
1'.aradenizde son çıkan fır
tına bilhassa Samsunda hayli 
tahribat yaptı. Boğulanlar ve 
kaybolanlar var. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT . . 

lı:ıgiliz hava nazırı I giliz 
hava kuvvetlerinin ihtiyaca 
kafi olmadığını ve daha kuv
vetlendirilmesini isteyor. 
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Harici Ticaretin Bir Elden idaresi Hakkında Karar Yoktur 
Suriye ve Fransa 

Fransa büyük harptenberi müzmin 
bir mesele halinde devam eden Suriye 
davaı.ını halletmek için ehemmiyetli bir 
adım attı: Suriyelilere yirmi bet sene
lik bir ittifak muahedesi teklif etti. 
Suriye bu muahedeyi kabul edecek o· 
luua, dokuz senedenberi dev"'? ed<;n 
tnanda idaresi ilga edilecek. Sunye Mıl
leller Cemiyetine girecek ve bundan 
böyle muahede Suriye ile Fransa ara
sındaki münasebetlerin nizımı olacak· 
.tır. 

Bu muahedeuin teldifile tecelli eden 
Fransız siyaseti, lngilterenin frakta ta· 
kip ettiği siyasete uygundur. Suriye 
muahedesi de lngiltere ile Irak arasın· 
da imzalanan muahedenin aıağı yukan 
benzeridir. lngiliz muahedlesi, Iralan 
İstiklaliyle bu memleket üzerinde ln
tiliz hakimiyetinin fili surette idameıi .. 
ni telif eden bir formüldü. Fransız mua
hedesi de ayni iki zrtl hedefi telif et· 
tneğe çalışıyor: Suriye müstakildir ıun· 
ına, harici meselelerde claiına Fransa İ· 
le istifare ederek hareket edecektir. Su-

1 riyede Fransız askeri bulunacaktır am
ma, bu,. hiç bir zaman itgal telakki edil
miyecek ve Suriye hakimiyetini ihlal 
etmiyecektir. Yirmi bet sene devam e-

l decek olan on bir maddelik muahedenin 
diğer hükümleri d:e bunlara benzer. 

Malumdur ki lngilterenin Irakta ta-
kip et'!liği bu siyaset nisbi bir muvaf
fakıyet ile neticelenmiştir. Bazı zümre
lerin itirazlarına rağmen, nihayet Irak 
tnütıeveffa Kral Faysal'ın ısrar ve tell-.i
natı ile muahedeyi imza ve tasdik etti. 
Bundan sonra da manda ilga edilerek 
Irak Milletler Cemiyetine aza oldu. 
Fransızların lngil\fere tarafından takip 
edilen bu siyasetin muvaffakıyetinden 
cesaret alarak Suriye muahedesini ha
urladıklan anlatılıyor. 

lrakn bu tesviye tarzını kabul etl&r
mek için 1.-.gilizlerin çok uğraştıkları 
malumdur. Anc"k Suriyeden gelen ha· 
berl•r,Fransızların •belki de daha büyük 
ın:itkülat karıı11ncla kalacaklarını bildiri· 
yor. Oyk görünüyor ki muahede Suri. 
ye mec!iıine zemin hazırlanmadan ev
ye) tevdi edilrnittir. Meclis müzakere
ye başlar baılama:ı: , o derece şidde\Bi i
tirazlara hedef olmu~tur ki, fevkalade 
komiser M. de Martel, derhal muahe
deyi geri aldığı gibi meclisi gelecek 
marta kacfar tam etmi,tir. Marta ka· 
dar geçecelc üç ay zarfında zemin ha
ıtn·lanacak olursa, muahede tekrar mecli· 
se tevdi edilecektir. 

Harbi umumi hiç bir meseleyi Arap 
meselesi kadar karıtllnnamııtır. Bunun 
ela sebebi, bu memleketler ile alakadar 
olan büyük devletlerin biribirile tlelif 
edilemiyecck bir takım vaatlerde bulun
"1alan, biribirine zıll bir takım itilaf. 
lar imzalamalandır. Büyük harp baı· 
laclıktan sonra lngiltere ile Fransa A
rat> n1emlek ..... .Bcnni kendi aralarında par
ç~larlarken, di)er lhraftan lngilizler, 
Ar-."ll:ırı Osmanlı İmparatorluğuna kar
tı tahrik etnı~k için Kral Hüseyine 
müıUakil bir Arap imparatorluğu va
detmitti. Sonra Hüseyine vadedilen 
ıt<•emlcketlerin bir cüz'ü Balfour beyan· 
ıamesile Musevi yurdu yapıldı. 1 tleş

.inievvel 1918 tarihind,e Suriye ve frak
ta halkın arzu ve temayüllerine uy
gun devletler te§lril edileceği müşterek 
bir beyanname ile ilan edildi. Sonra da 
Manda namı altında Suriye ve Irak
ta birer müstemleke idaresi kuruldu. 

Oıman]ı imparator]uğu zamanında 

'.Araplar lngiliz ve Fransızlara kurtancı 
göziyle bakmıtlardı. Kurtarıcılann an
sızın mütehakkim müstevfi rolünd'e mey
dana all.lmalan Arap milliyetperverliği. 
ni sukutu hayale uğratlı. Bu sukutu 
hayalin elemi en çok Suriyecle hi11eclil
miştir. Çünkü yabancı yardımiyle is
tildile kavuınuık ümidine en çok Surİ· 
~liler yapılmıparch. Fransızlar Suriye· 
ye lıikim olduktan sonra memleketi vi
layet vilayet ayırarak idare etmek iste
diler. Hala son 'lıeklif edilen muahede. 
de Suriyeye Lübnan dahil değildir. 

Suri}leliler dünkü kurtarıcılarına kar
tı mücadeleye giriştiler. Fakat Fransız 
.nahlan galebe çaldı. Suriyelilerin bir 
:ıayıf taraflan da tudur ki, kendi ara· 
larında müllıehit ve mütesanit değiller
dir. Bu da Fransaya Suriyede politika 
manevrası yapmak fırsatı vermektedir. 

Siyasi mukadderatımız biribirine bağ
lı olduğu zamanlarda biz Türkler Arap· 
ları memleketin idaresine tl>şrik ettir
meğe çalışmıştık. Faka! Arap milliyet
perverlerini tatmin edemedik. Şimdi 

artık o zamanki hislerin tlesiri altında 

ıı!bğiliz. Siyasi mukadderatımız ayrıl
dığı gündenberi bu memleketler halkı
nın istikıaJe doğru siyasi tekamülü ve 
refaha doğru iktısadi inkitafı samimi 
arzularımız arasında bulunuyor. Suriye .. 
liler, müterakki, çalışkan ve zeki insan
lardır. Asırlarca zaman bir memleke
tin hudutları içinde beraber yaşadık. 

Bu müıterek \Utandaşhğın mahsulü o
lan mütokabil anlı:t§ma ve tımışma, iyi 
komşuluk münase.betleriıun teessüs ve 
de...amına büyük b:r zımandır. 

llmet ŞUKRO 

Tevfik Rüştü Bey geldi 
Türkiye -

bize 
Yugoslavya 

neler temin 
emlak itilafı 
ediyor? 

Hariciye Vekilimiz bu akşam Ankaraya gidecektir 
aini imza etıı.nf o
Jan hariciye ve -
1<ili Tevfik Rü§IÜ 
Bey dün sabahı<i 

t0kspresle Beıgral· 
tan şehrimize gel 
mittir. Tevfik Riq 
lÜ Bey istasyonda 
Vali muavini Ali 
Riza Beyle, muh· 
telit mübadele ko
misyonu Türk he· 
yeti murahhaaa • 
11 reisi Şevki, mu• 
ı·ahhas Esat Bey • 
!erle bazı aefirler 
tarafmdan kartı • 
lanmıı ve bir müf
reze polis tarafın 
dan aelaml,anmıı • 
tır. 

Teulik RÜ§tÜ Bey sabahleyin Sirkeci istasyonunda 

Tevfik Rüttü 
Bey Tokatliyan O• 

telinde bir müd • 
Türkiye ile Yugoslavya arasında 1 det istirahat ettikten sonra Halk Fır· 

aktedilen dostluk, ve ndemi tecavüz, 1 kası lstanbul idare heyeti reisi Cev• 
adli telifi beyin ve hüküm muahede- (Dcvamt 6 ıncı sahıfede) 

Mübadele komisyonunun 
lagvı için hazırlanan itilaf 
İtilafnameyi Yunan hariciye nazırlığı 

tasvip etti - Yeni bir büro açılıyor 
Nhhtelit mübadele komisyonunun 

dokll • ay zarfında vazifeme niha-
yet vermek için Türk murahha11 he • 
yeti reiıi Şevki ve Yunan heyeti reisi 
M. F okas arasında cereyan etmekte 
olan müzakerat hitam bulmuı ve bir 
itilafname hazırlanmıttır. Bu itilaf
namEye göre, kom1oyonun vazifesine 
dokuz ay zorfında nihayet verilecek, 
o zamana kadar muallakta kalmıı o
lan itler, Türk ve Yunan mahkemele• 
rine devredilecektir. 

Hazırlanan itUifname Yunan hükU 
metinin tasvibine arzedilmiıtir. Ati .. 
nadan gelen bir haber<' göre Yunan 
Hariciye nezaret: itilifnameyi tasvip 
etmi~tir. Bu itil8.fname, yakında Ha • 
riciye Vekili Tevfik Rüştü Beyle, Yu
nan sefiri M. Sakellaropulos arasın .. 
da imza edilecektir. 

Bir büro t3sis ediliyor 
Yunan hüki'ımeti,. Y onanistana fi .. 

rar etmit olan lstar..bul Rumlannın, 
Türkiyede bulunan mallarının tazmi
ni için kendilerine tazminat venneğe 
ve bu maksatla lstanb.ılda bir büro 
tesisine karar vermiıtir. 

Bu büro, alikadarların verecekleri 
iatidalan tetkik edecek, ve Türkiye. 
de malı bulunduğunu iddia edip te 
bunu evrak ve veıaık ile isbat edemi .. 

M. Fokaa 
yenlerin iddialarını kadastro kayıtla· 
rile tevıike çalı§acaktır. Bu maksatla 
tapu ve kadastro müdiriyeti büroya 
lazrm gelen muavenette bulunacak
tır. 

Büro muhtelit mübadele komisyo
nunda ifayi vazife edecek ve Yunan 
heyetimurahhaaasındao M. Pikeon'un 
idareai altında bulunacaktır. 

Tazmin edilecek emvalin takdiri 
kıymeti, evelce tesbit edilmit birer 
formül dahi~inde Atinada yapılacak
tır. 

Hayvan ·sergisi açıldı 
Dün mükafat kazanan hayvanların 
sahipleri belli oldu. Sergi 3 gün açık 

Vali muauini Ali Riza Bey 

Vilayet baytar müdürlüğünce her 
sene Dolma bahçede açılmakta olan 
ehli hci.yvan sergisinin yedincisi dün 
Vali mıtavini Ali Riza Bey tarafından 
açılmı§tır. Davetliler meyanında Şük
rü Naili Pa§a, Kolordu Erkim harp 
reisi, Kolorclu baş hekimi Miralay Ra
if, ve ba§ baytar miı alay Mustafa 
Razi, Emniyet müdürü Fehmi, Bakır
lıöy kaymakamı Veli, Beykoz kayma
kamı Ihsan Beyler, ıehir meclisi aza-

serginin kurde/ôşını kesiyor 

smdan Dr. Safiye Hüaeyin Hanım ve 
diğer zevat, Vilayet baytar müdürü 
Ethem, belediye baytarı Esat, Vilayet 
ziraat müdürü Tah•in aygır deposu 
müdürü Abdülkadir Beylerle kaza 
baytarları bulurmu§lardır. 

Serginin kapısı b:oyraklarla aüalen· 
mitti .. Kapı önünde Val muavini Ali 
Riza Bey sergiyi açarken bir nutuk 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Harici ticaret 
Birelden idare 
Edilmeyecek 

lkhsat Vekili Celal 
Beyin beyanatı 

Ankara, 30 (Telefonla) - Harici 
ticaretin bir elden idat'esi, yeni bir 
kanun çıkıncıya kadar fabrikalar in
!l'latının durdurulacağı hakkında ba· 
zı gazetelerde inti;:ır eden haberler 
etrafında iktisat Vekili Mahmut Ce· 
!il Beyle görüıtüm. 

Muhterem Vekil Bey dedi ki: 
- Harici ticaretin bir elden idare• 

lkhsat Vekili Celôl Bey 

ai hakkında hiç bir karar olmadığı 
gibi böyle bir taıavvurda mevcut de
ğildir. ihracatın bir elden idaresi me· 
ıelesi o kadar baait ve kolay değildir. 
l•in içinde bulunanlar bunun mÜ§kÜ
latını daha iyi biliı-ler. Bizim ihracat 
hakkındaki esaslı karRrımız şudur: 

Biz ihracat maddelerimizin İstan• 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Eskişehir 
Fabrikası 

Salı günü küşat 
yapılıyor 

--<>--

• 
resmı 

Merasime İsmet Pş. ı-iyaset 
edecektir 

ANKARA, 30. (Milliyet) - Eskite 
bir şeker fabrikasının açılma merasi
mi ayın beıinci salı günü yapılacaktır. 
Küıat resminde Başvekil l.met P§., 
Yüksek mali ve iktısadi müesseseler 
müdürleri, mebualar ve bir çok zevat 
hazır bulunacaktır. lstanbu!dan da 
küşat resmine bir çok zevat davet e· 
dilmiştir. 

"" * .y. 

ANKARA, 30 (Telefonla) - Eski
§Chir şeker fabrikasmın kü§at merasi
mi önümüztkki salı günü yapılacaktır. 
Batvekil ınerasime riyaset edecekl>İr. Bu 
maksat.J bu sabah Ankaraclan hususi 
bir tren kalkarak davetlileri Eskitehire 
götürecektir. Saat IS tle merasim yapıl
dıktan soora hususi tren Eskitehirden 
hareketle ayni gece Ankaraya dönmüt 
bulunacaktır. 

Milli kumaş 
Tipi bulundu 
Köylüye dört liradan da-
yanıklı elbise verilecek 
Başvekil ismet Paşa hazretlerinin 

ıehrımizdeki sanayi tetkiklerini ya• 
parken bir milli kunı.aş tipi ve köylü
ye bir elbise modeli tesbit edilmesi 
için verdikleri direktif süratle tatbik 
ıabasına konulmuı ve neticelendiril· 
mi§ tir. 

Aldığımız mallımata nazaran Sü
mer Bank'm feshane fabrikası o va
kitten beri bu aahada yaptığı tetkika
tı bitirmiştir. Feahane fabrikası Türk 
köylüsünün giyeceği kumaş tipini ve 
elbise modelini tesbit etmiştir. Bu ku
maı yünden, sert olmaktan ziyade yu 
muşak ve sık nescidir, kumat şayak
tır. Elbise şekli Üzerinde tetkikata 
devam olunmaktadır. 

F esbane fabrikasının yaptığı he
saplara göre Türk köylüsüne dört Iİ• 
radan elbise giydirilecektir. Bu elbi
se için yapılacak kumaş 2 • 3 sene da
yanacak kadar sağlamdır. 

Fabrika vardığı bu neticeyi baRka 
umumi merkezine bildirmİ§tİr. Alına
cak emre göre yakında imalata baş
lanacaktır. 

Diğer taraftan aldıSiımız mallıma
ta nazaran Bakırköy bez fabrikası da 
köylü kadınlarına mahsus olmalı Ü· 
zere en ucuz ve en sağlam bir kuma§ 
tipi tespit edecektir. 

Samsunun latif manzaralarından 

Samsun bir af et geçirdi 
Kuduran deniz her şeyi parçaladı 
Boğulanlar çok. Zarar yüz binlerce lira! 

SAMSUN, 30 (Milliyet) 
Samsunda timdiye kadar miıli aıla 
görülmemi' deniz fırtınası dünden 
beri devam etmektedir. Hakiyka • 
ten fevkaladelik arzeden korkunç 
bir manzara karşısındayız. Ufuk • 
!arda kırılan büyük dalgaların kö
pükleri farkedilmektedir. Deniz 
bembeyazdır. Sanki ayaklanmıştır. 
Bilhassa geceliyin tahminlerin fev 
kin<1e ~iddetlenen fırtına Samsun 
limanında bulunmakta olan otuz 
yolcu motörünü, 12 çifte direk yel 
kenli ve motörü, 15 çaparı demir 
taratarak Samsunun Derbenf cihe
tine doğru karaya vurdurmuş ve 
tamamen parçalamıttır. Sahil bo • 
yu kayık parçaları, eşyayı tüccari
ye, enkazı ile doludur. Büyük yel
kenli ve motörlerin bazısı tama • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• 
' 

Samsunda Gazi abidesi 

Russell Pş. ya raporlarını, 
ya beyanatını tekzip etmeli 

Türkiye' de tek beyaz zehir fabrikası 
yoktur, söylenenler yalandır 

Raporlarile Türkiyeyi tebrik eden Russell Pş. nın 
Fransız gazetesine verdiği beyanat doğru olamaz. 
Pş. kendisine atfedilen bu beyanab tekzip etmelidir. 

Mmr Polia müdürü Rlıuell Pafa 

Muırın Kahire Polis müdürü Ru11el 
Paıadır. Bu zat ayni zamanda Cemiye
ti Akvam uyutturucu maddeler Şark 
karip bürosu tefidir. Bu şahıs, uyuştu· 

rucu maddelerle mücadele ve senede 
bir Cemiyeti Akvama bu hususta ra -
por vermek, yine bu meseleye dair iki 
üç aenedir bu raporları kitap ~eklinde 
ne~retmekle tanınmıttır. 

Russel Paşa bir iki sene evvel mem
leketimize de gelmi~ıi. Ve hatta bu me 
seleler hakkında tetkikatta bu!unmu~, 
memnun kalmıs olduğunu söylemişti .. 
Bu, o dem ktir ki, bizi az çok tanıma
lı icabeder. Keza bizim için söyliye • 
ceği ııözlerini de çok bitarafane bekle
mek hakkımızdır. Burası böyle; fakRt 
bakınız Pariste çıkan Grinoir isimli 
haftalık bir gazeteye göre bunun böy· 
le olmadığı görülüyor .. 

Anlatalım: Bu gA.zetenin bir mu -
harriri Mısıra seyahat ediyor memle • 
lı.etlmiz ve eroin itleri hakkında Rus· 
ael Pata ile gÖrÜ§Ü\'or. Muharrir bu 
mülakatı ırazetesinin (27 te~rinievvel 
933 tarihli çıkan nüsba..ında) ne§r" • 
diyor. 

Bunda: 
1 - RU..el PaŞ>ı diyor ki: "Likin 

İstanbul vaTdır ki, ş:mdi eroin, koka .. 
in, morfin, esrar, e:has·I bütün uyuştu· 
n:cu maddelerin istıhaal merkezidir.,, 

Cevabımız: 
Russel Paıa buna nereden bükmedi· 

yor? 
Evvela bilinmelidir ki, esrarın İpti . 

ifc.i maddesi Hint keneviridir. ismini 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Ziraat Bankasının euuelkl ırün Ankara da heyeti umumiye içtimaı yapıkl 
resmimiz BafıJekil Hazretlerini içtimada gö.termektcdir. 
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Sultan Azizin Hal'i 
7 

Sadrazam Koca Rüştü 1-aşa da hayrette ! - Allah ümmeti 
Muhammede acısın! - Mitat Paşa da Babıaliye geldi. 
Sadrazamın Hünkardan şikii • 

yetle dert yanıp cevap bekleme • 
sinden ümit ve cesaretlenen Seras • 
ker Hüseyin Avni Paşa, hemen 
$Öze b~lamıştı: 

- Zatı samii hidivaneleri cüm
lemizin muhterem pederi ve mür
'idi olup her hususta külli ihatala
rı ve bunca zamanlık kıymettar 
tecrübeleri, siyasi, askeri, idari ik
tidar ve kiyasetleri müsellem ol • 
duğundan maruz oldukları mü' • 
külün halli zımnında çakirlerinin 
fikir ve mütalea beyanında bulun
maklığım bir nevi hadsilik olacağı
nı arz ile beraber bugün erkence 
tasdiimin ayni esbabı müessifeden 
ileri geldiğini söylemek isterim. 
Evvelisi akşam ba,mabeyinci ve 
dün sabah ta başkatip dairede 
nezdi çakiraneme gelerek Hünka
rın mübrem lüzuma mebni masa • 
rifi askeriye akçesinden seksen bin 
liranın acilen atebei seniyeye tak
dimini irade buyuduklaım tebliğ 
ettiler. İnsaf buyurulsun, bu olur 
~y midir? Serhadlerde ate' içinde 
aç, mühtaç dü,manla çarpıtan 
Mehmetçiklere kuru peksimet para 
aı bulup yollamakta günagôn müt
külata maruz olduğumuz ~u gün -
lerde seksen bin altın naad ulaştı
n labilir? Hatta nasıl dile getirilip 
te istenebili? 

Koca Rüştü Patanın parmağı ağ 
zında kalmıştı: 

- Doğrusu enkütetberdüharu 
lıayret ! kaldım. Lisanı asıfilerin • 
elen telakki etmesem, ihtimal ver
mezdim! 
Sadrazamın bu cevabı üzerine 

Hüseyin Avni Paşa, hemen cebin. 
den Sultan Azizin clyazısile, imza 
•İle lezkeesini çıkarıp uzatmıftı. 

Koca Rüştü Paşa, tezkereyi alıp 
okur okumaz : 

Lahavlevela kuvvete illabillih ! 
Buna karşı ~enecek söz yoktur! 
Hemen cenabı bari ümmeti Mu -
hammede acısın! 

Demi~ti. 
Hüseyin Avni Paşa, muradına 

ermiş, fısatı kaçırmıyordu: 
- Paşa Efendimiz! Beyanatı 

seniyelerile de tahakkuk ve teeyyüt 
!'.'den beliyeden millet ve vatanın 
kutulması için sadece cenabı bari. 
nin acıması dua ve temennisinin 
kafi gelmiyeceği ve herhalde eı -
babına tevessül lahit bulunduğu 
malumu samileridir. Çikirleri hak 
l<mda Yusuf İzzettin Efendiden 
rivayeten ve zatı hıdivanelerine at
fen mesmuum olan bazı sözleden 

ve bu seksen bin lia istenme.inden 
çok sıkıldığım cihetle dertle,mek 
üzere dün gece Mitat Paşa biade
rinizin konağına gitmiştim. Biz 
konuşuken Bahriye nazırı Ahmet 
Pata da gelmifti. Uzun müsababe 
ve müzakerelerden sonra millet ve 
memleketin beliyei maruzeden re. 
hası ve refah ve selameti ancak 
tebeddülü saltanatla kabil ve müm 
kün olacağı noktasında ittifak et
tik. Zatı fahimaneleri milletin e
min mutemedi, hepimizin büyüğü 
olduğunuzdan kavlü kararımızı 
hakipaylerine arz ile işe başlamak 
üzere emrü iradei samiyelerini is
tihsal etmeği beynimizde kararlaş
tırdık. 

Bu esnada sadaret dairesi baş 
eski dilsizi içeri girerek, Mitat Pa
~:ı Hazretleinin teşriflerini itaret 
mutadesile bildirmişti. Biraz ııon -
ra Mitat Paşa, müzakerenin tam 
hararetli bir devresinde, amiyane 
tabirile demir tavında iken odaya 
girmiş ve iltifatkar ifinahklardan 
S()Da Koca Rüttü Paşanın sol tara
fındaki koltuğa oturmuştu. 

Serasker Paşa Mitat Pllfllya se
lam verip afinalık ederken, Sadra
zama ifi açtığını gözucile ima et -
mişti. · 

Mitat Paşa oturunca, Serasker 
Pata sözüne devam etti: 
- İfte, timdi arzettiğim tebeddül 
kararını hakipaye ifadeyi ve ülvü 
kiyaset ve hikmeti sadaretpenahi • 
!erinden istifadeyi Kayserili Ah • 
mPt Paşa ile çakirlerine kendileri 
telkin buyuran Mitat Paşa Hazret
leri de teırif buyurdular. Diğer vü
kela gelmekıizin bu bapta emri sa· 
mii sadaretpenahirerini telakki et
mek temennisindeyiz. 

Diyerek Koca Rüştü Paşayı, iki 
çelik başlı bir tazyik çemberi içine 
alrnıfb· Koca Rüştü Pafa birden 
birt• afallayrp mepbut kalmıftr. 
Ansızrn patlayıp ortalrğı karıştrran 
bir frrtınaya tutulmuş gibi seraem
lemi,. buhranlar geçirmekte idi. 
Bununla beraber cihandide, fele • 
ğin kerem ve serdini görmüf, tec
rübeli, değerli, ince anlayışlı bir za 
man kurdu olduğundan derhal 
kendini loplayıvermişti: 

- Elhükmülillah Mademki her 
husu.ta milletin ve acizlerinin vü
sulc ve itimadına haiz bulunan er
babı hal ve akt efendileimizce 
biletraf düşünülerek öylece mukta
zi görülmüştür. Senakarları de rey 
ve tasvi,ılerine iştirak ederim! 

(Arkası var) 

Yarın: 

Sultan Azizin hal'i 
8 

1 Abdülaziz, halkın teveccüh ünü kaybetmiştir! - Koca 
1 Rüştü Paşa da, Hünkardan dilgir! - Paditahın ısrar 
J _ ettiği para mese lesi, savsaklanacak! _I 

Batnında müsadere edilen 
iki motor meselesi 

ANKARA, 30. A.A. - B. M. mec
lisi bugün reia vekili Esat Beyin riya .. 
aetinde toplanarak Afyon mebusluğu
na intihap edilen Doktor Ziya Nuri Pa
şnnın tahlifi yapıltnıt ve hudut ve sahil
ler sihbat umum müdürlüğü 1933 sene· 
si bütçe kanununun beıinci maddesile 
"':ırfına mezuniyet verilen 600 bin lira• 
nın bir milyon liraya çıkarılmasma dair 
kanun müzakere Ye kabul edilmittir. 

Bundan sonra Çankın mebusu Mus· 
lafa Abdü;baJik Beyin arzuhal encüme
ninin haftalık mukarrerab cetvelinin 15 
sıra numaraıındaki kararının umumi 
heyette müzakeresine dair takriri ve ar
l.uhal encümeni mazbatası müzakere e
dilmiıtir .Mazbata Türk tebaasmdan iki 
vatandaıa Bit bir motörün Batumda mü 
oadere edilmesi ve mahalli mahkemece 
verilen iade kararına rağmen kendileri .. 
ne tcılim edilmemesi Üz< t :ne bu zarar
larının tazmini için teıbit zarar komiı .. 
vonuna vaki müracaatlarJnm ret ve de• 
lct şurasınca da bu kararın tasdik edil
nıcıi üzerine vaki müracaatlarına bi .. 
naen mes~leyi tetkik eden B. M. Mec
liıi arzuhal encümeninin stcrck motör 
ve gerek içindeki eıya bedelinin rus em 
\ıa]inden verilmesi IUımgeldiğine dair 
verdiği karara aittir. 

.t-\rzuhal encümeninin bu mvbi\tası 
iı7.erinde cereyan ~den hararetli müza .. 
kere esna'1nda <ÖZ alan hatipleı·den bir 
k:smı şurayi devletçe alrn~n kazai ı.,. 
rarfarın alelumum mahakim karar];trı 
tibi B. M. Meclisi tarafınılaı, nalaedi-

lemiyeceğiıü ve böyle bir feyin teıkilib 
esaaiye kanununa muhalif bir hareket o 
lacağmı ileri sürmütler, mahiyeti asli
yesi ve ehemmiyeti mabıusası dolayi
&.iyla meselenin "''-.dar ihtisas encü
menleri tarafından tetkik edilmesini is
temiılerdir. 

Diğer bir kısım luıtiplerde teıki.latı e
sasiye kanunqnun ıurayi devletin ve
zaifini tayin eden maddesinin mezkur 
kanunun kuvni kazaiyeye ait değil va
zifei icraiyeye ait kısmında bulunma-
11ndaki noktaya nazarı dikkati celbed<ı 
rek bu kadar ince bir mesele üzerinde 
karar alırkzn hasaas davranılması lazım 
geldiğin ııöylemi§I• f ve bir inamı da B. 
M. Meclisinin mutlak olan bakin müra
kabesi üzerinde israr eylemi§lerdir. 

Harici ticaret 
Bir elden idare 
Edilmiyecek 

(Başı 1 İnci sahifede) 
dardizaayonunu ve milli menfaate en 
uygun bir tekilde teşkilatlandınlmaaı
nıehemmiyetle düşünüyoruz. ve bu
nu yapmak kararındayız. 

Bazı gaz~telerde sanayi fabrikala. 
rıru kurmak bakkınd:ıki netriyatın 
mübalagalı olduiunu aöylemeğe mec
burum.. 

MiLLiYET UNUEVVFt, ıır-M 
. 

HARiCi 'HABERLER 
İngiliz ha ya filosu Belçikaya göre DA&i 
Nazır daha kuvvetlendir

mek lazım geldiğini söyledi 
Almanyanın istediği bera

berliğin aslı nedir? 

''Kimseden bir şey istemiyoruz ve 
kimseye bir şey vermiyoruz,, 

LONDRA, 30.A.A. - Avam ve 
Lordlar kamaraları dünkü toplan
tılarında İngiltere'nin deniz ve ha
va kuvvetleri meselesini konuş· 
m~lardır. 

Hava işleri nazırı Lord London
derry, Lordlar kamarasında yaptı
ğı beyanatta diğer milletlerin ha
va kuvvetlerini azaltmalarrnın İn
giltere'ye hava kuvvetleri husu
sunda müsavat temin edemiyece
ğini, bundan dolayı lngiltere'nin 
müsavi kuvvet esasını elde etmPk 
için yeni tayyareler inta etmesi la
zım geldiğini söylemif. ve nihayet 
demiştir ki : 

" - Bununla beraber J.,ıı-iltere
nin bu muadeler esasını '· ıer dev 
Jetler tarafından kabul edilen en 
asağı seviveed tesbit edecek bey
nelmilel bir itilaf aktini temin ic:n 
çalıtmakta devam etmelidir. Bir 
hava kuvvetleri sahasında •iındiki 
nisbi kuvvetsizlik vaziyetinde da
ha ziyade kalamayız." 

Senede 1080 lokomotif 
MOSKOV A, 30.A.A. - Hükümet 

komisyonu, Lugansk da yapılan şimen
difer fabrikasının iıletilmesini ağır NI• 

nayi komiserliğine tevdi ebneye karar 
venniıtir. Bu fabrikada senede fevkala 
de kuvvetli 1080 lokomotif yapılabile
cektir. Bu fabrika ile yanımda kurulan 
amele mahallesi içih 450 milyon rople 
aarfedilmiştir. 

Sivatik ve romatizmaya 
· karşı yeni bir usul 

PISA, 30. A.A.- Empoli hastane
si doktoru ıyatik ve romatizma hastalık 
lanııa tathik ebniı olduğu yeni bir te
davi usulü ile muvaffakiyeUi neticeler 
elde etmiştir. 0-oktor, araşbrmalan ve 
takip ebniı olduğu usuller hakkında ö
nümüzdeki beynelmilel tıp kongresine 
bir rapor verecektir. 

Bolivyada isyan mı? 
ASSOMPTION, 30.A.A. - Harbi

ye nazaretinden bildirildiğine göre alı

nan Bolivya esirleri mezkür memleket
'(), bir çok isyanlar olduğunu ve fakat Jid· 
detle tenkil edildiğini bildirmektedirler. 

__.,_ 

Amerika çekoslovakyadan 
alacağını isteyor 

VASHINGTON, 30. A. A. - Ameri
ka hükumeti, Çekoslovakya hükiiınet:n. 
den 15 kanunuevvel taksiti olarak 180 
bin dolar tediye etmesini istemektedir. 
Halbuki Çekoslovakya. 150 hin dolar 
tediye teklifinde bulunmuıtu. --Almanya'da 6 komünist. 

idam edildi 
KOLONYA, 30. A. A. - Volff ajan 

smdan : Geçen ıubabn 24 ünde milli· 
yetçi sosyalistlerin bir toplantısından 
dönmekte olan Hitlerci milis efradmdan 
bir kaç kiıiye - Kızılcepbe muharip· 
leri birliiinden aldıkları emir üzerine 
- tcarruz eden ve bunlardan iki ~ıiyi 
öldüren 6 komünist bu sabah idam e
dilmitlerdir. 

-o-

Amerikanın Moskova sefiri 
NEVYORK, 30.A.A,- Amerikanın 

Moskova elçiliğine tayin edilen M. Bul 
litt, vazifesi ba§ına gitmek üzere Pre
siden Harding 1>oıta vapuruna binmiştir. 

M. Bullitt, Moskova'ya giderken Pa
ris ve Berlin'den geçecek, fakat bu ıe
birlerde kalmıyacaktır. 

--o-
Gözleri kamaşan şoför 
coıv I EGNE, 30.A.A. - Karşıdan 

gelen dı"er bir otomobildeki limbalann 
ziyasile gözleri kama:.:ın bir ıoför ara
basını otuz kişilik bir müfrezenin içine 
sürmüı ve iki askeri öldünnüı ve yedi 
askeri de ağır surette yaralamıştrr. 

Sahte bir doktor 
VARŞOV A, 30. A.A. - Siedlce mah 

kemesi, sahte bir doktor hakkında hük
münü venniıtir. Bu adlllD, her nassılaa 
eline geçinnit olduğu" bir kabileye ait 
vesikalan ve diplonuıyi kullanarak ve 
kadın I \ yaietine girerek taırada bir ka
sabada Uzun müddet kabilelik etmiı ve 
bir kaç defa uğramış olduğu muvaffa
kiyehizliklere rağmen orada büyük bir 
töhret kazanınııtı. Mahkeme, kendisini 
dört sene hapse mabkiiın etmİftİr. 

-o-

Linç aleyhinde 
SAN FRANSISCO, 30. A. A. - Es

ki reisicümhur M. Hooverin de iltiha
kıyle ticaret odası azas" dün aksam im
zaladıkları bir vesikada San Y oze de 
bir zencinin hapishaneden alınarak linç 
•.dilmesini nefretle takbih etmekte ve 
bunu çok iptidai bir intikam hareketi o 
!arak tavsif etmek~edirlcr. --Belçika kralı Pariste 

PARIS, 30.A.A. - Reisicümhur M. 
Albert Lebrun dün öğlede sonra mutat 
merasim ve teşrifat ile Belçika Kral ve 
Kraliçesini kabul etmiıtir. Kral ve Kra· 
liçeye Belçikanıo Paria sefiri refakat et 
mekte idi. 

BROKSEL, 30.A.A. - Harici
ye nazırı M. Hyrnans, dün mebu
aan meclisinde söylediği nutukta 
'imdiki çetin buhranın souk kan
lılık gösterilmesini icap ettirdiği
ni kaydeyledikten sonra, silahları 
azaltma konferansının harp leva
zımı meselesile mefgul olduğunu 
hatırlatmıf ve demiştir ki : 

" - Bu nazik ve çok ehemmi
yetli bir mesele idi. ünkü Alman
ya' da l-~"tün Alman milletini peşi 
sıra sürükliyen Avrupa'yı karışık
lık içinde bırakan ve her tarafa 
korku ve telif salan bir ihtilal 
kuvvetle baş gösterdiği bir sırada 
F ransa'nın ağır silah kuvvetlerin
den kısmen vazgeçmesi mecburi
yetini istilzam ediyordu. 
Almanyanın israrla istediği hu

kuki vaziyet beraberliği hakikatta 
Almanyanm yeniden silahlanması 
hakkının tanınmasından ba,ka bir
fey değildir. 

Gerçi M. Hitler, bu yakınlarda 
yaptığı resmi beyanatta sulh iste
diğini ve Fransa ile anlaşmak ar
zusunda bulunduğunu israrla id
dia etmittir. Fakat Almanyanm si
lahları azaltına konferansından 
ve milletler cemiyetinden alelace
le çekilmesi endişe uyandn·rcı bir 
alamet mahiyetinde görülmüştür. 

Fransanın 
İstediği teminat 
Eski başvekil M. T ardieu 

nun bir makalesi 
PARIS, 30. A. A. - "Liberte" 

gazetesi tarafından netredilen bir 
makalede, M. Tardieu, Fransa'nm 
geçirmekte bulunduğu siyasi buh
ranı tahlil ediyor : 

Fransa, halen tahakkuk etme
miş dört türlü teminata muhtaçtır: 

1.- Mevcut vetechizat itiba
rile herkesle müsavi bir ordu. Hal
buki,askeri hizmet müddeti, parla
mentonun reyi alınmaksızın on a
ya indirilmittir. Askerimiz ayni 
zamanda hem müstahkem mev
kileri doldurmağa he mde manev
ra serbestisini temin etıneğe kafi 
değildir. 

2.- Avrupa' da ancak bize mü
tereccih hakiki kuvvetlere istinat 
eder bir diplomasi. Halbuki, bu
gün ne Amerika'ya, ne İngiltere'. 
ye, ne küçük itilafa, ne de Polon
ya'ya güvenebiliriz. 

3.- Böyle bir ordu ve böyle hir 
diplomasinin istinat edebileceği sa 
)im bir maliye. HalbUki maliyemiz 
hercümerç içinde, haiznemiz dar-
dadır, 15 ay içerisinde 

32.000.000.000 borç aldık ve açtığı
mız 7·000.000.000 ' ı tecavüz et
mektedir. 

4.- Sakin ve salim bir efkarı 
umumiye. Halbuki Fransa'da ef
karı umumiye, işlerin felce uğra
muı ve 30 ila 40 milyar tasarruf 
edilmiş olmasile tezahür eden u
mumi bir itimatsızlıkla malıildur. 

M. Tardieu, neticede diyor ki, 
Fransa'ya halihazırda mahrum bu
lunduğu teminat veemniyeti vere
bilmek için, ona göre bir siyaset 
takip edebilecek bir hükumet ve 
bu ekıeriyet iae ne bir fırka hüku
meti, ne de bir fırka ekseriyeti o
lamaz. 

Fransa lngiltereden 
istikraz yapmıyor 

P ARiS, 30. A.A. - lngiliz bükıime
ti, bazı lngiliz gazetelerinin neıriyab 
bilifına olarak Fransa: hükıimetinin ln
giltere 1>iyaaasında yeni biı; istikraz ak
di için teıebbüste bulunmuı olduğunu 
yarı resmi bir surette dün akfUD bildir
ıniıtir ' 

Selibiyettar Fransız rnehafilindea alı 
nan haberlere göre de, Paris Jıükumeti 
lnıriltereden istikraz akdini derpiı etme 
mit ve lngiliz hükfuneti de kendisine 
böyle bir teklifte bulunmamııtır. 

Çığ 
NAPOLI, 30.A.A. - Ecbia dağından 

kopan bir çiğ daim eteiinde kiin evin 
bir kısmım yıkmııtır. Oç kifi öltnüı, 17 
ki~i yaralanmııtır. Yaralılardan sekizi 
imdada koşmuı olan etfaiye efradından 
dır: --Lindberg'in hava seyahati 

PORTOPRA YA, 30. A. A. - Tay
yareci Lindberg, Bathörst'e mütevecci
hen bu sabah mahalli saatle 7,30 da Por 
topraya hava limanından uçmuıtur . 

-o-

Reichstag toplandı 
BERLIN, 30.A.A. - Yeni Reichı

tag meclisi 12 birinci k•n .. ada toplan
mai11 davet edilmiıtir. 

• 

Hariciye Vekilinin bir Bulgar gazetesine beyanab 
SOFY A, 30.A.A. - Zora gazetesi, T e:ılik Rüftü Beyin Sofya-

tlan geçerken yaptığı beyanatı neşretmiştir. . 
T evlik Rü1tü Bey, Ba,uekil M Muşanof ile yaptığı mülakat hak

kında diyor ki : 
M. Muşanofun, Atinadaki Bulgar - Yunan müzakeratının başla

,!ığı dostluk havasını müşahededen mütevellit sevincine iştirak ettim. 
Atinadan hareketim sırasında bu müzakerat fevkalade mükemmel 
serait içinde ue Bulgaristan Yunanistan arasında muallak bulunan me
;elelerin seri bir surette tasfiyesi i çin samimi bir arzu ile cereyan et
mekte idi. Yunanistanda ue Yugotlauyada, Bulgariatanla mukarenet 
lehinde iyi bir temayül mevcuttur. 

Müteakiben Teulik Rüştü Bey, son Balkan misakları hakkında 
kendisine sorulan süale cevap olarak, . Türk.iyenin kabul ettiği takdirde 
Bulgaristanla da mümasil bir misak akdine daima hazır olduğunu bil
dirmiştir. 

Tevfik Rüştü Bey, bu misaklarrn Bulgaristan aleyhine bir blok 
teşkil ederek bu memleketin aleyhine müteveccih olduğu hakkındaki 
iddiayr tekzip cıe bunun temamen asılsız olduğunrı beyan etmiştir. 

Türkiye Hariciye Vekili, mualıedelerin tadili hakhınd.u. demiştir 
ki: 

Biz Türkler, mu;-hedelerin tadiline cidden aleyhtarız, künseJen 
hiç bir şey istemiyoruz. Ve kimseye hiç bir şey vermiyoruz. Sulh cıe 
sükü içinde serbutçe ue hiç bir kime taragından rahatsız edilmeksi
zin kendi arazüniz hudutları İçerisinde inkişaf istiyoruz. 

Balkanlarda i.rarla mutlak bir sulh talep ediyoruz. 
işte bunun içindir ki, muahede/erin tadil edilmemesi fikrini beyne/mi 
lel iyi münasebat için en emin esas olarak telakki ediyoruz. Normal 
beynelmilel hayat İçi nbaşka hiç bir çare göremiyoruz. 

Türk - Yunan muvakkat ticari iti
laf namesi iki ay temdit edildi 

ANKARA, 30. A. A. - Türkiye ile Yunanistan. arasında mevcut 
olup ue müddeti bu akşam hitam bulacak olan muvakkat ticari itilaf. 
name bir kiinunuevuel 933 tarihinden itibaren iki ay müddetle temdit 
edilmiştir. 

Cenupta yakalanan kaçakçılar 
ANKARA, 30.A. A. - ikinci teşrinin son haftası içinde cenup 

hududunda dokuz çarpışmalı 36 kaçakçı uakası olmuştur. Bu va
halarda biri ölü 38 kaçakçı ile 43 kaçakçı hayu.ını, 1200 kilo gümrük 
haflli"ı, 1750 kilo inhisar kaçağı, 2070 defter sigara kağıdı, 2 tü
lenk, 29 lişenk tutulmuştur. 

Kazım Pş.Hz. ninkerimeleri Hf.nin 
nişanlanma merasiminde 

- NKARA, 30 (Telefonla) - Meclis reisi Kazım Paşa hazretleri
nin kerimeleri Neriman Hanımefendi ile Maarif Vehiileti ilk tedri
sat UQıUm müdürü Reşat Şemsettin Beyin nişanlanma mercuimi bu 
ak1am P01a hazretlerinin Y enişehirdeki ev/erinde icra edilmİftİr. 

Reisicümhur hazretleri, Başvekil Pa1a, Vekiller , Büyük Erklinı 
Harbiye reisi, meb'uslar, askeri ue mülki erkôn merasünde hazır bu
lunarak Türk cemiyetine şeref verecek olan genç ue güzide ailenin 
ilk saadet gününe iştirak etmişler ıue tebrik etmişlerdir. 

(Milliyet) mes'ut nişanlılara bütün hayatlarında ne!f'e cıe bah
tiyarlık diler. 

Cemil Pş. hakkındaki heyeti mah
susa kararı ipka edildi 

. .\NKARA, 30 (Telefonla) - n .. ulet Şürası mülkiye dairesi son 
af kanunu ile kendi.ine verilen salahiyete üıtinaden iili karar heyeti
nin tetkik edemediği 98 dosya üzerim/,. tetkikatına başlamı1tır· 

Mezkilr daire bu dosyalardan bir kısmı hakkında kararını uerml, 
bulunuyor. Bu kararlar meyanında ipka ue ret kararları vardır. 

Esbak Nafia nazırı Cemil Paşa hakkındaki heyeti mahsusa karan 
ipka olunmuştur. 

Antalya - Af yon demirgolu • 
ANKARA, 30 (Milliyet) - inşası takarrür eden Antalya - Al· 

yon hattı güzergahına tesadüf eden Aydın demiryolunun Eğirdir 
ile Dinar arasındaki 100 Ekilometrelik kısmının devletçe mübayaast 
düşünülmü1tür. Şirket bu kısmı satmağa muvafakat etmiştir. Müza
kerata başlanmıştır. 

Balkan haberleri 

Yunan cumhur reisliği 
M. Venizelos'un namzetliğini koyacağı 
söyleniyor. Mamafi kendisi tekzip etti 

ATINA, 30 (Milliyeti) - 1934 sene- ı 
sinin sonbaharında yapdacak yeni reisi
cümbur intihabına müteallik müzakenı 
ve teıebbüslere devam ecl.ilınel<tedir. 
Serbest fırkanm lideri Mösyö V enize
losun namzetliğini koymasına kuvveJle 
ihtimal verilmelııtedir. Mösyö Venizelos 
ıribi nüfuzlu bir adamm intihabı muhak
kak ıı;örülmekteılir. 

F al<a'tl bu takdir&e hükumet partisi
nin mevkii müıC<ül olacak.br. Bunun !· 
çin Mösyö Çaldaris nıüıt~ ~sat ı· 
çin Mösyö Kondilis ile göruımegı fay• 
dalı bulmaklladır. 

Mösyö Venizelosun ~zetliği. kar. 
§llmıla hükumet gazeteleri velveleli neı· 
riyal yapmaktadırlar. 

Maaınafih Mösyö Venizelos namzet· 
!iğini koyup koym.ıyacağmı soran -gaze
tecilere hayret izhar ederek böyle bir 
niyeti olmadığını söyleıniıtir. 

Muhalefetin meclise iştiraki 
mese1esi 

ATINA, 30 {Milliyet) - Çiftçi ve 
Amele fırkasının di.iukü müzakeresin
den sonra, muhalefetin meclis mesaisine 
iıtiraki hususunda verilen karara dair 
izah ah havi bir tetılii aeıredilmiıtir. 

Atina Üniversitesi kapatıldı 
ATINA. 30 (Milliyet) - Hükumet 

talebenin taleplerini kabul etınemi§tir. 
Bunun üzerine talebe grev ilan etliğin
den üniveraite eminliği ünivenitenia 
muvakkaten seddine karar vermittir. 

Kuvvetli bir polis müfrezeıi üniv..-
siteyi muhafaza etmekte ve talebeyi bi
na dahiline sokmamaktadır. 

Yunan deniz ve hava kuvveUerj 
ATINA, 30 (Milliyet) - Bu hafta 

içinde Baıvckilin riyaseti albnda yük
sek deniz divanı fevkalade olarak top
lanacakbr. Bu içtimada memleketin bab 
ri vaziyeti gözden geçirilecektir. 

Bahriye nazırı Haci K.iryako memlo
ket kuvvetlerinin müvazi surette inki
§afı lüzumundan bahsederek Maliye n .. 
zırırun da iştiraki ile divanın toplanma-
sını istemiıtir. 

Bir vapur yandı 
ROTTERDAM, 30.A.A. - Dün öi· 

leden sonra sebebi meçhul bir yang.n 
lndrapoera vapurunu kısmen tahrip etmif 
ve yarım milyon florin hasara sebebiyet 
vennittir• 



Meyva günü .• 
Benim ıi7in ve:ı<A Patagonya kralı

nın günÜ olur da yemİ§lerin günü ol ... 
ınaz mı? .• Bu nasd mü.5avat böyle?. 
l§te bu hakuzlr.ğı b 'ziır "iktisat ve 
taıarruf cemiyeti,. düzeltiyor. Yemit· 
!er için günler tayin etmi§. Tarihl_eri 
pek hatırımda değil amma, g~ıb~ 
fındık için 12 Kinı"nuıevvel, cevı.z .ı
çin 13, kaym için 14, portakal ıçın 
15 ve ila .• 

Rivayete nazaran gününden gayri 
meyva yiyenlerden ceza alınacakmı§. 
Mesela 12 Kanunuevvelde sizin canı
nız kavun yemek isterse mutlaka bir 
tabip raporu alacaksınız, yoksa yiye• 
miyeceksiniz •. O gün ancak kendi ye• 
nıİfİ yenecek. 

Bana kalırsa bunu bütün seneye 
takaim edip günlerin adını da o gün 
yenen yemişlere izafe etseler daha 
İyi olur. 

Ozüm günü 
Fmdık g;;nü 
Ceviz günü 
lncir günü 
Fıabk günü 
Kaym günü 
Erik günü 
Ehna günü 
Armut günü r 
Kavun günü 
Karpuz günü 
Bilmem daha 'yuıayıın mı? .. Böyle • 

ce hem günler biribirine karı!maz 
hem de hepimiz hiç yorulmadan ve 
düşünmeden yiyeceğimiz §eyi derha
\JT etmif oluruz. Zaten bunun için de
değilmidir ki, kimimiz gününe uymı • 
yan ıeyler yiyoruz ve yine bunun için 
değilmidir ki bize zamanın icabına göre 
yenecek ıeyleri öğı·etmek istiyorlar. 
Ben ikbsat ve tasarruf cemiyetinin bu 
tetebbüsünü çok yerinde buluyonım. 
Bu suretle hepimizin yediğimiz biri• 
birine benzer .. 

İsimlerin kısalığı meselesi 
Bir kaç gün evelki ak§am gazetesi

nin - zannederim - (dikkatJ.,r) 
sütununda bizdeki görenek haatalı • 
ğına iliıilmckte ve buna dair bazı mi
saller gösterilmekte idi. Bu misaller
den bazılarının iddiaya uymadığını 
gördüm ve ben de söze karışmak is .. 
tedim. 

(Ak§am) muharririne göre mesela 
imam sokak veya Radyo lstanbul de
mek bir firenk mukallitliğidir •• 

Ben bu misallerin kısalığındaki hik
meti mukallitliğe atfebniyorum. Ben 
de ayni §eyi batka •ebeplerle yapıyo
rum .. Evvela bizdeki adreslerin hiç 
biri dünya adreslerine benzemez .. O
nun için insan onları kısaltmaya mec
bur olur. Yukandaki misallerde gö .. 
rülen (imam sokak) sözü belki aarf 
kaidelerine uygun değildir. Amma 
günümüzün zaman ve işteki tasarruf 
fikirlerine uygundur. Bizim eski sis· 
tem adres yazı§mıız ki - tamamen 
sarf kaidelerine uygun idi - Artık 
dünya posta i2lerinde geçer şey değil
dir. Çünkü eskiden zarf Üzerleri: Der 
saadette, Beyoğlunda, imam soka· 
ğmda 15 numaralı hanede sakin def
teri bakam kuyudat kalemi billefa
aından Ali Beyefendiye mahsustur.'' 

Diye yazılırdı .. Şimdi ise 
Ali Bey. 
"imam sokak 15 No. - Beyoğlu,, 
Diye yazdıyor. Arbk bunda mu• 

kallitlik falan değil, kısalık İlmi! olu
yor. Hatta sokak isimlerini tamam bi
le yazmıyoruz. Çünkü - Allah sela
met versin - sokakların vaftiz baba
ıı Osman Bey isimleri kısaltacak ye
re uzattı. Şu misaldeki ''İmam soka .. 
ğı nm bile asıl ismi (imam Adnan 

" Kim b" aokağı) dır. Neden?. se ı\mez. 
Geçende Tünel arkasında ancak on 
iki adım uzunluğunda bir sokağın is· 
mini okudum. " Yemenici Abtüllatif 
sokağı,, bu isim lalin harflerile yazıl
mı§lı. Tabii bu merhum Aptüllatif E
efendi veya Ağayı içimizde bilen yok
tur1 O sokağa isminin konulıqu da 
merhumun büyük bir harp yararlığı 
veya insani hizmetlerinden dolayı da 
değildir. Bu hizmeti de bilen yok 1-
Bu sadece ba§ka bir yo:menici soka
ğından farkedilsin diyedir... insanla
ra isim koyar gibi .• 

itte böyle sebeplerle uzayan isim
leri biz lnalbyoruz. Belki frenkler 
vaktile bizden evvel böyle hareket et
mitlerdir. Vakıa henüz benzemiyo
ruz amma, benzemek için değil.. 

(Radyo lstanbul) sözü de böyle .• 
Pari11 radyosu da haber verirken ''Ra
dio de Pariı,, demez.. Radio Paris 
der .. latanbul radyosu da kua olsun 
ve dünyaca anlaıılsın diye ''latanbul 
radyosu., demiyor, (Radyo latanbul) 
diyor. Bence bu kısalbnalar lazım
dır. Hiç değilae böyle muhabere ve 
propaoıanda hlerimizde alem gibi ola
lıın. Bu karlı bir şeydir. 

FELEK 
--~~~~-o,-~~~~~-

Ü sk ü darda tahrir bitti 
Tahriri müsekkafat komrsyonları 

mesailerine devam etmektedir. Ko
miayonlar Oaküdarın tahririni tama
men bitirmitlerdir. itirazların tetki
katına devam edilmektedir •• Kadıköy 
kazasında dört be§ gün sonra tahrir 
nihayet bulacak, komisyonların da 
bir kaçı Pendik ve Kartalın tahriri 
müsekkafata batlanmıştır. Komisyon
lardan bir k11mı da yakında Bakır
köy kazasının tah...irine başhyacak
Jardır. 

Müsakkafatta tayinler 
Tahriri müsekkafat reisleri arasın· 

da bazı tebeddülat olmuştur. Bu me
yanda komisyon reislerinden İsmail 
Rifat Bey tahrir ve tatbik müfettişli
ğine, 25 numara1ı komisyon azasın· 
dan Zihni Bey terfian 28 numaralı 
komisyon riya!\etine, 20 inci komiı
,.~n azaaından Fahri Bey 12 numara· 
lı knmisyon riyasetine tayin edilmi1-
lerdir, 

Krom ihracatımız 
Gittikçe artmakta ve 
kıymetlenmektedir 

Hükumetin bu sene madencikre gÖs· 
'derdiği fevkalade alaka ve himaye ma
denciliğimizi , bilhassa maden ihraç tica
retimizi kat'i bir inkişafa doğru götür
mektedir. 

Bu sene bu tedbirler sayesinde krom 
ifiracabmız fevkalade yüksek olmut ve 
§İmdiden 80,000 Uona yaklaşmrştır ki 
ıbu, Türkiye ikbsat ve madencilik tari
hinde ilk defa vaki olmaktadrr. Diğer 
krom müstahsili memleketlerolt ihraca-ı 
'tlın mütemadiyen düşmekte olması bu 
himayenin verdiği neticenin ehemmiye
tiııi göstermek11<odir. 

Kromlanmızm bu seneki fazla sev
iciyatı hariçde bmmmasını mucip olmuş 
ve cinsinin de iyi o]ması dolayısi1e 
talip gün geçtikçe artmıştır. Kromları
mızm fiyalllan da gün geçtikçe yüksel-

. mektedir. 
Bir kaç ay ev.Jel 70 - 72 şilin ara

sında fiyat bulabilen 48 dereceHk cev· 
herlerimize timdi 74 hatta hazan uzak 
Avrupa limanlanna 76 ıilin verilmekte
dir. 

lktısall vekaletinin himayesi devam 
ettikge krom cevherlerim.izin dünya pi
yasasında en mühim mevkii alacağı mu
hakkı>k görülmektedir. 

Yumurta ihracatımız rç1n ra~or 
Ticaret odası Berlin ticareti mümes

silimiz Nizametıin Ali Beyin yumurta 
ibracaUmrız için gön<l'erdiği raporu Ti
caret Odasında ehemmiyetle tetkik edil. 
mektedir. 

Bu raporun ihtiva ettiği maddeler 
tlıtbik &ahasına konulacaktır. 

Yerli malını ecnebi malı 
gibi gösterenler 

Yerli mallarının ecnebi malı gibi gös
terilerek satılması meaelesile Sanay·İ Bir
liği de yakından alakadar olmaktadır. 
Aldığnmz malumata nazaran bir kaç 
fabrikatör müıterek bir takrirle Sanayi 
Birliğine müracoo.11 ve badiaeyi protes
to etmiılerdir. 

Sanayi Birliği heyeti umumiyesinİn 
bu iti görüşn:\ek üzere toplanması ve 
haysiyet divanı teıkili öne sürülmekte
dir. 

Fabrikatörleri bu şekilde salı'Je dam
ga vurulan mallan satan mağazaların 
<!eğil, bunu bu şekilde imal eden fab
rikalar mes'ul olması 1azım geleceği ka
naatin~l:>dirler. 

Çünkü mağazaların sat'tıklan bu ne
vi eşyadan bazıları üzerinde fabrikalar 
tarafından vurulmuş damgalarda görül
müttür. 

Bu hal Türk sanayii'11A> kartı vuruJ·. 
muı bir darbe ve suikast gibi tlalakki e
dilınektedir. 

Diğer tarafl:hn Ticaret Oda .. da 
lletkilctına deva·"-. etml•ktedir. Bu mese
leyi tetkik edecek olan komisyon sana• 
yi müdürü Refik Bey Ankaradan dö
ner c!Dnmeıı: toplanacaktrr. 

Takas işlerinde kolaylık 
lktısaıl vekaleti takas şeklile yapılan 

ihracat ~İn yeni bir emirle ihr.a.cat tüc
carlarına büyük bir kolaylık gösılermiş
tir. lstanbul Ticare'tı Müdürlüğünün 
bundan bir müddet evvel yaptığı bir 
müracaat üzerine kabul edilen yeni şe
kil takas ticar\etinin daha basit olarak 
inkiıafmı temin edecektir. 

Şimdiye kadar, ihracatçıların ken
dilerile takas muamelesi yapbğı memle
kel!lerin .ihraç ·edeceği mallara ait bedel
leri gümrük ihraç beyannamelerinin ib
razı üzerine tediye edilirdi, Yapılan te
§J"bbüsleıle rağmen bu şekil kat'i bir 
mecburiyet olarak gösterilmiıti. 

Yeni tekilde gümrük beyannamesi
ni tevdi ed'emiyen tüccara kOD§miento 
nüshası mukabilinde tediyat icrası ta. 
karrür tem.İttir. 

Ticret Müdürlüğü dün keyfiyeti a. 
takadarlara bildirmiştir. 

Beyne'. milel meyve ve sebze satışı 
Viyana ıehri alrepolar müdürlüğü 

Viyanada beynelmilel bir meyva ve seb
ze alını ve sabmı için merkez bir pazar 
tesisine karar vennittir. 

Bu santralın tesisi için hazırlanan 
proje Ticaret Odasına da gelmi§ ve 
odanın fikri sonılnw§'tur. 

Pazar Viyana şehrinin kefaleti al
bnda olacak ve Avustııryaya yakın 
memeleketlerin sebze ve meyvaları bu
radan santralize edilerek bütün Avru
paya tevzi edilecektir. 

Müşterek afyon satışı 
Yugoslavya ile Türkiye arasında 

müıteıek afyon sab§!l için tesia edilen 
birlik merkezi Dördüncü Vakıf Hanında 
Uyuıturucu Maddeler inhisarı yanındaki 
dairede hazırlanmaktadır. Birlik derhal 
faaliyete geçecektir. 

Polis heyeti tetkikat 
için Viyanaya gitti 

Polis itleri tetkilt ve malfunatlarını 
tevsi etmek maksadile Viyanaya gi
decek olan zabıta memurlarımızdan 
Emniyet müdüriyeti altıncı ıube mü
dürü Faik, Emniyet müfetti§lerinden 
Suat Tahsin, Fahri Kemal Beylerle 
Emniyeti umumiye birinci ~ube tefi 
Mehmet Ali Beyler dün aktam kon
vansiyonel trenile Viyanaya hareket 
etmitlerdir. 

Bu dört kıymetli zabıta memuru
muz bir sene ViyanadA kalacaklar • 
dır. 

istasyonda Beyoğlu Kaymakamı 
Sedat Beyle Emniyet müdiriyeti §nbe 
müdürlerinden İsmail Rasih, Seyrüse
fer ve emniyet müdiriyeti memurlan 
ve bazı akrabaları tarafından te§yi e
dilmiılerdir. 

.. 
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T ramvaybeklerken 
Bir adam birdenbire düştü 

ve öldü 
Evelki akfam nal 21,5 ta Eminönü 

tramvay durak mahallinde bekliyen 
bir adam birdenbi~e yere dütmüttür. 

Etraftan ye•iıenler baygin bir hal· 
de kaldırar<ık sihh:ıt yurduna götür
müıler, burad:. ilk tec;hvisi yapıldık
tan sonra evine nakledilirken ölmÜ§· 
tür. 

Üzeri aranmış Sirkecide şekercilik 
eden Hacı Yani olduğu anlatılmııtır. 

Belediye ve 2abita tcbabetince ya
pdan muayene neticesinde sektei 
kalpten vefat ettiği aı'1aşılmıştır. 

Yangın 
Evelki akıam Eırinönünde Kutu· 

cular cadde&inde Malalyah Mehme· 
din kahveai Üzerindeki odadan yan
gm çıkını§, odanın kaplamaları ve 
çabrun bir kısmı yandıktan sonra 
söndürülmü~tür. 

Tutuşan kanape 
Samatyada Keçi Hatun mahallesi

nin Nakkaş sokağmda 15 numaralı 
Muhabbet Hanmun evinde evladı 
mi.ııeviai 16 yft~larında Hayriye iımin 
deki kız mangal yakmakta iken, sıç
rıyan kıvılcımdan kanape tutu!mu§sa 
da ıöndürülmi~~tür. 

GU ıerteden an bara duştu 
Şamandırad'l bağlı bulunan ltal

yan bandıralı Kapukaro vapurunda 
çalışan denjz ameleainden HaJil gü
verteden kazaen anbara dü~müş, yü
zünden ve ba.§ından yara1anara.k eCr
rahpaşa hastahanesine kaldmlmışbr. 

Hırsız hizmetci 
Cümhuriyet bayram;nm üçüncü gü. 

nü Sirkecide Ebu .. uut caddeainde 
Ziya Bey namında bir zatın evine hır
sız• girerek küpe, elma. iğne ve bir 
miktar nakit para ıılarak kaçmışb. 

Zabıtaca yapılan tahkikat netice
sinde hırsızlığın Ziya Beyin yanında 
bulunan hizmetçi Saniye tarafından 

yapıldığı anlaşılmış ve bu kadının eı
yayı alarak Trabzona kaçbğı da tea
pit edilmittir. Emniyet müdiriyeti ta
rafından Trabzon zabıtasına malU
mat verilmİ§ ve Trabzon zabıtası ka
dını yakalamı§ ve bütün eşyaları bul
muştur. Eşyalar mücad<.re edilmittir. 

Bu hizmetçi kadın yakında tehri
mize getirilecektir. 

Pa'lo hırsızı 
Cideli Recep oğlu Ahmet Sütlüce

de kavalalı Nafiz Beyin evinin pen
cereııinden el uzatmak ııureiile bir 
palto çaldığından yakalanmııtır. 

Otomobil çukura yuvarlanınca 
lzmir Osmanlı Bankası memurla .. 

rmdan Ga.zı o~man Bey idaresindeki 
243 numaralı otomobil Şişljde oturan 
balık inhisar memurlanndan Şevket 

Mahkemelerde 

Vlllyetl• 

Harp malulleri --Yeni heyeti idarenin 
vaziyeti nedir? 

Harp malU.lleri son kongresinde ea
ki heyeti idareyi iskat ederek yeni 
heyeti idaresini seçmişti. Eaki heyeti 
idare ile yeni heyet arasında ihtilaf 
mevcut olduğundan bunlar umuru 
hukukiyeye müracaat etmişlerdi. U
muru hukukiye kanunu medeni mu
cibjnce muhakime müracaat 18.zrm 
geldiği mütııleaatndadır. 

Diğer taraftan c ::miyetinin b=r ni .. 
-zamnamesi mevcut o1duğundan buna 
göre hareket edilmeoi rnütaleası da 
vardır. Bu sebeple cemiyetin nizam .. 
namesi tetkik edjJecektir. 

Um umi maaş yarın 
Kinunuevvel umumi maa§ı yarın 

verilecektir. 

Jandarma Kumandanı 
Jandarma kumandanı teftiş için 

Yalovaya gibnitlir. 

Poliste teftişler 
Mülkiye müfettişleri tarafından 

polis §Ubelerinde tetkikat ve teftişat 
yapıldığını yazmııtık. Bu yazıda bir 
tashih sehvi olmuıtur; yazı: ''Teftiş 
her hangi vaki olmu§ bir ihbar veya 
suiistimal üzerine yapılmamaktadır,, 
§eklinde iken, sehven ' 4yapılmakta .. 
dır,, §eklinde çıkmıttır, Teftitlere de
vam edilmektedir. 

Vali Bey Yalovada 
Vali ve Belediye reisi Muhittin 

Ber Yalovaya gibniştir. 

Ocak kongreleri bu sabah 
başlıyor 

Fırka ocak kongreleri bu sabah 
başlamaktadır .. Oc"k kongreleri bu 
ayın sonuna ke.dar deuım edecektir .. 
KinunuııaninİL~ birinden on betine ka 
dar nahiye ve kaza kongreleri ya

pılacaktır. 

* * * 
Alemdar nahiyesi bin bir direk 

semt ocağının kongreai bu sabah aa• 
at 9,5 ta ocağın meı-kezi olan Divan 
yolunda sihh imüzenin karşısındaki 

dairesinde yapılacakbr. 

yanıncla Rafıa isminde bir kadın ol· 
duğu halde Maslak yolunu takiben 
lstinyeye gelmekte iken otomobil bir 
çukura düıerek kırılan cam parçala
nndan Rafia Hanmıın bacağı hafif 
surette yaralanmıftır. 

Tramvaya atlarken 
Alemdarda Akb:;:yık Can kurtaran 

caddesinde 1 numaralı evde oturan 
Faruk ismindeki bir çocuk Sultanah
mette tramvaya atlark"n dü§Üp muh
telif yerlerinden hafif surette yara
lanmııbr. 

İskambil kağıdından kar
naval elbisesi mi yapacaktı 

Bir kaçakçının 
Pariste kürkçülük den ve alb ay 

evvel latanbuJa geııru§ bulunan Va
si! t.rimarıo.ıa .t:.fenui mortin ve İl• 
kambıl kagıdı kaçakçılığı yapbğı 
için tevkif edilmi§tir. 

Vasıl l.irimariaıs ):;fendinin yalnız is
kambıl kaçakçılığında.•• dolayı dün 
dokuzuncu ihtisas mahkemesinde 
muhakemesine başlanmıştır. 

Morfin kaçakçılığı tahkikabna de
vam edilmektedir lakaınbil kağıdı 
kaçakçılığı mahkemeainde Vasi! Gri
maridis Efend; evinde çıkan altı des
te iakambil kağıdının oyun oynana· 
cak kağıtlardan olmayıp karnaval el
bisesi yapılmak üzere Paristen geti
rildiğini söylemiş, bunlarla oyun oy • 
narup oynanılamıyacağı sualine de: 

-lcabedcrse oynanır cevabmı ver
miştir. 

Mahkeme kağıtlnrın celbi ve ıahit
lerin dinlenilmesi için başka güne 
bırakılmııtır. 

Serence Bey cinayeti 
Geçen sene Mayısın dokuzuncu gü

nü Beşiktaşta Serence Bey yokuıun• 
da kayın valdesinin evinde oturan 
Şerafettin Efendiyi av tüfenğile öldü· 
ren Osmanın muhakemesine dün de
vam edilmiştir. Muhakemede maktu
lün zevcesi F abna Hanımla kızları 
Kevser ve Şükriye Hanıınlar ve oğlu 
Saim Efendi bulunınu§tur. 

Müddeiumumi 448 inci maddenin 
tatbikini istemi§, maznunlar da iki 
bin lira milnev; zarar ve yedi bin lira 
tazminat istemiılerdir. 

Muhakeme maznunun sabıkasının 
aoruJma51 için başka güne bırakılmıt· 
tır. 

Kayınpederini öldüren katile 
bedava avukat 

Üsküdarda kayın pederi Zühtü E
fendiyi öldüren Zeki Efendinin mah· 
kemesine dün ağır ceza mahkemesin
de devam edilmittir, Dünkü muhake
mede iddia makamım işgal eden Ka-

muhakemesi .. 
tif Bey iddiasını dermeyan ebnittir. 

Kaşif Bey iddiasını dermeyan eder 
ken bu aile faciasını en ince teferrü
atına kadar ,teırih ebni;ı, Zeki Efendi
nin kayin pederiie geçinemediğini 
ve kayin pederinin kızmı kendisinden 
ayrılmıya te§vik ederek aile imtizaç
aızbğmı tevlit ve her gördüğü yerde 
kendisini tahkir ettiğini söylemi§, ha
disede tehevvürün gayet bariz oldu
ğuna işaret ederek ta~üt olmadığı
nı IÖylemittir. Ka!if Bey af kanunu
nun sabıkalılar hakkındaki kaydına 
da tema• ederek suçlunun Üsküdar 
ceza hakimliğinin ilamları ile iki 
mahkfuniyeti olduğunu, fakat sabıka 
teıkil eden bu çekilıniş cezaların bu 

davada müessir olamıyacağını, bina· 
enaleyh suçlunun son af kanununun 
maddei mahsusası nazari dikkate alı
narak ceza kanununun 449 uncu 
maddesi lie cezalandınlma.sını isle
miıtir. 

Bunun üzerine suç.]uya ne diyeceği 
sorulmu§, suçlu da parası olmadığı
m, teessürü dolayı.ile kendisini mü
dafaa edemiyeceğini, baronun bir ve
kil tayinini mahkemeden rica ettiği
ni söylemiştir. Mahkeme baronun bir 
vekil tayin etmeai için tezkere yazıl
masına, muhakemeye 21 Ki.nunuev· 
velde devam edilmesine karar veril
miıtir. 

Serserilerle mllcadele 
Polis müdürlüğü •erserilerle müca

delesine devam ebnektedir. Mücade
le iki gündenberi biraz şiddetlendiril
miı bulunmaktadır. Dün de muhtelif 
mahkemelere on beşe yakın serseri 
gönderilmiştir. köprü altında, çeşme 
yataklarında, liman tirketine ait bot 
mavnaların baş ve kıç altlarında ya-
tarlarken yakRlanmıılardır. ~ 

Mahkemeler bunların hepsinin be
lediye ve nafıa hizllletlerinde istih
dam edilmek üzere mevcuden beledi
yeye gönderilmelerine karar veri]~ 

mittir 

M••rlft• 

Talebe tehacümü 
Bir komisyon tedbirler al
mak için tetkikat yapıyor 

.Şehrimizdeki liae ve orüı mektep
l~rdeki talebe tehacümü ve d'ershaneler
deki kalabalık, tedrisata gayri tabiilik 
verecek bir raddeye gelmiıtir. Her se 
ne, ilk mekteplerden mezun olan tale
benin artması ]ise ve orta mekteplere 
çok fazla tehacümü intaç el.mektedir 
Dershanelerde, ekseri mekteplerde 
100 - 120 talebe ders görmektedir. 

Maarif vekaleti tedrisat noktasından 
salim olmayan bu vaziyetin önüne geç 
mek ve bazı tedb:rler almak için bir ko
misyon teşkil etmittir. Komisyon vekô.
let mü~etti~i umumilerinden Salih Ze 
ki, Bedri ve sabık müderrislerden Beh 
çet Beylerden mürekkeptir. Komisyon 
tetkikata baılamışbr. Alınacak tedbir 
ler meyanında yeniden bina bulmak ve 
mektep açmak tasavvurlan vardır. Bun
dan başka şehrimizdeki bütün lise ve or
ta mekteplerin leyli talebesini tefrik e 
derek, yalnız leyli talebeye mahıus Hay 
darpa§"daki eaki Tıp fakültesi binasın 
da yeni bir lise açmak en yerinde ted 
bir olarak nazarı dikkate alınmaktadır. 

Bu takdirde diğer mekteplerde talebe 
miktarı mahsus bir şekilde azalacaktır 
Gelecek sene yeniden kaydedilecek ta 
!ebeye de yer açılmış olacakbr. 

Hamit 8. Ankaraya gitti 
Halkevi reisi Hamit Bey Ankaraya 

gibni§tir. Hamit Beyin bu seyahati Ma· 
rif vekaleti yüksek tedrisat umumi mü 
dürlüğü ile alakadardır. 

Hukuk talebe cemiyetinin 
kongresi 

Hukuk fakültesi talebe cemiyeti bu 
gün öğleden sonra halkevinde senelik 
kongresini aktedecektir. Kongrede bir 
senelik faaliyet raporu müzakere oluna 
cak ve yeni idare heyeti intihap oluna 
caktır. 

Konya lisesi mezunları 
Konya lisesinden mezun olanlar Ce

miyeti dün balkevinde aenelik kongre
lerini aktebnişlerdir. Kongrede bir se
nelik faaliyet raporu tetkik olunmuı ve 
yeni idare heyeti intihap edilmittir. 

Muallimler birliği kongresi 
Muallimler Birliğinin senelik kongre

si dün toplanacakb. Fakat ekseriyet ol
madığından kongre önümüzdeki perıem
be gününe kalmı§br. 

M. Malche Ankaraya gitti 
Vekalet müşaviri profesör Mö&yö 

Malş dün akşam Ankaraya gitmiıtir. 

Möıyö Malş Ankarada vekaletle üru
versiteye ait bazı i1ler etrafında temas 
lar yapacaktır. Lisan mektebi t"§kİJab 
ve kaclroyu tasdik edince tedrisata der
hal başlanacakbr. Bu ayın on beıine 

kadar tedrisata başlanacağı üınib edil
mektedir. 

Üniversite bütçesi tasdik edlfdiği içrn 
maa§ gecikmyecek, yann lev:Üata baş
lanacaktır. Ecnebi profe&örlerin refaka
ltnr- tayin edilen 10 tercümanın tayin 
emri gelmiştir. 

Avcılar köyünde ilk mektep 
Bakırköyünde avcılar köyünde ye 

ni bir ilk mektep açılması tekarrür 
etmiıtir. Mektep yarından itibaren 
tedrisata baılıyacaktır. 

Maarif müsteşarlığı 
Avrupada talebe müfettiıi olan 

Cevat Beyin müste§Brlıga tayini kuv
vetlenmektedir. Bu takdirde sabık 
müderrislerden Behçet Beyin Avrupa 
ya talebe müfetti§i olarak gönderile 
ceği söylenmektedir. , 
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"Larousse,, un yanlışları 
Bir iki meslektaf Avrupa gazete 

ve mecmualarımn, hatta ciddi ve 
Ansiklopedik eserlerin Tüı., iye 
hakkında çok yanlış malumat kay
dettiklerini yazdılar. 
Her yıl çıkan küçük Larousse liiga
tinden başka büyük Ansiklopedi
nin saliihiyettar bir heyet tarafın
dan yeniden tetkiki neticeainde 
neJredilen yeni Larousse Ansiklo
pedisinin dahi Türkiye hakkında 
pek fahiş yanlışlarla dolu olduk
ları söylendi. 

Bunlar öyle yanlışlar ki insan o
kurken sinirlenir. Hele kendi mil
leti, memleketi hakkında bütün 
dünyaya sakat malumat veren bu 
telifatın yüz binlerce nüsha satıl
dığını ve adeta beynelmilel bir kıy
met ifade ettiğini bilenler daha 
çok mütees~r olurlar. 

Aşağı yukarı bizim Tanzimat 
devri dediğimiz garba ilk teveccüh 
yıllarındanberi Fransız kültürü 
memlekette yerleştiği ve Fransız
lar kendi lisanlarını kendileri gibi 
yazan ve söyliyen bir çok Türkle
rin dostluğunu gördükleri halce 
elan hatta bayrağımızı, tarihimi
zi ve edebiyatımızı anlayaınadılar. 

Larousse Ansiklopedisindeki 
yanlışlar gibi gene ayni müessese
nin harpsonunda neşrettiği üç cilt
lik: 

"Hi.stoire Generale des peuples" is 
mindeki büyük eserin son cildinde, 
muahedeler kısmında Türkiye 
hakkında bir takım garip yanlış· 
lar var. Mesela bu eser milli mü
cadele sırasında lstanbulda beşin
ci Mehmedin Padi'3h olduğu, Lo
zan kanferansına giderken Anka
ranın İstanbul hükumetini konfe
ransta milleti temsil kabiliyeti ol
madığını iddia ettiğini kaydedi
yor. Beşinci Mehmet Büyük harp 
içinde ölmüştür. Ankaranın işgal 
altındaki İstanbul hükumetinin mil 
leti temsil kabiliyeti olmadığını id 
dia ettiği konferans Lozan konfe. 
ransı değil büyük taarruzdan çok 
evvel geçen ve neticesiz kalap 
Londra konferansıdır. 

En yakın hadiselerin böyle bir 
ilmi heyet tarafından yapılmış bü
yük bir esere yanlış geçmes:ne 
hayret etmemek mümkün değildir. 
Ayni eserin Lozan Muahedename
sinin Adalara ait kısmında da şöy
le garip bir mülahaza vardır. 

Bu mühim eser muahede muci· 
hince ltalyada kalan Akdeni:: Ada
larını saydıktan sonra ayu'!n ş!t 
cümleyi ilave ediyor: 

L'ltalie eut une base de penet
ration en Asie Mineure. Avec 
importante escale sur la route de~ 
Smyrne." 

" İtalya bu suretle yani bu adaları 
elde etmek suretile İzmir yolu üze
rinde kendi nüfuzu için pek mü
him konak yerleri hazırlamıt ol
du-,, J 

insan istifade etmek ihtiyacile 
kütüphanesine koyduğu bu en ye
ni ve en güvenilir eserlerin milleti, 
memleketi hakkında hem yanlı,, 
hem de acı şeyler yazdıklarını gör
dükçe garbın ilminden, irfanından 
da şüphe edeceğ"i geliyor. 

Ve düşünmeli ki bu Ansiklope

diler ve bu tarihi eserler adeta 

beynelmilel birer malumat hazine
si addedilir, ve fikirlerini tevsik 
etmek istiyenler bu eserlere müra
caat ederler. Bunları gördükten 
sonra memleketi garba tanıtmak i
çin yapılacak hereketlerde ne ka
dar istical etmemiz ve ne genit 
mikyasta çalıtmamız lazımgeldi
ğini anlamalıyız. 

Buhan CTHIT 

Otomobillerden 
Alınan resim --

Beygir kuvvetine göre alın
masına itiraz ediliyor 
Otomobillerden her ay alınan vesa• 

iti nakliye vergisine otomobil sahipleri 
itiraz e!lmişlerdlr. Her araba ayda 12,5 
l'ira belediyeye resim venn,.,ktedir. Ka· 
nun mucibince bu resim otomobillerin 
beygir kuvvetine göre alınmaktadır. 

Otomobil sahipleri bu re5lllİn, araba
ların eski ve yeni o1ma1arına nazaran 
alınmasını is1emekt"edirlcr. 

Ekserisi eski olan büyük otomobil
lerin , beygir kuvveti fazla olduğundan 
~ok resim verdiklerini, halbllki yeni oto
mobillerin küçük ve az beygir kuvve· 
tind'e bulunduğu, halbuki çok iı yap· 
tıklarr iddia olunmaktadır. 

M. T ahi gitti 
Macaristanın l.tokholm sefirliğine 

tayin edilmiş olan Macar sefiri M. de 
Tabi dün akıam Avantino vapurile 
Marailya tarikile mahalli memuriye. 
tine gitmiıtir. 
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1 Haftalık Siyasi İcmal ) 

Diplomatlara gün doğdu: 
SiJihsızlanma konferansı Cenevre' .. 

den diplomatlara intikal etti. Konfe· 
ransı inkıtadan kurtarmak için Hen
derıon'un reisliği altında büyük dev
let murahhaolarmın ittirakile yapılan 
bir içtimada Cenevre'de işin içinden 
çıkılamıyacağı anlatıldı. ltalyanlar, 
Cenevre'de müzakerelerin devamı 
müspet bir netice vermek §Öyle dursun, 
böyle neticeye varmayı itkal etti
ğini ıöyliyerek konferansın ifli.sını ili.
na taraftardırlar. Fransızlar Cenev
re'den dışarı ayak atılamıyacağını 
söylediler. Nihayet bir formül bulun
du: Konferansın bazı teknik komis
yonları Cenevrede müzakereye devam. 
ederek guya konferans devam eder· 
miş gibi bir oyun oynanacak. Fakat 
ıilihıızlanma iıinde bir neticeye var .. 
mak için "diplomasi teşkili.tından isti· 
fade edilecek". Dip!omasi tetkilatın
dan ne tekilde istifade edileceği müp
hem olmakla beraber, alakadar dev
letlerin sefiı )eri ve H•riciye Nazırla
rı ayrı ayrı temas ~derek ikişer Üçre 
taraflı müzakere ve pazarlıkla meae• 
leyi halletmeğe çalııacakları anlatılı
yor. Bu vaziyette gene diplomatlara 
gün doğdu demektir. Bir zamanlar 
diplomatlar itibardan düımüılerdi. 
Esrarengiz ve gizli müzakerelerile 
efki.rıumumiyenin itimadını kaybet
miılerdi. Şimdi Milletler Cemiyeti si· 
lilhıızlanma işinin içinden çıkamaym· 
ca diplomatlar gene yf,rdnna çağırılı· 
yor. Sili.hsızlanma meaelesinin bu el· 
lere intikalile müzakere ve pazarlığın 
önüne esrar perdesi çekilmiş oluyor. 
DipJomatlaı· ananevi usfillerinden ay
rılamazlar. ..... 

lngiliz Parlamento•u açıldı: 
Hafta arası İngiliz Parli.mentoau 

açıldı. Kral George mutat merasimle 
parli.mentoyu açtı. Bu meraıim daima 
vekarla yapılır .. Ancak bu ıene vekarı bo 
zan bir hadise oldu: Amele meb'uıla
rndan biri merasim eanaımda yerin· 
den kalkarak kralın yüzüne fU yolda 
haykırdı: 

- ltsizlerin hali ne olacak? 
Bu sözlerin a.öylenmeai merasim 

programında olmadığı için herkes ıa
ıırdı. Söylenmemit gibi telakki edile
rek geçildi. 

Parlimento açıl~'ktan sonra arbk 
Liberal Fırka resmen muhalefete 
geçmit bulunuyor. Resmen muhale
fete geçtiklf'rini göstermek için meb'· 
uslar sağdan sola geçmiılerdir. Esa
sen bu fırkaya mer.sup nazırlar hüku
metten çekildikten sonra milli hükU· 
met liberall.,rin yardımından mahrum 
kalmıştı. Şimdi re•men muhalefete 
geçmekle fırkanın siya.eti tavazzuh 
etmiş oluyor. Ancak e•ki Liberal Fır
kanın mütesanit olmadığını ve üç 
zümreye ay1:1ldığını hatırlamak lizım
dır. Biri resmi Liberal Fırka ki şimdi 
muhalefete geçiyor. ikincisi Simon 
zümresi ki liderleri kabineye dahil ol
duğu gibi. bu ziimre de hükumete mu
zahirdir.Oçüncüaü de Lloyd George'un 
kiiçük zümre$İclir ki bunlar daima 
muhalefette idi. 

Resmi Liberal F ırkasmın muhale
fete geçmesiJe milli na.mı altında hü
kiunet tes! ~ · eden Mac Donald kabi
ne~i bu ''ı'ni:li0 sıfa!ını azıcık daha 
kaybediyor v- bir fırka hükumeti ha
lini alıyor. Esasen J\.Iuhafazaki..rlar 
uasında da fırka hükUınetine avdet 
için bir ce,.eyan uyanmı~tır. Yapılan 
mevzii intihap!arda Muhnfazakir Fır
ka dRima kavb•divor. Bu da efkarıu· 
mumivenin ~imdiki hükiimetten mem .. 
nun olmadığını gÖ~teriyor. . . ,, 
Sir John Simon niçin istila etmedi? 

Eğer lngitterede hükômetin "milli,, 
sıfatını harice karşı muhafaza etmek 
mülahaza11 olmasaydı, belki de Hari
ci.ve Nazırı Sir John Simon kabineden 
çıkarılacaktı. Almanyanın Milletler 
Cemiyetinden çekilmesile matbuatta 
Hariciye Nazırına kartı tevcih edilen 
tenkitler parlôınentcda da yer buldu. 
lngiliz Hariciye Nazırının ailihsızlan .. 
ma işini h;ç te iyi idare• etmediği ka
naıı ti hemen hemen umumidir. Sir 
John Simon kendisini parlamentoda 
miidafaa etmekle beraber, bu müda
faaımda bile eıki noktainazarındıuı 
ricat manaaı görüldüğünden Hariciye 
Nazırı aleyhine kendisini ittiham eden-

!erden kurtaramamııtır.Ancak Sir John 
Simon §u iki mülahaza ile kabineden 
çıkarılmadı: 

ı - Simon'un kabineden çıkmasile 
hükumetin milli karakteri büsbütün 
zail olacak ve Mac Donald bir Muha
fazakar Fırka hükiimetine riyaset 
eden baıvekil vaziyetinde kalacaktı. 

2 - Simon'u feda etmek Hitler ta
rafından bir muvaffakıyet telakki 
edilecekti. 

Bunun için Simon Hariciye Nazır· 
lığını muhafaza etti. 

... .. * 
Fransa'da kabine buhranı: 
Sarraut kabinesinin ıukutu ile bir 

sene zarfında dördüncü defadır ki 
Fransada kabine değiıiyor. ı932 ma
yıı intibabatından sonra Herriot geç· 
mitti. Sonra Amerikaya olan borç ih
tilafı yüzünden Herriot çekildi. Da
ladier geçti. Bundan sonra Daladier 
ve Sarraut hüküm~tlerinin sukutu 
bütçe açığı dolayııiledir. 

Sarraut bükUınetinin istifasına se
bep, Daladier hükumetini yuvarlıyan 
memur maatlan meselesidir. Hü-kü
metin altı milyar frank bütçe açığını 
kapamak için almak istediği tedbirler 
arasında memur maa§larının tenzili 
meselesi de vardır. Fakat hangi me
mur maatlarından kat'iyat yapılacak? 
HükUınet senede on bin frank maat 
alan memurlardan baılıyarak kat'iyat 
yapmayı tasavvur etmişti. Yani on 
binden aıağı alanlar kat'iyattan İstis
na edilecekti. Bu mesele müzakere 
edilirken on bin yeı in,. on iki binden 
fazla maaı alanlardan kat'iyat yapıl
ması teklif edildi. Hükumet bunu ka
bul etmedi. Fakat pazarlığa giriıti: 
On bir bin Üzerinde uyuımağa razı 
oldu. Bu d.,. kabul edilmeyince itimat 
meselesini ileri sür<lü ve ekalliyette 
kalınca istifa etti. 

Sarraut yerine Chautemps kabineyi 
tetkil etmiıtir. Ancak beynelmilel 
münasebetlerin bu derece gergin ol· 
duğu bir zamanda küçük bir mesele 
yü:ıünden Fransız Hükllınetinin suku
tu Fransız f"fkirmda iğbirar uyandı,r.. 
mıthr. Daha bir kaç gÜn evvel Musso· 
lini parli.mentolann lüzumsuz oldu
ğunu söylem.itti. Galiba Fransız Par .. 
li.mentosu, ltalyan ıefinin bu iddia
sında haklı olduğul"U i•pata çalışıyor. 

of. * * 
l•panya inihabatı: 
ispanyada intihabat sağ cenah fır

kaların kuvvetlenm,.lerile neticelendi. 
473 meb'usluk için iki bin namzetlik 
ileri sürülmüıtü. ln.ihabatın neticeaı
ne göre, 1931 senesine/en beri lapan· 
yanm mukadderatını idare eden sol 
cenah Azana zümreıi kayhetmiıtir. 
Markıizm aleyhine hareket etmek için 
ittihat eden sağ cenahlar kazanmııtır. 
Sağ cenah zümrelerinin kazanmaları
na sebep, hüklimetin sosyalistlik siya· 
setinden korkulmasıdır Bu korku 
emli.k ve arazi sah:plerini, yükaek aa ..... 
nayi erbabını, papaslaı ı ve kral taraf .. 
tarlarını bii" araya t:etirmiş ve intiha ... 
hattaki muvaffakıyeti lemin etmittir. 
intihabata ilk defa olarak kadınlar da 
ışlirak etmi~lerdi. nu sınıf müntehip
lerin dini te'kinat ~ltıncla hareket ede. 
rek sağ cenah zümrelere rey verdik
' ~ri an}afı1mııtır. ,,. * ,,. 
Rusya'nın tanınmasından sonra: 
Amerika ile Rusya arasındaki siyasi 

münasebetler inde edildikten sonra 
her iki hükUmet te sefırlerini tayin et· 
ti. Amerikanın Mosl.'Ova Sefirliğine 
Mr. Bullitt tayin edilmiştir. Bu zat 
Sovyet Ruayanın tar.·nmasında ç.ıl< 
mühim bir emil olmuştu. Bu tanınma· 
ya müncer olan mÜ:.!akerelere Lonci;a 
iktıaat konferansında Buliitt tarafın
dan baılannnştı 

Rusyanın tayin eı.iği sefir de M 
Trianovski'C:lr. Yeni dcfir vazifeai 
başına gitmek üzere ilen bazı beya .. 
natta bulunmuştur ki dikkate değer. 
Amerika etki.':"ıumcmiyeıini.o. ~:lpbP 
ve enditelerıni bildiği için olacaktır &t 

komünizm ve propagallda bakkınd, 
tatminkar sözler söylemiıtir. Yeni se 
fir demittir ki: 

- Komünizm b'r memlel..etten blr 
memlekete e-ötürülcn ithalat ve ihra
cat eşyası deği!dir Bizim kanaatimtı: 
ce komünizm her memleketin dahiıi 
meselesinden ibarettir. 

Bu, Sovyd Rusyanın Amerika ta· 

Milliyet'in edebi romanı: 57 . "' . 
KIR (l(fC.~ 

f"---------B UR HAN CAHI~ 
llDl<ılip Komanı} 

- Pek acele mi efendim? j kelime olursa sorunuz demesi gü-
Suat Bey cevap verdi: cüme gitti. Şunu bir kelimesini bi-
- Hayır Efendim. Bot vakitle- le sormadan hiç yanlı~sız yazabil-

tinizde, eğer mümkünse. sem .. 
- Hay hay, yazarım efendim. Retit Bey pek me,gul.. Bu ak-
- Yalnız bir ricam var. Yazım '8Dl yazıhanede çok kaldı- Hatta 

okunur gibi değil. Sonra bu siyasi saat yedi buçukta bana: 
bir muahedenin mühim bir parça- - Sen çık, ben bir dosya tetkik 
ıının tercümesidir. Bir takım ıstı- ediyorum! Dedi. 
lahlar var. Bunları okumakta müt- Muhtelit mahkemede büyük bir 
külat çeke 'inizi zannediyorum. davası var. Ona çalışıyor. Başını 
Lütfen bana sormadan geçmeyiniz. k&fıyacak vakti yok. 

- icap ederse sorarım efendim. Çıkarken Suat B.in yazılarını da 
- Çok tetekkür ederim. yanıma aldım. Vakit bulursam yaz 
Kalınca bir defteri uzattı· mazdan evvel bir kere okumak, 
Dışarıya çıkarken Retit Bey be- anlamadığım yerleri ifaret etmek 

ni methediyordu: istiyorum. 
- Bizim Çiçek Hanım çok ze- Yemekten sonra Mösyö Girot 

kidir. Ona her fey emniyet edile- yeni bir filmden bahsetti. Madam 
bilir. da görmek istedi. Hemen karıtı sı • 

Odama geldiğim zaman defte- ramız.Pa olan Elhamra sineması
re göz gezdirdim. Hakikat pek ka- na gittik .. Güzel bir film. Haftada 
rı~ık bir yazı. Hep te siyasi ıstılah- bir iki aktam sinemaya gidiyoruz • 
!ar. Maamafih (dictionere) sağol· Vakit geçiyor. 
IU" "··~t Beyin okuyamadığınız Suat Beyin yazılarını ancak er-

Geçenlerde ressam arkadatlar
dan biri, tammaclığı bir adamın 
imzasiyle bir tavriye mektubu a
lır. Mektubu getiren adam, mat
baaya gelir, ressa:nı bulamaz. Ad. 
resmi öğrenir: "Tophanede, Akar 
su caddesinde, ( ••• ) numaralı .. ev ... 

Elinde mektuj!, kanter içiı•lie 
.Alrarsu yokuşunu çıkar. Kapıyı 4 

~ <.n ressamla mektubu getiren a • 
d"m arasındll şö)le bir muhaveıt, 
cereyan eder: 

- BuyJrun efrnd1m! .. Aradı!!.· 
nız ret &am benim .... 

-- ;,ıze bir mektup getirdim. 
Takdim edeyim .•. 

Ressam, mektubu alır, kapı ö
nünde okuma~a hatlar. Mektup 
töyle be-~' yor: 

"Zatıalinizle şahsan tanıtmam. 
Arada bir dostlu~'.llllUZ da yoktur. 
Fakat, yüksek bir sanatkar old-..· 
ğunuzu bll<iığim :~in tamaıldarım~ 
arasında mevki s?.hibi pek çok ze
vat bulunabileceğini tahmın ede
rek, bir zavallı adam hakkında 
hımayenizı ricaya karar verdım . ., 

Mektubun buraya kadar olan 
kısmında pek ~aşılacak bir fey 
yok. Tanımadığı bir zat, dütmuş 

bir ahbabına is bulmak icin kend1-
sine müracaat.ed;yor. -

Olur ya ... Niçin olmasın? .• 
Yahıız mektubun alt kısmında 

,öyle bır kayıt var: 

"Tavsiye ettiğim adamcağızı 
benaenız hic tanımam. h.~ndisıne 
geçen gün, hat boyunda gozya9.arı 
dökerken rutladım. Ve haııne acı-
yarak ..... ,, 

Ressam, mektubu bitirince afal
lar: 

- Peki ama, de.r, bu imzanın 
sahibi, tavsiye gönderdiği adamı 

tanımıyor, tavsiye ettiği adamı da 
tanımıyor! Tavsiye edilen ise ne 
tavsiye edeni, ne de tavsiye gön
derdiği adamı tanıyor .. Bu üç meç
hullü muadeleyi halletmek ıçın 
ben ressam değil, riyaziyesi kuv
vetli bir m:.ihendis olmalı idim!.. 

M. SALAHADDiN 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cuma pazardan başka günlerde ıa • 
bahleyin (9 • 11) Beyci'lu • Taksim • 
Altın bakkal No. 2 Telefon 42Sı9. qle
den ıonra (2 30 • 6) lstanbul Divanyo
lu No. 118 Telefon 2239!1. 

Perşembe gÜn1eri sai>-ı..teyin Beyoğ· 
!undaki kışlık ikametgahta fukara mec· 
canen. 8ti30 

nmmasını temin et:.nek için fedakfn 
lık ve müsaadekirlık yolunda hayli 
adımlar attığını gösterir. 

~ 

Roosevelt' e muhalefet: 
Amerika CümhtLrreısi Rooıeve!t'~ 

karşı ıiddetli hir n,,.halefet ba§hyor. 
Geç~n hafta müıavir Sprague, hüki• · 
metin enflaıiyon siyasetine taraftar 
ülmadığını bÖy!iyerek istifa etmişti. ;...u 
hafta Cümhurreisirin mensup oldugı. 
trrkanın en eheınm•yetJi erlc:anından 
.A .. lfred Smith alenr:a" muhaler"ı'! b"-~· 
lamı§br. Sm · th diyor k:: 

- Ben tecr..ibe yapılmasına taraf
tar değilim. Tecrübeye dayan.,rak y\İ· 
rünmeaini istiyorum. 

Amerika! ,]ar bö) le lrelime oyunla
rından çok ho,lanırlar. Malumdur ki 
Roosevelt iktısadi kalkınma tecrübesi 
yapıyor. Smitb tecrübe yapılmasını İ5-
temiyor. Yapılan tecrübelerden isti
fade edilerek eski yoll,.rda yiirünme· 
sini istiyor. Yrtni s!\ğlam paıaya ta· 

tesi gün okuyabildim. 1 

Dediği doğru çıktı. Bir çok an
lamadığun kelimeler geçiyor. Hep
sini itaret ederek bir kağıda ge
çirdim. Sonra birer birer lugate 
haktan. lmlalarmı, manalarını öğ
rendim. Bu it hemen benim bütün 
bir günilmü i.!gal etti· Fakat yazıyı 
adeta dechifre ettim. Bereket yazı· 
hanenin itleri o kadar sürekli de
ğil. 

Buna rağmen itinalı yazdığım i
çin günde ancak on sayfa yetitti
rebiliyorum. Üç gün sonra yemek
ten henüz kalkmıt kahve içiyor
dum. Suat Bey geldi. 

Retit Bey yoktu. Ali Efendi de 
bankaya kadar gitmitti. 

- Size mahcup olacağım gali
ba Beyefendi, dedim. Henüz ye
tittiremedim. 

Güldü. Hürmetle elimi sıktı. Ke
limeler ağzından tane tane, fakat 
ahenkli çıkıyordu: 1 

- Rica ederim hanımefendi, de
di. T elat etmeyiniz. Sizi üzmek 
için gelmedim. Belki sormak iste
diğiniz bir yer vardır, diye uğra
mak istedim .. 

Kar,ıı: \ laki koltuğa oturdu: 
-·On bef sayfa kadar yazdım. 

Henüz anlaşılmayan bir yere tesa
düf etmedim. Yalnız fırsat bulduk· 
ça yazabildiğim için biraz ağır gi- 1 

1933 

Bugünkü Program 
ISTANBUL : 

12,30 Türkçe plik neıriyatı. 
18 Gramofon. 
18,30 Türkçe plik. 
20 Hanımlar Hey'eti 
21.30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajanaı, Boraa haberi, Saat a1arı. 
ANKARA 
12,30 • 13,30: Gramoron. 18 - 18,40: Ke· 

man konaeri. (Ekrem Zeki Be7). 18,40 • 19,15: 
Franan:ça dera. 19,15 • 20: Gramofon. 20: 
Ajans haberleri. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
1,175: Düo taganni konaeri. 17,40: Müaa• 

habe. 18: Oda musikisi. (Klarinet ve pİ7anoJ. 
18,50: Müsahabe. 19,45: Müaahabe. 21 ,lS.: ,S .. n 

fonik konaer. (Varıova filharmonik heyeti). 
23,45: "Femina'' kabareaiocıen na .. len. -~ •• s 
musikiai, 24,10: Devamı. 
BUDAPEŞTE 550m. 
18,05: Tıbbi konferans. 18~5: Plak. 19,15: 

Stenografi dersi. 19,45: Piyano konaeri. (Mal. 
M. Vaaarhelyi). 20,35: Budapeıte operasında 
verilecek temaili na.kil. Müteakiben: Harvath 
Siıan takımı ve buna lmre Laız.lo Maur halk 
tarkılarile ittirak edecektir. 24,05: Cenetenn 
aire de Cbarle• Lotz" iıimli konıerans. (Fran 
aızça). (Saat 21 den 22 ye kadu Varıovanın 
nakıedecej:i. Sigan musikiıi) .• 

V 1 Y A N A 518 m. 
18,30: Şarkılar, hafif havalar. (Olıa Kal

liwoda; Olfred Freudenhain). 19: Seyahat net 
riyab. 20: Gelcliğe mahsus neıri7at. 20,20: 
Neteli muıiki ( Josef Holz.cr ). 21,20: H&fta· 
nın ic.Tiali. 21,50: Kar haberleri. 22: Orxea· 
tra konaeri. (Cari Arwin; Anton Kamber; Vi 
yana aenfonik takımı.) 22,20: Son haberler. 
23,35: Bar mu•i"-i•İ· (Oa•e barından na.k· 
len). 

B Ü K R E Ş 394 m. 
13: Boraa. ~ Pli.k. 14: Haberler .• Pli.k. 18:. 

Radyo orkeatrası. 19: Radyo haberleri. 19,15: 
Rad70 orke•tra.ıı. 20: R..<!70 uarülfünunu. 
20,20: Plak. 20,45: Plik. 21: Senfonik konıe· 
re dair konfcranı. 21,lOı Filharmonik takımı 
tarafından aenfon.:.k konıer. (Polonyalıların 
eaerlerinden). 22: Mütalea. 22,15: Kon.•erin 
devamı. 

1 iş ve lşçı ) ---
Milliyet bu sütunda İf ııe İfçi istı
yenlere taııasout ediyor. lı ııe İ§çi 
üıtiyenJer bir mektupla lı büro
mıua müracaat etmelidirler. 

İşçi aranıyor 
" Lise veyahut orta mektep mezu• 

nu tecrübeli bir türk erkek kitibe ve 
ayrıca bir de daktiloya ihtiyaç vardır. 
Müsbet evrakları ile yeni postahane 
arkasında Beyker hanı birinci kat bir 
No. ya müracaatları. " 

İş aranıyor 
lngilizce, franıızca, İtalyanca ve türk

çe bilen bir matmazel büroda daktilo
luk ve katipl.k arayor. Miltyet matbaa
sında ''La Turquie" idarehanesine mü .. 
racaat edilebilir. R. S. 

1ST ANBUL BELEDlYESl 
ŞEHiR TiYATROSU 

Bugün gündüz matine: saat ıs te 
Q, :of•c:"m saat 21 de 

GÜNEŞ 
BATARKEN 

Yazan : Gerhardt 
Hauptmann 
Türkçeye çeviren 
Seniha Bedri 

5 Perde 
Umuma 

raftardır. Böyle kelime oyunları Ame
rikanın politika hayatında buyük rol
ler oynar. Esasen Roosevelt "tecrü
be,, sine ba,lıyalı ic;in için bil'" muha
lefet kaynıyordu. Şimdi bu muhalefet 
patlak veriyor. Ancak Ci!mhurreisi 
muhalefet önünde !.ıoyun e~ecelc; bir 
adam değildir. iki \.,aftadan berı inki
faf eden ve kuvvetlenen mtıha lef ete 
karşı şiddet'i mukabelt.lerde bulun· 
muş ve bunların kendir.i yolundan ayı· 
ramıyacaklarınt bildirmiştir. Efkarıu
mlımiyenın Cfunhıırreİfiİ ile beraber 
olduğuna §Üphe yol<tur. Mücadele 
bankalar, yüksek sanayi, Wall 3treet 
yani yüksek maliye mehafili ve bunlk 
j" adamla.ri· e Roo52ve~t araıır..dadır. 

Bu, ancak kinunuıAnide me.:lis açd .. 
ır ki :cafı §ek•' alacak· 

tır. Ancak ikt11adi kalkınma müca<I"· 
lesınin muvafakıyetl noktasından bu 
muhalefetin menfi ~esirleri olacağı 
§Üphesizdir. 

Ahmet ŞCKRO 

diyor. 
- Ehemmiyeti yok efendim· 

Böyle arasıra gelirsem bunu acele 
editime vermeyiniz. Retit Bey yok
mu? 

- Hayır. Bir kaç gündenberi 
pek metgul. 

- Y azdıklarmızdan bir parça 
görebilir miyim. 

On bet sayfalık kısmı gösterdim. 
Ben yazıhaneye ait itlere b&f

lamıttım. Arasıra gözüm ilittikçe 
farkediyordum, dikkatle okuyor
du. 

Birdenbire adeta haykırır gibi 
bağırarak ayağa kalktı : 

- Bravo. Tek yanlıt yok. 
Siz nerede tahsil ettiniz Çiçek Ha
nım. 

Ne cevap vereyim. Ben bir tah
sil hayatı değil, bir macera .. Ve 
artık bunu herkese anlatmaktan o 
kadar usandım ki! 

Suat Bey bu mühim bir teymit 
gibi yüzüme bakarak bekliyordu: 

Kısa kesmek için: 
- Muntazam bir tahsil yapama

dmı beyefendi, dedim. Hayatım 
o kadar parçalandı ki ! 

O buna kanaat etmedi. Tekrar 
koltuğa gömülerek sordu: 

- Sizi rahatsız etmezsem bu
nu anlatmanızr rica edeceğim. 

Suat Beyin halinden israr edece-

1 

----·--· .. l\ı1ev~.m ıi .; buyuA muva4.ttıklJ<.oı.l ve t.s.ıı 14.o.en 

Türkçe sözlü ve şarkılı zengin 

CİCİ BERBER 
çok eğlenceli sahnelerle dolu, muazzam film bugün 

İP.ek ve Elhamra 
SiNEMALARINDA 

-.. c: ... 
"" -

Buıılin saaat 11 -ıe her iki sinemada tenz'l;itlı ın•tine vardır. --faklıaı ı.abıt o.mıyan sev.mıı-
liğh timsali olan 

MARCEDLE CHANTALLE 
Guy de Maupassant 'nın ueri 

AŞK KURBANI 
f.lminin sehhar yıldızıdır. 

Pek vakınd~ ARTiSTiK te 
--------(10549) 

' Doktor 

MABUSE'Un 

V asiyetnames 

106' 6 

&romura\ 
• l(no\\.,. 

a\ırsanıı 

slnirteriniıe 
h~kilft 

1 
1 

' 

BugUn MELEK sinemasında 

cici 
BERBER 

filminin Rumca nüshası göste
rilmektedir. Ayrıcı: aaat 4,45 
ve 6,45 aeanslarile gece 9,45 
te filmin birinci artistlerinden 

Melle ZOZO DALMAS 
filmin en güzel 

neıle bizzat 
şarkılarını aah
ıöyliyecektir. 

(105471 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasaray da Kanzük eczahanes.i 
kart111nda Sahne sokağında 3 numa-

ralı apartnnanda 1 numara. 

8062 
,... 

•illiy~t 
Asrın umdeıi " MiLLiYET " tir. -
ABONE ÜCRETLERİ: 

Tu., kiye için Hariç için 
L. K. L. K. 

3 aylıiı 4- 8-
6 .. 7 50 14-

12 H 14- 28-.......... 
Gelen e•ra3' seri verilmez.- Müddeti 

seçen nüıhalar 10 kuruttUr.- G•z.ete Ye 
matbaa7a ait itler için müdiriyete mü· 
t"acaat edilir. Gazetemiz ili.nların mea'u· 
ı;-f"tİnİ kabul etm~z. • 

1 DEVLE l" DE, RYOLLARI lDARESl iLANLARI 1 
idaremiz ihtiyacı için pazarlıkla satın alınacak olan E

lektrik malzemesi, Hırdavat, sıhhı edevat, Cam, matbaa ka
ğıt ve boyası, kağıt arabası ve saire gibi ( 41) kalem muhtelif 
eşyanın 6-12-933 çarşamba günü saat 11 de pazarlığı yapı
lacaki:ır •. İsteyenlerin mezkur saatte mağazamıza müracaat 
la tahriren teklifte bulunmaları ve mağaza dahilinde asılı lis
tede (X) işaretli malzeme için nümune getirilmesi ve nümu 
nesiz tekliflerin kabul edilmeyeceği ilan olunur. (6637) 

Istanbul Üniversite Rektörlüğünden: 
Yabancı bir dil bildiklerine dair beyanname dolduran bü 

tün Üniversite talebesinin imtihanları 7 Kanunuevvel Per
şembe günü saat 15 te İstanbul Lisesinde yapılacaktır. Ala 

kadarlara ehemmiyetle tebliğ olunur. (6641) 

Bodrum Belediyesinden: 
Su Borusu Münakasası 

Şartnamesi mucibince ve 21 gün müddetle kapalı zarf u 
sulile aşağıdaki ç~:lk borular münakasadadır. Boruların te 
sellümÜnden sonra 'bedeli peşinen tediye edilecektir. Talipler 
Bodrum Be!ediyesine müracaatları. 

100 milimetrelik 876.80 milimetrelik 1036.50 milimet 
relik 437 1 - 5 parmaklık galvenizli 583.100 milimetrelik brit 
li 512 80 milimetrelik britli 20 metre ve 11 adet Vana.(6640) 

ği anlaşılıyordu. 
Gülümsemeğe çalıştım. 
- Benim tahsil hayatım bir çok 

acı hatıralardan ibaret.· Sizi ala
kadar edeceğini zannetmem. 

Acele acele sözümü keser gibi: 
- Bilakis, bilakis, dedi. Mem· 

nuniyetle dinliyeceğim. 
Teferruata ait izleri yavat ya

Vllf dımağımdan silinıneğe batlı
yan hu uzun macerayı, bugüne ka
dar geçen hadiseleri Mahir Beyle 
hanımefendiye ait parçalar dahil 
olmıyarak anlattım. Suat Bey ço
cukluğuma ait hislerimi, hala gece· 
leri kulaklarımda sesini duyduğum 
çağlayanlara ait hatıralarımı dilc
kattle, gözleri parlıyarak dinledi. 

Bereket Ali Efendi gecikmitti. 
Odacı Ahmet te dıtarıda öte.ki ka
pıcılarla çene çalıyordu. Ne zaman
danberi tekrarlamadığım bu ma
cerayı sekteye uğratmadan anlata
bildim. 

Suat Bey galiba benden böyle 
bir macera beklemiyıırdu. .Ben 
sustuktan sonra uzun uzun dütün
dü. 

Sonra gözlerini üzerime çevirdi. 
Bakıtlarında sıcak bir sevgi var
dı. Buna merhamet demiyorum, 
çünkü merhamet edilmekten kor
kuyorum. Kelimeler dudakların
dan tane tane döküldü: 

- Takdir edilecek bir kızsınız 
Çiçek Hanım, hayatınız yafınıza 
rağmen öyle vak' alarla dolu ki .• 
Bir genç kızın bu hayata muka· 
vemet etmesi pek kolay değil ! 

Ali Efendi bankadan gelmitti. 
Suat Beyi görünce sevindi. Ba

na: 
- Beyefendiyi ben mini mini 

ilcen tanırım· iftihar edHecek bir 
genç oldu. Dedi, sonra babaamr 
sordu: 

- Doktor Bey, gene bahçe ile 
mefgul oluyorlar mı? 

Onun yalıya, balık avına, çiçek 
merakına dair konutuyorlardı. Ben 
işime devam ettim. Suat Bey de o
nun odasına geçmitti• 
Retit B.in avdet zamanı yaklatıyor 
du. Suat Beyin batı kapıdan gö
ründü: 

- Şimdilik Allaha ısmarladık 
Çiçek Hanımefendi •• Size telefon 
numaramı da bırakayım. İcap eder-
se ..• 

Güldüm: 
- Zannetmiyorum, beyefendi, 

çünkü defteri sonuna kadar oku· 
dum. 

- O halde .• 
- O halde hafta son~_:ıda hazır-

dır. 
- Çok letekkür ederim. 
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Haftanın filmleri 

h•ek · Cici Berber (Türkçe) 
V.lıamra: Cici IJerber (Türkçe) 
Melek: Cici Berber (Rvmca) 
Sczray: Yürüyüı (lngüizce) 
Artistik: A§k Ta,.gosu (Almanca) 
Türk: Aşka kim inanır (Fransızca) 

lpak • Elh.ımra -
Cici Berber 

(Türkçe) 
Malak 

Cici Berber 
(Rumca) 

Oynıyanlar: Zozo '?alma•, Ferdi, 
Galip, Muammer ve saıreu .. • 

lpekfilm stüdyosunun (Soz bır Al· 
lah bir) filminden s<:>nr" çevirdiği uzun 
b:ıetrajlı dördüncü filmi olan Cici ber· 
ber bir nevi vodvilc1ir. içinde taklit ve 
fantazili sahneler çoktur. Yeni çalı§· 
rnağa ba~Jamış bir stüdyo ve yeni çe .. 
vinneğe ba~lamı§ artistler için ihmal 
edilemiyeccl: bir e<erdir. 

Bu film bu haft" ayni zamanda üç 
•inemada gö&teı·ilmtkt"dir. Türkçeai 
ipek ve Elhamrada, ru'tlcaaı Melek si· 
nemasında. Türkiyede ı>ir filmin aynı 
zamanda üç sinem-:ıda birden gösterı .. 
li§i birinci defa vaki oimaktadır. 

Filmin mevzuu şudur: 
Tahrir Heyeti Müdürü muharrirle· 

rinden Selim Beyi "Nasıl ya§arlar?., 
diye bir anket yazmağa memur eder. 
Selim Bey evvela b "r pıyazcı dükkanı· 
na girer •. Ve dükk~nı gözden geçirir. 
Orada yapılacak bir 9ey bulamayıp 
ınavunacılarm bulunduğu yere gider .. 
Onun acayip sualleri kar§tsında rna• 
vunacılar re.isi Selim Beyi deli sanır 
\ı'e uğratırlar. 

Sokakta dola§an Selim Bey Beyoğ
lu'i!a kadar g-elir ve "Cici Berber,. dük
kanının önünde durur. içeriden gelen 
müzik ve çırakların dansı kendisini a• 
lakadar ed.:r ..• Dansı seyrederken gı
tede oturan patronun kızı ho§una gi · 
der ve traı clmak : çin içeri girer. Ber• 
ber çırağı Muammer Ruşen kendisini 
kar§ılar .. Selim Bey iskemleye oturrnuf 
tırat olmakta ve alni zamanda ayna• 
da Zozoya gözetmektedir. Zozo'yu 
geven Ruıen bunun farkına varır .• Ve 
hiddetli hiddetli Selim Beyin yüzünü 
sabunlamağa ba~lar. Bunu gören S !• 

lim Zozoyu gözden kaçırmamak içm 
cıebinden çıkardığı cigara ile cebinde 
bulunan bir gazetenin ortasını deler 
ve delikten kızı gözetlemeğe hatlar .. 
Patron dükkandan içeri ginni§ ve Se· 
ilmin elinde gaezteyi görmüştür. HiJ. 
detle Selim Reye ynklaşır .. Selim bu 
hareketi kı:t: ile ya,,mış olduğu göz İ· 
§aretleri içın zanneder. Patı·on, dük· 
kindan içeri üç şeyin girmediğini söy .. 
!er: Gazete, gazeteci ve tıraş bıçakla-
1"1 ••• Selim, Zozo'ya parayı verirken e
lini sıkııtırır .. 

Selim tekrar idarehaneye gelmit ve 
Müdür Beye "Nasıl yaşarlar., diye her· 
berlerin iç yüzünü kaleme alacağını, 
söyler ve bunun için bir kaç gün mezu
niyet .İtlter •.• 

Selim, tekrar berber dükk&nına.. gtj• 

lir ve dükkana çınk olur. Fakat tı· 

Bir kaçakçı gemisi 
MiLAS, (Milliyet) - Küçük sahil 

gümrük motörü kara sularımızda ka
çakçılık yapan bir Yunan gemisini yaka 
layarak limanımıza getirmiştir. 

Kaçakçılar ihtisas mahkemesine sev· 
kedilruiılerdir. 20 - 22 mil yapan se• 
.-i motörlerimiz bu sahilde kaçakçılığı 
ı;ddetle takip etmektedirler. 

Define avcıları 
Urlada yangın yerlerinde bir defi· 

ne mevcut olduğu iddia edilerek bunun 
çıkarılmaarna müsaade edilmeai hak
kında lzmir Milli Emlak müdürlüğüne 
ihbarda bulunulmuıtur. 

Bu ihbarı yapanlar, evvelce Ayva
lıkta 1800 altın lirayı meydana çıka
ran iki kiıidir. 

Bunlar, Urlada, ellerinde krokiai bu
luna"\ b;r varde Ae iki teneke altın pa
ı-a bulunduğunu iddia etmektedirler. Bir 
kaç güne ka\Jar definenin araş.tırılma
aına ba§lanacaktır. 

Çiçek aşısı 
Çiçek aşm hakkında sıhhat ve içti· 

ınai muavenet vekaletinden vilayetlere 
bir tamim göndermiştir. Tamime göre 
bazı yerlerde mecburi çiÇEik aşm tatbi
katına ehemmiyet verilmedi.ğinin son za .. 
ınanlarda ı;örülen çiçek hastalığı vaka· 
larından anlaşılmaktadır. 

Köyleri dolaşan seyyar sıhhat memu•· 
lannın çiçek a§ısı tatbikatına fevkalade 
chemmıvet vererek dolaştıkları yerlerde 
Yeni doğmuş çocuklara, doğumu takip 
eden dört av zarfmda behemehal kont· 
rollu aşı tatbik ecl'lecek ve müddeti bit
miş ofo,., diğer şahıslaır da yeniden a· 

1 ııorlanacaktır. 
Çiçel~ a~ısr tat'~i!<atını bf"l .. diye dok

torl~rı ):ıiıni sure•te mürakabe edecrk
lerdir. 

Artistik 

Aşk tangosu 
(Almanca) 

Oynıyanlar: Szöke Szaka.1, Victor 
de Kowa, Ernest Werbes, Mara So
rensen. 

Artistik •inemaoı bir kaç haftadır 
şen ve ne§e!i filmler göstermektediı·. 
Bu hafta (ftşl: tangosu) ismile göste
rilen film de bu kabildendir. Filmde 
gÜzel musik:., güzel kadın ve aşk entri
kaları vardır. 

iki fakir arkada•tan bilha5&a istik
balde büyük bir mtİcit olması muhak
kak olan birinin hayatını kazanmak 
için keman çalmıya mecbur olduğu 
bir yerde biı· kıza tutulması, kızm da 
onu !evmesi ve tesadüfen kızm baba
sile de ayrı bir yerde bir mucit olarak 
tanıımaaı mevzua v • filme bir tuhaflık 
vermİ§tİr. 1-"ilm eğlenceli ve caziptir. 

raı bilmediği için gelen müıterile,..io. 
yüzünü kesmektedlr. 

Zozo ile arası çok iyi olan Selim, 
Muammeri de bera!:ıer alıp bir gece 
baloya giderler. Ayni gece kansının 

koynundan kaçan çapkın patron da 
dostu Sühe} la ile bera!:ıer baloya ge· 
lir. Zozo, tam şarkısını bitirmiı, yer• 
terine oturacağı bir zamanda Selim 
patronu görür .. Ve Zozo ile Ruıeni ka· 
çırt.r. Kendisi de patronu karıılar. Bir 
aralık muharrirlerclen Niyazi Bey Sı· 
timin yanm.'l gelip Müdür Beyin tel&• 
fon ettiğini ve bu akıam Patavany11 
Sefiri ile mülakat yapmasını söyler. 

Selimin gazeteci o!dağunu anlayan 
patron Selimi dükkanından kovmuı• 
tur ... Zozo . ağlamalıo:ta ve üzülmekte, 
Fakat patron kat'iyyen fikrinden dön• 
memektedir. 

Selim bir defa dükkana müıteri o· 
!arak gelir. Ve patTonu tehdit eder. 
Günün birinde patronun Bomonti bah· 
çeainde dostu ile çıkartmıı olduğu bır 
resmini kendisine gönderir. Ve eğer 
kızını vermezse bunu karısına gösterece
ğini ve ayni zamanda gazetesile ilan e
deceğini yazar. Bu tehdit üzerine patron 
kızı Zozoyu gazeteci Selim Beye ver
meğe razı olur. 

MlLLlYET CUMA 1 K.S.NUNUF..YVEL 1933 

Cici Berber lilminJe 

"Paramunt,, dünya haberleri 
1 - Pariste üç tekerlekli velosipel· 

lerin yarı§ı; 
2 - ltalyan filotunc:n manevralara 

hareketi. 
3 - Pariote güzel bacak müsaba

kası. 
4 - Amerilcada 5000 ton petrolün 

infilakı 
5 - Bre•t't~ yeni Franaız ba.t.riye 

efradının d<'polarına aevK~. 
6 -Tokyoda 20.000 Japon ci."nas

tik mualliıninin gösteriş hareketeleri. 
7 - M. Briand namma dikilen abi· 

deniıı küşat Tesrai. 
8 - lskoçyada Onıveraite Enıini 

intih~bı. 
9 - Parjste müta.rekeni.n 15 inci 

yıldö-.•ümünün l-2s'idi. 

* Olga Tschechowa Berlindeki Skala 
tiyatrosunda sahneye çıkacaktır. 

* Asta Ni•lsen de tiyatroya avdet et• 
mek üzeredir. 

'' Judex yeniden filme alınacaktır. 

Aşk Tangosu filminden bir sahne 

'' Emil Jannings malılmdur ki p · k si
nirli artistlerdendir. Bu yüzden y ·yana· 
ya yapacağı tiyatro turnes!ni tehir et
miştir. 

Nazilli gençliğinin bir tezahuru 
NAZI LLI, (Milliyet) - N"':illinin 

lsabeyli köyünde yakalanan dervişleri 
tel'in etmek üzere Nazilli gençleri halk
evinde bir toplantı yapacaklar ve nef
retlerini bildirecek, köşede bucakta ka
lan bu dört serseri1nin Nazillinin cüm
huriyetçi ve münevver gençliğinin için· 
.de yerleri olmadığını izhar elecekler
dir. 

Aydın tutun mıntakasında 
AYDIN, (Milliyet) - inhisarlar 

Baımüdiirü Sırrı B<'y, Ege mmtakaaı 
inhisarlar idaresi tütün eksperi Ce -
mal Beyle beraber Söke ve Ku9adası 
tütün mıntakalarmı gezerek tetkikat· 
ta bulunmuşlar ve inh;.ar idaresinin 
tütün satın alma §eklini tesbit etmit • 
!erdir. Bu iki kazada inhisar idaresi 
mübayaata baılamıştır. Aydın ve Çine 
kazalarında da mübayaaya baılan • 
mak üzeredir. inhisar idaresinin piya .. 
saya çıkararak mübayaaya batlaması 
mmtakanuzdan tütün alan Klen ve Ge 
ri tütün kumpanyalarile Kirli zade 
Sadullah Bey ticarP.thanesinin müba • 
yaa İ§lerini hızlandırmalarını ve fiat
ların yükselmesini mucip olmuştur. 
Bu üç müessese mıntakamızdan §İmdi
ye kadar 130 • 150 bin kilo tütün al
mışlardır. 

Bandırmadan gelen kısraklar 
BANDIRMA, (Milliyet) - ls

tanbulda Dolmabahçede has ahır
larda 30 teşrinisanide açılacak o
lan ehli hayvanlar sergisinde teşhir 
edilmek üzere Binbası Mustafa B 
mütekait kaymakam 'şevket Beye

0 

ait iki P-ilzel kısrak bugünkü vapur 
la lstanbula gönderilmiştir. 1 

Aydın tapusu islah edildi 
AYDIN (Milliyet) - Aydın tapu 

idaresi, son günlerde tapu idareleri hak 
kında umumi efkarda yerleşen zan ve 
hisleri öldürecek kadar ıslah edilmiştir. 
I1e başlandığı zaman bir çok birikmit 
işleri ele alım tap" sicili muhafızı bey az 
zamanda bunların muameleaini enticelen 
dimıit ve vilayet makamınca köy köy 
müracaat sahiplerine itlerinin bittiği, ge 
lip tapularının almaları yazılmı§tır. Bu 
gün Aydın tapu dairesi, gelen işleri İm 
kan nisbetinde en kısa bir zamanda bi
tirmek şiarile çalışıyor. Kendisinden ta 
pu i§leri hakkında malumat iıtediğim 
muhafız bey, muakiplerin halktan nasıl 
fazla para ~ekmek için itleri mahsuı ta 
kip etmiyerek uzattıklarını ve geldiği 
günden beri bununla mücadele ettiğini 
anlattı. Filhakika Aydında bir muakıbe 
vermek lüzumu olduğu kanaatinde idi. 
Bu yanlış kanaatin kalktığı, tapu daire 
sinci.. şehirli, köylü bir çok yurttaşların 
kendi işlerini kendileri takip ettiklerini 
ve yüzlerinde bu işlerin bu kadar kolay 
ve çabuk yapılıverdiğinden doğan sevinç 
haberlerini saklayamadıklarını bizzat 
gördüm. Ve şahit oldum. Bunu da cüm 
huriyet devrinin bir muvaffakıyeti ola
rak yazabiliriz. 

Mezuniyette ölüm 
AYDIN, (Milliyet) - lstanbul tel

graf muhabere memurlarından Ahmet 
Sabri Bey bir ay izinli olarak 13 gün 
evvel Ay.dında kardeşi Nauman şirketi 
müdürü Rüştü Beyin yanına gelmiştir. 
Sabri Bey dün gece kalp sektesinden a
ni olarak ölmüştür. Aydın telgrafçıları 
·hayatının 28 senesini telgraf makinele
rinin başında geçiren emektar meslektaş 
t,,rımn kabrine bir çelenk koymuşlardır. 

Aydında yol işıari 
AYDIN (Milliyet) - Vilayetimi • 

zin bazı yollarında kullanılan taşlarm 
matlup evsafta olmamasından bunlan tet 
kik için g,len Nafia müfettiı Emin B. 
tetkikat ve tahkikatı bitirerek dün lzmi 
re dönmüştür. Emin Bey, Nafia dairesi 
le Aydın • Çine yolunun ijk kısmını ya 
pan müteahhit arasında çıkan ibtilô.fı da 
sulhan halletmiş ve müteahh;t haklı bu 
lunmuştur. Emin Beyin dela.Jetile. mah
kemeye giden bu ihtilaf ortadan killmu§ 
tır. 

Köyl Uler dört şakiyi yakaladılai" 
NAZiLLİ, (Milliyet) - Nazil

linin Örencik köyü sırtlarında 
dört silahlı gezdiğini gören köy

lüler, bir taraftan hükumete, bir 

haber veriyorlar, bir tarattan da 
sopa ve baltalarla üzerlerıne yü
rüyerek hepsini bağlıyor ve hüku· 
mete teslim ediyorlar. Nazilıiye 
getirilen bu şerirlerin üçü kaçma
ğa muvaffak olmuşlana da jandar 
malarımız tarafından şiddetle a
ranmaktadırlar. Yakında tutula
caklarına şüphe yoktur. 

Yurtta eşkiya ve ~nirlerin ya
pmalarına imkan olmadığını gös
terir ne güzel bir misal. 

Aydında ocak kongreleri 
A YON, (Milliyet) - Vilayeti

mizin her tarafında Fırkamız o· 
cak kongrelerine dev:!.m edilmek
tedir. Ocak kongreleri kanunuev· 
velin on beşine kadar bitirilecek 
o t"r'ht~11 sonra nahiye kongrleri 
yapılacaktır 

Yürüyüş 
(İngilizce) 

Oyniyonlar: Clive Brook Diana 
Wynyard ııe Frank Langhton ile bera· 
ber Frank Lloyd tarafından yapılmış 
eser. 

YürüyÜ§ meraklı, heyecanlı, ve dik
kate değer bir fillmdir Eserde güzel 
sahneler vardır. Bu filmi Amerikada 
bir lngiliz rejisörü çevınniştir. 

''Yürüyüf,, 20 inci asır hatlarından 
bugÜne kadar dünya hadiselerinin bir 
İngiliz ailesinin üzerindeki tesirlerini 
gösterir. 

Eser, Noel Co,,vard'in piyesinden a
lınmııtır. 

Eaerin ba§lıca kahramanı burada 
bir ailedir. Bu aile ana, baba, iki ço • 
cuk ve hizmetçilerden ibarettir. 

Mevzu, 1900 senesinin girdiği gece 
ba§lıyor. lngiltere ile Hoerler arasında 
harp vardır. Harbe gidiliyor, kazanı • 
lıyor, dönülüyor ne~e ve saadet içinde 
iken kraliçe Viktorya ölüyor. Bütün 
lngiitere matem içinde ..• ve sonra sıra .. 
sı ile beşeriyet ve iıilhaasa lngiltere 
tarihinde yer eden hadiseler. 

Artistler, bir İngiliz ailesini teşkil 
eden terbiyeli insanlan canlandırmak .. 
tadırlar. 

Bu film Avrupada, çok beğenilmİ§ 
ve sinema tarihinde yer almıt bir eser• 
dir. Maruf lngiliz artisti Clive Brook 
bu eserde çok muvaffak olmuştur. 

1 &lnamıı hııbarlarl 
.ıiıı: Emil Zola'nm me~bur "'Nana" r°'" 

marunı Amerikalılar filme alıyor"ar. Fa
kat romandan filme alı! bayii değ ş klik 
ler arzediyor. ilk üç hafta çalııt ktan 
sonra, senaryonun değiıtirilmesine lü. 
zum hasıl olmuştur. Meseli Paria rnkak 
larında geçen sahneler 1870 teki tiyatro 
mehafilinde geçmi§ gibi gösterilmiştir. 
Filmin çevri!mesine devam edi:iyor. An .. 
la§ılıyor ki, roman ba!ka, film başka .• 

* Ori:inat bir Fransız senaryosunu 
ton ile ilk defa olarak çevirmeğe başla· 
mııtır. 

* Oscar StrauH yeni bir müzik filmi 

Marlene Dietrich'in 

Zorbanın birisi 
AYDIN, (Milliyet) - Bozauğanın 

Kızılca köyünde feci bir cinayet ol• 
muı, adi ruhlu bir adam genç bir ka
dını ağır surette yaralamıştır. Vak'a 
nın tafsilatı ıudur. 

Kızılca köyünde 18 yaıında Molla 
Ahmet oğlu Şükrü kom§usu Mustafa· 
nm genç kansına tutgundur. Şükrü Ö• 

tedenberi takip ettiği genç kadını ev
velki gün evinde yalınız olarak sıkış·_ 
tırmışsa da namuslu kadm Şükrünün 

teklifini reddetmit ve bağırmağa baş
lamııtır. Bundan kı2an Şükrü taban
casını çekerek kadına ate§ etmİ§ ve sol 
memesi altından ağır aurette yarala .. 
mııtır. 

Yaralı Aydın memleket hastanesi
ne getirilmi~, Şükrü de zabıtamızca 
yakalanara kadliyeye teslim edilmit· 
tir. 

Aydın muallimlerinin kıdem 
zammı 

AYDIN, (Milliyet) -Maarif ve· 
kaletince viliiyetimiz ilk mektep mü
fettiı ve muallimlerind<>n 49 zatm kı· 
demlerine zam edilmiştir. 

Seller iki insanı aldı 
NAZiLLi, (Milliyet) - Cumartesi 

gecesi yağan ıiddetli yağmurlar ka· 
zamızda da canca, malca bir çok za .. 
yiata sebep olmu§tur. 

Nazilli 25 kilometro timalinde elen 
gediğinde Ahmedin çadırını seller ba 
sarak 25 ya§ında karısile 9 aylık ço
cuğuda alrp götünnÜ§tÜr. Kadının ce 
sedi Nazilli yanında bulunmu§, çocu· 
ğunki henüz bulunamamıştır. Seller 
çadırı bastı!l"ınJa Ahmet dağda ko· 
yunlarIDI otlatmakta imiı. 

J 

Weissmuller, kaplancıklarile birlikte 

vücuda getirmeğe baılaıh. Bat rol Mag• 
da Schneider'e verilmiştir • 

* Dorothea Wieck Amerikada "Kızı 
kaçırdılar., İsminde bir film çeviriyor. 

* Jean Harlowa haftada 1250 dolar 
veriyorlar. Fakat artist bu parayı be
ğenmiyor. Haftada 2500 dolar istiyor. 

* Hollywood'da ,,Kudurmu§ köpek va 
Amerika,, isminde Hitler aleyhinde b'.r 
film çeviriliyor. 

* Amerikada tarihi filmlere kıqı b"r 
heves uyandı. iki tarihi filin yapılmııt r. 
Yenileri için hazırlık var. 

>:c Belçika sinema ün.iveraitesi fil rn çe .. 
virmek üzere lzlandaya bir heyet gönder• 
ıniştir. 

son resimlerinden 

Çankında tasarruf hafta
sına hazırlık 

ÇANKIRI, 30.A.A. - Milli iktisat 
ve tasarruf haftasının bu sene her yıl 
dan daha mükemmel bir tarzda geçme· 
si için sık sık toplantılar yapılarak haf· 
tanın progranu ve yapılacak işler hak
kında tertibat alınmaktadır. Şehrin muh 
telif yerinde sergiler açılacaktır. 

Aydın adliyesinde senelik teftiş 
AYDIN, (Milliyet) - Adliye baş 

miıfclti•lerinden Talat Beyin reisliği 

a!tında 6 adliye müfettiıi gelerek vi· 
layelimr2 adliye dairelerinin senelik 
teftişlet ine baılamışlardır. 

Aydın vili.yeti merkez icra dairesi 
kadre.sana 3 Olira maa§ aslili bir icra 
mem·.ıru ilave edilmiıtir. Şimdiki me
mur rnnavin clarak olacaktır. 

Bunda nba§ka Cineye 15, Bozdu
ğaan da 12 lira asli mda§h birer icra 
memuru konulmuıtur. Aydın icra dai• 
resinin işleri hakikataıı pek çok ve i· 
çinden çıkılmaz bir vaziyette idi. Bu 
cılıeti ,, iıfettİ§ beylerde takdir ve tas 
dik Plınıılerdir. Bu itibarla kadroya 
yapıJan :ıive çok yP.rinde ve isab~tJi ... 
dir Müfettiş beylerin Aydın icra dai
rc:-ine b.ı muhasip ve lüzumu kadar 
kiıtip de verilmesini adliye vek8.letİ· 
ne yauıcaklarIDI da haber aldım. 

Azmak bataklığı kurutuluyor 
A YOlN, (iMlliyet )- Aydın ova• 

sın da .;C hın dönüm arazivi su "'1t,n .. 
da bırakan ve bundan başka 70 bin 
dönüm ~razinin ekilmesine nıani olan 
azmnk batakh~ının kurutma İ!İne 
köy!Ülenm:; davul ve zurnalarla bu
gün haş,ladılar. Merasimde vali, fır .. 
ka, he:c,Fvt" ve hal~ev.ı reisleri de ha .. 
zır bulun•lJlar 
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HergÜTJ. bir yazı 

Kasaptan oduncuya kadar 
Hava yüzünü ekşitince İstanbulda 

ne görür, ne işitirsiniz? 
Hava, birdenbire soğudu. Ar

tık lamı cımi yok. K19m etiğinden 
içeri adımımızı atmı9 sayılırız. 

Ne kara, ne de yağmura benzi
yen hafıf ıerpintıler ba9ladı. Gü
nün birınde, gözümüzü açacağız 
ki, her taraf bembeyaz •••• 

lılak ve gamlı mevsime ııirer
ken muhtelit 19 sahipleri ve büyük 
kuçuk bır kaç esnatla görü,me
nJAı, gümin dedıkodularından da
ha canıı bir anket mevzuu olabi
leceğmi düaündüm. 

lık uğradığım, bir börekçi dük 
kanı olc..u. 

Beyaz önlüklü hamurkar bir ta 
raftan yağlı ensesini katıyarak, 
kurupoğaça tep,1iıini silmekle met
~dü: 

- Kolay gele! •• Dedim. 
Başım kaldırdı: 
- Meni! •• 
- ::>oğuklarla nasılsın? 
Güldü: 
- böyle havalar, bizim itimize 

yarar. Ketki senenin on iki yılı kıt 
olsa ... 

Bızim Bulgarca bir laf vardır: 
Bir tekerlek simit, bir mangal do
lusu kömür yerini tutar, derler. 
Kış gelince, bol bol yağlı börek, 
susamlı çörek yemeli ki, içerisi 
sağlam olıun ! ••.• 

Kund.ıra boyacılarından biri 
yağmurdan korunmak için fırının 
saçaı!J altında sığınmıştı. 

Ona sordum: 
- Eh .. Yağmurlar başladı, si-

-zın itler de artar! .• 
Yüzünü buru9turdu: 
- Nereden artacak bey... Kıt 

geldi mi b:z sırtüstü yatarız! .• Yer 
lerde bir karıs camur varken kim 
kundura boyatı;? 

t uruyerek .l:Jninönüne geldim. 
Ba.ı..p .. ..ı:arı meyhane1erincıen ses
ler g.,ı.yordu: 

- ı aze Jüferimiz pişkindir be-
yım ••• 

- Envai mezelerle rakı titesi 
80 kurut! ... 

- 'rukarıda ayrı yerimiz var, 
buyurun! .. 

Çığırtkanlardan birine yaklat
tım: 

- Kıt birden bastırdı. Meyha
necilerin yine iti if ... dedim. 

Kırkbetlik Miço güldü: 

- Hızım için yaz da bir, kıt 
ta •• MLllet, sıcaktan irahabız olur, 
içer .. ::>oııuktan donar, içer! .• Sar
hyatımız, ne yaz, ne kıt hiç değiş
mez. 

Az ileride Yatlı bir mü9teri, ü
züm küresinin batında pazarlık e
diyordu: 

- :ı:o ye ver de alayım! .• 
Ozümcü, küfesimn üstünü ört

tü: 
- Geçti zamanı! .• Efendi ba

ba .. Yarm öbürgün bu Garaçavu-
9u aran da bulaman .... 

Kasap, keyif! idi: 

-- Buzzzz ••• gibi yağlıya gel! •• 
Diye bağırıyordu. 

Et ıuacakmı~ gibi yaklathm: 
- }' iatıeri k11 geldi diye yük

aeltıneyin ha!.. 
Gürledi: 
- Millet et yemesini çoktan u

nuttu. Seksene kokmu9 pastırma 
dururken yağlı eti kırk beşe, alma 
ğa nazlanıyor. Bir de fiati yük
seltsek kimse yüzüne bakmıya
cak ! 

Balıkçılar, bir yabancıyı tela.a 
düşürebilecek bir takım hareket
lerle, avaz avaz bağırıyorlardı: 

- Yavru amma ne yavru!.. 
- Ağzını silme efendi... T ah-
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laya yanat ta malı gör! 
- (35) e ibadulıah ... Otuz be-

9e, lüfer! .. 
- Kıvrılıyor be !.. Kıpırdanı

yor be!.. Lanlı be! .. 
Kıt agzı balık sarfiyatı çoğalır 

mı, azalır mı? 
Böyle bir feyi balıkçılara sor

mak cesaretini kendimde bulama
dım. Herifler kızar da: 

- Be adam! .. Sen de soracak 
batka tey bulamadın mı? Biz müt 
teri diye kıvranıp duruyoruz!.. 
Sen kalkmıt bize kıttan, yazdan 
haber soruyorsun t Derlerse ne ce
vap bulurum ? 

Yürüdüm. Tavukçu dükkanın
da kursaklarından titirilmit hindi 
leri sıra sıra dizmitlerdi. Dükkan 
sahibinden fiat soracak oldum: 1-
ki liradan kapı açtı. Fırsatı kaçır
madım: 

- Artık kıt geldi ya... Yağlı 
hindinin tam zamanı ... Tutturabil
diğiniz fiati istersiniz! 

Gevrek gevrek güldü. Bu gülü 
tün içinde her şey vardı. 

Yağcı dükkanlarına uğrayım, 
dedim, sahipleri o kadar meşgul 
ki, müfteri olarak gelmit olsam 
bile beni ayak üstünde yine epey
ce bekleteceklerdi. 

En son uğradığın: yerin bir kö
mürcü dükkanı olacağını tahmin 
edersiniz. Haklısınız. Fakat Kö
mürcüyü yerinde bulamadım. 

Nereye gitınt? Diye sorama
dım da ... Çünkü kömürcüler, böyle 
havalarda kaymaklı kadayıf yerler 
diye bir rivayet vardır. 

- Tatlıcı dükkanında keyif ça 
tıyor ! Cevabını almaktan kork 
tum. 

M. SALA.HATTIN 

Tevfik Rüştü Bey 
Geldi 

(Başı 1 inci sahifede) 
det Kerim Beyin ziyaretini kabul et • 
mittir. Tevfik Riııtü Bey, buradan 
Cevdet Kerim Beyle birlikte Perapa
laı oteline giderek rahat11z bulunan 
Adliye Vekili Saraç oğlu Şükrü Beyi 
ziyaret etmittir. Ve tehir dahilinde 
bazı ziyaretlerde bulunmuıtur. 

Tevfik Rüıtü Bey bu akıam Anka
raya gidecektir. 

Hariciye Vekili Belgratta yukarı· 
da yazdığınuz muahedelerden mada, 
Yugoalavyadaki Türk emvali hakkın
da tanzim edilen itilafnameyi de im
za ebnİ§tİr. Bu itiliıfnş.ı:ne ile umumi 
harpten beri Türkiye ıle Yugoslavya 
arasında m<Jallakt~ kalınıt olan bir 
mesele daha hallec!!lpıif oluyor. 

Yugoıli.v hükllıneti mütareke eına-
11nda tatbikine başladığı ağrar kanu· 
nu mucibince !:>ir çok araziyi küçük 
parçalar halinde köylüye tevzi etmİf· 
ti. Bu meyanda Türk tabaaıma ait O• 

lan bazı arazi de köylülere tevzi edil 
mit fakat bedelleri sahiplerine teavİ· 
ye edilmemişti. Yuıoılavyada Türk 
tabaaaına ait olup !a agrar kanunu 
haricinde kalan daha ba.zı arazi ve 
emlak vana da, sahipleri, Yugoslav
yaya gidemedikleri için buna tasarruf 
edemiyorlar ve gidebiknler de bun
lar üzerindeki tasarruflarsnı iabat için 
müıkülata tesadüf ediyorlardı. 

Yeni itilafname muallakta kalan 
bu meeeleyi kamilen hal ve tasfiye el· 
mektedir. Verilen habere göre Yugoı 
livya hükllmeti, Türk emvalinin ia
timlak bedellerine karşıhk olarak 
Türkiyeye 17 milyon dinar, yani bi
zim paranuzlR 476 bin Türk lirası 
vermeği taahhüt etmıştir. Türkiye hü 
hükumeti bu paranın alakadarlar ara· 
sında tcvzHne ne7aret edecektir. Bu 
itilafnameden İ•tif~de edecek Türk 
tab"""'"n ad.,di 2500 kişiye baliğ ol
makt..,dır. 

Y '"""•lavvndcın cıyrılırken 
BE 1 C.RAD 30 A..A.. - Türk;ve Ha

rie;ye V .,kjlj Tevfil.: Rii•tü Bey Yuııoı
lavya topraklar:ndan aynlorken hariciye 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'dcı ıinema 

Ycızcın: VICKI BAUM 
Donka. Donka Moreako'muz Oli

ver'in başına relenleri haber alacak 
oluraa çevirdiğimiz filmi durdurup 
••kir ve zarar" hesabına üç yüz bin 
dolar kaydetmekten batka yapılacak 
bir fCY kalmaz. Şayet imalatı kesecek 
oluraak, adetle ifade edilemiyecek za· 
rarlara uğrayacağız 1 

Bunun Ü.zerine hararetli bir müna 
kata batladı. 

Nihayet Eiıenlorh: 
- Evveli Donka'nıo hadımağaaı 

Takuı'u bulmak lazım. O Donka'ya 
nezaret eder. Donka'yı Stüdyodan dı
§arı çıkarmamalı. Telefon hattını kea 
meli. Daha filmin neticesine elli gün 
var. Cok uzun bir zaman. Eğer Oli.vcr 
elli gün daha dayanırsa, ne ala ... da
yanmazsa •.. artık orasmı bilmem ... 

yıldızlcırının romcırt.. 

Terccıme: KAMRAN ŞERiF 
Bill Turner gidip Eiaenlohr'un o• 

muzuna vurdu. 
- Peki.la ... peki.la Eiaenlohr 1 
Donka hala uyuyordu. 
Nihayet ••Kilometre Tatlan'' run 

birinci rolü için bir artist teklif edebi
len gene Granit oldu. Granit Holly
wood piyaaasmı en iyi biien bir adam 
olmak üzere tanınmıştı. Onun için 
Stüdyo lokantaaında Granit vazii sah 
ne Mackenzie'ye g'.dip elini iskemlesi 
nin arkasına koyarak ıu aözleri aöyle 
diği zaman rejisör yemeği bırakıp ku 
lak kesildi: 

- Oliver'in yerine filminize bka
cağınrz adamı buldum zannederim. 
Bundan İyisini de bul&rnıyorum. Şu 
me:ıhur Aldens ... 

- Meıhur AJd,.ns mi? O da kim? 

MlLLIYET CUMA l KANUNUEVVF1 1933 

Russell Pş. ya raporlarını ya beya Hayvan sergisi 
natını tekzip etmelidir (Başı 1 inci sahifede) 

aöylemif, ezcümle demiıtir ki: 
(Başı ı inci ıı;ıhifcdc) 

taııdıjı memleketin bu kenevir her yer 
de ekilebilir; fakat en geni§ ekiı ve 
i•t:haal merkezi Hindiatandır. Çindir .. 
Ac.ıba Hinlten ve Çinden Mıaıra akan 
earann reçi~ yolu lıtanbul mudur. 
Bundan batka 2313 numaralı uyuıtu • 
ru<u maddelerin mürakabeıi kanunile 
kenevir:n ekiliti menolunmuttur. 

Gelelim kokaine: Kokain Koka de• 
nilen bir yapraktan yapılır.. Bu yap • 
ra !o. iae yaln•z cenubi Amerika da çı • 
kar. Kokain ve morfin, eroin imal fab
rikaları iıe memleketimiz.de 931 niha
yetinde kapanmı§tır. 

Hi!en dünyada ifJiyen resmi müaa .. 
adeli uyuıturucu maddeler fabrikala • 
rının vaziyeti ıudur: . . 

Memleket Fabrika adedi 
Almanya 8 
Fransa 8 
lngiltere 2 
Çekoslovakya 1 
Japonya 13 
Amerika 6 
Bulgaristan 4 

42 
Şu halde biz.de Koka yaprağı olma

dıkça ve fabrika bulunmadıkça kokain 
naaıl yapıhr ve naaıl çıkar? 

Ruuel Paıa beyanabna devamla de
miıtir ki: : 

- (Milletler Cemiyeti) afyon ko • 
misyonunun himmeti1e orta Avrupa 
artık bu gibi zebirl<'rin rizli imalat ve 
ticaretinden kurlulmuıtur. Tehlike 
timdi latanbuldan relmektedir. Hali -
hazırda orada üç fabrika vardsr ki, 
illiıi (üçüncüsünün İıtihaal m.iktannı 

henüz öğrenemedim) reımi iıtatiıtik • 
lere nazaran(!) altı ayda vasati altı 
ton eroin ihraç eder. Halbuki dünya
nın eroin ihtiyacı ancak iki tondur. 
Senevi ihraç edilen bu 12 tondan bat· 
ka bir çok ta gizli ihracat yapılmakta 
olduğu muhakkaktıı. Hamburrta, Mar 
ıilyada ve Hong • Kong'ta yakalanan 
külliyetli miktarda eroinin mevcudiye
ti batka ne suretle İzah olunabilir? 
Bütün bu yakalanan zehirlerin latan • 
buldan geldiji §Üpbeıizdir. Eğer bu 
aöylediğim iki üç fabrika yann kapa • 
nıraa bir ay aonra Misırda beyaz .ze • 
birden eıer kalmaz.,, 

Bütün dünyanın malUnıudur ve Ruı 
ıel Paıanın da meçhulü olmamaaı icap 
eder ki, Türkiye milletler cemiyetinin 
afyon kongresinde uyuıturucu madde· 
]erin men'ine ve afyon iıt ihsal .inni tah
didine ittirakile beraber büyük b:r mü 
cadele açmıttır. 

Türkiye bu mücadelede beynelmilel 
vermiı olduğu sözden de ileri gibnit • 
tir. 

Şimdi Ruuel Paıanm tevehhüm et • 
tiği üç fabrika ile gizli imalathanele -
re cevap verelim. 

Filvaki 927 senesinde Takıimde Da
vit Sakan biraderler ismindeki Japon
lar ve 928 Kuzguncukta Meçh!er is • 
minde bir Franaız ve 930 senesinde 
Eyüpte Etkin siminde birer fabrika 
mevcuttu. 

Bunlarm kuruluıu ıihhi mualeceler 
içindi. Fakat Türkiye hükfuneti bun· 
lana kaçak olarak mal aatmağa teşeb
büs ettiklerini hissedince bilatereddüt 
ve ani bir emirle üçünü birden 931 se . 
neainde bir daha açılmamak Üzere ıet 
ve bent etmiıtir. 

Bunun Ruasel pılJa da bilir. Hatta 
933 ıeneıinde neırettiği rapor külliya
tı meyansnda Türkiye hükfunetinin bu 
icraatından sitayiıle b~haederek "hun· 
dan dolavı Baıvekil laınet P14aya, ıih
hiye vekili Refik Beye tqekkürü bir 
vicdan borcu telakki ederim,. demit • 
tir. 

[Not: Biz bu rapor dururken bu ga
zetedeki bevanatın Ruaıel Paşaya at • 
fedilmiş sun'i aözlerden oldnğunu z>\n• 
netm"k İ•tiyoruz. Acaba Ruuel Paıa 
ne diyor?) 

nazırı M. Yevtiç'e ıu telgrafı gönder· 
mittir : 
''Güzel ve misafirperver memleketiniz 
den ayrıhrken, güzel hükfunet merke
zinizde hakknnda gösterilen ve unutul
maz bir hatırasını muhafaza edeceğim 
doatane ve samimi kabü:den dolayi duin 
minnettarlık hislerime gerek h&ımetli 
Yugoslavya hükümdarları, gerekse Yu· 
goslavya milleti nezdinde tercüman ol
manızı zat:devletinizden ricaya ictiıar 
ediyorum yüksek takdiratınun Baıvekil 
Hazretlerine iblağını aizden rica eder
ken, memleketlerim"\ münaıebatında im 
za11 çok meıut bir merhale ve ayni 
zama,nda ıulb davas·na hakiki ve sami
mi bir yardım teıkil eden miıakımızın 
tahakkukundaki lqymetli müzaheretiniz· 
den do!ayi zatidevletinize kartı ne ka
dar minnettar olduğumu bir kerre daha 
arzetmek iaterim. " 

"Meıhur Alclenı,. ! 
- Cannn sen tanıraın. Şu genç Al

man ... hani aen, fi&'üranlann iç.inden 
.eçip Oliverin mankeni olarak kul
lanmıftın. Bir kere rörüraün. Ben ıa· 
na yardım etmek, seni fU müıkül va
ziyetten kurtarmak istİ:!'orum. lıter· 
aen Aldena'i Eiaenlohr'a sor. Onu Hol 
lywood'a o getirmi:ı ... 

Yemeği bırakan hatta tabağı iten 
Meckenzie: 

- Yok canım! Dedi. 
- Kendisi Almandır. Belki biraz 

ağırdır amma, ondan bir teY çık
maz .... hem kuzum sen ne diye para
lanıyorsun 7 Eğer sen de onu biraz ha 
le yola koyamazaan .... 

Yemekten aonra Meckenzie der· 
hal Eisenlohr'u aramağa koyuldu. 

Eiıenlohr Donka ile film çeviriyor
du. Eiıenlohr: · 

- Vay, Mackeı.zie! dedi. 
Rakibinin provalarda bulunması

nı iateınez.di amma biraz da koltukla
rı kabarıyordu. 

Yalnız kaldıklan zaman Macken
zie meseleyi açtı. Eisenlohr fikri çok 
beğendi. 

lıte bu üç fabrika olmayınca bizde 
imalat ve inracat naııl olur? Şunu da 
kaydedelim ki, fabrikaları kapananla
rm hepıi Bulrariatana riderek orada 
müsaadeli fabrikalar açmıı bulunmak· 
tadırlar. 

Gizli imalathanelere bakalmı ! 
Türkiye Hükfuneti büyük muhafa. • 

za teıkilatile ve bundan baıka devle • 
tin bütün zabıta, ve reımi kuvvetleri -
le bu işle çok ciddi mücadele etmek -
tedir. Eaaaen miktarı bile mübali.ga 
edilemiyecek derecede az olan kaçak
çılık ve gizli imalat tamamile durdu • 
nılmuı ve bir sene ıçinde sizli alb -
ki bunlar da ferdi ve küçük imi.! yer
leridir - küçük morfin ıebekeıi mey
dana çıkarılmıt. faillerin hepai, şiddet 
li maddelerle hüküm veren ihtiaaı 
mahkemelerine teslim olunarak aürat
le cezalara çarpılmıılardır. 

Ve sonra Ruuel Patanın, uyufturu • 
cu maddelerin beynelmilel transit 
merkezi olan ve en genit bir iatih18k 
pazarı bulunan M111rdaki muvaffaki
yetile Türkiyenin bu işteki muvaffaki
yeti rakkanılarla ifade edildiği vakit 
neticenin verdiği manayı anlamak pek 
kolaydır. 

Ruaael Patanın raporuna nazaran 
M11ırda uyuıturuca maddeler kaçakçı· 
lanrun adedi ve milliyetleri ıöyledir: 

Milliyet Adet 
Yunanlı 85 
lngiliz 38 
lta!ya 48 
Fransız 28 
M111rlı 37 
lranlı l 
Çinli 4 
Romanyalı S 
Alman 3 
Ermeni 2 
Türk 9 
Lehli l 
Filistinli l 
A vuıturyalı 1 
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Bu suretle mıınyetleri tasnif edılmit 

ve kendi memleketlerine bağlı oımaıı 
li.z.tm gelen kaçakçılar acaba bütün bu 
kaçırdıklan uyuflunıcu maddeleri lı • 
tanbuldan mı alıyorlar? 

Ruuel Pata bize Muırda yakaladığı 
eroinlerden ne kadarının lıtanbuldan 
geldiğini ıöyliye bilir mi? Ve yakala· 
nan eroinlerin gelif yerlerine nazaran 
birinci mevkii neresi aldığını rakkam -
la izah edebilirim? 

Bir nokta daha: 
Dünyanın eroin, morfin ve kodein 

olarak imal ettiği fabrikaların vasati 
miktan ıu tekildedir: 

Memleket 
Almanya 
lıviçre 
Fransa 
lngiltere 
Amerika 
Japonya 
Çekoslovakya 

Sandık 
4000 
4000 
5000 
1200 
5000 

11000 
5000 

34500 
Şu heınba göre bu memleketler it -

!edikleri bu afyon mamulatmı satmak 
için Türkiyeye mi gönderiyorlar. Yok
sa kilosu bet bin dolar olan Meksika • 
ya mı gönderiyorlar? 

Halbuki Türkiye tıbbi ihtiyaçlann -
da kullanmak için Permili olarak (bu 
permili Cemiyeti Akvamdan tasdikli
dir) 100 kilo morfin, 100 kilo da ero • 
in ithal eder. Bundan bir kilo fazla gi
remez! Bunun akıini Ruaael Pata han· 
gi vesikaya iıtinaden iddia edebilir? 

Birde dünya afyon istihsalatınm va
ziyetini görelim: 

Memleket 
Türkiye 
lran 
Yogoılavya 
Bulırariıtan 
Hindistan 
Çin 

Sandık 
5000 
3000 
3000 
1000 
6000 

20000 

Vcıli mucıvini Ali Rızcı B. in 
nutku 

" Beyğir, sığır, koyun hayvanatının 
islah ve teksiri yolunda her vilayette ol
duğu gibl latanbulda da tertip olunan 
Ehli hayvan aergiıinin açılma resmini 
yapbğımız bu seneki ıergi yedincisini 
tetkil eylemektedir. Y etiıtiriciliği ileri 
götünne mahiyetinde o~ iJbu ıerııl· 
ye : 

927 
928 
929 
930 
931 
932 

senesinde .. 
" .. 
" .. 

176 
247 
148 
267 
191 
186 

hayvan iıtirak eylemi _- . Ve 933 sene
sinde ittiri.k eden muhtelif srklardan bay 
van mevcudu 164 e baliğ olmuştur. Gö 
rülen cüz'i fark iıe ecnebi 1rklardan o
lan Kara srğırların tal imatnamesi mu
cibince sergiye kayt ve kabul edilmeme
sinden ileri gelmiıtir. Gerek iılah encü
meni ilisi, gerekse Ziraat vekaleti tara
fmdan her sene olduğu gibi bu :~ne de 
verilen 3500 lira mükafatı nakdiyeyi zoo 
tekni noktai nazarından hayvan yetiı
tiren ashabi hayvanata tev'zii cihetine 
gidilmiştir. 

Yetiştiriciliği teşvik ve tergip mahi
yetinde olan işbu ıerrimizde ıeneler te
vali ettikçe te~kkülatı becleniyeleri da 
ha muntazam ve kanlı daha ıaI hayvan 
görmek temennisinde bulunduğumu arz 
ile 933 senesine ait ehli hayvan ıergi
aini bugün açmakla mübahi oluyorum. u 

Kazananlar 
Bili.hara sergi açılmıı ve davetliler 

tarafından ge.zilmİ§tİr. Baytar müdiri 
Ethem Bey, Vali ır.uavini Ali Riza B. 
Şükrü Naili Paşa ve te!ıir mecliıi aza
Janna sergideki hayvanlar hakkında 
ayrı ayn izahat verilmiı ve ıergi da
vetliler tarafından takdir edilmittir. 

Sergiye 164 hayvan kaydedilmittir. 
Bunlardan 2 aygır, 19 k11rak, 3 ka

tır yavrulu lusrak, 46 tay, 8 merkep 
1 katır 5 boğa, 16 inek, .l dana, 22 
koç, 41 koyun vardır. 

Aygırlardan birincilik mükafatı 
Bürhan Beyin, ikincilik mükafatı Sır
n eyin aygırları kazanınıttır. 

Kısraklardan: Birincilik mükafatı 
Ali Haydar Beyin, ikinciliği binbaıı 
Sami ve Şevket Beylerin lusraklan 
kazanm11br. 

Taylardan: Hamit Ali Beyin, Ah· 
met Fikret Beylerin taylan birincili
ği, Fabrettin Paşa Yüzbaşı Hüınü, 
Suphi, Yüzbaşı Ali, Şerafettin, Ha
san Beylerin tayları da ikincilik ka· 
zanmıılardır. 
Boğalar: Birinci mükafatı alan boğa 
yoktur. Kemal Raıit Beyin boğasına 
ikinci mükafat verilmittir. 

Katır yavrulu kısraklar: Salih oğ
lu Emin, Bekir Abtülk"rim Efendile
rin yavrulu luaraklan birinciliği, Ab
tülkerim Efendinin iki lusrağı lei Sup 
hi, Halil Efendilerin kuraklan ikinci 
mükafatı kazanınıtlardır. 

Koç ve koyun: Birinci mükafatı a
lan hayvan sahibi yoktur. Eyüp peh
livan, lsmail Aziz, Kadri kahya, Ali 
Osman oğlu Ali Efendilerin koyun ve 
koçlan ikinci gelmişleı·dir. 

inekler: Birinci mükafat alan hay
van sahibi yoktur. izzet, Remzi Ali 
Efendilerin inekleri ikinci mükafat 
kazanmıtlardır. 

Hayvan sahiplerine 3500 lira mü
kafatı nakdiye verilecektir. 

Aygırlardan 1 birinci, 1 ikinci, luı 
raklardan l birinci, 2 ikinci, 5 dör
düncü, katır yavrulu luıraklardan 
2 birinci, 1 ikinci, taylardan 2 birin
ci, 6 ikinci, 6 üçüncü, 9 dördüncü, 
merkep 2 ikinci, 3 üçüncü, katır 2 ikin 
ci, boğa, 1 ikinci, 4 üçüncü, inek 2 
ikinci , 4 üçüne~ dana bir dördüncü 
koç ve koyun 5 ikinci, 4 üçüncü, 7 
dördüncü olarak kaydolunan hayvan· 

38000 lann sahiplerine mükafat verilecek-~ 

Eroin afyondan yapıldığına göre; tir. Sergi Cumarteai aktamma kadar 
a~;>ba bütün bu afyon memleketleri açık kalacakbr. Cumartesi günü hay
afyonlannı ero:n imali için latanbul - van aahlplerine müki.f.otlar tevzi edi-
dan mi gönderiyorlar? ı lecektir. 

Bundan başka şunu da itaret ede • ..,..,,..,,..,,..,,..,,..,,.,....,,...,,..,,.,,....,,....,..,,..,,~ 
lim ki: Türkiye afyon devlet inhisarı ~ • b 
altındadır. Kanun mucibince ıtok ma- ~ 

1 

f•brikalars biliyorsa neden unu da 
Yazmamı•? Ve bu afeti söndürmek is-h olan bevanname vermiş olup bu ham • 

b k d "h tememiı? 
malı 1934 ıeneıi aıına a ar 1 raç Halbuki latanbul vilayeti lakenderi-
h•kl.:•na maliktir. Bu tarihten sonra bü 

Ye gümrüklerinde l•tanbuldan gönde • tün ihraç hakkı da devlet inhisarına 
tabidir. rilmit uyuşturucu maddeleri kendisine 

R haber vermittir. S<>n ol~r"k sunu sövliye1im ki: US• 
ıel P~s•. Tiirkiyen;n bu müca.ıeled,.ki Binaenaleyh: Rusael Paşa ya rapor-
muvaffak\v,.tini resm"n lstanbul vili- )arını benimsemiyor ve yahut kendisi · 
yetine yazah da çok olmamıatır. ne atfedilen mülakııt UJdurmadsr. Her 

Bu muv .. Ffakiveti 1 ıtarob.,l viJay,.tine halde menfi veya müspet, bunu RU.ael 
t,.br;~1~T~le VftZ1'.D avni Rus,el Pasa, Paıadan bekleınek, kendisi de taktir 
lıtanbulda olduğunu iddia ettiği bır eder ki, hakkımızdır. 

- Çok iyi. Y almz yüzüne başka 
bir burun yapı§lırmah. Ona Oliver'in 
maskesi lazım. Patakulos ona bir bu
run uydurabilir. Bu adam ıayam hay 
ret burunlar yapıyor. Biraz yavan ıa 
nşındır. Sonra hil~. ıtveainde biraz 
bozukluk vardır. 

Bundan bir kaç güu sonra Donka 
Aldenı'i makiyaj yapmıı bir halde 
gördü ve adeta Oliver zannetti. Bu
nu Bili Turner'e söyledikleri zaman 
rarip bir ıahk çald" 

- Demek Oliver zannetti ha! ..... 
demek Oliver zannetti! ala ala ala! 
a1aı 

Dört defa hecelenen bu kelime ile 
Aldenı'in encamını tayin etınit oldu. 

* * * 
Granit iki odalı apartımanında o-

tururken kapmın zili çalındı. Kapmm 
önünde aktam asanaörde tesadüf etti 
ii bir genç kız dunıyordu. Genç kız 
ona Oliver'in nasıl olduğunu sonnU§· 
tu. Bu vesile ile bi.r kaç kelime konu§ 
muşlardı. Genç kız: 

- Rica ederim, dedi, bana bir kaç 
sigara hediye edebilir misiniz? Bula
mazsam çıldırırım. 

- Maalesef hiç ıiıraram yok. 
- Sigara içmez miıiniz? 
- içerdim, bıraktım. 
- Sigarayı bsrakabilmek İçin çok 

azimkar olmalı. 
Francia koridorda duruyordu. 
- Öyle ise bana içecek bir ıey ve· 

riniz! 
Biraz aonra Gr"nit'le Francis kar

tı kal"Jıya konuıuyorlardı. 
- işiniz yok mu 7 
- Yok ya ... sonra yüzümdeki ıu 

yara izi yok mu? Bu varken kimseye 
gidip it isteyemiyorum ki .... otomobil 
kazaamda oldu. Belki yakıtıyor ama, 
insan bir ite yaramıyor. Sonra bu ya
ra bende hayatımın en mülhit bir ge 
ceainden yadigar k:ıldı. O zamandan 
sonra işi kalenderliğe vurdum. lnaan 
bir §eyler yapmağa çalışıyor, sonra 
batınıza gelen bir vaka, size beyhude 
.zahmet çektiğinizi anlatıyor. Onun ü
zerine her şeyden vazgeçiyorsunuz. 
Bana aoraanı.z ben sinemadan çoktan 
vazgeçtim. Bana bakın... ıiz ... Floren 
ce'i tanıyor musunuz? 

- Tanının ya... Hollywood'da oo 
11u tanrmıyan erkek var mıdır? 

Samsun bir af et 
Geçirdi 

(Başı 1 inci sahifede) • 
men un ve gaz yüklü idi. Maddı 
zararlardan mada insanca zayiat 
mikdarı da mühimdir. Şimdiden 11 
kişinin boğulduğu tesbit edilmi' • 
tir. Akıbeti meçhul olanlar 150 ka 
dardır. Irmak mahallesi tamamen 
dalgaların İstilasına maruz kalmıf 
tır. Birçok evler su altında kalmış, 
bir kısmı yıkılmıştır. Maddi hasa • 
rat yekunu 300 bin lirayı müteca • 
viz görünmektedir. Limanda bulu· 
nan Karadeniz vapuru gece saat 
on birde Sinoba doğru uzaklatmış· 
tır. Tek bir capar, bir tek çifte di· 
rekli yelkenli, bir de Türk bandıra 
lı Yek ta gemisi kalmı,tır. Sokak • 
!arda ar.ıkta kalan halk camilere 
dolmuştur· Diğer taraftan karada 
da· kış bütün tidde tini göstermeğe 
başlamıştır. Kar yağmaktadır. Saırı 
sun • Sivas hattının istasyondan 
giimrüğe kadar olan sa hil kısmı 
muattal hale gelmiştir. Yeni tamir 
edilmit olan gümrük zahire, un, tii 
tün iskeleleri tamamen harap ol -
mutlw". Gaz, benzin yüklü bir mo· 
töı- Çarl}amba istasyonu önünde 
karaya vurmUflur. Tenekeler deniı 
üstünde yüzmekte ve toplanmakta 
dır. Hükômet ve park önünde ka· 
yık parçaları yüzmektetdir. Hükii· 
met, belediye, fırka, ticaret odası 
ve diğer teşekküller felaketzede • 
lere alakadar olmaktadır. Dün ge· 
cedenberi bütün teşkilat çalıtmak· 
tadır. Yaralılar hastahaneye kal • 
dırılmaktadır. Aç çıplak kalan za• 
va Ilı yurttaşlarımıza yardım iç in 
iane sütunları açılacaktır. Bir ta : 
raftan da Hilaliahmer cemiyetı 
umumi merkezden yardım isten • 
miştir. Fırtına hala bütün tiddetile 
devam etınektedir. Vapur, yelken· 
li, Çapar ve içindeki insanların ne 
olacağı henüz belli değildir. Şehit 
balkı heyecan içindedir. Deniı 
nakliye vasıtaları tamamen harap 
olduğundan, Samsun tahmil, tah • 
liye itleri endite verici şekil almış
tır. Hükômet merkezinden esas'~ 
yardım olmadıkça Samsunun bu 
felaketine çareıaz olmak imkan • 
sızdır. Karadenizin diğer kıyıları 
da hırçı~, hain dalgalara maruz • 
dur. Asri tertibatlı milyonlara mal 
olabilecek liman istemektedir. Dal• 
ga kıran bile bu felakete mani o • 
labilirdi- Türkiyenin bu mühim 
ihracat merkezinin liman işine kı)" 
met verilmektedir. Samsunun bu 
acı felaketi kartısında her türkün 
her insanın gözü yaşaracağı mu • 
hakkaktır. Kuğu 

Fırtına hafifledi 
Üç gündenberi devam eden fırtına 

dün öğleden sonra biraz hafilemiıtir. 
Dün öğleye kadar fırtına yddız kara 
yelden bütün tiddetile devam etmit -
tir. Kara denizden gelen malfunata 
nazaran da fırtına biraz daha sakin 
olarak devam etmektedir, Sinop ribi 
açık limanlara vapurlar tutamamış· 
lardır. 

Dün bir knım vapurlar fırtınadan 
dolayı Kavakta kalmt§laraa da ekae
riai aktama yakın ve gece boğazdan 
çılnnqlardır. 

Yağmur da dün muhtelif fasılalarla 
fakat çok az olarak devam ebnİ§ ve 
bu kıtın ilk kan düşmüıtür. Kar dün 
ıabah saat 7,5 ta yağmıf ve ıulu sep
ken halinde az devam etınittir. 

Rasathane bu fırtınRyı her ıene 
Teşrinievvel sonlarında ve Teıriniaa• 
ni iptidalannda görünen mutat meV'"' 
sim lodoalanndan aC!detmektedir. Ar• 
tık lnt bu suretle ba~lamıt telakki e• 
dilmektedir. 

Bir motör kcıraya bindi 
INEBOLU, 30.A.A. - Kereste yü· 

kü ile Samauna hareket etmi, olan bir 
motör havanın birdenbire değiımeıi Ü· 
zerine yolundan dönerek Cide önünde 
karaya bindirmiştir. Bir zayiat yoktur. 

Bir kat dcıhcı siddetlendi 
SAMSUN, 30.A.A. ·- Bugün saat 16 

da fırtına bir kat daha tiddetlenmit dal 
galar Samsun • Çar§amba sahil demir 
yollarmı bozmuı ve bazı vagonlar dev· 
rilmistir. Bir gaz motörü sahile düımüı 
tür. Vapurlardan boıaltına ve doldur• 
ma İ§.lerini yapan mavunalar ve motör
lerin bir çoğu parçalannut olduğundan 
tahmil ve tahliye iıleri (Üçlqmiıtir. 

_ Güzeldir diyorlar .... sahi mi? 
_ Güzeldir... fakat ben kendiıi 

ni §Cjyle tamnm. 
Francis lakayt bir tavırla, yere bırak• 

tığı eıki el çantaaınclan bir mektup çı
karıp dalgın daların baktı. 

- Arluulaıım bana telefon numara· 
sını hsraktı, dedi. Arkacla§nn beni ıil· 
kip gitti, giderken de Florence'in tele· 
fon numarasından btlfka bir §ey bırak· 
madı. Bittabi ıon çarem de oraya bat 
vunnak olacak. Arkada§nn, oraya düı· 
tükten sonra bile kendini ÔDparlayanlar 
pek çoktur diye yazıyor. Fakat iti na
sıl tutacağımı Di!miyonım. Evim yok. 
Arl<adağnrun bana ettiği en büyük fc. 
nalık beni yersiz bırakmalı: oıldo. 

Franciı uzun uzadıya anlatb.. Y a1nız 
Oliver Dent'tcn bahsedeceği zaman 
kalkıp koridorun kapmnı kapadı. 

- Arkadaınn bana: cFlorence'e 
git» diye yazıyor. Akıl öğrebneıi kolay 
anuna bu yolun nereye varacağını dü,ü
nen yok. Arkadaşım Kit'in içki kaçak
çılığı yapan bir dostu vardı. Geçen ge
ce Los Angelos'ta bir çayhanede otu. 
rorlarken silahlar aU.lmıı, iki kiti ağır 
suıfetıe yaralanmıı. Arkada•mıın dostu 

<Bitmedi) 
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İSTA .NBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

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

~nvalda Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ırutdık~ Küp Şekerin Kilosu 39,so lnrogtnr. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteri ye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. \ 

Adres : İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470 8073 
~:: 1 -.~' < T 0 • ,... •• •'•- •.::: ~ ~·· 

....,,; ' ...... .... .,,,._ ......... 

Istanbul Barosu Reisliğinden: lotanbul birinci iflas memurluğundan: v cu u ÇOCUK 

İlk lokomotifler 
. ' Baro heyeti umumiyesi ruznamı:ıde muharrer hususatın müzake· 

resi için 7 Birincikanun 1933 t:ırihin , müsadif Peı·şembe günü saat 
14,30 da adiyen içtima edeceğinden 'lüfekanın yevm ve saati mez· 

(stanbul Mr. Kumandanlığı 
Satmalma kom. ilanları 

Harbiye mektebi hayvanatı 
nın ihtiyacı için 21000 kilo 
Çavdar sapı 2-12-933 cumarte 
si günü saat 14 te aleni mü· 
nakasa ile satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gÜn ve münakasasına iştirak 
edeceklerin belli saatinde Mer 
kez Kumandanlığı Satmalma 
Komisyonunda hazır bulun -
maları. (520) (6162) 

Şişlide hanımoğlu sokağında otumıakta 
tuğlaci Mihalaki Sutiyadi ef. rıin ıflası· 

na iflasın 27-11-933 tarihinde açılıp tas
fiyenin adi §ekilde yapılamaama karar \ 
verilmit olduğundan : 1 - Müflisten a· 
lacağı olanların ve istihkak iddiasında 

bu\unanlann alacaklarını ve istibkakla
nru ilandan hir ay içinde birinci iflas 
dairesinde gelerek kaydettirmeleri ve 
delillerini (senet ve defter hulasaları ve 
saire) asd veya musaddak suretlerini 
tevdi eylemeleri. 2 - Hilafına hareket 
cezai mesuliyeti müstelzim olmak üze· 

TORK ANONiM ŞlRKETI 

lST ANBUL ACENT ALICI 
Liman Han, Te:elon: 22925 

kurda Baroyu teşrifleri rica olunur. 
Baro Reisi: HALiL HlLMl KARABIGA YOLU 

RUZNAME : 1 - İdari raporun kıraati. 2 - 934 bütçesinin tet
kik ve kabulü. 3 -Türkiye Avukatlar Birliği · teşkili için 5 lkincika
nun 934 tarihinde İzmirde aktedilecek kongreye bir murahhas izamı 
hakkında İzmir Barosundan gelen tahrirat hakkında rüfekanın müta
lalarınm alınması. 

SAADET vapuru 2 Birinci 
Kanun cumartesi günü saat 18 
de Tophane rıhtımından kal
kacak. Gidişte; T ekirdağı, 
Marmara, Erdek, Karabiga. 
Dönüfte: Mürefte, 
uğrayacaktır. 

Te::d:dağa 

1680 de lsaac Newton'un teklır 
ettiği ve simdi Neııyork müzesinde 

'bulunan makine 

1829 da Stephenson'un yaptığı 
lokomotif 

1680 senesinde büyük İngiliz a· 
limi lsaac Newton ilk lokomotife e
&as olmak üzere bir teklifte bulun· 
muştu. Demitti ki: 

- Kaynayan tencerenin kapağı • 
nı oynatan buhardan istifade ede
lim. 

Teklifi dört tekerlek üzerine o
turtulmut bir tencereden ibaretti. 
Kabul edersiniz ki bunun bir oyun
caktan farkı yoktu. Pratik bir kıy
meti olamazdı. Fakat ortaya konu• 
lan prensip bugünkü lokomotifle. 
ri meydana getiren prensiptir. 

Uk ciddi tecrübe on sekizinci as
rın ikinci elli senesi içinde yapıl
mıştır. Filhakika 1769 senesinde 
Nicolaı • Cugnot isminde bir fran· 
sız mühendisi buharlı bir araba yap 
tı ve bu arabanın o zamanın Har
biye Nazırı huzurunda yapılan tec
rübesi muvaffakıyetle neticelendi. 

Diğer tarafta Amerikada Olivier 
Evans isminde ba,ka bir mühendis 
bu işle uğraşıyordu. Bu mühendis 
nakliyat itinin büyük bir inkılap 
geçireceğine kanidi. Diyordu ki: 

- Güreceksiniz bir gün, bu yap· 
tığım makinelere biraz mükeİnmel 
bir şekil verirsek, bir ~birden öbür 
fehre kuş gibi uçacağız. 

Evans bir çok makineler yaptı. 
Fakat istediği mükemmel şekli ve
remeden 1819 da öldü. Bu sırada 
İngiliz mühendisleri de mesele ile 
ciddi surette meşgul oluyorlardı. 
Hatta bunlardan biri dişli ray kul
lanmak fikrini ortaya attı • 

Nihayet 1814 te Stepiıenson ln
gilterede Stochton ile Dartington 

' 3 üncü KOLORDU 1LA.NLARI 1 
Catalca Müstahkem Mevki 

kıt'~ları ihtiyacı İçin açık mü
nakasa ile 16,000 kilo nohut 
satın alıancaktır. İhalesi 6 -12-
933 çarşamba günü saat 15,30 
dadır. Taliplerin nümune ve 
"artnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i
çin de teminatlariyle tayin edi
len gün ve saatte Fındıklıda 
Üçüncü Kol Ordu S:atın alma 
komisyonuna müracaatları. 

(493) (6301) 9058 
• • • 

K. O. ve 1. F. kıt'aları ihti
yacı için açık münakasa ile 
46,000 kilo nohut satın alına
caktır. İhalesi 6-12-933 ç~r· 
şamba günü saat 15 tedir. Ta
liplerin şartnameyi ve nümu
nevi görmek üzere her gÜn ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel teminat 

niz bakalım ... 
Çocuklar hep bir ağızdan: 
- Biletçi .. Dediler .•• 
Bu parçayı o kadar garip bul

du mki, tarif edemem. Evvela bu 
yazı ciddi bir fikirle yazılmayıp 
"mizah" olsun diye yazıldı ise, hiç 
kimae buna gülmez "ağlar". Son· 
ra çocuk sayfasına böyle bir ,ey 
yazmak asla Ô-.)ğru olmaz. Eğer 
ciddi bir dü,ünce ile yazıldı ise, 
bir kaç noktadan "muhtacı ten
kit" tir. 

1 - Hanım muallimlere "mu
allime" demek doğru değildir. 
Muallim hanım demek lazımdır. 

2 - Birinci sınıf talebesine 
şimal ve cenup rüzgarları anlatıl
maz. 

3 - Otobüsün yukarı katı ol
maz, (otobüsler iki k<;.tlı mı? ! ) 

4 - Eğer muallim hanım rüz.. 
garı kastetmek istiyorsa, öpmek 
yerine okşamak tabirini kullanma 
sı icap etmez mi idi.? 

5 - Sonra çocuklar, bilhassa 
birinci sınıf çocuğu böyle manalı 
söz söyliyemez. . 

1ariyle Fındıklıda Ücüncü Kol 
Ordu Satınaıma Komisyonuna 
gelmeleri. (494) (6302) 

9059 
4 • • 

Çatalca Müstahkem Mevki 
kıt' atı ihtiyacı İçin açık rr üna
kasa ile 18,000 kilo kuru f sul 
ya ııatınalınacaktır. İhalesi 
6-12-933 Çarşamba gunu 
saat 14,30 dadır. Taliplerin 
nümune ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
İştirak için de o gün ve v kfn
den evvel leTinatlarile Fındık
lıda Üçüncü Kol Ordu Sa· ınal
ına K.oınisyonuna müracaatla 
rı. ( 495) ( 6303) 9060 

;;:: * 

K. O. ve 1. F. kıt'aları ihti
yacı için 113,000 kilo kuru fa
aulya kayalı zarfla münakaıa· 
ya konmustur. İhalesi 6-12-
933 çarşa~ba günü S"lat 14 te 
dir. Taliplerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve rr..ünakasaya iştirak İçin 
de o gün ve vaktinden evvel tek 
lif ve teminat mekıup,ariy'e 
Fındıklıd~ Üçüncü Kol Ordu 
Satın alına Komisyonuna mü 
racaatları. (496) (6304) 

9061 
••• 

Çorlu Askeri Satınalma Ko 
misyonundan : 

Çorludaki kıt' at ihtiyacı i
çin 5,000 kilo ve T ekirdağmda 
ki kıt' at için 7 ,000 kilo Zeytin 
yağı açık münakasa ile alına· 
caktır. İhalesi 23-12-933 cu
martesi günü saat 14 tedir. Ta
liplerin şartnameyi görmek ve 
ya almak için her gün ve mü 
nakasaya İştirak İçin de o gün 
ve vaktinden evvel Corluda As
keri Satınalma Ko;msyonuna 
rrıüracaatları. (3398) (6419) 

9080 

9050 

* * * 
Harbiye ve merbutu mek

teplerin sabun ihtiyacı olan 
1500 kilo sabmı pazarlıkla sa
hn alınacaktır. Pazarlığı 2-12-
933 cumartesi gunu saat 
16,30 da yapılacaktır. Taliple 
rin belli saatinde Merkez Ku
mandanlığı Satmalma Komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(630) (6618) 9109 

"' * * 
Harbiye mektebi talebeleri 

ihtiyacı için börek tepsisi pa
zarlıkla mubayaa edilecektir. 
Pazarlığı 2-12-933 cumartesi 
günü saat 14,30 da yapılacak· 
tır. Taliplerin şartnamesini 
gönnek için her gün belli saa
tinde komisyonda hazır bulun 
maları. (629) (6619) 

9110 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih
tiyacr İçin 30,000 kilo yeşil 
mercimek 23-12-933 cumarte 
si günü saat 15,30 da aleni miı 
nakasa ile sahn alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve münakasasma girecek
lerin belli saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satmalma Ko· 
misyonunda hazır bulunmala-
rı. (635) (6633) 

* * • 
Sirkecide Sarachane an

barında 3 No. lu tef~iş komis
yonunun 2686 evrak sandığı
nın Tophaneye naklinin pa· 
zarlığmda verilen fiat pahalı 
görüldüğünden 3-12-933 pa· 
zar gÜnÜ saat 13,30 pazarlı 
ğı tekrar yapılacaktır .. Nakli
ne tali!} o~anlarm he,li saatin· 
de Merkez Kumandanlığı Sa
tmalma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (636) (6635) 

re müflisin borçlularının ayni müddet i- 1 
çinde kendilerini ve borçlarını bildir
meleri. 3 - Müflisin mallarını her ne 
•ıhıtla olu•sa olsun ellerinde bulundu
ranlaı·ın o mallar Üzerindeki hakan mah
fuz kalmak prtile bunları ayni müddet 
içinde daire emrine tevdi etmeleri ve 1 

ebnezlerse makbul mazeretleri bulunma· 
dıkça cezai mesuliyete uğ>ayacaldan ve ' 
ruçhan haklarından mahrum kalacaklan. 
4 - 9-12-933 tarihine müsadif cumarte- • 
si günü saat 14 te alacaklılann ilk içti
maa gelmeleri ve müflis ile müşterek 
borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcunu 
tekeffül eden sair kimselerin toplanma· 
da bulunmağa hakları olduğu ilan olu
nur. (10542) 

BARTiN YOLU 
BARTlN vapuru 2 Birinci 

Kanun cumartesi günü saat 18 
de Galata rıhtımından kalka
cak· Gidiş ve dönüşte Ereğli, 
Zonguldak, Bartin, Amasraya 
uğrayacaktır. 
- -----------ili 

KARADENiZ YOLU 
SADlKZADE vapuru 3 Bi

rinci Kanun Pazar günü saat 
18 de Galata rıhtımından kal
karak gidi,te: Zonguldak, 1-
nE:bolu, Ayancık, Samsun, Un
ye, Ordu, Gireson, Tirebolu, 
Görele, Trabzon, Rize. DönüşJ 
te bunlara ilaveten Ofa uğra
yacaktır. 

--iıııııııııııııiııiıiıııım .......... .. 

Nafia Vekaletinden: 
"200,000" kayın yol ve "3020" adet kayqı makas tra· 

versi kapalı zart usuliyle münakasaya konulmuştur. 
Bu traverslerden "100,000" kayın yol ve "1560" makas 

traversinin münakasası 10- 12 • 933 tarihine müsadif Pazar 
günü saat 15 te "100,000" kayın yol ve "1560" makas traver 
sinin münakasası da 13 - 12 - 933 tarihine müsadif Çarşanba 
günü saat 15 te Nafia Vekaleti Müsteşarlık makamında İcra 
edilecektir. 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikası ve te
minatı muvakkateleriyle birlikte ayni gün ve saatlerde komis
yona müracaat etmeleri lazımdır. 

Talipler bu husustaki şart 1ameleri beşer lira mukabilinde 
Ankarada Nafia Vekaleti Levazım Dairesinden, Istanbulda 
Haydarpaşada Liman İşleri Müdürlüğünden tedarik edebi 
lirler. (6502) 9036 .. -----Ecnebi memleketlere ıı-iden tüccar ve seyyahlara 

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

Traııellers (Seyyahin çekleri) şa:far 

Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
fır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, fehirde otel
leı-de vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellen çek
leri hakiki sahibinden başka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtas edilıniftir. ( 5999) 

Hülisa ben, bu gazetenin kale
me aldığı bu yazıyı, hem maullim· 
lerin haysiyetini rencide eder, 
hem de çocukların ahlakı üzerin
de tesir yapar zannederek tenkit 
ettim. 

A. Hisarı Muallimi 
Hanif NURi 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
kasabaları arasında ilk katarı işlet- -------------

. G.e~ri ~amamen Erg;ani Demir yol~ını inşasına tahsis olunan ikramiyeli o/o 5 faizli 1933 istikrazırun 4.000.000 •. 
liralık ıkı~cı kısmını ~eşkil ed~n (B). tertibi tahvillerinin kayıt muamelesi ne 9 Kanunuevvel 1933 de başlanacak 1 l Ka
nunusanı 1934 de nihayet verılecektır. meğe muvaffak old.ı. 

Halbuki bugün her memlekette 
lokomotifler mütemadiyen yolcu 
taşımakta, hatta dünyanın bir ucun 
dan öbür ucuna kadar gitmektedir
ler· Arkasına takılacak katarı sa
atte 130 kilometre süratle alıp gö
türecek 118 ton ağırlığında her tür • 
lü modem icapları havi lokomotif. 
ler yapılmıştır. 

Bir muallimin tenkidi 
Bir gazetede ve ço..-.ıklara ay

rılan kısmında: "Suale göre ce
vap" başlığı altında yazılan bir 
fıkraya tesadüf ettim. Bu fıkra şu
dur: 

Birinci sınıf muallimesi, tale
besine rüzgarlar hakkında malO.
-ııat veriyordu. Şimal riizgarını, 
:enup rüzgarını hep anlattı, niha· 
•et çocuklara döndü: 

- Ben bu sabah otobüsün yu
•arı katında oturdum. Birisi be
ıim yanakl-arımı öptü, kimdi, bili-

Fikir hareketleri 
Hiis<>ym Cahit Bey taraf.ndan 

ne§redilmekte olan Fi.kir haı·ekeılcri 
mecmuasının 6 ıncı :;ush.ası neş~dil

.m>,;tir. Hüseyin Cahit Beyin ve bir çok 
garp mütefeklr:irl~r;niu ma"aJc.Jeı·i 

vardır. Tavsiye ederiz. 

Varlık 
Varlığın ( 1 O) ctı ni'.ohaoı da çıktı. 

Nahit Sırrı Beyin tmive,.itenin açıl • 
ması münasebetHe yazdığı hır müsa -
baha ile Y a~ar N ... bi Beyin gÜnün ıne -
selelerine ait hir tahlili, Cevdet Kud . 
ret, Ağa oğıu Sam.et Beylerin makale
leri , Ömer Bc:>drettın, Ya~ar Nabi, 
Behcet Kemal, Beylerin şiirleri vardır. 

Edebiyat ve San~t mecmuasını tav . 
siye ederiz. 

. Bu ist~krazın A. tertibi hamillerinin, (B) tertibinden aynı numaraları alabilmek için, 9 Kanunuevvel 1933 tari-
hınden 13 Kanunuevvel 1933 akşamına kadar evvelce (A) tertibi tahvillerini hangi bankalardan alınıc.lar 1"8 y' 
b ki ·· ı•lA dı " e ıneo an a ara muracaat etme en azım r. 

14 Kanunevvel 1933 tarihinden 11 Kanunusani 1934 tarihine kadar olan müddet zarfındaki satışlar umuma tahsis 
olunmudur. . 

. Beheri yirmi lira itibari kıymetteki ~B) t~rtibi t:'11villerin on ~okuz li~a fii ihracın!'- müterakim k-.ıpon olarak yet
mış kuruş zam olunmuştur. Bu suretle yem tertıp tahvıller ondokuz lira yetmış kuruş üzerınden satılacaktır 

~u terti~e. iş.tir~~- edile~ilmesi, beheri yirmi liralık tahvil için berveçhi peşin 19,70 lira verilmesine ;e mukabilin
de Maliye Vekilı ıle \...umhurıyet Merkez Bankasının selahiyettar İmzalarını taşıyan muvakkat makbuzun al 
mütevakkıftır. mmasına 

.. . Kayıt ı:nu~meleleri bankam_rz dahi d:ıhil olduğu halde Emlak ve Eytam, İş Osmanlı, Sümer, Ziraat Bankalarının 
Turkiyede A ki bılumuın şubelerıle İstanbul ve lzmirdeki diğer bankalar tarafından yapılacaktır. 

.. ~mlak ve.~yt~, İş, Os~anlı, Sümer, Ziraat Bankaları şubeleri beher tahvil için (5) lirası peşin alınmak müte-
bakısı uç ay ve uç taksıtte tahsıl olunmak üzere taksitli satış teshilatı göstereceklerdir. (6626) 

ASİPİN KENAN Tabletleri: Paris, İzmir, Bari sergilerinde birinci derece diploma v ~ altın 
madalya kazandı. Grip, nezle, soğuk algınlığı, baş ve diş ağrılan gibi has .. 
talıkların en güzel ve kat'i ilacıdır, İsmine dikkat buyıırulması. (10358) 8326 



• 
Emlak ve Eytam, iş, Sümer, Osmanlı ve Ziraat Bankalarından: 

uenızy o J arı 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübaşı 
Tel 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 Geliri tamamen Ergani Demiryolunun intasına tahsis olunan ikramiyeli o/o 5 faizli 1933 istikrazının 4.000.000,- liralık ikinci kısmını tetkil eden 
(B) tertibi tahvillerinin kayıt muamelelerine 9 Kanunuevvel 1933 de başlanacak 11 Kanunusani 1934 de nihayet verilecektir. 

Bu istikrazın (A) tertibi hamillerinin, sahibi bulundukları tahvillerin (B) ,tertibine, iştiraklerini temin edebilmek üzere 9 Kanunuevvelden 13 
Kii nunuevvel akşamına kadarki ilk beş gün bu kabil ittirak taleplerine tahsis edilmiştir. İmroz postası 

Bu müddet zarfında (A) tertibi hamilleri tahvillerini evvelce aldıkları Bankalara ibraz ile ayni numaralı tahvilin (B) tertibi tahvillerini talep ede
bilecektir. 

... 
UGUR 

14 Kanunuevvel 1933 tarihVıden itibar en satışlar umuma serbesçe yapılacaktır. 
Beheri 20 lira itibari kıymetteki (B) tertibi tahvillerin fii ihracı (A) tertibi kayıt muamelesi ile (B) tertibi kayıt tarihi arasındaki müddetin 

faizi nazarı itibara alınarak 19, 70 lira olarak tesbit edilmi9tir. 
Yeni tahviller 19,70 li::anın def'aten ve pefİnen tediyesi şartile satılır. Ancak halkımızın bu istikraza iştiraklerini temin edebilmek üzere Bankalar 

aşağıdaki şartlar dairesinde teshilat gösterm eğe amadedirler. 

vapuru 1 Birincikanun 

CUMA 
15 te İdare rıhtımından kal
kacaktır. (6592) 8950 

1.- Peşinen beş lira tediye edilmek ta rtile kayda iştirak olunabilecektir. 
2.- Tahvil bedellerinin bal<iyesini teşkil eden on beş lira üç ay ve üç taksitte tahsil olunacaktır.Bu suretle tahvillere fii ihracına nazaran otuz kuruı 

fazla tediye edilmiş bulunacaktır,ki bu da Bankaların bu muameleden dolayı alacakları faizi teşkil edecekti'r. (6623) Karadeniz postası 
ANKARA 

l • -.. • •• • ... • ',' ~, ! .. · · .... ' . .. - • ,' 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre mu-

Yarın cumartesi günü saat 18 de 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

meıhur İtalyan virtüozları CARLO 
ZECCI (Piyano} ve NERIO BRU
NELLl'nin (Viyolonsel) veda konseri. 

vapuru 2 Birinci kanun 

CUMARTESİ 

No. No.sı hammen kıymet i ı•-- Dr. Nuri Fehmi ~ı--•ı 
747 l.tanbul Eminönü Şeyh Mehmet Geylani Balıkpazarı Kagir mağaza llstil oda 1170/57600 5 405 T. L. Göz Hekimi 

18 de Galata rıhtımından kal
kacak giditte İnebolu, Sinop, 
Samsun, Gireson, Trabzon, Ri
ze, Hopa'ya dönüşte bunlara i
laveten Pazar, Sürmene, Fatsa, 
Onye'ye uğrayacaktır. (6596) 

698 Kadıklly Cafer ağa Muradiye Kagir hane 1/2 5 3500 ,, 
686 Feriköy Meşrutiyet Desbot Arsa arş ı nı 286 Tamamı 23 Mükerrer 1144 " Cığaloğlu Süreyya Bey apart. 
844 Bebek Bebek Bakkal Ahşap hane 217 32 200 " saat 2-6ya kadar. Tebfon 23212 

9047 

Mersin postası 
KONYA 

845 Ayvansıray AbdOlvedut Abdülvedut Kagir iki dükkan ve üstü odalar 112 125-127 12 JO " 9005 

846 Yedikule Emine hatun Bucak baj'ı Ahşap hane 112 26 350 ,, f -
ı stanbul 2 inci iflas 847 ıtanbul Eminönll Ahi çelebi Yemiş iskelesi Kagir mağaza üstll iki kat odalar 168/4200 22 336 ,, vapuru 3 Birincikanun 

744 Boğuiçi Büyükdere Bayır eski, Mıktep yenl Arsa arşını 390 Tamamı 2 800 ,, Memurluğundan: 
750 Büyükada Cami Küşa cliye Ahşap hane 1/3 9 610 " Müflis antikacı Hayim efendinin yüz-

PAZAR 
760 Arnavutköy Arnavutköy Dere " 1/3 54 167 ,, de yetmiı betini bulmadığından ıatıla-

10 da Sirkeci rıhtımından kal
kacak gidişte Çanakkale, İz
mir, Küllük, Bodrum. Rodos, 
Marmaris,Dalyan, Fethiye, Kal
kan, Kaf, Finike, Antalya, A
lanya, Mersin' e dönüfte bunla
ra ilaveten Tatucu, Anamur, 
Ku,adaaı, Gelibolu'ya uğraya
caktır. (6621) 

769 Bnynkada Mac!en Şa'cı Ahşap iH hane ve bahçe Tamamı 7-9 350() ,, mayan maUar yarınki 1-12-933 cuma 
770 ., Karanfil Refttp ş1 Ahşıp iki hane ve fırın ve bahçe 24/768 51-53 301 ,, günü ıaat 9 buçuktan itibaren yapıla

cak ıatl§ta ikinci arttırmaları yapıla-
772 Yenilılly Panaya Birinci sokak Al.·ap hane 113 36 267 ,, 

~ cağı ilan olunur. (10541) 
773 ,, ,, fstafanoJ Arııa 718 4 eski 100 ,, 
774 Arnavutköy Arnavutköy Yeni mahalle Ahşap hane 1/4 81 113 ,, 
Ylb:de yedi buçuk pey akçelerile ihale bedel'eri nakden veya gayrimllbıadil bonosile ödenmek 8zere yukarıda .,vsafı yazılı gayrimenkuller· 

den 747 • 698 • 686 • 844 • 845 • 846 • 847 sıra No. lıları yeniden, d.ğerleri temdiden açık arthrma ıuretile satı9a çıkanlmışbr. Kat'ı 
ihaleleri 14112/933 perşembe günü saat 15 teclir. Müzayedeye i ştirak edeceklerin yevmi mezkürda saat on dllrt buçuğa kadar pey akçe
lerini yatıraaları lazımdır. Senei haliye vugisile bılediye resimleri müşteriye aittir. Şarmame Bankamız kapısına aalımı9tır. [6622} 

9)13 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Jandarma kıt'atı için 5500 adet bel kayışı 3000 adet 
omuz kayışı 4000 adet kütük 5500 adet sünğülük kapalı 
azrf usulile satın alınacak ve kapalı zarf münakasası 16 Ka
nunuevvel 933 Pazar günü saat on beşte yapılacaktır. Talipler 
münakasaya iştirak etmek üzere mezkiir günün muayyen saa 
tinde ve şerait ve evsafı öğrenmek için de istedikleri vakit ko
misyonumuza müracaatları. 

llk teminat mıktarı bin iki yüz seksen dört lira yetmiş beş 
kuruştur. (6403) 9073 

1 ISTANBUL BELEDiYESi İLANLARI 1 
Beyoğlu Temizlik işlerine ait (1) katır 6-12-933 çar· 

§amba günü ıaat 10 da Fatih At pazarında müzayede ile satı 
}p.ı..;aklır. Almak isteyenlerin o ııün orada bulunacak memura 
müracaatları. (6636) 

•• 
Marmara Ussübahri kumandanlığı 

Satınalma Komisyonundan: 
20.000 Kilo Zeytin Aleni münakasa 18 Kanunuevvel 933 

saat 10 da 
10,000 Kilo Zeytin yağı Aleni münakasa 18 Kanunu

evvel 933 saat 14 te. 
Deniz Efradına lüzumu olan yukarda adları yazılı arza· 

kın münakasaları sıralarında yazılı tarih ve saatlerde İzmit 
te kumandanlık satmalma komisyonunda yapılacaktır. Şart
nameler komisyondan ve İstanh•ılda bulunan Deniz Levazım 
Sntınahna komisyonundan alınabilir. İsteklilerin yüzde 7,5 
nisbetindeki teminatı muvakka tc ile komisyona müracaatları 
ilan olunur. (6511) '08S 

Halis şekerden mamul 

TAHAN HELVASI 
Türkiyenin yegane mamulatı o'.up eca,ibi gıpta ettirm taban 

helvası ıon zamanlarda eski nefasetini kaybetmiıtir. Bunu aazarı 
.tibara a!an bakkalbl şı Tevfik Efendi oğlu fsmail Bey elli senelik 
bir he:vacı ustas ;nın nezareti altında karı kariim taban helvan 
j..,~line başladığını muhterem hafaım,zı tebşir eder ve ehli zevkin 

teşriflerini oiler. İstanbul Balıkpaı.lr No. 34. (10442) 

Kubilay abidesi Taş kısmının inşa. 
atına ait 'ünakasa ilanı: 

İzmir C. H. F. Vilayet idare hey'etinden: 
1 - Bedeli keşfi "12348,, lira "71" kuruştan ibaret 

olan Menemende yaptınlacak olan Kubilay abidesinin taş 
kısmının inşaatı ihale tarihinden itibaren "90" iş günü zar
fında ikmal edilmek üzere kapalı zarf usulile 4 / Kanunuev· 
vel/ 933 pazartesinden itibaren "15" gün müddetle müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iktidarı fenni ve itibari malilerini is
bat edenler kabul olunur. 

3 - Münakasaya iştirak etmek istiyenler bedeli keşfin 
yüzde yedi buçuğunu bulundukları yerin C. H. Fırkası vez
nesine teslim ettiklerine dair makbuz senedini veya milli 
bankalardan birinin teminat mektubunu ibraz etmeleri la
zımdır. ı 

4 - Ticaret odasına kayıtlı olduklarına ve itibarı ma
illerine ait vesika göstermeleri icabeder. 

Bu dört şartı tamamen haiz olmıyanların münakasa
ya iştirakleri kabul olunamıyaca~ından teklif zarfları açıl· 
mıyarak kendilerine iade olunacaktır. Talipler: ihzar edecek· 
leri kapalı zarfı 18 Birincikanun 933 pazartesi günü saat 16 
ya kadar İzmir'de C. H. Fırkası Vilayet İdare hey'etine 
tevdi etmiş bulunacaklardır. 

İhaleyi İzmir C. H. Fırkası Vilayet idare hey'eti yapa 
caktır. 

Evrakı keşfiye ve projeyi görmek ve daha ziyade ma· 
lfunat almak isteyenler her gÜn Ankarada C. H. Fırkası 
Merkezindeki Kubilay abide komisyonuna veya lzmirde C. 
H. Fırkaaı Vilayet idare hey' etine ve Menemende C. H. t'trka 
aı kaza idare hev'etile Abide inşaat komisyonuna müracaat 
edebilirler. (6639) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Satın alınacak (670) adet yün battaniye kapalı zarf 

la ve (900) metre yazlık kumaş aleni münakasava konulmuş 
tur. 

2 - Münakasa şartları kagıtlarımn tasdikli suretıeri 
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satmalma 1 
Komisyonundan alınacaktır. 

3-Münakasa 7-12-933 tarıhıne raslayan Perşembe 
günü Yün battaniye için saat 14 te Yazlık kumaş i<:in saat 10 
da ayrı ayrı yapılacaktıı 

4 - Münakasaya girecekler battanıye için yüzde 7 ,5 iğ
reti güvenmelerile birlikte tek if mektuplarını belli saatten ev 
vel komisyona vereceklerdir. Yazlık Elbise için de yüzde 7 ,5 
iğreti güvenmelerile belli saatte Komisyona gehneleri. 

5 - Örnek her gün komisyonda görülebilir. ( 6242) 
9030 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköy, Topçular caddeıi No. 33 8987 

(10527) 9021 

Eskişehir Belediye Riyasetinden: 
1 -Eskişehire tahminen kırk kilo metre mesafede ve 

yukarı kalabak köyü civarında "Kaplanpınar" namı menba 
suyunun Eskişehire kadar isalesi güzergah proje ve teferrua~ı 
ile şehir dahilinde yapılacak tevzi şebeke ve keşfinin tanzimi 
kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

2 - Bedeli muhammen keşif (4000) liradır. 
3 - Münakasa 19-11-933 tarihinden 10-12-933 tarihi 

ne kadar yirmi gündür. 
4 -Talipler münakasa talimatnamesi mucibince ve beş 

lira mukabilinde alacakları şartnamenin zirini imza suretiyle 
yevmi ihale olan 10-12-933 tarihine müsadif Pazar günü saat 
on beşten evvel tekliflerini Belediyede toplanacak Belediye 
Encümenine tevdi edeceklerdir. 

5 - Daha fazla izahat için makamı riyasete müracaatla~ 
rı ilan olunur. (6572) 9043 

Istanbul Mıntakası Sanayi 
Miidürlüğünden: 

Depozito suretile veya kat'i ~ekilde tediye edilen ve 
teşviki Sanayi kanununa MüzeyyeJ 2261 sayılı kanunun mu 
vakkat maddesinde yazılı Üç ayhk müddet zarfında mua
melesi ikmal edilmeyerek Gümrük ve muamele verğisi mua
fiyetinden istifade edemeyen eşyaya ait Gümrük resmile mua 
mele verğisi yekônlarının tesbiti lazım geldiğinden alakadar 
müesseselerin acilen müracaatları ilan olunur. (6602) 

9048 

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