha ' rnız ır. Yeni Türk _ Yunan mı' sakı ı•ıtm~m" 11 t 1 1 • • s?nra a şam yemegını şveka!et daire- gayretleri, ona dig"er milletlerin ve bilhas• 

Y ~ - . ,. .. 7 .•' en ge me erıni ıstiyoı-lar. d t h unan - Bulgar ihtiliiflarının hal',
1
'
11

e Fak t lı h 
1 

sın e emamen ususi mahiyette M. Mu· sa komşularının hürmet ve teveccüh' u"nu" 
, a ın ısarı aya gccikmiyecekti.r.,, fi b" l'lı 1 şano a ır ı te yiyecektir. kazandırmıştır. Tür!< ve. Bulgar_~_ostluğu 

yalnız hissiyat sahasında tecelli ehniyor. , 
Bu dostluk söy\emeğe mecburum ki, 
memleketlerimizin resmi münasebetlerin- 1 
den de esaslı surette mülhem olmaktadır. 
Yeni Türkiyenin harici siyasetinin mü
meyyiz hatları, bu siyasetin istinat et
mekte olduğu prensip1erin değişmemezli
ğidir. O bu siyasetin kabul etmiş olduğu 
hepsi tek ve ayni davaya, sulh ve vifak 1 
davasına, badim başlıca direktifler daiına 
ayni olarak kalacaktır. Ve Basvekil Haz• 
retlerl siz de biliyorsunuz ki Türk • Bul· 
gar dostluğu bu direktiflerin en güzelle-
rinden biridir. 1 

"Hükfunetlerimiz bu dostluğu, bugün 
memleketlerimiz arasındaki münasebetle
ri sıkılaştıran bir takım diplomatik akit
lerle tevsik etmek ve kuvvetlendirmek is· 
temişlerdir. Aralarında tasfiye edilecek 
hiç bir şey mevcut olmıyan, coğrafi vazi 
yetleri, mütekabil menfaatleri ve ihtiyaç
ları kendilerini biribirine yaklaştıran Tür· 
kiye ile Bulgaristanm anlaşmaları .ezel· 1 
den mukadder bir ıeydir. 

"Başvekil f:lazretleri, buyurduğunuz 

gibi iktısadi buhran elan bütün dünyada 
hükmünü sürmektedir. Her memleketin 
bütün cihana tamil olan bu musibetin 
felaketli tesirlerine karşı bir çare olmak 
üzere kendisine ait işlerde ittihazmı mu· 
vafık görmüş olduğu tedbirlerde zaruret 
vardı, ahval ve vukuat bunları haklı gÖ•· 
teriyordu. Fakat bu ana kadar bunların 
matlup gayeyi elde ettinneğe kafi olma· 
dıklan anlaşılmışt<r. 

"Bu sebepten dolayı taınamile sızın 

fikrinizdeyim ve bu mill! tedbirlerin ha· 
şında şimdilik milletler arasında iki cihet
li itilaflar şeklinde tatbiki icap eden hali
sane ve devamlı bir mesai birliğinin son 
derece muvafık ve müessir bir çare ola
cağı mütaleasmdayıın . 

"Gerek Bulgar Hükumetinin ve gerek 
Türkiye Cümhuriyeti Hükıimetinin mem· 
leketlerimiz arasındaki ticari münasebet
leri daha ziyade canlandırmak ve inkişaf 
ettirmek için ellerinden geleni yapacakla
rına eminim. Demin harici siyasetimizin 
en esaslı kaygusunun ne olduğunu söy
lemiştim. Bu kaygu şu netice ile ifade e
dilebilir. Her yerde ve herkes için sulh .. 
Bir prensipin kuvveti o prensipin umumi
yetle kü\liyetinde mündemiç olduğu unu· 
tulmamak İcap eder. Şu halde inhisarcı 

bir dostluk siyaseti tatbikinden daha zİ· 
yade cihanın sulhü ve asudeliği için teh· 
likeli bir şey mevcut olmadığını söylemi· 
ye lüzum var mıdtr? Böyle bir siyaset 
yalnız akamete mahkum olmakla kalmaz, 
ayni zamanda umurID sulhün zararına ~ 
!arak eb·afında itimatsızlığa ve kin ile 
husumete tahavvül etmekten hali kalını· 
yacak bir takım hisler de yaratır. Her za· 
man doğru olan bu hakikati müdirk bu
lunduğu içindir ki Türkiye Cümburiyeti 
yalnız bir milletin değil, bütün milletle 
rin dostluğunu elde etmeğe çalışmaktan 
bir an hali kalmamıs ve mevcut dostluk· 
\anna tamamen sad;k kalmakla beraber 
milletlere kayıtsız ve şartsız olarak kendi 
dostluğunu vermiştir. Türkiye Cümhurİ· 
yetinin uzun ve sebatki.rane ıayretlerinin 

semerelerini bir kaç seneden beri haklı 
bir memnuniyet ile toplamakta olduğunu 
söylerken hiç te vahi bir gurura kapılmı• 
yoruz. Filhakika Türkiye Cümburiyeti 
temennilerinin tahakkuk ettiğini ve ken· 
disile aktolunan muahedeler miktarının 

her gün artmakta olduğunu görmektedir 

"Bu bal beni ahiren Ankarada Yuna. 
nistan mümessillerile imzalamış olduğu. 
muz entente cordiale'den burada bahset• 
miye sevkediyor. Bu misakın muhteviya· 
bnı biliyorsunuz. Esasen Bulgar Hüku· 
metikraliyesi bu misaka ait müzakereler
den devamlı ve muntazam surette haber· 
dar edilmi1tir. itimat esasma müstenit 
olan Türk· Yunan münasebatına yeni bir 
faaliyet hamlesi veren bu misak, mahiye
ti itibarile sulbü temin ve tarain etmeğe 
namzet siyasi bir vesikadır. Türkiyenin 
sulhperver maksatları hakkında mümasil 
şerait altında bulunan memleketlerle ay• 
ni şeyi yapabilmek imkiinını en büyük bit 
samimiyetle tetkik etmeğe amade oldu
ğunu alenen ve resmen beyan etmekten 
daha parlak ve daha kat'i delil göstere
mem. Bu suretle memleketlerimiz ara• 
smda mevcut ve Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki münasebetlerin ayni bulunan 
münasebab idare edici siyasi akitler silsi· 
lesi ikmal edilmiş olacaktır. 

"Türkiye komşularının yakın şarktaki 
milletlerin hayır ve menfaatine olarak 
bu kabil muahedenameler imzalamak su
retile ve münasebetlerini ıslah maksadile 
sarfedecekleri gayretlere tahit olmakla 
bahtiyar olacaktır. 

"Başvekil Hazretleri, vazifemiz Bulgar 
milletine Türk milletinin en ihlaskar ve 
en samimi dostluk teminatını getirmektir. 
Burada bu vazifeyi ifa etmeme ve ayni 
zamanda Bulgar efkirıumumiyesine bari: 
ci siyasetimizin anahatlarım açıkça izah 
ve teşrih etmeme müsaade buyurduğu• 

nuzdan dolayı size fevkalade minettarun. 
"Kadehimi Bulgar Kralı Haşmetli 

O çüncü Boris Hazretlerinin ve haşmetli 
Kraliçe Hazretlerinin şerefine, zatıdev Jet· 
lerinin ve Madam Mouchanov'un sıhha
tine kaldırıyor ve necip Bulgar milletinin 
şeref ve refahına, Bulgar • Türk dostlu· 
ğunun feyzine içiyorum.,, 

Ray hadisesi 
(Ba~ı 1 inci sahifede) 

katını bitirmemiştir. 

Hô.disede kast var mı? 
İZMlT, 21 (Hususi) - Gebze ile 

!'.>il İskelesi arasındaki hadiseyi tahkik 
ıçin giden valimiz hala gelmemiştir. 
Kuvvetle söylendiğine göre, civataların 
kendi kendisine çıkması ihtimali yok· 
tur. işin kasti olduğu muhakkak gÖ• 
rünmektedir. Fen memurile bekçi ara• 
sında münaferet ehemmiyete şayan gö· 
rülmemekte'dir. Gebzede zannalbna a
lman iki şahıs serbest bırakılmıştır. Tab· 
kikat bütün şümulile ehemmiyetli aureı.
te ilerilemektedir. 
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Memlekette 

qursa soyguncuları 
Yakalanan beşinin muha

kemelerine başlanıyor ı 
BURSA, (Milliyet) - Bursa soy 

gunculuğuna ait tahkikat bitmif, 
evrak müddeiumumilikçe mahke
meye tevdi edilmiştir. Yakında 
ağır cezada muhakemelerine baş
lanacakbr. Sekiz kitiden ibaret o
lan soyguncuların beşi yakalanmıt, 
diğer üçü hakkında da tiddetle ta
kibat yapılmaktadır. Bu terirlerin 
Rize ve Adapazarında da mütead
dit katil ve hırsızlık cürümlerile a
lakadar oldukları tespit edilmit pa
ra a,ırmak üzere evine girdikleri 
bir kadını öldürdükleri de tahak
kuk etmi~tir. --o-- " .. il 

CelAI Beyin lzmir valisinin 
davetine cevabı 

İzmir valisi Kazım Pa~a, 9 Eylül pa
nayırı münasebetile lkbsat Vekili Celal 
Beyi davet etmitti . Celal Bey 
Vali Kazım P~aya atağıdaki tel
graf cevabını göndermittir: 

"9 eylul bayramı münasebetile mu
nffakiyetle açbğınız panayırı görmek is 
terdim. Uzun miiddet memleket haricin 
de kalıtım ve Mecliıin açıhtırun yak 
laıma11 Ankaradan aynlmaklığımı müt
t.ülleıtirmittir. Zaman tayin etmek müm
kün olmamakla beraber ileride Viliye
tinizi ziyaret niyetindeyim. Muvaffak e
aerinizi tebrik ederim efendim •• , 

lktısat Vekili 
Mahmut Celal 

Topal Osmanı metresi mi 
öldürdü? 

Tarausta bir cinayet olmuı ve bir ka
dın öldürmek zannile nezaret albna alın 
mıftır. 

Zahiri tekline göre, Bakırcı topal Oı
man bir aydanberi Kürt Salih kızı Ay
teYi metreı olarak alını~ ve cuına günü 
de bazı kimseleri evine çağırarak bir zi
yafet tertip etmif, yemekler yenmİf, ra
kılar içilmit, kafalar biraz dumanlandık 
tan sonra bir kantıkhk olmuı ve bu es
nada patlıyan bir tabanca kurıunile Os
man yere yıkılmıfbr. 

Osman hastaneye kaldırılmı§sa da al 
dığı yaranın tesirile ölmüttür. 
Oıman ölmeden evvel verdiği ifadede 

lıendiıini metresi Ayıenin vurduğunu 
aöylemiıtir. 
Tahkikatı bizzat müddeiumumi İsmail 

Hakkı bey idare etmektedir. Cinayeti 
kaplayan esrar perdesini kaldıracağı mu 
hakkaktır. 

Zonguldakta maden ocağı 
kazaları 

Geçen hafta Zonguldak kömür ocak
lannda üç kaza olmut ve üç kiti ÖlmÜ§· 
tür : 

Birinci kaza Çaydaman ocağında vu
kubulmuıtur. Bu ocakta Hüseyin Ali, 
Mehmet Osman ve Demirci oğlu Hüseyin 
ocak galeriıi içinde arabayı geçirmek i
çin devirdikleri sırada istinat direklerine 
~pbğından galeri çökmüı ve kömür, 
toprak yığınları arasında kalan üç amele 
den Hüseyin Ali ölmüı, diğer iki amele 
yaralanmıflır. 

Çelilc ocağmdaki kaza bir infilak neti
ceainde vukubulmuttur. Bu ocakta çalı 
tan liğnna ameleden Hasan oğlu Mus
tafa, bir bacada liığnn patlatmak isterken 
anıızın dinamit infiliık etmiı ve zavallı 
amele feci bir ıekilde can venniftir. 

Üçüncü kan ela Kozlu Türk kömür 
madenler ıirketinin ocaklarında olmuı
tur. 

Bu ocakta baca ameleıi Yuıuf oğlu A
ziz göçük albncla kalarak ölmüıtür. 

Eşeği dövdU diye adamı 
öldllrdUler 

Adanada Müminli köyünde hiç yüzün
den kavga çıkmıı ve bir adam öldürül
müıtür. V aka !Udur : 

Ayni köyden Mahmut oğlu Veli, Ali 
oğlu Hasana ait merkebe vurmuıtur. 
Merkep sahih ile aralarında bir ağız kav 
gau baflamıı ve neticede Hasan tabanca 
11nı çekerek atq etmiş ve Veliyi kamın
dan ağır surette yaralamıttrr. Yara]ı has 
taneye getirilmiş ise de yirmi dört saat 
ıonra ölmüıtür. Jandarma, Hasanla bu 
cinayette ortak görülen Mahmut oğlu 
Yuıufu tabancalarile beraber yakalanuı 
ve adliyeye vermiıtir. 

Bursada ipekciler birligi 
BURSA, (Milliyet) - İpek fah

rikatörleri"lficaret Odasında top· 
lanmı• bir ipekçelerin birliğinin tef 
kili için aralarında bazı konufma
lar yapmıtlardır. 

Milliyet'in romanı: 19 

Musevilerin 
Yılbaşısı 

Türkçe konuşmak için 
beyanname neşrettiler 
Şehrimizdeki Museviler dün tak -

vimlerinin yeni ser.f!'ba~ı olmak müna 
sebetile çalıtmamıılar ve yortu 
yaprnıılardır. Bu münasebetle Haham 
başılıkta merntim yapılmıı ve bütün 
Musevilere hitaben bir beyanname 
ne.şredilmiıtir. Bu btyannamede deni
liyor ki: 

"Hatırlatmak isteriz ki; dinimiz, bü
tün Mu•evi!erın içinde bulundukları 
memlf'kette ve uz.erinde yaıadıkları 
topraklan öz •alAn addetmelerini iı
mirdir. Bu itibarla vatani borcumuzu 
eda edelim. 

p..1lanevi borcumuzun ancak aevim
li memleketim zin lisanını konuımak 
ve ö!Crenm~k ~uretile ifası mümkün .. 
dür. Diğer memleketlerde Museviler 
bulundukları vatanın liıanile konuıur 
lar. Evet, geç kald•k fakat artık ihmal 
etmemeUyiz, biz Türkiye Musevileri 
Türk VlltandaşHi•nın vermiı olduğu 
umum hukuktan istifade ediyoruz, 
bizim en mukaddeı vazifemiz memle
ketimizin resmi li•aru bulunan Türk
çe lisanını tam;me bütün varlığımızla 
ça1ıfmaktır. ite evveli annelerden 
baılamalıyız, bütün ailelerimizde 
annelerin evveli. çocuk1anna bu liaanı 
hütiin kuvvetlerile öğretmeleri ve ko
nuımaları liızımdır. Pederler dahi bil 
dikleri kadar konuıaunlar, ihtiyaç li
aanlarıru itmam eder. Gerek iıleriniz
de ve gerek evlerinizde anne ve baba 
lar nümunei imtisal olmalıdırlar. Bi
rinci devrede bir parça mütküliıt çe· 
kilecek iae de tedricen bu miifkül zail 
olacakbr. Unutmayınız ki her batlan
gıç müıküldür. Fakat semereaini ga
yet yakın bir zamanda görecekıiniz. 
Türkçe lisanım öz lisanımız olarak ka 
bul ettik. 

Ümit etmek isteriz ki ıiz de bu li
san seferberliğine bütün mevcudiyeti
nizle canınızla baıınızla icabet ede -
ceksiniz. Sizi bu noksanı tamire kal
bimizden kopan bir hararetle davet 
ediyonız. 

Hük\ımeti cümhuriyemize ve Gazi 
Hazretlerine uzun ömür ve saadet di
ler ve hükUınet erkinı ve rüesaıına 
daima muvaffakıyetler temenni ede
riz ve aize yeni sene aaadetle dolu ol
ması için cenabıhaktan dua ederiz." 

Ahemla Muıevi cemiyeti de ayni 
mealde bir beyanname neıretrniıtir. 

Lehli seyyahlar dün 
gittiler 

Birkaç yÜz seyyah ile limanımıza 
· ge}diğini yazdığımız Lehiatan Seyrise
faın kumpanyaaının Polonia vapuru 
d.ün aktanı Köstenceye hareket etmiı
tır. Vapur kaptanı M. Stankievicz 
dün refakatinde ıeyyahlardan bi; 
g'.""p bulunduiJ:u halde Haydarpaıaya 
gıderek 1863 ıayanında diktatör ola
~ak Türkiyede vefat etmİ§ olan Mar
Jan Langieviczin mezanna çiçekler 
koymU§tur. Lehistan sefiri Conte Po
teki evvelki aktaın Y eniköydeki ika
m~tgiıhmda seyyahlar ferefine bir res 
mı kabul tertip etrnİftir. Lehli doatla
nınız, dün aaat 14 te Takıim abidesi
ne giderek bir çelenk bırakmıılardır. 
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Hafız CEMAL 
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bulda Divanyolunda l UI numaralı hu
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Dr. Süleyman Şükrü 
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Maden ihracatını 
Kolaylaştırmak 

(Başı I inci aahifede) 
mevkii bu suretle iade edilmit olu 
yordu. Son takas kararnamesinde ma 
denleri fa.zlaaile müteesair eden nok ... 
talar yeni takas kararnamesile izale 
edilmektedir. Üç aya kadar tesbit edi
lecek takaı prensiplerinde madenci • 
]erimiz için değİ§mez ve madenciliğin 
iıtikba]ini temin edecek esaslar konu 
lacaktır. Ankaradaki temaslarda bu 
cihetler tesbit olunacakbr. 

Gümrük Vekale
tinin tamimi 

(Başı 1 inci sahifede) 
darelerinin yardım etmesi Ifızımgeldi
ğitıden bundan sonra bu üç memleke
te gidecek ihracat C!fYa•ı ifin Üf nüs
ha beyanname alınmaaı münaşİp gÖ· 
rülmüıtür. Birinci nüsha §İmdiye ka
dar olduğu gibi merkeze gönderile -
cek, ikinci nüsha gümrük idaresinde 
alıkonulacak, üçüncü nüsha da ihraa 
catflya ıJerilecektir. 

Gümrük idareleri, her üç nü.ıha -
nm tamamen birincinin ayni olmaaına 
dikkat edecekleri gibi muayene netice 
sini üçüncü nüshaya Ja aynen geçire
cekler ve altını tasdik ederek ihracat
çılara ıJereceklerdir. 

Spor 

Yelken yarışları tehir edildi 
lstanbul mıntaka11 Denizcilik heye

tinden: 
22 eylul 933 cuma günü bütün ama

törler için yapılması mukarrer yelken 
yanıı it'an ahire kadar tehir edildiğin
den muhterem gazetenizle neı:rine mü
sadelerini rica ve bilvesile teyidi hür
met eylerim efendim. 

Mehmet B. ne diyor 
Mütevelli Mehmet Beyden dün bir 

mektup aldık. Mehmet Bey mektubun
da ıöyle diyor: 

"Dünkü nüıhanDJn spor sütununda 
(Calatasarayın Vaterpolu tampiyonlu
ğu nasılmıt) sedavhasile bir yazı çık
mııtır. Bu yazıda tahırma atfedilen 
yanbt cümleler görüldüğünden matbu
at kanununun maddei mahıusaıına tev
fikan mektubunun neırini rica eı:ferim. 

Voterpolu maçı hakkında tabuma 
.Ut yazılar hilafı hakikattir. Bu maçın 
tarihi kürek §ampiyonluklannın yapıl
dığı gün hakem motöründe mutabık kal
dığımız üzere teapit edilm.iı ve tara
fımdan heyet reisi Kadri Beye söy
lenmiıtir. Hatta Fenerbahçelilerin bu 
maçtan çekindiklesini bildiğim ve mü
temadiyen aöylenen günlerde ğelme
dikleı;ine de tahit olduğum için tahriri 
tebligat yapdma11ru da rica ettim ki 
itiraz götürür yer olmasın. Halbuki ma
ç!' gelmedikleri halde gene bir çarei i
tiraz buldular ve gazeteleı-ıle bir şey
ler yazmağa çabaladılar. Biz bu itlerin 
gazete ıütunlannda değil, sahaı',a hal· 
!edilecek bir it olduğuna kaniiz. Bina
~?aleyh ~ l'.~zılar için fazla yazmağa 
)uzum gonnuyorum. Kendilerini iste
dikleri zaman bekliyoruz. Hürmetler. 

1 

Mütevelli 
MEHMET 

İş ve İsçi 1 
Milliyet bu aifanclo iı .,. İKİ İdi
yenln• tocıouat adİJ'fW. lı ,,. iffİ 
ı.ti-1n ı.ir m•lttwplo lı Wro
m;ua müracoot dmeliclirln, 

iş aranıyor 
Sekiz ıene gazete ve matbaa ma

kine daireıinde çalıtmrı tecrübeli bir it
çi iı anyor, ıerait ehven. lıtanbul Cer
rahpafa. 

*** 1 - Adli ve idari bir yazıhane aç-
mak için az aennayeli bir refika ihti
yacım vardır. Ta1ip olanlann gazete 
idarehaneıinin ••o. Z. ,, rumuzuna mek 
tupla müracaatlan .. 

'f. 'f..,. 

Bir parça okur yazanın. Otel ve 
apartımanlarda kapıcılık, müeuese -
]erde odacılık yapabilirim. Onkapa • 
nında Emirler hanında Hakkı Kozma. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Diyanbekir fabrikası taraçasına ke§ifnamesi mucibince 

yapılacak Rüberoit ve Muzayik çini fer§İyatı pazarlıkla ihale 

olunacaktır. Taliplerin pazarlığa iştirak edebilmek üzere yüz

de 715 teminatlarını hamilen 26-9-933 salı günü saat 14 te 

Galatada Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. (4989) 

ESRARSIZ HAY AT 
ğuk haykırmalara, çıplak, kaviıli ayakla
n üzerinde aynanın önünde oynadığı bir 
zafer raksa hafifçe refakat ediyordu. 

Takua sivri bir ıes1e. 

-Peki, dedi, bu gecenin ganimeti ne
rede? 

HollywooJ'Ja .inema yıldızlarının romam 
Yazan: VICKI BAUM Terc~me: KAMRAN ŞERiF 

naaıldı? .. Bizim kahraman na11ldı? .. Par0 1 
lalı: değil mi?.. Ha?.. Parlak mıydı? •• 
Her halde, değil mi?. 

Donka etrafına hiddetle bakb. Odanın 
her yerinde Takus'un kocaman ayaklan
nın ıslak izleri büyüyordu. 

- Takus. • dedi. Sen artık çekilmez 
bir hale geldin. • Ne tahammülfersa ol
duğunu hiıaetmiyor musun? ..• 

ce konuşmak İster, içki içmek iıter, unut
mak isteı·. • . itte onun için bekledim .• 

Donka sordu: 
- Sarhotıun değil mi? 
Sonra sidip aynanın önünde durdu. 

Soyunmağa ~ladı. Adamın orada oldu
ğuna dikkat b.ile etmiyordu. Omuzları, 
yetil elbiseden çırçıplak çıkınca T akuı 
ona bir köpek bakııile baktı; ıonra arka
sını çevirdi. 

- Sarhoş mu? ... Müsadenizle ... Fakat 
beynimin içi aydınlık. Eğer satranç oy
namak İstersen? ... Satranç sizi dehtetli 
surette oya1ar ... 

- Oyalar mı? ... Niçin oyalatayım? ..• 
Bu l'ece Mara'nın gecesi mi zannediyor
ıun? ... Serstrn. .. Bu gece, benim gecem
di ... Anlıyor muıun? ... Benim gecem •.• 

Donka, çıkla.k olduiunun ancak o za• / 
man farkında olmuı gibi, muhakkirane 
bir tavurla cevap Yerdi: j 

- Sen ıuradan arabanı çeker misin? 
Kapı bumburutuk beyaz fanililı ada

nun arkaıından kapanınca: 

-Haydi oradan, hortlak! Dedi. 
Sportakus için vaktile Donka'nın ko

ca11 olduğunu söyliyenler vardı. Fakat 
bu hakikate tevafük etmiyordu. Belki, es 
kiden, Donka Nev • Y ork'ta Burlesk 
Show iıminde kaba pantumca kumpan
ya11nda oynarken Spartakua onunla bir 
müddet yaıamııtı. Belki de hakikat bu 
mf'rkezde idi. Bu teferruat kadının ta
mamile aklından çıkınıttı ki bu da pek 
tabii idi; yeni yeni •tk maceralarına a
tıl~ak. husuıunda öyle bir tehalük göı
terır ki .... 

Acaba Takuı hali bunları dütünüyor
muydu? 

Vapurculuk TürkAnonim Şirketinden 
Esas mukavelesi Heyeti Vekilece tasdika iktiran eden şirketin tesis heyeti umumiyesi 

8 Teşrinievvel 1933 tarihine müsadif Pazar günü saat 14 te Şirketin muvakkat merkezi 

olan Sirkeci' de Y alıköşkü caddesinde kain vapurcular birliğinde aşağıdaki ruznameyi mü

zakere etmek üzre toplanacaktır. 

Müessislerin mütesarrıf oldukları gemileri içtim a tarihinden bir gün evveline kadar şir
kete devir ve ferağ ederek teııi, heveti umumiyesine iştirak etmek üzre hissedar varakaları 
almaları lüzumu ilan olunur. 

Ruzname: 

1 -Takdiri kıymet hakeminin nihai kararına nazaran kesbi kat'iyyet eden gemi kıy-
metlerile sirket sermayesinin tesbit ve tasdiki 

2 Murakıp tayin ve ücretlerinin tesbiti. 

3 Tesis masarifi umumiyesinin tesbit ve tasdiki. 

4 idare Meclisi azasmın esamisinin tasdik ve huzur ücretlerinin tesbiti. 

5 İdare Meclisi azalarının Ticaret kanununun 323 ve 324 ncü maddelerinin 

icap ettirdiği selahiyetlerin verilmesi. ..., ı., ( 7641) 

................................................ 1 ................................... -

---... ı Hali tasfiyede olan Mudanya-Buraa Demlryo:u 

Murekepli 
dolma kalemini 

arayınız 

Aııadolu"da perakendeci aranıror. 
Büt ~• Şark umumi depozıleri 

ı ıt de TOLEDO 
lsıanbul. Sultan Hamam 
Hacopuıo Han No. 35 

r6927] ;Telefon ; 20620 

VROLOG_ .... 

1 Dr.oı~';.~!!2.~~.~' 
oğçacı fırın sıra11 N o. 34. 
Tel: 41235 (7171)411-mll 

6314 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekllgine 

kartı en müeasir deva SERVOİN 
haplarıdır. Deposu, lstanbulda Sirkeci
de Ali Rıza Merkez eczıonesidir. Taf
raya 150 kurut posta ile gönderilir. iz
mir' de lrgat pazarındaki, Trabzon' da 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. 

(6909) 6224 

HASTA BAKICI 
Ankara'da Sağlık Yurdunda çalı§mak 

üzre diplomalı veyahut §ehadetnameli 
bir haata bakıcısına ihtiyaç vardır. iste
yenler Mahmutpata'da 185 numarada Ah 
met Ata mağazaaına müracaat etsinler. 
Telefon: 22102. (7656) 

lstanbul Birinci Ticaret Mahkeme
sinden : 

latanbul'cla Sirkecide Nur Hanında 
2 1 3 numerolu yazıhanede mükim iken 
evvelce iflisına karar verilmiı olan An
don Tokatliyan efendinin alacaklıları 

akdettiği konkordato üzerine iflas ida
resince tanzim kılınan son rapor ve bü
tün evrak berayi tetkik mahkememize 

tevdi kılınmıttrr. Bu iıe bir karar veril
mek için 30 Eylül 933 cumartesi günü 
saat 13,30 da bir celse yapılacak ve iti 

razı olanlar haklarını müdafaa için bu 
celsede hazır bulunabileceklerdir. icra 
ve ifliı kanununun 296 ncı maddesi mu

cibince keyfiyet ilan olunur. (7625) 

İstanbul yedinci icra memurluğun
dan : Paraya çevrilmesine karar verilen 

Keresteler Edirne kapı hamamı önünde 

ıehri halin 30 Eylül 1933 üncü cumar

tesi günü saat 12 de mahalli mezkurde 

hazır bulunacak memuru tarafından ıa· 

tılacağı ilan olunur. (7615) 

-Herhalde bu hususla bir telmihte bu-
lunulmazdı. Kadın Takuı'un senelerce 
sonra, acınacak bir vaziyette bulmu§, ev
veli yardmı etmİf, sonra da evine almt§• 

tı. Evinde, itsiz gücıüz dolatan bir ada-
mın fazla veya eksik olmaıı onun umu
runda değildi. Maamafih hazan Takus 
itine de yarardı. Fakat Olver'le birlikte 
evine döndüiü zaman onu yatak oda11n
da bulmak iıine gelmiyordu. Donka ıef-
faf bir penynarla divanın önüne kadar 
geldi. Divanın üstünde Rusça bir kitap 
buldu. Bütün Avrupa lisanlarıru bildiği 
gibi Ruıça da bilirdi. Kitabın serlevhası 
"Dünya inkılabı., hakkında bir lnkıliip
çının düşünüıleri,, idi. Pencerenin tül 
perdeıini kaldırıp kitabı dıtarı fırlattı. 

"lnkılapçının dütünütleri,, boğuk bir gü
rültü ile damın üzerine düıtü. Sanla 
Monika ve Malbu'nun ıahil boyunca di
zilen evleri, hep balıkçı evin biçiminde 
yapılmııtı; damları ahıap, mobilyesi ba
sitti ;gemi liımbası biçimiııdeki lambalar
da elektrik yanardı; Sanla Monika'da 
Malbu'da, ve Beverly Hill'ın diğer ıehir
Jerinde, dost odalarında, Takus'a benzer, 

TORK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 
Hali tasfiyede olan Mudanya • Bur&a Demir Yolu Türk Anonim 

Şirketi hissedarları 1933 senesi Tetrinievvelinin 26 ıncı Per9embe gü
nü saat 15 te Beyoğlu'nda Kuloğlu sokağında 34 numaralı binanın 1 nu
maralı dairesinde fevkalade heyeti umumiye içtimaında hazır bulun· 
maları rica olunur : " 

Ruznamei müzakerat : 

/},. l - Tasfiye memurları ve müfettitler raporu. 

2 - Bilanço~un tasdiki. 
3 - Müddetleri hitam bulan murakiplerin yerine murakıp tayini. 
l9bu fevkalade içtimaa ittirak eylemek için hiısedaranın hisse se 

netlerini içtima gününden laakal 1 O gün evveline kadar : 
İstanbul' da Balada muharrer Şirke tin merkezine 
Paris'te Lizbon sokağında 50 müke rrer numaralı Bank Pariıien pur 

J'Endüstri e lö Komerae: 
Brüksel' de Ansenyöman ıokağınd a 95 numarada Bank Endüstriyel 

Belje: 
tevdi eylemeleri ve keyfiyeti tevdii mütezammın alınacak makpuzla· 
rın içtimaa dahil olmak için ibraz eylemeleri ilan olunur. (7628) 

Tasfiye memurları 

1 EVKAF MODlRIYETl İLANLARI 1 ·--------
Kıymeti 

Muhammen esi 

Lira K. 

184 00 Çakmakçılar da Deyahatun mahallesinde 

Sünbüllü hanın alt katında 36, 37 No. larla 

murakkam yekdiğerine maklup odalardan 

36 No. lı odanın 120 de 12,5 hissesi ve 37 
No. lı odanın da 120 hissede 15 hissesi ki 

223 00 
cem'an her iki dükkanın 120 de 2715 hissesi. 

,iıllllvutpaşa mahallesinde hakimoğlu Ali Pa

~ sokağında eski 115, 117, 119 yeni 121, 
f , 

123, 125 No. larla murakkam üzerlerinde 

118 00 
odaları bulunan üç dükkanın 2/9 hissesi. 

Tapu kaycli mucibince 20500 ar§m mıktarm
da bulunan Kandillide mezarlık sokağında 
ta§lıbağ namile maruf bir kıta bağ mahallinin 
60 hisse itibarile 23 hissesi. 

240 00 Rüstempaşa mahallesinde balkapanı hanının 
üst katında 58 No. lı maa kamara odanın 
2/5 hissesi. 

Yukarda yazılı olan hisseli emlak dört hafta müddetle i· 

lina konmuştur. İhalesi Te§rinievvelin 9 cu pazartesi gunu 

saat 15 tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber İstanbul Evkaf 

Müdüriyetinde Mahlwat kalemine müracaatları. ( 4661) 

Kayseri Lisesi Müdürlüğünden: 
1-Mektebimizde yapılacak olan ve bedeli ke§fi 27041 li~ 

ralık Matbah Çamaşırhane, Tuvalet ve duş Pavyonu ile hala 

ve Tuvalet Pavyonu ve ayrıca 4916 liralık esas mektep bina 

sının Pencere, döşeme tamiratı 19-9-933 tarjhinden itibaren 

20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya İştirak etmek isteyenler asğari 40 bin 

liralık inşaatı muvaffakiyyetle yaptırdıklarını ispat etmeleri 

lazımdır. 

3 - Münakasa kapalı zarf usulile ve 9-10-933 tarihinde 

lisede yapılacaktır. Taliplerin proje ve şartnameyi görmek Ü· 

zere her gün Lise müdürlüğüne müracaatları • Şartnamedeki 
kayıt ve sarahata göre hazırla -ıacak teklifname ile sair vesika 

ları ve teminatı ihtiva edecek zarfları 19-10-933 tarihine mü

sadif pazartesi günü saat 14 te lisede müteşekkil mübayaa 

komisyonu Reisliğine vermele~i ilan olunur. (5111) 

lar, morfin, kokain müptelaları, sakıt 
ıaJııiyetler, mecalsiz, meyuı, bitik insan· 
lar dolatırdı .• 

Donka yalnız kalır kalmaz, Oliver'e 
kartı olan atkı onu bir furtına gibi kav
radı. 

Her çeıit erkek tanıyordu; atkın en
v.Uni biliyordu. Fakat timdi duyduğunu 
o zamana gelinciye kadar hem duyma
mııtr. O sarhotluğıı, o haz, o havala 
nı,lardan inıan hayabnda yalnız bir defa 
hiasederdi-. Onun için de bu hayabn do
lu olmaaı lazımdı. 

Ataiıda bir saat vaktinden evvel çal
dı; Donka'nın evinde •aatler hiç doğru 
iılemezlerdi. Bilhassa bu çalan saat, Av
rupa saatini gösteriyordu~ 

Oliver orada idi. Donka bu düıünce 
ile o kadar müteheyyiçti ki duvarlar o
na titiriyor gibi geliyordu. Oliver'i ara
mağa batladı. 

- Oliver ! Diye çafırarak bütün 
odaları dolaıtı. 

Vakit geçti; deniz çekilmiıti; Ok
yanoa, pencerelerin altında aükunet 
bulınağa batlamııb. Camlı verandayı 
geçti, sutunların olduiu yere indi.
Herıey lot ve seuizdi. Etrafı dinledi. 
Hafif bir rüzgiır bol bijama11nı ıallı
yordu. O 11rada gözlerinin kedi gözü 
gibi fosfor saçtığını hissediyordu. 
Tam o zaman yüzme havuzundan ha 
fif bir ıapırtı ve boğuk bir kahkaha 
aksetti. Etrafına tutunarak evin bo
yunca yürüdü, çiyden ıalanıruf küçük 
bir maniveli.yi indirdi. Havuzun dört 
köıesinden keskin ziya kura.lan par
ladı. 

Oliver o esnada suya dalmııtı. Di· 
bindeki mavimtrak yetil renkli çini 
camlann tam hizasında, dipten yüzü 
yordu. Kollanru vücudüne yapııık tu 
tuyor, yalnız ellerini, bir de ayakları 
nı oynatarak yÜzÜyordu. Boylu bo
yunca uzanmıı, alet ıarııı gibi parıl 
panl parlıyordu. Saçları, vücudüne 
niıbetle daha bayğın bir aanhkta idi. 

- Pekiıli, pekiıliı. • Hiuediyorum.Sen 
iıtirahat et. . Hissediyorum.. Ne bile
yim. • Kendi kendime bazı §eyler düıün
düm. ilk temsilidir. dedim. Rita Mara oy
nuyor .. O da meıhur bir artiıttir. Don
ka onu gönniye mecbur olacak. . Rita 
muzaffer olacak. . Onun için büyük bir 
ııece.. . • diye dü.ündüm. Kendi kendime: 
küçük kızını beklesen iyi olur, dedim. Bel 
ki bir insana ihtiyacı olur .• Belki romen- Donka haykırıyordu. Ve bu kmk, bo- Kim bilir? ı mazi yadigirları, fakir, dostlar, sarhot- J 

Oliver onunla birlikte bulunduğu za
man tarauut edilmekten nefret ederdi. 
Yeğit ol, ceaur ol, bir asker bayrağına 
nasıl sadık kahrsa. o da, bütün gece, ona 
sadık kalmıtb; bu ıadakat, onun için iı
kenceli olmuftul .. f' (Arkası var), 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her isteyene ıatılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani fstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!iı:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. ~ 
Ancak en az bet vagon ıekeri birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. fstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler be
delin yü:ıde yirmisi pefin ve tlst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bitin masraflar 
ve mes'uliyet müıterlye aittir. Gönderilecek mal tlrket tarafından müıteri hesabına sigorta ettirilir. Siparit bedelinin tamamını gön
deren: er için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vaaon •lparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler. vagon batına bet lira 
t< n:ıilaitan istifade ederler. 

Adres: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbu1, Şeker Telefon N<-. 24470. 
,,.-. . - .......... ' .- ,. - ....... , , ,- .. ~-

1 3 üncü KOLORDU iLANLARI 1 İstanbul Mr. Kumandanlığı ı 
Satmalma kom. ilanları 

EMLAK VE EYTAM BANKASI İLANLARI 

Afyonda Askeri SA. AL. 
KOM.dan: 

Sartnamesinde yazılı mahal 
de ;e keşif raporuna göre in
sa ettirelecek hangarlar ka 
palı zarfla 25-9-933 tarih pa
zartesi günü saat 14 te müna 
kasaya konmuştur. Teminatı 
833 lira 5 kuruştur. Talip o
lanlar şartnamelerini görmek 
üzere her giin, münakasaya 
istirak edeceklerin de muay 
yen vakitten evvel Afyonda 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
müracaatları. (3285) (4540) 

6140 

İzmir'de Mst. Mv. SA. 
AL. KOM. dan : 

Kıt'at ihtiyacı için 159, 700 
kilo ekmeklik un kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. lha 
lesi 2 Teşrinievvel 933 pazar 
tesi günü saat 16 dadır. Talip 
!erin şartnamesini görmek üze 
re her gün ve münakasaya gir 
mek için o gün ve vaktinden ev 
vel teklif ve teminat mektupla 
rile İzmir Kışlada Mst. Mv. 
SA. AL. KOM. nuna müra
caatları. (3296) ( 4712) 

6305 

K. O. Kıt'aları ihtiyacı için 
l 430 ton odun kapalı zarfla 
tekrar münakasaya konmuş
tur. İhalesi 4-10-933 çarşam
ba günü saat 14,30 dadır. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün münakasaya gir 
mek için tayin edilen gün ve 
saatte teklif ve teminat mek 
tuplarile F mdıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna mura· 
caatlarr. (352) ( 4801) 

6410 
• • • 

1. F. ihtiyacı İçin 800,000 
kilo odun kapalı zarfla tekrar 
münakasaya konmuştur. İhale 
si 4-10-933 çarşamba gÜnÜ 
saat 14 tedir. İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya İştirak için ta 
yin edilen gün ve saatte tek 
lif ve teminat mektuplarile 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(353) (4802) 6411 

" "' . 
K. O. Kıt'atı ihtiyacı için 

açık münakasa ile 9973 kilo 
benzin satın alınacaktır. İhale 
si 4-10-933 çarşamba gunu 
saat 11 dedir. İsteklilerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
terr.inatlarile birlikte Fındıklı 
da 3. K. O. SA. AL. KOM. 
nuna müracaatları. (358) 
(4807) 6414 

"' "' "' 
9. K. O. Hastahanesi ihtiya 

cı için pazarlıkla kapu men
teşesi, kapu kilidi ve kolları, 
kapu sürgüleri, pencere ispan 
yoletleri, pencere mandalları 
tam takım banyo küvetleri, 
tam takım lavabolar, tam ta
kım ürenuvarlar, fon boru, 
kurşun boru, hela muslukları, 
çivi, pencere topları, menteşe, 
satın alınacaktır. ihalesi 23 Ey 
lül 933 cumartesi gü"nü saat 14 
tedir. Taliplerin şartn,.meyi 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa girmek için o gtin ve 
vaktinden evvel İstanbulda 

Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu Harbiye mektebi icin 126 a 
Satın alına komisyonuna mü- det altlı ve üstlü demir kary.:>
racaatları. (374) (50J8) la 710-933 cumartesi günü 

6646 
• ~ • saat 14 te aleni münakasa ile 

Yedinci K. O. ihtiyacı ıçın alınacaktır . Taliplerin nümu
pazarlıkla alınacak 1400 ge- nesini komisyondan görmeleri 
yim nala talip çıkmadığından ve belli saatte teminatlarile 
ihalesi 23 Eylül 933 cumarte- I Tophanede Merkez Satın al- 1 
si günü saat 11 e bırakılmış- ma komisyonuna gelıneleri. 
tır .İsteklilerin şartnameyi gör (309) <4933> 6541 

mek üzere her gün ve pazarlı- "' "' "' 
ğa iştirak için o gün ve vak- Kuleli Askeri lisesi tale 
tinden evvel Fındıklıda 3. K. helerinin ihtiyacı için alınacak 
O. SA. AL. KOM. nuna gel- 2~0 adet yemek tabağının l>e
meleri. (373) (5040) heri 44 kuruş, 40 adet sürahi-

6648 nin beheri altmış kuruş ve 

Selimiye Fırınında biriken 
1075 kilo ekmek kırmtısile 
tekne kazıntısmm pazarlığın
da talip çıkmadığından ihalesi 
23 Eyliil 933 cumartesi günü 
saat 15,30 za bırakılmıştır. İs
tekl.ilerİJ?- pazarlığa girmek için 
tayın edılen gün ve saatte Fın
dıklıda Üçüncü Kol Ordu Sa
tın alma komisyonuna müra
caatları. (376) (5069) 

6687 
• • * 

Gümüş suyu ve Haydar pa
şa hastaneleri ihtiyacı için pa
zarlığa konan 6,000 kilo koyun 
etine talip çdonadığmdan iha
lesi 23 Eylül 933 cumartesi gü 
nü saat 15 e bırakılmıştır. is
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak için tayin edilen gün ve 
saatte Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla-

240 adet çatal ile 240 adet ka
şığın beheri de 59 kuruşta po
halı görülınüştür. Aşagı fiat
larla talibi varsa 24-9-933 pa
zar günü saat 11,30 da Mer-

. kez Kumandanlığı Satmalma 
Komisyonunda yapılacak pa 
zarbğında hazır bulunmaları. 

(317) (5046) 6649 

* * * 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müessesat ih
tiyacı için alınacak 40 adet ye 
mek tevzi kepçesi 6 adet et bi
çağı 2 adet et baltası ve iki a
det et makinesinin aleni mü
nakasasında talip çıkmadığın 
dan münakasası 25-9-933 pa 
zartesi günü saat 16 ya tehir 
edilmiştir. İsteklilerin şartna
mesini görmek için her gÜn -ve 
münakasasına girişecekler :n 
belli saatinde Merkez Satınal
ma Komisyonunda hazır bulun 

Satılık Mutena Arsalar 
Esaı Mevkii ve Nev'i Teminat 

Lira 
555 

377 

Sultanahmette Binhir direk mahallesi At 
meydanı atik 58 cedit 76 No. lu 76 metre 
murabbaı arsa . 
T eşvikiye mahallesi bostan sokağı 4 8 ka 
pı ve 29 harita No. lı 230 metre murabbaı 
arsa. 

38 

140 
Balada yazdı arsalar bedelleri peşin tesviye edilmek şar

tile bilmüzayede satılacağından taliplerin ihaleye müsadif 9 
Teşrinievvel 933 pazartesi günü saat on altıda Şubemi7e mü
racaatları. (5112) 

. 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Pazarlıkla 154 adet kapı levhası imal ettirilecektir. Ta
liplerin şartname ve numuneyi gördükten sonra pazarlığa işti 
rak ebnek üzere yüzde 7 ,5 tem inatlarını hamilen 25-9-933 pa
zartesi günü saat 14 te Galata'da Alım, Satım komisyonuna 
mÜ!'acatlau. ( 4923) 

• 

Bakırköy Haznedar Ateş T uglası 
1710 derece hararete ve 200 kilo tazyika dayanır. Berlinde Szger ve Gramer 
Laboratuvarmdan ve resmi material Prüfungılam'dan ıehadetnamesi vardır .. 

T e 1. 1 6 . 7 l . Her nevi sipariş kabul olunur. (7331) 

Karaköy - KöprUbaıı Tel. 4236• 
Sirkeci Mllhilrdar zade han 

Telefon: 22740 
~~~~~~-~~~~ 

u 

MERSiN ARALIK 
POSTASI 

KONYA vapuru 24 Eylül pa-
zar 1 O da Galata rıhtımından 
kalkar. Ta1ucu, Anamur, Kuta
dası ve Gelibolu'ya yalnız dö-
mifte uğrar. (5107) _

1 AYVALIK SÜR'AT 
POSTASI 

!ı1 E R S l N vapuru 24 Ey
lul pazar 17 de idare rıhtımın
dan kalka•·. Gidif ve dönütte 
Çanakkale, Edremit, Ayvalık, 
Dikili, İzmire uğrar. (5108) 

KARADENiZ ARALIK 
POSTASI 

C U M HU R l YET vapuru 
24 Eylül pazar 18 de Galata rıh· 
tımından kalkarak Zonguldak 
İnebolu, Ayancık, Samsun, Fat'. 
sa, Gireson, Tirebolu, Görele, 
Trabzon, Rize'ye dönütte bun
lara ilaveten Of, Pulatabane, 
Ordu'ya uğrayacak yalnız Zon-
guldağ'a uğramıyacaktır. 

(5109) 

Göztcpe Çifte Havuzlarda: lstanbulun en sıhhi ve en güY•I bir bilği yurdu o'an -~ 

VEtIHi HAY AT LİSELERİ ~ 
Gece yatısı ve gOndiizlü, ANA, iLK, ORTA ve Liao 

K 1 Z ve ERKEK için ayrı daireler 
O 1iversitell.İn her ıube•İne muvaffakiyetle talebe yetiştirir. Mektep her tllrlü terbiye ve hdriı va11-
talannı hazırlamışbr. Talebe yalnı:ı: dimağile deiil bedenile de fennin emrettiği ıekilde ifleyecektir. 
HAVA, KARA, DENiZ, Sporlan için lazım olan vasıtaların hepsi vardır. 
Kayıt işleri l:.er gün saat 10 dan 17 ye kadar yapılır. Yerler malıduttur, acele edilmek lazımdır. 

izahat arzu edenler tarifname isteyebilirler. 
1 inci Teşrin iptidasında derslere başlanacaktır, Tel: 52 • 2 (6542) rı. (377) (5070) 

6688 

Çatalca Mst. Mv. için 6000 
kilo şeker pazarlıkla satın alı
nacaktır. ihalesi 23 Eylül 933 
cumartesi günü saat 16 dadır. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gÜn ve vaktin
den evvel Fındıklıda Üçüncü 
Kol Ordu Satın alına Komisyo 
nuna müracaatları. (378) 

maları. (322) (5047) 

6650 !-----••• 
Merkez Kumandanlığına 

bağlı krt'at ve müessesat ihti
yacı için 10,000 kilo yapıncak 
üzümü pazarlıkla 23-9-933 cu 
martesi günü saat 14 ten 15 şe 
kadar alınacaktır. Taliplerin 
şeraiti öğrenmek üzere her 
gün ve belli saatinde teminatla 
rile satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (329) (5072) 

Saraçhanebaşı - Münir Paşa konaklarında 
ERKEK-LEYLi, NEHARl-ANA, lLK, ORTA 

HA YRiYE LiSELERi 
Tekmil sınıfları mevcut resmi mu;ıdeleti hıı.iz tam devreli lisedir. ilk sınıflardan itibaren ecnebi lisanı mecburidir. Fran· 
sızça, Almanca ve lnğilizce kursları vardır. Leyli talebenin sıhhat ve gıdasına azami itina edilmektedir. Talebeler sabah
ları mektebin hususi otobüslerile evlerinden alınır, akf'lm yine ayni vasıta ile evlerine eönderilir. Talim heyeti meın· 
leketin en yüksek muallimlerinden müt•şekkildir. Kayıt muamelesi için her gün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat 

(5071) 6689 

• • • 6690 
• • • Konya Askeri SA. AL. KO. 

dan : Maltepe Askeri Lisesinde 
Kapalı .zarftan pazarlığa ko mevcut şekli mucibince olan su 

nan 426,000 kilo kok kömürü- deposunun imaline teklif olu
ne pazarlıkta teklif edilen fiyat nan fiat gali görülmüş olduğun 
pahalı görüldüğünden tekrar dan pazarlığı 23-9-933 cumar 
pazarlıkla ihalesi 28 Eylül 933 lesi ~ü saat 11,30 dan 12 ye 
perşembe günü saat 16 da ya- kadar ıcra kılınacaktır. Depo
pılacaktır. Evsaf ve şartname yu göreceklerin mektebe ve 
evvelkinin aynıdır. Taliplerin şar.tnamesini görmek isteyen
tayin edilen gÜn ve santte Kon l~rın her gün ve pazarlığına gi 
yada Kolordu SA. AL. KO. na rışeceklerin belli saatinde Mer 
müracaatları. (3315) (5105) kez K. Satın alına Komisyo-

şartnamesini göreceklerin her 
gün ve pazarlığına girecekle
rin de belli saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satmalma ko 
misyonunda hazır bulunmala
rı (326) (5075) 

6693 

• • • 
Harbiye Mektebi ihtiyacı 

için 30 ton Lava marin kömü
rünün pazarlığındaki fiat paha 
lı görüldüğünden 23-9-933 cu
martesi günü saat 11,30 dan 

6691 12 ye kadar pazarlığı icra kılı-
nacaktır. Şartnamesini göre-

nunda hazır bulunmaları. 
(328) (5073) 

En sağlam 
LAstlklerldlr ---

epu ve ac-.·nlası 
, Mor-eno Algrantl. 

!st;ıı;Q.buJ Sirk(ci YcOı Ha.n ~ · 
mrulr. •rkasında ...__,._, 

7619 

• • * 
T At kt b

. 'h . ceklerin her gün ve pazarhğı-
opçu ış me e ı ı tıyacı . . eki . b l . . d 

için 15 ton Kok kömürüne tek na gırışec erın e li saat~ e 
l'f d'I f t h l .. ··ıd·· Merkez K. Satın alına komısyo 
~ı .. edı en23ıa9 p9a33a ı goru . u:. nunda hazır bulunmaları. 
gun en - - cumartesı gu 

.. t 11 30 d 12 k. d (325) (5076) 6694 nu saa , an ye a ar 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
belli saatinde Merkez Satın al
ma Komisyonunda hazır bulun 
maları. (327) (5074) 

6692 

Maltepe Askeri Lisesi kuyu 
sunun tamirine talip çıkmadı
ğından pazarlığı 23-9-933 cu
martesi giinü saat 1 1 den 
11,30 kadar icra kılınacaktır. 

KuYUYll 2"Öreceklerin mektebe 

* •• 
Harbiye ve merbutu mek

teplerin ihtiyacı için 2300 çe
ki odun 16-10-933 pazar günü 
saat 16 da kapalı zarfla alma 
caktır. Sartnamesini görecekle 
rin her goo ve münakasaya gi
receklerin belli saatten evvel 
teklif mektuplarını T opanede 
Merkez Satmalma Komisyonu 
na vermeleri. (335) (5100) 

Maltepe Askeri Lisesinin 

kabul olunur. Tel. 20530. (7622) 

nakliye arabalarının tamirine 
teklif olunan fiat pahalı görül 
düğünden pazarlığı 23-9-933 
cumartesi günü saat 11 den 
11,30 kadar icra kılınacaktır. 
Arabaları göreceklerin her gün 
mektebe pazarlığa gireceklerin 
belli saatinde Merkez K. Satın 
alma komisyonunda hazır bu
lunmaları, (324) (5077) · 

6b95 

Merkez Kumandanlığına 
Bağlı Krt'at ve müessesat ihti
yacı için 212000 kilo saman ka 
palı zarfla alınacaktır. ihalesi 
14-10-933 cumartesi gunu 
saat 15 te yapılacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin her gün ve 
taliplerin belli saatten evvel ı 

teklif mektuplarını T opanede 
Merkez Satmalına Komisyonu 
na vermeleri. (334) (5099) 1 

••• 
Zeytin burnunda gedikli kü 

çük zabit mektebi için 100 çe- I 
ki odun 24-9-933 pazar günü 
saat 16 da pazarlıkla alınacak 
tır. Taliplerin belli saatte te
minatlarile Tophanede Merkez 
Satın alına Komisyonuna eel 
meleri. (332) ' 

lstanbul 6 mcı icra memurluğundan : 
Tamamına 500 lira k'YIDet takdir edilen 
Hasköy T urıucu mahallesi Toprak so
kak eski 5 numaralı hanenin dörtte bir 
hissesi açık arttırma ile paraya çevril
mesine karar .. verilmiı ve ıartnameıi 
21-9-933 tarihinden itibaren divanhane
ye talik edilmi,tir. lıbu gayri menkulün 
birinci arttmna11 21-10·933 tarihinde v• 
saat 16-17 ye kadar lstanbul albncı icra 
dairesinde muhammen kıymetinin yüzde 
75 !İni bulduğu takdirde ibalea.i İcra e
dilecektir. Mezltiir ğayri menkulün bi
rinci arttırmasında mubarİunen kıymet•• 
nin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde son 
arttıranm teahhüdü baki kalmak üzere 
5-11-933 tarihinde ve saat 16 elan 17 ye 
kadar ikinci arttırması icra edilecektir. 
ikinci arttırmada mezkür pyri menkul 
yine yüzde yetmiş betini bulmadığı tak
dirde satıı fesholunacağı ve taliplerin 
yüzde yedi buçuk pey akçaları ile veya 
bu nisbet Üzerinden milli bir banka mek
tubunu hamil bulunmaları lazımdır. Mü
terakim vergi ile vakıf icare ve belediye 
ye ait tenvirat ve tanzifat rüıumu müı
teriye aittir. icra kanununun 126 ıncı 
maddesinin 3 cü fıkrası mucibince iıbu 
ğayri menkul Üzerinde ipotekli alacaklı 
lar ile diğer alikadarlarm ve irtifak hak
la sahiplerinin ve huıusile faiz ve nuı
sarife dair olan iddialarını ilin tarihin
den itibaren (20) gün içinde evrakı 
müsbitelerile birlikte bildirmeleri aksi 
halde hakları tapu sicillerile sabit olma
dıkça satış bedelinin paylaşmasından ha
riç kıılaeaklan cihetle alakadarların itbu 
madde ahkamına tevfikan hareket etıne
leri ve daha fazla malümat almak İsti• 
yenlerin 6 ıncı icranın 932-4587 numara 
lı dosyas1na müracaat eylemeleri ilan o
lunur. 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy, Topçular cadde•i fllo. 3l 

(6395) ($997) 

' • 
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' En • 
ı nefis, En cuz: 

KAHVEYi 
Daima ve ancak 

KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ MAHTUMLARI 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz. 

Bu üessesenin Hiç Bir 
Firma İle 

Yerde Şubesi Ve Hiç Bir 
Alakası Yoktur. 

• 

Satış yeri yalnız: 
...................... 

~ısırçarşısı Kapısı Karıısı Kurukahveci Mehmet Efendi Mahtumları [7639] 

• 
, 

. . • ..... , • - ' l ~ ·,. • • . "' • • ' , • _., •• ~ • • " ·-Süt 
veren 

annelere Fosfatlı Şark Malt Hülisası Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir (6971) 

1 DEVLET DEMİRYOLLARI İDARESİ İLANLARI 1 
Haydarpaşa - Pendik Banliyösü ücret tarifesinde aşağı

daki değişiklikler yapılmıştır." 
1 - Bu tenzilli tarife, yal ruz gişelerimizden bilet alan ve 

biletlerinin gösterdiği mevkilerde seyahat eden yolculara mah 
sus olduğundan, trenlere biletsiz binen büyük yolculardan 
26 çocuklardan 16 kuruş ve trende mevki değiştiren yolcular
dan da umumiyetle ve seyyanen 16 kuruş alınır. Trenler 
de bilet alan biletsiz yolcular bütün Banliyö mesafesinde ve 
istedikleri mevkilerde, mevki değiştirmek dolayisile 16 ku
ruş veren yolcular da biletlerinin gösterdiği mıntaka dahilin
de istedikleri mevkilerde seyahat edebilirler 

2. - Askeri ücret ve biletler kaldırılmıştır. 
Bu değişiklik 1-10-933 tarihinde tatbik edilecektir. 

(5093) 
----------------------------------------~ 

20-9-933 tarihinden itibaren ; Balıkesir yolu ile İzmir • 
Kasaba hattı İstasyonlarına tam vagonla gönderilecek inşaat 
kerestelerile ambalajlık tahta parçalarından ton başına 610 
kuruştan aşağı olmamak üzere : Ton ve kilometre başına 
1,25 kuruş ücret alınacaktır. İzmir - Kasaba hattı dahi Bali
kesirden İzmire ton başına 470 kuruş ücret alacaktır. Bu su
retle bir ton kereste veya ambalajlık tahta parçası İzmire : 

Alpıköy veya Bozöyükten 610 -ı- 470 = 1080 

1 
Adapazarından 650 + 470 = 1120 

Kuruşla nakledilecektir. (5092) 
---------------------~ 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan karton bitü 
me tutkalı, karfiçe çivisi, adi menteşe, galvanize gaz borusu, 
lineleum, zımpara taşları, çinkı> levha, kurşun levha, bilet kur
şunu, mum, bakır izole tel, pe _:el borusu, amerikan bezi, kana 
viçe, dana derisi, çalı süpür .;-esi, fişeli asma kilit, kömür 
küfesi, hasır süpürge, makas fırçası, galvanize dikenli tel, 
kazma kürek varyoz sapları Ve saire gibi (209) kalem muhte 
lifülcins malzemenin pazarlığı 27-9-933 tarihine müsadif çar 
şamba günü mağazada icra kılınacağından taliplerin yevmi 

ASIPIN KENAN 
Tabletleri 

Havaların bu kararsızlığı ekseriya nezle, kır• 
gınlık, başağrısı gibi hastalıklartıC'vlit eder.Bu
na mani olmak iç.in yanınızda daima tazeliğini 
muhafaza için şişe tüpler için.de bulunan A
sipin Kenan tabletlerini bul.undunnağı unut• 
mayınız. Bu sıhhatiniz için en emin bir ilaçtır. 

7332 6597 

......................................... 191!. 
Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale İtalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahin fekleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranrzı kemali emniyetle ta
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, fehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellen çek-
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtas edilmittir (5999) 

Liseler Alım satım komisyonundan 
Komisyonumuza merbut İstanbul Erkek Lisesinin 

(250) ton Kriple maden kömürile Kız Muallim Mektebi ta
lebesi İçin (700) metre elbiselik yünlü kumaş ile mektepteki 
Kalorifer kazanlarından birinin tebdil edilmesine lüzum 
hasıl olmuş olduğundan 18-10-933 tariliine müsadif çarşam
ba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile mü 
nakasaya konulmuştur. Taliphrin kumaşın nümesini ve keşif 
ve şartnameleri görmek üzere İstanbul Erkek Lisesindeki 
komisyon kalemine ve münakuaya İştirak edeceklerin de 
ihale günü teminatı muvakkata makbuzlarile birlikte komis-
yonumuza müracaatları. ,(5086) 

mezkurda saat 9 dan 11 e kadar isbati vücut ederek tahriren ı 
fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağa- l, ___ İS_T_A_N_B_U_L_B_E_L_E_D_İ_Y_E_S_İ _İ_L_A_N_L_A_R_ı __ 

za dahilinde asılmış olup nümune getirilmesi icap eden malze Fatih Belediye Dairesi Müdürlüğünden : Daire dahilin 
me için pazarlık günü nümunelerinin beraber getirilmesi, nu 
munesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. (5106) de yapılacak Parke ve adi kal dırım inşaatı ameliyesi şartna 

mesi mucibince metre mik'abı hesabiyle pazarlık suretile mü 
... 1 .......................... .... 

1 · teahhidine verileceğinden bu işi yapacakların 28-9-933 per-
zmİr Amerikan (lnternasyonal) Kolec'i şembe günü saat 14 te Daire encümenine müracaatları ilan 

Maarif Vek~letince tam devreli lise olarak tasdik edilmiştir. olunur. (5104) 
Fen ve Edebiyat, Ticaret ve Ziraat Şube!eri vardır. 

Kolec İngilizce ve lransızcayı en iyi ögreten bir müessesedir. 

Üniversite bakaloryasına hazır:ar. 
Kayıt muamelesi 16 eylülde başlıyacak ve 30 ey:üle kadar devam 
edecektir. İkmal ve hususi lmtihan!ar 26 Eyliilde baılıyacaktır. 
Cemler: Leyli 350, nısıf leylı 140 nehari 90 ve başlangıç ingilizce sınıfı 

için nehari ücret 70 liradır. 
Daha fazla malumat almak iıtiyenlerin Kolec Müdürlüğüne 

müracaatlan r:ca olunur. 
Adres: İzmir posta kutusu No. 258 -Telgraf: Kolec, İzmir 

165331 ... 6001 ... 

Etibba Odası Riyasetinden: 
Müddeti hitam bulan oda idare heyeti ve haysiyet diva

nı aza ve yedek azası intihabı odalar nizamnamesinin 3 4 
ve 5 inci maddelerine tevfikan 22 Teşrinievvel 933 pazar gü 
nü saat 13 ten 14 e kadar Cağaloğlunda eski düyunu umumi 
ye binası karşısında Süreyya b~y apartımanına bitişik oda na 
mına satın alınan binada yapılacağından azayi muhteremin 
teşrifleri rica olunur. (5103) 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 T1irk Llraaı 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÜRKİYE iŞ BANKASI tarahndan tesis edilmiıtlr. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

fSKENDERlYE de satılmak üzere emaneten mal 
gönderenler, hesabımıza, TÜRKİYE iş BANKASI 

ıubelerlnden avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir ıurette 
İf görmek isteyenlerin MISIR iş LlMITED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi: MISIRIŞ - lskenderiye 

~ 5990 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

~ Kartal mal tepesinde Jandarma gedikil küçük zabitleri 
için pavyon şeklinde inşa edilecek mektebin münakasası 7-
10-933 cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. Talipler 
şartname ve pilanı görmek için İstanbul' da koimsyonumuza, 
Ankara' da Jandarma Umum Kumandanlık Beşinci Şube Mü 
dürlüğüne, İzmir'de On Beşinci Jandarma Mmtaka Kuman
danlığına her gün ve münakasaya İştirak için de mezkur gü
nün muayyen saatinde mailyeye teslim edilmiş (2625) liralık 
ilk teminat makbuzile birlikte komisyonumuza müracaat-
ları. (4785) 6590 

Kocaeli Vilayeti 
Daimi Encümeninden: 

~ Kapalı zarf usulile münakasaya konulan 23292 lira bede 
li keşifli Adapazarı - Hendek Yolu tamiratı için yapılan tek
lifler haddi layik görülmediğinden işbu yol tamiratının 27 Ey 
lül 933 çarşamba günü saat on beşte pazarlık suretiyle ihale
sine karar verilmiştir. Talip olanların mezkur tarihte 17ŞO li
ralık muvakkat teminatla Vilayet Daimi Encümenine müra
caatları, ( 4842) 6467 

İngiliz HIGH SCHOOL Erkek Mektebi 
Kayıt ve kabul baılamışhr. 

Cuma ve pazardan maada hergllu aaat (10) dan [12) ye kadar mü
racaat. Tedrisata 25 Eylfıl pazartesi başlanacaktır. Tel. 41078 (6891\ 

. .. Umumi Ne,riyat ve Yazı lfleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

6166 


