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Harpsonrasının 
Demirbaş meselesi ulgarlarla müzaker er itti 

Silihıızlanma meıeleıi, harp ıonraıı 
ıiyaset dünyaıımn demirbat meselesi ha
lini aldı. Biri muahedeleri tadil meselesi 
olmak üzere sil3hıızlanma meselesi, bey
nelmilel münasebetlerin iki mihverinden 
birini teıkil ediyor. Ve muahedelerin ta
dilinin, siyasi tekamül ile değil, ansızın 
yapılacak bir emrivaki ile tahakkuk ede
ceği anlatıldıkça, silahsızlanma meselesi, 
tadil meselesini ııeride bırakarak birinci 
plana geçiyor. 

Silihoızlanma meselesinin on senelik ta 
rihi, büyük Avrupa devletlerinin on se
nelik münasebetlerinin tarihidir. Denile
bilir ki on seneden beri ıili.hıızlanma, 
beynelmilel münasebetlerdeki ıalih ve 
gerginlik ile muvazi yürümüttür. Bazan 
uyuşulur gibi olmuş hazan mesele çıkma 
za girmiştir. Silihıızlanma meselesinin 
beynelmilel münaıebetlerin mahiyeti ile 
olan bu yakın münasebeti nazarda tutula
cak olursa, bugün en çetin bir safhasına 
ırirmit bulunduğu takdir edilebilir. 

Silihsızlanma meselesi bir çok istihale
lerden geçti. Fakat Fransanm ilk gün
den beri hedefi değişmedi: Versailles 
muahedesinin Fransaya Almanya üzeri
Qe temin ettiği askeri faikiyeti muhafaza 
etmek. 

Fransa ıilih112lıuuna meselesine esas 
e1lan bu milli siyasetini prensipler arka11-
»a saklamııbr. Evvela emniyet mesele
ııinde ısrar ederek, silihsızlanmıya muka
bil, 1 ngilterc ve Amerikayı, F ransanın 
hudutlarım kefalet altına almıya imale 
etmek istemiştir. Sonra ordu mevcutl~-
111n t~spitinde ihtiyat sınıflarına dahil as
kerlerin hesaba kablmaması prenıipini 
Deri ıürerek, Almanyanm miktarı ıabit 
alan meslek orduıuna karıı fai)öyet temin 
ptmek hedefini takip etıiıİJtir. Uzun hiz-
1Detli meslek ôrdularımn ilga edilerek 
bunların yerine kısa müddetli mecburi 
hizmetle alman askerlerden müteıekkil 
yeL.nesak ordular teşkili prensipinin ar • 
kasında da ayni hedef vardı. Hülasa bir 
nya diğer tekilde ortaya atılan prenıip
ler daima hiç deiiımiyen bir hedefe ma
tuftu: Almanyayı askl'J'lik noktasından 
zayıf bir halde bulundurmak. , • 

Geçen ilkbahaı•dan beri Avrupada si
yasi vaziyet silahıızlanma meselesinin 
müspet bir neticeye varması noktasından 
iyiye doğru değil, fenaya doğru değİ§mİf· 
tir. Alman inkılabı Avrupayı hiç beklen
medik vaziyetle.- karıısmda bıraktı. Hit
ler, dağımk ve harici siyasetinde uysal 
olan bir memleketten mütesanit ve mu
lyyen bir hedefe doğru ıüratle yürüyen 
bir millet meydana getirdi. Irk esaama 
dayanan Hitlerizm, bir din gibi, Alman
Janın hudutlarını atarak, batka memle
ketlerdeki Almanlara sirayet etti. Al
manyanm kuvvetinden korkan devletler, 
biç beklenmedik cephelerden, hiç beklen
medik tckillerdc bir tehlike karımnda 
kaldılar. Bu korkunun bir kısmı evham
dan ibaret olabilir. Fakat hakikat ıudur 
ki Fransa her zamankinden ziyade em
niyet meıeleıine ehemmiyet veriyor. 
Ve Alman Hükumetinin takip ettiği si
yaset kartmnda Fransanın bu noktada 
teyakkuz ve hassasiyet ııöstermesini hak
lı bulanlar çoğalmııtır. Binaenaleyh bu
gün arbk silihları azaltmak meselesi 
mevzuubahis değildir. Almanyanın silih
larını artırmaması meıeleıi mevzuubahiı
tir. 

Bunu temin etmek içindir ki Fransa, 
clevletlerin silah vaziyetini teftiı ve mü
rakabe gibi bir prenıip ortaya atmıfbr. 
Fransızlara göre, Cenevrede teıkil edile
cek beynelmilel bir komisyon marifetile 
h<or memleketin silih vaziyeti otomatik 
bir tekilde ve her altı ayda bir tcftit edil
melidir. Fransamn hedefi, Almanyanın 
silihsız vaziyetini Venailles muahede
sinin hükümlerinden daha genit beynel
milel bir mürakabeye tibi tutmaktır. 
Yani dolayısile V ersailles muahedesile 
h~r devleti alikadar etmektir. Paristeki 
müzakerelerin pyesi hudur. Silahsızlan 
ma konferanoının reislik divanı gele
cek ayın dokuzunda toplamyor. Bir haf
ta sonra da umumi heyet içtima edecek. 
Fransa, bu faaliyet batlamazdan evvel, 
ıilahsızlanma hakkındaki noktainazarına 
İngiltere, Amerika ve mümkünse ltalya
yı imale etmek İstiyor. Amerikalılann 
bu noktainazan kabul ettikleri anlatılı
yor. lngilizlerin de diğer noktalarda 
müsaadekarlıklara mukabil Fransız tezi
ne itiraz etmiyecekleri bildiriliyor. Bu, 
Fransa için büyük bir muvaffakıyetıir. 
Fakat Avrupa ile alakadar bir çok me
selelerde olduğu gibi İ§ gelip ltalyaya 
dayanıyor. Acaba Fransız hariciyesinin 
bu kadar ehemmiyet verdiği bu meselede 
İtalyanın noktainazarı ne olacak? 

Fransız gazeteleri ltalya ile Fransa a
rn~unda son zamanlarda teessüs eden mu
k~renetten bahsediyorlar. Her halde 
Fransa hariciyesinin bu noktada ltalyayı 
imale etmek için mukabilinde İvaz .Y.er
meğe hazır olduğu muhakkaktır. Ve İ! 
buraya intikal edjnce, ailihsızlanma me
selesi yalnız bi~ silahları azaltmak veya 
olduğu yerde bll'akmak meselesi olmak
hn çıkıyor da, Almanya hariç olmak üze
re diğer büyük devletler arasındaki mü
nasebetleri tanzim etmek gibi daha §Ü -
miillü bir mesele halini alıyor. Her halde 
bu aralık Avrupanın büyük siyasi faali
)'et arifesinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Meclis Reisimiz 
Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım 

Paıa Hazretleri, dün motörle Göksuya 
kadar bir deniz tenezzühü icra etm'6ier
dir. 

. 
Yalnız aramızdaki dostluk mukavelesi beş sene müddetle temdi 
ediliyor. Daha esas· ı ticari müzakerelere Sofyad~ devam edilecek 

Bugün Salyadan harahe t edeceh heyetimi:z.i Varnadan alac ah olan Yavuz :z.ırhlımı:z. 

Heyetimiz bu sabah yola çıkıyor 
Kıral Boris Hz. Sofya dışındaki Vronya sarayında 

heyetimiz şerefine çok samimi bir ziyafet verdi 
Resmi bir tebliğ neşredildi 

SOFYA, 22 (Sureti mahsuaada gi
den arkada§ımızdan gece telefonla) -
Uç gün devam eden temas ve müzakere 
ler neticelendi. iki hükümet arasında bir 
seneye kadar müddeti bitecek olan bita
raflık, hakem ve dostluk muahedesi ha 
zırlandı. Bu muahede evvelce mevcut 
muahcdenin ayındır. Hiç tadilat yapıl
mamıttır. 

Çay ziyafeti devam ettiği esnada sa
at dokuzda protokol hazırlanmı§ bulunu 
yordu. Bunun üzerine resmi bir tebliğ 
neşredildi. 

Bulgar Batvekili M. Muşanof gaze 
tecilere beyanatta bulunarak dedi ki: 

- Öğle üzeri müzakerat bitti. Her 
konuşulan ve görüıülen şeylerden çok 
memnunum. Cereyan eden müzakereler 
neticesinde Türkiye ile Bulgariıtanı yek 
diğerine bağlıyan dostluk münasebetleri 
nİ daha ziyade takviye ettik. Bu dost
luk sağlam esaslara müıtenittir. Her i
ki memleketin iyiliği için hu dostlukta 
katiyyen ne Balkan, ne de Avrupanın 
ıulhünü ihlil edecek bir mahiyet görü
lemez. Bilakis bu dostluk Balkan devletle 
den arkadaınn1zdan) - Balkan Birliğİn· 
hizmet edecektir. 

Kral Boris H:z.. ırarayda bir ziyafet 
verdiler 

SOFY A, 22 (Sureti mahsusada 
giden arkadaşımızdan) - Sofya dı
fmdaki Vranya sarayında Kral Bo
ris hazret.len, B8fvekilimiz ismet Pa
t• ve Tevfik Rüttü Bey tereflerine 
bir öğle ziyafeti verdi. Bu ziyafette 
kral ve kraliçe hazretleri ile prenses 
Eudoxie ve prens Ciryle hazır bulun
dular. 

Ziyafette Bulgar Baıvekili, M. 
Mu§anov ve refik:alan, meclis reisi 
M. Malinov ve refikası, Recep Bey 
ve refikası, meb'uı Ali, Falih Rıfkı 
umumi müdür Cevat, kalemi mahsus 
müdürü Vedi, Refik Amir B. !erle Tevfik 
Rüştü beyin kerimeleri, Sofya elçimiz 
Kimi! Bey ve refikası, Bulgaristanın 
Ankara sefiri M. Antonof ve kralın 
maiyeti erkanı hazır bulunmu§lardır. 

Ziyafette kral bütün misafirlerile 
ayn ayn görüıtü. Ondan sonra bah
çeye çıkıldı. Kral bahası tarafmdan 
yeti§tirilen ağaçlar hakkında misa
firlere İzahat verdi. Sarayda verilen 
bu ziyafet çok samimi oldu. 

Elçiliğimi:z.de çay :z.iyaleti 
SOFY A, 22 (Sureti mahsusada 

giden arkadaşımızdan) - Bugün sa
at on yedide Sofya elçiliğimizde 400 
kişilik bir çay ziyafeti verildi. Ziya
fette kadın, erkek, Sofyanın en yük
sek tabakasına mensup zevat hazır 
bulunuyorlardı. Bulgar Baıvekili, 
aobranya reisi, kabjne erkinı, tek· 
mil fırkalara mensup Bulgar siyasi 
ricali, Türk ve Bulgar gazetecileri 
ziyafette bulunuyorlardı. 

Saatlerce devam eden bu ziyafet
te gayet samimi bir hava vardı. Bul-

1 • ' • • " - " ; 

1 Zemin müsait değilmiş .• 
Sofyada Yunanistanla teşriki mesa

iye taraftar olanlar bile, 
Yunanistandan bazı tavizat istiyorlar 

SOFYA, 22 (Hususi) - Bu
radaki ecnebi mahalil ve ecne:' 
bi gezeteleri Başvekil ve Hari
ciye vekilimizle Salya hükume
ti arasında cereyan eden müza
kereleri merakla takip ediyor
lar. Bu merak daha ziyade Bul
garistanın Türk - · Yunan mi
sakına dahil olup olmıyacağı 
noktasında toplanıyor. Halbuki 
Bulgaristanın Türkiye ve Yu
nanistanla Ankara misakı dai
resinde teşriki mesai etmesi i
çin burada hem zemin müsait 
değildir, hem de siyasi ve umu
mi şerait ha:z.ırlanmamıştır. 

Salyada Yunanistanla tesri
ki mesaiye taraftar olanlar • bi
le, Yunaniıtandan bazı tavi:z.at 
arıyorlar. Bulgarlar yalnı:z. A
dalardeni:z.inde bir mahrece ma
lih olmak değil, Yunan Make
donyaaındaki ekalliyetlerin hu
kukunu da emniyet altına al
mak iıtiyorlar. 

Bulgarların temayülü budur. 
Yunanlıların bu huıuata ne di-

gar gazetecileri ismet Pafanın etra
fını aarmıtlar, intibalarını aoruyor• 
lardı. 

Başvekilimiz temaslarından çok 
memnun kaldığını, kral hazretleri ta· 
rafından verilen ziyafetten son dere
ce mütehassis bulunduğunu, dost
luk ve bitaraflık mukavelesinin beş 
sene müddetle temdit edildiğini, iki 
memleket arasındaki münasebatın da· 
ha ziyade inkİfaf edeceğinden emin 
bulunduğunu aöyledi. 

Ticari müzakereler hakkındaki 
(Devamı Sinci sal:ifede) 

mtll lllllHI 
... Müzakerelerin neticesi 
hakkındaki resmi tebliğ son 

haberler ·kısmıınızdadır. 
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yecekleri ise malum değildir. 
Vakıa muhterem ismet Pafanın 
nutkundan ve teminatından 
Mı>... , hem gazetelerin dili de
ğişti, hem de Ankara miaakın
da Bulgaristan aleyhinde bir 
hüküm olmadığı anlaııldı. Bu
nunla beraber, buna ben:z.er bir 
misakın yalnı:z. Türkiye ile Bul
garistan arasında akdinden fay
da bekliyenler a:z.dır. Esasen 
Bulgar - Türk münasebatı nor
malden çok ileri bir derecede 
iyidir. 

Mevcut doıtluk ve bitaraf
lık muahedeırinin beş ıene tem
dit edilmif bulunması da bunu 
gösterir. Başta Kral Hazretleri 
olduğu halde, burada Türk dost· 
[uğuna büyük bir kıymet ve
rilmektedir. Bundan başka Türk 
ve Bulgar ricali iki memleke
tin ticari ve iktıaadi sahalarda 
daha aıkı surette teşriki mesaisi 
için pek yakında daha eıaılı 
surette ııörüşmeği şimdiden ka
rarlaflırmı;ı bulunuyorlar. 

Yeni 
Sefiri 

Japon 
geldi 

Yakında Ankara ya gide
rek itimatnamesini verecek 

Japonyanın yeni Türkiye sefiri Vi
kont Muşakoji dün aabah saat 8,20 

de Semplon eks
presile ıehrimjze 
gelmiş ve Sirkeci 
istasyonunda J a· 
pon maslahatgü
zarı, ateıemiliteri, 
Japon kolonisi ve 
sair zevat tara
fından merasim1e 
karşılanmış ve doğ 
ruca Ayaspaşa
daki sefir ikamet
gihına gitmiftir. 
Yeni sefir 1882 de 
Tokyoda doğmuş, 
1907 de Tokyo 
Üniversitesinden çı 
karak diplomasi 
mesleğine gihnif, 

Ortada Kral Boria Hz. Üe Türh ve Bulgar Başvekilleri 
ve M. Mouchanov cenapları 

ismet Pş. Hz. 

Tiyençin, Şanghay konsolosluklarrn
da staj yaptıktan sonra Berlin sefa
retine katip tayin edilmiıtir. Vi
kont Muşakoji, daha sonra Hariciye 
nezareti umunı siyasiye fube müdür
lüğünde, Brüksel sefareti ikinci ve 
birinci ki.tipliklcrinde, sefaret müs
teşarlığında, Bükreı ve Bclgat ve ls
kandinavya orta elçiliklerinde bu
lunmuıtur. 

Japonyanm Yuaanmi rütbesini ve 
(Devaım Sinci sahifede) 

100 hatip nutuksöyliyecek 
•••••••• 

Komite dün Halkevinde toplanarak 
hatiplerin isimlerini tesbit etti 

Cümhuriyetin onuncu yıldönümü 
memleketin her tarafında. olduğu gi
bi lstanhulda da çok büyük tezahü
ratla kutlulanacaktır. 

Kutlulamanın muntazam bir pro
ııram dahilinde yapılmaoı için V aJi 
Muhittin Beyin reisliği aJbnda çalı
§an merkez komitesi mulitelif kol
lardan çalışmaktadır. 

Bu koUardan konferanalar komi
tesi dün lstanbul halkevi aalonunda 
büyük bir toplanb yapmı§br. Bu top• 
lanbya komite tarafından cümhuri
yet bayramında lstanbulun 100 muh< 
telif yerinde halkı tenvir ve irfat ve 
cümhuriyetin on yıl içindeki büyük
lüğünü halka tanıtacak konferansçı• 
)ar davet edilmitti. 

Komitenin reisi Köprülü zade Fu
at Bey kutlulama günündeki konfe
ranslardan bahaetıniı ve büyük vazi
feyi ifa edecek arkadatlardan ko
mitece aeçilmiı olanların iaim.lerini 
bildirmittir. 

Ancak bu listede ismi bulunanlar
dan Emin, Adalı Avni, Servet, Fah
rettin Kerim, Nakiye Hanım Muzaf
fer, V ech!ye Ziya Hanım, T ~plu 14'
ne Nurettın, Hakkı Nezihi, Ticaret 
mektebi müdürü Hüsnü Erenköy kız 
lisesi müdürü Seher Ha~ım Nazmi 1 
Nuri, Abdülkadir Ziya dok'tor İhsan 
Meliha Avni Hannnla;ın bulunmadık-

Dünkü İçtimaa riyaset eden 
Köprülü uıde Fuat B. 

ı 

lan anlaııldığından kendilerine tek• 

(Devamı S inci sahifede) 

Dünkü atletizm müsabahalarında 800 ve 200 metrelerle Sarı kırmı:z.ı 
takımın F enerbah~eyle maçından bir enstantane 

Atletizm müsabakaları 
Dört Türkiye • 

yenı rekoru yapıldı 
Mıntaka atletizm birinciliklerine bu 

ıün büyük bir kalabalık önünde Kadı
k.ö)' Fener bahçe stadında devam edilmiş 
tir. 

Alınan teknik neticeler ıunlardll': 

800 Karancopulos • 2,'3 - birinci bü
yük ve küçük Besimler bir arada • 2,5 
3/ 5 de ikinci. Şevki üçüncü. 

5,000 metre: Mehmet - 17 /42 - birin 
(Devamı Sinci sahifede) 

Darüşşaf akanın 60ıncı yılı 
Dün Darülbedayi salonunda memleket 
münevverlerinin huzurile kutlulandı 
Bir kaç ay evvel 

yeniden teşekkül e· 
den Darüuafaka
lılar Cemiyeti, 

memleketimizin en 
eski jrfan müesse
ıeıi olan Darüııa· 
fakanın 60 ıncı yıl. 

dönümünü, dün, 
Darülbedayide bü
yük merasimle kut
lulamışlardır. Me

rasime saat iki bu- -
çukta istiklal mar
tile batlandı. Sa
lon, bir çok mü
nevverler, yüksek 

Dünkü müsamerede milli dansları oynuyanlar 

mektep talebesi, Darünafaka mezun
ları ile hınca hınç dolmu§tu. Eski 
Maarif vekili Esat Bey de bu meyan
da bulunuyordu. 

İstiklal marsını müteakip, mezun-

!ardan Dürrü Bey gelenlere tetekkür 
ettikten sonra, 15 senedir Darünafa
ka müdürlüğünü idare eden Ali Ka
rni Bey, sahneye çıkarak Darünafa• 

(Devamı Sinci sahifede) , 

• 
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Abdülhamit ve Mitat Paşa 
4 ..-.w:; 

Saray, esir ticaretini himaye ediyor. - İstanbul · caddelerinde 
saraylıların 

arabalarla gezintileri - "Divanyolu kandil pİyas~sı"! 
Mitat Paşa, Tuna Vilayetinde e

sir ticaretile mücadele eder, insan 
lım satımını men'e çalıfır, bu ah

laksızca ticaretin kökünü kazıma
ga uğrafırken lstanbulda saray, 
hiç tetiğini bozmıyordu. O yazılan 
mazbatalar, layihalar, sanki ona 
değil~i, aldırıf bile ettiği yoktu; 
hii.lii insan alım satımı; halayık, 

odalık almak meselesi alabildiği
ne devam ediyordu. 

. Saray, Anadoluda çerkes muha
cirlerinin iskan edildikleri bütün 
vilayetlere, sancaklara, kasabalara, 
köylere kedar elini uzatmıttı. Sı

vas Vilayetinde Tokat, Amasya 
sancaklarında Uzunyayli. vesaire
de, lstanbula civar lzınitte, Geyve. 
de, Adapazarında, Bandırma taraf
larında, Çatalca Livası dahilinde 
iı;l<ıin edilen muhacirlerin kızların
dan, çocuklarından yüzlerce ve yüz
lercesi ·seçilip satın alınmaktaydı. 

Bunların saraylara, konaklara a
lınıp yeti,tirilmesi de kolay mesele 
değildi, ayrı bir dert, ayrı bir mef
gale idi; zavallı çocukların çekme 
diği eza, cefa, eziyet, sıkıntı kal
mazdı. 

Böylelikle yetittirilen kızların 
ihzari hayatları yazmakla, söyle
mekle biter, tükenir fey değildir, 

her biri başlı batına acıklı roınan
lara zemin olabilir. 

' Padifahı zamanın sarayihümayu · 
nu ile şehzadelerin ve sultanların 
saraylarında, dairelerinde, vükela, 
vüzera, rical, kübera konaklarrnda 
mevcut olanların yekunu, her halde 
yedi, sekiz binden fazla tahmin o
lunabilirdi, 

Acemi kızlar, yamaklar, moloda 
lar, orta hizmete ayrılanlar, kalfa
lar, ustalar, ortancalar, katibeler, 
haznedarlar, gözdeler, kadmefen
diler. ayn ayrı katarlar, sınıflar 
teskil ederlerdi. 

Regaip, Miraç, Berat kandil gün
lerinde, ramazanlarda Hırkaiterif 
alayı gününde, dıtarı çıkmalarına 
müıade olunurdu. 

Bu müsaadeye mazhar olanlar, 
tabii yukarı sınıfta bulunan kızlar, 
kadınlardı. Saray kadınlarının kü
çük sınıf. aşağı tabaka ad ve itibar 
edilen halkı çıkarılmazdı. 

Tekmil mevcut olan kadınlara 
müsade verilmediği için mecburen 
çıkmadıkları halde, sokakların, 
meydanların saray arabalarile dol
duğu ve bu yüzlerce arabaların her 
birinin içinde ikişer üçer kadından, 
sathi bir hesapla iki üç bin nüfus 
bulunduğu görülür ve anlatılırdı. 

Müzeyyen, muhteşem, yaldızlı 
arabların içinde renk renk feraceli, 
b~ları, yüzleri ince, zarif gaze yaf
maklı, süslü tuvaletli saray kadın
ları kah samitane, kıih beşuşane 
vaziyet almış olarak bulunurl,.-dı. 
Araba katarları Sultanahmet ruey
danmdan Fatihin alt başına, saraç
haneye imtidat eden uzun caddeyi, 
bütün Divanyolunu baştan nihaye
te kadar doldurur, geçilemez hale 
getirirdi. -

"Divanyolu kandil piyasası., diye 
töhret alan bu gezinti, bir katarı a
şağı, diğer katan yukarı olmak ü
zere biribirine zıt cereyan eden iki 
nehir gibi akardı. 

Bir aşağı bir yukarı ağır ağır a
kıp giden bu ahenkli katarların a
rasına hazan genç beylerin, efendi
lerin arabaları, paytonları da karı
şır, iki taraflı göz süzüşler, dudak 
bükütler, i!aretler, befMetler, ha
fifçe ahlar, vahlar olurdu. 

Bütün arabaların arabacı sandal
yasında, ellerini haçvari kavuştur
muş seyisler, çıraklar ve arkaların
da elleri fildişi yahut gümüş savat
lı kamçılı haremağalan bulunur
du. 

Arabaların içlerindekileri, ara
bacılar, seyisleri, haremağaları, 
şöyle bir hesap olunsa, yalnız o gün 
dı~arı çıkmıya mezun olan saray 
takımının kadın erkek binlerce ki
filİk bir cemaatiuzma toplıyacağı 
kolayca tahakkuk eder! 

Mitat Pa,a gibi Osmanlı ahrarın
dan merhum Şinasi Efendi, Na- . 
mık Kemal Bey, tair Ziya Pa,a da 
bu mühim ve nazik meseleyi gerek 
burada, gerek Avrupada matbuat 
ve neşriyat sahalarında mevzuuba
his etmişlerdi. Osmanlı padifah· 
!arının ve ,ebzadelerinin harem 
hayatının ve izdivaçlarının ıslah ve 
tanzimini yana yakıla dilemitler
di. 

( Arlıa•ı var.) 

Yarın: 

Abdülhamit ve Mitat Paşa 
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Eski padişahların izdivaçları - Esir 
menşei - Sultan Hamit'in ka yinpederi 

kız alrmsatnnmm 
(Elbus) Bey. 

Civataları kim çıkardı? 
Tahkikat ehemmiyetle devam ediyor, 
işletme müfettişi tekrar Gebzeye gitti 

Ankara - Haydarpata dcmiryolu üze- ı 
rinde Derince ile Dil iskeleti arasında 

1 ı tıın bir ray parçasında bir kaç cin -
tanın yerinden çıkardmıı olması hadjse· 
si etrafındaki tahkikata dün de bütün 
ehemmiyetile devam edilmiıtir. Devlet 
demiryollan namına teknik tahkikatı i
dare eden işletme müfettiti Abdullah ve 

muavini Ferruh Beyler dün sabah Hay
darpafaya gelmiıler ve biraz sonra ototre 
zinle tekrar Gebzeye gitmitlerdir. 

Dün de •on dakikaya k~dar kat'i bir ip 
ucu elde edilememittir: Hadisede tim
dilik tespit edilemiyen eller bulunduğu 
muhakkak ıı-örülmektedir. Civataların 
kendi kendine açılması ihtimali kabul 
edilmemektedir. 

Almanlar ne yapacaklar? 
Silahsızlanma konferansının arif esinde 
Alman Hariciye nazırının sert sözleri 

BERLIN, 22. A. A. - Amerika a-aze- 1 
tecilerine bayanatta bulunan M. Neuratb, 
Almanyanın diğer devletlerle ayni dere
c •de emniyete baldu olduğunu ehemmi· 
yelle kaydettikten sonra bilhassa demit
tir ki : 

·~ Y alnu. kendi aleyhine müteveccih 
bulunan bir taraflı her nevi kontrol pro 
j lerini tiddetle reddetmelidir. Bu proje
ı~r, beynelmilel havayı zehirliyen raze 
to mücadelelerinden doğmuftur. Eğer 
bazı gazetelerde ileri aürülmekte olan me 
talip semerelerini vennemiı ve bazı bü 
kumetler bir taraflı kontrolun tebakku
ku gayesini ak.ip edilmemiı olsaydi harp 
ten sonra mağlup milletlere kartı tatbi
ki mümlıün olduğu zannedilen tezlil si· 

yaseti tahdit edilmiJ olacak iL Fakat bu 

siyaset, fİ·ııdi Alman milletinin müttefi
kan göstereceği muka.vemet karısında su 
)'a dü,ecektir!' 

Mukabil tekliller ileri sürecekler 
CENEVRE, 22. A. A, - Baron Fon 

Neurath ile M. Henderson bu sabah gö
rüşmüılerdir. 

Alman hükümetine mensup resn1İ mah 
feller ıilahları azaltma işi hakkındaki ni
yetlerini belli etmek hususunda çok ihti 
yatlı ve çekingen davranmaktadır. Bu
nunla beraber Alman murahhas heyeti
nin, ııcrek başv~kaletler vasıtasiyle ya
pdan ve gerek Parist'e cereyan eden 
müzakerelere eiriımit bazı hükümetleri 
- mukabil teklifler ileri sürmek sure· 
tiyle - müşkül vaziyete sokmağa çalıt 
tığı hakkında bir dedikodu dolaımakta
dn 

MiLLİYET CUMARTESi 23 EYLOL 1933 

HARiCi HAD.ERLER 
Komedya mı? 

Reichstag yangını maznunu 
bir şey söylemiyor 

LAYIPÇIG, 22 A.A. - Reuter A
jansından: 

Van der Lubbe, dün yapılan muhake 
meıinin haılangıcından sonuna kadar 
§İmdiki siyasi cörüt ve düşünüşlerini 
bildirmesi için sorulan süalleri nefretle 
kanıık bir sükünetle karplamaktan geri 
durmamııtrr. 

Muhakemenin bir safhasında maz ... 
nun gülmeğe baılanuıtır. Reis bu gülü 
ıün l'ebebini sormuştur. 

Van der Lubbe - Bu muhakemeyi 
cülünç buluyorum da ondan - cevabını 
vermiıtir. 

Muhakemenin birinci celsesi saat 15 
te tatil edilmi,tir. 

NEW-YORK, 22 A.A. - Dün ak
Jam yüzlerce komünist Layipçii'de ya
pdan muhakemeyi protesto etmek üzere 
Alman konsolosluğu önunde bir takım 
nümayiılere girişmişlerdir, M. Hitler 
hakkında düşmanca sözler sarfetmitler· 
dir. 

Maznun avukat istemiyor 
LEIPZIG, 22. A. A. - Reuter ajansı 

bildiriyor : 
Van der Lubbe, müdafa vekili olarak 

avukat Stompı'u tutması hakkında ana 
ve babasın<'-'>n biç bir mektup almadığını 
kat'i surette beyan ettiği valcit mabke
m" salonundan bir heyecan dalgası geç• 
mi.~tir. Bundan sonra Stompı'un maz .. 
nunla bir aralık C"Öriişmeıine müsaade e
dilmİltir. Bu konu~ma bitince celse bir 
hç dakika tatil edilmiıtir. 

Biraz sonra mahkemeye tekrar bat· 
lanmı' ve Reiıtağ yangını bastırılır bas
tırılmaz Van der Lubbe'yi ilk olarak sol' 
guya çeken komiserin ifadesi dinlemiıtir. 
Komiser bu ifadesinde demiıtir ki : 

" Van der Lubbe, Reiştag meclisini 
kendiıinin tutuıdurduğunu o vakit, hiç 
biT cebr ve tazyika maruz kalmakııztn, İ· 
tiraf etti. Bu hareketinin neticelerini ka 
bule hazır bulunduğunu söyledi, ancak 
batka cürüm ortakları bulunduğu iddia- 1 

.sını reddeti. u 
Londra' da adeta bir mahkeme 4eklin

de toplanarak bu yangın bakında tahki
ka< yapan heyete iştirak etmiı olan Ame 
rikan kanun adamlarından Garfield Hays 
de bu sabahki mahkemede hazır bulun
muıtur. 

LEIPZIG, 22 (A.A.) - Reuter 
ajansının muhabirinden: 

Sinir hastaıkları mütehaaıısta't'ın· 
dan Berlinli M. Bonhoesser muhake
n1esi yapılan Vander Lubbe'in bir 
az çekingen huylu olmakla beraber, 
aklında bir bozukluk bulunmadığını 
söylerniıtir. 

Vander Lubber'in dünkü muha
kemesinde kahka.ha ile cülmeainin 
zihninde az çok bir periıanlık oldu
ğuna dalalet edip etmiyeceğini anla
mak için mahkeme reiainin a.orduiiw 
.,ir auale M. Bonboeaıer fU cev-..bı ver
mittir: 

'Vander Lubbe., guya Drockwitz· 
de miUiyetçi oosyaliatlerle tema.ata 
bulunduğu yolunda verilen ifa.deleri 
kendisince pek az kanaatbahıı bul
muı ve bu hal tuhafına ciderek ırül
müı olabilir.,. 

M. Bonhoeuer, aözünün ıonunda 
demiftir ki: 

"Vander Lubbe, muhakeme.sinin 
bir an evvel baflamaıını ve diier maz 
nunların da fazla müddet mevkuf kal· 
maıını temin içindir ki açlık crevine 
batlamııtır.,, 

M. Marconi Amerikaya 
gitti 

CENOVA, 22. A. A. - Ayan azasm· 
dan M. Guglielmo Marconi Nevyorkta 
gitmek üzere Coote di Savoia vapuruna 
binmiıtir. Bu esnada vapura yerleştiril· 
miş olan bir aletin tecrübeleri icra edil
miıtir. Çok alaka uyandıran bu tecrübe· 
!erde bir çok fen adamları ve hükümet 
memurları da bulunmu!:tur .. 

Mısır kabinesi 
-·-

Başvekil Sıtkı Paşa 
istifa etti 

KAHiRE, 22 (A.A.) - Başvekil 
Sıtkı Paşa i.tifa etmiştir. 

KAHiRE, 22 (A.A.) - Sıtkı Pa· 
fa sıhhi vaziyetinden dolayı İstifa ettiği 
nı söylemekle iktifa eylemiıtir 

Bir tayyare kazası 
PALERMO, 22 (A.A.) - Cenevre

Palermo hattında çalııan bir deniz tay
yaresi, Patermo limanında denize iner .. 
ken rıhtıma çarpmıştır. 

On iki. yaralı vardır.. Kazazedelerin 
yaraları hafiftir. 

Kaybolan Alman tayyaresi 
LONDRA, 22 (A.A.) - Dün ak

şariı Bremen poıta vapurundan havalan 
dıktan biraz sonra kayloolan Alman de
niz tayyaresi bugün saat 12.45 te sağ
lam bir halde Southampton'a gelmiştir. 

Fransız Hava nazırı 
Parise döndü 

MOSKOV A, 22 (A.A.) - Fransız 
hava itleri nazırı M. Cot, dün sabah 
Moskovadan aynlınııtır. 

iM. Cot dönüşte Kief'e uğnyacak ve 
Parise avdet etmek üzere oradan bugün 
havalanacaktır. 

M. Cot'un bu akşam Parise varması 
beklenmektedir. 

VARŞOVA, 22 (A.A.) - Sovyet 
Rusyadan gelmekte olan Fraınız filosu· 
na mensup Vibauld'un tayyarm, saat 
8, 35 le 1 wow' da karaya iıımittir. Ora
da kendisine lazım gelen benzini aldık
tan sonra saat 8,45 te Pariıe mütevecci· 
hen havalanmııtır. 

Fransa Hava itleri naı:D"I M. Cot'u 
hamil olan Devoitine'in tayyareıi saat 
7,50 de Kiyef' den hareket etınif, saat 
9,18 de durmaksızın I wow üstünden uç 
muı ve Prag'a doğru yollanmı1tır . 

Bloch'un taayresi saat 9,30 da 1 wow 
da yere inmiıtir. 

Ceneral Pincdo'cn . 
cenazesı 

NAPOLt, 22. A. A. - Vulvaııia pos· 
ta vapuru Je.neral de Pinedo'un naıini 
Nevy<lt'k'tan Napoliye eetinniıtir. Cena
ze Romaya cötürülmüı ve S. Marie des 
Anges kilisesine konmu!lur .. 

Yapılan ruhani ayinden ıonra cenaze 
Verano mezarlığına gömülmüıtür. Bu 
münasebetle tertip edilen alaya aıkeri 
kuvvetler ve bir çok fatiıt heyetleri de 
iştirak etmiştir. 

Meclis içtimaları 
·Yaklaştı 

--o-

Müstacel kanunlar arasında 
af layihası da var 

ANKARA, 22 (Telefonl.a) - Bü
yük Millet Meclisi 1 tqrinievveJ pa
zar ırünü saat 14 le toplanacaktır. 
Moıclis umumi katiplik büroıu hazır
t.klarını ikmal etmitlir. Mecliain bu 
içtimaJnda müstacel bazı iıler intaç 
edilecektir. 

Af kanunu layihası bu meyanda 
zikredilebilir. Adliye vekaletinin 
yaptığı tetkikat ikmal edilmiştir. 
Batvekil Patanın Sofyada..n avdetini 
müteakip li.yihantn umumi hatları tes~ 
bit edilerek layiha hazırlanacak ve 
meclij.e sevkolunacaktır. 

Bundan batka hükümet tarafın
dan meclise tevdi edileceği söylenen 
bazı mühim layihaların hazırlanmak
ta olduğu da anlaırlıyor. Meclis reİ· 
ai Kazım Paşa ayın 28 veya 29 unda 
burada bulunacaktır. 

Celal B. bugün geliyor 
Eskişehirdeki şeker fabrikası en modern 

dünya fabrikalarından biridir 
lktısat Vekili Celal Beyefendi, refa

katinde Kalemimahıuı ilV:'üdürü olduğu 
halde Eski4ehirde trenden inmiş ve dün 
orada yapılan teker fabrilu.smı gezmİt· 
tir. Vekil Beyefendi bu sabahki trenle 
şehrimize gelecek ve bir kaç cün lstan
bulda kalacaktır. 

Takas hakkı mükteseplerini 20 Teş
rinisaniye kadar tanıyan yeni konten
jan kararnamesi de bugün alakadar teh 
rimiz makamalına tebliğ edilecektir. Ce 
lal Beyefendinin, lstanbulda bulundı.ikla 
rı müddetçe yeni kararnamenin tatbika
tiyle de alakadar olacakları anlatılmak
tadır. 

Fabrika dünyanın en modern lab
rikalanndandır. 

ESKiŞEHiR ,22. (Milliyet) - lkti
aat Vekili Mahmut Celô.l Beyefendi be
raberinde hususi kalem müdürü Cahit B. 
ve it bankan umum vekili Muamm.,;. B. 
ler olduğu halde dün gece buraya gelerek 
iıtaıyonda Sinop mebusu Recep Zühtü 
Bey belediye reisi fırka erkanı, iş Ban
kası müdürü Muhtar, Şeker fabrikası u-

mum müdürü Kazım B.let" ve kalabalık bir 
halk tarafından karşılandılar. Vali ve ku 
mandan vilayet dahilinde teftiş seyaha
tinde idiler. Bugün vali bey Vekil Beye
fendiye ,eker fabrikasını teftiş ederken 
mulaki oldular ve Eakişehir halkının ve 
:ı:urraın 4eker fabrikasından dolayi şük
ranlarını Vekil Beyefendiye arzettiler. 

Fabrika umum miidürü Kazım B. fab· 
rikadaki büyük faaliyet hakkında izahat 
verdi. 

Fabrika bu sene yetıniı · beş bin ton 
pancar işliyecekti.r,..Civar zurrai hararet
le pancarları toplamaktadır. Fabrika in
şaati.nin rekolteye ve Cümhuriyet bayra 
mına yetİfmeıi için bin beş yüz amele 
faaliyet içindedir. J 

Fabrika bütün dünyadakilerin en mo
dernlerinden biridir. Gelecek ıene yüz 
elli bin ton pancar iılenecektir. Zürrain 
talepleri üzerine ziraat sahası lzmite ka
dar uzatılacaktır. Zirai mahsulü kafi de
recede fiat bulmayan zuraa_, fabrikanın 
faaliyetinden memnun ve müıtefittir. 

Fabrika te§rİni evvelin yirmisine doğru. 
4eker istihsaline başlayacaktır. Açılma 
meraıi.minin Cümhuriyetin onuncu yıl dö 
nümü bayramının üçüncü günü yapılma-· 
sı takarrur ~tti, Önümüzdeki menimde 
seker istihsal etmek Üzere hazırlıklara bat 
lamış olan Turhal ıeker fabrikasının ku 
rulması t~rinievvel bjdayetinde yapıla
caktır. 

Celal B. ha raket etti 
' ESKiŞEHiR, 22. (Milliyet) - lkti· 
oat Vekili Celal B.efendile arkadaştan 
bu gece 1 stanbula hareket ettiler. Şehir 
namına bir heyet Celil Bef.yi ziyaretle 
~eker fabrikasının Eskitehirde kurulma
sından dol&yi halk namına tqekkür et· 
tiler. 

RES 
Muhtelit bir komisyon kısa bir zamanda 

muallak meseleleri halledecek 
SOFY A, 22. A. A. - Türk-Bulgar konuşmalarının hitamında a

fağıdaki tebliğ neşrolunmuştur : 
"Başvekil ismet Paşa ve Türki;ı.e Hariciye Vekili Tevfik Rüftü 

Beyle Bulgar başvekili ve hariciye nazın M. Muşanol konupnalan es
nasında iki memleketi alakadar eden bütün meseleleri gözden geçirmİ.f 
ler ve umumi vaziyeti tetkik eylemişlerdir. 

Bu fikir teatisi bir itimat, açık yiıreklilik ve samimiyet havcuı içffı 
de devam etmiş, gerek Türkiye ile Bul ,,,;.~an menfaatlerinin tesanü 
dıinü, gerekse iki memleketi ve beynelmilel teşriki mesaiyi alakadar e
Jen meselelerdeki noktai nazar mutcıtakatlarını bir kerre daha meyda 
na koymuştur. ) 

Umumi sulh ve anl(Jfma siyasetini tatbikte devam etmeye katiyen 
azmetmiş olan ve iki meml;:ket arasındaki münasebetlerin mümey
yiz vculını teşkil eden mütekabil dostluk ve muhabbet hulerile dai
ma mütehalli ve bunun ifadesini tecdit eylemek arzusunda bulunan 
iki hükumet, Ankarada 1929 da aktedilen bitarallık, uzlcqma, acili 
sureti tesviye ve hakem muahedesini temdit eylemeyi kararl(lftırmış
lardır. Bu münasebetle her iki hükii.met, tarafeynden biri veya diğe
ri tarafından girilmif veya girilecek taahhütlerin mezkur muahede 
ahkamını hiç bir veçhile ihlal ede miyeceğini veya bu ahkiimın fÜmu
lünü azaltmıyacağını kaydetmek hususunda mutabık kalmışlardır. Bu 
fikir iledir ki Türk vekilleri 14 eyliil 1933 te Ankarada imzalanan 
Türk - Yunan muahedesinin ka tiyen ne Bulgaristana ne de diğer 
her hangi bir memleket aleyhine müteveccih olmadığını ve bilhas•a 
Bulgaristana karşı hiç bir hasmane temayülden mülhem bulunmadığc 
nı kendiliklerinden Bulgar hükumetine beyan etmişlerdir. 

Bundan b"fka her iki hükumet Türkiye ile Bulgari.tan araııml• 
muallakta bulunan bir kaç meselenin en kı•a bir müddet zarfında tet
kik ve ta.liyesinin muhtelit bir komisyona tevdii ne karar vermişler
dir. 

Başvekilimiz Bulgar gazetelerine 
geni beyanatta bulundular 

SOFY A, 22. A. A. - Bulgar Ajansı bildiriyor : _ 
Türkiye Başevikili ismet Paşa Hazretleri Bulgar gazetecilerinin 

bu süaline cevaben Qfağıdaki beya nalla bulunmuşlardır : 
" Sol yayı ziyaretimden, Bulgar zimamclarlariyle yaphğım konuf

malardan ve bu konuşmaların vardığı neticelerden fevkalade memnu
num. Bu neticelerin iki milleti birbirine bağlayan mütekabil samimi 
dostluk münasebetlerinin daha ziyade sıklaşmasına hadim olacağına 
mutmain bulunuyorum. Bulgar hükumetinin mütehalli olduğu hüsnüni· 
yeti bu vesile ile de müşahade ecle bildim. iki milleti alakadar eden ka 
nuşmalar mütekabil açık yüreklilik havası içinde devam etmiştir iti 
bundan çok memnunum. Bulgarista nı ziyaretimizin iki memleketi birbi 
rine daha ziyade yaklaştıracağına eminim. Bu ise Balkan ve umumi
yetle Avrupa •ulhunun takviyesine yardım edecektir." 

Hariciye Vı:kili Tevfik Rüştü Bey de beyanatında Türk-Bulgar ko 
nusmalannın sureti cereyan ve intacından ve bu konufmalar esnanntla 
he~ iki tarafın gösterdiği tam açık yüreklilik ve mütekabil samimi
yet fikrinden dolayi memnuniyetini ifade eylemiftir. 

Bütün Türk murahha.ları bugün Kral ve Kraliçe tarafından veri
len öğle ziyafetinde göı·dükleri eyi kabulden dolayi memnuniyetlerini 
beyan etmi1lerdir. 

Bulgar Başvekilinin geni beyanatı 
SOFY A, 22. A. A. - Bulgar bQfvekili M. Mu1anof bu sabah Bul

gar gazetecilerine fU beyanaUa bul unm.uştur : 
" Yapmıf olduğumuz konuşm alanlan dolayi bahtiyarım. Ve bu ko 

nuşmaların vardığı neticeler bir kere daha ubat etmiştir ki bizi Türki
ycyc bağlıyan çok samimi dostluk sağlam bir eıra. üzerine kurulmuflur. 
Dostluğumuz ve anl~mamız bu kerre yeniden teyit olunmu,tur. Bunlar 
hPt iki memleketin neline olarak devam edecek ve ne Balkan sulhu
nun ne de Avrupa menfaatlerinin zararına olmıyacaktır. Buna muka
bil, daima eyilefmekte olan Balkan devletleri araııındaki münasebet
tere sağlam bir esas olmağa yarayacaktır. " ı ı 

Maliye vekili gittikçe iyileşiyor 
ANKARA, 22 (Telefonla)- Maliye vekili Abdülhalik Beyin 

sıhhati hakkında bugün telefonla Viyanatlan alınan malumattan, 
müşarünileyhin gözlerindeki sar gıların kaldırıldığı ve gözlerinin 

tamamen ilakat bulduğu memnu niyetle öğrenilmi~tir. 

Balgaristandan bayrama iştirak 
SOFYA, 22 (Milliyet) Cümhuriyet bayramının onuncu yd 

dönümü münasebetile, Filibe'de çıkan Türkçe "Rodop,, gazetesi 
lstanbula kadar büyük bir seyahat tertip etmiştir. 

Bu seyahate, bir çok Bulgaristanlı Türk ve Bulgar iftİrak etmek 
üzere hazırlanmaktadırlar. 

Bursada 23 dükkan, 2 han yandı 
BURSA, 22 (Milliyet) - Gece bir buçukta Çira pazarının ke

resteciler kısmında çıkan yangında 23 dükkan, 2 han yandı. itfai
yenin gayretile yangının daha ziyade teveasüün.,, meydan verilmeden 
söndürüldü. Zararın doksan, ila yüz bin lira arasında olduiu tah-
min ediliyor. • 

Kısmi intihap/ar yapılacak 
AN KARA, 22 (Tele/onla) - 6 teşrinievvel cuma günü münhal 

meb'usluklar için kısmi intihap yapılacaktır. 

Amerikanın Sovyetleri 
tanıması meselesi 

VAŞiNGTON, 22 (A.A.) - M. Ro· 
osevclt Sovyetler birliği hül<ümetinin 
Amerika tarafından tanınması mese1eıi .. 
in tetkik etmİftİr. 

Hariciye nazın M. Hutl, cazetecilere 
ima yoliyle yaptıiı beyanatta bu tanı,. 
ma işinin kararla,tırılacağı tarih_ ha~~n 
da henüz hiç bir karar alınmadurını ıoy 
lemittir. .ı 

Leh Başvekili Dançigte 
VARŞOV A, 22 (A.A.) - Ba,veki~ 

M. Yenderzejewicz ile ticaret ve sanayı 
n.:ı:2n M. Zarzycki ve bir çok yükıek me 
n1urlar yanlar1nda birkaç Leh ıazeteci
si de olduğu halde dün gece Dantçiğ'e 
gitınitlerdir. 

Bu ziyaret reımi bir mahiyetedi~. 

Nevyorkta yeni borsa 
NEV-YORK, 22 (A.A.) - Nev

york eıham ve tahvili.t borıaımın mu
kay)'et 1375 azasından 1153 Ü yeni Jer
sey hükümeti dahilinde New-Ork ıehrin 
de açılması düşünülen yeni esham ve 
tahYilat borsasına dahil olmuşlardır, 

Bu yeni borsanın birinci teırinin i
kisinde açılacağı, en ziyade rağbet ka
zannuı on kadar esham ve tahvild.t üz.., 
rinde derhal muameleye batlanacağ-ı ve 
imkan elde eder etmez daha başka .,._ 
ham ve tahvilat alım satnn itlerinde de 
bulunacağı söylenmektedir. 

N ew-Oı·k"ta yapılacak bu yeni borsa
ya ait i'1eri de New-York esham ve tah
vilat borsasının idare heyeti görecektir. 

Bir· kilise yandı 
VALLEYFIELD, 22 (A.A.) - Ka 

to1ik kilisesi yanmııtır. l-lasar 80 bin do 
lar ta!ımın edilmektedir. 
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Çocuklar için sinema ŞEHiR HABERLERi 
"Milliyet,, in sinema sayıfaıını 

okurken gözüme bir havadis ilişti: 
Geçen sene Rusyada çevrilen 950 

filmden 300 tanesi sanat, 650 si ise 
terbiye ve öğretme filmleri imiş. 

Şu rakamın belağati, ispata kafi
dir ki, Ruslar, öğretme ve terbiye 
filmlerine çok büyük bir ehemmi
yet vermektedirler. 

Bizde yeni bir stüdyo var; fakat 
henüz rüteym halinde olduğundan 
bugün için ondan bu nevi filmler 
istemek doğru olmaz. Fakat buna 
mukabil sinemacılarımızdan halka 
gösterecekleri alelade filmler ya
nında - velev ki tecrübeten ol
sun - bu kabil filmlerin gösteril
mesini istemek hiç te yersiz ve ma
nasız değildir. 

Bir sıra gazetelerde (Asri) 
sinemanın belediye tarafından ço
cuklara mahsus bir terbiye ve öğ
retici sinema olarak açılması tasav
vurundan bahsolunuyordu. Ben, 
bunu okuduğum zaman, doğrusu 
böyle güzel bir tasavvurun dönüp 
dolatıp nasıl belediyemizin fikrine 
sokulmu~ olduğuna hayret etmit
tim. 
Şuna kaniim ki böyle bir fikrin 

tahakkuk sahasına isali ile belediye 
fehre ve çocuklarımıza en büyük 
bir hizmeti yapacaktı. Yalnız o ha
vadisin inti,arından bugüne kadar 
bu kadar zaman geçmesine ve sine
ma mevsimine girdiğimiz halde 
Asri sinemada böyle bir hareketin, 
batladığına dair henüz bir emma
reye tesadüf edilememesine bakı
lırsa bu güzel tasavvurun, beledi
yenin fikrinden değil, o havadisi 
yazan arkadatın kafasından çıkmıt 
olduğuna hükmedilebilir. 

Sinema bugün, umumi ihtiyaçlar 
sırasına girmitlir. Yaz kıt demeyip 
dolup botalan sinemalar bunun bir 
delilidir. Binlerce lira fedakarlık 
ihtiyarile getirilen ve getirenlere 
bir o kadar menfaat temin eden si
nemalar bunun delilidir. Türkiye
de bir kaç yüz bin lira sarfile vücu
da getirilen stüdyo bunun delilidir. 

Sinemanın umumi ihtiyaçlar ara
sına girdiği kabul edildikten sonra 

Ekone•I 

Yeni ölçüler 
_,,_ 

Siparişler için Avrupaya 
bir heyet gönderilecek 
Yakında tatbik edilecek yeni ölçüler 

kanunu etrafında hazırlıklar devam et
mektedir. 

Olçüle.- ve bunlara müteallik alat ve 
edevab satın aJmak üzere Avrupaya bir 
heyet gönderilmesine karar ve.-ilmiıtir. 

Gidecek heyet üç kişiden mürekep o
lacaktır. 

Bu zatlardan ikisi iktısat. biri Dahili 
ye Vekaletine mensup olacaktır. 

Eşya ve yolcu tarifelerinde 
tadil At 

lktısat Vekaleti bir çok müracaatleri 
nazarı dikkate alarak Deniz nakliyatı 
ve yolcu navlun tarifesinde bazı tadilat 
yapmak üzere tetkikatta bulunmakta
dır. 

Tarifenin tamamen değiştirilmesi 
mümkan -görülmemekle beraber, ıimdilik 
tüccan ve müıtahsili zararda bırakan 
noktaların tadili ümit edilmektedir. Ta
rifenin umumi değişmesi alt1 ayın hita
nunda. yani Martta kabil olacaktır. 

Sahillerimizdeki balık'.ar 
hakkında tetkikat 

Balıkçılık gemisiyle adalannuzı ve 
cenup aahilerimizde iki aya yakın bir 
yamandır büyük hir seyahat yapan ba
lıkçılık mütehassısı Mr. Simpsan bu se. 
yahatten alınan neticeler hakkıdna bir ra 
por hazırlamaktadır. Bu rapor lktısat 
Vekaletien verilecektir. Raporda kara 
sularımızda deniz hayvanları yuva ve 
balık mıntakaları gösterilmekte ve alın 
ması lazım gelen bazı tedbirler zikredil-
mektedir. · 

Yaş uzum ihracatımız 
Son günlerde lzmir ve M.ırmara ha

halisinden Avrupaya mühim miktarda 
yat üzüm ihraç edilmeğe başlamııtır. 

iki, üç seneden beri yaş olarak ta Av 
rupa pazarlarına çıkan üzümlerimiz bü
yük bir rağbet görmeğe başlamıttır. Fa 
kat bazı Musevi ticarethanelerinin iz. 
mirden daha kemale gelmemiş, koruk 
denilecek üzümleri ihraç etmekte olduk
lan nazarı dikkati celbetmiıtir. 

lzmir Ticaret odası bu vaziyeti ha
ber alınca, derhal lktısat Vekaletine mü 
racaat etmiş ve tedbir aJınmasını iste
miştir. 

Muafiyet listesi 
ondan büyükler kadar küçüklerin Sanayicilere verilecek gümrüksüz 
de istifade hakları bulunduğunu İptidai madde listesi henüz neşredilme-

miştir. Bu teebbürden dolayı bu sene 
lastik etmek lazımdır. Ve gene tas- sanayicilere muafiyet verilmiyeceği hak 
tik etmek lazımdır ki sinema, bir kında bir şayia çıkınııtır. 
hokkabaz, bir orta oyunu gibi ale- Bu hal.er u1ls1zdır. lv.bafiyet listesi 
iade bir eğlence vasıtası değildir. yakınlarda çıkacak ve Mınlaka sanayi 
Bir filmin bir çocuk kafasındaki müdürlüklerine tebliğ edilecektir. i şin 

uzaması, hangi sanayiin daha ziyade hi 
intibaı, yüz sayıfalık bir eserin in- mayesi icap edeceği hakkındaki tetkika 
tibalarmdan daha kuvetli, daha de- tın henüz devam etmekte olmasından i-
rin ve daha müessirdir. leri gelmektedir. 

Bizim çocuklarımız, diğer millet-, , Muaddel kararname 
)erin çocuklarından fazla öğretici, Yeni muaddel kontenjan kararnarne-
ilmi, fenni, terbiyevi mahiyetteki sinin bugün gümrüklere tebliği beklen-

h mektedir. 
filmlere mu taçtırlar. yeni kararanmenin derhal tatbikine 

Belediyenin elinde bugün (Asri) ~!e<;.l"\lecektir. 
sinema gibi genit ve çok müsati bir Konserveciliğimiz 
bina vardır. Hükümet tarafından Son on senedir büyük bir inkişaf 
bu kabil filmlerin memlekete gir- göstermiı olan Türk konserveciliği iki 
mesi hususunda diğerlerine nispet- mevsimdenberi fena bir devre geçirmek-

ild tedir. Mevcut konserve fabrikaları tam 
le daha müsaadekarlık göster· iği randman derecelerinden çok aşağı bir 
takdirde bu itin tahakkuk sahasına derecede ve dar bir kadro ile çalıştık-
İlltlli bir gün meselesidir. Hüküme- lan halde gene vaziyetlerini doğrulta-
tin de böyle bir müsaadekiirlığı cak sürümü bulamamaktadırlar. 
göstermesi fÖyle dursun, bunu Ticaret odası bu mevzu üzerinde tet-
memnuniyetle telakki edeceği, hat kikatta bulunmuı ve ıayanı dikkat ne-

ticelere varmıttır. 
ta daha ileri giderek bu hususta Konserve sanayümi:z için iki sürüm 
müzaheret göstereceği yüzde yüz sahası bulunmaktadır. Bunların birisi 
muhakkaktır. dahili piyasa, diğeri hariçteki pazarlar

Bir çok kimseler artık Amerikan
vari filmlerden, İpsiz sapsız mevzu
suz operet filmlerinden bıkmışlar
dır. Böyle bir sinemanın çocuklar
la beraber umumun istifadesine a
çılması halinde zarar etmesi şöyle 
dursun kar bile getireceği pek kuv
vetle muhtemeldir. 

Bu bayırlı itin tahakkuk sabası
na isalini, Muhittin Beyin şahsın
dan rica etmekle sadece bir çok ba
baların arzularına c\eğil, halkın ar
zusuna da tercüman ol<!:ığuma ka-
niim. 

Nasıl ki tramvaya her binen, sa
bık 1ehremini Emin Beyin sigara 
memnuiyetini de - aradan senele
rin geçmesine rağmen - asla unut
madan tükranla hatırlıyorsa Mu
hittin Beyin de bu eserini babalar, 
ve yarının büyükleri ve temel tatla
rı olan çocuklar şükran ve memnu
niyetle yadedecekler ve unubnıya
caklardır. 

Baki! halan bu hubbeJe bir ho' 
sada imi,. 

Salahaddin ENiS ................... " ..................................... .. 
liaydarpaşa banliyönünde 

tenzilatlı tarife 
Devlet Demiryolları idaresi Ban

liyö hattında yolcular için ücret tari
fesinde bazı tenzilat yapmııtır. Bu 
tenzilatlı tarife 1 teırinievvelden iti
baren tatbik edilecektir. 

Diğer taraftan aakeri Ücret ve 
a• •----

dır. 
ilk senelerde gerek dahilde, gerek 

hariçte konservelerimize karşı büyük bir 
rağbet mevcuttu. Fakat iki senedir ge
rek hariçte ve gerek dahilde iki mü
him vaziyetin husulü işi değiştirmiş
tir. 

l - Konservelerimizin müşterisi 
olan memleketler, umumiyetle batta 
Fransa olmak üzere konservelerimize 
kartı kontenjan tatbik etmişlerdir. 

2 - Dahilde, konservelerin pahalı 
oluşu rağbeti azaltmııtır. 

Bugiin için harici vaziyetin düzel
mesi zamana bakar bir iş olduğuna na
zaran dahilde fiyatların mümkün oldu
ğu kadar indirilerek sürümün artlınl
ma11 muvafık görülmektedir. 

Veni zeytin mahsulü 
Gelen malümata göre, Ayvalık ve 

Edremit havalisinde yeni zeytin mah
ıulü kemale gefmiıtir. Geçen ıene çok 
mahsul senesi olduğuna nazaran hu se
ne tabiatile az mahsul beklenmekte idi. 
Halbuki hali hazırda her türlü ümidin 
fevkinde bir mahsul yetiımekte olduğu 
görülmektedir. Son senele.-de az mah
sul senelerinde bu kadar iyi mahıule te
sadüf edilmediği temin olunmaktadır. 
Bu -.aziyet kısmen fiatlere tesir etmiı 
ve okka baıında altı, yedi kurut ka
dar bir düıüı görülmüıtiir. 

Maamafih, bu fiat diifiiklüğünden 
mütevellit zararın fazla mahsulle faz
lasile kapatılacağı kanaati vardw. 

ihraç maddelerimi tetkik 
ihracat Ofisi yeni ihraç genesi önün

de bu sene muhtelif ihracat maddeleri 
nin ihraç vaziyetleri Üzerinde geniı bir 
tetkik yapmaktadır. 

Ofis, başlıca ihraç maddelerimiz o
lan incir, üzüm, fındık ve pamuğun bu 
ıene hangi ıe.-ait içinde ihraç olunabi
leceğini tesbit etmektedir. 

Bu şekilde toplanacak malümat bir 

I 
••l•llly•d• 

T erkos saatleri 
Yeniler sipariş edildi, 
eskiler değiştirilecek 
Terkos tesiıatının tevsii için Av

nıpaya ısmarlanan malzemeden mü .. 
hiın bir kıamı yeni yapılacak tesisata, 
bir kısmı da au tazyikini çoğaltmağa 
mahsuıtur. 

Belediyenin, abonelerin şikayet
lerinin önüne geçmek için Avrupa 
ya ısmarladığı yeni saat1ardan mü
biın hir kısmının bir aya kadar ge
leceği haber alınmııtır. Bu saatler 
geldikten sonra bütün eski aaat.Jer 
değiştirilecektir. Sipariş edilen ıaat
lerin bozulmasına mani olacak ter-
tibatı haiz olmalarma dikkat edildi
ği gibi müıteriler de ne kadar au 
sarfettiklerini kolaylıkla anlıyabile
ceklerdir. 

Akliye hastanesinde yeni pavyon 
Bakırköy akliye ve asabiye basta

haneıinde yeniden bazı tadilat yapı· 
Jacak ve yeni kıaımlar ili.ve edilecek
tir. Bu ili.veler kanunun istediği ci
hetler için yapılacaktır. 

Şimdiye kadar hastanede adliye
den gönderilen hastalar, mü,abede 
altına alınan akıl hastalan için bir 
paviyon mevcut değildi. Bu nevi ha4-
talar için büyük bir paviyonun in
§asına ba§lanacaktır. 

Yeni dispanserler açılacak 
Son zamanlarda vi1i.yetimizin muh

telif yerlerde vilayet ve Belediye ta
rafından açılan dispanserlerin çok bü
yük faydaları görülmüttür. Bilhasaa ka 
za vukuunda ve müstacel hastalıklarda 
halk bu dispanserlerde tedavi edilmek
tedir. 

Belediye, bu seneden itibaren ihtiyaç 
görülen semtlerde yeniden bir kaç dis
panıer açmak fikrindedir. 

Bu dispanserlerde ağll' surette has· 
ta ve yaralı olanJar yatırılacaktır. 

-

Vlllyette 

Açıkta lcalanlar 
Vilayet dahilindeki kaza

lara tayin edilecekler 
lstanbul maliyesinde ıon tetkilat 

dolayısile açıkta kalan memurlar i
çin yeni bir formül bulunmuştur. Bu 
memurlar Kartal, Şile gibi vilayet 
hududu dahilindeki kazalarda bulu
nan münhallere tayin edilecektir. 

Bu tekilde açıkta kalan be~ yüzü 
mütecaviz memurdan mühim bir kıs
mı gene latanbul vilayeti dahilinde 
kanunun gösterdiği derece dahilin
de bir vazifeye tayin edihnit olacak
lardır. 

Kanunun çerçevesine uygun liya
katte bulunan memurlar gene lıtan
bul maliyeıindeki münhallere tayin 
edileceklerdir. 

lnhlaarlarda -

Vekalet binası 
--o--

Altı yüz odalı bir proje 
hazırlanıyor 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti için 
Ankarada yapılacak yeni binanın projesi 
l::azırlanmııtır. 

Bu projeye göre yeni bina 600 odalı 
olacaktır. 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti mu
hafaza kumandanlığı, inhisarlar umum 
müdürlüğü, Ankaradaki inhisarlar bu 
binacla toplanacaklardır. 

Kaçakçılara karşı iki molör 
Gümrük ve inhisarlar vekaleti tara

fından kaçak takibi için satın alınacak 2 
motörün mübayası karan çrkmııtır. Mo
törler yakında satın alınacaktır. 

1 BORSA 1 
(iş Banka11ndan alman cetveldir) 

21 EYLÜL 1933 
Akta m Fiatları 

Tahvilat 
Elektrilıı: 
Tram..-a,. 
Tünel 

istikrazlar 
ls.tikr-az: da.hili 97,25 
1933 l•tilcrası 9~t
Şa.r-lc D. yolları 2.90 
D. Muvahidei t;.f;,50 
CWnrülc.ler &,50 Rıhbnı 
Saydi mahi ~50 Audolu 1 
Baidat 10,35 ,, JIJ 
T.askeriye 10,35 Mümes•il 

ESHAM 

-.-
-.-
17,60 

48 
47,75 
sı,zo 

J, BUlkaıı Na· TeJefoa : n 
ma t,!SO Bomonti lllı . 

ı:ı 
19,25 
27,25 

11,75 
ıe, 

1,211 
2,311 
2,85 

,, ,. Hamiline 9,55 T erlco• 
,, " Mü .. •İ• 102 Çimento 
Tramvay .48, Jttidt da,.. 
Aaadolu Hiaıe 27.15 Şark tla7 
Reji. 3 20 B&lya 
Şir, hariy• 15,25 Şarlıı: m. ecu 

ÇEK FIATLARI 
Pari• 12.0I ı P ..... 
Lo•dr& '56 Viyana 
Nüy.,k 71.40 Mad .. it 
Briik•el 3,382S Berfi" r• 
Milano 99 Zloti .rı 
Atina 13,7075 Peıt• ;ı 
Ceae•re 2.43.50 Belcret 
Am•lerdam 1.17.698 Bülcreı 

Sofya 67,1175 Moılı:o..-a 

N U K U T (Satıl) 

IS9%5 
4,37S -197,53 

4.22375 
3.7Ml! 
34745 
a&.50 

ıo1s 

20 f. Franara 
1 lıteriin 
1 Dolar 

20 Liret 
20 f. Belçika 
20 Dralami 
20 1. lıviçre 
20 Leva 

167 
657 
ı35 
223 
ı11 

24 
&ı8 

1 Şili9t 
1 Pezeta 
1 Mark 
1 Zeloti 

20 Ley 
20 Dinar 

A•. 24,SO 
ıs 
48 

24.-
0.23 

55.-

21 Kur. Çek 
25,-

118 

1 Çerno..-i, 
1 Altın 
1 Mecidi..-e 

\ IST ANBULDA GEZİNTiLER 

Boğa~içinden gece dönüşü 
Ölen mevsim için mersiyeden 

ne yazılabilir ki? .. 
başka 

- ,\rtık Boğaziçinin mevıim.i geçiyor .• l 
elediler. 

açıp kapaymcıya kadar, ak~ oluyor. 
Boğazın nemli gecesi nerdeyse batlı

yacak. . • . Gövertede, ıtıklı sulann sesi
ni dinlerken kendimi bir boıluğa bırak
mıı gibiyim. 

Dudaldanmda acı bir kıvrıntı ile ce
vap verdim: 

- Hakkınız var! 
Fakat sonradan düıündüm. Boğazın 

mevsimi var nu ki hakları olaun . Sonba
har, gelebilir. Yapraklar dökülebilir. De
niz ıoğuyabilir, yağmur, hatti. kar yağa· 
bilir. Fakat bütün bunlardan Boğaz, ay
n ayn nasibini alarak her defasrnda bir 
başka güzel olur. Sanatkar kadının ya
tını soruyor musunuz?O halde Boğaz için 
de mevsim diye bir ıey kabul etmemeli
ainiz. Geçen cuma günü idi. Hava, kah 
açıyor, kah kapıyordu. Kararsızlık öğle
ye kadar sürdü. Nihayet, güneı büsbü
tün lekeaizliğile meydana çıktı. Ne olur
ıa olsun, dedim. Ve bir vapura atlayarak 
onu doya doya bir daha görmek İçin Ka
nklara kadar peıinden gittim. 

Eski çapkınlann, çar4ftfa girme zama
nı gelen sevgilileri, açık olarak ıon defa 

L · görütlerinde nasıl içleri titrerse benim 
de Boğaza .kartı Öyle içim titredi. · 

Biliyorum ki çok çok bir ay sonra, onu 
ıslak çarşafı içine kapanmıt bulacağım .• 
Tenha dağ yollarında elele veren çiftler 
yuvalanna çekilecekler. .. Boğazın bu 
yılki ömrü, tıpkı giilün ömrü gibi az oldu. 

Dünyanın "n muhte""1' kıyılarından 
böyle vakitsiz el ayak çekiliıi ne hazin 
oluyor. 

Maamafih, herkeıte son bir gayret var. 
Göverte, sıcak yaz gÜnlerinde olduğu ka
dar kalabalık-. Belli ki hala ağustos bat
langıcmda bulunduğumuza biribirimizi 
ioandınnıya çabalıyoruz. Yazı feda etmek 
pek güç, pek güç ..• 

Bebek sahillerinde, iki motor, yan§ e
diyor. Fakat motordakiler, bir ay evvel
ki çıplak insanlar değil •. Sırtlarında par
dösü bile var. 

Sahilde yer yer hicrete hazırlanmış ya
lılar görüyorum. Kaburgaları şişmit, es
ki kalyonlar gibi iskeletinden başka pa
ra eder yeri olmıyan bu harap yalıların 
çok yakında kalpleri çarpmaz olacak. 
Bahçelerinde ne bir tek çiçek açacak, di
vanhanelerinde ne bir tek insan sesi du· 
yulacak. 

Ve birbirini kovalıyan ihtiyar kıtlar, 
beline yılan gibi sarılarak ciğerlerindeki 
son bava zerresini de ona rok görecekler. 
Belki iiç sene sonra, bu koca yalıyı soba
mızda tıa ça parça yakıp külünü havaya 
sa,P\lracakız. 

Kandilli sırtlarında, gün kararmıya 
başladı. Günler, o kadar kısaldı ki göz 

Poliste 

Şimalden kopan riizgan arkamıza al
dık. Esrarlı bir fıtıltı ile deniz, sanki ta
biata ''ıuı!,, iıareti veriyor. 

Yolcular, gurup gurup toplanmışlar: 
Beykozlular, Sarıyerliler. • • Uluköylü-
ler ... 

Boğaziçinin yerlilerinde hoşa giden 
bir tcklifıizlik vardır. 

Biı· tanesi, lafı balıktan açtı: 
- .4k"8ma sabaha uskumru dü,er! .•• 

diyordu; bu sene kelepir ~İr sandal ele 
V"çirdim. Kısmet oluna balığa çıkaca
ğım •.• 

Iıazı meyveler f'İbİ bazı balık cinsleri 
de İnsana ı.ıevsimi hatırlatır. Meseli. ay .. 
va ile kızılcık na.,) sonbahann kara ha
bercileri iae, uskurtın.1 da, yazın ölümü ile 
bc:!raber sudan batını çıkarır. Balık avcı
lığına dair anlatıklarını acıklı hir masal 
g ib• dinliyorum. 

Uskumru! .• Eyvah, uskumru da çıkı
yor • • Ve sokak ba~lannda ol>ek öbek 
aabJan kavrulmuf kestaneler gözümun o
nüne geterek içimi çekiyorum: 

- Artık, bitti! Yaz, bitti artık. • 

A ı kamızda sırsıklam olmuı paltolar, 
ayağımızda çamura bulanmış lastikler, 
harap ve bitkin bir halde evimizin kapı
snıa canattığımız günleri dütünüyorum. 

Sonbahar dediğimiz yalancı bahar, ba
ri hu sene azacık fırsat ver.e •.• 

T eJrinlerin sonuna kadar olsun, kııtan 
aman bulsak. • • ~ 

Ben, keneli hesabıma buna hiç inanmı
yorum. Ve kaplumbağa gibi kabuğumu
zun içine çekileceğimiz giinJerin çok yak
laştığına ıüphe etmiyorum. 

Vapurla, geç vakit döndüğüm zaman, 
serin bir rüzgi.r yüzüme çarptı. 

Köprüden ağır ağır yürürken haktrm: 
Duvarlara yeni hir takım ilıinlar yapıttı
rılmıftı. 

Sordum: 
- Vapurların sonbahar tarifesi. • .de

diler. 
Yüreğimde sanki bir yaranın batı kop

tu. 
Sonbaharı hiç bir sene, JU Boğaz dö

nüşü gecesinde olduğu kadar içten duy
mamııtım. 

Bu yazı, belki eğlenceli bir yazı olma
dı. Fakat ölen mevıim i!İn ancak mersi
ye yazılabileceğini besaba katarak bana 
hak veriniz! 

M. SALAHADDiN 

Kesik insan başı niı? 
Mualkara postanesinden İstanbul Müd
deiumumiliğine gelen pakette ne var? 

Evvelki gün Yenipoıtahane Mevrude 
dairesini fena bir koku istilaya başlaıoı§
tır. Memurlar, bu kokunun ne olduğu
nu anlamak için etrafı araıtırmağa baş 
lamı§lardır. lçJ.,rinden biri, kokunun bir 
paket içinden intiıar etmekte olduğunu 
hissederek bunu arkadaşlarına söylemiş, 
bunun üzerine hep birden paketin ya
nma gidilmiş, filhakika ceset kokusunu 
andıran kerih bir kokunun bu paketten 1 
çıktığı anlaıılmııtır. 

Malkara postahanesinden gönderilen 
bu paket açılmıı ve söylendiğine göre 
patlamış bir İnsan başı meydana çıkmış 
tır. 

Paketin yanında bulunan bir kısım 
mektuplar da kirlenmiıtir. Paket müd
deiumumiliğe gönderilmiıtir. Maama· 
fih bunun bir insan başı değil, bir koyun 
ciğeri olduğunu aöyliyenler de var. 

Dün Cuma olduğu ve devair kapalı 
-bulunduğu için meseleyi resmi makam
lardan tahkik edemedik. Hakikat bugün 
anlaşılacaktır. 

Ev kirası istediği için 
Küçükpazarda bir cinayet olmuş, 

Mehmet isminde bir adam kendisinden 
ev kirası istiyen Osman Efendi ile oğlu 
Rüstem Efendiyi ağır suretta yaralamıı 
tır. Y aralılann vaziyetleri tehlikelidir. 

iki iş idarthanesi kapatıldı 
lstanbulda bulunan İt idarehaneleri 

hakkında sıkı takibata devam edilmekte 
clir. Son yapılan tahkikat ve kontrollar 
neticesinde iki iı iclarelıanesinio muame
latında bazı yolsuzluklar görülmüı ve 
bunlann kapatılmalanna karar verilmit 
tir. 

Bu idarehanelerin defterleri de mü
hürlenerek tetkikata baılanmııtır. 

Eli tabancalı hırsız 
Haliçte bir cleinz hır11zı cürmü meı

but halinde yakalanmııtır. Bir müddet 
tenberi Unkapanı sahilerindeki mavna 
ve kayıklara bir hırsız dadanmıı ve bir 
çok bır11zlıklar yapını§tır. 

Kayıkçılar bu hırsızı yakalamak için 
tertibat almı§lardır. 

Evvelki gece o civarda kayıkçı Halil, . 
sahilde etrafı gözetlerken karanlıkta bir 
adam sahile gelmiş ve kayığına giı·miı
tır. 

Meçhul adam kayığın baş tarafında 
ki ambarı açarak içindeki. eşyayı alıp 

karıılaııruıtır. 
Hırsız karııamda Halili görünce, d..

bal belinden bir tabanca çekip Halilin ü
zerine hücum etmiıtir. 

Halil tabancayı görünce bağırmağa 
batlaıruı ve polisler yetİtm.işlerdir. 

Tabancalı hırsız yakalanmıştır. Bu
nun kör Halil isminde birisi olhuğu an
laıılmııtır. Halilin üzerinde bir çok ta
banca fişekleri de bulunmutlur. 

Halilin daha başka hırsrzlıklarla da 
alakası olduğu anlaşılıyor. Zabıta tahki 
kata devam ediyor. 

Deniz UstUnde kavga 
Dün saat yanında Y edikule açıkla

rında makinist Nebil arkadaşları Mah
mut, Cemil Akif namındaki tahıslarla 
motörde gezmekte ik!n bir ıt"nuaı e 
yanına yanaşan Saim, Refik, Ya
tar, İspiro motöre binmek İstemi,1er, a
ralarında kavğa çıkmıt, bunlardan Nebil 
denize atılınıısa da kurtarılmıştır. 

Maarifte 

Ortamekteplerde 
Yer yok 
Tal ebenin açıkta kalma

ması temin edilecek 
Bu sene latanbul ilk mektepleri 

fazla mezun verdiğinden ve orta tah
aile fazla rağbet göıterildiğinden 

orta mektepler kadroları tamamt:n 
' dolmuı ve bir çok müracaatlar ~iın

dilik ia'af edilememiftir. Orta mek
teplerde yer bulamıyan talebenin a
dedi yüzlercedir. Mesela Eyüp orta 
mektebi ancak 150 tale)>e alabilmit
ve yüzden fazla ilk mektep me
zununa yer bulamamııtır. Boğazda 
da vaziyet aynidir. Buna rağmen hiç 
bir talebe açıkta kalmıyacak ve her 
ne pahaama olursa olaun mektep te
min edilecektir. Bu husuıta Maarif 
vekaletine müracaat edildiğinden ye
ni emir beklenmektedir. 

ilk mektepler için şiındilik vazi
yet müsaittir. ilk tedrisat lstanbul 
kadrosu ikmal edildiğinden ilk ted
risat umum müdürü Retat Şemsettin .. . - . 

Araziyi ucuzlatmanın 
yeni bir usulü 

Ha/tanın Yazı••·' 
Dostlanmdan birisi vardır. Dürüst, hot 

meırep, bekar ve insandan kaçar. En bü 
yük zevki hücra bir yerde bir ev yapmak, 
biraz bahçe, arazi tedarik etmek, bal k 
tutmak, halk tabakasından ahpap edinip 
fehefeaiz ilimsiz ve külfetsiz lccmutan
larla düşüp kalkmaktır. Bu zat araya 
taraya adalardan birinin bir ya
macında bir ufak ye.- bulur. Bulduğu 
yer tahminen elli metre murabba. lradar 
bir yer ... Çamlığın içimle kaybehnuı 
bu avuçiçi kadar yere ne ev yapılalıilir, 
ne bahçe .. Buna rağmen arkaclaıım -
Haliın Bey diyelim - oraya- töyle iki o
dalı bir ufak kulübe kurar. Tabii b .. ev 
yapılınca ortada bahçe namına bir taban 
astarı kadar yer ancak kalır. Halia B. "8-
naat sahibi adamdır. Komtulan aorarlar: 

- Canım Halim Bey! Bu uf acıt. ara
lık bahçe olur mu? Gel aana biraz yer ıa
talım! 

Halim Bey tok alıcıdır: 
- Kaça vereceksiniz?. 
- Metresini bir liraya ve~ .• 
- 1 ıime gelmez .. 
- Ya sen ne verirsin?. 
- On kuruş •.. 
Gülerler ve giderler •• 
Aradan iki ay geçer, Halim Beyin ev 

yeri ile birlikte ancak 50 metre murab
baı olan arsası - Allahın bikrneti - bü
yümeye ba~lamaz mı? 

Etrafta bulunanlar, gÜnün birinde ar
sayı çeviren telörgülerin genişlediğini- gö 
rürler.. Arsa iki ayda 100 metre olur .• 
Na11l olur? Orasını bilmiyoruz. Fakat 
muhakkak olan bir ıey var"8 arsa 100 
metre olur. Bu geniılemede alakadar ol 
mıyan yani bahçeleri Halim B.e bitiıik ol 
mıyanlar aldırmazlar. Fakat Halim Beyiı 
arsasına bititik olan ve belki de biraz o
nun yerine karışmış toprağı olanlara ha
ber verirler. 

Bir gün Halim Bey küçük evinin pen
ceresinde otururken uzaktan doğru gelen 
üç kişi görür ve bitişik arsalann sahipleri 
Vartan ağa, Apik Efendi ve Boğoa Reis 
olduklarını seçer ... Aksi şeytan tam o Si• 

ra bahçeye bir kedi girmiJ.-Piliçlere saldı 
rır. Halim Bey avcıdır da. Komıu ana
ların sahipleri eve elli metre yakl&Jtıkları 
sırada Halim Bey Belçika kınna11 çifteye 
iki hartuç sürer ve arka arkaya kediye 
bo§altır. Kedi mevlasını bulur. iki daki
ka sonra da komıu araa.ların sahipleri Ha. 
lim Beyin kapısını çalarlar ••• 

Halim Bey hiddetle: 
- Kim o?. 
- Bizi~ Halim Bey? .. 
- Ne istiyorsunuz? .. 
- Canım bir kahve içmiye geldik, bu 

kadar zam.andır komşuyuz .•• 
Halim Bey halinde kedi katlinin ver

diği hunharlık manzarası, elinde dwnanı 
tüten tüfeği ile kapıyı açar . • 

- içeri buyurun!. der ama komşular : 
- Yok, §Öyle bahçede oturalım .. c<va-

bıru verirl"r .• 
Birer ufak iskemle alıp otururlar. Bi

risi hal hatır sorar, öteki, havadan bah· 
seder, üçüncüsü de Halim Beyin tehre in. 
mediğine dair söz söyler. . Halim Bey kı· 
sa ve sert cevaplar verir. • Susarlar .• 
Halim Bey adama kavga etmek için bakar_ 
gibi bakan bir adamdır. Yumuşak nazar 
sahibi değildir. Kaılannın dıt kenarlan ı 
nı yukan, iç uçlannı aşağıya alarak ve 
elindeki sarma cigarasını acı acı çeke
rek üç ermeni komşuya bakar, içlerin
den en cesaretlisi olan Boğoı Reis so
rar: 

- Halim Bey .. Bu sizin bahçe bu ka
dar değildi, ne zaman büyüdü? •• 

Halim Bey eiilmeden cevap •erir: , 
- Bahçeler aama kabağı gibidir, ay 

mehtabında büyür. 
- Kıyak bir iş!. 
- Oyledir. Ben bahçeyi sık sık sula-

dım. . . Büyüdü. . Si:r: de yapsanıza. . . 
- Biziın suvıımuz yok ta kuraklıktan 

bizim yerlerimiz küçülüyor •• 
- Yazık. • • Bir kuyu kazdır .. 
- Oyle yapacağını. Lakin korkuyo-

rum. 
- Neden? 
- Belki bizim kuyu sizin bahçeye clü-

ıer diye!. 
Halim Bey bu kadar arık alaya taham

mül edecek adam değildir. Buna rağmen 
kızdığını belli etmez. 

- Elini çabuk tut Boğos lttis. . Bu 
mehtapta bizim bahçe biraz daha büyü
yecek galiba!. . 

Çıkıp giderler.. Halim Beyin bahçesi 
her iki ayda bir 100 metre büyüye büyü
ye geni§ bir yer olur ... O ufacık arsa ade
ta iki dönüme yaklaıır .. Tabii Boğos Re· 
isin, Apik Efendinin, ve Vartan Ağanın 
haberleri var .• 

Bunlar .ayrı ayrı Halim Beye müracaat 
cderleı .. 

- Halim Bey.! Şu sizin bahçeyi size 
satsak! •• 

- Kaça verirsiniz?. 
- Ucuz veririz, yirmi kuruıa alır mı· 

ıın?. 
-Almam. •• 
- Ne verirsin?. 
- Bet kuruı! 
- Amma yaptın yahu! Şimdi beı kuru 

ıa don ıe>"id• -.ermezler .. 
- Siz bilirsiniz?. 
O civardaki arazi sahipleri hudutlannı 

bu yeni tehlikeye karıı kaim dunrlarla 
cevirirler. Ve Halim Beyin balıçelİ öört 
döniim kadar ceniıledikten sonra bu du
varlara dayanıp durur. 

Bundan sonra ne zaman Halim Bey 
iskeleye gelip gide.-ken Vartan Ağa, A
pik Efendi ve Boğos Reisten biri ona 
rastgelse, yarı liıtife, yarı ciddi M>rar: 

- Halim Bey, şu sizin arıayı ıi.2e sat .. 
sak ne verirsin?. 

Haliın Bey de uzaktan alnını kanşlar
mış gibi sağ pençesini açıp elile bet gÖI• 
terir... • 

Günün birinde Halim S..yin sağ elinin 
ba,parmağını sanlı gören Apik Efendi, 
Vartan Ağa ile Boğos Reisi çağmp der 
ki: 

- Bana bakın! Bu herif baıparmağını 
sarmış! Korkarım bir daha sefere O>ef 
yerine 4 gösterecek. Gelin şu yerleri ıa
talun da kurtulalım. Sonra yirmi paraya 

t 
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( Fikirler ve insanlar 

Originallik 
Bu hafta da müsahabemin mevzuunu. gibi bunda da muharrirlerimize ıırf mem .. 

ırkada,un Sadri Etem'in bir yazısından leket ahvali ile uğraşmalarını, mevzuları
alacağıın. Vakıt gazetesinin 18 eyliıl ta· nı sırf memleketten almalannı söylüyor. 
rihli sayısında Türk edebiyatının bütün Bu kadarla kalmıyor; bunun beynelmilel 
medeni alemde söhret kazanacak eıerler §Öhrete ermek için en iyi yol olduğunu 
vermesi i.çi.n ıaz;mgelen tartları araştırı· söylüyor ve bunu bir "originallik" sa
yor; daha doğrusu bunun için bir tek yıyor. O hô.lde Ö~eden beri memleketimiz 
ıart olduğunu söylüyor. Bu da ''original,, ahvalini tasvir eden muharrirlerimiz ni
olmakbr. çin o töhrete eremediler? Niçin batka 

Sadri Etem'in, manasını dü1ünmediği memleketlerin kendi ahvalini yazan bir 
kelimeleri yan yana sıralamaktan hoş· çok muharrirleri o !Öhrete eremiyor? e
lanmadığmı kaydetmiştim.0,''originallik" rememiş? Onlann varamadığı bu gayeye, 
deyip geçmiyor. Geçiverıeydi belki an- yukarıda isimlerini zikrettiğim sanatkir
laşmak daha kolay olurdu. Vazıh olmak lar nasıl erebilıni!ler? 
için daima ve daima tarif lazımdır; fakat Daima hakikati hulyaya tercih etmek 
vuzuh münakaşayı da davet eder. Mama· boynumuzun borcudur dedikten sonra 
fi münakata, vuzuhun sebep olduğu ihti- kendisi nasıl olup da olmuş, olan işlere 
laf, ancak bir yanlı, anlamadan çıkacak bir nazariyeyi, makabE bir hükmü tercih 
.ızlaşmadan iyidir. ediyor? Beynelmilel §Öhretin nasıl temin 

Sadri Etem, "orieinalı, dediği zaman edildiğini araıtırırken sanat tarihini göz 
yetiştiği muhitin reel, yani gözle görü- den gecirmiyor, kendi iddia&rru is bat ede
lür hususiyetlerini taşıyan edebi eserleri bilecek şekilde sanatkarlar buluyor ve 
lca&dPdiyor. Onun için Rus romancısı onları da yalnız zamanımızdan intihap c .. 
Gorki. lspanyol romancısı Blasco lba- diyor. Yukarıda onun sanatı hakikaten 
nez (1) birer ori,,.inal muharrirdir, çün- sevdiğinden emin olmadığrmı söylemiş
kü memleketlerinin hususiyetlerini gös- tim; sevseydi sanat tenkidinin uıulleri
temıiılerdir. Onlann baıka memleket- ne daha ziyade riayet edip misallerini 
ler<le rağbet görmüı olmaları da bundan- şöhretlerinin devam edeceği artık kati
dır. Sadri Etem diyor ki: lefmİş kimseler arasından seçerdi. Gor-

"Türk edebiyatrnm dünya edebiyat pi- ki'nin de, lbanez'in de zamanlar hudut
yasalannda yer tutması aşağı yukarı 1annf geçecekleri - birincisine olan bü
Türk eşyasının dünya pazarlarında yer tün hürmetime rağmen - bugün iddia 
tutması gibi olacaktır. Sanat eserlerini edilemez; onların eserlerinden, bütün sa
fazlaca ideal dekoru içinde görenlerin natın tabi olduğu tartları izah eden bir 
buna biraz canları sıkılacak ama ne ya- nazarıye için İstifade edilemez. 
palım? . . Her şeyi yerli yerinde tanrmak. Sadri Etem, sanat eserlerini incir, ü
hakikati hulyaya tercih etmek boynu- zümle mukayese eder, onların göreceği 
muzun borcudur,,. rağbeti berikilerin göreceği rağbete ben-

~adri Et~m edeh!;a~. sa'!atı . bilmem zetirken, "sanat eserlerini fazlaca ideal 
aahıden ıevıy~.!" mu· ~oyled~erıne. bakı • dekoru içinde görenJerin canlarını sıka
lı~ıa o.n~a bedıı .~ecesıusten. zıyade btr ne- cağını., zannediyor; belki ümit ediyor. 
vı tarıhı teceısus var. Bır romanı an- Fakat onlarm canını sıkmak zevki ''im
cak ~ir. vesika gi~i, fala~ memleketin materiel,, §eyleri "materiel,, §eyler~ kar
ahval.'nı. anlatan ~ır rapor diye , okuyor. nştıramk hatasına bilmem değer mi? 
Gorki'rtı, lbanez •. ~lı~or; Zol~ Y1 Mau- iyi incir, iyi üzüm yetiştirmenin uıulle
passan ı da alabılırdı.. Fakat bırçok f&• ri ile iyi sanatkir yetiıtirmeninkileri biri
i~lerin, romanc!~arın, ~na::"irJann, ~e.se- birine nasıl benzetir? insanlara da eıya 
la Shakespeare ın, Racıne ın, Goetbe nın, ve nebatlar gibi mi tesir edecek? Daha 
Hugo'nun me.ı:nleket ~4: asır . hudutları doğrusu incir ve üzüm gibi inu.n yetiı
dışına taşan şohretlennı - yme o nokta- tinnek usullerini de gösterebilecek mi? 
dan hareket etmek !'lrtile - bilmem na
sıl izah edebilir? 

Her sanat eserinin, vücude geldiği mu
hite dair bir vesika addedilmetn elbette 
kabildir. O muhitin idetlerini, ahvalini 
değilse de fikri, ruhi temayüllerini göste 
rir. Fakat bu memleketin huıusiyetlerini 
göstermek değildir. Musikinin, mimari
nin, bir insan kütlesini tasvir etmesini 
pek mümkün zannetmivorum. Onlar 
ancak o k;~tlenin temayüllerinin ifadesi 
olabilir. Ya o temayüller, mesela XVII 
nci asır fransa'amda olduğu gibi eski bir 
devri taklit etmek ise? Sadri Etem o ne
vi temayüllerin vücude getirdiği eserle... 
ri atacak, onların bevnelmilel rağbet, 
töhret kazanmaaı kabil olmadığını mı 
iddia edecek? Onların "original,, olduk
larını kabul etmiyecek mi? 

Sadri Etem'in ,imdiye kadar yazdıkla
rının hepsini okuduğumu iddia etmiyo
rum; fakat okuduğum yazıları bir yekpa
relik gösterir. Biribirini nakzettiği he
men hiç vaki değildir. Bugün bahsetti
ğim makalesi de, geçen hafta bahsettiği
min bir devamı sayılabilir. Onda olduğu 

~ 

Ben de bir an için onun mukayesesi· 
ni alacağım. Sanatm originalliği ile üzü .. 
müıı, incirinkini bir tutalım; bu mukaye
se Sadri F.tem'in nazariyesinin aleyhine 
çıkabilir. Üzümün, incirin originalliği, ye
ti,tirdikleri yeri taSYİr etmelerinde değil
dir; kendilerine mahsus bir lezzetleri ol· 
maıındadır. Her memleket insanları on
ları, nerede yetiştiklerini dütünmeden 
yiyip damaklannı tatlandırabilirler; çün
kü o lezzet insanın fıtri veya müktesep 
bir ihtiyacını temin eder; onda her mem
leketin İnsanı kendi temayülüne bir cevap 
bulur. Sanatin originalliği de odur: 
zaman ve mekin farklarına rağ
men her inıaınn temayülüne cevap ver· 
mek. 

Nurullah ATA 

( ı) - Bizde bu adamın ismini tama
mile doğru yazmıya imkan yok; lbanez'
deki "n., harfinin üzerinde, bizim eski 
yazıdaki medde benzer bir işaret vardır. 
lbanyez okuunr; Blasco da, Sadri Etom' 
in yazdığı gibi Blasko değil, Vlasko oku 
nur, - N. A. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icta eyleriz 

Sigortaları halle için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

--.... Tel. Beyoğlu: 4887. 5986 4--

, ,::ı ı. ıv1R. KUMANDANLIGI SA.AL. KO. lLANLARII 

Merkez Kumandanlığına j 
bağlı kıt'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) 

6690 
• • • 

Aleni münakasa ile alınacak 
688 adet Fildekoz ve 344 adet 
Yün fanilaya verilen fiatlar 
haddi layıkmda görülmediğin 
den ihalesi 26-9-933 salı günü 
saat 14 te yapılmak Üzere bir 
hafta tehir edilmiştir. Taliple
.. in belli saatte teminatlarile 

kadar İnecek. 
Razı olurlar. . • Bir akıam iskeledeki 

kahvede üçü toplanır. Halim Bey vapur
dan çıkar •. Kahvenin önünden geçerken 
bağırırlar. 

- Halim Bey!. Akşamlar hayır! Şu 
aiz;n arsayı size satsak kaça alırsın!.. 

Halim Bey, gene eskisi gibi latife zan· 
neder ve gene elile beı itareti gösterir •• 
Berikiler hep bir ağızdan: 

- Verdik! Sözünden dönme! diye ba
fırırlar. Ve Halını Beye evvelce IUO ku
ruş istedikleri arsayı bet kuruıa satarlar. 
Ve iyi sattık diye memnun olurlar. 

Halim Bey o gün elile bet yerine bir 
göstermediğine bili müteessirdir. Ve ar .. 
sayı beı kuruıa pahalı aldığı kanaatinde
dir. 

FELEK 

Tophanede Merkez Satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

(320) (5049) 
6c.83 

• • • 
Fen ve Tatbikat mekte

bi için 17 kalem kağıt, defter, 
kalem, mürekkep ve şerit gi
bi malzeme 24-9-933 pazar 
günü saat 15 te pazarlıkla alı 
nacaktır Taliplerin belli saat
te. teminatlarile Tophanede 
Merkez Satın alma komisyonu 
na gelmeleri. (316) (5016) 

6644 
• • • 

Zeytin burnunda gedikli kü 
çille zabit mektebi için 100 çe
ki odun 24-9-933 pazar günü 
saat 16 da pazarlıkla alınacak 
tır. Taliplerin belli saatte te
minatlarile Tophanede Merkez 
Satın alma Komisyonuna gel 
meleri. (332) (5097) 

••• 
Maltepe Askeri lisesi için 

50 adet dolap aleni münakasa 
ile alınacaktır. Münakasası 
15-10-933 pazar giinü saat 
16 da yapılacaktır. Nümunesi 
komisyondadır. Taliplerin bel 
li saatte teminatlarile T opha
nede Satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (331) (5096) 

• + • 

Maltepe Askeri lisesi ıçın 

' . 1 1 • 
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Gözümün bebeği 
Zübeyde ba,ını yasbkların için

ne sokmuf, dütünüyordu. Sürmeli 
gözlerinin etrafında peyda olan kı
rıtıklık yüzüne batına bir hal ver-
mişti. Gözleri parlıyordu. 1 

Zübeydenin kederi vardı. Koca
sı Ömer, dün aktam kendisine bir 
ortak alacağını söylemişti. Selam
lık tarafında erkekler gidip geli
yorlardı. Nikah kıyacak imam da 
gelmif, görüşmüttü. Ömerin seçti
tiği bu ortak Cemile isminde bir 
kızdı. Çeğiz takımı gönderilmifti . 

Dolaba doğru gitti. Oradan içi bu
lanık bir mayile dolu küçük bir ti
feyi aldı. Alçak sofraya yaklattr. 
Sağdaki kahve fincanının içine üç 
damla akıttı. 

Tam zamanı idi. Ömerin ayak se
si duyuldu. Zübeyde sürmelerine 
ve düzgününe rağmen sap sarı ke
silen yüzünü yastıkların arasına 
soktu. Kendisini toplamağa çalrftı. 

Zübeyde on sekiz Yatında bir ka
dındı. Daha evleneli iki sene olma
nııttı• Kcasına daima muti ve dai
ma muhabbetli davranmıştı. Evden 
bir adım dıtarıya çıkmıyordu. O 
halde zalim Ömer daha ne istiyor
du? 
Zübeyden koyu gözlerinde fena 

ışıklar yanmağa batladı. Alakasız
lık göstermekten, yahut sert ve ha
sin muamelelerden daha manalı o
İarak ikinci bir karı almakla Zü
beydenin artık hofuna gitmediğini 
ispat etmif olmıyor muydu? 

Artık Zübeyde "gözbebeği,, de
ğildi. İkinci safa geçiyordu. Yeni 
ortağı ortalıkta bir yıldız gibi par
lryacak, Zübeydeyi gölgede bıra
kacaktı. Artık her fey onun ola
caktı. Ömerin deragutlarına ka
dar .. Hizmetçiler Zübeydeye aldrr
mıyacaklar, )'eni hanımın kulu kö
lesi olacaklardı. 

Hayır, Zübeyde bu suku~ razı 
değildi. Bu vaziyete katlanamıya
cağını anlamıftı. Güzel ve genç ö
meri seviyordu. Babasından ve kar
de,inden maada, görüttüğü bir tek 
erkek varsa o da kocası Ömerdi. 
Duvağını ilk açan, busesini ilk ta
tan, bakir vücudunu ilk gören er
kek .• Ve timdi de bu adam kendi
sini bir kenara itiyordu. Ortak bir
kadın ya sabır ve tahammül eder, 
yahut öç alır. Zübeyde de öç ala
caktı. 

Dıtardan hizmetçinin ayak ıesi 
duyuldu. Kapı açıldı. Gelen hiz
metçi alçak sofraya kahveleri bı
raktı. Zübeyde doğruldu: 

- Haydi kocamı çağır, kahvesi 
hazır! Dedi. a 

- Çağırmağa ne lüzum var, na
sıl olsa gelecek .. 

Hizmetçiler daha •imdiden dil
lerini çevirmitlerdi. Zübeyde ba
ğırdı: 

- Git çağır, diyorum sana .• 
Hizmetçi hiç te istical gösterme

den çıktı. 
Zübeyde birden ayağa kalktı. 

Ömer içeri girince, karısını ade
ta zorla doğrulttu. Çok nefeli gö
rünüyordu. Müstehziyane bakıtla
rile sordu: 

- Zübeyde kahve hazır mı? 
Zübeyde cevap vermedi. Finca

nı, sağdaki kahve fincanını aldı ve 
kocasına uzattı. Elleri titriyordu. 
Fakat Ömer Zübeydenin gözleri
ne, iri, siyah gözlerine bakıyordu. 
Titreyen elleri görmedi. Ömer fin
canı ağzına götürdüğü zaman, Zü
beyde bütün vücudundan kanının 
çekildiğini zannetti. Ömer bir yu
dum daha İçti: 

- İmamı gönderdim, dedi. 
Zübeyde artık bir fey ititme

mek ve görmemek için tekrar başı
ni yastıklara soktu. ömer, mutat 
ve hilafına kahvenin hepsini bir
den içiverdi. Maksadı karıcığı ile 
daha serbestçe konuta bilmekti: 

- Zübeyde, dedi, imamı gön
derdim. Ben bu itten vaz geçtim. 
Düşündüm, tatındrm, senin gibi 
kumru batlı meleğe ortak almağa 
gönlüm razı olmadı. 

Zübeyde tatkın bir halde doğ
ruldu. 

- Beni affet Zübeydeciğim. 
Sen benim biricik karımsın. Gözü
mjinbebeğisin .. 

Ömer karısını kollarına aldı, ze
hirli dudaklarını Zübeydenin du
daklarına uzattı. Fakat karısının 
vücudu furtınaya tutulmut gibi sar
srlmağa baı;lamıftı. Genç kadın ken 
dini yatağın içine attı. Yüzü adeta 
takallus etmitti. 

Ömer de sarardı. Esrarıengiz bir 
hissikablelvüku içinde idi. Şaşır
mış bir halde cinayet havasını te
neffüs etti. Fakat bu neden böyle 
olmuştu. Bir türlü anlayamıyordu. 

Zaten anlamak için daha dütün
se de ne vakit, ne imkan kalmadı. 
Hizmetçileri çağırmak için kapıya 
doğru yürümek istedi. Ayakları tut 
mıyordu. Vücudu buz kesilmişti. 
Güçbela doğruldu, iki adım attı, 
fakat olduğu gibi yere yıkıldı. 

Zübeyde ipek yastıklar içinde 
yaralı bir kaplan gibi kıvranıyordu. 

Anadolu Demiryolu Şirketi ! 
1
1 inci ve 2 inci tertip tahvilatı ve Haydarpafa 

Llmanı Şirketi tahvilatı hamillerine 

i LAN 
Anadolu Demiryolu Şirk2ti 1 inci tertip tahvilatı 88 nu

maralı ve 11 İnci tertip tahvilatı 80 numaralı kuponları ile 
Haydarpaşa Limanı Şirketi tahvilatı 63 numaralı kuponları
nın tediyesine 1-10-933 den itibaren İstanbulda Türkiye Cüm 
huriyet Merkez Bankası ve Galatada Doyçe Bank Und Diskon 
to - Gezelşaft gişelerinde başlanacağı alakadarlara ilan olu
nur. (5091) 
TÜRKİYE CÜMHUR1YET 

MERKEZ BANKASI 
1ST ANBUL ŞUBESi 

DOYÇE BANK U. DlSKON
TO GEZELŞAFT 
GALATA ŞUBESi 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Zabıta memurları i ;in 4427 takım resmi elbise ve 
bu kadar kasket ve 375 takım sivil elbise imali 20-9-933 tari
hinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna
kasaya konmuştur. 

2 - İstekliler münakasa şartlarını Ankarada Emniyet İş 
leri Umum müdürlüğünden ve İstanbulda Emniyet müdür 
lüğünden her gün öğrenebilirhr. 

3- ihale 11 Teşrinievvel933 çarşamba günü saat 15 te 
Ankarada Emniyet işleri Umum Müdürlüğünde yapılacak
tır. 

4 - İsteklilerin 5185 lira 46 kuruştan ibaret muvakkat 
teminat akçe ve yahut banka mektuplarile birlikte muayyen 
olan gün ve saatte Emniyet İş ~eri Umum Müdürlüğü müzaye 
de ve miinakasa komisyonuna müracaat etmeleri. (5095) 

21 kalem tabiiyat laburatuvarı 
malzemesi 27 -9-933 çarşamba 
günü saat 14 te pazarlıkla alı
nacaktır. Taliplerin belli saat
te teminatlarile Tophanede 
Merkez Satın alma komisyonu 
na gelmeleri. (333) (5098) 

• • • 
Harp Akademisi için 3000 

kilo kırmızı mercimek 27 -9-
933 çarşamba günü saat 14 te 
pazarlıkla satın alınacaktır. is
teklilerin şartnamesini gör
mek için her gün ve pazarlığa 
girişeceklerin belli saatinde ku 
mandanlıkta hazır bulunma- , 
ları. (336) (5101) 

::=oGUTLERl 
Yürek yanması 

Çok kimselerin duyduklan yürek yan
ması, kalp sızlaması hakikat halde kalp
te değildir. Daha doğrusu bu yürek yan· 
ması midede hasıl olur. Midenin üst kıs
mı hafifçe vücudun sol tarafında bulu
nur ve doğrudan doğruya hemen kalp 
üzerine az çok tazyik eder bir halde gö
riilür. Mide tahammür eden yemeklerle 
dolu bulunduğu veya ziyade miktar asit 
mevcut o1duğu zaman midenin bu üst 
kısmında bir yanma hissi duyulur. Bu 
yanma hissinin duyulduğu yer kalbe ya
kın bulunduğu için kalpten geliyor zan
nolunur. Halbuki his ve duygunun dela
let ettiği manada kalp ne duyulur ve ne 
de hissolunur. Bu itibarla kalbe yakın o
larak duyulan ağrılar ya mide, ya hicabı
baciz ve yahut akciğerlerden gelir. 

Yürek yanması fazla asit (mide ektili
ği) çokluğu alametidir ki bu da çok ye
mekten, fena tertip edilmit yemekler· 
den vor~un ve rahatsızken yemekten, 
çok baharlı ve ziyade salçalı yemekler
den hiisd olur. Yemekten sonra ıık sık 
hıçkırık eelirse her halde bu fazlaca ye
n-ek yendiğine deli.le• eder. Bunun için 
bermutat her öğün yenilen yemek mikta
rını yarı yarıya azaltmıya çalışmalıdır. 

Bıı da gene fazla olabilir. O halde daha 
ziyade azalblınaıı li.zımgelir. Yürek yan
masrndan kurtulmak için niıaıtalı fey
lerlt ektileri, etli ile nitastalı ıeyleri ka

rıştırmaktan sakınmalıdır. Yenilen ye
nıtklerin mümkün olduğu kadar basit ve 
sa.de olmasına ve hir kere de iki ve niha
yet dört türlüden fazla bulunmamasına 
dikkat etmelidir. Çok defa yemeklerde 
yenilen on bet ila yinni türlüden ibaret 
olur. Böyle bir mahlilt ile uğratmak içia 
İnsan midesinde tahammül ve takat ola -
mıyacağı gibi midenin gayri azada dahi 
bulunamıyacağından nihayet yorgun dii· 
şerler. Böyle yolsuz yafamanın tabii ne
ticesi olarak (İper asidite) ektilik baılar. 
Mide bu yemek halitesini bilkimya hal 
ve hazmolur bir hale koyabilmek ıçın 

gittikçe fazla asit ifraz etmeğe ve bu su
retle bir kaç saatler geceli gündüzlü faz
la asit hali devam etmesine sebebiyet ve
rir. Fazla salçalı ve tuzlu biberli yemek
ler mide usaresinin ziyade ifrazına sebep 
olurlar ve bu itibarla vücudun ihtiyacın
dan fazla yemek yedirirler. Yürek yan
masından rahatsız olanlar bu cihete ziya
de dikkatli bulunup böyle fena itiyatlar
dan sakınmalı ve yürek yanması mide ya
rasına çevirmeden ve midenin fevkalisit 
halinden ileri gelen gaz tazyiki sebebile 
kalpte intizamsızlık ve raha\sızlık hasd 
olmadan ~aresine bakmalıdır. 

Büyükada 
Dr. ŞOKRO 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük eczahanesi 
kar§ısmda Sahne sokağında 3 numa· 

ralı apartrmanda 1 numara. 

5982 

DOKTOR 

. Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğleden 

•onra saat (2,30 dan 5 e) kadar İltan-

bulda Divanyolunda 118 numaralı hu

susi dairesinde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon: latanbul: 
22 .• ~98. 5981 

Gelen karşılıklan pey
derpey neşrediyoruz .. 

5 inci LiSTE 
Gurur: Çevresindekileri göz süzerek, 

görenin ruhi haletini ifade eden bir ke
limedir. Binaenaleyh, tahsını, tabii ta· 
hayyüzünden daha vüs'atlı ve kabank 
görene verilecek bir sıfat olmakla, bu
nun Öz Türkçe kar,ılığını; (Kabarma 
veya kabarış) suretinde alıyorum. 

Örnek. 1 - (Gurur, batıl şeylere iti 
madı, hakikate karşı da gafleti doğuran 
mezmum bir hassadır.) Cümlesi yerine: 
(kabarma, boş nesnelere güvenip aldan
mağı, doğruya karşı da dalgın davran
mayı, göz yummayı gerektiren kötü bir 
oluştur). ı 

Kibir: Şahsım büyük tevehhüm ede
nin halidir. Bu gibiler, muhitindekilere 
karşı böbürlenmeği meziyet sayarlar. 
Binaenaleyh, karşılığını; (böbür) ola
rak alıyorum. 

Örnek. 1 .:_ (Kibirli kimseler muhi
tindekilerin üzerinde menfi intibalar bı
rakırlar). Yerine: (Böbürlü kişiler, çev
resindekilerin yüreklerinde, ters ve se· 
vimsiz izler bırakırlar). 

Tekebbür: (Böbürlenme). 
Azamet: (Ululuk, Kurum) gibi, bu 

söz, hem müsbet ve hem de menfi vasJ 
lar ifade edebilir. 

Örnek. 1 - (Şu sahada azametli bir 
bina inşa edildi). Yerine: (Şu açıklıkta 
veya şu boş yerde, ulu bir yapı yapıldı). 

Örnek. 2 - (Azametinden yanma 
sokulunmıyor). Yerine: (Kurumundan 
yanına girilemiyor). 

Taazzum: (Kurumlanma, ululan
ma). 

Fahir: (Öğünülecek, göğüz kabartı• 
lacak nesne), (Öğünç). 

Örnek. 1 - (Türk polisinin vazife 
aşkı, nezaketi ve fazileti, fahre sezadır). 
Yerine: (Türk polisinin iş sevgisi, ince
liği ve düşük duyğulara kapılmıyan te
miz özü, öğünce değer). 

Tefahür: (Öğünme). 

Vekar: Ruhun özenli bir haletidir. 
insana, İnsanlık kemalini idrak ettirir. 
Bunun Öz Türkçe karıılığını; (Onör, ve 
ya ağır başlılık, veya oturaklılık). Sure 
tinde kabul ediyorum. 

Örnek. 1 - (Vekar, gerek umumi 
ve gerekse şahsi hayatta, ferdi yükseltcı 
en mühim bir vasıftır). Yerine: (Onör. 
veya ağır başlılık, toplu veya ayrı yaşa
yışta, kişinin en değimli bir gösterimi
dir). 

Polis Mektebi Dahiliye 1. K-
Derviş Emin 

._I _R_A_DY_o_I 
Bugünkü proğram 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon. 
18,30 Franaııı:ca dera (Müptedilere mahıuı). 

19 Refik Talat Bey •e arkadaıJan. 
20 Bedayii Muıi.ki heyeti, 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajanıı, Borıa haberleri, ıaat ayart• 

MOSKOV A, 148ı m. 
Her günkü neıri1at. 

VARŞOVA, ı411 m. 
20,50 roman tefrikası. 21 hafif musiki, 22,30 

Şopen'in eserlerinden konıer1 23 danı muıi· 
kiıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,50 konser 22,20 karııık neıriyat 24 Si· 

c•n muıikiıi. 

ViYANA, 518 m. 
21,05 Ölmiyen Franı: iıimli muıikili dört 

perdeli sahne 23~ us. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21,05 haberler 21,45 karııık neıriyat. 

PRAC 488 m. 
20,30 karııık neıriyat 21 karııık neıriyat, 

21,SO Avanturye bir seyahat isimli hikiye, 
22~5 muıahabe 23,20 sece konseri. 

BÜKREŞ, 394 m. 
21 Ziter aletile konser 21,35 taganni 22,20 

Romen halk muıikiai. 

BllESLAU, 325 m. 
21,15 Eczacı isimli opera 23,50 karııılı: net• 

riyat. 

MELEK SİNEMASININ 
lraesine başlıyacağı 

MADAM BUTTERFLY 
Şayanı hayret Fransızca sözlü filmindeki methur • rolünde en 

->-büyük yıldızlara tefevvuk ediyor. (7654) 

Şekerci 
dükkanları 
tenhalaştı ; \ 

ÇÜNKÜ: 
Herkes bir taşla 
iki kuş vuruyor • 
Hem yemiş 
hem ilaç 
vazifesini gören 

''Tatlı 
Müshil,, 

, Jllillif ~t 
Asnn uındeai "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 

• 

Türkiye İçin 
1- K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28-

Gelen nrak ıeri .-erilmez.- Müddeti 
seçen nüalıalar 10 kuruıtur.- Caz••• ... 
rnatbaa1a ait iıler İçin müdiriyete mü· 
racaat edilir. Caı:et•mi:r: iJi.nların mea'u• 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
den kullanmağı Yeıilköy A,keri Raıat merkeziaden ••· 
daha ki.rlı buluyor ri1en mal\.ı.mata. ıöre, buıün. ha.-a az hu· 

lutlu ye ,.;.mali iat:lcametlerden hafif 
Deposu : BEŞiR KEMAL: ,;; •• ;..ı, devam edecektôr. 

MAHMUT CEVAT Eczanesı• Dün bava lazyôkô 762 môlômelre, aoeak• 
hk en çok 28, en a:r: 13 derece kaydedil· 

Kutusu: IS kurut• (7001) filll•"'ııi"ıii';ii'·-------•-
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Heyetimiz bu sabah yola çıkıyoı· Y.~zd~nfazla hatip 
(Başr 1 inci .. hilede) .. • 1 gibidir. Yalnız teferruata ait bazı~~~~ liğimiz Türkiye taraf:!'dan hakiki bir gay Soz soyleyecek 

ıuallere de sefirimiz.le Bulgar huku·. leler ~lnuıtır, onlar da yakında goruıu rete makeı olmalıdır. (Başr ı inci sahifede) 
meti arasında mü:ı:akerata dev:un e.~·· lecektır. • • Sofyaya giderken.. rar haber verilmesi kararlaıtırılınıt· 
terek, bu meselenın de halledılecegı· Bulgar ekallıyetlerı . tır. 
ni söyledi, SOFYA 22 (Sureti mahsusada gi· SOFY A, 20 (Sureh mahsusada Bundan sonra, kutlulama günle. 

Bulgar gazetecileri Başvekilimizi bir den arkadaş~mızdan) - Balkan Birliğin giden arkadaıımızdan mektupla) .. rinde lstanbulun muhtelif tarafların· 
türlü bırakmak iıtemiyorlardı. O da ken de Bulgar heyeti murahhasası Reisi M. Filbe - Sofya yolundayız. Katar su· da sinemalarda tiyatrolarda, ve muh· 
disine haı bir incelikle bu muhasaradan Sakizov'la görüştüm. Bana beyanatında ratle ilerliyor. Yemekli vagonda sa· teJif mahallerde meydanlarda veri-
kurtuldu. Bu çay ziyafetind~. sefareth~ dedi ki: yılı bir kaç yolcu vaı:·· Bulgar - Yu· lecek konferansların yerleri tesbit e-
nemiz binasında Bulgar ve dıger ecnebı - Selanikte toplanacak Balkan kon nan hududunu geçelı altı ıaat oldu- dilmit ve buralarda konferans vere-
gazetecilerin hummalı bir faaliyeti göze feransına iştirak edeceğiz. Orada ekalli ğu halde sağnnızdan, aolu~uzdan ku· cek zevatın listesi yapılmıttır. 
çarptı. yetler meselesi de görütülecektir. (ağımıza türkçe sesler gelıyor. Komite bu listenin kat'i tekilde 

Sekize doğrı M. Muşanov geldi. Ga Karadeniz misakı Yanıbatımda dört kitilik.bi". g~!'• teıbiti için önümüzdeki perıembe 
zeteciler on.u.n d:ı .etr.afını sardılar. Bul· SOFY A, 22 (Sureti mahsusada gi- yemekli vagonu'! her hangı. hır ko· günü öğleden evvel toplanacak ge-
gar Baıvekih ded.ı kı:. . den arkadaıımızdan)-Bir Bulgar gazete teıinde oturan ~U: a~am~.hıç .. zor· ce ve gündüz verilecek konferanı 

- Fırına verdık, pı;ııyor. Bekleyin, cm Tevfik Rüştü Beyle görüşürken, luk çekmeden ışıtebıleceıı:ı yuk~~k yerlerini teshil ederek buralarda kon· 
timdi çıkar. . . Karadeniz misakı hakkında malômat is·· sesle konuşuyorlar. Hallennde'? t~c· feranı verecek zevatın isimlerini 

Ziyafet ıon derece neıelı ~eçti ve tedi. Tevfik Rüştü Bey gülerek dedi ki: car oldukları belli. Fakat hepoı Turk kat'i tekilde hazırlıyacaktır. 
ıtkiz buçuğa ~a?ar de~am. ettı. , _ Karadeniz misakı da nedir? Ben değil. Üçü Bulgar. Yalnız tür~~e k~- Komite on beş gün ıonra tekrar 
Sobranya reısı de bır zıyal.et verJ_ı de sizden soruyorum. Lütfen izah eder nuşuluyor. Bir müddet huıusı ı~e.n· umumi bir toplantı yapacak ve kon· 

SOFYA, 22. A. A. - Hususı muhabı- misiniz? ni görüıtüler. Fakat mevzu gıttık· feransçılara vaziyeti bildirecektir. 
rimiz bildiriyo~ .' . Recep B. Bulgar gençlik teşkilcihnı çe geniıledi. Konuşma~~dan Bulgar Konferansçılar istedikleri mevzu da-

Sobranya reısı M. Mahnof, bu akıam • t ttı• olduğu anlaşılan zat Turk arkadaşı- bilinde cümhuriyet reJ.iminin propa· 
· d B kil p H t zıyare e Bulgarya otelın e aşve aşa azre SOFYA 22 (Sureti mabsusada gİ· na: gandasını yapacaklardır. Ancak 

leri ile Hariciye Vekili Beyfendi ve di· d k d ' d ) H lk F rkas - Y ann büyük misafirlerimiz ge· halk ve münevver sınıflara hitap ede-
h 1 f . b" "k b. en ar a aşımız an - a ı ı d d 1 t p ğer Türk murah as arı şere ıne uyu ır U • k•t•b· R B B ı genç liyor. Her taraf onan ı. sme a· cekleri konferan~ılara daha bildi· 

0 , , • z•af ffiUMl all ecep ey Ugar '" h k d "T 
akşam zıyafetı vermııtir. •.Y. ette mu lik teıkilatını ziyaret etti. Kendisine §ayı karıılarnak için alk er en en rileceği için konferansçılar ona gö-
rahhaslarııruz Bulgar başvekılı, Bulgar f k 1• d h" .. k bul ·· t dil istasyona koşacak.. Türk - Bulgar re hazırlanacaktır · · • d b' k ev a a e usnu a goı er er. • 
heyetı vekıle erkanı ve aha ırço ze- Recep Bey Bulgar gençliğine hita· dostluğu çok sağlamdır. Merkez komisyonuna bağlı olan 
V'\t hazır b~~un'."~~lardır. , ben vaki olan beyanatında Türkiyedeki Dedikten sonra şikayet yollu; köylü komitesi de avukat lımail Şev· 
Başvekılımızın Bulgar gazetecı· gençlik teşkilatı hakkında malumat ver· - Amma, siz Yunanlılarla anlat• ket Beyin reisliği altında müteaddit 

lerine beyanatı di. Halk Frrkasırun bu teıkilata verdiği tınız.. toplantılar yapmış ve cümhuriyetin 
SOFY A, 22 (A.A.) - Baıvekil lı- ehemmiyeti ve yakın bir istikbalde ala- Cümlesini ilave etmekten kendini kutlulama gününde köylerdeki teza-

met Paşa Hazretleri Bulgar matbuatı cağı yeni tekli izah etti. alamadL Münakata kızışmıtlı: hürat ile köylüden lıtanbuldaki teza• 
mümeuillerine atağıdaki beyanatta bu- Bulgar gazeteleri dostluğun Tütün meselesi ortaya atıldı. Türk hürata iıtira~ ~eceklere ait bazı 
lunmuştur: . . kıymetinden bahsediyorlar tacir dünyanrn en iyi tütününü ye· kararlar vermııtır. 

•Türk milleti, Bulgar mılletıne.kar: SOFYA, 22 (A.A.) _ Bulgar A- tiıtiren Türk - Bulgar ve Yunanlı· Bu kararlara göre, her köyde mu· 
11 samimi muhabbet ve dostluk hıılen . b'ld. . ların bu noktada müştereken hare• al!imler tarafından konferanslar ve· 
beılemektedir. Bulgar milletinin de ıansBı 

1
1 ırıyort:b t T" k 1 ket etmeleri icap ettiğini, ancak bu rilecektir. Köylerde de herkes evi-

. . hakk d . h' . ti u gar ma ua ı, ur nazır arının d h .. I k ti. d ..::ı·· . Türk milletı ın a aynı ıuıya a S f tıkl · t h kkı d g~ saye e er uç mem e e n e •w un· nı bayraklarla donatacaktır. . 1, • .. . d . M t o yaya yap an zıyare a n a ~- . . d h . . f. ti tm • u l 
müteha1111 o <ıugunu umıt e erım. a • . t fs'r ita bulunmakta ve bu ziyare- lerını a a ıyı ıya a ıa aga m • Köylerden stanbula da her ka-
buatın, iki memleket arasında mevcut n.•ı b~ .~ aB 1 . t d 1 l't tt••• b'. vaffak olacağını ileri sürdü. Nihayet riyeden bir kadın, bir erkek ve bir 
. . 1 k .. beti . . d t tin utun u garu an a ev ı e ıgı u• d h • k 1 a d .. k b' . . ıyı komşu n muanıe erının ve oı • .. k t' ··tı h.d ·f d d k söz döne olaıa uıusı azanç ann e koy me te ının son sınıfından bır • d h . d t k . . • yu meıerre ı mu e ı en ı a e e ere 1 . 1 k . . . luk baglarının a a zıya e a vıyeaı t• .,,. k I k ti. b. b' . b "l döküldü. Bu gar !acır er yana ya ı· talebe getirilecektır. 

. . k "h' 1.. d ıtcı omşu meme e ır ınne ag ıyan 1 H lb ki 1 d . . I 
çın oynıyaca mu ım ro u var ır. .. 1 k b'I h bbet d tl • k 1 la tiki.yet etti er... a u va an a· Bu mıaafırler ıtanbulda tanmırut a· 

b .. 'il . . mu e a ı mu a ve oı ugu ayı .. . d • ·ı . . . . . . Bulgar mat uat mume111 erını me- . tın k d. •rmız hiç te halinden tiki.yetçı egı • ılelerın evlerıne mıaafır edılecekler ve 
• ı k d'I • d · · ve ııaret e e te ır. T 

ıerretle ıelam ar ve en ı erın en ıyı z 1 B 1 · Si t di. Güler yüzle sadece: üç günlük tezahürata ittirak edecekler· 
Türk • Bulgar münaıebatına çalışmala· 

1 
• namet, .kal ~ garıe hve ~vo akagazlele- - Eskisi gibi kolay ve çok kaza· dir 

. d · erı neıre tı erı uzun ususı m e er • . 
rını temenru e erım. de Gazi Mustafa Kemalin büyük eseri· nıyorum, diyemem, fakat kazanını· ilk gün geçıt resmine ittirak edecek 

Arkadaşlarım ve ben Sofyada maz. . t .h d k .. .. ·ı h ·ı l t yor da deg" ilim .. ispati itte; ıık ıık olan köylüler diğer günlerde latanbulun • · • k b ld h nı eşrı e ere muşarunı ey ı e sme .. 
har oldugumuz samımı a u en ve a· p T f'k R" t" "k k · memleketinize gelip gidiyor, it göru· görülm~iie değer taraflarını gezecekler 
raretli mihmannüvazlıktan dolayı bil· a\an~n. ve e~ 1 T" k~ u ~u se tı"?e~· d d. ve ken.illeri ıinemalara tiyatrolara gö-
'>assa müteha11isiz. Bulgar zimamdarla Y=~~rı'~ ve !.tetınh'dur ıtye?'n1 yapkagdı te yorum.. e ı.. • • • türüleceklerdir. ' 

· · · k · -"k da d r en mu e ı en azım e y e. . rıyle ıkı memle etı aıa a r e en meıe k d' Türk _ Yunan misakı etrafında Komıte gelecek kadın, eTkek ve tale-
lelerin tetkikine baılamıı bulunuyoruz. me ~e ır. el T" k" · b" "k 1 Sofya gazetelerinin neıriyatı devam benin iıimlerini köylerden iıtiyecektir 
Bu husuıta henüz ıize hiç bir ıey aöy(j. h 

1 
u gazeBt ler, mu~lletiıy~ruenkauyubeı11ı a h ı·f b h"1-"- Gelecek cevaba göre --ıı•mag"a de-. 

Z
. "k'' 1 h .. b•tm a ç111nm u gar ı n rıı e- ediyor. Mu a ı mat uatın .... ~.e- . _...., 

yemem. ıra mu .ueme er enuz ı e- d' •... h. 1 • eh · f b'lh te hücum etmesine mü.kabil, muva· vam edecektir 
~ıiştir. F ak!'t "mtaai~ ~eticelere varaca- iı1!e?~ın:=k~~;irler"."""'ye ıne ı assa fık gazeteler bir parça ihtiyatkar ol· ------·--o--------
gım1ıza ıampımı o~~ ı ';'tn•rorum. "lakat La Bulgarie gazetesi, iki Türk veki- makla beraber, Türk - Bulgar doıt· Atletı" zm 
h kkımdetki ~şati!ba'ı" a edo' ante mihu edı' linin ziyareti ıadece bir nezaket eseri luğundan hararetle bahıetmektedir-

a ın a ın arına aır ve .. ı d • b • · · "' b"" ··k l M 
l 

.. l be d . ti ki oma ıgmı ve u zıyaretın ııyası uyu er. •• b k J 
en ıual e.bcelva nf emk 1t

1
• dr . '.di D bir ehemmiyet arzettiğini kaydederek Hükumet partisine mensup gaze· USa a a arJ 

« ntı a arun ev a a e ıyı r. ev· d" k" teler bu miıakın sulhu kuvvetlendir· 
let reisiniz hakkındn mevcut olan fev• ıyorHı: d I d" T" k d k l" d · · fki lı ·· h d • er tey en eve unyaya ur • mek için atılmış mühim bir a rm 

aha. e. ıykı. e rı ~~ ;~n '!!Ufa e e ve Bulgar dostluğunu göıtermeğe matuf olduğunu, hiç bir devlet aleyhine 
tes 

1
•t ım apnma nT";~ ko uBm.I ti. t olan bu ziyaret Balkanlarda bir muva- müteveccih olmadığını, Tevfik Rüıtü 
ımet aşa, ur • u gar care ,_,.. 1 k 11· k d' ... M k . .. k h d . ktl h kk d 1 .. 1 zene amut o ara lece ı etine le ır. DU Beyle Mösyö a sımoaun muıtere 

mua e eıı a b a ınla .soru an d1~!' e ziyaret jki komsu memleketin devlet a.- beyanatına iıtinat ederek yazmakta-
cevap olarak u meıe enın ve ıger d I kat d'I 1 • tla .. . 1 1 1 • · d k.k am arına e ı en yo u ve yenı tar • dırlar. 
Tu··<. Bu gar meıe e erının e tet ı e· . tt' •· k .. ük" t dil•t takd' 

· · ld • ·· 1 • t' rın ıcap e ırecegı uç a a ı ır 
dılmı• o ugunu soy emıf ır. b' • ı.o kt' " 

s • • • • • b l • ve tes ıt ımKanını verece ır . 
Başvekılımız selırlerı ka u . ettı Gazete makalesini ıu suretle bitir-

SOFY A, 22 (A.A.) - (Suretı mah· mektedir· 
ıua~da giden arkadaıımızdan) -;-- B~ı· «Yeni. Türkiyenin icraatınr her mem 
vekil ismet ;aıa yanında, Tev~k_ ~Uf• leketten evvel hayranlıkla takdir eden 
tü Bey. old~.g~ halde, Macar s~fırını ka Bulgarjstan bu memleketin milli ve bey 
bul ettı. l\%lakattaıı sonra sefır cen~p· nelmilel planındaki muvaHakiyetlerden 
lariyle görü,tüm.. Ve Macar Basvekıli- samimi bir surette sevinmektedir TV\" sa 
nin ne zaman Ankaraya geleceğini sor· firlerimiz bunu li.yik olduğu ibtiramt 
dum. Dedi ki: bulmakta olan Türk • Bulırar rlost ı 

- Başvekil M. Goembo~ı 25 Eylül- nun bu saatlerinde burada takdir edebi· 
de Sofyadan geçecek ve do:.ru Ankara· lirler." 
ya gidecektir. Avdetle de Sofyada bir Hükumet Demokrat frrkasının naşi. 
gün kalacaktı~.. .. ri efkan olan Zname gazetesi iki mille-

Macar sef~r~nden so~~a. :V ~nanısta- ti bağlıyan hararetli muhabı,.;t ve dost-
°;ın Sofy!' s:Fırı Baıv~kihmızı zı~~r!t ~t luk bağlannı kaydederek diyor ki: 
tı ve yırmı bet dakika kadar goruttu. Bunların yalnız doıtluğu en eyi istik· 
Y.~nan Sefir'. ilı; de görüştüm. Kısaca ve halleri için kafi bir rehinedir ve hudutla 
gulerek dedı kı:. . .. • rının temamiyetini tekeffül ve müteka-

- lımet Pa,a Hazretlerıle mulaka- bil kuvvetlerini masun bir ıekilde muha-
tnndan çok memnunum. . . . faza için en emin bir zaman teskil etmek 

Muhalif Slovo !!'az~teıı dıyor kı • tedir. iki memleket arasındaki .;,ütekabil 
''Türk - Yunan mııakını araıtıracagı- rabıtalar avni zamanda iki milleti men-

mıza ~enfaatler~mizin Türkiyenin men· fııatlerindeki iıtirak esaıına müstenit it· 
faatlerıyle hangı noktalarda tetabuk e- kı dostluklarına hizınet edecek mahiyet-
dece~ini aramakhğunız ve bu esaı Üze- tedir 
rinc bu. memleke~~ b~r anla,ma imkinı- D;mokrat antantının naıiri efki.rı olan 
nı derpıı etmeklıgunız daha muvafık Çankof'da sabık hariciye nazın M. KaJ. 
tır. . d'" b' .. b d d. koff divor ki : 
Aynı gazete ıger ır nus asın 8 •- '' D~ıt Cümhuriyetin Balkan kom· 

yor ki: şulru-r içinde Bulgar zimamdarlarını ziya 
Milletimizin Türklere kar§ı mütehassiı retlerini iade için bize mesul mümeısile-

olduğu eyi hisler, bize karıı hissiyatını rini gönderen ilk memlek•t olmaıı bizim 
sık sık izhar etmiş olan büyük islahatçı için ehemmiyette ari değildir. 
Gazi Muıtafa Kemal'in teveccüh ve mu- M. Kalkoff Türkiyenin, Bulgaristanm 
habbetindo makes bulmaktadır. " 1925 de daim! bir sulh ve dostluk misa-

Bununla beraber bazı gazeteler, Yunan kı aktettiği iki memleket olduğunu hatır 
matbuatı tarafından Türk-Yunan miıa- latınakta ve Sofyada bulunan Türk zi. 
knına dair yapılan muhtelif tefsirat hak· mamdarlarınm iki kom~u memleketi bat· 
kındaki hayretlerini gizlememektedir. lıyan menfaatlerin iştirakini ve bu mem-

Zora gazeteıi bu hususta şu satırları leketlerin birbirlerini tanmıak ve mü 
yazıyor : tckabilen hiirmet etmek hususundaki gay 

"Türk - Yunan misakının Bulgarista- retlerini hemahenk kılmak ve tatbikat i 
na kartı tevcih edilmiı olduğunu iddia le de telif etmek lüzumunu takdir etme· 
eden Elefteron Vima gazeteıinin yaptığı lerini temenni eylemektedir." 
entrikalara kapılmamalıyız. Türkiyeden Hükumet liberal fırkası naıiri efkarı o 
istiyecek hiç bir şeyimiz yoktur ve Baş.. lan Nezavisıimaste gazeteıi de ıu satır 
vekil M. Mu•anoPun muhterem devlet a• ları yazıyor : 
damı lımet Paşayi Bulgaristanın Türk " Bütün matbuatımız, Bulgar milleti
toprağı üzerinde hiç bir emeli olmadığını nin türk milletine kartı duyduğu hisle
bir deta daha temin edeceğine kanjiz. Bu rin ani olarak tezahürünü kaydetmekte. 
noktanın malCim olması ve Ankaranın bu d. B b' d b ır. una ınaen it· ki, u mütekabil zi· 
cihetten müsterih olması lizundır. 

0 
yaretlerin istihdafettiği netice elde edile 

SOFY A., 22. A. A. - Türk ve Bul· bilmek için, bu ıamimiyet ve açık kalpli· 
gar nazırları p.-asındaki mükilemeler de 
vam etmektedir. 
Başvekilin refikaları Hl. rahatsız· 

lık geçirdi 
SOFY A, 22. A. A. - Hususi muhabi

rimizden : 
Dün akşam M. MuşanofPun çay~iya· 

(etinden çıkarken Başvekil ismet Paşa 
Hazretlerinin refikaları Hanımefendi 
biraz rahataızlanmıılardır. Müşarüniley 
hanın bu sebeple operaya gelemediğini 
haber alan Kral Boris Hazretleri derhal 
hususi doktorları Profesör Stanişef'i 
göndermiılerdir. Profesör geç vakte ka· 
dar Hannnefendinin tedavileriyle meşgul 
olmuştur. Hasta iyileımiştir. Doktorlar 
yarın seyyahatine mani olmadığını söyle 
mişl~rdir. 

Heyetimiz yarın saat onda Tornova ve 
Varna tarikiyle htanbula hareket ede
ceklerdir. 

T icarl müzakerat 

--

• * • 
iki gündenberi Bulgar gazeteleri· 

ni, Yugoslavya ve Bulgaristan kral· 
ları arasında Belgratta vuku bulan 
mülakat ehemmiyetle mefgul etınek· 
tedir. Başta La Bulgarie olduğu hal· 
de bütün hükümet gazeteleri müla· 
kata büyük ehemmiyet atfetmekte
dirler. La Bulgarie baş makalesin
de iki memleket arasındaki müna&e· 
batın takviyesi lüzumuna İşaret et
mekle beraber, arada halledilmesi la· 
zım gelen müıküllerin de çok oldu
ğunu ilave eylemektedir. 

* * * 
Mektubumu postaya vermek Üze-

re olduğum bu dakikada Türk ve Bul· 
gar bayraklarile süslenen Sofya 
caddelerinde halk İsmet Paıa hazret
lerini ve refakatlerindeki zevatı kar
ıılamak için istasyona akın etmekte 
idiler. 

Nazım NAFiZ 

Şehirden şehire işleyen 
otobüsler 

Nafia vekaleti otobüsler hakkın· 
c1.a yeni bir kanun liyihası hazırla• 
maktadır. Bu layihada Türkiyede te· 
birler arasında uzun sefer yapan 
kamyon ve otobüslerin §artları tayin 
edilecektir. 

Şimdiki halde her önüne gelen 
uzun mesafelerde otobüs iıletebilmek
tedir. Bir otobüsün uzun yollara çı· 
karılıp çıkarılmıyacağı ve ne kadar 
yolcu alacağı tayin edilıniı değildir. 
Anadoluda ıehirler arasında İfliyen 
otobüslerin ekserisi yük kamyonla .. 
rından bozmadır. 

Kanun layihasında ıehirler ara
sında uzun seferlere çıkacak otobüa
erin yolcuların istirahatini temin ede .. 
bilecek şekilde olması gözetilecektir. 
Bundan batka bu gibi otobüslerde 
yedek alet bulunması mecburi adde
dilecektir. 

Geçenlerde buradan Edirneye gi
den bir otobüs yan yolda bozulmut, 
yolcular saatlerce krrda beklemiıler· 
dir. Kanun layihasında halkın ıey
rüsefer emniyeti de nazarı itibara a
lınacaktır. 

-

SOFY A, 22 (Sureti mahsusada gİ• 
den arkadaşımızdan) - Öğrendiğime 
göre, Bulgariıtanla aramızda devam e
den ticari müzakerat iyi safhaya girmit 

Bu!gar Başoekilinin iki sene ev vel Ankarayı ziyaretinde alınmıt 
resimlerinden .. 

(Başr 1 inci sahifede) 
ci, Sabahattin ikinci, Niyazi üçüncü. 

Bu koıuda müe11if bir hi.diıe olmut, 
ve diğer bir atlete yumruk vuran Remzi 
diskalifiye edilmiştir. 

Üç ad mı: Sefün • 13/39 • birinci, 
~u derece yeni Türkiye rekorudur. Tev 
fik • 13/30 ikinci, Kaya üçüncü. 

200 metre: Semih • 22 8/ 10 birinci. 
Papadoploı ikinci, Raif üçüncü. 

Bu yarışta müsabaka harici kopn 
Alman Levi birinci gelm.iıse de ecnebi 
tabüyetinde olduğundan dolayı derece 
verilmemiıtir. 

400 manialı: Sami 61/10 birinci, Tev· 
fik ikinci. 

Cirit:: Karakaş 53/2 birinci, Sudi 
44119 ikinci, Müfahham üçüncü. 

4 100 bayrak : Galataıaray takı· 
mı 20 birinci, F enerbahç.e, ikinci. 

4 400 bayrak : Galatasaray takımı 
3, 39 6/10 birinci, F enerbahçe takımı i
kinci, - Bu derece yeni Türkiye rekoru
dur. 

Sırıkla irtifa: Haydar 3/31 birinci. 
Bu derece yeni Türkiye rekorudur. i

kinci Fethi. 
800 metroda birinci gelen Karancopo 

loı ecnebi tabiyetinde olduğu için müsa
baka harici addedilmit ve onu takiben 
gelen büyük ve küçük Besimler birinci 
addedilmişlerdir. 

Yeni bir turnuva 
C. H. F. Eyüp nahiyesi Defterdar 

Semt Ocağı gayrifedere klüpler genç 
Jiği arasında yakından temas ve an
la§mağı temin için çok gÜzel ve fay
dalı bir teşebbüste bulunmuıtur. Def· 
terdar Semt Ocağı Federe haricin· 
de kalan klüpler için bir tilt maçı 
tertip etmiş ve bu maçın galibi için 
büyük bir de çini vazo koymuştur. 

Maçlar Edirnekapı haricinde Gay · 
ri federe klüplerin en iyi çalııanla· 
nndan lleri - Bozkurt spor klübü 
tarafından uzun müddettenberi hazır· 
!anmakta olan sahada yapılaee.k
tır. 

Şilt maç.lan İ§tİrak edecek klüp
lerin vaziyet adedine göre gelecek 
ay içinde baılıyacaktır. Şilda iıtirak 
edecek klüplerin kaydı her cumarte
si, pazartesi ve çarıamba günleri Ay .. 
vanıaray değirmeni kar§ıamdaki O
cak binasında yapılacaktır. Bu bir 
tek teıebbüaün yolunda iyi bir mu
vaffakıyet temin edeceği muhakkak
tır. 

Sarı • Kırmızı dün de çalıftı • 
Galatasariıydan ayrılarak Sarı • Kır· 

mızı klüp namı altında çahtmağa baılamıt 
olan ve tamamen genç elemanlardan i .. 
baret bulunan San • Kırmızı takımı dün 
de Fenerbahçe ile Fener stadında cem'i 
entremanlarıru yapmışlardır. 

Ankaraya gidecek Sporcular 
lSTANBUL, 22. A. A.·- idman ce

miyetleri ittifakı umumi merkezi bu
gün Erzurum mebusu Aziz Beyin riyaıe 
ti altında toplanmııtır. 

lçtimaa umumi merkez müntehip a· 
zalariyle federasyon rüesası iıtirak et· 
miştir. 

Bu toplantıda Cümhuriyetin onuncu 
yıldönümüne müsadif bayram günlerinde 
Ankarada yapılacak Türkiye birincilikle 
rine ait hazırlıklarla 25 birinci teşrinde 
An~arada toplanacak umumi spor kong
resı etrafında görüşülmüıtür. Her fede
rasyonun, şimdiye kadar tesbit edilen 
tecrübelerden de istifade ederek ken
di ıpor ıubesine ait bir nizamna:ne ve 
bir müsabaka talimatnamesi hazırlama
sı ve bunu kongrenin tasvibine arzebne 
si takarrür etmi-.tir. 

lçtimaa yarın .devam edilecektir, 
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ltalyan darülfünunlularl 
dün şehrimize geldiler 

Bugün abideye çelenk koyacaklar 

Dün ıehrimize gelen ltal:yan ünitJersite talebesi 

ltalyan bandıralı Pori Poıkari va
purile dün akşam saat 19 da ıehri· 
mize 350 ltalyan üniversite talebeıi 
gelmiş ve Milli Türk Talebe Birliği 
azası tarafından karıılanmııtrr. 

Bu esnada mütekabil ve ıamimi 
tezahürat yapılmıştır. Talebe arasın· 
da bazı İtalyan profesörleri de var-
dır. • 

ltalyan talebesi, bu sabah Tak· 
ıim Cümhuriyet abidesine çelenk ko· 
yacaklar ve vali Beyi ziyaret edecek
lerdir. 

Bugün ltalyan maslahatgüzarı ta
rafından ıereflerine bir çay ziyafeti 
verilecek ve bir resmi kabul yapıla-

caktır. Bu gece şereflerine Şehir ti• 
yatrosunda bir müsamere verilecek
tir. 

Misafir talebe, yarm vapurda Türl 
talebe şerefine bir çay verecekler 
ve yann gece ayni vapurla ıehrimiz .. 
den ayrılacaklardır. 

Misafirlerimiz, lstanbula gelir
ken lzmire de uğramışlar, valiyi, iz. 
mir halkevini, panayir mahallerini, 
Erkek Muallim mektebini ziyaret et• 
mitlerdir. 

lzmir Halkeviııde kendilerine Ü· 
züm ve incir ikram edilmiıtir. Pori 
Poskari vapuru yeni ıistemde, küçük 
ve lüks güzel bir vapurdur. 

Darüşşafakanın 
60 ıncı yılı 

Vapurculuk Şirketi 

(Başr ı inci sahifede) 
kanın tarihçesi hakkında tahlili bir 
konferans verdi. 

Ki.mi Bey, Darünafakanın 60 ıe
nelik hayatını itııa, \.-.:vc;.-~ut "-.; ~u

hayet tekrar terakki ve itila omak Ü· 
zere üçe ayırdı. Darii§tafaka, 68 se· 
ne evvel kurulan cemiyeti tedriıiye
nin bir eseridir. O zaman, yani Ab· 
düli.ziz saltanatının sonlarında timdi 
Oniveraite binaıı olan Babııeraakeri
de Yusuf Ziya Bey isminde bir me
mur, evinden kaleme-. gelip giderken 
çarft içinde esnaf ve çıraklannı:n, 
çarıı açılıncaya kadar orada beyhu
de bekleyip vakit geçirdiklerine dik
kat etmiş, ve bunlara okuma yazma 
öğretmek için komtuları Tevfik ve 
Muhtar Beylere iti açmış, bunlar da 
bu fikre iıtirak etmiıler ve cemiyeti 
tedrisiyenin en.ırnı kurmuşlardır. Bil
ahara Sıhhiye nazırı olan Yusuf Zi· 
ya Bey ile Vidinli meıhur riyaziye
ci Tevfik Pata ve Gazi Ahmet Muh· 
tar Pata, evvela çırak mektebinin 
daha. sonra Darünafakanın temelini 
kurmu§-lardır. Cemiyetin müessisleri 
arasında Manyas Zade Refik, Recai 
Zade Mahmut Ekrem, Namık Kemal, 
Ali Vafi, Sadullah ve Galip Paıalar 
ve daha bazı yüksek şahsıyetler var· 
dır. 

Ali Kami Bey, Darünafakanm 
ilk 20 senelik hayatında yüksek tah· 
sil mektepleri seviyesinde bulundu· 
ğunu, Salih Zeki, Ferit, lsmail Safa, 
gibi büyüklerimizin bu devir mahıu· 
lü bulunduğunu, Darüııafakalıların 
memlekete, her sahada llizmet ettik
lerini kaydettikten sonra, bilhaua tU 
noktayi ehemmiyetle iıaret etti: 

"istiklal harbi esnasında, Anado
lu telgrafçılannın milli gayeye hiz· 
metlerinden ve Anadolu hükıimetin
den aldıkları emirleri harfiyyen tat
bik ederek merkezle rabıtalarını ke .. 
mek hususundaki medeni cesaretlerinden 
Büyük Millet Meclisi küraüıünde tak
dirlerle bahsolunurken, bunların hep
sinin Darüşşafaka.lı olduğunu da 
unutmamalıdır. Darüııafakalılar 
mekteplerinden öyle bir terbiye al
mıtlardır ki: Onları insiyaki bir hiı
le iyi bir, doğruya ve vatan sevgisine 
sevketmiştir. 

Türk tarihinin minyatür bir nü
muneai gibi itili, tevakkuf ve inhitat 
devirlerini yaıayan Darüışafaka, on 
ıenedenberi yani cümhuriyetle bera
ber yeni bir hayata doğmuı, tıpkı 
yeni Türkiye gibi canlı ve kuvvetli 
hamlelerle önünde açılan nurlu yol· 
larda ileri gitmeğe baıJamııtır . ., 

K&mi Bey, meırutiyetten sonra 
hele harp senelerinde Darünafaka
nın içinde bulunduğu ıztırabı, idare 
heyeti raporlarile müdellel bir suret· 
te izah ederek cümhuriyet zamanın· 
da, cemiyeti tedrisiyenin ve Darüı
ıafakanın himayesini Üzerine alan Jg.. 
met Pata hazretlerinin yüksek him
meleri sayesinde gerek Darülnafaka 
binasındaki tamiratın ikmalini ve ge .. 
rek idari, ilıni ıahada terakki ve İn· 
kİ§afını kaydetmiıtir. 

Kii.mi Bey, Darünafaka mezun
larının Avrupa ve yüksek mektepler 
duhul imtihanlarında ve hayatta gö .. 
terdikleri muvaffakıyetlerin, kendi
sini yetiıtirenlerin teveccühlerini kuv
vetlendirmekte olduklarını, intizam 
ve disiplin altında yetişen bu gençle· 
rin memlekete çok hizmet etmeğe 

namzet bulunduklarını her vilayette 
bir, hatta bir kaç Darüşşafakalının 
vücuduna ihtiyaç olduğunu tebarüz 
ettirmiıtir. 

Müteakiben, Ali Kii.mi Bey, Da
rünafakanın yetittirdiği kıymetli ze
kiların ve bu meyanda evveli; 32 
aene müddetle fasılasız olarak top
lantılarda okunan kardeıi lımail Sa. 
fa Beyin tiirini okudu ve alkıılandı. 

ilk heyeti umumiye sekiz 
teşrinievvelde toplanıyor 

Vapurculuk anonim ıirketi nihııyet faa 
liyete geçmek için hazırlıklara başla
ınıttır. Yeni şirketin teıiıi için ilk heyeti 
umumiye 8 Teırinievvel pazar günü va• 
purcular birliği binaarnda toplanacaktır, 
Bu ilk kurulut toplantıımda ıirketin acı 
mayeıi tespit edilecektir. 

Bu sermaye teıpiti iti taktiri kıymet 
hakeminin nihai kararma nazaran keı· 
bi kat'iyyet eden gemi kıymetlerine gÖ• 
re hesap edilecektir. Ayni toplantıda i· 
dare heyeti intihabı da yapılacaktır. 

Heyeti wnumiyenin içtimaı tarihine ka 
dar geçecek müddet zarfında müeuiıler 
mütasarrıf oldukları gemileri şirkete da 
vir ve ferağ edecekler ve buna mukabil 
hiuedar varakaları alacaklardır. 

Mevcut vaziyete göre vapurculuk tir-
ketinin 15 teırinievelde faaliye geçebile 
ceği ümit edilmektedir. 

1 KUçUk haberler 1 , __ _ 
* İstanbul Evkaf müdüriyeti mer· 

kez tahakkuk ve tahsil memuru Hü
aamettin Bey Üsküdar mmtakası Bey, 
lerbeyi maliye tahsil memurluğuna 

tayin kılınıruıtır. 

• Deniz ve Hava müıtetarı Sadul· 
lah Bey dün Ankaradan • tehrimize 
gelmiıtir. 

* İstanbul deniz ticaret müdürü ve 
klavuzluk işleri müdür vekili Müfit 
Necdet Bey, dün lzmirden avdet et
miştir. Müfit Bey, lzmirde klavuz• 
luk itlerini tanzim ve teıkili.tı ıs.!ah 
ve tensik ile meıgul ohnuttur. 

Yeni Japon 
Sefiri geldi 

(Başr 1 inci sahifede) 
''Mc.kaddea hazine,, niıanının ikinci 
rütbesini ve Romen ve Norveç niıan· 
larmı hamil b\ılunan Vikont Muşa• 
koji müteaddit beynelınilel konfe
ranslarda ve son defa silahlan azalt. 
ma konferansında Japonyayı temsil 
etmiıtir. 

Yeni sefir, yakında Ankaraya gi
derek itimatnamesini takdim edecek· 
tir. 

Vikont Muıakoji, memleketini 
Türkiyede temsil etınekten memnun 
görünmektedir. 

Daha sonra Vasfi Mahir Beyin ve 
Darüışafakalılar idare heyeti azasın• 
dan Fethi Sezai Beylerin tiirlerini o· 
kudu ve alkıılandı. 

Ali Kii.mi Bey, bu üç ~iiri okur
ken, her birinin edebiyatımızın geçir. 
mekte olduğu üç tekamül devreıine 
birer misal telakki edilebileceğini, 
büyük kardeıi lsmail Safa Beyin e
debiyatı kadime, Vasfi Mahirinki· 
nin edebiyatı cedideye ve nihayet 
gerek vezni, gerek uıliibü itibarile 
Fethi Sezainin tiirinin ise içinde bu
lunduğumuz serbest vezin tür telak· 
kisine birer misal olabileceğjni &Öyle· 
di. 

Ali Ki.mi Beyin nutkundan son· 
ra, kazaaki, ıamilnik rakııları oynan 
mış, müzika güzel havalar çalmıft 
bili.hara Faruk Nafiz Beyin istiklal 
harbi mücadeleıine ait Kahraman 
piyesi çok muvaffakiyetli bir ıuret• 
te temsil edilmiıtir. 

Bilhassa artistlerin, rollerdeki mu 
vaffakiyeti ıeyirciler üzerinde çok 
iyi intibalar bırakmış ve müteaddit 
yerlerinde coşkun bir surette alkıt· 
lanmı§.lardır. 

Merasime geç vakit ve davetlile
rin izhar ettikleri memnuniyet ve 
sam~i bir hava içinde nihayet ve
rilmiıtir . 



"'&2!""""4 ...... / 

Trakya mektuplan 

Edirnede inkişaf hareketi 
Dünkü ve bugünkü Edirne-Edirnede zirai ve iktısadi 
vaziyet - Hars ve irfan hareketleri - İnkişaf · ve 
tekamülün üç müessir amili-Belediye ve su işlcri
Mcmurlar kooperatifi - Turing Kulübün bir karar 

Edirnenin umumi man;ı;aralann dan: Tarihi Meriç köprüsü •.. 

Trakya mektuplarına ha§larken ıunu 
diifündüm: 

Kariterime, Trakya'run ahvali umu
..,Uyesi ve her günkü vekayii; iktiııadi si
yasi ve içtimai vaziyeti hakkında mun
tazam ve müselsel malumat vermek, bu 
vaziyetlere ve vekayıa nazaran viliyetle
rimiz arasında mükayese yapdabilmeaini 
temin etmek. .. 

Trakyada Edirne, Kırklareli ve Te
kirclaiı viliyetleri vardır. Her birinin 
kendilerine mahsus idhalat ve ihracat is
keleleri mevcuttur. Tekirdağ, Marmara
dan; Kırklareli Alpulludan; Edirne ken
eli istasyonundan; Edirneye bağlı bir 
çok kazalar da son zamanlarda büyükçe 
bir ticaret merkezi haline jnkılip etmif 
elan Uzunköprü, istasyonundan istifade 
ederler. 

Edime, bugünkü coğrafi vaziyete gİ· 
riftar olmadan evvel, kalabalık nüfusa 
ve o nispette iktisadi faaliyetlere malik
ti. Yunan ve Bulgar hudutlarının şehre 
yakınlık peyda etmeleri halkin buraları· 
nı boı bırakmalarına sebebiyet vermiş 
ve ' ehir bi r daba eski vaziyetine geleme
m.ittir. Bunu gözönünde bulunduran ve 
Trakyayı kalben benimsemiı Trakya 
münevverleri, hükUmetin himayesine dar 
7anarak memleket nüfusunu teksife, 
memlekete bağlanmayı temin etmek için 
de sına:i ziraati yükseltmiye cebt et
miıferdir. Bunun içindir ki benzerleri 
Avrupada bile ender bulunan Alpullu
claki Şeker fabrikasile Tekirdağ'daki şa
rap fabrikası meydana gelmittir. 

Edime vili7eti vaktile 200,000 nüfu· 
sa malikti. Bu mıktar Balkan harbile U
mumi Muharebe ve son Milli Mücadele 
neticesinde !ıayli azalmıt ve son seneler
de günden güne tezayüde batlıyarak 
36000 ni geçmittir. Bu miktarın 6000 ru 
Muaevi 180 ni Ermeni, 300 zü Bulgar, 3 
Ü ltalyan, 25 ti de Bulgarla'8n Rumlar
dır. Geriye kalan nüfus kimilen Türk· 
tür. Yuııoslavyadan Romanyadan ve Bul 
garistandan gelen muhacirler, hükiime
tin )'&rdimile, az zamanda it ve istihsal 
ıaha11na atılarak memleketi ıenlendiri
yorlar. 

Milittan 7 asır evvel Çanakaleden ge
~erek buralara yayılan (Trakhan) aıi· 
retleri Edirneyi ((Oskidamak) adı altın
da kurmu,Iar, ondan sonra tarihin ve hi .. 
disatın en çetin meddicezirleri altında 
kalan Edirne, hazan Romalılara, hazan 
Hünlere, Bulprlara ve Ruslara ve niha
yet tekrar Türklere geçtı'kten sonra Rus
lara, Bulgarlara ve Yunanlılara dütmüı 
\>e nihayet Türkiye Cümhuriyeti harita
lannda eski vaziyetini almıttır. Bunun 
içindir ki Trakya mebusları maceralar 
içinde 7eti~mit olan bütün bir mevcudi
yetlerile bu maceralı ıehrin yaralanın 
u.nnaia ve sızılarım dindirmeğe sa•a11-
yorlar. 

Edime, Tunca, Meriç, Arda nehirle
rinin birlettikleri yerdedir. - Bu nehir
ler araziyi battan bata suladıklan için -
münbit ve mahsuldar ovalara maliktir. 
Her türlü zahire ve hububat ve bilhaua 
ıon zamanlarda Trakyalıları İhya eden 
pancar zeri7atı bereketli mahsuller veri· 
7or ve kiilli7etli mıkdarda hayvan bes-

Milliyet'in romanı: 20 

!eniyor. Edirnede iktisadi vaziyet, ahva· 
Jin bütün şeraitsizliğine rağmen günden 
güne inkişaf etmekte ve milli bir mahi· 
yet aJmaktadır. Peynircilerin ve tütün 
sahibi sütçülerin fırka himayesi altında 
taraf taraf muntazam bir teıkilita gir
miş bulunmaları ve gene memurlar ta
rafından 12-15000 lira sermaye ile ku
rulan (memurin kooperatifi) ite batlamış 
olması ve vili.yete merbut kaza merkez
lerinde birer ıube açmak suretile teıki
libnın tevsiini ıaye ittihaz etmis olması 
buna delildir. 

Mektepler 
Edirne, ötedenberi, mektepler ve mek

tepliler tehri olarak tanınmıştır. Haliha
zırda 1 kız lisesi, 1 erkek lileıi, 1 erkek 
muallim mektebi, 1 muhtelit ortamektep 
1 sanatlar mek.tebi, 1 hususi anamekte
bi, birer hususi Bulgar ve Musevi mek
tebi 1 ecnebi ltalyan mektebile 2 erkek 
ve kız tehiryatı mektebi ve 15 resmi ilk· 
mektep vardır. Bunlardan maada bine 
yakın talebesi bulunan bir de jandarma 
mektebi mevcuttur. 1932 • 1933 ders se
nesinde ilkmekteplerde okuyan talebe 
mevcudü 3095 t• balığ olmuftu. Bunun 
1348 zi kız ve mütebalcısi erkekti. 

Uc idareci 
Gerek iktisadi vaziyeti tanzim ve ge

rek harı ve irfan sahasında miJli ülküye 
müteveccih mesaiyi tevzin ve inki,af et
tinnek hususunda üç müeıs!r i.mil var
dır ki bunlann müttehit ve mütesanit bir 
cephe halinde hareket etmekte bulunına· 
11 Edirnenin en büyük mazhariyetini teı• 
kil ediyor: Vilayet makammm Salim 
Ozdemir Bey ııibi genç ve heyecanlı bir 
valide bulunması, fırka makanizmasırun 
akincı oğlu lbrabim Bey gibi hadiaeler 
içinde yetiımit ve fırkacılığın icap ve 
mukteziyatını ruhundan kavramıı olan 
feal ve müteşebbis bir vatanda§ elinde 
bulunması ve gene fırka he7etiru teıkil 
eden zevat meyanında fabrika, çeltik ve 
dalyan ııahibi gibi yüksek sennayelerle 
çalı'8n müteşebbis Türk çocuklarının 
mevcut bulunma11, belediye idaresinin 
Ekrem Bey gibi cidden erbap ve sağlam 
görüılü bir reise malik olması - kalben 
ve fikren de elele vermiı olan - bu üç 
müessir imilin memleketi Ümran ve inki .. 

1 
tafa yürütme itinde muvaffakiyetten baı 
ka bir ıeyle karııla'8cak ihtimal mevcut ı· 
bulunmadığını ııösterir. Cümhuriyet Halk 
Fırkasının naıiri efkan olan ve haftada 
iki defa kuvvetli neıriyatla çıkan (Milli 
gazete), bu ahenk mesaiyi JÜmullendir· 
mekte ve muntazam bir takip altında 
her tarafa aksettirmektedir. 

Su İfleri 
Edirnenin en bariz noksanlarından bi

ri memleketin sudan mahrumiyetinde top 
!anıyordu. Senelerdenberi hu ıstırabı du-
7an belediye nihayet, bu yaz iptidalann· 
da, me,kur bir karar almıı ve Maliye 
Vekiletile temasa geçerek Ankaradan 
150 bin liTalık bir istikraz yapmııtı. is
tikraz edilen paranm son taksiti olan 
100,000 lirayı alıp getirmek ve bazı itle
ri intaç etmek için bir ay evvel Ankaraya 
giden belediye reisi Ekrem Be,. evvelki 
ııün Edimeye dönmüı ve belediye mec· 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'Ja sinema yıldızlarının romanı 

Yazan: VICKI BAUM Tercane: KAMRAN ŞERiF 
Çepeçevre havuzun etrafında kılıç çİ • Donka'nın yanına oturdu. Vücudundan 

iekleri, uzun sa.pJarını, k1nnızı ve sarı sıçrıyan sular Donka'yı ıılatb. 
renkte iri hatlarını suya aksettiriyorlar· Kadm sordu: 
dı. Bu gürbüz çiçeklerin, deniz kı7mnın - Kocaman çocuk, frakım nerede bı· 
l<amlan içinden dimdik çıkıtmda Olevire' -raktın? 
in altından mükemmel bir heykeli andıran Bu suali sorarken saadet, bütün ııiıcle-
vücudünün, projektörlerin ıiddetle ay- ligi ile gözlerinde mündemiç bulunuyor· 
dınlathğı suyun dibinde, hemen hareket- du. 
siz hir halde yüzütünde hakikate hiç Oliver sahili iıaret etti. Filhakika, el
benzemiyen bir hal vardı. Sessiz, meı'ut, bıseıi kumların üzerinde duruyordu; be
sabur Oliver'in sudan çıkmaaını bekledi. yaz yeleği, hafif hafif ese~ ~üzııarda, uy • 
Olive;'in, ta Oxford'dan beri, dipten yüz- ku•u gelmit bir hayvan gıbı sallanıyordu. 
me rökoru vardı. Atlama tahtasının u- - Biliyor musun, frakın hapı yutmuı .. 
cuna kacfar gitti. Oliver balık gibi hala Sinemadan çıkarken yırtmıılar.. Parça 
dipteydi. Sırtüstü dönüp öyle yüzmeğe parça etmiıler .. 
başladı ve yavaş yavaı satha çıktı, çık- Kadın gülümsiyerek sordu: 
mak için havuzun kenarına tutuRdu ve - Hoıuna ııider mi böyle ıeyler?. • 

ir 11 ra 1 ta, tahtanın üzerine çıkıp lakayt bir tavırla ceYap verdi: 
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lzmir 9 Eyliil panayırı 
Zaro ağa da kendini teşhir ediyor 

lZMlR,(Milliyet) - Güzel lz-1 Şark halı kumpanyasının, Turan 
mir ~hrinin çehresini bozan ve yağ fabrikasının ve İzmir Beledi
on seneye yakın zamandanberi yesinin yerleri yekdiğerinden iti
ruhlara kasvet veren yangın hara- nalı ve cazip bir surette süslenmit
beleri üzerinde kurulan 9 Eylul tir. 
Panayırı ihracat mevsimine teaa- Sabahtan itibaren gece saat yir
düf ettiği için limanda, sokaklar- mi dörde kadar muhtelif cepheler· 
da, caddelerdeki faaliyetin bir kat den yükselen müteaddit hoparlör. 
daha artmasına vesile olmuttur. lü radyoların, gramofonların ses-
32 bin metremurabbaı sahanın ü- l<'ri panayırın nefesini yükseltmek· 
zerinde vücuda geti::-ilmit ve yek- tedir. y .. 
diğerine rekabet edercesine müs- Panayırın açıldıgı andan ıtiba-

b . d "h ren şimdiye kadar tespit edilen zi-
tesna ır tarz a ı zar olunan pav- t ·ı · d d" ·· kı k b" · 1 dairi tı · f h yare çı erın a e ı yuz r mı geç 
Y0h": alr . . sa f vazıy~ 1 

• ~ef el r miştir. Bir kaç gün sonra bunun i
sa ıp erının meınnunıyetını ce p ki .. b" bal" y 1 y uh k 

tm kt d" z· ·ı . k "f b" yuz ıne ıg o acagı m a . e e e ır. ıyaretçı erın esı ır k kt 
kalabalık halinde geldikleri saat- a M 'ili r t k d 
ler öğleden sonradır. Bilhassa ak- e la ın ba~. .ar~~·~ da kkalö•e 

· "d thald pavyon arın ırının onun e a-
sam saat yırmı en sonra me e- bal k dikk · 1 k 
k. · k kul ı · · · d" kt · 1 ı nazarı atı ce p etme te-

ı ı~ı e erının ın ıre zıya arı, d" H tar f h 1 1 1 · . b.. .. ır. er a ı a ı ar a tezyın e-
panayır gazınosunun ve utün d"l · 1 b d b" b uk 

1 b·nı luk k ı mıt o an u pavyon a ır uç 
pavyon arın ı . erce mum ıtı • 1 k 1 b" t "h z Ay 
!arı panayır sahasına nete, ptaret asırdı el an .ı ı·ıır arıb"lh arol ~a 

kt d
. var ır. zmır ı er ve ı assa zmır-

verme e ır. ı· h mi b d"d d ı genç anı ar u asır ı e a a· 
Panayırda mevkilerini alanlar me mı görmek hususunda tehalük gös

yanında methalden itibaren lpekiş, gösteriyorlar. Bir takımı seksenlik 
Fort otomobilleri ve Filika radyo- genç karısının ölümünden dolayı 
!arı, inhisarlar idaresinin mutena Zaro Ağanın kederine ittirak edi
bir surette tanzim edilmit pavyon- yor, bir takımı yeniden evlenmek 
!arı, İstanbul firmalarından kuttü- arzusunda olup olmadığını anla
yü ve madeni karyola, Isparta Ti. mak istiyorlar. 
caret odası, lzmir ve kasaba Tuğ- Panayır gazinosundaki Kafkas 
la kiremit fabrikası, Şifa eczaha- oyunları ve muhtelif eğlenceler zi
nesinin çok güzel parfumeri pav- yaretçilerin burada hot vakit ge
yonu, lzmir dikit ve biçki yurtları, çirmelerini mucip oluyor. 
Albayrak firmasının halı pavyonu, lzmir Panayırını ziyaret ve tet
gazinonun kar.ısında azametli bir kik eden ecnebilerin cümlesi bu
~ekil alan Sumerbankın ve fahri- rasının Avrupa panayırlarının kü
kalarının pavyonu, Bursa fabrika- çük bir eti olduğunu söyliyorlar. 
'• 'rının kumaş ve havlı metheri, A. ABiDiN 

Panayır komifeıi ve bazı 

!isini fevkalicle içtimaa çağırarak buııü· ı 
ne kadar vaki mesaisi haklanda beyanat· 
ta bulunmut. meclisin, su itlerine ait te
ıebbüaabn son kısmını filiyat sahasına 
intikal kararını istihaal etmiıtir. 

T eırinevvel ortasına doğru kat'i iha· 
lesi yapılacak olan İnf8.Bt itinin bir ıene 
süreceği ve gelecek sonbaharda ıehrin 
battan ba'8 su tesisatına malik olacağı • 
anlaıılmaktadır. Açılacak su 7olları ıe· 
bekesi 35,813 metre olacak, bundan ma· 
ada biri 1,200,000 ve diğeri 400,000 ki
loluk iki su haznesi inıa edilecek, ayrıca 
bir de (Pompaj istasyonu) yaptınlacak· 
tır. Suyun getirileceği (laflı müsellem) 
köyüle (Edirne) arasında mevcut eski 
kanalın yeniden ve muhkem bir surette 
temiri yapıtırılacaktır. 

T uring kulüp 
Turing kulübün Edirnede çalııkan bir 

tubesi vardır. Vali Saljm Ozdemir Beyle 
Fırka ve Halkevi reisi ve (Milli) gazete 
sahibi akıncı oğlu lbrabim Beyin ve Be
lediye Reisi Ekrek Beyle nafia başmü
hendiıinin, Evkaf müdürünün ve Fırka 
erkanından Şerif Beyin teşkil ettikleri 
bu ıube muntazam içtimalar yapmakta 
ve her içtimamda ehemmiyetli kararlar 
almaktadır. Bu cümleden olarak Edirne· 
de mevcut otellerin fevkinde kibar yol
culara ve bilhassa ecnebi seyyahlara mah 
sus olmak Üzere her türlü şeraiti ve mü-

- Nefret ederim ••• 
Ufukta, ince Y"lİI bir çizgi halinde, sa

bah ağarbsı belirmiye baılıyordu. 
Kadm feylanatkir bir ı..,,rrla: 

- iyi t•Y yapmıyorsnn! dedi. 
Donka birden bire kendini Oliver'in 

kollan araaında buldu; .. ücudu ıslak, se
rin •e pürhuşunetti; denizin tadı vücu
duna ainmit gibi idi. 

- Suya ~bene. • • dedi. 
Ve kadını bırakaralr. derin derin, ku ... 

vetle teneffüs etti. 
- Su nefis .•• 
Kadın cevap verdi: 
- Nefis ama soğuk • .. . 
Oliver'i daba yanında tutmak istiyor· 

du; fakat Oliver dizlerim esneterek ha· 
vaya frrlayıp suya düştü. Projektörlerin 
ziyası suyun yeşil ve kınıık sathında par· 
ça parça oldu. Oliver'in yüzü derhal su· 
dan çıktı. Islak saçtan alnını örtüyordu. 

Nefes nefese: 
- Gel, dedi, gel! 
Donka bir müddet tereddüt etti, sonra 

birden karar vererek pijamasını çıkardı. 
Vücudunda latif ve boylu bir tenasüp 

vardı. Dizleri, omuzlan harikulade deni-

pavyonların sahipleri 

kemmel bir bufeyi haiz olan Halk fırka-
11na merbut memurin kulübü ittiaalin
deki iki giizel binanın 2 -· 3 bin lira sar· 
file otel baline ifrağına, Havsa ile Edir
ne arasındaki • kamyon yolu olan • Sazı. 
dere, ıoıeıinde mevcut köprünün tami
rine ve ilk te.,in İptidasına doğru Dede
ağaça 50 kitilik bir seyahat kafilesi ter
tip etme7e karar vermiıtir. 

Abideler 
(Türk Tarihj Tetkik Cemiyeti) ile (ta

rihi abideleri koruma heyeti) azasından 
mimar Sedat B. Trakyada mimariye 
ait tetkiklerde bulunmak üzere evvelki 
gün Edirneye gelmittir. Vilayete, Cüm
huriyet Halk Fırkası riyaseti ve belediye 
ye ziyaretlerini yaptıktan sonra Selimiye, 
Beyazıt, üç terefeli, Muradiye .. gibi tari
hi kıymetlerinin eıi bulunmıyan mebet
leri, RüstemPaıa ve Ayşekadın hanlarru 
gezmiı, bedestende ve Alipaıa çarımnda 
mimari tetkiklet'de bulunmuı, ondan son· 
ra da Evkaf Müdürünü refakatine alarak 
Yiliyet otomobilile Uzunköprüye gitmiı 
meıhur 124 gözlü (Erııene köprüsü)nii 
ve oradaki diğer tarihi mebaniyi tetkik 
ederek Edirneye dönmüıtiir. 

Mimar Sedat Bey, vilayetiıı, fırka ve 
belediyenin gÖ•tercliği alaka .. e müzahe
retten memnun kalarak lstanbula avdet 
etmiıtir. 

Mehmet BEHÇET 

lecek derecede nazikti; bel tarafı ince ol
duğu halde göğsü, kalçaları gürbüzdü. 
Suya atladığı sırada, projektörlerin JIİ)'a• 
sı albılda vücudu inanılmaz derecede ise• 
yaz görünüyordu. Oliver nqe ve hazzın• 
dan biliihtiyar ba7kırdı. Bir kaç hare
ketle 7anma 7akJaıtı, kadm sudan çıkb· 
ğı zaman soluk aoluta idi. 

Kadus nefes nefese: 
- Soğuk! dedi. Gidip 7atmak istiyo-

rum. 
Oliver, uzun kulaçlamalarla yan11ıra 

yüzüyordu. Onun bir kulacma mukabil 
kadın üstüste üç kulaç atıyordu. 

- Şimdi, ıimdi. Burası o kadar İyi ki. • 
- Donluı'yı ır<itür de ninni yap11n. •• 
-Şimdi götürürüz. Hele bir dalalım 

da. .• 
Kadın soluk soluğa yüzerek: 
- Dalmak mı? Allah göstermesin! 

Hep ayni ıey. Dalmak istemiyorum. 
Hem nasıl dalınsr .. bilmiyorum ki ••• 

- Gel! 
Bu bahis ta Rados adaaındanberi taze

lenirdi. 
- Bugün seni daldıracağım. . • Sen 

cesursun, canım. • Bana emniyetin yok 

. a Tızarasına doyum olmı
yan şehirlerimizden: Siirt 
-Vilayet ayni zamanda zengin maden 

damarlarını da ihtiva etmektedir 
SllRT. (Hususi) - Tarihi l 

pek eski olan Sürt, tabii JD1U1oo 

zaralarca ve terakkiye isticfatça •ti az 
bulunur vilayetlerimizdendir hüznü ke
deri gideren, temaıa gözlerini kamaıtı
ran parlak manzaralarını görenlerin bazı
sı Çamlıcaya ve hatta bazısı lsviçreye 
benzetmit. ve gene bu manzaraların la
tafetine mebru Sürelin dayandığı küçük 
sıra dağların üstünde bir kaç gelinin bir
birini kucaklıyor gibi yekdiğerine biti
şilc olan sevimli ve mini mini tepecikler
den birisine, Siirttelri fırka Erkinıhar
biyesi (Seyran tepe), diğer tepeye de 
bazı ehlizevk (;cihannüma) adını koy
mutlardır; Siirdin ıimdiki mevkii, milit
tan evvel yüz bin nüfustan ibaret olan 
va cenupta bet kilometre mesafede bulu
nan Buthan suyunun karşılıklı kenarla
rmdaki eski Siirt (Tigravmosert)in say
fiyesi bulunması da bu manzaraların gü
zelliklerine parlak bir delil daha teıkil 
eder. 

Sürt, gümüı, bakır, kömür, petrol, ve 
maden sularım mebzülen ihtiva etmesi 
ve her nevi hububat, mahsulat ve mubte· 
lif meyvalar yetiıtirmeıile pek zengin
dir. Bu zenııinlilc, kuvvei inbatiyesinden 
kinaye olarak tarihin: (Siirdin her ka
rıı toprağı altında bir define vardır) di
ye şahadet etmesile de teyit eclilmiştir; 
Havasına geli.nce, her memleket ha.vum
dan daha hafif ve daba latif olduğu ha
riçten gelenlerin bile tahtıitirahndadır. 
Yaz mevsiminde takriben Üç buçuk ay 
kadar uzayan gece dam alemi meıhur
dur. 
Yarım ada olmasına ve feyyaz bir ma· 

mure istidadını gösteren bu tabü mezi. 
yetlerine raimen Siirt, 7ü.zlerce seneden
beri ihmal edilmit. tikiyet eclilen her
hanııi bir hususuna bak:ılmamıt, umranı· 
na çalı,ılmamıf, yüzüstü bırakılmıştır. 
Bu yüzden tenkit eclilecek harici ve da· 
hili bir çok eksiklerle ÇD'pırurken mu· 
kadcles Cümburiyetimizin yetiıtirdiği 
yüksek tedbirli V al.ilerimizden Sakip 
Beyefendi geldi. Gelir gelmez her türlü 
terakkiye müsait gördüğü bu viliyetin 
her tarafını gezdi, pek ııeri kaldığını gör 
dü, acıdı, çırpındığı eksikleri hazmede
medi. Sal<ip bir fikirle düıündü, tatındı 
ve sönmez bir azim ile birden bire faali
yete geçti. Vazifeye hatladığı bu ilk i· 
ki a7 zarfında: Asür ve Keldan nafi bir 
kaplıcayı fenni ve asri bir ıekilde ihya 
etti, vatana hizmet hususundaki fedakir· 
tıklan ötedenberi hükiimetçe malum o
lan müteha11is halkın hane ve mağaza
larının yıkılmasına memnuniyetleri ve 
büyük yardnnlann inzimamile ııöiüs ka
bartacak, gönül açacak ve memleketin, 
çarıının tam ortasında geçen geruı, pek 
ııenit ve pek taıaalı bir cadde açtı, çok 
mühim olan Batur ve Kezer nahiyelerine 
birer köprü hazırlıklannı gördü, öteden
beri susuzluktan beli bükülmüı olan elin 
bu hususta da zaruretini giclennek iize
Bothan su7unu ıehre akıtmak azmi kavi 
sinde bulundu, bağlann arasından sula-

• n çölunüt iki pınar diriltti. 
Siirdin müterikki vilayetler arasına 

idhalini tekeffül etmİf gibi gece gündüz 
çalışan muhterem valimizin bu daimi fa· 
aliyeti, böyle az bir müddet zarfında ve 
ümit fevkinde vücuda gelen bu yüksek 
eserleri, memleketin ileridt terikki ve İn· 
kitaf edeceği duyııusunu vermekle bü
tün el, sevincinden mukaddes Cümhuri
yetimize tetekkür için kimi dili ile, kimi 
de kal emile )'arif etmektedir. Acizin de 
mukaddes Cümhuriyete teşekkürü ve 
müıarünileyh vali be7in maruz muvaffa· 
kiyetleri hakkında karaladığı bu naçiz 
manzumeıi de o samimi ıevincin doğW" .. 
duğu samimi 7azılarındandır. 

Ey Siirt müjde I Senin taliin olmuı 
yatıeT; 

Seııin artık ne cela kaldı seninçin, 
ne keder; 

Şimdiden sonra 11ü:ı:el parlıyacak
sın .sen de 

Çünllü on dört gecelik ay sana doğ 
du lıu sefer; 

Pelı donullkı:n eline tuttuğun o eş. 
ki fener 

Şimdi dört cepheni pok parlatacak 
fır lıu Kamer! 

Bu ayın matlaı Türkler 11üneıi Ga· 
.zidir 

Ki onun f4§aasile donatılmıı her 
;yeri 

mu? Ağırlığını a§ağı doğru verip suyun 
içme batacakaın, itte o ndar .. Ta dibe 
kadar. • Ben sem tut:anm. yanından ay
nlmam. • Gözlerini açık tut. . Gel! 

Bükret varoılannclan birinin kirli bir 
soluıimda büyümüı olan Donka sudan 
ve sporun ber nev'inden fena halde kor· 
kardı. Ama ata binerdi, )'Üzerdi; çünkü 
bunlar liznndı, fakat "unlann hepsinden 
nefret ederdi. Tek ba!ma bütün bir sü
vari mangasile bofu'8bilirdi; mahrum ve 
esir 01-lı: geçjrcliği ırençliiinde kim bi
lir, ne mülhit ıeyler yapmııtı; hatti o 
gece bütün Hollywood'a meydan okumu§ 
n Holl:rwood'u 7enmiıti; fakat su da 
kancıktı. 

• <?liver'in son sözleri üzerine çıldırmıı 
ı;ıbı: 

- Suyun içine batacağım, o kadar . . • 
Ha? ••• dedi. Daha ne olsun? Deli lngi
lfa! .•• z 

Oliver: •'" 
-Tabansız çingene! dedi. 
Ve bu sözleri söylerken dudaklarının 

mutaazzım bir ifade aldığının farkında bi
le olmadı. 

Dt>oka ı>Ürhiddet cevap verdi: 

O büyük Cuimi:ı:in halen etralındo 
Parlayan ıJOlilcrin iıte lıiri.. Sor• 

san eğer; 
Fikrinin ııaslı eııd iami gilıi Sallip

tir. 
Nice umran havası fikri seliminden 

eıer; 

Her ıeye pell iyi tedbir ile lıaılar, 
lıaıarır. 

Onüne rastlegen f!Dgelleri hep çii· 
ner e~er; 

Vatani, milü meaai•ine herkea mel 
tun. 

Bu mesaiaine aaan tehadet f!yler 
Edf!riıı çokça bu aima)ll yetittirmif 

olan 
Ulu Cümhuriyete ar;ı;ı tetellkiir 

bi&Jer; 
Bi:ı:i de yümnile fetril eder etmeli 

aldı 
lhti;yacatımıııı dillkatte lıirden lıu 

peder: 
Bize ilk ince ırü:ı:el Kaplıca ihya 

etti. 
Elıediyyen anacak namını ellıet lıu 

eser. 
'.Açtı lıaıtan lıaıa ,ehri donatan lıir 

ıehrnh 
Ôyle lıir cadde ki, yoktur eıi ııarsa 

ender 
Sonra Buhtan auyunu ıehre akıtmak 

ta hüner 
Bir •u ki, tepıe olan lıi:ı:lere Abı 

Kevser 
Pek yakında lıuna da himmetini 

lıe:ır.Jedeull 
Edecek gıpta lıu Buhtan auyuna 

nehri Keur 
Böyle asarf! teııessüllerini 11ördiikçe 
l' ü~müz ekıi iken sevku•evinçler• 

le güler. 
Nice asarı daha porlıyacaktır •onra 
Şimdilill lıizler için ulııi mefahir 

lıu, yeter! 
Biz.e lıu lütlünü Cümhuriyetin sak· 

lıyalım 
De imesin • Hak lıi.:oi lııl :ııeyleye • 

bir kirli nazar 
Hep düa eyliyelim ki, o lıiiyük Gazi 

mi%e, 
Ulu Cümhuriyete Tanrımız olıun 

rehber!. 
Ortamektep müdürlüğünden mütek a

it : Siirtli CEMiL 

iki milyon kilo şarap 
Mürefteden bildiriliyor: - Şarap 

imali.tına bir ay sonra bafb_nacak
tır. imal.it geçen senekinden ziyade 
olacak ve daha nefis §•raplar yapı· 
lacaktır. Şarap fabrikaları tesisatla• 
nnı daha mükemmel bir bale ifrağ 
etmiılerdir. Yeniden iki fabrika açıl
ınııtır. Bu sene Müreftede iki milyon 
kiloya yak,n tarap istihsal edileceği 
tahmin edilmektedir. 

Çinede yeniden belediye 
intihabı yapılacak 

AYDIN, (Milliyet) - Çine bele
diye intihabı Devlet 'Şurasınca bo
zulmut ve yeniden intihap yapılma· 
sı için emir gelmittir. Çinede bu 
devrede üç intihap yapılmıttır. Bu 
dördüncü olacaktır. 

llk heyet elbirliği ile istifa etmi~, 
ikinci heyetin intihabı müntehiple
rin tikayeti üzerine Devlet Şurasın· 
ca bozulmut, üçüncü son intihap ta 
yolsuz görülerek makamca İptali 

istenilmiş ve Devlet Şurası bunu 
da varit görerek bozmuttur. 

Vilayet makamı tarafından bele
diye reis vekaletine, sabık belediye 
reiıi Sakip Bey tayin edilmittir. 

Halkevciler köylerde 
DOMANiÇ, 22 (A.A.) - Kütahya 

Halkevinin muhtelif kollarından on sekiz 
lritilik bir kafile Gümüt ve Domaniç na 
biyelerinde köyleri geziyor, hastalara 
balu7or, buralarda folklor tetkiklerde 
bulunuyor. 

- Öyleyse, haydi .••• 
Kalbi deli gibi çarp17ordu. Kendi ken-

dine, ' 

- Batmak ... dibe kadar dalmak! •• 
diye dü1ünü70t"du. 

Kim bilir, belki de dipte, enu boğan 
ı.o..ı.unun altında 7eni yeni he7ecanlar 
keıfede~ekti. 

Artık kımıldamadı. Su, ,.ı.aı..Iarında 
büyük bir uğultu 7apı7erdu; Donka Üs• 
tünde auyun kavuıtuğunu IUuetti. O za. 
maa bu uğultu içine giimüldii. Birden bi· 
re suyun içinde biri tarafından tutuldu
ğunu hiaaetti; dudaklarına dudaklar te
mas etti. Gözlerini zahmetle açtı. Oliver 
kendİ•ini kollarında tutuyordu. Çehresi 
çt:hresine ~~k yakındı. Siması, inkisar hi· 
disesi tesirile teııayyür etmit olmakla be
raber ııene de !!iizeldi; snnSJlu kapanmıf 
dudaktan gülümsüyordu. Bu, yepyeni 
bir •İma idi; meçhul esrarra dolu bir si
ma, atıkının siması. • . Projektörler ıtık· 
J:ınnı havuzun dibine kadar ulaıtırıyor· 
lardı. Donka'ya garip bir azadeg1 hissi 
geldi. Kalbi, kuvetli ve serbest bir dara• 
banla abyordu. 

(Devamı var\ 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anoni~ Şirketinden: 
Falırikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mah•ulü toz ve ke•me ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her isteyene sablmaktadır. Fiatlarımız e•kial gibidir. Yani l.tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~::ı:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~andıkfa Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. 
Ancak en az bet vagon ıekerl birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. f•tanbul haricindeki yerlttrden yapılacak siparişler be
delin yüzde yirmisi peıin ve 6•t tarafı hamule •enedl mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren biltln ma•raflar 
ve m< •'uliyet mfiıteriye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıteri hesabına •İgorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gön
der~n! er için •fgorta ihtiyari olduğu gibi en az beı vaıon •lparlt ederek bedelinin temamını pefİD ödeyenler vagon batına beı lira 
t<nzilattan i•tifade ederler. 

Adreı: f•tanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adreıl: lstanbul, Şeker Telefon No. 244 70. 

Saraçhanebafı • Münir Paşa konaklarında 
ERKEK-LEYLi, NEHARi-ANA, lLK , ORTA 

HA YRiYE LiSELERi 
Tekmil sınıfları me•cut resmi muadeleti haiz tam devreli lis edir. ilk sınıflardan itibaren ecnebi lisanı mecbu.rid ir. Fran-
11zça, Almanca ve lngilizce kunları vardır. Leyli talebenia 11hhat ve ıııdasma azami itina edilmektedir. Talebeler sabah
ları mektebin .husu.ıi otobüslerile evlerinden alınır, aktam yine ayni vasıta ile evlerine eönder.ilir. T alim heyeti mem· 
leketin en yüksek muallimlerinden müteşekkildir. Kayıt muamolesi için her gün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat 

kabul olunur. Tel. 20530. ( 7622) -

İstiklal Lisesi Müdürlüğünden: 
1- fık - orta ve lise kısımlarına kız ve ukek leyi! ve nehari talebe kaydın<& devam edilmektedir. 
2- Müdiriyet müracaatları Cumadan batka hergüo kabul eder. 
3- Leyli ve nehari bütün ücretlerde mllhim nisbette tenzilat yapılmı~tır. 
4- Arıu edenlere tarifname iÖnderilir. 

Adres: Şebzadeba11 Polis Merkezi arkaJJ • Tel. 22534 - (7268) 6430 

Beşiktaş : Yıldız Tel. 4.2282 -

ŞEMSÜLMEKATIP 
lıtanbul için de kırk yıldan ziyade en kuvvetli bilgi ve say JI ı~ıkları açıp duran mektebimiz 933-934 ted
ris senesi icin cok büyük fedakarlıklarda bulunarak evveıkilerine büsbütün üstün bir talim ye tedris 
heyeti tetkÜ etmit terbiye itine de fevkalade ehemmiyet ve bu hususata lstanbul'un en köklü ve gör
gülü afif ve fedakar mürebbilerinin taahhütlerini temin eylemi,tir. Y avrularma en iyi Orta, tik, Ana, 
mektepleri tahsil ve terbiyesi . kazandırmak isteyen velilerin bir defa mektebi te,rifle deuanelerimizi 
bizzat görmeleri müddeamızı takdirle tasdike elverir. Leyli ve Nehari ücretleri nek mütedil ve kolay-
-- lıklıdır. Hergün Leyli ve Nehari talebe kayıt olunur. ( 7589) 

,• 

lstanbul lt~aliİ: Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü için lüzumu olan 
150 ton Lavamarin maden kömürü ile İstanbul İthalat ve 
Galata hhalat Gümrük'e, ile numunehane için lazon olan yer 
li kok kömürünün olbaptaki şartnamesi mucibince ve mahal 
lerine teslim şartile bilınünakasa alınacaktır. Talip olanların 
2-10-933 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te İstanbul 
ithalat gümrüğündeki satınalma komisyonuna müracaatları. 

' 

SJ88 

Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERİYOLOJl 
LABORATUVARI 

Umumi kan tahlilitı, frengi noklai 
nazarından (Wa11erman ve Kahn 
te11mülleri) kan küreyvatı oayılmaoı. 

Tifo ve ıaıbna hastalıkları tqhiıi. 

idrar, balgam, cerahat, kazurat ve ıu 
tahlilatı, Oltra mikroıkopi, huıuıi a-

1 
şdar iıtihzarL Kanda üre , .. ker 
Klorür. Kolleatena ıniktarlannın ta-

• yini. Divanyolu No. 189 Tol: 20981 

62.44 

~J üncü kolerdu iliınlan 
Niğde Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Niğdedeki kıt'at ihtiyacı İ· 

çin 152,000 kilo elanek kapa
lı zarfla münakasaya konmuş · 
tur. İhalesi 28 Eylül 933 per
şembe günü saat 9 dadır. İs-

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

teklilerin şarbıameyi görmek 
6463 

• 

üzere her gün ve münakasaya ı -------------b:--.-------------

İstanbul ve Galata ve Ticaret dahiliye ve Sirkeci Güm-• 
rüklerine lüzumu o'an 2800 kilo manğal kömürü ile 220 çeki 
kesilmiş meşe cinsinden Odun olbaptaki şartnamesine tevfi
kan münakasa ~e alınacaktır. Talip olanların 3-10-933 tarihi 
ne tesadüf eden salı günü saat 14 te İstanbul İthaliit Gümrü 
ğündeki Satın alma komisyonuna müracaatları. (4827) 

iştirak için o gün ve vaktin j S S KURUŞA K OSU KUŞT0Y0 -· 
den evvel teklif ve teminat lstınbuld Çakmıkçı lardı kuştü ·ü. fabrik~sın dı kuş tüyü yısok 75 kuruştur . .:>ılte 1 
mektuplarile Niğdede Askeri 10 lır~ . Yor~an t2 li r. dır Salon ' uukl"n, ku~rüı· ü kumaşı ucuzdur. 

SA. AL. K01r1. nuna müra- (7640) 5604 -
caatları. (3297) (4726) 

• • * 
6306 Gümrük Muhafaza Umum 

K . O. Kıt'atı hayvanah ih
tiyacı icin 440,000 kilo Yulaf 
kapalı ;arfla münakasaya kon 
muştur .İhalesi 4 Teşrini evvel 
933 çarşamba günü saat 14 te 
dir. Taliplerin nümune ve şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için ta
yin edilen gün ve saatte teklif 
ve teminat mektuplarile Fın
dıklıda Üçüncü Kol Ordu Sa
tın alına komisyonuna mü
racaatları. (359) ( 4861) 

6453 

3. K. O. Hayvanatı ihtiya
cı için 440,000 kilo Arpa ka
pah zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 4 Birinci Teş· 
nn 933 çarşamba günü saat 
14,30 dadır. Taliplerin nümu 
ne ve şartnamesini görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
iştirak için tayin edilen gün ve 
saatte teklif ve teminat mek
tuplarile Fındıklıda Üçüncü 
Kol Ordu Satın komisyonuna 
müracaatları. (360) (4862) 

6454 

*** J. F. Kıt'atı hayvanatı ih-
tiyacı için 240,000 kilo Yulaf 
kapalı zarfla münakasaya kon 

Kumandanlığı lstanbul 
Sabnalma Komisyonundan: 
l - Satın alınacak ( 40) ton gazyağı kapalı zarfla mu· 

nakasaya konulmuştur. 
2 - Münakasa şartları kağıdının tasdikli suretleri Güm

rük Muhafaza Umum Kumandanhğı Satmalma Komisyonwı 
dan almacaktrr. 

3 - Münakasa 15-10-933 tarihine rastlayan pazar günü 
saat on dörtte Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstan 
bul Satmalına Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler hangi müessese sahibi veya vekili. oldukla 
rmı isbat edecek vesaiki makbuleyi ve biçilen bedelin yüzde 
7,5 ğu olan muvakkat teminatlarını teklif mektuplarile birlik 
te belli saatten evvel Komisyona getirmeleri. (5057) 

Nafıa Vekaletinden: 
16-9-933 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan münaka

sa neticesinde teklif edilen fi.atlar haddi 18.yıkta görülmediğin
den Çoruh vilayeti dahilinde Hopa - Borçka yolu ve Çoruh 
nehri üzerinde kurulacak demir köprü inşası pazarlıkla icra 
edilecektir. 

Pazarlık 2 T e§rİnİevvel 933 pazar günü saat 15 te Nafia 
Vekaletinde yapılacaktır. 

Bu hususta tafsilat alınak için Yollar Umum Müdürlüğü
ne müracat olunmalıdır -

Taliplerin yevmi mezkUrdı (3500) liralık teminat mektu 
bunu ve teklif etmek istedikleri projeyi hamilen müracaat et
meleri ilan olunur. (5094) 

muştur. İhalesi 4 Birinci Teş- A •• 

rin 933 çar,aınha günü saat lstanbul Sıhhı muesseseler 
15 tedir. Taliplerin nümune ve S J k • • } • .. • 
şartnameyi görmek üzere her atına ma omısyonu reıs ıgınden 
gün ve münakas<ı,ya girmek i
çin tayin edilen gün ve saatte 
teklif ve teminat mektuplarile 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satın alma komisyonuna mü
racaatları. (361} (4863) 

6455 . . ~ 
1. F. Kıt'atı hayvanatı ih- ı 

tiyacı için 240,000 kilo Arpa 
kapalı zarfla münakasaya kon· ' 
muftur. İhalesi 4 Birinci Teş· 
rin 933 çarşamba günü saat 
15,30 dadır. isteklilerin nü
mune ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için tayin edilen gün ve 1 

•aatte teklif ve teminat mek
tuplarile Fındıklıda Üçüncü 

Bakırköyde kain Akliye ve Asabiye hastahanesinde yap
tırılacak 30,000 lira bedel keşifli Adli Pavyon olbaptaki keşif 
name ve şartnamesi veçhi.le ve 3 Teşrinievvel 933 salı günü sa. 
at 14 te kapah zarf usulile iha ,e edilmek üzere münakasaya ko 
nulmuştur. Bu baptaki keşif ve şartnameyi görmek İsteyenle-
rin komisyona müracaatları. (4681) 6395 

__ 11 SO Derecelik --• 
HARiKA RAKı:,t 
~ 
oıı 
o 

~ .. 
• 

t"' -· ; 
• -· 

Fıc•'""'ct ~ di r 1 .. rd; •i. mitt1 ... 
6962 1 

6199 1 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENT Al.ARI ı 

lltaraköy - Köprübqı Tel. 42366 
Sirkeci Mlihllrdar uıde ı.

Telefon: ZZ740 

MERSiN ARALIK 
POSTASI 

KONYA vapuru 24 Eylül pa-· 

Kol Ordu Satın alma Komis- MECCANEN 

zar 10 da Galata rıhtımından 
kalkar. Ta,ucu, Anamur, Kuta
dası ve Gelibolu'ya yalnu: dö
nütte uğrar. (5107) 

r:a müracaatları. <~~ incili Şerif 
, * * 1 . 

AYVALIK SÜR'AT 
POSTASI kitabmı cöndermek için adresimıze 

Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı yazmn: , M ER S l N vapuru 24 Ey
lül pazar l 7 de idare rıhtımın
dan kalkar. Gidit ve dönütte 
Çanakkale, Edremit, Ayvalık, 
Dikili, lzmire uğrar. (5108) 

İçin açık münakasa ile 6500 1 Maison de la Bible DpL T. 2. 

kilo gaz yağı satın alınacak- • G E N EV E (SUISSE) 
tır. İhalesi 7 Birinci Teşrin •·-----• 7510 
933 cumartesi günü saat 14 te 
dir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gÜn ve mü
nakasaya gİrmek İçin tayin e
dilen gün ve saatte teminatlari 
le Fındıklıda Üçüncü Kol Or
du Satın alma Komisyonuna 
müracaatları. (363) (4865) 

6457 . .. .. 
Konya Askeri SA. AL. KO. 

dan: 
'Capalı zarftan pazarlığa ko 

6632 

-..-- ------......... i KARADENiZ ARALIK 
kk POSTASI 

nan 426,000 kilo ko ömürü- C UM H UR l YET vapuru 
ne pa"Zarlıkta teklif edilen fiyat 24 Eylül pazar 18 de Galata rıb
pahalı görüldüğünden tekrar tımmdan kalkarak Zonguldak, 
pazarlıkla ihalesi 28 Eylül 933 İnebolu, Ayancık, Samsun, Fat-
perşembe giinü saat 16 da ya- sa, Gireson, Tirebolu, Görele, 
pılacaktır. Evsaf ve şartname Trabzon, Rize'ye dönütte bun-
evvelkinin aynıdır. Taliplerin lara ilaveten Of, Pulatahane, 

Ordu'ya uğrayacak yalnız Zon-
layİn edilen gün ve saatte Kon guldağ'a uğramıyacaktır. 
yada Kolordu SA. AL. KO. na (5109) 
müracaatları. (3315) (5105) __________ _. 
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Kumbara Kur'alarının 933 
ikincisi ay başında çekiliyor 

Bu kur'adan itibaren mükafatlar bir misli tezyit 
edilerek senede 10.000 liraya iblağ edilmiştir 

Bu keşidede 207 kumbara sahibine 
5000 lira mükafat verilecektir. 

Birinci mlkafat 1000 Lira 
-~ 

ikinci mükAfat 250 ,, 
10 klıiye (tOOerdea) 1000 " 
20 ,, (SOıerden) 1000 " 

175 
" 

(10ardan) 1750 
" 

Tevzi edilecektir. 
C>537 

• - -_-:: - ' - • t • • • • ' ' -~· ,\ı ·J . • • • . +ı- • ., ~ • ~ 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Sira Semti Mahallesi S o k a ğ ı C i n s i - Em ak Hissesi Hisseye göre 
No. J ,, No. muhammen K. 
715 Heybeliada Yalı ' Kuyubaşı Ahşapikihane ' 2-2 M kerrer 1/ 10 360 T. L. 
716 Kmabada Kınalı Çınar (Akasya) Ahşap hane . 8 , Tamamı 1200 ,. 
717 ,, ,, Altıncı sokak Kısmen kagir ahşap hane 9 1 ,, 1500 ,, 
718 ,, ,. <Livadya Narçiçeği> ,, ,. ,, ,, , 53 ,. \ 2000 ,, 
719 ,, ,, ,, Kagir hane 8 ,, 500 ,, 
720 Tarabya il'arabya Tarabya caddesi Ahşap iki hane ve iki dükkan 74, 76, 78, 80 1/ 6 750 ,, 
721 Beyoğlu Firuzağa Olva Kagir hane 13 1/ 2 6000 ,, 
722 Bakırköy. Zeytinlik Taşevler Arsa arşını 343 parmak 8 1O/ 17 , :r amamı 343 ,, 
723 ,, " " 1 ı " 343 " 8 10/ 18 " ' 343 ,, 
724 ,, " " - _/ " 343 - " 8 10/19 " 343 " 
725 " ,, " . " 343 " 8 10/20 " 343 " 

Yüzde yedi buçuk pey .. kçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı 
gayrimenkullerden 721 sira numaralısı kapalı zarfla diğerleri açık arttırma suretile sabşa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 2- 10-933 
pazartesi günü saat 15 tedir. Müzayedeye iııtirak edece'derin kapalı zarfları ve pey akçelerini müzayede günü saat on dört buçuğa 
kadar tevdileri lazımdır. Şartname bankamız kapısına asılmıştır .Senei halife vergisile belediye resimleri müııteriye aittir. (5058), 

Cumhuriyet Halk Fırkası 
Kitibiumumiliğinden 

Ankara'da Cümhuriyet Halk Fırkası Merkez binasında 
yapılacak kalörifer tesisatı 14 gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur.İhalesi 28 eylül 933 per§em 
•e giinü saat 3 te Ankara' da Fırka merkezinde yapılacaktır. Ta 
}iplerin fenni ehliyeti haiz olma1arı veyahut böyle bir fen me
muru kullanacaklarına veya iştirakları olduğuna dair vesaik 
ibraz etmeleri mecburidir. Taliplerin tesisat projesi ile fenni 
!artnameyi görmek üzere Ankara' da Fırka muhasebesine mü 
racaat etmeleri ve ihale gününe kadar kapalı zarf içindeki tek
lifnamelerini ve işbu teklifnamelerindeki bedeli üzerinden o/v 
de 10 teminat akçelerini veya banka mektuplarını da birlikte 
muhasebeye tevdi etmiş olmaları ilan olunur (4978) 

6606 

Nafia Vekaletinden: 
600 Ton kupon ray kapalı zarf usulile münakasay konulmuştur. 

Münakasa 2ı-10-933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te Anka
rada Nafia Vekaleti Müsteşarlık makamında icra edilecektir. Talip
lerin cari seneye mahsus Ticaret odası vesikaları ve teminatı muvakka· 
telerile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. 
Talipler bu husustaki tartnameleri Ankarada Nafia Vekaleti Levazım 
müdürlüğünden İstanbulda Haydarpaşada Liman işleri müdürlüğünden 
Beşer lira mukabilinde tedarik edebilirler. ( 4995) 6654 

Maarif Vekaletinden: 
.,,...- Seyhan ve İçel Vilayetlerindeki aşiretler arasında açıla
cak Yürük mekteplerine muallim seçilecektir. Şartlar Maarif 
Müdürlüklerine bildirilmiştir. Bu vazifeyi yapmağa İstekli o
lanların mensup oldukları maarif idarelerine müracaatları. 

{5063) 

ı 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

30,000 kilo Toz Şeker Kapalı zarfla münakasası : 15 

18,000 
" Makarna 

Teşrinievvel 933 pazar gÜnÜ 
saat 14 te. 
Açık münakasası : 15 Teşrini
evvel 933 pazar günü saat 15 te 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı 
yazılı iki kalem erzakın münakasaları hizalarmdaki gÜn ve 
saatlerde icra edileceğinden şartnamelerini görmek isteyen· 
lerin her gÜn ve mezkur erzakı itaya talip olacakların da mü
nakasa gün ve saatlerinde mu ;rakkat teminat makbuzlarile 
birlikte Kasımpaşada Deniz L'!vazım Satmalma Komisyonu-
na müracaatları. ( 4982) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istan bul 

Satınalma Komisyonundan 
1 - Muhafaza Umum Kunandanhğı Kıt'atı ihtiyacı için 

üç milimetre kutrunda galvanezli (12000) kilo Demir tel ile 
Bir buçuk milimetre (400) kilo galvanizli demir bağ teli pa
zarlıkla münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa şartları kağıdının tasdikli suretleri Güm
rük Muhafaza Umum IQımandlnlığı İstanbul Satınalma komis 
yonundan alınacaktır. 

3 - Münakasa 1-10-933 tarihine rastlayan pazar gÜnÜ 
saat 14 tedir. 

4 - Münakasaya girecekler hanği ticarethane ve mües
sese sahibi veya vekili olduklarını İspat edecek vesikai makbu 
leyi ve biçilen bedelin yüzde 7 ,5 ğu olan eğreti güvenmeleri· 
le yevmi mezkurda komisyona gelmeleri , (5085) 

Umum vekili : 

Her zaman 
bize sorunuz 

yapacağınız tesisat ne ~Ü· 
yüklükte olursa olsun sııe 
kudret istihsali için teklifat• 
ta bulunmağa ve planları ih· 
zara amadeyiz. 

Mühendislerimiz her türliİ 
arzularınızı isaf ederler ".e 
tesisatmıza uygun bir ınalci• 
nayi bizde mutlak bulursu• 
nuz. 

10 beygirden 800 beygir.e 
kadar Exzosla çalışan tek sı· 
lindirli Kondense ile işleye~ 
çift silindirli LOKOMO· 
B1LLER1M1Z vardır. 

Yalııız Türkiyede 127 ta
1
· 

ne R. WOLF LOKOMOB • 
Ll işlemektedir. 

Her büyüklükte ve bet 
şekilde KAZAN imal ede· 
rız. 

BUHAR MAK1NALARI· 
MIZ her tarafta tanınmış• 
tır, çok yüksek takat 'le 
tazyiklerle de imal edibnek· 
tedirler. 

8 beygirden 300 beygire 
kadar - BUCKAUER __.., 
KOMPRESÖRSOZ. Dizel· 
lerimiz fennin en moderıı 
kavaninine göre imal edilir• 
ler ve her tarafta rağbet 
görmüşlerdir. 

:M E'HM ETTHAltY~t: 
'elg••• A<l•HI ı MUHAVEA _lSTANe\Ji; 

"l'elefon : 24420 ..,e 24421> 

S0PERH1TER, EKONÜ: 
MA YSER ve her maddeı 
muhrikaya uyar OCA1' 
,TERTIBA TiMiZ vardır. 

. . Teklif ve hususi 
kataloğlarımızı is (iırkec~ Mltaf Pa.t•~ fiaf'\"lklnCI 'kaı 

teyiniz. -~ 
MASCHINENFABRIK BUCKAU R.WOLF A-G 

~ . ~ · . MAGDEBURG 
• 
Ilkmektep Tarihleri 

Maarif Vekaleti tarafından ilkmektepleria dördüncü ve 
beşiııci 11nıflarında okutturulmak ilzere 

' .. T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tabı ve tevzn 
"V AKIT,, müessesesi tarafından deruhte edilen 

TARİH kitapları satışa çıkarılmıştır. 
Bu kitaplar, yalnıı talebelerin değil herkesin istifade ed,caği bir 
surette yaıılmış birçok haritaları ve reaim!eri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu TARİHLERİN 
fiatları nefasetine ve sayıfalarının çokluğuna 

rağmen 15 er kuruştur. 

Satış ve tevzi yeri : lstanbul Ankara Caddesi 

' VAKiT YURDU•<~%~. 

Barut ve Mevadı infilikiye fişek ve 
Av malzemesi ve Av saçması inhi .. 

sarları umum müdürlüğünden: 

Avcılara ilan 
-,- Bıldırıcın A vma mahsus olmak üzere piyasaya çıkarddı· 
ğı evvelce ilan edilen küçük numaralı saçma ile doldurulmu~ 
kara barutlu fişeklerden ba§ka ayni numaralı saçmayİ ha'Vl 
dumansız barutlu fişeklere gerek kara ve gerek dumansız ba· 
rutlu ve büyük numaralı saçmalar ile doldurulmuıı 12 ve 16 
kalibre fişeklerin de piyasaya çıkarıldığı ve bayilerde bula 

mıyanlarm Tophanedeki satış mağazamıza müracaatları lü· 
zumu ilan olunur. 

Kara barutla dolu fişeklerin fiatı cinsine göre 5, 6, 1, 5, 
ve dumansız barutla dolu olanların fiatı 8,9 ve 9,5 kuru§tur. 
9,5 kuruşa satılacak fişekler şöhreti cihana yayılmış İris ta· 
paları kullarulınak suretiyle derdesti ihzardır. Fişeklerimiz 011 

Fişeği.havi kutular içinde satılır. 
Fişeklerimiz balistiki evsaf cihetile Avrupa imalatım a• 

ratmıyacak derecede mükemmeldir. Kutuların içinde Fişekle· 
rin evsafını gösterir Lavhalar vardır • 

Alınız, tecrübe ediniz, mutlaka memnun 
kalacakaınız: [4745] 6544 

Türkiye Ziraat Bankası 
·ıstanbul şubesinden: 

Bankamız kiralık kasalardan her kesin istifadesini temin için 
14/ 22/ 50 'eb'admdaki kasaların senelik kirasını beş lira olarak 

tesbit etmiştir. (4992) 6653 

'{mumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM lZZeT 
· · - - ~azetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

.liii 

1 

~ 
1 
1 


