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gün gelmesi bekleniyor. He
yet bir iki güne kadar Ankara 
da müzakerelere başlıyacak. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

mecliste beyannamesini oku 
du ve meclise bir bütçe proM 
jesi verdi. 
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Divanı Muhasebatça 
Münakaşa edildi 

inhisar idareleri Hesaplarının 
Tetkik Edilip Edilmiyeceği Mecliste 

·---------------------------------------------------------------------------·--;;;;;o---------------------------------------------------------------------------------------Belgrat muahedesi 
Sulh mücadelesinde yapılan her 

yenı hamıeyı, muıetıer içın iyilık, 
rerah ve aaaıet ısteyen herkes be
ğemr • .::ıuın pontıkaınızın dünyada 
bu Kadar samımi ve giıleryüzıe kar 
tı.anmasının senebinı bunda ara -
nıaııdır • .ıieıgratta imzalanan son 
nıuahedemn de her tarafta ayni te 
Veccühıe karşııanaığmı buraya ge 
len b .. oerleraen anııyoruz. 

Hanem bu anıayıfında mutlak 
bir isabet var. ~unıru .ıielgrat mu· 
ahedesınin ılk manası, ikı memle
ket arasındaki dostluğun kuvvet -
lenmeaıdır. liızim dostluk ifadesin
den anladığımız mana ise, müşte • 
reıı. bır suın ıaeali etrafında toplan 
nıak ve onu saınimi müdataa et
nıeo<tır. Uemek ki harici politika 
bakımından musbet, sağlam bir ze 
nıın iızermde bulunuyoruz. Her ha 
dise ve her t ezahür, Ankaranın bu 
:zemin üzerınde ısrar ile durması • 
nın en doğru bir politika olduğunu 
gosteriyor. 

:;ıurası muhakkak ki Balkanlar
da sulhıin hakımıyetini görmek, 
dünyanın en zıyade takdir ettıği 
bir harekettir. Eskiden beri dünya
lıın en kansık toprağı, niza ve ıh· 
tılatların k~ynagı olan ve Avrupa 
bmasının temeıı üstünde bir barut 
fıçısı gibi korkunç görünen Balkan 
ların sulbünü kurmakta Türkiye -
nın mühim bir 'eref payı, fedakar
lık hıssesi bulunğunu herkes talı: • 
dir ediyor. 

TurKıye noktai nazarında, Bal• 
kan bırngı üıkusü, sulh ülküsünden 
başka hır şey değildir Bizce Bal
kaıılarııa ımza1auığıımz her mua • 
heae, suıhün kuvvetlendirilmesine 
yarayan bır hamledir. Son Belgrat 
nıuahedesi böyledir. Yunanistanla 
imzaladığımız Ankara misakı da 
hatka türlü değildi. 

bulgarıstanın Neully muahede
ıi ale~ hındeKı mütrit nümayışleri, 
bu aralık dıkl<at gözünden kaçmı
yor. Buna benzer milli tezahüratı 
hoş gormemek kimsenin aklından 
geçmez. Acı, tatlı bazı tarih ve ha
tıraların, mılli terbiyede, milli he
yecanı yaşatmada, milli faaliyet ve 
c;esaretı tıınmiyede büyük tesi
ri olduğu muhakkaktır. Ancak bu 
gibı numayışıerın faydalı ve mües
sır oımaları ıçın, ölçüsünü iyi ve 
doğru bulmak lazımdır. Her şeyin 
ifratı gibı, bilhassa bu türlü nüma
yışıerde ıüzumundan fazla ileri gi
diş, alılkadarları ve etrafı sinirlen
dırebııir. 

Neuıly muahedesinden şikayet, 
Bulgarıstanın yeni bir davası de • 
ğılaır. t'akat bu muahede hüküm
lerinin değişmesini istemek, hemen 
bütün komşularından Bulgaristan 
lehine birçok hukuk ve araziden 
feragat etmektir. Bugünkü hava 
içinde, böyle bir imkan tasavvur 
etmek, hayale, ümide lüzumundan 
fazla yer vermektir. 

Harp sonrası muahedelerinin 
tekrar gözaen geçirilmesi mesele
si, bugun yürüyen ve muvaffak o
lan bir politika değildir. Ortada 
bu muahedelerin kurduğu emri va 
kıler de vardır. Bu emri vakiler; 
ayni muahedelerin doğurduğu bir 
,ok haklardan ibarettir. Harp son
rası dünyasında müesses nizamın 
bozulmasına taraftar olmayanlar 
da, bu suretle haklarına,beynelmi· 
lel dalet hislerine istinat ediyorlar, 
demektir. Hakikat fU ki, milletler, 
fasit bir daire içinde dönüp dolaşı
yorlar. Biricik çikar yol, hepsi
nin de sulh ideali etrafında toplan
masıdır. 

Düne kadar milli ihtiyaçların, 
milli emellerin tatmini için biricik 
vasıta, beynelmilel adalet değil, 
bir nevi zorbalık, harp ve kuvvet 
idi. Dünyanın ve yeni hayatın ik
tısadi şeraiti, bu vasıtaya müraca
atı mahkum ediyor. Onun yerine 
sulh vasıtasını koymalıdır. Kanaa
timizce samimi ve karşılıklı bil 
sulh ve anlaşma havası içinde mil
letler arasında halledilemiyecek 
dava olmaz. Tabii, hadiselerin ce
reyanını lüzumundan fazla icbar 
etmek te, çıkar yol değildir. Öy· 
le davalar var ki, onları zamanın 

Dün mecliste söz alan hatiplerden. /hs;,, n B. (Bayazit), Mü/,errem B. (/11parta), 

• 
Reli.Q B. ( Kony~), Mus tala Şerel B' (Bordu) 

inhisar idarelerinin hesap-
ları ve divanı muhasebat 
Dün Mecliste münakaşalar oldu .. 

Bazı hatipler hesabatın divanı muha
sebat tarafından tetkikini istediler 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Bu -

gÜn Büyük Millet Meclirinde inhisar i 
dareleri heaabatının Dıvanı mul)ase -
batça tetkik edilip edilmeyeceı;inin 
lefairine dair Divanı M.ıhasebat riya
aetinin tezkeresi Üzerine Divanı Mu -
haaebat, Maliye ve bütçe encümeuleri 
nin hazır!adıklan mazbatalar müza -
kere edildi. Bu münasebetle ilk sözil 
alan Refik Bey (Konya) vaziyeti şöy-

le izah etti: 
"- Müsaade buyunırsanız encil ., 

menlere, bilhaasa bütçe encümenine 
bir sual soracağım. Divanı Muhas .. bat 
riyasetinden gönderilen bir tezkere • 
den devlet inhisar idıu-elerinin bütün · 
hesabatı devlet varidatı meyanında ol 
mak itibarile doğrudan doğruya mec • 
lis namına Divanı Muhasebat tarafın-

( Devamı 6 ıncı sahifede) 

Mübadele komisyonunun 
lağvı itilafı imza ediliyor 

İtilafnamenin çarşamba günü Ankarada 
imza edilmesi muhtemeldir 

Muhtelit mübadele komisyonunun 
lağvı hakkında Türk murahhas heye
ti reisi Şevki Beyle Yunan heyeti re
isi M. Fokas arasında cereyan etmek 
te olan müzakerat bitmit ve hazırla -
nan itilafname metni Yunan hükUnıe
tinin tasvibine arzedilmitti. Yunan hil 
kiimeti itilafnameyi tasvip etmit ve im 
za için Ankara sefiri M. Sakellaropulo 
sa lazmıgelen talimatı vermittir. Şev· 
ki Bey de itilafnamenin metnini hamil 
olduğu halde sah gÜnü Ankaraya gı
decektir. İtilafnamenin da Hariciye 
Vekili Tevfik Rüttü Beyle M. Sakella· 
ropulos arasında çarıan1ba günü İm • 
zalanınası muhtemeldir. 

ltilafnamenin esası ıudur: Muhtelit 1 
mübadele komisyonu itilBfnamenin i -
ki hükiimet parlaınentolan tarafından 

Şe11ki Bey, M. Sakellaropulos 

tasdikı tarihinden itibaren aekiz ay zar 
fında lağvedilecektir. Gene tasdik ta

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

M. Litvinof Romaya geldi 
İngiliz gazetelerine göre Şarki Akdeniz 

Birliği d~ görüşülecekmiş! 
ta vapurunda çıkan gazetelerde bildiril
diğine göre Rus murahbaa heyeti, Litvi
nof yoldq ile M. Mousaolini arasında 
yakında yapılacak konuımalar hakkın
da Avrupa gazetelerinin yürüttükleri 
mütaleaları büyük bir dikkat ve ali.ka 
ile ta' ...;,, etmektedir. 

Bu gazeteler, ıilah kuvvetlerinin ger
çekten azaltılması ve büyük Avrupa dev
letleri arasındaki münasebetlerin iyileı
tirilmesi için ileride sarfedilecek gayret-

f leri Litvinof yoldaıın - Moskovadan al
dığı direktifler mucibince - müsait su
rette nazara alacağını kaydetmektedir
ler. Litvinof yoldaş, Romadaki, Sovyet
ler elçiliği binasında oturacaktır. 

.Şarki Akdeniz Birliği 
ATINA, 2. (Milliyet) - Romadan 

M. litvinof ve M. Musolini bildirildiğine göre, Sovyet Rusya hari
ciye vekili M .. Litvinof'un Romayi ziya .. 

ROMA, 2.A.A. - Litvinof yoldaıı A· ı reti münasebetile lngiliz gazeteleri ltal-
merikada!!.. gelirken Kont de Savoia pos- (Devamı 6 ıne< sahifede? 

takdir ve adaletine bırakmak da
ha doğru olur. 

Milletleri müdafaa hakkından, 
müdafaa vasıtalarından mahrum 
edenlere taraftarlık edecek deği
liz. Azimet noktaınız, itidalden ay 
rılmamaktır. Cümhuriyet Türkiye. 
sinin takip ettiği akılane politika, 
alakadarlar için güzel bir misal • 
dir. Tevfik Rüştü Beyin dediği gi
bi, bugün yeni bir kıt'a almak im
kanını bile bulsak, tek bir Türk 
bu yeni fütuhat için bir damla ka
nını bile akıtmak istemez. 

Ancak Türk yurdunun tecavüze 
uğra~an bir karıt toprağı için on 
yedi milyonluk bir millet, dimdik 
mütecavizlerin karşısında yüksel • 
İneğe ve can vermeğe koşar. 

Bizim zaman zaman itidal ba
siret ve sulh politikasının lüzum ve 
zaruretine temas edisimizin se
bebi; sevdiğimiz ve ye~i mace
ralara kotmasını istemediğimiz ba 
zı dostlarımıza bu hakikatleri dos
tane hatır,Jatmaktır. 

Siirt Mebusu 
MAHMUT 

Gümrük tarif el eri 
Vekalette bir komisyon 

toplandı, işe başladı 

Müsteşar Adil Beyin gaze
temize beyanatı 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Güm
rük ve inhisarlar vekaleti müat"§arı 
Adil Bey, vekalet iıleri hakkında ba
na §U izahatı verdi: 

"Gümrük tarife kanununda tadi • 
lat yapılacaktır. Gerek mütehassısın 
raporu, gerek bizim tecrübelerimiz mu 
ameli.tı basitlettirmek ve daha az za· 

·manda daha az mesai ile daha fazla 
randıman almak esasını tatbik edecek 
tadilatı icap ettirmi§tir. Bunun için 

Gümrük ve /nlıisarlar Vekcileti 
müsteşarı Adil Be;y 

hazırlıklarda bulunmak üzere vekillet 
te komisyon teıekkü! elmİ§ ve işe bat 
lamııtır .• iki ay zarfında esasatı ihzar 
edeceğiz. Kanunun maddelerinde i -
cap eden değiıik!ikler yapıldığı esna• 
da, listelerde de değitiklik yapılsa bi 
le bu itte bir arttırma, yükseltme mev 
zuu bahis değildir. 

Vekfilette vapılacak yeni teıkilii.ta 
gelince, b.a ...t&..."1ii.1 kanunu mucibince 
her vekalet gibi bizde de yapılması za 
manı gelen bir teıkili.ttır.. Bu teıki • 
li.t, bugünkü teıkilatımızın, teadül ka 
nununun icap ettirdiği kanuni ıekle 
aokulmaıından ibarettir." 

Hariciye Vekili 
An karada 
~. 2. ("felefonlaf -

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 
lstanbuldan geldi, Hariciye erkanı ta. 
rafından karıılandı. Öğleden ıonra 
lamel Pata Hazretlerini ziyaret etti. 

Adliye vekili 
Şehrimizde bulunan Adliye vekili 

Saraçoğlu Şükrü Bey tedavi edilmek 
üzere bu akşam Avrupaya hareket e -
decektir. 

Afyon tacirleri 
Toplandı 

inhisar idaresile bir nok
tada mutabık kaldılar 
Dün uyu§turucu maddeler inhisar 

idaresinde Afyon ihracat tacirleri top 
lanmıı, bu içtima· 
da lzmir afyon ih
racatçıları da tem
sil edilmiıtir. Top. 
lantıda inhisarın 
gayesine ihracatçı · 
!arın ne suretle hiz 
met edebilecekleri 
mevzuu bahsedil • 
miş ve yılbaıına ka 
dar ihracata kanu 
nen haklan olan ih 
racatçılardan ta• 
mamen vicdani ol-

J<Ll ;:jA/1'11 BEY mak Üzere bu hak 
]arından sarfına .. 

zar etmeleri teklif olunmuştur. Uyut· 
turucu maddeler inhisan müdürü Ali 
Sami Bey, bu hususta bize şu beyanat 
ta bulunmuştur: 
"- ihracatçıların hu suretle Avru· 

paya yaptıkları sevkiyattan hasıl olan 
istoklar, binnetice aralarında rekabet 
yüzünden ve inhisar idaresi de ihra • 
cat yapapcağından fiyat tedennisini 
vücude getirebilecek, alıcılara da ce
saret verecekti. ihracatçılara, inhisar 
la ayni hakta çalqmak iaterlerse ih • 
racata nihayet vermelerini ve iatok1a
nnı Avrupa yerine memlekette yap -
malarını, inhisar idaresinin de bu mem 
leket metaının fiyatını yükseltmek 
auretile müstahsillerin menafiine, ni ... 
hayet mem1eket müvazenesinin hiz -
met etmek gayesinde bulunduğunu 
söyledik. ihracatçılarımız, ellerinde 
mevcut malları ve aldıkları siparişleri 
bize kaydettirdiler ve l..anuni haklan 
olmakla beraber hakiki siparişler mik 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Beş senelik sınai program 
memnuniyetle. karşılandı 
Sanayiciler programın kendi!eri için 

bir sigorta olacağını söylüyorlar 
Beş senelik sanayi planı ve program iktısadi hamle
lerimizin mühim bir dönüm noktasını teşkil edecek .. 

Hükumetin aanayüınizi planlaştırmalı: 
için beş senelik bir sınai program yap
makta olması ıehrimiz iktısadi mahe.fi
linde, sanayiciler arasında büyük bir 
memnuniyet uyandırmıttır. Sanayiciler 
böyle beı senelik bir programın ıana• 
yümiz için bir ıigorta mahiyetinde de 
olacağım aöylemektedirler. 

Dün bu husuıta alakadar zevatla gö
rüıtük. Bu teıebbüs hakkında sanayi 
birliği umumi katibi Nazmi Nuri Bey 
diyor ki : J 

- Teıvilô sanayi kanununu alaka
dar eden evvelki tadiller ve o tadilleri ta
dil eden son tadiller üzerine velev bet 
ıenelik için olsun bir programın tespit 
ve tatbiki lüzumunda çok isabet vardır. 
Çıkış ve varı§ noktalannı tayin eden ha• 
disatın halli basit bir keyfiyettir. Biz 
fert müteıebbisler al~adar olduğumuz 
ıanat ıubelerinin beş sene için kat'i bir 
fekilde faaliyet hudutlannı ölçebilirsek 
yürüyüı hareketlerinde daha şuurlu ne 
ticeler istihsal edebiliriz iktısadi kanun
lar da böyle bir hareketi daiına taıvip 

Nazmi Nuri ile Vehbi Beyler 

etmektedir. 
Bittabi yakında ittila peyda edeceği

miz bet senelik ainai program fertlere 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Maslak faciası şahitleri 
Üzerinde tesir mi yapıldı? 
Klişeci Alaettin Beyin muhakemesinde 

müddeiumuminin bir sözü .. 
Dün şahitler dinlendi ve birinin tevkifi istendi 

Dün muhakemesi ;yapılan klİfeci 
Alciettin Bey 

Geçen Ağuatoata Zincirlikuyudan 
l'eçerken idare ettiği otomobili jan • 
darma. Haaana çarptırarak vefatına 
ıebebiyet vermekten suçlu kliteci Ali. 
ettin Beyin muhakemeaine dün üçün· 
cü ceza mahkemesinde devam edilmiı 
tir. Dünkü muhakmede şahitler dinle 
nilmiştir. Bu §ahitlerden vak'a gecesi 
Ali.ettin Beyle beraber Lala birahane 
ıinde rakı içen ve bili.hara da gezme
ğe gitmek Üzere beraberce otomobili
ni arayan Merkez garajı sahibi lzzet 
Bey demiıtir ki: 

- Lalaya gittiğimiz zaman saatin 
lı:açolduğunun farkında değildim. Ü· 
çer kadeh içtik. Alaetetin Bey mat -
baada iti olduğunu söyl edi, kalktık 
1>eraber çıktık, ben evime gittim, Ala. 
ettin Bey de matbaaya gitmek üzere 
benden ayrıldı. 

Ben eve gidince banyo almııtım, 
biraz istirahat ediyordum. Galiba bir, 
bir huçuk saat ıonra Alaettin Bey gel
di: 

- Gel bir otomobil gezintisi yapa• 
1ım dedi. Beraberce çıktık. Kazmirci 

(De11amı 6 mcı sahi/ede? 

Karadenizdeki müthiş fır
hna şiddetini kaybetti 

• 

Sahil şehirlerimizde kazaya uğrayan
lara halk ve hükumet yardım ediyor 

Sahillere mütemadiyen gemi enkazı vuruyor 

Karadenizdeki müthiı fırtına şiddeti
ni kaybetmiı ve vapurlar gidip gelme· 
ğe başlamııtır. Fırtına, limanunızda da 
bazı kazalara sebep olmuttur. Bucüm-

• • 

leden olarak Tayyar vapuru, usküdar 
vapuruna bindirmi~tir. Bu müsademe 
neticesinde Üsküdar vapurunda bir rah-

( De11amı 6 mcı aahileJe?, 



Tarihi tefrika: 170 

Ya•• a a. K. Har hakkı (Milli19t) indb-. 

Sultan Azizin Hal'i 
9 

Hünkar aleyhinde propagandaya devam. - Hal, fetvasının 
müsveddesini Kara Halil Efendi hazırlıyor . - Şeyhislamın 

ilmaı. 

Sadazam Koca Rüştü Pa,a, Sa· dan fetva emini Kara Halil Efen
raskerin hiddetini hakh bulmakta di idi. Şirvani zade Hulilsi ve Kuş 
idi: adalı denmekle maruf Halidi Şey-

- Hakkınız var! Her ne yapılsa hinin halifesi Şeyh Sadık ve Uarı 
becadrr. Ancak iicizane olarak ar- Şlirayiaskeri başkatibi Sait Efen
zederim ki, ,ayet gene bir tahsil- diler, Şeyhislamın samimi ve mah
dar kimse gönderirse idareimasla· rem dostları olduklarından ve şa
hal yolu tutulsa, mesela masarifi ir Ziya Bey tarafından tertip ve ida
nskeriye veznesinde mevcut nakit re edilecek şekilde Mekatibiaske
yoKtur, sadaretle görütüP bugün riye l'lazırı Süleyman Paşa, Şeyhis
yacrn bir çaresine bakılacaktır.. lam Efendi ile ledeliktiza görüştü
Jenılerek limıde düşuruıse, hesa- rülerek icap eden izahat ita ve ışin 
bımıza daha mülayim ve çesban· Hüseyin Avni ve Mitat ve Kayseri
olur mülahazasındayım. Anf ile li Ahmet Patalar vesair erkanı dev
reddolunursa ma!Um olan şıar ve letçe tekarrür ettirilip mevkiitiil 
mısvarı icabınca ihtimatki ı:nıl.nah- ve icraya konulmasının yalnız cani 
mıtıhimizi akim kdacak bazı deği- bialii meşihatpenalıiden is.'..lar olu
şıKııkıer de buıunur, sanırım. nacak ikı satırlık bir fetvayışerıte 

Mitat Pasa da sadrazamın bu ye kaldığı arz ve inha oluıımaH ve 
nasıhatinı .;.usip görmüştü . .!Sunun askerce liizımgelen her türlü teda
üzerine, para tatebile gerek Saras- bir ittihaz ve ıhzar edildiğinden 
ker ı.<.apısına, gerekse Habıaliye hiç bir giina mani ve mezahim ol
teluar ırade tebıiğ olunursa müla- madığı hakkında teminatı kat'iye 
yimane cevaplarla savsaklamaya verilmesi ve Şeyhislam Efendi te· 
karar verilmıtti. allül gösterir ıse, kendi hakkında 

Mıtat l:'afa; Biiznillahiteala bu iyi olmıyacağının lisanmıünasıple 
işin kımsecıklere sezdırilmeden, itham kılınması ve her halde baıi
bır güna dağdağa ve şamataya dÜ· ret üzere bulunulup fetvayıferıte
sürülmeden sühulet ve sükünetıe nin Kara Halil Efencii taratmdan 
basarılması için icap eden tedbır· hazırlanan müsveddesinin !;ieynıs
ler;n kaç gündenberi düfiinülüp lam l-.tendiye imza ettirılmesı ve 
hazırlandığını ve saray mensupla· meselenın terdaya talikine mahal 
rımn koku atarak Hünkarı uyan- ve İmkan bırakıımaması kararıat
clırabıımeıeri mütaleası dahi naza- tırılmıştı. Çünkü !;>eyhislam ı-tayrul 
nenemmıyete alındığım ve halkın lah Etendıye pek te güvenilemıyor
hunkar aleyhinde vicdani netret du. 
ve ıstıkran hissetmeleri için muk- Mitat Pata, bu minval üzere ev
tazi itaat ve netriyata tair Ziya ve vela ders vel<ıli Kara Halil t:fen
edıp l'iamık Kemal ve Nuri ve A- di ile görütmüt ve kendisile zaten 
galı ve Hasiretçi Ali ve !:iadullah uyufIDU! oıdugu cihetle tertip o
beyler ve ıvıevıevi Şeyhi Osman lunduğu vechııe Şeyhislam t.rendi
dede Efendi vesaire caniplerinden nin ıknaile fetvanın alınmasına 
propagandaya ihtimam ve devam hemen ayni günde teşebbüs edil. 
olunduğunu ve cümleden olarak, mitti. 
Mahmut Nedim Paşanın büyük be- Uarışiira başkatibi, akşamdan 
yaz bir Şimal ayısı ile öpüşüp ku- sonra !;>eyhislam Eefndiyi ziyaret 
caklaşmasmı tasvir eden ve Hayal edip mesıeyi açmış ve zatısemuhi
ve Çaylak gazetelerine konulan lerine olan intısabıkadimınden ve 
karıl<atürlerin efkiirıii.mmede ~ev- fartıhamiyyet ve ihtiram ve ihlasın 
kalhat tesir yaptığını ve bu gibi dan bahsile bu emrihayre muhale
neşriyata devam mürettep buıun- fetinin hem kendileri, hem de mil
duğu ve askerce lazım muamele- Jet ve memleket için hüda nekerde 
nin dahi projesi hazırlanmış olup azim şerri badi ve mesaibi dai ola· 
taavibi sadaretpenahiye müsarea- cağını anlatmış ve bunun üzerine 
ten arzolunacağını ıtade eyıem.ıı,i· Süieyman Paşanın nezdi meşihat-

Mitat Paşa, Şeyhislam Hasan penahilerine getirilerek mahrema
Hayrullah Efendinin iknaile hal' ne surette gÖrüfüJmesiqe muvafa
hakkında fetva alınması işini de- katini istihsal eylemifti. 
ruhte etmi,ti. Mitat P~anm mane- Süleyman Pilfa, o gece Süleyma· 
vi riyaseti altında bulunan Osman- niye civarında kain Kayserili Ah
lı Ahrar Fırkası erkanı meyanında met Paşanın konağında beklemek
ülema ve meşeyihten adlı sanlı 

1 

te olduğundan Sait Efendi he~en 
bir hayli zatlar vardı. Bunlardan gidip getirmi,ti. ' 
biri de meşhur Derse8..ın hocalar- (Bitmedi) 

r 'tarın: 

Sultan Azizin hal'i 
10 

Mektebi Harbiye Nazm ile Şey hislamm mülakab. - Mektep 
Nazırının saraydan tikayeti. - Beğenilen, seçilen talebeler 

Balkan haberleri 

Sahte Türk lirası mı? 
Bir Bulgar gazetesine göre Blılgaris
tanda bir ka1pazan çetesi yakalanmış 

SOFY A, 2 (Milliyet) - Novo 
Vreme bildiriyor: 

Burada Türk liralarım taklit 
ederek halk arasına sokmak isti
yen bir kalpazan çetesi yakalan· 
mıttır. 

Orhaniye kazası Pravets kö
yünden V. P. Marinkov ile Zlat
na Panega köyünden Dan. Ts. 
Petkov çetenin elebi>fıları gibi gös
terilmektedirler. Bunların yatak
ları olmasından da 'üphelenilmek
tedir. Tahkikata devam ediliyor. 

tulgaristanda siyasi bir cinayet 
SOFY A, 2 (Milliyet) - Novo 

Vreme yazıyor: 
Bulgar amele partisinin Ziştevi 

mıntakası katibi umumisi olan 27 
ya,ında Georgi Terziev meçhul 
kimseler tarafından öldürülmüş
tür. 

Terziev, aktam saat 7 radde
lerinde evine dönerken siyah kas
ket ve mu9ambalı iki tahsın taar
ruzuna uğramı~tır. Mütecavizler 
tarafından atılan bir kaç el silah
tan sonra T erziev ölü olarak dü,. 
n:.:3-4-iir 

Kışladan sif Ah kaçıran 
komünistler 

SOFYA, 2 (Milliyet) - Yazm 
Burgaz kışlalarından silah ve fi. 
şek kaçırmak teşebbüsünde bulun
mut olan komünistlerin muhake
mesine devam edihnektedir. 

Müddeiumumi Semerciev id
dianamesinde, suçluların 10 nar 
seneye mahkfun edilmelerini ve 
bazılarının da idamını istemiş
tir. 

Mahkeme bugün yarın kararını 
verecektir. 

Yugoslavyada musevi aileler 
BELGRA T, 2 (Milliyet) - A

yan meclisi Almanyadan Yugos
lavyaya gelen yahudiler meselesini 
görüşmüttür. 

Mebus Maystoroviç,' 350 Al
man yahudi ailesinin Yugoslavya. 
da iskan edilmelerinin doğru olup 
olmadığını dahiliye nazırından sor 
muştur. Nazır da.cevaben, Yu
goılavyada fira~i 200 Alman ya- • 
hudi ailesinin Filistine gitmek ü-
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HARiCi HABERLER 
Fransız kabinesi 
Parlamentoda 
M. Chautemps dün kısa 

beyannamesini okudu 
PARIS, 2.A.A. - Kabinenin beyan

namesi çok kuvvetli bir ıekilde tanzim 
edilmiş çok kısa ve ancak mali endişe· 
lere mahsur kalacaktır. 

Hükumet, herşeyden evvel bütçe mÜ· 
vazenesini temine azmettiğini beyan e.. 
decektir. 

Bu maksatla, bugünkü mü§kilat kar
şısında hasseten lazım gelen canlandır· 
ma gayesine eritmek için hüsnüniyet ıa· 
hiplerine müracaat edecektir. Harici it· 
!ere gelince, hükumet Akvam cemiyeti· 
nin çerçevesi dahilinde daima takip et
mi~ olduğu harici siyasete Fransaom 
sadık kaldığını iı:aret edecektir. 

Bugün! ,f. nazırlar meclisi içtimamda, 
kambiyo munzam resmi ır. e~eıinin 

kat'i surette halledildiği hal><' ı i teeyyüt 
etmektedir. 

PARIS, 2.A.A. - Nazn-lar meclisi 
bu sabah saat 10 da Elyseede cümhur
reisi M. Lebrun'un ~isliği altında top· 
lanmıştır. 

Başvekil M. Chautemps parlamento
da okumak için hazırladığı hükiimet be
yannamesini okumuıtur. Bu beyanname 
nazırlar meclisi tarafından ittifakla tas• 
vip edilmiıtir, 

Bütçe nazırı M. Marchandeau bütçe 
projesi hakkında izahat vennittir. Bu 
projede nazırlar mecliı tarafından ta .. 
vip edilmittir. Proje bugün M. Chau· 
temps tarafından mebusan meclisine 
tevdi olunacaktır. M. Chautempo bütçe 
projesinin müstaceliyet k.ararile mü
zakeresini isteyecektir. 

Bundan sonra na:zırlc:.r me<-üsi, is-
tİ2:ah takrirlerinin müzakeresini ma·· 
li projeni nkabulünden sonraya bırak· 
masını mebusan meclisinden -Kendi 
me•uliyeti altında - istemeğe karaı
vermiıtir. 

P ARİS, 2.A.A. - Bugün hükfunet 
mebusan meclisinden umumi siyaset 
hakkrndaki müzakerelerin maliye pro• 
jesinin kabulünden sonraya bırakılma 
sını iatiyecek, baıvekil M. Chautemps 
bu tehir busumu.nda itinıat meaeleaioi 

ileri sürecektir. Meclis tehir hakkın
da karar verdikten sonra hük.Umet ma 
!iye projesini tevdi ede,ek ve derha1 
müzakere için fevkalade müstaceliyet 
karan istiyecektir, Bu husuıla her 
halde sülüsanı ekseriyet ha•tl olacak· 
tır. Çünkü gerek soıya!istler gerek 
merkezciler bu tarzı ke.bule amade bu 
lunmaktadır. Binaenaleyh bugünkü 
celse kısa ıüreceğe ve hij\üınet de 
müıkülita uğramıyacağa benzemek .. 
tedir. 

Maliye komiıyonu pı ojenin tetkiki
ne resmen pazar gÜnÜ baıU,.acak ve 
salı ak§amsr bitirecektir. K0misyoun 
raporu perıembe sabalı.ından itibaren 
müzakere olunabilecektir. 

Beyannarrıe 

P ARiS, 2.A.A. - Bugün başvekil 
M. Chautemps tarafından mebıuan 

meclisinde ve M. Rayn3.ldy tarafın· 
dan da ayanda okunan hükiimet be
yannamesinde yeni kabine en seri bir 
surette memleketi kurtaracak bir e• 
ser vücuda getirebilm"k üzre parla
mentonun vatanperverliğine müracaat 
etmektedir. Pek uzun bir :ı:amadan 
beri meclislerin nazarı tetkikini ce.1-
betmesi icapeden bir çok beynelmilel 
iktisadi mesai! bütçede müvazene te
mini gibi yegane bir aaikin tesiri al
tında muattal bir vaziyette kalmııtrr. 

Beyanname bütün Cüınhuriyetcileri 
ittihade davet ederek nihayet bul• 
maktadır. 

itimat muelui 
PARIS, 2.A.A. - Hük!metin iti· 

mat meselesini ileri sürerek vuku bu
lan talebi Üzerine meclis 19 muhalife 
kartı 391 rey ile istizahlan atiye ta
lik ebniıtir. 

zere muvakkaten kaldıklarını ve 
Yugoslavyanm bunlara sadece mi
safirperverlik göstermekte oldu
ğunu söylemiftir. 

Bundan sonra ayan azasından 
Dr. Alkalay da Hitlerin, Ahnan
yada idareyi eline aldığı günden 
beri Yugoslavyada bir Anti siyo
nizm propagandası ba9ladığım söy 
lemittir-

Bunun üzerine Maystoroviç ken 
disinin Anti Siyonist olmadığını 
ve bilakis son zamanlarda Alman
yada yahudilere karşı olan muha
lif cereyana aleyhtar bulunduğu
nu söylemi,tir. 

Bulgar-Yunan meseleleri 
ATINA, 2 (Milliyet) - Bul

gar ve Yunan murahhas heyetle
ri arasında dün akşam yeni bir 
içtima yapılmıştır. Bu içtimada da 
muallak meselelerin tetkikine de
vam edilmiştir. Bir anl~maya var
mak için iki taraf ta hüsnü niyet
le çalıfmaktadır. 

M. Çaldaris ta namzetliğini 
koyacak mı? 

ATINA, 2 (Milliyet) -. Dün 
siyasi mahafilde bomba gibi bir 
haber fayi oldu. Harbiye nazırı 
Mösyö Kondilis evvelki gün Bat
vekil Mösyö Çaldaris ile görüttü-

Komünistler neler 
Yapacakmış? 

Reichstag yangını davasın
da neler görüşülüyor? 
BERLIN, 2.A.A. - Volf{ 1', \.lSın· . 

dan : Reichstag yansını mübakemesinin 
bugünkü celsesinde dinlenen birçok şa
hitler, komünistlerin ihtilal hazırlıkları 
yaptıkları ve sililıe tedarik ettiklerin 
hakkında dün yapılan şahitlikleri teyit 
etmişlerdir. 

Şahitlerden biri, komünistlerin silah 
tedarik etmekten maksatlarını bir ihti
lal çıkarmak değil, fakat milliyetçi sos· 
yalistlerin hareketlerine karşı kendileri 
ni müdafaa etmek oldlığunu söylediğin 
den müstantik Loesche, komünistler i· 
çin o sırada korkacak hiçbir şey olma· 
dığını beyan etmiıtir. 
miştir ki : 

" O sıralarda Alman • Çekoslovak 
istintak hakimi sözüne devamla de

hududu boyunca birçok komünist silah 
tedariki için Almanyaya gelip gitmek
te idi. Bu gibi vakalar hakkında yüzler· 
cc misal gösterebilirim. ' ' 

Çin vakayii 
CHANGHAI, 2.A.A. - Fukien haber

leri nadirlcımiştir. 19 uncu ordunun 
Venkeou istikametinde Çenk Yang'a 
doğru ilerledikleri teyit olunuyor. 

Nan.kin bahriyesi F oukien eyaleti ıa• 
hillerini aklokaıma tiddetle devam et
mektedir. 

--o--
Almanya'da komünistlere 

ağır cezalar 
HAMBOURG, 2.A.A. - Nasyonal 

sosyalistlerin dev"'""' ettilderi bir kah
veye tearuz suçundan do!ayi 6 komünist 
9 ila 15 aene hapise mahkam ed:lmişler
dir. 

---o--
Yugosla vyanın on beşinci 

yıl dönümü 
BELGRAD, 2.A.A. - Yu.Bosla"!.l'a 

birliğinin on beşinci yd dönümü müna· 
sebetiyle Y ougoslavyımın birçok şehir
lerinde ıenl:Jder yapılmııtır. Belgmd'da 
büyük kl.;sede yapdan d'.ni merasimde 
Kral i.lc bütün hükiimet erkanı, sefirler 
heyeti ve parlamento azası hazır bulun· 
muşlardır. 

ikinci semplon tünelinden 
otomobillerde geçecek 

PARIS, 2. A. A. - Şimdiye kada;:
demiryolları için hiç istifa:le edilmemi§ 
olan ikinci aemplon tunelinin bir otomo 
bil yolu haline konulamsı pll\nından 
bahsedilmekl fir. Bu suretle karlar yü
zünden ekseriyetle müşkülata uğrayan 
otomobil seferleri kolayla§mış olacak· 

' tır. 

Prenses Merie 
LONDRA. 2.A.A. - Ahiren apandi

sitten ameliyat olan Prenses Merie, ne· 
kahat .ıJevresini geçirmek üzere Harevut 
kasrına gihniştir. 

Sarre meselesi 
BERLlN, 2.A.A. - Paris'de çıkan 

Action Française gazetesi, Alman baş· 
vekil muavini Von Papen'in Sarre me• 
selesinin reyiama müracaat ebneksizin 
halli için 1814 hudutlarının tesisini tek 
lif etmek fikrinde olduğunu yazmakta· 
dır. Bu suretle saar Brücken ve saar 
Louis Fransa'da kalmakta ve Almanya 
kömür madenlerinin bedelini Fransa'ya 
tesviye etmektedir. Alman &elfilıiyettar 
mahafilinde bütün Sarre bavzaJI üzerin 
de bilakaydüşart Alman hakimiyetinin 
teessüsünden ba§ka bir tarzi hal derpif 
edilemiyeceği kati olarak beyan edil· 
meİ<te ve mezkur haber tekzip olunmak· 
tadır. 

ğü sırada Halk Fırkası liderliğini 
istemi,tir. Buna sebep, sonbahar
da yapılacak riyaseticümhur inti
habında Mösyö Çaldarisin nam
zetliğini koyabilmesidir. Dahili İf· 

')erde Mösyö Çaldaris ile Mösyö 
Kondilis arasında tam bir ahenk 
olduğu temin edildiğine göre, böy
le bir ~eye ihtimal verihnektedir. 

Maamafih Mösyö Kondilis şa
yiayİ tekzip etmiştir. 

Atinada talebe grevi 
ATlNA, 2 (Milliyet) - Oni· 

versite talebesi greve devamda 
ısrar etmektedir. Maarif nazırı 
Başvekile bu hususta izahat ver
mittir. Bu mülakatta talebenin ta
lepleri gene kabul edilmemiştir. 
Talebe iddialarından vazgeçince
ye kadar üniversite mesdut kala
caktrr. 

Atinadaki komünist nümayişi 
ATINA, 2 (Milliyet) - Çar

'amba günkü hadiselere ittirakin
den dolayı tevkif edilen 40 komü
nist talebe, emniyeti umumiye ka· 
nununa mugayir hareketlerinden 
dolayı cünha mahkemesine veril
mitlerdir. On bir grevci muhtelif 
hapis cezalarına mahkum edilmiş· 
lerdir 

DAK.i 
• 
iki arkadaş kavga etti, neticede 

bir garson ağır yaralandı 
Dün akşam saat on dokuzda Çemberlitaşta Çalgılı aile bahçesi 

gazinosunda iki arkadaş kavgaya tutuştular. Neticede bir garson iki 
yerinden ağır surette yaralandı. Va ka etrafında aldığımız malümat şu
dur: Akşama doğru çalgı dinlemek üzere Urlalı Şakir Elendi İsmin -
de bir şahıs yanında bir arkadaşı olduğu halde gazinoya gelmiş ve bir 
masaya oturmustur. iki kafadarın oturdukları masanın arkaaında da 
bir kadın otur~aktadır. Bir müddetten sonra bu kadın yüzünden iki ar
kadaş arasında bir rekabet baş gös teriyor ve aralarında kavga çıkıyor. 
Şakir arkadWJının vaziyetinden şüphelenerek üstüne atılıyor, ötesini 
berisini araşhrıyor, büyük bir bıçak buluyor. Şakirin arkad~ı bıçağı -
nın alındığını görünce hasmına Ja ha kuvvetle . saldırmağa l-aşlamış, 
gürültü büyümüştür. Nihayet garsonlar araya gırerek Şakirin elinden 
bıçağı almak istemişlerdir. Bundan hiddetlenen Şakir elindeki bıçakla 
araya giren garsonlardan i'ahir oğlu Salihi iki yerinde ağlT surette ya 
ralamışhr. Yaka mahalline gelen zabıta memurları Şakiri yakalamıslar 
dır. Garsonun yaraları ağırdır. Tedavi edilmek üzere CerrahpCJ:Ja has
tahanesine kaldırılmıştır. Kadınla Şakirin arkadaşı kaçmışlardır. 

Sıhhiye Vekili mezuniyet aldı 
ANKARA, 2 (Milliyet) - Sıhhiye Vekili Relik Bey istirahat et. 

mek üzere mezuniyet almıştır· Relik Beye Ziraat vekili Muhlis liey ve 
ka~et edecektir. Sıhhiye vekili bug iin işleri Muhlis Beye devretmiştir. 

Büyük bir meyve ormanı 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Gazi Orman çiftliğinin Akköprü ile 

Asmaköprü arasındaki iki buçuk kilometrelik kısmına yurdun ve Avru 
panın meyve ağaçlarından on iki bin ağaç dikilecek, büyük bir meyve 
ormanı tesis edilecektir. 

Mecliste bir sual ve cevap '' Kısmı 
d . ? 

azamı ,, ne ır . .. 
'ANKARA, 2 (Milliyet) - Mecliste fahri konsolosların aidatı ha• 

hındaki kanun layihannın müzakeresinde Relik Şevket Bey ezcümle 
dedi ki: 

- Bazı konsoloslar nizamın levkinde para almıslar. Bunları zim 
metlerine kaydetsinler. Bunları bu kanunla allediyordz. Acaba bu şe -
kil ileride gene fahri konsolosları böyle bir alle mazhar olmaları ümi 
dini uyandırmaz mı?. 

Rüştü Bey (Bursa), Layihadak i arapça kelimelere itiraz ederek de 
diki: 

- Layihamn birinci maddesini okudum. Kımı azamı arapça keli • 
meler. 

Mükerrem Bey (Isparta) - "Kısmı azamı" nedir? 
Rüştü Bey (Devamla) - Ben hatamı kabul ediyorum. Encümen 

de kabul ederek türkçele;ıtirsin.. (Alkışlar). 

Ziya Nuri Paanın mazbatası 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Bugün Mecliste Ziya Nuri Paşanın 

Al yon mebusluğuna intihabı lıakk ındaki mazbata okundu. Reüı "ma:ı: 
bata muallel değildir. Tahlifi evvelce icra edilmişti. Mazbatayı reyini

' ze arzediyorum" dedi. 
Süleyman Sırrı Bey (Yozgat), itiraz etti. Dedi ki: Mazbata reye 

konduktan sonra tahlili icra edilir.Halbuki iki defadır eııvela tahlil ya 
pılıyor. Sonra mazbata reye konulu yor. Bir daha böyle olmasın. Ya 
mazbata reddedilseydi. O zaman vaziyet ne olurdu? 

Mazbata reye konarak kabul edildi. 

Orta mektep mezunlarından da na .. 
hiye müdürü tayin edilecek 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Nahiye müdürlerinin tayinine ait lttı 
nunun birinci maddesinin değiştirilmek üzere hükumet Meclüıe bir lıiyi 
ha sevketmiştir. Bu layiha esaslarına göre nahiye müdürleri mülkiye, 
hukuk mektebi, lise veya yedi senelik idadi veya orta mektep mezunla
rından ve polis komüıerlerinden tayin olunacaktır. Hü~met ubabı ma 
cibe mazbatannda kanunda yapdan son tadilatın pek çok nahiyelerin 
müdürsüz kalmasını intaç ettiğinden bu tadilata lüzum görüldüğünü. 
tasrih etmektedir. 

Nevyorkluların 1 numa
ralı düşmanı 

NEVYORK, 2.A.A. - Nevyork hal· 
kının bir numerolu dütmanlı., lakabile 
anılan meşhur bira kaçakçısı Vaksey 
Gordon, 10 yıl hapis ve 20.0DO dolar pa 
ra cezasına ve 60.000 dolar mahkeme 
masrafına mahkı1m edilıniıtir. Gordon, 
bundan batka, ödemekten kaçınmıf ol· 
duğu 572.768 dolar kazanç vergisini de 
ödeyecektir. 

Bir volkan ateş püskürüyor 
SAN SALVADOR, 2.A.A. - lzal

ko dağı volkanı, fiddetli bir surette fe
veran etmiıtir. Civar köyler sıcak bir 
kül tabakası ile örtülüdür. Yaralı ve b.a 
sar yoktur. 

Madam Gandki 
BOMBA Y, 2.A.A. - 28-11 de tevkif 

edilen Madam Gandhi, mahkfun bulun· 
duğu altı e; hapis cezasım tamamlamak 
Üzere Anaüd hapishanesinden Sarbarna 
ti hapishanesine ıı l'dedilecekıir. 

Mme Gandhi, 15 günlük mevkufiyet· 
ten sonra oruç tutan kocasına bakmak 
İçin serbest bırakılmııtır. 

Londra itfaiye kumandanı 
yangıncılarla beraber 
LONDRA, 2.A.A. - Londra itfaiye 

kumandanının yangıncılar davasına da
hil edilmesi meselesi dikkate ıayan bir 
vaziyet almııtır • 

Filhakika, haber alındığına göre itfai 
ye kumandanı yüzbaşı Milles sigorta tir• 
ketlerinin tikiyeti üzerine alıiren tev· 
kif edilen yangıcı çetenin muamelatına 
iştirakle kalmamrı ayni zaman baılıca 

müttehlm Harriı'in 3 senedenberi ay· 
lıklı adamı olduğu tebeyyün etmiıtir. 

Yüzbaıı Milleı, Harrs'in dünkü ifadesi 
ne nazaran daha çok para koparmak i-

' çin ıantaj bile ·Y•Pmııtır. 

Macaristanda Yahudi 
aleyhtarlığı 

BUDAPEŞTE, 2.A.A. - Politeknilc 
mektebinde Yahudi talebe, tahkir edil
mit ve bırpalanmı§tır. Rektör, Pıızart&. 
aiye kadar tedrisatı tatil etmiııir. 

Bir deniz konferansı 
NEVYORK, 2.A.A. - Japon mena

biinden gelen ve Bahrimubiti Kebirde 
sulhun hakimiyetini arzu eden Jad·ny• 
nın 1935 ıenesi zarfında bir deniz kon
feransı hazırlamak üzere Amerika ve ln
giltere ile iptidai müzakerata girİf!De
ğe hazır olduğuna dair bulunan haber
leri tef•ir eden Nevyork EvenİD$ Poıt 
gazetesi diyor ki : 

" Japonyanm, herfeyden evvel arzu 
ettiği ıey, Bahriı luhitikebir'de yine bir 
Japon ıulhudur. " 

Ayni gazete, başmakalesinde şöyle 
diyor : 

" Evveli., Japonya futuhatmı ınulıa
faza için Sovyetler ile ıulb istiyor. Ve 
kendioi Japon olmıyan erazi hudutların
dan askerini çekmek fikrinde olduğu hal 
de Sovyet hududundan askerin çekil• 
mesini talep ediyor. 

Saniyen, deniz müsavatına müteallik 
emellerini feda etmek mecburiyetinde 
bulunmaınağı temin içindir ki, bir de
niz konferansı aktine arzukeş bulunu• 
yor. " 

Bu gazete, Japonya'nın .Sovyetıer, 
Amerika ve lngiltere menafiini kartdaf
tıı•mak istediğini ve Çin'in F oukien iı
lalile çok meşgul bulunduğu bu sırada 
azami istifade etmek üzere Avrupadaki 
gergin vaziyetten menfaat beklediğini 
tahınin ediyor • 

Avusturyanın tarziyesi 
VIY ANA, 2.A.A. - BatvekAlet umn· 

mi katibi Alınan sefirini ziyaret ederek, 
bir Alman aıkeriiiin ölümüne sebep o
lan son hudut hadisesi hakkında kati 
tarziyede bulunmuştur. Avvuıturya 

müme11ili mezkur hadiıeye ittirak ~ 
mit olan hudut muhafızlannın derluıl 
mahkemey~ tevdi eılJlecelderini bey ... 
eylemitti' 



Ahlak meseleleri ... 
AhlakAızlık ve ahlal<, nedir?. diye 

eoraalar ve buna bin ki~i cevap verse 
bu bin cevap bjribirine uymaz ... bu &0 
zü de size söylemekle de bilmediğiniz 
bir ıeyi anlatmıı olduğuma kani _de~i.: 
]im! .. Kimiai ahlikaızlığr, tene aıt Jau
l:aliliklerde görür; kimiıi baıkaaının hak 
kına tecavüzde görür; kimisi yalan ıöy .. 
Jcmek~e ve k:misi gammaz! kta 
~örü.r. Lakin bana sorarsanız hu· 
11ün - maalesef - a!Jak ile ahlak· 
aızlığın araımı tam bir keakin
liü..e çizmeye imkin yoktur. Yerine 
göre ahliıkaızlıklar, en iyi bir ahlak 
'Vazifeıi olur ve yerine göre bunun 
akıi de iddia olunabilir .. 

Onun içindir ki; ben vak"alar ü
zerine hüküm verirken ahli.k cephe· 
ainden hüküm vermekten mümkün 
olduğu kadar çekinirim.. Ve yalnız 
iki halde ahak noktaaından mabkü· 
miyet kararlan veririm: Bagkas~na 
fenalık için yalan, iftira ve kendıne 
kir için imme zararına riya!. 

Bunlardan maadasına doğrusu ah • 
Jakaızhk demeye dilim varmıyor. 
Çünkü bence kamil ve adeta nümu • 
r-.e!ik insanlar göroyorum ki; yirmi 
ıene evveli ablakaızlık addedilen §ey 
Jeri perva11z yapmaktadırlar. 

Bugün baıkasma zararı ve imme 
menfaati aleyhine tesiri olmayan §ey· 
)erde ahlak11zlık aramak beyhude bir 
cayret olur. Bu gibi gayretlere eski • 
elen horozdan kaçma denirdi. 

Size bir fıkra: 
Birgün bir yerde içki aleyhine bü • 

yük bir konferans veriliyormu§ .. Kon· 
r eransçı bütün talaka tini içkinin yap· 
lığı tahribatı anlatmaya aarfetmif ...• 
Çok alkıılanmış ve çok ...• dinlenmi§. 
Konferansta bulunanlardan bir kaçı 
o gece geç vakit bir yerden dönüyor· 
larmıı. Köte ba§mda yere yatmıf bir 
ao.rhoıa r-astgelmitler ve eğilip kim ol 
duğuna bakmıılar ...• • fıkranın geli -
tinden anlamı111nızdır • bu yerde ya· 
tan adam mahut konferansçı imit•·• 
Bir rivayete nazaran sonnu~1ar: 

- Yahu! Üstat! Sen bize bugün iç 
ki aleyhinde konferans vermiştin!. O 
sözlerin ne idi, bu halin nedir?. 

- Siz de benim gibi olmayın! di
ye o &Özleri aöyJemiıtim .... cevabını 
verm.iı. 

Eğer bazan • hele böyle ahlaki ba
hialerde .. sözlerimizle itleriıniz ara -
ıında aynlık gör-ürsen.iz bu fıkrayı ha 
tırlayınız 1 

Tramvaylarda kadın-erkek 
müsavatı! ... 

lıte gene bir müsavat daha kazan 
chlar ••• Belediyede intihap hakkı, ret· 
mi memuriyetle alabilmek hakkı 
,.e nihayet tramvayda erkek gibi ol • 
mak hakkı ..• 

lstanbul Şehir Meclisinin kadın er
lcek müsavabnı filen gösteren bir ka
rarile tramvaylann önündeki iki sıra· 
nm kadınlara ait olmaaı usulü arbk 
kaldınlacak. Bu müsavattan kadınlar 
mı, erkekler mi ki.r edecek, orasını 

hemşire ve valdelerimiz yakında gö • 
rürler. Eskiden onlar bizim yerimize 
oturuyor, biz onlarm yerine oturursak 
kaldınlıyorduk .• Şimdi müsavat var ..• 
Likin: 

Şimdi itin ciddi tarafına geçiyo -
rum ••. Ne denirse c!ensin kadın dai· 
ma himayeye mühtaç ve erkek taarru
zundan korunmaya müstahak bir mah 
lüktur. Ben • herkes için SÖylemiyo • 
r-um • Öyle münaaebetsiz adamlar gö
rürüm ki; tramvaydaki aıkı§ıklığı bir 
kadını iz'aca fırsat addeder. Böylele • 
rinin nasıl haddini bildirmeli?. Eski • 
den kadın oturulan yerlere sığman bir 
kadın az çok bu rahataızlıktan yaka -
ımı kurtarabiliyordu •• Şimdi?. Birinci 
itirazım bu! Bununla harem, seliımhk 
meseleıi arasında tabii hiç bir müna· 
sebet yok!. 

İkincisi: Kadın kısmı, erkeğe naza 
ran daha narin, daha çelimaiz ve yor
gundur ..• Eskiden kadınlann muayyen 
yeri vardı. Orada oturanlar kalkıp yer 
veriyorlardı .• Şimdi hele kadınlara kar 
tı müsavat iddiası altında kabalık et
mek modası çıktı çıkalı genç, yaılı bir 
takım kadın yolculann tramvayın or· 
tasındaki geçit yerinde, ayakta tram• 
vayın tutamaklanna a11lmıt bir halde 
durduklarını ve biletçi ve yolcuların 
geçiıinden muttasıl rahatsız oldukla· 
rmr, ve pehlivan yapıJı bir aürü erkek 
yolcuların da oturdukları yerden o 
kadınlara kasap dükkanında koyun 
seyreder gibi baktıklarını göroyorum .. 
Gönül ister ki; bu müsavat tetsis edi
lir ve "tramvaylardan harem seliımlık" 
kalkarken erkeklerin kadınlara kar· 
§ı göstermeleri dünya terbiyesi ica· 
hından olan himayekar ve cemilekar 
hareketler ve itiyatlar tekrar ba~la • 
sın ve erkekler biraz daha nazik ol • 
sunlar. 

FELEK 

Sadettin ve Cemi: Beyler 
K.Bnunusaniden itibaren tatbikına 

ba1lanacak yeni bütçeleri hakkında lk 
lısat vekaletile temas etmek üzere An 
karaya giden Devlet Denizyollan mü
dür-ü Sadettin ve Akay müdür-ü Cem:! 
Bcylcı· §ehrimize avdot etmitlcrdir. __ .,._ 
Sofyadan gelen belediye 

azası döndüler 
Şehir işleri hakkında tetkikatta 

bulunmak üzere şehrimize gelmiş olan 
Sofya belediye meclisi azasından M. 
Açlcoff ve Sofya umuru baytariye mü
dürü M. Kalojanoff, dün akıamki kon 
vansiyonel treni!• Sofya7a dönmüıler 
dir 

MiLLiYET PAZAR 

• 
ŞEHiR 

l!.koae•I 

Yunan heyeti 
Bu akşam geliyor --
Heyet bir iki güne kadar 

Ankaraya gidecek 
Ayın birinden itibaren müddeti İ· 

ki ay temdit edilen Türk • Yunan ti
caret ittifakının yerine yeniıini tesbit 
için Yunan heyeti murahhasasının bu 
ak§am ş.ehrimize muvasalatı bekleni • 
yor. Bazı refiklerimiz, heyetin cuma 
günü ıehrimize geldiğini yazmıılarıa 
da doğru değildir. 

Yunan heyetinin, bir iki gün zar • 
flnda Ankaraya hareketi mukearrer • 
dir. 

Takas primleri 
Takas primleri kıymetlenmektedir. 

M. listesine dahil emteayı getirmek 
üzere lngiltere, Almanya ve ltalyaya 
yapılan ihracat vesikalar-ına bugünler 
de yüzde 35 ve tütün mukabilindeki 
vesikalara da yüzde 50 nisbetinde pi
rim verildiği gör-ülmekt..-dir. 

lzmirde incir ve üzüm takasları -
nın yapılmaaına müsaade olunduğu ıa 
yiası, takas aiatemine y~niden devam 
olunacağı hakkında piyasada ümitler 
uyandırmııtır .• 

Almanyaya yumurta ihracatı 
başladı 

Almanyanm yılbaıına kadar Türk 
yumurtalanna ayırdığı kontenjandan 
biliıtifade ilk parti olarak yüz san -
dık yumurta Lüleburgazlı bir tacir ta 
rafından vapura yükletilmiştir. Bu par 
ti sif Alman hududu 82 marka satıl
mıştır. ikinci parti. olarak diğer bir tüc 
car tarafından 50 sandık hazırlanmıı
tır. Berlinde yumurta komisyonculuğu 
yapan M. Foki tarafından şehrimize 
bir liste gönderilmiştir. Bu zat, yumur 
ta mübayaası için tacirlerimizle tema 
ıa batlamı~tır. Alınanyanm iıtediği ev 
safta yumurtalarımızın taınif ve aevki 
vakte mühtaç gör-ülmektedir. Anado • 
ludan gelen yumurtalar ara11nda bu 
evsafta olanlar ancak üc;te bir nisbe -
tinde bulunmaktadır .• Bu itibarla yıl. 
batına kadar ıevkiyatımızm ancak 
400 aandılJ bulabileceği tahmin edil-
mektedir.. J ı 

Mamul eşya tetkikatı 
Mevaddı iptidaiye halinde güm -

rüklerden ithal edilip dahilde mamul 
haline getirilerek ecnebi malı hiaaini 
verecek §Ckilde aatıta çıkanlan mal
lar hakkındaki tetkikata ehemmiyet • 
le devam edilmektedir. Ankarada bu
lunan lstanbul aanayi müdürü Refik 
Beyin bu meaele hakkında da lktısat 
vekaletinden talimatı hi.milen bugün 
avdeti beklenmektedir. Ticaret odaaın 
da bu it için lotekkül eden komiayon, 
Refik Bey gelir- gelmez toplanarak ka 
r-arını ver-ecektir. Şimdiki halde komis 
yonun diğer aza11 tarafından tarafımız 
dan kabul edilmit bulunan beyne! • 
milel Madrit gümrük mukavelesi tel· 
kik edilmi§,, piyaHda bu tekilde aalı· 
lan her malın ham veya kısmen ma -
mul veya tamamen mamU.1 olarak mı 
.. eldiği, bunlardan ıehrimizde bangile 
rinin nelerde ne suretle ve kimler ta;-a
fından imal edildiği,her birinin satışa na 
•ıl ambaliiıjlar içinde çıkarıldığı tesbit et
tirilmiıtir. Bu hallerin her birine le· 
mas eden mevaddı kanuniyede bulun 
muıtur. Terenüh eden malümata gÖ· 
re, bu kabil Jatı§lardan dolayı tüccar
lar hakkında kaçakçılık kanunu ah • 
kiımının tatbikı ihtimali zayıf görül • 
mektedir. Buna mukabil bu iıte yerli 
malının revacını kırmak, gayri me§ -
ru rekabet suretile bazı erbabı ticare
te zarar vermek ve nihayet halkı iğ .. 
fal etmek mahiyeti gör-ülmektedir. 
Alakadarlann tetkikat neticeainde ve 
rilecek karara göre, bu fiillere temas 
eden mevaddı kanuniyeye müsteniden 
mahkemeye sevkedilmeleri muhtemel· 
dir. 

Brezilyadan kahve ithalAtımız 
Kahvenin memleketimize bir el

den ithali için Brezilya Kahve Türk 
Anonim §İrketinin teessiia tarihi olan 
1 mayıs 933 ten bu ay bapna kadar 
memleketimize ı,ı4ı,420 lira kıyme· 
tinde 65,644 çuval kahve ithal ediJ. 
mi§, buna mukabil Cenubi Amerika
>:& 78,3?9 liralık ve Avrnpa ile Şima
lı Amerıkaya da 874,658 liralık muh· 
telif emtia ihraç olunmuıtur. 

Şirket, bu ihracatı, muhtelif tacir
lerin normal ihracatına yüzde 2 - 5 
prim vermek suretile kendi hesabına 
yapmı~tır. 

Bu müddet zarfında memleketimi
ze gelen kahvelerden 46,545 çuvalı 
lstanbula gelmit ve bil kumı Trakya 
v .... sair merkezlere sevkedilmiıtir .. 

Mütebakiıinden 13,053 çuvalı 
lzmir, 2542 çuvalı Mersin, 1580 çuva 
lı Samsun, ı 787 çuvalı Trabzon ve 137 
çuvalı Antalyadan memlekete ithal o· 
lunmuştur. 

lıhal ettiğimiz kahvelere mukabil 
en fazla arpa, fındık, Üzüm, İncir ve 
zeytinyağı ihraç edilmiş ve bu ihraca
tın da en mühim kııımlara aırasile Fi
listjn, Almanya, ltalya, İsviçre, Avus .. 
turya ve Fransaya yapılmıştır. Kah • 
venin memleketimize geldiği Arjan .. 
tin, Brezilyaya da 921,390 franklık tü 
tün, ceviz, fındık, halı ve zeytinyağı 
ihraç edilmiştir. 

Bulgaristandan uzum ihracatı 
Bulgari.tanın günde 80 vagon yaı 

üzüm ihraç ettiği ve karpuz, erik jb .. 
racatını da çoğalttığı anlaşılmıthr. 
Yugo•laTyanın da geçen mevsimde 
dört bU. vag- erik ihı-aç ettikleri bil-

Mahkemelerde 

Mücip Bey 
Dün tahliye edildi, bugün 

muhakeme edilecek 
Rüıvet hadisesinden dolayı mevkuf 

bulunan sabık ser-komiser Mücip Bey 
dün ağır ceza mahkemPsine müraca -
atla bir itirazname vermit ve tahliye 
talebinde bulunmuftur. Ağır ceza re• 
iai tahliye hakkında itiraznameyi ve 
buna müteallik dosyayı tetkik etmit, 
talebi kanuna muvafık bularak Mücip 
Beyin kendisinden imza alınmak ~u • 
retile kayıtsız ve ıartoız tahliyesine 
karar vermittir. Ağır cezanın bu ka • 
ran kat'i olduğu, müddeiumumilik le 
itiraz etmediği için M..icip Bey dün 
akıam tabliye edilmİ§t.İr. Mücip Be • 
yni Kumkapıda §Oför Nuri Efendınin 
ölümünde medlıaldar bulunmaktan 
maznun olduğu muhakemeye ağır ce 
za mahkemesinde yann devam edile· 
cektir. 

6 aya mahkOm oldu 
Ahmet Efendi isminde bir adamın 

bakkal dükkanının kapısını k.rarak 
aoymaktan suçlu ayı Ahmet evvelce 
4 buçuk sene hapse mahküm olmuştu. 
Temyiz mahkemesi bu karan bozmuş, 
birinci ceza mahkemeainde yapdan mu 
hakemesi neticesinde ayı Ahmet dun 
üç sene altı ay hapıe mahküm edilmiş 
ve doğruca tevkifhaneye gönderilmit· 
tir. Gene sirkatten suçlu Mihal ismin· 
de bir adam da bir aenc 6 ay hap•e 
mahküm edilmiştir. 

Hayvan sergisi 
Kapandı 

-o-

Kazananlara 3500 lira 
mükafat verildi 

Vilayet baytar müdiirlüğünce per· 
şembe günü Dolmabahçede eski has 
ahırlarda açılan yedinci ehli hayvan 
aergisi dün ak§am kapanmııtır. 

Sergiyi tahmini olarak 5 bin kiti 
gezmiıtir. Bunlar meyanında Beyoğlu 
civanndaki bütün mektepler muallim 
)erile birlikte sergiye giderek gezı:nİ§ 
!erdir. 

Dün sergiyi gezenler meyanın<!a 

Beyoğlu kaymakamı Sedat Bey ve da· 
ha bazı zevat vardı. 

Dün saat 14,5 tan itıbaren aerside 
birinci, ikinci, üzüncü, dördüncü mü 
kiıfatlan kazanan 71 hayvan aahibi· 
ne 3500 lira mükafat vtrilmiıtir. Mu· 
kafatlar vilayet baytar müdürü Eter" 
Bey ve rüfeka11 tarııfından çek veril
mek auretile tediye edılmittir. Mülı· 
fat Hhipleri pazarteai günü par-aJar.nt 
~· ayet muhaaebeciliğin~en alacaklar
ı-in· 

dirilmiıtir. Memleketimiz, daha zen • 
gin bir yemiı memleketi olduğundan 
taze meyve ihracatnnızın azami inki
ıafı çareleri tetkik edilmektedir. 

Trakyada mezruat 
Geçen hafta zarfında Trakya ve 

Kocaeli mmtakaaında havalar müaait 
gitmiı, zeriyata gemıi verilmiıtir. 
Tnkyarun vasati ve garbi mıntakala· 
nnda önümüzdeki sene azami tarzda 
pancar zeriyatına hazırlanılmalctadır. 

Ziraat Banka11nın 100 bin ton huğ 
day mübayaa edeceği haberi, müatah 
ail ve ellerinde buğday bulunan tacir 
!er tarafından sevinçle karttlanmııtır 
Son hafta zarfında Anadolu ve Trak 
yadan lstanbula günde 20 . 30 vagon 
araaında buğday belmi§tİr. 

Odunç para veren müesseseler 
Ödünç para veren müeaıeıelerin 

mürakabesine, ticaret komiaerleri ta .. 
rafından ehemmiyetle devam edilmek 
tedir. Şimdiye kadar alakadarlar tara 
fından bu müesaeaeler hakkında hiç 
bir tikayet vaki olmamıttır. 

Son zamanlarda on bin lira serma 
yeli bir zat daha mmtaka ticaret mü 
dürlüğüne müracaatla ödünç para ver 
mek için izin vesikası almıttır .. 

Avusturya ve Macaristan 
ile ticaretimiz 

Avusturya ve Macaristan hükü -
metleri ile klearing esaıına müstenit 
olmak üzere aktedilen mukaveleler • 
de teabit ediln mikdarlara mahsuben 
ahiren Macariatana 508,300 küaur lira 
kıymetinde tütün ihraç edilmiştir. 
Avusluryaya da 480 liralık tuzlu ve 
ı578 liralık kuru bağırsak, 399 liralık 
kitte, ıo29 liralık halı, 1500 liralık 
lületaıı, 3057 liralık iç fındık ve 275 
meıin terlik ihraç olunmuıtur, Mez • 
kür muahede ile tesbit edilen 3,5 mil
yon liralık mikdara naz~ran lıtanbul
dan ihraç edilen yukarıki mikdarlara 
mukabil Avusturyadan da ayni mik • 
darda ithalat vaki olmuıtur. 

OlçU ve ayarlar için hassas 
numuneler 

Yeni ölçüler ve i.yarlar için has -
sas nümuneler tedariki için bir müd -
detten beri Almanyada bulunan tica
ret müste§arı Hüsnü B~yin bugün ve· 
ya yarın eıhrimize avdeti beklenmekte 
dir. Bu ay sonunda tatbika başlanacak 
yeni ölçü ve i.yarların tatbikını teshil 
için mıntaka ticaret odaları, halkı ve 
köylüyü tenvire çalıımaktadırlar .. Bu 
mak•atla büyük afişler- ve levhalar yap 
tırılarak halkın ırörebil4'ceği yerlere a 
ulmıım. 

YllAyetle 

Geçmiş olsun __ .,._ 

Vilayet jandarma kuman
danı bir kaza geçirdi 
Vilayet jandarma kumandanı Bin· 

batı izzet Bey Y alovaya teftite git· 
miıti. izzet Bey orada mühim bir ka
za geçirmiıtir. izzet Bey, yanında Ya
lova jandarma kumandıt.nı bulundu • 
ğu halde bir taksi otomobilile tefti§ ma· 
halline giderken otomobilin tekerleği 
ne ait bir vida yerinden oynamıf, bu· 
nun neticesi olarak iki tekerlek yerin. 
den fırlamıı, otomobil de bir çukura 
doğru hızlıca yuvarlanmıştır •. Otomo
bilin ön k11mı tamamen parçalanmıı 
tır. içindekiler bir iyi tesadüf eseri o 
!arak hafif yara ve berelerle kurtul -
mutlardır. izzet Beyin kolu incinmiıtir. 
Kendisine geçmİf ot.un deriz. izzet 
Bey dün şehrimize gelmi~tir. 

Maaş verildi 
Kinunuevvel umumi maatı dün ve 

rilmiıtir. 

idare heyeti toplandı 
idare heyeti dün vali muavini Ali 

Rıza Beyin riyasetinde toplanarak 
kadastrodan bazı memurlar hakkında 
ki evrak tetkik edilmitlir. 

Tutun kanununa dair 
170ı numaralı tütün inhisarı kanu

nunun 33 üncü maddesinin aonuna bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun vi
layete gelmitıir, 

Madde 1 - 1701 numaralı Tütün 
lnhiaarı kanununun 33 Üncü maddesi
nin sonuna aşağıdaki fıkra ilave edil
miştir: 

Küçük denk yapan tütüncüler ile 
çiftçiler için bu madde mucibince am· 
bar ücreti hesabında üç dizi dengi bir 

' denk sayılır. 

Türk· Yunan ikamet mukavelesi 
Türkiye cümhuriyeti ile Yunanis· 

tan hükümeti arasında aktolunan ika 
met, ticaret ve seyrisefain mukavelena 
mesinin taadikı hakkındaki 9 mart 
193ı tarih ve ı758 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun vilayete geimİ§tir. 

Madde 1 - Türkiye cümhuriyetile 
Yunanistan hükümeti araamda 30 lef 
rinieYVel 1920 tarihinde Ankarada a· 
kit ve imza edilen ikamet, ticaret ve 
aeyrisefain mukavelenameainde eaaa 
mukavelename ile beraber mer'i ol -
mak Üzere aşağıda yazdı tashihler ya 
pılmıttır. 

A) - Mukavelenam<"ye bağlı (A) 
liateainin 45 inci Yunan tarife numara 
aının (A, B, C • 1,2) bt:ntleri hizala 
nnda vahit sütununda gösterilen 100 
kg. iıareti yerine metre mikabı keli • 
meai konulacakbJ'. 

B) Mukavelenameye bağlı (8) liste 
ainin 277 Türk tarife numara&ında göı 
kolofan kelimeai yanındaki ( B) har
fi yerine (H) harfi konulacaktır. 

Madde 2 - Bu kanun ne§ri tarihin 
den muteberdir-. 

-

Vapur seferleri 
Taksimatı 

Vapurculuk şirketi yüzde 
kırk hisse isteyor 

Türk vapurculuk şirketi idare mec 
!isi reisi Sadık zade Ruıen ve lıletme 
müdür-ü Bürhanettin Beyler Ankara • 
ya gitmitlerdir. 

Kanunusanide Devlet Denizyollan 
iıletme idareaile vapurculuk ıirketi a 
rasında muhtelif hatlara itleyen poata 
lann, gros tonalarına nazaran yeni 
takıimat yapılacaktır. Şirket, yeni va 
purlar alar-ak bu taksimatta hissenin 
biç olmazsa yüzde kırka iblağını iste· 
mektedir. Ruıen ve Bürhanetıin Bey· 
ler, lktıaat vekiletinden ıs yatından 
yukan, 25 Yatına kadar vapur mü • 
bayaa~ına müaaade edilmesini iateye
ceklerdir. Bu müsaadeyi ahrlaraa av· 
dettc tirket namına bit- heyet hemeiı 
Pireye gidecek, ay ba§mdan evvel bir 
iki vapur satm alacak, bu suretle şir· 
ketin yeni hatların taksimatında his· 
sesi arttınlını• olacaktır. 

Takdiri kıymet hakkı 
Vapurlara kıymet takdir eden ko • 

misyonun, vapurculuk ıirketinden 25 
bin lira hakkı takdir iatediği malüm. 
dur. Şirket idare ı meclisi, bunu pek 
fahi§ bulmuttur. Şirket haricinde ka
lan vapurların kıymetlerini takdir bak 
kını komiayonun kendilerinden ara • 
ması lazım geldiğinden bahiıle ıirket 
vapur1anmn takdiri kıymeti için en 
aon ne iıtedikler-i komiayondan sorul
muıtur. lngiliz Loidi dört bin lira iste 
diğini bildirmiıtir. Şirket, bunu da fa 
hit bulmuş ve alakadarlann isterlerse 
mahkemeye gidebileceklerine ve bu 
takdirde iıin hükmen halline karar 
verilmiıtir. 

Deri fabrikacıları bir 
heyet gönderdiler 

Deri fabrikacıları ıanayi birliğin • 
den ayrıldıktan aonra n•Üatakil bir ce
miyet halinde çalışmaya başlamışlar • 
dır. lktısat vekaleti fab:ikalara ait me 
vaddı iptidaiye muafiyetlerini tetkıZt 

için muhtelif fabrikalardan projeler iı 
lcmjşti. İstanbul deri sepicileri birli;;~ 
fabrikatör Atike zade Murat Beyle 
ınUtehassı.s Hayrettin Bey lktııat ve .. 
katetile temas etmek ve hazırladıkla· 
rı projeleri vermek için Ankara ya giı.: 

mı~Je,dir 

• ' ıfFı :,;ti • .ı 
• 

Maarifi• 

Üniversite 
Bütçesi 
Yeni bir komisyon tet

kikata başladı 
Üniversitede bütçe itlerini tetkik 

etmek Üzere yeni bir komisyon tetek 
kül etmiıtir. Bu komiayon Üniversite 
rektörü Dr. Netel Ömer, Üniversite 
umumi katibi Besim Beyler ve fakülte 
dekanlarından mürekkeptir. Bu ko
misyon Üniversite bütçesini tanzime 
ba§layacaktır. Fakülteler birer ihti • 
yaç listeai vücude getirerek komisyo -
na vermişlerdir. Bütçe yapı'lırken aza 
mi surette taıarrufa riayet edilecek • 
tir. Yeni açıfan lisan mektebine de • 
vam etmiyecek ve bir ecnebi lisanını 
mükemmel surette bildigini iddia eden 
Oniveraite talebesinin imtihan1arı per 
ııemhe günü lstanbul Erkek liaeainde 
yapılacaktır. imtihanlar bir komisyon. 
tarafından icra edilecektir. Komisyo • 
na Edebiyat fakültesi roman ordinar
yosu Profesör Leo Spizer riyaset et • 
mektedir. 

Hukuk fakültesinde kara ticareti 
ordinaryosu Profesör Hirset takrir es 
nasında talebenin not tutmasım me .. 
netmit§ir. Profesör dersi Almanca o • 
!arak takrir edecek ve tercüman da 
türkçeye çevirecektir. Profesör- her 
hafta batında, verdiği takrirleri bir 
broşür halinde ne§redecektir. Birinci 
broıür hazır-lanmaktadır. Broşür al • 
manca ve türkçe olarak neşredile • 
cektir. Bu suretle talebe dersi munta
zam bir surette takip için büyük bir 
kolaylık görmÜf olacaklardır. 

Alman sefiri Alman lisesinde 
Yeni Alman sefiri Her Rosenberg 

dün Alman lisesi ve ticaret mektebini 
ziyaret ederek mektebi gezmiıtir-. 

Hukuk talebe cemiyeti kongresi 
Hukuk fakültesi talebe cemiyeti 

aenelik kongresi cuma günü yapıla • 
caktır. Kongrede belli ba§lı olarak ta
lebenin kitap ihtiyacı ve sınıf dönen 
talebe meaelesi gör-üıülecektir. 

Mülkiye mektebinin 57 inci 
yıldönUmU 

Mülkiye mektebinin 57 inci yıldönü 
mü yann Hat ı4,5 ta mektepte bü • 
yük meraıimle tea'it olunacaktır. Me
r-aaim için par-lak bir program hazır. 
Janmııtır. Meraıime birçok yükıek ze 
vat, mülkiye mezunlan davet edil • 
m.iıle~dir. 

Avrupaya gidecek talebe 
Muhtelif ilimler tahsil etmek üze• 

re Avrupaya gidecek lise ve aanat 
mektepleri mezunlanrun muameleleri 
ikmal edilmiftir. Talebe grup grup, 
bu hafta içinde muhtelif Avrupa mem 
Jeketlerine hareket edeceklerdir. 

Ecnebi mekteplerde turk 
talebe cemiyetleri 

Ecnebi mekteplerdeki Türk talebe· 
Jer, mekteplerinde birer Türk talebe 
cemiyeti tesis ebneğe karar vermiıJer 
dir. Muhtlif ecnebi mekteplerde te • 
ıekkülden birliklerin murahhasları 
aynca bir toplantı yaparak ecnebi 
mekteplerdeki bütün Türk talebe ara. 
tında bir teoanüt temin edeceklerdir. 

Hususi imtihanlar 
Lise ve orta mekteplerde dünden 

tibaren birinci busuıi yoklama imli • 
hanları baılamııtrr. imtihanlar bu a • 
yın sonuna kadar devam edecektir. 
Bu sene tahriri yoklamalar daha kısa 
yapılacaktır. 

Hususi mektepler niçin açılıyor? 
Nottdam de Syon Frantız kız lise• 

ai türkçe muallimleri Maarif müdürlü
ğüne müracaat ederek hususi olarak 
kendilerine gelen mektuplann mektep 
idaresi tarahndan açıldığını ve mek
tuplann ellerine geç geldiğini ve bu 
yüzden bazı itlerinde zar-ar gördükle
rini iddia etmişlerdir. Maarif müdür • ' ' 
Jüğü bu meseleyi tahkik etmektedir. 

••l•dly•d• 

Elektrik Ücretleri 
M. Hansens dün Belediye 

ile görüşmeğe başladı 
Elektrik tirketi müdürü M. Han • 

sena dün belediyeye gel"rek yeni elek 
tr-ik tarifesi etrafında görüımil§tür. Ta 
rife komiıyonu ücretin on para tenzi
line karar vermİ§tİ. Nafia veki.leti bu 
tenzilatın muvafık olup olmıyacağmı 
tetkik edecektir. 

Be'.ediye mimarlığı 
Almanyada tahsilini ikmal eden 

Mimar A.Sabri Bey belediye mimari ıu· 
besine tayin edilmittir. 

KAnunuevvel maaşı 
Belediye dün memurlara kinunu • 

evvel maaıını vermi~tir. 

Oktruva hissesi 
Oktnıva hisessi olarak gümrükler 

idaresi belediyeye 25 bin lira yeni a· 
vans göndermiştir. 

Denizyolları tarifeleri 
Martta denizyollarının tarifeleri 

değİ§tirilecektir. lktısat vekaleti, yeni 
tarifeler hakkında alal<1tdarların §İm• 

• diden mütalealarınr ist~miıtir. 

Kadınların yol vergisi 
Gazetelerde okuduk: 
Yol vergisi mijkellefiyeti para 

kazanan kadınlara da tefmil edi
lecekmiş! Tahakkuku halinde bu, 
muhakkak ki yapılan işlerin en 
doğrusu olacaktır. 

Kadın, cemiyet hayatında erkek· 
lerle yan yana yürütürken, her işe 
girdikten, c!-evlet ve müessesat büt· 
çelerinden para aldıktan bir erkek 
kadar kazandıktan sonra on-
ların yol vergisi mükellefi -
yetinden istisnaları sarih bir 
adaletsizlik ve vatana hizmet 
teşkil eden böyle mukaddes bir 
mükellefiyetten onların uzak tu
tulmaları ise hatta sadece adalet
sizlik değil, bir hakaret olacaktı. 

Evinde oturan, nadiren sokağa 
çıkan bir adam, kaldırımları eakit· 
mek ~öyle dursun ka dırımlar üze
rinde bir çizinti bile yapmamasına 
rağmen yol vergisi tediyesine mec· 
bur olduğu halde i'ine giderken 
kaldırımları aşındıran, itinden çık· 
tıklan sonra öteberi almak üzere 
sivri topuklarile mağaza, mağaza 
dükkan dükkan dolaşarak, kal
dırımları çökerten kaaınıarın yol 
parası vermemesi haksızlıkların 
en büyüğü idi. Hususile erkek.er, 
kazanmadığı halde bile yol 
parası vermeğe ı.ı mecbur o • 
duğu düşünülürse kadınların 
yalnız para kazananlarınm 
böyle bir mükellefiyete tiibi tu
tulmaları, hatta hedefe vüsutü, & ç 
kalmış bir adalet icabıdır. Temer.
nimiz, bu verginin bıran ev. el 
tasavvurdan tahakkuk sahasına 
çıkmasıdır. 

Kadınlar, nimetlerimizde nasıl 
mütterekseler onların kü fetierı.ui· 
ze de iştirakleri, o kadar :, !c.ı_ır 
ve o kadar yerindedir. Hem o v:ı.
kit, kadınlarımıza: 

- Erkeklerle müsaviyim. Ve iş
te onlar gibi yol vergisi de veriyo
rum! 

Diyerek göğsünü kabartaral: ö
ğünmek hak ve imkanları da , e
rilmit olacak ki sadece bu, b;ı lı 
batına yüksek bir ınazharıyettır. 
Ve bu suretledir ki kadın mus .. va
tını, bir taraflı olmaktan kuna. mıs 
bulunacağız. • 

Çalıtan kadınlar- kazanç, l:.uı • 
ran, muvazene vergileri verd.k•"• i 
halde onların yol vergiainaen , , .,. 
na edilmeleri esasen manu!<.ı ı. 
Bugün bu m"antıksızlığın 1-a•~,. 
hadisesi kartrsında bulunuyc. °f. 

elemektir. Ben, kadınlık he~a~ " 
buna yerden göğe kadar sevir.ı,~.
ve memnun oluyorum. 

Salahaddin Eı. ·...ı 

Beyoğlu Hahcev1no(! 
türkçe kurs 

Beyoğlu Halkevi •uoesinde tc:r 
liaan kursu açılmıştır: Kur<a J_, _ 
den talebenin ekserisi ecn:?bi ve ı.., 
liyet talebesini t~şl<il ctrrek.<d·r. 

Eskişehire küşat n::;..ır, .•• .! 
gidecek zevat 

Eakitehirde resmi kütadı yapı 
cak etker fabrikasına şehrimizc.oc: 
decek zevata datiye!cr gönder.!. 
tir. Bu meyanda erk5.nı mahaI1. 
lstanbulda bulunan mcbus!:ır v 
ğer bir çok tanınmış z~•al bulu. k 
tadır. 

Davete icabet edemiyecek olan z• 
vattan, bu alifama kadar gidem: · .. 
ceklerini bildirmeler.& rica olunrr. ı '-. 
tur. 

ı __ B_O_R_s __ ., 
(lı Banlcuından alınan cctvefid.r 

2 Kanunuevvel 1933 
Ak§am t·iatları 

istikrazlar Tahvilat 
latilr:razı dahili 94.25 Elektrik ~-" 
1933 latikraıı 97,50 Tram•ay 
6ark D. yolları 2.45 Tünel -.-D. Mu•ahhide S3 Rı' tam 17,75 
Cümrülı:lh' 8 Anadolu 1 45.6.) 
Sayd mahı 6.45 .. il 45,65 
Baidat 9,75 Kuponsuz 
T. aaL:eriye 9,75 Mümeaajl 51,!'5 

ESHAM 
1, BankaH Na· Telefon 11.79 
ma 9.65 Bomonti lıs,40 

,. ., Hamiline 9,75 1 e k • 27.71' 
., ,. Müeaaia 106 Çimeoto 11.$0 

Tramvay 45 lttiha dey. 17,70 
Anadolu Hiaıe 27,40 SarK J•y .. 1.-
Şir. H•yriye ıs Balya 1.85 
RejL 3,45 Şark m. ec::r:a 2,85 

ÇEK FIATLARI 

Parİ• 12.06 i p,., 
15 92ll 

Londra 700,25 Viyana 4 29 
Nü1oık 74.20 Ptladrit 5.i65 
Milano 8.97 Berl.Q 1.975 
BrÜ1<11el 3,39,83 s .. ıır.:.t 34 7475 
Aıina 82.7935 Zl.:ıti 4 2083 
Len "Yre 2.1370 Pette 3.575 
Amıterd~m 1.1725 BUkret &0.075 
Sof ya 65,0t25 ~fo.J..o\a 1094 

NUKUT (Satrı) 

Kurut Kuruı 

20 f, Frarıau:. 166 1.2 1 Şill •. AY. 2450 
1 laterl<n 705 1 Pe.ı.eta 18 
1 Dolar llS 1 Mark 49 

20 Liret 223 1 Zeloci 24.-
J'O f. Belçika 117 }0 Ley 023 
20 Drahmi 24 2~ Dinar 46.-
~O L laviçre 818 1 Cernoviç 
20 Le•• 25.- 1 A1hn 9.33 
21 Kur. Çek. 118 1 f\1 i tiye O,J4 

1 Florin 83 B.a.n&cnot 2.28 



• 

• 

4 

c iktisadi bahisler ) 
Zonguldak dönüşü 

Karadeniz kıyılarına yaslanan 
kömür Havzamız ta, Kastamoni
nin içerlerine kadar uzamr. Top
rak yuzüne yaklaşan, işletilen sa
halardaki bılinen kısım için bed
bin nazarların tahmini milyarlar
ca ton kömürü buluyor. lSılmedi
ğimiz mıntakalardaki miktar bit
tabi bunlardan hariç! ... Bu muaz
zam servet yığını eski yılların uyu
şuk ihmali ile fürke ve Türkiyeye 
ıayık olduğu faydayı temin etme
dı. \.ünkü çalışma tarzımızda 
te.~nm muayyen programı çizilme
dikı talbık, tan.ıp euıısın. ı esaaü
fün sevkile açılan ocakları köste
bek yuvası ivicaclarile acemi kaz
maıar tırmaladı, durdu. Nluasırları 
gıoı bunu ölçü ile melekeleştirme
ğe makıneıeştırmege ~a.ı,.u .. uıA 
kı. Senelerce ıs kokan teneKe ı.aıı
dılleraı ışığı biraz derinliklere in
meaı, ıneınezdı de· .. Uyıe y .. , Ko
mur damarları zaten asitkarbonik 
netreaerken o havayı ısın kaı·ı..oıı
ları ıle kirletmeğe imkan mı var? 
O pis nete•ı hangı cıger emebııır
dı ! 8u yüzden ..longuldak kaybol
muş millı servetler aemek olan ka
pamp kalmış öbek, öbek göçük o
cakıarıa doludur. tlavza ı urkiye
nın ıktisadi hedefi, sanayi gaye
si olmaktan ziyade mahdut hır ıh
tıyacın karşılığı, muayyen bir küt
lenın yiyım yeri gibi idi. işte o ka
dar! .. 

tluraları istismar için toplu ola
rak milyonları aşan milli sermaye
yı l..Ümhuriyet devri yatırdı. Hıma
,;e ~ 'angıcını bu zamanda bu1-
DA « ı 'şıadık. Senelerin munta-
4Am bı: 'lkışaf seyri bu sözlerimi
~u. - ı.~ ~ tahiaıdir: 

~ 
'»23 
Uf~ 
Uı.J 
Uı-'6 
1ll:t1 
ı~a 
wzs 
ı~ 
ı~.:. ! 
193~ 
ı.-,_,J .. 

UU:ll 

istihsal miktirı 
Ton 
398,338 
601,583 
700,752 

. 769,718 
910,337 
896,074 
923,403 
985,064 

1,139,652 
l,115,607 

200,699 
·iddetli 

.gı halde 
'ımu;,)' 4evkıyatımız, 

ııua1 _ •• mizin 19J2 sene-
Jlllll' e ..._ . ..ıe olacağını gösteriyor. 
Şunu 0 uzönünde tutmalıyız ki bu 
- .-ticeyi Liile devrinde değil dün
yanın Kıvrandığı buhran asrında 
elde ettik. 1924 senesinde bir ton 
maden kömürü (fob Cardiff.) 5,09 
dolar iken 1931 senesinde 2,68 do
lara düşmüştür. ("') Son zaman
larda !I şııme kadar (fob Zon
guldak) kömür sattığımız vakıdır. 
lJünya kömür istibsalatı arz çok
luğundan, talep azlığından 1929 
senesınde ( l ,3JO,OOO,OOO) ton i-

lrnn 19Jl senesinde (1,068,000,000) 
tona düşmüştür. Dünya kö-
mür stoku zün geçtikçe 
artmaktadır. Bu umumi va-
ziyete binaen bizim istihsalatımı
zın artmasını haddı gaye kabulile 
dünün kanaatkar hislerine kapıla
rak alkışlamıyoruz. Yalnız istikba
limizde emin ve kuvvetli adımlarla 
ilerliyebileceğimize bir delil te
lakki ediyoruz. Nitekim bu gömülü 
hazinemizi daha çok esaslı ve 
programlı bir ,ekilde inki,af etti
rip azami derece istifade edilme-

1 
sini temin için bizzat azimli ve 
kavrayışlı Ba~vekilimiz, bilgili ve 
görgülü iktisat Vekilimizle bera
ber Zonguldak civarım adım, adım 
tetkik ettiklerini gördük. Bu cid
den minnet ve takdire değer bir 
hadisedir. Evet, eski nazırlar gi
bi yefil örtülü masa başında, ma
rüken koltuklarına gömülerek re
havetle rapor okumadılar. Yarı
nın takip edilecek madencilik siya
seti ve idaresi için Karadenizin 
hırçın dalgalarını aştılar, tepeler 
tırmandılar, çelir 1 siz direklerin üs
tüne yaslanmı' dağların içerisine 
girdiler· Maden ocaklarının ıslak, 
taşlı galerilerini dolaştılar. Dev
rek, Bartın köylülerile beraber kö. 
mür tozlu havayı yuttular. inkişaf 
sebeplerini böylece tespit ettiler. 

Bugün kömürcülüğü, madencili
ği faydalı bir hale ifrağ için en 
evvel durulacak nokta malıyet fi
atleridir ."Bu bir cümle ile ihtisar 
edilen ihtiyacın talıakkuku basit 
olmamakla imkansız addedilemez. 
Polonyanın son senelerdeki terak
kisini misal olarak zikredebiliyo
ruz. 1922 senesinde bir amelenin 
istihsal kabiliyeti günde "571,, ki
lo iken her sene biraz daha arttıra
rak 1931 de "1371,, kiloya çıkar
mışlardır. Bizde eskiden bir ame
lenın randımam "500,, kilo iken 
"600,,e iblağ ettik. Fakat rakiple
rimize nisbeten daha gerideyiz de
mektir. Bunun için bir taraftan 
maden ocaklarında çalışma tarzı 
rasyonaiize eder, makineleştırir
ken diğer taraftan da rüsumun 
tenzili, hatta büsbütün kaldırılma
sı, Ereğli limanının, demiryolunun 
inşası, gerek Zonguldakta, gerek 
ise lstanbulda tahmil tahliye, direk 
işinin halli, sonunda dahili istihla
ki arttırmak harici satış imkanla
rını fazlalattırmak gibi teşkilat 
ve idare meseleleri vardır. fsılhaa
aa her gün istihlak sahası artan 
memleketimizdeki kok kömürü 
ihtikarının önüne geçmek Havza
nın menfaatleri arasındadır. 

Ba,vekilimizle, iktisat Vekili
miz her feyi, hepsini mahallinde 
gördü, tedbirlerini aldı. Zira: Hay
darpaşa istasyonunda madenciler 
namına elini sıkarak selametledi
ğim Celal Beyefendi ta üç yüz o
tuz yedi senesindenberi tanıdığım 
değışmiyen mütevazi tavrı, sade 
ve temiz ifadesile: 

"M d ·· . ' Ded" 1 k - a en guç lf. .•. ı, a at 
realize edilmiyecek bir tey değil, 
ettik. Ve edeceğiz.,, 

Sonra maden ve madenciliğimize 
ait isabetli anlayışlarını, anlatır
ken şu cümleyi takdirle ilave etti: 

- "Başvekil Paşa Hz.nin Hav
zadan intıbaları çok iyi ve müspet
tir. Kendileri cidden bir mütehas
sıs kabiliyeti ile kömürlerin cinsle -
rini tefrik ediyorlardı· Her şeyi biz
zat ve esaslı olarak tetkik ettiler.,, 

Türk madenciliğinin alisinde 1 
parlak günler vadeden diğer ma
denlerimize ait düşüncelerini aQ
cak hülasa edebilen sozlerıni dın
liyebildik. Çünkü Ankara treni 
uzaklaşmıştı, ama biz ümitlerimize 
daha çok yakla,tık. Şimdi değerli 
kararların, tatbikinin gecikmez bir 
gün mes.elesi olduğunu biliyoruz. 

Sadreddin ENVER 

("') Milletler Cemiyeti istatistiği. 

Milliyet'ın•edebi romanı: 59 . "' . 
~KIR (l(fC.~ 

)-.ı'ı--------B UR HAN CAHlT 
\UUulip .Komanı} 

- Müsaade ederseniz memnun 1 - Ben vazifemi yaptım Suat Bf. 
olduğunuzu görmek zevkini bana Madem ki Reşit Beyin dostusunuz. 
kafi görün. Bu cevabımla bu zahmeti Re9it Be-

Güıdü: yi dütünerek yaptığımı anlatmak 
- Çok naziksiniz Çiçek Ha- istedim. Zeki genç bunu hissetti: 

nım. - Ona şüphe yok, dedi. Fakat 
Ali Efendi söze karı,tı: ben de Reşit Beyin müsaadesini a-
- O ne iyi kızdır bilmezsin Su- larak bu hatırayı size takdim ede

at Bey. Gözü, tok. Ahlakı temiz, ceğim. 
altın gibi bir kalbi var. Ben çok Münakaşa büyüdü. Bereket Ali 
insan gördüm, tamdım. Doğrusu Efendi işi halletti: 
hanım kızıma çok güvenirim. - Çocuklar işi uzatmayın. De. 

Ali Efendinin kendi dü,üncele- di. Ben ikinizi de tanırım. ikiniz 
rine göre beni takdir edişi hiç le de mağrur, izzetinefsine hakim 
gücüme gitmiyor, çünkü biliyorum gençlersiniz. Bu almak, vermek id
ki temiz yürekle söyliyor. diası hep buradan çıkıyor zaten .• 

Suat Bey kararsız, heyecanlı a- Sen Suat Beye bir yardım etmişsin. 
yakta ne söyliyeceğini düşünür gi- O da sana bu yardımı hatırlatacak 
bi dolafıyor. Nihayet sesi titriyerek bir hediye verecek. Maksat bu ol. 
utana utana: duktan sonra vermekten, almaktan 

- O halde, dedi. Size zahmeti- ne çıkar. 
mi hatırlatacak bir şey takdim e- Suat Bey bir yardımcı bulmu' gi-
dersem bana gücenmeyin. bi sevindi. 

Batımı kaldırdım: - Evet, evet, dedi. Muhakkak •• 

KU•A& _ ............ . 
Mahallebici dükkanında .. 

Batında hala kavak yelleri e
sen, uçara kaçara saldırır takım
dan genç bir ahbap anlattı: 

- Mahallebici dükkanında 
buluşacaktık. Ben, tam vaktinde 
geldim. Ve henüz cigaramı yak
mıştım ki, kapı açıldı, o girdi. Böy 
lelikle birbirimizi biç bekletme
miş olduk. Dükkanın tenha bir kö
'esine çekilerek konuşmağa ba~la
dık. O kadar dalgındık ki, bir şey 
ısmarlamak hatırımıza gelmedi. 
Kimse tarafından taciz edilme
den böyle yarım saat kadar başba 
şa dertleştik. 

Bu ne şıklık? 

Ancak kapıdan çıkarken bir 
~ey yemediğimizi hatırladım. Tez
gah ba9ında duran çocuğun yüzü
ne alık alık bakıyordum. 

- Biz bir teY ısmarlamadık ..• 
Demek tuhaf olacaktı. Kafamın i
çinde münasip bir kelime ar~ken 
çocuk, pi,kin bir tavırla atıldı: 

·- Efendim, borcunuz bir lira •• 
Kendi kendime: 
-- Acaip, dedim, yoksa farkın

da olmadan, bir şeyler ısmarla
mıt mıyız? 

Sıkılarak sordum: 
- Ne yedik bir liralık? .• 
Mahallebicinin acıkgöz çırağı 

manalı göz kırpmaları arasında 
cevap verdi: 

- İçeride.. Haniya, kötede .• 
Küçük hanımla yanyana oturur
ken size bir büyük tabak ... Tavuk
göğsü getirmiştim.· 

Sonra, hafif gülerek ilave et
ti: 

- Büyük porsiyon tavukgögüs 
lerimiz bir liradır! .• 

Parayı itirazsız verip bizimki 
ile birlikte dı,arı fırladık ..• 

M. SALAHATTIN 

Mülkiye mecmuası 
Memleketimizin yegane içtimai 

ve ıiyaıi ilimler mecmuası olan 1'Mül
kiye,. kıymetli mündericat ile intİ§&r 
etmittir. Prof. Şekip Beyin güzel bir 
müaahabeıi ile baılayan bu nüıhada 
tecrübeli ıoıyoloji, ırkçı mektep, iç
timai hastalıklardan frengi, ürbani
zm, hukuku eaaıiye hareketleri, İn· 
giltere ve gümrük tarifalvi meselesi, 
divam muhaaebat, e.aki Türk eaerleri .. 
nin tetkikleri, bugünün Araplık ale· 
mi, Japonya ve uzak ıark, siyaai kro
nik, dil anketi yazılan bulunmakta
dır. Karilerımize bi!haışa tavsiye e• 
deriz. 

Mimar mecmuası 
· Mimar mecmuaaırun (35) numara· 

b,ikincite§rin aay111 çıktı.Memleketimizin 
yegine yapı ve ıanat mecmuaıı yal· 
nız mimarları değil Güz10l Sanatları 
sevenleri de alakad&r edecek bir çok 
inıa edilmit eserler ve yazılarla do
ludur. Tavıiye ederiz. 

Leman Hanım bu defa da hayat 
tan ve kendisinden memnundu. 
Gardrobun ayna,mdan kendisini 
temaşa ediyoıdu. Donüyor, iğili
yor, yandan bakıyor, arkadan ba
kıyor, aynad<'ki kendi aksine te. 
bessüml :~ gi;nde.-iyo. -lu Hakı'..;; 
ten yeu • şa;.kası bir \ıarika, yeni 
robu bir saheserdi. Eşi, dostu ziya -
rf'te gid; vurdu V., bı.ı zi}aretlerine 
gideceği kadmların, yeni robımu 
hararetletebrik ederken, için için 
duyacakla<. acı k<skar.çlığı dufüne
rek derin bir haz doyuyordu. Bir 
kadının en b iiyük zevki başkahrı
nın gıptasını veyı> kıskançlığım tah 
rik etmek de;iil r>"•idır? 

Leman Ha,1ım ıok<1.ğa çıktı. Ken 
disini pek gö1 alıc. hıssediyordu. 
Hakikaten bu küçük hamm çırkin 
de değildı. İyi h;Gle•i ve nadır me
ziyetleri vard, . Fakat kendisıni çıl 
gınca seven kocasının ifrata varan 
dü,künlüğii karşısında biraz şimar
mıştı. Kocası lrf:ın Bey onun bir 
dediğim iki etmezdı. Yalnız bir 
kusuru daha vardı. Zannederler ki 
bütün dünıar:ın gözü kendisim. ba 
kıyar. Evei. güzeldi, ~irindi. fa
kat Lemar. Hannn k,..ndisinı Ve
nüsten üst.in tutacdı. Daim?. 91k 
giyinirdi. Fakat bütün tuvaletlerı
nin biricık ve taklidi gayrikabıl ol
duğu vehminde i~l.i. Başka bi; ka
dının bu tava!etl.,rdr>n her bu:nin 
bir benzerini yaptıra!ıileceğine ka
ni değildi. Onun için kendisinde en / 
basıl bir teva.cu bile yoktu. 

Y olcla Leman Hanım her buyuk 
mağazanın föıünclen geçtikçe, ca
mekandan olsun, aynalardan ol
sun, fôyle eözucu ile yürüyütünü, 
endamını kontrol edc-rdi. Dudak
larında ve yüzünde memnuniy ..:-

• tin verdiği ferahlık ve açıklık var• 
dı. Bütün gözlerin kE:ndiaine kartı 
sessiz takdirler gönderdiğini zan
nederdi. İki kitinin konu,tuğunu 
görse, mutlaka kendisinden bah~l 
tiklerine kanidi. Hulasa mes'ut bır 
kumru hafifliği ile c.ıddede seki
yordu. 

Vapura binip Büylikderede Ce
mile Hanımlara gidecekti. İskele· 
ye vardığı zaman, bekleme odası
nın kanapclerinden birine oturdu. 
Oturuşuna d"\ tabii, fakat nazarı
dikkati calip bir va7iyet verdi •• 
Zahiri bir tevazu içinde vapur bek
liyordu. 

MuvaffakıyPti hemen kendisini 
gösterdi. Bu muvaffakıyet evvela 
hoşuna gider bir tarzda ba,ladL 
Sonra canını sıkacak şekilde de
vam etti. Çünkü LP.man Hamm 
çok namu~lu bir kadındı. Kadın, 
erkek her yaJta insanlar kar,ısın
da duruyorlar, uzaktan bakmak 
yeti,miyormuş gibi, yakından ken-

ve 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
O N Y O N StGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 9008 

Ba,ka türlü dütünıneğe ne lüzum 
var. Şimdi sizi işgal etmeden gide
yim. Teşekkür için ikinci bir defa 
gelmemi çok görmezsiniz artık. 

Ali Efendi: 
- Gel evlat gel, dedi. Memnun 

oluruz. 

burnunu zor kurtarır. 
Ali Efendi daha anlatacaktı.Fa

kat bugün işim çoktu. Makineye 
batladığımı JÖrünce çekildi. 

disini süzüyorlardı. Bütün gözle
rin bilhassa fapkasıra - dedik ya, 
bir modist elinden ç'kabilecek bir 
harika, bir ~heser - iliştiğini far
kediyordu. 

Vapur gecikmişti. Meraklılar da 
hayli çoğalmıştılar. 

Leman Hanım artık gözlerini 
kaldırmağa cesaret edemiyor, ha
fif podrasmın al~ında kızarıyordu. 
Hem mahçuptu, heru memnundu. 
Ah, şimdi Büyükdered"'ki ahbap
ların yanıııda kim bilir ne muvaf
fakıyet kazanacak, ne takdirler 
toplıyacaktı. 

Nihayet gayet ten,iz gıyınmiş, 
beyaz gelirli, kırsaçlı yaşlıca bir a
dam karşısına geldi. Kemalihür
metle şapka~ını !;ıkardı. Leman Ha 
nım tuvaletinm hayranlarından ad 
,J,.~tiği bu adamın konuşmağa yol 
a.:mak istediğini zannederek, için
den föyle dü~ündü: 

- Tuhaf şey! İnık\nlara bu ce
saret böyle nereden •ıeliyor? 
- Fakat ya~hca adanı, şapkası elin 
de kemalinezaketle dedi ki: 

- Affedersiniz hanımefendi, 
bıraz başınızı şöyle çevirir misi
niz'! 

Bu zat Leman Hanımın fapka
um y;;ıkından mı görmek istiyor, 
ncdı,"! 

- Si<li •·ahatsız ediyorum, hanı
rr.efendi. Beykozdan son vapurun 
kaçta kalktığım anl•ımak istiyor
dum <la •• 

Leman ! Iaı: ım hirılen bire şaşır
dı. Başını ar:.raya çevirdiği zaman 
-- ınkısarılı ,·ı•aliıı nr demek oldu
ğunu anlayı:ıız - c'uvara asılı va
pur tarife~;t ,in önüre oturmuf ol. 
duğunu gôrrü. 

SEM 

İRTİHAL 
Fatih hocalarından Hacı Hüseyin 

Necmettin Efendi vefat etmittir. Ce
nazeıi bugÜn ıaat 11 de Hırkaiıerifte 
Eski Alipafa ıokağmdaki 14 numaralı 
haneıinden ka1dırılarak Fatih camii 
ıerifinde cenaze namazı kılınarak E
dirnekapıdaki inedfeni maluuıuna 
defnedilecektir. Allah rahmet eyliye. 

lST ANBUL BELEDlYESl 
ŞEHiR TIY ATROSU 
-c:. • •• l·-~,..., saat 21 de 

:-;ONEŞ 
BATARKEN 

Yazan : Gerhardt 
Hauptmann 
fürkçeye çeviren 
Seniha Bedri 

5 Perde 
Bu gece son gecesidir. Pazartesi ge • 
ce•i (O Gece) piyesi oynanacaktır. 

Halk gecesi. 

9134 

,.;;.~~ ~ 1rı 8 et' 
~NlJ-tll llY -

Aırıır umdeıi " MiLLiYET " tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türki.7e için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 ayhi• 4 - 8 -
6 ,, 7 50 14 -

12 " ı4 - 28 -
~,;;._~~~~~~-

Celen evrak ıeri ...-erılmez.- Müddeti 
seç.en nüthalar 10 kuruttur.- Gazete -..• 
matbaaya ait itler için müdiriyet• mü.• 
racaat edilir. Gazetemiz ili.nların ınes'u· 
livıetini kabul etmez. • 

- Başkasının işi olsaydı bu ka
dar ehemmiyet vermezdin değil 
mi? 

Bütün kanım batıma çıktı .• Göz
lerim karardı. Karşımdaki adamın 
bana o kadar iylik ettiğini unutu
verdim. Adeta hakaret eder gibi 

Suat Bey çıktıktan sonra Ali Ef.: 
- Genç çocuk, fakat görüyor 

musun halinde bir züppelik var mı. 

Bugün bir kırıklığım var. Diz
lerim ağrıyor. Halbuki ne yürü
düm. Ne egzersiz yaptım. ı,tiham 
da yok. 

Retit Bey erken geldi. 
ı yüzüne haykırdım: 

Ne kadar olsa iyi terbiye gör
müş. Yaşına göre yüksek bir mev
kii var. Fakat hiç göze batmıyor. 
Çünkü vekarh, temkinli ç!?cuk. 

Ali Efendi kendi kendine bir 
müddet güldükten sonra ilave etti: 

- Bizim o Şefik Beyin hali ne
dir. Kırk yaşına geldi. Hala züppe 
likten kurtulmadı. Ne insanlar var 
yarabbi .. fakat böylelerin hakkın
dan da şirret, J.>elah kadınlar geli
yor. Bir zayıf taraflarını yakala
dılar mı dünyalarına töbe ettiriyo~ 
lar. Bizim Reşit Beyin ki gibi .. 

- Ondan yeni bir haber yok 
mu Ali Efendi? 

- Çok tükür yok. Kadın para
ları aldı. Daha ne olacak .• lsizim 
Bey de pek başı boş yaşayamaz ya. 
Bakalım ne olacak. Ben razıyım 
evlenmese bile başka bir kadınla 
ya~asın, tek onu tekrar bulmasın. 
Eğer öyle bir şey olursa bu defa 

Y azıbane işlerine baktı. Mek
tupları, makbuzları imzaladı. Ve 
nihayet sordu: 

- Kimler geldi, gitti. 
- Tütün tüccarı Galip Bey, 
- Başka? 
- Alyans Müdürü Mösyö Fres-

ko. 
-Batka? 
- Bursadan Bağcı zade Nuri B. 

isminde biri. 
- Bir kağıt bırakacaktı. 
- Evet masanızı!) üstünde. 
- Peki başka· 
- Suat Bey. 
Retit Beyin yüzü buruttu, ka,la-

rı çatılır gibi oldu: 
- Daha o yazı bitmedi mi? 
- Bitti. Bugün aldı. 
- Ne gayret böyle .. Hani on bet 

günden evvel yetitmez diyordun. 
- itim yoktu, bitirdim. 
Re~it Bey dikkatle yüzüme ba

kıyordu. 

- Ne demek istiyorsunuz Beye
fendi? 
Ayağa kalkmıştı. Yavaş yavat 

yanıma geldi. Bir canavar gibi üs
tüne atılmak istiyordum. fakat o, 
yüzümün aldığı şekilden korkmuş 
gibi yavaşça elini omuzuma koy
du. Yumuşak, sakin bir sesle: 

- Evladım, kızım, yavrum, de. 
di. Müteessir olacak bir tey yok. 
Maksadım senden şüphelendiğimi 
söylemek değil, seni etrafında dö
nen tehlikelerden korumaktır. Sa
na her zaman söylemez miyim, se
nin gibi güzel, genç bir kızın hava
sında daima zara~lı böcekler, ke
lebekler dolaşır dıye .• Ben Suat Be
yi fena bir genç olarak tanımam. 
Fakat olur ya, bu zamanda kime 
güvenirsin. Başından neler geçti 
biliyorsun.Gençlik hali bu .. .lnsanın 
zayıf tarafına rastlar. Heyecana 
düşer .. Anlıyorsun ya, maksadım 
senin şerefini, iffetini muhafaza 

Bugünkü Program 
ISTANBUt. ı 

17,30 Gramofon.. 
18,30 Orkeıtra 
19,30 Kemani Reıat Bey •e arkadaılarr.. 
21 Gramofon. 

21,30 Anadolu Ajanıı, Borıa haberi, Saat ayatf 
ANKARA ı 

12.30 - 13.,30 Gramofon, 
18. 18,45 Orkestra. Vever ou•erture Pre· 

cio•a, Verdi Fantaİ•ie Riıoletto. Strauı Val· 
ıe Ander $çhönen. Llamert Donan. 

18.45 - 20 Alaturka ıaz. 
20 Ajanı haberleri. 

V ARŞOV A ı 1411 m. 
16,25 Pli.k ile alon muıikiıi, 17, Şen ç.o· 

cuk ne4riyah, 17,::0 Pl&k meıhur artiıtl<Jriıı e• 
ıerlerinden, 17,SO Müıahabe, 18 Kadın ıaa· 
ti, 18,15 Karııık köylü programı, 19, Mü· 
ıahabe, 19,45 Taganni Giordaro, Maııenet, 
Alvarez, T oıti, Melodyst, 20 Mı.iıahabe, 20,55 
Hafif muı"ki, 21.SS Haberler, 22,20 Net eli 
ne4riyat, 23,20 Spor 23,30 Danı muıikiıi, m\i 
ıahabe, danı muıikiıi. 

BUDAPEŞTEı 550 m. 
15,20 Sahibinin seıi pl.iklarr, 16 Zirai mü· 

ıahabe1 16,50 Stefan Bertha ıalon takunı, 
17,35 Müıa.habe, 18,35 Karıtık musikili neı· 
riyat musiki ali: mektebinden naklen. 20,JS 
Spor ve Koıular, 20,50 musahabe Konteı Bet 
len, 21,20 Macar halk ıarkıları Ella Nemeth1 
Bela Cıoka, 1. Szilas1i taarflarından ...-e Si• 
san takımJ refakatile, 22,50 Haberler, 23,05 
Piyano konseri Mel. Marıarete Laı:doff,- ta· 
rafından, 23,45 Salon musikisi ve cazband. 

V 1 Y A N A : 518 m. 
18 Hafif musiki Radyo orkeıtra11, Joıef 

Holzet, 19,35 Franz Braumann kendi eıerl...
rini oku1or. 20,05 Francia A.ranyi tarahndaıı. 
keman konseri, 20,55 Sa.at afarı, haberler ••· 
21,0S İspanya ıeceleri isminde sahneler v• 
muai.ki, 22,50 Ak4am konseri, radyo orkeıt• 
rası, Josef Hol:r:er. Müteakiben, Tamimler. 

PRAl:, 488 m. 
17 Ostravadaen, rad70 orkıtraıı, 18,30 Mii• 

sahabe, 18,45 Plak, \9 Almanca neıri1at, 20 
Haberler, 20,05 Askeri: musiki, 21 müıahabe, 
21,20 Taıanni Madam Suz.a.nne Karin tara· 
fından, 22 Saat ayarı, 22 Oıtrayadan Orkeıt• 
ra konseri, 23 Haberler, 23,20 Karııak net• 
riyat. 

MILANO - TORINO • FLORANSA: 
18 Orkestra musikisi, 19,05 Spor haberle· 

ri. 19,.20 Haberler, pli.k, 21 Müa..habe, pli.k, 
21,05 Musahabe, ~":!:1,35 La Giornata di Mar· 
cellina isimli melodram musikili piyeı, isti .. 
rahatlerde müsahabeler. 

B E L G R A T 430 m. 
18 Konser, 20 Müıahabe, 20,30 PJi.k, 21,05 

~ Milli temıil, 23,35 Ova Jelena lokantasındao 
naklen, siıan musikisi, 24,05 Kruz Mihailo 
lokantasından naklen dans musik.iıi. 

BOKREŞ 394 m. 
10 Ruhi ne,r i.yat Patrikhaneden, 11,30 Ru• 

hi neıriyat, 11,45 Ruhi musiki plak, 12 Sen" 
fonik plAk muıikiıi, 13 Plak, 14 Haberler, 
14,15 Plak, 17 Köylü proıramı, 18 Jean Mar 
co orkestrası karııık muıiki1 .. . 19 Haberler, 
19,15 Konserin de-..amı, 20 Unıverıit• radyo 
ıu, 20,45 HaftanJn İçmali, 21 Madam Radu· 
leıco tarafından taganni, 21,20 Rad10 orke•t• 
ra•ı. 22 Konferanı, 22,15 Radyo orkeıtra-'f 
23,45 Son haberler. 

4 Birinci kanun Pazartesi 
ISTANBUL t 

17,30 Gramofon. 
\'1 Fransız. ca derı ( llerlemiı olanlara), 
1\ :.30 Mahmure Handan Hanım. • 
19.30 Bo<tayii Musiki h•y'eti. 
21 Gramofon.. 

21,30 Anacİ.olo Ajansı, Borsa haberi, Saat a7art 

5 Birinci kanun Salı 
ISTANBUt. ı 

17.JO Gramofon.. 
18,30 Orkeıtra. 
19,30 Eft.alya Sadi H. Sadi Bey •e &r• 

kadaıları. 
21 Gramofon.. 

21,30 Anadolu Ajanıı .. Borsa babe.ti, Saat ayal 

6 Birinci kanun Çarşamba 
lSTANBUL: 

17,30 Gramofoa. 
18 Fransızca derı ( Jlerlemit olanlara). 
18,45 Şehir Tiyatro•u artiıtleri tarafından 

temsil. 
19,30 Beda1ü muıiki heyeti. 
21 Gramofon. 

21,30 Anadolu Ajanır .. Bor•• haberi, Saat ayai 

7 Birinci kanun Perşembe 
ISTANBUL ı 

17,30 Gramofon.. 
18,30 Orkettra. 
19,30 Kemal Niyu.i Be1 •e arkadaılan. 
21 Gramofon. 

21,30 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, Saat ayart 

8 Birinci kanun Cuma 
lSTANBUL ı 

12,30 Türkçe pli.k neıriyata. 
17,30 Gramofon. 
18,30 Orkestra. 
19130 Hanımlar heyeti. 
21 Gramofon. 

21,30 Anadolu Ajanıı, Borsa haberi, Sut ayar1 

9 Birinci kanun Cumartesi 
ISTANBUL, 

17,30 Gramofon. 
18 Franaızca derı (Müptediler• mabıut) 
18,30 Mahmure Handan Hanım. 
19,30 Refik Be1ler heyeti. 
21 er.mofon. 

21,30 Anadolu Ajanır, Borsa haberi, Saat ayar1 

etmek. 
Omuzumdaki elini çekti.. Çe.ı,ıe· 

me götürdü. 
- Ya, ifte böyle yavrum. Bana 

kızma. Bilakis böyle serzeni,lerim· 
den memnun ol, bot yere ıeni in· 
citmek ister miyim hiç·. Senin ate• 
şin var gibi .. Nasılsın. 

Retit Beyin bu babaca ıevgisi 
beni yumutattı. 

Mırıldandım: 
- Kırıklığım var. Belki de ü'üt· 

müşüm. 

- Haydi erken giL Madam sana 
bir ıhlamut I,apsın. Sinirlerin de 
yatı,ır. 

-_Teşekkür ederim 
• • * 

Çok hastayım. Bütün gece ka· 
buslar geçirdim. Sabahleyın ma· 
dam odama geldi. Bileklerimi, şa· 
kaklarımı kolonyalarla oğaladı. Ue· 
rece koydu. Otuz sekiz. Ne şefkatli 
kadın, her işi bıraktı. Kocası git
mişti. Hemen hizmetçiyi doktora 
koşturdu. Ne kadar olsa tecrübesi 
de var. Daha doktor gelmeden ha· 
fif porgatif te verdi. 
Karşı sıramızda bir doktor var

dı. Geldi. 

Muayene uzun sürmedi: 

"'Bitmedi,, 

• 
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Hariçte ve 

Meclis Reisi Kazım Paşa Hz. nin kerimeleri Neriman Hanımla Reşat 
Şemşettin Beyin nifan merasimlerinin yapıldığını yazmıştık. Gazi 
Hz. nin de ~erel verdikleri bu "ıunimi günden bir intiba .. 

, 

Dahiliye Vekili Şükrii Kaya Bey 'Ankarada avcılar 
et ii. 

·· ve aı -"~ --·· -f"'"·"" gt. ·-·· --··-: . ... ;,ndüz Beye bir köpek heykeli he· 
diye etti. (Ankara foto r .. unabiri miz Cemal Beyin resimleri ••• ) 

Yerli mallar 
Sanayicilerin görüşü de 

bambaşka .. 
Bazı yerli malların ecnebi malı gi

bi satılması meselesi her tarafta bü .. 
yük bir a laka uyandırdı. Y a lmz bu a· 
lakaların mahiyeti a lakadıır olnalara 
göre muhtelif görüş farklan arzetmek 
tedir. Ticaret odaaı, Ticaret ve Sanayi 
müdürlükleri bu işi yapanlan tecziye 
İçin komisyonlar teşkil etmekte aley
leriode takikat yapılmaSI için teşeb • 
büsata giı·işmektedirler. Diğer taraf • 
tan milli sanayi birliği bu İşe cesaı·et 
edenlerin tecziye•i için bir teşebbü• ya 
pılmasmı bile zait bulmaktadır. Sa . 
nayi birliği yerli mallarrn bu gibi al • 
dalıcı lıareketlerle saı-sılmıyacağına 
kanidir. Bunu Sanayi birliği umumi 
kiitibi Nazmi Nuri Bey !!Öyle izha edi. 
yor: : 

- Bu hareketten fevkalade mem • 
nun ve mesudum. Hatırlarıınız ki ye
di ume evvel yerli mahm aldırmak i • 
çin kırk dereden su getirdiğimiz hal· 
de buna muvaffak olamıyorduk .. 928 
de birinci yerli mal!ar sergisini açı§ 
nutkumda söylemiştim ki pek yakm 
b i.- tıtide beğenilmiyen yerli malı onu 
1 /.,enmiyenlt"rİn elinde kendi mevcı.~ 
diyetini •Ürmek için bir silah olacak • 
tır. Aratlan beş sene geçmeden bu e • 
mellerim tahakkuk etmiş, ecnebi malı· 
nı yerli malı diye •Ürmek hareketleri 
meydan almıştır. Şu halde artık yerli 
ınalı kendi yerinde, Öz vatanında ıa .. 
yik olduğu mevkii bulmuştur. Bu gibi 
hareketler yerli malının istihlak kud
retini arttıran kuvvetli 8millerdir. Bir 
gün, iki gün yalan söylemekle elde 
edilecek basit bir menfaat zevale mah . 
kumdur. Bu gafiller bu yanlış hareket 
lerini tashih edecek kadar bir zamana 
da maliktirler. Ben kendi cephemden 
bu neticeyi görmekle müftehir olduğu 
tnUZ' l ilive ederim.'' 

1 İş ve İşçi 1 
Milliyet bu sütunda iş ue İ§fİ isli· 
y~nlere tavassut ediyor. iş ve işçi 
istiyen/er bir mektupla iş büro
muza müracaat etmelidirler. 

İş aranıyor 
19 yaşında ilk mektep mezunu ça· 

lışkan ve her iş görür bir genç her 
Yerde İş arıyor milliyet gazetesinde 
işçi namına mektupla müracaat. 

....................... 
Poll•t• 

Barda kavga 
Bir kadın şişe ile başındiın 

yaralandı 
Tepebaşında Vinergarden barına 

Kasımpaşada oturan Sadık ve arkada 
şı Recep giderek Madam Galina is
minde bir kadının masasına oturmak 
İstemişler, Madam masasında oturt .. 
mak i~temediğinden Re""~ep ve Sadık 
kavga çıkarmışlardır. Neticede Sa • 
dık Madam Galinayı şişe ile başından 
yaralamı§ ve bu sırada bar garsonları 
tarafından zabıta haberdar edilmiş ve 
yetişen polisler her iki•irıi de yakala • 
mışlard.r. 

iki okka esrar 
Y alovadan gelen Şeref İ•ll'linde bi

rinin elindeki bavuldan iki okka esrar 
ve kaçak sigara bulunarak müsadere 
edilmiştir. 

Dayak iddiası 
Galatada Sandalcı Ali polise müra 

caat ederek sandalcı Nuri tarafmdan 
dövüldüğünü iddia etmi~ ve sandalcı 
Nuri yakalanmı~tır. 

Çalınmış bir çok halı va 
seccade bulundu 

Emniyet müdürü ikinci şube hırsız 
lık masaıı memurları tall"afından muh 
telif zamaniarda ve muhtelif cins ve 
ebatta çalınmış olan kıymetli halılar 
ve seccadeler elde edilmiştir. Bu gibi 
eşvası çalınhtış olan halı ve seccade 33. 

bipleri Emniyet müdiriyeti ikinci şube 
ikinci kısım merkez memurluğuna mü
racaat ederek zayi veya çalınmış olan 
halı ve seccadelerin eb'at ve cinsini 
isbat ettikleri takdirde malları kendi
lerine iade edilecektir. 

Dükkanda bir hırsız 
Dün gece c ... latada Bankalar cad. 

desinde bir hırsızlık olmuştur. HırSiZ• 
lık şu şekilde olmuştur: Arnavut Ka· 
:z.m isminde biri Bankalar caddesin -
ele 28 numaralı berber dükk8.n8.ının a~ 
ma kiJ:dini kırmak surctile .·ittisalİn · 
deki bakl<al dükkanına girmiş, bu dük· 
ki.ndan cigara ve bir m\kdar da para 
ço.larken , dükkanın kırık kilidi naza· 
rı dikkati celbetmi§ ve hırsız cürmü 
meşhut halinde yakalanmı~tır. Bu ada 
mın daha bazı hırsızlıkları olup 'llma 
dığı araştırılmaktadır. 

dahilde neler oluyor? 
Amerikada beyazlar da linç ediliyor 

Mahpusu almak üzere hapfraneye hücum eden halk, köşede linç ~den· 
/eri haklı bulan Maryland valisi •• 

Cangtlfe1' darağacınaa 

.Amerikada Li ldberg'in çocuğu ka· 
fl"ldıll'ı gllnden ~eri, o zamana ka • 

' dar yalnız zencilere tatbik edilen linç 
usulünün yavaş yavaş beyazlara da 
t"§miline doğru yol açıldı.Lindberg'in 

çocuğunun kaçırılması Amerikan ef -
ki.rı um~miyeainde derin bir iğbirar 
hasıl etmiı, öteden beri tekerrür eden 
çocuk kaçırma hadiseleıine kar~ı infi· 
al gün geçtikçe büyüm;,ğe başiannştı. 

Bundan bir müddet evv"I Amerikada 
Maryland hükı'.imeti dahilinde, beyaz 
bir Gangster bir çocuğu kaçırrııış. ve 
en nihayet yakayı ele vererek, h a pis· 
haneye atılmıştı. Fakat halkm gi>.leya 
ru o dereceyi bulmuıtur ki, bl' gece 
kesif bir kalabalık mahpu•un bul.undu 
ğu hapishaneye hücum ederek, !i.ap1~ 
yı kırmı§lar ve mabpus'.J zorla a .c:ırak 
aiirüklemitler ve hapishanenin avlu .. 
sunda bulunan bir ağaca asdıktan son· 
r.,_ da cesedini yakmışla•· dır. lıin garip 
tr rafı bizzat Mariland valisinin yapı • 
lan linci yerinde bulma.ıdır. Vali !in· 
ce iştirak edenlerin hepıini affetmiş 
ve kimse hakkında kanuni takibac ya• 
r üamıyacağını ilan etmiştir. Son za • 
mantarda sık sık teken>ir eden ço"uk 
ve insan kaçırma vak'alarınm bu su "' 
n.tle önüne geçilmek istenilmektedi~. ' 

Yunanıstar. ia gördüklerim: 2 

A ~~' na.roz' da papaslar! 
Vlanastır içinde yaşayan 

fazla keşiş var 
7 binden 

Aynarozda ge nç papaslar 
(Bu resim müoaade etme mit olmalarına rağmen almmııtrr.) 

Ortodoksların dini merkezi olan -Ya bu tavuklar? 
Aynarozda yaşayan yedi binden İzah ettiler: 
fazla siyah elbiseli insan, kendi - Eskiden Aynaroza tavuk ta 
iddialarına göre dünya işlerile ala- girmezdi. Son senelerde çıkan bir 
kalarını tamamen kesmit ve her kararla ve muayyen maksatla buna 
türlü zevkten mahrum bulunuyor· müsaade ettiler. Bunların suyu ve
lar. Burada papaslar günün sekiz eti yalnız hastalarımıza veriliyor. 
saatini ibadetle geçirmektedirler. • • • 
Geriye kalan on altı saatin altısı Manastırın avlısında yanımda 
uykuda ve on saati tetebbü1 hasbu- götürdüğüm fotoğrafçıya papasla
bal ve manastır işlerine nezaretle 
ge·çmektedir. 

Manastırlarc{a öğle ve akşam ku 
rulan sofraların cidden mükellef 
olduğunu buralarda misafir kalan .. 
!ardan dinledim. Zira ziyaret için 
veya tetkik için Aynaroza gelen 
bir çok Ortodokslar ve meraklı

lar arzu ettikleri kadar buradaki 
manastırlarda kalabilmekte ve mi
safir edilmektedirler. Manastırlar· 
da misafirler için odalar ve bazı 
manastırlarda müstakil küçük ev· 
ler vardır. Ve dişi mahlUkun gölge
si bile haram olan bu mukaddes 
kıt'ada enfes rakı ve şarap bulun
maktadır. 

Yalnız Vatopedi' deki manastı
rın denize nazır kütüphane balko
nunda etrafı teyrederken, bahçede 
bir kaç tavuk gözüme ilişti. Merak· 
la sordum: 

ın grun halinde resimlerini çekm~ 

Büyük Liiura manastırını ziyaretten 
çık., 

sini söylemiştim.Bu kenarda dalları 
yerlere kadar sarkmış bir portakal 
ağacının önünde duran dört be9 
genç papas fotoğraflarının alınma
sına müsaade etmediler. Sebebini 

Eski has ahırlarda açılan ehli hayvan sergisi dün kapandı. Yukarıld 
Tesim sergide kazananlara mükafat tevzii esnasında alınmWP:. 

Geçenlerde Sovyet ŞiiTalar merkez icra komitesi Teisi Kalenin Tadyoda 
Amerikan milletine hitap eden bir nutuk söylemişti. Ortada Kale~:. 
mikro önünde nutkunu söylerken, sağda Postc ve T~al .l:'>mlur 

4. 1. Byk~ 
• 

Çin Rorsanları üç lngiliz bahri)•esi ni gemilerile bera_ber !·iao_ nehrin.'.n 
ağzında yakalamı1lar ve beş oy bunları salweı·memışlerdt. Nıhayet uç 

/ngiliz bahriyelisi serbest btrakılmış, fakat bu defa da korsanlar yakayı 
ele vermisleı·dir .. Yuka.-ıki resim üç /ngiliz bahriyelisini ve yakalanan 

• korsanların kütle halinde idamım gösteriyor. 
......................................... --_. ..... 

T optaşı semt kongresi 
C. H. F. Uıküdar Toptaşı semt oca• 

ğının 934 kongresi yapıldı ve kongre 
birinci ·reisliğine lbrahim Hakkı ikinci 
reislğine de Nuri beyler seçilmiılerdir. 

Ocağın bir senelik çabşma raporu mÜ· 
zakere ve kabul edildikten sonra idare 
hey'eti intihabı yapılmıt ve Mustafa, 
Nuri, Şinasi, Ali, Hüseyin beyler ittifak· 
la idare hey'etine seiçlmitlerdir. Ondan 
sonra umum hey'et Baıvekil ve Fırka 
umumi reis vekili ismet Paşa ile fırka 
umum katipliğine kongrenin tükran ve 
tazimlerini ıunmağa karar vermiıtir. 

sordum: 
- Büyüklerimiz menettiler. Ce

vabını aldım. 

Yanımda duran Selanikli bir ga· 
zeteci gülümsedi. Ve Aynaroz pa· 
pasları aleyhine kulaktan kulağa 

fısıldanan bazı rivayetlere işaret 

ederek ilave etti: 
- Anlaşılan dedikoduları teyit 

edecek vesikalar bulunmasını iste
miyorlar! ... 

Fransız muharrirlerinden Paul 
Marand da Aynarozdan bahseder· 
ken Aynaroz teşkilatında dokimos 
veya "rasophore,, namını taşıyan 

bu genç papaslar üzerinde tevak
kuf etmişti. 

Yüzlerini çerçeveliyen kumral ı 
tüyleri uzun saçları, "zostiko" de· 
nen siyah libasların vücutlarını ört 
tüğü bu nevzatlar da erkekten zi -
yade adeta bir kadın gülüş ve ba • 
kışı var ... 

Mecdi SADRETTIN 
"B' d' ıtme ı,. 

Spor 

Galatasaray-İstanbul.spor 
Galatasaray klübü ile lstanhubpor :\• 

rasında cuma günü Galatasarayın 1 ır..a;i"
lubiyetile neticelenen bir maç > ı.prlc!ı· 
ğını yazmııtık. 3u mÜn•selıotle duot Ga 
latasar~y klübü reisliğinden bir ınck· 
lup aldık. Bu mektupta c7cfönle cleoi 
yor ki : 

Galatasaray, Sporu Sp?r için yaptıjı 
için ne yenmeyi ve yenilmeği tabii arlc .. 
der. Bu itibarla Spor maçı yirm diakka 
kadar devam ettikten sona·a, y2ron _keJ. .. 
mqtır. O vakıte kadar bir gol yapnı:' 
olan htanbul Sporlu arkadaşlarının, 
sert oyun bahanesile sahayı terk etmi~ .. 
!erdir. Galatasarayın sert oynayıp oyna 
madığı bahsi uzun münakaşayı mucip o· 
lacağı için muhterem gazetenizin sütun 
!arını beyhude yere İşgal etmek istemi· 
yoruz. Maksadnnız, 20 dakika oynanan 
ve daha 70 dakika devam etmesi liı. 
zım gelen oyun vaziyetini te~pit etmel<· 
tir. 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköy, Tı ı-çular .;:addesi No. 33 

(10527) 9021 

Be§İktaı icra dairesinden: Mahcuz o

lup paraya çenilmesi karaı-la§lırılan be· 

yaz renkte tahminen IS şer ya§ında. iki 

beyğir ile arabasmm delli.liye ve ihale 

pul resimleri mÜ§terisine nit olmak Ü· 

zere 13-12-933 çarıamba günü saat 10 

dan 12 ye kadar Fatih At pazarında sa· 

tılacağından tal.iplerin o gün vf! o saat· 

te bulunacak memurine mürac&atları. 
(10573) 

ZA Yl : lstRnbul lt!-alJ.t rr!mr<._;;;;.,. 
den almıı olduğuınuz 11964 l•Jm .. o u 
depozito makbuzu zayi cyledıfin»zi ~ 
lan olunur. Mordo ve Hayim D•non. 
(10608) 
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Dün Mecliste münakaşalar oldu 
(Başı 1 inci sahifede) 

oan mürakabe edilmesi arzusu i.~har 
edilmi~ti. Bu mazbata 926 dan evvel 
veri)miı ve bunun Uzerıne tetkikat ya
pılmış, ayr ıa.yrı encÜhıenlere gitmiş 
ve nihayet :naliye encümeninde Oiva 
nı Muhasebat tezkereıL"lde göatcrilen 
tefsire ihtiyaç olmadıiı miita.leasile 
Bütçe encümenine veriimif, Bütçe en
cümeni de tefsir ve mürakabeyi varit 
1rörmiyerek esasen iki kıs.mı ihtiva e
den bu keyfiyetin, yani 1663 nuınarah 
kanun çıkıncaya kadar Divanı Muha· 
aebatın mürakabeaine ilıtiyaç olmadığı 
ve bu idarelerin heaabatıntn bir ka • 
nunu mahauıla mürakabesi emredil • 
mi§ ve 1663 numaralı kanun çık(ık • 
tan sonra sarih olarak o kanunla mü -
rakabe olunacağı yazıldığı bildiı ilmi§· 
ti. 

Şimdi evvelemirde Divanı muhase• 
bat noktai nazarının muhterem heyeti 
niz karıısında anlaıılması icap eder. 
ikinci derecede Maliye encüınerıi ne i 
çin tefsire lüzum görm~miştir ve tesis 
ınevzuudur, demiıtir ve nihayet büt
çe encümeni mazbataaı.;ıda vikıa taf .. 
ıil cbniştir. Bu iki noktai nazarı ne .. 
den muvafık görmemit6r. 1663 numa· 
ralı kanunun netrine kadar olan mua • 
me1ibn kanunu mahsus!anna göre mü 
rakabe edilmesi icap eder •• Neden Di· 
vanı Muhasebat mürakabe edilmesine 
lüzum olmadığı kanaatine varm•ttır? 
Bu cihetlerin izahını iateyoruın." 

JhtiUilın tarif.çesi 
Bütçe encümeni nam.ına Mazbata 

muharriri Mükerrem Bey {laparta) 
Bu ıuale cevap vererek ihtilafın bir 
taribçeaini yapmıf ve demİ§tir ki· 
"- Mecliai ali inhiaar idareleri he

gapJarınm Divanı Muhasebatça diğer 
müeaseaeler gibi tetkik edileceğine .da
ir bir hüküm kaydetmemiıtir .. Binaen
aleyh mecbut mevzuatu göre bir tef • 
ıir talep edildiğine göre tefairi nıevzu 
ata istinat ettirdik. Eğer Refik Beyin 
tetkiki veçhile inhisar idarelerinin 
1660 numaralı kanuna kadar qlan za· 
man için yani 1927, 1928 ve 1929 se • 
nelerinin hesaplannın d~hi Divanı Mu 
hasebatça tetkikini tenııip buyuı"Uraa 
bu husu.ta bir maddei kanuniye tan • 
zimini ya hükümete yahut ta encümen 
lere meclisi &li emreder. Biziın visıl 
olduğumuz netice mevcut kanunların 
hükümlerine göre 1660 numaralı ka
nunun neşrine kadar olan zaman için 
bu heaapların Divanı Muhasebatça tet 
kik ve mürakabeye tabi tutulmaması 
merkezindedir. 

Rasih Bey (Antalya) - ldarei u • 
mumiyeye ait müeaaese!erin hesapları 
neticeaini Divanı Muha,ebata verme • 
meleri bendenize çok aykırı geliyor. 
Maliye ve bütçe encümenleri i§i daha 
tavzih etmeleri İyi olur. 

Malyie encümeni mazbata muhar ... 
riri lhaan Bey (Beyazıt) meaeleyi et• 
rafile anlattıktan aonra hükiimet şa • 
yet 1660 numaralı kan.ından evvelki 
zamanlarda tanzim edilen hesabatın 
mutlaka Divanı Muhasebatça tetkiki • 
ni istiyorsa bunun hakkında bir kanun 
teklif eder dedi. 

lhi imza 
Ziya Gevher Bey (Çanakkale) 

Ihsan Beyr. hitap ederek: Zatı alini • 
zin buradı.. iki jmzanızı görüyorum. Bi 
riai bütçe enı.:.Ümeni mazbatasında, dı 
ğeri Maliye encümeni mazbataaında. 
Hem de ma~bata muharriri sıfatile. 

Halbuki her iki encümenin mazba • 
tasında müttezat fjkirler vardır. Bu -
nu nasıl telif edeceğiz? 

Ihsan Bey cevap vererek: Nizam· 
namei dahiliyeye göre herhangi encü
mendı; olursa olsun değıımiş olsa da 
mütezat fikirler söylenebilir. Halbu • 
ki bendeniz Maliye encümeninin bü
kiimet tarafından kanun tanzim edil
sin yolundaki fikrini heyeti celileye i
zah ediyorum. Bunda bir tezat yok • 
tur. 

Hasan Fehmi Bey (Gümü§hane) 
Şahsi maruzatını arzederek Divanı 
Muhasebatın bu hesaplara bakma • 
sında fayda olduğu mütaleasına itti • 
rak etmiştir. 

Mükerrem Beyin fikri 
Mükerrem Bey (lspnrta) - lnhi • 

&ar idarelerinin he.saplarının bebeme .. 
hal Divanı Muhasebatça tetkikini mec 
!isi ali arzu ediyorsa ya hükumete em
reder, bir Jiyiha gelir, yahut azayi kj .. 
ram buna dair bir kanun teklif eder • 
ler. Veyahut meclisi ili resen encü -
menlerine böyle bir kanun yapmasını 
emreder. dedi. 

Divanı muhasebatın faydası 

Refik Bey (Konya) - Tekrar kür
ıüye gelerek Divanı Muhasebat maki 
neainin faydalannı teb!\rÜz ettirdi ve 
ilave etti: Dııarıda rear.tiyet ifade et
miyen bir lisanla hazan devlet muame 
!atım tehir ettiği ıeklinde bir telakki
nin yer bulduğunu hepimiz iıitiriz. 
Bu i§İtmenin tabii manası yoktur. Fa • 

Milliyet'in romanı: 80 

kat ne de olsa işitiyoruz. Bendeniz 
bu vesile ile §unu .Wyle~neğe mecbu ~ 
rum, ki Divanı Muhasebat devlet tcş 
kilatımız arasında haktkaten faydali 
müeıseselerimizcien biridir. Devletin 
bir kuruşunun alınması ve verilmesi 
muhterem meclisiıniz namına bebeme 
lıal Divanı Muhasebatm mürakabesi 
eli ve eözü altında geçmelidir. Fay • 
da bundadır. Milli hakimiyetin mana· 
aı da burada tecelli ede•. (Yaıa sesle
ri, alkıılar) 

Bundan sonra Bütçe encümeni re
iai Muatafa Şeref Bey aüz alarak Ziya 
Gevher Beyin bir •ÖzÜDe iıaret etti: 

- Encümenimiz Çf>k hasıaıtır .. Te§ 
kili.tı esasiye kanununa 'nünafi bir va 
ziyet gördüğü takdirde bunu heyeti 
muhteremenize arzı bir vesile bilir. Bu 
itibarla Ziya Gevher Beyin dediği gi
bi teıkilatı eaaaiyeye mtıhalif bir hare 
kette bulunuıumuz vat;t değildir. Ve 
bu beyanatı yerinde bulmuyorum. 

Ziya Gevher Bey bu manada bic söz 
söylemediğini ifade etti1<ten sonrn me 
ıı.elenin Divanı muhasebat encümeni ... 
ne tevdii hakkındaki takrir okundq. 
Ve kabul edildi. 

İdarei umumiyei vilayet 
kanunu 

ANKARA, 2 (Telefonla) - Mec • 
liste idare umumiyei v.iiyat kanu~ıu-
86 ve 133 üncü madde:erile 144 ün • 
cü maddesinin dördüncü fıkraıını ta
dil eden kanunun birinci maddeainin 
değiıtirilmeai hakkındaki layiha görü 
ıillürken Refik Şevket Bey aöz aldı ve 
bir hüküm hakkında ıual ıordu •. ikin· 
ci maddede "mezkıir kanunda" deni -
yor. Makıatları nedir? 

Dahiliye vekili - ldarei ıırnumiyei 
vili.yat kanunu • 

Refik Şevket Bey - O h,.J,h.: mPSe · 
le çatallaıır. Mezkur k'>nwm lutfen i· 
:1a t etsinler. 

Dahiliye encümeni m.,zb•l"- muhar
ı·iri Şükrü Bey (Çanakkale ı - Orada 
mezkiir kanundan murat 1561 numa
ralı kanundur. 

Refik Şevket Bey - O halde tadil 
uaulüne riayet için bir Madde içerisin
de tadil edilen kanun birinci madde • 
de olduğu gibi tasrih eJilsh ki iltiba· 
aa mahal kalmaaın. Bendenız 11mez 
kür"' un matufu aleyhı,..den (3) ka • 
nun hatırlarım ve §aşırır•m. 

Şükrü Bey (Çanakkale) - Bende· 
niz mezkiir kanun yeri.ne "ışbu ka · 
nun'1 diyeceğim ( gÜrültüler, oln1az ses 
!eri) 

Reis - Mezkur ka1tunclJn maksat 
hangi kanunsa ikinci m:ıddoerı ir ilıare 
sine onun yazılmasında mtıtabık mı:sı
nız?. 

Şükrü Bey - Evet efondim. 
Reis - O halde mesele yoktur. Mez 

kur kanun yerine ne koyacağız. Onu 
bize ver de okuyalım (handeler) 

Şükrü Bey - Z11pta geçti. 
Reis - Zapta geçti amma, ben zap 

h okuyamam, ki .. 
Bundan sonra mezkıir madde yeri

ne kanunun numarası tasrih edilerek 
reye kondu ve kabul eı!ild,. 

Beş senelik 
Sınai proğram 

(Başı 1 inci sahüede) 
ait sanayi müesseselerinin gerek bugün· 
kü hayatiyetleri gerekse beş sene ve a· 
ti için devamı bekasını temin edeceğine 
kani olarak programın çıkmasına inti· 
zar ediyoruz. " 

Vehbi Bey ne diyor 
lstanbul ticaret ve sanayi odaaı umumi 

katibi ve yüksek iktisat ve ticaret mek
tebi iktisat profesörü Vehbi Bey de 
diyor ki ' 

- Devletin ve fertlerin faaliyetlerile 
husule gelen ve bir bütünlük tetkil eden 
"millet ikitsadi hayatı' 'esasen bir sis
tem hayatıdır. Bu hayatın gelişi güzel 
ve hedefsiz cereyan ebnesi düşünülemez. 
Millet iktisadiyatında çok mühim bir 
mevki olan sanayi faaliyetlerimizi daha 
canlı ve kuvvetli inkişaflara mazhar 
kılabilmek için bu faaliyetleri planlaş
tırmak ve bunun için umumi fikirler 
teemmül temek, devlete ve fertlere ait 
mesai ve faaliyet sahalarını tespit eyle
mek ve kısa bir ifade ile sanayi iktisa
diyab sistemimizin esas hatlarını bir 
programla çizmek ve çizilecek bu prog
ram için ilk devre olarak beı senelik 
bir zaman, beş ıenelik yakın bir istik· 
bal göstermek bir ikt;aatçı için pek çok 
memnuniyetle kartılanacak feyiz vaat e
den büyük bir teıebbüstür. Cümhuri
yet hükfunetimizin beş senelik ıanayi 
plaru ve programı iktısadi hamlelerimi
zin mühim bir dönüm noktasını teşkil 
edecektir. ' ' 

ESRARSIZ HAYAT 
Hollywood'da sinema 

Yazan: VICKI BAUM 
bu eerginlik daha şimdiden taham
mül edilmez bir hale gelmiıti. 

Saat onda bir gazete hususi bir 
nüsha netredip Oliver'in ölümünü ha· 
ber verm.i~ti. 

Sonra bunLn bir balon olduğu an
laşıldı. Bizzat Bili Turner doktora te· 
lefon etti. Oliver pek fena idi. Fakat 
hala yaşayo•dı;. 

Hava ağır ve fırtına bulutlariyle 
yüklü idi: Yalnız keyfı her zamandan 
fazla yerinde olan biri varsa o da Don· 
ka idi. Hi\liı bir ş~yden haberi yok
tu. Fakat onun bu hali vaziyeti daha 
cıin1 "1ir- lı.ul .. ıe-tiriyo•tlu. 

')-,nka .n"hlıu~ kAdın rolü yapıyor 
du. t< ı ı,.. •t .-lr l'k. H~un çizmeler, bo· 
yun tılkıat, b,ı l.crra f .. ıine girdiği za .. 
rnan çok rah11:t r •i;y(rdu. Eisenlohr 

yıldızlarının romanı 

Terc.zme: KA.MRAN ŞERiF 
onu ilk plandan alıp halkın içine ka· 
M§tırmıştı. 

Donka'yı zincirle bir baıka kadı
na bağlamak icap ediyordu. Bu bir 
genç kızdı. Donka: 

- iki beygire benzedik, diyordu. 
Yalnız sen bırak, seni ben sürükliye· 
yim. Sen hiç bir ıey yapma .••. e mi? 

Francis - Peki, dedi. 
Eisen1ohr orada idi. Granit'in gön 

derdiği figüranı tetkik ediyordu. Sa
lıiden yüzündt!" bir yara izi vardı. Ei
senlohr haıin bir sesle: 

- Sana ne yapacağını ıöylediler 
mi? Dedi. Kendini •urüklelecekain. 
Seni görmelerine lüzum yok. Anlıyor 1 

musun? Sen mevcut hile değiJain, an· 
hyo.r musun? Bil ha .. a sakın rol yap
mağa kalkışma. 
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Maslak faciası şahitleri 
(Başı 1 inci sahifede) 

AJi Rizanın önüne geldik, otomobili o 
rada bıraktığını söylüyordu, halbuki 
orada yoktu, aradık, bulamadık. 

- Çalmı§lar dedi, 
- Karakola haber verelim cevabı· 

nı verdim. Karakola gittik. ifade ve• 
rirken komiıer bey saate baktı. Tam 
10,45 di. Karakoldan! çıktıktan sonra 
Ali.ettin Bey: 

- Lalaya gidelim de bir telefon e• 
dip vapur olup olmadığını sorayım, 
Göztepeye çoeuklann yanma gide • 
yim dedi, birahaneye tekrar gittik ve 
birer daha içtik. 

Mahkeme reisi bu noktada §ahide 
sordu: 

- Birahaneye bir davet Üzerine mi 
girdiniz, yokıa kendiniz mi girdiniz? 

- Bir davet vaki olduğunu hatır -
la.yamıyorum, Telefon etmek Üzere 
kendimiz girdik. 

- Yemin ettiniz, iyi dÜ§ÜnÜnÜz, bel 
ki hatırlaraınız ... 

- Bir davet vaki olduğunu hatırla
mıyorum. 

Reis Alaettin Beye teveccüh etli: 
- Kalkınız Ali.ettin Bey l Siz bira· 

hanenin önünden geçerken birahane 
sahibi Mihalaki Efendinin ıizi, aize ve 
receği bir köpeği vermek için çağır • 
dığını söylemiştiniz ve buradaki istic· 
vabınızda telefondan bahsetmemişti • 
niz .. 

- Filvaki davet oldu efendim, fa. 
kat timdi hatırlıyorum ki ben de tele 
fon etmek için zaten Lalaya gidiyor
dum. 

izzet Beyin zevcesi nediyor? 
Şahit İzzet Beyin iıticvabı bitmiş

ti, zevcesi şahit Madam Grenti çağml , 
dı, dedi ki: 

- Alaettin Beyle münasebetim ar
kadnlık hududunu aımaz, o akşam e· 
ve geldi, saatin kaç olduğunu bilmi • 
yordum. Zevcim izzet Beye: 

- Kalk bir otomobil gezintisi ya • 
palım dedi, izzet Bey h-.nüz banyo al 
mıştı. Ben de banyo almak üzere ha· 
zırlanmışbm. Kendisine biraz oturup 
dinlenmeaini teklif ettim ve ben ban· 
yo almak üzere yanlarından ayrıldım. 
Onlar da gittiler. Yanm saat, 45 daki 
ka s.onra izzet Bey eve avet etmİ§lİ. 
Başka bir şey bilmiyorum. 

Şahit garson Yorei Alaettin Beyle 
lzzet Beyin kendi masalarında oturup 
rakı içtiklerini, fakat k'lçta gelip kaç 
ta gittiklerinin farkında olmadığını 
söyledi. 

Diğer earson Yorgi: : 
- 8, 15 te geldiğini ve 9,30 da git· 

tiğini, ıaat 11 de tekrar geldiğini İyi 
hatırlıyorum. ikinci geliılerinde bira· 
lan ben verdim. Bu esnilda patron içe 
ride olduğu için Aliiettin Beyi biraha
neye davet eden olmadı. dedi. 

Reis gene Alaettin Beye teveccüh 
etti: 

- Ne derainiz Alaeettin Bey, bak 
ıizi çağırmamıtlar? •• 

- Efendim görmemİf olacak. Mi • 
hali.ki Efendi giıede oturuyor ve ha • 
na elini aallayarak (gel! gel!) i§are
ti yapıyordu. dedi • Garson Y orginin 
de şahitliği bitmişti. Lalanın sahibi o· 
lan şahit Mihalaki Efendi celbedildi. 
dedi ki: 

- Alaettin Beyle izzet Bey tam 
8,15 le geldiler. Gittikleri aaati gör • 
medim. ikinci gelİ§lerinde de ben ne 
elimle iıaret ederek ne dilimle bir cüm
le aöyliyerek kendilerini davet etıni§ 
değilim. 

Reiı Hikmet Bey Ali.ettin Beye sor 
du: 
- l§idiyor muaunuz Ali.ettin Bey? Siz 
beni Mihaliki Efendı gı§Cden elile i • 
ıaret ederek çağırdı demiıtiniz, hal • 
buki hayır çağırma.dun diyor, bu na• 
sıl iş?. 

Böyle bir münakaıa geçti mi? 
Alaettin Bey biraz sararmıştı, fakat 

itidalini muhafaza etti, 
- Efendim, dedi. ihtimal unutmuş 

olacaklar, hatta aramızda küçük bir 
de münakata oldu, köpeği göotermek 
üzere beni evine de götürmek için zor 
ladı.F akat işim olduğunu, evine gide· 
miyeceğimi söyledim. 

Rei• Mihalaki Efendiye sordu: 
- Mihalaki Efendi böyle bir müna 

kaıa geçti mi aranızda?. 
- Geçti ama efendim ikinci geli§in 

de değil, birinci gelİ§İnde geçti. ikinci 
gelişinde hiç konuşmadık bile efen • 
dim. 

Alaettin Bey kendi kendine ıöyle· 
di: 

- Herhalde hatırlıyamıyorlar. Bi
rinci gidi§imde zaten birahane kala • 
halık olduiiu için görüşemezdik ki •.• 

Reia §ahide gene aordu: 
- Ali.ettin Bey ikinci steli§inde bi

rahaneden telefon etti mi ? 
- Görmedim efendim. 

- Hayır. 
- Saçlı>niıı ha§ örtüne koy. 
Eiaenlohr hiç m.,mnun değildi. 
Donka aaııki harikuiade bir §ey gö 

rüyortnU§ gibi: 
- Ne gÜzel gözleri var! Dedi. 
O zaman Eeiaenlohı· n.vaz avaz ba

ğırmağa batla dı: 
- Kim ,.,nın yiizüne makiyaj yap 

tı? "Makiyaj <stemem" diye bilhaasa 
tenhib et;im. Nasıl ani.dayım yahu ..• 
Ben insan yüzü istiyorum, düzgüncü 
camekanı değil ! 

Bu sırada, yerden peyda olmuş gi
bi6 biri çıkıp bir kumaı parçasiyle 
Francia'in yüzünü epeyce sildi. Eisen
lohr megafonun iç:nden haykırdı: 

- Başlıyor mıy:z? 

Düdük otti\ Donk" birdenbire ta
kallüs etti, o ande zi1tdana •ürükle
nen bir mahpus kadın halini aldı. 
Francis, kafile-!1İn .: rtcı.s:nda ağır ağır 
ilerlerken, her ne olursa olsun diye 
Donka'nın ·,rüziine kork.'\k bir nazar 
fırlattı. Çehresi ml\kiyajsızdı. Hiç gÜ• 
zel değildı, yalnız betlıahth. Francİs• 
in kolu, vücudii Donka 'nın tcmasiyle 
ısınıyordu. 

- Telefon bulunduğu yer sizin o· 
turduğunuz yerden görülmez mi? 

- Görülür efendim. 
- Birisi telefon etae muhakkak gÖ· 

rür müsünüz?. 
- Görürüz efendim. 
Mihalaki Efendiden aonra bizzat 

Lala Efendi dinlendi: 
Lala Efendi ben Ali.ettin Beyi 

8,15 te birahaneye girerken gördüm. 
Fakat ben yatmak üzere yukan çık
rnı§tım, kaçta gittiğini bilmiyorum de
di. 

Bahaettin Efendi ne diyor? 
Muhakemenin en ıa:ranı dikkat §& 

hidi ıoför Bahaettin Efendi idi. Mü • 
ba§ir Gani Efendi §oför Baha.ettin 
Efendinin ismini haykırdığı zaman bü
tün salon dikkat keıildi. Bahaeettin 
Efendi salona girdi. Ale!Usul diğer 
ıahitler gibi tahlif edildi ve şahitliği
ni yapmaya ba!ladı: 

- Büyükdereye gitmiştim. Döner • 
ken saat ondu. Yolda hendeğin içinde 
saplanmış bir otomobil gördüm. Ya • 
nında bir de jandarma bekliyordu. Jan 
darmaya sordum: 

- Bir ıey yok. Geç! .. dedi. 
llerilemeğe baıladnn. 3 • 4 yüz 

metre ilerilemittim ki yol kenarında 
bir adam: 

- Dur işareti verdi. Durdum. Ge • 
len ve otomobilime bınen Alaettiıı 
Beydi. 

- Şişliye çek dedi ve yolda anlat· 
maya başladı: 

- Bir kaza geçirdim. Büyükdere • 
den geliyordum. Gelirken jandarmalar 
önüme geçtiler, dur dediler. Durdum. 
Vesika sordular, gösterdim. Okuyama 
dı, 

- Yürü karakola emrini verdi. Ka· 
rakola doğru otomobili ileriletmeğe 
ba§ladım. Bu sefer gene jandarmalar: 

- Nereye diye otomobile sanldı • 
!ar ve direksiyona yapıştılar, direksi
yon bu yapışmanın tesirile irademden 
kurtuldu ve tekerleklerin istikameti 
deği~ti, olanca aüratimizle yolun ke -
narına düştük, aağ taratımızdan bir o 
tomobile çarptık. dedi. Şi§liye gelmiş
tik. Bana on lira verdi. Kendisine 880 
kuru§ iade ettim ve ayrıldun. 

Reis sordu: 
- Siz istintakta ifade verdiniz mi? 
-Verdim efendim. 
- Burada söylediklerinizi aynen 

orada da veyahut orada ıöylediklerini 
zi aynen burada da söylediniz mi? 

- Söyledim efendim. 
- iyi düşününüz.Orada da yemin 

ettiniz, burada da .• 
- lıtintakta da aynen böyle söyle· 

dim efendim. 
Reis istintakta.ki ifadenin okunma· 

ıını emretti. 
Baha.ettin Efendi bu ifadesinde; 
- Bana on lira verdi. Baıımdan bir 

kaza geçti, aman kimoeye söyleme de 
di diyor ve ne jandarmanın direksiyo 
na ııarıldığından, ne de 880 kunış iade 
ettiğinden bahsediyordu. 

Reiı Hikmet Bey §ahide: 
- Bak! iatintakta •Öylediklerinin 

burada birisini söylemedin ve burada 
söylediklerinin birisini orada söyleme 
mİ§sİn. Bunlamı hangisi doğru diye 
sordu: Şahit cevap verdi: 

- Efendim ikisi de doğru, ikisi de 
hakikate uygundur. Yalnız o zaman 
880 kuruşu iade etmemiıtim .• İlk tah· 
!iye edildiği gün iade ettim dedi. 

iddia mahaını tevkil istiyor 

İddia makamını inal eden Nuret • 
tin Bey: 

- Maznun 3 gün evvel aerbeat bı· 
rakıldı. Anlaııldı ki §ah;tler üzerinde 
teıi ryapıyor ve tahkikllti teıviı edi
yor. Maznun hakkında tevkif kararı 
verilmeaini, §ahit hakkında da ketmi 
ıahadetten takibat yapılmasını iate • 
rim dedi. 

Şahit kendiainin hakikati bildiği gi 
bi anlattığmı, gerek istintakta, gerek 
burada kendisine ıoruıanlara cevap 
verdiğini, burada sorulan ıual istintak 
ta sorulmadı ve iatinlaktaki aual bura 
da irat edilmedi ise bundan kendiai • 
nin meaul tutu1amıyacağını söyledi. 

Reis Alaettin Beye bu §ahadete ne 
diyeceğini sordu: 

- Ben evvelce bu hususta söyle • 
diklerimi arzetmi§tim, takdiri alinize 
bırakınm dedi. 

Mahkeme §ahidin tevkifine lüzum 
olmadığma karar verdi. Şahit olarak 
Ali.ettin Beyin zevcesi Mukadder Ha
nnn çağınldı. Mukadder Hanım mah 
kemeye haata olduğuna dair bir rapor 
gnödermiıti. Bu hannnın celbinden aar 
fınazar edildi ve muhakeme gelmeyen 
diğl'r ıahitlerle ölen jandarmanın ar
kadaşı Hanif oğlu Haannın celbi için 
16 ki.nunuevvele bırakıldı •• 

Bu küçiık sahne bıl"r bitmez Don
kanın gözle•·inden ya~lar aktığını gö
rerek hayret etti. Göz ya§ları, seri, ha 
fif akıyorlar, ağzın köşelerinde bir an 
durduktan oonra yollarına devam e• 
diyorlardı. Donka zahmet edip yaşla
n silmiyordu bıle. Manııela'ya: 

- Mersi, dedi, poc?ra istemem. 
Düdük gene öttü. '!:ıaenlohr Mega· 

fonla haykı<dı • 
- Geri dönüycruz! Berbat! im

kan yok! 
Francis'ten Donka''"' ayırdıkları za 

man, aradan bir sa3.t geçmitti. Fran ... 
cia elini aalladı, bağla.· dini kesmiıti. 
Figüranlar bir masay•'. doğru koşuştu· 
!ar. Orada kendilerine tediye bonola· 
rı veriliyor. Herkes geniı adımlarla 

vezneye doğru yürüdü. Francls de on
lara iltihak etti Eisen'ohr, kaşlarını 
çatmış, Takus'o arıyoc<lu. Bir taraf
tan da gözleriyle Donkayı takip edi
yordu. Madam More•ko lspanyolca 
hizmetçisini azarlıyor, bununla da ken 
dini kafi doreccde itiral edemiyordu. 

Eisenlohr: 
- Takus, dedi. artık. ben yapamı

yacağım. Bir saat kadar istirahate ihti· 

M. Litvinof 
Romaya geldi 

(Başı 1 inci sahifede) 
)ya, Rusya ve Türkiye arasında bir şar
ki Akdeniz Birliği teşkil edileceğini 
yazmaktadırlar. 

Bir Avrupa paytahtına daha 
uğrayacak 

ROMA, 2. A. A. - M. Lltvinof, bu 
sabah saat 10 sularında Napoliye vasi! 
olacaktır. Oradan Romaya şimendöferle 
gidecektir. 

M. Litvinof, salı akşamı ltalyayi ter
kedecekse de aglabi ihtimal memleketi
ne avdet etmeden evvel Avrupa pa
yitahtlarından başka birinde tevakkuf 
edecektir. 

Gazetelerin mutalaaları 
ROMA, 2.A.A. - Popolo di Roma 

gazetesi Litvinof yoldaşın Romaya gel
mesi hakkında bilhaısa şunları yazmış
br: 

" Avrupada ve bütün dünya da sul
bü gerçekten i~teyen ve sevenlerin bu
gün her vakılkinden daha ziyade b:ri bi 
rine yaklaşmaları ve kargaşalık doğu

ran kuvvetlere karşı bir set çekmeleri 
lazım gelmektedir. • ' 

Bu sözlerden sonra gazete silahları 
azaltma meselesine geçerek §U satırları 
yazmıştır : 

'' Doğrudan doğruya yapılan möza· 
kereler Cenevrede tatbik edilen parla
menter ve gösterişli usullerden daha i
yi neticeler verebilir. 

ROMA, 2. A.A. - Sovyet hariciye 
komiseri M. Litvinof bugü·a Romaya gel
mektedir. Mümaileyh M. Mussolini ile 
başlıca silfilıs.ızlanma meselesi ve Alman 
yanın Cenevreden çekilmesi üzerine hi 
sıl olan vaziyet bakk-nda görüşecektir. 
Japon meselesinin de tetkik olunması 
kuvvetle muhtemeldir. Mamafih Giorna
le d'ltalia bu müka'emelerin M. Mu•· 
solininin bir teşebbüsü eseri o!duğuna 

dair bazı gazetelerde çıkan haberleri tek 
zip etınektedir. Salı gÜnÜ Romadan ay. 
rılacak olan M. Litvinof'un Sovyet Rus· 
yaya dönmeden evvel diğer bir Avrupa 
hükumet merkezinde de durması muh
temeldir . 

lngiliz elçisi ile görüşmeler 
ROMA, 2.A.A. - M. Mousıol.inin ln

giliz elçisi Sir Drummond ile yaptığı gö
rüşmeyi bütün Avrupa gazeteleri bil
hassa kaydetmektedirler. 

Bu gazeteler, şimdiki halde Romanın, 
silahları azaltma hakkındaki konuıma
lar için bir merkez halini aldığını yaz
maktadır. 

Litvinof yoldaşın Romaya gelecek ol· 
ması da hala büyük bir alaka uyandır
maktadır. Litvinif yoldaşın M. Mous
solini ile yapacağı konuımaların vere· 
cekleri neticeler hakkında muhtelif mu· 
talealar ileri ıiirülmektedir. 

Mübadele 
Komisyonu 

ÇBaşı 1 inci sahüede Y 
rihinden itibaren alakadar kimselere 
muallikta kalan i§lerinın tesviyesi i • 
çin, komisyona müracaat etmek üze ... 
re, bir ay müddetle mühlet verilmiı
tir. Bu mühlet zarfında istida ile mü
racaat etmeyenlerin müracaatları red 
dedilecektir. l§ler Türkiyede Türk ko 
misyonun lağvından aonra muallakta 
kalmış olan mahkemelerine Yunanis .. 
tanda Yunan mahkemelerine, devredi 
lecektir. Yalnız Ankara itilafnameaı
nin 25 inci madde.si mucibince vaz'l· 
yet edilen firariler emvalile emlaki • 
ne müteallik tabiiyet meseleleri bun
dan istiana edilmiıtir. Bu meseleler l<o 
misyonun ' • lağvına ka<lar halledilme 
miı olduğu takdirde bitaraf azadan bi 
rinin hakemliğine hava.4e edilecektir. 
iki bitaraf azadan birinin hakemlik'· 
ne havale edilecektir. İki bitaraf aza· 
dan intihap edilecek biri, bu mesele 
hakkında nihai karartnl verecelı.tlı·. 

Bitaraf aza son zamanlarda hakem 
liklerine havale edilen nazı meselı!le • 
!er hakkında kararlarını verm~leı dir. 
Bun!ar da bazı kimselerin tabiiyetleri 
ne dairdir. Bu kararlaın mühim bir kıo 
mında Türk noktai nazarı kabııl edil
miş ve Yunanlı olduğu iddiasile emlü 
kin!n iadesi isteyen bir çok kimselerin 
Tiirl< tabiiyetinde oldukları anlaşıl· 

mı§tır. 

lthilafnamenin çabud: meriyele gire 
hilmeai için büyük Millet Mecliıile Yu 
nön parlamentosunca süratle tasdik e 
dilr.ıeıi temin edilecekt:r. 

yacım var. Bu müddet zarfında sen dik· 
kat et •• 

Takus bu sözleı·e bir inilti ile ce
vap verdi. Ayaklanm sürükliyerek 
Moreako'nun köıkünc koştu. Kadın 
derhal tuvalet odr.•ına gidip koıtü· 
münü üstünden atmı§tı. Takus Manu· 
ela'ya raatgeldi. 

- Madam ne yapıyor? 
- Banyo yapacak. 
- Bana ihtjyacrn v&.r mı? 
- Evet. Bana iyi bir "Kokteyl" 

yap. 
Donka bir ,,,üddet yakıcı ıu ile oy 

nıyarak eğlendi. Dizleri hiç hoşuna 
gitmiyordu. 

- Oliveı·'in diz!erivie kıyas ka
bul etmez. 

Sonra ıarkı söyliycrek banyodan 
çıktı, kurunmadan kapıya doğru yü
rüdü. Kapıyı a~ıp merdiven başından 
çırçıplak a~ağ• uzanıp •esi endi: 

- Cin koymayınız. Yalnız brandy 
ile avgo$lura ! 

Sonra tckr21r banyoya girdi, soğuk 
&uyu açıp nefesini ke6t:n buz gibi ce
reyanın al trna geç"i. Ml•sluğu kapat .. 
tıklan sonra bir havlu ı;ldı, çırçıplak 

Kara denizde 
Fırtına 

(Başı 1 inci sahifotlc) 
ne açılmış ve vapur s:.ı alınrığa b'\'Şl:ı· 
mıştır. Ralme hemen kapal!larak teh· 
likenin önü alınmıtlır. Lİm;tn-.mızA ge· 
len malümata göre fırtına yüz.ünden 
evvelkilerden maada Trabzonda 3 moıör 
V<; 1 ycikenli karaya çarp>rRk p.ırç•· 
lanmıştır. Bunların tayfalarından !l ki• 
şi kayp olınnşlur. Fatsada bir yelken· 
li batrnıtlır. GerrJe bir motör k:'\ptanr• 
nı deniz alıp götürıuüşt\ir. 

SAMSN, (Milliyet) - Liman.!ayal· 
ruz bir gemi, bir yelkPnli kahnışl!r. Son 
caparda paıçaJanınııtır Denİ7 yapaca· 
ğını yaphktan sonra durmu§tur. 

SAMSUN, 2. A.A. Fırtına dün sükii· 
net bu!l\1uıtur. Şimdiye kadar beş maV· 
na ve iki motör bntmış, altı mavna 11 
motör laınir edil~b.iJiı- haJde ha.ara uğ· 
ramıştu·. Bi,· nıotöı· kapifln ve tavfnı:,iyle 
beraber kayiptir. Başl<a "il?oyeti;rin gc· 
milerinden on kasları sahilin muhtelif d 
betlerine ve bilhassa Çarşmb cihetine 
düşmüştür. Parçalanan gemlerin enkazı 
şehre taşınmaktadır. Zayiatm hakiki 
mıktarı henüz tespit edilememiıtir. . 

Motörcülerin tahminlerine nazaran tı· 
cari eşya hariç olmak üzre 100 bin lira· 
dan fazla zarar vardır. 

Şehrin şarkında küçük evlerden yıkı· 
!anların adedi 32, hasara uğriyanlarrn 
ki 20 kadar olduğu resmen tespit edil· 
miştir. 

Kazaya uğriyanlara belediy.e tarafın· 
dan yemek, elbise çamaşır ve Hiliıliah• 
mer tarafında çay veriliyor. 

Dalga!ar tarahndan sahiller atılan ge· 
milerin zayiatı teıpit edilmektedir. 

Trabzonda 
TRABZON, 2 .A. A. - Fırtına 

dün akşamdan beri durmuş, vapurlar 
hamuleferini alarak yollanmıtlardır. 
Evvelki gün 150 şer tonluk 3 büyük 
motör mendirekte parçalanarak ka· 
raya düşmüştür. iki mo:örün 15.000 
ve bir motörün 7.000 teneke gaz ve 
benzini kamilen hasara uğramı§lır. o~ ' 
motörün kıymeti 40.000 liradan faz· 
ladır. Gaz ve benzin mağaza teslimi 
olduğundan •ahipleri .ı:arar görmüş· 
tür. 

Şehir sahillerinde bazı odun ve kö· 
mür mağazalarına su hasmı§ ve bazı 
barakalar parçalanmıştır. Müthiş dal 
galarla çarpı§an motörierin müretta• 
batını kurtarmak için yarım ıaatlık 
mesafeden kızaklar üstüne berçapar 
yürütülerek 20 kadar mürettebat ile 
müthi§ dalgalar arasından denize a
tılmış ve motörlerin mürettebatını ki 
milen kurtarmışlardır. Pulathanede 
sahildeki bazı mağaza ve daireleri su 
baamış, bütün damların< yıkmıt, Trab 
zonda • Po!athane ıöaesini bir çok 
yerlerinden tahrip etmiıtir. insanca 
zayiat yoktur. Civar kazalardan ha· 
.sarata dair henüz malUmat alınma .. 
mııtır. 

Dünkü hava 
Kandilli raıathaneıinden aldığımız 

malilmata göre. dün hararet azami 11, 
asgari 3 derece idi. Dün ak§ama kadar 
yağan yağmur 6 milimetre idi. Rüz· 
gar dün aabah kıbleden eaerken ka· 
rayele dönınüt ve saat 15,5 lan sonra 
§İmale çevirmiıtir, &Ürati saniyede aza
mi 7 metreyi geçmemiştir. Dün tazyiki 
nesimi 762 milimetre olarak kaydedil· 
miıtir. 

ltalya'da hava bozdu 
ROMA, 2.A.A. - Sicilya adasınd.ln 

çıkan kasirga bir çok yerlerde külliyetli 
maddi zarara sebep olmuıtur. 

Mesina ile Palermo arasında demir• 
yolu seferleri inkiıafa uğramıştır. Mesi• 
na • Catane demiryolunun 258 metrelik 
kısmında'da raylar yerinden oynayıp 
çıkmıştır. 

Afyon tacirleri 
Toplandı 

(Başı 1 inci sahüede )' 
darında ihracat yaptıktan sonra ihra
catta bulunmayacaklarını vadettiler.'' 

Yugoslavya sefirinin ziyareti 
Türk· Yugoslav mÜ§terek afyon bü 

rosunun teşekkülü dolayısile Yugoslav 
ya sefiri M. Yankoviç dün ak§am uyuş 
tunıcu maddeler inhisarı idaresini zi 
yaret etmiı, bu münasebetle idarenin 
depolan, imalathaneleri gezilmiıtir. 

HANDA • DRAMALIS • PRINEAS 
Yunan operet heyetinin temsilleri 

Fransız Tiyatrosunda muvaffakiyetle 
devam ediyor. Bugün yalnız bir matine 
olmak Üzre saat 17,30 de ANDRAS 
METO STANİO • Bu akıam saat 21,30 
te talebi umumi üzerine Viktoria et 
son Huasard. 

bir aıağı bir yakarı do'aşarak vücu· 
dünü oğmaja başladı. Bir hava mırıl
danıyor, ıslak ;ıyal:larının yerde bırak 
tığı izlen zevk~e seyrediyordu. Ayna· 
nın önüne geJjnce. odada birinin oldu 
ğunu, kapıdan kendine !>aktığını gör
dü. 

Bunun, bire.z evvel film çevirirken 
elele bağlandığı küçük figüran oldu
ğunu gördü. Yüzünü boyamış, giyin
miş, bu suretle ucuz bir metaa dön
mÜ§lÜ. sarı bir gül dem<'tİ tutuyor ve 
nutkunu laııııamile kaybetmiş gibi du· 
ruyordu. Donl<a çırçıplıık olduğunun 
ancak o zaman farkıı;a vardı. Bu ha .. 
!ini çok tuhaf bularak kahkaha ile gül 
meğe başladı. 

- içeri gir Sıkı 1 ma. Burası da ar
tist locası sayılır, dedi. 

Makiyaj penyuarını :ı;:iydi. Francis 
gül demetini uzatarak şıkılgan ve ga
yet meyus bir tavırla: 

- Buyurunuz, dedi. 
Francis birden bire Moresko'ya kar· 

§1 takdir, muhabbet ve merham~l ham· 
]esine kapılmış, vezneden dönerken 
parasile çiçek alıp ona götiltmek iste· 
mişti. 

(Devamı var) 



İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: · 

Fabrikaıruzda cıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itiba~en bin kilodan az olrrıamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarnnızda araba veya kayıkta teslim 

~nvalda ristal Toz Şekerin ~ilosu 36,ıs ~andık!a Küp Şekerin Kilosu 39,so K~rustur1 1 

Ancak en az beş vagon şel.:eri 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. Uepodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket taı·afından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelin:...1 tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. l 

Adres: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 9116 
' S • ~-J r • ,.- ' ~ 'J üncü kolordu iJ.8.nları 1 

Corlu Askeri Satınalma 
Ko,;Jisyonundan : 

Çorludaki kıt'at ihtiyacı 
icin pazarlığa konulan 9,500 
kito yerli mah toz şekere iha
le ciinünde talip çıJanadığın-

~ - . 
d;tn pazarlıkla tekrar ihalesı 
6-12-!:J33 çarşamba günü saat 
15 e bırakılmıştır. Ta-. 1 
!iplerin pazarlık için o gün 
ve saatinde Çorluda Askeri Sa 
tınalma Komisyonuna müra-
caatları. (3411) (6630) 

,. * * 
Corlu Askeri Satmalma 

Ko~isyonundan : 
Çorludaki kıt'at ihtiyacı 

için l0,000 kilo ve T ekirdağm 
daki kıt'atı için de 28,000 ki
lo Nohut açık münakasa ile a
lınacaktır. ıhalesi 28-12-933 
Perşembe günü saat 14 tedir. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve saatin 
de Corluda Askeri Satmalma 
Ko~isyonuna müracaatları. 
(2412) (6629) 

• • • 
K. O. ve merbut kıt'aları 

için 250 ton odun pazarlıkla a 
lmacaktır. ihalesi 4-12-933 
saat 14 tedir. isteklilerin şart
namesini görmek için her gün 
pazarlığa iştirak edeceklerin 
be li gün ve saatte Satınalma 
Korr.isyonuna gelmeleri. 
(3418) (6671) 

• * • 

Çorlu Askeri Sabnalma 
Korr"ısyonundan : 
Acık münakasaya konulan 

160,-000 kilo yulafa teklif edi· 
len fiat pahah görüldüğünden 
ihalesi 7-J2-933 perşembe gü
nü saat 10 a talik edilmiştir. 
Taliplerin münakasaya işti 
rak için o gün ve saatinde Çor· 
luda Askeri Satınalma Komis 
yonunda bulunmaları. (3417) 

(6668) 
• • • 

Konya Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

Konyadakı Kıtaat ve mües
seııat hayvanatı için 470,000 
kilo arpa ve efrat için 497 ,000 
kito un kapalı zarfla münakasa 
ya konmuştur. Arpanın ihale
si 24-12-933 pazar günü saat 
15 te, unun ihalesi 25-12-933 
pazartesi günü saat 15 tedir. 
Şartnameleri görmek isteyen
lerin İsl>.ınbul Kolordu Satm
alma Komisyonuna müracaat 
etmeleri, münakasaya iştirak 
edeceklerin de o gün ve saatin 
de Konyada Kolordu Satın
alma Komisyonuna müracaat-
ları. (6666) (3414) 

l ıtanbul asliye !:irinci hukuk mahke
ntesinden : 

Müddei Galata Voyvoda caddesinde 
Boskurt hanında 12 No. da Hacı Mus
ta~a ef. tarafından müddaa!eyh lnebolu 
kazaaırun Çatal Zeytin n;ıhiyesinde 

mukim Çatal Zeytin muhtarı Halil oğlu 

Salim efendi aleyhine ikame olunan altı 
yüz liralık tazminat davasından dolayi 
mahkemeden istihsal olunan 18-11-933 

tarih ve 33-212 il3m No. lu ilamın, ika· 
metgahı hazın m~ - l bulunan mÜ· 
maileyh Salim efen-iye H. U. M. K. 
nun 141, 142 icci maddesi mücibince i .. 

linen tebliğine karar verilmiı ve Hii.
mın bir ıurf"ti mahkeme divanhanesine 
talik edilrn' ,JJıığundan mezkur ilamın 

tebliğ m"! una kP;m olmak üzere key 

Bodrum Belediyesinden: 
Su Borusu IYiünakasası 

Şartnamesi mucibince ve 21 gi.in müddetle kapalı zarf u 
sulile aşağıdaki çelik borula:r münakasadadır. Boruların te 
sellümünden sonra bedeli peşinen tediye edilecektir. Talipler 
Bodrum Belediyesine müracaatları. 

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

9119 
------------------------------------------------
Istanhul Belediyesi Sular idaresinden 

Bazı tamirat dolayısiyle 3-5-7 Birinci Kanun 933 ge
celeri Beyoğlu cihetine su veren boruları nkapalı bulundulma 
sı lazım geldiğinden yukarıda yazılı gecder ile bunları ta
kip eden günlerde Beyoğlu ve Galata cihetlerinde ııuyıın kıs 
men noksan tevzi edileceği muhterem abonelere ilan olunur. 

(6669) 

Erzurum Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdüriyetinden: 

Eıızurum Vilayeti için 933 senesi Muhasebei huııusiye 
tahııisatmdan 3800 liralık Ncosalversan ve 20ÖO liralık me 
zurol ka9ah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Münaka 
ııa 10-12-933 tarihinden itibaren 20 gündür. Neosalvarsan
lar Ellilik kutularde, ve seri halinde Mezurollar ise Otuz veya 
On beş veyahutta 100 santimetre mik'ablık Orijinal kapan
mış şişelerde bulunacak ve Mayııı 934 ununa kadar Erzu. 
ruında teslim alınıp her parti mal alındıkça parası ınuhasebei 
hususiyeden tesviye olunacaklır. Fazla tafsilat almak İste
yenlerin Erzurum Sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğüne 
nıüracaatları ve bilumum masraflar ise müteahhide ait bu
hınduğu iJ.8.n olunur. (6658) 

Diyarbekir Vilayeti 
Daimi Encümeninden: 

Diyarbekir tebhirhanesi için (Geneste hercher fabrika 
sı mamulatmın A-21 No. lu modelinden veyahut bu fabrika 
mamulat ve modeline muadil olduğu resmi bir hey' et rapori
le tevsik edilecek diğer bir marka iki adet etüv ınakinası, 
sathı teshlnleri 10 M2 iki kazan ve baca duman boruları, i
ki manometre (enregistreurs) ikişer hava tahliye tertibatı 
(purges d'air ve dispoatif) iki etüvün forı;nül ile işletilmesi 
için munzam tertibat, iki bölme için saç lavha, iki sıcak su 
hazinesi (hazinelerin müstenidleri) 20 adet musluk, bina da
hilinin ısıdılması için radiyatör nev'inden tertibat ve diğer te 
ferruatı ile bunların bina dahiline vaz'ı ve işler bir halde tesli
mi 13 ikinci Kanun 934 tarihine müsadif cumartesi giinü 
saat 12 ye kadar kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

Bedeli ınuhammeni olan 20000 liranın yarısı makina
larm yerlerine konularak almaca kkabul raporu üzerine tedi 
ye edilecek ve geriye kalan mıkdarı 934 ııenesi bütçesinden 

verilecektir. 
Makinaların Diyarbekire sevk ve yerlerine konulması 

üç ayda ikmal edilecektir. Daha ziyade malfunat almak is
teyenlerin tahriren v".ya şifahen Diyarbekir Vilayeti Daimi 
~ncümenine müracaat e!lemeleri_ilin olunur. (6~52) 

---
Karacabey Harası Müdürlüğünden 

Pendik Bakteı;;.·~loji Enstitüsünde : Bulunan ve ha
raya nakledilecek Elektrik Motorunun nakil işi on gün müd
de~e pazarlığa çıkarılmıştır. Şartnamesini görmek isteyen
i~~~. ~.':1rsa Baytar. M~dürlüğü ile Pendik baktriyoloji mü
durlugune ve laliplerm pazarlık günü olan 7 Ka-
nunuevvel 933 Perşembe gunu saat (15) te 
Harada bulunmaları ilan olunur. (6650) 

Gedikşaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer (34500) takım kısa kol ve 
bacak çamaşırın kapalı zarf münakasası 23-12-933 cumartesi 
günü saat 15 te yapılacağından isteklilerin şartname ve nu
muneyi görmek üzere her gü, ve münakasaya girmek için 
teminatı evveliye makbuzile birlikte mezkur günün muay
yen saatinde komisyonumuza müracaatları. (6577) 

Adana Belediyesinden: 
Mezbaha ile şehir arasında Et ve Buz nakliyatı için üç 

kamyon mubayaası kapalı zaTf usulile münakasaya konul
muştur. ihalesi 2 Kanunusani 934 Salı günü saat onda ya
pılacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak için Belediyemize mü-

-----' ~ : . , - - • - a. . •ı -. 

Sovy.et emtiasının nümune sergis~ 
S. S. C. 1. Türkiye Ticaret Mümessilliğinden: 
S. S. C. f. Türkiye Ticaret mümessilliği ve Umum Sovyet ltfhadı Ticaret Odası 25-9-933 tarihinde 

S. C. 1. İstanbul ba,konsoloshanesi binasında So~vet emtiasının nümune sergisini küşat dmiştir. 
S•rgivi zivar~t 29 Teşrinievvel 933 den itibare'I her gün cumadan maada sıat 12 den 2 ye 

kadır serbesttir. 10356 9028 -

-ı.-.-----.... 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer aşağıda cins ve nuktarları yazı
L (2) kalem eşya ayrı ayn kapalı zarf münakasaları isimleri 
hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde yapılacağından İs· 
tekli!erin şartname ve nümuneleri görmek Üzere her gün ve 
münakasalara girmek için talip olacakları kaleme ait ilk temi 
nat makbuzu ve teklifnamelerile beraber mezkiir günün muay 
yen ııaatlerinde komisyonumuza müracaatları. (6576) 

Cins ve nuktarı Münakakasa tarihi gunu Saati 
(31200) çift yün çorap 18-12-933 Pazartesi 10 
(20000) tire çorap 18-12-933 Pazartesi 15 

9044 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

410370 kilo Ekmek : Kapalı zarfla münakaııası : l 1 Kanu
nuevvel 1933 pazartesi günü saat 13 te. 

6911 O kilo Ekmek : Açık münakasası: 11 Kanunuevvel 1933 
pazartesi günü saat 14 te. 

39475 kilo Sığır eti: Kapalı zartla münakasası : 11 Kanu· 
nuevvel 1933 

3806 kilo Kuzu eti: Pazartesi günii saat 15 te. 
İstanbul ve Heybeliada Deniz Efrat ve talebesinin iaşe

si icin yukarda cins ve mıktarı yazılı Erzak münakasaya ko
nuldu~undan şartnameleri görmek isteyenlerin her gün 
ve mezkur Erzakm itasına talip olacakların da münakasa gün 
ve saatlerinde Kasımpaşada Deniz Levazım Satmalma Komis
yonuna müracaatları. (6298) 9065 

Deniz Levazım Satınaima 
Komisyonundan: 

130 kalem kimya alat ve edevatı: Aleni münakasası: 4. 
12-933 pazartesi saat 14 te. 

Deniz Kimyahanesi ihtiyacı için yukarıda mikdan yazılı 
130 kalem kimya alat ve edevatı 4 birinci kanun 933 pazarte
si giinü saat 14 te aleni münakasa ile alınacağından talip o -
lanların yevmi mezkfu-da şartnamesini görmek isteyenlerin 
de her gün Kasımpaşada Deniz Levazım Satmalm.. komisyo -

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

IST AN BUL ACENT ALICI 
Liman Han, Telelon: 22925 

KARADENiZ YOLU 
SADlKZADE vapuru 3 Bi

rinci Kanun Pazar günü saat 
J 8 de Galata rıhtımından kal. 
karalı: gidi9te: Zonguldalı:, J. 
nebolu, Ayancık, Samsun, Un
ye, Ordu, Gireson, Tirebolu, 
Görele, Trabzoa, Rize. Dönüt· 
te bunlara ilaveten Ofa uğra
yacaktır. 

lZMlT POST ASI 
KIRLANGIÇ vapuru 3 Ka

nunevvel Pazar günü Galata 
rıhtımından saat 9 da kalkarak 
gidi, ve gelitte mutat iskelele· 
re uğrar. 

AYVALIK YOLU 
SEYYAR vapuru 4 birinci 

kanun pazartesi günü saat 1 7 
de Sirkeci rıhtımından kalka· 
cak. Gidit ve dönü~te Gelibo
lu, Çanakkale, Küçükkuku, Ed
remit, Bürhaniye, Ayvalığa uğ
rayacaktır. 

BANDIRMA YOLU 
SAADET vapuru 5 Birinci 

Ki.nun salı günü saat 18 de Top 
hane rıhtımından kalkarak Ban
dırmaya gidecektir. 

.--• Dr. İttSAN .SAMİ ---
l'ıfo ve Paratifo Aıısı ı 

Tifo ve Paratifo hasıılık!anna ıutul· 
mımak için tesiri çok kıt'! muafiı eti 
;ı d' emin bir aşıdır. Ecza depolarında 1 

._ _ _.bulunur. - 105():)) 

8218 

ZA Yl - 2025 numerolu yeni otomobil 

plikasmı zayi ettim. Y eniaini alacağım

dan eskisinin hükmü yoktur. Şoför 

Bürhan. (10580) 

1 Askeri fabrikalar ilanları 1 
Bakırköy Barut F abrikata

rı muhafız efradı için aşagıda 
yazılı 11 kalem erzak pazar
lıkla mubayaa edilecektir. Ver 
mek isteyenlerin şartnameyi 
görmek ve pazarlığa girmek 
üzere 4-12-~33 pazartesı guiıu 
saat 14 te mezkiir fabrikalar
da satınalına komisyonuna 
müracaatları. (6661) 

ı<..ilo Cinsi 
200 Zeytintanesi 
200 Pirinç 
200 Sabun 
300 Tuz 
200 Kuru üzüm 
500 Gaz yağı 
100 Beyaz peyn.İr 
100 Reçel 
50 Salça 
50 Kırmızı biber 
10 Çay 

lsbınbul ikinci ıcra memurluğun-
dan : 

Mahcuz ve paraya ç:evrilmeô mı.; ... 
karrer Pirinç Karyola ve alman marka 
müceddet piyano ve ıon model garde
rop büle veıaire 7-12-933 ı>«ıembe 
gÜnÜ saat 9 dan itibaren Kadlköy Şeyh 
zade Süleyman pafa ıokak 20 No. lu 
h"ne dahilinde açık artbnna ıuretile sa 

blacağmdan taliplerin mahallinde me
muruna müracaatlan ilin olunur. 



ikramiye i 0 
/ 0 5 aizli

1 

Ergani istikrazın 
"B,, tertibine ait ilin 

Maliye Vekaletinden: 
14-1-1933 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince ha 

ııılı F evzipaşa Diyarıbekir demir ~,:>lunun şefkatli İstasyo
nundan sonra olan kısmının inşasına tahsis edilmek üzere 
yapılacak 12.000.000 - liralık istikrazmm 4.000.000 -
liralık ikinci kısmını teşkil eden B. tertibinin kayıt muame· 
lesine 9 Kanunuevvel 1933 de başlanacak ve 11-1-934 akşamı 
bitecektir • 

1 - Bu istikrazm B. tertibi de beheri yirmişer liralık i
tibari kıymette hamiline muharrer tahvillerle yapılacaktır. 

2 - B. tertibinin tahvilleri birden 200.000 ne kadar o
lan numaraları taşıyacaktır. 

3 - Bu itibarla tam tahvil (60) lira itibari kıymetınde 
olduğundan her tertibe ait yirmi liralık tahvil tam tahvilin 

• üçte birini temsil eder ve ikramiyelere de o nisbette iştirak 
hakkını verir. 

4 - Bu istikrazm A. tertibi hamillerinin sahibi bulun 
dukları tahvillerinin B. tertibine iştiraklarmı temin edebil
mek üzere 9 Kanunuevvel 1933 de n13 Kanunuevvel 1933 
tarihine kadar ki ilk beş giinlük müddet bu kabil iştirak talep 
lerine tahsis olunmuştur. 

Bu müddet zarfında A. tertibi hamilleri tahvillerini, 
evvelce tahvil aldıkları bankalara i!ıraz ile aynı numaralı tah 
vilin B. tertibi tahvilini talep edebileceklerdir . 

14 Kanunuevvel 1933 tarihinden itibaren satışlar 
uır.uma serbestçe yapılacaktır. 

5 - Bu defa kayıt muamelesine başlanılan B. tertibine 
ait tahvilleri nihraç fiatı ilk kuponun tam olarak tediyesini te 
minen, 19,70 lira olarak tesb 't edilmiştir. Yani yirmi liralık 
bir tahvil bu müddet zarfında on dokuz lira yetıniş kuruşa sa· 
tılacaktır. 

6 - lstikrazm faizi o/o 5 dir. Bunun için her tehvil bir 
Üra kıymetinde yirıni kuponu taşıyacaktır. 

7 - Faizden başka senede iki defa 16 - Nisan - ve 
16 T c.şr imevvel tarihlerinde eyapılacak keşidelerde kazanan 
numaralara aşağıda yazılı ikramiyeler tevzi olunur. 

Türk Lirası Y ekfuı 
Adet Beheri Türk Lirası 
-

1 30.000 30.000 
1 15.000 15.0000 
3 3.000 9.000 
6 909 5.454 

289 120 34.680 
-
300 94.134 

Yukarda yazılı mıktarlar tam tahvil üzerinden hesap 
ve teshil edilmiş olup numarasına ikramiye isabet edecek ter
tiplerden her birine üçte biri tevzi edilecektir. 

Altı ayda bir yapılacak keşideler neticesinde tevzi e
dilecek işbu ikramiye mıktarlarmm ne suretle hesap ve tes
bit edilıniş olduğu ayrıca Broşiir halinde yapılan neşriyatla i
zah edilıniştir. Bu Broşürlerin kayıt muamelesini yapan ban
kalardan talep edilmesi. 

8 - Faiz ve ikramiyeler bu istikrazm temamen itfa
sına kadar her türlü resim ve vergilerden muaftır. 

9 - Bu istikraz tahvilleri resmi devair ve müesseseler 
ce hususi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, münaka 
s-.. ve mükavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerin
den başabaş kabul edilir. Bundan başka hazinece satılmış ve 
satılacak olan Milli Emlak bedellerinin ödenmeııinde de ba
şa baş alınır. 

Kayıt muamelah: 
10 - Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez 

Bankası ile Ziraat, İş, Osmanlı ve Emlak Bankalarının 
merkez ve şubeleri tarafından her tarafta İcra edilecektir. Bu 
bankalardan. başka İstanbul' da Amerikan Ekspres, Doyçe 
bank Doyçe Oryant bank, Banko di Ro 
ma, Felemenk Bahri sefit, Selanik bankası 
~a~ka Komerçiyale İtalyaqa, S. S. C. 1. ticareti 1-t~-
rıcıye bankası, Banko Franko Aziyatik bankalarile İzmir 
S?msun. ve Mersindeki diğer bankalar tarafından da icra e
dilecektır. 

. . . 11 - Bu d~fa yapıl~cak B. tertibine ait kayıt muame 
lesı ıçın on dokuz lıra yetmiş kuruşun tediyesi mukabilinde 
~karıda yazılı bankalar tarafından tahvillerin asılları ye
rıne geçmek Üzere yine hamiline muharrer yirmi liralık mu
vakkat makbuz verilecektir. 
~. . . 12 --:-:- Muvak_Jc~t makbuzların asıllarile ne zaman de
gışt~rıleçegı ayrıca ılan edilecektir. (6660) 

Yüksek Mektepler Mubayaat 
Komisyonu Reisliğinden: 

. ~i!lkiY~ m~ktebi için diktirilecek olan 125-130 takım el
bısenın ımalıyesı aç.~k mün~k:ı-s~_ya konulmuştur. Taliplerin 
mektepte mevcut numunesını gormek ve şeraiti anlamak ·· • 
~e .yıldı~~a Mülk.ye mektebi müdürlüğüne ve münakas:: 

1 

ıştırak ıçın 19-12-933 tarihinde Fındıklıda Güzel Sanatlar 
Akademi~inde Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde Muba
yaat komısyonuna müracaatları ve münakasanın saat üçte kü 
§at ve beşte nihayet J:ıulacağı teminat akçalarının bir gÜn ev 
vel muhasebe veznesıne yatırılması lüzumu ilan olunur. 

(6535) 9042 

MUHTIRALI 

TAKVİMİ RAGIP 
• - lstanbul Mr. Kumandanlıgı 

Satınalma kom. ilanlaı·ı 

ım:mı::cıı::::ıı:o::::Z:~:::::::mııır-; 

Ut!ntzy o.ı · r1 
lŞLETMESl 

12 Senedenberi 1934 Senesı• için daha ziyade tekem
çıkmakta olan mll etmiş bir halde çık-
mıstır. Takvim malumatı sahih ve kat'idir. Herkesin resmi ve 
ticari muamelerda muhtaç olduğu lüzumlu malümat istifadeli ve 
muhtra kismı mu'lta:ıam ve geniştir. Deniz ve kara yolları, posta pul 
ve nakliye tarifeleri ölçüler ve ölçü kanunu ve daha bir çok 
istatistik, coğrafya ve heyete ait faydalı bilgiler takvimi Ragıbın 
münderecatıaı teıkil eder. Ayrıca ıon vilayet teşkilatına göre 
renkli Türkiye Cümhuriyeti haritasını ihtiva eder. Citlisi 35, 

ec.zısı 25 kuruştur. 

Kanaat Ajandası 
En tık ve en lr.ulla'lışlı cep muhtırasıdır. Fiyatı 35 kuru•tur 

Naşiri: KANAAT KÜTÜPHANESİ • ,.. 83) 

Bütün Mülkiyelileri davet 
Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: 

Adresleri mektepçe bilinemediği için 4-12-933 tarihi 
ne tesadif eden Pazartesi günü Mülkiye mektebinde yapıla

cak olan elli yedinci yıl dönümü toplantısına davet edileme
yen bütün Mülkiyelilerin mezkiir günde saat 14,5 ta Yıldız
da Mülkiye mektebine teşrifleri rica olunur. (6628) 

9140 

Müjde! AÇILDI Müjde! 

mağayayı satış şubesi olarak açmıştır. (10510) 

Erenköy, Kandilli, lstanbul Erkek 
Kabataş Liselerile Çamlıca 

Ortamektep Müdürlüğünden: 
lkinci taksitler Kanunuevvel 933 İptidasında verilmeli

dir. Taksidi vaktinde vermiyen talebe kanunen Kanunuevve
lin on birinci günü velisine teslim edilecektir. Memurların ten 
zilattan istifadeleri için barem derecesile bugün müstahdem 
olduklarını gösterir bir vesika laznndır. (6412) 

9033 
------------------------------------------------~ 
İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 

113 şişe Şampanya ile 835 §İşe Celestin Konvaiı açık 
arttırma ile satılacaktır. 

Talipler her gün nümune1eri gelip Ticaret Şubesinde gö
rebilirler. isteklilerin 14-12-933 perşembe gÜnÜ saat 10 da 
Kabataşta Başmüdüriyet binasında müteşekkil komisyona mü 
racaatları lazımdır. (6448) 9034 

Hereke mensucat fabrikasından: 
lzmir, Aydın, Manin ve Denizli Vilayetle;ri ve tevabünde fabrikamız mamu 

Iatıru ıetmak üzre· lzmir'de yeni manifaturacılar çarııaıncla 43 numaralı mağazada 
Millet Pazan lzmir Yeril Mallar Türk Limitet Şirketi ile fabrikamız araımda 

bir buçuk ıene müddetle münakit acenta lık mukavelenamesi müddeti hitama er· 
miıtir. lzmir ve civannda fabrikamızın ~imdiki halde hiçbir acenta11 bulunmadığı 
ilan olunur. (10225) 9025 

lstanbul Üniversitesi 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) 

1 EVKAF MODtRlYETt iLANLARI 1 
1 60 2 Kanunevvel 933 Cumartesi. 

61 - 175 3 ,, ,, - Pazar 
175 - ili 4 ,, ,, - Pazartesi 

Hadeınei hayratm Teşrinisani 933 vazifeleri yukarda 
yazılı tarihlerde hizalarındaki No. sırasına göre tediye edi
leceği ilan olunur. (6627) 

1 lSTANBUL RELED1YES1 iLANLARI . ı 
Etfaiye amir ve memurları için yaptırıl~cak 444 çift çiz

me kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şart 
name almak için her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat 
etmeli, münakasaya girmek için de 353,5 liralık teminat 
makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 25-12-933 pa
zartesi günü saat onbeşe kadar Daimi Encümene vermelidir
ler. (6672) 

Tayyare piyangosu 
16. ıncı Tertip 2. inci keşide 

11 Kanunuevvel 1933 dedir 

Büyük ikramiye 
· 25,000 Liradır 

Bu keşidede ayrıca 10,000; 4,000; 3,000 
liralık ikramiye ve 20,000 liralık 

bir mükafat vardır. 

Gülhane hastahanesi için 
600 tavuk 100 piliç 20-12-933 
çarşamba günü saat 13,30 da 
aleni münakasa ile satın a • 
lınacaktır. İsteklilerin şartna- 1 

mesini görmek için her gün, 
münakasaya girişeceklerin bel 
li saatinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (613) (6555) 

9090 
~ * ~ 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih
tiyacı için 40,000 kilo makar
na ile 15,000 kilo Şehriye 
6-12-933 çarşamba günü saat 
16,30 da pazarlıkla satın alı 
nacaktır. Şartnamesini göre
ceklerin her gün ve pazarlığı
na gireceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı satınal
ma komisyonunda hazır bu
lunmalan. (625) (6586) 

9099 
• * • 

Merkez Kumandanlığına 
Merbut kıt'at ve müessesat ih 
tiyacı için alınacak olan iki 
bin çeki oduna verilen fiat pa
halı görüldüğünden 4-12-933 
pazartesi günü saat 14 te pa 
zarlıkla satın alınacaktır. Ta
liplerin belli saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satınalma Ko
misyonunda hazır bulunmala
rı. (626) (6587) 

9100 

*** Harbiye Mektebi Talebele 
ri ihtiyacı için on bir bin kilo 
makarna ile iki bin kilo Şehri
yenin münakasasında verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 
6-12-933 çarşamba günü saat 
16 da pazarlıkla satın alına
caktır. Şartnamesini görecek 
lerin her gün ve pazarlığına 
gireceklerin belli saatinde Mer 
kez Kumandanlığı Satmal 
ma Komisyonunda hazır bu
lunmaları. (627) (6588) 

9101 
••• 

Acenteleri : Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 ~---

Bartın Denizyolu 
B U R SA 

vapuru 4 Kanunuevvel 
PAZARTESİ 
18 de ldare rıhtımından 

kalkacak, gidişte Ereğli, Zon· 
ğuldak, Bartın, Amasra, Kuru· 
caşile, Cide'ye dönüşte Kuruca· 
şile'ye uğramıyacaktır. (6675) 

KARADENİZ 
Denizyolu 

COMHURİYET 
vapuru 5 Birinci Kanun 

S A L l 
18 de Galata rıhtımından 

kalkacak. 

Gidişte Zonguldak, lnebolu, 
Sinop, Samsun, Fatsa, Gireson, 
Vakfıkebir, Trabzon, Rize'ye. 
Dönütte bunlara ilaveten Sür· 
mene, Ordu'ya uğrayacaktır. 

(6677) 

İSKENDERİYE 
Denizyolu 
l Z M l R 

vapuru 5 Birinci Kanun 
S A L 1 

11 de Galata rıhtımından 
doğru lzmir, Pire, lskenderiye·' 
ye kalkacaktır. (6676) ................ ..:: ....... 

-
Mürekepli 

dolma kalemilıı 
arayınıı 
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Merkez Kumandanlığına mer· ıo 1 
but kıt'at ve müessesat ihtiyacı ..,.. .Aııadolıı'da perakendeci ıran•Jllf 

için 150 ton yulafın aleni mü- euıoı Sark umumi depozıııırt 
nakasasmda verilen fiat pahalı 11 de TOLEDO 
görüldüğünden münakasası latant>uı. Sultan Hamam 

5-12-933 salı günü saat 15,30 Ha~~:,::n~·;!~ô 35
_ .. 

talik edilmiştir. Şartnamesini ~~~~~---------
göreceklerin her gün ve müna
kasasına gireceklerin belli saa· 
tinde Merkez kumandanlığı 
satınalma Komisyonunda ha
zır bulunmaları. (624) 

(6585) 9104 
• • • 

Harbiye Mektebi Talebele
ri ihtiyacı için 250 adet Omuz 
havlusu 5-12-933 salı gÜnÜ 
saat 16 da pazarlıkla satın alı
nacaktır. 1 aliplerin belli saa
tinde Merkez Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonunda ha
zır bulunmaları. (622) 

(6589) 9105 
••• 

Kuleli Askeri Lisesi ihtiyacı 
İçin 18 cilt dershane defteri 
500 adet talebe karnesi 100 a
det muallim not defteri ile 50 
adet aylık istastislik cedveli 
3-12-933 pazar günü saat 16 
da pazarlıkla tab ettirilecektir. 
Nümunesini ve şartnamesini 
göreceklerin her gÜn ve pazar
lığına gireceklerin belli saatin 

ZlYAI ELİM 
Askeri Fabrikaları umum müdir mua• 

vini sabıkı mütekait miralay Hasan F eh· 
mi Beyin mahtumu ve tüccardan lsmail 
Hakkı Beyin teyze zadeıi yüksek mü· 
hendis mektebi üçüncü unıf talebesin• 
den Ahmet Mitat Bey kısa bir hastalı• 
ğı müteakip pek genç yafta iken vefat 
etmiıtir. Cenazesi bugün ıaat 9,5 ta 
Maçka'da Kağıthane caddeıindeki 128 
numaralı hanesinden kaldırılarak Eyüp 
Sultandaki aile kabristanına defnedile· 
cektir. (10584) 

Devredilecek ihtira beratı 
'

4Et", balık meyva ve bira misillii has• 
aaa malların hiyni naklinde tebrit edil
meleri usulü" hakkındaki ihtira için ı.. 
tihıal edilmit olan 3 Kanunevvel 1928 
tarih ve 1559 numaralı ihtira beratının 
ihtiva ettiği hukukun bu kere batkaıma 
devir veya icara verilmeıi teklif edil· 
mekte olduğundan bu hususta fazla ma• 
lümat edinmek isteyen zevatın lıtan

bul'da Bahçekapu'da Tat Hanında 
43-48 numaralarda kain vekili H. W. 
Stock efendiye müracaat etmeleri ilan 
olunur. ( 10586) 

de Merkez Kumandanlığı Sa- """'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""..,..""' 
tınalma Komisyonunda hazır 
bulunmaları. (631) (6616) 

9108 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünden: 
1 - Zabita memurlarının elbise ve kaputları için i

mal ettirilecek üç muhtelif cins kumaşa ait münakasa 26-11-
933 tarihin,den itibaren 20 gün müddetle temdit edilmiştir. 

2 - İhale 16 Birinci Kanun Cumartesi günü saat 15 
te Umum Müdürlük mubayaa Komis~onunda icra edilecek 
tir. 

3 - Şartnamede bazı lüzumlu tadilat icrar edildiğin
den İstekliler her gün müracaatla yeni tadilatı öğrenebilirler. 

4 - Taliplerin muayyen olan gün ve saatte Emniyet İşle 
ri Umum Müdürlüğü Mubayaat Komisyonuna müracaat et-
meleri. (6649) · 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Tıp Fakültesinde münhal asistanlıklara talip olup 

yeni asistan talimatnamesinde yazılı evsafı haiz olanların 4 
Birinci Kanun tarihine musadif Pazartesi .e-ünü Tın Fakül 
tesinemüracaat etmeleri. (6654) 


