
Tıp fakültesinde asistanlık 
yaşı 31 den 33 e çıkarıldı; 
Tek taksi talimatnamesinin 
tatbikına başlanıyor. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

lngilterede hava kuvvet e
rinin, Amerikada da donan
manın daha kuvvetli bir hale 
getirilmesi isteniyor. 
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Saar meselesi 
_....,_ 

Almanya Baıvekili M. Hitler, geçen 
gün bir Fran11z gazetecisine verdiği be· 
ya.natl• Saar meselesi istisna edilecek 
olür .. a Fransa ile Almanya arasında 
arazı-~ ait hiç bir ihtilaf mevcut olmadı
ğını bildirdi. Gerek Franea ve gerek 
Almanyada Saar meselesi son günlerde 
çok mevzuu hahaolmaktadır, Tempı ga
zetesi Almanyanın bu mesele hakkında
ki endişelerinden bahseden bir makale 
yazdı. Action Française gazeteıi, Saar 
mıntakaaının Almanya ile Fransa ara
sınd.a taksimi için Yon Papen tamfın: 
dan bir teklif yapılacağını yazdı. Bu rı• 
vayet Almanlar tarafından deı·hal ~ek • 
zip edildi. Görülüyor ki 1935 senesı yak 
lagtıkça, Saar meıclesi, aerek Fransa 
\'e gerek Almanyada asabiyet uyandıran 
bir mesele §eklini almağa batlamııtrr. 
Saar Lüksenburg Gran Di.ıkalığmın 
cenubu ıarkiıinde ve Loren'in şimali 
ıarkisinde, bin kilometre murabbaı ka • 
dar bir mıntakadır ki bu mıntaka Ver
aaiUes muabedesile 1935 senesine ka • 
dar beynelmı lel bir komisyonun idare
sine terkedilmiıtir. Venailles muahede
ıinin Saar hakkında 45 ten 50 inci mad
delerin,. kadar l!<ıt maddelik hükmü §U• 

dur: Saar'ın kömür madenleri Fransa
fa terkediliyor. Bu havza da on beı sene 
Milletler cemiyetinin mürakabesi albn
cla beynelmilel bir komisyonun idareıi
ne terkediliyor On bet ııenenin ;:onunda 
reyiime müracaat edilecek ve Slıar'hlar 
ıu üç ııktan birini tercih edeceklerdir: 1 
- Beynelmilel idarenin devamı. 2--Frao 
aaya iltihak etmek. 3 - Almanyaya il
tihak etmek. 

1935 senesinin ilkbaharında bu on b"f 
aenelik müddet bitmektedir. Binaena • 
leyh reyi ime müracaat edilecıektir. 
Yakın :aamanlara kadar bu lraya mü • 
racaatm nel icesl hakkında kimse tered
düt etmiyordu. Ariya müncaabn kahir 
bir ekseriyetle Almımyaya iltihak lehin· 
d• tecelli edcc•ii ıüphesiz teıa:ı:ki edill-
7ordu. Ancak Hitler Almanyada ilrtida· 
ra geçtikten sonn Saar' da ki Sosyalist 
frrkalar araunda Almanyaya iltihak a • 
leyhlnde ltir cerqan bqladı. Saar bir 
kömllr ve sanayi mıntakası olduğundan 
loıında S.,.y;sfüt frrkaları çok kuvvetli
dir va Almaııyada oldufu gibi teıkilit· 
ları daiıtı!mamııtır. Bundan maada Al
"'anyad:ı totkilatlıırı daiıblan birçok 
&oo.raliatlcr, son zamanlarda Saar mın
taka"na iltioa etmiıler ve orada faali • 
1ete geçmişlerdir. Bu faaliyet, Saar'm 
Hitler fırkasına teslim edilemiyeceği, bi 
naeoaleyh reyiime müracaata bile lü • 
zum olınadıfı toldinde bir harekettir. 
. Diğer taraftan Hitlerc:ller de reyiame 

taraftar değillerdir. Alman hükumetinin 
reyİime müracaat edilmeden Saar mın 
takasını geri almağa çalııbğı bildirili • 
yor. Hitlercilerin iddialarına göre, reyi 
im ancak Almanyaya iltihak teklinde 
tecelli edebilir. Fransaya ait olan kö • 
nıür madenlerine gelince; bunlar ya Al • 
manya tarafından ıabn alımr. Yahut ta 
iki memleket arasında yapılacak geniı ik 
bıadi uzlaımanın bir maddesini teşkil 
eder. Fransızlar, Almanyanın bu reyi
&mden kaçınmasını başka sebeplere atfe 
eliyorlar: Nazi idaresi teessüs ettikten 
ıoora Saar halkının Almanyaya iltihak 
etmiyeceğinden Hitlercilerin korktukları 
nı zannediyorlar. itte Temps gazetesi
nin ima ettiği korku budur. Herhalde 
ıu muhakkaktır ki geçen sene Alman • 
yaya iltihak lehinde rey verecek olan 
Sosyalist fırkalar ve belki de diğer züm 
reler, bugün reyianıe müracaat edilecek 
olursa, iltihak aleyhinde rey verecekler
clir. Şunu da unutmamak lazımdır ki 
herhalde iltihak aleyhinde rey verecek 
olan kuvvetli bir de komünist zümre var 
dır. Saar Almanya için büyük sevkül • 
ceyıi ehemiyeti haiz bir mmtaka ol • 
duğundan Alman hükumeti, bu derece 
hayati bir meseleyi bir reyiamin netice
ıine bağlamak istemiyor. 

Fransaya gelince; Saar'ın Almanya• 
7a iltihakına mani olmak için elden ge
len her ıeyi yapmaktan çekinmiyeceği 
ıüphesizdir. Sevkülceyt bakımından Al
nıanyaya faydası olan bir memleketin 
Almanyaya iltihakına mani olmak Fran-
18. için tabii bir siyasettir. Bunun için. 
clir ki Saar'daki Hitler aleyhtarlarıru 
tahrik ettikleri gibi, Saar'm Almanya ye 
l'İne Fransaya iltihakından büyük fay -
dalar doğacağı hakkında propagandalar 
yapılmaktadır. Filhakika bu sebeplerin 
bazıları makuldür. Sa ar yüzde doksan 
ıekiz sanayi memleketi ve yüzde iki zi· 
raat memleketidir. Bu itibarla sanayi 
nıemleketi olan Almanyadan ziyade zi
raat memleketi olan Fransa ile ikbsadi 
tefriki mesaiden kazanç temin eder. Ma 
amafih Saar'daki reyiam Üzerine 8.mil 0 • 

lacak mülô.hazalar iktısadi olmaktan zi
yade ırki, siyasi ve hatta dini olacağı 
fÜphesizdir. 

Mesele, Fran&a ve Almanya münase. 
betlerinin dar çerçevesinden çıkanla • 
rak daha geniı bir Avrupa meselesi ola
rak tetkik edilecek olursa, herhalde Saa• 
r'ın Almaoyaya iltihak lehine karar ver
~esini tomenni etmek lazımdır. Çünkü 
nıhayet Saar Almanyanın bir cüz'üdür. 
Saar'lılar da Almandırlar. Almanyada 
buıı:ü?kü rej~e taraftarlık, aleyhtarlık 
geçıcı meıeledır. Yarın bu idare değişir. 
Yahut, Saar'da buna aleyhtar olanlar 
vursa, fikirlerini değiştirirler. Bu, bir 
Alman dahili politika kavgasıdır Böyle 
geçioi iııfi•llcr, bir memleketin mukad • 
dcr':\tq]J t•)İn cdecelr olan rcyifunler Ü· 
zcrino ~rn·ı n·ı rsa, vaziyetler defriştiği 

1 Başvekil -Hz.nin seyahati 1 

büyük bir alaka uyandırdı 
İktısat mahafili bu seyahati, büyük 

bir alaka ile takip ediyor 
Paşa Hazretleri ihraç maddelerimizden bir çoğu 

üzerinde tetkikat yapacaktır 
Batvekil 1 ımet Pa 

ıa Hazretleri Kara
deniz mıntakasmda
ki tetkik seyahatleri 
ne ağlebi ihtimal Ea ' 
kiıehir ıeker fahri • 
kasımn yarın yapı • 
le.cak kilıat resmini 
nıüteakıp çıkacaklar 

dır. lktısadi mahafil 
de Baıvekil Paşanın 
bu seyahatlerine bil 
yük bir ehemmiyet 
atfedilmektedir. 

Bu seyahat bilhaı· 
ıa ihraç maddeleri • 
nıizin vaziyetile çok 
alakadar görülmek • 
tedir. Baıvekil Haz
retlerinin bu defa 
bqlıca ihraç madde
lerimizden olan ve 
memlekete büyük 
bir gelir temin eden 
üç mühim ihraç ınad 
demizin, yumurta, 
t6tün ve fındığın va 

ayetini tetkik ede • Başvekil Hazretlerinin evvelki seyahatlerinde 
cekleri anlatılmakta almmıı bir lotoğrafüeri 

•dır. Karadeniz mıntakaıırun ve memle- c;ıkları bu tetkik ıeyalıatini müteakıp 
ketin bu ilç mühim ihraç e§yasmın vazi. bu üç kalem ihraç eyyamız için mühim 
7etlerinde son :ı:amanlarda birçok sılan. karar ve tedbirler alınmasına intizar e-
b verecek safhalar ceçıniıtir. Yumurta dilmektedir. lkbsadi mahafild~ bu tet-
lhracatımız elin blı; kriz geçirmektedir. kik seyahati için bazı hazırlıklar yapıl-
Baıvekil Hazretlerinin yakından yapa• maktadrr. 

Maarif müsteşarı ve şube 
müdürleri tayin edildi 

Tale}:lenin milli varlığımız ve inkılabı
mız üzerinde daha ge·niş malumat 

. almaları temin edilecek 
nn cemiyetindeki münhaller de dolduruldu 

Hasan Ali, Avni, Rıdvan Nali:r. Beyler 

Maarif vekaleti müstetarlığına maarif müfettitliğine de Gazi Ter. 
ANKARA, 3 (Telefonla) - ı müfettitlerinden Hasan A.li, ve 

heyeti teftitiye reisi Rıdvan Nafiz, biye Enstitüsü muallimlerinden 
_heyeti teftişiye riyasetine talim ve İbrahim Necmi Beylerin tayini ta-

______....__~.~·· karrür etmit ve tasdike arzedil
miştir. 

• 

..... .......... ~,...... ....... ~~~../ 
lbrahim Necmi, Yakup Kadri 

Beyler 

\ 

terbiye azasından Avni, orta tedri-/ 
sat umum müdürlüğüne maarif 

ve hisler sakinleştiği zaman, hu karar
dan geri dönmek gibi zaruret karıısmda 
kalınabilir. Bu da kolay kol;ıy yapıla • 
maz. Herhalde Avrupa için bir Alsaı 
Loren kilidir. Küçük mikyasta da olsa 
yeni bir tanesinin ihdas edilmesine ma .. 
hal yoktur. 

Ahmet ŞOKRO 

Yüksek tedrisat umum müdürü 
Hamit Bey de bilfiil işine batlamış
tır. 

Dil cemiyeti katibi umumiliği 
Ruşen Etref Beyin istifasile mün 

hal kalan Dil Cemiyeti umumi 
katipliğine neşriyat kolbaşısı İb
rahim Necmi Bey, netriyat kolba
tılığına Mardin meb'usu Yakup 
Kadri Bey ve Ragıp Hulusi Beyin 
üniversitede vazife alması hase
bile açılan derleme kolbaşılığına 
da Konya meb'usu Naim Hazım 
Beyler intihap edilmişlerdir. 

Liselerde tarih dersleri 
Liselerin ve muallim mekteple

rinin son sınıflarında okutulmak
ta bulunan Türk inkılabı ve cüm
huriyet devri tarihinin talebe ta
rafından daha esaslı ve şümullü 
öğrenilmesini temin için Maarif 
vekaletinin bu dersin liselerin her 

(Devamı S inci sahifede) ---· 

-. 

lstanbul Adliye garayı bir avuç alev halinde cayır cayır yanıyor .. 

Istanbul adliyesi bugün yok! 
100 milyon liralık kayıp var, sadece icra 

dairesinde kasada 40 bin lira yandı 
Adliye dairesi hiç bir tarafı kalmamak üzere yandı, bir 
itfaiye arabası parçalandı tevkif hane tahliye edildi! 
Yangında bir odacı yandı, adliye erkanı bu sabah tevkif· 

hanede içtima edecek; yangın nasıl başladı, nasıl bitti? 
Dün gece lstanbul büyük bir fela

ket geçirdi. Ve I.tanbulun en büyük 
tarihi birıalanndan bin olan Adliye 
aarayı kam.ilen içindeki evrakile, doı· 
yalarile velhasıl her fcyile yandı. Bu 
yangının insanca zayiab dün gece yal• 
nız bir kifi olarak tespit edilmiıti. in
sanca daba fazla zayiat olmasından 
korkulmaktadır. 

Yangın nasıl başladı? 
Dün akıam adilye dairesi mutat la• 

aıte botalmııtı. Bekçiler son defa usul-

Resmi tebliğ 
lstanbul Müddeiumumiliiin

den: 
Dün saat 20,5 te lstanbul Ad

liye binasında çıkan yangın neti
cesi olarak bina maalesef tama
mile yanmıştır. Yarın mesai saat
lerinde ceza ve hukuk mahkeme
leri reisleri ile İcra hakim ve mu
avinlerinin ve müstantik/erin va
ziyet üzerinde görüşülmek üzere 
lstanbul tevkifhanesi idare kısmın· 
da bulunmaları tebliğ olunur. 

--~-----.,.. 

1ıtanbul 'Adliye saTayı bir haTabe halinde çökerken .• 
den olduğu veçhile her tarafı dola§· Ayasofyaya bakan cephesini tamamen ı 
mışlar ve hiç bir fevkaladelik göreme· oarmııtı. Büyük metbıı.l kapısı da ta-
miılerdi. Bunun Üzerine oda kapılan mamen kapanmı§ gibi idi. Bu vaziyet 
ve binayı Üçe ayıran bölme kapılan !ı:arımnda lstanbul itfaiyesi derhal 

avini beyler biraz sonra da Vali Mu· 
bittin Beyler yangın yerine geldiler. 
Her taraftan emirler veriliyor. Yangı• 
nın bastırılması için tertibat almıyor· 

kapablmıfb. Yalnız nöbetçi müddeiu- Beyoğlu biraz sonra d.a Bakırköy ve 
mumilik dairesi açık bulunuyordu. Osküdar itfaiyelerinden yangm yerine Tevkifhane tehlikede .. 

Saat sekize kadar her şey tabii idi. . 

du. 

Alevler uelmelerini istemiıti. RÜzgİi.r ıiddetle esiyor, alevleri tev• 
Vali geldi kifhaneye doğru sürüklüyor. Ve tev-

Saat 20.10 da Adliye sarayının Üs- Bu esnada Polis Müdürü ve vali mu- (I'evamı s inci sahifede) 
tünde bir duman yükseldi. Bunu o sa- ================================= 
atıe kalabalık olan Sultanahmet ve A· " 

yasofyan•n önünden herke· görmü,tü. Adlı· ye vekı·11• gitti ı Atina, Belgrat 
Ahali adliyeye doğru koıuşurlarken 

alevler de adliyenin üstünde yüksel- Seyahati Rahatsız olarak ıehrimizde bulunan 
meğe baılamıştı. O sırada saniyede Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey 
50 metre süratle esen bir rüzgar alev· .. 
!eri aüratle yayıyor ve yükseltiyordu. dün akşamki ekspresle Viyanaya mu· 

teveccihen ıehrimizden hareket et .. 
Ateş nereden çıktı? rniştir. Saraçoğlu Şükrü Bey istasyon· 

Adliye binasına ilk giren Eminönü da kendisini seven ve afiyet temennı 
Kaymakamı Raif Beydir. Yangına ilk eden dostlarile vali, müddeiumumi ve 
bakııta ateşin binanın Ayasofyaya ba- hakimler tarafından teıyi edilmiıtir. 
kan kısmından çıktığmı gösteriyordu. •• 
Biraz sonra ilk defa yangın yerine ge- •11111111••• 
)enlerin ifadeleirne nazaran ateşin ev.. BUGU" N 
vela adliye dairesinin eski Evkaf dai
resile müddeiumumilik dairesi albnda .. 
ki merdiven altından çı!<tığı anla§ıldı. 
Bu merdiven altında bir müddeıtenbe
ri eski dosyalar ve evrak durmakta i
di. 

itfaiye geliyor 
Yangına evvela on dakika zarfında 

1.tanbul itfaiyesi yeti§mi§ti. Fakat bu 
esnada inki§af eden yangın adliyenin 

Aynarozda gördüklerim 
Altıncı sahifede 

-o-
Kendi dilile konuşan ve dinle

nen adam Balıkhanede 
Altıcnı sahifede 

-·,•••111111111111• 

Hariciye vekilinin son se
yahatı hakkında beyanatı 

ANKARA, 3 (A.A.) - Hariciye Ve
kili Dr. Tevfik Rüttü Beyefendinin An 
karaya avdeti üzerine seyahati hakkın· 
da beyanatta bulunması ricasiyle müra .. 
caat eden Anadolu Ajansırun bir muha· 
birine Vekil Beyefendi berveçhiati be • 
yanatıa bulunmuşlardır: 

- Bildiğiniz veçhile buradan doğru 
Atinaya gittim. Orada dost Yunan} ta -
nın devlet ricaliyle ve sair bütün dost
larımızla görüştüm. Yunanistanda Tiirk 
milletine ve onun büyük şefine, ismet 
Paşaya, bütün hükumete karıı me"cut 

(Devamı S inci sahifede) 
~ 



Tarihi tefrika: 171 

v ..... a. ıc. H•r hakkı (Milli7et) indir. 

Sultan Azizin Hal'i 
10 

Mektebi Harbiye Nazırı ile Şeyhislimm mülakatı. -
l.'Iektep Nazırının saraydan şikayeti. - Beğenilen, seçilen 

talebeler, 
Mektebi Harbiye Nazırı Süley· ı 

man Paşa, Kayserili Ahmet Pa· 
\lanın konağından, Darışiiray'iaske· 
ri başkatibi Sait Efendi ile birlik
te çıkmış, Şeybislamın konağma 
gitmişlerdi. 

Süleyman Pata ile Sait Efendi· 
nin gelecekleri, konağın hususi a· 
damlarından olup Babuneşihatta 
uzun müddet danitmentlik hizme
tinde bulunmuş ve Şeybiıliimın em
niyet ve itimadım kazanmıt olan 
Hacı Hüııeyin Burbanettin Efendi
nin ır..:tliimu olmakla, mumaileyha 
gelir gelmez, hemen mabeyin o
dasına alınarak oradan harem cİ· 
helinde Şeybisllim Efendinin husu
si odasına geçirildiler. 

Şeyhislam Efendi, üzerinde ipek 
li seccadeler yayılm19 genitçe bir 
sedirde, bir dizi çekik olarak otu
ruyordu. Sait Efendi, kendi mah
remi ve hususi adamı olduğundan 
teklifsizce yanma girip çıkardı. La 
kin yanında liva rütbesinde bir u
ker Pf. s; olduğu ve iktidar ve ehli
yeti işitildiği cihetle feybislam sedi 
rinden doğrularak kıyam ile ihti
ram göstermişti. 

Süleyman Pap., tevazula ilerle
yip Şeylıislam Efendinin ellerin
den öpmüştü. Şeyhislam Efendi, 
tam karşısında bir yer göstererek 
otur: "u. Sait Efendi de, az ap.ğıda 
ki bir sedirin ucuna ilitivermişti. 

Seyhislam Efendi, Süleyman Pa
şanın ziyaretinden mahzuz ve mem 
mın olduğunu söyledikten sonra: 

- Geçen çarşanba günü, Mecli
si basta maarifi umumiyenin terak
kiyatı için söz geçtiği ve askeri 
rüştiyelerin tesis ve küşadından 
bahsolunduğu sırada Sarasker Hü
seyin Avni ve Divanıahkam Adli
ye Nazırı Mitat Pafalar hazeratı 1 

sizin f.etanet ve himmetinizle 
Mektebibarbiyemizin son askeri U· 
liim ve usullere göre ıslahı müyes
ser olduğunu Te Osmanlı devleti
nin ordusuna mütefennin, ehil ve 
muktedir zabitler yetittirilmekte 
bulunduğunu söylemişlerdi de, Al
lah bilir, o kadar hazzetmiş ve size 
hayırdualar eylemiştim ki tekrar 
ve tezkarım fazla görürüm. Ma
lumdur ki Cenabı nasm mutlak. 
Kuranikeriminde "Aiddu lehüm 
masta'tüm., buyurmuftur. Yani 
"adamzm hazırlandığı üzere isti
tatınız kadar hazırlanınız • ., demek
tir. Düşmanın ilmi, ameli techiza
tile hazırlanılmazsa zaferyap olun
ma~. Bu emrirabbaniye il ifatlarda 
bulunmuştu. 

Süleyman Pafa, Şeyhialam Efen· 
dinin bu sözlerinden büyük bir a
lim ve uyanık, terakkiyata taraftar 
olduğunu anlayarak memnun ol. 
mut ve "Mektebiharbiyenin daha 
bir bayii noksanları varsa da elden 
geldiği mertebe çalıtıldığım,, mÜ· 
tevaziane beyan ile ben.her hiç 
çekinmiyerek: 

- Sarayın müdahaleıi olmasa, 
mektebimiz daha iyi semereler ve-

rebilir; maalesef bazı manilere te
sadüf olunuyor! 

Deyivermişti. 
Şeyhislam Efendi, uzunca kir

piklerile örtülen çökükçe kara göz. 
lerini belirterek Mektebibarbiye 
Nazırının yüzüne dikkatle bakını~ 
tı: 

- Acaip! O nasıl fey? Saray, 
mektep itine ne diye müdahale edi
yormuf? 

Şeyhisliim Efendinin hayTetten 
hemen hemen inanmadığım, buna, 
imkan, ihtimal veremediği apaşi
kar hiasolunuyordu. 

Süleyman Pafa, derhal cevap 
vermifti: 

- Maruzatım, muhissi halti
kattir. Bendeniz müddetiömrümde 
hilafı hakikat kelimeivahide söyle 
mit kiti değilim. 

Şeyhislam Efendi, Süleyman Pa
famn alınganlığına müteessir ol
muştu: 

- Estağfurullah pa11a oğlum 1 
Size, hilafıhakikat söylersiniz, de
mek sadedinde bulunmayorum. An 
cak ifade buyurulan hususu nefsil
emirde havsalam alamadığından 
izharıistiğrap ediyorum. 

Ve Süleyman Paşanın vereceği 
izahatı can kulağile dinlemeğe ha
zırlanmıştı. Süleyman Paşa.: 

- Muhtasaran fU bir kaç keli
meyi arzedeyim lii zannedersem 
müdahalenin dereceİfümul ve e
hemmiyeti karinilmüali olur. Dedi. 
Evvelemirde mektebin tahsisatı 
azdır, laşi kabilindendir. Makamı 
aepehtariden mükerreren Babıali. 
ye yazıldı, bir semere hasıl etmedi. 

Saniyen: Mektebe talebe kabu
lünde, yarıdan fazla iltimas var
dır. Mesela Valide Sultan Hz.nin 
kahyaları tarafından şifahi ve tah. 
riri emirlere ve batmabeyincilikten 
teblig olunan iradelerle henüz İpti
dai tahsil bile görmemif, mensu
bin takımından kimseler gönderi
liyor, bunlar çarınaçar kabul olu
nuyor. Derslerini, tahsillerini ih
mal edenler, yahut mektebin inzi
bat usulüne riayet etmiyenler görü
lüp te tevbih veya diğer mürettep 
cezaların tatbikine mecburiyet ha· 
sıl olur ise, mektep idaresi bir fey 
yapamıyor. Derhal saraydaki ha
mileri tarafından müdahale vaki 
oluyor. 

Salisen: Mektebe yazdırılan ve
ya usulü dairesinde alınan talebe 
tam derslerine devam etmekte j. 
ken Sarayıhümayundan sureti mah 
ausada gönderilen bir mabeyinci 
ve bir haremağaıı sınıflarr teftife 
kalkarak, içlerinden beğendikleri 
mesela boyu bosu, yüzü gözü, en
damı matluba muvafık düfenleri 
mektepten alıp götürüyorlar. Bila
hare bu yakışılı:Iı efendilerin uhde
lerine yekten zabitlik tevcih olun
duğu ve yaveran silkine veya ha
demeihaasai f&haneye alındığı gö
rülüy_!>r ki bunun suitesiratı arz ve 
beyandan müstağnidir. 

(Bitmedi) 

Yarın: , 
Sultan Azizin hal'i 

11 
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Devlet deniz yolları idare-
sinde yeni teşkilat 

Yeni posta vapurları da alınacak 
Devlet De~yollan, Akay, fabrıka 1 

\'e havuzlar ıdarelerinin yeni bütçele
rinin müdürleri tarafından lktısat Ve. 
kaletine gönderildiği yaztlınt~!ı. Yeni 
bütçeler 1 k.iinunusanidcn itibaren tat• 
bik edilecektir, Bütçeler Divan:muha· 
aebattan iki ~e maliyed,;n bi,· zat ıle 
tı~-·:o ve Hava Müstetan Sadııllah ve 
ı ı.:..r t Umum Müdürü Naki Beyler• 
1 ·n mürekkep bir komisyon lal'afın· 
d~n Ankarada tetkik e.l•lmittir. Ko· 
ınısyonun bu tetkikat n<"t'.ce•İne dair 
h~~ırJadığı rapor, lktısat v~kaletinın 
mutaleaunm ili.vesile Baıvelralete 
takdim edilmiştir. Bu ay zarfında Bu. 
yük Millet Meclisi btitçe, iktısa t ve di
vanı muhasebat encümenlerini teılıil 
~den a_zadan ~ürekkep bulunan bu üç 
ıdarenm heye humum iyesi t.:ıpla.nac~ k 
ve büt~eleri tetkik ve knbul .. d.,cektir. 
~eyetiumumiyece, l:u ilç idarenin bi
lançoları da tetkik ve taatik edilecek 
Ye bu tutilc karan 224ıl numar.ab ka· 
nunun 8 inci maddeıi •.tcibinr• .ıo!&ka. 

dar memurların ibrası !ıükmünJ., ola· 
caktır. 

Devlet Denizyolları idaresi teşkila • 
t'!'da Y~ni bütçe ile ba::ı deği~ıklikle. 
rın tatbik olunacağı anlatılmaktadır 
Bu ~~leden olarak halen lşletm; 
Şeflagı tarafından idare edilmekte u
lan ticaret kısmı ayrılacak v" hareket 
kısmından maada bir de ticaret k•ımı 
teais edilecektir. 

Yeni bütçe ile fabrika ve havuzlar· 
da da bazı ıslahat yapdacal.:tır. 

Yeni vapurlar alınacak 
Devlet eDnizyollan idare.;, yeni 

vapurlar mübayaası ihtiyact :.Cat'§'stn· 
cln bulunmaktadır. Filhakika hal.-n i· 
c :•re Denizyolları kanunıı mucibince 
m~vcut hatlann Vapurcu.•.ık Şirketine 
ı,yrıJan yÜzde otuzundırn geriye ka. 
~an !'izde yebnjtini kendi vapurlarile 
~<'n•ın edememektedir, 8u.1da.ıı. dol.ayı 
Vn.pureuluk .Şirketine dahi'. olmıyan 
npure..ı.n.. Erz...._, V.aıu, ~ 
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HARiCi HABERLER 
Amerika 
Donanması 

Bahriye nezareti kuvvetli 
donanma isteyor 

VAŞİNGTON, 3 (A.A.) - Bah 
riye nazırı M. Spedanson senelik 
raporunda Amerikan donanması· 
nın daha kuvvetli bir hale getiril· 
mesini istedikten sonra diyor ki: 

"- Amerikanın silahları azalt
ma hareketinin artık ön safında 
bulunmasının gerçekleştiği za,. 
man roktan gelmiştir. 

Diğer devletler bizim göster· 
diğimiz misale tabi olmamışlar
dır. 

Sulhun ve adaletin en kuvvet· 
li teminabndan biri, hiç bir devlet 
donanmasının Amerikan dc-- iz kuv 
vetlerinden daha büyük ve fazla 
bir kuvvette bulunmamasıdır.,. 

M. Spedanson, Amerikanın de
niz kuvvetlerini mevcut muahede
lerde tayin edilei had ve nispete 
pek yakında yükseltebilecek bir 
program yapılmasını tavsiye ede
rek raporunu bitirmİftİr. 

Amerikada içki kanunu 
imzalandı 

WARMSPRlNG, 3 (A. A,) - M. 
Rooaevelt, İsp'.rtolu içki ithalatının ne 
suretle yapılacağı ve bıı ithalatın mik· 
tan hakkındaki kanun" imzalamııtır. 

Fransanın 
Mali projeleri 

Mebusan meclisi perşembe 
günü projeleri görüşecek 

PARIS, 3 (A.A.) - Hükümet be. 
yannamesinin okunması bittikten ıon • 
ra, Mecliste yapılan müzakereler rey 
verme hakkında bazı konu§malara inhi· 
sar etmiştir. Bundan sonra hüki'imet, 
istizah takrirlerinin müzakeresi işinin 
tehiri hakkında itimat meselesini ileri 
sürmüştür. Hükümetin bu teklifi, 11 mu 
halif reye karıı 391 rey ile kabul edil· 
miştir. Bundan sonra hükümet, meclise 
verdiği mali projelerin müstaceliyet ka 
rarile müzakeresini istemiştir. Hükıime
tin bu tekli.fi de reye konarak il muha 
lif reye karıı 569 reyle kat>ul edilmiı • 
tir. Mali projelerin müzakereai, perıem 
he sabahı baılıyacaktır. 

HükUnıet mali projelerinin esbabı mu 
cibe Liyihasında bazı tasarruflar '$ 
mak veya meur maaılarından mııvak • 
kat bir tedbir olmak üzere az mikdarda 
tevkifat icra etmek ıuretile bütçe mua· 
meleslni eksiksiz olarak temin etmek ar 
zusunda olduğunu bildirmiştir. Vergi 
tahsilibnm murakabesi bazı basit for • 
müllerle kuvvetlendirilmiftir. 

PARIS, 3 (A.A.) - Chautempı ka· 
binesinin mebusan meclisinde kazandığı 
çok büyük ekseriyet çok evvelden tab • 
min edihniıti. Bu tahmin, doğru çıkb, 
bunun için gazetelerde hiç bir hayret e
seri uyandırmadı. 

Bütün gazeteler, çok defa salôn bir 
vaziyet muhafaza eden ayan meclisinin 
hükômet beyannamesini pek müsait bir 
surette karıılanuı olmasını da dikkate 
değer bir mahiyette ıörmektedir. 

Reichstag yangını davası 
LE1PZ1G, 3 (A. A.) -Wolff Ajan

sından: Reichıtag yangını davasında 
ikinci maznun mevkiinde bulunan Di· 
mitroff bir çok sualler aormutlur, 
Bu suallerden makaat, komünistlerin 
ailil.h tedarik etmekten makaatlannm 
Hdece kendilerini müdafaa etmekten 
ibaret olduğunu ispat etmekti, Mahke· 
me reisi, Reichstag yangnımdan aonra 
müsellah bir iayan çıkmasmm çok ya· 
km olup olmadığını, ıahitlerin ifade-

' !erine ve ileri sürülen delillere istinat 
ederek tayin etmek itinin mahkemeye 
ait olduğunu aöylemiştir. 

Lehistanda tevkif 
edilen yahudiler 

VARŞOVA, 3 (AA.) - Yahudi 
hastahanesinde yapılan aramalar neti· 
cesinde zabıta kırk kiıiyi tevkif et• 
mittir. Bunlar komünistlik propagan• 
dası yapmakla zan altına alınnuılar
dır. 

•••-••••"n•••••••••••ı .... ,,,, ..... ......_, ... ,._...,, •• 
13uroa, Asya ve Nilüfer VDı>urları ida· 
re tarafından el.iin kira ile işletilmek • 
tec!ir. Bundan başka tirı<ete dahil bir 
ımnalöre ait bulunan K•rlangıç \'e u. 
ı:••r vapurları da, taksiıı>a: ıcab. Va· 
ı • t'cuiuk Şirketi ve kira ile lknizyol· 
.an idareai tarafından !l<I\ ile ;,ıet:I· 
mcktedir. 

• Bu vaziyetin ilanihaye idJ>.mesi, me· 
aeli. §İrkete girmiyen vapurculardan 
birinin kiradaki vapurhınnı kirala· 
mak iıtememek veya baıkasına ıat • 
mak ihtimali tahakkuk ederae mÜm· 
kün olamıyacak, binnetice idarE', ken• 
di hissesine düten hatlru-da muntazam 
posla iıletemiyecektir. 

Böyle bir vaziyet tahakkuku halin. 
de, on be, günde bire indirilen isken• 
deriye hatımm muvakkaten tatili za• 
ruri olacaktır. 

Buna mahal kalmamak Üzere, ida· 
re ya kira ile iılettiği vapurlardan bir 
kaçını veyahut hariçten Taput' müba
yaa etmek ihtiyacile ka,...ıa,nu! !>ulun 
maktadır. Bu huauat.a Y•kında luıt'i 
bir karar Yerileceil an· sıılmaktadır. 

M. Litvinof 
Romaya vardı 
Silahları azaltma meselesi 

müzakere edilecek 
NAPOLI, 3 (A.A.) - M. Lit· 

vinof yolda.t, Pompeide yapılan 
hafriyatı gördükten sonra saat 
16,20 de Napoliye dönmüş ve bi· 
raz sonra Romaya gitmiştir. 

Litvinof yoldat saat 19,40 ta 
Romaya varmış, bir çok yüksek 
kimseler, bilhassa Türkiye elçisi 
Vasıf Bey, M. Mussolininin husu· 
si kalem müdürü Baron Aloisi, 
Hariciye müsteşarı M. Suriç, tara· 
fından kartılanmıştır. 

Litvinof Yoldaşın bu seyahati 
hakkında gazetelerin ileri sürdük
leri bir çok mütalealardan açıkça 
anlaşıldığına göre, Romada yapı
lacak konuşmaların en canlı nok· 
tası silahla.rı azaltma meselesi o
lacaktır. Lavoro Fasciste gazete
sinin dikkat ve alaka uyandıran 
bir yazıııı silahları azaltma işinde 
Sovyetler birliği ve Amerika un· 
surlarını ltalyamn hakiki değerleri 
le takdir ettiğini gösterir bir ma· 
hiyettedir. 

Gene bu yazıdan anlatıldığına 
göre, İtalya, 4 devlet arasında ya
pılan konufm.alarm varacağı neti
celeri ve kararları resmi surette 
tasdik ve bu kararların yerine geti
rilmesini emretmek İfini silahları 
azaltma konferansına bırakmak 
istemektedir. 

Bundan başka İtalya bu neti
ce ve kararları ileride kabul ede
ceği hakkında timdiden Rusya· 
dan teminat almak suretile Sov
yetler birliğinin her hangi bir su
retle obtruction yapmasının önü· 
ne geçmeği de arzu etmektedir. 

Nihayet ltalya Sovyetler bir
liği ile Almnya arasında mevcut 
münasebetlerdeki gerginliğin gev· 
fetilmesi gayesini de gözetmekte· 
dir. 

İtalyanın bundan maksadı, Al
manyanın yeniden ve kısmen si· 
lahlanmasının bir itilaf elde edil
mesi için zaruri bir şart olduğu 
prensibini müdafaaya imkan bul
maktır. 

Görüftüler 
ROMA, 3 (A. A.) - M. MuS!olini 

ile L:tvinof yolda§ bugün saat ikiye 
çeyrek kala konuımağa baılamışlar• 
dil'. 

Litvinof yolda§ daha önce Hariciye 
Müsteıan M. Suviç ile görüırnüıtür. 

İngiltere'nin 
Hava emniyeti 
Dört devlet arasında bir 
anlaşma mı yapılacak 
LONDRA, 3 (A. A.) - M. Garvin 

dün yaptığı beyanatta demiıtir ki: 
"- Bundan aonra hıç bir mesele, 

Jngilterenin bava emniyeti meselesi 
derecesinde milli hayatla doğrudan 
doğruya alil.kadar aayılamaz . ., 

M. Garvin'in ileri sürdüğü bu düs
tur, bu pazar günkü gazetelerde gÖ· 
rülen umumi kanaati pek doğru ola· 
rak hüliisa etmektedir. 

Sunday Ti.meı gazeteıi, ıilahlanma 
yanşı eıaoına muanz olanlann dilleri
ne doladıklan mukabil delilleri orta· 
ya aünnektedir. 

Bu gazete, yegane ameli bal çaresi 
olarak beynelmilel bir hava ordusu 
!etkilini, yahut hiç değilse lngiltere, 
Fran•a, Almanya ve ltalya arasında 
bir anlasma yapılmaıım bu da olma• 
dığı takdirde bu devletlerden üçü ve
ya ikisi arasında bir itilaf akdedihne· 
sini tavsiye etmektedir. 

Amerikada milli sanayi 
aleyhinde bir hüküm 
TAMFA, 3 (A. A.) - (Florida'da) 

Sanayi korporasyonlanndan birinin hü 
kUrrıet aleyhine açtığı dava hakkında· 
ki hükmü tebliğ eden hakim Acher· 
man "Milli aanayii canlandırma,. ka
nununun - hiç değilse mahalli sana· 
yiin kontrol edilmesine laallük cJen 
kısmı itibarile - Kanul\ues:uiye mu· 
gayir olduğunu söylemiştir. 

İspanyada 
Yeni intihabat 

il 
Gazi Hz. ile Arnavutluk kralı Hz. 
arasında teati edilen telgraflar 
'AN KARA, 3 ( A.A.) - Arnavutluk milli bayramının yıldönümii 

münasebetile Reisicümhur hazretlerinin Arnavutluk kralı Zogo haz. 
retlerine çektiği telgrafla müşarünileyhin ceva:'n aşağıdadır: 

Milli Arnavut bayramı münasebetiyle zatı hcışmetanelerini yürek
ten tebrik eder ve şahsi saadetlerile dost Arnavutluğun refah ve ikba-
li temennilerimi arzederim. Gazi M. Kemal 

Milli bayramın yıldönümii miinasebetile vaki tebriklerinizden ve 
temennilerinizden fevkalade mütehassis olduğum halde zatı devletle
rinden en hararetli teşekkürlerimi kabul ve şahsi saadetinizle dost 
Türkiyenin azamet ve refahı hakkında temenniyatımın samimiyeti· 
ne itimat buyurmanızı rica ederim. 

Zogo 

Vekaleten istihdam edilecek memur
ların maaşları nasıl verilecek? 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Münhal memuriyetlerde vekıileten 

istihdam edilecek memurlara verilecek vekıilet maaşlarının ne suret• 
le ve hangi tarihten hesap edileceğinin tayini hakkında tefsir yolile 
bir karar verilmesi hususunda hükumet bir tezkere ile Millet Meclisi. 
ne müracaatta bulunmuştur. 

Her tarafta kar, Kütahgada karın 
yüksekliği 9 saatimi buldu 

'ANKARA, 3 (Telefonla) - Bu sabaha karşı şehrimize kar yağ
mıştır. Metooroloji müessesesinin verdiği malıimata f{Öre kar, Bolu, 
Eskişehir, Kütahya, Polatlı, Ahime sut, Ankara, Çorum, Kastamonu, 
ve lncbolunun çevirdiği saha dahiline yağmışhr. Karın yüksekliği Bo 
lu ve Eskişehirde 7, Kütahyada 9, Kastamonu ve Çorumda 4, Ahime
ınıt ve Ankarada 3, santimi bulmuştur. &zurwnda 2, Karsta 3 santim
dir. 

Seyyar mektep dershaneleri 
'ANKARA, 3 (Telefonla) - Ankara vilayetinin mektebi olma. 

yan on iki köyünde seyyar mektep dershaneleri tesis edilmiştir. Ankara 
hapishanesinde de 6 millet dershanesi faaliyete geçmiştir. Köylerdeki 
seyyar millet dershanelerinde her gün ders gösterilec~ktir. Bıı dersler 
günde üç defa ve üç muhtelif zümreye verilecektir. Vilayetin 3 sene 
den beri açtığı millet dershaneleri 84 de çıkmıştır. Bunlardan 3 sene 
zarfında şahadetname alanların sayısı on bine yakındır. 

Nuf üsa yazılmayan kalmıyacak 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Dahiliye vekaletince hazırlanan )'a• 

zun kanunu layihası henüz nihai şeklini almamıştır, Layiha istatistik 
wnıım müdürlüğünce de tetkik edildikten sonra vekiller heyetine gön
clerilecektir. Hazırlanan layiha esa slanna göre memlekette nüfıu kütii 
ğüne geçmemiş hiç bir lert kalmayacaktır. Bunun temini için baba, a• 
na, amca, dayı ve kardq, maiyeti aile reisi her kim ise bugiin ailesi 
efradını verilen mühlet zarfında behemahol yazdır~ya mecburdur. 
Bu müddet bittikten sonra ikinci bir mühlette köy ihtiyar heyetleri 
ile alakadar memurlann aile reisleri tarafından bildirilmeyen nülıu 

kontrol ve kaydettirmeleri için verilecektir. 
Yazımın basından nihayetine kacJar nüfus müdür ve memurları 

mıntakaları için °de günlük muamellillan ziyade bu yazım işlerini tet • 
kik ve takip ile meşgul olacaklardır. 

Nüfusunu yazdırmayan aile reisleri ile herhangi bir sebeple bunu 
görmeyen muhtar ve alakadar me"Tlurlar para cezasına çar{>dacaklar
dır. Aile reislerine ve ihtiyar heye-tlerine verilen mühletin inkızasın. 
dan sonra mektiim nüfus ihtiyar edenlere alınacak para cezası • 
nrn nısfı verilecektir. 

Tekaüt kanununun bir maddesi 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Tekaüt kanununun muvakkat be. 

şinci maddesinin tefsirini hükumet bir tezkere ile Millet Meclisinden 
istemiştir. 

Türk inkılabı ve Cümhuriyet devri 
ANKARA, 3 (A.A.) - Liselerin ve munllim mekteplerinin son 

sınıflarında okutulmakta bıılunan Türk inkdabı ve cümhuriyet dev
ri tarihinin talebe tarafından daha esaslı ve şümullü öğrenilmesi i
çin Maarif vekaleti bıı dersin liselerin her sınıfında okutulmasına 
karar vermiştir. 

Bundan sonra her sınıfta 15 günde bir tarih dersine aynlmlf sa
atlerden biri bu derse tahsis olunarak gençlerin Türk devletinin kıı· 
ruluşu, milli istiklıil mücadelesi, cümhuriyet devrinde memleketin 
terakki ve inkişafı hakkında daha genif ve esaslı bilğiler almaları te
min olunacakhr. 

Maarif vekaleti bu karannı derhal tatbik olıımnak üzere alfikaılat' 
mekteplere bildirmiftİr. 

Sınıfta dönen 
Talebe için 

Tal ebe lehine devam eden 
muvakkat tedbir geri alındı 

ANKARA, 3 (Telefonla) 

Balkan haberleri 
Yunan muhalifleri 

ATINA, 3 (Milliyet) - Atina Po
lis Müdürünün tebdili üzerine muhalif 
)er tekrar meclis müzakeratma iıtira
ke karar vermiılerdir. 

Bulgaristanın Yugoslavyayı 
bir notası 

SOFYA, 3 (Milliyet) - Bulgar 
HükUıneti, Yugoslavyaya kaçan sabık 
nazırlardan Al. Obov'ua iade edilmeai 
için, bugün Yugoslav HükUınetine bir 
nota verecektir. 

Ucuz sigaralar 

Lise birinci devre mezuniyet imtİ· 
sanlarında bir zümreden muvaf. 
falt olamıyanların bu zümreden 
ikmal imtihanlarının ertesi mezu· 
niyet imtihanlarında bitirmek şar· 
tile lise ikinci devre birinci sınıfa 
devamları ve ikinci devre mezu· 
niyet imtihanlarında bir zümre· 
den muvaffak olamıyanların ay· 
ni tartla üniversiteye veya yüksek 

__ mekteplere kabulleri hakkında 

Silahçı dükkanlarındaki iki senedenberi tatbikine müsaade 

ANKARA, 3 - Sigaralann ucuzlat 
ma işini tetkik eden komisyon mesai· 
sini bitirmiştir. Komisyon ucuz tarife· 
yi teabit etmiıtir. Y ılbaJından itibaren 
bunu tatbik edecektir. 

edilmekte olan muvakkat kararın 
silahlar toplatıldı önümüzdeki ders senesiden itiba-

MADRIT, 3 (A.A.) _ intihap 10• ren artık tatbik edilmemesi Maa
belcri bu sabah tekrar açılmıtlır. Bu se rif vekaletince kararla,tırılmıt ve 
fer rey vermeğe gelen müntehipler bi • bu cihet timdiden talebeye bildi
rinci defadakinden daha seyrek gibi gö-. · , rilmek üzete Maarif vekaletine tas
rünmektedir. Erkek müntehipten ziya• bih edilmiştir. 
de kadına tesadüf edilmekledir. Madrit 
tehrinde bütün sabab sükün hüküm sür öıu··.... ce.,ası 
rnÜ§tÜr. Kahvelerin kapah bulunması .,.. .. 
ıehre bir durgunluk hali vermektedir. · ANKARA, 3 (Telefonla) - Muılu 

Madrit ıazetelerinin muhabirlerine Mitat oğlu Omerin ölüm cezasına 
ıöre, lıpanyanm ı.... tarahııcla silahçı çarpılmaıı hakkmdaki Adliye Encü· . 
düldrinlaruada bulunaa ailih .,. cepha- meni -zbatuı mecliı ruznameaine 
ler, ,..ıa.;. ~ Ü&a'iae toplatılmııtır. .ıı ..... ııtar. 

Samuel lnsuH'ün kardeşi 
TORONTO, 3 (A. A.) - Ontarlo 

temyiz mahkemesi, Samuel lnsu!J'iin 
kardeıi Martin lnıull'iin iadesi hak
kında Cook Kontluiu "lllinois HükU. 
met dahilinde,. memuıfon tarafından 
yapılan müracaati kabul ebnit ve mu• 
maileyhin iade•i için mezuniyet vef'o 
mittir. Martin lıuull, dolandmcılık 
ıuçundan dolayı Chikaın'da muhlilııe· 
me edilecektir. 

• 



- ~ 

1 f ICLE;;a\J 
Kar! 

Her sene belki bu günlerde bel
ki daha evvel veya sonra o, ken· 
dinden bahsettirir ve bilhassa bi· 
zim gazeteler de kendinden bah· 
settirir. Avrupada kar - velevki 
ilk kar olsun - yalnız kısa hava 
raporlarında yazılır; eğer bir bü· 
yük felaket teklini almazsa ondan 
bahseden olmaz. Bizde - neden 
bilmem - hava değişiklikleri si· 
yasi değişiklikten fazla gazeteci
leri işgal eder, vakıa misallerimiz· 
den alışıklıklarımıza kadar hava 
tiddetlerini zaman ahvaline (Sen· 
bol • Symbole) yani kadın dilin· 
de - rumuzdan bozma olarak -
rumız addetmişizdir. "Rüzgar ge
len delikleri kapamak,, yelkenle
ri suya indirmek, yağmurdan ka
çanın doluya tutulması,, gibi söz
ler ve nasihatler de hep bunu gös
terir. 

Gariptir, aramızda: 
- Karı sever misiniz?. Diye 80• 

ranlar bulunur. Hatta eğer kar 
biraz devam ederse - füphesiz -
Hikmet Feridun bir kar anketi ya
par. Tutar mı, tutmaz mı bilmem? 

Avrupada kar, tehirde görül
mez ... Tutmasına vakit bırakma:r· 
!ar, süpürürler .•. Almanyada komü 
nistlik gibi. Lakin dağlarda ve kır 
!arda kar sporlarına yol açar. Ri
vayete nazaran bizde de kar spor
ları başlıyacakmı, .. llu sporları U
ludağda yapacaklarmış. E~'!r kar 
devam ederse şehirde de bu spor
lan yapmak fırsatını bulacağımı
za şüphe yoktur. 

Kar yağıyor ... Pencereden ge
çenlere bakıyorum. Herke~te bir 
büzüklük, bir sümsüklük ve bir sü
kfuıet. Ben karı, çok serbest ahsl 
mış memleketlerde ürfl idarey

0

e 
benzetirim. Bizde kanunuevvele 
kadar epice serilip serpilmiştik.. 
işte geldi dayandı .. İsterseniz ge
ne eskisi gibi açılıp saçılın ! Fakat 
benden size dost nasihati: Karda 
kışta, örfi idarede büzülmek ve 
sümsükle,mek açılıp saçılmadan 
faydalıdır .• 

Propaganda 
Tekzip edilen bir havadis üze• 

rine bizde propaganda 19.kırdıları 
bir hayli çoğaldı .. Bu itin hatta 
lafının bile bugüne kadar gecik
miı olması Jaşılacak şeydi. Her 
fırsatta ve bizim ne yanlış, ne sa· 
kat tanındığımızı gördüğüm her 
müşahedede bu propaganda eksik
liğinden bahsederdim. Şükür ki 
artık lafı edilmeye başlandı .• Av
rupada bu propaganda iti bir mü
him meseledir. Almanya gibi yer
lerde nezareti bile vardır. Bizde 
bu kadar ileri gitmeye tabii lüzum 
yok. Buna ne kudretimiz vardır. 
Ne de ihtiyacmıız... Biz şimdiki 
halde memleket içinde cümhuri
yet rejiminin faydalarını, ve hak
kımızda en İptidai malfimatı bile 
olmayan dışarı memleketlerde de 
Türk ve Türkiyenin ne olduğuna 
dair esaslı hatları göstermek ile 
iktifa etmeliyiz .• Ancak, bu pro
paganda denilen şey bir nazik İŞ· 
tir. İyi yapılmazsa aksi tesir ya· 
par ve beklenen faydamn tam 
zıddı zararlar hasıl olur. 

Burada en ziyade dikkat edile
cek cihet propagandamn dalka
vukluk teklini almamasıdır. 

Fıkrayı hep bilirsiniz .. Zengin 
bir adam bir mecliste patlıcanın 
lehinde bulunmuş, dalkavuğu da 
hemen patlıcm metedip göklere 
çıkarmış, biraz sonra ayni zengin 
adam patlıcanın aleyhinde bulun
muş, dalkavuk bu sefer de patlı
canı yere batırmış. 

Dalkavuğunu denemek için bu 
zıt sözleri söyliyen zengin: 

- Be herif! demiş, biraz ev· 
vel patlıcanı metediyordun. ışim
di, benim aleyhte olduğumu gö
rünce zemmetmeye batladın ! Ne 
bu kepazelik?. 

Dalkavuk cevap vermit: 
- Aman efendim! Bendeniz 

patlıtanın değil, efendimizin dal
kavuğuyum ... 

ltte propagandada bu ruh ol
mamalıdır. Hatta dalkavuklukta 
bile muttasıl metedilmek inaanr 
aıkar, Timurlenk ile Nasrettin 
Hocanın muhaveresini bilir misi-. ., 
nız .. 

Bir gün Timur ile Hoca hamam
da yıkamyorlarımş.. Timur Hoca 
ile latife etmeye bayılırmıt· Sor
muş: 

- Hoca, şöylece kaç kuruş e· 
derim? 

Hoca hemen cevap vermit: 
- Beş akçe edersin.. Timur 

karşılamış: 
- Yahu ! Yalnız belimdeki 

pııştimal o kadar eder .. Hoca he
men: 

- Ben de onu hesap ederek 
beş akçe dedim ya!.. Cevabını ver· 
mis. Zanneder misiniz ki: Timur 

Eko•••I 

Afyon ihracı 
Yeni tedbirlerin tatbikına 

başlandı 
Afyon ihracat tacirlerinin evvelki 

gün uyu§turucu maddeler inhiaan ida
resinde yaptıkları bir toplantıda ihti
yaç ve sipariş nispetinde ihracat yap
mak hususundaki kararın tatbikine 
dünden itibaren geçilmiıtir. Dün bor· 
ıada bu kararın mevcudiyetini hisset
tiren bir vaziyet bulunmakta idi, Bun· 
dan sonra afyon fiatlerinin yükseltil· 
meainde inhisar idaresile ihracatçılar 
müştereken hareket edeceklerdir. Bu
nun çok faydalı neticelerinin yakında 
görüleceği muhakkak görülmektedir. 

İnhisar idaresi ayni zamanda ken• 
di şahsi menfaatleri için afyonlanmı
ı:ın krymetile oynayan bir kaç müesse
senin bu şekilde hareketlerine meydan 
vermiyecektir. Bu müeaaeselerin bil
haua takas vaziyetinden iatifade e· 
derek bono sabnak için yok pahasına 
afyon sabnak gibi fena bir şekil tat
bik ettikleri aöylenmektedir. 

Flistin sergisi için bir mUracaat 
Her sene Filistinde açılan Telaviv 

sergisine bu sene memleketimizin itti
. rak etmesi için bir çok müracaatlar va 
ki olmaktadır. ihracat Ofisi bu müra· 
caatleri lktısat Vekaletine bildirmittir. 

Yerli mallarını ecnebi malı 
diye satanlar 

Yerli malların ecnebi mab gibi yük
sek fiatle satılması işini tetkik eden 
komisyon, Sanayi Müdürü Refik Bey 
dün Ankaradan avdet ettiğinden, fa. 
aliyete geçmittir. 

Komisyon Türk malına hariçte ya
pılmış gibi tekil veren ve halkın bu şe
kilde fazla parasını alan firmalan tea• 
pit etmiftir. Bu hususta kanunun koy· 
duğu cezalar tespit edilmektedir. 

Bu gibiler hakkında aahtekarlık 
cürmü ile adliyeye müracaat edilme· 
ıi öne sürülmektedir. 

Bir taraftan da Oda, bundan sonrası 
için bu tekilde hareket edilmesinin ö
nüne geçilmek için bir karar neşrede
cektir. 

Maarif müfettişlikleri 
Hıi.mit Beyin Yüksek Tedrisat Umu

mi Müdürlüğüne, Hasan Ali Beyin Or
ta tedrisata tayininden sonra Maarif 
Vekİlletinde iki umumi müfettiılik 
münhal bulunmaktadır. Bu iki vazife. 
ye eski orta tedrisat umumi müdürü 
Fuat ve aabık müderrislerden Behçet 
Beylerin tayin edilecekleri kuvvetle Ü· 
mit edilmektedir. 

Şikayet'er çoğalıyor 
Notrdam dösyon Fransız kız lise· 

ainden vaki tikayetler biribirini ta· 
kip etmektedir. Talebe velilerinden 
bir kısmı lstanbul Maarif MüdürlüğÜ
ne rnüracaat ederek mektep idaresinin 
talebeden muhtelif vesilelerle mektep 
taksiti haricinde para topladığını iddi· 
a etmitlerdir. Maarif Müdürlüğü bu 
meseleyi de tahkik etmeğe başlamıştır 

Polis teftişleri 
Mülkiye müfettiılerile polis müfet· 

ti.şleri emniyet müdürlüğünde teftitle
nne devam ediyorlar. Emniyet Mü
dürlüğünün evrak mahzeninde bulu
nan evrak Üzerinde tetkikat yaptl
mıttır. 

Bundan başka polis deposu ile ema
net dairelerinde de bazı noktalar göz
den geçirilmiıtir. 

Yunan heyeti gelemedi 
Türkiye ile YunMıiatan arasında bir 

ticaret muahedenamesi akdetmek üze
re §ehrimize geleceğini yazdığımız ti .. 
caret heyeti, dün ıehrimize gelmemiş· 
!erdir. 

Ticaret mümessilleri M. Argiropulos 
ile lktısat Nezareti şube müdürü M. 
1:eodoropulos'u Pireden ıehrimize ge
tırecek olan Viyenna vapuru Akdeniz· 
de hüküm süren fırtına yüzünden dün 
akşam geç vakte kadar limanmııza 
gelmemittir. Vapurun bu aabah muva
salatına intizar edilmektedir. 

Tasarruf haftası 
ı2 kanunuevvelde baılıyacak olan 

Tasarruf Haftası için hazırlıklar ikmal 
edilmek Üzeredir. Milli lktrsat ve Ta
aarruf Cemiyeti merkezi bütün ilk
mekteplere Tasarruf Haftasın.da tem
sil edilecek piyesler tevzi etmiştir. Bir 
hafta, her mektepte müaam.ereler ve
rilecek, ikbaat ve tasarruf mevzulan 
hakkında yazılmıt piyesler temsil edi· 
leceği gibi konferanslar da verilecek
tir. 

Her sene yapıldığı gibi bu sene Ta
sarruf Haftasında geçit reami yapılmı
yacaktrı. Geçit yerine cemiyet başka 
sürprizler hazırlamıttır. Bu sene neı
riyat ve propagandaya çok ehemmi· 
yet verilecek, ıehirde afiıler ve le~ha-
lar asılacaktır. • 

Açığa çıkarı:an vatmanlar 
Şoförler gibi tramvay vatmanlanmn 

da her sene sıhhi muayeneye tabi tu· 
tu1masma karar verilmittir. Vatman
lar sinir, kulak, göz ve burun müte
hassıslan tarafından muayene edile
cek, çürük çıkanlar vazifelerinden af
fedilecektir. Sıhhi muayeneler başla
mıştır. Muhtelif depolardan 30 kadar 
vatman açığa çıkanlmıştrr. 

gadaba gelip hocayı kovmut ol
sun. Ne münasebet! •• 
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HABERLERi 

Cemlyetlerde 

Gayri mübadiller 
Cumartesi günü bir toplantı 
yapıp karar verecekler 

Gayri mübadiller namına An
karaya gidip dönen heyet, cemi· 
yet idare heyetinin evvelki gün 
yapacağı içtimada Ankaradaki 
temasları neticesini izah edecek
ti. Ekseriyet olmadığından bu iç
tima, önümüzdeki cumartesiye kal 
mıttır. 

Heyet, idare heyetine izahat 
verdikten sonra Ankaradaki teşeb
büslerini intaç için tekrar hükU
met merkezine gidecektir. 

Şimdiki halde heyetin Ankara
da mutabık kalmış olduğu hususat 
9unlardır: 

1 - Haziranda Muhtelit Mü
badele Komisyonunun lağvı hak
kındaki itilafname imzalanınca 
komisyondaki Yunan heyeti mu
rahhasası, komisyon emrinde bu
lunan 62,500 lngiliz lirasından 
25 bin isterlinin gayri mübadille
rimize tevzii için hükumet emri
ne verilmesine muvafakat etmit
tir. ltilafname bugünlerde imzala
nacağından bu paradan gayri mÜ· 
badillere istihkaklarına nazaran 
yüzde kaç nispetinde tevziat ya· 
pılabileceği fimdiden hesap ve tea
bit edilmektedir. Bundan başka 
Zonguldaktaki 63 numaralı oca
ğın gayri mübadillere ait bulunan 
msfının varidatı da tevzi edile 
cektir. Gayri mübadillere, istih
kaklarının yüzde ikisi nispetinde 
tevziat yapılabilmesi için 800 bin 
Türk lirası lazrmdır. 

25 bin isterlinin tutarı ile 63 
numaralı ocak varidatının yekfuıu 
ile bu meblağın aşağı yukarı temin 
edileceği ve gayri mübadillere yüz 
de iki nispetinde tevziat yapılabi
leceği tahmin edilmektedir. 

2 - Gayri mübadillere, istih
kaklarının mütebakiai için yeni 
bono tevzii de Ankarada görüşül
müttür. Maliye vekili Abdülhalik 
Bey, bütçeye dokunmamak tar
tile yeni bono tevziatına muvafa
kat etmittir. 

Heyet, bir hak istediklerini, 

Malıkemelerde 

Onlvrsltede 

M. Malche 
ikinci mezuniyetini aldı, 

lsviçreye gitti 
Tıp Fakültesi asistanlığı için son ya· 

pılan talimatnamede a•gari (30) ya· 
şında olmak kaydi vardı. Tıp Talebe 
cemiyetinin teıebbüsü üzerine bu (3ıJ) 
yaş kaydi (33) olmuştur. · 

Üniversite bütçesini tanzim etmek 
üzere yeni teşekkül eden komisyon 
dün ilk içtimamı rektör Neşet ômer 
Beyin riyasetinde yaparak bütçeyi lcl· 
kike başlamıştır. 

Tıp talebesi Haseki, Etfal, Cureba 
hastahanelerinde ihtısn• görmektedır· 
)er. Sabahları talebeyi toplu bir halde 
hastahanelere yetiştirmek Üzere Tram 
vay Şirketi Beyazıttan kalkan müte• 
addit arabalar tahsis etmiştir. 

VekaJet Müşaviri Prcf. M. Malche 
mukavelesi mucibince ikinci mezuni · 
yetini almış ve memleketi olan lsviçı·e
ye gitmiştir. 

M. Malche on beş gün sonra latan· 
bula dönecektir. Prof. M. Malche'in 
mukavele müddeti mart sonunda bit· 
mektedir. Profesör kiııunuevvel orta
sında lstanbula gelecek ve marta ka
dar çalıştıktan sonra laviçreye döne· 
cektir. 

Fuat Beyin konferansı 
Edebiyat Fakültesi Dekanı ordinar

yüs Prof. Dr. Köprülü Zade Mehmet 
Fuat Bey yann akşam saat 17 de Hal· 
kevinde bir konferans yerecektir. Kon· 
feransm mevzuu ''Türk edebiyatında 
hekim,' edip ve şairler,, dir. 

bunun ne 'ekilde olursa olsun te
min edilmesini ileri aürmüttür. 
Neticede gayri mübadillerin is
tihkaklanna kartılık olarak elde 
mevcut ilişiksiz emlakin muham
men kıymeti kadar bono tevzii 
kararlaşmıştır. Bu şekilde 7 - 8 
milyon liralık emlak bulunduğu 
söylenmektedir. Heyet, gayri mü· 
badillere buna mukabil istihkak
larının yüzde 20 - 25 nispetinde 
bono tevzi edileceğini ileri sür
mektedir. Heyetin Ankaraya gidi
şinde bu hususta da hazırhkar ya· 
pılacaktır. 

Heyet, Ankaradaki takdiri kıy
met komisyonunun tekrar lstanbu
la naklini teklif etmit ise de, buna 

M~iye vekaletince muvafalr11.t e
dilmemiştir. 

Kaçakçı zenginler mi? 
İhtısas mahkemesine yapılan ihbarda 

kimlerden bahsediliyor? 
Dokuzuncu ihtrsas mahkem.:oıne 

bundan dört ay evvel, timdi Adliye 
Müfettiıi Muzaffer Bey ihtı•as müd
deiumumisi iken bir ihbar vak'ası ol
muş ve bu ihbarda bazı yüksek zeva• 
tın eroin, kokain ve morfin kaçakçılı· 
ğı yap tıklan bildırilmiıl;r. 

Bu ihbarnam•ye merbut bir listede 
de bir ço kisimler zikredilmiıtir. Bu I• 

simler meyanında Suriye Reisicilmhu· 
ronun oğlu Ahit Beyle elektrik şırke · 
tinde ça!ııtığı söylenen bir miıhendi
sin isimleri de vardır. 

ihbarname o zaman polise ha,·ale 
edilmiı, tahk·kat yap1<1nrf, fakat elek
trik tirketinde bahsedile:"l ısimde veya 
o tarife benzer bir mühend!s ve me
mur bulunmadığı anlatdmııtır. 

Bilihare eroin, kokain ve morfin 
kaçakçılığına ait iıler sekizinci ihtisas 
mahkemesine devredildiği İçin bu ih· 
bamame de sekizinci ihtısas müddeiu· 
mumisi Retit Beye devredilmiştir. El· 
yevm tahkikatla sekizinci ihtıaas müd
deiumumisi Reıit Bey meuul olmakta
dır. 

Cereyan gazetesi nasıl çıkmış 
Cereyan gazetesi aleyhine açılan 

müstehçen neşriyat davası dün üçüncü 
ceza mahkemesinde batlarumştır. Ca· 
zetenin aahip ve neşriyat miııfürü ulan 
M. Ragıp Bey demittir ki: 

- Benimle Rauf NureU•r, isminde 
bir adam görüttü ve böylv bil gazele 
çıkarmamızı teklif etti. Kabul ettim, 
imtiyazını aldım. Fakat he'1Üz daha 
ite başlamamışbk, iıe başlama ct.inü
nü de tayin etmek üzeru bir daha gö
rüşmeınittik. Bir gün aoka.lı:ta Cere
yan ismindeki gazetenio satıldığını 
gördüm, bir nüsha aldr;n. Orada mes• 
lek ve meşrebime muvafık o mıyan ya. 
zılar gördüm. Doğruca vilayete müra -
caat ederek vakayı hikaye ctlım ve 
gazetenin kapatılması rıcasında bulun 
dum. 

Mahkeme bu iddianın d:ıi\"ıtı olup 
oFadığınm tahkiki içi•' rnüddt"iumu-. 
~liğe tezkere yazılmasına karar '\f'r
mİ§, muhakeme 7 k&nu!!uevvelt·, hıra· 
kılmıştır. 

M. Piyosun açtığı dava 
Onyon Sigorta kumv~nY"" Müourü 

M. Antuvan Piyos Efendin•ıı Ticaret 
gazetesi aleyhine açtığı hek:lıct davd
sının rü yetinedün de devaın ediımi1-
tir. Dünkü muhakemede dawa edilen 
taraf neşriyatlarmda hakaret kasti ol-

madrğıru, hakikati yazdıkların: ve yaz• 
dıklannm Fransa Cümhurıyı,..İ resmi 
gazetesi baılığmı taııyan ga>:eteden 
aynen alındığını söylem'.,Itır ''e hu neş
riyabn manası ne olduğunun. cürum 
kasti bulunup bu!unma.iığ'"' chlihib
reye havalesini iatemiııerdir. Davacı 
vekili buna lÜzum olmaJığıru söyle· 
mittir. Muhakeme, bu busush bir ka· 
rar verilmek üzere 7 kinunuevvele bı
rakılmııtır. 

Başka gUne kaldı? 
Beyoğlunda Ruınelihanında Madam 

Antuvaneti öldüren Sokrat ile bu fiil
de iıtiraki olan "rodorinin muhakeme• 
)erine dün ağırcezada devam edilmiı
tir. 

Dünkü muhakemede Sotiriya ismin
de bir kadın ıahit olarak dinlenmİftir. 
Bu kadm suçlulann Maqam Antuva• 
nete daiına gidip geldiklerini aöyle· 
miş.tir. 

Muhakeme iddia ve müdafaa yapıl. 
maaı için batka güne bırakılmrştır. 

Ahmet Remzi Bey 
Yalova Hakimi Ahmet Remzi Bey 

lstanbul müddeiumumi muavinliğine 
tayin edilmit, dün gelmiı ve yeni va
zifeıine baılaınııtır. 

57 nci sene 
___.,_ 

Mülkiyenin yıldönümü 
Ankara ve fstanbulda 

tesit edilecek 
Mülkiye mektebinin 57 nci yıldönü

mü bugün, büyük merasimle öğleden 
aonra saat 14.30 da mekteple teait e· 
dilecektir. Bugünkü merasime devlet 
erkanı, mektep mezunları ve daha bir 
çok zevat davet edilmiılerdir. 

57 seneden beri memlekete bir çok 
giizide devlet adamı yctiıtiren bu çok 
kıymetli müessese şimdiye kadar ver
diği mezunlarla iftihar edebilir. Bu 
değerli müesseseye ilelebet vatana 
faydalı olarak idameihayat etmesini 
temenni ederiz. 

ANKARA, 3 - Mülkiye mektebi
nin 57 nci kuruluı yı)dönümünü kut· 
!ulamak için salıya Ankarapalasta bir 
toplantı yapılacaktır. 

Baıvekil ismet Paşanın da bu top· 
lantıyı teırifi muhtemeldir. 

Vilayette 

Muhallef paralar 
25 liraya kadar veraset 

ilamı aranmıyacak 
Miktarı yirmi beş lira veya daha az 

olan paraların verilmesinde veraset i
lamı aramlmama.ı hakkrnda Maliye 
Vekfiletinden vilayete şu tamim gel· 
miştir: 

''Miktarı 25 lira veya daha az olup 
veraset ilimı ibrazı su1 etile tediyesi 
Jazımgelen muhallefat akçelerile bil· 
cümle paralann alakadarlara tesviye• 
sinde veraset ilİlmı aramlmıyarak hak 
sahipleri tarafından malmemurlarma 
verilecek mahalle veya kariye ilmüha
berlerinin evrakmıüsbite olarak kabu· 
lü suretile tediye:sine mali müşavere 
encüınenince karar verilmif olduğun· 
dan yirmi beşer lira ve daha az olan 
muhallefat akçelerile sair alacaklar 
hakkında bu esas dairesinde muamele 
yapılması.,, 

Yeni fuhuş talimatnamesi 
Yeni fuhuı nizamnamesinin tatbiki 

İçin tanzim edilen talimatname- vili.
yetlere bildirilmiıtir. Nizamname 28 
tetrinisani tarihinden itibaren mute
berdir. Tatbikatı için komisyonlar lef 
kil edilmek Üzeredir . 

Sıhhi tetkikat 
Sıhhat Vekaleti hıfzıssıhha umınn 

müdürü Asım lomail Bey ıehrimize gel 
mittir. Asım lsmail Bey, dün Sıhhiye 
Müdürü Ali Rıza Beyi ziyaret etmiı • 
tir. Asım lsmail Bey sıhhat işleri hak· 
kında şehrimizde bir müddet meıgul 
olacaktır. 

Yeni rontkenler yerlerine 
konuidu 

Beyoğlu belediye hastahanesine son 
sistem bir rontgen makinesi konulmak 
tadır. Bu makine bir kaç güne kadar 
itliyecektir. 

Vilayet bu makinelerden birini de 
verem dispanseri için almı§ ve yerine 
konmuıtur. 

beykozda bir dispanser 
Osküdarda Zeynepkt.mil hastahane 

sinde bir poliklinik açılacağı cihetle 
Ü•küdar dispanseri B~ykozda tamir 
edilmekte olan binaya taıınacaktır. 
Bu auretle hastahane olmıyan Oskü
darda da sıhhi bir müessese kurulmut 
olacaktır. 

Konservatuvarın birinci konseri 
İstanbul konaervatuvan 1933 - 34 

ıenesi ilk konserini bugün Tepebap 
Şehir tiyatrosunda aaat on yedide ve· 
recektir. 

Gizli nüfusun kaydı 
Af kanununun mektum nüfusa dair 

olan on altıncr maddesinin ne suretle 
tatbik edileceğine dair Dahiliye Veka
letince tanziı:n edilen taiimatname, vi
layetlere tamim edilmiştir. 

Bu talimatnameye gore timdiye kil• 
darnüfusa kayde~İlmeilli§ ve yahut 
evli olduğu halde te•çil edilmemi§ olan 
kadın ve erkekler gerek istida ile ve 
gerek doğrudan doğruya ıahsan ken -
dilerini kaydettirmek ıuretile müraca
at edebileceklerdir. 

Bu husustaki İlmühaberlere ve isti
datlara pul yapıftırılmıyacak ve timdi • 
ye kadar kaydedilmemiş olanlardan 
ceza ahnmıyacakbr. 

Vatandatlardan nühtsa kaydolmı· 
yanlar da bu muafiyetten istifade ede
ceklerdir. Müracaatler için her viliyet 
evrak kaleminde husu~i birer defter 
açılmıttır. 

••l•dl:r•d• 

Tek taksi 
Yeni sene başında talimat

name tatbik edilecek 
Senebaımdan itibaren tek taksi ta· 

limatnamesi tamamen tatbika başlana 
caktır. Belediye yılbaşında bütün oto
mobilleri muayene edecek, talimatna· 
meye göre boyanmamış veya makine 
kısmında tadilat yapmamıı arabaları 
aeyriseferden menedecektir. 

Terkos hatlarında tadilat 
Beyoğlu kısmındaki terkoa boruları

nın anahatlarında bazı tadilat yapıla
cağından, bu kısımda ayın uçuncü, 
beşinci ve yedinci günleri sular akını· 
yacaktır. 

Kimler fakir 
Dünkü Ak§&llt gazetesi belediyenin 

fakirlere yardım etmes; için bir tali· 
matname yapmıya başladığını, kimle· 
re fakir denilmesi icap ettiğini yazı
yordu. Öğrendiğimize göre hazırlan
makta olan böyle bir talimatname yok 
tur. Bundan baıka her belediye ıube
si emrinde de fakirlere yardım için ay 
rıca bir tahsisat yoktur. 

Fakir tala beyi himaye 
Ticaret Odası çok yerinde ve mü

him bir karar vcrmittir. Oda, Yüksek 
lktısat ve Ticaret meklebile Ticaret 
Lisesinde bir çok zeki, çalı§kan fakat 
fakir talebenin tahsillerine devam hu
susunda müşkülata tesadüf ettiklerini 
nazarıdikkate alarak bunları himaye· 
ye karar vermiştir. Dün Odada bir iç
tima yapılarak bu himaye şekli tespit 
edilmiştir. Bu talebe, Odaya stajiyer 
olarak alınacaklar ve kendilerine bir 
ücret verilecektir. Bu suretle hem ta
lebeye bir yardım yapılacak, hem de 
ameli sahadaki bilgileri arttınlacaktır. 
Stajiyer talebenin miktarr muhtaçların 
adedi nispetinde olacaktır. 
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Zengin! 
Geçen gün "Akşam,,ın bir maka. 

lesinde devlet sanayiine dair kü
çük bir tahlil gözüme ilişti. 

Muharrir arkadaşımız, memle· 
kette neden zengin sanayi erbabı 
yetişmiyor, şeklinde ortaya atılan 
tenkitlere cevap veriyor. 

" Milli sanayi hazırlanmış bir 
program dahilinde inkişaf edecek , 
yani serbest rekabet ortadan kal
kacak, her isteyen her yerde iste· 
diği fabrikayı açanuyacak, binne
tice muayyen fertler değil, mılli 
sanayi, devlet zengin olacaktır.,, 

Büyük harp yalnız bir kaç taç 
ve tahtı yıkmak, bir kaç devleti 
haritadan silip yenileri çıkarmakla 
kalmadı. Ahlaki ve iktisadi bütün 
telakkileri ve kanatleri de değiş· 
tirdi. Harbin blançosu sulh masala
ıında görüldü. Fakat cemiyetin ik
tisadi ve ahlaki nizamı henüz kıva
mını bulamadı. Milletler timdi 
bunun muhasebesini yapıyor yeni 
eistemler arıyorlar. 

Eski iktisat nazariyelerini bugü
ne tatbik etmeğe inıkan yoktur. 
Onlar artık kitaplarda ilmin tarihi
ne kanşmıftır. Bugünün ihtiyacına 
göre yeni sistemler tecrübe edili
yo. Bu tecrübeler de yavaş yava, 
lc:bellür etmeğe, müspet neticeler 
"ermeğe başlamıştır. 

l'l>nların en barizi 'udur. Eski
den muayyen bir zümreyi, muay
Y<'D fertleri zengin eden usul orta
dan kalknut ve cemiyetin umumi 
heyetini zengin edecek sistemler 

gaiebe çalmıştır. Himaye usulü mil 
li •• anayi davası bu şekli alınca fert
lnin yüksek kazanç hülyalarına 
imkan kalmamıştır. Bu himaye, 
ferde değil, milleti temsil eden 
devlete aittir. ~kil vakıa cemi
yet içinde sivrilmiş zenginlerin 
adedini gittikçe azaltacaktır. Fa
kat servet muayyen ellerde birik
meden devJetin kasasında topla
nacak, ve orası umumi servetin 
taksim ve tevziinde nazım vazife
si görecektir. 

Harpten sonra bocalayan beynel 
milel iktısat alemi nihayet devlet
lerin batvurduklan bu sistem sa
ye~inde derlenip toparlandı bunun 
adına (iktisadi Devletçilik,) dedi
ler ki Halk fırkası programını tem
s :; eden altı okun biri de bunu ip.
rd eder. 

Netice fudur. Falan ve filan sa
yüamelin üzerine tahtını kurup 
ze1"1gin finnasile görünıniyecek. 
Fakat bu zenginlik cemiyetin biz
zat kendi varlığında olacaktır. 

Burhan CAHJT 

Bir talebenin ölümü 
Mühendis mektebi üçüncü ıın;( l<l• 

lebesinden Mitat Efendi daha 22 ya- ı 

şında olduğu halde • 
pek genç bir çağda 
hayata gözlerini 
yummuştur. Mitat 
Efendinin ölümü 
ınuhıtinde ve arka· 
Jaılr.rı arasında do· 
in bir teessür u. 
randmnıştır. Mitat 
Efendi çalışkanlığı 
ı:eki.Jı ile herkesin 
takdirini kazan• 

. mrştı. Mitat Efen· 
dinın cenazesi dün Maçkadaki evin
den kaldırılarak Eyüptc aile kabriata
nma defnedilmiştir. 

1 HORSA 1 
<lı Bankasından alınan cetvelidir) 

2 Kanunuevvel 1933 
•Akıam Fiatları 

t ıtikrazlar 
lal.ikrazı dahili 94.25 
1933 latikrau 97,50 
Şark D. 7alları 2.45 

Tahvilat 
Ele.lr.trik 
Tra.m.,.ay 

-.--.-
D. Mavahbide 53 
Cümrü.1'-ler 8 
Sayd ma.lıi 6,45 
Baidat 9,75 
T. aslreriye 9,75 

Tün•I 
Rthhm 
Anadolu 1 

.. ıı 
Kuponsuz 
Mümes,i] 

ESHAM 
it Bankası Na• Telef o• 
ma 9,65 Bomonti 

,. •• Hamiline 9,73 Terko• 
,, ,, Müessis 106 Çimeato 

Tramvay 45 ittihat doy. 
Anadolu Hisıe 27.40 Sar.: deJ' •. 
ŞU._ Hayriye ıs Balya 
Reji 3,45 Şark m. ecza 

ÇEK FIATLARI 
Pariı 12.06 i Prai 
Londra 700,25 Viyana 
Nüyork 74.20 Madrit 
Milano 8.97 Berl:n 
Brü'l~el 3,39,&3 BeJe-rat 
Atina 82.7935 Zloti 
<..en ~vre 2.4370 Peıte 
Amsterdam. 1,1725 Biikret 
Sofya 65,0625 Moslr.oTa 

NUKUT (Satıt) 

K.aruf 

20 f. Fransız 166 1-2 1 ş;lle. A•. 
l lsterl:n 705 1 Pezeta 
1 Dolar 135 l Mark 

20 Liret 223 1 Zeloti 
'O f_ Belçika 117 ?O Ley 
20 Drahmi 2'1 2(1 Din.ar 
'70 f. İsviçre 818 l Cernoviı; 
20 Le•• 25.- 1 Altın 
21 Kur. Çek. ııs 1 ~1 ~i-'iy. 

1 Florin 83 Banknot 

J7,75 
45.60 
45,65 

51,95 

11.7!1 
18,40 
2"'.75 
11.90 
17,70 , __ 
ı.as 
2,85 

15.925 
429 

S.i65 
1.975 

34.7475 
42083 

3.575 
80.075 
ı0.94 

Kurut 

24.50 
16 
49 

24.-
023 

4li.-

9,33 
0,34 
2.28 
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( Sıhhi bahisler ) 
Mikrop korkusu 

Çok kimseler mikroptan kork • 
mayı, haıtahklardan ~onınmak iç.in 
alınmıt akıllıca bir tetdbır sanırlar. Hıç 
çekjnmeden ıöyliyeyim: Bu ürkekt;k 
çok kere hastalık batl~ngıcıdır. ~i~
roplar rastgele tehlikelı olurlar. Bıla
kis tabiatte faydalı bir rol oynarlar. 

Bakteriler veya küfler gibi otlar 
gürühuna yahut enfüzuvarlar g_ibi 
hayvan zümresine mensup olsun, ~k-_ 
rop erim.it ıerçe gibi parlak, bıçmıı 
düzğündür. Bir mayi içinde hareket 
ederse çok güzel oynar. 

l\.1ikrop1ar toprağın üstünü örter, 
tozlarla havaya yayılır, toprağın üı
tünde akan ıularda bulunur. lnaanla
nn kalabalık olarak bulundukları 
yerlerde çok, köylerde az bulunurlar. 
Dağ tepelerinde bulunınaları iıtisnai
dir. 

Mikroplar toprak üstünde ne olur
lar? 

Bir çok harap edici teairler altında 
kalırlar. Güne§ ı§ığı bunlann baılıca
ııdır. Bununla beraber yine üremele- , 
rine yarayan tartlar bulurlar, Ürerler, 
çoğalırlar. Bir Bakteri böceresi bir sa 
at içinde 150 olur. Bunlara Üreyip ye
tişmek için nemliğe, ateşe, hayvani, 
nebati yiyeceklere muhtaçtırlar. Top· 
rak üıtüne ıeri1mit olan katı ot ve 
hayvan leşleri ile bu küçücilk zerre
ler nasıl besleniyorlar? Mikroplar çı 
kardıkları feyler sayesinde varlıklan• 
nı korurlar. Çıkardıktan §eyler, ye
diklerine göre değişir. 

Ölü §eyler Üzerinde üredikleri za
man mikropların ne yaptıklarını göre 
!im. Yazın köyde bir evin yemek dola 
hını gözden geçirelim: 

Yemekten sonra içinde et ıuyu bu
lunan çorba ki.seıi, ıüt kabı, biri, iki
si keai lmiı yemitler dolaba yerlettiri .. 
lir. Günler geçer, aJÇr bu aofra artık
larını orada unutur; mikroplar he
mencecik iıe giriıirler. Fırsat bu fır
ıat ... lıtediklerini yaparlar. Lezzetli, 
duruk et suyu, kekremsile§İr, bulanır. 
Kekremsile§meai mikropların hücumi. 
le et ıuyundaki şekerli maddelerin ta 
havvül etmesindendir. Bulanıklık Üre 
yen, çoğalan mikroplarm aıkıtık bir 
kitle halini almasındandır. Süt mayi 
olarak kalmaz, mikrop mayalannın 
tesiri ile katılatır. Sonra peyda olan 
mikroplar yeniden ıütü sulandınrlar, 
kesilmiş, ve pıhtılatmıt ıüt, kirli, ıa· 
rı ve fena kokulu bir mayi olur. Keai.l 
memit yemiı'er, bir müıldet olduklan 
gibi kalırlar. Kesilmit yemitlerin iıe 
bir kaç gün sonra üzerinde ak, yetil, 
yahut kara lekeler belirir. Bu lekeler 
uyğun bulduklan yere yerleıen mik
rop aileleridir. Bu yemi§ artık kıvamı 
nı, b'çimini aak1ayaınaz. Çünkü Üzeri 
ne konan mikropların çıkardıkları 
maddeler katı §eyleri eritir. 

Yemeklerin, yiyeceklerin çoğu böy 
le bozulur; yenilemez bir hale gelir. 
Hizmetçi onlar çöp ten-:?kesine atar. 
Yüzlerce milyon mikrop bu ıuretle 
toprağın Ü.tüne yayılır. Orada da ay 
ni ouretle tahribata devam ederler. 
Bu tahribat faydalıdır; Çünkü katı 
ıeyleri eritirler. Mikroplar böyle yap
masaydılar toprağın üstünde ne ka
dar hayvan ve ot !eti birikir kalırdı; 
n<> kadar leı yeryiizünü kaplardı. Ge
ne bu tahribat harap olan maddeleri 
basit kimyevi unsurlara ayırır; bu ha 
ıit unıurları hayat aahibi mahluklar 
hazmederler, kendilerine benzetirler; 
gene bu tahribat o maddeleri çok mü 
rekkep unsurlara ayırır, bu unsurlar 
diri cisimlerin höcerelerini yapar; on 
lann temelini kurar. Bu tahrip keyfi
yeti sayesinde otlar, çiçekler toprak
ta gıdauru bulurlar; büyürler; hay -
vanlar da bunları yerler, beslenirler. 
Yer yüzünde hayat çenberi de böyle 
döner gider. 

lnaan1arın ve hayvanların tenle· 
rinde mikroplar çoktur. Hazım ciha
zında, ille bağırsaklarda mikroplar 
üreyerek ye.uilen ıeylerin bir çoklan
nı bunlar hazmederler. Derinin yüzü 
de tıpkı tıpkısına bunun gibi, mikrop 
!arla örtülmüştür. Bunların gördükle
ri ite de göz yumulamaz. Bunlar yağ 
maddeleri ifraz ederler ki, bu maya
lar olmaaa bir taknn bezlerin deriye 
açılan ağızları tıkatırlar. 

Vücutları içli dıtlı mikroplarla kap 

1ı bulunduğu ve bu mikroplradan ba
zıları korkunç mayalar, zehirler çr • 
kardığı halde diri mabliıklar gene 
sıhhat olarak yaııyorlar. Bunu nasıl 
izah etmeli? 

Yemek dolabına konmuJ, aonra o
rada unutulmUJ meyve tabağında o-
1an biten ıeyleri göz önüne getirelim. 
Keıilmit meyveler mikrop hücumuna 
uğrarlar, ve mikroplar meyvedeki ke 
aik üstünde Üzerler. Kesilmem.İ§ mey· 
veler ise etrafındaki m'.kroplarla bo
zulmıyarak uzun müddet oldukları 
gibi k&!ırlar. Zaman geçtikçe ıuları 
kaçar, yavaf yavat kururlar, !ikin 
yanlarında bulunan mikroplardan za .. 
rar görmezler. 

Hayvanların tenleri de ayni hale 
maruz bulunuyor. Daimi surette her 
türlü haatalıkların mik~oplan ile sa
rılmıı bulunurlar, böyle olduğu halde 
gene sağlam olanlar haıta olanlardan 
çok bulunur. S"bebi? Tenin dıtında 
yahut içinde bir yara o!du mu mik
roplar orada Üremeye haılarlar. Ba .. 
zan oradan baıka taraflara doğru ya 
yılırlar, höcereleri har"" ederler, ze
hir yaparlar ve etrafa &açarlar; VÜ· 

cudü yangın yerine çevh·irler. 

Yara her zaman maddi olmaz, göz 
le görülmez. Bir yorgunluk, beden 
yorgunluğu, zihin yorgunluğu mikrop 
ların köklefmeıi için r11anda daya
nıklık bırakmaz. Yukarıda aöze bat· 
!arken, ilk ıatırlarda aöylemi§tim; 
mikroplardan korkmak bir hastalık 
ba§lanğıcıdır, demiftim. Çünkü kor
ku, beyinde yerleıen bir düıünce, bir 
beyin yorğunluğudur; yorğunluk aağ
lık düzenini bozabilir. Bir kere hu dü 
zen bozuldu mu, tatıdığnnız mikrop• 
]ardan bir tanesi ite gİrİ§İr, tenimizi 
harap etmeğe baılar. 

Mikroplu haatalıklarda haıtalığı 
yapan biricik unıur aade mikrop de
iildir. Denilebilir ki, uzviyelte mikro 
bu kabul edebilecek umumi veya hu· 
ıusi bir kabiliyet peyda olduğu za· 
man mikrop ite hatlar. Bundan dola
yıdır ki, tedavide de mikrobu öldür
mek çaresini aramaktan ziyade yeri, 
teni kuvvetlendirmek prenaibini güt
mek lazım geliyor. 

Dr. Rus-rukla HAKKI ..................... 
Istanbul Tramvay 

Şirketi 

Tramvay 
Pasoları 

lstanbul Tramvay Şirketi 
1933 senesi tramvay pasoları -
nın 1934 senesinde artık mute -
her olmıyacağını mezkilr paso 
hi.ınillerine bildirir. 

Şimdiki paso hi.ınillerinden 

vesikalarını tecdit ettirmek hak 
kını haiz olduklarını dütünen 

zevatın vaktinde Müdiriyete mü 
racaat etmeleri rica olunur. 

lstanbul, ı...•X.evvel 1933 

Müdüriyet 

Dr. Fethi Bey 
Cerrahpaşa hastahanesi Bakteriyolo

ğu Doktor Fethi Bey Ağacamii kar§mn 
daki laboratuvarım büyülterek Beyoğlu 
lıtiklal caddeıi Parmakkaprda Ferah a
partunanına nakletmİ§tir. 

Zevki selim sahiplerinin 
tır&f bıçağı yalnız 

ROTBART LUXUOSA'dır. 
(10289) 9027 

Milliyet'in edebi romanı: 60 
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\lnıulip Komanı} 

- Grip, dedi. 
Boğazıma baktı. 
- Dikkat etmelisiniz, dedi. ih

tilat yapmasın. Yataktan çıkmayı-
nız. 

Ve sonra uzun bir reçete yapz
dı. 

Madama yalvardım: 
- Yazıhaneye haber versek.. İt

ler kalacak. 
Madam beni azarladı: 

- l,Ieri, yazıhaneyi dütünme kı
zım. Onun çaresi bulunur. Şimdi 
sana bakalım. 

Doktorun tavsiyelerini madam 
birer birer yapmağa batladı. Fa
kat boğazımın yanıklığı, dizleri
min kırılır gibi kesikliği gitmiyor 
ve hatta artıyor. 

Doktor derece koyduğu zaman 
otuz sekizi de birkaç dizyem geç
mi, buldu. 

Madama: 
- Bana çok yakla,mayın rica

ederim, derlim. Siz de hasta olur-

sanız .. Madam tedbirli kadın. Ma
sanın üzerinden alkolü eksik etmi
yor. Odama her gelişinde burun 
deliklerini, yüzı:lıü alkolle temiz
liyor. 

Araaıra kendimi kaybediyorum. 
Teneffüs ağırlatıyor, gözkapak

larım dü.füyor. 
Bir çorba bile içemedim. Ağ

zım paslı. Hararetlen dudaklarım 
yanıyor. Fakat doktor soğuk bir 
fey vermiyor. 

Sıkıntıya alışmamıt insanın has
ta olması ne fena .• ikide bir yatak
tan fırlaııfak istiyorum. Fakat Q 

kadar halsizim ki .. 
Bir aralık madam gene geldi: 
- Merak etme, dedi. Retit Beye 

telefon ettim. Sakın çıkmasın diye 
tenbih etti. 

- Teşekkür ederim madam. 
Madam, Mösyö Girot'ya da tele

fon etmi~. O da şirketin bir ecnebi 
olan doktorunu yolladı. Ayni fey .• 
O da Grip, dedi. Fakat başlangıcı 
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HİKAYE 
ESRARENGİZ ve lLAHl 

BRIGİTTE HELM 

Cemil Naci Doktor Hikmet Bey
den beklediği cevabı alıp okuyun
ca, sevinçten ellerini çırptı. Dokto
run kızı Mualla Hikmet Hanımla 
evlenmek istiyordu· lstanbulda 
kimsesi olmadığı için bizzat müra- j 
caat etmek lii.zımgeliyordu. Fakat 
evvela bir mektup yazarak kızın 
bab:ısını tutmak istemitti. Olur a, 
belki adamcağızın vermeğe niyeti 
yoktur. Doktor kısaca yazdığı mek
tupta diyordu ki: 

"Muhterem efendim, bugünler
de öğleden sonra muayenehanemi 
teşrif ederseniz, mevzuubahis etti
ğiniz meseleyi görüşürüz.;, 

Demek ki ortada kat'i bir ret ce
vabı yoktu. Doktor bir defa ken
disini görmek, konutmak istiyordu. 
Hatta "muhterem efendim,, diye 
davet editi daha ziyade samimane 
idi. 

Cemil Naci müstakbel saadetin 
hülyası içinde ne yapacağını şatır
mıştı, hemen o gün en güzel kos
tümünü giydi, en güzel alıcı kra
vatım taktı, beyaz eldivenlerini ge
çirdi. Bir berbere giderek sinek 
kaydı trat oldu. Bababsının mua
yenehanesinde Muallaya tesadüf 
etmek ihtimalini de düşünüyordu. 
Öğleden sonra doktorun muaye

nehanesine geldiği zaman, intizar 
salonunda bir kaç hastanın bekle
diğini gördü. Kendisini kartılıyan 
hastabakıcı kıyafetinde bir kadına 
c'edi ki: 

- Ben doktor beyle mühim ve 
mahrem bir meseleyi gorutmeğe 
geldim. 

- Pekala, töyle oturunuz efen
dim. Sizden evvel üç hasta var, on-

1 
br bir defa girip çıksınlar. j 

Cemil Naci boynunu bükerek bir i 
kt:nara oturdu. Oç hasta girip çıktı. 1 

Yarım saat sonra sıra kendisine 
gelmişti. içeriye girince: 

- Doktor bey, dedi, bendeniz 
Cemil Naci.. Eğer rahatsız etmi
yorsam .. 

Doktor Hikmet Bey evvela zi
' yaretçisini yukardan aşağıya ka

dar süzdü: 
- Kızıma talip olan gencsiniz, 

değil mi? Dedi. 
- Evet, doktor Bey. Kerimeniz 

hanımefendiyi tanıyorum. Bir kaç 
defa dansettik. Hatta kendisine ta
lip olacağımı söyledim. O da red
detmedi. Sadece: "Bir kere de Bey 
babamın fikrini alınız,, dedi. Ben
deniz de mektup yazdım efendim. 
iyi aileden olduğumu küçük bir 
tahkikle .• 

- Kaç yaşındasınız? 
- Yirmi sekiz. 
- Şöyle aydınlığa geliniz de 

gözlerinize bir bakayım .• 
- Fakat doktor Bey, ben hasta 

değilim. 
- Daha iyi ya.. Bizim de İste

diğimiz O ·. Bakayım şu gözlerini
ze .• Ala ne miyopsunuz, ne prespit. 

- Gözlerim iyidir efendim. 
- Mükemmel.. Soyununuz ba-

kalım .. 
- Aman doktor Bey, ne hacet. 
- Soyununuz, sizi bir defa yu-

kardan aşağı muayene edeyim. Ev
vela ağzınızı açınız, güzel, bir şey
ler yok. Dişleriniz muntazam .. O
muzlarınız geniş .. Bir de göğsünü
zü muayene edelim. 

Doktor Hikmet Bey, Cemil Naci
nin göğsünü de muayene etti. Kon-

nı şiddetli bulduğu için çok dikkat 
etmemizi söyledi. 

D19arıda madamla ne konuştu
lar bilmem. Her halde ben de ken
dimi pek iyi hiasetıı ı" yorum. 

O henüz çikmıştı ki Re,it Bey 
bir doktorla geldi. Bu methur bir 
doktordu. Muayene etti, dereceme 
baktı. Öteki doktorların resetele
rini gözden geçirdi. Sonra Retit 
Beye: 

- Grip kuvvetli batlamıştır. 
Bünye çok sağlam. Fakat sıkı bir 
mütahede altında bulundurmak 
lazımdır. Her aktam gelip görmeli
yim. Sabahları da bana telef onla 
ateşi, vaziyeti hakkında malumat 
veriniz. 

Bu, kısa boylu, gözlüklü, sevim
li bir adamdı. O kadar bitkin olma
ma rağmen kısacık kollarile yata
ğa dayanıp arkamı dinlemesine 
gülmemek için diıılerimi sıktım. 

Retit Bey bütün söylediklerini 
not etti. 

Hastalığıma fazla ehemmiyet 
verilmesi beni endişeye dütürdü. 
Bir aralık Retit Bey doktora: 
' - Hastayı bir kiliniğe kaldır

sak nasıl olur, dedi. Daha sıkı bir 
müşahede altında kalmaz mı? 

Doktor Şevket Ömer Bey bunu 
münasip gördü: 

- itina ile, kapalı bir otomobil-

İNCİLİ KADIN 
turunu ölçtü. Kalbini, nefesini din
ledi· 

- Sülalenizde detrake insanlar 

Filmile pek yakında Sinemasında 
( 10635) 

var midi? 
- Anlamadım efendim. 
- Yani deli, kaçık vesaire? 

1STANBUL BELED1YES1 
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- Hayır, kat'iyen efendim. 
- Alkolik? 
- Allaha çok tükür ki yoktur 

efendim. 
-- Şimdi biraz kanınızdan ala

c< ğım, tahlil edeceğim. Ciğerleri
niz, kalbiniz, mideniz yepyeni gi
bi İfliyor. Sağlam insansınız. Ken
clinizi hayatta müdafaa edebileck
sini7. 

- Mualla Hanım çok hırçın ta
biatli midir? 

Bugünkü Program 
ISTANBUL : 

17,30 Gramofon. 
18 Franaızca. dera (llerlemit olanlara]. 
18,30 Mahmure Handan Hanım. 
19,30 Bedayii. Muaiki bey'eti, 
21 Gramofon. 

21,30 Anadolu Ajansı, Boraa haberi, Saat ayarı 

ANKARA: 
11.30 - 13,30 Gramofon. 
18. - 18,45 Alaturka aaz, 
18,45 - 19.,20 Dana muaikia; 
19,20 - 20 Alaturlca ıaı. 
20 Ajana haberleri. 

VARŞOVA : 1411 m. 
17,15 Viyolonıel konseri. 17,45 Fr. ders. -·-Onu bilmem. Fakat asıl mese

·o annesindedir. Annesinin hakkın
dan gelebilirseniz, bravo size! 
Şu kadar senedir beraberiz, ben 
hakkından gelemedim. Onun için 
k< ndime sağlam, enerjik bir damat 
istiyorum. Giyininiz. iyi yemekle-

18 Hafif tn\laiki taaannili, 18,55 Zirai müsa· 
hab•, 19,05 Muhtelıf söz.ler. 20,45 Budapet· 

. te'den naklen senfonik lr:onıer. Beethoven. 
22.50 Müaahabe. 23 Caatronomja lokantasın· 
dan naklen dana ınu•iki•i. Müsahab•. Dana 

ri sever misiniz? · 

- Eh, zannederim. 
- insanın iyi yemek yemesını 

bilmesi lazımdır. Çünkü ben de 
mideme biraz dütkünceyimdir. Re
fikam, yani müstakbel kayinvalde
niz hasta olmayayim diye ekseriya 
bana en sevdiğim yemekleri yedir
mez. Bize yemeğe geldiğiniz gün
ler ne yaptırmak lazımsa hen size 
söylerim, siz de o yemeği istersi
niz. Bu suretle ben de istifade et
miş olurum. Sigara içer misiniz? 

-Çok az. 
- Yok, olmadı. Sigara, hatta pi-

po, tampanya, likör, hülasa içki 
içmelisiniz. Çünkü ben bunların 
hepsini severim. Kayinvaldeniz 
bunların hiç birini içirtmez. Ku
mar oynar mısınız? 
-Hayır. 
- Bu da olmadı. Pokeri, brici 

öğrenmelisiniz. Sonra kıt gecelerin 
de nasıl vakit geçireceğiz? Ava 
gider misiniz? 

- Hoşlanırım. 
- Çok ala. Evden uzak kalmak 

için iyi bir fırsat.. Musiki.Yi sever
misiniz? 

- Bayılırım. 
- İşte bu da olmadı. Kat'iyen 

musikiden hoşlanmamanız lazım .. 
Çünkü anası olsun, kızı olsun, bir 
defa piyanoya oturdularmı, valla
hi evden dar kaçarsınız .• 

SEM 

Resimli Şark 
Reıimli Şark meanuaıının kanunue• 

vel nüshası üç renkli gayet ıüzel bir ka 
pak içinde: 10 yıhn bayramında, Orü
verıitenin lstanbulda açılmaaı, bin yıl 
önce Türk ata sözleri, yakm devrin tari
hi yazılır mı? Mikropları Afrikalı zenci
ler keşfetmiştir. Herman Kayıerling ve 
felsefesi. gibi yazıları muhtevi olarak 
intişar etmiıtir. Tavsiye ederiz. 

Ekran 
Bu isimde intitar etmekte olan sine

ma mecmuaJ,ının 2 inci nüshası güzel 
resim ve zengin münderecatla intitar et 
miştir. 

Kongreye davet 
Hukuk Talebe Cemiyetinden: 

Geçen hafta elueriyet bulunamadığın 
dan dolayı ıenelik kongremiz 8-12-933 
cuma günü ıaat 10 da Halkevinde top
lanacaktır. Aza arkada§larm herhalde 
gelmeleri. 

le. Yüzü sarılı olmak şartile gider
se çok İyi olur. Çünkü gripten zi
yade herhangi bir ihtilatından kork 
malı. Fakat karar verdiğiniz halde 
evvela gideceği yeri hazırlatmak 
ve gözden geçirmek lazımdır. Hu
susi klinikler, dikkat edilmek şar
tile evden çok iyidir. 

- Ortaköyde doktor Asımın 
Şifa yurdu var. Al/ abımdır. Şim
di telefon eder.im. 

·-Fena olmaz. Yeri de güzel
dir. Fakat acele etmek lazım. iki 
gün geçerse hasta bir yere gide
mez. 

- Hemen timdi telefonla konu
fUrum. Siz yalnız giderken yapıla
cak şeyleri söyleyin. Doktor Şevket 
Ömer Bey saatine baktı: 

- Eğer yarım saat içinde yapa
bilirseniz bu hastayı ben kendim a
lır, götürürüm. 

Reşit Bey yerinden fırladı: 
- Şimdi, şurada bir yerden 

telefon ederim. 
Ve süratle odadan çıktı. 
Doktor nabzıına bakıyordu. 
- Hararete rağmen nabız yük

sek değil.. Kafir hastalık gelir 
hep böyle narin, güzel mahlUkları 
bulur. 

Sonra gözlerime baktı: 
- Korkuyor musun, küçük ha

nım, sakın ü;;.alme .. Bir hafta isti-

muaiki•i. 
B U D A P ;: Ş T E : 550 m . 

18 lı.adm w.ab. 18,05 OJeon v• Parlofon 
pli.kları. 18,50 Almanca dera, 19,20 Viyolon• 
ıeı konseri. :t!O Loteri numaraJ11 ı ı ilin. 20,45 
Filh.armonik konser. 22,45 Haberler. 23,05 
Eusen Farkaa Siaan musikisi. 24,05 müaaba· 
be. 

V 1 Y A N A ı 518 m. 
18.35 Piyano konseri. Leoty Perache, Ri· 

chard Hauıer; Leo BJ kenfeld, 19,10 Cüz.el 
san'atlara dair. 19,35 Müaahabe. 20,05 Avua• 
turya nufuzu. 20,30 Habeı·ler, 20,50 Viyana .. 
Londra futbol maçı baklanda haberler. 21,10 
Seufonik konıe.r 1~ kitilik bir talum tar .. hn· 
dan •• Arturo Lucon idaresinde, Sopra.a mu· 
gannİy• Lotte Lebmann'ın iıtirakil• 23,05 
Son haberler. 23,20 Avusturya ha.lı:lunda kon· 
ferana: Zima u Auıtriyi. 23,30 Palmbof kah· 
vesinden naklen : Dana musikisi. 

ROMA: 441 m. 
18,35 Filharmoaik .konser, 19,45 Spor ha· 

berleri. 20,15 muaahabtı, 21,SO Büyük Piya· 
no keman lr:onaeri Beethoven, Vitali, Busıo
ni. 21,50 Bari'dea naklen Trio konıer Be•· 
tboven, Schubert, 23 Hafif muıikiıi konseri. 

PRA~: 488 m. 
18,55 plik, 18,35 JJerı , 19,10 Zirai müaa· 

habe, 19,05 Zirai müaababe. 19,20 Amele neı· 
riyalı. 19,25 Almanca haberler, 19,30 Alman· 
ca netriyat, 20,0S Müaahabe, 20,10 Trio kon· 
ıer. 20,.30 Brünodan karııık neıriyat. 21 130 
lalav danaları, 22,50 Piyano konseri, 23 Ha• 
herler, 2'.l .20 Almanc' ikti sadi konferans. 

MILANO • TORINO • FLORANSA: 
18,15 Orkeatra konıeri. 19 Haberler, 19,45 

H~berler, pli.k , 20 Haberler, pla, 20,15 Zi· 
rai müaahabe, 20,25 Haberler, plik, 21,05 
Konferans 21,20 Ora Campari iıirali musiki· 
li temıil, 22.20 Bir perdelik piyea, 22,SO Bü· 
yük konser, 23,25 Plilr:. 

BELGRAT 4~ _.... 
18,05 Plak, 20 J\<iü ıababe, ~u,1.15 Radyo or· 

keıtraaı. 20.35 Sırp halk ıarlulan. 21,05 Rad· 
yo orkeıtraıı. 211,35 Belsrat operasından 
naklen opera temıili., operarı müteakip, pl&k 
i.lo da.na muıiki•İ. 

BÜKREŞ 394 ın. 
13 Borsa habe.-ıe.-ı, pıak, 14 Haberler, pli.le. 

18 Radyo orkeılrau Cimaroaa, Nodbal, M. 
Bruck, Halevy, Benatzki. 19 Haberler. 19,15 
Mel. Vrioni tarafından taıanni Gruia, Riche· 
pin, Covler, R. Nebon. 19,35 Radyo orkestra 
aı Rubinatein, Voodford Fjnden~ 20 Üniver•İ· 
te derai, 20.20 Pik, 20,45 Konferans, 21 So· 
nal.ar Niıtor Sta..-ar, 21,30 Konferans, 21,45 
Taaanni. 22,20 Moaartın eıorlerlnden Kuin.· 
tet konseri. 22,45 Haberer, 23 D inico idare
ainde milli Romen musiki konseri. 

irtihal 
Topçu Kaymakamlığından mütekait 

ve esbak Tophane meclisi azaımdan Meb 
met Vehbi Bey, dün vefat etmiıtir. Ce
nazeai bugün aaat on buçukta Ayaspa
şada Saray arkasında 27 numaralı ha • 
nesinden kaldırılarak E dirnekapmnda
ki aile mezarl:ğına defnolunacaktır. 

Kederdide ailesine beyanı taziyet ede
riz. ( 10638) 

Namık Kemale 
(Gelibolu'daki ihtifaline kartı) 

Kırkbet yıldır, seni, ölümün eli: 
Aramızdan çekti, aldı toprağa! 
Gün batsa da, ey güneıten heykeli! 
Keskin parıltın yanaımaz batmağa. 

Türk ıiir kralı: Filorinalı NAZIM 
(10614) 

rahat, bir fey kalmaz. Hele kliniğe 
yatarsan çok rahat edersin. O ka
dar da güzel manzarası vardır ki! 

Madam hastahaneye gideceğime 
üzüldü. 

- Ben burada ona hastabakıcı 
gibi bakarım. Diyor. Doktor Şev
ket Ömer Bey kısacık kolunu masa
ya daya..'DI~, mini mini barmaklari
na iliştirdiği sigarayı bir kadın gi· 
bi nazik, içiyordu: 

- Klinik daha rahattır madam, 
dedi. Siz daha iyi bilirsiniz, Av
rupada başı ağrıyan hastahaneye 
gider. 

Reşit Bey yıldırım gibi içeri gir
di: 

- Oldu, diye haykırdı· Oda ha
zır, Doktor Asımla görüştüm. De
zenfeksiyon yapılıyor. Hemen tim
di gidebiliriz. Otomobil de hazır. 
Doktor Şevket Ömer Bey memnun 
oldu. Evvela alkole batmıf pamuk
la yüzümü, ensemi, başımı sildi. 
Burun deliklerimi alkolladı ve bi
rer alkollü pamuk koydu. Boynu
ma yün bir ka,kol sardı, başıma 
en kalın beremi geçirdi. 

Ben kendime malik değildim. 
Ayakta duracak halim yoktu. 

Yün caketlerimi madam sırtıma 
geçirdi. Küçük valizime bir 9eyler 

Bu aktam 
Saat 21 de 

O GECE 
Yazan: La Jas 

Zilahy 
Türkçeye çeviren 
M. Feridun 
4 Perde 1 Tablo 

Halk gecesi 

THE ENGLISH PLEYERS 
İngiliz komedi heyeti, yarından 
itibaren matine olarak aaat 18 de 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

temsillerine ba§lıyacakbr. 
Be~ temıilin programı tiyatro gİfe

ıine talik edilmiıtir. 

Üsküdar icra memurluğundan: 
Tamamına, yeminli üç ehlivukuf ta· 

rafından 1600 lira kıymet takdir edi· 
len Kartalda Baııbüyük kariyeıinde 

Büyük yalı mevkjinde 833-61. 54-15 
No. Iu dolaplı bostan kuyusunu havi 
dört dönüm miktarında maamüttemi .. 
li.t bostanın otuz iki hiHe itibarile yir• 
mi bir hissesi "mezkUr hisse 525 lira 
mukabilinde birinci der ecede ipotek· 
tir. Müıterilerin kıymeti muhammene· 
nin yüzde yedi buçuk teminat akçele• 
ri vermeleri icap eder . .. ~tırma tartna· 
mesi 14. K. sani 934 tatihine müaadif 
pertembe günü divanhaneye talik edi
lecektir. Vergi, tanzifat, tenviriye ve 
vakıf borçlarile rüıumu dellaliye müt· 
teriye aittir.,, Birinci artırması 16 K. 
ıani 934 tarihine müıadif ıalı günü 
aaat 14 ten 16 ya kadat Üsküdar icra 
dairesinde yapılacaktır. Artırma bede• 
li kıymeti mubammenenin yüzde yet
mit betini bulduğu takdirde Üstiinde 
bırakılacaktır. Aksi taJ.dirde en ıon 
artıranın taahhüdü bakı kalmak iize• 
re artırma on beş gün daha temdit e
dilerek 1. Şubat. 934 tarihine müaa
dif pertembe günü &.yni saatle icra e
dilecektir. Bedeli kıymeti muhamme
nesinin yüzde yetmi§ betini buldufu 
takdirde üstünde bırakılacaktır. Aksi 
takdirde 2280 numaralı kanun muci
bince muamele yapılacaktır. 1424 nu
maralı icra ve ifli..s kanununun l 19 
uncu maddesine tevfik.ın baklan tapu 
aicillile aabit olmıyan ipotek alacaklı· 
!arla diğer alakadaran.n ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarının ve 
hususile faiz ve masarife dair Qlan id
dialarını ilin tarihinden itibaren yir· 
mi gün zarfında evrakı müsLitel .. rile 
birlikte bildirmeleri Jazımdır. Akıi 
takdirde hakları tapu sici!lile ınbit ol• 
mıyanlar satrt bedelinio paylaşmasın· 
dan hariç kalırlar. Alakadarmın i;bu 
maddeikanuniye abkimına göre tev .. 
fiki hareket etmeleri ve daha fazla 
maliıınat istiyenlerin 932/1264 No. lu 
dosyaya müracaat eylemeleri ili\n olu-
nur. ( 10617) 

Asrın umdeıi 

ABONE 

3 aylıiı 
6 .. 

12 

" MiLLiYET " tir. 

OCRETLERl: 
Tü• kiye için 

L. K. 
4-
7 50 

14 -

H a riç için 
L . K. 
8-

14 -
28 -

Gelen e•rak •er~ yer41mez..- Müddeti 
ı~en nüahalar 10 kuruıtur.- Gazel.- •• 
matbaara •İt itler İçin miidiriyete mii· 
racaat edilir. Gazetemiz ili.nlann m•a'u· 
livf"tİnİ kah•ıl etmez. ' 

-doldurdu. Büyük battaniyeye sar
dılar. Re,it Beyle doktor kolları
ma girdiler. 

Doktor: 

- Sakın ağzından nefes alma! 
Diyordu. 
Dizlerim kesiliyordu. iki yanım

da olmasalar imkanı yok yürüye
miyeceğim. Otomobile bir külçe gi 
bi düttüm. Doktor yanıma, Re,it 
Pey şoförün yanına oturdular. Ma
dam ağlıyordu. 

O kadar fena oldum ki! Acaba 
ben çok ağır hastamıydım. 

Kafam işliyor. Her fey dü9ünü
yor, muhakeme ediyorum. Fakat 
viicudumda kımıldamak kudreti 
yok. 

Dar, kıvrıntılı, iki tarafı ağaçlık 
bir yoldan döne döne çıkıyoruz. 
Nihayet küçük bir meydan ve be
yaz bir köşk. Kapıda beyaz başlık
), iki hemşire gözüme ilişti. Hemen 
koştular. 

Kollarıma giren iki genç kız ba
na bir meltike gibi geldi. Kendimi 
onlara bıraktım. 

Reşit Bey içeride bizi kartılavan 
yumuk güleryüzlü, beyaz önlüklü 
birine: 

- işte geldik doktorcuğum. 

(Bitmedii 



-=-
Para verilecek mi? 

Türk vapurculuk tirketi ile tak
diri kıymet komisyonu arasında, 
hakkı takdir meselesinden müte
vellit ihtilaf devam etmektedir. 

Şirket, bu i~ için komisyon a
zasile temasa Şevket Beyi memur 
etıni,tir. 
. T aranuh eden malumata göre, 

t.rketin komisyonda aza olarak 
bulunan İngiliz Loyidi Mister 
Sınit ile Kara Osman zade Suat 
Beye - tirket haricinde kalan 
'Vapurların hakkı takdiri ayrılmı' 
ve onlardan istenmek şartile -
kendi vapurları için takarrür e
decek bir hakkı takdir vermeğe 
Yanaşmıştır. Komisyonun diğer 
llzasından reis Sırrı Bey hakem 
nezdinde takdir edilen kıymetlere 
İtiraz etmit ve Hüsamettin Beyle 
İtalyan Loyidi M. Y onye müsten
kif kalmıt oldukları için şirket
çe kendilerine hakkı takdir veril
ıneai pek te muvafık görülmemek
tedir. 

Şevket Bey, şimdi Ankarada 
bulunmaktadır. Avdetinde bu hu
•usta temaslar vuku pulacaktır. 

Hariciye vekilinin 
Beyanatı 

(Başı 1 inci sahifede) 
olan çok samimi hislerin Türkiyed!' Yu 
tıanistana kartı olduğu gibi günden ııü
lle artan sağlam bir kardeılik ifade et· 
liğini bir kere daha görmekle bahtiyar ol 
dum. 

Atinada iki memleket menfaatlerini 
ıtörüı ve anlayıtta tam bir mutabakat 
ltıevcut olduğu bu vesile ile bir kere da 
lıa tezahür etti. Yunan ricali ile umumı 
Balkan vaziyetini ve Balkanlarda su! • 
lıün esaslı bir surette temini eababını 
11'.Örüştük. Esasen her zaman yaptığnnız 
ltıüdavelei efkarı Atinada günün icabı
lla göre telcrarhyarak arada mevcut ol
duğunu bildiğimiz mutabakatı bu suret 
le de tekrar mütahede ettik. Dost mil
letin tahsnnda Türkiyeye matuf olan 
lıüyülc dostluk tezahüratı beni her za· 
illan olduğu gibi bu defa da çok tehyiç 
etti. Ve iki milletin bu duygularında 
ile kadar hem &henle oldulclarıru görmek 
le sevindim. 

Belgratta 
Atinadan Belgrada gittim. Orada ı:-ör 

düğüm hüsnü kabul mütterek sulh ga · 
Yelerimizin ne kadar kuvvetli olduğunu 
göstermiı ve Türkiye - Yugoslavya 
dostluğunun çok samimi ve güzel bir le 
lahürü için veıile olmuıtur. Belgratta 
1(,-aJ Aleksandr Hazretlerinin yüksek 
tahıiyeti hafta olmak üzere Baıvekil ve 
e"lci dostum Hariciye naztrı ve bütün hü 
kıimet ricali bana kartı hiç unutmıya • 
cağun iltifatlarda, dostluk tezahürlcıin· 
de bulundular. 

Kral Hazretlerinin geçen yaz biiyül< 
tefimizle tesis etmiı olduğu dostluk ra· 
hıtası iki memleketin münasebetler.ini bir 
kat daha iyileıtirmeye hizmet etmiı ve 
bir eaas olmuıtur. 

Yugoslavya ricali ile ilci mcmlelcd 
ınenafüni alakadar eden meseleleri ve 
llallcan sulhü vaziyetini tetkik ve miita
lea ettik. ı\r=ın:Ja tam bir mutaba!!at 
lıasıl oldu. 

M. Y etviç'in dairesinden Bükrq'te 
l\f. Tituleoko ile de telefonla konuş • 
tule. Kendisine dostluk hislerimi teyit et
tim. Ve ayni zamanda eskiden tamdı • 
ğım Baıvekil M. Duka'ya seLim ve hür
metlerimi iblağ için bu muhaverenıiz • 
d<!n ve M. Titulesco'nun sevimli deli. .. 
!etinden istifade ettim. 

Belı:ratta bildiğiniz veçbile bir do•I· 
lulc ve ademi tecavüz misakı ile emlak 
İ~ini hal~eden bir mukavele İmza etlik. 

Salya İstasyonunda 
Türkiyeye dönerken Sofya istasyo

nunda ricam iizerine IUtfen beni görme 
i:e gelmek nezaketinde bulunan M. Mou 
tanoff ile kısa bir zaman konuştuk. Mii
Şarünileyhe Balkan memleketlerindeki 
temaslanmdan bende hasıl olan intibaı 
anlattım. Ve Balkan siyasetinde gaye
miz Balkanlarda iyi komıuluğu kuV\"et 
lendirmelc ve milletleri arasında bir a • 

Al manyadaki 
Talebemiz 
Kendilerine gönderilen 
tahsisat itibarile müşkül 

vaziyete düştüler 
Almanyada tahsil veya tedavide 

bulunan ecnebilere, memleketlerinden 
gönderilen paralar, §imdiye kadar ec· 
nebi bankaların Alınan bankaları nez 
dindeki mark mevduatmdan ödeni· 
yordu. Alınan Hükumetince de buna 
ötedenberi müsaade edilmekte idi. Bu 
sayede, ekıeriyetini talebe velileri 
te§kil eden bir çok Türk aileler, Al· 
manyadaki akrabalarına ve tahsilde 
bulunan çocuklarına gönderdikleri pa 
rayı, serbeıt mark fiatine nazaran 
yüzde 30 noksanına temin etmekte idi 
ler. 

Alman Hükumetinin Almanyadaki 
bankalar nezdinde bulunan mevkuf 
hesaplardan bu suretle tediyat yapıl· 
masına mezuniyet vermeai, Alınanya
da bulunan Türklere ve elcıeriyetle 
tahsilde bulunan Türk talebeye bura
daki aileleri tarafından gönderilen pa 
raların daha ucuz fiatle teminine İm· 
kan bırakıyordu. 

Öğrendiğimize göre talebemizin ve 
talebe velilerinin lehine olan bu mua· 
mele kambiyo mürakabe müdürlüğün· 
den bankalara yapılan son bir tamim· 
le menedilıniı bulunınaktadır. Buna 
dair talebe velilerindeıı bir çok tiki.
yet mektupları almaktayız. Bu me· 
yanda bir aile babası, bize gönderdiği 
mektutpa diyor ki: 

"Oğlum, Almanyada tahsildedir. 
Kendıaine buradan her ay 200 lira gön 
deriyorduk. Bu paranın tutan olan 
480 mark ile oğlum az çok iyi bir ha· 
yat ıeraiti içinde yaşıyabiliyordu. 

"Son karar üzerine, huna imki.n 
kalmıyor. Çünkü ( 480) markın ser
best kur hesabile tutar< 240 liradır. Oğ 
!unun tahsil bütçesini ayda (200) lira 
Üzerine tespit eden bir baba için buna 
(40) liralık bir ili.ve yapmak pek ko
lay bir ıey değildir ,sa"oırnn. 
Oğlum bana yazdığı son mektupta 

480 mark aylığına gövenerek kendisi 
için daha konforlu bir pansiyon kira• 
ladığını ve bu yüzden hayli masrafa 
da girdiğini haber vererek, yeni ka
rar Üzerine müıkül vaziyete düıeceği
ni bildiriyor.,, 

Diğer talebe velilerini de bu karar 
ayni derecede müteeas"r etmittir. 

Bizim yaptığımız tahkikata göre, 
Almanyadaki Türkler lehine yapılan 
para havalelerinin badema yalnız Mer 
kez Bankasınca icraaı Maliye Veki.le
tince emredilmİ§tİr. Eğer Merkez Ban
kası da, ıiındiye kadar olduğu gibi di· 
ğer bankaların tatbik C'ttiği kur üze .. 
rinden mark ıatacak oluraa mesele 
yoktur. Çünkü bu yeni vaziyet te pa
ra gönderenlerin zarar,na bir netice 

vermez. Fakat Merkez Bankast, ser
best mark kurunu tatbik ederek mua
mele yapmatkadır ki bu da Almanya· 
daki Türklere gönderilecek parayı, 
yüzde 20 • 30 fazla bedelle almağa 
mecbur ediyor. 

Talebemizin aleyhinde olan bu ka
rarın tashih edileceğine şüphe etmiyo
ruz. 

Liselerde 
Tarih dersleri 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
üç sınıfında okutulmasına karar 
vermi9tir. Bundan sonra her sı
nıfta 15 günde bir tarih dersine 
ayrılmıt saatlerden biri bu der
se tahsis olunarak gençlerin Türk 
milli devletinin kuruluşu, milli is
tiklal mücadelesi , cümhuriyet dev
rinde memleketin terakki ve in
kitafı hakkında daha genit ve e
saslı bilgiler almaları te"min olu
nacaktır. 

Maarif vekaleti bu kararını 
derhal tatbik olunmak üzere a
lakadar mekteplere bildirmiştir. 

~~~~-o~~~~-

henk hasıl ederek Balkanlarda •ulhü E k" h f k · 
kuvvetlendirmek esasına müstenit oldu- s ışe ir abri asının 
ğunu ve bu maksata vasıl olmak için he açılma merasimi 
Pİmizin ayni zihniyetle çalıımalcta devam 
tnımız tabii olduğunu ve Balkan memle Türkiye it, Ziraat ve Banka.lan ta-
ketlerinden biç birinin diğer bir memle rafından tesis edilen Eski§ehir Şeker 
kete lcarıı dostlukta eksikliği mevzuu ba fabrikasının açılma meıasiminin yarın 
lıis olmıyacağtnı ve kendileriyle son ay yapılacağını haber vendıtik. 
lar zarfında bir kaç defa görüşmek fıı·. Bu münasebetle Eskİ§ehire davet e-
s.atını bulduğum Balkan memleketleri. dilen zevat için hususi bir tren hazır-
ricalinin samimi beyanlarından her taraf lanmııtır. Tren bu alcıam 19.10 da 
ta diğer lcom,ulariyle olduğu gibi ve bu Haydarpa§adan hareket edecek ve 
esaslarda Bulgaristanla da iyi kom§uluk ertesi sah günü alcıamı 21 35 te Es. 
ve dostluk idame etmek en büyük arzu- kiıehirden kalkarak çarı~ba sabahı 
lan olduğunu anladığımı trenin lcalabil- ""'}l"""a"'y"'d"'a"'r"'p"'a"ıa.,y;..a...,a.,v .. d..,e.,t...;,e,;cl,;e,;,c,;,ek;;;,;;ti,;,r,;, . .,....,..., 
di ği 20 dakika zarfında kısaca söy le<lim. 
Ve Bulgaristamn değerli Baıvelcilinin 
Bulgaristan ve Türkiye dostluğu ve 
llulgaristanın bütün komıularyle iyi ge· 

çinmek arzusu hakkındaki kıymetli be
yanatına mubatap olmakla mesut ol • 
dum. 

'cıriciye vekili Tevfik Rüştü Bey Ankaraya avdeti günü istasyonda 
I'..us sefiri M. Su riç ile görü1üyor 
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Karadeniz dehşet içinde! 
Dün boğaza "büyük tehlike!,, işareti 

çekildi, gemilerden haber yok 
lstanbul limanında da kazalar oldu, kar yağıyor, 

Akdenizde de fırtına var 

Kcıradeniz bütün dehıetile azdı, rev gibi dalgalar bir çok vap .. 1· 

/arın akibetinden endiıe uyandırmakta devam ediyorlar 
Kıt adamakıllı bastn dı. Dün gelen 

haberlere göre Karadeniz ve Akde
nizde gene bütün dehıetini gös· 
termeğe baılamıttır. İstanbul suların· 
da da bir çok kazalar olmuıtur. Sa· 
bahtan itibaren de icar yağmağa baı· 
lamııtır. Kar elan devam etmektedir. 

Karadenizde saniyede 50 metre 
süratle esen bir frıtma hüküm sürdü
ğünden dün Kavak Liman Riyaseti Ö• 
nüne büyük fırtına ve tehlikeyi göste
ren iıaret çekilmiıtir. Bunun üzeri
ne vapurlar Boğazdan dııarı çıkma· 
mağa baılamıtlardır. Gelen ma!Uınata 
göre Karadenizde fırtına senelerden· 
beri görülmemiı ve gittikçe artan bir 
ıiddetle devam etmektedir. Bir çok 
vapurlar bulundulcları limanlan t~r
ketmiılerdir. Bu vapurların akıbetin
den endi§e edilmektedir. Karadenizde 

purlann da bulunduğu söylenmekte
dir. 

Karadeniz vapuru ile gelenlerin söy 
lediklerine göre Karad~niz sahillerin
de bir tane bile sağlam talca, kayık ve 
yelkenli kalmamı§ hepsi sahile düte· 
rek parça parça olınuttur. Bir taraf
tan da kar yağmakta devam etmekte· 
dir. Gelen haberlerden memleketin he 
men her tarafında karın devam ettiği 
anlaıılmaktadır. 

Zonguldaktan geliı 
Evvelki gece dalgalarla mücadele e· 

de ede Zonguldaktan limanımıza ge
len Bursa vapurundan çıkan Zongul
dak ve havalisi muhabirimiz bu görül
memiı fırtınayı §Öyle anlatıyor: 

r 

"- Amasra limanından bindiğimiz 
geminin her tarafı diğer bağlı gemile
re çarpmaktan parça parça olmuştu. 
Limanın içinde bile sanki engin deniz
deymit gibi sallaruyord..ık. Dqarı çı· 
kınca da felaket baıladı. Telsizle İm· 
dat istiyoruz, cevap veren bile yok. 
imdadımıza ge.linıniyeceğini bildiği. 
miz halde gözlerimiz etrafta bir du
man anyor. Fakat dağ gibi dalgalar 
''Buraa,, yı mütemadiyen içine alıyor. 
Vapurda bütün mürettebat, yolcular 
ağlıyor. Sahiller bu sirusiyah su dağ
larının altında inliyor. Fırtınanın tid
detini tarif için ıunu söyliyeyim ki, 
Zonguldak limanında Kızılırmak Şile
pi sahile ağlı iken beı halatını birden 
koparmıı ve açılmııtır.,, 

' 

Karada da tahribat 
Gelen maliimata göre fırtına, yağan 

ı 
yağmurlar ve sel memleketin bir çok 
yerlerinde mühim tahribat yapmııtır. 

. Bir çok şoseler bozulmuş, köprüler 
:ııı..;..""'"'-'~---...! sular altında kalmıştır. 

lstanbul •okaklarında kar ve rüzgar• 
dan hemen herkes yüzünü kapamııtı .. 
seferde bulunan Denizyolları idaresi
nin Eie vapurunun da akıbetinden eo
diıe edilmektedir. 

Ege imdat mı istedi? 
Dün sabah Eğe vapurundan telsizle 

bir imdat işareti alındığı ıayi olmuısa 
da bu rivayet Denizyolları idaresince 
tekzip edilmektedir. Çünkü imdat ita· 
reti SamsJn C:n 'eri.nd:n ahndığı halde 
idare Ege'nin Samsunda değil, Vana 
önlerinde bulunması lizımgeldiğini 
dün bildirmekte idi. 

Fırtınanın baılaması Üzerine Kara
denizdeki vapurlar limanlara iltica et
mi~lerdi. Fakat fırtınanın gittikçe art 
maaı bu vapurların limanlarda tutun~ 
ması imki.nını bırakmamış ve bu va· 
purlar açık denize çıkmağa mecbur 
olmuşlardır. Dün limana Samsun lima
nından gelen bir telgrafta limanda 
yalnız Y elcta vapuru ile bir yelkenli
nin kalabildiği, bunların tayfalarının 
da gemiyi terlcettikleri bildirilmekte· 
dir. 

Fırtına evvelki gece limanımızda 
da büyük kazalara sebebiyet verecek 
bir hal almıf ve alınan tedb'rler saye
sinde önüne güç'ükle geçileoilınittir. 
Evvelki gece fırtına araıında limanda 
acı acı düdük sesleri ititilmeğe batla
mıt•ır. Bu düdük seslerinin adetleri 
gittikçe artmağa batlamıı ve liman i
daresi derhal vapurlar tahrik etmiı
tir. Biraz aonra Sirkeci önündeki ge
milerin hepsinin demir taradığı ve bi- · 
ribirlerinin üstüne düımeğe baıladığı 
görülmüttür. Liman nöbetçi kaptanlı· 
ğı bu vaziyette vesaiti olan tirlcetler· 
den yardım istemif ve sabaha kadar 
uğratılarak bir kaza olmasının önüne 
geçilmittir. Sabaha karıı tuğla yüklü 
bir yelkenlinin Kınahada açıklarında 
dalgaların arasında batmak Üzere ol· 
duğu haberi gelmit, imdat gönderilmittir. 
Dün geç vakit haber aldığımıza göre 
gene Kınalıada önlerinde bir kayık 
batmıştır. Kime ait olJuğu ve içinde 
kaç kiıi bulunduğu meçhuldür. 

Akdenizde de fırtına 
Diğer taraftan Fırtına Akdenizde 

de hüküm sürmektedir. Akdenizdeki 
vapurların büyük müşkülatla sefer ya 
pabildilcleri gelen telsizlerden anla§ıl
maktadır. 

Yaptığımız tahkikata ıröre Karade
nizde ıimdi ilcisi Denizyollan işletme• 
ıine ait olmak Üzere ıekiz Türk posta 
vapuru vardır. Bundan batka bet ta
ne de şilep bulunmaktadır. 

Denizvolları idare~inin Karadeniz 
VApnru dün llllat 15 te h1iyük bir tPah

lıürle Boiazdan .l{ifc srirmil\tİr. K"'"a· 
d,.niz, günlerce dPnizde Eırt•na ve her 
bi.-i ,;ıai k-rt"t11;r '1Al"'l'lll:..r11l m;;c11.dele et .. 
mi11:t:r. Boğazdan İçeri giremiyen va-

Çankırıda kar 
ÇANKIRI, 3 (Milıiyet) - Gece 

baılıyan icar devam etmektedir. Kar, 
be§ santim yükselmittir. 

lzmitte 
IZMIT, 3 (Milliyet) - Birkaç gün

den b"ri devam eden soğuklar bugün 
bütün tiddetile artmıı, tebre serpinti 
halinde, dağlara bol bol kar yağmakta· 
dır. Karııyakaya itleyen motorlar se • 
ferlerini yapmamıtlar, Derincede bu • 
lunan vapurlar iskeleye yana§madan 
uzalclaımalc mecburiyetinde kalmıtlar • 
dır. 

Bandırmada 
BANDIRMA, 3 (Milliyet) - Gece 

yağmurla baılayan çok ıiddetli fırtına 
devam ediyor. l stanbuldan gelen Adnan 
vapuru barınamadı. Yolcularım çıkarma 
dan Kapıdağına iltica ettL Bir telefon 
direğile ağaçlar yıkıldı. 

Gülcemal, Eğe, Dumlupınar 
GiRESUN. 3 (A.A.) - Bu sabah fır 

tına tekrar bıotlamııtır. Alman bandı • 
ralı bir vapur limanunıza giremiyerek 
uzalclaımıttır. Sabahleyin limanda bu -
lunan Ege, Gülcemal ve Dumlupınar va 
purlarının yolcularmdan bir kısmı müş
külat içinde karaya çıkabildiler. Vapur• 
lar yakın limanlara iltica etmek üzere 
derhal hareket ettiler. Fırtına bütüıı tid 
delile devam ediyor. 

Giruunda 
GiRESUN, 3 (A.A.) - Fırtına es

nasında yolda bulunan Gireson ve Göre 
le limanlarına mensup dört motör, üç 
yelkenli batınıı ve ilci mavna parçalan
mııtır. Mürettebatlarından yedisi boğul 
mu1, ikisi kurtanlımıtır. 

Kaybolanlar 
SAMSUN, 3 (A.A.) - Fırtına yeni

den başladı. Sürekli kar yağmaktadır. 
Evvelki fırtına esnasında kaybolanlar • 
dan henüz bir haber alınamamııtır. Kay 
bolanların milcdannın yüzden fazla ol • 
duğu tahmin edilmektedir. 

Hila/iahmerin ycırdımı 
ANKARA, 3 (A.A.) - Hililiahmer 

cemiyeti, Samsunda fırtınadan zarar gö 
renlere ille yardım olmak üzere bin lira 
göndermiıtir. 

iki metre kar 
BÜKREŞ, 3 (Milliyet) - ~imali 

Dobricada dün ve bugün karın yağma 
11 devam ediyor. Bazı mahallerde ka
nn yükselcEği 2 metreyi bu'muttur. 
Bir çok yerlerde telefon ve telgraf mu• 
haberatı da kesilmiştir. Trenler müşkü 
li.tla i§liyor. 

Varna limanında 
SOFY A, 3 (Milliye!) - Karadeniz 

sahillerinde C'en §İddetli fırtınalar yü
zü den dün Varnada üç vapur çarpıt· 
tı. 

Mü•adl"me netic~sinde Yunan ban .. 
dırall Androsa vapuru hasara uğra
mıştır. 

Istanbul adliyesi yandı! 
(Başı 1 inci sahifede) 

kifbaneyi yakmaoı ih ım~lini çoğaltı
yordu. Bu vı:.ziyet karşısında tevkifha
nenin tahliyesine karar verilmiıtir. Fa
kat bu itin başarılması ıçin büyük ter· 
tibat alınmıt ve tevkifl.ıane ile haıüs· 
hane arasında jandarnta. polis ve aa .. 
kerden mürekkep bir kc.rdon çekilmiı· 
ti. . Mevkuflar tevkif handen alt 
mıtar kişilik postalar halinde ve 
her mevlcufa bir jandarma olarak ge• 
çirilmiı ve hapishaneye nakledilmittir. 

Tehlike büyüyor. 
Tehlike gittikçe büyümekte idi. Ar

tık itfaiye için yangını bu bina içinde 
söndürmekten batka bir ç 
Mif'-1. Fakat aıkılan aular görülmemi§ 
bir §ekilde yanan bu ateıin önüne ge· 
çemiyordu. Bu esnada binanın aol ve 
orta kısımlan tamamen yanmıştı. Bu 
kısımlarda müddeiumumilik, ağırceza 
ticaret ve hukuk mahkemeleri bulun
makta idi. 

icra tehlikede. 
Ateı adliye ıarayınd;) icranın itgal 

ettjği kısma henüz ıirayet etmemİftİ. 
İcra daireıini kurtarmak için itfaiye 
son gayretini sarfediyoıdu. ltfaiye ku
mandanı Ihsan Bey bi7.zat en tehlike
li yerlere girerek emirler veriyordu. 
Bir taraftan da icranın alt kısmında 
bulunan ve senelerden beri hiç açılma
mıt olan demir kapının kırılmaıına ça· 
lışılıyordu. 

Kapı kırılınca .. 
Büyük demir kapı kırılınca derhal 

emniyet tertibatı alınarak içeri girildi 
ve icrada çalışan memurlann yardı
mile kıymetli evrakın lıoıaltılmaaına 
baılandı. Asker ve polis kısa bir müd
dette mühim miktarda dosyayı dı§arı 
çıkardılar. Fakat bu c•nada ateı ça· 
tı arasından bu kısma da geçti ve ar
tık tarihi Adliye sarayının kurtulması 
imkanı kalınamııtı. 

Umit kesilince .• 
Ümit kesilince itfaiye faaliyeti et• 

raftaki binaları ve tevkifhane binalan· 
nı kurtarmağa hasrediyordu. Bu fa-. 
aliyet boıa da gitmedi. Bu binalar 
pek güçlükle ve ancak itfaiyenin gay· 
retile kurtanlabildi. Bir taraftan da 
adliyenin tam önünde bulunan benzin 
deposunun iıtial etmesinden de endi .. 
te edilmekte idi ve bunun için çok mü
him tertibat alınmııtı. 

Bir hademe yandı 
Bu esnada menşei malUın olmf9an 

bir §ayia çıktı: içeride } ir adam yan
mıf .•. Biraz sonra bu ı ~yia maaleaef 
tahakkuk etti. Bu yanım zavallı Meh· 
met Ağa isminde bir odacı idi. 

Neler kurtarılabildi? 
Müddeiumumi Kenan Bey lcurtarı· 

labilen evrakın ziyaa uğramamaaına 
dikkat ediyordu. Adliye muhasebesi
nin bi rkıaım defterleri, ı.-' a dosyala .. 
nin bir kısım defterleri i:.:ra doayala
dan mühim bir kısmı lcurtanlabilıniıti. 
Dokuzuncu ihtısas mal> kemesinin fe. 
daki.r bir katibi Muzaf•er Efendi is
minde bir genç bir ara! 'k alevler ara
sında kayboldu. Muzatfer Efendi bir 
az sonra kucağında bir \ ?k tJ', {terler 
ve dosyalar olduğu halde l özüktü. Bu 
genç dokuzuncu ihbsas mahkemesine 
ait en kıymetli dosyalan hayatı paha· 
sına kurtarmı§tı. 

Adliye Vekiline izahat 
Yangın biraz sonra her ta· 

rafta duyulmuıtu. Adliye Ve
kil vekili Zekai Bey bizzat An· 
kara po•tahane ine gelerek Vali Mu
hittin Beyi makine baıına çağırL!.ıŞ ve 
izahat istiyordu. Vali 6ey poatahane· 
ye giderek Vekil Beye bizzat izahat 
verdi. 

Diğer taraftan Avrupaya tedaviye 
giden Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü 
Bey de istasyonda müddeiumumi Ke .. 
nan Beyle yangını görmüştü. Fakat o 
esnada tren hareket etıiğinden Vekil 
Beye Çatalcada izahat veri 1miıtir. 

Yangının önüne geçilemiyor 
Ateş o kadar büyümüıtü ki 

kos koca İstanbul itfaiyesi a
teıin onune geçemiyordu. Bu 
vaziyet lcartnmda itfaiye tahrip bomba 
lan ve alev söndürme makinelerini kul· 
!anıyordu. Bir taraftan da ağır r.•za lca
lt>ır.inde bulunan muhtelif cürümlere a • 
it bombalar ve fiıenkler patlıyordu. 

Müthi1 bir çökme .. 
Saat 11 de Adliye sarayının te\ lcifba 

ne tarafına isabet eden kısmının cephe 
d<Varları olduiu gibi müthiı bır ı:-ürül
tü ile caddeye çöktü. Bu esnada 
Üçüncü kolordu kumandanı Şükrü 
Naili Paıa, Polis müdürü Fehmi Bey 
ve gazetemiz mubarrirleri Tevfik Ne • 
cali ve Ali Faile Beyler bu yoldan tev
lü!haneye doğru gidiyorlardı. Dn·ar bü 
yük bir taraka ile bu zevatın üzerine 
doğru yıkıldı ve bir harika olarak ken • 
dileri bir dıvar kıyısına atan bu zevat 
n arkadatlarmuz mubaklcak bir ölüm
den kurtuldular. 

Dıvarın altmda kalan bir itfaiye ara 
:<Özü parça parça ve atıl bir halde kaldı. 
Bu esnada bir polis memuru bir itfaiye 
tasını topraklar arasında buldıL Bundan 
bir neferimi:Un tehit verildiği, çöküntü ol 
tında kaldığı zehabı hasıl oldu. Fakat 
•onradan bu tasın yedek tasla.dan biri 
olduğu anlatıldı. 

Yangın devam ediyor •• 
Yangının hızı ve önü alınmıt olmak· 

iP beraber gece sabaha kadar devam et
miıtir. itfaiye yangın batmd:ı sabaha ka 
dar söndürme faaliyetile meşıcul olmuı 
tur. 

Neden çıktı?. 
Yangımıı neden ve nasıl çıktı bu aa 

baha kadar lcat'i olarak maliim dcğildL 
Yangının bir sigara atılma .. 

sile çıkan ateıten çıkabilmesi ihtimali de 
mevcut bulunmaktadır. 

Y angmda bir kasit eseri bulunup 
bulunmadığı Müddeiumumilikçe tah· 
kik edilmektedir. 

Şüphe edilenler .. 
Zabıta dün akıam yangın devam e

derken ekserisi hademelerden olan altı 
yedi kişiyi zan altına almı~tır. Zabıta hü 
viycti·.;..; tahkik ed~mediV,imi2 hır şahsı 
da derhal mahallinde yakalayarak il.>ti • 

lilttan menetmiştiıt Dün gece müddeiu • 
n1umi Kenan Bey bizzat bunlar .n ipti -
dai isticvaplarını ye- ı>mıı, fakat müsbet 
bir fikir edinilememiştir. 

Zarar netlir ... 
Bu felaketin mal olduğu zarar en u • ' 

fak bir hesapla 100 milyon lira tahmin 
tdilmektedir. Y alruz m:ıddi zarar on beı 
milyon liradır. Hazine ve fertlere ait 
paraya istinat eden bütün vesl'ik kUl ol
muıtur. Yalnız mahfuz kasalar derunun 
da bulunan bir kııun evrakın eğer kasa 
lar eri.mediyıe kurtulması imk.i~ görUl-

1 

mektedir. 1 
Emanet dairesi .. 

Yangından Adliyede yalnız ayn bir 
lcmm halinde olan Adliye emanet daire
si ve tevkifhane kurtarılabilmigtir. Ad
liye emanet dairesinde yarım milyon li
ra kıymetinde etya bulunmakta idi. 

500,000 doıya 
Yangında yarun milyondan fazla dos 

ya yanmııtır. Bu vaziyette htanbul ad 
liyesi tamamen felce uiramııtır. Kurta
rılabilenler bunlann yanında bir hiç 
kabilindendir. 

Ayrıca bir kasa derununda bulunan 
40,000 liranın da yand.ğı anlaşılmakta
dır. 

Binanın tarihçesi 
Adliye sarayı bundan takriben 60 • 

70 sene evvel H ukulc mektebi olarak ya 
pılınııtır. Bu biı'\ 'a bir müddet Adliye 
bulunmuı, ilk meclisi mebusPn 1293 ta
rihinde bu binada açılmııtır. Ondan son 
r~ gene Adliye nezareti ve ıimdi de Ad 
lıye ıarayı vazifesini görmekte idi. 

Bir ölü daha mı? .• 
Dün gece yangında Recep iımindo 

birinin daha yandı!ı rö~leıımi~5e de 
bu rivayet tahakkuk etmcmİ•tİr. 

Gene mevkuflar nak!edi' irken ba
:nlarırun kaçtığı SÖylenmi1se de uh 
çılcmamııtır. 

Müddeiumuminin beyanatı 
İstanbul C. Müddeiunwnıısı Kenan 

Bey gece aaat 1.30 da gazetemize şu 
beyanatta bulunmuıtuı" 

- Dün gece saat 20.30 da latanbul 
adliye dairesinin ağırceza, müstantik .. 
Jik ve müddeiumum.ilik dairelerine çı· 
kan merdivenler civarmdl\n zuhur e
den yangın neticesi olarllk ve şiddetle 
esen tjmal rüzgi.nnın ~o~i:-il'-", bütün 
gayretlere rafmen kurCarıJamıyan da
ire maalesef tamamile yanmı,tır. Yan
gının hakiki sebebi derhal başlanmıı 
olan tahkikatla anlaşılacaktır. 

Erbaylida yatılı mektep 
A ı'L:IN, (ivlılliyet) - Erbeyli 

ınek~eOınin ya !Pı m~ .le,: yapılma..sı 
"'•ra,l .. f,trdıı.ııı evv~.J.C~ hilc.:rmişlao 
B~ u.n ıçin .ı:.rbeylili :>arı zade Ahmet 
Bey çok çalışmakta ve köy lüh,ri tef· 
"ik ~erek çocukların mektcl,e gön .. 
derilm11sini teşvik etmcktedu·, 

Ahmet Be,·. Erbe;·li isl.ı•: -ncad .. 
bir de fehitlPr abideo: yapılın il i.;ı n 
teıebbüse giritmiştn·. 

Ahmet Bey, Aydın ıoc ~ı ·.-Ut tah
silleri kooperatifinin uk ı:nü .. a,,ı, 'cı in
den ve Milli Aydın Bankasının ;stir
dattan sonra batma geçerek dirilten 
ve bugünkü haline girmesin; lemin e· 
den çalııkan ve münevver gençleri
mizdendir. Tuttuğu bu hayırlı işleri 

de ba§Bracağına tüphe edilemez. ---Kazada parçalanan vapurlar 
AYDIN, (Milliyet) - Geçenle•de 

Aydın yakininde Ilıca batında vuku
bulan tren kaazsında parçalanan va• 
gonlar tamamen kaza yerinden kaldı 
rılmııtı. 

Dün de hattan çıkan ve toprağa 
saplanan 91 numaralı makine çekil
miı ve hat tamamen temizlenmiıtir. ---

Yapının Ustünden düştü 
ESKiŞEHiR (Milliyet) - Dün bu· 

raya bir saat mesafede bulunan Eğri 
göz köyünde bir hadise olınuş, Argıt· 
hanlı dülger Süleyman bina üstünde 
yapı yapmakta iken düserek ağır au· 
rette muhtelif mahallerinden yaralan
mııtır. 

Yaralı derhal buraya getirilerek 
belediye hastanesine kaldırılıruıtır. 

Çok ağır yaralı olan Süleyman hiç 
söz röyleyememekte olduğundan zabı

taca ifadesi de alınamamııhr. 

Aydında spor sahası 
AYDIN, (Milliyet- Aydın Bele· 

diyeai ıpor aahasmın yarım kalan İ· 
hata duvarlannı yaptırmağa baıla· 
ıruştır. 

Duvarların ikmalinden 8 gün son
ra henüz yapılınıyan bir tribün yaptı· 
rılacak ve sahada muhtelif sporlara 
ait teıiaat vücude getiriiecektir. 

Nazilli ortamektep talebesi 
Aydında 

AYDIN, (Milliyet) - Nazilli or· 
ta mektep talebeleri baılarında mÜ· 
dür ve muallimleri oldugu halde ya
rınki cuma günü sabahleyin Aydına 
gelecekler ve aktam Üzeri Nazilliye 
döneceklerdir. 

Mi.afir talebelere öğle yemeği M 
dın Talebe Yurdunda verilecektir. 

Yolu kapayan yarıntı 
A YDN, (Milliyet) - Sankemer 

önünde Menderes nehri.ııin yaptığı ko 
ca yarıntı kıt mevaiminde Sarıkemer• 
le Söke arasında gidiı gelite mani o· 
Juyor. Ve köylüleri kazilya gelemiyor 
!ardı. 

Bu mesele geçen aene Fırka vili.· 
yet kongrerinde de dilekler arasında 
lconutulmuıtur. 

Su i§İ Fen memurlarından Zeki 
Beyin nezareti altında köylüler yarın· 
tıyı doldurmuşl•r ve kaza merkeziyle 
her zaman gidiı gelişi temin ~tm;!t1cr• 
dir. 
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Yunanistanda gördüklerim: 3 

Aynaroz'da kaç çeşit 
papas .va~? 

Münzevilerin yatıp kalktıkları yerleri 
ne görmenin ne bı1lmanın imkanı yok 

Yazan: Mecdi Sadrettin 

Vatopedi' de bir yol 

"Aynarozda yatayanlar bet, bat- rafları olmıyan bu itçiler tasarruf 
ti altı kııma tefrik olunabilir. Bat· ettikleri gündeliklerini ailelerine 
ta "cenobite,,ler gelir. Bunlar ta· tahsiı::. ediyorlarmış. Ancak bütün 
mamen tetkilata bağlı papaılardır. bu itçiler sabah aktam hep kuru 
Hayatları dar ve muayyen bir çer- fasulye yemekten bıkmıt oldukla-
çeve içinde geçer· Senenin bir çok rını acı acı anlatıyorlar .. 
günlerinde oruç tutan bunlar Ay- Manastırların senenin ekseri ay-
narozun diğer mensuplarına nis- ]armda kullandıkları bu i9çiler, 
betle ıılcıntılı bir hayat yaşarlar. yolları tamir etmekte bahçe ve bağ 

"ldiorrytlıme,,ler İle daha müs- ları bellemekte, ağaçları buda-
takil bir rejime tabidirler ve kı:_n 'Daktadırlar. 

Büyük ldvrada sarp ve kayalık 
manastırdan •ahile iniş 

di iratlarile geçinirler. "Anacho
rete,,ler yani münzevilere gelince, 
bunlara Aynarozda ancak ak.tam· 
lan günet battıktan sonra rastgel
mek kabilmİf. Kor/darda tama
men iptidai bir hayat yatayan mün 
zeviler ihtiyaçlarını karanlık ba
aarken temine çıkarlar, ve günleri· 
ni ormanlarda ve kovuklarda iba
detle geçirirlermit Yatıp kalktıkla
rı yerleri gizlemeği itiyat edinmit 
olan münzevilerin banndıklan 
yerleri görmek 9öyle dursun, orala
rı bulmak hile mü9külmüş. \ 

"Srabaite,,ler iki veya üç kitilil( 
gruplar halinde ya9ayan papaslar· 
dır. "Gyrovaque,, dilenen serseri 
papaslara verilen isimdir. Bütün 
hunlardan başka Aynaroza hariç
ten çalıfmaya gelen bir sınıf daha 
vardır. Civar köylerden burada if 
bulmaya, kamını doyurmaya ve 
alacağı gündeliği ailesine gönder
meğe gelenler arasında bilhassa 
muhacirler gözüme ilişti. Memle
ketimizden mülladele suretile ayrı· 
lanlar. Vatopedi' de rastgeldiğim 
bu İfçiler, köylü kıyafetleri ile yer· 
lilerden kolaylıkla tefrik c•'.unuyor. 
Papa.alarm kendilerine verdikleri 
gündelik 15 drahmiyi geçmiyor
muf. (Bizim para ile 17,50 kuru9.) 
Yalnız fU var ki, bunlar manastır
larda yatıp kalkmakta ve karava
nadan yemek yemekte imişler. Bu 
suretle sigaradan ba9ka hiç bir mas 

Milliyet'in romanı: 81 

Papaslann ticaret itlerinde yar-
dımları dokunan bu sivil ahaliden 
bir kısmı ise, manastırların civarın
da yerletmit bulunuyorlar. Vato
p8tli sahilinde görülen küçük ba
bkçı evleri ve kulübeleri bunların 
ikametgahlarıdır. Zira Aynarozda 
da, Y unanistanın her tarafında ol
duğu gibi, ticaret zihniyeti inkifaf 
gi>stermişEr· 

Bir aabah tafakla beraber Sela
nik rıhtımına yanatmış bir papa. 
ifil idaresindeki yelkenlinin balık 
satınakta olduğunu görenler, bunu 
tabii bir hadise telakki ediyorlar. 
Zua Selanik haftanın bir çok gün
lerinde böyle bir manzaraya phit 
olurmuf- .• .... 

Yunan hükumetinin Aynarozda
ki Valisi Hariciye Nezaretinin bir 

Aynarozda çalışan bir amele tipi 

memurudur. HükUınetin bundan 
ba9ka yarımadada bir jandarma 
te9kilatı vardır. Mahalli jandarma 
da yarımadanın asayişini temin 
ile beraber manastırların muhafa
zasına memurdur. • 

Vali Karyes te oturmaktadır. 
Ve buraya bekar olarak gelmeğe 
mecbur olduğu için evli valiler iki
seneden fazla kalmamakta imitler. 

*** Görüştüğümüz papasların dün-
yanm siyasi cereyanları ve son se
nelerdeki değefikliklerinden etraf
lı olarak malumatlar olduklannı 
gördük. Manastırlara her taraftan 

ESRARSIZ HAYAT 
Hollywood'da sinema yıldızlannın romanı 

Yazan: VICKI BAUM Terc.zme: KAMRAN ŞERiF 
- Bana çiçek mi a l<lın? Sen mi? A· 

man çok teıeklrür ederim. 
Donka FranC"'İs'e doslane ve müte· 

hayyir nazıırlarla baknıordu. 
- Benden bir fey istiyor musun? 
Francis başile hayır diye iıaret etli. 
- Demin çok cüzcl oynadın. Çok 

güzel .... 
Bu sözleri s(;vledikte-ı sonra, tama

men kendıne has bir hareektle kızın 
çehresini iki elleri araı1na aldı, gözle .. 
rine birer bJse kondurdu. 

Francis le böyle hir dostluk eseri, 
''çok iyi oynadın., ~ibi bir söz istiyor
du. Evet, o da, küçü!< F rancis Wer
ren• tf' vak!ile Donka \1orcsko gibi 

büvük bir yıld1z o!mak istemiıti. Hal
buki timdi, nofr•t rttiği bir adama,ken· 
disin~ vcrd,O:i yedi dolarhk bir İf için 
tesekkür elmisti. Hem de iti ne mu
kabilinde \>'ermişti._ Uzun zamandan 

beri ağlam .. tı. Fak.: t or?.da Donka'nın 
gösterdiği muhabbet k-trııaında için· 
den bir ajib.m& geldi. Donka'nın gÖğ• 
aüne kapanıp ağlamağf\ baıladı. Don
ka bu vaziyeti biraz grotesk buldu. 
Francis'in ense,ini okş~yarak: 

- Haydi, ht.ydi ... Niçin böyle ağlı-
yorsun bakayım? 

Francis hıçk-rıklarmı boğarak: 
- Oliver için .... dedi. 
Donka anlayıncıya kadar aradan bir 

an geçti. 
- Oliveı· için mil Oliver için! 
Anlayınca Francıa'i :tti, iki elini o

muzuna dayadı, yüzüne baktı. 
- Oliver seni neder alakadar ecli. 

yor! ... 
Tüyleri dikrn diker. ~!muıtu. Kıs

kanıyordu. Francis yeniden cevap ver
di: 

- Hala ya,·yor da cndnn .... Son de-
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Pollata 

Nasıl çaldırmış? 

Sokakta atılan silahları 
merak edince .. 

Kennn ve Suphi iominde iki arka· 
dat Beyazıtıa bir evde bir eğlence 
tertip etmiılerdir. Kenan Cemal Bey 
iominde bir arkadatı ile bu ıahoın ya· 
nında bulunan İbrahim Beyi: 1"Ben 
evleniyorum, düğünümcie sizin de bu
lunmanızı arzu ederim., diyerek eğ
lenceyi tertip ettikleri eve çağırmıttır. 

Kenan ile misafirler: oturup eğlenir. 
)erken dışanda iki el ailah atılmı:ı, her 
üçü de bu oilihlarm mahiyetini anla• 
mak üzere aokağa çıktıklan zaman 
Cemal ve İbrahim Bev:er iki ki§inin 
tecavüzüne uğramıılarchr. Boğu§YJ'a 
esnasında Cemal Beyin üzerinden 170 
liraaı aşmlmıftn'. Zabıta keyfiyeti tah 
kik etmektedir. 

Adapazarlı firari yakalandı 
Adapazannda Musa Kazım isminde 

bir ıahıs birisini yaralamıı ve tehrimi· 
ze kaçmıştır. Musa Kb.nn burada ya
kalanarak Adapaaznıuı. gönderilmıt· 
tir. 

iki kişiyi kuduz ısırdı 
Eminönünde kuduz bir köpek bekçi 

Mehmet ile Zeki isminde bir çocuğu 
ıaırmıf, ikiıi de tedavi altma ahrunııtır 

Bulgaristanda Türk paralarını 
taklit 

Bulgaristanda Türk Hralannı tak
lit ederek halk araıma l\Okmak İsleyen 
bir kalpazan çete.inin yakalandığını 
yazmıttık. lıtanbul Emniyet Müdür· 
liiğü bu haberi ehemmıyetle nazarı
dikkate almıt ve Bulgar Emnöy .. t mü- • 
dürlüqüne müracaat ederek malümat 
iatemiıtir. 

~~~~--~~-

Y alovada yeni otel 
Akay idaresinin mübayaa e

deceği yeni vapurlar hakkındaki 
tetkikata devam edilmektedir. 

Bu tetkikatın ilk kısmı bitmit 
ve raporu lktısat vekliletine gön· 
derilmittir. Müdür Cemil Bey, di
ğer kısım tetkikatın da on on bet 
güne kadar intaç edilmit olacağı
nı söylemiştir. 

idarece, Y alovada yaptırtıla
cak 150 yataklı yeni asri otel için 
de mimarlar arasında. açılan mü
sabaka ay sonuna kadar temdit e
dilmiştir. 

Bu müddetin hitamında veri
lecek projeler bir komisyonca tet
kik ve en güzelini kabul edecek 
ve inşaata ilkbaharda başlanacak
tır. Yeni otelin süratle ikmali ve 
gelecek yazın umuma a ılması mu 
karrerdir. 

Musa Süreyya B. İn ölümü 
Musiki üstadı Musa Süreyya Bey 

merhumun dün ölümüaün yıldönümü 
ıdi. Dün sabah Erkek MuaUim mekte· 
bi talebesi, hocalarının hahramu ya
delmek için mezara gitmiıler ve bir 
çelenk koymuılar, nutuklar irat edil· 
mittir. 

1 KUçUk hııltarlar 1 ----• Konaer \>'ermek için mefhur k.,.. 
man kompozitörlerinden M. Juan Ma
nen Belgratıan Atina yolu ile tebrimı · 
ze gelecek \>'e burada bir konaer ve· 
recektir. 

* Alman Seliri Ankaraya tritti. -
Alman Sefiri M. Roaenberg Reisicüm- · 
bur Hazretlerine itimatnameaini tak· 
diın etmek üzere, dünkü trenle Anka• 
raya hareket etmiıtir. 

gazeteler gelmektedir. Gazi Türki· 
yesinin ileri hamlelerini Aynaroz 
mensupları takdir ve hürmetle 
andılar. Vatopedi' den ayrıluken 
İEkeleye birikmiş yüksek rütbeli 
Bir çok papaslar fasih bir türkçe 
ile bizleri uğurladılar: 

- Var olun, bahtiyar olun! .. 
Gemiye çıkarken, manas· 

tırın cephesinde Balkan bay-
rağı ve Balkan devletleri • 
nin bayraklarının asılı olduğu
nu gördük. Vapurumuz demiri alır
ken, manastırın balkonundan bü
yük bir Türk bayrağı ile bizleri se
laml!yanlar vardı ... 

fa gördüğüm zaman o kadar fena 1di 
ki ... Fakat hi.IS ya~ıyormuı ... 

Madam Donl<a yum>uğunu ukarak: 
- Ağlamayı kes .. dedi. Kea ağla· 

mayı! 
Francia bi.rdf'n b•re &natu. Çantaamı 

aldı, mendilini çıkıırıp bumunu ıildi, 
yüzünü kuruttu. 

Donka hiddetlenmeğe baıladığını 
hissederek tekrar sordı.ı: 

- Bu yaptığınız ıeyin manasını 
bana izah eder misiniz? 

Francis bir kere daha derinden hıç 
kırdıktan aonra mantıki bir izaha ha· 
zırlandı: 

- Hiddetlenmeyiniz, Madam Mo
resk;, ... ıizi ne kadar takdir ettiğimi 
bilmezsiniz. Demin. .. ıizi... bu kadar 
iyi oynayabildiğinizden dolayı.... o 
kadar takdir etmiıtim... Oliver can 
çekiıirken ... 

Donkanın eliyle yaptığı ufak bir 
hareket Üzerine durdu. Francis, çekin 
gen çocuklann, hazan bir cesaret 
hamlesi esnasında yapbklan gibi dim 
dik Donka'run gözlerine bakıyordu. 
Bunuyapmakla beraber gene hafifçe 
İçini çekti. Birdenbire 'Madam Mores 
ko onu döğecek gibi Üzerine yürüdü. 
Yüzünü Francis'in yüzüne yaklaıtıra· 

Hergün bir yazı 

Balıkhanenin pazar başı 

1 
Her sabah bu kürsü üzerinde kendi 

dili ile konuşan adam kimdir? 

Pazarbafl kendi dilile kendtnı avıliyenlere kür.U•unaen hitap 
ediyor 

Eğer aabah]an sekizle sekiz bu zılarınm da kredisi vardır. Onlar, 
çuk arasında Balıkhane önünden muamelesini yaptırdıktan sonra 
geçerseniz, kıranta bıyıkh bir za- paralarını yatırırlar. 
tın, etrafı "betonla çevrilmit bir Bir yabaqcı buraya gelip pey 
kürsü üzerinde dervitler gibi salla sürmekle müzayedeye i9tirak ede· 
narak, gözleri yan kapalı, durma mez. Mutlaka kefaletli balıkçı o-
dan anlaşılmaz bir takım teyler lacak ... 

mırıldandığını görürsünüz. Benim dilimden yalnız balıkçı 
Etrafını, çeviren yüzlerce balık lar anlar. Ben de onların ne de-

çı, onu bir Mesih gibi dinlerler ve diklerini anlarım. Bir balıkçı kaşı 
ıöylediği sözlerin hiç birini kaçır nı oynatsa, farkına varmm: Ba
mazlar. 

Dün, bu zat konufurken öteki· lıkları gözü tuttu, arttıracak. Der-
ler gibi ben de kulak verdim. hal o arttırmadan ben arttırırım. 

Birbiri ardı sıra, atağı yukarı Sonra, bakarım birisi, hafif bir 
9unları 11ralıyordu: ipret çakar, yahut uzaktan: 

B . k · t' 'd ı Eli' El - Riza Baba!.. Diye bağırır, - ır ap ıs ırı ye... ı ... 
]i beş dedik... Elli beşten sonra.. kendiliğimden malın fiatini on 
Altmıf var!.. Altınıt beş ... Y etmit bet, yirmikuruf arttırırım. 
dedik ... Pamukçu Yaniden yetmıt Yirmi bet senelik tecrübenin 
tahsil!. Buna da üç yüz elli .. Oç verdiği ahtkanlıkla kimin ne ka-
yüz elliden sonra, al Dimitro... dar sermayesi, vardır, kim hangi 
Yaz Pandeliye... Oç yüz altmış balığa fazla pey sürer, bilirim. On 
bet-.. Hristo yanaf! •• Yaz Hristo- ]ar lep demeden, ben leblebi der, 
ya. .. " işin içinden çıkanın." 

Dünyanın en anlayıtlı adamı 
bile, bu karmakarıtık laflardan Pazarbafı Riza Efendinin vazi-
bir mana çıkaramazken balıkçı- feıineçok bağlı bir adam olduğu 
lar, ne dediğini anlarlar. nu fllndan da anlamalı ki, kimıe-

Bir balıkçıya sordum: nin hakkını kimseye geçirmiyor. 

- Bu yüksekte oturan adam Cebinden bir liste çıkararak 
kimdir? b bana gösterdi. Bu listede ütün - Tanımzyor musunuz, dedi, 
Pazarbatı Riza Baba.. kabzımalların isimleri vardı. 

Bir aralık Riza babanın iti ha- Meseli, falanca ayın filanca 
fiflemişti. Yanına yaklattım. Kür· günii, ilk olarak falan kabzımalın 
süsünden yarımsağ manevrası ya- balıkları mezat edilecek!·· 

parak bana döndü: Pazarbafı Riza Baba, ogün, 
- Kolay gelsin·. Riza Baba... başka kabzımalın balıklarına ka-
- Eyvallah... tiyen el sürmez. llk olarak mutla· 
- Nasıl bugünkü satıt? ka listede ismi yazılı kabzımalın 
Gayet ehemmiyetsiz bir rakam balıklarını satar. -

dan bahsediyor gibi idi: Riza Babanın bütün ümidi us-
- 15000 okkabalık satıldı! ku d mru a .•• 
- MBfallah ... Faaliyet epeyce 

fazla! .. 
Bıyıklannı okŞaaı: 
- Bu bir şey mi? 100 bin okka 

balık satıldığı günler ohır. 
Sonra anlattı: 
- Ben, Balıkhane idaresinin 

tamam 25 senelik mezat memuru
yum. lstanbul halkının yediği ba
lıklar, hep benim elimden geçer. 

- Mübarekler, hele bir yürü
sün ... Eh, işler biraz açılır belki ... 
diyor. 

M. SALA.HATTIN 

Kartal lcra Memurluğundan: Bir 
borçtan dolayı mahcuz olup paraya çev· 

rilmesine karar verilen Maltepede Zin· 
cirlikuyu cadde•inde 105 - 1-3 No. lu 4 

oda 1 •ofa, 1 hala ve altında dükkanı 

bulunan bir bap hanenin nısıf hissesi 4-

1-934 pel"}embe günü ıaat 10 da açık 
artbrma ile sablacağından talip olanla-
nn kıymeti muhammenesi olan 1200 

liranın yüzde yedi buçuğu niıbetinde pey 

akçesile ve ıartnamesini görmek iste • 

yenlerin tarihi ilandan itibaren Kartal 

lcra memurluğuna müracaatları ilin o-

Sabah saat sekizde 'u iskemle
nin üstüne otururum. Artık, ogün 
için mevsime göre, lüfer mi olur, 
palamut mu olur, levrek mi olur, 
uskumru mu olur, sazan, kılıç, 
kalkan, pisi, yılan balığı, yahut is 
takoz mu olur, Allah ne verdiyse 
önüme getirirler. Biz de haraç me 
zat satarız. Bazı balıkçılar, balığı 
pefin para ile alırlar. Böylelerini 
ben bildiğim için mesela: "Yani. .. 
Tahsil!" diye bağırırım, yani gi-
der, tahsili ta parasını yatırır· Ba- lunur. (10648) 

rak, bağırmadı, usulca, fakat tehdit· 
kir bir tavırla: 

- Neler anlatıp duruyorsun? Bu 
ıöyledijiin saçmalar nedir? Sen yok -

aa aklını kaçırdın galiba? 
Francio çantasını açıp buruıul< bir 

gazete çıkardı. Yan hayaaız, yan pı
aırık bir tavırla: 

- Alın, dedi. Belki öile nüohaıı· 
nı okumamışımızdır ...• 

Donka bir gazeteye, bir FrancİJı· 
in yüzüne baktı, nihayet gazeteyi •· 
lıp okumağa batladı. Madam Mores• 
ko üçüncü defa olarak tabip raporu• 
nun ıu satırlan okuyordu: 

Oliver Dent hôla yaııyor 
"Bir refikimizin neşrettiği Oliuer 

Dent'in ölümü haberi doğru değildir. 
Oliııer Dent hala ya§Qmaktadır. Bu 
sabah 8aat onda nefl"edilen tabip ra
porunda, bu sabah bir kalp sıkmluı 
geçirdiği, fakat bunun önüne geçüe
bildiği bildirilmektedir. Hali vahim, 
fakat ümibiz değildir. Hararet yok. 
banz zayii. 

Bu esnada odayı derin bir sessiz
lik kaplıımıJtı. Madam Moresko Francise 
döndü. Gözlerinin bir müddet, akın
tıdan başka bir şey görünmiyecek ka· 
dar ihtilaç içinde kaldığını Francis 

hafif bir korku içinde gördü; ıonra 
göz bebekleri tekrar meydana çıktı. 
Fakat göz bebekleri hilla titriyordu. 

Manzara korkunçtu, hatta insana 
biraz da cinnet hiııini veriyordu. 

Francia: 
- Affedersiniz, dedi. 
Donka da: 
- Şimdi artılı: çekilip gider misi

niz? Dedi. 
Francis dııan kaçtı. Madam Mo. 

ftlko da gazete ile banyo odaımda 
kaldı. Bir yasbktan bir toplu iğne a• 
Jıp penyuannı iğneledi. Kendini kay· 
betmedi. Haykırmadı. Hatta ağlama
dı bile. Y alruz yüzünü iki eline alıp 
diifünme~ çalıfb. Hiç bir teY düşün• 
miyordu, yaiıut ta her ıeyi birden dü 
ıünüyordu. Birden bire dizlerinin bağı 
çözüldü, hemen aynanın önündeki iı 
kemlenin üzerine oturmağa mecbur 
oldu. Bu derece zafiyet gösterdiğin
den dolayı kendi kendine özür diler 
gibi gülümsedi, aonra aynada yüzüne 
bakmağa baıladı. Sonra gene gazete
yi eline alıp bir kere dah·a yavaf ya
vaş okudu. Sahifeyi çevirdi. Gazete· 
nin hususi tabı idi. Ga ı:etenin öteki 
sahifesi boştu. Donka h~la aynanın ö 
nünde otururken Appieguist içeri gir 
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IAPU CULUI< 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALJCI 
Liman Han, Te!elon: 2292~ 

TRABZON YOLU 
SADJKZADE vapuru 3 kaıı11: 

nuevvel pazar günü muhalefe~ " 
hava sebebile tehiri hareketle 
kanunuevvel pazartesi günü alı· 
şamı saat 19 da Galata rıhtunııı· 
dan kalkacak. Gidişte: Zongul· 
dak; lneRolu, Ayancık, Samsull· 
Onye, Ordu, Gireson, Tirebolıl· 
Görele, Trabzon, Rizeye gide· 
cek. Dönüşte: bunlara ilaveteıı 
Of'a uğrayacaktır. ~ 

AYVALIK YOLU 
SEYYAR vapuru 4 birinci 

kanun pazartesi günü saat 17 
de Sirkeci rıhtımından kalka• 
cak. Gidit ve dönütte Gelibo
lu, Çanakkale, Küçükkuku, Ed· 
remit, Bürhaniye, Ayvalığa uğ· 
rayacaktır. 
_____________ __., 

BANDIRMA YOLU 
KEMAL vapuru 5 Biriııcı 

Kanun salı günü saat 18 de Top 
hane rıhtımından kalkarak Baıı· 
dırmaya gidecektir. -------------

' MUDANYA YOLU 
BART1N vapuru her perteJll• 

be günü saat 9,30 ta Galata rıh· 
tımından kalkarak Mudanya}'ll ' 
gidecektir. ı ı -

BEYOCLU BEŞiNCi NOTERLICll'lt 

Efendim, 

2 Kanunuevvel 933 tarih ve 20217 • 

2325 numaralı dairenizce tanzim olun• 
muı bir kıta vekaletname ile muris v• 
pederim Menteı Kaaavi Efendinin vef•• 
tından dolayı istihsal eylediğimiz vera · 
set senedi mucibince Beyoğlunda Tozl<• 
paranda Şimal sokağında 9 numaralı a• 
parbmarun 3 numaralı dairesinde mu -
kim Valdem Kadun Hanım müteveffa 
pederimin senetli ve &enetıiz piyua ,,c 

zimeminasta mevcut matlühabrun tahsİ• 
li ve mukabilinde makbuz itası ve ihıi· 
laf zuhurunda kanunda göstermiı old• 
ğu veçhile takibatı icraiyede \>'C dav• 
ikamesinde muhtar bulunduğuma dair 
kendi namına bilasale ve diğer küçük 
kardeılerim Viktorya ve Mazalto ve La 
zar .namt.nn.. bilvelaye birlikte ikamet 
ettiğimiz ben, büyük oğlu ( Jak Kaaavi ) 
yi tevkil eylediğinden keyfiyetin gerek 
piyasa gerekse muamelede bulunan eı· 

baaı aairece malümu olmak üzere sabah 
gazetelerinden birile ilanına vesadet bu)' 
rulmasmı rica ederim efendim. 

lıtanbul Celalbey han No. 2 müker· 
rer (Şefak) terzi ticarethaneıi müessis• 
!erinden Jak Kasavi (10646) 

Kartal icra Memurluğundan: Bir 
borçtan dolayı mahcuz olup paraya çev 

rilmesine karar verilen bir dinamo 22 

adet elektrik aaati 4000 metro balar kabl• 
tel 10 adet demir direk 20 adet tahta 
direk 100 tahta sandalye beşi tahta üçü 
demir masa 3 adet kameriye 10-12-933 

pazar günü saat 10 da Pendik çarııa:n• 
da açılı: arttınna ile ıablacağından ta · 
lip olanların o gün ve o saatte mahallin 
de hazır bulunacak memuruna mürac:ı
atlan ilan olunur. (10649) 

fst. Birinci iflas 
memurluğundan 

Asmaalhnda Yaldız hanında mev• 
cut ve bir müflise ait fotoğraf alat ve 
edevatı ıehri halin 7 nci perşembe gÜ• 
nü saat on hqten itibaren açık artır· 
ma ile satılacağından talip olanların 
mahalli mezkW-da bulunmaları ilan o-
lunur. (10631) 

di: 
- Madamın yenıegini buraya mı 

getirelim, dıtarda mı hnzırlıyalıın? 
Donka ho§ gözlerle nıağa baka· 

rak: 
. - Dışancla olur mu? Dıprıaı ıe· 

nn. .• her zamanki gibi Miater Eioen• 
lohr için de bir tabak koyunuz ... Ka• 
pıyı kapayınız, dedi. 

Oliver ölürken her §eyin böyle de 
vam edip gidebilmesi akıl almıyacak 
bir şeydi. Epeyi zahmetle ayağa kalk 
tı, dolaptan Oliver'in sevdiği bir ru• 
bayı çıkardı. 

- Hemen yanına ıı:deyim, dedi. 
Düıüncelerinin aiıi içinde yegine 

sağlam nokta bu idi. On dakika aon· 
ra merdivenlerden indi. Üzerinde a
çık aa:rı renltte bir sokak e•";taı::u.l ,-~.
dL Şomincnin önünde nöbetçilik eden 
Takus yerinden fırlaıi. Donka'nın 
gözleri arbk yeıil değildi, gözleri ''" 
mamiyle §effat ve su gibi renksizdi. 
Takus bunu endi§e ile gördü. Donka 
sordu: 

- Oliver'e ne o]muş ~ 
- Oliver'e mi?... Ne gibi, küçük 

güvercin) 
- Yani ölecek mi diyorum? 

(Bitmedi) 
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MİLLİYET PAZARTESi 4 KANUNUEVVF.l. 1933 7 

STANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKE F ABRİKAL RI 
Şirketinden: 

Fabrika ımzda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itiba;:~n bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ıan~ık!a üp Şekerin Kilosu 39,so Kurnstur. 
Ancak en az beş vagon şe~;: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 tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamım gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. i ' 

Adres: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 9116 

1.. .. • - - _ .. .,;;_-; ,•:. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan; 

8905 kilo sığır eti: Pazarlıkla münakaaası: 7 Kanunuev • 
ve} 1933 perşembe günü saa1 14 te 

1816 kilo kuzu eti: Pazarlıkla münakasası: 7 Kanunuev 
vel 1933 perşembe günü saat 14 te 

Heybeli Deniz Harp mektebi talebe ve efradının altı ay • 
lık ihtiyacı için 29 Teşrinisani 1933 tarihinde yapılan müna· 
kasasında teklif edilen fiatları komisyonumuzca gali görüle • 
rek pazarlıkla münakasaya ko :ıulmasına karar verilen yukarı
da mikdarı yazılı etlerin pazarlıkla münakaaası hizasındaki 
gün ve saatte yapılacağından şartnamesini görmek isteyenle 
rin her gün ve daha ::!hven fiat!a itasına talip olacakların da 
münakasa gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzlarile 
birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satmalma komisyonu
na müracaatları. (6684) 

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

YUkarı kalabak köyü civarında "Kaplan:oınar" naım menba 
suyunun Eskişehire kadar isalesi giizergah proje ve teferruatı 
ile şehir dahilinde yapdacak tevzi şebeke ve keşfinin tanzimi 
l;:apalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

2 - Bedeli m\!hammen keşif (4000) liradır. 
3 - Münakasa 19-11-933 tarihinden 10-12-933 tarihi 

ne kadar yirmi giindür. 
4 -Tali:oler münakasa talimatnamesi mucib:nce ve beş 

lira mukabilinde alacakları şartnamenin zirini imza suretiyle 
Yevmi ihale olan 10.12-933 tarihine müsadif Pazar günü saat 
on beşten evvel tek!iflerini Belediyede toplanacak Belediye 
Encümenine tevdi edeceklerdir. 

5 - Daha faz'a izahat için makamı riyasete müracaatla-
rı ilan olunur. (6572) 9043 

1 İST ANBUL BELED1YES1 iLANLARI 1 
Mevcut keııit ve proJesı mucıbınce gazino yapılmak üze -

re Kadıköy kwnluğunda kayıkhane ve tamiratı mütemadiye 
ambarının bulunduğu mahal kiraya verilmek üzere kapalı 
zarfla müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şartname al. 
mak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, 
müzayedeye girmek için de teklif edilecek bedelin icarı sene· 
visinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat makbuz veya 
mektubu ile teklif mektuplarını 25-12-933 pazartesi günü sa 
at on beşe kadar daimi encümene vermelidirler. (6699) 

1 
İnhisarlar U. Müdürlüğü 1 

__ ..;;A;.;;,;lı;;m;;;;.•:.....;S;.a-.t_,ı_m_..,K_o_m_.i.;;.sy~o.;;;n;.;;u;....;il;;;:a;,;n;,:;la;;;;n;,,;;,• _ ___: 
Maltepede kazdırılmakta oıan kuyunun içi taşla ördürilie 

cektir. Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarlığa işti -
rak etmek üzere yüzde 7,5 teminatlarile birlikte 9-12-933 cu
martesi günü saat 15 le Galatada Alım, Satım komisyonuna 
müracaatları. (6562) 

Istanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli olup 
tamamı 14921 lira kıymeti muhammeneli Osküdarda Bulgur 
lu mahallesinde üç pınar sokağında eski 1, lm. lm. lm. yeni 
18, 18 numaralı maabahçe ve müştemilat bir k<i§kün tamamı 
açık arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 3.12.933 tarihin 
den itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 
8,1,934 tarihine müsadif pazartesi günü saat.14 ten 16 yaka
dar dairemizde açık arttırma ile staılacaktır. Arttırma bedeli 
muhammen kıymetinin yüzde yetmiş °be§ini bulmadığı takdir' 
de en son arltıranın taahhüdü baki kalmak üzere 23, 1,934 ta 
rihine müasdif salı günü yine saat 14 ten 16 ya kadar daire -
mizde yapılacak olan arttırmasında gayrimenkul muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini ,bulduğu takdirde en son arttıra 
na ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde ihaleden sarfınazar 
edileceğinden taliplerin muhammen kıymetin yüzde yedi bu· 
çuğu nisbetinde pey akçesini veya millı bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Müterakim vergileı· 
ile vakıf icaresi ve belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsum _ 
ları borçluya ait olup arttırma bedelinden tenzil olunacaktır. 
2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 
dördüncü fıkrasına tevfikan bn gayrimenkul üzerinde ipo • 
tekli alacaklılar i!e diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahip 
lerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma 
sarife dair olan iddialarını ilan tariJıinden itibaren 
20 gÜn içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hak 
ları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalacakları cihetle ali.kadaranm isbu maddenin 
mezkı1r fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malfunat 
almak isteyenlerin 932-2360 doıya numaruile müracaatları 
ilin olunur. (6688) 

İSTANBUL TRAMVAY ŞiRKET! EVKAT TARİFESi 
1933 senesi birinci .ll(ônunun birinden itibaren ilcinı ahire kadar müteberdir. 

ilk Son 
No. Hudut dareket Faaıla Hareket Harek•t 

Saat Sut 

10 ŞiŞLi • TÜNEL ( Şiıliden .. Tünele 3' 7' 6.10 24.20 
( Tünelde• • Şiıli1e 6.30 24.40 

HARBIYE-F A TIH Harbiyedea - Fatihe s· ıo' 7,04 1.00 - 12 ~ Fatihten • Harbiye1• 6.20 24.11 
ctı 

15 TAKSIM • SiRKECi i Takaimdea • Sirkeciye 8' 7.30 19.00 
ı.ı Sirkeciden - T a.kai.nıe U' 7.SO 19.25 
~ 

16 MAÇKA • BEYAZIT I P.1açkadaa. • Be7aııı:ıta 5' 13' S,15 24.00 
ı.ı Beyazıttaa • Maçka7a 21' 6.57 24.40 

1 ıı:ı 
1 ı.ı 

MAÇKA • E. ÖNÜ f Mabkadan. • E. Önüne fi' 7.10 19.45 
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9020 

Konya Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1 - Konya merkezinde inşa edilecek olan doğum ve ço 
cuk bak"'lll evinin inşaat ve tesisat bede'i keşfi (56183) lira 
17 kuruş o 'up tanzim kılınan mukavele ve ~artnamei f~rniye 
si ahki.muıa tevfıkan in~aatı kapalı zarf usulu ile münakasa
ya çtkarıJmı-tır. 

2 - ihale 17-12-933 tarihine müsadif Pazar gürü 
saat on be,te Konya Vi ayeti Daimi Encümeninde yapıla
caktır. 

3 -Taliplerin bu gibi inşaatı ikmal etmi~ bizzat mü
hend 's veya mimar olduğuna veyahut bu evsafı haiz bir mü
hendis v~ya mimar'a iştir.ki mesai etmi~ bu'unduğu.1a dair 
noterden muaaddak ves ]c ibraz etmeleri lizımdır. 

4 - Bu husus•a tanzim edilen proje resimleri şartname 
ve mukavelename sureti musaddakalan on llra bedel mukabi
linde Konya Vilayeti Daim' Encümen kahminden almab:lir. 

5 - Talipler yevmi ihaleden evvel projeleri tetkik ve 
mahallen tatbik ettiktten sonra münakasat kanunu~un onun· 
cu m-ıddesi mucibince ve eceklerini teklifnameye vesaiki m-t
lubeti raptetmeleri muktaz:dir (6361) 9032 

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

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

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

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikası ve te· 
minatı muvakkateleriyle birlik':e ayni gün ve saatlerde komis· 
yona müracaat etmeleri lazımdır. 

Talipler bu husustaki şart-ıameleri beşer lira mukabilinde 
Ankarada Nafia Vekaleti Le'l"azım Dairesinden, Istanbulda 
Haydarpaşada Liman İşleri Müdürlüğünden tedarik edebi 
lirler. (6502) 9036 

Karacabey Harası Müdürlüğünden 
Pendik Bakteı~._.,()loji Enstitüsünde : Bulunan ve ha

raya nakledilecek Elektrik Motorunun nakil işi on gün müd
detle pazarlığa çıkarılınıştır. Şartnamesini görmek isteyen
lerin Bursa Baytar Müdürlüğü ile Pendik baktriyoloji mü
dürlüğüne ve taliplerin pazarlık günü olan 7 Ka
nunuevvel 933 Perıembe gunu aaat (15) te 
Harada bulunmaları ilin olunur. (6650\ ~16 

.. . ·.- ..... - - . . . 

1 stanbul Mr. Kumandanlığı ı ' Ü 
S11tmalma korrı. ilanları 

1 

e fl İZ Y 0İjaf1 
Maltepe Askeri lisesi ihtiya 1 Ş L E T M E S 1 

Acenteleri : Karaköy Köprübaşı 
cı iç'n 3000 metre nevresimlik ; Tel. 42362 _Sirkeci Mühürdarzade 
bez 12-12-933 pazartesi günü \ ı--• Han Tel. 22740 
saat 14 te al~ni münakara ile , 
;;atın alınacaktır. Şartnamesini J 
görecekıeriıı her gün ve müna-

1 kasasına girecek1erin bdli s;ıa- 1 
tinde ve Me k?z S:ıtınalma Ko 
m'syonund:ı hazır bulumnala- 1 

n. (568) (6367) 
9068 . ,,. . 

Maltepe askeri lisesi lale -
heleri ihtiyacı için 650 takım 
harici elbise 24-12-933 tarih 

1 
. 

Pazar günü saat 14 te kapalı 
zarfla satın alınacaktır. Şart· ' 
namesini göreceklerin her gün 
ve münakasaaına gireceklerin 
belli saatinden evvel teklif mek 
tuplarmı İstanbul Merkez ku
mandanlığı satınalma komis • 
yonuna vermeleri. 

(583) (6466) 9086 . 
• • • 

Merkez kumandanlığına 
merbut kıtaat ve müessesat ih 
tiyacı için yüz bin kilo kuru fa 
sulye 20-12-933 çarşamba gÜ · 
nü saat 15 de kapalı zarfla sa
tın alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve pazar 
lığına girecekle, in belli saatin 
de Merkez Kumandanlığı sa -
tınalma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (608) (6512) 

1 9087 
• • • 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıtaat ve müessesat ih 
tiyacı için 50 bin kilo nohut 
20-12-933 Çarşamba günü sa
at 14 te aleni münakasa ile sa 
tın alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve müna 
kasasına girişeceklerin belli sa 
atinde Merkez Kumandanlığı 
Satmalma Komisyonunda ha
zır bulunınaları.(€06) (6513) 

9088 
••• 

Deniz Yollama Müdürlü -
ğü emrindeki 12 No. lu mav • 
na 21-12-933 perşembe günü 
saat 14 te aleni müzayede ile 
satdacaktır. Mavnayı görecek 
lerin köprüde Gümrük motör
lerinin yanında görmeleri ve 
müzayedesine ,nı.eceklerin bel 
li saatinde Merkez Kumandan 
lığı satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. 

(614) (6554) 9089 

• • • 
Milli Müdafaa Vekaleti sıh 

hiye daire ihtiyacı için dört ka 
lem malzeme 19-12-933 salı 
günü saat 14 te aleni münaka 
sa ile satın alınacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin belli saa
tinde Merkez Kumandanlığı 
Satmalma komisyonunda ha -
zır bulunmaları. (612) 

(6556) 9091 
••• 

Eskişehir Hava makinist 
mektebi ihtiyacı İçin 150 adet 
karyola 6-12-933 tarih çarşam 
ha günü saat 15 te pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığa gİ 
receklerin belli saatinde Mer
kez Kumandanlığı satınalma 
komisyonunda hazır bulun • 
maları. (611) (6557) 

9092 
• • • 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 8000 kilo yufka 19-12-
933 salı günü saat 15 te alimi 
münakasa ile satın alınacak -
tır. Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve münakasasına işti 
rak edeceklerin helli saatinde 

1 

lzmir sür' at yolu 
COMHURlYET 

Vapuru bugün saaat 16 da Ga. 
lata rıhbmmdan kalkacak doğ
ru İ:z:mire gidecek ve dönecek • 
tir. (6693) 

ISKENDERIYE 
Denizyolu 
t Z M l R 

vapuru 5 Birinci Kii.nun 
S A L 1 

11 de Galata nhbmmdan 
doğru lzmir, Pire, lakenderiye-' 
ye kalkacaktır. (6676) 

9167 -----------Bartın Denizyolu 
B URSA 

vapuru 4 Kii.nunuevvel 
PAZARTESt 
18 de İdare nhhınm ' n 

kalkacak, giditte Ereğli, Zon
ğuldak, Bartın, Amasra, Kuru· 
catile, Cide'ye dönüşte Kuruca· 
tile'ye uğramıyacaktır. (6675) 

9166 ------------Ayva 1 ık yolu 
MERSiN vapuru 6 birinci ka

nun ÇARŞAMBA 17 de Sirkeci 
nhmnından kalkacak. Giditte 
Gelibolu, Çanakkale, Küçükku . 
yu, Altınoluk, Edremit, Burha -
niye, Ayvalığa. Dönü,te bunla . 
ra ilaveten Bozcaadaya uğraya
caktır. ( 6691 ) -

Antalya yolu 
ANAF ARTA vapuru 6 birin. 

ci kii.nun ÇARŞAMBA 10 da 
Sirkeci nhtımından kalkacak. 
Gidişte lzmir, Küllük, Bodrum, 
Fethiye, Antalya'ya. DönÜJte 
bunlara ilaveten Finike, Çanak
kale, Gelibolu'ya uğrayacaktır. 

{6692) .. ................ .. 
lstanbul A•liye mahkemesi üçüncü 

hukulr ılaiTe.V.den: 

Mahmure Han.urun Ha1an Bahri E. 
fendi aleyhine açbğı bo,anma davuı 
hüküm dereceaine gelmit ve mubake
meai 30 kanunuevvel 1933 cumarteai 

1aat 14 de bırakılmrıtır. H. U. M. K. 
nun 405 ıncı maddeli mucibince beş 

gün zarfında itiraz edilmediği takdil' 
de gıyaben intaç edileceği ilin olu-
nur. (10615) 

Merkez kumandanlığı satmal 
ma komisyonunda nazır bu • 
lunmaları. (609) (ti55~) 

91194 
••• 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıtaat ve müessesat ıh 
tiyacı için 6000 kilo beyaz pey 
nir 7-l:r!-933 perşembe gunü 
saat 15 te pazarlıkia satın alı
nacaktır. ~artnamesini göre • 
ceklerin her gün ve pazarlığı
na gireceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satm
alma komisyonunda hazır bu -
lunmaları. (637) (6700) 

.. * :/> 

Kuleli Askeri lisesi talebe
leri ihtiyacı için 1..,... JO takım 
harici elbise 30-12-~33 cumar 
tesi günü saat 14 te kapalı zarf 
la satın alınacaktır. Şartname 
sini göreceklerin her gün ve 
münakasasına gireceklerin bel 
li saatınden evvel teklif mek -
tuplarını İstanbul Merkez Ku 
mandanlığı Satmaiın. komiı • 
yonuna vermeleri. 

(633) (6617) 



~--::r ü c·· ko o•du ilan arı 1 
İzmit Fırka Satınalma Ko-1 

. d 1 
mısyonun an : ı 

İzmit, Tuzla ve boludaki • 
kıt'alar ihtiyacı için 432,200 
kilo un kapalı zarfla münaka- ı 
saya konmuştur. İhalesi 16- I 
12-933 cumartesi gÜnÜ saat 
15 tedir. Taliplerin şartrrame
yi görmek üzere her gÜn ve 1 

münakasaya İştirak için de o 1 

gün ve vaktinden evvel tek'if 
ve teminat mektuphriyle İz· 
mitte Fırka Satınalına komis· 
ycnuna müracaatları. 
(3390) (6363) 9066 

•• * 
Kayseri K. O. SA. AL. KO. 

dan: 1 
Kayserideki kıt'at ih•iyacı i 

çin 233,000 kilo ekmek kapa
lı zarfla münakasaya konmuş· ! 
tur. İha'esi 14-12-933 perşem 
be günü saat 10 dadır. Taliple
rin şartnameyi görm:ık üzere 
her gün ve münakasaya İştirak 
için de o gÜn ve vaktinden ev
vel teklif ve teminat mektupla
rile Kayseride K. O. SA. AL. 
KO. na müracaatları. (3391) 
(6388) 9069 

••• 
Safranbolu Askeri SA. AL. 

KO. dan: 
Safranboludaki kıt'at ihtiya 

cı için kapalı zarfla 170,000 ki 
lo un alınacak~ır. ihalesi 
16-12-933 cumartesi gÜnÜ saat 
15 tedir. Taliplerin şartna· 
meyi görmek üzere her gÜn 
ve münakasaya iştirak için de 
o gün ve vaktinden evvel tek
lif ve teminat mektup1arile 
Safranboluda As. SA. AL. KO. 
na müracaatları. (3400) 

(6434) 9073 
* • * 

Çorlu Askeri SA. AL. KO. 
dan: 

Tekirdağmdaki kıt'at ihti· 
yacı için 10,000 ve Çorludaki 
kıt'at ihtiyacı için de 10,000 
kilo çekirdeksiz üzüm açık mü 
nakasa ile satın alınacaktır. İ
halesi 24-12-933 pazar gÜnÜ 
saat 15 tedir. Taliplerin şart 
nameyi görmek üzere her gÜn 
ve münakasayl\. İştirak için de 
o gÜn ve vaktinden evvel Cor
luda Askeri SA. AL. KO: na 
"llÜracaatları. (3406) (6518) 

9095 
• • • 

Çorlu Askeri SA. AL. KO. 
dan: 

T ekirdağındaki kıt'at ihti· 
yacı için yerli ve yeni sene mah 
sulünden 32,500 kilo ve Çor
ludaki kıt'at ihtiyacı için de 
30,000 kilo pirinç kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. i
halesi 24-12-933 pazar 
gÜnÜ saat 10 dadır. Taliplerin 
§artnameyi görmek Üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i 
çin de o gÜn ve vaktinden ev
vel teklif ve teminat mektup
larile Çorluda Askeri SA. Al. 
KO. na müracaatları. (3407) 

(6519) 9096 
••• 

K. O. ve merbut kıt'aları 
İçin 250 ton odun pazarlıkla a 
lınacaktır. İhalesi 4-12-933 
saat 14 tedir. İsteklilerin şart
namesini görmek İçin her gün 
pazarlığa iştirak edeceklerin 
belli gün ve saatte Satınalına 
Komisyonuna gelmeleri. 
(509) (6671) 9154 

* • * 
Çatalca müstahkem mevki 

ihtiyacı için açık münakasa i • 
le 6,000 kilo sabun satın alı -
nacaktır. İhalesi 26-12-933 
sah günü saat 14 tedir. Talip
lerin şartnameyi görmek üze
re her gÜn ve münakasaya iş
tirak için de o gün ve vaktin
den evvel teminatlariyle Fın
dıklıda Üçüncü kolordu satın
alına komisyonuna müracaat· 
ları. (6695) (511) 

* * • 
Çatalca Müstahkem mevki 

ihtiyacı için açık münakasa ile 
2,500 kilo zeytin yağı satın a
lınacaktır. İhalesi 26-12-933 
salı gÜnÜ saat 15 tedir. Talip
lerin şartnameyi görmek üzere 
her gÜn ve münakasaya işti -
rak için de o gÜn ve vak~inde 
teminatlarile Fındıklıda Üçün 

A ADO u 
Türk Sigorta Şirketi 

t Cncil Vakıf Han fstanbul 

Thtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (% 60) ı Türkler elindedir. 

Ttirkiye it Bankası tarafından letkil olunmuştur, idare mecllıl ve miidürler 
heyeti ve memurlan kamilen Türklerden mürekkep yegane Tiirk Sigorta Şirke• 
tidir. Türkiyenin her tarafınd• (200) il geçeıı acentalarınuı hel)ıl Türktiir. Tür• 
ldyenln en mtihim müesseselerinin vebankalarmın sigortalat'ıııı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kazn, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitlo l apar. Ha1ar vukuunda zararları sür' at vo kolaylık!& öder. 

Telgrafı iMTİYAZ - Telefon: fst. 20531 

,,.. .. ,, .. 
HUL".I' 

~ 
'""'~' 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI lDARESt İLANLARI 1 
Yük ve yolcu vagonlanrun yedek aksammm kapalı zarf 

la münakasası 3 - 1 -934 çarşamba gÜnÜ saat 15 te Ankara
da idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Hay
darpaşa veznelerinde OJ:lar liraya satılan şartnamelerde yazılı
dır. (6638) 9142 

EVKAr" iVIUDıKIYETI iLANLARI 1 
Sayim ocağı vakıf çiftlik arazisinden Rami civarında 25 

dönüm tarla "3- sene" müddetle arttırmaya çıkarılmıştır. !ha 
lesi 25-12-933 pazartesi günü saat 15 tedir. Talip olanların 
İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Varidat kalemine müracaat ey 
lemeleri. (6689) 

cü Kolordu satınalma komis • , 
yonuna müracaatları. 

l (6696) (510) 
\ ... 

K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 
46,000 kilo sabun kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. 1 -
halesi 26-12-933 salı günü sa 
at 14,30 dadır. Taliplerin ev -
saf ve şartnameyi görmek üze 
re her gÜn ve münakasaya iş
tirak için de o gÜn ve vaktin
de teklif ve teminat mektupla
rile Fındıklıda Üçüncü Kolor
du Satınalma komisyonuna 
müracaatları. (6697) (512) 

* * * K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 
28,500 kilo zeytinyağı kapa -
lı zarfla münakasaya konmuş 
tur. ihalesi 26-12-933 safı gü
nü saat 15,30 dadır. Taliple -
rin evsaf ve şartnameyi gör -

mek üzere her gün ve münaka 
saya iştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nat mektuplarile Fındıklıda Ü 
çüncü Kolordu Satmalma ko· 
misyonuna müracaatları. 

(6698) (513) 
• * 

Çorlu Askeri Satınalına ko 
misyonundan: 

Çorludaki kıtaat için 6,000 
ve T ekirdağındaki kıtaat için 
de 8500 kilo mercimek açık 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 30-12-933 cumartesi gü -
nü saat 15 tedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek Üzere her 
gün ve münakasaya iştirak 
için de o gün ve saatinde Çor 
luda Askeri Satmalma komis
yonuna müracaatları. 

(3416) (6667) 

' ·~ 

PERTRİKS cep fener pilleri 
PERTRIKS anut bataryaları 
Dünyada mevcut pillerin fev
kindotdir. Toptan ve prakende 

satı~. Türkiye umumi vekili 

ELEKTRON 
Mileaseaab, 

Ahmet Rilttü Z. Mehmet Hayri 
8712 Galata (9806) 

Ademi iktidar ve 
bel gevıekllgine 

kartı en müeaıir deva SERVO!N 
haplarıdır. Deposu, Istanbulda Sirkeci
de Ali Rıza Merkez eczaneıidir. Taı

raya 150 kuruı posta ile gönderilir. iz- . 
mir'de irgat pazarındaki, Trabzon'da 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. 

10525 

Türkiyenin en mükemmel 

ÇEL TIK FABRiKASI 

M. Karabekir ve Surekası 
' Fener caddeai No 46 

Tel ~rnf: Is tın bul Knhar - Tel: 20732 

-- 9026 102tı6 ............................................................. 
Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 

Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacrlık T. A. Ş. 

• 
1 r iye i 0

/ 0 İ 
Ergani istikrazının 
"B" tertibine ait ilin 

Maliye Vekaletinden: 
14-1-1933 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince h3 

sılı F evzipaşa Diyarıbekir demir 1'°lunun şefkatli istasyo· 
nundan sonra olan kısmının İnşasına tahsis edilmek üzere 
yapılacak 12.000.000 - liralık istikrazmın 4.000.000 -
liralık ikinci kısmını teşkil eden B. tertibinin kayıt muam ~· 
lesine 9 Kanunuevvel 1933 de başlanılacak ve 11-1-934 akşa· 
mı bitecektir. 1 

1 - Bu istikrazın 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 itiba~.ıa tam tahvil (60) lira itibari kıymetinde 
olduğundan her tertibe ait yirmi liralık tahvil tam tahviliıı 
üçte birini temsil eder ve ikramiyelere de o nisbette iştirak 
hakkını verir. 

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

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

14 Kanunuevvel 1933 tarihinden itibaren satışlar 
umuma serbestçe yapılacaktır. 

5 - Bu defa kayıt muamelesine başlamlan B. tertibine 
ait tahvilleri nihraç fiatı ilk kuponun tam olarak tediyesini te 
minen, 19, 70 lira olarak tesbit edilmiştir. Yani yirıni liralık 
bir tahvil bu müddet zarfında on dokuz lira yetmiş kuruşa sa
tılacaktır. 

6 - lstikrazm faizi % 5 dir. Bunun için her tehvil bir 
lira kıymetinde yirmi kuponu taşıyacaktır. 

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

Türk Lirası Y ekUıı 
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 tesbit 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 mıktarl31'lDII1 ne suretle hesap ve tes· 
bit edilmiş olduğu ayrıca Broşiir halinde yapılan neşriyatla i· 
zah edilmiştir. Bu Broşürlerin kayıt muamelesini yapan ban• 
kalardan talep edilmesi. 

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

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

Kayıt muamelatı: 
10- Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez 

Bankası ile Ziraat, lş, Osmanlı ve Emlak Bankalarının 
merkez ve şubeleri tarafından her tarafta icra edilecektir. Bu 
bankalardan. başka İstanbul' da Amerikan Ekspres, Doyçe 
bank Doyçe Oryant bank, Banko di Ro 
ma, Felemenk Bahri sefit, SelB.nik bankası, 
Banka Komerçiyale İtalyana, S. S. C. 1. ticareti Ha· 
riciye bankası, Banko Franko Aziyatik bankalarile İzmir 
Samsun ve Mersindeki diğer bankalar tarafından da icra e· 
dilecektir. 

11 - Bu defa yapılacak B. tertibine ait kayıt muame 
lesi için on dokuz lira yetmiş kuruşun tediyesi mukabilinde 
yukarıda yazılı bankalar tarafından tahvillerin asılları ye
rine geçmek üzere yine hamiline muharrer yirmi liralık mu
vakkat makbuz verilecektir. 

12 - Muvakkat makbuzların asıllarile ne zaman de-
ğişqrileçeği ayrıca ilan edilecektir. (6660) 9163 

Erzurum Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdüriyetinden: 

Eı;zurum Vilayeti için 933 senesi Muhasebei hususiye 
tahsisatından 3800 liralık Neosalversan ve 2000 liralık me 
zurol kapalı zarf usulile münakasaya konulınuştur. Münaka 
sa 10-12-933 tarihinden itibaren 20 gündür. Neosalvarsan
lar Ellilik kutulard" ve seri halinde Mezurollar ise Otuz veya 
On beş veyahutta 100 santimetre mik'ablık Orijinal kapan
mış şişelerde bulunacak ve Mayıs 934 ununa kadar Erzu
rumda teslim alınıp her parti mal alındıkça parası muhasebei 
hususiyeden tesviye olunacaktır. Fazla tafsilat almak iste· 
yenlerin Erzurum Sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğüne 
müracaatları ve bilumum masraflar ise müteahhide ait bu-
lunduğu ilan olunur. (6658) 9162 

.~ 


