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Almanyada Leipzig yüksek mah
\ı:emesi bütün dünya efki.numuıniye
ıinin merak ve alaka ile takip ettiği 
lıir davanın tetkikine baf.ladı: Geçen 
ıubatm 27 nci pazarteai günü, Alman
ra Hitler fırkasının calibiyetile neti
ı:elenen intihabatın arifeaindeyken, 
Alman Millet IMecliıi binasında an
aızın yangın çıktı. Hitler fırkasile 
Milliyetperverler ki.nunusani ayından 
beri iktidarda bulunuyorlardı. Ve bu 
intihabat Hitleristlerin it batına ge .. 
çer ceçmez Rayhıtag Meclisini feı· 
hetmeleri üzerine yapılmakta idi. 
Rayhıtag binasındaki yangın üzerine 
Hitler Frrkaaı Cümhurreisi Hinden· 
burg'a bir beyanname imza ettirdi. 
Rayhftag yangınının, bütün Almanya
daki resmi daireleri ve hükiimet adam
larının hususi ikametgi.hlanru yak
mak, memlekette bir terör idareai 
kurmak ve hükumeti ele geçirmek 
gayesini istihdaf eden büyük bir ko
münist plinının bir parçası olduğu 
iddia edildi. Hitleristler bu heyecanlı 
hava içınde bir tazyik ıiyaseli tatbik 
etmeğe baıladılar. Komünist Fırkası
JlID merkezini iıgal ettiler. Komüniıt 
liderleri tevkif edjldi. Bir hafta son
ra yapılan intihabata komünistler 
ittirak edemedi ve Hitleristler kazan
dılar. Rayhıtag yangını Almanyada 
.HiUer tazyik siyasetinin batlangıc1dır. 

bulunacaklar. vuzzır ımızdün 

Leipzig mahkemesi bet maznunu 
muhakeme ediyor: 

Rayhıtag binasında yangın çıktığı 
zaman bina içinde yakalanan Van der 
Lubbe nammda Holandalı bir komü
nist. Komünist Fırkası Meclis ırrupu 
reiai Togler ve üç Bulgar komünisti: 
Nazi Fırkası Rayhıtag yangınıruiı ko
müniatlerin eaeri olduğunu iddiada 11rar 
etmekle beraber, diğer taraftan ko
müniıtler yancın ile ali.kalannı inkar 
etmekte ve bunun, memlekette terÖt" 
~aaetine batlamak için Nazi Fırkası 
erki.nı tarafından hazırlanınıt bir ve
ıoile olduğunu söylemektedirler. Bina
enaleyh Leipzig mahkemesinin tetki
ke hatladığı dava, bir binanın yakıl
maaı teıebbüaü cibi alelade bir ceza 
daYaaı olmaktan çıkıyor da Nazi'lerin 
27 ıubat tarihinde Almanyada kanun 
fevkinde bir idare tesiı etmekte 
haklı olup olmadık.lan gibi ehemmi
yetli bir aiyaai mesele baJini alıyor. 
Ve dünya efki.nnın Leipzig davasile 
olan yakın ali.kasının sebebi de bu
dur. 

Filhakika Rayhıtag yangını etra
fında timdiye kadar yazılan yazılar 
bu hadise etrafındaki earar perdesi
nj açamamııtır. Mesele hakkında 
yazılan bir çok ıazete makalelerin
den maada bir kaç cilt eser de neıre
dilmittir. Fakat fikirler ikiye ayrıl

mııtır: Denilebilir ki Rayhıtag yangı
nı dünya komünistleri ile dünya faıist
Jeri arasında bir ihtilif mevzuu halini 
aldı. 

Nazi Fırkasınm ithamlarını haklı 
bulanlar maznunların fU noktalardaki 
auçlanna nazan dikkati celbediyor
Jar: 

1 - Rayhıtag yangını, her mem
lekette komüniatlerin hükiimet idare
aini ellerine geçirmek için tertip ettik
leri hükumet darbesi ananeoine ta
JOamile uygundur. 

7 - Van der Lubbe adeta cürmü 
ı~.-~.aut halinde yakaJanmıtbr. Ve 
Komünist Frrkaaına mensup olduğuna 
cöre, bunu frrka !etkili.tının emrile 
yapmıt olması tabiidir. 

3 - Yangın üzerine Komünist Fır
kasının merkezinde yapılan tefti§ ve 
muayene, fırkanın bu yangın ile doğ· 
rudan doğruya ali.kası olduğunu göa
terecek vesikaların ele geçmesine 
yardım etmemekle beraber, her hal
de bir hükiimet darbesi teıebbüsünün 
taaa:"""r edildiğini göstermiıtir. 

Dıcer taraftan komünistlerin ala
kaları olmadığını ve yangının Nazi 
Fırkaaının eseri olduğunu iddia eden
ler tunları söylüyorlar: 

1 - Rayhıtag yangını o günkü va
ziyet ve tartlar altında ancak Nazi 
Fırkasına yardım edebilirdi. Komü
nistler bu yangından hiç bir fayda 
~ekliyemezlerdi. N~sıl kj bu, filiyat 
ıle de sabıt olmuı bır hakikattir. 

2 - Van der Lubbe, nisan 1931 
tarihinde Komünist Fırkasile olan ali.
kasını kesmiıti. Ve ertesi sene Sak
aonya'da Hitlerist'Jer ile yakın müna· 
•ebette olduğu görüldü. 

3 - Togler'in ali.kasını gösterecek 
hiç bir emare yoktur. Grup Reisi, ko
münistlerin yangından dolayı suçlu 
olduklarını göstermek için maznun 
ya2iyetine konmuıtur. 

4 - Üç Bulgar komünistinin dava
ya sokulmalarına sebep te beynelmi
lel komünist teıkili.tının alakasını 
ıöstermek maksadına matuftur. 

5 - Rayhıtag binasının muhafa-
2:asından meı'UI makamların malUma
tı olmadan bu kadar çok kundağın 
binaya getirilmeıine imki.n yoktu. Bi .. 
naenaleyh Nazi Fırkasının müraka
besi aldmda bulunan binaya ciren 
kundaktan fırkanın maliimatı olmalı
dır. Bu da Nazi Fırkasının yangınla 
aldkaıını gösteriyor. 

SonJncu olarak ıunq iddia ecliyor
lar ki Leipzİg mahkemesinin vereceği 
hüküm ne olursa olsun, bu k~rara iti
bar "tııemek lazımdır. Çünkıi bugün
ldi şarl'ar altında Almanyada bir 
b.ahkemenin serbest hüküm vcrn•e~i
lle irr.;,an yoktur. Bunun i~indır ki 
~ndr.ı'ı.la da bir hususi m~hl.eı;ı., leş• 
itil edilmit ve Leipzig mahkemesinde 

Heyetimizin Sofya ·ziyareti, tam zamanında ve yolunda olmuştur 

Resimler: hmet Pata H:ıı;. M. Muf<lllOll ile beraber - Teli• 
lik Rüıtü Bey relikcuile birlikte - ismet PtlfG H:ıı;. ile M, 
Muıano11 aelarethanemi:ıı; önünde. - /amet Paıa Ha:ıı;retle· 
ri kendüerini tezahürlerle karıılayan :ıı;e11atı aelamlıyor ••• 

Bulgarlar için çıkar 
yol hangisidir? 

Ergeç Türk-Yunan kom
binezonuna girecekler . ., 

Yugoslavya ile uyuşmak 
taraftarları ekalliyettedir .. 
TIRNOVA, 23. A. A. - Hususi muha için istasyonlara dolmuılardı. 

birimiz bildiriyor : Tren saat 4,45 le Tırnovaya muva-
Baıvekil ismet Pata Hazretleriyle Ha salat etmiıtir. Turnovanm §&Yani tema

riciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey ve diğer ıa yerleri gezilmiıtir. Trende bir dine ve 
murahhaslarımız bu sabah saat 10 da hu rilecektir. Tren sabah saat dörtte Var· 
ausi trenle Sofyadan ayrılmıılardrr. naya hareket edecektir. 

Baıveli M. Muıanov, maarif ve dahi- Şumnuya bir saat mesafede Madara 

~. 
f . 

· ı köyünde asan atikadan bir kaya üstüne 
yazılnuı bir kitabenin ziyaretine gidile-

1 cektir. 

Sofya muhafili ve TUrk dostluğu 
SOFYA, 23 (Hususi) - Bura -

dahi Bulgar mahalili, Türkiye ile 
olan dostluk muahedesini kendile
ri için bir emniyet amili telakki e
diyorlar. "Türklerin sözlerine gü
venilir. Onun için dostluklarının 
da kıymeti vardır." diyorlar. Türk 
Başvekilinin bu muhitte bıraktığı 

güzel tesir, Türk heyeti, buradan 
ayrıldıktan sonra bile zail olacak 
gibi değildir. 

Zofya ziyaretinin tam zamanın
da ve yolunda olduğu fİmdi daha 
iyi ~nlaşılıyor. Siyasi fırkaları, si
yası emelleri bu kadar çok ve biri
birine aykırı olan memleketlerde 
büyük politika kararları kolay ko
lay verilemez. 

Yugoslavya ile tep-iki mesai ta
raftaları Bulgariııtanda ekalliyette 
Jirler. Çünkü, Yugoslavya Bulga
ristana hala pek yukarıdan ve mü
tehakkim bakıyor ve Bulgarlarla 
teşriki mesaiyi kendisine bila kay
dü şart tabi olmak manasına alı • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ray hadisesinin içyüzü 

ismet Paşa H:ıı;., otomobile biniyorlar, 
Türk ve Bulgar Baı11ekilleri bir arada 

liye nazırları,, ıimendüferler ve emniyeti 
umumiye müdürü umumileri, teşrifat u
mum müdürü kendilerine refakat etmek 
tedirler. Tirende Türk ve Bulgar gaze
tecileri de bulunmaktadır, 

Mezdra ve Pleuvne ve diğer istasyon· 
!arda Türk ahali kendilerini selamlamak 

görülen davayı bu umahkeme,, de ay .. 
rıca tetkik etmektedir. Bu itibarla da 
Leipzig mahkemesi adliye tarihinde 
emsalsiz bir muhakeme görüyor. Fa ... 
kat muhakemenin en aykırı tarafı 
ıudur: Müddeiumumi maznunlan, 
kundakçılık ve rejimi cebir ile değjı
tirmeğe teıebbüs etmekle itham edi
yor. Hangi rejimi? 27 ıubat 1933 
rejimi çoktan beri arkada kaldığına 
göre, rejimi değiştirmiye muvaffak 
olanların, a~ağı yukarı ayni §eyi yap
mıya teşebbüs edip te muvaffak ola
madılar diye baıkalarını mahkum et
mek istemeleri hadiselerin garip bir 
cilvesidir. . 

Ahmet ŞOKRO 

Hadisede kasıt yoktur, hat bekçisi bu 
işi ikramiye koparmak için yapmıştır 

Geçen pazartesi akşamı Gebze 
ile Diliskelesi arasında fimendifer 
yolunda raylardan sökülen civata
lar tahkikatı son safhasına girmiş
tir .. Tahkikat için Ankaradan cu
ma günü lzmite ve oradan vak'a 
mahalline gelen Emniyeti umumi
ye müdürü Tevfik Hadi Bey iki 
gün orada meşgul olmuş ve icap 
edenleri dinlemiş, tahkikatı geniıt
letmittir. Gebze ve civarında ya • 
pılan bu tahkikatta Kocaeli valisi 
Eşref ve Devlet Demiryolları işlet
me müfettişi Abdullah ve muavini 
Ferruh Beyler de bulunmuşlardır. 
Civataların herhangi bir suikast 
için çıkarılmış olması ihtimalleri, 
kuvvetten düşmüftÜr. 

Emniyet umum müdürü Tevfik 

Hadi Bey dün tahkikatı bitirmiş
ve akşam üzeri şehrimize gelmiş • 
tir. Tevfik Hadi Bey bu hususta 

kendisini gören muharririmize sa

dece: "Tahkikat hitam bulmakta

dır" demiştir. Tevfik Hadi Beyle 

birlikte Abdullah ve Ferruh Bey

ler de gelmişlerdir, Tevfik Hadi 

Bey tahki~attan sonra geç vakte 

Emniyet umum müdürü Te11lik Hadi B. 

kadar Dahiliye Vekaletine malô • 
mat vermiştir. 

• • • _IZMIT, 23 - Gece yarısı - (Hu-
ıusı) - Ray hidiseıinin Üzerini örten 
esrar perdesi lamamile kalkmııtır. 
Hadiseyi hat bekçisile bir kaç amele
nin ikramiye koparmak maksadile yap
tıkları fen raporlarile ve tahkik heye
tinin tahkikatı neticesinde kat'i olarak 
anlaıılmıı, müsebbipler tevkif edilerek 
tehrimize g~tirilmitlerdİı'. 

- İktısat Vekili dün geldi 
Celal Bey şehrimizde iktısadi ve ticari 

vaziyetleri yakından tetkik edecek 
Deniz yollan tarifelerinde görülen bazı müşkülat 

burada halledilecektir 
Eıkitehir teker fabrikaıını teftit e

den lktıaat vekili Mahmut CeJal Bey 
dün ıabah tehrimize gelmiıtir. Ayni 
trenle Sinop mebusu Recep Zühtü, lk
tıaat veki.leti kaJemj, mahaua müdürü 
Cahit Beyler de gelmiılerdir. 

Mlahmut Celil Bey Haydarpaıa iı· 
taıyonunda Sürt mebusu Mahmut, 11(. 
tııat vekileti, Deniz ve Hava müste
fll" Sadullah B. ler ile bir çok zevat ta
rafından kartılanmııtır. 

Bu meyanda poliı müdürü Fehmi, 
it Bankuı latanbul ıubeai müdürü Yu
ıuf Ziya, Sümer Bank müdürü Nurul
lah Eıat, Afyon lnhiaan müdürü Ali 
Sami, Ticaret müdürü Muhsin, Ofia 
müdürü Cemal Beyler de vardı. 

Bir poliı müfrezesi de reami ıeli.mı 
ifa etmİftir. 

Mahmut Celil Bey, kendisini kartı· 
lamağa gelen zevat ile görütmüt ve ls
tanbula geçerek biraz soğuk alğınl;ğın
dan muztarİp olduğu için iıtirahat et-

(Devamı 2 inci sahifede) Celôl Bey Haydarpaıa iatcuyonunda .. 

Meclis açılması hazırlık
larına başlandı .. 

Dün, ilk içtimalarda çıkmak Üzere 
5 layiha verildi Meclise 

Yeni layihalarda neler var? Demiryollarında çalışa
cak zabitlere nekadar taamiye verilecek? 

ANKARA, 23 (Telefonla) - Millet 
Meclisi binasında yapılan ilavelerin 
ay başına kadar ikmaline gayret edil
mektedir. lnıaatın ikmalini müteakip 
mecliı kütüphanesi fırka binasından, 
yeni binada yapılan kütüphane dairesi
ne nakledilecektir. Büyük Millet Mec
lisinin toplantı zamanı yaklaıtığından 
hükumet muhtelif layiha ve itleri mec
lis büraıma tevdi elmeğe baılaıruştır. 
Bu meyanda bugün meclise aevkedilen 

layihalar ıunlardır: 
1 - Türkiye ile laviçre arasında 

müteaddit mücrimlerin iadeıine ve 
cezai mevadda karşılıklı adli mü~ere
le müteallik mukavelename, medeni ve 
ticari mevadda adli münaıebetleri tan .. 
zim eden mukavelename ile uzlaıma, 
adli tesviye ve hakem muahedeıini ta
dil eden protokolun tasdiki hakkında
ki layiha. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

ltalyan gençleri Cüm huriyet abidesi önünde .. • •• 
Italyan Universitesi tale-

besi şerefine ziyafet .. 
Faşist gençler abideye çelenk koydular 

Şehrimize gelmit olan ltalyan Fa- ı 
ıist Darülfünunlulan dün sabah Tak
ıim Cümhuriyet abidesine giderek hir 
çelenk koymuılardır. lıalya Ceneral 
konsolosu ve ltalya kolonis:nden ileri 
gelenler merasimde ha7.'r buunm.uı .. 
)ardır .. 

Dün öğleden ıonra saat 16 da lıal
yan maslahatcüzarı ve refikası n .•. 
ronne Di Giurra ıefarethanede lıalyan 
talebesi ve Türk Üniveraite gençliği 
ıerefine bir reımi kabul tertip e!mi§
lerdir. Resmi kabul pek samimi ol • 
muş, Türk ve ltalyan gençleri biribir
!erile lanışmıılardır. Dün gece, Türk 
gençleri, ltalyan cençleri ıerefine Da
rülbedayi tiyatrosunda bir müsamere 
venniılerdir. lıalyan gençlerinin ıeh
rim.ize ıelmelİ pek doatane tezahür•
ta veaile olmuıtur, lıalyan dostlanmız 

rıhtımda Türk Üniversite talebeıi ta
rafından karıılanmııtır. Ve kendileri 
ne buketler hediye edilmitlir. lıalyan 
gençleri ''yaşa" ve "ta'' diye bağırdık 
ları gibi Türk gençleri de lıalyanca 
(alala) diye bağırmıılardır. lıalyan 
mektepleri müdürü Dr. A. Ferraris, 
ltalyan maalahatgüzan Baron Di Gi
ura gençlere hitaben hoı geldiniz ma 
kamında yazdığı beyannameyi oku • 
muıtur. Bundan sonra Türk talebesin
den Zeki Bey türkçe bir nutuk aöyle
miı ve bu nutuk Türk gençlerinden 
biri tarafından ltalyancaya tercüme 
edilmittir. lıalyan •eyyahlanndan M. 
Poli'nin İtalyanca söylediği bir nutuk, 
türkçeye tercüme edilmiştir. İtalyan 

dostlanmız bu akıam fehrimjzden 83• 
rılacaklardır. 



Tarihi tefrika: 119 

Abdülhamit ve Mitat Paşa 
5 

-, 

Eski padiıahlarm izdivaçları. 
menşei. - Sultan Hamidin 

Birinci Osman Gaziden Fatih 
2amanına kadar padi~larm i2di
vacları mergup ve rnüstahsen bir 
lar-zda cereyan etmitti. Paditahlar 
hatta, tehzadeler İslam ve . T_ürk 
maruf ailelerinden veya Hırısttyan 
1amilyalar mensubanından muhad
derat ile tezevvüç etmi,lerdi ki bun 
lıuın birer birer sayılıp yazılması 
zaittir. Ancak misal olarak Os
man Gazinin Anadoluca maruf 
ulemadan Şeyh Adebali Efendinin 
kızı Mal Hatun ile ve Orhan Ga
zinin İnegöl, Bilecik harbinde esir 
dü,en Tekfur zadelerden Nilôfer 
Haııım ve Yıldırım Bayezidin Kü
tah}·alı Kermeyan Beyinin kızı Dev 
let~ah Hatunla evlendikleri zikr 
ve kaydolunabilir. lstanbulun fet
hınden sonra bu usôl ve adet bozul
du. Hiç eksiksiz devam eden mu-
1.arebelerde, akınlarda, korsan ge
mileri tarafından sahillerde, deniz
lerde esir alman kızların güzide ve 
rnıistesnaları saraylara takdim olun 
IT'ıy11. ve daireiizdivaç ve istifra,a 
alınmıya ha,landı. Bu itibarla muh
telif hiristiyan cemaat, millet ve 
mezheplere mensup kızlar harem
saraya dahil olmu,lardı. İstila, 
futuhat azaldıkça harp ganaimi 
meyanındaki kızlar da azalmış ve 
artık gelmemiye ve arkası kesilmi
ye başlamış olduğundan Osmanlr 
Padi?ah sarayları için Gürcüstan
dan Gürcü kızları tedarik ve cel
bedilmiye mecbur kalınmıştı ki yüz 
elli sene kadar bu alışveri' devam 
etmiş, Moskofların Gürcüıtam 

zapt ve istilaları üzerine bizim ida
remizde bulunduğu zaman gibi 
keyfemayeşa Gürcü kıza tedarik ve 
istirasına meydan kalmamıt ve 
s~nraları Rus Hükômeti tarafından 
büsbütün menedilmit oldııifundan 
encamkar Karadenizin Rus hudut
larında sakin Çerkeı kabaili kızla
rından tedarike ihtiyaç görülmü:t
tü. Yukarıda Mitat Paşa ile görü
,en muhacirin muteberanının söy
ledikleri veçhile maruf kabile bey
leri ve mütebehhiranı kızlarını ha
layık olarak satmadıkları, nikahsız 
odalık suretile vermedikleri cihet
le oralardan tedarik olunabilenler 
ekseriya Rus - Çerkeı müsadematı 
sıralarında esir düten kız
lardan, hazan anası:z:, babasız ök-

Esir kız 
kain pederi 

alım 
Elbus 

satunmm 
Bey. 

süzlerden, ve çalma, çırpma tari
kile a,ırılıp kaçırılanlardan oldu
ğu tahakkuk ediyor. 

Gürcü kızların alınması Selimi 
salis ve Mahmudu sani devirleri
ne kadar devam ediı. Sultan Me
cit, Aziz, Hamit zamanlarında 
berveçhimebsut Çerkes kızlarına 
inhisar eylemiş ve sonraları bunlar 
da azalmı,tı. 

Hatta bazı vilayat valilerine ve
rilen emirler ve iradeler üzerine 
kız tedarikine ihtimam olunmuf 
ve istibdat kuvvetile beraber bol
ca paralar da verilmiş iken kız bu
lup almak kabil olamıyacak derece 
mü,külletmişti. 

Bir aralrk Sıvas Vilayetinde 
ve İzmit Sancağrnda sakin Çerkes 
kabileleri resmen ve alenen ademi
itaat ademikabul ve mümanaat 
göstermişler ve mümkün değil, 
kızlarrnı vermcmi~lerdi. Bu esna
da İzmit tarafında mutavattın A
baza kabilesinden Elbuı Bey Ab
dülhamid Hana sadakat ve yarar
lık göstererek mukaddemce So
bumdan gelmiş olan Abaza kaba
ilinden otuz kadar kız tedarikine 
muvaffak olmut ve bu meyanda 
kendi kızını zevceimetrua. ve men
küha olmak ~rtile hünkara ver
mi,ti. 

Albus Bey İzmit Sancağında re
ji muhafaza başmemuru olup ora
larca cür'et ve cesareti le tanınmıf
tı. Kırmızı saçı, sakalr ve iri cüs
sesile mehabetli görünürdü. Sul
tan Hamide kayınpeder olduktan 
sonra İstanbula getirilmiş, Tüfen
gi bölüğüne ve Yaveranıtehriyari 
silkine alınmış, kaymakam rütpesi
ni ihraz eylemişti. 

Bir müddet Yıldız sarayında da
iresinde bulunup iltifat ve ikbal 
gördükten sonra her nasılsa Sultan 
Hamit kendisinden şüphelenmit ve 

levehhüme batlamıt ve kadınefendi 
makamını ihraz eden kızı da Sul-
tan Hamit ile hot geçinemedikle
rinden bir bayram gecesi rarip bir 
desise ile aldatılarak lzmit tarikile 
Sıvasa sürülmüttü. Mefrutiyet ila
nına değin Sıvasta kalmış ve affı
umumi sırasında İstanbula. gele
bilmişti. 

( Ark<Uı var.) 

Yarın: 

Abdülhamit ve Mitat Paşa 
6 

Elbus Bey, nasıl sürülmüştü? - Abdülhamidin tel&şı. -
Çerkes Mehmet Paşa faaliyette. 1 ---------------·------1 Parlemantarizm 

Artık dirilemez 
Alman propaganda nazın 

böyle söylüyor 
BERLIN, 23 (A.A.) - Volff Ajan

•• bildiriyor: Propaganda na:ıın M. 
Coebbela busün aöylediii bir nutuk -
ta. demittir ki: 

"Bir ciin gelecek, bütün Almanya
da ıriyaai kuvvet aahaamda bir tek dü
ıünce hüküm sürecektir. O .gün, "Sen 
nereUain ?" diye aorulacak bir Alnıan
da.n arhk ''Ben BayYeralıyım" t "Ben 
Prusyalıyan" ceYabı alınmıyacaktır. 
fakat 66 milyon Almıo.n "Ben Alma
nım) diyebileC<"ktir. Almanyada par
lamentarizm artık maziye gömülmüt
tür. Bundan aonra da hiç bir vakit to 
dirilmiyecetkir. Biz Almanlar, 19 un
cu asrıo. mahaua bu hutalıktan kurtul
muı bulunuyoruz. 

Ba,vekil M. Hitler, ııeçen martın 
beşinde yapılan intihabattan once oöy 
!ediği bir nutukta: "'Bana dört aene• 
ba bu kadar bir zamana bile ihtiyacı 
kalmıyacak ve baıladıiı eaeri daha 
evvel tamamlamıt olacaktı:r.'' 

Biz propaııandaya ihtiyacımız ol • 
madığını afaki bir aurette çahşmakla 
bütün dünyaya İnandırmaia çalrfıyo
ruz. Pariaten, Londradan, Nevyorktan 
memf.,ketimize gelen herhangi bir 
kimse yurdumuza ıerbe.atçe airebili -
y.: ·ı, kapılarımızı her vakit açık bulu
nuyor, mevkuflar camizonlarından 
herbansi birini eezip görebiliyor ve 
ıokaklanmızda aerbeat aerbeat dola . 
ııyor. 

Biz harp arzu•u pe.§inde ko:tınuyo .. 
ruz. Bir hart>e naaıl olur da giri§ebi· 
liriz? Biz aadece işaizliğe kartı müca 
deleye giriımek, milletimizin çektiği 
sıkıntılarla boğuımak istiyoruz. Bu 
mücadeleyi ve &a.vaıı i.1e herhalde lıa
za.nacaiız!' 

Leipzig 
Muhakemesi 
Maznunlardan biri 

grevi yapıyor 
açlık 

LEIPZIG, 23 (A.A.) - Reuter A
jansından: Yaptıit aslık ..-evinden 
bili yazseçmiyen Van der Lubbe'nin 
yanıbatmda bir doktor bulurunuına 
müsaade edilmittir. 'Halbuki Van der 
Lubbe'ye dün aktam diğer m.,vkuflar 
la birlikte "" ayni yemek verilmittir. , 
Van der Lubbe, aradıo. aıracla eorarb 
bir suretle gülümsemekle beraber iti 
bitmiı bir adam vaziyetini takmıruftır 
ve bu halini hali. muhafaza etmekte· 
dir. Diier maznunlardan Dimitrof a· 
rada bir kendisini hiddete kaptırmak
ta olduğundan sorgulara verdiği ce
vaplarda daha mutedil bir liaan kul
lanması reia tarafından kendiıi.n~ lh
tar edilmiıtir. Dimitrof Bulgariatanda 
bulunmadıiı bir aırada Bulgar mah
kemeleri tarafından idama mahküm 
edildiğini gazetelerde okP~L~iunu aöy 
lemiıtir. Maznun, istediği avukatı lı.:t
nıaaına müaaade edilmediüinden dola 
yı tiki.yet etmiı, timdiy~ k"dar aekiz 
avukat iami bildirdiiini, fftkat bunlar 
d4n herhangi birini müdafaa vekili 
olarak tutma.sına muvafaket olunma
dığmı beyan etmittir. Dimitl'cf•un re;, 
tarafından aorguya çeki!;-ti ılmd,ye 
kadar görülen İ3t.İcvaplarır. en tiddct
lilerinden birini teıkil etmiştiı» 

Dinütrof, Berlindeki Y&faYt1 tarzını 
ve adresinin ark ırk detlıtirilme.alnin 
aebeLini de anlatmıt, ıiyasi bir taz ... 
yik ve takibe uğramamak i~in bu ted
birlere bat vurduğunu kaydetr iştir. 

Belçika başvekili Romada 
ROMA, 23 (A.A.) - Belçilaı baı

vekili Broquaville, dün akıam bur~a 
ıreldi ve hariciye müsteıarı M. Suvick 
tarafından l<artılatuh. 

j HARiCi HABERLER 
Küçük itilaf Herkesin gözü 
Toplanıyor Alman yada 

Bu defaki toplanhya 
ehemmiyet veriliyor 
BOKREŞ, 23 (A.A.) - Siyasi ma

hafil pazar giinü Sineiada küçük itilif 
devletlerinin alrtedecekleri konferansa 
huıuıi bir mana ve ehemmiyet atfet .. 
mektedir. Beynelmilel bir çok müşkül 
meselelerin ve bu meyanda bilhassa 
merkezi Avrupa meselesi, ıilihlan ~ı
rakma konferansı mesaisine tekrar baş
lanılması ve iktıaadi mesai birliği im
kinları ~eselelerinin AVl'upa kabinele
rini fevkalade metgul etmekte olduğu 
bir sırada ihdaa edilecek olan karar
lara büyük bir ehemmiyet veriliyor. 
Oniverıul gazetesi, üç nazmn üç mem
leket ile komşuları arasında daha aıkı 
bir teşriki mesai planı vücuda getire
ceklerini İstihbaratına atfen yazmakta· 
dır. Uç nazınn neşredecekleri tebliğ 
küçük itilaf d\;vletleri 

Bir Çin ceneralinin 
ultimatomu 

CHANGHAI. 23 (A.A.) - Cahar 
vilayetindeki gayri muntazam Çin kuv
vetleri kumandam jeneral Fang-Şa-Nu
ya Japon ordusuna bir ulthnatom gön-
dermi,, Baijayi işgal etmekte olan 1000 
kişilik kuvvetin derhal ceri aldınlma
ıını iıtemiıtir. 

Cenubi kutupta telsiz 
telefon 

CENOVA, 23 (A.A.) - Ayin a
zasından Cuglielmo Marconi, New- .. 
Y orka ve Chikaııoya gibnek iizere Con
te di Sa voia gemisine bindiği sırada so
rulan suallere ıu cevabı vermiştir: 

"Atlaa Okyanosunu 80 inci defa o
larak geçeceğim. Chikago sergisi ida
re heyetinin terefime tertip ettiği b~r 
günlük merasimde hazır bulu~ !" 
çin Chikagoya çağrıldım. Orada kişıf 
Byrd ile görüteceğim. Bu konuşmam 
esnasında Byrd'in yakında cenup kut
h!!.ıul yapacağı yeni ıeyahat münasebe
tile cenup kutbu havali.inde bir telsiz 
telefon istasyonu kurulması meselesi 
hakkında kendisine danısaeağım.., , .. 
Almanyaya dokunmayın! 

LONDRA, 23 (A.A.) - M. Lloyd 
George dün Donnouth'da irat ett,iii 
nutukta tunlan söylemiıtir: 
Almanyanın işlerine kanJltlan'lalr -

dır .. Eğer dünya devletleri, Almanya 
da Hitlen:iliği yılcmağa muvaffak o· 
lurlana bunu komünistlik takip ede
cektir. Esasen, bugün, ayni şeyi Al .. 
manyada mahkiim eden milletlerin Av 
rupa baıka bir mmeti, diktatörlllk re
jimi tesis etmesi için tetvik ettikleri-. " - ... . 
nı coruyoruz. 

Cübada Amerikan mağa
zaları yağma ediliyor 
VAŞiNGTON, 23 (A.A.) -Ame

rika hükümeti, La Havane'da bir Ame 
rikalının evinin yağmasından dolayı 
Cüba hükümeti nezdinde teıebbüs
lerde bulunmuıtur. La Havane civa• 
rında, evvelki ııece bir çok evler da
ha yağma edilmiıtir. M. Hull'e ııöre 
Cüba dahilinde vaziyet o kadar teh
likeli değildir. Tehlike yalnız La Ha
vane ile bu şehir civarındadır. 

Borçlar meselesi 
LONDRA, 23 (A.A.) - M. Roo

aevelt'in borçLu meselesini lnııiliz li· 
rast ile doların müşterek bir siyaset 
takip etmesine bağlamak niyetinde 
olduğuna dair Nevyork matbuatının 
neıriyatı burada az çok ,üphe ile kar 
tılanmıftır. Her halde lnııilizler para 
meseleıinin, sadece borçlara ait müza 
kerelerin mevzuu yapılmaıından bir 
faide görmemektedirler. 

Lehistanda şenlikler hala 
bitmedi 

V ARŞOVA, 23 (A.A.) - Pat Ajan 
aı bildiriyor: 

Mareşal Piladuski, 6 le}rinievvel
de Kral Sobyeskinin hatırasının ilıya
aı için yapılacak merasime iıtirak ede 
cek ve on iki süvari alayına. ıeçit rea
mi yaptıracaktır. 

Mançuri'de veba ile 
mücadele 

HEINGING 23 (A.A.) - Mançu
rinin timalinde hüküm aürmekte olan 
hiyarcık vebasına karıı Japonya ile 
Ruaya mücadele etmektedirler. Man· 
çekou kabinesinden .. ., Ruaya, Japon
ya, Mançeukuo devletleri komiteai 
reiai Jeneral Tsanııa Hihyi hastalıjın 
yayılmaması için tedbirler alınaia da 
vet edilmiştir. Bugün Tonar, Chengchi 
atunıı, Supingkai ve Tunııliao'da has
talık vardır. Taiyintala'da 3 günde 
103 kiti ölmiittür. 

··h 
Sui kastç1 mı? 

MARSIL YA, 23 (A.A.) - Polis 
"Emgad,, yolcu •apurunun Cezaire ha .. 
reketinden evvel vapurda yakalanmıt 
olan Alman Thiele - Wiener'i adliyeye 
teslim etmi,tir. 

Alman, bir tahlisiye andahnrıı İçİD· 
de iki sündür saklı olduğunu söyle
miştir. Almanın üzerinde altı metre u
zunluğunda Bliddord fitili, beş patlat
ma kapsülü ve on fitek bulunmuttur. 
Almıuı bunlan nereden bulduğunu ve 
ne için kullanacağım söylememiıtir. 

Cenevrede alacağı vaziyet 
merakla bekleniyor 

CENEVRE, 23 (A.A.) - (Havas 
ajansı muhabirinden:) 

Sir John Simon ile iM. Eden bu sa
bah Cenevreye gelmiılerdir. Sir John 
Simon Milletler Cemiyeti meclisinde bi
raz bulunduktan aonra M. Henderson 
ile görüımeğe citm.iıtir. 

Şimdi herkesin dikkat nazarım Al
man murahhas heyetinin alacağı vazi
yete çevrilmİJtİr. 

ltalyanın rolü 
LONDRA, 23 (A.A.) - ltalyanın 

Londra elçisi silahlan azaltma ışme 
ilişiği olan belli batlı meseleler hak
kında Hariciye nazırı Sir John Simon 
ile dün uzun uzadıya görüımüıtür. 

Timeı gazetesi, $ilablan azaltma 
konferansına ayırdığı bir yazısında di
yor ki: 

"Silahları azaltma mukavelesi, ordu 
mevcutlarının ve harp levazımının a
zalblmaaı meselelerinde Fransız hü
klımeti alda uygun bir surette davran· 
dığından Sir John Simon, Cenevrede 
ltalyan müm.,,.sillerile müşavere ede
cektir. lngiliz hükiımeti ltalyanın bu 
konferansta oynıyacağı rolün son de
recede ehemmiyetli olacağı düıüncesin
dedir." 

Daily Herald gazetesi de, lnııiliz 
nazırlarının Cenevre konferansının va
racağı neticeye, bilhassa ·M. Musaolini
ye itimatla baktıldannı yaunışbr. 

Pari. görüpneleri 
PARIS, 23 (A.A.) - Havas ajan

•• bild;riyor: lngiltere sefaretinde 
Fransız ve lngiliz nazırJan şerefine ve
rilen ziyafet 14,16 te bitmiş, ve Fran
sa ile 1 ngiltere arasındaki görü,mele
re Fransa namına, M. Daladier. M. Pa
ul Boncour, M. Leger ve M. Masaigli, 
lngiltere namına Sir Jobn Simon, M. 
Eden, Lord Tyrell, M. Cadogan ve M. 
Harvey it tirak etmişlerdir. 

PARIS, 23 (A.A.) - Dün Pariste 
ln~iltere ile Fransa arasında yapılan 
göi-üşmeltt neticesinde .M .. Paul Bonco
ur memnuniyetini göstermiş ve saat 
17 de Hariciye nezaretinde yapılacak ve 
M. Norman Davia te iştirak edeceği gö
rüşmeden sonra resmi bir tebliğ ne,. 
redileceğini söylemiştir. 

Bu ikinci görüşmede M. Baldwin 
ile M. Daladier bulunmıyacaldardır. M. 
Nonnan Davis, Cenevreye hai'eketini cu
martesi ak,amma bıraknuttcr. 

-----o•-----
Almanyada kışın İşsizlere 

yardım 
BERLIN, 23 (A.A.) - Başvekil 

Hitlerin emirleri mucibince. Ziraat nazı
rı, bütün köylü teşekküllerini, 29-9 tıı
rihine kadar, muhtelif kazalarda, kı,m 
işsizlere ve yoksullara daiıtılabilecek 
yiyeceklerin listelerini hazırlamağa da
vet etmişlerdir. Ayıü zamanda bu iş i
çin iane vermekten çekinen maJ sahip
lerinin de biı- listesi hazırlanacaktır. 

Borçlar itilafı 
PARlS, 23 (A.A.) - Volf aıansr 

bildiriyor: 
Taksim edilmit Osmanlı borçlan 

mecliai nezdinde Türk mümeasili harp
ten evvelki Türk iıtikrazları esham ve 
mak ve tediye olunmak üzere tediye 
kuponlarının yüzde elliai damgalıuı
edilmiş olduğundan, itilafın kat'i su
rette mer'iyet mev'kiine ginnit olduğu
nu bildinniıtir. 

Leh gazetelerinin İtalyan 
siyasetine hücumları 
ROMA, 23 (A.A.) - Stefani ajan-

sından: 
G.iornale d'( talia gazeteai, M. Eeck

in Pariıe ıribnesi münascbetile Leh ııa· 
zetelerinin ltalyan siyasetine ve Dört· 
ler misakına çatmaia başladıklarına 
dikkati çekerek diyor ki: 

"Leh ııazetelerinin kullandıkları bu 
dil gülünç ve kızdırıcı bir mahiyette
dir. Ayni zamanda (talyaya t.leyhtar bir 
siyaset isnat ettikleri Fransız hüku
metin.in dürüstlüğüne ve cloiruJuğuna 
kartı da bir hakaret teıkil etmektedir. 
Dörtleı· misakının güya Rusya aley
hine müteveccih olduiu yolundaki tef
sir de ltalyan - Rua anlatmasının im
zasından "e sitahlan azaltma işi hak
kındaki müzakerelerde bu misakın iyi 
bir teıir yapacağının anlaıdmaıından 
sonra büsbütün gülünç ve manasız bir 
hal almaktadır.,, 

Sovyetleri ne şartla 
tanıyacaklar? 

WASHiNGTON, 23 (A.A.) - M. 
Hull, Rus meıeleai ve bilhassa Sovyet
lerin Amerika tarafından tanınması hak
kında tam bir rapor hazırlamaktadır. 
M. Hull, raporu hakkında, belki de se
lecek hafta cümhur reisine vermeği dii
ıünmektedir. 

M. Hull, Amerika vatandaşlarından 
Sovyet hüklımetinden metalibesi olan
ların hakları baki kalmak ıartile, Rua
yanın tanınması taraftandır. Bununla 
beraber Türkiyenin eski Amerika sefi
ri M. Henry Morgenthau, Nevyorkta
dır. Ve Ruaya tarafından, Amerikadan 
pamuk .satın alması için 50 milyon lira
lık kredi projesi hakkında Sovyet mü· 
messilleri ile müzakerede bulunmakta
dır. 

So~yetlerin resmi mümeısili Boriı 
Swirski yoldaı ta New - Yorktadır. Ve 
bu it ile meuuldür. Rusl~rın Amerika 
tal'afından tanınmaları meselesi halle
dilene kacl..- Amerikadan mal almak 
hususunda mii:r.akerelere ciriımenüı ol
malan manidar olarak görüliiyo~ 

Valinin riyasetinde bir komisyon top-
landı. Vaziyeti tetkik ediyor 

- IZMIR, 23 (Hususi) - Mutavassıt tacirler ncir mıntakasınll 
telgrallar çekerek lzmire mal göndermelerini bildirdiler. Piyaaadtı on 
bin çuvala yakın mal olduğu halde ihracatçılar fiyat vermediler ve"""' 
amele yapmadılar. Vaziyet bugün valinin riy<Uetinde yapılan içt~· 
da tetkik edildi. Bugünkü piy<Uanın Ja tetkikinden •onra tekrar ıçlf· 
ma edilecek ve keyfiyet vekalete raporla bildirilecektir. 

Emlak ve Eytam Bankası müdürü 
ANKARA, 23 (Tele/onla) - Emlô.k ve Eytam Bank<Uı umum 

müdürü Hakkı Sal/et Bey tedavi için Viyanaya gtimek üzere bu tı1r
şam hareket etti. 

Nakit işleri müdürü geliyor 
ANKARA, 23 (Tele/onla) - Maliye vekaleti nakit i~leri umutn 

müdürü Sırrı Bey ile bir iki gün kalmak üzere l•tanbula hareket et
miştir. 

işlerine Ziraat Maarif Vekaleti 
Vekili Muhlis Bey bakacak 

ANKARA, 23 (Tele/onla) - Bir vekilin iki vekalete birden vekô
let edemiyeceği nazarı dikkate alınarak Sıhhiye Vekili Relik Beyin 
Basvekalet vekaletini de ifa etmı ğe başlaması üzerine Maarif vekô.le: 
ti ~ekilliğinin Ziraat vekili Muhlis Bey öğleden sonra Maarif veköletı
ne giderek vekalet islerile meşgul olmu~tur. Başvekil ismet Pa11anuı 
avdetini müteakıp Maarif vekaleti vekilliği tekrar Dr. Refik Bey tartı· 
fından deruhte edilecektir. ~ 

Yeni kararname meriyete giriyor 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Yeni kontenjan kararnamen ôli 

tasdika iktiran etmiştir. Kararnam e Resmi Gazetenin pazartesi nüsha· 
ınnda nesredilerek meriyete girecektir. 

T oh~m ıslah istasyonları hakkında •. 
ANKARA, 23 (Tele/onla) - Tohum ıslah istasyonu müdürleri 

vekaletçe Ankaraya çağırılmışlardı. Buradaki toplantılarında istasyon 
larca elde edilmis olan ve muhite çok elverişli bulunduklan tecrübe e • 
dilen tohumlann ·teksir ve tevzii esaslan kararlaştırılmı,, bunun için 
de bir talimatname hazırlanmıştır. Talimatname bugünlerde icra vekil-
leri heyetinde müzakere edilecekt"r. .... 

Meclis açılması 
Hazırlıkları 

(Başı tinci .ahifede) 
2 - Türkiye ile Norveç arasında 

Ankarada imza edilen uzlaıma adli 
tesviye ve hakem muahedesinin tatbi
ki hakkındaki layiha. 

3 - Hazerde demiryo1u kıt'aJarın
dan devlet veya İmtiyazlı şirketler 
hatlarında çalışacak zabitlere taamiye 
ve küçük zahitlere neferlere iaıe zam
mı verjlmesi hakkındaki layiha. 

Bu layihaya ııöra mevcut demiryol
lan üzerinde tatbikat görecek ve çalı
şacak zabitlere çalıttıkları ııünlere mün 
hasır olmak üzere yevmiye yüzer ku
ruı taamiye verilecektir. 1'~ı:e a· 
lan1ara ayrıca seyahat yevmıyesı ve• 
rilmiyecektir. Demiryol kıt'alanna 
mensup gönüllü küçük zabite ve efrat
tan tatbikat görmek üzere mevcut h~t .. 
tarda bilfiil çalışanlardan kazandan ıa
ıeleri mümkün olmıya.nlara muayyen 
iaşe bedelinin bir misli zammı ile yev· 
miye verilecektir. 

4 - 24 eyliil 1931 de Cenevrede 
İmzalanan balina balığı avcılığının tan
zımı hakkındaki mulaıvelenin tatbi
kine dair layiha. 

S - Sıvaı viliyetine bağlı Darende 
kazas1nın bu vili.yetten ayrılarak ıJ.!3. 
latya vilayetine bağlanması hakkında
ki layiha. 

M. Maksimos, Reisicüm 
hurun yanında 

ATINA 23 - Hariciye nazırı M. 
Maximoş Reiaicümhur M. Zaimia tara 
fından kabul edilerek kendisini Yu
nan nazırJannın Ankarada viki olan 
mükilemelerinden ve Türk •Yunan 
misakının imzaaından haberdar etm.İf 
tir .. M. Zaimia .bu sebeple memnuni
yetini beyan etmit ve bu miaakın iki 
millet ve iki cümhuriyetin refahı Bal
kanlarda Ye Yakın Şarkta sulhün kul' 
vetleımeai için tevlit edeceği mesut 
neticelerden bahsetmiıtir. 
M. Çaldari. Belgrat'tan geçerken 

Cenevreye giden Yunan Baıvekili 
M. Çaldariı Belıırattan ııeçerken: 

'lmzalanan Türk ... Yunan ıniaalo. 
Balkanlarda aulhün temini noktuın
dan büyük bir hadisedir. Miaak üçün
cü bir hükümete katiyeıı müteveccih 
deiildir. Bulııariatan da bu misaka da 
bil olaaydı, çok mütehassis olacaktrm,. 
demiıtir. 

İkt~at Vekili geldi 
(Başı 1 inci aahiled~) 

mek üzere evine citmittir. ~ 

Celal Beyin tetkikleri 
1 ktıaat vekilimiz Mahmut Celil B• 

yefendi tehrimizde dört gün kadar b
lacaktır. Bu müddet zarfında pıyaaıı 
ile temas ederek umumi ticari yazİ,. 
timiz hakkında tetkikat yapacaktır. 

Bu meyanda lstanbul Ticaret odui
le temas ve müzakerelerde bulunması 
da mukarrerdir. 

latihbaratımıza göre, sanayicilere 
verilen mevaddı iptidaiye muafiyeti me
sele•İ ile de Vekil Bey burada meuul 
olacaklardır. 

Bu sene de sanayicilere 3 milyon li· 
ralık mevaddı İptidaiye tevzi olun.e· 
caktır. Geçenlerde şehrimize gelen ı•· 
nayi umum müdürü Recai Bey bu lau
suıta tetkikat yaparak raporunu .,.,ı.a. 
lete vermiıti. .. 

Celil Bey, Devlet Denizyollan tarı• 
felerinin tanziminde tesadüf edildi 
bazı müıkülatın halli çarelerini de h· 
tanbulda bulunmalanndan bilistifacfl 
araştıracaktır. 

Takas suiistimali var mı? 
Bir cazete Celil Beyin takaa auüı~

malini tahkik için latanbvla ııeldiğUıo 
yazmııtır. Alakadar makamattan yap
tığımız tahkikata göre, ortada böyle 
vekilin bizzat tahkikini ve mea'uliyetİJIJ 
İcap ettirecek bir takas suüstimali Y.
tur. 

Amerikada bütçe açığı 
WASHiNGTON, 23 (A.A..) - t:ı& 

tarihinde bütçe açıiı 246,000,000 de
lar idi. 20 tarihinde iae 192,000,000 .ı
IDUf yani 54,000,000 azalmııtır. Bun11• 
sebebi, yapılan tahminlere girmemİt ... 
lan yeni verııilerdir. M. Wadin niJdıio. 
görünmekte ve bu •<!'Deyi 11930 da ....... 
ilk defa olarak fazla vari4atla t.iW-
ji;ni ümit etmektedir. 

Muharebeyi durdurabile
cekler mi? 

SANTIYAGO - de • Chili,23 (-'· 
A.) - Bütün matbuat, Paragunr ile 
Bolivya arasındaki ha.rbi durdunnak -İi· 
zere Arjantin, Brezilya, Cbiti ve P-· 
un yapacaklan teıebbüslerin muvaff•· 
kıyetile neticeleneceği hususunda he
men ekseriyetle betbindir. 

llllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllll 

DİL ANKETİMİZ 
Manaca bağlı sözlerin karşıhklan 

"'Milliyet" in dil anketinde en çok dütündüiü şey, manaca biribirine bai· 
lı, yahut yakın sözlere türkçe kartılık bulmak olduğunu yazmıttık. 

Şu sözler de onlardandır: 
l - GURUR, 2 - KiBiR, 3 - F AHIR, 4 - TAAZZUM, 5 - TEF~

HUR, 6 - VAKAR. 
Bu altı aözün hepai de insandaki bir duygunun türlü derecelerini gö•!"'. 

rir. Kullanış, bunlann kimisine o duy ııunun iyi, !umi•İne de kötü dereceleril>' 
tahsis et.mitliı. 

Dikkat. ol<!nursa görülür ki bunlar dan hiç biı·ini (;tekinin yerinde kullan· 
mayız.. 

işte bu türlü kullanışları ııözönün de tutarak bu a(;zlere Öz türlıçe kaJ"• 
tılıklar arıyoruz. 

Gel<'n cevaplar gazetemizde basılacak, T. D. T. C. ine de gönderilecek· 
lir. 

Cevaplar gazetemizde anket mem urfuğuna sönderilmetidir 

lllflllllllllllllJllJJlllJJfllllllJllJllll111JJt 
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• • 
HABERLERi GençUk ve Rejllnler ş E H 1 R 

Heri hareketler ve yeni fikirler ,•----------------------------------------------·----------------' 
köklenmek için genç bünyelere, Ekone111I ••l•lflyede \ f"oll•t• M•al"lft• 

taze dimağlara muhtaçtırlar. Ta- y l ı B B d v ·1 u·· . . 
rihin kaydettiği bütün inkılaplar o cu, navu ayram ' ' aş egı ' nıversıte 
kuvvetlerini gençlikten aımışıar- Tarı·felerı· H l ı·nsan cı"g" erı· mı·?. T k.l,. k dır. lnsanlar hayata karıştıkça ya- azır ığı eş ı at anUDU 
\>aş yavaş adetlere, göreneklere e- -- --o-- -o--

ıir olurlar. Hele yaşları ilerlemiş Tutulan istatistikler alı- On beş güne kadar ikmal 
İQsanlarda itiyatlar o kadar mües- k 
ıir olur ki en tabii bir hareket bile nacak neticeyi gösterece edileceği anlaşılıyor 

İktisat vekaletinin vuku bulan mü- c · h · · ld .. ·· .. n rahatlarını kaçırır. iım unyetın onuncu yı onumu -
racaatlar üzerine deniz nakliyatı ve de yapılacak merasim programını ha-

Bilhassa içtimai ve fikri inkılap- yolcu navlun tarifelerinde bazı tadi - zırlamak üzere çalııan komisyon dün 
1 la• t yapmak üzere tetkikatta .. bulu.ndu- bel d' d b' · t' pmı•tır An ar yaflıların kolay kolay hazme- e ıye e ır ıç nna ya • · • 

ğu yazılmııhr. Bu huıusta dun bır mu karadaki yüksek kutlulama komuyo 
demiyecekleri tekamüllerdir. F ran- harririmiz esaslı tetkikatta bulunmuı· nunun ittihaz ettiği kararlar tehrimi-
&ada yakın zamanlara kadar şato- tur. Buna göre: ze bildirilmiıtir. Dün bu direktif Üze 

Şimdilik tarifede tadila.ı yap_ı.lm.a- · d t tk'k t ı ı Ba~am ha larına rekilı"p papas hayatı geçiren rın e e 1 a yapı mıı ır. , · 
,. aı kafi olarak mevzuu bahıs degıldır. zırlıklarının on beı güne kadar ikm.al 

llıutaassıp katolikler vardı. Tarife iki cepheden yapılmııtır. edileceği anlaşılmaktadır. O vakte ka 
1 _ Halkın ihtiyacını temin ede d • ı· f ı· k 't 1 · Belçikada yerle•en kral taraf- d dar a ta ı aa ıyet omı e en prog-

" cek şekilde mümkün olduğu ka ar ramlarıru hazırlamı§ olacaklardır. 
tarı Fransızlar içinde hala eski asa- ehven, . On beş gün ıonra son bir umumi içtima 
let ve zadeganlık devrinin tarihi -2 - Yeni teıekküJJere kartı hıma· yapılacak ve bütün program bir kere 

yeki.r olmasıdır. daha gözden geçirilecektir. 
tatafatını tahayyül eden Kontlar, lıte tarife bu iki cepheden ve elde k 
Markiler mevcuttur. Her cemiyetin mevcut mahimala göre ve tecrübele- Sinemalarda yangına arşı 
, re göre tanzim edilmi,tir. t t• b t 
goynunda bunlardan bir kaç nü- Tarifede ufak tefek yanlıtlıklar er 1 a 
ınunelik vardır ki onları tatlı ha- olması ihtimali vardır. Bunlar olsa 
)'fillerine terketmek insani bir va- dahi bugün rekabet zamanındaki va· 

ziyeti belolemek doğru olmaz. O za· 
:tifedir. man fiyatlar gayri müstakar idi ve a-

lnkılap yürümek için sendelemi· normaldi. Bugün fiı • tların teshil e
dilmit olması batlı baıına bir iyilik -

)'ecek, geri kalmıyacak genç, taze tir. Maamafih alakadar makama!, ge 
atlet vücutlar ister. rek yük ve gerek yolcu tarifelerinin 

ve bunların her hat üzerinde adet ve 
Mösyö Moasolini İtalyan genç- mikdanm ehemmiyetle takip ederek 

!iğini bu kadar sıkı tutuyorsa sebe- istatistikler tutmaktadır. öu suret1e 
t takriben beş ay aonra yapılacak yeni 
Qi yalnız budur. Yeni rejim dünkü tarifede tutulacak esas filen tahak -
ler için değil, yarınkiler içindir ve kuk etmiş, rakamlara istinat edeceği 
)'arma en yakın olan nesil bugü- için yukarıda bahsettiğimiz iki gaye-

yi daha iyi telif etmek mümkün ola-
llün gençliğidir. caktır. 

Fon Hitler, bütün ümidini Al- Fabrikalara getirHecek 

illan gençliğine bağlamıttır. Çün- arat ve edevat 
kü onun hareketli, fırlayıth prog

tamını heyecanla tatbik edebile
cek kuvvet bu gençliktir. 

Türk inkılabı, bir tarih dönümü

dür. Türk cemiyeti yedi yüz yıl 
kaynadığı asyailikten ayrılmıştır. 
8u itibarla fikir ve cemiyet hayatı 
•iyaai tefekkülden çok daha mühim 

dir. Böyle inkılaplar bütün ağırlı
ğını en körpe omuzlara verir. Bi

llaenaleyh Türk gençliğinin inkı

lap muvacehesinde kabul ettiği va

:tife çok mes'11liyetliôir. 

Gençlik bu davayı siniri, kafası, 
eti ve kemiği ile müdafaa edecek

tir. Her Türk genci Büyük "Musta

fa KemaJ,,in hitabesini her gün 

doğutunda tekrar etmeği ·bir vazi

fe bilsin! 

Burhan CAHIT 

Muammer Bey 
lı Bankuı umum müdür vekili 

t.fuammer Bey, bankanın bazı itlerini 
t..kip ve ikmal içio dünkü trenle ls
t..ııbula ıelmittir. 

14859 numaralı kararname sana
yi müdürlüğilne bildirilmittir. Bu ka
rarname fabrikalara getirilecek iı.Jal 
ve edevat hakkındadır .. Makine, i.'.ô\t 
ve edevat evvelemirde memleket için 
iktısadi ve verimli olup olmadığı res
men tetkik edilerek rapor verilecek 
ve müteakıben Heyeti vekilecl,a>n bu • 
nun gtirilmesi hakkında karar çıka · 
caktır. 

Avusturya ve Macaristana 

ihracat 
Ticaret odaaı idare heyeti dün top 

lanmıştır. A vuaturya ve MacaristanJa 
aon yapılan itilfname üzerine bu mem 
leketlere ihraç edilecek mallara oda
da kıymet takdir edilmesi lazım gel
diği lktısat vekaletinden bildirilıniıti. 
Dünkü içtimada 21 eylıilden itibaren 
müracaatlann levfikine baılanmııtır. 

Yeni kararname 
Yeni kontenjan kararnameainin 

bugünlerde tebliği beklenmektedir. 
Yalnız kararnamenin vekiletlerin ya 
pacağı taku hakkındaki kıunı bildi
rilmiı ve tatbikata baılanmıtıır .. 

Trabzon borsasında 

Sinemalara verilen on be§ gün müd 
det bittiği için belediye ıubelere der 
hal bir tamim göndererek salonda 
ve makine dairesinde yangın tehlike
aine karşı yeni tadiJit yapmayan mü
eııeıelerin kapatılmasını bildirmiıtir. 
Fakat bir çok sinemalar henüz bu la· 
dilatı bitirmemiılerdir. Belediyeye mü 
racaat ederek mühletin bir hafta da
ha uzatılmaıını istemitlerdir Belediye 
bir hafla daha mühleti uzalmı§trr. 

Seyyar satıcılar 
Son zamanlarda seyyar satıcılar 

ıehrin en kalabalık geçitlerini ve mey 
danlarıru iıgal etmektedirler. Evvelki 
gece yapılan ani teftiJ.!ere bir çok sey 
yar satıcılar belediye kamyonlanna 
doldurularak merkeze sevkedilmiıler 
ve haklarında zabıt tululmutlur •. 

Tecziye edilen tahsildarlar 

Yeni teftişler neticesinde yeniden 
8 belediye tahsildarı tecziye edilmiı· 
tir. Belediye varidatının tahsilinin nor 
mal bir telde ııirmesi için teftişlere de
vam edecek, her nevi varidat tahsili
ne memur tahaildarlar mürakabe edi 
lecektir. 

Yeniden hortum alındı 
itfaiyeye yeniden hortum alınını§· 

tır. Ra.mideki itfaiye grupu takviye 
edilmiş, burada makineler için yeni bir 
garaj yapılmııtır. 

Kimsesizler yurdu bayramda 

açılacak 
Calatada açılacak olan kimsesizler 

yurdunun dahiJi tadilit ve ta.m.irab 
bitmit gibidir. Müeueseye alınacak 
çocuklardan hangilerinin tefrik ve ka 
bul edileceği hakkında bir de talimat
name yapı1mııhr. Talimatnameye gö
re yurt müdürlüğü bir de program 
hazırlamıttır. Müeaaeaeye bu sene alı
nacak yebnit çocuktan ancak yirmisi 
intihap edilmiıtir. Yurt, cümhuriyelin 
onuncu yıJdönüm.ünde meraaim]e açı· 
lacaktır. 

Mahkemelerde 

Müteaffin paket Tıbbı 
adliye gönderildi? 

Posta paketleri İçerir.inde Maalka
radan gelmiı müteaffin bir paket bu
lunduğunu ve mektup çantasına alı • 
lan bu paketin yolda patlayarak etra 
fındaki mektuplan telvis ettiğini yaz
mııtık. Yaptlan tahkikat neticesinde 
bu paketin Tıbbı adliye gönderilen 
bir inoan ciğerini ihtiva ettiği anlaııl
mıttır. Paket Tıbbı adli müdürlüğüne 
veri1mittir. Fakat hakikaten inaan ci
ğeri olup olmadığı tahlil ve muaye -
nesinden sonra tahakkuk clecektir. 
Diğer taraftan lstanbul poata idaresi 
bu müteaffin ve içinde ciğer bulunan 
paketi batka bir çanla ile gönderme
yip mektup çantasmın içine koyduğu 
için Tekirdağı poslahanesini baımü • 
dürlük nezdinde tiki.yel etmiıtir. 

Sustalı çakı ile 
Rıhtım hamal bölüğü keseda.rı Ah

met Efendi, evvelden beri arası açık 
bulunan hamal Mehmede aaal 18 rad 
deleriode Küçükpazarda tesadüf ebni' 
ve aralarmda bir ka.;.ga çrkmııtır. Ne 
ticede Mehmet kesedar Ahmet Efen 
diyi auatah çakı ile hafif surette ya· 
ralamııtır. Ahmet Efendi Cerrahpafa 
hastahanesine kaldırtlmıtlır. 

Sarhoş 
Edirnekapıda oturan bakkal Abdul 

!ah Efendi sarhoı olarak otomobille 
Beyoğlunda Meırutiyet caddeainden 
geçerken nara attığından yakalanmı§· 
tır. 

Şüphe uzerıne •• 
Kumbaracı yokuıunda Tercüman 

çıkmazında 6 numaralı evde oturan 
Cemil Efendinin 70 lirasını çaJdığın· 
dan §Üphe ettiği Abanoz sokağrnda 

Gevhan namındaki ıahsa gitmiı, fa
kat Gevhan Cemil Efendiyi baımdan 
hafifçe yaralamııbr. 

Bütün garsonları karakola 

çağırtmak istedi 
Kemal ismindeki bir genç Belvü 

bahçesine giderek bir müddet otur • 
mut. bitahara gazinon"lın sahibi lbra
him Beyin kendisini tahkir ettiğinden 
bahiaJe polise müracaat ebni~ ve bü
tün garsoDlann karakola gönderilme
sini iıtemiıtir. Fakat memur garsonla 
rın hepsini karakola götürmek doğru 
olmıyacağıru, söyleyince Kemal Efen
di, ''zaten ıiz bir İf yapmazsınız" gi
bi sözlerle hakarette bulunduğundan 
yakalanmıf, tahkikata ba§lanmıtlır. 

Sinop valisi mezunen geldi 
Sioop valisi Abdülhak Bey mezu • 

nen tehrimize ııelmittir. Y ann Buna 
ya gidecek ve bir müddet orada kala 
caktır. 

--o--

Harp malulleri birliği 
Türkıye Harp Malulleri Cemiyeti

-İn geçenlerde yaptığı büyük toplantı 
tla cemiyetin eski nizamnamesi ihti • 
>'ilca uyğun bir ıekilde olmadığından 
t..diJine karar verilmiı ve yeni seçi· 
len idare heyetinin bu karara tevfi • 
lt.n tanzim eylemit olduğu yeni nizam 
llamenin cemiyet firması (Türkiye 
Cümhuriyeti harp malülleri Birliği ) 
!_<oklioe tahvil edilerek tasdik edilmek 
\azere VHiyete Terilmittir. 

TRABZON, 23 (A.A.) - EylUlün 
yirmi birioci perıembe gÜnÜ Trabzon 
boraasında okkası 65 kunıttan bir va
ııon fındık içi "hazır fop" 20 kurut
tan 21,5 kuruta kadar 11.000 okka 
yaı fındık, 29 buçuk kuruıtan 30.5 
kuruıa kadar 18.000 okka kuru fındık 
aatılmııtır. Bugün 31 kuruıtan, 31 
buçuk kuruıa kadar 8.325 okka tom
bul fındık aatıldı. Eylul sonuna kadar 
tahmil edilmek Üzere 65 kuruıtan bir 
vagon iç fındığa talip vardır. Piyaaa 
canlanmağa batlamııtır. 

Eroinciler için emsaline 

( BORSA 1 
(1 f Bankaoından alınan cetveldir) 

23 EYLÜL 1933 
Ak fam Fiatları 

1 . istikrazlar Tahvilat 
1 •hl..raz dahili 97.25 Elektrik 
933 istikrazı 95-- Tramv•J' -.-~rk D. 1olları 2.90 Tünel -.-~ Mu•ahidei 54,50 

Rıbbm 17,60 ~ .,rükler 8,50 
Anadolu 1 48 ' )'di mahi 6 50 

111 47.75 }•idat ı0,35 " ..,•keriye 10,35 MümeaaiJ 51,25 
ESHAM • 1 

~ Banlı.a11 Na· Telefon m 12 
9,50 Bomonti • ı 19,25 

" •• Hamiline 9,55 Terlr:o• 27,25 
~., Mües•İ• ıo2 fıimenlo 11,75 
,_, .. •rnvrıy · 48, ttiaht day. 18, 
~"-•dolu Hisse 27,SS Şark da,- ı,zs 

~ 320 Balya 2,35 
· hariye ı5,25 Şark m. ecu 2,85 

ÇEK FIATLARI 
• 
~:~,.. ı2.06 ı Prai ı5.89 

653.50 Viyana 4,41 
1 ll.)ork 72,875 f Madrit 5,6475 
lı ... 3,-'025 Berlin ı 9762 

ilan o 8,98 Zloti 4,21,50 
4.tin 

~97 l Peıte 380,75 t. • 
2,43,875 Belvat ' 34.79 ~frt're ... 

'•terdaın ı.17.698 Bülcreı ' 79,55 
'•· 67,1175 Moat&o-v ... 1075 

NUKUT (Satıı) 

Kurut Kuruı 

~ 
l t· Frana1z ı67 1 ŞiJie, A•. 24,50 
l •terlin 655 J Pezeta 16 
~ l.ol>la,· ıJS 1 Mark 48 
(o liret 2.?3 1 Ze-loti 24.-
~ 1. Belç;ka 117 20 Ley 0.23 
~ Pr•bmi 24 20 Din•r 55.-
~ • l•viçre 8ı8 1 Ç~rnoviç 
lı ..... 25,- l AJbn 9,22 
1 ~ur. Çek 118 ı M~cidi,.e 0,37 

lorin 83 B..nknot 2,52 

Rus ticaret mümes
sillerinin izahatı 

Rusyanın buğday alacağı 
şayiaları nereden çıkıyor? 

Sovyet Rusya ile Türkiye arasında 
yeni bir ticari anlaıma yapılacağı hak 
kında bundan birkaç gün evvel veri • 
len haber Sovyet mahafilinde hayret 
uyandırmııtır. Dün bu hususta Rus 
Sovyel ticaret mümessili Vorobiyeff 
ile görüıerek bu haberin doğru olup 
olmadığını sorduk. M. Yorobiyeff bi
ze §U cevabı verdi: 

- Türkiye ile yeni bir ticaret itila
fı akdedilecek değildir. Eaaıen buna 
lüzum da yoktur. Türkiye ile Rusya 
arasında mevcut ticaret muahedesi ih .. 
tiyaca kafidir. Bu sayede Türkiye ile 
ticari münasebatımız tanzim edilmiı
tir. Yalnız takaa meseleoinden müte • 
vellit bazı müıkülat vardır. Fakat bu 
müıküller, hemen de umumi olduğun 
dan mühim bir ıey değildir. Biz ea., 
itibarile l>ugünkü vaziyetten memnu
nuz. 

- Ruayanın piyuadan buğday sa
lın almakla olduğunu duyduk, doğru 
mu?. 

- Hayır, bu haber de doğru değil
dir. Bu haber ellerinde külliyetli mik 
darda buğday bulunduran ve spekü
lasyon yapmak iatiyen bazı kimseler 
tarafından uydurulmuı olsa gerektir. 
Bunlar bu haberi işaa ederek buğday 
fiyatını yükseltmek ve bu vesile ile 
ellerindeki •tokların bir kısmını aal· 
mak İstemitlerdir. Rusyada bu sene 
mahsulat pek iyidir.. Rusya hariçten 
buğday almadığı gibi, harice buğday 
ıatmaktadır. 

•• • 
muessır ceza istendi 

Paralı adamlardan muzır bir teşekkül 
Gayet vasi mikyasta eroin kaçakçı

lığı yaparlarken geçen Kurban bayra
mmda gümrük muhafaza teıkiliitı tara
fından yakalanarak mahkemeye tevdi 
edilen mühendis Kadri Beyle arkadaf
ları Bernard Jül Blümental, Niko Ca
madanis, Y orgi Camadanis, Mircan, 
Dimitri Dimitriyadis, Harilau~, Estel
yo Efendilerle Eleni Hanımın muhake
meleri dün bitmiıtir. Muhakemenin dün
kü celseıinde iddia makamını İtgal e
den Muhlis Bey iddianamesini serdet
miıtir. 

Mul-.lis Bey davanın mevzuunu hü-
18.sa ederek. maznunlann vaziyet1erjni 
ayn ayn anlatmıt ve sonra zikrettiği 
misallerle bunların müıterek menfaat
lerle ve bir ıebcke halinde çalııtıklan
nı tesbit etmiıtir. 

Mahkemenin sermayedar İt ve fen 
adamların.dan mürekkep muzır bir te. 
ıekkül karımnda bulunduğuna iıaret 
ederek bunların yalnız memleket hal
kını ve Türk gençliğini değil, bütün be
ıeriyeti zehirleyici ve tahrip edici bir 
cinayet işlediklerini söylemiıtir. 

Eroin yaparak ve satarak beşeriye
te yapılan büyük fenalığı pek güzel teı· 
rih eden genç müddeiumumi hülfısai 
mütaleası olarak ta pek hasis bir emel
le bir kaç kuruı fazla para kazanmak 
için bütün beıeriyeti zehirlemekten çe.
kinmiyen bu uns•rlann emsaline mUes .. 
ıir bir ibret olacak şekilde cezalandı
nlmalarını ve bu suretle İn5anhğın bun
ların ve bunlara benzerlerin mazarra
tından kurtulmal;\nnı İstemiıtir. 

•lv.Wılis Bey Beranrd Jul Blümen
talin ceza kanununun 62 ve 69 uncu 
maddeleri delaletile muad~el 403 üncü, 
Niko Camadaniıin 62 İnci madde de
laletile, Kadri, Yorgi, Mircan, Harila
us, Dimitri Dimitriyadis, Estelyo ile 
Eleninin de doğrudan doğruya 403 ün
cü madde ile cezalandırılmalarını tah
liye edilmit olan Hariliiüs ile mühendiı 
Kadri Beyin de tekrar tevkif edilmele
rini istemiştir. 

Bu iddia idrpsında müdafaa vekil
lerinden bir kısmı müdafaalarını hazır
lamak için iıtimhal etmitler, bir kıaım 

avukatlar da bu arkadaşlanna tabüyet
le müdafaalarını tehir eylemiılerdir, 
muhakeme müdafaa yapılması için teı
rinievvelin onuncu günü saat on buçu
ğa talik edilmiıtir. • 

Köprü cinayeti 
Köprü üzerinde Anadolu ajansı dak

tilolarından Mel. Süzanı öldürmekten 
suçlu Anadolu ajansı telsiz memuru A· 
li Fedai Efendinin muhakemesine dün 
devam edilmiıtir. Dünkü muhakemede 
celse eçılır açılmaz müdafaa vekili Etem 
Ruhi Bey bu davaya ait letebbüatım 
ikmal edemediğini söyliyerek İstimhal 
etmittir. Mahkeme bu istimhali müda
faa hakkına müteallik bulmut ve istim. 
hali kabul etmiıtir. Muhakeme 21 teı
rinievvele bırakılmııtır. 

Saf bir katil mahkOm oldu 

Bundan bir kaç ay evvel Üsküdar· 
da bir cinayet olmuı, Osman isminde 
bir kalaycı dükkanında ve peyke al
·tında öldürülmüı olarak bulunmuıtu. 
Oımarun batı ezilmişti. Öldürüldükten 
ıonra da elbisesinin çıkanldığı ve a· 
yakkaplannın ıllındığı anlatılıyordu. 

Zabıta cinayetin failini aradı ve bu 
arayıf eınasında Osmanın çırağı Ali .. 
nin bir kaç gündenberi meydanda ol
madığı nazan dikkatini celbetti. Şüphe
ler onun Üzerihde toplandı. Derhal et
raftan Ali aranıldı ve bulundu. Ali 
çok saf ve biraz da aptal bir ııençti. 
Ona sordular: 

- Nerede ustan? 
- öldü. 
- Ne zaman? 
- iki gün evvel. 
- Olüsü nerede? 
- Tükende. 
- Kim öldürdü? 
-Ben. 
Herkes hayret etti. Her suale müsbet 

cevap veren ve nihayet en ufak bir 
tesir altında bile kalmadan cinayeti ken
diıi yaptığını itiraf eden bu gencin 
deli olup olmadığı noktasında tereddüt
ler ha§ladı, maamafih İsticvaba devam 
edildi. Osman bir kaç lira alacağı için 

Proje meclise verilmek 
üzere ikmal edildi 

Üniversite idare heyeti dün Ihsan 
Beyin riyasetinde toplanarak ıslahata 
dair bazı itlerin ir.tacına çalışmııtır. 
Onivenile yenj tetkilİlt kanunu proje 
si iJoıaaJ edilmiştir. Proje Büyük Mil
let Meclisinden geçtikten sonra kesbi 
•kanuniyet edecektir. Haber aldığınu
za göre Edebiyat fakültesi reisliğinden 
açığa çıkanlan Ali Muzaffer Bey yük 
sek iktıaat ve ticaret mektebindeki kür 
süsünden iıtifa etmiıtin Dün Oniversi 
1eye gelen bir telgrafta maarif vekil ve
killiğinin Ziraat vekili Muhlis B. tara
fından deruhte edildiği bildirilmiftir. 

Tıp fakültesinin eski binası 
Haydarpafadaki Tıp fakültesi bina 

sının bir liıte ittihazı için devir mua
meleaine Heyeti vekilenin karar ver
mesi icap etmektedir. Binanın Maarif 
vekaletine devredildiğine dair Heye
ti vekile yakında karar verecektir. 
Haydarp&§a lisesinin ancak bir ay ka 
dar ıonra açılabileceği tahmin edil -
mektedir. 

Müfettişlere zam 
lstanbu1 ilk tedrisat müfettitlerinin 

maatların azam yapılması için bir Jiı
le yapılmıştır. lstanbul Maarif müdür 
lüğü mıntakaaında 29 müfeHit var • 
dır. Bu müfettiılerin zamları yakında 
taodik edilerek vek&letten gelecektir. 
Zamlann teırinievvel ayından itiba -
ren verilmesi için çalııılmaktadır. 

Erkek muallim mektebi 

lağvedilmiş değildir 
Dünkü Cümhuriyet gazetesi 1.ıan

bul Erkek Muallim mektebinin lağve
dilmesinin doğru olmadığını yazıyor· 
du. Evvelce de yazdığımız gibı t:.r•ek 
Muallim mektebi lağvedilmemiı, lstan 
bul lisesile birleştirilmiştir. Bunun ae
hebi de bina bulunamamaoıdır. Mual· 
lim mektebine bu ıene de yeniden ta
lebe alınmııtır. Ve lisenin içinde Muaf 
!im mektebi aınıflannı takip edenler 
ıon sınıfta meslek sınıfına aynlmak .. 
tadırlar. 

Yeni kaydedilen ta~ebeye aşı 
Öteden beri ittihaz edilen bir uıu· 

le göre bir mektebe yeniden kaydedi
len bir talebenin mutlaka çiçek aııoı 
ile aıılanması lazımdır. Ancak çiçek 
aıısının muafiyet müddeti bet sene o~ 
duğuna ııöre aşı tahadetnameleri bu 
tarihi doldurmuı olanların yeniden a
planmalan münasip görülmüıtür. Bu 
itibarla talebe~in çiçek aııları eaki ol
duğu anlatılıraa bunlar derhal yeni -
den aıılanmağa aevkedileceklerdir. 
Bundan batka hu sene arttığı görüılen 
tifo vak•afarının önünü almak için 
yapılan atılann büyük faydaaı ııörül
düğü anlaıılmııhr. Bu itibarla son za 
manlarda tifo vakalarının çıktığı ve 
arttığı semtlerde oturan talebeye de 
tifo atıaı yapılınası dÜfünülüyor. Bu 
tedbir ile mekteplerin açılması müna
sebetile tifo vak'alannın yeniden bat 
ııöstermesine imkan brrakılmıyacak 
tir. 

Talebenin dişleri muayene 

edilecek 
lotanbuldaki mektep talebesi 

dit tabipleri cemiyeti tarafından dit 
muayenesine tabi olacaklardır •. Mek
tepler açıldığı içio bugÜnlerde dit mu 
ayenesine baılanacaktır. Talebeden 
di§Jeri bozuk ve tedaviye ihtiyacı o • 
lanlar hakkında velilerinin nazan 
dikkati celbedileceği gibi fakir olup 
ta velilerince tedavi ettirilmiyen ço -
cuklann ditleri cemiyet tarafından 
bakılacaktır .. Cemiyetin yapacağı hu 
mesainin masrafı, viliyet bütçesine ko 
nan tahsisat ile ödenecektir. 

öldürdüğünü açıkça söylemiıti. Tekrar 
sordular: 

- Ee •. ne yapbn sonra? .. 
- Ne yapacağum. Parem yoktu. 

Çıkardum kapelasunu, koydum kafa
ma, çıkardum caketini vurdum, ıırtı
ma... Götürdüm Yeni camie, sallum 
onları, gidecegum melmekete.. 

- Pek i.la, ayakkaplan nerede? 
- De ha işte, ayagumda papuçla-

n .. 
1 şlediği büyük cinay~tin farkında 

olmıyan, bir insan öldürmeği, bir tahta 
kurusu ezmekten farkuz bulan bu saf 
ve bilgisiz köy çocuğu tabii mahkeme
ye verilmiı, hakimlerin kartıaında da ay
ni safiyet ve doğrulukla cinayetini iti
raf etmiştir. 

Suçlunun hile yoluna sapmayııı, 
her feyi açık söyleyi§i. inkarı aklına 
ııetirmeyiti hakimlerin bile nazan dik
katini celbetmittir. 

Dün muhakeme bitmi,, ağır ceza 
rnn kılı kırk yararak adalet tevzi eden 
hakimleri bu cinayet hakkındaki ka
rarlarım da okumuşlardır. Okunan kr 
rara nazaran Alinin bu suçu iılediği 
"sarihane ve safiyane ikran ile,, aabit 
olmuş, bunun için Türk ceza kanunu
nun 448 inci maddesi ile cezalandırıla
rak 15 sene hapse konulmasına karar 
verilmiştir. 

Fakat suçlunun "sarihane ve safi
yaen ikrarı,, cezayi azaltıcı sebep adde
dilmiş. bunun içio cezasının bet senesi 
affedilmiş; 10 sene hapse konulmasına, 
öldürdüğü ustasının vereseıine de bin 
lira tazminat vermesine ksrar verilmiı
tir. 

lflCLE~ 
Şehirlinin cigeri 

Paris Morg doktorlarından biri 
si hatıratını yazmıf.. O arada de
miş ki: 

" Otopsi yaptığım cesedin Paris
li olup olmadığını derhal anlar • 
dım. Çünkü Parislinin ciğeri sim
siyah kurum ve iş doludur. Fakat 
ta~ralı olanlarınki daha temizdir." 

Büyük şehirlerde yafayanların 

yalnız ciğerlerinde değil, kalbinde 

ve dimağında da menfi tezahürat 

olduğundan şüphe etmemeliyiz. 
Eğer Paristeki doktorun eline geç 
sek, lstanbulda Tozkoparanda o
turanların ciğerleri çamurlu, Kuru 
çeşmede oturanların kömürlü, Ci -
hali ve Ayvansarayda oturanların 
unlu ve kepekli çıkar ..• Demek bu 
suretle bir cesedin hüviyeti değil
se de nerede oturan birisi olduğu
nu ke,fetmek kolaylaşacaktır. 

Fen ilerileyerek kalp ve dimağ 

üzerinde de bu nevi tetkikat yapı

labilse o zaman her birimizin sağ

lığımızda gönlümüzden geçen şey 
!erin bıraktığı bekaya, dimağımız
da tasarladığımız fikirlerin bırak

tığı tozlar ve izler fÜphesiz bizim 

asıl hüviyetimizi meydana çıkara

caktır. Ben fethi meyit ilminin bu 

noktadan ilerilemeaini pek arzu e

diyorum. Böylece herkes hiç de

ğilse öldükten sonra kendi zami

rindeki şeylerin ketfedileceğinden 

korkarak böyle ~yleri aklına ge -
tirmez ve gönlünden geçirmez •. La 

kin şimdi böyle bir tey yapmaya 

kalksak m=zallah ! dehtetli şey -

!er ketfedilir ••. 

T erkos saatleri 
Belediyeye geçtikten sonra Ter· 

kos'un en evvel düzelmesi !azın: 

gelen tarafı demek saatleri imit·• 

Bunun böyle olduğunu ben de an. 
lamıttım. Çünkü geçen sene batın· 

da tamir edip koydukları bir saat 

iki ayda bir senelik sarfiyat yaz -

dıktan sonra fazla sarfiyat kaydet 

meye batladı. Böylece su yüzün -

den yandık. Kucak dolusu para 

verdik, hala da veriyoruz ve vere

ceğiz ... Yalnız korktuğum 'ey, ye
ni saatlerin eskileri aratması ihti
malidir ..• Hemen Allah korusun!. 

Talebenin dişleri 

Dit tabipleri cemiyeti tarafm • 

dan lstanbul mekteplerindeki tale 

belerin ditleri muayene edilecek 

ve bunlardan ditleri bozuk olan • 

lar fakir ise bedava tedavi oluna

cak, değilse velilerinin nazarı dik

kati celbedilecek ve fakir talebe -

nin tedavi masrafları Vilayet büt

çesinden tesviye edilecekmiş •• 

Hayırlı işe ne denir? Yalnız ha 
tınma bir nokta geliyor. Madem

ki; bu hayırlı iş yapılıyor. Mektep

lerdeki fakir çocukların dişleri dü 

zeldikten sonra biraz gıda alma -
]arı için de Maarif cemiyetinden 

mi olur, Vilayet bütçesinden mi o
lur biraz muavenette bulunulsa te

davi edilen di,lerin nasıl çiğnedi

ğini de görürdük. 
FELEK 

Madenciler geldileı 
-o--

Salı günü umumi bir 
içtima yapılacak 

Ankarada lktısal vekiileti ile te • 
maı etmek üzere giden madencileri
mizin bir kısmı avdet etmitlerdir. T\ir 
kiye • bu seneki buhranın had ıekline 
rağmen .. maden ihracatının artması 
re&mİ makamlarca memnuniyeti mu
cip olmuı, madenciliğiınizin istikbal
de daha ziyade himayesi takarrür d· 
mittir. Bilhas.sa yeni kararnameden 
sonra dokuz ay daha madenlere • yal· 
nız ayni memleketle olmak ıartile 
takaa hakkı verilmiştir. Sonrası için 
takas usulü kaldırılıp yeni himaye ıe
killeri lemin edilecektir. Bu huıusla 
İktıaat vekıli Lelıil l:Seyefendi bu ye
ni himaye usulünde neler istediklerini 
ve neler düıündüklerini madenciler · 
den ıormuıtur. Bunun için sah günü 
Madenciler birliğinin umumi bir içti· 
ma akdi mukarrerdir. Madenciler bLJ 
içtimada bu ıene faaliyet ve madenle
rin vaziyetini tetkik ettikten başka, 
hükUmetimizin bi.maye şekil ve uıul· 
leri hakkında gôrüıeceklerdir.. { 

Balye • Karaaydın şirketi 
Hükiimetimizin himayesi lJe yeni

den faaliyete geçen Ba!ye §İrketi ey· 
fulden itibaren muntazam ihracata 
ba,lamıştır. Balye ıirketi her ay iki 
bin ton kadar kurşun ve çinko ihraç 
edecektir. Bu madenin normal zaman 
larda ihracatı senede sekiz - on bin 
ton arasında idi. Buhrana rağmen bu 
ıene ihracatı asgari yirmi dört bin ton 
olacaktır ki fiyat düıüklüğü ihracat 
faz!alığile tamamen telafi edilmi§ o· 
luyor. Bu sene krom ihracatımızın ye
kU.nUu da seksen bin ton olacaktır. 

• 
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( Tahlil ve Terkip l 
Necmettin Halil'in şiirleri 

HBir yudum daha,, ünvanı altında 
Sühulet kütüphanesi tarafından itina· 
sız bir cilt içinde toplanan Necmettin 
Halil'in §iirleri, dı§ın kabalığına rağ· 
men, içi kıymetli incilerle dolu. : . 
Edebiyat alemimize cidden nefis hır 
armağan. . . O, 1'Bir yudum,, değil, 
her damlası ruha bin bir ferahlık ve• 
ren bir ekair mahiyetinde. 

Köıe.sinde ıessi2, mütevazı çalııan 
bu kıymetli ıair, hemen, hiç kimsenin 
nazarıdikkAtini celbetmiyor, pek mllh 
dut bir züınre tarafından tanılıyor; 
zira, kendisi etrafında gilrültüler ya• 
ratan §aklabanlıklardan müteneffir 
bir sanatkar ve hususi hayatında da 
temiz bir insandır. 

Şunu da ıstıtraten hatırlatalım ki, ha
kiki ,airler, günün değil, geleceğin 
malı olanlardır. Zamanının geçici fj .. 
kirlerile gündelik piyasa fiirleri ya• 
zan ve yahut dostlarının yeniz medih· 
]erile göklere çıkarılan ne kadar §air· 
ler vardır ki, aradan bir müddet geç· 
tikten sonra derhal unutulup gitmi§• 
]'erdir. Mesela: Fuzuli ve Nedim, ken· 
dilerinden asırlarca sonra büyüklüğü 
takdir edilmiştir. Bu, §arkta böyle ol
duğu gibi, garpte de böyledir. işte 
Racine, en büyük §aheseri olan Atha· 
liet sini neşrettiği zaman İstihfaf edil .. 
di; itte Bizet, Pirene dağlannda on 
sene çingene muaikiaini tetebbü ede .. 
rek Karmen'i vücuda getirdiği zaman 
ıslıklarla karıılandı. Kendilerinde bir 
§eyler olduğunu tevehhüm edenler -
çizmenin koncunu geçerek - Nedim'. 
in §aİr olm.ayıp alelade bir çapkm ol· 
duğunu söylemediler mi? 

Memleketimizde araaıra, edebiya
tın mevcut olup olmadığı, edebiyatı
mızın tereddi edip etmediği hakkın
da anketler: Manasız ve saçma •. 
Halbuki memleketimizde eksik olan 
tek bir §ey var: Tenkit; herkese layık 
olduğu mevkii verecek samimi tenkit. 

* * * 
Hayatı bir kül halinde ifade eden, 

ıistematizasyonlar bilmiyen ve sami· 
mi. hislerden ayrılmıyan Necmettin 
Halil tam manasile bir kalp ve sami
miyet ta.iridir. Bakınız, biUUr mısra .. 
Jarın tatlı tatlı akıtı içinde zerafet ve 
tevazu ne güzel panldıyor: 

Biliyorsun ki kari, kalbin derin
likleri 

Damla ·damla biriken gizli gözyaı-
landır; 

Kudretimin oradan çıkarabildikleri 
Halis inci yerine bu çakıl taılandır. 
Kelimeleri elinde bir hamur gibi e-

viren ve çeviren ve ona İstediği ıek]i 
veren sanatki.r hele, bize, beıerin an .. 
latılınası güç ve esrarla, aık ve ahenk
le dolu kalbini ve onun baı ..ıondüren 
derinliklerini anlatırken de ne kadar 
&anıimidir: 

/ğil, bak sevgilim, bu muzlim kuyu 
Daldığı hudutsuz, sakin uykuyu 
Hep ayni rüyada -geçirmektedir. 

Hep ayni surctlr her gecr, her gün 
Ruhuna mukaddea bir tahayyülün 
Doyulmaz zevkini i.çirmektedir. 

Son zamanlarda bazı zavallılar, as• 
ri Ş6.İr olmak için fütürist ve dadaist 
olmak, milli şair olmak için de Yunus' 
ün felsefesini halk edebiyatının 
eda ve üslubunu üstünkörü bir 
garp estetiği ile yoğurmak ka
fi gelecek sanıyorlar; halbuki, 
insan kalbinin sınırsız meddüce
zirrerini ifade eden ıiir ve tair bu de
ğildir; Müıe'nin §U tarifi ne kadar 
güzel: "Dehi.sının akaiaadasmı kalbi· 
nin üzerine yatarak dinlemek ve geli· 
~igüzel, maksatsız ağlamak, gülmek, 
teganni etmek ve bir bakııtan, bir hıç· 
kırıktan, bir kelimeden, bir tebessüm
den letafet ve korku ile dolu nefis bir 
abidt: v\icuda getirmek, bir gözyaşın
dan bir inci yaratmak. • • lıte, bu 
dünyada ıairin ihtirası, serveti, haya· 
tı, ar~~su bundan ibaret ... ,. Esasen 
san'at ve edebiyatın hedefi de bun
dan b~ka bir ıey mi? Büyük bir este· 
tikçi de bunu §U cümle ile ne mükem
mPI tarif ediyor: 

La litterature doit exprimer et faire 
aimer le beau; c'eşt lti son but. 

Necmettin Halil'in iddiasız baıı, 
her hangi bir tezin boyunduruğundan 
azadedir. Onun mısralan ruhun, mün
haarran, ruhun içini aydınlatan bir sı
caklık ta§ır, Exentricite bilmez. 

Şair yalnrz ferdi İ§tiyaklarile meı· 
gul olan bir hodbin değil, cemiyetin 
ve menoup olduğu milletin keder ve 
aevinçlerini de pitoresk kıt'alar içinde 
muvaffakıyetle tespit eder, ve hem 
d,,. büyi;k bir kudretle: 

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın 
Bu lopruk bir dcwin battığı yerdir. 
lğü de kulak ver, bu sakit yığın 
Bir vatan kalbinin attığı yerdir. 

lns.anl;ğm 'ezeİi ıUph;si §~ ç~rç;ve 
içinde ne zeki bir inhina resmediyor: 

Sen ki r'Rab'bım!,, demiısin, elbet 
ôci.z değilsin; 

Kudretin varsa göster, ktilir alnım 
iği.isin. 

Bu kısa tahlilden aonra görülüyor 
ki, Necmettin Halil, muhtelif mevzu
lar Üzerinde yürüyen bir tenevvüler 
diyarıdır. Bu, bir kusur değil, belki 
en büyük bir meziyet. • • Tekrar edi
yoruz: Şair aiıtematizaayonlardan 
nefret eder. Bununla beraber bazı 
teknik hatalarına rağmen son neslin 
ıanatk3.rları arasında pek ehemmi
yetli bir mevki sahibidir. 

Orhan RIZA 

28 
T Ü R 

EDWARD 

l:.ylüt Perşem~e a.<şamınaan ıtıbaren 
K SİNEMASINDA 
R O B l N S O N ve Z f T A J O H A N N 

tarafından temsil ed len dünyanın en heyecanlı deniı filmi 

.. D E ~ ! R P E N Ç E ( Fransızca sözlü ) 
Yuzlerce kış nın hayatlarını tehlikeye atarak denlı canavarlarile 

boğuşarak çevirdikleri görülmemiş sahneler. 
İlavPt•n: Dünya r aberleri Varyete - Revü filmleri 

7695-

Ha ri k Hayat Kaza ve 

UNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 5987 

1STANBUL TiCARET MÜDÜRLOCONDEN: 
İstanbul Bahçıvan ve Çiçekçi esnafı Cemiyetinin idare Heyeti intihabı 

27-9-933 çarıamba günü saat 10 dan 15 e kadar Küçükpazarda bah eli kahve Üs· 
tündeki Cemiyet merkezinde yapılacağı alakadarlara ilan olunur. ç (7633) 

Kaplıcaları Türk Anonim Sirketinden : 

MÜNAKASA İLANI 
Bursa 

. Borsada ( Ç:~i~ge). caddesi üz erinde in ta olunan Kaplıca ve otel 
bınal3:rmın arazısı uzerınde yap~acak (Umumi yaya ve otomobil met 
hallerı, yollar, havuzlar, açık gazıno, bahçe tanzimatr istinat duvarları 
ve ~~nlara ait su, elektrik, kanaliz~syon tertibatı) 19 Tetrinievel 1933 
tarıhıne kadar ve kapalı zarf usulıyle münakasaya konulmuştur. 

lhale (19 Tetrinievel 1933) perşembe günü onda icra edilecektir 
Münak~ya girecekler Güzel San.ıtlar akademisinden veya Mühendi; 
Mekte~nn.~~n alac~arı .f?nni ehliyet vesikasını ve timdiye kadar vücu
de getırdıgı ehemmıyetlı ınşaata ait fotoğraflar veaair izahatı ve teklif 
olunan bedel üzerindeı:' ~zde on Banka kefalet mektubunu ve ,erait 
v~ n_ı:ukavelename mucıbınce hazırlıyacakları evrakı havi zarfları ihale 
gunu saat dokuz buçuğa kadar (lstanbuJda, Bahçekapıda Taşhanda 
(72) numaralı Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Şirketi) merkezine 
vermeleri. 

Pro!.eler _v~ _evrakı fenni~e CU'Ilartesi, pazartesi, çarşamba ve per 
'embe g~nlerı ogleden evvel Şırket merkezinden (20) lira mukabilin
de te~arık olunur. Yapılacak işler hakkında fazla izahat almak lstiyen 
fer Sırket merkezine müracaat edebilirler. (7687) 

LD HiKAYE UJil 
SON SENE 

Selim Efendi bir tirkette ıube §efi İ· 
di ve kansını senede bir defa aldatırdL 
Ne bir eksik, ne bir fazla .• 

Zaten 'istese fazlasını yapamazdı. 
Çünkü kansı Huriye Hanım evden t?"~e 
te kadar ve ıirketten eve kadar gıdıp 
gelmek için lizım ııelen zamanı ııuıiye
sine ,kadar hesap ederdi. Yalnız yokuı 
bir sokakta oturduklan için, eve döner
ken kocasına üç dakika daha bağırlardı. 

Selim Efendi öyle sefahat dütkünle· 
rinden değildi. 'Fakat senede bir çqni 
değiıtirmeği de fazla bul!"ıyord~. Her 
gün börek, baklava olsa ınsan yıne bı
kar. 

Huriye Hanım kuru, zayif, hatin ta· 
biatli bir kadındı. Y umu§ak huylu ve 
uysal kocasının bütün gemlerini. eline 
almış, ona göz açtırmıyordu. Selım E-
fendi karısından korkardı. . 

Fakat senede bir şirketten iki hafta
lık izin aldığı günün arifesinde, yüz 
kırk lira tutan bir aylık mB.atı cebine 
indirip te, öğle üzeri yazıhaneyi terke
dince, şöyle bir hovardalık yapmak gÖ· 
züniin önünde canlanırdı. Karısı, kocası 
mn o gün de akşama kadar çalıştığını 
zannettiği için Selim Efendinin önünde 
dünya kadar v'akit var sayılabilirdi. 

Selim Efendi, her sene tan;c,!'ığı ka
dınlarla maazallah bir gün sok~kta kar
§tlaşıa. hemen başını bir mağaza ~~ 
kimna çevirir., kendini tanıtmamak ıçın 
görmemezliğe gelirdi. Bazı erkekler ne
dense bir defa kollarına aldıkları kadm· 
lann artık kendilerini hiç unutmıyacak
larını zannederler. 

Selim Efendi, her defasında bir ka
dınla tanıtmak istediği zaman, İçinden: 

- Bu muhakkak bir aile kadıDL. Di
ye dütünürdü. 

Ve aile kadını Selim Efendiyi, kolu
na girdiği gibi hemencecik tanıdığı otel 
]erden veya evlerden birine götürürdü. 

Bu sene de Selim Efendinin karım· 
na dolğunca vücutlü, sarışın bir kadın 
çıktL Bir eve girdiler, yarml saat sonra 
çıktılar. Selim Efendi akpma kadar va· 
kit geçirebilmek için, evvela §Öyle bir 
birahanede oturmak, sonra da Taksim 

,taraflarında dol&§mak niyetinde idi. 
Hatta yanındaki dolğunca. vücutlü, sarı• 
şın kadınB. da bira teklif etti. Fakat ka· 
dın: 

- Ne münasebet, dedi, benim itim 
var bira benim karnmu doyurmaz. 

'setim Eleneli tek bıı§ına bir birahane 
nin kuytu bir tarafına oturdu. Keyfine 
payan yoktu. On bq gün istirllhat, cebe 
de para, bol bol gezinti .. 

Bir sB.at sonra hesap vennek için gar 
sonu çağırdı Fakat cüzdanını açar aç
maz, sapsan kesileli ve durakladı: 

- Vay mel'un karı! Vay mel'un ka· 
n! 

Garson jğildi: 
- Ne buyurdunuz, efendim? 
- Hiç., 
Selim Efendi cebinde kallln bir tek 

son lira ile hesabı tesviye etti. Bir aylık 
mesaisinin muhassalası olan yüz kırk li
ranın yerinde yeller esiyo Hic fÜp
he yok, mel'un karının iıiydj bu! .Bira 
içmei:e gelmek istemeyiıinden de bel
liydi. 

Fakat bu felaket Selim Efendiyi fel
ce uğrattı.. Hırsızlığı karısından sakla
mak mümkün değildi. Huriye Hanım 
her ay gibi o gün de yüz kırk lirayı bek · 
J.jyordu. Parayı eve götürmezse kızılca 
kıyametlerin kopacağı muhakkaktı. Bir 
yalan uvdursa, beceremiyeceğini bili}ror 
du. Çünkü karısı her halde yala.,ını mey 
dana çıkarırdı. Bir arkada§tan ödünç is
tese. .. O na da cesareti yoktu; Çünkü ne 
de olsa, ödiinç alınan parayı da. ödemek 
lazımdı. Sonra hangi dost bu zamanda 
insana toptan yüz kırk lira bulup ta ve
rebilirdi?. 

içinden bir S!'S diyordu ki: 
- En iyisi, hepsini kanna anlatırsın. 

Nihayet sana ne yapacak? Bağırıp çağı· 
racak, ağır sözler mi söyliyecek? Zaten 
yirmi senedir bağınp çağmyor, ağır söz 
ler söyliyor. Boşanmak mı istiyecek? Se 
nin için ne saadet! 

Fakat böyle alçaklık zamanlarında 
en kuvvetli noktalar bile insanlara zayif 
ve sönük görünür. Selim Efendi oturdu
ğu sandal1enin Üzerinde ezilmiş gibiydi. 
Hayatının mahvolduğunu anlıyordu. 

Birden yerinden sıçradı. Turotuvarda, 
on metre ileride dolğun vücutlü, sarışın 
kadının bir şey olmamış gibi, müsteriha 
ne dolaştığını gördü. Sinekten ydan Se 
lim Efendi, o anda arslan kesildi. He
men yerinden fırlıyarak dışarıya çıktı 
ve kadını kolundan tuttu. Yüzü karma· 
kanıık bir halde: 

- Yakaladım seni! Dedi. 
Sarqın kadın hemen silkinerek geri

ledi; Selim Efendinin yüzüne baktı: 
- Ne var, ne oluyorsun Diye ba

ğırdı. 

- Yüz kırk liramı.. Çaldığın yüz 
kırk liramı ver. 

- Hangi yüz kırk lira 
- Bilmemezlikten gelme, hıraız ka-

dm .• Bir saat evvel cüzdarumdan çaldı
ğın paraları ver. 

O zaman dolğunca vücutlü, sarııın 
kadın sesini üç perde daha yükseltti: 

- Şu utanmazın söylediğine bak! 
Hergele herif, sen bana topu topu üç li 
ra verdin Şimdi yüz kırk lira mı istiyor· 
sun? Sarsak adam, sen benim galiba 
kim olduğumu bilmiyorıuiı.. Bana düpe 
düz Sarı Makbule derler. Evvel Allah 
kimseden korkum yoktur. Veıi~lıyım• 
dır ben, gel karakola gidelim de, orada 
derdini anl .. t .. 

Halk toplanmağa başlamıştı. Topla· 
nanlann çoğu kadın tarafını iltizam edi· 
yordu. Külhanbeyin biri: 

- Enayi, papellerini araklatmıı, de
di. 

Bir batkası: 
- Evliye benziyor, 

süpürğe sopasına .• 
Bir öteki: 

Öyle ise dayan 

- Oldu olacak bir iş.. bari kendini 
sokak ortasında rezil etme .. 

Tam o sırada bir polis kl'labalığa 
doğru geliyordu Halkın kendisini tuttu· 
ğunu hisseden San Makbule Selim E· 
lim Efendiye döndü: 

- Yürü, dedi, iıte polis geliyor, Ben 
mi hırsızım, sen mi iftiracısın anlarız. 

Sellin Efendi, işin azamet peyda et-

1 L _.:...RA_D_Y_O_PR_O_G_R_A_M_I _·· _.ı ı 
Sinema.mevsimi başlaın•11 

münasebetile 
Bu sene de en iyi filmleri gene 

ARTlSTlK sinemasında 
göreceksiniz 

ISTANBUL ı 
18 Gramofon . 
19 Saı: (Müıerref H. Faik Bey ve arkadaı ... 

larc. 
20 Belkis Hanım. 
20,30 Tanburi Refik Bey ve arkad.aılarL 
21,30 Gramofon. . 
22 Anadolu Ajansı, Borsa haberı, ıaat a7arı. 
MO.SJ(vVA, •"fdl m. 

7,15: Sabah konseri. 10: Kon•er. 21: Akıaın 
konseri. 

V ARŞOV A, 1411 m. 
18,20: Leh musikiai. 19: Şarkı!ar. 21 : Senfo· 
nik kon•er. 23: Spor hıı;berlerı. 
BUDAPEŞTE, $50 m. 

20,50: Operet parçaları. 22,2~: Habe~l~r: 
22,35:· Piyano kon•eri. 23,20: Sıcan muaıki••· 

VIY ANA, 518 m. 
19,35 Piyano refakatile operalardan ıarkı• 
lar. 21,05 "Minnayon Barnbelen " İ•minde 
bir piyes. 23,20: Askeri konser. 

MILANO, TORINO, FLORANSA 
20: Haberler, - Pli.k. 21: Ha~e~ler. 21,35: 
•• Ruy Blaa•" i•mindeki Marchetbnın opera•l· 

PRA<".;, 488 m. 
19: Musikili Almanca neşri.yat. 20,05: Sme
tana'nın "LIBUSE,, isimli operaaı. 

ZÜRIH, 459 m. 
21: Şarkılar. 22: Son haberler 22,15: Dan• 
musikisi. 

ROMA, 441 m. 
21,45: Karıtık kon•er. 
BÜKREŞ, 394 m. • 

19,20: Dans musikisi. 20,25: Taeanıu 21, ke
:r.a. 21,25: Orkestra. 22,20: devamı. 

LA YPZIG 389 m. 
21: Solist konseri. 23,35: dana musikisi. 

BRESLAU, 325 m. 
20,20: Yeni vatan ıar-kıları. ~1.05: Akıam 
konseri, 23: Haberler. - Berlınden naklen: 
Dana musikisi. 

25 Eyllll Pazartesi 
lSTANBUL ı 

18 Gramofoa. 
18,.10 FranJ1zca ders (llerlemit o1an1ar<I. 

mahsuJ). 
19 Hikmet Riı:a h•nrm.. 
19,45 Se•im Hanım Sa.z. 
20,30 Münir Nurettin Bey ve arkadaılarıa 
21.30 Gramofon. . 
22 Anadolu Ajansı, Borsa. haben, saat aya.rL 
lVJ.V.Jı'\o...., Y..-.., ,,....,..,,.. uı. 

Her aiinkü pr-orram. 
VARŞOVA, 1411 m. . •. 

18 20: Soliat konseri. 19,40: Hafıf muaıki. 
2o:ı5: Muhtelif. 21: "GlOCONDA,, i•mind~· 
ki Ponchiellin.in operası. 23,40: Dana muaı
kisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

19.SO: Pik 20.SO: Amele .••ati. 21~~:. Yaylı 
afetler ile konJer. 22,35: Sıgan muukı•ı. 23.SO 
T aganni 24,ZO: Bodo Kahvesinden: Caz. 

ViYANA, 518 m. 
19,55 Vaınerin 11TANNHAEUSER" (Tanh• 
oyzer) operası, 23,55: Pli.k ile akıam kon

seri. 
MILANO TORINO, FLORANSf 

20, haberler~- Pli.k 20~5 Ecnebi lisanlari
le haberler. 21,05: Haberler. - Pii.k. "'"',20: 
Oda muaikİ•İ. 22,50: Tem sil. 23,20: Orkeatl'a. 

PRAG, 488 m. . 
19,25: Muaik.iıiz almanca ne.!rıyat. 20,15: 
Bali.18.yka orkestra••· 20,45: Musahabe 22,10: 
Köylülere ait musiki parçaları. 

ZORIH, 459 m. 
120,10: Pli.k. 21,05: Şiirler. 22,15: Radyo or• 
keatraaı. 

ROMA, 441 m. 
21: Haberler - Pi Ak. 
fif musikisi. 

Haberler. 21,50: Ha-

BÜKREŞ, 394 m. 
13: Konser. 14: Hafif musiki. 18: Opera Ye 
operet parçaları. 19,20: konJerin davemı. 
20,25: Senfonik kon•er. 2l:kuador konser. 
21,50: Çift piyano kon•eri. 22,20; Akıam kon 
.seri. 

LA YPZIG 389 m. 
22 Zamana ait bilinmiyen bestelerden par-

çalar. 
BRESLAU, 325 m. 

20: "Almanya nerde?,. ismindeki milli neşri• 
yat. 21: Haberler. 21,15: Halk musikisi. 23,45: 
teknik. 

26 Eylül Salı 
ISTANBUL, 

18 Gramofon 
18,30 Fransızca ders (llerlemiı olanlara 

mabıua). 
19 Mahmure Handan Hanım Saz • 
19.45 Faz :.:. ~t Hanım Saz.. 
20,30 Eftal;ra Hanım, Sad.i Bey ve arkadaı· 

iare. 
2.1,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajanu, Bor•a haberi, •aat ayart. 
b.ı.V:>ı'tı.V.,. A, J.116! m. 

Her ıünkü proaram. 
V ARŞOV A, 1411 m. 

18,20: Solist konseri. - Madam Ochlewaka 
tarafından ıarkdar. 19,40: Polonez. musikisi 
20,25: muhtelif 21: Hafif muıi.k.i. 22: Güne 
ait yeniliker. 22,15: Piyano konaeri. 23: 
dan& • 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20 Solo harpa, Z0,35 Stüdyodan bir piyes. 
22,5; Haberler. 24: Sigan musikisi ve halk 
ıarkıları, 

ViYANA, 518 m. 
20: A•cı ıark.ıları ve av musikisi. 21,35: Dün
ya etrafında uçu4 isimli bir telJiz popuriai 
(Senfonik takımı tar-afından). 23,20: Aktaın 
konseri. 

MILANA TORINO, FLORANSA 
21,35: Leo °Fall'inin eserlerinden "Neıeli 
çiftçi., isimli operet. 

PRAG, 488 m. 
19,35: Almanca neşriyat ve •e•li film p<tr-çaları 
20,15: Hafif musiki ve ayyaı ıarkdarı. 20,50: 
Müsahabe Zl,05 Piyano - HarmoO.:k kuator 
takımı tarafından konser. 21,25: 0 Gülmeyi unu• 
tan Kral isimll büyüklere mah•ua rrıa•al. 22: 
konser. 23,20: Çeklerin besteledikleri da.nı 
p<1-rçaları (Çift piyano ile.) 

ROMA, 441 m. 
ıl: Haberler. - musiki. 21,50: Senfonik kon
•er. 

ZÜRIH, 459 m. 
20: Pazarları nereye ıitmeli? 20,15: Çocuk 
programı. 20,ZO: 11Pla.ido7er timarhanede., isim 
li akeç.. 20,45: Cbopinin eserlerinden konser. 
20.SO: Konser. (Çaykovık1.) 21; "P)que Da.me, 
opereti. arada haberler. · 
BÜKREŞ, 394 m. 

20_,25: Enıtürmantal kon•er. 21: Taeanni 21,25 
radyo orkestrası. 22.20: Devamı. 

LA YPZIG, 389 m. 
21: "Gülen Almanya., isimli mu•ikili temsil 
21,45: "Hofaanger,. isimli temsil. 22: Orkestra 
23-35: Gece konaerl. 

BRESLAU, 325 
20: Asker havaları. 21,15: Köylü neıriyah. 
22,10; Tasannili konser. 23~5: Hafif d;ıı;ns mu 
•İki•i. 

27 Eylül Çarşamba 
. ISTANBUL: 
18 Cramofo'll 

tiğ-ini görünce, ne yaptığını gorunce 
bilmiyerek kendini kalabalıktan dııanya 
attı. Hızlı hızlı yürümeğe başladı. Nere
ye gittiğini bilmiyordu, sağını solunu 
görmiyordu. Tam caddeyi l<osarak ge
çerken, birdenbire kartı istikametten 
hızla gelen bir otobüsün önüne çıkmış 
oldu. Şoför vaktinde fren yapamadı ve 
Selim Efenı',i tekerleklerin altına gitti. 

Güç hal ile cesedini çıkardılar. Polis 
ceplerini aradı. Çıkan evraktan hüviyeti 
anlaşıldı. Pantolonun arka cebinden de 
deste halinde yüz kırk lira bulundu. Se 
)iın Efendi bira içerken ne olur, ne ol
maz diye gayri ihtiyari yüz kırk lirayı 
hiç para kovmağıı alışmadığı pantolc.nu 
nun arka cebine yerleıtirmiıti. 

19 Cennet Hanım. 
19 :45 Ha2.ım Be,- tarafından KaraıOz. 
20:30 Udi Seli.hattin B. ve Kemani. Nubar 

efendi refakatile Hamiyet Hanım. 
21 .30 Gramofo!l. 
22 Anadolu Ajansı, Boraa haberi, 1ıaat ayarı. 
MOSKOV A, 1481 m, 

Her l'Ünkü procram.. 
V ARŞOV 4'. 1411 m. 

18,20; Solist konseri. - Madaın Korf tarafın· 
dan taganni. 20.2$: Muhtelif. 21: Zirai 111üaa· 
habe. 21,15: Firha.rmonik. konaer. 23: Dana 
musikisi, 23~45: Danı muıikiai. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

19,SO: Siaan musikisi. 21,35: Opera orkeıtraıı 
ta.rafından konıer. 23,20: Seıli film nakli 23,45: 
Trio konser, 

ViYANA, 518 m. 
19,50: Orkestra. kon•eri ( Aloi• Pacherne&aiıı 
eserlerinden.) 21,30: Torimodan naklen Belli
ninin "PJRAT,, operası. 

MlLANO • TORINO • FLORANSA 
20: Ecnebi liıanile baberler. - Pli.k. 21,30; 
Bellininin "'PİRAT,, oper•sı. 

PRAG, 488 m. 
Z0,50: Tiyatro 22,35: K.ıator takcmı konseri. 
23,20: Ecnebi lis•nile haberler. 

ZORIH, 459 m . 
20,10: Plak. 20,35: Dera •e•aire. 22,10: Rad· ı 
yo orke•traaı. 

ROMA, 441 m. 
21 : Haberler. - Plik. - Tıbbi tav•İyeler. 21, 
50: "Fantazi., isimli piyes. 22,20: Tagannili 1 

konser. 22,50: Senfonik konıer, 23,35: dan• 
musiki.si. 
BOKREŞ, 394 m. 

20,Z5: Senfonik konser. 21: Piyano. 21,50: So
lo flüt. 

LA Y PZIG, 389 m. 
20: Milli neıriyat. 21: Halk konseri. 22: "Kon• 
junktur,,, İ•İmli bir skeç. 23,15: Haberler. -
Gece musikisi. 

BRESLAU, 325 m . 
20, " Motörler,, iairrıli milli: neır-iyat. 21,15: EY 
muaiki•i. 2l,4S: Göthenin gUJtelediii ıarkdar• 
dan. piyano refakatile taıanni. 22,15: 4'8üyük 
tesadüf, isimli komedi. 23,45: Parazitler ile 
mücadeİe çareleri. 23,55: Danı ve hafif musiki. 

:!ti c.yıuı rer~emoe 
lSTANBUL, 

18 Gramofon 
19 Kemal Niya:a:i B. ve a.rk•daılarl. 
20 Nebil Oğlu lsmail Hakkı liey. 
20,30 Kemani Retat Bey Ye arkadaılan re• 

faka tile Vedia Rıı:a H. ve Muzaffer B •• 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajansı, Bor•a haberi, aut ayarı. 
Mv.:,~OV' A, 1481 m. 

Her ıünkü procram. 
VAKŞOVA, 1411 m. 

19: Pli.k. 19,40: Kahvehane muaikiai. 21: Or
kestra. 21,55: Muhtelif. 22,15: Orkestranın 
de•amı. 23: Dans musikisi. 23,45: D.an• ıarla~ 
ları. 
.ıUDAPEŞTE, 550 m. 

20,25: Pirano kon•eri. 21: harici siyaset. 21,55: 
Siıan musikisi. 23,20: Opera. orke•traıı. 24: 
r ransıı:ça spora dair konferans . 

ViYANA, 518 m. 
20: .. Gülünür, ya4anır, sevilir,, ismi verilen 
neıeli Avu•turya operetlerinden ıa.rkrlar. (sen 
fonik. talum refakatile). 21,15: "Musiki öire• 
niniz,. isimli konferans. 22,40: Senfonik kon• 
•er, .öı::4ı Dans plik.ları. 

MlLANO • TORINO • FLORANSA 
20: Haberler - PJ•klar. Z0,25: .t.cnebi lisanil• 
baber)er. 21: Haberler. - Temsil. - Plak 
kon•er. 

PKAC, 488 m. 
20,10: Neııeıı neıriyat. 21: Senfonik konser. 
23: Soa. haberler-. 23,20: Orekestra konseri. 

ZURIH 459 m. 
20,10: ltalyan hava ve ıa.rkıla.rr. 21,20: Bil 
konserv~tuvarından naklen konaer. Z2,40: mo• 
nolog. 

kuMA, 441 m. 
21: Haberler - Pli.k. 21,50: "Ruy Blas~, i•İmı
Li opera 
lhJKREŞ, 394 m • 

18: Konser. 19,20: Devamı. 20,20: Hafif mu
siki. 21: faganni. 21,25: Büyiik orkeıtra kon-
aeri. 22,20: Devamı. 1 

LAYPZIG, 389 m . 
20: Hanburgdao: :BrahmJın eserlerinden kon· 
~er- . Zl: Skeç (musiki refakatile). 

BltESLAU, 325 m. ı 
Zl,15: ~arkıla.r. 2J,45: Tarihi bahisler. 24: Ber 
hnden naklen dans musikisi. 

2~ l:.yluı t;uma 

. t" ııp e-Büyük reklamlardan daima ıç ın .. kiil 
den, fakat; gösterdiği filmlerle ert 1~tJ.ıi 
pesent sinema meraklılannın zev e .. di .. 
tatmin eden ARTiSTiK sineın~ll i::ııerİ 
riyeti, bu sene de muhterem mu~a~ diill" 
ni azami suratta memnun etmek ıç•~ ... 
yanın en iyi filmlerini getirmekte t }lo 
düt etmemiştir. Sinemanın Vitrin"~. gö 
!ünde teıhir edilen filmlerin isimi"."~ ri• 
renler, dünyanın en tanınmıf ~~t•• .. ele
nin l>Urada randevu verdiklerını IOY 
mektedirler. . . . "~· Bunlardan bazılarının isimlennı ]itif 
yoruz : Fransızca filmler arasında 

Jıııdatl ve sehhar ANNY ONDRA t..r A.'r· 
oynanan· (ALAYIN KIZI) (OT~L(l\>!A" 
LANTIK); MARIE GLORY' nııı) u· 
DAM ÇOCUK ISTEMIYOR ' 
CHARLES BOYER ve ANNABELL:. 
tarafmdan temsil edilen CLAUD ~)· 
RERE'in cihanıümül eseri (HA ,. ' 
büyük rejisör JEACQUES FEYD~ıt: 
idaresinde sevimli MARIE BEL~ıtlE: 
büyük filmi (BUYUK OYUN) ; . d n 
GLORY'nin Mö Mm ve Bibi filının e 
daha mükemmel (ÇILDIRTAN,:~ 
DiN); PIERRE BENOIT'nin SP oNl 
LI, JEAN MURAT ve CHAKJ.1' 1f 
ile (LÜBNAN MELiKESi) GUS1'~"1 
FRÖHLICH ve ANNABELIJ\ ":'" 
(GÜNEŞ DOCARKEN) şah••erı~, 
CHARLES BOYER'nin (GONOtJı. 
CISI); ABEL GANZ'ın (ANA datı 
RABi); BETTi AMANN tarafın • 
(iSTiKLAL KAHRAMANLMt0 ' 

eri•· JEORGES OHNET'nin tanınmıf es rJOR 
rinden büyük trajedi artisti GABY NE 
LEY'in temsil ettiği (DEMIRHA Ll' 
MODIRI); JACQUES BARINC&L • 
nin hazırlamakta olduğu Roma İDlpat" 
torluğuna ait büyük bir film. .. .. I•· 

Bunlardan mada geçen ıene butuıı • 
tanbul halkının bir kaç defa seyret~ 
le doyamadıkları PAPRIKA'nm ,:'~fı• 
unutulınaz yıldızı FRANZISKA....,.,. 
in (VERONiKA) sı ; merkezi AvrP..-: 
nm tanmmıı tenorlarmı gölğede b~l 
kan JOSEPH SMITH'in (DON.~"" ... hı 
DOLAŞAN ŞARKI) sı; sevimli LVUU"'.". 
Eggert'in temsil ettiği PAUL ABRA.SA.• 
HAM'm sevimli opereti (BiR GON 
NA GELECECIM) ; LIANE HA.fD'"; 
(SENlN GiBi BiR KADIN) fiJıne • 
saire ••• 

Artistik sinemaaı programının bu ~ 
ne geçen senekinden dB.ha güzel ola~ 
na şüphe yoktur. 

Kıymetli bestekar ...-= 
Muhlis Sabahattin 

Beyin 

40 kişiden mllrekkep 

Büyük REVÜ heyeti 

Öııümüzdeki perıembeden 
itibaren 

İ .PEK 
SİNEMASINDA 

ISTANBUL : 

~~·~r~::;::· gramofon. MU SİKİ - DANS 
19 Nezihe hanım. 
20 Tanburacı Oaman Peh.livan 
20,30 Harumlar Heyeti. ŞARKI 
2l,30 Gramofon. 

22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, saat ayarı. ··-----------· ıvıu~"'vVA, 1481 m. 7692 
Her e-unkü program. 
VAK~OVA, 1411 m . 

19,35: Hafif mualki. ~o.zs Muhtelif. 21: Sen• 
fonik konser, 23: Danı. 23,30: Spor haberleri. 
23,45: Dana musikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 

20,ZO: Stüdyodan: üir perdelik temsil. 21: 
Barbierde Seville operasından parç.alar. (plak 
ile), 21,45: Haberler, 2Z: Caz.bant. 23,201 O
da musikisi. 24: Sigan musikisi.. 

ViYANA, 518 m. 
20: Piya.no - keman aletlerile sonatlar. 20,50: 
musiki parçaları. 21,10: Haberler. 21,35: Mi
:r.ahi neıriyaL 23,10: Haberler. 23,30: Bar mu· 
ıiki•i. 
ıvllLANO • TORINO • FLORANSA 

20: Haberler. - PJi.k. 20,20: Ecnebi. liaa.nile 
haberler. 21: Haberler. - Konser. 21,35: Or4 

ke.ttra. 23: Pliklar. 
PRAG, 488 m. 

20,30: Haydenin rokko mu•ikiai. 21: Muhtelif. 
:t:.ı:::,..1a: Haendelin eserlerinden ıonatlar. 

.LURIH 459 m. 
20,2..,: Şen ıarkıiar. 21: Radyo orkestrası. 21,35 
Skeç.. ~: Son. haberler. ZZ,15: ıarkılar. 22,35: 
Stüdyodan naklen: Neıeli musiki. 

ROMA 441 m. 
21,:SS: Hellinınin "gece aezicisi k<ıdın., i•i.mli 
operası. 

HuKREŞ, 394 m. 
20,40: Puccini'nin "LA BOHEME,, operası. 

BRESLAU, 325 m. 
20:Wilhln Buach'un aaıerlerinden konıer. 21,15: 
Halk konaeri. 24: Hafif ve dana parçalara 

;:ıu t.yıoı t;umartesı 

Yakında 
(MELO) 

"Hülyalı Dudaklar,, 
Gaby Morlay - Victor Franee' 

TÜRK SiNEMASI 

Doktor 

Tevfik Remzi 
Seyahatten dönmüı, hasta k•• 

bulüne baılamııtır. [7681~ 

----•Yazan: ---~1 
Dr. BESiM ÖMBR f(• 
Kadın hastalıklın ve koruma 140 g:r. 
Kısırlık: Gebe kalmamak ve 

lulım•mak ıoO • 
Gebelik paıologisi, nifasl intan 300 -
Güç doğum :ıOO " 
Üzüm ve üzümle ted•vi 50 ' 

ikbal ve K•nut kütüphlneferind• 

(7 435) 660" 
lSTANBUL t 

18 Gramofon. 
18,J(J J-' r-anaızca ders (Müptedi.tere ma.haua). , t 
19 Re!;k Talat Bey ve arkadatlan. JJJ ~ [l <:tf ~ 
20 Bedayyi Musiki Hey'eti. 1 ı ıyı 
21,30 Gramoton. · ' 
22 Anadolu Ajan••, Borsa baberô, nat ayar•. 
MO.SICOVA, 1481 m. • - - - T'' tif• 

Her •Ünkü provam. 1 ıunn umdeai UM 1 L l l y E _,,,,, 
V ARŞOV A, 1411 m. 

18,20: Oda musikôsô. 19,40: Plô.k. 20,25: Muh• ABONE ÜCRETLERİ : 
tehi. 21,05: Tacaonili orke•tra konıeı-i. 22,35: .,. 
Chopinin konseri. 23: Dan• musikisi. Z3,45: Türkiye içi.a. Huic~I 
Dansa devam. L. K. L 

3 •rbiı 4- •-t,UDAPŞTE, 550 m. 
8 7 

50 14 -
~O: Radyo orke•tra11. 21: Skeç. 23: haber• IJ "' 

14 
21 ;:::....r, 

lea. Pl&k. 24,35: Siaan musikisi. :!..-.:-~--~!..:=--------
1 - ••"dd•11 

V YANA, 518 m. Gelen eYrak aeri •erilmez.-- p~ı.t •' 
20,40: Sewilen opera haberleri. 22,40; lı&berler. seçen n.üab.a.lar 10 kuruıtur.- Gas•1•..._a .. 
22,55: Senfonik radyo orkestra••· matbaaya ait itler için müdiriyet• .,,., .. 

MILANO • TORINO ~ FLORANSA 11 racaat edilir. Caset.mia U&nların 111 
20,25 1='..cnebi liaanlle haberler. ~.a,43 ı(aı-ııılc 1 liyetini. kabul et.mu:. ,,,,,,,,,,,,,,. 
neıriyat. 23,05: Orkestra. j - V 1" 

PRAG, 488 m. 8 U G O N K Ü H A ••" 
20,35: Nedha.lire 0Win:ı;erbraut.., opereti. 23,ZO: • dıetı 
Hafif muaikiai. Yeııilkö;r Aıkeri Rasat merke:un .S b~" 

ZÜRIH, 459 m. rilen mal\iımat• eöre, busün hav• b,.fıf 
20: Zürihin kilise çanlarını nakil. 20,25: Ne• lutlu ve t!mali İat:t..aroetlerden 
ıeli neıriyat. 21,20: laviçre besteleri. Z2,lO: Ha rÜ71{arlı dewam edecektir. ,1eıak' 
berler. 22,25: Kli.aik Romantik besteler. 23.z5 ; Dün hava tazyiki 762 miHmetrS:-'rd.d-il" 
Maxim bandosu tarafmdan dan• muıikiai. hk en çok 28, en aı: 13 derece • """' 

ROMA. 441 m. mittir. •"" 
22,20: Askeri bando. 
BÜKREŞ, 394 m. 

20,25: Taganni. 21: Romen halk ıarkı.ları. 
21.25: Cazbant, 

LA YPZIG, 389 m. 
21 K k · Dans musikisl. : a rııı neırı7at, 23,10: Haberler - Danı , 

BRESLAU, 325 nı. 
21,15: Neıeli konser. 23,20: 
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Bafra Demiryol istiyor 
Bu zengin mıntakanın bir çok ihraç 
maddeleri kolayca sevkedilebilecek 
BAFRA, (Milliyet) - Samaun Sa 

lıit demiryolunun Termeye kadar tem 
didi müzakere olunduğu ıu aırada ta 
liıiz Bafradan da biraz bahsedelim. 

Kazalarımız içinde mühim bir ti
caret merkezi olan Bafra bir çok vila 
)'etlerimize iktısaden takaddüm et
ıniı zengin ve oldukça mamur bir ka
sabadır. Mülhakatı ve sahası geniı, 
toprağı münbittir. Bafra kazası nefsi 
kasabada 7.000 ve 186 parça koyıe
tinde 35.000 ki ceman 42.000 nüfusu 
havidir. 

Ahalisi namuıki.r, müatakim, ye
rıiliğe meyyal, tahsili görgüyü sever, 
aırm icabatmı Cümhuriyetin mubaa
ıenatını takdir eder, zeki ve çalııkan 
dır. Hiç mektep görmiyen babalar bi
le evlatlarını tahsil ettirmek için her 
fedakarlığa katlanarak uzak ıehir
lerde ortamektep ve liselere gönder
ınekten çekinmezler. 

Ortamektep 
Bafrada da yalnız iki ilk mektep 

vardır. Ortamektepleri olmadığından 
ınüteessirdirler. Maamafih ahiren Ma 
arif Vekaletinin nazarı dikkatini cel
bederek bu sene bir orta mektep açıl
ınasını tahti temine almıılardır. t:l
Yevın mektebin nevakıımın ikmaliyle 
uğraımaktadırlar. Bu hususta Vali 
Beyin ve Kaymakam Beyin büyük 
himmetleri geçmittir. 

Balranın tütünü 
Bafranın Pazarı ve lıkelesi Sam

ıundur. 

Bafra Samsuna 51 milometre ve 
en yakın ıahil iskeleıi olan Kumcağı
:ı:a 27 kilometre mesafededir. 

Bafra, tütünü ile İftihar etmiı bir 
ınemlekettir. Senevi 3 - 4 milyon kilo 
dünyanın en nefiı ve kokulu tütünü 
burada yetiıir. Bu tütünlerin kıımı 
k~lliıine Amerika ve Avrupa müıteri 
dır. Harmanlarını bu tütünlerle ıslah 
ederler. Bu yüzden her sene bir çok 
ecnebi tüccarlar buraya gelip milyon 
larca kilo tütün mübayaa ederler. Bu 
•o.yede memleketimiz milyonlarca lira 
kazanır. 

Maluul 
Bafra arazısı çok mahauldar ve 

ayni zamanda ratıp olduğundan her 
hevi meyve ve sebze, hububat az bir 
ıay ile mebzul bir aurette yetitir. Hat 
ti aebzelerine bir katre su verilme
den alınır. Kavun, karpuzu, bilhassa 
elmalarının nefaseti zikre §ayandır. 

Siyah havyar 
Kızılırmak nehri tehrin kenarın .. 

dan geçtiğinden denize kurbiyeti ha
ıebiyle mühim miktarda gayet leziz 
aiyah havyar da çıkar. Bu havyarın 
luamı küllisini lstanbul çeker. Bafra. 
nın senevi 40 - 50 bin metre mikabı 
kereste imal ve ihraç eden bir fabri
kaaı vardır. Burada yüzlerce de ame
le gece gündüz çalııır. Bu fabrika ge 
çen aene Kumcağız mevkiine 27 kilo
ınetre uzunluğunda bir dekovil hattı 
inıa ehnittir. ihracatını bu vaaıta ile 
lemin etmiıtir. Her ne kadar mezkiir 
hat ihtiyaca gayri aalih ise de civar 
İakelelere demiryolu olmadığından 
timdilik bununla idarei maslahat et
mektedir. Safranın etraf ve civan 
~engin ormanlarla muhat olduğun
dan pek çok kereste çıktığı gibi, o
dun ve kömürü de pek boldur. Bafra 
da kıtm en tiddetli zamanlarında bir 
ltıanda arabası odun 60 - 70 kuruıa 
&atıllr. 

Yollar 
. Cenabıhakkın bu kadar lutuf ve 
ihsanını bahıettiği bu bereketli ve 
:ı:engin Bafranm yollarına gelince: 

6 • 7 sene evvel açılan 51 kilomet
l"elik bir §O&e İle Samsuna raptedilen 
Bafr.~ın iılek yolları hiç tamir gör
hıedıgınden murur zaman ile bozul .. 
~Uf elyevm geçilmez bir hale gelmiı
ti~ •. Her ne kadar bu sene bu yolun ta 
~ırıne baflandı iae de amelenin azh
Rından ameliyat bataatle ilerlemekte 
ı.e 4 •. 5 ay zarfında ancak 300 metre 
•le bır parça tamir edilmit olduğuna 
il~z.aran 51 kilometrenin tamiri bu 
R.•dıt!e kaç •enede ikmal edilebileceği 
tımdıden kestirilemez. Binanenaleyh 
ter~k. yerli ve gerekse ecnebi tücar 
tehı~lı ve köylü bu harap yoldan oto'. 
lrıobı! ve kamyonlarla pek çok zah
lrıetlere katlanarak gidip gelmekte 
ve n~kliyatlarını kamyonlarla okka-
d,. bır buçuk 'k' k ·· . .. ı ı uruı ucret verer-
~ek bın müıkülatla yapmaktadırlar. 
tii Bu kadar ağır nakliye Ücretine tü 

n mahsulünden batka hiç bir m h
~~I ta!'~ül edemediğinden Ba~ra 
'urraı tutunden baıka bir ıeyle meı-
7uı olamaz. Köylü kendi ihtiyacından 
lı•zla hububat yeti•tirm' ed" • · 'b' . ı · d • ıgı gı ı ıe-
d ır ı e bahçeainde kendi ihtiyacın-
U. •n fazla -~e~, sebze ve aaire yetiı 
L rınez .. Çunku fazlası yerinde v 
Qut d-•-•-· 1 e ya. 
dur. u..,.an arda çürümeğe ınahkum 

_ Sahil demiryolları 
d Dunyanı~ hiç bir tarafında bu k 
1-ilr ~~k~~ız bir yola tesadüf ediJe.:l 
lı;"cegı gıbı Türkiyenin de hiç bir mü 
~ in kaaaba yolu bu kadar ihmale • 
e.ınamııtır diyebilir. ug-

E:t-af . b a...._ • 1 1 ve cıvan u kadar zengin 
1 ""an ar a muhat • . flrfa k . ve senevı rnılyon. 
llliı ereate Jhraç eden; arazisinde 
!ün ~onla~ca kilo dünyanın en nefis tü 
de hu yebşe;", tarlalarında, bahçelerin 

~r nevı hububat 
'~ ai. ·ı ' meyve ve sebze 

v ı e mebzul bir surette yetİ§en 

altın topraklı bir memleketin yollan 
böyle mi olmalıdır. Zavallı Bafra .... 
En metin asfat yollar yakıtırken adi 
bir toseden bile mahrum kalan fU be
reketli Bafraya ne yazık .. 

Böyle olduğuna rağmen ikinci de
rece haizi ehemmiyet olan yerler na• 
zarı dikkate alınarak Bafra gibi mü
him bir kasaba hiç düşünülmiyor. Ter 
meye tren lazımdır. Fakat Bafra ya 
elz;emdir. Hatta bu yolun Alaçama 
kadar temdidi lazım gelir. Bunun vak 
ti çoktan gelmittir. 

Bafra ve Alaçama temdit edilecek 
bir tren hattının bu ıubesi çok karlı 
bir ıube olacaktır. Çünkü daima bir 
çok yolcu ve her mevsimde külliyetli 
miktar yük bulacaktır. Hububat, seb 
ze, meyve, ve mahrukat gibi eıyanın 
nakli kamyonlarla böyle bozuk bir 
yolda kabil değildir. Bu yol tamir e
dilse bile bu gibi efya ağır nakliye üc 
retlerine tahammül edemezler. 

Ayni zamanda bu yol çok iılek bir 
yol olduğundan tamiratı mütemadiye 
İster. Bu da büyük masarife mütevak 
kıftır. Tren hattı ise bir defa yapılır. 
Ve hasılatı kamilen memleket dahilin 
de kalır. Otomobil, kamyonlar ile 
nakliyat bu vesaite ve ali.t ve edeva· 
tma ve liatik ve li.atik ve benzin aar .. 
fiyatı auretiyle harice gider. Trenin 
en büyük masarifi mahrukat olduğu
na göre bu ihtiyacını da civar orman 
!ardan bedava tedarik edecektir. Tre 
nin Bafra ve Alaçama kadar temdi
dinden Bafra ve Alaçam havalisi pek 
büyük istifade temin edeceği gibi 
Samsun için de çok iktııadi ve ente
resandır. 

Samıun mahrukatını, meyve ve 
sebzesini daha çok ucuza tedarik e
decek. Halk kendi vilyeti dahilinde 
daima kolayca seyahat edecek. Mem 
l~ket ahaliainin gezmesi ve yekdiğe
rıy)e te~aıta bulunması ve taruıma .. 
sından hasıl olacak bir çok iyi netice
ler hasıl olur. Bu sayede Bafra mahsu 
lü az zaman zarfında iki üç misli ar .. 
tacak, ecnebiler rahat rahat gidip ge 
lecekler. Malarını muayyen zamanlar 
da daha emin ve temiz bir tekilde 
nakle~eceklerinden daha fazla rağ
bet gosterecekler. Binnetice ihracatı
mız günden güne artacak ve halkı
mız refaha nail olacaktır. Hulasa 
Samsun aahil demiryolunun Bafra ve 
Alaçama temdidinden hasıl olacak 
maddi ve manevi istifadeler hesapsız 
dır. 

Karacal: ey yolu 
Şimdiye kadar acaba ne

den ihmal ediliyor 
BURSA, (Milliyet) - Geçen 

hafta Karacabeye gitınittim 75 
kilometreden ibaret olan Bur~a -
Karacabey yolunu medeni vesaitin 
en uygunu sayılan otomobille ka
tedebilmek için azami ilci saat ki
fayet eder. Halbuki ayni vasıta biz 
leri ancak iki misli fazla bir' za
manda Karacabeye ulathrabildi. 
Buna sebep te bu yolun inanılmıya
cak derece bozuk olmasıdır. O de
~~ce ki: Çekirgeden inen yoldan 
ıtıbaren Uluabat mıntakasına ka
dar olan 50 kilometrelik mesafe
yi tehlikesiz atabilene ne mutlu .• 
Bursa, Balıkesir, Bandırma hatta 

İzmire kadar uzayan bilhassa ikti
sadi bir kıymet ve ehemmiyeti oıan 
~u yolun fİmdiye kadar bu derece 
ıhma! edilmesi hayretle kartılana
cak bir meseledir .. Ben geçen se
ne ~e.a:z _daha bozuk olan bu yolun 
tamırı ıçın - halkin ve memleke
ti~ s.elameti noktasından _ gene 
Mıllıyet sütunlarında ali.kadar ma
kam":tın n~z~rıdikkatini celp et
mek ıstemıttım. Bugün de ayni ri
cayı .bir kere daha tekrarlamakla 
halkımızın bu hususta h"'-~ t l . UKume e 
~. a~ rıcalarına tercüman olabilece
gını zannediyorum. Bundan bat 
ka mahalli belediyelerin bu kaza
lara sefer yapan otobüslerle ciddi 
surette alakadar olmaları lazımgel
~~ktedir. Buradan haftanın her gü. 
nunde Karacabey ve M.Keınalpafa 
kazalarına giden otobüs ve kam
Y?~ların belediyeler talimatnamesi 
h~.'":~ında yük ve yolcu aldıkları 
g?~ul.mektedir. Hatta bunlardan 
~ırının 25 ten fazla yolcu bir hay
lı d:'- havaleli yük aldığına bizzat 
fahıt oldum. Şoförlerin bu insaf
sızca harek~tlerine itiraz eden yol
cuların toforden aldığı cevap fU 
oldu. "Ne yapalım efendim. Böy
le ?'apmazsak kazanamayız. Biz
lerı~ b~ vaziyetimizi kazalar be
ledıyesı pek iyi bildiği için ses çı
k~~~ı!or. Bursa Belediyesine ver
~ıgımız cezaları ise batka suretle 
odeyemeyiz ki!..., Fazla para ka
zan~madıkları için halkın hayatı-
nı hıçe sayan bu kabı"! f"· 1 · so or erın 
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İzmit Halkevi 
Neler yapacak 
fzmittc de ev mensupları 

durmadan çalışıyorlar 

lz:mit Halkeui Reiai Yüce Bey 

lZMIT, (Milliyet) - Yüce Beyi, 
gecenin ilerlemit bir saatinde Halke• 
vindeki odaaında yığın. yığın kiğıt, 
gazete kümelerine gömülmü~, cigara
aının dumanlarını savura ıavura çalı .. 
fırken gördüm. ~eketini çıkannıf, kol 
)arını ııvamıt olan Halkevimizin çok 
değerli reisi muhakkak ki, gene fay
dalı, ülkülü itler yapıyordu. 

- Hayir olaun, Hocam, dedim. Bu 
ne faaliyet ..• 

Şakaklarının beyazlıkları ihtiyar• 
lığının izlerini iyiden iyiye gösteren 
ve fakat hala genç görünen aevimli 
reiıimiz: 

- O, Gazeteci, dedi. Gene mi 
aen? ..• Gel bakalım. Halk evinde halk 
cigaraaı içilir .• Sana kahvede aöyler
dim amma ... Kahveciyi nerede bula
lım ... Cigaralanmızı yakarken o tatlı 
tatlı gelmitten, geçmiıten bahsehne
ğe, Malta hatıralarından bir hayli an 
latmağa baıladı. Halkevimizin varlı

ğını büyük bir dirayetle gösteren Yü
ce Beyi hazır yakalamııken onunla 
4'Ev" e dair konuımak kaçırılır fırsat 
değildi: 

- Hocam, dedim; l:ı:mit Halkevi
nin yaptığı, yapacağı itlerden biraz 
anlatır mısınız? ... 

Bir müddet durur gibi oldu. Sonra 
sigarasını yeniHyerek: 

- "Biliyorıun ki, dedi. Her ıube
miz oldukça varlıklı çahımalar yap
mıttır. Köycülük fubemiz bu, çalııan 
I":~ daima baımda gelmittir. Köy, 
koy gezerek Bayrak asma meraıimle 
ri, köylülerle anlaşmalar, kaynaıma
lar yaptık. Onların dertleri, dilekleri, 
arzularıyla yakından ve candan ali.
kadar olmağa çahıttk. Muhtarlar i
çin açtığımız kurs tahminlerimizden 
faz~a rağbet gördü. Milli, içtimai, sıh 
hı ıılerle kendilerine, ziraat tapu 
baytar iıleri hakkında öğütler veril: 
di. Yollar gösterildi. Bu kursta aöyle
ne~ sözler toplandı. Yakında kitap 
halınde çıkararak kendilerine dağı
tacağız... Köycülük tubemizin Türk 
vatanında büyük bir çığır açan bu ha 
reketleri bununla da kalmıt değildir. 
24 köyde ~alka Okuma odası açtık. 
Buradan kıtap, gazete, kendilerini a .. 
lakada.~ edecek risaleler gönderiyo
ruz. Koyde okuyup, yazmaaı olan bi
risi her hafta bunları okuyarak dün
yanın gidiıatından onlan haberdar 
e"'."ektedir. Büyük köylerimize ta
mımler gönderdik. Hastaaı olanlar 
doktorlarımız tarafından bedava mu
arene edilecek, i liçlar verilecek, de
dık .. Çok geçmeden bunun güzel ne
ticelerini gördük. Şimdi hasta olan
lar hacıya, hocaya değil, doktora ko
§Uyor'. muska yerine reçeteli ilaçlar
dan fıfa arıyorlar." 

Eskiden kendisi de kocaman sarık 
lı olan Yüce Beye aordum: 

- Siz hem köylü, hem de hoca i
mitsiniz... Hiç hastalar için muska 
yazdınız mıydı Hocam... Hele hele 
genç kız ve erkeklere §İrinlik muaka-
•.r ••. 

Yüce Bey güldü: 
.. - '~Yazmadım amma, dedi. Bu 

Y?zden baııma tuhaf tuhaf haller gel 
dı. Onları sana baıka vakit anlatı
rım... Ha, nerede kalmııtık.. İzmit 
köylüsü her hangi bir müıkül anında 
derdini bir ana babaya açar gibi bize 
de açıyor: Bu aıcak çatıyı hiç yadırga 
ıruyor .• Bız de elden gelen iyilikleri, 
yar~ımları yapmağa çalıfıyoruz .. Cüm 
hurıyet bayramı için köylülerimizde 
de. parlak tezahürat, tenlikler yapa
cagız •.. Esasen bildikleri, sevdikleri 
CUM~URIYE:T in mana ve mefhumu
nu, bır defa daha ve bütün ıümuliyle 
kendilerine İzaha ça1ııacağız •. 

Temsil ıubemiz Cümhuriyet bay
ramı için hazırlıklarına devam etınek 
tedir. Muhterem Mebuaumuz Reıit 
Saffet Bey kütüphanemizi kat kat 
zenginlettiren 500 kıymeti yüksek ki 
t~p hediye etmek ıuretiyle değerli a
lakaıını göstermit bulunuyor. lzmit 
sporu gün geçtikçe ilerlemekte cani; 
varlıklar göatermektedir. lzmit Hal• 
kevinin bir muhtelit takımı vardır. Ça 
~~f":'ala~ına baılıyan bu takımdan çok 
~ıtlerımiz de vardır. Kapalı saha i· 
çı~. maddi yardımlarda da bulunduk. 
Muze ve Sergi ıubeai yeni teıekkül et 

gayrinizami olan bu şekil hareket
lerine bile bile göz yumanlardan 
alakadar makamların herhalde he
sap sormaları lazım değil midir? 

DERVI.'\ 

Siirtte Gazi heykeli 
Heykelin civarı şimdi bir 

mamure halini aldı 
SllRT, (Milliyet) - Bu mektubu 

sevimli Milliyetimize, mütekellim 
bir tarih olan Büyük Gazinin hey
keli huzurunda yazıyorum. Bu ta
rihi heykelin biri Siirt kasabasının 
en yüksek tepesindedir. Heykel 
bütün ovayı görür, açık ve genit 
bir ufku seyreder. Bu heykel o te
peye rekzedildiği zaman o civarda 
tek bir bina vardı. O da fırkanın 
karargilbı. Şimdi bu mevki ve ya
kın sabası bir mamure halini almıf
tır. Hassaten kaydatayan bir bina 
yapılmıt ki; cidden mübip ve 
güzeldir. Halk Fırkası binası. Şim
di halkevi olmuştur. Bu binanın 
genit bir konferans salonu vardır. 
Bina memlekette numune olacak 
kadar güzel muntazamdır. Bu bi-

1 
na Fırka reisi Hacı Hamza Beyin 
gayret ve ali.kasile meydana gel
miştir. Binanın civarında ikinci fır
kanın yaptığı güzel bir park var
dır. Güneşin batıya çekileceği va
kit park dolar. Aile ile oturulur. 
Saf ve temiz havası içinde her ak
tam askeri bando terennüm eder. 
Gurubun letafeti bu mevkiden çok 
güzel görünüyor. Günet ufuklara 
veda ettikten sonra elektrikler gü
nete veki.let eder. Nur ve ziya etra
fa yayılır. Herkes mütebessim, ne
teli eğlenir. Burada içtimai haya
tın ilk betiği bu mevkidir. 

Spor 

Siirdin spor hayatı da fayanı 
arzdır. Burada spor tetkilatı var
dır. Gençler çok haveskarane hare
ket ediyorlar. Geçenlerde Siir ta
kımı Mardin takımile bir maç 
yaptı. Yeni olmasına rağmen me
tanetkar hareket ettiği halde mağ
lup olmuştur. Maaınafih ikinci bir 

maçta mağlup olmamağa çalıtıyor
lar. 

Ziraat 

Siirtte toprak istihsale çok müsa

ittir, körler umumiyetle zürradır. 
Ziı-aat hayvanla yapılır. Makine 
henüz buraya girmemiştir. Burayı 
ihya eden büyük mikyasta techi
zath bir un fabrikası vardır. Bu 

fabrika hem zürraa mühim bir yar

dımcı olmuf, hem memleketin ek
mek ihtiyacını temiz ve sıhhi tekil

de temin etmittir. Bu kıymetli mü
esseseyi daha ziyade himaye etmek 

daha fazla canlandırmak memleket 
için bir vazifedir. 

Sıhhat 

Herkes bilir ki sıhhi ahval; mev

cut hastalıklar, sari emraz belde

nin suyu, havası, iklimi ve belde
de mevcut doktor ve eczacıların 
adedile ölçülür. Buranın iklimi, 
hava itibarile çok müsaittir. Sular 
azdır. Diğer mektubumda izah et
tiğim gibi su için kuvvetli te,ebbüs
ler vardır. Yakında bu ihtiyaç ta
mamen def'edilecektir. 

Sari emrazın mevcudiyetini i
şitmedim. Ancak beldi bir hastalık 
olarak trahuın denilen göz hastalı
ğı vardır. Bu hastalıkla mücadele 

batlamıttır. Burada bir eczahane 

dört doktor bir memleket hastaha

nesi vardır. Bu hastahaneyi ziyaret 
ettim. Temizlik ve intizam itibarile 
büyük merkezlerdeki hastahane
lerden farksız buldum. Mahalli İ· 
darenin Avrupaya göz mütehassı-
11 yetİftİrmek için kıymetli bir genç 

olan doktor Naci Beyi göndermi' 
ve mumaileyh tahsilini ikmal ede

rek dönmüt ve fazifesine başlamıf
tır. 

mekle barebr, bir çok yeniliklerle or
taya çıkmııtır. Cümhuriyet bayramın 
da münhaaıran Kocaeli vilayeti yerli 
mallarından bir sergi açılacaktır. Bu, 
serginin çok takdir edileceğini §İmdi
den ıöyliyebilinn.' 1 ' 

Halkevi reisimiz burada durdu. 
- Söylediklerim kafi değil mi, de

di. 
- Hepai iyi, güzel Hocam, dedim. 

Yalnız §U, güzel sanatlar ıubeıi ne it 
yaptı ve yapacak?. 

Şehrimiz Halkevi büyük bir kül
tür ve inkılap çatısı yapmağa çalıtan 
kıymetli reis duraladı: 

- Güzel Sanatlar tubeıi, dedi, fil 
hakika şimdiye kadar bir İf, varlık 
gösteremedi, fakat yakın bir tarihte 
R"Österece.iine inanmak liznn ... 

Cevdet Y AKUP 

Afyonda idman mıntakası kuruldu 

'Afyon valiai Durmu, Bey ve idman mıntakan kongt"e azalan 

AFYON, (Milliyet) - Halke- çalıtkan reisi Galip Beyin eseri 
vinin alaka ve bimayesile Afyon himmet ve t"'viklerile bu kere.Af. 
gençliğinde spora olan merak ve yonda da bir idman mintakası ku
heyecan gün gençtikçe ilerlemek- rulmuş ve kongresini yapmıttır. 
tedir. Mıtakaya; merkezden Afyon 

Her gün muayyen saatlerde de
vam etmekte olan eksersizlerden 
spor sahası her cuma spor yapan ve 
voleybol oynıyan ve seyreden ve 
sıra bekliyen meraklı gençlerle do
ludur. 

Gençliğin, spora kartı olan ba
ğını ve atkım yakınen gören ve 
candan alaka ile takip eden Afyon 
nun çok kıymetli valisi Durmut B. 
batta olduğu halde Halkevinin çok 

spor, Kocatepe kulüplerile Dinarın 
Altınova, Aktebir idman kulüple
ri bağ lanmıt tır. 
Mıntaka reisliğine, Halkevi rei

si Galip azalıklarına Afyonıpor 
reisi Hüseyin, Kocatepe reisi Sami, 
Halkevi spor tubesi reisi Uğuz 
ve Hasan Beyler, Futbol heyeti re
isliğine dit doktoru Emin, azalık
larına Kadir Dündar ve Nazım, 
Beyler gizli rey ve ittifakla ıeçil
mitlerdir. ---------------. 

Akçay •• • 
uzerıne köprü yapıldı 

:Akfay üzerine yapılan beton köprü .• 

BOZDUCAN, (Milliyet) - Boz 
duğanda cümhuriyet devrinde 
20000 liralık bir hükumet konağı 
"Bu bina maateeasüf dört sene ev
vel yanmıttır., 6000 liralık bir be
lediye 15000 liralık bir hal, 10000 
liralık bir park, 2000 liralık bir 

Türkocağı tamamlanmıttır. 1500 
liralık bir posta telgraf binası, 3000 
liralık bir eczahane, 2000 liralık 
bir orman daireıi, 3000 liralık bir 
minare, yaptırılmış ve 24,000 lira
ya da Akçay üzerine muhtetem bir 
köprü kurulmuttur. Bunlardan baf
ka belediye 300 liraya tehrin 
plan ve su projesini yaptırmıttır. 

Bu plıin ve proje dahilinde istim
lake batlanmıştır. Nazilli ile gidit · 
gelişi temin eden tose Bozdoğan-

Sinopta ziraat sergisi 
SiNOP, 23 (A.A.) - Halkevi köy

cülük ve içtimai yardım ıubeleri aza
sından bir heyet bugün Karasu nahiye
sine giderek pazar münasebetile top
lanan binlerce halk huzurunda ziraat
çiliği hayvanatın 11lahı hakkında muh
telif konferanslar vermiılerdir. Nahi
yede ve yol üzerindeki köylerde ev ev 
dolaşılarak sıtmalılara kinin dağıtıl
mıı ve haıtalar muayene edilerek ilaç
ları verilmiıtir. ----

Parça parça edilen çocuk 
AKHiSAR, - Akhisar civannda. 

bir bağ kenannda çarıaf içine aarılmıı 
bir ceset görüldüğünü haber vermiı

tim. Keyfiyet adliyeye intikal etmiı ve 
ceset kaldırılarak ot.opsi yapılmak üzere 
belediye hastanesine getirilmiıtir. Çar
ıaf açıldığı zaman, cesedin muhtelif 
yerlerinden bıçakla, delik deıik olmuı, 
katının, kulaklanrun, ve başının ııöv
deoinden ayrılacak ıekilde kesilmiı ol
duğu görülmüıtür. 

Maktül on yedi yaıındadır. ismi Or
handır. Orhan küçük yaıta ana ve 
babadan mahrum kafmıf, Akhiaarda 
Süleyman ağa isminde bi.r adamın ev
latlığı olmuttur. 

Orhan babahğından 30 lira almı§, 
lzmirde bir mrk.tebe kaydedileceğini 
söylemiıtir. Fakat yaramaz çocuk Fey
zi iıminde biriıile Manisa, Kaıaba ve 
Salihliye gitmİ§, ondan sonra gene 

dan itibaren Akçaya kadar yeni
den yapılmıt Akçay köprüsü ile 
Menderes arasındaki kısmının e
saslı bir surette tamirine ve beton 
arme köprülerinin intasına bllflan• 
mıttı. Geçen sene yanan ilk mek-· 
tep yerine 20000 lira sarfile yapı
lacak mektep binası da daimi encü
men tarafından ihalesi yapılmak 
üzeredir. Bu rakkamlar Cümhuri-

yet devrine umumi ve hususi büt
çelerle mahalli belediye bütçesin 
den dütman işgali görmiyen Boz
duğarun imar ve ihyası için Bozdu
ğana sarfedilen paraya gösteriyor. 

Cümhuriyet idaresi yalnız yanan 
ve yıkılan tehir ve kasabalara de
ğil yurdun her bucağını feyizli ısı
ğile nurlandırıyor. 

Ziganada bir kamyon 
uçuruma yuvarlandı 

Trabzon, 22 - Dün Trabzon - Er. 
zurum yolunda bir otomobil kazası ol
muştur. Trabzondan, ekıer yolcuıu as
ker olarak, Erzuruma kalkan bir kam
yonet Zigana dağlanndan geçerken bu
radaki methur virajda 150 metre yük
ıeklikten uçuruma yuvarlanmrthr. Bir 
ölü, iki ağır, üç hafif yaralı vardır. 

Sağlam olanlar diğerlerine yardıma 
kottuklan gibi bir müddet sonra ge
çen otomobiller hidiıeyi ıehre bildir
miıler ve derhal tertibat almmıfhr. 

Yaralılar otomobillerle ıehre nalde
dilmiılerdir. 

Kazanın ıebebi henüz malum dejil
dir. Adliye tarafından tahkikata ı..ı
lanmııtır. 

Sinop Halkavi köycüleri 
SiNOP, 23 (A.A.) - Vilayet dahi

linde yetiıen mahsulat ile hayvanat ve 
sınai mamu18.ta münhaıl1' olmak üzere 
cümhuriyet bayramında büyük bir ser
gi açılacaktır. Sergi için ıimdiden ih
zarata batlanmııtır. 

Akhisara avdet etmittir. 
Cinayetin naı1J işlendiği ve ne ıe .. 

bebe İptina ettiği bcfli değildir. Mak
tülün üzerinde bir ipekli mendil bulu°" 
muştu,.. 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlaaaa yeal •ene mahaaUl toz ve ke•m.e ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kllodan az olmamak 

iz ere her l•teyeee sablmaktadır. Fiatlarımız ••ki•I gibidir. Yani l•tanbul'cla Sirkeci lsta•yoaunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~::ı:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 Sanllıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 lnr03tor. 
Ancak en az bet vagoa ıekerl birden alanlara vagon baıına bet Ura indirilir. l•tanbul harlclndelıd yerlerden yapılacak slparlıter be· 
delin yüzde yirmisi pefln ve 6.t tarafı hamule •eaedl makablliade ödenmek lzere derhal söaderlllr. Depodan itibaren bitin ma•raflar 
ve m«•'uliyet mfiıterlye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından mÜfterl heAbıaa •lgorta ettirilir. Slparlı bedelinin tamamım gön
derenler İ(İD afgorta ihtiyari olduğu gibi en az beı vaıon •lparlı ederek bedelinin temamını petfn ödeyenler vagon baıına beı lira 
tt.ııziJattan istifade ederler. 

Adreı: latanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbut, Şeker Telefon No. 24470. 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Satın alınacak (10) ton şelyağı kapalı zarfla müna 

kasaya konulmuştur. 
2 - Münakasa şartları kağıdının tasdikli suretleri Güm

rük Muhafaza Umum kumandınlığı Satmahna komisyonun
dan alınacaktır. 

3 - Münakasa 16-10-933 tarihine rastlayan pazartesi J 
!l'Ünü saat on dörtte Gümrük Muhafaza Umum kumandanlığt 
İstanbul Satmalına komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler hanği müe ;sese sahibi veya vekili oldukla
rmı İspat edecek vesikai makbuleyi ve biçilen bedelin yüzde 
7,5 ğu olan muvakkat teminatlarını teklif mektuplarile birlik
te belli saatten evvel komisyon:ı getirmeleri. (5056) 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

Ankara Nümune hastanesi yeni Paviyonu Bakteriyoloji 
laboratuvarı için 227 kalem alat, edevat ve eçhize kapalı zarf 
Usulile münakasaya konulınu ştur. İhalesi 28-9-1933 perşem 
be günü saat on beşte Ankara'da Vekalet binasında mahsus 
komisyonu tarafından yapılacaktır. İştirak etmek isteyenle
rin şartname ve listelerini Ankara'da Vekalet İçtimai Muave 

,. ilet Umum Müdürlüğünden ve İstanbul' da Sıhhat ve İçtimai 
~uavenet Müdürlüğünden almaları ve bunlara göre teklif 
tnektuplarıru muayyen vaktinde mezkilr komisyona verme
leri ilan olunur. ( 4688) 6337 

lnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz Müskirat Fabrikaları için muhtelif eb'atlarda 

Cem'an (1400) adet Fıçı imaline mahsus suyuna biçilmiş Ak 
~ Meşe tahtaları pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin şart

llameyi gördükten sonra pazarlığa İştirak etmek üzere yüzde . 
1 7,5 teminatlarını hamilen 30-9-933 cumartesi günü saat 15 

le Galatada Alım, Sahm Komi~yonuna müracaatları. (4924) 

tST. MR. KUMANDANLIGI SA.AL. KO. İLANLAR 

Askeri Tıbbiye ve Baytar 1 
l'ttektebi talebelerinin ihtiyacı 
İçin 600 adet yüz Havlusu 

ıi• İle 262 adet mendil 25-9-933 
l>azartesi günü saat 14,30 dan 
15 şe kadar aleni münakasa i 
ı~ satın alınacakhr. Şartname 
•ini göreceklerin her gÜn ve 

e 'llünakasaya gireceklerin belli 
ıaatinde Merkez K. Satın al

~ 

:tıa komisyonunda Hanr bu. 
~ lunınaları. (264) (4566) 
~ 6183 
~ c • 4 

İstanbul Deniz yollama mü
~Ürlüğü ihtiyacı için 300 ton 
li.va marin kömürü 8-10-933 
l>azar günü saat 15 te aleni mü 

te teminatlarile Tophanede 
Merkez Satın alma komisyonu 
na gelmeleri. (319) '(5050) 

6684 
• * * 

Piyade Atış mektebi ihtiyacı 
için bin sekiz yüz kilo hafif 
benzin, Yüz kilo valvalin yağı 
ile üçyüz kilo B. B. marka mo
biloil yağı 25-9-933 pazartesi 
günü saat 16 dan 16,30 kadar 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
belli saatinde Merkez K. Satın 
alma koimsyonunda hazır bu· 
lunmaları. (318) (5051) 

6685 
• • • ı l'ıakas ile satın alınacağından 

!artnamesini görecekelrin her Harp Akademisi için 3000 
~iin ve pazarlığa girişeceklerin kilo lamuzı mercimek 27 -9-

li '>elli saatinde Merkez K. Satın ' 933 çarşamba günü saat 14 te 
,~ illnıa komisyonunda hazır bu- pazarlıkla satın alınacaktır. İs-

lllnrn.aları. (315) (4963) teklilerin şartnamesini gör-

• • • 
6581 mek için her gün ve pazarlığa 

girişeceklerin belli saatinde ku 
:nandanlıkta hazır bulunma
ları. (336) (5101) 

Kuleli Askeri lisesi tale 
helerinin ihtiyacı için alınacak 

bi ~~SO adet yemek tabağmm be-
1· 
i· eri 44 kuruş, 40 adet sürahi-
di l'ıin beheri altmış kuruş ve 
,. ~40 adet çatal ile 240 adet ka
;1 •ığın beheri de 59 kuruşta pa-

~~lı görülmüştür. Aşağı fiat
,~ '-rla taböi varsa 24-9-933 pa
~; ~-r günü saat l 1 ,30 da Mer
P tteı: Kumandanlığı Satmalma 
,. l\ornisyonunda yapılacak pa 

~.; ~rlığmda haztr bulunmaları. 
17) (5046) 6649 

6753 
••• 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı lataat ve müessesat İçin 
ONB1N kilo yapıncak üzümü 
27 -9-933 çarşamba gÜnÜ saat 
15 de pazarlıkla alınacaktır. 
Taliplerin belli saatte teminat 
larile Tophanede Satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (337) 

(5126) 
• • * 

Tokat Valiliğinden: 
Tokatta yapılacak 27160 lira bedel keşifli Vali konağı 

binası kapalı zarf usulile mün:ı.kasaya konularak 3 Teşriniev
vel 933 tarihine müsadif salı giinü Tokat Vilayeti encümeni 
daimisince ihalei katiyesi İcra kılınacağından talip olanların 
ve şeraiti anlamak isteyenlerin Tokat Vilayetine müracaatla 
rı ilan olunur. (5125) 

Kocaeli Vilayetinden: 
Vilayet Nalia dairesi içi :ı istenilen ve aleni münakasaya 

konulan 50 adet çadır için veri 'en fiat haddi layik görülmedi
ğinden şartnamesi mucibince işlx. çadırların münakasası 27 
Eylül 933 çarşamba günü saat on ~te ihale edilmek üzere 
bir hafta temdit edilmiştir. Ta 'ip olanların mezkıir tarihte 188 
liralık muvakkat teminatla V ıli.yet Da.imi Encümenine ve 
şartnamesini görmek isteyeni ~rin Vilayet Baş mühendisliği
ne müracaatları. (5121) 

Ankara Hukuk Fakültesi 
• Reisliğinden: 

.,..... Ankara Hukuk Fakültesince bastırılacak 100-200 for
manın basılması kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Her sahife 40 satır ve satırlar arası 2 milimetre genişliğinde o 
lacaktır. Her forma 2000 adet olacak ve kiğrt Fakülteden veri 
lecektir. İkinci tashih Fakülte:le yapılacaktır. Haftada 4-7 
Forma basılacaktır . Zarflar 4-!0-933 çarşamba günü saat 12 
de açılacaktır. (5030) 6666 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma komisyonundan: 
1 - Satın alınacak (1500) ton lave Marin kömürü ka

palı zarfla münakasaya konulmuştur, 
2 - Münakasa şartlan kağadmın tasdikli suretleri Güm 

rük muhafaza Umum kumandanlığı Satmalma komisyonun
dan alınacaktır. 

3 - Münakasa 14-10-933 tarihine rastlayan Cumarte 
si günü saat on dörtte Gümrük Muhafaza Umum kumandan
lığı İstanbul Satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler hanği müessese sahibi veya vekili oldukla
rını İspat edecek vesikayi ve biçilmiş bedelin yüzde 7 ,5 ğu o
lan muvakkat teminatlarını teklif mektuplarile birlikte belli 
saatten evvel komisyona getirmeleri. (5019) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Tirede yaptırılacak idare binasının inşaatı kapalı zarfla 

münakasaya konulmuştur. Taliplerin bu gibi İnşaatı evvelce 
yapmış ve ticaret odalarından birinde mukayyet bulunınuş ol 
duklarmı ve yahut inp.atta selihiyeti fenniyeyi haiz mühendis 
istihdıam edeceklerini "Noterlikçe" musaddak vesaik ihraz et 
meleri lazımdır. Bu seraiti hait istekliler yüzde 7,5 teminatla 
rile beraber tekliflerini nihayet 21-10-933 cumartesi gunu 
saat 14 te kadar Galata'da Alım, Satım komisyonuna verme 
leri ve beş parçadan ibaret mü rıakasa şartnamesi ve şartnamei 
fenni ve projelerden mürekkep bir takım projeyi "5" lira mu
kabilinde komisyondan alınalı1ırlar. (4913) 

TiCARET İŞLERİ UMUM MODORLOCONDEN : 
30 ikinci Teırin 330 tarihli kanun hükümlerine cöre tescil edilmiş olan ecne

bi tirketlerinden ( Namloze Venotshap Stenkolen Maçhapey W. Headrik Van 
Der - ZEE - Naml-ze Vennotschap Steenkolen llilutschappy W. Hendrik Van 
Der Zee) Şirketinin Türkiye umumi vekilleri bu keı-e miiracaatla şirket vekilliiine 
haiz oldukları oeliiliiyetlerin kaffesini haiz olmak ve ıirket namına yapacağı işlerden 
doiacak daYalarda bütün mahkemelerde d~va eden, edilen ve üçüncü tahıs sıfatla. 
ril" hazır bulunmalı. münferiden ve müçtemi.~n İrn%& lı.oymağa ııelahiyettar olmak 
üne ti>-ket müdirlerinden (Piyero de Andria \ Piyer dr Adria efendiyi tayin eyle
di.lı.lerini bildirmq ve liznncelen vesikayı venni~ti. Keyfiyet kanuni hükümlere uy 
gun görülmü, olmakla ilin olunur. (7661) 

Sıhhi l\füesseseler 
Muhasebeciliğinden: 
Mıktan Cinsi 

6 Gaz bombası 
5 DökmeSoba 
l Furpastör 
6 El arabası 
1 Tahta masa 
1 Ameliyathane banyo-

d .. km 1 sunun o e o· 
cagı 

2 Demır Karyola 
5 Küçük Çerçeve 
l Hava gazı sobası 
1 Gaz ocağı ı 
1 Arkasız bahçe sandal 

yası ' 
l Ha.sır sandalya 

.l 

Deniz Y oUan ltletmesi 
ACENT Al.ARI : 

Ka.raköy - Köprübafı Tel 42366 
Sirkeci MilllUrdar aade ban 

Telefon: 22740 

KARADENlZ ARALIK 
POSTASI 

A N K A R A vapuru 26 Ey· 
lw salı 18 de Galata nhtmım. 
dan kalkacak Zonguldak, ine
bolu, Sinop, Samsun, Onye, Or· 
du, Gireson, Vakfıkebir, Trab
zon, Roize'ye dönüfl:e !»unlara i
laveten Sürmene'ye uğrayacak
tır. (5136) 

lZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

I Z M I R vapuru 26 Eylül ıa· 
lı l 1 de Galata rıbtımında.n iz. 
mir, Pire, lskenderiye'ye kalka
c.akhr. (5137) .. 

37 Kalem 1 ------------ı 
Sirkecide Demir kapuda Çi \ t 

çek aşısı müessesesinde }'l.!ka- .--• Dr. HSAN SAMI --• 
rıda yazılı hurda eşya 27-9-- l'ıfo ve Paratifo Aşısı 
933 b ·· ·· b" Tı!il ve Puatıtn hastalı lanna tucul-

çarşam a gunu saat on ır ı mamık ı çin tesori çok kat"i muafi
1
cu 

de bilmüzayede pazarlıkla sa- 1 p~k <mm bir a~ıdır. ~~eza depolmnj3 

tılacaktır. Taliplerin müessese lıulunıır. - b% ·--•I 
ye müracaatları, (5124) 1 62 

1 3 üncü KOLORDU İLANLARI 1 
1--------------~----' 
Diyarıbekir Askeri SA. ı 

AL. KOM. dan : 
Diyarıbekirin Alpmar kö

yü civarında Yll{>ılacak bir a
det zabitan ve efrat paviyonu 
İnşaatı kapalı zarfla münaka
saya konmustur. İhalesi 8 Bi 
rinci Teşrin S33 pazar günü 
saat 10 dadır. İktidarı fenni 
ve milisine itimat edilenler ve 
bu gibi inşaat vücude getir
miş veya vücüde getireceğini 
müteahhis bir mühendisin ve 
ya memurun musaddak teah· 
hüdünü ibraz edenler münaka 
saya kabul edileceklerdir. Mü 
saddak şartname, keşifname, 
ve projeleri görmek 
isteyenlerin her gün ve 
münakasaya iştirak etmek is
teyenlerin de 1863 liralık te
minatı muvakkate makbuzla
rile vakti muayyeninde Diyan
bekirde K. O. SA. AL. 
KOM. nunda hazır bulunma 
ları. (3300) (4808) 

6415 
• • • 

Açık münakasa ile 115 ton 
kriple maden kömürü alına
caktır. İhalesi 7 B. Teşrin 933 
cumartesi günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek ~ere her gün ve müna
kasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda K. 
O. SA. AL. KOM. nuna mü-
racaatları. (367) (4901) 

6501 
• • • 

Gümüşsuyu Hastanesiyle 
K. O. Nak. Tb. ihtiyacı için pa 
zarlığa konan 6,500 kilo meşe 
kömürüne talip çıkmadığından 
ihalesi 26 Eylül 933 salı giinü 

mek için de tayin edilen gü 
ve saatte Fındıklıda Üçüne" 
Kol Ordu Satmalma Komisy 
nuna müracaatları. (380) 

(5128) 
• • • 

K. O. Kıt'atı ihtiyacı iç" 
pazarlığa konan 250,000 kilo 
oduna teklif edilen fiat paha 
görüldüğünden ihalesi 26 Ey 
lül 933 salı günü saat 15 e bı 
rakılıruştır.lsteklilerin pazarlı 
ğa girmek için tayin edilen ·· 
ve saatte Fındıklıda 3. K. 
SA. AL. KO. na müracaatlar 
(383) (5131) 

*** Kapalı zarfla münakasay 
konup 4 Birinci Teşrin 933 t 
rihinde ihalesi yapılacağı il. 
edilen K. O. Krt'atı ihtiyacı i 
çin 1430 ve 1. F. ihtiyacı içi 
800 ton odunların alınmas 
dan sarfı nazar edildiği ilin 
lunur. (379) (5133) . ~ . 

Antalya AS. SA. 
dan: 

Antalyadaki krt'at ihtiya 
İçin yedi taksitte alınmak üz 
re 190,700 kilo un kaıialı z 
la münakasaya konmuıtur. 
halesi 1 1 Birinci teşrin 933 ç 
falllba günü saat 15 tedir. 1 
teklilerin şartnameyi gÖ~l!I 
üzere her gün ve münakasay 
girmek için tayin edilen 
ve saatte teklif ve teminat m 
tuplarile Antalya Askeri S 
AL. KO. na müracaatları. 
(3316) (5132) 

Askeri fabrikalar ili.olan 

saat 14,30 za bırakılmıştır. Ta Barut Fabrikaları muhaf 

ıt. d M·ııA T.. k s· t lip olanların şartnameyi gör- takımı efradı için lüzum gö 
ıma 1 1 1 ur ıgor a mek Üzere her gün ve pazarlı- terilen apda yazılı · 4 kal 

Anonim Şirketinden: ğa girmek için o gün ve vak- melbusat münakasaya kon 
tinden evvel Fındıklıda Üçün- muştur. Şartnamesini g .. 

26 Ağustos 933 tarihinde toplanan fevkalade Hey' eti Umumiye , cü Kol Ordu Satma.ima komis- mek için her pazartesi ve pe 
Şirketin 933 senesi Haziran sonu hesaplarını ta.sdik ederek ıermaye- im l • ( şembe günleri ve münakasay 
nin (62500) Liraya yani nısıf derecesine tenezzülünü ve bu itibar ile yonuna ge e erı. 382) · k 

12 
T 

(5130) gırme üzere '""rinievv hisse senetlerinin kıymetini yüzde elli noksaniyle beter Lira tesbit ey- _._ ~ 

• . . .. lemit ve (62500) liraya indirilen sermayenin (200,000) liraya ibli.ğı· • • • 933 perşembe günü saat 14 t 
Harbiye mektebi ihtiyacı i- ru tahtı karara almıftı. Tezyidi sermayeye ait ilinatı kanuniye ı, 2, 3 Haydarpaşa ve Gümüş suyu · Bakırköy Barut Fabrikalar 

1>1' ~ Aleni münakasa ile alınacak çin 12 kalem elektrik malzeme Eylül 933 tarihlerinde icra edilmit olup bu kerre dahi ayni karar icabı Hastahaneleri ihtiyacı için pa- da Satınalına Komisyonun 
ô• '1.77 çift yün ve 3615 çift pa si 27-9-933 çarşamba günü olarak tenkisi sermaye muamelesine mubateret edilmittir. zarhğa konan 60,000 kilo ko- müracaat edilmesi. (351) 
'f, lı-ılık çoraba verilen fiat pahalı saat 15 te pazarlıkla alınacak Kanunu Ticaretin 395 inci maddesinde yazdı hükümlerle mütea- yun etine talip çıkmadığından (5115) 
ılİ İirüldüğünden 26-9-933 salı tır. Taliplerin belli saatte te- kip maddelerde yazılı ahki.ın dairesinde ashabı matlubun alacaklarını ihalesi 26 Eylül 933 salı gü- 40 Takım k bk lb" 
1' ?İ.itıü saat 15 te yapılmak Üze- minatlari1e Tophanede Merkez kaydettirmek üzere Şirketin Gala.tada ki.in itimadı Milli Hanrndaki nü saat 14 te bırakılmı ... hr. İs- 110 takım ... ::a•ıre ıse 

~ merkezine müracaatları ve üc sene zarfında iade edilmeyen hisse ıe- "' T- " 11 .ınünahısaaı bir hafta tehir Satmalma Komisyonuna gel· nedatının iptal ve hisse sahibinin hakkı iskat edileceği ilin olunur. teklilerin şartnameyi görmek 162 çift çorap 
~_...,,._~~~~·~~~~~~...ı...~..ı...-'-J~.....,""-~..;...~ ........ cN.L'--..ı...::::.::.:::=.::::..:!:.:::~:..:;;;::;:..::::::.::.:.:.:::.:.:..::.:=:=,.:::::::...::::~::..:;~;.;:..;:.;.:,:~t_.~_,;;~~ı.-.,.;.iin ...... .....,.~...1;.a...'--""lr.J~~.6.l~l&wıınt111r.A 



Muhtelif eşya satışı 
lstanbulda Eminönünde Is. 

Gümrükler Başmüdürlüğündenı 
Her cumartesi gümrüksüz; kontenjansız toptan satış ya

pılmaktadır. Bu meyanda : 
1 - 3, 6, 13, 20 Temmuz 933 tarihli Milliyet, Cümhu

riyet, Vakit, Son Posta, Akşam ve Akm gazetelerinde 928 
mali senesi nihayetine kadar gümrük anbar ve antrepoların
da toplanıp 1549 numaralı kanunun muvakkat ikinci maddesi 
mucibince Gümrük resmi aranılmaksızın kapalı zarf usulile 
satılacağı ilan edilen eşyalardan 10,000 lirayi mütecaviz kıy 
metteki aşağıda fasılları, cins ve mıktarı yazılı eşyaların satış 
günleri tebdil edilmiş ve yeni müzayede günleri hizalarına işa 
ret edilmiştir. 

2 - Satılan eşyaların izahatlı listeleri hem İstanbul ve 
Galata Gümrüklerinde ve hem de Başmüdüriyette asılıdır. İs 
teyenler bu eşyaları Gümrüklerinde de aynen görebilirler. 
Satışlar şartname mucibince yapılır. Bu şartname 15 kuruş
luk pul mukabilinde herkese verilir. 

3 - Satış İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünde mü
teşekkil Satış Komisyonu tarafından yapılmakta olduğundan 
isteklilerin şartname dahilinde ihzar edecekleri teklif mektup
larını her fasıl için gösterilen cumartesi günlerinde saat on 
altıya kadar komisyon riyasetine verip mukabilinde numaralı 
bir makbuz almalıdırlar. Bu saatten sonra vaki olacak tekli
fat kabul edilmiyecektir. 

4 - Satışa çıkarılan eşyanın kontenjan müsaadesi alın
mış olduğundan ihaleyi müteaı<ip derhal taliplere teslim edile 
cektir. (4993) 

Tahmin edilen kıymet 
fasıl No. Kap Adedi Lira Müzayede T. Eıyarun cinai 

17 ~ 117 _ 14j69 06 4/ 11/ 933 İpekli mensucat, 
kadifeler, çorap 

: lar, kravatlar, at 
' lal . . · ar, ve saır ı-

pekli eşya. 
19 499 54 l 1;'.11/933 Yünlü, ipekli, 

Elbiseler, çama
şırlar, şapkalar 
ve sair yünlü eş
ya. 

:Z4 3750 21325 48 2/".12/ 933 Muhtelif san'at
lara ait pirinç, 
demir, alat ve e
devat, kablolar, 
teller, düğme
ler, sofra eşyası, 
çatal, bıçak, ka
şık ve saire 

25 46 10020 05 9/ 12/ 933 Volosbit, oto
mobil ve aksamı 

29 1516 

,. 
447 

ve saire. 
16179 25 23/ 12/ 933 Eczalar, kun

dura boyaları, 
yağlı, vernikli 
boyalar, çivitler, 
yazı mürekkep
leri, pudralar ve 

. 
15132 98 30/ 12/ 933 

• 

.. 

saire. 
Sinema filim
leri, sellüloit ma 
mulatı, oyuncak 
lar, maden te
pıizlemeğe mah 
ııus tozlar, cila
lar ve saire, 

Gümrük Mu haf aza Umum 
Kumandanlığı İstanbul 

Satınalma Komisyonundan 
•.. 1.-.- Muhafaza Umum Kumandanlığı Kıt'atı ihtiyacı için 
u~ milimetre. ~utrunda galvanezli (12000) kilo Demir tel ile 
Bır buçuk mılimetre (400) k ilo galvanizli demir bağ teli pa
w:arlıkla münakasaya konulmu~tur. 

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

3 - !'.:1ünakasa 1-10-933 tarihine rastlayan pazar günü 
saat 14 tedir. 

4 -. ~ünakasar~ girecekler hanği ticarethane ve mües
ses~ sahı~ı. veya vek!lı olduklarını İspat edecek vesikai makbu 
leyı ve ~ıçılen ~edelin ~zde 7,5 ğu olan eğreti güvenmeleri
le yevmı mezkurda komısyona gelmeleri . ( 5085) 

6757 

Münakasa temdidi 
Erzincan Jandarma Efrat Mektebi 

Satınalma Komisyonundan: 
1and~~ Efra~ ~htiyacı !çin 15),000 kilo ekmeklik un 10-9-
93~.tarıhinden ıtıbaren hır ay m'.iddetle yeniden kapalı zarfla 
~unakasaya konulmuştur. İhalesi 11-10-933 tarihin .. 
d f b ·· .. 1 k T li l . e musa-ı _çarşam .. a gun? yapı aca tır. a p erın Erzincan Beledi-
yesınde muteşekkil Satınalma Komisyonuna '"nÜracaatl · 
lan olunur. (4894) ' arı ı-

6516 

Piyango Müdürlüğünden: 
• w• Şartnam.esi v_eçhile 600,atJO adet kartpostal tab ettirile 

cegınd~n talipl~rın 26-9-933 salı günü pey akçeleri ile birlik 
te komıayona muracaatları .(5134) 

933 Kumbara , Kur'aların n 
ikincisi ay başında çekiliyor 

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

Bu keşidede 207 kumbara sahihine 
5000 lira mükafat verilecektir. 

Birinci m6kAfat 1000 Lira 
ikinci mükAfat 250 

" 10 klılye (tOOerdea) 1000 " 
20 

" 
(50ıerden) 1000 

" 
1~ " 

(10ardan) 1750 
" 

Tevzi edilecektir. 

1 EVKAF MOD1R1YET1 iLANLARI 1 
--~-------------------Rami civarında vakfa ait sayimocağı arazisi dahilinde ke 

çi mandırasındaki lrun;ilarm ihracı 3 sene müddetle artırmaya 
çıkarılmıştır. İhalesi 2-10-933 pazartesi günü saat 15 tedir. 
Talip olanların lstanb~l ~vkaf İdaresinde Varidat Müdürlü-
ğüne müracaat eylemelerı. (4735) 6362 

Mıktan 
40 Kalem Eczayi Tıbbiye 

1 ,, Gaz ldrofil 
92 ,, Alatı Tıbbiye . __ 

' 

Yukarda cins ve mıktarı yazılı üç kısım ecza ve alatı tıb
bıye ayn ayrı aleni münakasaya konmuştur. Talip olanlar şe
raiti anlamak ve listeleri görmek üzere her gün levazım ida
resine ve ihale günü olan T. evvelin on altıncı pazartesi günü 
saat on dörtte idare encümenine müracaatları. (5118). 

, . 
'325 

• 

1537 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

~~ 1 - Bedeli keşfi (66286) lira (Ol) kuruştan ibaret olaıı 
ayaş belinin şosa tamiri ve (7) menfez İnşaatı kapalı ;ıatf 
usulile 11-9-1933 tarihinden 2-10-933 tarihine kadar (2Z) 
gün müddetle münakasaya konmuştur. • 

2 - Münakasaya iktidari fenni ve itibari malilerinİ i&• 
bat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil ol• 
mak isteyenler : 

A - Bedeli keşfin yüzde 7 ,5 buçuğu olan ( 4971) Jjt~ 
(45) kuruş vilayet idarei hususiyesi hesabına Bankaya te"~ 
ettiklerine dair makbuz senedi veya milli bankalardan birİJI~ 
teminat mektubunu yahut milli esham mukabili Muhasebe1 

Hususiyeden alınacak ilmühaberi ibraz etmek lazımdır. 
B - Ticaret Odasına mukayyet olduklarına ve itibııfl 

malilerine ait bir vesika göstermeleri icabeder. 
C - Yanlarındaki ehliye ti fenniye veaikalarmı ihale gii• 

nünden en az (8) gün evvel Vilayet Başmühendisliğine gö~ 
tererek münakasaya dahil olabileceklerine dair bir ehliyet• 
fenniye vesikası almaları iktisa eder. Bu (3) şartı tamaırıetl 
haiz olmıyanların münakasaya İştirakları şayanı kabul olIJJJ>'' 
cağından teklif zarfları açılmıyarak kendilerine iade edileee1' 
tir. 

3 - Talipler 661 No. lı münakasa ve ihale kanununuJJ 
'(10) cu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı zş~~ı 
2-10-933 T. ve pazartesi günü saat (15) kadar Daimi Encıl' 
men Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir • · 

4 - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya daha ziyııde 
malfrmat almak isteyenler her gün Ankara, Vilayet Nafia 8~ 
miihendisliğine müracaatları. (48851' 6~ 

Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetinden:-

- Üsküdar, Selçuk ve İstanbul Akşam Kız San'at MekteP' 
lerinin kışlık kok ve mangal kömürü ile odunları aleni ınüııı' 
yede münakasaya konulmuştur. te 

27 Eylül 933 tarihine müsadif çarşamba günü saat 3 
ihale yapılacaktır. 

Şartnameyi görmek İçin her gün saat 9 dan 12ye1<ad11'. 

Üsküdar Kız San'at mektebine ve münakasaya iştirak içiııJıtıı 
yin edilen gün ve saatte Fındıklıda Yüksek Mektepler J\'fU ıı 
sebesinde müteşekkil komisyona müracatları. (4797) 64ıs 

Slhhi Müesseseler Mühasebeclliğlndeıı: . de 
Bakırköyünde Emrazı akliye ve asabiye hastahane•~,,ii 

mevcut hurda Uverland Kamyonu 30-9-933 cumartesi gıı ... ··rp 
saat 11 de pazarlıkla satılacaktıır. Taliplerin Hastaneye ınU 
caatları. (5123) ../ 

Vmumi Ne,riyat ııe Yazı l,leri Müdürü ETEM iZZET 
~ Gazetecilik .~e~ .,Matbaacılık .T. A. Ş. 

• 


