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' Belediye inşaat işlerindeki 
• • 
ıçın tereddüdü kaldırmak 

lstanbulun sayfiye yerlerini 
tespit etti. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMU1 

Amerika bahriye nazırı bu 
gün yapılmakta olan gemiler 
bittikten sonra, daha 101 
y,emi yapabileceğini söyledi. 
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-ral Hazretleri Yarın Geliyor, 
Bir Bilinçosu ve M. Venizelos 

on Siya 
Gazet ıze eo 

Dörtler planı 
Büyük devletlerin Dörtler mi~k:-· 

dan lıahıetmek istiyoruz: Herhangı ır 
li bir misakın eyiliğİ; gazetelerde 

P nm,_ 1• ahedelerde uzun 
'Veya bızzat o P an ve mu ·L~ ·ı · 

d "zah • 'ilen esbabı mucı~ı e uza ıya ı .,.. · ı · · 
ölçülmez. Bunların fal'.da vtake !eaahn l~nllnı~ 

d - ") .. sü tatbikat ı t ı erı-
en ogru o çu ' D" 1 . k 
dir • Bu noktainazardan ort er ~11a ı-
nın mütaleası, pek · eosan bır mev 
:zudur. 

M. Venizeloa Patrik Elendi ile beraber .•• 

Cenevrede 
Görüşmeler 

M. Muşanov ile M. Çaldaris 
arasında görüşmeler oluyor 

CENEVRE, 1 (Milliyet) - Cenev
rede, B'!lgar Baıveki l i Goopodin Mn
ıanov siyasi teıeb -
büalerine devam et• 
mektedir. Dün öğle 
den ıonra saat üçte 
Yunan Başvekili M. I 
Çaldaria ile görüş -

Biz, Dörtler misakının il!< ~tbik~t dt.~~
rübesini, Almanya üzerın e .. gor ~ .• 
Alman • Avuıturya ihti}ifı ~u~aıe . ti
le alakadarlann bu plan hükum!erıne 

malan mevzuubahis oldu. Tatbıkatın 
~ettiğj manzara, büt~n ~i.ıile, mu~
lak b.ir ahenkıizliğin ifadesıdır. Netı
cede Dörtler mioakı ahkamının bu meae
lede hiç bir tesiri, hiç bir hükmü olmadı. 

M. Venizelos'un Milliyet' e . :~~~~:~~~i:~~: 
niatanla Bulgari• -

Akvam Cemiyeti umumi ~~y~ti içtima
mın gösterdiği ma-?281'~ da umıt ve ce: 
aaret verici değildır. Bır defa umumı 
içtimada derin bir sükut !'iki~ oluyo~. 
Söz söylemek iıtiyen hatıplenn az~~gı, 
aözden kaçmıyor. Meydan, yalnız dort
lere kalnuttır• Bu hal, ııarip olduğu ka
clar da minidardır. 

Cenevreden ııelen haberlerden anla
tıldığma göre, dört devletin, lngiltere, 
Fransa, Almanya, ltalya'nın murahhaı
.lari sıli:'tik..!_oplanıyorlar. Bu toplanma
lannda Sovy'd-Ruıyanın murahhıısı ha
riç kaldığı halde, Ruıya aibi Akv~ 
Ceıniyeti azuından bulunmıyan Amerı
lıa ınurahhası da faaliyet halindedir. Hu
•uıi anlaıma ve uyu§mal~ . daima. 
bıeydan açık bulunduruluyor. a<. · 

Akvam Cemiyeti Konıeyİne (Meclisi
ne>. aza intihabı da ııarip bir tekilde, 
~•np cereyanlara yol açmıştır. Bu mec- , 
li~ ~ intihabı veailesile, Akvam Ce
;:.Yetinin sinesinde muhtelif ıırupman• 

l 
tqeklıül etmit bulunuyor. lngiltere, 

talya ve Almanya .,.,..en bu türlü grap
lnanların teıekkülüne muhalif oldulda
n ~de, buırünkü (pazartesi) '-.•hiap
!'1 ıstedikleri ıey yerini bulsun diye 
•nanınadıkları bir uıule ııöz yumuyor!f.,-. Demek ki, bu devletler, itlerine ııel-
ıgı Vakit ve mesela Dominiyonun intİ· 

babını temin için, grupman realitesini 
kabulden çekinmiyorlar. Şüphe yok ki, 
bu grupmanlar ihtiyaçtan doğmuı, bir 
realitenin ifadesidir. 

Cemiyeti Akvam konseyine yeni bir 
azalık ilave ediliyor. Bu azalık Japonya
dan inhilal eden yer için mi, yoksa açık
tan bir ilave mi? Bu cihet müphem bıra
kılıyor. Galiba, bu s":r~atte~ _ çıkıi~n 
sebebi; yarın berhanııı .bır mulah~ ıle 
Japonyarun tekrar ceınıyete avdetı ha
linde, tefsir ve izah kapısını açık b1ıl11n
dunııaktır. 

Akv Cemi eti ailesinden olan 
de am y e murah• 

vletlerden Konseyde azası v . b'lh 
lıaıı bulunmayanların vaziyetten 1 aı
"" mütaleaya ıayandır. Bu . devleti'=; 
sulh nizamının tesisinde, milletler ara
aında ahenkli bir münasebet vücut bul· 
ınasında öbür devletlerden ııeri kalmak 
deiil, daha ileri geçmek arzuıunda~~rla.~. 
kuvvetle z.annedildiğine ııöre buııunku 
İntihapta Konıey azalığına, Portekiz 
murahhası ıeçilecektir. Bu intihap ta, 
Dörtler ınioakınm bir tatbik tecellisin· 
den ibaret olacaktır. Görülüyor ki, bÜ• 
Yiik devletler, kendi aralarında anla§· 
llllığ., imkan bulamadıkları halde bat· 
katar, üzerinde kolay kolay anla;abilİ· 
)'orı..,.. 

mü~':' •~a~a Avrupanın çok meraklı, çok 

1 
ltrı ıkı meaelesi ortada duruyor: 

.ı\vuıt;:" Merkezi Avrupanın tanzimi ve 

2 
"')' a meıeleai 

A 
- SiJahıızlanma iti 
aca.ı.,. .. • 

J.!ordek_! .t ... ~~rtler_~'lr ... Sll..t!'esele
uorııer planının tathikindeki müıkÜJa:" 
bn çoğu, bu meselelerin tetkikinde mey
dana çıkacalıtır. 

Birinci mesele ile bir taraftan ltalya 
alakadar oluyor, öbür taraftan da kü
sük itilaf devletlerin alakaları tabiidir. 
~ihayet fili ve tatbiki olmaıa bile, ıekli 
lıır hal yolu bulunacağına ihtimal verili-
1~~· ~i?m görüıüınüze ııöre, en büyük 
muıkülat; daha ziyade ikinci meselede 
sıkacaktır. 

1 
Şu da var ki, silahsızlama müzakere

erınde tebellür etmesi beklenen vazi
~et,. Y•lnrz Dörtler miıalunın tatbikatın
ı.8ki tecellisi değildir. Londra misakı da 
b ~ me'.e~eni~ tetkikinde ilk defa olarak 
ır nevı ınıtihan . k . s· "b' . . ilonat . ıreçırece tır. ırı ırıru 

şayanı dikkat beyanatı ~I:;~~r~:ı~1~ 
"Bir Balkan lokarnosunun hakikate 

inkılabı için daha zaman var!,, 
Balkan lokarnosunun zamanı mı ? - Bulgaristan 
itilaflann dışında kalırsa ne olur? - ·Türk- Yunan 

hudutları ve dostluğumuzun ilerisi .. 

M. Venizeloa Patrikhaneden çıkıyor 

M. Venizelos dün Perapalas ote 
linde bizi kabul ederek sorduğu -
muz bazı suallere cevap vermek 
lfıtfunda bulunınuttur. Muhterem 
misafirin cevapları oldukça laco -
nique olmakla beraber günün me
selelerine temas etmek ve bazı hu-
5;1Jslarda açık ve sarih beyanatı ih
ti~.a .etm~kte olduğundan oldukça 
muhımdır. M. Venizelosa sorduğu 

muz ilk sual 9u idi: ' -
- Kral Alexandre Hz. nin Re

hicümhur Hz. ni ziyareti hakkın • 
da fikriniz nedir? 

- Devlet reisleri ve devlet a -
'damlarının biribirlerile gÖrÜfmele 
rinin milletlerin yaklaşması ve Bal 
kanlarda sulhün takviyeıi için çok 
layd;,_lı olacağı mütaleasındayım. 

- Kral Hz. tarafından kabul e
"dileceğiniz haberi doğru mudur? 

- Kral Hz. , burada bulunduk -
ları m üdd et zarfında imkan bulup 
ta beni kabul etmek lütlunda bu
lunacak olurlarsa çok mesut ola -
cağım. 

- Balkanların vaziyetini nasıl 
görüyorsunuz, acaba bir Balkan 
lokarnosuna mı gidiliyor? 

- Balkan konferanslarının me
saisi şimdiye kadar çok faydalı ol
muştur. Çünkü, bu konferanslar 
Balkan millederini Balkan lokar • 
nosuna doğru hazırlamaktadır. Fa
kat unutulmamalıdır ki bugün için 
böyle bir misakın ancak arifesinde 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kral Hz. yarın . geliyor 
Kral Hazretlerinin Türkiyedeki 
misafirlikleri 24 saat sürecektir 

Reisicümhur Hz. tarafından Kral şerefine yann 
akşam bir ziyafet verilecek .• 

Kral Hazretlerinin Matin Muhabirine beyanatı -Yugoılav Kral ve 
JCraliçeai Hazretle• 

rinİn yann sabah 
§"hrimize gelecek
Jeri anlatılmakta • 
dır. Kral ve Krali
çe Hz. nin dün Bük 
reıten Balçığa gide 
rek orada bulun • 

makta olan kayın 
valdeleri Kraliçe 
Mari Hz. ne miaa· 
fir olmaıı ve bugÜn 
Köıtenceden Dub • 
rovnik torpidoaile 
Varnaya giderek Kral ııe Kraliçe aon aeyahatlerinde 

Bulgar Kralı Boris H~zretlerine mü-ı hah ıehrimı'zi teırif edeceklerdir. Muh 
Jiki olması mukaıTerdı. Yugoslavya terem misafirimiz, ancak yirmi dört 
ve Bulgar krallarının mülakatı bi~kaç aaat kadar ıehrimizde kalacaklar ve 
aaat süreceğinden Kral Hazretlen bu buradan gene ayni torpido ile Korfoya 
akıam Varnadan hareketle yann aa- (Devamı 6 mcı sahifede) 

gar Başvekili Mös
yö Muıanov Belçİ · 

ka Hariciye Vekili • 
M. Himana ile ııö- M. Çaldarn ue 
rü;müştür Y arm da M. Muıanou 
Cemiyeti Akvamın 
katibi umumisi M. Avnenöl ile oabık 
komiaeri M Şaron ile ııörüıeceklerdir. 

Tevfik Rüştü 
Bey gidiyor 

Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Bey 
dün Bulgar oefiri M. Antonoff'u ka -
bur etmittir. Tevfik Rüttü Bey bu a
yın dördünde Cemiyeti Akvam mü -
.zakerelerine ittirak için Cenevreye gi 
decek ve iki ııün kaldıktan ıonra An
karaya dönecektir. Bunun aehebi, 
Romanya Hariciye nazın M. Tituleo
cu'nun 10 teırinievve!de Ankarayı zi
yaretinin mukarrer hulunma11dır. 

İş Bankasının 
İkramiyeleri 
Kumbara ikramiyesi dün 
çekildi. Talihliler kimler? 

ANKARA, t (Telefonla) - it Ban 
kası kumbara ikramiyeıi noter huzu· 
runda çekildi. 207 kumbara oahibine 
muhtelif ikramiyeler düıtü. İkramiye 
düten kumbara oahipleı',İnin iıimlerini, 
kayıtlı bulundukları ıubeleri ve he • 
ıap numaralarını bildiriyorum: 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ateş-Güneş 
-o--

Klüp resmen teşekkül etti 
Haber aldığımıza göre Galataoaray 

kulübünden memnun olmıyarak aynl
mıt olan ve bir müddettenberi oan-kır 
nıızı namı altrnda 
çalıtan zevat yeni 
kulüplerinin müoa -
adesini almıılar ve 
ona Ateı - Cüneı a
dını vermqlerdir. 
Bu te;ekkül heyeti 
idareoini İntihap et
mittir. En ileri ge
len Alet • Günetli· 
)erden birile yaptı· 
ğımız mülakatta bu 
zat bize tunları oöy 
]emi§tİr: "-Biz bir 
ideal için uğra§ıyo .. 
ruz. Her müıkülü Ateı-Güneşin baı 
yendik. Bundan 30n /ıca oyuncuların-
ra çıkacak müıküla dan REBJJ 
tı da hila kaydüıart 
yeneceğiz. Galataaaraylılarfa ar&m1z
da hiç bir teY kalmamıttır. Hatta yap
tı klan netriyata cevap vermiyeceğiz. 
Bizim yegine düıüncemiz yeni doğan 
teıekkülürnüzü ebedileıtirmektir." 

,.,. Yeni romanımız~ 

Arkadafımız Burhan Cahit 
Beyin Milliyet karileri için ha
zırladığı yeni romana bir iki gü
ne kadar ba,lıyacağız. 

bu · ı.:· e~eıı herkeı tarafından dilenen 
• ı nusakın • · 'lJnda İın . verece~, ıemereler hak-

layd ! dıden tahırunlerde bulunmak 
ı:- Harp ve mütareke yıllarında 

yeti,en bir Anadolu yavrusunun 
hakiki hayatından alınını' bir 
romandır. Bu yeni eserinde: 

asızdır y 1 M k . ltıızetes . . • a ruz os ovıaJ.ı lzvestıya 
ta •nın son yazısında iki haf
•ızlan'onra baflıyacak ol.ı.n Silah· 
•akını ına konferansında, Londra mi-

n P<k .. b bıeıi ih . . mus et neticeler ver-
•edilıne . bmaJınden kuvvetle bah
rıunJ-ı..,~a/:':•JSi dikka~~ .. fayandır. Bu
hıak i~in, h. • .Yanlı~ hükumlere sapma
dolay11iJ h •dııelerın, vaziyetlerin ve 
~tik ıne,:ı 

1
er ~evletin beynelmilel hü

jlıazarların': er ~akkındaki hususi nokta
•rııeliyiz. n bıraz daha İnkişafını bek-

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

1 

1 

' 

Fenerbahçe • Güneıateı mııhte/iti dün O a karıı 3 ile yenildi. 
- Yazısı i ıahif.,...'zde -

Burhan Cahit 
Bey bozgun yıllarının içtimai 

ve ahlaki terbiye ve telakkiler 
üzerinde yaptığı tesirleri tahlil 
etmektedir. Bu roman yazılıf ve 
anlatış itibarile Burhan Cahit 
Beyin çok sevilen eserlerinin he 
men en güzelidir diyebiliriz. 

_Son politika faaliyetle
rinin kısa bir bilançosu! 
Takip ettiğimiz 

yalnız sulh 
politikanın gayesi 
ve emniyettir 

Günün en mühim meselesi Balkan milletleri 
arasındaki büyük, küçük ihtilafların bir 

musademeye meydan vermesine mani • 
olacak tedbirlerin alınmasıdır. 

Balkanlardaki son temas ve 
müzakereler, her memlekette 
türlü türlü tefsirlere uğrayor. Bu 
tefsirlerde mübalağaya kapılan
lar eksik değildir. En büyük e -
hemmiyet, Yugoslavya Kralı Hz. 
nin Reisicümhurumuzu ziyareti 
etrafında temerküz ediyor. 
Şüphe yok ki, iki deıılet reiai ara

aında ııuku bulacak olan bu buluı
ma ve görüımeJerin, manası büyük
tür. Fakat bunu; tam manada bir 
Balkan Birliği, küçük itilôf ıırupile 
Balkan zümresi arasında geniı mô
nada bir anlaıma gibi, göstermek· 
te i.tical etmek yerinde bir ıey ol
maz. Yalnız umumi kanaat fU ki, 
Balkan devletlerinin, hep bir arada 

- mohdut esaslar dahilinde olsa bi
le - anlaımalarından sulh hesabına 
yalnız fayda ııardır. 

Bulgarların Yugoslauyaya tam 
manasile iltihakı; hatta Türk - Yu
nan misakına imza koyması bi!Aı 

günün mesele•i olarak aayılamaz. 
Şeraiti, zemini iyi hazırlamadıkça 
siyasi hareektler tahakkuk edemez. 
Günün en mühim meselea:; Balkan 
milletleri ara•ındaki büyük, küçük 
ihtilafların bir müsademeye mey -
dan verme&ine môni olacak tedbir-

/erin alınmasıdır. lıte bütün bu 
muhtelif tema• ve müzakere/erden 
birinci derecede beklenen ıey bu -
dur. 

Yunan - Yuııoalavya hudutları Ü· 

zerinde Bulgar komitecilerine atfe
dilen teıebbüılere fazla bir ehem
miyet verilmemek laznndır. Vakıa 

Balkan devletleri araıında anlatma 

ve kaynaıma müzakereleri cere -
yan ettiği bir anda komitecilerin 

aon ıiddet]i tetebbüılerini m&nidar 
görmemek kabil değildir. Ancak, 

bu meselede Bulgar hükı1metinin 
mazur mevkiinde bulunduğu da 

malı1mdur. Vaziyetlerin husuıiyeti
ni bilmiyenler, Bulırar hükiimeti -
nin: "Komiteler tarafından yapılan 

bu teıehhüılerden ben mea'ul deği
liın !" deyiıini tabii bulmazlar. Fa
kat biz fekle değil, realitelere bak
malıyız. 

Herhalde biz Türklerin nok
tai nazarından Balkanlarda ol -
sun, bafka yerlerde olsun, takip 
ettiğimiz anlatma politikasının 
gayeııi, yaloı:& sul ve emniyet
tir. Politikamızda batkalarmın 
aleyhine bir hareket ve mana a
ramak beyhudedir. 

Büyük Millet Mecli•i Reiai Kazım Paıa Ankara istasyonunda kar,.lanıyor .• I 

Meclis dün açıldı 

Yunan l\1eclisinin telgrafı 
alkışlarla karşılandı 

Yunan Mebusan Meclisine B. Millet 
Meclisinin selamları bildirildi 

ANKARA, 1 (A.A.) - B. M. Mec
lisi bugün Reiı Kazım Pata Hazretleri
nin riyasetinde tap1anmı§tır. Celsenin 
açılmaıını müteakip makamı riyaıetten 
Trabzon Mebusu Ali Seydi, Elô.ziz Me-

L 

busu Hüseyin ve Sarohan Mebusu Mus 
ta fa Feyzi Beylerin vefat ettikleri bildi
rilmit ve hatıralarına hürmeten Meclis 
bir dakika sükut etmittir. A vrupada ö-

(Devsmı 6 mcı sahifede) 

Bu haf ta içinde çıkacak 
En itinalı yazılar, en kuvvetli iıtih bar te~kilatı, zengin neşriyat ve ca

zip bir teknik La Turquie 'nin başlıca hususiyeti 
olacaktır. 

La Turquie Türkiyede Fransız dili ile çıkan 
gazetelerin en özlüsü, en mütekamili olacak ve 

• • MJLLJYET 'in bütün vesaitinden de İstifade edecektir. 

Pek y kı a ıkıyor 
. - ~ . , . 

--·---



Tarihi tefrika: 127 

J"-" J. lf. H• ı.aı.Ja (Millly .. ) ladlr. 

Ahdülhamidin Mitat Pş. ile mülakatları 
3 

Veliaht Hamit Efendiye, bazı şeraitle saltanat teklifi. -
Yeni Padişah, nelere riayet e decek? - Abdülhamit, hepsine 

, riza gösteriyor! 
Mita Pata, Kalender kötkünün ı 

aağ cephesinde salonunda Veliaht 
Hamit Efendi tarafmdan kabul 
edilip hayli ikram ve iltifata maz
har olduktan sonra aöze bqlamıt· 
tı. • 

Mitat Pap: 
"Cenabıhakkın emir Ye talcdirile 

Makamıhilafet ve saltanatı tetrifi
aeııiyeleri, bir, gün D>eaeleıi olarak 
tecelli ettiğini teptir ile beraber 
gerek zabilii necabetpenahileri
nin, gerek millet ve memleketin 
saadet ve refahuael&meti için en 
eaaah aurette ittihaz ve icrası li.zım 
ıelen bazı tadbirler hakkında tim. 
diden müaaadeiaeniyeleri alınmak 
ibtiyacmda bulunuldujunu ve bu 
h111U1lann bathca ,u mühim nok
talara inhisar eylediğini., 

Beyan ile apğıda yazılan mad
deleri aıraaile arz ve istizan ebnit
Iİ: 

ruzatı vakianın icabına göre ceva
bi iradeleri günü gününe ve hiç ek 
sisiz alınmak ve sicillitı mahsusu
na kayt ve tespit edilmek ve deva
ire tebliğ ve muktaziyatı tatbik ve 
infaz olunmak üzere mabeynihü
mayun başkitabetine edibi,ehir 
Namık Kemal Beyin, Batmabeyin
ciliğe şair Ziya Paşanın lütfeaı ka
bul buyrulmaları münasip görül
düğü ve her ikisi ehliyet ve liya
katleri ve mezayayizatiyeleri itiba
rile herhalde hotnudi aliyi ibraza 
muvaffak olacakları.ğibi cümlece
de vüauk ve itimadı haiz bulun • 
malarile efkiirıumumiye üzerinde 
hüanütesir hasıl edeceği tafsil ve 
tanib olunarak hizmetitahaneye 
alınmaları musırrane istenilmitti. 

Milat Papnın, birer birer sayıp 
timdiden kabulünün vaat ve taah
hüt olunmaaını istediği bu mühim 
maddelerin her birine ait cevapla
rını Veliaht Abdülhamit Efendi, 
tam bir muvafakat ve batta mem
nuniyet teli.kkisile vermitti: 

Kanunueıasinin ilanı, Metruti
yetin tesisi halihazır icabınca za
ruriyattan olduğunu takdir ile be
raber zaten metrutiyetin ahkamı-

HARiCi 
Amerika 
Donanması 
Yeniden 101 harp gemısı 

daha yapılacak 
HONOLULU, 1 (A.A.) - Bahri

muhitte bir seyahat yapan Amerika 
bahriye nazın M. Svonaon Jazetecile
re verdiğ-i beyanatta Amen1canın bah
riye inıaatı plAnı mucibince bugün 
J'apıhnakta olan gemileri bitirdikten 
sonra Londra muahedesinin kendisine 
verdiği müaaade hududuna varabil • 
mek için daha ıoı semi yapabileceii 
ni bildirmiıtir. Nazır bu ıoı geminin 
yapılabilmesinin Ame.-ikanm iktısa • 
di vaziyete bağlı olduğunu ili.ve et • 
mittir. 

Milletler 
Arasında dostluk 

-o-

y anhş haberlerin önüne 
geçmek için 

CENEVRE, 1 (A.A.) - Meclis ai· 
yasi komiayonu dün Fransız mebuala
nndan M. Detesaan'ın raporunu itti • 
fakla kabul etmiftir. M. Detesaan mec 
!isin geçen sene matbuat tetekkülleri 
nezdinde J'aptığı bir teşebbüoün neti• 
celerini tetkik ettiğini batırlabnıftır. 
Bu tqebbüa, aulh ve milletJer an.unda 
ki dostluklar aleyhine yapılan neıri • 
yatın ve verilen yaalı, haberlerin önü
ne seçmek için 7apılmıftı. 

Silahsızlanma 

A • - Validimacitleri cennet-
111eki.n Abdülmecit Hinm kıymetli 
eaeri l'e teaiakerdeai olan Tanzi
matıhayriyenin millete baht ve te
min ettiği hürriyet l'e müaal'atın 
ikmali için vaz'uili.nı zaruri bulu
nan Metrutiyetin kamdiesaaiye
aini ıiatık kanunueaaainin zabae
niyelerine takdim kılmac•k li.yı
ha müaveddesinin bilmütalea ka
bul buyrulmuıf 

iılıimiye cümlesinden ve faraizi- --
mukaddeseden olduğunu ve saray- Konferansın akıbeti Alman 

B. - Ammi mubtercmeleri 
merhum Abdülaziz Hinm devri
aaltanatında Avrupadan edilen is
tikrazat ve idarece vukubulan is
S'af ve suiistimalat yüzünden oek 
saraılmı' ve cidden acınacak dere· 
cede bozulmuf, cihan naı.a •• nJa 
İtibardan dü,müt olan ümurwna
liyenin tensik ve ıslahı, bir taraf
tan borçları ödeyecek, diğer ta . 
raftan devletin n:ıasarifatıumu
miyesını kapatacak surette mü
tevazin bir bütçe tanzimi için ev
velemirde sarayıbümayünca ve Sut 
lan Azizin Maliye hazinesinden 
alageldiği hudutsuz, heıapsız tah
siaatça makul ve metru tenkihat 
ve tasarrufat icrası ve bu meyan
da saraylarını dolduran zükih· ve 
İıisvan hademe ve sairenin v ... !,,,,. 
husus binlere baliğ olan Gürcü, 
Çerkes kızların, cariyelerin çıka
rılıp ,eair ve evamiriialamiye ve 
levazımıinıaniye mucibince azat 
ve çırağ edilmeleri; 

C . - Kanunuesuinin ilam ve 
M"et'rotiyetin tatbiki ile tarafıetre
fi phaneden tensip ve tayin buy
rulacak Sadrazam ve Şeyhülisl .. ı.ı 
ve diğer vükeladan te,ekkül ede
cek heyetin umumen ve huıusen 
ümurudevletten mes'uliyetleri ta
bii olmakla Makamımuallayi hü
kümdarı ile kuvveiicraiye arasın • 
daki muhaberat ve muamelatın 

· tanzimi lıizımgeldiğinden ve ma-

lar~ is~a~atın m~.n'i, tertib~ı ikli~ yanın vaziyetine mi tabi? 
aadıye ıttıhazı otedenberı kendı 
mültezemi ve itiyadı bulunduğunu 
l'e tahsisatuiliyeden mühim mık
tarda tenzilat icrasını ve Betikta~, 
Çırağan, Dolmabahçe sarayların
da bulunan cariyelerin azat ve çi
rağ edilmeleri hususunu dahi bü
yük bir hayır olarak yapmagı a
deta boyun eğerek ve mütetekki
ren kabul etmit ve mabeyin başki
tabetine Namık Kemal Beyin ve 
bafmabeyinciliğe de Ziya Paşanın 
getirilmeleri kendi için ba,lıca bir 
iylik olacağını beyan ederek mese
leyi umumiyetle muvafık ve mer
gup bulduğunu, Mitat Pa,aya an
latmıştı. 

Sultan Azizin hal'inden ve te· 
hadetinden ve Sultan Muradın has
talık ilcasile sukutundan sonra şa
yi olmuf bir rivayet var idi ki Sul
tan Abdülhamidin bal'ile Ordu 
kötküıte gönderildiğini müteakip 
bazı nefriyatta mevzuubahis ve 
makat ve daii kılükal olmuftu. 

Guya Mitat Paf'!L, bu mülakatta, 
Sultan Hamitten bir senet. yahut 
bir varakpare alarak: "Sultan Mu
radın iadeiafiyeti takdirinde ma
kamdan birriza çekileceğini., va
at ve beyan etmi~, denilmişti. 

Pek mevsuk ve mutemet ve her 
bale vakıf bendegandan mükerre
ren sorarak i•ittiğime göre o riva
yetin aslı, faslı olmadığına kanaat 
getirdim. 

(Bitmedij 

PARIS, 1 (A.A.) - Temps gazete
si günün yazısında ıunları söylüyor: 

"Silahları bırakma konferansının pra
tik bir tekilde neticelenmesi, bu daki
kada, başvekil Hitlerin Almanyanın 
kat'i vaziyetini tayin etmek gibi ağır 
ve mühim ,erait içinde göstereceği si .. 
yasete b~ğhdır. 

Hitler, tamamen milli olan progra
mı ile .. tck;:ar ıilihlanma Avuaturya i
le birleşme, komşu memleketlerde Nazi 
propagandası - Pancermanizme karşı 
kendini müdafaaya karar vermiş olan 
Avrupada ıiyasi ve manevi tecritten 
birisini seçmek mecburiyetindedir. 

Bütün bunlara Alman milletinin bu 
kış maruz kalacağı müşküller de ila
ve edilirse, Hitler hükı'.imet;,.iı:ı, milli 
sosyalist nazariyelerinin hafiedemiye
ceı!i maddi ve manevi mü,kiijler prıı· ı 
sında bulunduğu görülür.,. 

Almanlara göre., • 
BERLIN, 1 (A.A.) - Corrcspon· 

dance Oiplomatique et politique gazete
sine göre "Tatbik usuleri pek o kadar 
ehemmiyetli olmıyan beynelmilel kon 
trol "Pek uzak olmıyan,, bir zamanda 
taarruz ıili.hlarmın imhasına karar ve
rildiği ve bütün hükumetlerin müdafaa 
sil&hı olarak kabul edilen silüılara sa
hip olduğu zaman kabil olabilecektir. 

Merkezi 
A vrupanın ihyası 

---o-

ltalyanın muhtırası 
Küçük itilaf 

ve 

PARIS, 1 (A.A.) - Havas ajansr 
bildiriyor: Merkezi Avru~antn jktısaden 
ihyası hakkında ltalya tarafından tev-

Y ann: di olunan muhtırn bütün Paı:etelerin 

Abd ıh d M P 
• nazırı dikkatini celJK,tmektedlr. 

Ü ami in ilat Ş. ile mülakatları Petit Parisienne ga7ete•İ b" muh· 
4 tıranın neleri ihtiva edebileceğini tah

mine çalışarak diyor ki: 
Abdülhamidin ;~·an avla maktaki a"'Y h t ~- .,,- anı ayre "Bilin<'n bir şey varsa o da I talya-

mahareti. - Mitat Paşa ile uçuncü bir mülakat oldu 1 nın bu muhtırada Stressa konferansı ta-

Lmu? - "Toledo,, şantajcılığı Sultan Muradın ili rafından yapılan tavsiyelerin tatbik 
mevk:iine filen konulması için en elve--

'•••••••••••••h•aıiııit•"ıilıiiııgi-ıiiıı.İlll••••E;;;;;ö;;;;;;;e;;;!S!l§ı;;;t•.'Jl rişli gördüğü çareleri izah ettiğidir. 
•• Küçük itilafın Cenevredeki mümeasil-

K •t "I Abd•• lk d• leri Stressa konferansının ya,,tığı tav-
Omı ecı er U a Ir ıiyelerin tatbikini iıtemektedir. 

F 1 Küçük itilaf nazrrlan bu mesele hak· aa iyette Ef. ar anıyor kında yeni bir konferansın toplanma-
sına veya bu meselenin Milletler Ce-

Trene bomba koyan çete 
efradından S i öldü 
ATINA, ı (Hususi) - Bulgar çe

teleri Nl.kedonyada yeniden faaliyet
"'1-ini arttırmıılardır. Kökili civarmda 
Semplon ekspresini uçurtmak için hat 
izcrine taz,.ikla patlar bir çok bom
Jıalar ko7mutlardır. Hatta. ekspresten 
evvel muhtelit bir katar seçtiğinden 
bomealar derhal patlaıntt. tren yoldan 
ç.lunıttır. 

Y olculanlan ve memurlardan ölen 
ve yaralananlar •ardır. 

Bundan maada Kökilide bir kahve
hanede de patlayan bir bomba bir po
lisle iki ki,iyi öldürmüttiir. 

Hat üzerine bombayı ko,.an çete
nin on bet kitiden mürekkep olduğu 
anlaıılmıştrr. Sırp müfrezeleri sıkı bir 
tarama ameliyesinden sonra çete ile 
kar,ılaşmış ve ıaatlerce devam eden 
çetin bir müsademe olmuttur. Müu. .. 
demede çetecilerden 5 kişi ölmüş, di
ğerleri Yunan hududuna ğeçmege 
muvaffak olmuşlardır. 

Çeteler Sırp ve Yunan müfrezeleri 
tarafından takip edilmektedir. 

Sabık şehzade ele geçer 
geçmez hapsedilecek 
PEŞTE, 29 - Macar adliysei sa • 

kıt hanedan azasından Abdüll<adir 
Efendi h,_,klnnA- • .... ~ . ı..f;f karan venn.i,. 
se de Abdülkadir Efendiyi bulup t.u 
karan ua.u~ ...... ~ •• - ... 1.ıwniıtun olmamıt
tır. Meale tudur: 

Abdü1hamidin mira5r itil~ l'>R za • 
manda bir Amerikan sermay""dar gru 
pu meuul olmıya loa~lamıttır. Bu 
srup, mirasçıları bulmuı ve kendik·· 
rine hisseleri nisbetinde bir mil< dar ;>a 
ra avanı vermittir. Amerikalılar Ab. 
dülkadir Efendiye de 600 lngiliz lira
sı vennişlerdi. Fakat bazı teıebbüs • 
Ierden sonra iılerin yürümiyeceğini 
kumpanya anlamı~ ve varislere dağıt 
tığı paraları geri almııtır. Bu arada 
Abdülkadir Efendinin geri verecek pa 
rası yoktu. Bunun Üzerine Amerika ~ 
lılar Abdülkadir Efendi aleyhin<> ha
pis kaı·arı alrİıış.lardır. Ru k•.-ar Uze
rinedir ki Abdülkadir Efen.li ortadan 
kaybolmuştur. 

Sir John Siınon 
CENEVRE, t (A.A.) - Sir John 

· .. zba ı Eden dün doğnıca 

miyetinin bu seferki içtjma devresinde 
müzakeresine muanzdır1ar~ Esasen Mil .. 
let1Pr Cemiyetinin mesai programı çok 
yüklüdür., 

Le Joumal gazetesi ise diyor ki: 
"Küçük itilaf devletleri nazırları

nın Cenevreye muvasalatleri esııas1nJa 
tevdi edilmiş olan 1 talyan mıihtrrası 
küçük itilafın planına tevafuk eylemiş 
olsaydı, pek hayırlı bir 'ey olauktı. 
Fakat ltah•an muhtırası iki cihetli ik
tısadi iti1illar vücuda getirilmesini ile· 
ri sürtn'!'k ıuretile kiiçük itilafın inbi
lilini İstihdaf eylemektedir. Bu taar
rüz Avusturya ve P..lacaristana müte
allik münasebetlerde de görülmektedir. 
Bu sahada ltalyan tezi Fransız tez.ine 
tamamen uymaktadır. Çünkü ltalya da 
anıelozi istememektedir. Ayni tearruz 
Balkanlara ait münasebetlerde de gö
rülmektedir. Maamafih Balkanlarda 
Bulgaristan ile Yugoslavyanın arala
rındaki gerginliğin zail olduğuna dair 
emareler vardır.,, 

iki Çinli geliyor 
SOFYA, 1 (Milliyet) - Nanking 

Çin hükUmctinin Hariciye ve Dahiliye 
nezaretine mensup, Yong Vang, Yan 
ÇaÇn ve Tsi Yan Çof Paristen Sofyaya 
selm4lenlir. 

Fransa ve 
Küçük itilaf 

--o- \ 

Cenevredeki sıyasi müza
kerelerin neticesi 

CENEVRE. 1 (A.A.) - Dün, Fran· 
sa Hariciye nazırı ile küçük itilaf ba
rici)re nazırları arasında bir taraftan 
Sinaia konferansı, diğer taraftan silih
ları brrakma iti için Cene""""e yapı
lan siyasi müzakerelere ait noktai na
zar teatisi yapılmııtır. 

Küçük itilif nazırları ı.u ·hususta 
Fransanın .ımıı olduğu vazi7eti iyi 
bulmaktadırlar. 

Naz.ırlar Fransa ile lnııiltere ve A
merika aruında mevcut noktai na
zar mutabakabna büyük bir kıJ'met ver
mektedirler. 

Bu hususta Fransız malıafilinde de 
memnuniyet cöaterili7or. 

Bütün lnııiliz matbuatı ailihlan bı· 
rakına mesdesinde Pariate Ye CeneY· 
rede kendini gösteren Franam ve ln
siliz göriiflerinin teaanüdiinden do
layı biribirlerini tebrik etmektedi..ter. 

Tuna d e11letleri 
CENEVRE, 1 A. A. - 'Franıu: res

mi mahafili, dün ltal,.a tarafmdan Tu· 
na devletlerinin kalkı1UD11sı hakkında 
.. üyük deYletlere verilen muhtıranın, 
Fransa hükıimetinin nrdiii muhtrraya 
bir cevap letkil ettiğini taorih edi,.or. 

Y alnrz fU nokta7a nazan dikkat cel· 
bedilmektedir: 

Küçük itilaf , yapbğı ckonferansta 
ne Fransız ve ne de hal,...,. muhtırala
rının nazan dikkate almadıkları un
surlar iktısaıli sahada yaptıklıın müza
kerelere konulamamış ve alınan lpara,.... 
lar haricinde kalmııtır. -

Harp tehlikesine 
Karşı .. 

Eski Yunan Hariciye nazın 
mektubunda ne diyor? 

ATINA, ı (A.A.) - Gazeteler, es· 
ki Hariciye nazırı M. Miluılakopulos· 
un bir mektubunu neıretmektedirler. 

MI. Mihalakopulos, Avrupanın vazi
yetten ve bilhassa "Almanyanın askeri 
hazırlıklarından bahsederken, Yuna
nistan için süratle milli müdafaasını tan
zim etmek lüzumunu kaydediyor. 

Matbuat bu mektubu uzun uzuq tet
kik etmekte ve harbiye ve hava nazır. 
lan ile yapılan mülakatları neıretmek
tedir. Her iki nazır ufukta yakın bir 
harp tehlik~•i görünmemekle beraber, 
M. Mihalakopulos'un fikrini nazarı iti
bara alacalda1'ını söylemişlerdir. , 

Alman gazetecileri 
Rusyadan çıktılar 

MOSKOVA, 1 (A.A.) - Bütün 
Alman matbuat mümessillet'i dün ak
şam Rusyadan gitmişlerdir. Yalnız Volf 
Ajansının mümessilleri, M. Baum bu .. 
rada kalmııtır. Alman ıefaretinin bir 
tebliğine göre mumaileyh bu vazifesin
den kaldınlımş ve gnzete<:ilikle meşgul 
olmamak üzere Alman sefaretinin em .. 1 

rine alıkonmuıtur. 

19000 metre 
Yükseklikte 

Sovyet Rusya balonu 
yere indi 

MOSKOVA, 1 (A.A.) - Altmrt 
metre yüksekliğinde olan muazzam Sov 
yet Rusya ismini taşıyan Stratosfer ba· 
lonu dun sabah saat tam 8,4ı de han· 
lanmış ve karargah ile mütemadi rad70 
irtibatını muhafaza etıniştir. Balon sa
at 8,45 te 3000, 9,22 de 15 bin ve 9,25 
te 17,200 metreye çıkmış bulunuyordu. 
Saat 9,50 de 17,900 ve nihayet saat 
11,02 de azami irtifaı, yani 19,000 met 
reyi bulmuştur. 
Balon saat 12,50 de saniyede 21-2 met 
re süratle inmeğe batlamııtır. Saat ı3, 
30 da ı7,000, saat 15,45 te ı3 5000 ..-e 
16,23 te 10,000 metreye inmit bulunu
yordu. Nihayet balon dün akşam saat 
17 de Moskovadan 115 kilometre mesa 
fede bulunan Kolomme fabrikaamm 
şarkında ve Mosko•a ınnağmm kena· 
rında bir tarlada yere inmit ve mezkıir 
fabnbnın iki bin amelesi ve civar köy 
lüler tarafından hararetle karıılanmıt· 
tır. 

Gerek balon, serek içindeki aletler 
mükemmel bir haldedir. 

Balonda bulunanların sıhhati mÜ• 
kememldir. Hemen orada derhal bir mi 
lİng aktolunmuı ve baloncular ihtisu
larını anlatmışlardrr. Balon havada 8 
saat, 15 dakika kalmııtır. 19.000 metre 
balonun yükseldiği son hat olmuıtur. 
Balonun dışmdalu hararet asgari 67 de 
receyi ve balonun i~indeki azami bara• 
ret te 30 dereceyi bulmuıtur. 

Hava tazyiki balonun yükselebildi
ği 10.000 metrede 50 milimetreye ka
dar düımüttür. Bu dütüt nazari heaap
ların doğruluiunu isbat etmiı •e Stra· 
tosferdefenni müşahedelerde bulunmak 
inık.i.nım mevcut olduğunu. ıöslermiı .. 
tir. 

Baloncularm kanaatine göre kıtın da 
böyle bir uçuı yapmak mümkündür. 
Makineler ve bütün aletler katiyyen •· 
rızasız olarak itlernitlerdir. Hu uçuı es
nasından evvelden hazırlanan fenni mii 
şabedeler programı tamamiyle tabak,. 
kuk ettirilebilmi,tir. B.ıonda bulunmuı 
olan Prokolief lirunbaun ve Godunuf 
bu uçuştan maksadın dünya rekorları 
tesisi değil, fakat fenni tetkikatta bulun 
mal< olduğunu ve bu vazifelerini tama· 
mile yapmıt olduklarını aöylemiılerdir. 

. ~ . ' . ... ... - .. -• • 
Atletlerimiz Atinada iki 

birincilik kazandılar 
Dördüncü Balkanyat müsabakaları 
başladı. Haydar, Veysi birinci geldiler 

ATINA, I (Atletlerle giden muharririmizden) - Dördüncü Bal
kanyat midabakalcınna bugün 50 bin •eyİrcinin huzurunda mercuim
le ba:,lanmııtır. Mii.ltıbakalara Türkler, Yunanldar, Romenler, Sırplar, 
Bulgarlar ile Arna11utlar iftirak et mi,lerdir. Ha11a çok güzeldi. Müsa-

bakalara İftİrak eden milletlerin ma rfları çalındı. Ve merasime 1'a,lan
d~. Mü$11bakalarda Türkler iki birincilik kazandılar 11e çok alkı,lıındc
lar. Midabakaların neticelerini bildiriyorum: 

Yüksek atlamada 1,80 ile Haydar birinci. Yüz metrede Yuruuılc 
Langudis birinci, Semih ikinci Mehmet Ali befinci geldi. KOfıulan son 
ra Semih ile Luıgudiz kucalıla,hla r 11e çok alkı1landdar. Gülle atmada 
Ve,..i birinciliği kazandı. 800 metre kofuda Yunanlı Yorgakopulo. 
birinci, Osman Besim alhncı geldi. Dört lrere 4()() bayrakta takımımız 
dördüncü oldu. 10000 metrede Yugoslavyalı Gres birinci Romenler 

ikinci, Yunllnldar üçüncü geldi. Müsabakalar çok heyeca,;l, olmllftur, 
Birinci günün umumi tanili 1udur: Yunan, Yugoslao, TiirlrİJle Ro. 
ma:nya, Bulgaristan ile Arna11utluk atletleri arcumda 23 sayı ile ü;üncii 
geldik. 

• 
I darei lıususige memurları tekaüt 

sandığı dün işe başladı 
'ANKARA. I (Telelonla) - ldarei hususiye memurlan telraiit 

sandığı bugünden itibaren Faaliyete geçmİf bulunuyor. Sandığın i
dare heyeti a:ı:alıklanna Dahiliye vekaleti mahalli ifleri umum müdü
rü Naci 11e Sıhhiye 11ekaleti memurin müdürü Zihni, Maaril 11ekaleti 
fllbe müdürlerinden Hicri Beyler tayin edilmi1lerdir. Bu ze11at arala
rında Naci Beyi reis •eçmi1lerdir. Müdürlük için Divanı muhasebat. 
tan 11e Maliyeden müncuip bir zat aranmaktadır. Halen bu 11az.ife O.. 
hiliye vekaleti muhasebecisi lsa B. taralından 11ekaleten ila edilmekte
dir. Sandık Dahiliye vekaletine merbut olduğundan ayrıca kiralanma
yacak 11e 11ekalet bincuı dahilinde sandık id,areaine bir mahal ayrıla
caktır. Sandığın memurları tayin edilmektedir. 

Klaring mukavelelerinin tatbikı 
ANKARA, I (Telefonla) - lkhsat vekaleti muhtelif de11letler

le akdedilen klaring mukavelelerinin tatbik.ah etralında bir tamim ha
zırlamaktadır. Ticaret odalarına gönderilecek olan bu tamim ten11ir 
mahiyetinde olacaktır. 

Petrol mütehassısı Mardine gitti 
ANKARA, l (Telefonla) - Petrol mütehassısı yakında tahar

riyatta bulunmak üzere Mardine gidecektir. 

Mark hakkında bir tavzih 
'ANKARA, l ( A.A.) - latanbulda çıkan bir gazetede Alman mar 

kının düşürülmesi 'ayiaııından bah ııedilmektedir. Bu haberin doğrulu
ğu hakkında henüz kat'i bir 11a;ı;iy et yoktur. Denilmekle beraber mem
leketimizden Almanyaya yapılan ihracat bedelleri Alman devlet ban
ka&ına yatırıldığı için mark düştüğü takdirde ihracat tacirlerimizin 
mutazarrır olacakları ilave edilmektedir. Filhakika markın düşürüle
ceğine dair itimada ,ayan malumat yoktur. Almanya ile yapılan son 
anlaşmada tacirlerimizin ve Alman yaya yaptığımız ihracata müteallik 
mali mukavele/erimizin vaziyetleri nazarı itibara alınmıştır. ihracatımı 
:z:ın bedelleri Almanyadan de11let bankasına yatırıldıktan sonra tacir
lerimizin alacakları Cümhuriyet m crkez bankmı tarafından derhal 11e 
tamamen kendilerine ödenmektedir. Bu sebeple mezkiir gazetenin yu
karıda naklolunan fıkrasında işare l cdi!diği şekilde hususi bir zarar 
endişesine mahal olmadığını beyan ne keyfiyeti ta11zihe Anadolu Ajan 
~ mezundur. 

Yeni ölçülerin tatbikı 
İktısat Vekaletinde tatbikat • • 

ıçın 

lazım gelen tertibat alındı 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Ahi

ren neşredilen bir Heyeti Vekile kara
rile 31 kinunuevvelden itibaren tat
bikine ba~lanacak olan yeni ölçüler j. 
çin lktısat vekaleti lizım gelen terti
batı almıfhr. 

Bu iılerle lktısat vekaletinde teı• 
kil edilen ölçüler ve ayarlar müdür
lüğü me,gul olmaktadır. Bu büronun 
bir müdür, bir ba,miifettİ4 Ye ltir i· 
yar memurundan mürekkep kadrosu 
Yardır~ 

Si.atemin kanun ve nizamnamesine 
muvafık ıekilde tatbiki için memle
ket Ankara, latanbul, Samsun, Mersin, 
lzmir ve Bursa baımüfettitlik, Trab
zon, Malatya, Van ve Konya müfettit· 
lik sahalarına taksim edilmiştir. 

Batmüfettişlik mıntakalarında ay• 
rıca lüzumu kadar müfetti, ve ayar 
memurları bulunacaktır. Bunların ma
aıları merkezden verile<:ektir. Beledi
yelerin ücretlerini vererek kullanacağı 
iyar memurları idareten belediyelere 
ve teknik cihetlerinden de müfettiılik
lere merbut bulunacaktır. · 

Müfettiılerin hem kontrol ve ilk za. 
manlarda ayar vazife ve salahiyetleri 

Hindistanda vaziyet 
BOMBAY, 1 (A.A.) - Liberal 

fırkaya mensup bir grup bir beyanna
me netrederek hük.Umetin merkez ve 
vilayet meclislerinin müddetlerini u • 
zatmaktan vazgeçmeğe davet etmif • 
tir. Grup, yeni kanunu esasinin yeni 
bir intihabat yapılmasını icap ettirece 
ğine nazarı dikkati çekmektedir. Bu 
beyanname milliyetperverler kongre 
azasının İntihabata. iıtirak edeceiini 
göstermektedir. 

Kongre azalarının paıılak bir mu • 
vaffakıyet kazanacaklarını gözönün • 
de tutan hükumet yaprlacak islahat 
projeler>nin bozulacağı telakkisinde
lan bir tabak yemekle iktifa edecek • 

olacaktır. Bu müfeıtjşlerin bir krsmı 
tayin edilmiştir. Diğerlerinin ise İnitİ· 
hanları yapılmaktadtr. Tatbik zama. 
nına bütün memlekette yeni ölçülerin 
yoklamaoını temin için ölçü normalla
nnın timdiclen tedarik edilmesine Ye 
cümhuriyet bayramında da bunların 
damgalanmasına ba,lanmak için gaJ'
ret gösterilmektedir. 

Bu maksatla iilçü normallan, sıh
hatli biitün ölçüleri tedarik ve bele
diyelere tevdi etmek üzere AY1'11paJ'• 
bir heyet hareket etınek üzeredir. 
Bu ölçülerin belediyelere ihtiyaçlar• 
ve kabiliyetleri nispetinde tevdü i· 
çin mevcut belediyeler üç grupa ayrıl 
mıılardır. 

Müsteana grupla bulunan lstanbu! 
22,000, Ankara Ye lzmir biner, birine. 
srupa dahil belediyeler 400 der yÜs 
ikinci grupa dahil olanlar da ikiıer 7üx 
lira derecesinde ve bu p:ıra mukabi· 
linde tedarik edilen normalları .ıa
caklardır. 

Atakadarlaıo tarafından yaptmlaca' 
ölçüler normallann ayni olacak .,. 
bunlann hepsi damgalanacaktır. 

Sinemacılar heyeti 
ANKARA, 1 (Telefonla) - lktısal 

vekili Mahmut Celal Bey bugün sine· 
macdar birliği namına gelen heyeti ıı.· 
bul etmiıtir. 

M. Herriot'nun sıhhati 
LYON, ı (A.A.) - Dün aktaJ' 

saat 17,30 da M. Herriot'nun devaJll 
lı bir ateşi vardr. Fakat bôbrekleri11İI 
faaliyetinde hissedilir bir İyilik kayd 
dilmiştir. M. Herriot'ya M. Mac DG 
nald namına İngiltere sefiri ve Bulıı
Baıvekili tarafından, "seçmi~ ola.ı 
telgrafları 4"Önderilmittir. 
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Fuhuş yavruları 
Aşk, kaldırımlara düttüğü gün

den beri yalnız kıymetini değil, a
saletini de bıraktı. 

Otuz kuruş yevmiyeli amelenin 
metres tuttuğu, köy delikanlıları
nın müşterek sermaye ile tehirler
den umumi kadınlar getirip bir 
haftalık, bir aylık mukaveleler 
yaptığı bir zamanda fuhta karşı 
alınacak tedbirler normalden yük
sek olmak lazım geliyor. 

İstanbul zabıtası son zamanlar
da duvar kenarlarına, kilise ve ca
mi kapılarına terkedilen atk mah
sullerini toplamakla meşgul. Bu 
öyle bir vakıadır ki üstünkörü mü
cadele ile kökünü bulmak müm
kün değildir. 

Viranelikleri mesken tutup kal
dırımları atk pazarı haline getiren 
aefil kadınlar bu alıt verişten ka
zandıkları mahsulleri hiç bir ana
lık heyecanı duymadan gene kal
dırımlara bırakıyorlar. Bu yavru
lar bir çiftin behimi telakisinden 

hayat bulmut mahluklar değil, bir 
istihale devrinin hareketinden sız
tnıf firelerdir. 

Fertlerin bu şekildeki günahı ce
miyetin sayılır. Çünkü umumi ha
yatın hududu feklini değittirmit• 
Maişet çerçevesi bir kıskaç gibi a
ile yuvalarını sıkıttırmıştır. 

Anadan, analık duygusunu esir

gİyen, babadan babalık zevkini si

lip süpüren hastalık itte harpaonu 

nealine arız olan bu çürüyüttür. 

Bütün cemiyetlerde bir tereddi 

nr. Avruparun ahlaki bünyesi 

en sağlam cemiyetlerinde ayni teh 

like görülüyor. Ahlak, telakki, aile 

mefhumları çözülmüttür. Bunları 
toparlayıp yeni ve makul bir mec

raya sevkedecek kuvvet medeni 

tetekküllere henüz hakim olama

mıştır. Her feyde istikrar kalmadı
ğı gibi bu dava da istikametini bu

lamamıştır. Şimdiki halde tehlike

ye kartı alınacak tedbir bu istihale 

devrinin kurbanlarını kurtarmak

tan batka bir fCY olamaz. 

A vrupada harpten evvel de mev

cut olan bazı müesseseler tarzında 
sokaklara terkedilmit aşk mahsul

I:rini toplıyacak bir yurt açmak 

lazımdır. Bu müesseseler bir do

ğum yurdu şeklindedir. Her ana 

buraya gidip mahsulünü bırakır 
ve hatta orada doğurup çıkar ve 

~i~ kimse ona bu mahsulün mente

ını sormaz. Çocuk cemiyetindir. 

Şunu da hemen kaydedeyim ki 

bu metrUk çocuklar arasında in

aanlığa çok hizmet ehnit, ilim, 

fen, edebiyat aleminde yer tutmut 

büyük töhretler bile yetitmittir. 

Demek ki kaybolan çocuklar cemi

yet için hakiki bir zıyadır. 

Sefil analara tefkat hislerini 

avdet ettirinciye kadar, günahkar 

babalara evlat sevgisi duyurunca

~~ kad~r.ve nihayet cemiyet ahlaki 

) unyesını temizleyip kıvamını bu

. unca ya kadar kaldırımları birer 

ınsan mezbaası olmaktan kurtar
malıyız. 

Burhan CAHIT 
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( •• Banı.a.ı dan 
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Sanayi heyeti 
İkhsat vekiiile temas için 

bugün gidiyor 
Milli Sanayi birliği heyeti bugün 

Ankaraya gidecektir. Heyet, mevad
dı iptidaiye ile fabrikaların yedek eı
yasının Heyeti Vekile müsaadesi a .. 
lınmadan ithaline izin verilmeaine ve 
sanayie müteallik diğer iflere dair le 
febbüsatta bulunacaktır. 

Trabzon - lran transit yolu 
Trabzon Ticaret odası ki.tibi umu

misi ile birlikte bir heyet, lktısat veki
leti tarafından Trabzon - Tebriz tran
sit yolunun tetkiki için Irana gönde
rilmiıti. Bu heyet vekalete bir rapor 
&'Öndermiıtir. Buna nazaran lrana tran
sit eıyası jçjn gÜınrük kanun1arında 
bazı tadilat icrası lazım gelmektedir. 
Bu hususta gümrük ve inhisarlar veloi
letince tetkikat yapılacaktır. 

Kuru meyve ihracı 
lktrsat Vekili Celal Beyefendi, Av 

rupada iken meyvelerimizin kurutu
larak ihracı için bazı müesseselerle 
&'ÖrÜşmÜ§tür. Bu müeueaeler, Ticaret 
odasına müracaatla bu itin ne halde 
bulunduğunu aormuılardır. Oda, bu 
hususta ali.kadar tacirlerin mütalealanm 
aldıktan sonra neticeyi vekale-
te bir raporla bildirecektir. 

Fındık, hurma 
Pariste bir Ticaret evj, memleketi

mizden on vagon badem, fandık ve 
hurma almak istediğini ihracat ofiai ... 
ne bildirmi~tir. 

Tacirlerin de fikri alınıyor 
Yumurtalanmızm gerek toz halin

de ve gerek beyazile aansı aynlarak 
ihracı için bir müddetten beri tetki -
kat yapılmakta idi. Ticaret odası, bu 
hususta alakadar tacirlerin de fikir
lerini almağa karar vermİ§tİr. Tacir
lerin müta1ealan da alındıktan sonra 
bu itin kabiliyeti tatbikiyeai derecesi 
ve ne suretle kuvveden fiile çıkanla
cağı teabit edilecektir. 

lngilterede mail vaziyet 
LONDRA, 1 (A.A.) - Dün akıam 

hazine tarafından neıredilen istatistik
ler. 1933 - 34 mali ıeneainin ilk altı 
ayında milli mali vaziyette oldukça 
mühim bir iyilik kaydetmektedir. 

Bu devre içinde varidat 275 736 842 
lira , yani 1932 - 33 devresin; n~za
ran 7,208,534 lira fazladır. Masraf ise 
324,326,997 lira, yani geçen de.reye &Ö
re 48,.309, ns lira eksiktir. 

Aradaki 48,590,055 lira açık bir çok 
senelerdenberi kaydedilen açqrm en azı
dır. 

Elektrik sarfiyab çoğalıyor 
Memleketimizde aan&yİ inkifaf et

tikçe elektri kaarfiyatı da artmakta -
dır. Tutulan bir iıtatiatiğe göre, 925 
seneainde lsta.nbuldaki fabrika ve ima 
lathanelerin elektrik aarfiyatı 20 mil
yon kilovat iken 932 aeneainde sarfi
yat mikdan 40 milyonu bulmuıtur. 

İstanbulun kurtuluşu 
Teırinievvelin 6 ıncı cuma günü 

lıtanbulun kurtuluı bayramına tesa
düf ebncıktedir. Kurtuluı bayramının 
tesidine ait program alakadar heyet 
tarafından hazırlanmııtır. Cu ıene 

kurtuluı bayramı cumaya tesı.düf <:t· 
tağinden mekteplerle berabe" Lütün rea 
mi, buıuıi müeıseesler de ta.biatile 
kapalı bulunacaktır. 

-o--

Ruhsatsız faizciler 
Borç veren müesseselerden 82 ai 

yeni kanuna tevfikan nıhsal a1mıılar· 
dır. Bunlann itlettiği sermaye mikda
n iki milyon lira kadardır. Rl1haat al
mıyan faizci müeısea.elerin teıbir .. için 
aıkı bir kontrol baılamıttır. 

-o--

T akas talimatnamesi 
lktısat vekaletinden ıılakadar ıeh

rimiz makamatına gelen bir telgrafta, 
ta:kas suretile ihraç edilecek etya kıy
metlerinin takdirinde, yeni takas ko
misyonu azasındfln birinin her halde 
bu~unması emredilmittir. '(eni takas 
talimat'.'ameıi de tebliğ edilnı.iıtir. 

TacırJer, vaziyetten memnun ıörün
mektedir. 

Sir George Clerk gitti 
Brüksel büyük elçiliiine tayin edil

mit olan lngilterenin sabık Ankara se
firi Sir Georııe Clerk dün akıamki 
trenle Brükıele hareket ebnit ve is -
taayonda şehrimizde bulunan sefirler 
ve konaoloalar tarafından teıyi edil -
mittir. Sefir buradan Brükaele uğra
yacak • oradan Londraya gidecektir. 
Yeni sefirin ancak aenebaıına doğru 
§ehrimize geleceği tahmin edilmekte
dir. O zamana kadar sefaret müste~a
rı M. Morgen ma&lahatgüzar aıfatile 
aefaret işlerine bakacaktır .• --o--
Akayın rengi değişti 

Akay idaresi vapurlannın bacala .. 
rındaki forsta tadilat yapılmıflır. Bu 
tadili.ta göreı fora, siyah baca Üzerin
de etrafı beyaz ç izgilerle çizilmİ§ kır .. 
mızı zemin Üzerinde iki tarafında be
yaz birer (A) harfinden ibnrettir. 
Ka.lamıt vapurunun bacasındaki fors, 
bu şekilde değittirilmittir. Yeni te -
kil eakiden daha Üze öriirur.ekte • 

Vlllyette 

Takas komisyonu 
Dün toplanılamadı, müra

caatler kabul ediliyor 
Takas itlerini tetkik eden komisyon 

dün toplanamamıttır. Komisyonda ti
caret odasının murahhas.ı olan Kara Os
man zade Suat Bey •biraz basta oldu
ğundan yerine batka bir zat bakacak
tır. 

Bununla beraber müracaatlann dün
den itibaren kab•lüne batlanmııtır. :Mli
racaatlar mektupçuluk kalemine ve mek
tupla yapılmakta ve vesikalar buna bağ
lanmaktadır. Kalemde bunun için bir 
maaa teıkil edilmi§tir. Komiıyon bu
gün toplanarak müracaatları tetkike baı
lıyacakbr. . 

Ticaret müdürü Muhsjn Bey dün wa
li muavini Ali Rıza Beyi ziyaretle bu 
itler hakkında görütmüıtür. 

Takas talimatnamesi de dün &el
miıtir. 

Açıktaki memurlar tayin ediliyor 
lstanbul yeni mali teıkil" t kadro

aunda açıkta kalan ı:Lemurlann diğer 

vilayetlere tayinlerine batlanmı§tır. E
minönü kazanç tahakkuk memu-
ru Mehmet Ali Bey Lülebur-
gaz malmüdürlüğüne, Fatih bi-
na tahakkuk memuru Bahri Bey 
Şeyıli§ehir malmüdürlüğüne, Küçükpa
zar kazanç tahakkuk memuru Yakup 
Hilmi Bey Kemalpafll malmüdürlüğüne, 
Eminönü tetkik memunı Mustafa Şev
ki Bey Kocaeli met'kez müdürlüğüne, 

tetkik memuru Rü~tü Bey Taıköprü 

malmüdürlüğüne, Kumkapı tahakkuk 
memuru lbrahim Etem Bey Divriki mal
müdürlüğüne, Divanyolu tahakkuk me
muru Niyazi Bey Çivril malmüdürlü
ğüne. Mercan tahakkuk memuru Ab
dullah Lutfi Bey Haymana malmüdür
lüğüne, Fener kazanç tahakkuk me
muru Ahmet Galip Bey Köylükhisar 
malmüdürlüğüne, lbrahim Fethi Bey 
Polatlı malmüdürlüğüne, mülıa def
terdarlık .. aridat mümeyyizi Asaf Bey 
Mazıirt malmüdürlüğüne, tetkik me
muru Ali Kemal Be7 Tokat malmüdür
lüğüne tayin edilmişlerdir. 
- ·~ 

Maaş verildi 
Teıriniewvel umlJmi maaıı dün ~e

rilmi§tir. 

iş saati değişti 
Dairelerde dünden itibaren İt saati 

değitmi§tir. Daireler sabah saat 9 da 

Belediyede 

Me•rlfte 

Dünkü içtima 
İlkmekteplerde merasim 

nasıl olacak? 
lstanbul i lk tedrisat müfettiıleri 

dün öğleden sonra Maarif müdürü 
Haydar Beyin riyaaetinde bir içtima 

yapmı§lardır. Bu içtimada Cümhuri -
yetin onuncu yddönümünde tatbik e
dilecek merasim programı konuıul -
muttur. ilk mektepler talebesinin me
rasime sureti ittiraki hakkında tali .. 

matname hazırlanmaktadır. lık mek
tep taleebsi küçük olduğundan umu -
mi geçit reımine meraaime İ§tİrak et
miyecek mmtakalarda mahalli mera
sim yapılacaktır. Her mektepte Üç gün 
miiaamere verilecektir. Müaa.m.e-relerin 
hazırlıkları batlamııtır. Ankaradaki 
büyilk geçit resmine ıehrimiz mektep 
!erinden ittirak edecek izciler talim -
lere baılamıılardır. Ankaraya bin iz
ci gidecektir. 

----~---
Vapurcular çalışıyor 
Vapurculuk ıirketinin teşkiline ait 

faaliyete devam edilmektedir. Heyeti 
faale, '\'e baz.ı vapurcular, hemen her 
gün toplaanrak, bu itlerle mqgul ol
maktadırlar. Vapurcular birliği faali
yetine nihayet vermiş gibidir. Birliğin 
ıilepçiler birliği olarak devamı faaliyeti 

için görüımeler vardır. 

Yeni ıirketin Karadeniz, Akdeniz 
ve Marmara havzasındaki ecenteleri de 
tesbite başlaruruıtır. Vapurculann, tak
diri kıymet hususundaki hakem karar
lanna itirazdan vazgeçtikleri anlatıl

maktadır. 
Şirketin batma bir müteha1111 &e

tirileceği bir refikimiz tarafından yazıl
mıı ise de, ıimdilik buna mevsimsiz 
nazarile bakılmakta ve ıirketin, idare 
meclisi tarafından ıeçilen iki murahhas 
aza tarafından idare edile.:eği anlatıl
maktadır. 

açılacak, 12 de öğle tatili yapılacaktır. 

Bir saat öile paydosudur. Öğleden ıon
raki çalışma saati 13 - 17 ye kadar

dır. 

Valiler arasında değişiklik 
Dahiliye vekaleti bazı valilerle kay

makamların nakil ve becayiıleri etrafın

da tetkiklere baılamııtır. Bu huıuata 

hazırlanacak kararname yakında yük

sek tasdike arzedilecektir. 

Sayfiyeler tesbit edildi 
Bina yaptırmak 

son vaziyet 
isteyenler 
anlaşıldı 

• • 
ıçın 

Yeni yapı ve yollar kanununda 
bina İnfaah için bir çok bıkyidat var
dır. Belediye halka kolaylık olmak ü
zere bu hususta bir de talimatname 
hazırlamı§tı. Buna rağmen mütkülat 
azalmamııtır. Şubelerde intaal müıa
adeai isteyen bir çok arzuhaller bek
lemektedir. Yapı.lan tetkikatta itlerin 
uzamaaının sebebi balkın henüz yeni 
kanunu ve talimatı iyi öğrenmediğin .. 
den ahki..ma muarız müsaade iıteme
a.idir. Yeni talimatnamenin bir mad .. 
deıinde lstanbul oayfiyelerinde inşa e 
dilecek kötklerin azami 9 metre irti
fada olacağı yazılıyor. Son zamanlar· 
da sayfiyelerde, sayfiye ciTan ma .. 
hallerde inıaat yaptıranlu bazı le -
reddütlere düımüılerdir. Belediye say 
fiyelerde 9 metreden fazla binaya mü 
saade etmemekte inp.at ıabipleri ise 
üzerinde İn§aat yapacaklan mahallin 
sayfiye olmadığım ileri aünnektedir • 
ler. Bu tereddütler üzerine belediye 
lstanbulun nerelerine sayfiye denile
bileceğini tesbit ebnit ve bunu ıube
lere tamim elmitlir. Belediye gönder· 
diği bu tamimde eakiden aayfire ad
dedilen bazı yerleri sayfiye olmaktan 
çıkarmaktadır. Mesela bu meyanda 
Bakırköy ve Beykoz vardır. Belediye 

buralan birer ıehir olmuı addetmek 
tedir. Belediyeye göre lstanbulun ıay
fiyeleri ıuralandır: 

1atanbulu çeviren surların haricin .. 
de kalan yerler; Anadolu kı)'1aında 
Kuzguncuktan ve Rumeli tarafında 

da Bebekten baılamak Üzere bütün 
Boğaziçi; Beyoğlu tarafında ise ş,eh • 
rin dıtrnda fakat belediye hududu İ -
çinde kalan ye~ler (Mecidiye köyü 
ve civan); Üsküdar tarafında da Bağ 
larbaşından Çamhcaya ve biraz ileri .. 
sindeki Bulgurlu köyÜne kadar olan 
kurm, Kadıköy cihetinde de Kurbağa 
lıdereden ötede kalan kısımlar, deniz 
sahili ve şimendifer güzergihı; Büyük 

ada, Heyb-:li, f!urgaz ve Kına~. ada .. 

de yapılacak intaat 9 metreden yük
sek olmıyacaktır. 

Zührevi hastalıklar için 
Belediye Yüksekkaldınmda zühre

vi hastalJklar tedavisi için yeni bir dis 
panaer a.çmııtır. Dispanserde tedavi 
uıeccanen yapılmaktadır. ZühreTİ haı 
talıklar tedavisi için daha iki yerde 
dispanıer açılacaktır. 

Yeni zabıtai belediye 
talimatnamesi 

Yeni belediye zabıtaaı talimatna -
meli projesinin bir kumu daha ikmal 
edilerek forma halinde neıredümiş -
tir. Talimatname projesi 80 madde 
kadar tutacaktır. Şimdiye kadar an
cak ÜÇyÜz madde tesbit edi.Jmiıtir. 

Şehir mecliainin teırinisani içtimaına 
kadar projenin ikmaline çah§ılacaktır 
Tabedilen lownlar alikadarlann fikir 
leri alınmak üzere bazı müeaaeae ve 
zevata tevzi edilmektedir. 

Maaş verildi 
Beledjye dün teırinievvel maaıını 

vermittir. Geçen ay maaı on bet &Ün 
teehhürle verilebilmitti. Oktruvarun il
gaıından ıonra belediye mali S1kıntıya 

maruz bulunduğundan bazı inıaat tak
sitlerinin ödenmesinde de geç kalın

maktadır. Hesap itleri müdürlüğü bazı 
tetkikatta bulunmaktadır. e 

Fazla para mı alınıyor 
Elektrik kilovat ücretlerinin resmen 

(17) kuruı olmasına rağmen, bazı abcı
nelerden daha fazla para alındığı hak
kında belediyeye vaki ıikayetler üze
rine tetkikata başlanmıştır. Belediye ik
tısat müdürlüğüne bu husuata ibraz e
dilen bazı makbuzlarda kilovat ücretle
rinin 17 kuruştan fazlaya geldiği anla
tılmıştır. Belediye ıirket nezdinde te
ıebbüsata girişecektir. 

Cuma tatili ve bir tamim 
Cuma 

eseleri 

Mahkemelerde 

Neşriyat davası 

Hakimin hükmü hilafına 
neşriyat mı yapıldı? 
Ağır ceza mahkemesi görülmekte 

olan Y eniköyde Bristol otelinde Mehli
ka Hanımı öldürmekle maznun Arife ait 
muhakeme safahatını mahkeme kara
n hilafına neşretmekten dolayı Son Pos
ta gazetesi aleyhine açılan davaya di.an 
Sultanahrnet sulh cezasında başlandı • 

·Mııhkemede Son Posta sahibi Ali 
Ekrem ve neıriyat müdürü Halil Lut
fi ve vekil olarak ta eski adliye müste
tarı Ferit Bey bulunuyordu. 

Okunan dava evrakından anlaııl

dığrna göre, ,.rrr cezada mahkemeye 
baılanırken gazete fotoğrafçıları resim 
almak istemiıler bunun üzerine maz .. 
nunun talebi üzerine fotoğraf alınma
sına fakat Wahatının neıredilmemeıi

ne söz birliğile karar verilmİ§lİ. 

Evvela ifadesine müracaat edilen Ha· 
lil Lutfi Bey yazılan yazıların bu ka
rarın verilmesinden evvelki kısımlara 

ait olduğunu söyledi. 

Ali Ekrem Bey ise bir muharrirle
rinin getirdiği bu yazı hakkında izahat 
aldığı zaman mahkeme kararını yalnız 

okunan bir rapora ait olabileceği ıek

linde tehir ettiğini söyledi. 

Ali Ekrem Bey buna rağmen ihti
yatlı davranılarak karardan sonraki kı
sım1ann cazeteye konulmadığını söyle

di. 

Vekil Ferit Bey de kararam ancak 
müteakip mahkeme safahatını istihdaf 
edebileceğini öne sürerek bir defa ka
rar suretinin getirilmesini iatedi. 

Hi.kim Reıit Bey bu esnada kara
rını ıu ıekilde bildirdi: Sultanahmet 
ıulh ceza mahkemesi bu davanın rüye
tini salahiyeti haricinde bulmuştu. Da
va ceza mahkemesinde görülmek üzere 
iade edilecektir. 

Başka gUne kaldı 
Geçen ıene Beyoğlunda Madam An

tuvanet'i parasına tamaen katletıpekle 

maznun Sokrat ve bu işte yardımı do
kunmalda maznun Todorinin muhake
meıine dün ağır ceza mahkemesinde 

de .. am edildi. 

Dünkü muhakeme safahatını tahki
katm ilanaline ait kısımlar iıgal etmek
te idi. Neticede mahkeme bazı tahki
kat noksanlarının ikmaline ait bazı hu
susat için batka bir güne kaldı. 

Beraat ettiler 
Ay .. ansarayda Yahya kaptanm kı

zak mahallinde 30 - 35 ton büyüklü
jünde bir yelkenli devrilmit ve altın
da kalanlardan lbrahim ölmüı ve Halil 
de yaralanmıı h. 

Bu nk'nın hidiı olmaıına sebep 
olmakla maznun bulunan Yahya ve Ha
san oğla Halil.in muhakemelerine dün 
ağır ceza mahkemeainde başlandı. 

Yahya ve Halil sonılan suallere yel
kenliyi kızağa kendileri çekemedikle
rirü,. vak'a esnasında da orada bulun· 
madıldannı daha ziyade kabahatin ve
fat eden lbrahime ait olduğunu söylü
yorlardı. 

Mahkeme neticesinde ölüm hidise
ıinde Yahya ve Halilin ıuçlannı gör
mediğinden beraetlerine karar nrdi. 

Sahte şahadetname 
Dün ağır cezada bir sahte taha

detname tanzim etmekle maznun Se
lim Efendi isminde birinin davasına 
bakılmııtır. Selim Efendi durutma -
aında evvelce Eyüp orta mektebin - • 
de okuduğunu numaraamm 311 oldu
ğunu oradan Karııyakada bir mekte
be devam ettiğini söyledi. Neticede 
Karııyaka mektebi nıüdürünün iatina
be ıuretile §ahadetine müracaat edil
mesi için dava başka bir güne bıra -
kıldı. 

Diyamandi Ef. inin muhakemesi 
iki ene hapse ve bir ıene sür&Ün 

cezasına mahkümiyet kararı temyizce 
naluedilen limon icralı Diyamandi E
fendi ile rüfekaoının muhakemelerine, 
dün sekizinci ihtisas mahkemeainde ye
niden batlanmııtır. Dünkü celıede 
nakza itiiba edilerek bazı ıahitler din
lenmiı ve muhakeme batka güne bira
kılmııtır. 

mittir. Bu gibi müesseselerin tesbitj j. 
çin ıubelere tamim edilmiıtir. 

Kontratlar muayene edilecek 
Belediye resmi, hususi bütün mües

aeselerin konloratlarını muayene için 
dünden itibaren teftiılere batlamıtlır. 
Kontoratlan müfettişlere ibraz edemi. 
yenlerden para cezası alınacaktır. Be
lediyenin konlorat resmi ıenede iki 
yüz bin lira olarak bütçe tesbit edil
miıtir. Fakat bu miktar her sen" tah
sil edilememektedir. 

Varidatın 11k sık teftiti, diğer kı
sımlar<!a faydalı olduğu anlatıldığındRn 

bundan sonra bütün belediye varidatı 
daimi bir mürakabe altında bulundu-

Meşhut 

de) 
' 

Polia dolandn .o bir ıu • 
rette mücadele etme u. ...... ır. Me~hur 
dolandırıcılardan Yani de yakalan
mı~tır. Yani kendisine Amerikalı süaü 
vererek bir çok kimıelerden 965 lira. 
dolandırmıı ve ortadan kaybolmuı -
tu. Zabıta izlerini araıtırarak bunu 
yakalamıı ve Adliyeye verilmiıtir. 
Dolandırıcdardan aranmakta olan A· 
rap Sabri ve Ahmet le yııkalanmı,tır. 
Bundan haıka limon tüccarlarından 
Sabri Efendiyi bir ev almak ıuretile 
dört bin Jiraaını dolandıran ve Sabri 
Efendinin yanında çah§an Nuri, Ali 
Rıza ve lhaan da yakalanmıttır. 

Rezalet yapmı~lar 
Galatada Necati Bey caddesinde 

bakkal Talat Efendinin dükkanı önün 
de Mehmet ve arkadaıı Haaan oğlo 
Mehmet sarhoı bir halde ahlaksız ka
dınlarla rezalet yaptıkları dükkan aa• 
hibi tarafından poliae bildmlm•t ve 
her ikisi de yakalnnuıtır. 

Hırsızlıklar 
Beyoğlunda ve Pangaltıda muhte

lif yerlerde bir çok evlerde hırıız.Jık· 
!ar yapılmakta idi. Zabıta memurlan 
bu hıraızlığı yapanları takip etmekte 
iken Beyoğlunda bir otomobil garajı
na girerek koma ve bazı otomobil i.
latı da çalındığım öğrenmiıtir. Yapı-
1an tahkikat neticesinde Ahmet oğlu 
Celal namında birisi yakalanmııtır. 
Bu adamın diğer hırsızlıklarla da ala
kası görülmüt ve ıimdiye kadar çal
mıı olduğu bütün eıyalar aakladığı 
yerden ahnmı§br. 

Yangın bafangıçları 
Rumelihiaannda matbaacı Boğoa 

Efendinin evinde düıen cigaradan min 
derler tutupıauı ise de aöndürülmüt -
tür. Fenerde atçı lamail uetanıo dU1ı· 
kanındaki aoba borusundaki korum • 
lar tutuımut ve söndürülmüıtür. 

Kurşun hırsızı 
Zabtıa Ethem isminde az.ıh bir kur 

ıun hırsızını cürmü meıhut halinde 
yakalamııtır. Geçenlerde Abdullah 
isminde bir adam Eyüpte bir türbe -
nin kubbesindeki kurtunlan çalarken 
yakalanmıfh. Evvelki gün yakalanan 
Ethemin de Abdullah ile beraber ça
hıtığı ve ikiıi bir olarak bir çok hır-
11zlıklar yaptıklan anfllfılmıttır. Za
bıta tahkikata devam ediyor. 

imzasız iane toplayanlar 
Arnavutköyilnde Taksa Hari kli.., 

Iİ papaslanndan Anaıtaa Efendi ya
nında kiliae bahçevanlanndan Luka 
olduğu halde su serpmek ve dua et -
mek suretile kahveci l.igor ve kolacı 
F o tiden iane topladıklan görülmüt -
tür. Bu hareket cem'i ianat lı.anununa 

muhalif olmasından dolayı hakların -
da takibat yapılmaktadır. 

Şakanın sonu 
Dün Samatyada faka yüzünden 

kanlı bir kavga olmuı bir ki!i aiır 
surette yarlanmııtır. Samatyada o'u
ran Ali ile Hüıeyin bu iki arkada§ bi
ribirlerile latife ebnekteler iken ua· 
lannda birden bire bir kavga çılunıt 
neticede Ali büyük bir bıçakla Hüee
aeyini koltuğunun a1tından ağır au .. 
rette yaralamıt ve Ali kaçmıı iae de 
bilahara yaka.lanmıı ve yarah Hüse • 
yin de Cerrahpaıa hastahanesine kal· 
dınlmııtır. 

Kamyondan duştu 
Panayot isminde birisi ıoför Av

ramın idaresindeki kamyona binmİ• 
yolda giderlerken, fazla sarsılma neti
cesinde Panayot kamyondan düterek 
batından tehlikeli surette yaralanmı9-
tır. 

Panayot hastaneye kaldınlmış, kaza 
etrafında tahkikata ba1laD1111Şhr. 

lnhlserlerd• 

Bir musademe 
Kaçakçılarla memurlar ara 
sında bir musademe oldu 

lstanbul inhisarlar Batmüdüriyeti 
takibat memurlan nvelki gün Oılııü
darda yeni bir kaçakçı teb<kesini mey 

dana çıkarmıılardır. 

Oıküdarda Koruluktan &eçmeltk 
olan inhisar takip memuru dört ada
mın elinde ve torba içinde ban qya
lar götürdüğünü gönniit ve tiiphe ede 
rek muayene etmek İstemitlerdir. Fa 
kat de.-hal bu dört kiti memurun iH:e
rine tabanca ile hücum ederek me .. u
ra bir kaç el ıilah atımı ve bu siliıh se
ıine zabıta memurları gelmiı1er ve bir 
müddet bu memurlarla kaçakçılar ara 
sında müsademe olmuttur. Neticedeı 
bunlardan Recep isminde bir şahıs ya 
kalanmış diier iki kişi de kaçmıılar· 
dır. Bu iki kişinin bugün yakaJanması 

muhtemel görülmekt•dir. 
Bunların kısmen bırakmış oldukla 

rı torbaların içinden 219 adet e•k 
mumlu kibrit. 1 !İte kokain, 11 def 
ter kaçak sigara k5.ii ıdı, ( 198) ade 
çakmak taşı çıkmııtır. Eşyalar müsa· 
dere edilmi ştir. 

Dün de MudRnya~an gelmekte olaı 
Buna vapurunda 5397 adet köylu si 
garaıı bulunmuş ve paketler müsad' 



Mevsimin dedikodusu -"' 
rihi tefrika~:~l-~--------------------------------' 
ı>> -Ecnebi memleketlerde hayat 

ı•' 

Aynen her Jis.ana giren vikent malUm 
oldu~ u uzere ha.ita sonu demektir. Cu
marlesi öğlesinden itibaren baıtar ve en 
aşagı pazartesi sabahına kaoar sürer. 
bu rı1uddet zartında yalruz logiltere de 
degıı, · b.r çok memleketlerde her taraf 
kapaudır. l'..ıJ, yaz, trenler, vapurlar .... 
V ıknet te bir yerden diğer yere gidecek
ler içın ten:ziıatlı bilet verır, ve bu su
retıe vıkent, sureti mutlakada fikri meı· 
guıiyetsiz ve mehmaemken mutat çauı
ma sahasından uzak yerlerde geçirımıiye 
ç<.tışılır. ~ehirde kalanlar parklara, kır· 
lara, çay .. rlara dolar, kimse kimse ile 
meşgul olmaksızın, en laubali. vaziyet ve 
kıyaıetlerde baş başa veya kol kola açık 
havada dotasır veya sırtüstü yatarlar. 
Veya kış, y~ her mevsımde ' 1tooting., 
deduc:lerı uzun yaya yürüyüşler yaparlar. 

t' akat bunun haricinde hır de veyks 
vardır ki bırincisi kadar inkisaf edeme
nıış ve lngıltere haricinde hududu ancak I 
buyük, medeni bir kaç memlekette mı.in 
h«.,h' KaJmJŞtır. tsu, mutlak tatil içinde 
geçen en aşagı bir ay demektir. Ve ek
st:rıya, agu::.'-... •"-U or .. c1.sınu.t. oaşıar. rrcı. .. ı
sıztar bunu Moıı des vacanceı, diye al .. 
mışlardır. AJmanlar FERlEN derler. liiz 
dt:: avukatlaı·ın yaz tatili. bunun bir misa .. 
lıuır. 1.lıger ıimal memleketleri aynen 
veyks taoıı·inı kuı.lan..rıar. 

u.u tatıun esası, takır, zengin, herkesin 
senede en az bır ay, işınden uzak, ka
fasın' ve viıcudunu dınıendırmeıi ihtıya· 
cıd•r. Hu suretle ışlerın müteakip aylar
da uaha iyı gıtugıni, hastalığın azaldığı
nı, yafı.n ar(tıgn.ı •• llh. gOrmüılerdir. 

Veyks içinde, daireleroe, raor.lilaıarda, 
bank.ııarda, buyük ticaret evlerinde ha· 
yat kalınaz. L.ıcıdı, büyuk itler takibine 
ve yapmaya imk.t.n yoktur. 

lllıeKkplerde talebe, habrikalarda a
m ... ıe, daırelerde memur, veyks içın, e
lıne gtiçecek paradan muntazaman bir 
nıspı.:t ayırır. ııır çok fabrıka ve daıreler 
bunu otoınatjkman yaparlar. Bu suret
le damla daınJa biriken paranın adı: 
Wak~atond • Tatil ayı kar§dığıdır. Hat· 
tiı ışsizlik tahsısatı da alanlar bile bunu 
yapar. 1 

v eyks için müsaade talebi tehir edil- 1 

m t:k ıstenııdiği içın, bunun en büyük bir 1 
anıamamazhk sayarak itini terketmış bİr 
ahçı, avdetle iş bulamadıgı için mahke· ı 
meye müracaat ve ecnebi patronunu 
mankum ettirmqtir. Veyks bu kadar 
mu.JID ve bu derecelerde beşeri hak te-

1 

lokkı edilir. 

Veyks baıladığı zaman, herkes top· 
lanmış para.ıtına nazaran ya toplu halde 
b.u- denız kenarına, veya ecnebı bir mem
lekete veya campıng'e veya hususi bir ı 
seyyah gemisile seyahate çıkar veya· 
hucta tek başına bunlardan birisini se .. 
çer. 

Veyks başlayııı bir tehir için bır oay
raınd.r. Bü.)'uk sanayi ve amele ~ehır-'e
rınde, alc.tade gunJerde CLOu!J denen 
ta.ıra papuçta tabrikaya devam eden ka· J 

dın ameıerun zıynet dukkcinıarına nucu· 
mu görülecek bır ıeydir. liu bir ay için \ 
46 hatta tasarruf ecmıı olan zavallı kadı
nın vcykstondu teamüıen daima ıu ta
ıdtara ayrılır: 

l) Gideceği yere kadar azimet avdet 
biiet parası. 

"-! t>ır aylık devre için, avvelden mik· 
tarı dikkatle ve çok defa pazarlık ve 
munabere ue tespit olunmuı yiyecek ve 
ikamet masrafı. 

3) Gayet hesaplı bir cep harçlığı 
4) Veyks techizatı masrafL 
En tuta ehernmıyet verıleni ilk ikisi 

ve en garıbi sonucusudur, bu bir amele 
kadını, bir ay için bir lady • leydi kılığı· 
na sokabilecek paradır. lsereket versinki 
bır Leydinin veyks techlzatı son derece
de de muhtasardır. Bu herıeyden evvel 
tık bir mayyo, ince bir !astık ayakkabı, 
güneş gözlüğü, sun'i İpekten kısa koJ bir 
cntari,sun'i ipekten aktamları m~u· .,, 
U•<une geçirilip halk içinde gezilecek 
ve hatta onunla dansediJcbılecek boı ı.oır 
pijama, bir tenis raketi, altı tenis topu, 
bir fotoğraf makinesi, bir güneş gözlüğü 
bir ince yağmur mutambası, ve mümkün 
se bir ayrı hafif dans elbiaeıi ve fotini 
ve en mühimmi olarak, sürat ve intizam .A 

la esmerleşmesine hizmet edecek koca 
bir ıi~e hususi pomat. 

Veyksten dönen bir leydi mutlaka 
koyu esmer bir renk alımı halde dönme• 
lidir. Bunun için dinize gitmiş olsun, 
kırda veya vapur seyahatinde olsun, en 
mühim işi günün güneşli saatlerinde 
boylu boyuna yatmaktır. Yazın bazen 
alelade bir vapur veya parkta, yam ba· 
ıınızdaki kadının entarisini çıkardığını 
görürsünüz, altında mayyosu hazırdır, 
güneıten istifade etmek İster. 

Küçük yaştaki kız erkek çocuklar ta· 
marnen Hazreti Ademle Havva gibi çıp· 
lak dolaşırlar. 

Bir veyks leydisi akşamları mehma· 
emken genç vakitlere kadar fasılasız 
danı etmelidir. Bir çok dans salonları 
bu it için yalnız duhuliye mukibili açık· 
tır. Veyks leydisinin parası ıon derece 
hesaplı olduğu için böyle bir yere davet 
için hariçten gelecek herhangi teklifi 
hiç reddetmez. isterseniz bir ıupeye de 
davet eder ve meseli bir tite fampan· 
ya da ikram edebilirseniz. .l\.esenizin ta
hammül edebileceği masrafların hiç biri· 
ne muteriz değildır. Fakat it daha ile
ri de gidebilir sanıyorsanız aldanıyorsu
nuz: t.o funny bussinesı. Bunun keti 
lime kelime mi.nası: Gülünç iş yok de
mektir. 

Veyks centmeninin techizatı sınıfına 
yaşına göre değişir, kesesini ili.veye ha ... 

cet yok. Fakat bazı zengin fakir herkes 
için müıterek ıeyler vardır ki şunlardır: 
Muharet>e ! Alman askerlerinin giydiği 
boz renkte, fanila dedikleri kumaıtan 
bir, pantalon, hafif bir lastik ayakkabı, 
yeleksiz, açık, kravatsız bir gömlek 
ekserıya kaba yün kwnaftan sarı veya 
buna yakın renkli bir caket. Buna may· 
yo ve en çok beğendiği bir spor malze· 
mesi de inzımam eder. 

Fakat bu spor aletlerine bakıp ta in· 
gilizıer veyksde de •porla meıgul olur 
zannetmeyin. Umumiyetle asfa. Bu bir 

zinet bir iıarettir. Veyksin ani işi sırt• 
üstü guneşte yatmaktır. Ancak bira, 
çay, vıskı saatlerinde kmuJdadıklarıru
gorursUntiz. 

Bira ve viski lngilterede her saatte 
içilmez. Barlar, restoranJar, oteller an .. 
cak muayyen saatlerde satış yapabilır· 
leı-. 

Veyks de çay saati de görülecek şey· 
lerdendır. Hariçte lieıçayı denmekte ol
masına rağmen lngıhzıer çaylarını tam 
dört buçukta içerler. Hır Jngıliz drirt ou

çuk çayının lazımı ı:ayri mufariki lzmir 
uzumıe yapılınıt hır cake parçasıdır. 

Kendisine göı·e buna meyvadan dondur
maya veya salatasına kadar ekleyenler 
de olur. Bu saat yaklaıtı mı artık lngi
liz duramaz otur, kuçu.1< Yaıtan başlamış 
bir itiyat ona bu ıaati ıaate bakmadan 
sezdırir. Katile çay barakalarının etrafını 
alırlar. Herkes sıraya girer ve bu baraka· 
lar da iN işarettı kapıyı takiben mevcut 
tepsi ve ondan &onra çay süt fincanı, 
pasta ... llh. önünden g~erek kendi elle· 
rile ellerindeki tepsiye İ•tediklerini kor· 
lar. Ve Uut yazılı ç.kdacak yere yaluat 
tıkları zaman sahibi kasasının önünde 
tepıı üzenne konmuş şeylerin hesabını 

yaparak alır. Buna İngilizler Self • servi· 
ce derler. Garsonlar ancak, masalar üze .. 
rinde boşaltdmış tas tabağı toplar. 

Şimdi Veyksin sonudur. Umumiyetle 
bugunlerde baflıyan fasılasız yağmur 

ve sisler dönenlere bir tesellidir. Yalnız 
zenginier ve büyük memurlar daha bir 
müddet sağda solda dolaşırlar ve 1 birin· 
citeşrinden itibaren onlar da gelir. Fakat 
yüksek tabaka ikinci bir veyks daha ya· 
par: Kış vakti, Alplerde veya lsviçrede 
veya Fransa ve ltalyanın cenup şehirle
rinde 

f 'akat büyük ekseriyet hiimmalı faali
yetine dalar ve bütün bir sene, dört haf· 
talık istirahat müddeticin hatıraları, hi
kayelerine ıiğmadan yeniden veykse ka· 
dar uzar. 

• .. * 
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YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

iş Bankasının büyük kapısı, koca
man bir ağız gibi açılıp kapanıyor 
sanki: 

- Dön yurduna! Diyordu. Pa
ra mı? Ondan çok kazandın. Ka
salarımda yüz binlerce paran du
ruyor. Sana da yeter, köyüne de 
yeter. Yayla kızı zaten yıldızdır. 
Ak patiska üzerinde yıldız olan 
!arın alınları kara oluyor.. Gel, 
gel, gel! 

Halkevinin solundaki atlı heyk.e. 
lin açık kolu: 

- Dön Yayla kızı! 
Diyor gibiydi. 
T aşhanın önündeki heykelin eli

ni gözlerinin üstüne kaldırmış as· 
keri sanki ona bakıyor: 

- Nereye? Diyordu. Baban bu 
topraklarda yatıyor. 

Sonra alay alay askerler geçiyor, 
topçular geçiyor, tayyareler 
geçiyor, halk geçiyor. mı· 
ukalar çalınıyor, bayraklar dal-
galanıyor, yurdunda Cümhuriye· 
tin onuncu yıldönümüne bayram 
ediliyor. 

On yıl! 
Bu on yıl içinde kim bilir neler 

oldu? Ankara kim• bilir nasıl gü. 
zelleşti. Kızıı-ın m'1$a ile kıcını 

1 dağlıyan Rüküş Hanımefendi bile 
i~te kar,ısında .. 

-Gel, gel! Ben ettim sen etme. 
Diye yalvarıyor. Bir dizi turna .. 

Telli turna geçiyor. Ötüyor. 
- Yaylalar seni bekliyor gel, 

gel! 
Diyorlar. 
En sonra babası. 
Koltuğu deynekli, güler yüzlü, 

genit omuzlu babası. 
Bir tayyare bombasının kaldır

dığı tozlar dumanlar içinde kanlı 
yüzünü gösteriyor. Gülüyor. 

- Anadolu Yaylalarından ne 
kötülük gördün Yaylalı Mehmet'. 
in kızı !? Ben bu Yaylalar, bu Yay
la kızları, Yayla çocukları için 
parçalandım. 

Ve yerden bir avuç toprak alıp 
savuruyor: 

- Bu toprağın kokusu benliği
ne sinsin! 

O koku burnuna geliyor. 
O koku içine, varlığına siniyor. 

Petek birdenbire ayağa kalktı. 
Kalkar kalkmaz, pırlantalı a). 

tın kalemi yere fırlattı. 
Herkes şa,kın şaşkın bakıyordu. 
- Olmaz! Diye haykırdı. imza 1 

lam1vacal!ım. 

Taze hava ııibi uyku da bütün insan· 
lara mahsus müşterek bir ihtiyaçtır. An· 
cak onun büyük kıymetinden faydalan
mak kolaylığını elde edebilmek bir dere· 
ceye kadar takip edilen usul ıartlarına 
ve yaşayıı yollarına tabidir. 

Çocukluk zamanında muayyen zaman
larda yatmağa alışmak adeH bütün ha· 
yatında İni!>ana sıhhat ve sıP-imet temin 
eden faydalı bir yolda uyumağa hizmet 
eder. 

Hayatlarının ilk on iki yafına kadar 
çocukJar vakitlerinin ziyadesini uyku i
le geçirirler büyükler ise yirmi dört sa• 
atin sekiz saatinde yatakta bulunlar. 
Şimdi bazı tenbel ve uyku anlann· 
yataktan bir türlü kalkamayıp tekrar 
uykuya dalmalarına çok defa ses çıkarıl· 
mayor. Bugünün yoran ve yıkan haya
tında her zamandan ziyade vücudun 
uyku ihtiyacı fazla olması da pek tabii· 
dir. 

Uykunun sıhhat üzerine o kadar bü
yük tesiri var ki uyku yeri intihabında 
ne kadar dikkat ve itina edilse caizdir. 
Kuş tüyünden döıeklerde yatmak fena· 
dır. Bugün evlerde ekseri kullanılan to· 
puz ve çukur olmuş şiltelerle yataklar 
<la ayni ıuretle fenadır. Rahat bir şilte 
ile yataktan başka çocuklar için uykuda 
hafif ve sıcak tutan çamaırrla bol taze 
ve temiz hava lazımdır. Yatak dış duva· 
ra yaklaştırılmamalı, tniimkün olduğu 
kadar açık pencere altında da bulundu· 
rulmamalı. 

Ne kadar uyku uyumak lizmı olduğu. 
nu tayin etmek herkesin kendine 8.it bir 
meseledir. Çok uyku uyumak ta ayıp 
ve çirkin değildir. Bundan başka gündüz 
münasebetsiz bir zamanda uyku uyumak 
tan İse gece İstirahati herhalde daha fay 
dalı olur, Burada hatırda tutulması la· 
zım bazı şeyler vardır: 

Rahatsız edilmeden uyunan uyku ile 
rahat bırakılmıyan uyku arasında kıymet 
itibarile çok fark vardır. işte bunun İçin 
rahat uyumakta olan bir kimseyi yanın .. 
da gürültü yaparak uyandırmak büyük 
bir zülum olur. Bunun gibi sabahleyin 
daha uyurken onu uyandırmak ta çok 
fenadır. 

Pek küçükken çocuklar muntazam 
uykuya alıştırılırsa artık ondan sonra 
başını yastığına koyunca derhal uykuya 
dalmak adetini alırlar. Ve hiç bir vakit 
uyku kaçmasının sıkıntısına tutulmaz
lar. 
Uykusuzluğa tutulan ve bu yüzden 

zahmet çeken kimseler ilaçlara baı vur
madan evvel geceleri son iı olarak bir 
müddet gezinmek veva bir bardak sıcak 
süt içmek en iyi çarelerdendir. 

Büvükada 
Dr. ŞÜKRÜ 

Karacaoğlan 
Kıymetli edebiyat muallim ve tarih· 

çilerimizden Sadettin Nüzh~l Bey yeni 
bir eser nefretti. Uzun bir tetkik ve 
emek mahsulü olan bu eser ,,Kar~ca 
Oğlan,, dır. Karaca Oğlan'ın halk di. 
!indeki eserlerini toplayan ve onan ha .. 
yatı üzerinde dikkate şayan bir etü
dü ihtiva eden bu eıer emsaline teşvik 
verecek mahiyettedir. 

Karaca Oğlanın hayatı ve şiirleri 
ikbal Kütüphanesi tarafından nefis bir 
cilt halinde tabedilmittir. Karilerimize 
tavsiye ederiz. 

Var;m, yoğum 
Kıymetli §air ve naşir Mehmet Nu· 

rettin Beyin Vanm, Yoğum isimli bir 
§İİr kitabı İntişar etmiştir. Çok İnce, 
çok hisli bir şair olan Mehmet Nurel· 
tin Beyin "Toplu iğne,. imzasile yaz· 
dığı mizahi yazılarile onu tanıyanlar bu 
defa nazmın onun elinde nasıl bir ahenk 
vücuda getirebildiğine hayret edecek· 
!erdir. Mehmet Nurettin Bey bu özlü 
ve içli şiirlerile edebiyat kütüphanemi· 
ze kıymetli bir eser daha kazandırmış· 
tır. Kitap lnkılan kütüphanesi tarafın· 
dan neşrolunmuıtur. fiati 40 kuruş
tur. 

- Daha ne kadar dolar .... 
- Susunuz! Bütün Amerikayı 

verseniz nafile. 
Köse dayı olduğu yerde bayıla 

kaldı. 
Noterle hizmetçi kadın yüzüne 

kolonya serpiftirirlerken Ameri· 
kalılar kalktılar. Şimdi ne olacak 
gibi Petek'e bakıyorlardı. Petek: 

- Yarın bu vakit görüşürüz. 
Dedi, kapıya doğru yürüdü. Gü

leryüzlü Amerikalı bunun "hemen 
gidiniz,, demek olduğunu anladı. 
Gittiler. Noterle hizmetçi köse da
yıyı ayıltmağa çalı,ıyorlardı. Pe
tek duvardaki takvime baktı: 28 
birinci tetrin 1933. 

Yurdunun bayramı demek yarın 
ba,lıyor. 

Telefona koştu: 
- Allo Şark Hava Seferleri Mer 

kez bürosu mu? Peki. Gece yolculu 
ğu da yapıyor musunuz? Ala! Ben 
iki saat sonra yola çıkmak istiyo
rum. Evet, tek bafıma. Hemen ö
deyeceğim. Kim miyim? Türk yıl· 
dızı Petek. Teşekkür ederim. Bir 
hamlede doğru Ankara! Yarın sa
at onda Ankarada bulunmalıyım. 

Sonra hizmetçiyi çağırdı: 
- Mari Bel ! Dedi. Bütün eşya

larım Amerika için hazırlanmıştı. 
Onların hepsini Ankara İçin Nak
liyat şirketine veriniz. 

- Fakat Matmazel ! 
- Susunuz! Siz de artislik etti-

niz bilmeniz lazımdır, Artistlerin 
bazı böyle tutarakları tutar. Ça
buk! Sizden memnunum! Bol bah-

Nasıl oldu, aöz korkuya düttü. 
Herkes hayatlannda başlarından ge
çen en büyük korkuyu birer birer an· 
Jatttlar. En aon söyliyen Avukat Mak 
bel Samih Beydi. Anlattı: 

- Çocuklar, benim de hatundan 
geçen en büyük korku harpten evve
le tesadüf eder. 329 da idi. Ben da· 
ha Hukuk mektebinde .okuyordum. 
Tahsilimizin ortasında askere alın
dım. Üç ay geçti. Bir Kanunusani ge 
cesinde ilk defa beni nöbete verdiler. 
Ortalık donmuştu. gecenin içinde çıt 
duyulnuyordu. Herkes uyumuştu. Y aJ 
nız onba§ı ile ben devriyeye çıkmak 
için mülazım İhsan Beyi Bekliyorduk. 
Bu Mülazım İhsan Bey öyle sert, öyle 
sert adamdı ki, herkes yılardı. 

Çok geçmeden çelik bir el kapıyı 
ardına kadar açtı. Ihsan Bey görün
dü. Zayif, kuru bir adamdı. Fakat 
gözleri parıl parıl yanıyordu. 

Hemen toplandık, selam durduk. 
Zaten palaskamızı talanı§, hazırdık. 
Ihsan Bey beni böyle müteyakkiz gö 
rünce memnun oldu: 

- Haydi bakalım, dedi, biraz do· 
la§alım. 

Şimdi sokakta yürüyorduk. Ayağı 
mızın altındaki buzJar çıtır çıbr ettık 
çe gecenin içinde garip bir tınnet pey 
da ediyordu. 

İhsan Bey yolda birdenbire ara
mızdaki sükutu kesti ve §Öyle bir mu 
havere oldu: 

- Nerelisin ? 
- lsta.nbulluyum efendim. 
- Yeni mi geldin? 
- Üç ay oluyor efendim. 
- Nızam.lan bilirsin, değil mi? 
- Evet efendim. 
- Bir devriye geçtiği zaman nö .. 

betçi ne yapar? 
- Evveıi. "Kim o?" diye seslenir. 
- Eğer devriye durmazsa?. 
- Bir kere daha seslenir efendim. 
- Devriye yine durmazsa? ••• 
- Dur, yoksa atet ederim, diye 

bağınr, efendim. 
- Peki, devriye gene durmazsa?. 
Ne cevap vereceğimi ıaşıınııştım. 

Bir Türk nobetçisinin, bir Turk zabıti 
ni öldürebilmesıni havsdam. almıyor
du. FaJca.t sorulan süale de cevap ver 
mek laz ımdı. Dedim ki: : 

- Devriye durur, değil mi efen· 
dim? 

Ihsan Bey dişlerini gıcırdattı: 
- Tabii durur. Fakat sen nöbet

çisin. Dveryi de durmadı, ne yapar
sın? Onu söyle! 

Bu sefer cevap veremedim.. Zabi-
tim. kendi süaline kendi cevap veraı: 

- Ate§ edersin! Dedi .• 
Cevap vermediğime kızmı§tı. 
- Şehirli, okumu§ bir genç olacak 

sın. En mühim vaziteni bıle bihnıyor
sun. 

Yürüyoruz. Önümüzdeki yol be· 
yaz bır ıerit gibi karanlığa. doğra U· 

zarup gidiyor. Uç, dört yı.iz metre ka 
dar yiırüdük. llk defa çıkını§ olmak· 
la beraber, bu gece devrıyesj vazifesi .. 
ni çok hot bulmuştum. ileride bir nÖ· 
betçi oldugunu bıliyordum. İhsan Be· 
yi görünce, kim bilir nasıl afaLlaşaca· 
ğını hesap ediyordum. 

Birden otuz adım ileriden imirane 
bir ses duyuldu: 

-Kim o? 
Ben hemen durdum. Fakat İhsan 

Bey elile itaret etti: 
- Yürü!.. 
Ayağımızın altındaki buzlan çıtır

datarak yürüyoruz. O zaman gece 
devriye çıkmanın pek o kadar ho§ bir 
şey olmadığını anla.dun. içimden: 
''Acaba Ihsan Bey tecrübeyi sonuna 
kadar götürecek nıi?,, diye düşünü
yordum. Her halde bu tehlikeli işi 
yapmaz. Sadece nöbetçiyi şöy~e bir 
imtihan etmek istiyor. Fakat biz iler
lediğimiz zaman; nöbetçinin aert sesi 
tekrar duyuldu: 

- Kim o? 
Ihsan B. aldırış etmeden yürüyor

du. Aman Allah. . Nöbetçiyi imtihan 
etmek iyi ama, insanın man•sız yere 

'i' bırakacağım. 
- Siz bir incisi·niz Matmazel 

Petek! 
- isterse çakıl olayım, Yalnız 

dediklerimi yapınız. 
- Şimdi, şimdi .. 
Sonra salona girdi. 
- Noter Efendi! Mösyö Samu· 

eli rahat bırakınız. Bayılmak hak
kına karı,mayınız. Birdenbire 
kaybolan dört yüz bin dolar için 
beş on dakika bayılmak hakkıdır. 

Kapı çalındı. Amerikalılar her 
vakit naziktirler. Köse dayıya 
bir doktor göndermi,ler. Doktor: 

- inmeden korkuyorum, dedi. 
Hemen bir sağlık yurduna kaldıra-

1 
lım. 

- Ne isterseniz onu yapınız. Pa-ı 
radan çekinmeyiniz. 

Bir telefon, bir kaç laf, beş on , 
dakika, köse dayı zenginlere mah· 
sus bir sağlık yurduna götürüldü. 
Yarım saat sonra her şey hazır· 

dı. 
Köse dayıya ,u pusulayı yazdı: 
"Benim köse dayıcığım! Çabuk 

iyi olmanı dilerim. Kalkar kalk
maz Anadoluya gel. Ben Ankara
ya gidiyorum. Gelmek istemez
sen - darılma, Türkiyede zengin 
olanlar bir daha dönmiyorlar da 
onun için söylüyorum - evet gel
mek istemezsen beni unutma, 

Niçin Amerikaya gitmedim? Ne 
ye yüz bin doları feda ettim? Bu
nu sana anlatmak uzun sürer. An· 
!atsam bile aklın ya yatar ya yat
maz. Sadece şunu bil ki beni top. 

Şimaiye ka~ar yapılan Türkçe filmlerin en güzeli 

SÖZ B i R, ALLAH BİR 
Rejisörliı ERTUGRUL MUHSiN - Musiki: MUHLİS SABAHATTiN 

perşembe gllnll saat 2,30 dan itibaren 

l P E K VE E L H A M R A ainemalarında 
Suvareler için numero'.u biletlerinizi fim diden aldırabilirsiniz. 

Telefon: İPEK 4428) - ELHAMRA 40118 

SÖZ BİR, ALLAH BİR filmi bugün saat 10,30 da İPEK sinema· 

sında şehrimiz matbuat erkanına gösterileceğinden matbuat mlln· 

tesibini, film şirketleri ve sinemalar müdirleri sinemamızın serbest 
d · huliye varakasını haiz dostlarımızın teşrifleri ric'l oluaur. [8064) 

1ıa ........ .-.... a...., .. ı ....................... ... 
1!1111!11111 ................. ~ .. ı ....................... -ı 

ö .. ümiız~eki Çdrşamua MELEK Sinemasında 
akşımı 
SİNEMA YILDIZLARININ EN MEŞHURU 

LİLİAN HARVEY-CHARLES BOYER 
filmlerin en güzelini yaratmı~lardır. 

BEN VE IMPERATORIÇE 

1 
Fransızca sözlü vıı ıarkılı bünik film 

Çuş mba snvuesi için biletler timdi-len alın•bilir. 
Telefon: 40868 ......... _ [8163j-~ 

~~~~~~~~~~~~~~ 
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Darülbedayi Temsilleri 
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Tercüme eden : 
Besteliyen, E. Grieg 
Türkçeye çeviren 

Seniha Bedri. 
Halk gecesi 
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kendisini tehlikeye atmasına da ak· 
lım ermiyordu. 

Birden, kar~ımızdaki karanlığın i
çi.nde, ıırrk, ıarrk, silah mekanizma .. 
sının madeni sesi duyuldu. Ben za· 
vallı üç aylık asker, zabitime yalvar .. 
mıya başladım: 

- Efendim, nöbetçiye devriye ol· 
duğumuzu söyliyelim. 

İhsan Bey kısaca: 
- Sus! dedi. 

Yürüyoruz •• Tam o sırada Bavv •• 
Şimşek gibi hemen yanıp sönen bi~ ı· 
§ık, kulağımızın yanından vızz dıye 
geçen kurşun. • . işte o zaman diz· 
lerımin bağı çözüldü. iftihar edile· 
cek §ey değil ama, hakikati söyliye
yiın, hemen kendimi yüzükoyun yere 
attım. Çünkü ikinci, üçüncü ve müte
akıp kurşunların gelmemesine hiç se
bep yoktu. O vakit Ihsan Beyin sesi 
duyuldu. Bu ses, sert, fakat ayni za· 
manda derin bir sevinci ifade eden 
sesti. 

- Aferin nöbetçi sana! diye bağır· 
dı ve de'vriye çıktığımızı söyledi. 
Artık bana bir şey söylemiyordu. 

Nöbetçiye parolayı verdiği zaman,ben 
perişan bir h" •d e ayllğa kalktım. O 
zaman biraz da kendimden utandım. 
Şakakıaru.ı.... ... " 1..1u.:z g ... oi terler peyda 
olmuştu. 

Nöbetçiye yaklaştık. Yağız benizli, 
genç bir Anadolu çocuğu •• 

Ihsan Bey sordu: 
- Adın ne senin oğlum? •• 
- Şerif .• 
- Ne zamandan beri askersin? 
- Üç aydan beri efendim. 
- Ver şu elini sıkayım. 
Nöbetçi korka korka elini uzattı, 

İhsan Bey bu eli nöbetçiyi ıilke~ gibi 
salladı ve sıktı. 

- Şerif, dedi, sen yaman bir a&· 
kersin. Tabur kumandanına söyJiye
ceğim, seni onba'şılığa inha etsin. 

Arkasından da bana çıkı§acak diye 
bekliyordum. Fakat Ihsan Bey seri· 
lerunedi. Sadece dedi ki: 

- Gördün mü, asker dediğin böy
le olur. 

rağım çekti. Yurdumun toprağı, 
babamın kemikleri, Çankayanın 
havası çekti. Küçükken dayak ye
diğim leblebici mahallesinin ker
piçten evi bile Hollywood'dan bin 
kere daha güzeldir. Çömlekçi Ha
cı emminin testisi bile Nevyork
taki Hürriyet heykelinden daha a· 
lımlıdır. Senin anlayacağın Yayla 
kızı Yaylalarına dönüyor. Holly
wood'da. sinema yıldızı olacağıma 
Yayladaki çökük damlı evimin kı· 
zı olacağım. 

Gelecek'l.en orruvar, gelmiye
ceksen adiyo benim köse dayıcı· 
ğım. Bugüne kadar seni çok üz
düm. Kusura kalma. 

Yaylalar serin, serin, serin 
Sevincim derin, derin, derin ••• 
Geliyorum Yaylalar! Benim ÇO· 

rak Y aylalarım ! Kepir Y aylalarım ! 
Y e,il Y aylalapm ! Geliyorum, geli 
yorum!,, 

PETEK 
Zarfladıktan sonra: 
- Mari Bel! Dedi. Her gün sağ

hk yurduna gidersin. Köse dayı i
yi olunca bu mektubu verirsin. 

- Peki matmazel. Nakliyat şir
ketine telefon ettim. Yarım saate 
kadar bütün eşyanızı alacaklar. 
Gran Vitesle Ankaraya göndere
cekler. 

- Teşekkür ederim. 
- Ah matmazel ! Ben de Anka-

rayı bilirim. Bir kaç gün kalmıştım. 
Çok sevmiştim. 

-Hadi seni de götüreyim. 
Kadıncağız duvardaki büyük 

l_R_A_DY,_o_.l 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL, 
18: Gramofon. 

18,30 : Fransızca ders (llerlemiı olanlara} 
19: Saz Hikmet Rız.a Hanım. 
19,45: Saz Se..-.im Ha.nım. 

20,30 : Münir Nurettin Be,. Y• arkadaılat 
21,30: Gramofon. 

ANKARA, 
12,30: Cramo!on. 18: Orke•tra. \8145: At. 
hırka aaz. 20: Ajana haberleri 

MOSKOVA, 1481 m. 
Her günkü. neıriyat. 
VAH.ŞOVA, 1411 m. 

18: Lenberg'ten: SaJiat konseri. 19.20: Karıf 
proıram. 20,30: Müaahabe. 21: Balet mu•i 
&İ, piyano ve tarkılardan mürekkep kon•et· 
22: Japon lejanları. 24,05: Dana muaik.iei. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

19,45: Piyano konseri. 20,35: MÜ•ababe. 20 
Pli.k ile konferanı. 21,35: Ti1atro, 23.JS: tf• 
herler - Operet ve val•ler, 

ViYANA, 518 m. 
20: ''Aki•ler, f&rkııar aaçan Viyana" İsmi 'f'~ 
rilen ıenfonik konıer. 21,50: Kuator oda 1t1• 
aikiıi . 22,50: Haberler. 23: Pli.k, 

M1LANO • TORINO - FLORANSA 
20: Haberler - Plik. 20,25: Ecnebi liıaPi 
haberler. - Pl&k. 21: Haberler - Plü. 2Z 
Tiyatro. 22,50: Trio konser, (Scbubert). ~ 
Karıtık konser, 

PRAG, 488 m. 
18,55: Plik. 19,20: Müıahabe. 19,30: Alnu•o 
ca Müıahabe haberler - Muhtelif. 20,16 
Caz revüsü. 21: Müaahabe. 21 115: Çek eı 
terinden keman sonatları. 21,50: Müaaba 
22: Felemenk halk ıarkdarı. 22,25: Opet 
parçaları. 

ZÜRIH, 459 m. 
20,10: Plak. 20,35: Derı. 21: Radyo orkeatr•1 

21,35: Müıababe. 22,10: Mozarlla ••erhıri 
den senfonik konser. 
BÜKREŞ, 394 m. 

18: Ra dyo orkestrası. 19,20: Devamı. ZO 
Derı - opera 1arkılar. 211 Sakso~n ile hl. 
fif parçalar. 21,50: Taıanni. 22,20: (Brabrrı• 
23: Konıer "naklen.,, 

'( ;tllillty~; 
Aorın umdeıi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

\ ABONE ÜCRETLERi: 

3 
8 

12 " 

Türkiye içia 
L K. 
4-
7 50 

14-

Hariç iı;ia 
L K. 
8-

14-
28-

Gelen nrak ceri verilmez.- Müddeti 
geç.en nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait itler için müdiriJ•l• mü• 
ra.ca•t edilir. Caz•temis ilii.n.ların n:ıeı'u• 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy Rasat Merkezinden a.ldı

iımız malUmata nazaran buaün baya 
kısmen bulutlu •eçecektir. 

1 - 10 - 933 tarihinde h.awa tazJilci 
766 w.:'ime t r e , en fazla sıcaklık 18, en 
az 10 ·.!erece !-ti. ... 

aynaya baktı, yuzunu buru,turd 
·.re başını sallıyarak: 

- O günler geçti matma~el 
Yainız size iyi yolculuklar dilerı 

- Ne vakit gelirsen evim siz 
açıktır. Yayla köyünde Mehmet 
o;avn,un kızı Petek deyince seni 
bana getirirler. Telefonla bir taksi 
ça[ı.ır. 

Hizmetçi kadınla bir iki ban• 
kaya uğradılar ve tam zamanında 
tayyare meydanına vardılar. Tay• 
yarenin etrafında bir kalabalılı 
vardı. Şu gazeteci~er de olur in• 
sanlar değil ! Ne çabuk haber al• 
mışlar. 

Hepsi çepeçevre sardılar. Hepsi 
bir tek şey sordu: 

- Amerikadan niçin vıız geçti'. 
n~? -

- Bir 'arkı için. 
Şa,kın ta,kın bakı,tılar. 
- Bir şarkı için mi? 
- Evet. Yarın memleketimde 

bayram var. Cümhuriyetin onuncıl 
yıldfüıümü bayramı, Orada hal• 
ka bir Cümhuriyet şarkısı söyle
mek için çağırdılar. Söylemeğe gi• 
diyorum, 

Şaşkınlıkları, salaklığa vardi• 
Bir 'arkı için o kadar büyük bir 
servet bırakılır mı? Bu sorgu)'ll 
'u kısa karşılığı verdi: 

- Evet, bırakılır! Çünkü beli 
bir Yayla kızıyım! 

Pervaneler işledi. 
Gene sarsıntı .. Gene mendiller·• 
Parisin naslı havası arkada kal• 

dı. -fBitmedi) 



Aydında incirciler cephe 
• almağa mecbur kaldılar 

ilerinden incirleri yok pahasına almak 
isteyenler neler yapıyorlar? 

AYDIN, (Milliyet) - incir ihracat 
tüccarları her ıene piyasayı düıürmek 
husuaunda oynadıkları rolü bu aene daba 
açığa vurdular. daha ceıur davrandılar 
ınedeni ceıaretlerini takdir etmemek el .. 
den gelmiyor. 

Havalar iyileımiı; müıtahıil senelerin 
verdiği tecrübelerle bu ıene de incir pi
yaaasında oynanacak rolü çok iyi bildi
ğinden her gün ıergiıinden topladığı in .. 
ciri pazara götürüyordu. incir sevkiya
tı da normal bir tekli girince, alıcılar bir 
az nazlı davrandılar, piyaıada biraz faz. 
la mal toplanınca birinci gün piyasayı 3, 
ikinci gün 5 • kuruı kırdılar. Aralarında 
yaptıklım anlatmanın 11zıntılarmdan öğ. 
rendiğimize göre makıatlan bu kadarla 
kalınak değil, geçen ıene olduğu gibi 
lzmir piyaıaıından inciri bet, altı kuru
ta toplamak azminde imiıler. 

Buna kartı müıtahsilin de eli bot dur
madı. Her taraftan lzmire incir ıevkiya
tı kesildi. iki gündür lzmire incir mın· 
takası çevresinde bulunan lstaıyonlar
dan bir tek çuval incir gitınedi, Müstah· 
sil lzmirdeki mallar aatılmadıkça ve pi
yasa tabii cereyanına girmedikçe lzmire 
mal göndermemekte sebat edecektir. 

Dün bu maksatla Aydında fırka salo
nunda her mıntakadan gelen incir müs
tihıilleri mümesıilleri uzun münakata 
ve müzakerelerden sonra lzmir tüccar-

,;. !arının ıöz birliklerine karıı mütekabil 
iki' ve isabetli kararlar ve tedbirler aldılar. 

1 
Müıtahıilin bu hauaıiyeti kartıamda 

zmir ihracatçıları ıon ıilahlarmı kulla
?•Yorlar. Satı§larıru anüle edec:eklerine 

•' ışae ediyorlarsa da müstahsil 324 ve 328 
•enelerinde müstahsilin ıebatı karşısın
da incir bahçelerine üıüıen lzmir tüc

,. carlarının vaziyeelerini unutmuı değil
lerdir. 

•• 

'" 

Ben incir alıı verişine bir nümune 
0~ak ~ere lzmirden bir ticarethaneye 
gonderılen 23 çuvaldan 2281 okka incire 
mukabil müstahsile gelen faturayı ay. 
nen yazıyorum. 

116 
2 

38 327 incirin satıı tutarı. 
Masrafları 

51 Navlun ' 
30 Nakliye araba 
57 Kantariye 

3 27 Simsariye 
16 37 Komisyon 

- 48 Borsa 
2 99 Masrafı saire 
1 64 Tayyare --13 Yekun 

Aydın incircileri lzmire bir 
heyet gönderdiler 

AYDIN, (Milliyet) - lncirle
rimizin fiatini düşürmek için iz. 
mirde bazı komisyoncuları ve ihra
catçıların aldıkları vaziyet üzeri
ne gazetelerimizin şiddetli neşri
yatı İncir müstahsillerimizi çok. 
mütehassis etmektedir. 

Gazetelerin nC4riyatını hassasi
yetle takip eden müstahsillerimiz 
her mıntakadan seçilen birer mü
messil lzmire göndererek incir 
vaziyetini tetkik ettirmişler ve he
yetin it' arı üzerine incir sevkiyatı
nı kesmitlerdir. Dün daha evvel
den istasyonlara teslim olunan 12 
Çuvaldan başka sevkiyat yapılma· 
mıştır. 

Mümessiller lzmirden dönmÜf-
1~~ ve İzmir Yemiş çarşısında he
nuz satılmıyan 12000 çuval mal ol
duğunu, alıcıların fazla mal topla
tarak istedikleri gibi fiat kesmek 
için mal almakta nazlandıklarını 
s~ylem~tlerdir. Bilhasa bir Muse
vı komııyoncunun fiat kesmeden 
elindeki malı bir ecnebi tüccara 
vermesi ve alıct ve satıcı vaziyetin 
de olan bir komisyoncunun da ma. 

11 ğazasına gelen malların çok dUıı 
fiatle fatura çıltarması incirciler ü
zerinde çok fena tesir yapmıf, bu
na mükabil Balcı zade Hakkt Beyin 
mağazasındaki mallart satmamast 
hususundaki ısrarı ve müstahsilin 
huk~kunu muhafazaya çalıtmaH 
muh~tte kendisine karşı beslenen . . .• 
aevgı · · ve •tıma<.lı artrrmıştır. 

Her mıntakadan müstahsillerin 
:eç~ilderi k 1münıesaillor Aydında dop .~nar~ znıire bir günde gön· 
et'ı'.s:esı muvafık olan miktarı 

tespıt ve bunu istasyonlara taksim 
edeceklerdir. 

B~zı alıcıların kamyon ve diğer 
v~.saıtle yaptıkları sevkiyatm önü-
nu almak. . .. h . 

1 
ıçın musm sıl bu gibile-

re ma "k lardı vermemeyı ararlaştırmış-
r. • 

Müstah ·ıı · · d t kku il erımız e görülen bu 
eya z ve h · 

Yet hüku . ~ssasıyet, cümhuri-
tnill' "k metının, milli servet ve 
köklı \ .tısadı kuvvetlendirmek ve 

tedb~:ı~;;:e~ hususunda aldığı 
milli ve 'kt lkımızda yarattığı 

1 ı ad· t b" · ettirıoesi . t b .' er ıyeyı tebarüz 
rnak L • L 

1 1 arıle tükranla yaz. 
oır oorçtur • 

Şimdi bu liste Üzerinde biraz duralım. 
lzmirden herhangi istasyondan yemiş 

çarfmna beı kuruşa çuvalı nakil imkanı 
vardır. Fakat komisyoncu bunu düşün· 
mez, gedikli ve konturatlı arabacıları 
vardır. 

Ahcı tüccarla satıcı komisyon .. 
cu daima biribirlerile karıılaıır 
ve pazarlık ederken % 1 simsa
riyenin hikmetini anlamak müş
küldür. % yarım hatta 10 para yatiı· 
mez mi? 

Sonra yüzde 5 komisyon nerede görül
müıtür? Komisyoncu müstahsili veya 
aracı tüccara inci.r işi yapmak üzere bir 
miktar para verir. Bu para en aşağı 20 
defa devreder. Demek komisyoncu iki ay 
için paraaına % 100 alıyor. 

Bu paranın açıktan veya ticari itibari
le verildiği zannedilınesin % 90 bahçe 
veya sair mal İpotek edilerek yahut kat'i 
ferağ verilerek % 10 da çok kuvvetli 
kefil gösterilerek bu avans alınabilir. 

Masarifi saire ne demektir biliyor mu~ 
ıunuz? Çuval batına 13 kuruı tutan bu 
paranın 10 kurutu mağaza kirası, 3 ku· 
ruıu da çuvalın ağzını açma ücretidir. 
En az İf yapan bir komisyoncu aenede 
20,000 çuval mal sattığına göre 2000 li
ra mağaza kirası, 600 lira da bamrnaliye 
ücreti alıyor demektir. Bu mağazanın 
incir itinde kullandığı adamlara senede 
verdiği bin lirayı geçmez. buradan da 
1600 lira bir istifade temin eder. Daha 
çok it yapan mağazaların bu gibi hava 
kazançları ne tutar hesap edilsin. 

Kanlar farkları kolova satı§ oyunları 
bu hesaplarda yoktur. 

lı sonu hesap görülür müstahsil nya 
tüccarın konıisyoncuya ha.halde borcu 
kalır. Çünkü tıiccar her gönderdiği ma
lın mütekabilini çek veya poliçe olarak 
bankadan bir çok masraflarla alarak ye· 
ni mübayaa baılar. Bu paranın ilk alın
dığı günden faiz yürütülerek bo .. 
noya bağlanır. lıte mi.astahsu ve tücca
rın ellerindeki bahçelerin ve diğer gay· 
rimenkullerin her sene lzmir tüccar ve 
komioyonculanna ııeçmesindeki hikmeti 

Bugün erle ovasındaki 50000 bahçenin 
40000 i bu yüzden müstahsilden çık· 
mııtır. 

liu izahattan sonra incir İ§İnin bir 
elden idaresindeki lüzum ve zaruret ken• 
diliğinden anlatılır. Ve bunu israrla jg .. 

tiyenlerin hakları da teslim olunur ka
naatindeyim. 

Nazilli bir ihti.af yuzunden 
elektriksiz 

Nazilli (Milliyet) - Aydın de

miryolu üzerinde en işlek, zeng:'>'l 

ve tirin bir kaza merkezi olan Na

zillinin çok muntazam bir elektrik 

tesisatı vardır. Evvelce yazdığım 

gibi Nazilli elektriğini müteahhi

den belediye satın aldı. Fakat be

lediye teslim almadan eylülün 3. 
üncü günü motör bozuldu. O gün 

denberi Nazilli karanlıklar içinde 

kalmış. Bu defa Nazilliye gelişim
de bu vaziyeti görünce Nazilli elek

triklerine Aydınlıların nazarı değ

miş dedim. Çünkü, biz Aydınlılar , 

25 mumlu bir ziya alabilmek için 
150. 200 mumluk lamba takmak 
ve elektrik sahibinin insafına kal· 
mış bir para ödemek mecburiye
de olduğumuz halde Nazilliler ih
tiyaçları olan ziyayı mukannen fi. 
ati üzerinden yakmak bahtiyarh
lığında idiler. 

Şimdi müteahhit: Ben tesisatı 
belediyeye sattım, belediye teslim 
almadı, aleti belediye yaptıracak, 
diyor. Belediye de: Ben henüz te
sisatı teslim almadan, müteahhidin 
İflettiği ve istifade ettiği bir za
manda kırılınıttır zarar ona aittir 
diyor. Belediye b'u münakatalarl~ 
meıgul sokaklara adi bir fener bi
le asılmamıf, kahvelerde ufak pet
rol lambaları batında toplanan 
halk, belediye ile müteahhit ara. 
unda aylardır sürüp gelen ihtilaf. 
!ara bakarak bu itin mahkemeye 
gitmeden halledilmiyeceiine emin 
kışın yağmurlu ve çam~rlu gece!e: 
rinde evlerine nasıl gıdeceklerını 
düşünüyorlar. 

Garaj üzerindeki alet 
AYDIN, (Milliyet) - Nafia Ve

kaleti teftis heyeti reisi Şefik Bey 
Aydına geİdi. Şefik Bey Muğlada , 
Muğla • Köyceğiz yolunun kabul 
işlerile alakadar olacak, ayni za
manda garaj üzerine hususi mu
hassasat tarafından yaptırılan ote· 
lin başlangıcınca divarların ç~tla: 
ması üzerine hasıl olan vazıyetı 
tetkik etti. ise nafia müfettitleri 
nin el koymalarım Muğla vilayeti 

istemiştir, 

Gebzede bir kaç saat 
Bağcılık yeniden inkişaf ediyor 

-------

Gebzede Mimar Sinan eserlerinden •~ustafa Paıa Camii 

IZMIT, (Milliyet) - Gebze, lzmite nırım ki mühim bir botluktur. 
bağlı, havaaı, suyu ııüzel, 4000 bin nü- Ray hadi•e•inden Gebzeliler 
fuslu bir kazadır. Bır zamanlar latan· Çok müteessir 
bulun yaylası diye anılan bu. güzel mem Rav civatalarının ıöküJme hi.disesin-
leket parçaaında kadim bir medeniyetin den Gebzeliler çok müteeısirdir. Bir kaç 
izleri yaşamaktadır. Bundan başka Mus- cahil adamın bir kaç kuru§ koparmak ve 
tafa Paıa camii diye ~ eseri de Mi
mar Sinanın yapması buraya baıka bir 
cazibe ve güzellik vermektedir. Musta
fa Paşa camiinin taı oymaları ve bilbas· 
sa şadravanı Türk mimarisinin en mu .. 
vaftak eserlerindendir. Gene Gebzede 
4,5 yüz senelik eski Türk evlerinin hu· 
lunduğu bir yer olması dolayısile ayrıca 
tetkike değer. Eski alı~kanlık olacak 
ki Gebzede hala kafesıiz ev bulınak im· 
kan haricindedir. 

Memurlar ve Halk 
Gebzenin genç ve çalıtkan bir kayma· 

kamı vardır. Rıdvan Bey isminde bir 
zat olan Kaymakam denilebilir ltl bütün 
halka kendiıini sevdirmiş, saydırmıı bah
tiyarlardan biridir. Gebze kaymakamı 
fakir olan, esası bir gelirleri bulunmıyan 
halk ile yakından ve candan alakadar 
olmakta onların dertlerini, dileklerini ye
rine getirmeğe çahımaktadır. 

Gebze halkı kaymakam Rıdvan Be
yi olduğu kadar, diğer memurları da ıev. 
mektet onlardan memnuniyetlerini söy
lemektedirler. Gebzeliler ile memurlar 
arasında sıkı bir aile samimiyeti vard.r. 

Belediye fakir 
Belediye var ama, çok fakir., Geliri 

az olan Gebze Belediyesi ıehrin ıehirli· 
nin sıhhi ıartları ile yakından alakadar 
olmak istemekle beraber, buna muvaf
fak olamamaktadır. Kasapların, bakkal· 
!arın pısligi goze çarpacak kadar çok· 
tur. belea.ıye \' l1Nıı<..UJ(J(.A YA iımınde 
menba suyunu tamir ettirmiı. Bu iyi 
suyu halka içirmekle beraber bir teneke
sini 7,50 kuruıa sablmaıı herkeı taratın· 
dan alınmamakta. dolayısile de içilıne
mektedir. 

Elektrik var, fakat yanmıyor 
Şehirde Elektrik var. Fakat yanmı· 

yor .. Bunun sebebi de açık. l::lektrik un 
fabrikası olan bir zat tarafından işletili· 
) ormuf .. Bir yanıp bir sönüyormuş .• Bu 
vaziyet kar.,ııında halkta para vermeyin
ce tabii ki elektrikler de yanmaz olmuf .. 
Bu ııığa kavuşmuıken Gebzelilerden u· 
zaklatmaaı arzu edilir şeylerden değil .• 
isteriz ki Gebzeliler el birliği ederek bu 
aydınlığa tekrar kavuısunlar •• 

I ktiaadi vaziyet 
Gebzenin baılıca gelir yeri bağcılık 

ve tütüncülüktur. Türk tütüncülüğünün 
kaç yıldır geçirmekte olduğu sıkıntılar 
dan fazJa muteeııir olan uebze 1 utun 
ekicileri mahşullerini satmayıp, masraf
larını çıkarmayınca timdi bağcılığa ha· 
ves etmektidirlcr,. Umumiharpte işgal· 
den sonra yer yer harap olan Gebze 
bağları şimdi yeni yeni yapılmakta ve 
ıöyJendıgıne göre üzümler de İyi para 
etmektedir. Gebzede sevinçli bir haber 
de aldım. lı Bankasilc bir Alman grupu 
birleşerek 15 sene İçin bir mukavele yap· 
mıılar. Gebze, Tavıancıl, lznik, Here· 
keden üzüm alarak Almanyaya ıevke· 
deceklermiı. Bu haber bütün bağcıların 
çok ıevindıreceği muhakkaktır. 

Gebzede evvelce güzel enginler ye
tişirmiı ..• Şimdi para etıniyor diye ek· 
miyorlarmıı. Burada yeni bir kireç oca· 
ğı açılınaktadır. Bundan baıka ufak bir 
un fabrikası da vardır. 

Maarif hareketleri 
Gebzede iki ilkmektep vardı. Bundan 

batka nahiye ve köylerinde de ilkmek· 
tepJer mevcuttur. lzmit Valisi E§ref 
Beyin kaza kaymakamının el birliğı ile 
burada yeni mektepler de açılacakmış .. 
Gebze çocuklarının okumaya olan ihti• 
yaçları ilkmektepler ile kafi gelmiyor• 
muş. ilkmekteplerden çıkan talebeler 
bir meılek, istikbal sahibi olınıyorlarmış. 
Ve Gebzeliler diyorlar ki bir ortamek
tebe ıahip olsunlar. 

Adım ba;ında kahve 
Gebzede bol bol kahveler var. O ka· 

dar ki bir adun at, bir kahve, bir adım 
daha gene kahve .. Elhaaıl kahve, kahve .. 
Bu kahvelerin, tenbellik yataklarının bu 
kadar çokluğu kartıaında teeaaürle sÖy· 
lemek isterim ki Gebzede bir gençlik ça· 
tısı, ocağı yoktur. Bunun sebebini araı· 
tırdım. ihtiyar ve ıevimli bir zat şöyle 
dedi: 

- Gençlik yok ki, çatısı olsun? 
Yalnız gene Gebzelilerin başka bir 

manaya anlamamaları için izah edeyim 
ki Gebzede kahvelerin çokluğu filhaki· 
ka ziraat yeri ve amele bulmak için ko
laylık olduğundanmıı. Fakat bir spor 
tetekkülü bulunmaması bir kaza için sa• 

... -' 

Gebze Kaymakamı Rıdvan B. 

ba,ka birisiniq ,ayağına karpuz kabuiu 
koyarak yuvf.İ'lamak istemesinden doğan 
hu hiç vakaaı baıtan baıa Gebzede derin 
bir teeuür doiurmuttur. Mahkumler
den Hikmet a(ır hasta olarak yatınakla· 
dır. Diğer mahkumler yaptıkları iıin bü· 
yüklüğünü anlıyarak piımanlık göıter· 
mcktedirler. 

1 O kuruşa bir ilAn 
lZMIT (Milliyet) - Sapancada Ye

til Yurt isimli bir spor kulübü vardır. 

Burada at, kotuları. pehlivan güreıleri, 
futbol oyunları tertip edilmit, her kim o 
!ursa olıun buraya girmek için 50 kuruş 
duhuliye verecek. Ayrıca dağıttığı ilan· 
lar için de 10 kurut para alınaktadır. 

Bizde ilk defa el ilanlarına para ile ıattı• 
ran Y eıil Yurt spor kulübü oluyor. 

lzmit ticaret odasının Kıtaoı 
IZMIT, (Milliyet) - Şehrimiz Tica

ret oda11 lzmitte kayıtlı esnaf, tüccarla
rın bir listesini hazırlamış. Bu kitaba ba .. 
kılırsa lznütte en çok kahve ile su değir· 
mencisi ve bakkal varmış. 

lzmitte kargalarıa mUcadel3 
lZMIT, (Milliyet) - lzmitte karga· 

!arla mücadele edilıneğe batlanmıttır. 
60 yatına kadar olan erkeklerin hepsi 
karga öldünneğe aksi takdirde parasını 
vcrmeğc mecburdur. lzmit erkekleri bu 
mücadeleyi kabul ediyorlar. Yalnız diyor 
lar ki kadınlar da erkeklik iddia ettikleri 
bir devirde neden karga öldürmeğe 
mecbur tutulmuyorlar .• 

lzmitte te.efon tesisatı 
IZMIT, (Milliyet) - Şehrimizde 

posta ve telefon idaresi tarafından yap
tırılmakta olan telefon tesisatı bitmek 
üzeredir. Yarı otomatik olan bu telefon. 
la büyük tehirlerle de konuımak mÜm· 
kündür. 

KaramUrselde elektrik 
KRAMÜRSEL, (Milliyet) - Kara· 

mürsel belediyeıi tarafından yaptırıl
makta olan elektrik teıiaatı biterek te
hir aydınlanmııtır. _... 

Eskişehirde yangın 
ESKiŞEHiR, - Eskişehirin Hot

nudiye mahallesinde Kalender sokağın. 
da, bat boyunda makini at Faik ve Gar· 
difren lbrahim Efendilere ait evin mut
fağından yangın çıkmıı ve alevler bir
denbjre evin her tarafını sarmııtır. 

itfaiye derhal yanğın yerine gelmiı 
ve ateşin diğer evlere sirayetine mey· 
dan vcnnemiı tri. , 

Bu sırada ev içinde kalmış olan ibra 
him Efendinin refikası kurtardmıı ise 
de Faik Efendinin refikası kurtarılama· 
mıt, zavallı kadın ateşler içinde yanmış 
tır. 

Bir köyde 35 ev yandı 
ANADANA, - Yumurtalı nahiyesi 

ı in Hongölü kôyünde bir yııngın çık· 
mıt ve büyümüttür. 

Bu yanğında otuz beş evle on iki sa· 
manlık tamamen yanmııtır. 

Dedeağaçta Edirne • _.te 
verilen ziyafette nutuklar 

İki komşu toprağın çocukları bir 
sofrada samimi saatler geçirdiler 

EDiRNE, (Milliyet) - Turing ku· j 
lüp heyetinin Türk -- Yunan miaakımn 
aktedilışi terdasında Dedeııiğaca yaptığı 
seyahat ifade edilıniyecek kadar heye
canh akisler yapmış. bütün bir Yunan 
matbuatı Edirnelilerin Dedeağaca vaki 
ıeyahatleri hakkında sütunlar dolusu ya· 
zı ya:zmıtlardır. 
Çarıanba günü akşamı Dedeağaç Be

lediyesi tarafından deniz boyundaki ıe· 
bir bahçesi kulübünde verilen parlak 
bir ziyatetin sonlarına doğru ayaga kal
kan l:Selediye Reisi M. Altın alınaz, va· 
kur bir ifade ile misafirleri ve miaakın 
hemen ferdası denilecek bir günde Tiırk· 
)erin dost ve komşu Yunan milletine 
kartı besledikleri muhabbetin filen misa· 
lini göıteren bu kıymetli misafirlerin 
Dedeagacı ıereflendirmeleri vesilesin-
den biıiıtifade iki dost ve komşu milleti 
selamlamıt ve bu ıerefe kadeh kaldır· 
mııtır. Edirne Belediye reiıi Ekrem B. 
kısa bir Hede ile ayni temenniyata iş .. 
tirak ederek mukabelede bulunmuı ve 
Dedcağaçhların Edirneyi ziyaretlerini 
gördügü gün bu geceki kadar emıalıiz 
bir ıevinç duyacağını bildinniıtir. 

Ekrem Beyden sonra söz alan Edirne 
Cümhuriyet Halk Fırkası reııi Akıncı 
oğlu lbrahim Bey, Edirnelilerin Yunan 
toprağına ayak bastıkları anda duyduk
ları sevince ve gördükleri hüsnükabule 
ait akislerin kafilesi. azasının &üJiimse .. 
yen yüzlerinden okunacağını ıoylemiş 
ve Ankarada imzalanan mı&akın ayni za
manda iki doıt ve komıu milletlerce ar
zu edilen müıterek gayeden ibaret bulun· 
duğuna bu seyahatin yüluek bir misal 
teşkil . edebileceğini anlatmıı ve bilhassa 
fu ıözleri söylemiştir: 

"lnkıliip Türkiyesini omuzlarında taşı· 
yan ve köklerini bütün bir milletin kök
lerine sindirmiş bulunan Cümhuriyet 
Halk fırkasının mutevazı bir ıeroı sııati
lc şu andaki görüş ve duygularımda U· 
lu Başbuğum Gazi Mustafa Kemal Haz
retlerinın duyuş ve düşünüş tarzını bula 
bilirsiniz. 

- Yurt'ta sulh, cihanda sulh. 

Diye yüce bir prensiple ortaya atılan 
Gazi ve İsmet Paşa ülkesinin çocukları 
ayni ideali tahakkuk ettirmek için ne 
yıiksek hislerle mütehassis ve mütehey
yiç bulunduğumuzu filen göstermek Ü· 
zere ve bütün bir cihan karşısında ifade 
etmiş olmak için buraya gelmiş bulunu
yoruz. Bütün bir dünyanın susadığı sulh 
ve sükuna (Yunan ve Türk birliği)nin 
örnek olması bizim için olduğu kadar, 
sizin için ve sizin için olduğu kadar da 
bizim için mucibi iftihardır. ·ı'ürk ve Yu 
nan milletlerini böyle karşılıklı bir maz
hariyete kavuşturan iki milletin milli ve 
medeni kahramanlarını arkada§larrm na
mına Dedeağaçtan muhabbetle selamla
mağı şeref biliyorum ve bu şerc kade
himı kaldırıyorum ... ,, 

Sürekli ve mükerer alkıtlarla dinle
nen bu nutku müteakip Trakyalıları da
ima Öğündiıren kıymetli hatibimiz meb
us Şeref Bey ayağa kalkmıı ve ıehrin 
lklediye reisini ve bütün memleket hal. 
kini samimiyetle ıelimlıyarak perde per
d~ yükselen ve heyecanlanan kıymetli 
bır hıtaoe ırat etmı§tır. rıer cümıesının 
sonunda: 0 Br-avo .. ,. (Yaşa .. ) .,Yaşasın 
Türkiye .. ,. ıeılerile alkışlanan bu nut
kunda muhterem hatip, bilhassa, Sok-

Yeni bir köprü 
Bor • Burada Okçu ıuyu isminde ga· 

yet nefiı bir memba suyu vardır. Bu su 
Belediyeye mühim bir varidat temin el· 
mekte, ıu damacanalarla Adanaya sev
kedilip satılmaktadır. 

Mevcut şelalelerden iıtifade edilerek 
pek yakında bir mensucat fabrika11 vÜ· 
cude getirilecektir. Hazırlıklara batlan· 
mııtır. 

.. J.'ta.ıyon cad.esi':'deki muazzam köp
runun tn§aab batmış, ıki ay ıonra tesel
lüm edilmeıi kararlaıtırılınıtlır. Bu köp 
rü 9 bin liraya inşa edilmiıtir. 

Akşehir sporcuları 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Şeh

rimiz idman klüpleri Afyon Kara. 
hisarında yeni teşekkül eden mm. 
takaya kayt ve iltihak etmitlerdir. 

Spor klüplerimizin yeni mınta
kalarından memleket sporunun te

rakki ve inkitafı için kıymetli yar
dımlarını beklemekte, yakınlığt ha. 
sebile Afyonlu sporcularla sık sık 
tanıtmalarının teminini de çok ar· 
zu etmektedirler, 

Bozdoğanda yanan mektep 
AYDIN, (Milliyet) - Bozdoğan' 

da yanan mektep binası hakkında 
gazetemizde çıkan yazı ve temen
niyi dikkate alan Valimiz Fevzi B. 
Halkevi Reisi ve Umumi Meclis a
zasından Nefet Beyle Bozdoğana 
giderek mektep yapılacak yeri tet
kik ve tespit etmitlerdir. inşaata 
hemen batlanması kararlaştırılmıt· 
tır. 

Halkımızın okuma ve okutma di 
!eklerine tercüman odan yazıları
mıza karşı vilayet makamının gös
terdiği bu alakaya, memleket irfa
nı namına teşekkür etmeyi vazife 
bilirim. 

ratın "Beterin altın günleri. maarif gÜn• 
!eri ileridedir; arkada değil.,. Diyen yuk· 
sek ifadesini tekrarlıyarak bunu aöyli
yen milletin evladı beıerıyete nı4'n11.: ...... t. 
mekten bir ıün geri kalmamııtır. Yaban
cı bir memlekete gelınedik, huıuıi bır 
mahiyeti haiz olan bu ziyaretimizle ıize 
hislerimizi anlatmak için elimizdeki zey• 
tin dalıle kartınıza çıkıyoruz. Refah, 
saadet, sulh ile kaimdir; bu, devletlerin 
değil, milletlerin hakkıdır . ., 

Şeref Beyin bütün huna benziyen 
yüksek ifadeleri emsalsiz beli.galile bir· 
leıti ve denizin dalııaları kartmnda da· 
kikalarca akiıler apan sürekli alkıılar· 
la b~~ • 

Dedcağaç mmtakasırun Venizelist 
meb'usu ve Atina Meclisimebusarunın 
en genç ve kudretli hatibi M. Ligoz Hri· 
ıas tamo ayağa kalktı ve dost ve komıu 
milletin Dedeağaca geliılerini haber aldı 
ğı zaman kendisini rahatsız yatıran ya
tağını terkederek ziyatete ittırak edecek 
kuvvet ve fifa bulduğunu ve binaenaleyh 
duyduğu heyecanları anlatınağa mukte• 
dir olamıyacağından korkarak söze bat· 
ladığıru söyledi ve ~Doıtlukların kıyme
tini, dostlukların büyüklüklerini ölçmek 
icap eder. iki millet ve hükümet araaın
daki dostluk, gönülleri mefharetle dol
duracak derecede yüksektir ve emsalaiz. 
dir. Yekdiğerine bu derece yalan olan 
ve ayni şerait içinde yatayan iki mille
tin b•ıgüne kadar anlaımayıılarının se
bebim milletleri idare edecek yükıek a
damların yetiımemiı olma11nda aramak 
lizımgelir. 

Kıymetli meslckdatım Şeref Beyden• 
di, bu ziyaretin hususi bir mahiyete ma
lik bulunduğunu söylediler. Halbuki 
ben iddia ediyorum ki bu izyaret husuıi 
bir ziyaret değil, bütün bir reımi ziyaret 
lerin fevkinde sayılması icap eden en re• 
mi bir ziyarettir. Zira Ankara muahe-
desince konulan iki damganın biri Y U• 

nanistanın en iicra köşelerinde yaııyan 
Yunan milletinin, diğeri de Türkiyenin 
en uzak köıelerinde yaııyan Türk mil
letinin elindedir. Bunun en açık misalini 
bu geceki emsalau toplamı teıkil eder. 
Gayet resmi olarak kabul edilm~i icap 
eden bu ziyareti yapan ve böyle bir ha· 
dise ile Avrupa tarihine bir faslonahsus 
daha ilave ettiren muhtelif sınıflara 
mensup Türk çocuklarının isimleri ayrı 
ayrı altın çerçeveli bir levhaya yazıl· 
malıdtt ve bu suretle bu ziyaretin resmi· 
yeti kat'iyen teyit edilmemelidir. Bura• 
ya, bu ıofrarun etrafına t"planan kıy· 
metli ziyaretçiler, alelade ıeyyahlara 
benzemezler. Bunların yapacakları ıtık 
ilelebet payidar olacaktır. Türk • Yu· 
nan miaakının bence en kuvvetli ve en 
kı~etli. maddesi, madde halinde tespit 
e~ılmemıı ve .fakat iki milletin gönüue
rınde yerletmıı olan esaslı ve mütekabil 
muhabbettir. 'lürk • Yunan miıakını te
keffül eden bu muhabbettir ki bütiın m• 
vanifi kıracaktır . ., 

Hatibin perde perde yükıelen ve kıy• 
metlenen nutku uzun alkışlarla ve hara. 
retli. takdir seslerile karıılanmıı ve mÜ· 
teakıbe~ mehtaplı deniz karş11ında bat· 
lıyan .P~Y~nonun ruhlarr teshir eden nağ. 
melerı ıki dost ve komşu milletin geç 
vakte kadar ıeviterek ve kucaklaşarak 
yaptıkları hasbihalleri takdis ve tebcil 
etmiıtir. 

Mehmet BEHÇET 

incir kurutma fırınları 
AYDIN, (Milliyet) - Valimiı 

Fevzi Bey Kütahyada vali bulun
duğu zaman, meyve kurutmak içiE 
Fransada kullanılan fırınlardan 
Kütahyaya bir iki tane getirtmitleı 
havaların rütubetli gitmesinden 
kurumıyan incirleri, sun'i usi'ıllerlt 
kurutma tecrübesi yapmak üzere 
~u makinalardan bir tane~i vilaye· 
tın müracaatı üzerine Kütahya Vi. 
layetinden vilayetimize gönderil
mittir. 

İki günden beri yapılan tecrü
beler çok iyi neticeler vermit ve fı 
rınlarda kurutulan incirlerin daha 
beyaz olduğu görülmüttür. 

Vilayetimize gelen fırın en kü
çük tip olu fiati 45 • 50 liradır.Bu 
fırında 8 aaatte 14 okka incir ku
rutmak kabil olmaktadır. Bu tecrü· 
beden daha büyük makinaların 
bir bahçenin ihtiyacına tamamile 
kafi geleceği anlqılmıttır. 

Bu makinadan Aydın müıtahıil 
leri yalnız İncirlerini kurutmakla 
kalmıyacak, kıtın sobasından isti· 
fade edecekleri gibi diğer meyve 
ve sebze kurutma itlerinde de kul 
lanılabileceklerdir. 

Yağmurlu ve bulutlu havalar-
dan çok zarar gören incir tacirleri 
miz makinanın tecrübelerinde bu· 
lunmakta ve tetkik etmektedirler. 

Muhtarın evini ~ asten yaktılar 
AYDIN, (Milliyet) - Kemercik ci. 

varlan dan ve boıtanJarn zarar yapan 
yaban domuzu avına ç~kmrşlar ve iki 
saatte 24 domuz öldürülmü2tür. 

Gemercik avcıları muntazam çal'l· 
mak icin bir cemi.Yet kurmağı tasar
lamışlar ve hazırlıklara başlamıılardır. 
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MiLLiYET PAZARTESi 2 TEŞRlNlEVVEL 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinde a 
• 

Falırikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mah•ulü toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 
üzere her iıteyene satılmaktadır. Fiatlarımız e•kisl gibidir. Yani f•tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç1:::ı:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. 
Ancak en az bet vagon ıekeri birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. l.1tanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparlıler be
.delin yüzde ylrt11lsl peıln ve 6•t tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderlllr. Depodan itibaren bfittln ma.1raflar 
ve mea'uliyet müıterlye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıterl he .. bına •İgorta ettirilir. Siparlt bedelinin tamamını gön
der~nT~r için .1fgorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vaıon .1lparl1 ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon batına bet lira 
{~nz.ilaltan iatifade ederler. · 

Adre.1: f.1tanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adre.11: latanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Paıtabahçe fabrikası için şartnamesi mucibince ma· 

a teferrüat bir telefon makinesi "l l" postalı. 
2 - Şartnamesine tevfikan mezlcUr fabrika için bir dü

dük. 
3 - Cibali fabrikası için listesi mucibince ampul ve mÜ· 

temmimatı. 
Yukarıda yazılı Üç kısım malzeme pazarlıkla satın alına

caktır. Taliplerin şartname velisteleri gördükten ~onra pa· 
zarlığa iştirak etmek üzere % 7 ,5 teminatlarını hamilen 
9 - 10 • 933 Pazartesi günü saat 14 le Galatada mübayaa 
komisyonuna müracaatları. (4988) 

Yüksek mektepler Mubayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

Yüksek Muallim mektebinin 933 mali yılına ait 8 aylık 
mekUlat ve mahrukat ve saire ihtiyacatı T eşrinievvelin 22 in 
ci Pazar ve 25 inci Çarşamba günleri öğleden sonra saat bir
de başlanılmak üzere sıra ile münakasalarr icra kılınacaktır. 

Taliplerin şartnameleri görmek üzere Beyazıtta Kule 
arkasındaki sarı binada kain Yüksek Muallim mektebi mü
dürlüğüne ve münakasaya iştirak için ihale günlerinde Fın
dıklıda Güzel Sanatlar Akademisinde Yüksek Mektepler 
muhasipliği dairesinde müte1ekkil mübayaa komisyonuna 
müracaatları ve muvakkat teminatlarının ihale tarihinden 
evvel Yüksek Mektepler Muhasebe veznesine yatırmaları 
lüzumu ilan olunur. (5310) 

22 • 10 • !.'33: Ekmek, et, sadeyağ, şeker, yumurta, 
odun, mangal kömürü, kok kömürü, kiriple kömürü. 

. 2~ · 10 • 933: Zeytinyağ, zeytin, pirinç, tuz, beyaz pey 
nır, sıyah ve kırmizı mercimek, kuru fasulye, nohut, sa 
bun, un, irmik, pirinç unu, makama, şehriye, sebze. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümune ve evsafı gibi "2000" adet arka çanta
sının kapalı zarf münakasası 22 - 10. 933 Pazar günü saat 
15 te yapılacağından isteklilerin şartnameyi görmek üzere 
her gÜn ve münakasaya girmek üzere teminatı evveliye 
makhuziyle beraber mezkiir günün muayen saatinde komis
yonumuza mü~atları. (5311) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Pazarlıkla beher çilesi 200 gram sıkletinde olmak :l

zere "200" kilo yerli malı İplik satın alınacaktır. 
Taliolerin nümuneyi gördükten ıonra pazarlığa İştirak 

etmek üzere 9. 10 • 933 Pa-ıartesi günü saat 15 te Galata
da Alım Satım komisyonuna müracaatları. 

(5139) 

HER AYIN 

tSTANBUL TRAMVAY Ş1RKETI EVKAT TAR1FESl 

1933 Tqriniecıel 1 inci gününden itibaren ilanı ahire kadar 
No. H • d • t ilk Son 

Hareket Faaıla Hareket Harek•t 
s •• t Sut 

10 ŞiŞLi - TÜNEL 
( 

ŞiılicM• Tünele , . 6' 600 24.00 

Tünelde• - Şifliye r 6.%1 24.20 

11 KURTULUŞ-TÜNEL" ( Kurtu.luıtaa .. Tü.aele ZO' 21.10 23.50 
( TUaeldea .. K1.1rtvt ... 21.30 24.10 

12 HARBi YE-FA TtH ( Harl»iyecleo - F atthe s·" 6 .S9 24.30 , 
( Fatihten - Harbi1e7e it" 6.15 23.46 

' 
14 MAÇKA - TÜNEL ,\. ( Maçkadaa - Tünele %11' zı.oo 24.00 

·; ( Tün.elden • Maçlcaya 2l.:!O Z4.20 .. 15 TAKSIM . SiRKECi ( T aksU.den .. Sirkeeir• r T.38 19.38 

~ ( Sirkeciden .. Tak.-• r 8.00 20.00 
.., 

16 MAÇKA - BEYAZIT ( Maç\urıdan - B .. yuıta s· 6.~ 21.00 .. 
eh ( a· 

( Beyazıttao - Maç"•7• u· 7 12 21.42 

• 
:.:::: MAÇKA - E. Öl'IÜ ( Maçkadam; .. E. inüııe lf 6 .15 19.32 ... ( E önünden .. ~taçk•r• 14• 6.43 20.00 

ti). 
17 SIŞLI - SiRKECi ( Şiılidea - Sit"keciye r 7 .00 19.28 

( Siı-lır.eciden .. ŞiıliJ• •• 7 32 20.00 

TAKSIM . AKSARAY ( Talrsimden - Akaal'&J'• 1! 7 .00 l&.53 

( Alır.aarayd.aa • Takslln• 7 .l7 19.30 

!'" 
KURTULUŞ-BEY AZIT ( Kurtuluttan • Be7uıt& r 6 .00 21.00 

( 9' 

( Be1aııttao Kurtulut• iZ' 6-15 Zl.45 

KURTULUŞ - E. ÖNÜ ( Kurtulatb• • E. önüne !!' 6 ıs 19.28 

( E. önünden • Kurttduıa 
.,. 6.'6 20.00 

( B . Tatt..n Bebeia 
5 .ıs 

( E. önün• 6° 5.58 -~ .. ·;; 
~ 22 B!:BEK . EMINÖ1'Ü .. ı 

( 

Bebekten . 
E. Önünc!en Bebei• 

ıo· 6 .10 23.20 
ıs• 6.28 24.00 

- -- 24.38 .g Bebekten - B . Tat• 

"'" 23 ORTAKÖY-AKSARAY ..,. ( O rtaköyden • Ak.araya 
( 

10" 6 .00 20.00 

ıs 
2'Y 6'14 20.44 

( Al..1.araydan ... OrtaL.Öy• .. ... 
( Reıikt.aıtan ... Fatihe 9• 700 20.00 

( t!' 

( Fatih.ten • 8. T •t• n· 7 .42 20.4Z 

..:.: 
~

1
34 BEŞiKTAŞ - FATiH 

( Alı.aarardan • TopkapıJ• 
5 .55 

6° 6 .10 23.00 

32 TOPKAPl -SIRKECI 
·; 

( 
( 
( 
( 

Topkap1J&0 • Sarkocir• 
1 

Sirkeciden • Toplı;a,.f• 
T opLapıdan A.kaar•-'~ 

IJ" 
ıs• 6-'1 Z3.30 

-.- z.ı.oo 

( A k•ara,.-daa • Y ecli14ı#ler• 5 .'1 
s' 6 .00 2l.OO 

4l 
..ıo: .. 
.Q 
~ 1 ,,,. 33 YEOllCULE-SIRKEC 

( 
( 
( 

Yedi•u1~d~n ... .. sirk!'!'Je 

Sırkedden • Y edilıır.ulera 
li" 
14' 633 23.35 

24,06 :; ( Y -edikuledeo • AkaaraJ• - --
( Ak••raydan • E,.!frn h1MY• 5.47 

( Edirnekapıdan - Si*'!'•tılJ• 6' 6.10 23.00 
.s:ı 
e:ı .. ... 
~ 37 EOIRNEK ... Pl-SlRKECl ( 

( Sirkeciden · Ec!Ernl!'kapıya 

g· 
ıs· 6 .39 23.25 

23.55 
( Edirnekapıd•n ~ Aku.ra7a ~-

6995 

DEVLET DEMIRYOLLARI İDARESİ lLANLARI 

Demir ve sacların kapalı zarfla münaksası 9 Teşrinisani 
933 perşembe gÜnü saat 15 te idare binasında ya~ılacaktır • 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde beşer 
liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5159) 

7079 

Yerli Tıbbi Ecza kapalı zarfla münakasası 17-10-933 
salı günü saat 15 te idare binasında yapılacaktır. • • 

Fazla tafsilit Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde beş lı 
raya satılan" şartnamelerde vardır. (5231) 7084 

1 1ST ANBUL BELEDtYESt İLANLARI 1 
Eminönü Kaymakamlığından: Beyazıtta Koska cad-

desinde Belediye malı 112 No.lı dükkan kiraya Yerileceğİn 
den talio olanların Te§rinievvelin beşinci. Perşembe gÜnÜ 
saat on dörtte Encümene gelmeleri ilan olunur. (5331) 

Gaziantep C. Müddei Umumiliğinden: 
1 - Gazianteo hapisha-nesinin Haziran 934 İptidaıına 

kadar olan ekmek ihtiyacı 25-9-933 tarihinden itibaren kapa 
lı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

2 - ihale 15 - 10. 933 tarihine müıadif Pazar günü 

icra olunacaktır. 
3 - Taliplerin 17 • 20 bin lira raddelerindeki bedeli 

muhamminenin o/o 7,5_ nisbetinde pey akçesiyle ve usulü da 
i.resinde imla edilmiş teklifnameleriyle Müddeiumumilik da 

İresine müracaafları. 
4 - lza.hat almak istivenlerin, şartnamelerini öğrenmek 

İstiyenlerin ma}ıalli müddiuınuıniliği vasıtaıiyle G. Antep 
Müddeiumumiliğinden bir suretinin talep olunması ilan olu-
nur. (5313) 

Devredilecek ihtira beratı DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğleden 

ıonra saat (2,30 dan 5 e) kadu ııtan• 

bulda Divanyolunda 11& .ıum>ralı hu
ıusi dairesinde dahili haıtal,kları mua
yene ve tedavi eder. Telcfoıa: lıtanbul: 

----
Makine - Motör - Elektrik Mektebi 

1 - ihzari ımıf tedrisatına 1 Teıri· 
nievvel 1933 te bqlanacaktrr. 

2 - Ayni tarihte DIESEL, MO· 
TORLER ve ELEKTRiK ıubeıi ile 
TELSiZ TELGRAF ıubelerinde de ted 
risata ha§lanacaktır. 

3 - llkmektep mezunlan için IHZA 
RI ıınıf vardır. Bu 11rufı bitirenler ıu· 

belere ırirerler. 
4 -;- Orta mektep mezunlarile mes

lek münteoipleri doğrudan doğruya meı 
lek ıubelerine alnurlar. Bu ıubelerin 
müddeti birerden iki senedir. 

5 - Mektep yalnız neharidir . 
6 - Taırada bulunan makiniıtlere 

muhabere ile derı verilir. Kayde bat
laomıfbr. izahat veya kaydolmak için: 
Galatada Çinili Rıhtnn Hanı arkaımda 
Şarap iıkelen sokağmda kain mektep 
idaresine "Kuto Han'' müracaat edil ... 

melidir. (804&) 

Şişlide satılık ev 
Şi~lide 6 oda, mutfak, banyo, 

kalorifer ve her türlü konforu haiz 
bir ev sablıktır. 

Müracaat: ıMilliyet N. B. 
6853 

Deniz Y otları İşletmesi 
ACENT ALARl : 

Ka.raköy • KöprUbqı Tel. 4236.I 
Sirkeci MUhllrdar zade han 

Telefon: 22740 

İzmir Sür' at posta;
EGE vapuru 3 Birinci te~rin 

salı 11 de Galata Rıhtımında-. 
lzmir, Pire, lakenderiyeye kal-
kar. "5280" 

• 7103 

Beıiktaı Hukuk Hakimliğinden: Ha· . 
ralambo Efendi tarafından Galatada Ba 
lıkpazannda E tonomortahi han Makar· ' 
na fabrika11 sahibi Yani Raka Efendinin l 
malı zanniyle Maliye tahıil ıubesi tara-
fından kendi emvalinin haciz olduğun· Karadeniz Aralık 
dan dolayı Beyoğlu Maliye Tahsil şube- 1 Postası 
ıi ve Yani Raka Efendi aleyhlerine ika- DUMLUPUNAR vapuru 3 
me olunan iıtihkak davasında müddeia· I Birinci tetrin salı 18 de Galata 
leyhlerden Yani Raka Efendinin ikamet Rıhtrmmdan kalkarak Zongul . 
sihının meçhul olduğu mübaıiri ve he- j dak, İnebolu, SiDop, Samsun, 
yeti ihtiyariye tarafmdan beyan edilmiı _ Fatsa, Ordu, Gireaon, Vakfıke· 
olmakla bakında on gün müddetle ili· ~ bir, Trabzon ve Rizeye, dönütte 

, bunlara ilaveten Sürmeneye uğ 
nen tebliğat icrasına karar verilıniı ol-

1 
(5 rar. 281 

duğundan yövmü muhakeme olan 25 teı 
1 

;ı04 

rinievvel 933 saat 10,30 da mahkemede 1••1-•••••••••ıİİİıİıİı 
bizzat hazır bulunınantz veya vekili mu MECCANEN 
saddak göndermeniz ve akıi takdirde ~ 

hakkınızda gıyaben muhakeme icra cdi· incili Şerif 
leceği ilan olunur. 

Küçük ve büyük 
K1RALIK 

APART iMANLAR 
Bebekte Arslanlı konak. En ıon 

konfor, kiralı müteılildir. 

- Telefon : 36,86 (7940) -
7014 

Devredilecek ihtira beratı 
'' Sun~ kösele imali" bakında.ki ihti· 

ra için berat talebi zımnındaki 10 Tem
muz 1929 tarih ve 11657 numaralı müra 
caabn ihtiva ettiği hukukun hu kere 
baıkaıma devir veya ferağ olunma11 tek 
lif olunduğundan bu huıuıta fazla ma
IUnıat edinmek iıteyen zevatın lıtan
bul'da Bahçekapu'da Tat Hanında 43-
48 numaralarda kain .-ekili H. W. Stock 
efendiye müracaat etmeleri ilin olunur. 

(7896) 7011 

Ticaret Mekteplerine mahıua 
Yeni türkçe harrlerle -

( K. Kömürcüyan Bey aıarı ) 
Yeni muhaıebe uıulü 175 
Ticari malümat 1:.0 
lktısat ilmi • 125 
lhtlou muha1ebeleri c. 1. 250 
Ameli ve tatbiki kambiyo 50 
Ticari ve mali heaap 1 ci kı. 100 
Eski harflerle baulmıı kitaplar 
Yeni hesabı cari 200 
Yeni Lügaritma cetvelleri 80 
Mali cebir 100 

Talebeye hizmet için bütün bu fiat· 
ler üzerinden % 25 teoz.ilat yapı in-. 
Tevzi merkezi ikbal ve Gayret kitap
hanelcridir. (7836) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 
(l3abıali) Ankara caddesi No. 60 

kitabını göndermek için adre.imize 
yazmı:z ~ 

Maiıon de la Bible Dpt. T. 2. 

G E N EV E (SUtSSE) 
7510 

7001 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 3J 

(7971) 5997 

Osmanlı Bankası 
% 5 faizl.i, 1334-1918 tarihli lıtik

razı dahili tahvilitına ait olup 1 Teıri· 
nisani 1!}28 tarihinde tediyesine ba~la
nan 1 Teıriniııani 1923 ve 1 Teırinisa· 
ni 1928 vadeli ve 12 Ye 22 numaralı ku 
ponlardan ibraz edilmiyenlerin 1 T qri• 
nisani 1933 tarihinde Türkiye Cürnhu• 
riyeti HükW:neti lehine müruru zama· 
na uğrayacağı, mezkür tahvilat hamille 
rinin mahlmu olmak üzere ilin olunur. 

lıtanbul üçüncü İcra memurluğun• 
dan : K~ru çefmede, Kuru çeıme cadde. 
ıinde 25-27 numaralı kömür depo•unda 
yapılacak dıvar intaab 14 Eylül 933 tA• 
rihioden itibaren kapalı zarf uaulile mü 
nakaoaya konmuıtur. ihalesi 8 T. Evvel 
933 tarihine müsadif pazar günü saat 
16 da İcra olunacaktır. Taliplerin ıartna 
me ve projesini görmek ve. tafıilit al· 

ınak üzere her gün saat 10 dan sonra 
lıtanbul üçüncü İcra dairesine 9jı.1454 
numara ile müracaatlan ve yevmi ihale 
olan pazar günü de olbaptaki müzayede 
ve münakasa ve ihali.t kanununa tevfİ· 
kan tanzim edecekleri 396 lirayi havi ban 
ka teminatt ve teklif mektuplannı saat 
16 dan evvd icra memuruna tevdi eyle 
meleri ilan olunur. (7374) 69M 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük eczahaneai 
karımnda Sahne ıokağında 3 numa

ralı 1toartımanda l numara. 

" Tayyarelerden torpido endahtına 

ait iılahat" hakkındaki ihtira için istih· 
ııal edilmiı olan 9 Teırini•ani 1929 tarih 
ve 1404 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukukun bu kere baıkasına devir 
ve ferağ olunma., teklif ·.di;ınckle ol
duğundan bu hususta fa .:. la mftlômat e ... 
dinmek iıtiyen zevatın lıtıı1nbulda Bah· 
çekapıda Taş hanında 43 - 48 num_ara· 
larda kain vekili H. W. Stok Efendıye 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

• 17893) 700& 22 .. '98. S981' 59ö3 ı !l9SZ 



Zafiyeti umumiye, iştihasızlık Fosfatlı ŞarkMalt Hula.As ve kuvvetsizlik halatında bü-
yük faide ve tesiri görülen 1 

Kullan1n1z. ı;; 
Her eczane ı; 
d e e satılır. 

13 üncü kolordu ilanları ~ 
Konya Askeri SA. AL. KO . . 

dan: / 
Konyadaki kıt'at ihtiyacı i-

çin 477,000 kilo un kapalı zarf 
la satın alınacaktır. İhalesi 18 
Teşrinievvel 933 çartamba gÜ 
nü saat 15 tedir. İsteklilerin 
prtnameyi görmek üzere her 
giin ve münakasaya ittiri.k i
çin tayin edilen gün ve saatte 
teklif teminat mektuplarile 
Konyada Askeri SA. AL. KO. 
na müracaatları. (3321) 

(5152) 7046 1 • • • 
Haydarpaşa ve Gümüşsuyu 

hastahaneleri için pazarlığa ko 
nan 60,000 kilo koyun etine 
talip çıkmadığından ihalesi 
5-10-933 perşembe günü saat 
14 de bırakılmıştır. Taliplerin 
pazarlığa girmek için tayin e -
dilen gün ve saatte Fındıklı - 1 

da 3. K. O. SA. AL. KO. na 
müracaatları. (405) (5288) 

7090 

* * * 
K. O. ihtiyacı için pazarlık 

la 200 adet gemici feneri sa -
tın alınacaktır. İhalesi 7 -10-
933 cumartesi günü saat 11 de 
dir. İsteklilerin nümune ve 
§artnameyi görmek üzere her 
gÜn ve pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel F ın 
dıklıda 3 K. O. satmalma ko -
misyonuna müracataları. 
.(406) (5289 7091 

,,. "'. 
Manisa Askeri Satın alma 

Komisyonundan: 
Manisadaki kıtaat hayva

natı ihtiyacı için 180,000 kilo 
arpa kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. Arpanın 
85,000 kilosu kırılmı§, 95.000 
kilosu kırılmamıştır. İhalesi 
23 - 10 - 933 Pazartesi giinü 
saat 15 tedir. Şartnameyi gör 
mek istiyenlerin her gün saat 
15 ten 17 ye kadar. Talip o
lanların muayyen gün ve sa 
atte teklif ve teminat meptup 
larile Manisada Askeri Satın 
alma komisyonuna müracaat 
}eri. (3335) (5330) 

,,. • Jf. 

K. O. 1 F. ve Hastahane
Jer ihtiyacı için pazarlıkla 
10.000 kilo pirinç satın alına 
caktır. İhalesi 5 - 1 O - 933 
Perşembe günü saat 15,30 da 
dır. İsteklilerin nümune ve 
§artnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
de o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda Üçüncü Kolordu 
Satın alma komisyonuna gel 
meleri. (407) (5329) 

* * * 
K. O. ve 1 F. kıtaları ihti

yacı için pazarlıkla 18,000 ki
lo taze üzüm satın alınacaktır. 
İhalesi 5 - 10 - 933 Perşembe 
günü saat 15 tedir. İsteklile 
rin şartnameyi görmek Üzere 
her gün ve pazarlığa girmek i 
çin o gün ve vaktinden evvel 
Üçüncü Kolordu Satın alma 
komisyonuna müracatleri. 

( 408) (5328) 
••• 

Gümüşsuyu hastahanesile 
K. O. nakliye taburu ihtiyacı 
için pazarlığa konan 6,500 ki 
lo meşe kömürüne teklif edi
len fiat pahalı görüldüğün 
den ihalesi 7 - 1 O - 933 Cu 
martesi gÜnÜ saat 16 ya hıra 
kılmıştır. isteklilerin şartna
meyi gÖrljlek üzere her gün 
ve pazarlığa girmek için o 
gün ve vaktinden evvel Fın
dıklıda Üçüncü Kolordu Sa
tın alma komisyonuna müra 
caatleri. (402) (5291) 

*** Selimiye fırınında birinken 
1075 kilo ekmek kırıntısı ile 
tekne ~zıntısına talip çıkma 
dığından pazarlığı 5 - 10 - 933 
Perşembe günü saat 14 ,30 za 
bırakılmıştır. Taliplerin pa 
zarlığa girmek için tayin edi-

~ .................................... ... 

Kumaş 
Ticarethanelerİr 
T erzihaneler ... 

JJ 

Fabrikası, toptancı 

ve perakendeci ma
gazalarla doğrudan 
doğruya muamele 
yapmaktadır. 

• 

Her tUrlU sipariş ve malOmat için 
müracaat mahalli: 

Y (} N 1 Ş fabrika•ı - A N K A R A 
7120 

Gedikpaşada jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Kartal mal tepesinde Jandarma gedikil küçük zabitleri 
için pavyon şeklinde inşa edilecek mektebin münakasası 7-
10-933 cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. Talipler 
şartname ve pili.ru görmek için İstanbul' da koimsyonumuza, 
Ankara' da Jandarma Umum Kumandanlık Beşinci Şube Mü 
dürlüğüne, İzmir' de On Beşinci Jandarma Mmtaka Kuman
danlığına her gün ve münakasaya İştirak için de me:ıkur gii
nün muayyen saatinde mailyeye teslim edilmiş (2625) liralık 
ilk teminat makbuzile birlikte komisyonumuza müracaat-
ları. (4785) 7059 

Dumlupınar 

Yatımektebi 

Müdürlüğünden: 
192 kilo sığır, sakatsız ağırlıksız birinci nevi kösele 128 ki 

lo yerli sığır taban astarlığı kösele 64 kilo falçalık kösele 550 
ayak siyah yerli (A) marka birinci mal vidala 75 ayak kıyı
lık siyah glase 8 tura gri karaman derisi meşin 50 metre ka
lın yerli kapotluk bez 34 kilo kunduralık bakır çivi 39 paket 
muhtelif numaralarda kundura çivisi 12,500 kilo çiriş 2 kilo 
sülüsyon 10 paket makine makarası 10 adet makine makara
sı 2 paket cam kağıdı 1 düzine cila 6 kilo boya 6 grosa iskar • 
pin bağı pazarlıkla 2 Teşrinievvel 933 pazartesi günü saat 15 
te aleni pazarlıkla mübayaa edilecektir. Taliplerin nümuneleri 
le birlikte mezkur saatte Beşiktaş - Balmumcu Dumlupınar Ya 
tımektebi müdürlüğüne müracaatları ilan olunur, (5306) 

7105 

len gün ve saatte Fındıklıda ı talip çıkmadığından ihalesi 
Üçüncü kolordu Satın alma 7 • 10 - 933 Cumartesi günü 
komisyonuna müracaatları. saat 11,30 a bırakılmıştır. Ta 

(401) (5290) !iplerin nümune ve şartname 
* * * yi görmek üzere her gün ve ı 

Çorlu Askeri Satın alma 
komisyonundan: 

Çorludaki kıtaat ve mües
sesatın ihtiyacı olan yaş seb
zeye ihalesinin talik edildiği 
günde talip çı~adığından pa 
zarlığa konmuştur. Pazarlık 
7 - 1 O - 933 Cumartesi gÜnÜ 
saat 15 te Çorluda yapılacak 
tır. Taliplerin pazarlığa gir 
mek için tayin edilen gün ve 
satte Çorluda Aseki satın al
ma komisyonuna müracaatla 
rı. (3331) (5292) 

*** 
7. K. O. ihtiyacı İçin pazar 

~ğa konan 1400 giyim nala 

pazarlığa girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. Sa. Al. Kom.na gel
meleri. ( 404) (5287) 

••• 
K. O. kıtaatı ihtiyacı için 

pazarlığa konan 250.000 kilo 
oduna teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden ihalesi 7 • 1 O • 
933 Cumartesi günü saat 15, · 
30 a bırakılmıştır. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa İştirak için 
tayin e,dilen gün ve saatte 
Fındıklıda 3. K. O . Sa. Al. 
Ko.na müracatları. 

(403) (5286) 

1 

__ Karaciğer· Mido • Barsak· Taş, Kum hastalıklarının kat'i tedavisi için 1 . -
1 

TUZLA iÇMELERi OTEL, Lokanta. Pansiyon 

sabahları 6,30 dan itibaren Kl!prüden Haydarpaşaya giden vapurların 
trenleri membalara kadar giderler. 7684 ~ 7004 

- ..... ~ ~ ,_ ... . ı j 1 ' -

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncil Vakıf Han r.tanbul 

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

Türkiye İt Bankası tarafından tetkil olunmuştur, İdare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerden milrekkep yegane Tlirk Sigorta Şirke• 
tidir. Türkiyenin her taı·afında (200) il geçea acentalarınuı bep•l Türktül". Tür· 
kiyenin en mühim müe•se•elerinln vebankaiarının •İgortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
liİgortalarını en iyi şeraitle )'apar. Haaar vukuunda zararları ıllr'at ve kolaylıkh. ödor. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 6983 

1 tST. MR. KUMANDANLIGI SA.AL. KO. iLANLARI( 1 
Harp akademisi ihtiyacı i- j receklerin her gün ve taliple 

çin 2400 kilo patates 12-10- rin belli saatte teminatlarile 
933 perşembe günü saat 14 te Tophanede Merkez Satın Al
aleni münakasa ile alınacaktır. ma komisyonuna gelmeleri. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Tayyarelerden atılan torpidolard• 

ve torpidolara ait iılahat'' balondaki ih 
tira için lıtanbul Vilayet Celileıine tak• 
dün edilmit olan 9 tetriniıani 1929 ta• 
rih ve 20480 numaralı müracaabn ih· 
liva ettiği hukukun bu kere batkaııııa 
devir '"'Y• icara verileceği teklif olnll" 
makta olduğundan bu huıuıta fazla ma· 
lômat edinmek iıtiyen zevatın lıtanbul• 
da, Bahçekapıda Tat Hanında 43 • 4S 
numaralarda kain vekili H. W. Stock 
Efendiye müracaat etmeleri ilan olunut• 

Şe~aiti öğrenmek isteyenlerin (365) (5321) 
her gün ve taliplerin belli saat • • • 
te teminatlariyle Tophanede Harbiye ve merbutu mek 
Merkez Satmalma komisyonu- teplerin senelik ihtiyacı olan 
na gelmeleri. (314) (4962) 12000 kilo bulgur aleni müna 

• • • 
7028 kasa ile alınacaktır. ihalesi 

Merkez Kumandanlığına 
merbut mektepler ihtiyacı i
çin alınacak 300 çift podisiyet 
eldivenin aleni münakasasın
da verilen fiat pahalı görüldü 
ğünden 3-10-933 salı günü saat 
15 ten 15,30 kadar pazarlıkla sa 
tm alınacaktır. Şartnameyi gö 
receklerin her gün ve pazarlığı 
na aireceklerin belli saatinde o 

Tophanede Merkez Satın alma 
komisyonunda hazır bulunma-
ları. (343) ,(5165) 

7048 

••• 
Kuleli Lisesi talebesinin 

1700 takım elbise ve kaputları 
nın apoletlerile şapkalarının 
formaları yeni elbise kararna 
mesi veçhile 3-10-933 salı gü
nü saat 14 ten 15 e kadar pa • 
zarlıkla yaptırılacaktır. Talip 
lerin belli saatte teminatlarile 
Merkez Satınalma komisyonu
na gelmeleri. (362) (5295) 

7093 

*** Dikim evi için nümunesi 
vechile dört yüz bin adet ma
d~i düğme 3-10-933 salı gü
nü saat 15 te pazarlıkla alma 
caktır. Taliplerin belli saatte 
teminatlarile Merkez Satın 
Alma komisyonuna gelmeleri. 

(356) (5301) 7096 

• • • 
Merkez kumandanlığına 

merbut kıtaat ve müessesat 
ihtiyacı için alınacak olan 
10,000 kilo kavun ile 10,000 
karpuzun pazarlığında veri
len faitler pahalı görülmediğin 
den 4 ,j 0-933 Çarşamba gÜ 
nü saat 11,30 dan 12 ye kadar 
pazarlığı yapılacaktır. Taliple
rin mezkur saatte Merkez ku
mandanlığı satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 

• 1 
(370) (5314) 

• • • 
Harbiye ve merbutu bulu- ' 

nan mektepler ihtiyacı için 
1500 kilo benzin pazarlıkla a
lınacaktır. Pazarlığı 3-10-
933 Salı giinü saat 10 dan 12 
ye kadar yapılacağından talip 
!erin belli saatinde Merkez Sa 
tın alma komisyonuna e:elme 
leri. (363) (5322) 

• • • 
Ordu ihtiyacı için muhtelif 

dört numarada 194.400 adet 
mıh aleni mÜn1lkasa ile alına
caktır. İhalesi 24 • Teşriniev
vel • 933 Salı günü saat 14 te 
yapılacaktır. Sartnamesini gö 

24 • 10 · 933 Salı günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin her gün 
ve taliplerin belli saatte temi 
natlarile Tophanede Merkez 
Satın alma komisyonuna gel
meleri. (364) (5320) 

• * • 
Merkez kumandanlığına 

bağlı kıtaat ve müessesat ihti 
yacı için 31000 kilo bulgura· 
leni •münakasa ile alınacaktır. 
İhalesi 24 - 1 O - 933 Salı gÜ 
nü saat 15 te yapılacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve taliplerin belli saat 
te teminatlarile Merkez Satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(366) (5319) 
• * • 

Maltepe Piyade atış mekte 
bi için alınacak 80.000 kilo 
ekmeğe verilen fiat pahalı gö
rüldüğünden 4 - 1 O • 933 Çar 
şamba günü saat 14 te pazar 
lıkla alınacaktır. Taliplerin 
belli saatte teminatlarile Mer 
kez Satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (367) (5318) 

• • • 
Merkeze bağlı kıtaat ve mü 

essesat için alınacak otuz bin 
kilo beyaz peynire verilen fiat 
pahalı olduğundan 4 • 1 O • 
933 Çarşamba günü saat 15 
te pazarlıkla alınacaktır. Ta 
!iplerin belli satte teminatla
rile Merkez Satın alma komis 
yonuna gelmeleri. 

(369) (5317) 
• * • 

Harbiye mektebi için muh 
telif cins 14 metre mikabı tah 
ta aleni mÜJ;].akasa ile alma 
caktır. İhalesi 25 · 1 O • 933 
Çarşamba günü saat 14 te ya
pılacaktır. Taliplerin belli sa 
atte teminatlarile Merkez Sa
tın alma komisyonuna gelme 
leri. , (368) (5316) 

••• 
Gülhane hastahanesi Nisa 

iye kısmı 25 · 1 O • 933 Çar 
şamba gÜnÜ saat 15 te aleni 
münakasa ile tamir ettirile
cektir. Şartnamesini görecek
lerin her gün ve münakasası 
na gireceklerin belli saatinde 
Tophanede Merkez Satın al
ma komisyonunda hazır bu
lunmaları. (371) (5315) 

Harp Akademisi ihtiyacı i
çin üç bin kilo kırmızı merci

-meğe verilen fiat pahalı görül 

7894 7009 

Devredilecek ihtira beratı 
" Tayyare kanatlarına ait iılabat" içiıl 

bir kıt'a ihtira berah talebini müt'ir JS 
Tetrinevel 1928 tarih ve 28644 Vilayet 
evrik numarası ile mukayyet müracaa .. 
hn havi bulunduğu hukukun bu kere ba4 
kasına devir ve ferağ olunacağı teklif 
olunduğundan bu hususta fazla maili• 
mat edinmek iıtiyen zevahn lıtanbul· 
da Bahçekapıda Taş Hanında 43 - 4S 
numaralarda kain vekili H. W. Stoc:k E• 
fendiye müracaat etmeleri ilan olunur. 

(7892) 7007 

düğünden 5 - 10 - 933 Per 
şembegünü saat 11,30 dan 
12 ye kadar pazarlıkla satına 
lınacaktır. Şartnamesini göre 
ceklerin her gün ve pazarlığa 
gireceklerin belli saatinde 
Merkez kumandanlığı Satın 
alma komisyonunda hazır bı.ı 
lunmaları. (357) (5300) 

* * * 
Kuleli Lisesi için 40 takını 

dahili elbise 7 • 1 O - 933 Cı.ı 
martesi giinü saat 15,30 da 
pazarlıkla alınacaktır. Şeraİ 
tini öğrenmek istiyenlerin 
her gün ve taliplerin belli saat 
ten evvel teminatlarile Met 
kez Satın alma komisyonuna 
gelmeleri, (~54) (5303) 

* •• 
Kuleli Lisesi için 300 kilo 

makine yağı 7 - 10 • 933 C 
martesi günü saat 15 te 
zarlıkla alınacaktır. Taliple 
rin belli saatte teminatlarile 
Merkez Satın alma komisyo 
nuna gelmeleri. 

(355) (5302) 

*** 
Maltepe Askeri lisesi içİJI 

21 kalem tabiiyat laboratı.ı 
var malzemesi 5 - 1 O • 93 
Perşembe günü saat 11 den 
11,30 za kadar pazarlıkla s 
tın alınacaktır. Taliplerin be 
li saatinde Merkez K. Satın a 
ma komisyonunda hazır bu 
lunmaları. (358) (5299 

• • • 
Kuleli Lisesi için 300 ade 

Ruğan bel kemeri 7 - 10 · 93 
Cumartesi günü saat 14,3 
dan 15 e kadar pazarlıkla 
tın alınacaktır. Taliplerin 
li saatinde teminatlerile birli 
te Merkez Satın alma koJJlİ 
yonuna gelmeleri. 

(359) (5298 
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