
Belediye Cümhuriyet bayra
mında nümuneye muvafık ol
mıyan bayrakların asılmasına 
müsaade etmiyecek. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Cenevrede umumi içtimalar 
bitti. M. Çaldaris Türk-Yunan 
misakının cemiyet prensibine 
uygun olduğunu söyledi. 
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~Gazi Hz. ile Kral Hz. arasındaki görüşme bugün yapılacak 
1~ Balkanlı 

1
: Milletler arasında ... 

--o--

Siirt Mebusu: MAHMUT 

Bundan bq ıene evvel, Atinada 
beynelmilel ıulh cemiyetinin (Bureau 
international de la paix) bir kongresi 
toplanmıştı. Yunan ıMeb'usan Meclisi 
binasında toplanmııı olan bu kongrede 
her millet, en az yanın düzina murah-

~ has ile temsil edilmişti. Türkiyeyi tem
sil şerefi, yalnız bende idi. Kongrenin 
umumi müzakereleri esnasında "Bal .. 

lıl kanlı milletler arasında birlik vücuda 
8~ getirmek., asırlardanberi ihtilaf, kavga 

ve siyasi ihtilatlara sebep ve vasıta o
lan bu muhitte bir nevi "Balkan lokar
noıu yapmak,. fikri ortaya atıldı. Bil
hassa Balkan milletleri murahhaslarının 
hitabet kürsüsüne çıkarakt bu mevzu 
hakkında düşündüklerini söylemeleri ri
ca edildi. Bu saatte, memleketimizin 
az~ bir misafiri olan Möıyö Venize-
loı ta, Baıvekil olarak orada bulunu
yordu. 

O g'Ün kürsüde söylediğim bir kaç 
satırlık nutuktan yalnız ıu sözleri kay
dediyorum: 

- " ••• Muotala Kemal Türkiye•i 
umumi, mutlak ue samimi bir sulh po· 
litikası taltip etmek karanndad<r. He
le Balkan milletleri arasında her tür
lü ihtilafları gidermek, sıkı bir dostluk 
Yaratmak yolundaki politikayı can
dan özler. Biz Türkler, böyle bir po· 
'itikayı yalnız na.z.ariyat ııe ideoloii 
ıaha•mda değil, hayatla ııe lalbikal
:a tahakkuk ettirmek yolundaki her 
fÜr/ü politika mesaisine iıtirake hc;zz. 
rız/,, 

·Bu sözlerin, o gün pek · samimi ve 
sürekli bir alkıı tufanı celbettiğini ha
tırlıyorum. Y almz şunu da iyi hatır
lıyoruın ki, bu alkışlar, münhasıran 

ı ıulh davamıza, sulh politikamıza olan 
ı inandan, emniyetten doğmuı qeğildi. 

Bunlarda, o günkü heyecanın, sulh 
severlik havasırun tesiri de olmuştu. 
~u_rahhasların hepai, Türkiyeyi olduğu 
gıbı tanımıyordu. Bu ıezilime kuv
vet veren başka bir sebep te vardı: Ba
zı Avrupa milletleri murahhaslarının 
kendi araJannda §Öyle konu§tuklannı 
da işittim: 
. "• •. Bu kongrede de gene hayale, 
eııhama kapıldık. Balkan milletleri 
arasında bir anl~·-..,ıya imkan olur 
mu? Bir defa uı-,. .. _.a bir Türk - Yqnan 
d'!ııası, Türk - Yunan düşmanlığl ııar 
kı, yalnız bu iki millet arasındaki hu
aumet hislerini gidermek için yarım 
asır ister/ Türkiye ve Yunanistan, 
kendi aralarındaki mübadele işlerini, 
alııveriş dav..tlarrnı, harpten mütevel
lit meseleleri halletmeden buradaki 
murahhaslarının dostluktan, birlikten 
ve ittilaktan bahsetmeleri pek garip 
oluyor!,, 

Bu mütaleayı yürütenler, büsbütün 
haksız değildi. Atina ve Ankaranın bir 
araya geleceklerine, sıkı bir dostluk bi
~'.'sı kuracaklanna yalnız ecnebiler de
gıl, aklı haıında olan bir çok Türk ve 
YF unanJılar da ihtimal vermiyorlardı. 

a_kat işte haya) ve evham diye ifade 
kdılen şey; canh bir hakikat oldu. Hal-
0;mızın ~yeti, _rah'.'tı'. ~ulhu lehine 
d a.n ~ guzel neticeyı; ıki memleketin 
d egerl! devlet adamlanna olduğu ka-

ar rnılletlerimizin selim idrakine med-

ınaYun1 olduğumuzu bu vesile ile hatırla
ıyız. 

Yeni Türkiye um - ·ıı-
tl.k umı ve mı ı po-

aıını ıu temel ·· • k 
''Y tta lh . uzerıne urmuıtur: 

ur su ' har•çte s lh 1 p ı· 'k 
sahasındaki her te b 1:1. .:· '~. o ıtı a 

~ 'e busumuz yalnız 
(Devamı-$ inci sahifed~) 

rYeni 

J ır çiçeği 
- Bugün başlıyor 

.. ~.uhterem karilerimiz bugün 4 
uncu sayıfamızda Burhan Cahit R. 
arkkda§ımızın yeni romanını talcj .. 
be başlıyacaklardır. 

-

Burhan Cahit Bey 
Bu yeni R• • d b -erın e ozgun y;llar1 

araaında ailesi d,ag"ıl k b . an, asa ası, 

evı yanan, anasız, babasız kalan 
bir Türk kızının ha'-'k'ı h t 

~ aya ını 
anlatmakta ve harbin ahi-ak- • l'k 
k"I ı .e " . 

ı e~ Üzerinde yaptığı tahribatı 
tahlıl etmektedir. 

Yazılarını aeverek okudu" 
jl"U!lU2 

muharri.rin bu yeni eserini takip 
edersenız ~ok mühim b" · · • d . T ır ıçhmaı 

ava ıle karşı karşıya gelir.siniz. 

Kral Hz. dün V arnada Bulgar Kralı 
Hz. ile uzun bir mülakat yaptılar 

Dost Yugoslavya Kralı Hz. bugün saat dokuz buçukta 
şehrimizi teşrif edecekler ve Reisicümlıur Hazretleri 

namına Büyükderede karşılanacaklardır 
Resmi selam nasıl yapılacak?-Bulgar Kralı ile yapılan 

mülakat .. - Dün Varnada neler oldu? 
EvveJce de haber verdiğimiz veçhi· 

le Yugoslavya Kral ve Kraliçesi A- r 
lexandr . Hazretleri bu sabah Dubrov• 
nik torpitosu ile oaat dokuz, dokuz 
buçukta Yamadan şehrimize muvasa-
lat edecekler ve Reisicümhur Hazret• , 
!erinin misafiri olacaklardır. 

Kral ve Kraliçe Hazretleri dün öğ
le üzeri, Balçıkta Kraliçe Hazretleri
nin validesi Romanya Kra.Jiçeoi Ma
rie'nin, HŞen yuvau kö§künde bulunu .. 
yorlardı. Kral ve Kraliçe Hazretleri 
dün öğleden sonra Balçiktan Yamaya 
gehnitlerdir. Ve Bulgar Kral ve Kra
ıliçesi Boris Hazretlerinin misafiri ola .. 
ra~ kalmıtlardır. lki' Hükllınet Reisi· 
nio bu mülakatta Balkanların son va• 
:ıiyeti hakkında görüttükleri haber ve• 
ı·ilmektedir. } 

Kral Hazretlerinin Yamaya muva
aalatı, karfılanması, Boria Hazretlerile 
mülakatı ve lstanbula hareketi hak
kında Varna muhabirimiz atideki laf. 
ıilatı vermektedir: 

VARNA, 3 (Milli~et) - Yugostaıı. 
ya Kralı Alexandr- ile Kra!İ? Mariya 
Haz.retleri bu akıam saat 4 le Varna
ya Dubraımik torpitosu ile muııasalat 
ı.tmişlerdir, Dubroıınik 21 pare topla 
Varnayı seliimJaml§lır. Bulgar topçu
ları ayni surette mukabele etmiflerdir. 

Bulgar Kralı ve yüksek rütpeli za• 
bitanclan mürekkep maiyeti Panou 
Vera motorları ile Dubrovnik' e yak
laştıkları .zaman gene topla sel.imlan• 
mışlardır. Dubrovnik ile gelenler: Yu
goslaııya Kralı Alexandr· ., Romanya 
Kralı Karo!, Kraliçe Mariya Hazretle. 
ri ııe ceneral Dimitriyeııiç (Yugosliiıı 
bahriye zabitanıdır.) 

Bulgar Kralı vapura girdiği ~aman 
Yugoslav Hükümdarlannı ve diğer 
misafirlerini ve hazır bulunan Yugos .. 
lci.v bahriyelilerini seltimlamışlardır. 

Dubrovnik'ten sıra ile evrJelQ Bul- / 
gar Kralı, Bulgar Kraliçesi Y oanna 
üçüncü olarak ta Yugoslôvya Kral; 
Alexandı·- Hazretleri İnmişlerdir. Yu· 
gosliiıı misafir/erile birlihte Bulgar 
Hükümdarı Varnada Erıksinograd sa
rayına müteveccihen hareket etmi§
lerdir. 

Yugoslôvya Hükümdarları müte
nekkiren seyahat ellikleri için Varna• 
da büyük §ekillerde istikbal merasimi 
yapılmamı§hr. 

Ancak misafirleri Varna aslıeri he
yeti namına Gospodin Pintev seltimla .. 

Bugün fehrimizi teıril eden do•t Yugoalaııyanın yüksek rei•i 
(Devamı S inci sahifede) Kral Aleksa ndr Hazretleri ..... ,,,,,,.,.,,,,,,,,,, ............. _ ....... ,.,,,,,,, .•....... ,,,,,, ···········~············· 

• 
Klearing itilaflarının 

· tatbikatı· için .• 
Vekalet bu itilafların iyi bir şekilde 
tatbikı için bütün tedbirleri almıştır 
İh.~acat. tüccarnnızAlmanya ve F ransaya olan satışlarını 
Turk lırası üzerinden yapmaları menfatalerine en 

uygun bir şekildedir. Vadeli alışlarda tayin olunan 
azami altı aylık müddet icabında daha da 

uzatılabilecektir. 
ANKARA, 3 (Telefonla) _ 

Frnaaa ve Almanya ile ahiren yapı
lan ticari anlaşmalarla bunlara 
bağlı Klearing itilafları tatbikatta 
yer yer ve zaman zaman bazı yan
lış tefsirlere sebebiyet vermektedir. 

Bu meyanda bilhassa Almanya 
i]e yapılan anlatmanın Türkiye a
leyhine tecelli edeceği iddiasını bi
le ileri sürenler olmuştur. Bu iddia 
sahiplerinin zanlarına göre Türki
yenin bugüne kadar Almanyaya o
lan ihracatı, Almanyanın Türkiye-

ye ithalatına nispetle fazladır. 
Klearing tatbikatı lehimizde olan 
farkı izale etmi§ bulunacaktır. Hal· 
buki son üç senelik istatistikler gö
zönünde tutlacak olursa görülür ki 
Almanya ile ticaret vaziyetinde le
himizde hiç bir fark yoktur. 

Bilakis ilk nazarda Almanyadan 
yaptığımız ithalatın ihracatımızdan 

fazla bir yekiine baliğ olduğu mü
tahede edilir. İstatistiklerimize gö
re 1930 senesinde 19 milyon 800 

(Devamı 5 inci sayıfada) 

Azalıklara 
İntihap yapıldı 
Milletler cemiyetinin yeni 
azalıklarına kimler seçildi? 

Gruplar arasında gene 
bir takrir 

Milletler Cemiyeti umumi heyetinin 
evvelki günkü içtimaında bu sene inhi
lal eden üç konsey azalığı için intiha
bat yapılmıştır. Malıimdur ki konseyin 
on dört azası vardır: Be§i daimi ve do
kuzu muvakkat. Bet daimi aza lngil
tere, Fransa, Almanya, Japonya ve ı ... 
talyadır. Bunlar hiç deiifümez. Diğer 
dokuz azanın üçü her sene değİfİyor. 

(Devamı S inci sahifede) 

ı KHU•lllUlllJlllll1E 
İstanbul spor teşkilatı niçin 
birdenbire felce uğradı? 

Kongre ne zaman 
toplanıyor? 

--o--

F enerhahçe de bir beyanname 
neşretti 

- Yazısı spor sütunlarımızda -

llHllltnltllllttllUlllffllltlll 

Aleyhine bir suikaal tertip edüen Başııekil Dollusş ile yeni Avusturya 
Hükumeti. ( Dollu .. elleri dizlerinin üstünde oturan zattır.). 

Avusturya başvekili dün 
bir suikasta uğradı 

Başvekil göksünden ve kolundan 
yaralıdır. Suikastçı yakalandı 

Suikashn, hükumeti devirmek için mi, yoksa müfrit 
bir teşebbüs mü olduğu belli değil .. Vaziyet karışık! 

Dün bize telefonla habe1' verildiğine 
göre, Avusturya Baıvekili M. Dolfuı, 
bir suikasta uğramı§hr. M. Dolfus hü· 
kiinretinıfe son tenıikatı yapıp fırkaJa. 
ra mesnup anzır1arı kabineden çıkar • 
dıktan sonra Cenevreye gitmi§ti. Viyana 
ya döner dönmez, bir suikasta uğramıf 
tır. Bu suikastın münferit bir ıahsın e
seri mi, yoksa yeni hükıimeti devirmek 
maksadına matuf bir 1"1'tip enticesi mi 
olduğu benüz anlaşılmamııtır. 

Dön şehrimizde Dolhıs'un bu ıui • 
kast neticesinde ölduğü ve hüki'imetin 
de iskat edildiği ıayi olmuştu. Yaptığı
mız tahkikattan bu haberin teeyyüt et
mediğini anladık. Dolfus iki yerinden 
yarlı olarak hastahanede bulunmaktadır. 

Dün akşam Anadolu Ajansı bu me
sele hakkında şu haberi vermiştir: 

VIY ANA, 3 A.A. - Havas Ajan• 
11 bildiriyor: 

Hıristiyan • Sosyal klübünün parla
mento biansında yaptığı bir toplantıda 
Başvekil M. Dolfus'e bir suikaste uğra
mıştır. Kim olduğu henüz belli olmı -
yan bir adam M. Dolfus'e doğru iki 
el rovelver atmı~tır. Çıkan kurşunlar, 
zannedildiğine göre, M. Dolfus'un ko ... 
luna ve göğsüne isabet etmiştir. M. Dol 
fus'ün yaralarının ağır olmadığı söy • 
leıııınektedir. 

Suikastı yapan adam yakalanmıştır. 
Siyasi ıJaziyet karışık 

ViYANA, 3 (A.A.) - Avusturyada 

iki yerlndeu yaralanan M. DoUuss 

siyasi vaziyet, hala karışık bir şekilde 
devam etmektedir. t 

içtimai müdafaa teşkilamın vatan -
perverler cephesine karışmı;t olmasına 
rağmen, Hıris.tiyan sosyalJerel içtimai 

(Devamı S inci sahifede) 

Macar takımı geliyor 
Bu takım fevkalade kuvvetli olup 

profesyonel likinin birincisidir 

Macar takımının en iyi oyuncularınd 
kulübünden. Adry Ferene, sağ iç. N 

bek. Nemzeli 

Perıembe günü ıehrimize gelen 
Konvansiyonel trenile Macar profes
yonel birinci liki mubtelit:i §ehrimize 
geliyor. Bu takım muhtelif kulüpler
den teıekkül etmiş ve hepsi milli o
yunculardan ibarettir. 

Fenerbahçe takımı bu aeneki fııthol 
mevsimine çok kuvvetli olarak gıre
bilmek için beynelmilel maç.!ar yap
mayı muvafık bularak bu takımı dn 
Viner aporu olduğu gibi, şehrimize 

an Vadas NllR/os, soğ hal. Somogy 
emzeli kulübünden. Flora Geog, sağ 
kulübünden . • 

davet etmiştir. Macaristanın en lcuv• 
vetli kulüplerinden olan Hungarya, 
Kishet, Nemzeti gibi kulüplerin ele
manları olan ve bu takımı te~ki: eden 
oyuncular Macar milli profesyonel 
kadrosuna dahil olup hepsi gen:; oyun 
culardır. 

Dr. Fodol'un bu takım için bize yaz
dığı mektupta şöyle diyor: 

"lstanbula yolladığımız bu takı!O 

(Devamı S inci sahifede) 

ütün Müvezzilerde ı ır ın la • • • • 1 
' .• 
yı • 
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Tarihi tefrika: 129 

y,._,, s. "· 

Sultan Muradın hastalığı 
Sultan Muradın dimağını, sinirlerini bozan sebepler, saikler. 

1 -Sultan Azizin mektubu. - Şeyhislam Hayri Efendinin hal' 
l fetvası. 

ı Sultan Murat, hakikaten acına- ı Avni Paşa, Sultan Muradın esl.tj 
cak derecede hasta idi. Kendi hu· tanıdıklarından, sevdiklerinden 
susi doktorunun tatbik ettiği usulü kimsecikleri görmesine müsaade 
tedavi, dımağı, sinirleri zayıf bir etmemi~ti. Meseli fehzadeliğinde 
biçareyi değil, sinirleri nasırlatmış, pek sıkı ve samimi görüşüp söh
ta~lafmıt inaanlan bile çddırtma- bet ettiği f&İr Namık Kemal Beyin 
ğa kafi idi. ~ile ziyart-tlerine mümanaat olun-

Bir insanın boğazına günde elli mıqtu. Bu mümanaatın sebebi, Hü 
altmı' tane sülük yapıtbnlıraa ne seyin Avni pafAnın utipdada mey
oluı 7 nUDun hayali bile akıl oyna· yat olması ve Metrutiyet taraf<ar
tabilir. farına aleyhtar bulunması idi, Ye-

Sultan Murat, hastalığı bengi· ni Padişahın Namık IÇ.emal Bey 
mıııda ekseriya hiç bir söz söyle- gibi münevverlerle temasını iste
mez, konutmazdı; oduına kapa- miyordu. -
nır , ağlardı. Yatağına yattığı za- l9te bu zecri, kahri muameleler 
rnanlarda saatlerce gözleri açık üzüntüler, sıkıntılar Sultan Mura
olarak sakit, ıamit kalırdı. dın yeni batlıyan hastalığını~ aü-

lki buçuk, üç ay süren hastalı- ratle ilerlemesine sebep olmuştu. 
ğın bu hat devresinde, ağzından Hele CülU.ün ikinci günü amca
çıkan sözler pek mahdut, adeta ... Si mahlu Paditah Sult· °l Azizden 
yılı gibiydi. Bunlara .ayıklama da gelen çok acıklı, yanıklı tezkere 
denebilirdi: Sultan Sultan Murada pek dokun-

- Ben, Han istemem... Ben, muftu. Sultan Aziz, bu tezkereyi 
•PadiJahlık istemem! mahpus olduğu Topkapı sarayı· 

Cümlelerile sülüklerden tiki.ye- nın en karanlık bir dairesinde yaz
te münhisirdi. Fakat çok kereler: mıştı. 

-- Y arap ! Y arap ! Kurtar beni: Abdülaziz, tezkeresinde, döftü
Diye halas istediği de rivayet o- ~;; o tPnkuhai azap ve ıstıraptan 

lunmaktadır. kurtarılmasını ve nefes alıp yata-
Merhum Müşarünileyh, nef- yabilecek bir mahalle naklini yal-

ıilemirde çok nazik, iyi kalpli; kü- varmıştı. . . 
çuk büyük herkese kartı mültefit, . Sultan Murat, bu_ 1stımdatname
nivl\7itkar; lisana a,ina, garp me- YI. oku~~ f.evkalade ke~erlen
deniyetini iktibasa istekli, terakki ~~· ~uthış bır heyecana ugra~ı~ 
ve teceddüt perver olup bu hasta- gozlerı yafararak, Batmabeyıncı 
lığa uğramıt olmaSl idi, vücudun· Etem Beye: . . .. . •. 
dan millet ve memleketçe istifade - Babam gıbı hurmet ettıgım, 
memul idi. sevdiğim amcamın ellerinden öpe· 

Ne çare ki gençlik zamanmda, 
şehzadeliğinde itrete inhimaki ve
&3.ir suistimalleri vücudunu, bün
yesini yıpratmış, asabını bozmuttu. 
Sonra da Amcası Sultan Azizin 
a skeri kuvvei mücebbire ile tah
tından indirilmesi ve ayni kuvvei 
mücebbire ile pek korkunç bir tarz 
da kendisinin icl.U olunması di
mağ ve asabı üzerinde çok muh
rip tesirler yapmıftı. 

Sultan Muradın cüluıü, hakika
ten pek dehşetli ve korkunç bir 
tarzda yapılmıttı: 

Dolmabahçe, Betiklaş, Ortaköy 
sarayları kara cihetinden saffı
harp halinde binlerce askerler, de
ııiz tarafından müheyyep zırhlılar 
tarafından abloka edilerek aletten 
ve çelikten bir çenber içine alın
mış i<li. Bu manzara, en metin yü
rekli erleri bile korkutmağa kafi
di. 

Veli .. ht Murat Efendinin hiç bir 
şeyden haberi yoktu; tatlı sabah 
uykusundan ansızın uyandınlmıt 
ve çalyaka edercesine, hem de u
!!Ulü adet hilafına mahfuzan Babı. 
saraskeriye götürülmüftü. Biat me
ra,;imi de garip bir tarzda icra e
dildikten sonra Topkapı Sarayına 
gidi' yaptırılarak Saltanat tahtına 
o urtulmu~tu. 

S.lrayına avdetinde, Hüseyin Av 
ni Pa .;ı, yeni paditahın yanından 
ayrılmamıf, onu sıkı bir nezaret al 
tına, gc;z hapsine almıftı. Hüseyin 

rim. Gidin, istediği, rahat edebile· 
ceği ferah bir daireye naklettirin ! 
Dem itti, 

Bütün bu haller yetmiyormut 
gibi, bir kaç gün sonra da, mabe
yinci Sait Bey, kota koşa huzura 
gelip, Hüseyin Avni paşa ile konut 
makta olan Sultan Murada, guya 
bir müjde gibi, amcasının intihar 
ile vefatuıı haber vermitti. 

Zavallı sinirleri bozuk Paditah: 
- Vah! Vah! 
Diye bir kaç kere inledikten 

sonra: 
- Şimdi halk, bunu benden bi

lecek! 
Demi' ve son derece bir teessür 

göstermişti. 

Y ukandanberi saydığım, mües
sir, müellim, müheyyiç sebepler, 
hadiseler zaten zayıf olan biçare 
Sultan Muradın kabilişifa ve İfa
kat olmıyacak cinneti mutabbaka
ya giriftar olmasını intaç eylemif, 
gün geçtikçe hastalık ve nihayet 
Şeyhülialiim Hasan Hayrullah E
fendinin imzasını havi olan: 

lmamül Müılimin olan zat CÜ· 
nunu mutabbak ile mecnun olmak
la imametten maksut fevt olsa 
uhdesinden imamet münhal olur 
mu? 

Elcev•q: Allahüa.lem olur. 
Ketebehullakir 
Hasan Hayrıdlah 

Ala anha 
Fetvasile iskat olunmuftu. 

(Bitmedi) 

Yarın: 

Sultan Ha midin culiisu 
1 / 

1 
Sultan Hamit, tahta, n~~ çıkmııtı?- Sultan Hİlmit, 

._. Eşref saatte salona guıyo r. - İcin için üzülenler. 

Bükreşte 
Cümhuriyet 
Bayramı ----

Radyoda 80 kişi Türk 
marşını söyliyecek 

BÜKREŞ, 3 A.A. - Anadolu Ajan
ıının Balkan huıuıi muhabiri bildiriyor: 
Bükreıte Türkiye cümhuriyetinin onun 
cu yddönümünii tesi't için Türkiye do.,. 
tu Romanya münevverleri tarafından 
yapılan proırram hülasası ıudur: 

Radyo ne,riyab cemiyeti her ıene 
verihneai mutat olan mÜ5amerelerine 
bu sene 29 birinci teırin akfllllU Türki
yeye ait netriyat ile başlıyacal<tır. Tür· 
kiye sefiri bir hitabe söyliyccek ve onu 
takiben Romanyarun en maruf hatiple· 
rindr.n iki zat Türkiyenin cümburiyet 
İ~arcıindon b<ri her sahada elde ettiği in 
ki:;af lınkkmda konfeı·arular verc: ktir. 
liO ki•iden mÜl"ekkep bir Romen tegan
ni heyeti milli · İ Urk marıını ıöyliyccek
ladir. 

. Türk halk ıarkıları radyo cemiyeti
nın crlccıotr.-.ı tarafından çalınacaktır. 
IlJnd«tn ba~ka., "Avrupa fikri" ismini ta 
fıyan ve mar"C muharrir Mile. V akares 
ko'nuıı re;,; b11lunduğ'11 cemiyet ilk tq. 

1 M. Venizelos dünü 
Adada geçirdi 

M. Venizelos ve refikuı dün Büyü
kadada bir ırezinti yapnııfbr. Muhte
ıem miaafirimiz refakatinde Yunan 
gazetecileri bulunduğ-u halde bir 
mufla Büyükadaya gitmit ve öğle ye
meğini Kalipso otelin<ie yemittir. 

Öğleden sonra araba ile bir tur yap 
mıt ve aktam aaat 18.30 da Perapalaı 
oteline dônmüıtür. 

M. Venizelos,,ve refikası yann ıa· 
balı Stelli. d 'ltalia vapuru ile Pireye 
hareket edeceklerdir. 

rinin 24 üncü •alı gÜnÜ diğer bir suare 
hasredc<:<!k ve bu suarede Yine Bükre -
tin en maruf ilim ve sanat adamları Türk 
ruhiyatı, Türk halkı, Türk memleketi ve 
Tü,·k tarihi hakkında müsahabelerde bu 
lı.mac.aklarc!ır. ., ı. 

Milh bayram gÜnÜ olan 29 birinci tef 
rin günü Üniversul, Dimintsa, Kuren • 
tul, Kuvcntul, Oretka tea, Viterul, En
dep~ndan Rumen ıribi Romanyanın en 
m•ruf gazeteleri, bir sahifelerini, on ıe
ne zarfında Türkiye cümhuriyetinin ta
hakkuk ettırdiği her nevi eserleri reai.m
lcr ve istatiılil<lerle tetkike ıu...-edecdr.· 
tir. 

Mll.LIYET ÇARŞAMBA 4 T RINIEVVEl 1933 

HARiCi HABERLER 
Herkes birer 
Nutuk söyledi 

Kubada 
Gene çarpıştılar 

--o-

Cenevrede heyeti umumiye Amerika daima müteyakkız 
müzakereleri kapandı vaziyetini mu haf aza ediyor 

Cenene, 3 (A.A.) - Ha1'&1 Havana, 3 ( A.A ) - Hotel 
ajan.ı bildiriyo: National de hükumet kuvvetleri 

M. Paul Bancour'un clilnkll tarafından muhasara edilmiş olan 
Milletler cemiyeti heyeti umumi- biler lı:anlı bir miisademeden 
yeıinde söylediği nutkun en esas· sonra teslim olmuJlardır. 119 ölü 
lı kısmı hiç ınphesiz dörtler mi- ve bir kaç yüz yaralı ,.ardır. 
alı:ının naııl ınıntakavl minklar Havana, 3 ( A.A) - Dilnkll 
zincirine dahil l:ulunduğunu ve karışıklıklar esnasında kırkı asker 
milletler cemiyeti ıihniyetine uy- onu zabit olmak üzere 75 kişi 
gnn oldujunu gösteren fıkradır. ölmüş, 20D kişi yaralanmıştır. 
M. Paul Boncour demiştir ki: Müsademeler esnasında. talebeden 

Bu mıntakavi eserini yanyana ve halktıfn bir çok kimseler d~ 
getirmek, telif ve tanzim eylemek yaralanmıştır. 
laz : mdır. Şayet bu eserleri her- Havana, 3 (A.A) - Amer:ka 
hangi bir mısakta derpiş ve tas- haric:ye nazıri M, Hu!l'ün Cuba'-
hib olunan ameli kaidelere l:ağ· daki vaziyet:U kendisinde hiç bir 
lamak için ortada bir milletler telat ve endişe uyandırmadığı 
cemiyeti olmaaaydı bunlar biri- yollu beyanatın aksine olarak 
bir:le tezat teıkil ederlerdi. Bu Havana mahfillerinde söy'.endiğine 
gibi anlaşmalar, teşriki mesai göre Amerika bahriye nezareti 
lüzumunu kabul eden büyük de"r- Cuba'da bulunan S,000 Amerikalı 
letler, c!örtler misak.om olduğu ile yabancının can ve mallarının 
gibi daha evvel:len bir m'.sak ile korunması ma'<sadile icabında ya-
bağlı bu'unurlaraa daha ziya<!e pılacak b'.r müdahele için her türlü 
zaruret kespeder. hazırlıklarda bulunmaktadır. 

Nutkun l:u kısml heyeti mu- Yeni Meksika kruvazörll, Ha-
rahhaslır ve bilhassa ltalya ıAı- vana'ya gitmek iizere yola çık· 
niyeti tarafından alkış~anması bil- mııbr. 
yllk ekseriyetin a; ni fikirde ol- Wyomiug knıvaıiiril ne, 600 
duaunu göıtermİftİr. bahr'ye silihendezile birlikte Ham-

CENE VRE, 3 (AA.) - Hemen ton Roads'dan harekete haz 'r b:r 
bütiin heyeti umumiyenin alkıf· haldedir. 
ları arasında bitirdiği bir nutkun
da M. Paul Boncour, erkekçe ka
rarlar almanın şiddetle lüzumun
dan babsetmiıtir. Zira, Silahları 
bırakma konferansl makul bir 
muahede ile neticelenirse misak
ların milli emniyetleri, müsavi ve 
faydalı bir kontrolii.u muahedenin 
tatbikını temin edip etmiyeceğini 
ve muahedeye hürmet ettirmek 
hususunda del'letlerin tesanüt 
gösterip gösteremiyeceklerini bil
mek lazımdır. Silahları bırakma 
konferansının veçhesini milletler 
cemiyeti heyeti umumiyeıındelii 
hava, heyeti umumiyenin alacağı 
kararlar tayin edecektir. 

Nutuk ve Fransız gazeteleri 
PATİS, 3 (A.A)-Havu Ajansı 

bildiriyor : Bütün gazeteler M. 
Paul Boncour tarafından dün 
Cenevrede söylenilen nutkun şu
mülünü ehemmiyetle kaydetmek
tedirler. Le journal diyor ki: 

" Fransanııı sesini duymadan 
silah bırakımı üzerindeki müza· 
kereleri anlamak çok müıkül 

olurdu. M. Paul Boncour dün 
söylemek lüzumunu duymuttur. 
Çünkü bugün Berlin ve Londra 
hükilmetleri silih bırakımı hak
kında müzakerelerde bulunacak
lardır. Fransız hükümeti daha 
evvelden kendi vaziyetini turih 
etmek istemiştir.,. 

Pelit Parisien gazetesi de M. 
Paul Boncour tarafından söyle
nen nutkun diğer heyeti murah· 
basalar üzerinde hasıl ettiği tesiri 
kaydederek diyor ki: 

" M. Paul Boncour, Milletler 
Cemiyeti kuı u'alıdanberi Franaa
nın kendisine maletnıiş olduğu 
itimat ve teıriki mesai siyasetin
den katiyen ayrılmamak hususun
daki azmini teyit eylemiştir.,, 

CENEVRE 3 (A. A. ) - Umu
mi mllzakereyi kapatmadan evvel 
reiı ıöz istenıiı alan •'>n hatip
lere ıöz verdi ve bu arada İran 
murahhaaı, hükümetinin Milletler 
cemiyeti hakkındaki hislerini bil
dirdi. 

Bundan sonra birinci komis
yonun, 1936 senesine kadar kon
sey azaları sayısını muvakkaten 
9 dan· ıo a çıkaran projesi itti
fakla kabul edildi. 

Bu kararın konsey tarafından 
da tasvip edilmesi lazımdır. 

Heyeti umumiye müzakereleri 
kapatmııtır. 

M. Çaldaris Türk-Yunan misa
Kından bahsetti 

Cenevre, 3 (Milliyet)- Cemi· 
yeti Akvam müzakereleri esna
sında söz söylerken M. Çaldaris 
Türk-Yuıwı misakının ehemmi~ 

Borçlar meselesi 
Müzakereler gelecek haf

taya bırakılacak 
V AŞINGTON, 3 ( A.A) -

Maliye nazırı muavini, M. Ache
so:ı'un bil.::irdiğine göre 5/10 
tarihinde bıtlayacak olaıı harp 
borçlan müzakerelerinin gelecek 
haftaya bırakılması muhtemeldir. 
Çünkü bu hususta M. Roosevelt 
ile vaziyet gö:ü:ülecekt'.r. 

M. Paul Boncour 
Yakında Varşovaya gide

ceğini söyledi 
Varşov.ı.. 3 (A.A) - Cenev

rede b'r Polonyah gareteci ile 
görüşen M. Paul Boncour,hariciye 
nazırı M. Bcck'in ziyaretini iade 
için Varşovaya gelmek n·yetinc!e· 
olduğunu söylemiştir. 

Gaz:teler M. Tituleaco'nun 
eyın 8 veya 9 unda Varıovaya 
gchceğini yazıyorlar. 

Amerikada kalkınma 
SIKAGO, 3 ( A.A. ) - M. 

Roosevelt, Amerika·legion • nunun 
senelik milli kongresine hitaben 
söylediği bir nutukta demittir kiı 

Milli kalkınma programım:zın 

tam bir tekilde tatbiki altı ay
dan evvel yapılamaz. 

l~ı..izlerin sanayi işlerinde kul
landabilmeıi tam bir tekilde ya
pılamamiş hazan az ve bazan 
bir çok ki,iye it bulunmuştur. 

Fakat netice Iehimizdedir. Kre
diler bankalarda conmut \'8Zİ· 
yette kalma~arı bertaraf edilmi.ş
tir. Ve 1-·· krediler iflemeğe 

baılamıttır. Çiftçilerin kazançları 
artıyor, fakat daha arttırmak 

lazımdır. Sanayi kalkınıyor, lakin 
bu kalkınmayı da arttırmak için 
alım kudretini arttırmak lazım· 

dır. 

Uzun rekor peşinde 
Coll:nğ Vood, (Antario'da) 3 

(A.A) - Tayyareci Molliıon ile 
karısı Bağdad'a doğru uzuıı bir 
uçuş yapmilk için iki defa hava• 
lanmak istemişlerdir. Faket çok 
olan "Seafarer l.I ,. adlı tayya
releri bu tetebbUsler:n ikisinde de 
y . rden kallımilmıttır. 

yetinden bahsetmiştir. 

Türk-Yunan hudutlarının ma
suniyet ve müdafaasının Cemiyeti 
Akvamın sulh prensiplerine mu
vafık olduğunu, Yunaniıtanın di
ğer ko!Dfularile de yakınlafmayı 
arıu ettifini de ilave etmiştir, 

D 
ticari bir 

• 
Sovyetlerle 
mukavele ımza edildi 

Ruslar 17 Şubata kadar bizden iki 
milyon liralık mal alacaklardır 

ANKARA, 3 (Telefo™a) - lktıs at V•k&letile SoY)'et Ticaret müıneaal
li araaında bir müddetten beri devam eden müzakere neticelenmİf Ye muka• 
vele imzalanmıfbr. 

Derhal meriyete giren bu anltma e.<a•lanna göre Rusya 17 ıubat 1933 
tarihine kadar memleketimizden (2) milyonluk mal alacalı: ve buna mülta
bil memleketimize kontenjana tabi olmadan ayni miktarda Rua malı ithiııl 
edebilecektir. 

Rusyanın bizden alacağı mallar yün, tiftik, hayvanat ve zeytin olacak• 
trr. Mükabilinde ithal edeceği Rua mallan meyanında Şark Vilayetleri• 
mizin ihtiyac• olan teker bulunacak tır. 

Romen Hariciye nazırı ayın 
onunda Bükreşlen hareket edecek 
BVKREŞ, 3 ( A. A.) - Anadolu Ajansının Balkan hcuıui muha

biri bildiriyor: M. Titulesko, ayın dokuzunda Var,ovadan buraya 
gelcek ve ayın onunda Bükre1ten Ankaraya hareket edecektir. 

Bükreş mahafilinin Varna mülaka
tının neticeleri hakkında kanaati 

--
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BlJKREŞ, 3 ( A. A.) - Anadolu Ajansının Balkan hususi muhabi- ni d 
ri bildiriyor: ı Olur. 

Bulgaristanın umumi vaziyetini yani kralın vaziyetini, lmkii.metin lekt 
vaziyetini, fırkaların vaziyetini ve komitelerin vaziyetini ve hakim o- çok 
lan tesirleri bilen Romen mahafilinde Varna mülcikatının Bıdgariata- diye .. 1 
nı imk&nnz taleplerinden vazgeçirecek, umumi bir anlapna çerçeıJe-
si içerisine alması temenni edilmekle beraber Bulgamtandaki tema
yüllerden doğan vaziyetin bu hususta çok ümitbahf olmadığı Ja giz.. 
lnememektedir. 

Türk - Bulgar ticaret muahedesi 
ANKARA, 3 (Telefonla) - Türk - Bıdgar ticaret muahedai 

müzakeratını Bulgari.atan namına idare edecek olan Bulgar Milli 
Bankası mümessili geldi. lktuat Vekili tarafından kabıd edileli. Mii· 
zakerata Harici~'e Vekaletinde devam olunmaktadır. 

Bu defa müzakerenin itiliilla neticeleneceği kanati vardır. 

Akay idaresinin geni vapurları 
ANKARA, 3 (Telefonla) - '.Akay idaresi için satın alınması ka

rarlaşan iki yeni vapurun evsaf ve şeraitini tespit etmek üzere lstan
bulcla Akay idaresinde bir komisyon tefk ili kararlaşmıftır. Bu kom;.. 
yona bir len heyeti iftirak edeceği gibi Adalar, Kadıköy ve Haydar• 
pa,ada oturup ta bu tarafların ihtiyaçlarını yakınılan bilen bazı zevo
tın da mütalealarından istifade edilmek üzere komisyona aza ola• 
rak iştirake davet edilmeleri la;·dal• görülmü,tür. 

Küçük sanatlar kanunıı hakkında 
bir talimatname hazırlandı 

:ANKARA, 3 (Telefonla) - Küçük sanatlar kanununun tatbika
tı için hükiimet kendisine verilen salahiyete istinaden bir talimatna
me ve bir de tamim hazırlam<ştır. Bu talimatname ve tamim yakında 
bir kararname ile nqir ve ilan olu nacaktır. d 

• 
lktısat Vekili Sümer Bankta 

:ANKARA, 3 (Telefonla) - lktısat Vekili Mahmut Celal B. bu
gün öğleden sonra yeni dairesine yerlqen Sümer Bankı ziyaret et· 
miştir. 

Fuat Bey riyaziye muallimi oldu 
:AN KARA, 3 (T elelonla) - Maarif Vekaleti orta tedrisat Umum 

Müdürü Fuat B. Kandilli Lisesi riyaziye muallimliğine tayin edilml,
tir. Yerine kimin tayin edileceği henüz maliim değildir, 

• 
iş Bankası Baş mü/ ettişi 

"ANKARA, 3 (Telefonla) - t, Bankası BQfmiilettifi Sami Be
yin lktuat Vekaletinde mühim bir vazifeye tayini kararlapnlfhr. ı, 
hayatında bulunan münevver ve kıymetli elemanlann daha bu tayi
ni takip etmesi ihtimali kuvvetlidir. 

Cümhuriyet bayramı marşı 
AN KARA, 3 ( A. A.) - Cümh uriyetin onuncu yılclönümünü katla· 

lama yüksek komisyonu riyasetinden: 
Yüksek Komisyonun kabul ettiği onuncu Cümhuriyet Bayramı 

marşının notaları clağıtılmı,tı. Bir kaç günden beri çalı,tırdan Anka
ranın bütün mektepler talebesi buııün Halkevincle toplanarak hep 
bir ağızdan ilk provayı yaptılar. Tecrübe muvaffak oldu • 

Takas komisyonu muntazaman toplanacak 

Taku Komisyonu dün de Vali muavini Ali Rıza Beyin reisliği altında 
toplanmı§hr. Komiayon elde muameleli İ§ bırakmaınak için muntazaman iç· 
tiınalar yapacaktır. Takaa Heyetinin büroau da teıekkül etmiş, dünden iti
baren Ticaret Odasından vilayete gel en ki.tipler de çalışmıya baflamıılard•r• 

Konıiayondan bir aza ile Ekaper Heyeti dün ihraç edilecek mallar için 
mahallerinde tetkikat yaparak kıymet koymUftur. 
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Sakat bir düşünce 
iki kardes .. tesadüf hunları bir 

mektepte, ~ir sınıfta birleştirmiş. 
Beraber dıploma almışlar. Bera· 
her mesleğe girmişler. Ve nihayet 
geçenlerde Maliye müfettit mua. 
vinliği için açılan bir imtihana gir
mişler ve gene beraber muvaffak 
olmuşlar. 

Tabii bir netice ve hoş bir tesa· 
düf. 

Fakat bu beraberlik ve bu kar
deşlik idare hayatında onlar için 
batıra gelmiyen bir ayrılığa sebep 
olmus. 

İki. kardeşin ayni meslekte ol
maları mahzurlu görülmüş. Ayni 
' tihanda muvaffak olan, binaen· 
aleyh imtihan şartlarına göre tek. 
lif edilen fazifelere hak kazanan j. 
ki kardeşin bir meslekte buluşma
larına kanuni mesağ var mı yok 
mu diye Devlet Şurasına sor~lmus. 
Şura dü.şünmüş, taşınmış fU ceva: 
bı vermış: 
. "İki kardeşten hangisi imtihan
da daha fazla muvaffak olmutsa 
onun tercihile diğerinin reddi la
zımgelir.,. 

Bu fetvanın istinat ettiği idari 
sebepleri tabii bilmiyoruz. Y al;.ız 
bir mesele var. 
. Ya hu iki kardet imtihanda ay

nı derecede muvaffak oldularsa!? 
Olur ya, sonra her sanatte, her mes 
lekte hatta meb'usluğa kadar bir 
~k biraderler birletmişlerdir. Şim 
~~ye ~a~ar böyle tesadüfler çok gö
rulmuttür. Mesela Fransanın en 
ınethur diplomatlanndan Jules 
Caınbon ve Paul Camhon hireder
ler ikisi de Elçilik mesleğinde bir
leşmitlerdir. Ve Fransa hu iki dip
loın'."tın mesaisi ile iftihar eder. 

Bızde de huna benzer misaller 
~e~ çoktur. Bu iki kardeş müfet
tişhk İmtihanında muvaffak olddu 
~arsa bunu zekalarına, bilgilerine 
h orçlud1;1rl~r. Kardet olmak ayni 

8
aktan .ıstıfade etmeyi menetmez. 
d:~?a .'dar~ m~h~~ . da pek varit 

~ıfldır. Çunku ıkı bıraderin ayni 
vazı ede aın· cı h. 

1 
ır ve memur vaziyetin-

e ır eşmelerine imkan yoktur 
.~~sa bi!e 0 zaman böyle bir tesa: 
duften ıctinap etmek mümkündür 
l~are mesleği liyakatli İnsanlar i
çın devamlı bir itila yoludur. yarın 
kardeşlerden birinin defterdar ö
te~inin meb'us olmıyacağım ki~ te 
mın eder. imtihandan maksat dev
let makinesine değerli, istidatlr 
Uzuvlar tedarik etmektir. Yoksa 
İ~~han biraderlik, süt kardeşlik 
gdıh~.lkd~rabetleri ayıklayan süzgeç 
egı ır. 

• Napoleon, çıkmasını istemedigv'ı 
1 1 . k . ş erı . 0mısyonlara, tfiralara hava. 
e~ermış._ Büyük inkılapçılar bu ma
hıyettekı heyetlerden hiç hotlan-

azlar. Vakia kararlarını daima 
ilmi bir kanaate veyahut esaslı bir 
tecrübeye İstinat ettiren hu gibi hef etler acele iş görmek istiyen dev
F!ıc adamları için sıkı bir firendir. 
d at makine ilminde firenin fay
b '.18~ kadar zararı da olduğu sa. 

•ttir. Sıkı firen çok defa sakatlık 
yapar. 

h tana öyle geliyor ki iki kardeş 
d uf akardan sonra ömürlerinde ilk 
lae da aTrdet olduklarına kızmış-

r ır ev kk l' . bn • .
1 

e e ı memurıyet haya-
ın cı velerinden bahsetınezler. 

1 
Burhan CAHIT 

BORSA 
Oı Bıuıkaaından alına.. cetveldir) 

3 Teşrinievvel 19J3 
Aktam F' ti 1 • • r ı 

1 

TabYilit 
Elektrik 
Tram••F -.-
Tiinel 
Rıb.trm 

Anadolu J 
N ili 

17,60 
45,75 
47,25 
51,20 Müme.aail 

1 ESHAM 
t Baınka•ı N... T I-' 

-.. eQon 

•ı •• Ham.ili.na 9,50 Bomonti 
••·• · 9.55 T erko• 

" " IYlll•<ı•ı• 10 
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19,25 

15,25 • " 
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27 
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18, 
1,25 
2,05 
2,85 
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Lordra 
~iiıyork 
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Sor7 a 

1206 ! 647 
73.85 

3,3885 
S02 

82,8425 
2,4425 
1,1712 

66,1225 

NUKUT 

Kuru, 

20 f. Fran•ıı: -W 
l laterliı:ı 648 
1 D~lar 135 

20 Laret 2 ,3 20 1 • . ıı.ı.u.. 117 
20 Drahtni 24 
20 1. ı....... 818 
20 Le,,a. 2S 
:ıı K ,-

ur. C:ek 118 
1 Flori. 

83 

Prai 
Viyan. 
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Beri in 
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Bü.krq 
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(Sabt) 

1 ŞiJie, 
l Pe~eta 
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1 Z lot.i 

20 Ley 
20 Din.ar 

15,92 
4,33 
5,65 
1,98 

4,1975 
4,1975 

1,98 
79,06 

1oaı.50 
• 

A•. 24,SO 
16 
48 

24.-
0.23 

5S.-
l Çeırno•iç 
l Altnı 9,22 

0,37 
2 ,43 

1 "'1•cidiye 
Banin ot 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 4 TEŞRiNiEVVEL 1933 

• 
ŞEHiR 

Ekoaeml 

Üzüm, incir 
-----<>--

Ege mıntakasında vaziyet 
nasıl tahmin ediliyor? 
Ege iktısadi mıntakasırun 1933 se

nesi üzüm mahsulü 50 - 55 bin ton 
tahmin edilmiştir. 1932 senesı üzüm 
mahsulü 56 bin lon idi. Bu sene hava
ların serin gitmesi hasebile üzüm mah
sulü piyasaya biraz geç gelmiştir. Ge· 
çen sene borsaya ı 7 ağustosta gelen ilk 
üzüm mahsulü bu sene 28 ağustosta 
gelebilmiştir. 

Mevsim başlangıcından eylôl sonu
na kadar İzmir limanından ecnebi mem
leketlere 2,905,000 kilo üzüm ihraç 
edilmiştir. Almanya ve ş>mali Avrupa 
memleketlerine bu müddet zarfında ya· 
pdan ihracat iki milyon kiloyu geçmiş· 
tir. Son hafta zarfında lzmir borsa
sında üzüm fiyatları cinsine göre dokuz. 
kuruş ile yirmi dört kuruş arasında ol· 
muştur. Ayni hafta zarfında Hamburg 
borsasında Türk üzümlerinin fiyatları 
cinsine göre on altı ile yirmi altı filo
ren arasında bulunmuştur. Fiyatlar ge
çen seneye nispetle biraz aıağıdır. 

Ege mıntakasının ı933 senesi incir 
rekoltesi 27 bin ton tahmin edilmiştir. 
ı932 senesi mahsulü 25 bin ton idi. 
Havaların serin gitmesi dolayısile mah
sul piyasaya birall geç arzedilmişlir. 
Geçen sene borsaya 29 ağustosta gelen 
incir bu sene ancak 10 eylwde gelebil
miştir. Mahsul iyidir. 

Mevsim başlangıcınıfan eylul sonu· 
na kadar muhtelif ecnebi memleketlere 
706,000 kilo İncir ihraç edilmiştir. Bu 
müddet zarfında en fazla ihracat yapı
lan memleketlerin başında Mmr gel
mektedir. Sonra s1rasile Almanya ve 
§imali Avrupa memleketleri ve lngil· 
tere gelmektedir. 

Son hafta zarfmda l zmir borsasın
da kaydedilen İncir fiyatlan cinsine gö
re dokuz kuruş ile on yedi kuruş ara· 
ımda bulunmuştur. Fiyat!..- geçen sene· 
ye niıbetle biraz yüksektir. 

Mevsim başlangıcından eylul sonu· 
na kadar lzmir borsasında sahlan ü
zümlerimizin miktan ı 0,389,000 kilo 
ve incir miktan 2,947,000 kilodur. Bu 
ıene her iki mahsulün de süratle ihra
cına intizar olunabilir. 

Borsa idare heyetinde 
Ticaret .. ., Zahire borsası idare he

yeti dün toplammı ve bonaya ait ida
ri işlerle yeni bütçeye taalliık: eden ba
zı hususat etrafında görüımüıtür. 

Resmi verilmeyen iptidai 
maddeler 

Müddeti biten he§ senelik mevadı 
İptidaiye ınuafiyet cetvelinden iatifade 
ederek gümrük resmi verilmeksizin 
ithal edilen İptidai maddelerden kul
Janılnuyarak 933 senesine devredilen
lerin gümrük resminin fabrikatörler
den tahsil edileceği yazılmı§b. 1ıtan
bul Gümrükleri Ba§müdürü Seyfi Bey, 
bu huausta henüz resmi bir tebligat 
vi.ki olmadığım aöylemiıtir. 

Ofis nakledilecek 
lhracat Ofisi yakında Ankaraya 

nakledilerek şehrimizde bir istihbarat 
bürosu ipka edilecektir. 

Ruhsat almayan ikraz 
mUesseseleri 

Henüz ruhsat almıyan ikraz müeıse 
.aelerinin meydana çıkanlarak mahke
meye tevdii için Ticaret Komiserlerin
den Mahmut, Nahit Tahsin Beyler 
kontrola memur edilmişlerdir. 

ispanyaya yumurta ihracatımız 
ispanya ile aramızdaki ticaret mu .. 

ahedesinin teşrinisani bidayetinden i
tibaren meriyetten kaldırılması tekar
rür ettiği haberi Üzerine yumurta ta
cirleri dün ihracat Ofisile Ticaret Mü 
dürlüğüne müracaatla bundan tevel· 
Jüt edebilecek vaziyetler baklanda ma 
IUınat almış.Jard.r. lktısat Vekaletince, 
bu vazjyetten ibracabmızm müeeaair 
olmaması için baz ıtedbirJer alına
cakbr. 

lspanyol pamuk sanayii 
ml! messilli 

.~Pan~:ı pamuklu menaucat aanayii 
mi ~eaaılı komiro Kotes lktı•at Yeki· 
eti.~n ~el\rimizde bulunan müeuese

lenm zıyaret ebniıtir. 

Malullere maaş 
Harp malulleri birliğinin 

bir teşebbüsü 
Harp malUllerinden olup betinci ve 

altıncı dtteceıl'en mıüul maaır almakta 
iken evvelce bunlardan en seneliklerini 
mensup oldukları malmüdürlüklerinden 
almıı olanlar hakkmda ahiren liarp ma· 
liılleri birliği tarafından yapılan bir te
ıebbüs üzerine bunlara tekrar ma"§ tah 
ais e~ine karar verilmiştir. Yal • 
ruz evvelce almıı olduklan paralarm 
mahsubu icra edildikten sonra maaşla
nndan istifade edecekleri birliğe bildi • 
rilnıittir. Bunu üzerine harp malüUeri 
birliği buna mukabil Mlidafaai Milliye 
vekiletine gönderdiği cevapta, mahsup 
muamelesinin Uzun süreceğinden ve 
malullerin perişaniyetini mucip olacağın
dan bahsedilmit ve bu mahsup sureti -
nin maaı tahsis edildikten SOnnl maaşla
rının dörttte birinin h.":..:J;ilmek suretile 
tekrar maaş i.tası hususunun temini ri
ca edilmi~tir. 

Tehacüm önünde 
Bazı mektepler yarım 

tedrisat yapıyor 
gun 

Bu sene ilk mekteplere pek fazla 
tehacüm olması dolayısile Maarif mü 
dürlüğü mektep ve kadro ile blitün 
talebeyi okutmak imkanını bulama • 
ımştır. Kayıt ve kabuJ de bir taraftan 
devam ebnektedir. Bunun için, Maa
rif müdürlüğü bazr semtlerdeki ilk 
mektepleri öğleye kadar tedrisat yap 
mak Üzere teşkilatlB§hnnışbr. I?u gi 
bi mekteplerde bir kısım talebe öğle
ye kadar ders okumakta ve bu talebe 
gittikten şonra diğer bir kmm ta lehe 
dene ba§lamaktadır. Böyle tec'rlsat 
yapan mekteplerde ders programları· 
nm aaatlerinde değiti.klik yapılarak bü 
tün derslerin okutulması imlıiiını elde 
edilmiştir .• 

Bilhassa Aksaray, Fatih, Karagüm 
rük taraflarında böyle tedrisat ya • 
pan ilk mektepler fazladır. 

llkmekteplere muallim kürsUsü 
konmayacak 

Yeni terbiye sistemlerinden ilk ınek 
tep dershanelerinden muaUiın küı·sü
.sü kaldtrı11"'.ı:>:.ktrdır. lstanhuJda yeni
den inşa edilen bir çok ilk mektepler
de sınıııcu. a t>..u.rsu Konulmakta, yal • 
nız muallim için bir iskemle bulun -
maktadır. Bu suretle mua.llim daima 
talebe arasında bulunmakta ve me!ai 
ile daba yakından alakadar olmakta
dır. llkmektep muaUiın küraülerinin 
liğvi ayni zamanda tasarruf temin et
mektedir. 

Haydarpaşa lisesi 
Haydarpaşada eski Tıp Fakülte•İ 

binasında tesis edilecek yeni liseye, 
Kadıköy lisesinin nakledilmesi tekar
rür etmiştir. Maarif Vekaleti dün Ka
dıköy lisesine keyfiyeti bildirmiştir. 
Bu hafta sonunda nakil bitecek ve ye
ni binada tedrisata başlanacakbr. 

Di~ler muayene edilecek 
llkmektep talebesinin dişlerinin mu· 

ayenesi için Dişçiler Cemiyeti tarafın. 
dan bir komite intihap edilmiştir. Bu 
komite reisliğine Ditçİ mektebi Müdü
rü Kaznn Esat Bey getirilmiştir. Ko
mite bu işi yapmak için belediyeden 
bir miktar tahsisat iatemiıtir. Beledi
ye bu tahsisatı venniıtir. 

Önümüzdeki ay b"§mdan itibaren 
talebenin diılerinin muayenesine baş
lanacaktır. 

Mektepsiz talebe kalmayacak 
Dünkü Son Posta gazetesi bir çok 

talebenin mektepsiz kaldığım ve yer 
bulamadığını yazıyordu. Bu oene bü
tün mekteplerde fazla tehacüm varsa 
da veki.let mektep idarelerine emir 
vererek açıkta ta.lehe bırakılmaınaaı· 
m bildirmittir. 

Muallimlik isteyenler 
Muhtelif derecede muhtelif mektep

lere muallim tayin olunmak Üzere 
Maarif Müdürlüğüne her gün bir çok 
kimse mürac:aat etmektedir. Münhal 
olmadığından hemen bunlann kısınıa
zamı. ret ~e;-'abı almaktadır. Tayin 
beklıyen 11bdalarm adedi bet yüzden 
fazladır. Ayrıca bu hususta Maarif 
Ve-kiletine müracaat edenJerin adedi 
de bir haylidir. 

Son zamanlarda muallimlikten baş· 
ka mektep hademeliğine tayin edil
mek Üzere müracaat edenlerin adedi 
de bir hayli arbnışbr. Anadoludan 
gelen bir çok kimseler mekteplerde 
hademelik almak Üzere Maarif idare· 
sine müracaat etmektedirJer. Bu mÜ· 
r~caatlar da im'L:in nispetinde iı'af e
dılmektedir. Hademelik için müraca
at edenler arasında dikkate §ayan ze
vat ta vardır. Dün, mekteplerde hade
melik istem.ek üzere müracaat edenler 
meyanrnda iki zat bilhassa dikkati 
celbediyordu. Bunlardan biri Anado
l~un büyük ve maruf bir liman ~~hri
nın sabı.t belediye reisidir. Bir difieri 
de sabık bir nahiye müdürüdür. , 

Millet mekteplerinin bes 
senelik faaliyeti ' 

Millet mekteplerinin açıldrğı zaman 
dan timdiye kadar geçen bet sene zar
fındaki faaliyetlerine dair Başvek&let, 
Maarif Müdürlüğünden bir istatistik 
istemiıti. Bu istatis.tik hazırlanınıı ve 
gönderilmiıtir. 

Üniversite kadrosu ikmal edildi 
Üniversite kadrosu ikmal edilmit

tir. ilin edliınelr. üzere bugünlerde 
ali ta.lika arzedilecektir. 

ÖğrendiğinUze göre, kadroya alı
nan yeni muavin profesör namzetle
rinden ve asiıtanlardan bir kıam.ı önü
müzdeki sene sonunda muhte.J.if Avru
pa memleketlerine gönderileceklerdir. 
Gönderilecek muavin namzetleri ora
•larda tetkikatta bulunacaklar ve dok
toral"':rmı vereceklerdir. Yeni namzet 
muavınl~rden dolctoralannı vermİJ o
lanlar hır seneye kadar tezlerini ver
mi §olacaklardır. 

Türk kütUphanelerinde tetkikat 
Roma Darülfünunu türkçe muallimi 

Dr. Ettore Rossi eski Türk kütüphane
lerinde tetkikatta bulunmak üzere 
lstanbula gelmi~tir. • 

Dr. Ro.sai, per~embe günü saat 17 de 
Halkevinde: ''ltalyada Türk tetkika
tmın tarihine bir nazar,, mevzuu üze· 
rinde türkçe bir konferans ver~cektir. 

Dr. Rosai Oriente Modemo mecmu
ası muharrirlerindendir. Şimdiye ka
dar bir çok makaleler neırebnittir. 
Bu meyanda Türk edebiyatr ve Türk 

ı harsi ve muasır bir Türk muharriri 

Mahkemelerde 

İki eroin kaçakçısı 
--o-

Dün de iki kişi daha 
mahkum edildi 

Eroin kaçakçdığı yapmaktan suçlu 
lzrnitli lsmail Haldu efendi ile arkada· 
ıı Hasan efendinin muhakemeleri neti
celenmiştir. 

Her ikisinin de suçu sabit görüldü
ğünden mahkum olmutlardır. lsrnail 
Hakkı efendi bir sene hapis yatacak, 
200 lira para ceza11 verecektir. Hasan 
efendi de 10 ay hapse konulacak ve 
kendisinden 160 lira para cezası alına· 
cakbr. 

Bir dolandırıcı mahkOm oldu 
Simon ismindeki tüccan Ordudan 

kendi namına bir sürü koyun getirdi
ğini ve Hantal zade Vehbi Beyin kain 
biraderi olduğunu söyliyerek dolandı· 
ran sabıkalı güruhundan Cafer oğlu 
Meham.t Ali dün birinci ceza mahkeme
sinde muhakeme edilmiştir. Mehmet A
linin cünnü ıabit olduğundan 3 ay 15 
gün hapsine ve 58 lira para cezası ver .. 
ınesine karar verilıniştir. 

Kanuna mugayir iane 
toplanmış mı? 

Beyoğlu sulh mahkemesi iane cemi 
kanununa mugayir hareketten dolayı 
Beyoğlu Ermeni Kilisesi fıkaraperver 
heyeti aleyhine açrlan davanın rüye
tine baılaınıtıır. 

Heyet reisi Dr. Balıkçıyan Ef. mah
keme reisinin sua11erine cevaben, ka
nuna mugayir harekette bulumnadık
larıru, ancak bazı hayırsever zevat 
tarafından mahalle fakir ha.Ikının ih
tiyaçlarına daha iyi vakıf olmaktan 
ve onlara tevzi olunmak üzere kendi .. 
!erine birer miktar para tevdi edildiği
ni, fıkaraperver heyetinin ayrı bir te
§ekkiil olmayıp kilise mütevelli heye
tine mensup olduklarını söylemiştir. 

Mahkeme iane veren ve isimleri lis
te halinde intişar eden zevatı fahit 11-

fatile dinlemek Üzere talik edilmi§tİr. 

Çarpışma tahkikatı 
Yunan bandıralı Atlas ve Elen va

purlarının müsademesine ait tahkikat 
evrakı liman idaresinden mahkemeye 
devredilmittir. Liman Fen Heyeti, mü
aademede muhti tarafı tespit etmemi§ 
tri. Mahkemece intihap edilecek eh· 
lihibre bu hususta tetkikatta bulun
matkadır. 

Afyon inhisar müdürü 
Ankaraya gitti 

Uyuştunlcu maddeler inhisarı müdü
rü Ali Sami Bey, Yugoslavya ile yapı
lan Afyon ıallı mukavelesinin tatbika· 
ima dair fktroat vekaletinden direktif al 
mak. ve .~karada İnşa edilecek büyiik 
fabrrka ııde meşgul olmak üzere dün 
Ankaraya gitmiıtir. 

Adliye müsteşarı 
Şehrimizde bulunan adliye müste§a

n Tevfik Nazif Bey dün de adliyede 
Bapnüfettitlik dairesine gelerek meıgul 
olmuttur. 

Tevfik Nazif Bey bir kaç güne ı... 
dar Ankaraya avdet edecektir. 

••••llly•d• 

Uygun yapılmamış 
Bayraklar ---

Belediye sahlmasın1 ve 
asılmasını menedecek 

Cümhuriyet bayramı jçin son za
manlarda bayrak yapanlar çoğalmıştır. 
Fakat yapılan bayrakların bir kıs.nurun 
nümunaye nıuvafık olmadığı nazarı dik
kati celbetmektedir. Belediye böyle 
bayrakları rnenedecektir. 

Bir ç~k Anadolu blediyeleri, lstan
bul beledıy~ine müracaat ederek am· 
pul ve bayrak almak için tavassut edil· 
mesini rica ebn.iılerdir. BeJediyemiz 
muhtelif müesseseler tavsiye etmiıtir.' 

Duvarlara asılacak afitlerin Ankara· 
ela basılması bir kaç güne kadar bite
cektir. Bu llfİ!ltt, on ıene evvelki ilrtı
ıadi, İçtimai, adli, ilmi, mali ve maarif 
sistem ve hayat vaziyeti ile cümhuriyet 
idareaindeki yenilikleri resimlerle, mu
kayeııeli ve gayet canL bir şekilde göa
tennektedir. 

Cumhuriyet devrinden evvel medre
aedeıı yetitmit &arıklı bir bocanrn ker
piç duvar araaında ha1trlar üzerine diz 
çöken talebeye, elindeki uzun ve kaim 
sopa ile derı göıtemıesi ile ıimdiki mun· 
tazam sıralarda yerleımiı cümhuriyet
çi talebenin vaziyetini pek canlı olarak 

gösteren bir tablo da bu afiıler ara•m
dadır. 

Duvarlara aoılacak bu afiıler cüm· 
h~riyet idaresinin semereli faaliyetlerini 
hır araya toplıyarak hülasaya ki.fi ge
lecektir. 

lznik gölUne gidenler geldiler 
. ~eledi re seyyabin ıubesinin tertip 

e~~gı lznik gö!ü seyahatine gidenler 
d~n avdet etmışlerdir. Belediye ikinci 
bar seyahat daha tertip edecek ve bu se· 
fer Apolyonet gölüne Trova harabele· 
rine gidilecektir. ' 

Ziya Köka.lp, son 25 sene zarfında 
Türkiyede ve Avrupada Osmanlı ta
rihi mevzularına dai.r bazı etütler 
vardır. 

Vilayette 

Takdirname 
Taltif edilen vali ve 

kaymakamlar 
Dahiliye vekaletince takdirname a· 

lan vali ve kaymakamlann isimleri bil
dirilmiştir: 

Kırklareli valisi lMblunet Faik Bey: 
Nafia İ§lerinde oenelik programın tama· 
mile tatbikine muvaffak olmasından do
layı Nafia vekiletince takdir edilmiştir. 
Zonguldak valisi Halit Bey: Yol pro· 
gramının meydana gelmesinde büyük 
faaliyeti görüldüğünden Nafia vekale
tince takdir edilmiştir. Mudurnu kay
makamı Ali Rıza Bey: Nafia işlerinde 
ve muamelib sairede gösterdiği mesai 
ve muvaffakıyete binaen Bolu vilaye. 
lince takdir edilmiştir. Gerede Kay. 
makamı lsmail Bey: Nafia işlerinde ve 
muamelab sairede gösterdiği mesai ve 
faaliyetine binaen Bolu vilayetince tak
dir edilmiıtir. Turgutlu kaymakamı Ha
kim Şerif Bey: Kaza ·d'ahilindeki srbna 
mücadelesinde gyıterdiği mesaiye bina· 
en takdir edilmittır. Kalecik kaymaka· 
iDi Ragıp Bey: Keokin hükümet tabibi 
Cemal Beyin katillerini elde ebnek hu· 
susunda gösterdiği gayrete binaen An
~a viliıyetince takdir edilmiştir. Kes· 
kin kaymakamı Abdülkadir Bey: K.es
kin hükUıııet tabibi Cemal Beyin katil· 
!erini eldı; etmek hususunda gösterdiği 
gayrete bınaen Ankara vilar.>tince tak
dir edilmiştir. Beytüışebap kaymakamr 
~Bey: K~ dahilinde vücuda ge
tirdıgı asan um.ran dolayısile mülga 
Hakkari vilayetince takdir edilmiştir, 

Sarıyer kaymakamlığı 
Dahiliye vekaleti mahalli idareler u

mum müdürlüğü muavinlik ve birinci 
ıube müdürlüğüne tayin olunan Sarı· 
yer kaymakamı Hüdai Bey yerine sa
bık kaymakamlardan Memduh Bey ta
yin edilmiştir. 

-

Poıreıe 

Mütecaviz sarhoş 
Kahve sahibi tarafından 

ağırca yaralandı 
Y eniıehirde Ayazma caddesinde o

turan Mahmudun kahvesine Feriköylü 
manav Tali.t sarhoş olarak gelmiı ve 
kahve aahibi T alab dışan çrkamıak iı· 
temiı buna ifrit Olan Talat ta Mahmu
dun üzerine hücum etmi§ ve Mahmut ta 
yanında bulunan bıçakla Taliıb yüzün
den ve ağzmqan ağır surette yarala
tmşbr. Yaralı çocuk hastaneye kaldı. 
nlmış ve Mahmut ta yakalanmıştır. 

Getirilen yaralı öldü 
Y alovada Safra köyünde yaralana• 

rak lstanbula getirilen Salt oğlu Hüse
yin Cerrahpaşa hastaenıinde vefat et· 
miştir. Yapılan muayenede Salt oğlu 
Hüseyinin bıçakla böğüründen yara
landrğı ve bu yaranın ölümünü intaç et
tiği anlatdm&fbr. 

Kumar 
Galatada Rıhbm caddesinde yersiz, 

yurtsuz taknrundan Ahmet ve Mehmet 
isminde iki kiti zarla kumar oynarken 
memurlar tarafından görülmü§ 11 kurut 
ile yakalanımılardrr. 

Köylü sigaraları 
Beşiktaşta Köy içinıfe demirciler 

sokağında 37 numaralı yumurtacı Ya
şann dükkanında inhisarlar takip me
murlan bir arama yapmıılar ve dük ... 
kiında 137 paket köylü sigarası buluna
rak müsadere etmişlerdir. 

Kaçak iskambil 
Galatada Necatibey caddesinde Laz 

Mustafanın kahvesinde Hasanm elin. 
de bir deste kaçak iskambil kağıdı gö
rülmüş ve müsadere edilmiıtir. 

Yankesici 
Büyükadada oturan Zübeyde Hanı· 

ımn Karaköyde cebini karıtbrarak yan· 
kesicilik suretile çantasını alarak kaç· 
mak istiyen sabıkalı Baron yakalanmış
br. 

Çinko hırsızı 
Emlak ve Eytam Bankasına ait o

lan Beykoz parkrnclaki harap binadan 
38 kilo çinko çalan ıepetçi lnebolulu 
Rifat çinkolarr götürürken görülmüş ve 
yakalanmrştır. 

Baytarlık işleri 

Umum müdür Konyadaki 
tetkikahnı bitirdi 

Konya vilayetine tetkikat yapmak 
Üzere gibniı olan :i.'jraat V ekiıleti baytar 
itlen umum müdürü Sabri Bey tetkika
tını ~itirere·~- dün ıebrim,jz,. gelmiıtir. 
Sabrı Bey ogleden sonra Vilayet Bay· 
tar müdiriyetine giderek vilayet baytar 
mü.d~rü Etem Beyle görüşmüı ve bay
lan ışler hakkında malümat almıştır. 
Sabri Bey kendisile görüşen bir muhar
ririmize ıunlan söylemiıtir: 

- Konya vili.yetinin idarei hususi· 
yesine ait olan çiftliğin müvazenei umu
miye namına alarak burasını tay depo -
su har ~ çevirmek için tetkikat yap -
tnn. Şimdiye kadar mezuniyetimi ge.;ir
mek üzere lstanbulda bulunduğum gün 
!erde eski Pendik bakteriyoloji enstitü
sünde mevcut elektrik ve motor tesisa -
bnın Karacabey· harasına nakline de ne 
zaret edeceğim.. 

Sabri Byi dün vilayet baytar müdür 
1üğünde viliyet aygır deposu müdürü 
Abdülkadir, belediye müdürü E'sat. yük· 
ıek baytar mektebi müderrislerinden 
Salih Zeki Beylerle bazı zvat ziyaret et 
miıierdir. 
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Mahalle muhtarları 
--·--

Muhtarlıklara kimler ve ne 
zaman tayin edilecek? 

Belediye ve kaymakamlıklarda yeni 
muhtar teıkiliitı için hummalı bir faali • 
yet vardır. Yeni teşkili.tın kanunen yeni 
se~e başlangıcından itibaren işe başlama 
SJ ıcap ebnekle beraber teşkilat kanunu 
evvelde hazrr bulunmu~ olacaktır. O ay 
zarfında belediyenin ta vzif edeceği me
°.'urlar her mahalledeki ihtiyar heyetle
rınden muamelatı tesellüm edecekler ve 
senebaırnda tamamen vaziyeti kal'ramı' 
olarak yeni vazifelerine başlamış ola
caklardır. Belediye bütçesinin müsait ol 
mamasından dolayı şimdilik yalnız nahi 
Y.~rlerde bi_r': memur butundurmağı ·<iÜ· 
"'nmekte ıdı. Fakat Dahiliye vekftleti 
b?na. muvafakat etmemi§tir. Dahiliye ve 
kaleti son defa belediyeye yeni teşkila
tın me~c~t bulunan muhtar tetkilitına 
aynen ıntibak ebnesini bildirmiştir. ls
tanbulda son kadastrodan aonra 600 
küıur ~aile vücude getirilmişti. Mev 
cut vazıyete göre teşkilat için bu kadar 
memur li.zundır. Bunun için de yeni bir 
formül bulunmuştur. Fırka semt ocakla 
n lf!kilatr ııazan dikkate alınarak bu • 
na müıabih ve üç, dört mahallenin bir 
araya gelmesile te!kilat yapmak daha 
muvafık bulunmaktadır. Yeni muhtar 
teş~ili.bm yapmağa memur komisyon 
bu ııle meşgul bulunmaktadır. Yeni teı 
kilatta vazife alacak memurları beledi
yenin halen açıkta bulunan memurların 
dan ıonra tercihan mahalle muhtarları ;. 
çinde kifi liyakat ve dirayette olanlar 
almacktır. Yeni teşkilatın iıe başlama
•ınrn yaklaşmış olması şimdiden bazı ka 
nşıklıldara meydan vermektedir. Bazı 
muhtar!a.r bir takon i~leri hatlarından 
atmak ıçın gelecek seneye devretmeğe 
k'.'lkmaları nazarı dikkati celbetmekte • 
dir, ~unun önüne geçmek için İcap eden 
tedbuler almmışbr. Diğer taraftan yeni 
t~ı~ilat i~e başlarken muhtarlık li•tele
ruıı~. baSJtleıtirlmesi de düşünülmüştür. 
Bugun muhtarlık saliihiyeti çok geniıtir 
ve mwıınelat hayli karışıkbr. Yeni vazi
yette muameli.t daha l>a,sit ve halk için 
~olar bir hale konulacaktır. Muhtarırk 
ı~lerınde ~lınacak Ücret te bir cetvel ha 
linde tesbrt ve ilan olunacktır. ·-
İstanbul un 
Kurtulduğu gün 
Yapılacak merasim pro

gramı tesbit edildi 
6 teşrinievvel l stanbulun kurtuluş 

bayramının merasim program. hazırlan~ 
mı~tır. O sabah saat onda şehrin muh
telif yerlerinden yirmi bir pare top a
tıla~ktır. Top atılırken bV,tün vesaiti 
naklıye oldukları yerde birer dakika 
duracaklardır. 

Geç.it resmi saat on bu.,,ukta Sultan
~! meydanında başlıyacakbr. Geçide 
ıştuak edecek kıt'alar, mektepler saat 
onda toplanmıı olacaklardır. Teftiıten 
s?nra ha~et edecek kıtaat kÖprü tarİ· 
kile Taksıme gidecek, Taksim meyda
nında belediy'"'- üniversite namı 

ki 
• , na nu-

tu ar soylenecektir. 
Öğleden sonra KoLrduda bir reonıi 

kabul. yapılacakbr. Al<şam Perapalasta 
belediye Kolordu erkanına 170 ki ·ı·k b' . af §1 ı 

11' ~Y et v.ereceklir. Gece Halkevleri 
t~msıl ~ubesı tarafından müsamere ve. 
nlecelrtir, 

Kok kö~iirü 
Gene pahalı ----

. 

Belediye fiatları kırmak 
için te.,şebbüste 

bulunmayacak mı ? 
Havalann soğ ı.ımağa ha§laması mah

rukat meselesini yeniden tazeledi. Bu 
ıene kok kömürti sarfiyatının oduna na 
zaran şayanı hayret derecede fazla ol
duğu görülmeLtedir Kok k" .. ·-• <mHını pıya• 

'!'ırna ~im .olan İstanbul Havagazı 
tırketlermm fıyatlan ge.;en seneki gibi 
gene yükselt tuttukları nazarr dikkati 
c~lbe~~.lr.tedir. Halbuki belediye kek 
ti~arebnm ~P safahabna vaz'ıyet et -
~§ ~e Nafıa V eki.leline de müracaat et 
tnıştı. Havaeazı fiyatları tesbit edilir -
ken kumpanyalar gaz istihsali için sar
f~dilen kömürü de dahili hesap etmekte 
dırler. Havagazı kullanan mUıteriler bu 
suretle kullandan kömürün oarasım ta .. 
mamcn tesviye ebnektedirle;, Şirket bu 
defa kullanılan kömürden elde edilen 
koku piyasaya çıkarmakta ve onu da 
yüksek bir fiyatla sabnaktadırlar. Bu 
":?·et!e .. ls~~bul halkının ekserisi bir 
k<>'!'uru ıkı defa satın almaktadır. 
Esasen belediyenin yaptığı tetkikat ge 
~ek birinci, gerek ikinci satışın fahiş bir 
fıyatla yaprldığını göstermiştir. Belediye 

bu halin bu sen~ devam etmemesi için 
te§ebbüsat yapacakbr. 

' KUçUk heberlel" ı 
* Evkaf Umum Müdürlüğü vakıf 

ormanlar mühendislerinden Mehmet 
Ali Bey Sinop Ziraat Müdürlüğüne 
Hikmet Bey de fzmit Ziraat MüdürJÜ. 
ğüne tayin edilmişlerdir. Bunlarm ev• 
kaftan ayrılmasiJe yerleri.ne yeni or· 
man mühendisi tayin edilecektir. 

* Te§rinievvelin sekizinde Muhtelit 
Türk • Yunan Mahkemesi t~tilini bi
tirmektedir. Ayın sekizinde 16 dava
vanın muhakemesine ba§.lanacaktır. 

* Ankara Yüksek Ziraat Mektebi 
Pathologie müderrisliğine Alman mü
tehasSJslarından M. Anton Koegel ta· 
yin edilmittir. M. Koegel şehrimize 
gelmiş ve dün akşamki trenle Ankara
ya gitmiştir. 

" l stanbul Evkaf müdürlüğü hade
mei hayratın eylül maaşlanrun tediyesi .. 
ni bitirmiıtir. Bugün de memurların 
teırinievvel maaşlarının verihnesine bat
lanacaktır. 



( ~-----------------K-it_a_p_Ia_r ______________ J 
Türk tefekkürü tarihi hakkında bir kaç söz .. 
Eski Türk dünyasının itikat ve tefekkür sistemi, eski 

metinlerin ve etnografi maddelerin tam bir 
tetkikile ortaya konabilir. 

Davadarinin Camiitevarihi görmediği 
muhakkaktır. O, bütün malUınatını " U· 
luğ Ay Ata Bitikçi., den almı§ olduğunu 
söyliyor ki herhalde bu rivayetler Mısır 
ve Suriye Türklerinden alınmııtır. 

MlLLIYET ÇARŞAMBA 4 TEŞRiNiEVVEL 1933 

Perşembe 

İPEK ve 
:l,30 

ELHAMRA Sinemaları 
Şimdiye kadar yapılan Türkçe filmlerin en güzeli 

SÖZ BİR, ALLAH BİR 
Rontgen muayenesi 

Rejisör: ERTUGRUL MUHSİN 
Dikkat: ELHAMRA ve İPEK sinemaları aynı filmin ayrı ayrı iki kopyasını gösterecektir. 

Perşembe suvareleri için biletlerinizi bugünden aldırmak mümkündür. Tel. İpek 44239. Elbamra 40118 

SÖZ BİR, ALLAH BİR İZMİR'de ELHAMRA 
gösterilmektedir. 
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v 

Felsefe ve içtimai yet muallimi Hilmi 
Ziya Beyin bu yeni kitabı kültür tarihi
mizle uğraıanlar için kıymetli bir eser· 
dir. Merhum Ziya Gök Alp Beyin tecrÜ· 
belerinden sonra "Türk tefekkürü tari .. 
hi,.bu sahada ilk toplu bir eser sayıla· 
btlıı-. Bununlaberaber bu kıymetli eserin 
pek acele olarak yazıldığını ve bazı nok· 
taların yeniden bakılması ve izah edil
mesi lüzumunu söylemekten kendimizi 
alamıyoruz. Bizce yanlıt ve müphem gö
rülen bu noktalardan en mühim saydık
larımızı, eserin ikinci basunında müellif 
tarafından tashih ve izah edileceğini u· 
marak, burada yazıyoruz. 

Hilmi Ziya Bey bu tahrif ididasrna 
mehiz olarak gösterdi.ği "Türkler ve 
Mogollar, adlı makalesinde "Alanko ef
ıaneıi bıriıtiyanlıktaki Hazreti Meryem 
İsa akidesinin aynidır. Tamamile Mogol 
lara aittir., dediği halde (Anadolu mec
mua11 sayı 5 sayfa 175) "Türk tefekkü
rü tarihi,nde Türk Mitolojisinin en mü
biın unsurlarından biri olarak Alanko 
efsanesini gösteriyor (60 S). Eski ma· 
kaleaini tashih etmediği halde mebez di
ye gwstermek okuyucularını çıkmaza 

Bugünkü tababetin bulunduğu hal ve 
vaziyetile bir takım hekimlerin tıbbın 
bu şekil ve vaziyetine gösterdikleri te
reddüt ve itimatsızlık halkın hayat ve 
sıhhatile pek yakından alakadar olması 
itibarile ziyadesile mühimdir. Geçenler
de büyük bir şehrin meclisi tıbbisinde 
meşhur bir doktor Rontk~n vasıtasile 
hastalıkların teıbisinde bittahsis karın 
hastalıklarında büyük yanlışlıklar oldu
ğunu ileri sürmüı ve bu teıhis ve mua .. 
yene vasıtasınin aldatmaz ve doğru ol .. 
duğunu iddia edenlere kartı pek şiddetli 
hücumlar etmiştir. 

Rontken ile Alnan reıim fotoğraf gibi 
bütün butut ve zaviyeleri aıikir olmayan 
adi bir gölgeden ibarettit. Bu da maki· 
ne şeridinin vaziyetine &Öre husule ge
len zaviyelerden pek kolay bozulabilir. 
Bin:ıenaleyb radyoğraf fotoğraf gibi her 
aurelle itimada §ayan değildir. Bu itibar 
la bu vasıtaya bel bağlıyarak yapılan 

hataları saymak sırasında bir apandisit 
vak'asını zikrediyor. Bu vak'a gerek 
tıbbi muayene, gerek Rontken muayene· 
sinde iltihabi §ekilde apandisit olduğunu 
bildirmiş. Halbuki vak't sahibinin üç se 
ne evvel yapılan bir ameliyatta apandisi 
çıkanlmış olduğunu söylediği zaman 
mectis azasının handelerini mucip olmuı 
tur. Ayni meclis azasından diğer bir dok
tor da başka bir hastanın gene Rontken 
ile muayene neticesinde iltihaplanmıt 
bir apandisite müptela olduğu teşhisi kon 
muı ve hemen ameliyat yapılmasına bas
ta razı olmuş. Fakat hayret! Ameliyatta 
hastada apandisitten eser görülmemiş, 
Rontken yanlış çıkmıştır. 

Yarın akşam: TÜRK SİNEMASINDA &~~d 
Gala müsameresi olarak: Pre 

M E L O (HULYALI DUDAKLAR) ~:.~ 
Misli görülmemiş bir aşk ve musiki filmi. GABY MORLA Y • VICTOR FRANCEN • PİERRE me 

1 - Türk Kozmogoniainde ilahlar ve 
dualiıme: 

l ~ 
BLAN:::H\R. laveten: Franszca PATHE • JOURNAL (Sonbahar mo:laları) ve komecli Di"I 

.. Yer'eriniıi evvel-len te11;n e lirıiz. Tel. 4J69J 18163) Jv w 
~ .................................. ! ......................................... ,..~~ lvlıiellif Türk kozmogonisinden bahse

derken ' 'Gök Tanri bütün mevcudatın 
yarad.ıcısıdır. Lakin (asra yağız yer) 
onun yarattıklarını mahveder.Birisi ya .. 
raaıcı, öteki yok edicidir.. Bütün iba· 
d~Ucr, dualar L:ôk Tanriye teveccüh e
d~ı. .. ., (Jıl • 39 S). 

Altay - Yenısey Türk dinyatile uğra· 
pıu.u-a malumdur kı Şamani Türkle
rm. akidelerine millete refajı ve bereket 
temin eden İlahlar (Asra yağız yer)) 
ııe \yer.su) 1ıcuuant1u • .t..n mu .... arazakar 
~amani 'furkferde (asra yağız yer) Al
l•n lelegey adıle takdıa olunr. Yakut
larda lsok fanrıden ziyede "yer su,, An 
.lJarkan Hatun adue takdis ediliyor, ki 
koruyucu Tanri de budur. Müellif bu 
sayıllda Gök 1anri mukabili olarak (as· 
ra yağız yeri) alıyor. Halbulci, kendisi· 
n.ın doe: 42 ve 54 üncü sayfalarda doğru 
oıarak keydettiği gibi, Tüı·klerde ulubi
yet dünyası baş.ıca üçe ayrılır: - Gök, 
2 - Asra yağız yer (yer - su) ve 3 -
yeraltı (l::rlık ve evenesınden ıbaret olan 
karanlık) Tanrileri) 

ıokmak demektir. 
3 - Şaman ve kam kelimeleri: 

S 1115 de "Türkler de !:Sihir Şama
nizm ismini alır. Eski Türkler dinı reis
lerine tayon, sebirbazlara kam derlerdi • 
Avrupalılar bu kelimeyi Şaman olarak 
almı§lardır,, deniliyor. Bu satırlar ay .. 
nen Ziya Gwk Alp Be:)'den alınınııtır. 
Şamanizmin sihir veya dini bir sistem 
oıduğu meıeleıi epeyce zamandanbcri 
içtimaiyatçıları meıgul etmektidi.r. En 
son tetkikata göre t

1 

.. levron ve bunun .. 
laberaber Ziya Gök Alp Beyin faraziye
leri iflas etmiştir. Toyonızm denilen bir 
ıey yoktur. 

" Türklerde sihir ıamanizm ismini a .. 
lır .. ., Cümleside müphemdir. Türkler 
"şaman,, kelimesini kat'iyen bilmezler. 
'lürkler hiç bir zaman sihre "tama'" 
nizm,, dememişlerdir. Soklegel Popre, 
Rozenberg, Banzakov, Schot, Filischer 
gibi ilimlerin tetkikleri göstermiştir ki 
.. Şaman,, kelimesile "kam,, kelimesinin 
kat'iyen münasebeti yoktur. Şaman ke· 
limeıi Avrupaya 18 inci aıırda malüm 
olduğu halde "Kam,. kelimesi Codex 
Comomcuz vasıtaıile 14 üncü aıırdanbe-
rı malümdür .. 

l!_R_A_DY_O_:ı 
Bugünkü program 

ISTANBUL: 
18: Gramofon 
19: S az Cennet Harurn. 
l D,45: Hizım Bey tarafından Karagöz. 
20~ Udi Sali.hattin Bey ve kemani Nu -

bar Efendi refakatile Hamiyet HaQJJD. 

21,30: Gramofon. 
ANKARA: 

12,30: Gramo!on. 18: Orkestra... 18,45: Danı 
musikisi . 20: Ajanı haberle,-i 

MOSKOV A, 1481 m. 
Her ıünkü neıriyat. 
VAR.ŞOVA, 1411 m. / 

19,25: ·ı aıannı . .ıt.v~: Edebiyat. 21 :-0da 'ko~
se ri. 22,20: Solist konseri. 23,10: Danı musi
kisi . 
öUDAPEŞTE, 550 m • 

19,JO: Piyano konserı. ~0,50 : Operet: "Simo
no T eayze., Ernest Dohnayinin eserlerinden 
Bundan aonra: Şarkı ve hafif havalar. 2:l,50: 
Haberler. 23: Sigan musikisi (lmre Maıyari 
takuıu.) 24: ltalyanca konferans. 

ViYANA, 518 m. 

Bu akşam MELEK sinemasında 
Birbirine yakışan artist çifti 

Lilian Harvey - Charles Boyer 
Zevk • Neşe • güzel musiki -

Fransızca sözlü ve 
eğlenceli mevzuu çok 

son filimleriode: 
nefis 

Ben ve İmperatoriçe 
ilave olarak: Paramount dünya haberleri. 

Numerolu biletlerinizi evelden aldırın. Telefon: 40868 (8159) 

. . 
"D,, grupunun serg1s1 

id ' 

J.Yluelut bu huknule 39 uncu sayfada 
İran v~ T ı.i•k kozmogonilerini mükaye
s ... ed ~rck ç: kf\ raığı netıceyi de nakzet
mektedir. Urnda · ... Hatta doğruy .. "füık 
ko•mogonisi (Anam yer • Atam Gök) 
esasına İstinat eder .. l:.sasını monizim .. 
den alan bu ahenkçi ikiıik Türklerin ko
le1<tır telsetesidir. Nasıl ki İranın milli 
(koı.-ktif) felaetesi de mücadeleci ikilik 
iaı ... ,, Diyor. 

Biz bu gibi mevzularda Hilmi Ziya 
Bey genç alim ve mütefekkirimizden 
Ziya Gök Alı> Beyin fikirlerini yanlıt· 
larile beraber tekrarlamasını değil, yeni 
fikirler ve izahlar vermesini bekliyoruz. 

Gene bu mecliste balkın sıhhi yaıa
masını yükseltmek ve sıhhi terbiyelerıni 
daha eıaslı ve ıumultü surette temin 
etmek için yapılması lazımgelen tedbir· 
ler ve bulunması İcap eden usul ve ça
reler bahsi ortaya konmuı ve bu arada 
bir doktor biyoloji fenninde esaslı malü
mat sahibi adamların adedini çoğaltıp 
bunlar vasıtasile halka yaşayış telkinatı 
yapılmaaını teklif etmeş ve bu meyanda 
en ziyada halk ile temasta çok bulunan 
vaizleri bu İ~e memur ebnek hatıra gel· 
miş ve bunun için de evvebaevvel bun
ların biyolojide vukuf ve malümatları 
tevsi edilmek iktiza edeceği düşünülmüş 
ancak vaizlerın kafaları ilahiyat ile o' 
derece dumanlannuı ve dimağları o men
baadan o mertebe ilham almıştır ki bir 
türlü bunları ba!ka cihete iınale ve çe
virmek mümkün olamıyacağına karar 
verilmiştir, Ahalinin bayatını muhafaza 
maksadile onların yaıayışlannı ıılıhi ıe· 
kilde temin etmek için yapılan bu mec
lisler, bu düşünüşler sıhhi terbiyeleri ve 
İçtimai hıfz1111hhaları yüksek olduğunu 
yakından gördüğüm bir memlekette o
luyor. 

19,15: Kadın aaatJ:. 19,40: Müsahabe. 20: [. 
talyan musikiai. (Senfonik konser}. 22,05: 
İn san ve hayvan isimli konferans. 22,30: bi· 
rer perdelik. "küçük aknbalar,, isimli ve (!>es
ıi~ bir memleket} isimli iki temıil. 24: Akıam 
Jconıeri. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 

Geçenlerde altı ressamın birleşerek 
bir grup teşkil ettiklerini ve buna "D., 
grupu ismini verdiklerini yazm.ıı ayni 
zamanda yakında bir sergi açacakları
nı da haber vermiştik. Haber aldığı

mıza göre (D) grupu ilk sergilerini 
teşrinievvclin sekizinci pazar günü Bey .. 
oğlunda Tunel ba§ında eaki Rua kon
soloshanesi ittisalinde açacaklardır. 

"D,, grupunun sergisi altı ıanatkinn 
yalnız desenlerini ihtiva edecektir. Ge
rek isminin, gerekse teşebbüslerinin ye
nillğile nazarı dikkati celbeden "D., 
grupunun bu sergiyi yalnız desenlere 
ınhısar ettinneıi san'at alemimizde mü
him bir değişiklik vücuda getiriyor de
mektir. Zira şimdiye kadar ressamla
rımız desenlerini atölyelerinden dışan 
çıkarıp bir sergi halinde onları teıhir 

etıniı değillerdi. Desenin bir san'alkii· 
rın teknik kuvvetini daha bariz bir şe
kilde ispat ve izah edebileceğine inan
mış oldukları anlaşılan "D,, grupu a
zalannı tebrik eder ve yalnız deaenle
rini teşhir etmek bir cesaret ve bir nok
sanı telafi mahiyetinde olan bu ıer • 
gilerinde kendilerine muvaffakıyetler 
dileriz. 

Bugünden itibaren 

ALKAZAR SİNEMASINDA 
44 TAHTELBAHİR filminiP 

unutulmaz mümessilleri 

JACK HOLT 

ve 

RALPH GRA VES'in 

son ve harikulade temsilleri 

dir 
•a 
de 
ba 

1 urk l\..ozmogoniıine göre ''Gök Tan• 
rinın yarattığını (asra yağız yer) mah .. 
vedcr,, se bunun neresinde •·ahinkçi dua .. 

, lisme,, olacağını bır türhi anlayamadık ... 
'·l>utün ibadetler ve dualar Gök Tanri 

ye teveccüh eder,, diye hüküm vermek 
içın mue!Jırin eunde ne gibi vesikalar 
bi.lJUnduğunu bıJmiyoruz. Altay ... Yeni
~Y ve ·ı uba - Uranha 'fürk!erinin ayin 
lıanilerinin yüzde doksanı (asra yağız 
yt:;r) ' l'anrilerine müteveccihtir. Bunlar 
a.ı Gök ·ranriye ibadet Ye dua pek sey
"'" oıUT. }Sazı kabileler bu ayini ÜÇ y J. 
da bir defa yaparlar. Tnri Tayığ denilen 
bu ayin, tıpkı eski Hiong • Novlarda 
oıdugu gibi, dağ tepesinde icra olunur. 
Vl<unan duaların büyük bir kısmı bu 
merasimde bile "yer su,, T anrilerine 
teveccüh eder. 

2 - Oğuz deatanmm metinleri ve 
bunların •·tahrifi,, meselesi: 

Hilmi Ziya Bey Oğuz deatanırun "Tez 
kiretur • l:.vliya,, Manzeni • Esrar Bah
tıyar • Name, 1 ımur • Kutlug ve Tokta
mıı yarhkJarında bulunduğunu,, söyli
yor (6/. S). Bu eserlerin bugüne kadar 
malüm olan nusbalarında Oğuz Nameye 
benzer bir nesne yoktur. 

4 - Aramilk denilen bir mezhep 
var mıdır? Türkler arasında Hıristiyan .. 
lığın intişarından bahsederken müellif 
'"Daha evvel intişar eden Aramilk mez
bebi,.nide zikrediyor (119 • 118 S) "A· 
ramilk., denilen bir mezhep olduğunu 
bilmiyoruz. Eğer böyle bir mezhep mev
cut olmuı oba bile Türkler arasında ta
rihin bildiği devirlerde intiıar etmedi
ğini kat'iyetle söyliyebiliriz, Uygur harf
lerinin menıei olarak farzedilen .. 'Arami 
harfler,,Ie "Aramilk mezhebi,, nin aıa
kası yoktur. Burada olaa olaa Nasturi
ler vesair Suriye Hıristiyanlar. vasıtasile 
gelen "Ararni kültürü_, mevzuubahis o
labilir. 

5 - Türk Filozofu Bilge Tonyukuk 
neden unutulmuıtur? 

Eski payen Turk felaefe ve hikmeti 
mevzubaha olunurken müellifErkil Hoca 
ve Dede Korkot gibi ancak destanları
mızda adı geçen tabulan zikrettiği hal
de tarihi bir Türk filozofu olan Bilge 
Toykuk ve onun fikirlerinden Lao • esım 
ve bu dizme nazarlarmdan bahsetmi
yor. Toyukun tercümeibali bize Ahmet 
Yesevininkınden daha iyi malümdür. 
Avrupa müste§riklerin eserlerinden kat'
inazar Necip Asım ve M. Şemseddin 
Beylerin eserlerinde de buna dair malü
mat vardır. 

Bizim tikrimize göre T onyukun gö
çebe 1

1

iirk hayatını her ıeyden üstün gö
ren felsefesi Türk kültürü ve Türk te 
fekkürü tarihinde tetkika değer bir mev-

Büyükad,. 
Dr. ŞOKRO 

15 cı yıl dönümü münasebet!le 
Haber aldığımıza göre ~usya Inkil~bı

nın 16 incı devir senesi münasebetiyle 
memleketimizden Türkiye Turing Klübü 
himayesinde bir seyahaı tertip edilmiştir. 

Bu seyahat lnıurist şirketi ile Nata Nilll 
Türk seyahat acenteliği tarafından tertip 
ediliyor. Sephatin proğramı pek yakında 
bildirilecektir. Seyahat on gün kadar de· 
vam edecelt ve Odesa ve Moskova şe· 

birleri ziyaret edilecektir. Seyyahlar devir 
senesi münasebetiyle yapılacak büyük 
şenliklerede i ş tirak edebilecekıir. 

Seyahatin mümkün mertebe ucoz bir 
fiata mal edilmesi için !~zımge!en ıerti· 

bat alındığı bildırilıyor. 

20: Haberler. - Pli.k. 20,25: Keza. 21,35: Tem 
ıil . 22,SO: Danı musikisi. 24: Son haberler. 

İ" KAG, ·1f'8 m . 
20,3: Mizahi netriyat 21,10: Mandolin ve Gitar 
takımlarının kona.eri. 21 135: Filharmonik kon• 
ıer (Çek eserlerinden.} 23,20: Fransı;w;ca ha
berler. 

ZORIH 459 m. 
19,35: Japon ve Çin musikisi (Plak ile.) 20,10: 
Pli.le. 21 : Rua musikisi. 21,35: M..:.mari neıri
yat. 22,15: Org konseri, 

ROMA, 441 m. 
21,35: "LAWALLYn iıimli. Catallaninin ope
rası. 

llÜKREŞ, 394 m. 
18: Radyo orkcstraıı, 19120: Ke:ıa.. 20: Derı 
Pli.k. 21: Piyano konaeri. 21,50: Operetlerdea. 
ıarkılar. 22,20: Keman konser~ 23; Muaiki 
nakli. 

BRESLAU, 325 m . 
20: Milli neıriyat. 21,10: Flibarmonik konaer. 
23.SO: Dana. ve hafif musiki parçaları. 24,50 
Sant kiliseıi.nden neklen: Ors konseri. 

F otograf ç1lık dersi 
lstanbul Halkevi reialiğindeıı: 
Yaz tatili münasebetile kesilen fo

toğrafçılık dersine tekrar başlanaca
ğından mukayyet talebe ile yeniden 
kaydolunacak talebenin her gün saat 
(17) den aonra Evin Güzel San'atlar 
merkezi olan Gülhane bahçesi metha
lindeki Alayköşkündeki müdürlüğe mü
racaatları. 

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

kalorifer ve her türlü konforu haiz 
bir ev satılıktır. 

Müracaat: ıMilliyet N. B. 
6981 

ve 

zudur. "Türklerin son zamanlara kadar s· 1 G 
göçebe kavim olup bütün kudret ve kuv- ıgorta arınızı alatada Onyon Hanında Kain 
vetıerini bu göçebelikten aldi.kları id- ru trakripsiyonlarına kat'yen eheınimyet Ü N Y O N SİGORTASINA yaptırınız. 
dia .1 . " verilmemiştir. Kayra Han ve Erlik adla- T k d b 1 sını ı erı suren Avrupa alimleri Ton· ür iye e i afasıla İcrayı muamele etmekte olan k rı elimizde bulunan bütün veıika - me .. 

CEHENNEM 
ADASI 

İki lejiyonm ensubunun Afrika• 

nm cehennemi çöllerinde ge· 
çirdikleri müthiş ve heyecanlı 
serııüzeft ve iztirapları ve ga 

yet hissi aşk aahnelerini tas· 

vir eden fevkalade dram. (8162 
ıa 

G 

D kik Z• Yavruları sağlı~~ ve 
a ıya kuvvetli ve sevlıll~ b 

olarak bilyüktür.(811 

, <'ID'l(~ll~ ~h 
~JY! ~ --~ye~: 

Asrın umdeıi "M 1 L L I Y E T" tir· 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Tiirkiy• için Hariç için 

LK. L.K. 
3 .,.ı.ıı 4 - 8 -
a " 7 so t4 -

~1~2'--....::"'--~~~1~4--~~~~2~8~-;;;.-
Gelen ewrak seri •erilmea:.- Müddeti 

seçen nüshalar 10 kuruıtur.- C....et• •• 
matbaaya ait itler için müdiri7et• mü• 
raca.at edilir . Gazetemiz il i.nların mes'11• 
liyetini kabul etmu. 

BUGÜNKÜ HAVA 

Uğuz destanından bahaedilirken "O
ğuz türesine bu Mogol keliıneıini katış
tıran Camiittevarih müellifi Kadı ( ! ) 
Retid~ttin olmuştur. Bu tahrifin mahi
yetı ve menşalerini "Türkler ve Mogol· 
l~r,, İsm.i~deki makalemizde izah etmiş
tık., denılıyor ( 6;i !:>). Retidettinin Oğuz 
Namey_i tahrifi meselesi kat'iyen ilmi 
kymetı olmıyan bir faraziyedir. Camiit
tevarihle kat'iyen alakası olınıyan muh
telit türkçe Çengiz - Nameler ve Mogol
ca Yan : ~ao - Bişi, Altan Tapçı, Sanang 
S~sen gıbı eserler bulunup tevkif edil- 1 

~ıkten ~onra Reşidettinin günahı olmadı· 
gı malum olmuştur. Ebubekir Davadari 
nın naklettiği efsanelerde de Oğuz ve 
Cengiz adlan kanıtırılmııtır. Halbuki 

y_u uk felsefesini bir delil olarak göste- tinler ihmal edilerek y erlik ve Kara u·. N 
d k d l·u · han şeklin~ yazılmıştır. Uugur. Turfan nyorlar. Bu iilimlerin fikirlerini taıhih y o N 

C ece e ı en meydana koymak ve Ye,ilköy 11.• keri rasat merkezinden ıtl• s 
1 · · eserlerinin Leipzig müzesinde diye gös- d ı •· genç erımızi bu yanlış bilgilerin suitesi- riımız ma Ümata ıöre buwün ha•a açJ" 

rinden korUmak irtimaiyatı ve felsef....... terilmesi, mojüskülve minüskül harfle- K b' k " d • •e aakin olarak de.-am edecektir. 
• ~- · ,· kull •la · "dd" ı· umpanyasına ır ere ugrama an sıgorta yaptırmayınız. ,, cilerimize dii§en bir vazifedir • rın yer ız anı:c rı eserın cı ıye ıne 3-10-933 ta rih.inde 1:.ava tazyiki 7rl-' 

nazaran hatırı sayılabilecek yanlı§lar- Telefon : Beyoğlu 4.4888 milimetre, en faxla aıcak!.ık 21 1 en u 9 
• o\' J/t addolunmalıdrr. d erece idi. 0 

Altayca veya Kokça kelimelerin doğ- ABDÜLKADİR ill••••••••••·--- ~ 
~:=~:-:-~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~;;;;;;;;~~:;;;:;;;;;;;;;::::::::;;:;:;;;;;;;;:;:=:::=~;:..~~~~~~.:.;.~ 

(Milliyet) in edebi romanı: 1 nu tahmin ettiğim meşguliyetiniz neteli görünen bu notlarını yalnız yalar arasından aka aka kasabanın yarışları yapar, ihtiyarlarla solr . 
arasında rahatsız ettiğim için af- bir kaç parçasını çıkararak nakle- yanından geçen dereye dökülürdü, bet eder, bizimle bile ,akalaşırd~ ~ 
fınızı dilerim. deceğim. biz bu suların sesine o kadar alıf- Fakat onu o kadar sayardık ki! 

Bu kitabı size göndermeme beni Çizdiğim kısımlar genç kadının mıttık ki kasabadan biraz uzağa b 1 b b d ıl' 
Sevkeden fl'kı"r de sudur. Sı'zı'n . . 1· b h 1 nl d b Kasa a ı a amı a çok sever . 

, sınır ı, u ran ı zama arın a U• gitsek kulaklarımız bu sesi arar, Kasabanın surlara yakın tarafı' 1
• 

pek beğendiğim bir romanınız günkü cemiyetin ahlak kaideleri- beklerdi. Geceleri bütün kasaba ı· da büyük, sekiz gözlü, etrafı bıJı' k 
vardır. "Ayten,, siz orada bir genç ne tükürür gibi kaleminden fışkı- 'ıklarım söndürdüğü zaman bu -"" 
kızın hayatını anlatıyorsunuz. Ben ran ı'syanlardır. Bunları sı'lmekten çelik bir evimiz vardı. ErzurUJY Burhan Cahı't sular bize ninni söyler gibi akar b .. ··k 1 b' · et d 
de bl·r zamanlar Ayten gı'bı' genç k geçen uyu memur ar ızım 

ma sadım fikrime, kanaatime ay- dururdu. d k ki d ki t k 
Geçen bahardı. r den go··g·e go"kt f 1 tt H kızdım. Fakat hayat benı' onun gı'· k b ld e ona a ı arı için misafir e k , en yere ır a ı. er ırı u uğum için değil, bugünkü Bütün kasaba çocukları gu"nleri- 'k 1 d 
Bir gu··n matbaaya 1 • a t sev'nd· h d .. ·· t " hı' hep çı'çekten çı'çeg"e gezdı'rmedı', 81 0 maz ı. geç ge mış- sıçr Yif a ı ım, er u'uş e ag- neşir sahasını tahdit eden amil- ni bu suların dereye dökülüp ya-

tim. Masamın üzerini dolduran )adım. Nihayet bir fileye takıldım Dünyada pek kıymetli bir mahlllk lerin pençesinden· kurtarmak için- yıldığı çınarlıkta geçirirlerdi. Babamı herkes: ~ 
gazeteler, mecmualar ve bilhassa kaldım. Bundan sonra ne olaca- gibi sevildiğim zamanlar vardı. dir. B I "k k k - Hacı Efendi! Diye saya~~ 
d t d t kt 1 d Fak t k d . • h k 1 u çınar ar ne yu se , ne oyu K k k k 1 b ,. es e es e me up ar arasın a ğımı tahmin edemem. Durmayan a en ımı ayatta pe üzum- Bugün lsviçrenin sakin, güzel ayma am ço a şam ar 1 

k .. ..k b" k t . b' f 1 b ld " d kikal d ld yeşil, ne engin çınarlardı. 1 b b 1 b h d k h _,f uçu ır pa e ve mavı ır zar tesadüflerin beni yerimden kopa- suz u ugum a ar a o u. köşelerinde mes'ut bir hayat geçi- ı:e ir, a am a a çe e i a"" Y 
gözüme ilişti. İkisi de İsviçreden rıp götürmesinden korkuyorum. Onun için bu maceranın bir ro- ren genç kadının kitabını bu sütun- Kasaba yamaçta idi. Ve karşı bafında nargile içerdi. 1 
geliyordu. Kendimi bildiğim günden bu- mancıyı alakadar edeceğini zan- larda sizinle beraber ben de takip dağın ardından uzun bir ova bat- İkindiden sonra kasabanın lı?I t 

ilk d f ·· · d G , d nedı'yo d lıyordu. Bütün bag"lar, bahçeler e a uzerın e enevre am- günkü hayata kadar, ömrümün rum. e_ eceğim. men her evinde bacalar tütnıe 1 
t f ıınl As 1 · · • · O d ·· , de ovada idi. Karlı dag" lardan inen ,.r gası aşıyan zar ı açtım. ası her parçasını yazmıştım. Bugün- ı ısmımı yazmayınız. ' U· Uluköy 1933 başlardı. Akşam karanlığı baY 

"f d · d·· ·· b k k' ne a't bı'r k d d B b ·· b sular dereyi hazan ta,ırırdı. Fakat k b h 1 d 1 k ·' 1 1 a esı uzgun, yazısı ozu me • kü hayatım rahat, endişesiz ve Ü· ı a 10 ır. en ugun a Burhan CAHIT en a çe er en, ova ardan ll'j1 
tup şu iki sayfadan ibaretti: . d 1 1 , na endi,eisz. temiz bir hayat ve- yazın ye,il dere çınarlık, söğütlük haya dog"ru küme küme i•çilefY 

• mıt 0 u. stıyorum ki hundan son- b' k k · · · t 41 • • aralarından kıvrıla kıvrıla bütün ' 
'Muhterem Beyefendi. ra ne çılgınca sevinçler, hayata ren ır er e ısmını aşıyorum, o- geldiği görülürdü. 

M na hürmet ediniz.,, ovaya yayılır, her bağın arasından J 
aceraya, sergüzeşte meraklı ol· IİÔıet ettirici ıstıraplar . beni gelip Hatırlıyorum. . . _ geçer, dağıla dağıla yavıt?iar, kim Babam yılda iki kere şehre İli" 

duğunuz romancı olmanızdan bel- bulmasın. 41 * * Sekiz dokuz ya•larında bir -~- bilir nerelerde kaybolur giderdi. di. O zamanlar annem: 
li. Eserlerinize mevzu bulmak için Bu ümitle kitabımı kapıyorum. ' Y !ık t ba~ 
kim bilir hayalinizde ne macera- Artık hayatımı yazmıyacagvım. Bu- Mektubun yazılıt tarzı ho,uma dım. 1Ikbaharda çocuklar mektep· - aramaz e mezsen f t 
1 · t d" h gitti. "Erzurum,,a yakın ku"çu"k bir ka- ten çıkınca dog" ru çınarlara ko•ar- sana entarilik getirecek, lokuJJl 
ar ıca e ıyor veya ut Avrupa güne kadar tuttuğum notları size ' kerleri alacak! 
romancılarının yazılarından neler göndermeyi düşündüm. ismimi şe- Meçhul genç kadının kitabını sabada evimiz, bağlarımız vardı. lardı.Orada kasaba ihtiyarları yeşil 
neler naklediyorsunuz. Müsaade e- refinize terkediyorum. bütün bir gece okudum. Bu mace- Etrafımız başı dumanlı dağlarla çayıra uzanıp çağlayanların sesini Derdi. Jıl 
derseniz bir eserinizde sizi bu zah- ra beni onun tahmin ettiğinden çevrilmift~. Kıf, yaz tepelerinden dinleye dinleye uyur,gençler dere- Babamın celeplere sürü ile el 
m etten kurtarayım. Her şeyi yazınız, yalnız ismimi fazla alakadar etti. kar eksilmiyen bu dağların etekle- de su oyunları yapar, biz de onları YU!_l sattığını hatırlıyorum. Z8

•
1Ji 

Ben hayatı garip tesadüfler, ma- değiştiriniz. Eğer bu hakiki hayat Vak'alar yaratmı,, hadiselere ri koyu yeşil ormanlarla çevrilmiş- seyrederdik. kasabada çokları sürü sahibi '·f 
ceralarla dolu bir gen kadınım. parçaları sizi alakadar etmezse yol açmış, tesadüflerle istihza et- ti. Kaymakam ne iyi adamdı. Bizim tarafın meralarında çok 

1 
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Çiçeği 
(lnkılup romanı) 

Kır 
I 
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Kral Hz. dün Varnada Bulgar Kralı I 
Hz. ile uzun bir mülakat yaptılar 
(Başı ı inci sahifede) 

ııtır. 
Varna ıehri namına Vali Gospodin 
eorgi Daskalorı rıe Belediye Rei•i 

1 
Müşküller.. \ 

Adverol gazetesi baş yazısında diyor 
kir 

anayot Panayot misafirleri selômla
ıflardır. 
Bundan sonra Yugoslavya Kralı A-

exandr,~, kendi.sini istikbal eden bir 
ısım Bulgar askerini de ''Marhaba 
ahramanlarl,, diye selômlamıştır. 
ulgar askerleri de birden "Sıhhatini
i dileri:z Kral Ha:zretleri,, demifler

iir. 
~ Misalirler ve Bulgar ricali için dört 

otomobil ha:zırlanmıftı. Birinci otomo-
bilde Bulgar Kralı, Yugoslav Kralı, 
Prens Kiri/; 2 nci otomobilde Bulgar 
Kraliçesi Y oanna, Yugoslarıya Krali· 
resi Mariya, Prenses Evdokya ah:zı
mevki ettiler. Diğer iki otomobile de 
maiyet erkônı olan Yugoslav ceneralı 
Dimitriyeviç ile diğer .zevat bindiler 

Joe Varna civarında Bulgar Kralının 
'ya.zlık sarayı Euksinograd sarayına 

idildi. 
Misafirler ıerefine evvela bir çay zi

aleti rıerilmiıtir. Saat 19.30 da akfam 
eği verildi. Yemekte 8 kİ§i bulun

uıtur. Ve Kral Alexandr,• Hazret
erini hamil olan Dubrovnik krurıa:zö. 
·· gece saat 22 de lstanbula mütevec
ihen hareket etti. 

Kral Hz. bu sabah l.tanbulda 
Dubrovnik torpitosu, orta bir seyr 

le bu sabah ıaat dokuzda Boğazda 
ulunacaktır. 

Kral ve Kraliçe Hazretleri mütenek
İren seyahat etmekte oldukJanndan 
uvaıalatlerinde reımi merasim ya .. 
ılmıyacaktır. Yalnız iki torpitomuz 

Dubrovnik torpitoıunu Boğaz haricin· 
de karşılıyacaktır. 

Bu ıabab Reiıicümhur Hz. namına 
9) katibi umumi Hikmet, Belgrat sefiri 

Haydar Beylerle Yugoslavya sefiri M. 
Y ankoviç bir muşla Büyükdereye gide
cekler, Oubrovmik torpidosuna giderek, 
muhterem misafirlere Reiıicümhur Hz. 
namına hot geldiniz diyeceklerdir. 

Dubrovnik torpidosu şehri toplarile 
ıelarn!ayacktır. Torpido, Kral Hz. ne 
~alııua olan bayrağı hamil olduğu tak
dırde selam toplanna Yavuz zırhlm ve 
ıadece harp bayrağını taııdığı takdir
de selam toplanna Selimiyede bulunan 
bataryalanmız mukabele edeceklerdir. 

Kral ve Kraliçe Hazretlerinin yann 
ri aktam torpidolarile Korfoya hareket e-

h
decekleri haber verilmekte ise de bu cİ· 

et henüz kat'i değildir. 
. Kı:~ .. Hazretlerinin, Gazi Hazretle

nle gor~ştükten ıonra hareketlerini ya .. 
~~a tehır etmeleri muhtemeldir. Reisi. 
cumhur Hazrtlerile, Kral Hz. arasında 

ka• vuku bulacak mülakat ta hususi mabi • 
yettedir. Bu sebeple ıehrimizde buluna
caklan müddet için bir program yapıl· 
mamıştır. Muhterem misafirlerin ağır • 
!anması, izaz ve ikramJan iki reisi hü .. 
kiimetin arzularına bırakılmıştır. 

Kral Hz. nin maiyeti 
Kral Hazretlerinin refakatlerinde 

saray nazın M. Antiç mabeyin müşiri 
General Dimitriyeviç, üç maiyet zabiti 

1ıklı. ve Kraliçe Hazretlerinin damdönörleri 
evllll bulunmaktadır. 

.(Sil M. Makııimoıı Korloya gidecek 
~ !INA, 3 - Zannedildiğine göre 

Han~ye nazırı ve Bll§vekalet vekili M. 
~ Maxıı~>ı>s, Y ugosl~v Kralının vürudu 

t hasebıle Korfoya gıdecektir. 
Bükrefte umumi vaziyet nasıl 

görülüyor? 
BOKREŞ, 3 - Karadenize mücavir 

tir• tnemleketler arasında halen hazırlan • 
tnakı,. olan misakın akdi alakadar Ba, 
yekaletler arasında, bilhasas küçük itilaf 

~;.. ıle Bulgar hükumeti arasında faal mü • 
r llakerata mevzu teşkil etmektedir. E . Bulgaristan elan bu itilafa yanaşmak 
, K:,emiyor. Bunun içindir ki Yugoslavya 
t::;:;i .,. _a!ı Alexandr Yama mülakatında 
r.y:~ ~ Borisi iknaa çalışacaktır. 

mü• !3ıurada söylendiğine göre, hatta Bul 
u'u• garıst~n §İmdiki noktai nazarında ısrar 

~se bıle Karaıfenize mücavir devletler, 
A R~';18-n~a, Yunanistan, Türkiye, Sovyet 

n .ı· , .. Y~ ıle Yu~oslavya ve Çekoslovakya 
•• .ıı u1rat e bu İtilafa varmak için müzake

re ere devanı edeceklrdir. 
6' Hazırlanan · k T .. k y · 7 ınisak ınısa son ur - unan 

.. 9 ının ayni ola kt B . k 
olduğu ibi 'k· . ca ır. u mısa ta 
letler hugd tlı ı mıaakta da imza eden dev 

u arını tama · t" • k l k lı olarak gara t" d mıye ını arşı ı -
n 1 e eceklerdir. 

olı' ~ö~~gşa;ect'f..['J:'ı. ne diyorlar? 
S. ' ··-An,.dolA 
ırd~ ıaosının Balkan hususi muhabiri b ~ld' : 

Yor• ı ırı .. 
k· ı . 

1 • B .. k ..lıiı ugun, çı an Romen gazetelerinde 
ver'" !ialka~ardaki son siyasi faaliyetlere da 
rafı' ~ Yeruden üç mühim makale neşredildi. 
bıJı' ki ~ventu) gazetesi, Başyazısında diyor 

u? 
et d !Yugoslavya ve Bulgaristan hüküm • 

ar annın Bel . ki . e~· katlan K grat ıstasyonunda · müla-
r ke y • ral Alexandrın lstanbula gider 

de~ k arnjda Bulgar hükumdarile yeni
tanbuı8drııTa.!ın~sı. Kral Alexandr'ın ls

a urkiye Re' · ·· h ·ı "• likatı M T' ısıcum uru ı e mü-
a~jl cağı Ank. •tuıesco'nun yakında yapa-
b• • .ı müsait ha':? ~eyda.hati, her nevi tefsire 
atv Ye ile Yu~~~ı~:n•r. Bu meyanda Türki-

lan misakı ve 1 arasınd:' yapdmış o • 
tı' tü Beyin S f •met Paşa ile Tevfik Rüş 

~- >I rnak lazırng':ılr~ i'Jı~.hatlerin.i ~nutma • 
~e»· ler A un bu gıdıp gelme 
La,,r IÖ~ye~.:;.upanın cdenubu şarkisindeki Şan: 
'-' _., 1 arasın a cerey t k 
ktı."." an_çok kesif di l . an e. me. te .o • 
·ıeıi' delıli telakki r omb~~k faalıyetın bırer 

~· bu faal' 0 una ılır. Fakat bütün 
ıyetten ne ına k ' faaliyeti . . na çı ardacak? Bu iti surette er. lam bır fıkir birliğine uygun 

~ mı İnki·~' Yc;:ks.a ayrı ayrı yollaı·dan 
""" edıyorlar? 

Heniiz cer . 
tin a h l eyan etmekte olan faalıye-
aah' nad -~~an hakkında kat'i bilgilere 

ıp egdız. 

g~·pMesela,. Bulgariatanın küçük itilılf 
a""Uangı · daJci d rnıesı, Karadeniz havzaıın-

ll>a evletler arasında bir misak yapıl
rnıs"i, Yahut Balkan d'evletlerinin bir 
dena b hetrafında birleımeai ihtimallerin 

a ıolunuyor. 

Bize gelince, Avrupanın Balkan ya-
nmadası ismiyle anılan bu kısmında ha 
kiki bir dostluk ve bereketli bir teıriki 
mesai havası vücude getirecek ve sul
bü kuvvetlendirecek faaliytleri, büyük 
memnuniyet hislerile karıdamamaklığı .. 
mız kabil değildir. 

Fakat, böyle büyük bir eserin tahak 
kulcu için yalnız memnuniyet ve temen 
ni ki.fi gelmiyeceğine göre meşgul oldu 
ğumuz meselenin menfaati namına, Bal 

kan devletleri ve milltleri arasında an • 
laımaya mani olan müşkülleri hülasaten 
zikretmeyi faydalı add'etmekteyiz: 

Yaklaşmaya giden yolu temizlemek 
İçin, ilk §artlarslan biri, Balkanlan ida
re devlet adamlarının hareket ve faali
yetlerinde yalnız kendi memleketlerinin 
mütekabil menfaatleri namına hareket 
etmeleri ve hariçten gelen direktif ve 
telkinlere itaat etmemeleridir. 

Balkan milletlerinin başına gelen mu 
sibetlerin büyük kısmı, bu milletlerin 
kendi asıl menfaatlerini koruyan müsta 
kim amiller gibi hareket edecekleri yer
de az çok şu veya bu büyük de'!letin a
leti veya icra vasıtaları olmalarından 
ileri gelmiştir. Bu milletler, fınndan kes 
taneleri çrkanp ırfaima başkalarına ver· 
mişler ve kendileri yalnız ellerini yak
makla kalmıılardır. 

Küçük itila/ ve Bulga~i!_t~ 
Kurentul gazetesi, enırettigı hır ma 

kalede ise, Bulgaristanm küçük itilafa 
girmesi hakkındaki haber mevzuu hah· 
sedilerek böyle bir eıriki mesai fikrinin 
ne Pragdan ne Be1grattan en Bükreı
ten hatta n: de Sofyadan gelmediği be
yan edilmit ve • bu, öyle bir fikirdir ~i 
i.mirane karakterini ink~r etmek kabıl 
değildir. Fakat öyle bir fikir .ki, bir ta· 
kım vicdanı muhakemelerı, butçe p1an
çolarıru ve büyük bir dikkati çok zaru· 
ri kılmaktadır. • 

Müliikatın ehemmiyeti 
BOKREŞ, 3 (A.A.) - Anadolu A -

janaının Balkan hususi muhabiri bildi
riyo<' Kml Alexandr ve Kraliçe Mari
yuana ayın dördüncü çarıamba gÜnÜ sa• 
at dokuzda Dobrovniç kruvazörü ile bü 
yükdere önüne vasıl olacaklardır. Mai
yetlerinde saray Mareıah, saray nazın 
ve yaverleri bulunacaktır. Müşarüniley 
hin lstanbulda ikametleri bir gÜn süre· 
cck ve Cazi Mustafa Kemalle mülakat
tan •onra ayni günün akşamı ·Isıanbul • 
dan hareket edeceklerdir. 

Romen matbuatı, Kral Alexandr'ın 
Reisicümhur Gazi Mustafa Kemalle va· 
ki olacak mülakatlarına ait ve fevkali.de 
müsait mütalealarına devam ve ayni za
manda c:.ihan matbuatının bu mülakat et 
rafındaki yazılarının da şayanı dıkkat 
bir hüliuasını neşretmektedir. 

Lond .. ada çıkan Oaily Herald gazete 
· si, Gazi M<ıstafa Kemalle Kral Alexan· 
d~ arasuıda bu mülik.atın vukuu eına
ıında M. '\t c.nizeloı'un lıtanbulda bu .. 
lunm.,, ... unn mülilkahn ehemmiyetini bir 
kat daha arlırdığını kaydehnektedi..r. Di
ğer taraftan Tlmeı'in Pragdan aldığı bir 
telgraf haberine nazarn küçük itilaf 
konteı·.ınsı Sinayada iktııadi saııada kom 
ıulariyle le!riki mesai eıaslarım müza -
kere etlikten sonra bu yolda vaki olan 
teklifleriıı hepsini küçük itilat esasları)'· 
le telif etıneğe çalışmııtır. 

Yeni bir aalha 
Bdgratta çıkan Politika gazetesinin 

yazdığına göre Yugoslavya hükümdarla 
rmın Karadeniz, Adalardenizi ve Adri
yatikte vukua gelecek seyahatleri eına 
ııuda devlet reisleri araıında gelecek 
yapılacak mülikatlar dolayısile küçük iti 
liıf siyasetinde yeni bir satha ve !Jaıkan 
Jar için çok büyük ehemmiyet arzetmek 
ted;r. 

Politika gazetesi, Reisicümshur Ga
zi Mustafa Kemalle Kral Alexandr ara 
smd t yapılacak mülakat için de bu le • 
mıı!'ların Balkan siyaseti noktai nazarın 
dan müstesna bir ehemmiyeti olduğunu 
söylüyoı· ve diyor ki: 

-- ismet Paşa ve Tevfik Rüştü Be
yin Balkanlarda sulbü istikrar ettırmek 
için sarfottikleri mesai karşısında Y ugos 
la·ıya ile Türkiye arasındaki münaseba· 
tın mahiyeti o haldedir ki, bu fikir her 
iki memlekette buyük bir istınatgah bu 
labiliı-. 

Lehistanda nasıl tefsir ediliyor? 
VARŞOVA, 3 (A.A.) - Polonya 

Ajansı bildiryor: ı 
Gazeta W arszawska, Kral Alexandr' 

:n Varna ve lstanbula ve M. Titulesko 
nun da Sofya, lstanbul ve Atinaya ya
Pdckları seyahatleri mevzuu bahsede • 
rek diyor ki: 
_ - Sovyet Rusya, Türkiye, Küçük iti 

11\f ve Balkan devletleri tarafından son 
z:~mnnlarda gösterilen hummalı faaliyet 
Y?kın ıark memleketlerinin vaziyetinde 
hı· rcs~net hasıl olacağını tahmin ettir .. 
~ekte~ır .. Bu, '!arp Avrupasmdaki ye· 
ru vazıyetin dogrudan doğruya bir ak
slılamelidir. 

Journal' e göre •• 
Pariste çıkan Journal'in muharriri 

vaziyeti ıöyle görüyor: 
Şarki Avrupada tevali eden salah 

alametlerine pek fazla ehemmiyet ver
mek yerinde değildir. 

Geçen ıubatta, bidayette bazı hüku
metler tarafından tahrik mahiyeinde 
telakki edilen küçük itilaf daimi meclisi 
nin teıekkülü, her feye yol açtı. Filvaki 
bir müddet ıonra üç. hükUmet tarafından 
takip edilen gayenin sırf tedafüi olduğu, 
Çekoslovakya, Romanya ve Yugoslav. 
yanın yalnız her kime kartı olursa ol • 
sun tecavüz emeli beslediği ıöyle dur • 
ıun, başka memleketlere iltihak ederek 
sistemlerini değiştirmek niyetind bile 
olmadıkları anlaşıldı. 

Maamafih 1 ıçük itilaf kadar sağlam 
bir blokta k ' milyon nüfusun birleş
meıi, Avrupanın biri ucunda, biri dışın 
da Yunanisatn ve Türkiye gibi iki hü· 
kumeti endiıeye düıürmekten hali ka
lamzadı. Bu endişedir ki, Türk· Yunan 
mukarcnetini doğurdu. Burada ıayanı 

memnuniyet bir netice var ki, o da Tür 
kiye ile Yunanistanın beraberce mü • 
kemmeeln çalışabilmek vaziyetinde ol • 
malarıdır. 

Yalnız Bulgaristan biraz açıkta ka • 
hyor. Bu da hiç ıüphesiz kalı Alman, 
kah ltalyan, kah lngiliz politikalan ara
sındaki tereddütten ileri geliyor.,, 
Ankarada vukua gelecek siyasi 

temaslar 
ANKARA 3 - Ankarada yakında 

vuku bulacak' siyasi temaslara büyük e
hemmiyet veriliyor. Al!karaya sıra ile 
Romanya, Macar, Rus, bükümet erkanı 
gelecektir. Bunlar re~mi ~ur~.te s~ya ... 
hat edecekler ve hükumetmuzın mısafı
ri olack1ardır. Ziyaret programları ha -
zırlamnııtır. Romanya Hariciye nazın 
teşrinievvelin on birinde gelerek on dör 
dünde avdet edecek, Ankarada dört gün 
kalacaktır. Macar Hariciye nazırı teırini 
evvelin on sekizinde dôn-:c""'ktir -11 

heyeti 25 teşrinievvelde gelecek, cümhu· 
riytin onuncu yıldönümü bayramında 
bulunduktan 11onra döncektir. Rus heye 
ti 20 kiş;den mürekkep olacaktır. içle
rinde M. Molotof ile Litvinof ve ~ • 
hanın bulunmaları çok muhtemeldır. 
Ruı heyetine ziraat ve saanyi müt~as
sısları da dahil bulunacaktır. Rus nusa
firleri memleketimizde ağırlamak ve 
gezdirmek için vekal~erden bin: mü. • 
mssil iştiraki! bir komısyon teşkil edıl
mişitr. Rus heyeti dönerken ~olmabah
çe sarayında Hariciye vekilimız tar~ın 
dan bin kişili!< bir ziyafet . vere~ektir. 
Bu ziyafet Türkiyede venlen zıyafet\. 
rin en büyüğü olacaktır. 

Macar takı mı 
Geliyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
merkezi Avrupa futbolünün veçhe~ıni 
değiıtirebilecek kıymette olan. ~ac.ar 
profeıyonel oyunculannın en ıyı!erın· 
den mürekkeptir. Takın> muhteht ola
rak gelmektedir. Bilhassa aol tarafı 
teıkil eden oyuncular bir çok defalar 
Macar renklerini muhtelif milletlere 
karşı şerefle müd~aa etı_niı ~yuncu
lardan mürekkeptır. Sol ıç Bela 18 <le
fa beynelmilel olmuş ve attığı ;oll.e· 
rin çokluğu dolayısile bütün Macarıs
tanda ve merkezi A vrupada gol kralı 
ünvanını kazanmııtır. Sağ İ~ Od~ 
F erene B. milli takımının gozbebegı 

b . d <: -vaziyetinde olan ı~. o.~ncu ~r: ~ag 
haf Vadas Miklos kuçukler .mılh takı
mı oyuncuıu olup Mabc.~ıtban11n en 
kuvvetli takımlanndan ırı u~unnn 
Somogy kulübüne mensuptur. Sağ 
bek Flora Geog B. Milli taknn•nın 
dalgakıranı ünvanını kazanmı,tır. Bu 
taLrmın memleketinizde çok iyi oyun
lar göstereceğine Macar fut~olünü y_a· 
kından bilen bir adam sıfatıle kanıım. 

F enerbahçe takımı böyle bir takım 
davet etmiş olmakla memleket futb.~· 
lüne çok büyük bir yardnn etmekte
djr. Viner Sporun birinci maçında 
gördüğümüz sarı - licivertliler kendi 

\ r· oyunlarını tutturdukları z~~an. . 1ner 
Spor kafile reisinin söyledıgı gıbı ha· 
kikaten merkezi Avrupamn her han· 
gı bir takımı ile rahatça boy ölçebile
cek bir vaziyette oynuyorlar. Ayn ay• 
n F enerbahçe hatlannı mütalea et· 
nıek lizungelirıe ıöyle dÜ§Ünebıliri 1;: 

Kaleci Hüsamettin. 
Sıkı bir çalııma neticesinde vücıt

dünün zayıf olmaıına rağmen tekniği 
çok fazlalaşan bu oyuncu elyevm Tür
kiyenin en iyi kalecisidir. 

Bekler: Yaşar· Fazıl. 
Bu bek hattı biribirleril.e uyı•~abil

mek, yer tutmak, takımın bütün :rükÜ· 
nü müdafaa anında Üzerlerine alabil· 
mek ve hasım kombinezonlarını boza· 
b;lmek noktasından fevkaladedirler. 
Binaenaleyh kendilerine bu maçta Ja 
itimat edebiliriz. 

Haflar: Cevat • Fikret • Esat. 
Türkiye milli renklerini en güzel 

bir tarzda ıereflendirebilecek haf 
hattı ancak bu oyunculardan teşekkıil 
edebilir. Sol tarafta Esat değil, T•ir
kiyede hatta Avrupada bile ender le· 
sadüf edilen bilgili, kafalı, ve topa 
h; kim bir oyuncudur. Kendisine her 
suretle itimat edebiliriz. Santrhaf Fil< 
ret, her zaman olduğu gibi en kıymet~ 
li oyuncumuzdur. Sağ haf Cevada ge
lince; eh:ıik olan antrenmanını !'>• n 
maçlarda telô.fi ettiği için ona da iti· 
mat edebiliriz. 

Muhacimler: Niyazi • Muzaffer • 
Zeki • M. Reşat • Şaban. 

Bu hat, aol iç müateına, tamamila 
anform olan oyunculardan müteşek· 
kildir. Zekinin idaresile işliyecelı olan 
bu hücum hattı hiç §Üphe yok ki çok 
müeısir b:r oyun oynıyabilecektir. 

Takımın ıeklini böylece telhis ettik· 
ten sonra galibiyet ihtimalini o gün .. 
kü haletiruhiyeye, havaya ve göstere· 
cekleri oyuna terketmek en doğı u bir 
harekettir. 

lzmirde bir ihbar 
lZMIR, 3 (Milliyet) - Hususi mu• 

hasebe fen memurlarından bir takımı • 
nın yolıuzluklar ve usulsüz kabuUer 
yaptıklanan dair viliyete bir ihbar va· 
ki olmuştur. Vali muavini Saip Beyin ri 
yasetinde teşkil edilen bir heyet mesele 
yi tetkik emektedir. 

Yunan Harbiye nazın 
Pirot'a gidiyor 

Atinadan yazılıyor: Yugoılavyanra 
Atina ıefiri Mösyö Kristiı Yunan Har· 
biye nenretine gider<:!< Mösyö Kondi
Jisi ziyaret etmiı, ve kendisile uzun U· 

zadıya konuımuıtur. Mösyö Kondiliı, 
Yunan Baıvekilinin Cenevreden avde
tinden ıonra Sırbistandaki Pirot'a gİ· 
deceğini ve harbi umumide ölen Yunan 
zabitleri ve askerleri için rekzolunan 
ab;d'enin kütat resminde hazır buluna
cağını bildinniıtir. 

Balkanlı 
Milletler arasında 

(Başı 1 inci aahif~de) 
bu gayeden mülhemdir. iki hafta ev
vel Ankarada imzalanan Türk • Yunan 
misakında da başka bir mahiyet ve ma· 
na yoktur. 

Maatteesıüf en samimi, en masum 
teşebbüsler bil~, bazen fena te,l,akkil~ 
uğruyor. Ankara misakının talii de böy
le oldu. Hele ilk günlerde, bazı mem· 
leketlerde bilhassa Bulgaristanda bu 
misak, bi; nevi ıüphe ve te~eddüt~e kar
şılandı. Türk • Yunan mıllet!en ara
sında sulhu daha iyi perçinleştıren bu 
vasikanın ruhunda, Bulgaristan aleyhi
ne bir mana arayanlar oldu. inanarak 
veya İnanmıyarak bu manada efkan U• 

mumiyeyi tahrike kalkışanların h~reke
ti bize cidden dokundu. Demek ki, pek 
h81is bir iman ile ~ttüğÜmüz ıulh ' 
politikamızdan ıüphe ediliyordu! Bere· 
ket versin ki, Başvekilimizin Sofya te
masları ve teminatı; oranın havasını 
saran ıüphe ve tereddüt bulutlarını da
ğıttı. En nihayet politikamızın samimi .. 
yeti hakkında Bulgar!stana tam bir ""!" 
niyet geldi. Müddetı, gelecek sene bı
tecek olan dostluk muahedesini bef se
ne daha temdit ettik. Şimdi Türk • Bul
gar dostluğunun ela n'?ı:"a~den d~ İ· 
!eri normalden daha ıyı hır yol uze
rinde olduğunu söyleyebiliriz. 

* • * 
Diyorlar ki, "Bulgat?sta':'• mad~ı;n ki 

Türk dostluğuna, Türkıyemn polıtık~
ıına inandı. Niçin ismet Paıanın teklıf 
ettiği gibi, Ankara misakını imzalama· 
dı?,, . • • 

Kanaatimizce mahiyetlen bıraz da 
ayn olan bu iki meseleyi bir~birine ka
rııtınnamak li..znndır. Bulganstanın J>?-
litikamıza inanması, hemen Ankara mı .. 
sakma imzasını koymak için kafi olmı
yabilir. Unutmamalı ki, Sofya ile Ati
nanrn aralarında görülecek bazı hesap· 
lar vardır. Bu hesapların, içinden çı
kılmıyacak kadar kanşık ofmadığını be· 
men söylemeliyiz. Yunao ve Bulgar 
Başvekillerinin Cenevrede sık sık vaki 
olan temaılannın müsbet bir netice ver· 
mesi beklenebilir. Türkiye, bu iki dost 
komşu devletin erasrnı bulmak için el
d'en gelen her teYİ ya~m~yı, ıu~hun t.e
mini lehine en ıerefli hır vazife bil
mektedir. 

Şunu da ilave edelim ~, umumi mi. .. 
naaile dostumuz Bulganstan da her
hangi bir uyuıma ve anlaşma politikası 
aleyh'ınde değildir. Ancak bu meseled~ 
hesabi ve siyasi amillerden batka ~~ 
ve hissi tesirler de mevcuttur. Bu gıbı 
vaziyetlerde zamanın, tecrübenin bü. 
yük rolü olur. Biraz da, bu ku.v".etli 
im.illerin tesirine meydan vennelıyız. 

* * * 
Yugoalavya Kralı Hazretler.inin Re-

isicümhur Hazretlerini ziyaretine yal
nız Balkan muhitlerinde değil, her ta
rafta ehemmiyet veriliyor. Pek yerinde
dir. iki devlet reisinin bugün vuku bu· 
lacak görüşmelerine büyük ehemmiyet 
verilmesinin sebebini, bu reislerin biz .. 
:zat ıahıslannda aramalıdır. 

Kral Alelrsandr Hazretleri olsun, 
Gazi Hazretferi olsun, memleketlerinin 
idareıinde, politikasında birinci derece .. 
de müesair ve amil olan mümtaz tahsi
yetlerdir. Bu İtibarla, lstanbul görüı· 
melerinde Balkanlı milletlerin mür:ase
batı ve dolayısile Balkan sulhu mese
lesine temas edileceği tabiif(ir. Bu te
mas ve konuımalardan mutlak, müıbet 
ve muayyen bir netice çıkacağını bek· 
!emek, belki lüzumundan fazla bir İ•· 
tical olur. Fakat ıu muhakkak ki, bü
yük olsun, küçük olsun, alınacak neti
ce; Balkanlarda sulh, emniyet ve teşri· 
ki mesai politikasını daha ziyade kuv· 
vetlendirmeğe yanyacal<tır. 

.Şu noktanın bilhassa tebarüz ettiril· 
meıini faydalı goruyonız: Türkiye, 
en geniş minasile samimi bir ıulh po· 
lit'kası takip etmek ister; fakat bu 
politikaya - hiç bir sebep ve tesir 
ile - başka bir devlet veya herhanııi 
ıiyasi bir zümre aleyhine cereyan ver· 
meyi >düşünmüş değildir. Komşular ve 
umumiyetle milletler arasındaki ihti
liıflan izaleye çalışırken, yeni ihtilaf 
zemin'"' ri yaratmağı asla aklrmıza getir· 
miyoruz. Yeni dostluklara ve anlaşma
lara giderken, eski dostlukları da unut· 
mamak, eski dostlara olan vefamızı 
azaltmamak ta polit!kamızın en mühim 
IMr esasını teıkil ediyor. Milli karakte
rimizin vefa ve samimiyetteki kuvveti .. 
ne çok güveniyonız. .. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Azalıklara 
İntihap yapıldı 

(Başı J inci sahifede) 
Bu sene Norveç:in, lrlandanın ve Guvn.· 
tamalanın müddetleri bitmişti. Bu dev· 
!etlerin yerine Danimarka, A vuatural
ya ve Arjantin intihap edilmiştir. 

ır.ıılletler Cemiyetinde bu konsey a· 
zahğı bir taknn gruplar arasında tak· 
sim edilmiştir. Görüldüğü gibi, iskan· 
dinavya grupundan çıkan bir devlet yeri
ne ayni gruptan diğer bir devlet intihap 
edilmiştir. lngiliz imparatorluğu gru
pundan çıkan grup yerine de ayni 
gruptan biri ve Cenubi Amerika dev
letlerinden hiri yerine de gene bir Ce
nubi Amerika devleti intihap edildi. 
Bu vaziyette bir çok devletlerin mecli
se aza olmalarına imkan bırakılmamak
tadır. intihap hakkında gelen telgraf 
şudur: 

CENEVRE, 3 A.A. - Danimarka 
52 reyle Norveçyanın, Arjantin 49 rey
le Guetamalarun, ve Avuıturalya 47 rey• 
le lrlandanın yerlerine konsey azalığına 
seçilmişlerdir. 

1 İtizar 
Radyo sahifemizi mündere· 

~ 
catımızın çokluğu yüzünden ya
rınki nüshamıza bıraktık. Muh-
terem karilerimizden özür di-

~ ~ 
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Klearing itilaf larının 
tatbikatı için .. 

(Başı ı inci aahifed~) 
bin liralık ihracatımıza mukabil 
27 milyon 300 bin, 1931 senesinde 
.13 milyon 500 bin liralık ihracatı
mıza mukabil 27 milyon ve 1932 
senesinde (ı3) milyon 700 bin li· 
ralık ihracatımıza mükabil ( 19) 
milyon 900 bin liralık ithalat yapıl

mıştır. 

Alman istatistiklerinin ayni sene .. 
!erde Almanyanm Türkiyeye vaki 

ihracatını göıteren rakaınlarile hi· 
zimkiler arasında tam bir mutaba .. 
kat varsa da Türkiyenin Almanya
y8. ihracatı kısmında bizim iıtatia
tiklerdeki yekünlere nazaran bir 
fazlalık görülmektedir. Maamafih 
Almanya ile üç senelik ticaret" va

ziyetimiz lehimizde olmamakla be
raber aleyhimizde olduğunu da ka
bul etmek doğru olmaz. Zira teba
rüz ettirmek lazımdır ki Hamburg· 

tan ithal olunan Türk mallan 'imal 
menıleketlerine transit olarak git

mektedir. Bundan baıka Almanla
nn hakiki olarak istihlak ettikleri 
Türk mallannı da Triyesteden al

dıklarını bilmek laznndır. 
Şu hale nazaran tarafeynin aley· 

hine ortada mevcut bariz bir fark 
yoktur ve iddia edilmek İstendiği 

gibi meydanda klearingin baltala
dığı Türkiyenin menfaatleri diye 

bir mevzu mevcut değildir. 
Bu maksatla klearing itilaflan

nın tatbikatında düıülen tereddüt 
ve yanlış telakkileri ortadan kaldır
mak için lktısat Vek&leti her fırsat
ta lazım gelen izahatı verdiği gibi 

bu itilafların iyi bir ıekilde tatbiki 
için zaruri görülen bütün tedbirle

ri almıştır ve icabına göre almakta 
d<nam edecektir. Fransa ile yapı· 
lan itilaflar da Almanlarla yapılan 

itilaflardaki esaslan hemen aynen 

ihtiva etmektedir. 
Bu itilaflardan Türkiye ile Al· 

manya arasındaki ticari anlatma
nın ana hatları realiat bir nazarla 
tahlil edilecek olursa görülür ki 
bu anlaşmanın en mühim faydala .. 
rmdan biri gayrimuayyen hudutlar 
dahilinde ve satabilmek imkan ve 
fırsatlanna malik olduğumuz le· 

ıebbüslerde fili hiç bir tahdidata 
tabi olmadan Almanyaya istenildi

ği miktarda ihracat yapmak imka

niru bahşetmit olmaııdır. 

Harici ticaretimiz 
Ne yoldadır? 
Bir Fransız gazetesinde 
Celal Beyin faaliyetlerine 
dair takdirkar bir yazı .. 

Pariste intiıar eden aylık Mercure 
d'Orient mecmuası eylUl nüshaıın.da ik· 
tısat vekili Celil Beyden ve faaliyetin· 
den §Öyle bahsediyor: 

- Geçen son baharda Türkiye Ba•· 
vekili lktısat vekaletini yeni bir vekile 
tevdi etmek istediği zaman, İntihabı <.:e 
lal Beye teveccüh etti. Efkarı umumiye 
bu isabetli intihabı memnuinyetle kar
ııladı. Celil Bey iş Bankasında büyük 
itler görmüştür. ~anka _yeni lktısa~. ~~ 
kilinin dirayetli ıdaresı altında bulun 
sahalarda faydalı ve müsmir olmuıtur. 
Bu milli kredi müesa.esesinin bugün 
memleketin mühim merkezlerinrle kırk 
tn fazla 'ub~si vardır. Osmanlı Banka
sının bu merkezlerdeki ıubeleri ikinci 
dereceye inmiıtir. 

Binaenaleyh dünya iktııadi buhranı· 
nın en mÜ{kül safhalara girdiği bir za. 
manda iktidar ve dirayetini muhtelif 
vesilel~rle isbat etmiş olan yeni vekilden 
bir çok mühim ve muvaffakıyetli eıer· 
lere intizar olunabilirdi. Celal Bey ve
kalet ıandalyasma oturur oturmaz ilk 
faaliyetini kontenjan ıiıteminin huıule 
getirdiği tesirleri tahfife ve bu usulü 
memleketin umumi iktısadi menfaatle
rine daha uygun bir şek.il venneğe tev
cih etti. 

Celal Bey muhtelif memleketlerle 
giriştiği mahirane müzakerelerde iktı • 
aadi buhrandan müteessir olan Türkiye 
in harici ticaretinin ıılahı çarelerini ara 
dı. Celal Beyin Atinaıla akdettiğ'i tica
ri itilaf Türkiyenin Yunaniıtaan olan 
ihractırun arbnasına yardım etti. 

Celal Bey Türkiyenin mühim müş
terileri arasında bulunan Amerika bir
leıik hükumetleri, ispanya, ve Mısırla 
da bu tekilde ticari itilaflar yaptı. Bre
zilya ile akdettiği ticari itilaf Türkiye 
mahaulatına Brezilya ve Cenubi Ameri
kada yeni mahreçler açtı. Lehistan, A
vuıtury~ ÇEkoslovakya, Romanya. ve 
Japonya ile de takas esasına müstenit ti· 
cari itilfalar akdedildi. 

Londra iktısat konferansına İştirak 
e~en Celal Bey, Avrupad~ki ikametin
den istifade ederek evvela Parise gitmiş 
ve Türkiye ile Fransa arasında müdde
ti biten ticaret muahedeıini altı ay da
ha temdit eden bir itilô.fname İm:za et
miştir. Bu itilô.fnamenin imzasile Tür
kiyenin ihracat ticareti ileriye doğru 
yeni bir adlm atmııt1r. Ayni zamanda 
iki memleket arasında bir takas muka· 
velesi İmza edildi. Bu itilô.fla Türkiye • 
nin Franıaya yüzde otuz fazla ihracat 
yapması temin edildi. Celal Bey Alman
ya ile de Türkiye ihracat ticaretinin 
inkişafına yardım edecek bir takas mu
kavelesi akdine muvaffak oldu . ., 

Bu itilafların çok ehemmiyetli 
olan bariz bir hususiyeti de mem
leketimizden Almanyaya yapılan 

ihracat bedellerinden yüzde otuzu
nun Almanyada yapılacak sair te

diyat için Cümhuriyet Merkez Ban· 
kaıı emrine tahsisidir. Bu suretle 
Almanyadan Türkiyeye vaki olan 
ihracata mukabil Türkiyeden Al
manyaya yapılacak ihracat lehine 
mühim bir nispette fazlalık ve fa. 
ikiye! temin edilmiı bulunmakta
dır. 

Satıtlara gelince; ihracat tücca
rımız eskiden olduğu gibi derhal 
teslim veya alivre ıartile Almanya
ya mal satabilmekte ve döviz tab
aiıatı dolayısile eskiden ıatıf im

kanları tahdit edildiği ha.lde bugün 
İstedikleri miktarda malı Almanya

ya sevkedebilmektedirler. Ayni za
manda bu satıılannı ister Alman 
markile, iıter Fransız frangı veya 
Holanda florini gibi arzu ettikleri 
diğer bir ecnebi dövizi ile de ya
pabilecekleri gibi Türk liraaı ile de 
yapabilmektedirler. Esasen satışla
nnı Türk lirasile yapmalan menfa
atlerine en uygun olan ıekildir. 

Çünkü bu suretle diğer bir ecne
bi dövizinin her hangi bekleni!mi

yen bir sukutundan veya aair te
mevvücatınd..;. kendilerini muha

faza etmit olacaklardır. 

itilaf Türk lirası satıılannın ko
laylıkla yapılamsını ve revacini te
min edecek ıekildedir. Emtia be
dellerinden maada memleketimizde 

yapılacak diğer tediyat ıimdiye ka
dar olduğu 'ekilde cereyan edecek· 
tir. 

Diğer taraftan Almanyada mev
kuf bulunan alacaklarımızın da 

klearing vasıtasile tesviyesi için va
ki olacak talepleri Alman Hüku
meti müaait bir surette karşılrya-
caktır. 

Vadeli alrılarda Cümhuriyet 

Merkez Bankası lazrmge.!en kolay
lıkları göstermektedir. Bu muame
lelerde tayin olunan azami altı ay 

vade daha fazla da olabilecektir. 
Daha uzun vade ile satın alırunaıı 

müteamil olan mallar için tespit o

lunan uzun vadeleri tetkikten son

ra Cümhuriyet Merkez Bankası ka

bul edebilecektir. Mec. S. 

\ Avusturya başve -
kiline suikast 

(Başı 1 inci sahifede) 
müdafaa teşkilatının temayülleri ara • 
aındaki aykırılıklar henüz ortadan kalk
mış değildir. Çünkü Hıristiyan sosyal
ler demokratik düıüncelere bağlı kal • 
dıkları halde, içtimai müdafaacılar, fa· 
ıiıt rejiminin teıilS'"' ,_ 
rın faliyetten menedi1mesini açıktan açı 
ğa istemekedirıer. 

Bununla beraber vatanperverler cep
hesi teşkıli\tında sosyal demokrat fır .. 
kusma kart• tanı bir anlaşma temayülü 
beliriyor gıbi gorünmektcuu-. bu ..:u.ıl· 
leden olarak Hıristiyan sosyallerin fi • 
kirlerini yayan gazeteleden biri bugÜ:'I· 
kü sayısında diyor ki: 

- Yeni Avusturyada Marksist fır
kalar için daha fazla yer bulunacaktır." 

Viyanadaki Hıristiyan ıosyallerin re 
isi Professeur K.rasser de dün s5ylc:!iği 
bir nutukta bu tarzda bir dil kullan • 
mış, sosyalistlerin vaziyetini k.ıvvctli 
ıuette tenkit etmiş bu vaziyetin ve ha· 
reket tarzını Avusturya aleyhinde oldu 
ğunu ka detmiıtir. 

Diğer taraftan sosyallatler de hüku
metin Marksizm aleyhindeki temayülle
rine karşı dunna hususundaki azimle
rini teyit etmekte ve sosyal demokri\t 
fırkası bürosunu bir hareket yolu teıbit 
etmek için 14 birinci teırinde toplan • 
masını kararlaştırmıştır. Sosyal demok· 
rasiye karıı mücadele fikrinin ıon gün· 
!erde adım adım ilerlediği zanedilmck
tedir. Hatt.i bazı gazeteler, Sosyalistle• 
rin kalesi nazarile bakılan Viyana bele
djye dairesine kartı bir taarruz hareke
tien geçilmesini bile tavsiye ebnekte • 
dir. Budnan başka milliyetçi aosyalist• 
liğe kartı yapılan mücadele de henüz 
tamamile bitmemiş gibi görünmektedir. 
Her gün tevkifler yapıldığı bildirilmek· 
tedir. Bilhassa bugün Tyrolde Neuh
lau'dan alınan habere göre, gizli surette 
faaliyette bulunan bir milliyetçi sosyalis 
cemiyetine girmit 23 kiti tevkif edil • 
miştir. 

Aşağı Avusturyada Hamburg'da da 
30 milliyetçi sosyalistin vatana hiyanet 
auçu ile :zan altına alındı.kları haber ve• 
rilmiftİra 

Ermeni patrikhanesinde 
bayram hazırlığı 

Ermeni Patrikbaneıi Ciamani Mec• 
liıi gelecek içtimaını münhasıran 
Cümhuriyetin 10 uncu yıldönümü mÜ• 
r.asebetile yapılacak şenliklere haare
decektir. Bu içtimada bir program ha· 
.zırla.nacak ve kilise, mektep, haıtaha· 
ne gibi binalan mükemmel surette 
tenvir edilecektir. 

Diğer taraftan Patrikhane hususi 
bir taminıle kiliıe vaiz ve papazlarına 
o giin, ayni esnaıında kiliselerde cÜ'!'• 
huriyetimizin terefini en yükaek fazı· 
letltrini methüsena yollu vaızlar ver• 
miye davet edc:oıDL:•; .. 



Istanbul sporu niçin 
birdenbire felce uğradı? 
Galatasaray - Fener rekabeti bütün 

bir heyeti iş başından ayırdı 
Dünkü nüshamızda., 1stanbu1 ımnta· 

.,. .kası merkez heyetinin verilen bir takrir 
dolayısile istifa ettiğini yazmıştık. 

Bu istifa etrafında, bugün daha vasi 
tetkikat yaptık. 

Hadise şöyle olmuııtur: 
Galatsaray kulübü kendisinden ayrı .. 

lan elemanlarını F enerbahçe kulübü Vi
ner Sport ile yapbğı ikinci maçta oynat 
tığını görünce bundan münfeil olmuı ... 
tur. Ayni zamanda Süleymaniye kulü • 
bünden, Muhtar Bey Bülent Beyin 
Fenerbaheçye girerek onun saflarında 
yer aldığını ve bunun sırf Zeki Bey ta
rafından hazırlanmış olan bir komplo 
olduğuna kani olmuı ve her iki teıek • 
kül birleıerek Zeki U. İn şahsını istihdaf 
eden bir takrir hazırlamışlar ve bunu 
elden ele dolandırarak, imzalarmı. top -
!ayıp 'lllntaka merkez heyetine vermiş
tir. 

Bu takrir, heyete gelince, fevkali.de 
bir içtima aktedilmiı ve bu iı üzerinde 
münakaşalar yapılmışbr. Müzakerat u
zun ıürmÜ! ve bu arada, İstanbul mın
takaıı ikinci reisi Fethi Tahsin Bey ile, 
merkez heyeti azasından Avni Bey bu 
ıekilde çalışamıyacaklarıİu ileri sürerek 
istifa etmişlerdir. Bunun üzerine bütün 
mıntaka heyeti de istifa etmiştir. Mer -
koz heyeti bu şekilde çekilince ona mer
but olan bütün heyetler de istifa etmek 
zaruretinde kalmışlar ve bu suretle, Ga
latsaray, Süleymaniye - Fener rekabeti 
yüzünden spor teşkiLitı ve hareketleri 
ini bir felce uğramıttrr. Hidisenin §ek .. 
li cereyanı budur. 

Ortada mevcut itimatsızlık olmama-
11 li.zımdır. Çünkü bundan bir buçuk ay 
evvel takrirı veren bütün kulüpler ek
aeriyetle, ayni heyeti, İ§ batına kendi
leri getirmiılerdir. Bu heyetten o za • 
mandan bugune kadar ıiıç bir faaliyet 
yapmadığı halde nasd olur da gene ay
ru teşekkuller seçtikleri bu adamlara 
ademi itimat beyan edebilir. Bu müla
haza bu işin tamamile şahsi hırslar ne
ticesinde meydana geldiğini gayet vazıh 
bir surette isbat eder. 

Mesele orta.da me.vcut olan, Ateş-Gü
neı kulübü için çıkmışbr. Fenerbahçe 
kulübü bu yeni batlıyan teıekküle müla
yim bir tarzda muamele ettikçe muka· 
bil cihette bulunan Galatasaray kulübü 
tahmmül edemiyor. 

Gayrifedereler vaziyetine gelince: 
. Takrirde, Fenerbahçe kulübünün gay 

J'lfedere oyuncuları oynattığı ileri sürü
lüyor. Halbuki takriri ihzar eden Beşik 
la§ ve Galatasray kulüpleri de gayri te
dere oyun(ular oynatmış ve bili oynat
maktadırlar. Neden o zaman bu bassa
ıiyet hasıl olmuyor da F enerbahçe ku
lübü, Ateı-Güneşten oyuncu oynattığı 
zaman oluyor Bu da gösterir ki bu id
dia samimi olmayıp şahsidir. Oyuncu 
ayırtmak bahsinde de bütün hadisat 
takriri İmza eden ve bu iıin liderleri o. 
~lannın aleyhindedir. Beıiktaş kulü
bu olsun, Galatasaray klubu olsun 
acaba hiç bir zaman batka kulüpten o • 
)'uncu ayartarak oyun oynamamıılar 
mıdır?. Gene o zaman neden bu hassa
siyet olmuyor da F enerbahçe oynayınca 
oluyor? 

Bina~naleyh telhis etmek lazım gelir
ae, taknrde ortaya sürülen iddia tama .. 
m~n yanlııtır. Hiç kimse oyuncu ayart
ır.amıştrr. Biz bundan evvel yaz.darı • 
mızda yaz~ığımız gibi, artık, tamamile 
konforu haız olmıyan kulüpler birinci sı 
n~-oyuncuyu ellerinde tutamazlar. Teş
kilatımız profesyonel teşkilat olmadığı • 
na göre de her oyuncu nerede daha faz 
la •"!tat ederse orada oynar ve o kulü
be gırer. Bu hakıkati bOyle oyuncu a
yartmak iddiasile tahrif etmek doğru 
bir ;, değildir. 

Bu hususta mıntakadan ilk istifa e
den Fethi Twin Beyle konuıtuk. Bize 
tunları söyledi: 
. - H~~hangi bir kulüp hata yapmıı 
ıse o kulup mensubu olarak ifayi vazi .. 
fe ede~. ad~ın mesuJ olması icap et .. 
m~.z. Suoku o adamlar, filan veya falan 
kJubun, murahhası sıfatını orada ikti .. 
sap e.d"?'ezler. Çünkü bulundukları, 
mev~ bıtaraf olmalannı amirdir. 

Eger ortada bitaraflığı ihlal eden bir 
harek~t _varsa onun mutlaka tahakkuk 
etmesa liznndır. 

MiIHyet'in romanı: 30 

Hakikaten böyle bir hadise tabak -
kuk ederse ancak o zaman kongre toıı
lanabilir. 

Mademki Zeki Bey aleyhinde böyle 
bir iddia vardır bunu tahkik etmek için 
yapılacak çare bir heyeti tahkikiye inti
hap etmek ve bütün İ!İ bu heyete bı -
rakmaktır. Bu heyet her iki tarafı da 
dinler ve neticeyi bildirir. Yoksa böyle 
bir kalemde kongre toplanması için ka
rar vermek bir bati.dır. 

Belki bu işte Fener bahçe kulübünün 
bir kabahati vardır. Yalnız anlayamadı
ğım nokta neden Zeki Beyin mesul bir 
vaziyette olmasıdır?. ;Sonra Bülent Ef. 
nin Süleymaniye kulübünden çıkarak 
Fener bahçeye ginnesi üzerine neden or
taya bir ademi itimat hissi çıkıyor?. 

Sonra Fenerbahçe Atet-Güneıten 
Rtbii ve Rıza Beyleri oynattığı zaman 
!:öyle bir itimatsızlık husul buluyor da 
Be§iktaş klühü, gayrifedere oyuncular 
oynatbğı, Galatasaray kulübü, gayrife
dere teşekküller ile oynadığı zaman böy 
le bir hal zuhur etmiyor. Bütün bun • 
lar şahsi infiallerden ileri gelmektedir. 
Hülisa etmek lizımgelirse, herhangi bir 
arkadaşı itham edebıbnek için işin tama
milc tahakkuk etmesi li.zımdır. 

Böyle bir ıey tahakkuk edemezse, 
takrir ile filanla iş yapılamz. Kendi ka 
naatime gelince; ben bu iıin samimi ol
madığına ve sırf şahsi infiallerden te -
vellüt ettiğine tamamen kaniim. Hadisat 
zaten bun,/ isbat edecektir. Göreceksi • 
niz .. 

Muhteıem ÖZDEMIR 

Kongre ne zaman? 
Dün lstanbul mıntaksı merkez he

yetinin istifası üzerine lstanbul mıntaka 
aı kongresinin toplanması bir emrivaki 
olmuştur. Yeni heyetleri intihap etmek 
ancak kongrenin salahiyeti dahilinde bu 
lunduğundan toplanma günü olarak 13 
Teşrinievvel cuma günü öğleden evvel 
teıbit edilıniıtir. Bu suretle toplanacak 
kongre meseleyi halledecektir. 

Takriri imza edenlerden biri 
hakkında takibat yapılıyor 
İstanbul Mıntakasına verilen takri

ri Kasımpaıa Klübü namına imza e
den Sadi Beyin klübün birinci reisi, i
kinci reisi ve h•tti. umumi kaptanın
dan ve idare heyetinden hiç bir mü-
aaade almadan imzaladığı kJüp riya
aetince yapılan tetkikten anlatıJmıt
br. Öğrendiğimize göre Klüp idare 
Heyeti bu zat maksadıimza hakkında 
tahkikat ve tetkikat yapmaktadır. 

Fenerbahçenin beyannamesi 
Bazı gazetelerde kih Sarı - kırmızı, 

kah bir futbolcü, kah gelen ecnebi ta
kımlan vesile ve her halde bitaraflık 
ve saire gibi perdeler arkasında oy
nanmak istenen çirkin klüpçülük ko
medyalarına, apora hizmet faaliyetle
ri arasında, gazete sütunlarında cevap 
vermek ıztırarında kaldığımıza fevka
lide müteeuiriz. Bu teeasürümüzü 
tahfif eden cihet fena De§riyatla ef
ki.rıum.umiyeyi yanlı§ ve eaassız dü .. 
ıünceJere sevketmek istiyenlerln asıl 
maksatlarını meydana çıkarmak ol
muftur. 

1 - Sarı .. kırmızı meaeleai: Fener .. 
bahçe Klübünün yirmi altı senelik ha
yatı tetkik edilirse bu klübün bu müd
det zarfında hiç bir klübün dahili İ§· 
lC:~i~~ .. zerre kadar aJikadar olmadığı 
gorulur. Bunu, Fenerbahçe kendisine 
d_eiittirilmek imkinı olmıyan bir pren
Slp olarak kabul ebniıtir. Halbuki bu
na mükabil, bazı gazetelerde bu ay
rı.ima keyfiyeti, F enerbahçenin teşvi
k•le olmuttur, gibi göıterilmittir. Biz, 
Galatasarayı, F enerbahçenin aihirli 
deyneğile dağılan, toplanan bir kukla 
aürüaü olarak tanımıyoruz. Galatasa
raylılar arasındaki tesanüt bu kadar 
çürük müdür ki F enerbahçeliler tara
fından darmadığınık edil•in? 

~arı - kırmızı ile egzeraiz yapmıya 
gehnce: Bunda hiç bir kaat yoktur. 
~al'.'tasaraydan ayrıldılar diye ekseri
., bır kaç defalar milli formamızla 
memleketimizi temsil etmit olan oyun
cuların afaroz edilmesini icap ettire
cek bir hal gremiyoruz. F enerbahçe, 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'Ja 

Yazan: VICK/ BAUM 
sinema yıldızlarının romanı 

. Oliver homurdanarak otomobiline bin-1 
clı ve hareket etti; gidiyordu: Holly
w~d, Los Angelos sokakları, sonu gel
nuyen, müthit surette kalabalık sokak
~· Çinli mahallni, Zenci mahallesi Sta 
dıum un önü, varo§lar petrol ıahal~rı .• 
~ynıyan ve titriyen hararet altında 
hıç bir yere müntehi olmıyan sokaklar: 
da, rastgele, çılgınca otomobil sürerek 
gidiyordu ..• 

. Don~a:y~ öz]iyordu. Onu, o Çingene
yı, kendısını seven, kendisine bet muame .. 
le eden o köy kadınını elinden almışlar
dı. Onun kavgaları, onun buaeJeri .. Gülü
§Ü ••• Nefesi .•. Adi mazisinin acımtrak ca
zi~si. Bir valdenin yanında uyur gibi 
hafif v.._e müsterih, üstüne batını koyup 
uyudugu omuzunun çukuru. Fakat ak
':"" geç vakit ,öyle bir görünen kadın 
bır yabancıdi > Dalgın gözlü, hırçın elli 

TercDne: KAMRAN ŞERiF 
bita!' .bir ~adı.nd~. Dudaklarının uçların
da ıkı derın çızgı vardı. V az·isahne Eisen 
)ahr'dan, lngilizce ,,th,, harfinin talif
f':'zundaki müııkülat&an acı acı §İkayet e
dıyordu. 

Bu Donka değildi. 

Do~a. M?resk? idi, yahutta "Taliin 
gece~ı., fıl~ındeki Tatiana idi. Hatta 
b~.'ki d.e sınema perdesi üzerindeki bir 
golgenın canlanınışı idi. 

. ~am~f~ Oliver kendini sıkı bir di
sıplıne tabı tuttu. Viskiyi bıraktı meyva 
şuruptan içmeğe batladı. Fakat ' fazla 
tatlı olan bu §Uruplar hararetini bir tur
lü ıöndüremiyeceğe benziyordu. Batın
da pamuk varmıı hissi hala bakıdı. Faz
ı! olarak midesine bir ağırlık arız olmuş
tu; bu ağırlık ıstıraplı olmamakla bera
ber tatsızdı. Üstelik bu pehriz ona uy
kuyu haram etti. Azıcık veronal aldı. Ga 
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Avukatların tasfiyesi yeni 
bir karar değildir 

Yeni bir layiha da hazırlanm~mıştır, 
maamafih bir şekil aranmaktadır 

1 
miktarı bine yakındır. Ve bu mukay
yet zevattan yedi yüzden fazlası bilfi
il avukatlık yapmaktadırlar. 

Avukatlar arasında tasfiye yapıla
cağı §ayiasrnın gazete1erde yer bulma .. 
aına Adliye Veki.Jetinin barolardan 
avukatların sicillerini istemiş olnıaaı 
da amildir. 

1ST ANBUL BELED1YES1 
Darülbedayi Temsilleri 

1:2 ... - '- .... m saat 21 de 

PER 
GONT 

5 perde 
I' azan : Henrik lbsen 

Tercüme eden : 
Besteliyen, E. Grieg 
Türkçeye çeviren 

Seniha Bedri. 
Zabitan gecesi 
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Yeni ne,rlyat 

Analık bilgisi 
Bursa kız muallim mektebi ve Ne

cat Bey enstitüsü çocuk bakımı mual
limi Dr. Rıza Tahir Bey (Analık bilgi
si) ismi altında her anaya lazım fayda
lı bir kitap neşretmiştir. 

Dün bir gazetede adliyede yeni ka
nunlar hazırlandığı, bu meyanda avu
katların tasfiye edileceği ve lstanbul
da avukat miktarının dört yüze indi
rileceği yanlıyordu. Bu hususta la
tanbul adliyeainde salahiyettar zeva
tm malUınatlarıru sorduk. Adliyemiz
de bu haberi teyit ve tevaik eder ma
J\ımat yoktur. Yalnız lstanbulda bu
Junan Adliye Vekaletinin en salahiyet
tar erkanından bir zat demi§tir ki: 

- "Bütün bunlar yeni §eyler de
ğildir, Elyevm Mecliste bulunan bir 
teşkilimahakim kanunu layihası bir de 
hakimler kanunu layihası vardır. Bu 
layihalar geri alınacak ve icap eder
ae tadil olunacaktır. Yapılan umumi 
tefti§ neticeainde kararlatbrLlacak o
lan bu cihetler hakkında §İmdiden bir 
§ey söylenemez. Avukatların tahdit 
ve tasfiyeai işinin bu teftişle alakası 
yoktur. Avukatlık itlerinin tanzimi 
öteden beri düşünülen ve bir §ekil a
ranılan meselelerdendir. Bu hususta 
henüz bir kanun projeıi hazırlanmı§ 
değildir. Bunun için şu veya bu mik
tar ve tasfiye §ekli mevzuubahia ola
maz. Bu hususta bazı esaslar düşü· 
nülmektedir. Bittabi bu i§ tanzim e
dilirken mümasil kanunlar da gözden 
geçirilecektir. Belki ·de yeni bir ka
nun yapılmıyacak, mevcut avukatlar 
kanununun tadili ile iktifa olunacak
br. Dediğim gibi henüz ortada tekar
rür etmİ§ ve hazırlanmı§ bir §ey yok
tur. Bu taaavvurJarm mevzuubabia 
olmasından ve bazı eıaslar düşünül
mesinden doğmuş ve ortaya çıkmış 
bir şayiadır. Temyiz mahkemesi müte-

Öteden beri Adliye Vekaleti avu
katlann sicillini tubnaktadır. Bu si
cillerin tanzimi, yeni avukatlann tesçlli ve mecliıiinzibat kararlanrun da 1-----------------

kaitlerinin avukatlık yapmamaları 
meselesine gelince, bu, tahminden 
pek uzaktır. Böyle bir §eye ihtimal 
verilemez.u 

Diger taraftan alakadar bazı zeva
ta nazaran da avukatların tasfiyesi 
işi aenelerdenberi dütünülmekte olan 
bir ittir ve tehrim.izin ileri gelen avu
kattan bu taafiye iıine hararetle ta
raftardırlar. Esasen bu tasfiye işi yü
zünden geçenlerde baroda bir hadise 
olmuş, baro inzıbat meclisi müddeti 
bibneden istifa etmişti. Bu İstifanın 
sebepleri meyanında hukuk mezunu 
olmryan avukatların tasfiye edilmemiş 
olınası da mevzuubahis edilmi§ti. A· 
vukatlar hukuk mezunu olınıyanlann 
ve sadece mealek mekteplerinden me
zun bulunanların bile avukatlık etme
lerine razı olmuyorlardı. Bütün avu
katlar avukatlığın iımme hl:tmetlerin
den olduğıınu ileri sürerek, hidematı-
8.mme erbabı hakkında aranan vaııf ... 
]arın avukatlarda da arallm.alarmı is
temektedir!.... Bu takdirde lstanbul 
bar.o•unun yekiinu bir hayli azalacak
br. Elyevm baroda mukayyet azanın 

sicillere ithali içln bütün barolardan 
bu meyanda latanbul barosundan da 
avukatların sicilleri ve ikiıer kıta re
simleri istenilmiştir. lıte bu iateniliı 
te avukatlar arasında bir tasfiye ya
pılacağı §ayiasının çıkmasında aınil 

olmuştur. Böyle bir kanun tanzim e
dilir de avukatlar arasında bir tasfiye 
yapılırsa bu tasfiye doğrudan doğru
ya vekalet tarafından değil, teşekkül 
edecek bir heyet veya komisyon ta
rafından yapılacaktır. 

Biz bu tasfiye etrafında muhtelif 
avukatların ve Baro inzibat meclisi a
zalarının fikir ve mütalealarıru öğren
mek istedik. Baro inzibat Meclisi 
dün toplanmı§tı. Baro inzibat iılerine 
müteallik olan müzakere geç vakte 
kadar devam etmiş, meclis dağıldıktan 
sonra da inzibat Meclisi azaaı bu hu
susta fikir ve mütalea beyan etmek 
istememiılerdir. Avukat Kenan ömer 
Bey böyle bir taafiyeye şiddetle taraf
tar olduğunu aöylemittir. Avukat Ah
met Arif Bey bu tasfiyenin maddi §e· 
raitle yapılması icap ettiğini, tayin e. 
dilecek teraiti havi iki odalı bir yazı
haneye malik olmıyanların avukatlık 
yapmalanna müsaade edilmesinin doğ 
ru olmıyacağı mütaleaaında bulunmu§ 
tur. 

Avukat Eflatun Bey mealek şeref 
ve haysiyetinin yükselmesi için böyle 
bir tasfiyeye §İddetıle lüzum olduğunu 
beyan etmiştir. 

İsminin zikrini istem.iyen bir avukat 
böyle bir tahdit ve tasnif lüzumlu ol
makla beraber çoktan beri düşünüldü
ğü halde yapılamadığını, gene yapı
lacağına ihtimal vermediğini bildir
mİftİr. 

Avukat Mustafa Hayri Bey ilim ve 
tubeler nazarıdikkate alınarak ihtı
sa,.lara göre bir tasnif ve mahkemele
rin adedine göre yapılacak bir tahdi
din pek İyi olacağıru söylemit ve: 

- Avukatlar asliye, temyiz, sulh 
avukab olarak 3 sınıfa; ceza, hukuk, 
ve icra olarak ta üç ihbsas §Ubesine 
ayrılabilir.,, demiıtir. 

Gene iaminin zikrini İstemiyen bir 
başka avukat yapılacak tahdit ve tas
nifte pek büyük haksızlıklara meydan 
verileceği mütaleasında bulunmuştur. 

herkesle, her tetekkülle dost ve sami
mi geçinmeyi kendine §iar edinmiştir. 
Hangi klüp eırzersiz için Fenerbahçe
ye müracaat etmiıtir de ret cevabı al .. 
mıtbr? Bizzat Galatasaray klübü, fe
dere olmıyan Beyoğlunun muhtelif 
cins takımlarile egzersiz ve maç yap
mamı§ mıdır, ve yapmıyor mu? Biz, 
kimsenin itine karıımadığımız gibi 
biç kimsenin de bizim işlerimize ka
rıımasrna tahammül edemeyiz. 

1 

tasaraya nasıl ginniıtir? Gene lotan
bulsporlu Salahaddin Beyin bin türlü 
tedbirlerle pefinden kotulınamıf mı
dır? Ve zamanında Süleymaniyenin 
biricik oyuncusu Latif Bey Galatasa· 
raylı mıydı? 

2 - Oyuncu ayartmak meselesi: 
Bu meseleyi münaka§a etmeyi bile te
nezzül addederiz. Fakat Süleymaniye 
Klübü Umumi Kaptaru Beyin açık 
mektubunu cevapsız bırakmak neza
ketsizliğini yapmamı§ olmak için di
yonız ki, Bülent Bey F enerbahçeye 
kendi arzuıu ile girmiştir. Spor efkft .. 
rıumumiyesi pek iyi bilir ki Fener
bahçede Bülent Bey ayarında oyun
cular vardır. Ve Fenerbahçe Bülent 
Beye muhtaç değildir. Pazar günü 
oynablmaaı sırf kendisini tecrübe için
di. Hele leyli mektep ücreti meselesi, 
yalanın, iftiranın ta kendisidir. Bu ci
heti Bülent Beyin maatteessüf yalnız 
''Milliyet,, te çıkan ve "Cumhuriyetu 
tarafından ne§redilmiyen mektubun
da okumak kabildir. 

Oyuncu ayartm.aamı bu kadar çir .. 
kin bulanlar bizzat Fenerbahçenin ye
tiftirdiği çocuklar arasında mektepte
ki hocalık ve aairelik vaziyetlerini ile
ri sürerek, sınıfta bırakılacakları teh .. 
ditlerini savurarak en çirkin tarzda 
yapmamışlar mıdır? Biz bunlar ıçın 
gazete ıütunlanna sarılmadık, müna.
kata etmeğe tenezzül etınedik ve hat
ta böyle §eyleri gayrivaki telakki et
tik. lstanbulıporlu Tevfik Bey Gala-

ribi şu ki veronal hiç bir tesir yapmadı. 
Oliver uyanık duruyor, Sumset Bulvarı 
Üzerinde bütün ıüratile &iden otomobil .. 
lerin gürültüsünü itiliyordu. Lambayı 
yakıyor, dört çizgi ve iki yuvarlak çize
rek ufacık bir çok adam resimleri yapı
yor, nihayet uykudan yıkılacak bir hale 
geliyordu. O zaman li.mbeyı söndürü
yor, fakat söndürür söndürmez uykuau te 
mamile açılıyordu. Karanlıkta Donka'ya 
t~lefon et,li. Don_ka daha eve dönmemit· 
b. Takus un sesı cevap verdi. Oliver 
bu sesten bplıı zehirden nefret eder gi
bi istikrah ederdi • Olduğu yerde kaldı 
ve atağı inip kendine l>ir vioki. hazırla
mak için bütün erkek kuvvetini istimal 
ederek nefsile mücadele etti. Bol su a-
zıcık da viski.. , 

Disiplin! 
Yatağından kalkamadı. 
Sumset Bulvarında muttasıl otomobil

ler itliyordu. 
. G~z kapaklarının arkasında ufacık ye

ııl hır ı§ık belirip sönüyordu. Belki saat 
biri geçmişti. Başka memleketlerde kuş
lat· cıvıldafıyor, güneşin doğu~unu ilin 
ediyordu. Burada, Hollywood'da kuş an
cak kışın görünürdü. Gece böcekle- 1 
rinin ~onu gelmiyen sert, keskin ötüt· 
melen, o kadar. Birden isyanla: 

Gazetelerdeki ne§rİyata gelince: 
Bitaraflık iddia ettiği halde bir taraf
lıktan kurtulamıyan ve uzun zaman
dan beri F enerbahçe aleyhinde aiıte
matik neıriyatta bulunanlar Cumhuri
yet gazeteBinin spor yazılarını idare 
edenler, F enerbahçenin o kadar düt
manıdırlar, o kadar kJüpçüdürler ki, 
memleket futbolünün istifadesi için bü 
yük fedakralıklarla Viyanadan getir
tilen Viner Sporla F enerbahçenin yap
tığı çok muvaffakıyetli ilk maçın taf
silabru §Öylece geçmit ve Galatasara
yın kazandığı su topu maçını ballan
dıra ballandıra ve büyük harflerle ve 
müteaddit resimlerle neırebnitlerdir. 
F enerbahçenin zarardide olmaaı için 
ne kadar sükut ebnek kabilse o ka
dar elmi§lerdir . ismi memleketin ba
fardığı büyük inkılaba §erefle kan§an 
ve sahibi bir meb'us. olan bir gazeteyi 
klüpçülüğe mahküm olmıyarak, gene 
memleket sporunda inkılap yapmak 
istiyen bir teşekkülün gİri§tiği iıl•rde 
onu baltalamak değil, bilakis teşvik 
eder vaziyette g6rmek isterdik. 

Son •Özümüz muhterem Yunus Na
di Beyefendinin nazarıdikkatlerini bu 
cihete celbetmek ve spor te§kilatmuzın 
çizdiği çerçeve dıtına çıkarak gazete 
aütunlanna dökülen dedikodulara ar
bk cevap vermeğe lüzum görmediği
mizi arzdan ibarettir. 
Fenerbahçe Spor Klübü Umumi Katibi 

Hayri CELAL 

-Hayır, dedi, Donka'ya kartı du~ 
duğum atk değil •• Sadece sinir .. 

Tekrar telefonu açb. 
Saat üçü geçmiıti. Bu sefer Donka 

cevap verdi: 
- Uyuyor musun, cicim? Neyin var? 

- Hiç.. Hiç bir §eyim yok. Yalnız 
"Gecen hayrol•un,, demek istedim. Af
federsin. Benimki biraz da delilik değil 

'? mı. 

- Hiç te değil. iyi ettin. Gecen hay-
rolsun, şekerim. 

- Rahat uyu, Donka. 
- Sen de cicim. 
- Çok yorguıl musun? Yeni bir şey 

var mı? 
- Yorgun da söz mü? Bu Eisenbohr 

Willams da bana uygun bir rol arkadaşı 
değil... Vitrinlere konulan mankenlere 
benziyor. 

- Demek Williamaı tekrar aldılar 
öyle mi? 

- Aldılar ya ..• Hem de çok ucuz. Za
vallı Bill'mi sarayının kapılarında o ka
dar ağlayıp sızladı ki o da tekrar alma
ğa mecbur oldu. Öf ... Şu halde Williams 
denilen herifi günahım kadar sevmiyo
'':'"?· Rolünü kııalttıkları için küplere 
b1nıyor. 

Oliver Nezaketle: 

lsıanbulda Yeni postahane arkasında A· 
şir efendi caddesinde Elk~iip hanında mu 
kim iken elyevm ikametgahı meçhul bu
lunan imam zade Ali Kamil ve mahıum· 
)arına: 

lsıanbul 3 üncü icra Memurluğundan: 
Türkiye imar bonkasının Kayseride Meh· 
met Bey zade biraderlerle birlikte verdi· 
ğiniz 81 gün vadeli ve 9·7·931 tarihli 
emre muharrer senede müstenideu dört 
yüz liranın 27·9·931 den itibaren yüzde 
dokuz faiz ' '•on ücreti \Ckalet 'e 942 Kr. 
protesto masrafı ile birlikte çekler. poliçeler 

ve emre muharrer senetlere mahsus takip yo ... 
lile tahsiline dair verdiği 29·4·933 tarihli 
takip talebi üzerine adresinize günderilen 
ödeme emrine mübaşiri tarafından verilen 
meşruhat ve zabıta yapıtan tahkikat neti· 
cesinde bu adreste olmadığınız anlaşılma· 
sı üzerine keyfiyetin ilanen kbliğine ka
rar wrilmiştir. Tarihi ilandan itibaren 30 
gün içinde borcu vermeni~ ve borcun ta

mamına veya bir kısmına yahut alacaklı
nın takibat icrası hakkına dair bir itirazı· 

nız varsa yine bu bir ay içinde istida ile 

veya şifahen 933-1744 numaralı dosya nu
marasile dairemize bildirmeniz ve bildir
mediğiniz takdirde ayni müddet içinde 
74 üncn maddeye tevfikan mal beı anında 
bulunmanız lazımdır. Beyanda bulunmaz
sanız hapisle tazyik olunacağınız ve hilafi 
hakikat beyanda bulunursanız hapisle 
cezalandırılacağanız borcu ödemez veya 
itiraz eurezseniz hakkınızda cebri icra 
yapılacağı mezkıir ödeme emrinin tebliği 
makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(8148) 

)sıanbul Kadastro Hakimliğinden: Müd

dei V asil Ef. ve Elisaveı Hanım ile 

müddcialeyhim Sultan hamamında Ba

kırcılar caddesinJe 82 numaralı Kalifidis 

Hanında Nikola evlaılan Vasil ve Kosıan

tin Efendilerle Elisa vi ve Sofi ya ve Des

pina Hanımlara arasında tahaddüs eden 

davanın muhakemesi günü olan 25-

9- 933 tarihinde saati muayyende müdde

laleyhim mumaileybim mahkem•de ispatı 

vücut etmedikleri gibi vekil dahi gönder

mediklerinden müddeilerin vekili tarafın· 

dan vaki olan talep üzerine haklannda gı

yap karan ittihaz ve muhakeme 4-11-933 

cumartesi günü saat 11 e talik edilmiş ol

duğundan gün ve saati mezkıirda mahke· 

mede ispatı vücut etmedikleri takdirde 

muhakemenin gıyaben rüyet edileceği ilfo 

olunur. (8136) 

lstanbul Altıncı icra Memurluğundan 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve bukere 

paraya çevrilmesine karar verilen mamul 

gümrük ve sairenin 5· 10-933 tarihine 

müsadif perşembe günü saat 10 dan 12 

ye kadar Isı. Fincancılarda Yusufyan hanı 
karşısında l\jo. 14 mağazada ilk açık 

arttırma sur.ıile satılacağından taliplerin 

mahallinde bulunacak memuruna müraca-

atları il~n olunur. [8173) 

Kadıköy icra Daireıinden: 
Bir borcun temini istifası zımnında 

rnahcu~ olup sablarak paraya çevrilme
si mukarrer bulunan muhtelif cins ev eş 
ya .. 7. 10-933 cumartesi saat 10,30 dan 
12 ye kadar Kadıköy pazar mahallinde 
açık artbrma ile sablacağından yüzde 
iki buçuk dellaliye müşteriye ait olmak 
üzere taliplerin mezkllr gün ve saatte 
mahallinde bulunacak memura müracat 
eylemeleri ilan olunur. 

- Hakkı var, dedi. 
Sonra uıulca sordu• 
- Donka? 
-Ne vart canım? 

- Hiç, Donka. Sen pekala bilirsin 
ki ben ancak sarhotken ilanı aşk edebili
rim. Senin eksikliğini hissediyorum, Don 
ka.. 
Kadın yavaşça: , ' ı 

- Evet, cicim, ckdi. 
Yatağa yatmışb. Kulaklığı sımsıkı 

kulağına bastırıyordu. Böylelikle süküt 
içinde Oliver'in •oluğunu daha iyi duya
biliyor gibiydi. Hafif bir kahkaha ata
rak: 

- Seni telefondan görüyorum, dedi. 
Bir an için kendini Oliver'in yanında 

hissetti. Oliver de gülerek: 
-iyi ama, şimdi gece ... Dedi • 
Serbest bir sesle konuşmağa çalıŞtrak: 
- Benim için hiç vaktin yok mu? 
- Daha bir kaç gün sabrettin. Sen bu 

işleri bilmez değilsin? insan da tam ro
lünü anlamağa hatladığı sırada arasını 
soğulmağa gelmez. 

Sonra buşunele: 
- insanın üstüne çok düşüyorsun .• 

Çok çılgınsın, Oliver... Dedi. iki sene
denberi filim çevirmedim. Bunun ne de- J 

mek ouduğunu bilmezsin. Pariste ud.<· 

... -=--
Askeri fabrikalar itanl 

Barut Fabrikaları mub 
takımı efradı için lüzum 
terilen aşada yazılı 4 kal 
melbusat münakasaya k 
muştur. Şartnamesini 
mek için her pazartesi ve 
şembe günleri ve münakıı 
girmek üzere 12 T eşrinie 
933 perşembe günü saat l· 
Bakırköy Barut Fabrikal' 
da Satınalma Komisyoıt 
müracaat edilmesi. (351) 
(5115) 

40 Takım kışlık elbise 
11 O takım çamaşır 
162 çift çorap 
61 cift kundura 

Aıkeri fabrikaları için ko 
yonumuzda mevcut tartnaıııe' 

ı;:öre 15 ton döküm koku pa' 
lılıla alınacakbr. Vermek isti 
ler pazarlık etmek üzere 9 
rinievvel 933 pazartesi günü ı 
14 te Balrırköy barut fabrik 
rında aatınalma komisyonuna 
racaat etsinler. [53: 

Ist. beşinci icra 
Memurluğunda 
Mahcuz olup plraya çevrilmesin• 
verilen bir adet torna tezgahı bir 
mak'ap ıezg:lhı bir müstamel oto 
8-10·933 tarihine müsadif pazar 
saat 10 dan itibaren Taksimde KöS 
sokağında Fiyat garajı önünde bilmü 
sanlacağı il:ln olunur. (8145) 

Üsküdar 2 inci S. Hukuk IJakitıll 
den: Üsküdarda Rumi Mehmet paş• 
hallesinin Bostan sokağında 7 1' 
hanede sakine iken 20-9-933 ıari 
vefat eden ve terekesine mahkeme 
vaz'iyeı edilmiş bulunan Ülfet h• 
mahkemece tahrir ve ıespir edilen e 
menkulesi I0-10·933 salı günü saat 
mezkQr hanede açık arttırma ile 

çevaileceğinden talip olanların mahar 
hazır bulunmaları ve müıeveffiyeden 

cak ve borç iddiasında bulunanlar 
bir malı ve veraset iddiasında bulu 

nnda üç malı zarfında vesaik ve sen 
kanuniyelerile birlikte Üsküdar i 

sulh hukuk mahkemesine müracaat 
meleri ve aksi halde kanunu mede 
mevaddı mahsusası ahkamı tatbik 

nacağı ilAn olunur. (8152) 

Kütahya Sulh Huk 
Hakimliğinden 

Asabi rahatsızlığından hacr edilip 

oğlu dördüncü sul hukuk mahkeme 

validesi Behiyye hanımın velayeti 

alınan Küıahyanın hacı Ahmet m• 
sinde mukim aslen lsıanbalda Scliın 

mukim Halil paşa zade Halil Fuat 

"ellsi Behi)'e hanımın vaki istilası 

mahkemesince kabul edilerek mumail• 
işlerini bakmağa zevcesi Nimet ha 

11 eylıil 933 tarihinde vasi tayin ed 

il:ln olunur. (8180) 

DOKTOR 

Hafız CEMAJ 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada berııün öi~ 

sonra saat (2,30 dan 5 e) ka<br i 
bulda Divanyolunda 11& 11umar.J1 

ousi dairesinde dahili hastalıkları 1 

yene ve tedavi eder. Telefon: lstat 
22 .• ~98. 

diğİJn o iki sene yok mu? Bunun ' 
duğunu sen bana sor •• 

Sustu. Oliveri bekliyordu. . 
- Donka zavalısına dua et, deıli 

ay içinde bütün bu itler bitecek .. ( 
ıonra.. 

- Sonrası? Senin filmin bitiıı . 
başlı;ı;.acak. Şimdi sen bana ne 1 

zaman ben de sana o olacağım. JJ 
belli bir ıey. 

Bir an ıustular. Her ikisi de 
bunların beyhude olduğunu, gaytİ". 
yen bir surette hissediyorlardı. ~1 

min arkasından başka bir film, bi1 
lün arkasından başka bir rol, ev.,.f 
var, korku, muvaffakiyet arka . 
muvaffakiyet daha ... Sonra bellu 
nuncu olmak üzere bir muvaffal<İ~ 
ha ... Böylelikle hayat hakiki haY•1 !ardan geçmiş, başka yerlere, oıı 
uzak yerlere gitmiş olacaktı. 

Bu düşünceler onların ıuurun' 
intikal etmiyordu. Oliver yal111ı 
söyledi: 

- Hiç olmazsa Rodosa birlilı 
lir miyiz? 

- Elbette. Yakında filimleriı<l 
tikten sonra. 1 

( Dc11aıfl1 



o 
e 
sı 

tiy 
t 

p t-

Je 

• 
lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsuUi. toz ve kesme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 
üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani l•tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolanmızda araba veya kayıkta 

çı:::ı:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. 
Ancak en az bet vagon ıekerl birden alanlara vagon baıına beı lira indirilir. l.tanbul haricindeki yerlerden yapılacak slparltler be.
delin yüzde yirmisi peıln ve ld tarafı hamule •enedl mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderllir. Depodan itibaren bitin masraflar 
ve me•'uliyet miıterlye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıterl he•ahına •lgorta ettirilir. Slpartı bedelinin tamamını gön. 
derenler fçin •fgorta ihtiyari olduta gibi en az beı vaıon •lparft ederek bedelinin temamım peıln ödeyenler vagon batına beı Ura 
tenzl fAttan latlfade ederler. 

Adreıı lstanbul'da Bahçekapıda Dördlacü Vakıf Han. No. 40-50 Telgraf·adreıl: lstanbal, Şeker Telefon No. 24470. 
- . ' ı 

Deposu: 
Bahçekapıda Asipirol Necati; grip, nezle, baı ve diş ağnlannın kat'i ilacıdır. Salih Necati ş -00 

Cürnhuriyetin lOuncu 
yıldönürnü için 

Tenvirat 
Elektrik şirketi, resmi daireler ve muh

terem ahali tarafından yapılacak tenvi
rata ait tesisahn, ruhsatlı tesisat müte
ahhitlerine yaptırılması icap ettiğini bu 
vesile ile hatırlatır. 

Bu tesisat her ne kadar muvakkat ise
de muaddit kudretini tecavüz ettıği tak
dirde bir ihbarnameye tabi tutulmalıdır. 
Aksi takdirde tesisat tağdiye edileme
mekle kalmayıp tenviratın heyeti umu
miyesi üzerinde teşevvüşatı mucip ol
mak tehlikesine de sebebiyet verebilir. 

ihbarnamelerin birinci Teşrınin 14 ün
den evvel Elektrik şirketine gönderil
mesi rica olunur. 

lstanbul, 1 Teşrinievvel 1933 
MÜDIRIYET 

F ranıızca, lngil.zce, Almanca, İspanyolca, ltalyaııca veıaire .. 

8 E R L · 1 T z 
YENİ KURSLAR AÇILIYOR 

Sınıf ve hususi dersler - Memurin, muallim ve zal:itana mah-
ını tar:fe. KA YiT .. AÇILMIŞTIR - MECCA Nl L IR 

TECRUBE DERSi ALiNiZ 
ANKARA ISTANBUL 

Thcı lbvrom ('adde;i Re,n~hı ;ı~.l. f,ıikl:ıl cıdJl~0741 -" 

Edirne Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Türk Maarif ~~~ıletivai~~~~i Bursa Kız Lisesi 
Deniz Yolları lıletmeai 

ACENT Al.ARI ı 
luraldly - ltllprllbqı Tel. 42361 

Sirkeci Ml1hllrdar zade 1wı 
Maarif Vekaleti Liseleri imtiyazını haizdir.Orta ve lise ıınıfları vardır. Amerikadan getirilen bir 

müteha11111n nezareti altında İngilizce lisaıa öğretilir. LEYLi ÜCRETİ 185 liradır. ve ilç taklitte 
Tclefoo: 22740 

Mersin sürat postası: 
alınır. Memur çocuklarına ayrıca tenzilat vardır. Kayıt vı fazla tafıilat 

INEBOLU vapuru 6 Birinci 
Teırin cuma 10 da Sirkeci 
rıhtımllldan kalkarak Çanak
kale, lzmir, Antalya, Alanya, 
Menin, Payu'a. Dönüşte bun
lara illvıten Taşucu, Anamu· 

Mldiir!Dğilne mllracaat. [5235) - 6971 

ZA YI KURT KÖPECf ~I ltsT. MR. KUMANDANLICI SA.AL. KO. 1LANLAR4 

Dikim evi ihtiyacı için 100 
metre Nefti 50 metre Mavi ve 
20 metre Gri çuha 5-10-933 
perşembe günü saat 15 te ale
ni münakasa ile satın alınacak 
br. Şartnamesini görecekle
rin her gün ve münakasasma 
gireceklerin belli saatinde te
minatlarile Merkez Satın alma 
komisyonunda haıı:ır bulunma 
ları. (294) (4810) 

701S .. " 
Dikim evi ihtiyacı için 

13,000 metre tela 5-10-933 
perşembe günü saat 15,30 da 
aleni münakasa ile satın alma 
cağından şartnamesini göre
ceklerin her gün ve münaka
sasma girişeceklerin belli saa 
tinde teminatlarile Merkez Sa
tın alma komisyonunda ha
zır bulunmaları. (292) 

7016 
• • • 

Dikim Evi ihtiyacı ıçm 
265,000 adet elbise yakasına 
mahsus küçük kopça 5-10-933 
perşembe günü saat 14 te a!e
ni münakasa ile satın alınaca
ğından şartnamesi görecekle
rin her gün ve münak:ısasır:a 
girişeceklerin belli saatinde te 
minatlarile Merkez Satın al
ma komisyonuna müracaatla 
rı. (289) ( 4815 7017 .... " 

şartnamesini göreceklerin 
her gün ve münakasasma işti-j 
rak edeceklerin belli saatinden 
evvel teklif mektuplarını ver
meleri. (304) (4903) 

7029 
••• 

Maltepe Askeri lisesi için 
21 kalem tabiiyat laboratu
var malzemesi 5 - 1 O - 933 
Perşembe günü saat 11 den, 
11,30 za kadar pazarhkla sa 
tın alınacaktır. Taliplerin bel 
ii saatinde Merkez K. Satın al 
ma komisyonunda hazır bu
lunmaları. (358) (5299) 

7133 

Merkez Milesscsatı için alına
cak on bin kilo yapıncak &zllmil
ne verilen fiat pahalı görüldil
ğllnden -10·933 cumartesi günll 
saat 11 den 12 ye kadar tekrar 
pazarlığı yapılacıkbr. Taliplerin 
belli saaUe temi:ıatlarile Merkez 
Satınahna komisyonuna gelmeleri. 

[381) (5379) 
••• 

Zeytinbumunda ihzui küçük 
zabit mektebi için 90 ton lava 
marin k6mür le 5000 kilo 1-uru 
mtş~ kömürü ayrı ayrı şırtna
ıuelerle ve aleni mllnakuı ile 
alınacaktır. 26-10-933 perşembe 
gllnü ıaat IS te liva mariıı kö
mürü'1ün ve 15 30 da meşa kö· 
mürliniln ihaleleri yııpılıcaktır. 
Taliplerin belli saatte trminatla
r:le Merkez Satınllma komisyo
nuna gelmeleri. (386) [5374) 

• •• 

Tarab)& ile Yenik6y arasında 
ıiyah sarı bir Kurt köpegi kay· 
bolmuştur. Bulan Tarabyada İı· 
viçre aefaretlıanesine tesliminde ı 

iyi mdkifat alacakbr. 
Telefonı 34,58 I (8108) -• 

1 
7183 ı 

!111 _ _.0ROLOG 

1 nr E~!!'~! ... ~~. 
oiçacı fırm ııra11 No. 34. 
Tel: 41235 (7171) ...... _ .. 

7000 

r'a uğrar. (5368] 

Karadeniz sürat 
postası: 

GÜLCEMAL 'Vapuru 5 Bi
rinci Tetrin pel'fenbe 18 de 
Galata rıhtımından kalkarak 
lnabol11, Samsun, Ordu, Gire
ıon, Trabzon, Rize 't't Hopa
ya. Dön&şte bunlara ilaveten 
Pazar, Polathaneye uğrar. 

(5369) 

Darüşşafaka İzmir sürat postası: 

M d l d 
SAKARYA vapuru 6 Bi-

Ü Ür ÜğÜn en: rinci Te,rin Cuma 14 te Ga-

Talebe için yaptırılacak 350 çift lata rıhtımından kalkarak doğ-
dahili ve o kadar harici kundura 1 ru lzmire gidecek 't'e diSnecek-
münakasa ile alınacağından talip tir. (5367) 
olanların tartnamesini ve nümune- A 1 k 
(erini görmek üzere her gün ve mü- yva 1 aralık 
nakasaya ittirak etmek üzere de postası : 
9/ f etrinievvel 933 pazartesi gü- j ANTALYA vapuru S Bi-
nü saat 14 te Nuruoımaniye cami rinci Tqrin perıembe 17 de 
mahfelinde Cemiyeti Tedriıiye idare rıbbmından kalkar. 
merkezine müracaatları. (5262) I f53701 

7089 -- .. 
Edirne Vilayeti Daimi 

Encümeninden: 
Cinsi Miktan 

Sade Yağı 1500 Kilo Gazi Kız yatı mektebi için 
,, ,, 1500 ,, Mustafa Necati şehir Yatın için 
,, ,, 1500 ,, Mmtaka San'at mektebi için 

Edirne mmtak San'at ve yatı mekteplerinin ihtiyacı o· 
l'U]> yukarda yazılı cem'an 4500 kilo Urfa Sade yağı münaka
saya çıkarılmıştır. 8-10-933 pazar günü saat 15 te ayn ihalele
ri yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere İstanbul 
da San'at mektebine ve Edirne de Daimi encümene ve müna
kasaya iştirak etmek üzere de ihale günü saat 15 te Vilayet 
Daimi encümenine gelmeleri. (5028) 7o&I 

r Edirne mıntaka san'at mektebinin muhtelif şubeleri için 
aıı:un olan 89 kalem muhtelif malzeme münakasaya çıkarıl

ı Eı~tır · Malz~enin şartname ve listesini almak isteyenlerin 
~ne de Daırni encümene ve lstanbulda San'at mektebine 

rurkcaa~ar~. 8-~0-933 pazar günü saat 15 te ihalesi yapı
a~ tı~. al~plerın o gün dipozito makhuzlarile Vilayet Dai-
mı encumenıne gelmeleri. (5026) 7062 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 25,000 kilo Şeker 8-10-
933 pazar günü saat 14 te ka
palı zarfla satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve münakasaya gırı 
şeceklerin belli saatine kadar 
teklif mektuplarını Merkez K. 
Satın alma komisyonuna ver
meleri. (303) ( 4853) 

7018 
• • • 

Harbiye mektebi talebele
ri ihtiyacı için 1000 Parça Ha 
mam takımı ile 3000 adet Yüz 
havlusu 8-10-933 pazar günü 
saat 15,30 da aleni münakasa 
ile satın alınacaktır. Şartna
mesini göreceklerin her gün 
ve münakasaya girişeceklerin 
belli saatinde Merkeıı: K. Sa
tın alma komisyonunda bulun 

Maltepe Aakeri liıesi için 
nümune•I Teçhile 50 çift terlik 
8-10-933 pazar gllnil ıaat 14.30 
da pazarl kla alınacaktır. T ı lip· 
!erin belli saatle Merkez satınal
mı komisyonuna gelmeleri. 

(374) (5344) 
••• 

TaabhüdünU ifa edemiyen 
mDteahbit namı hesabına Harbiye 
mektebi hayvanatı için 391.000 
kilo kutu ot ,pazarlıkla alınacak
tır. Pazarlığı 10-10-933 1alı 
günü saat 14 te yapılacaktır. 

Taliplerin belli Hatte teminat
Jırile Merkez satınalma komis
yonuna relmeleri. [373} (5343) 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI 1DARESl iLANLARI ' 

Demir ve saçların kapalı ıı:arfla münaksası 9 Teşrinisani 
933 perıembe günü saat 15 te idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veıı:nelerinde beşer 
liraya sahlan tartnamelerde yazılıdır. (5159) 

7079 
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DOKTOR 

HORHORUNl 
Her gün akşama kadar hastalarını 
Em'.nönü Valide kıraathanesi yanın· 
dakı muayenehanesinde tedavi eder. 
Tel. 2,4131 (7977) 5609 

7110 

Ademi iktidar ve 
bel gevıek'igine 

kaııı en müessir deva SERVOlN 
haplandır. Deposu, lstanbulda Sirkeci-
de Ali Rıza Merkez cezan 'd' T 

eıı ır. at~ 

r~ya lSO kurut posta ile gönderilir. iz. 
rnır'~e lrgat pazanndaki, Trabzon'da 
Y eru Ferah eczanelerinde bulunur. 

--::----- (8U80) 
Osmanh Bankasr 

% s. ~aizli, 1334-1918 tarihli lstİk· 
r~ı ~abdı tahvilatına ait olup 1 T eıri
nıaanı 1928 tarihinde tediyesine ba•la-
nan 1 T · · · ' . etrınıa.anı 1923 ve 1 Teıriniaa-
ıu 1928 vadeli ve 12 ve 22 numaralı ku 
P?nla~dan ibraz ed:lmiy nlcrin 1 Teşri· 
n.ısanı 1933 tftrihinde T ıirkiye Cümhu
rıyeti Hül.ı.~me ti lehine müruru zama. 
n:- _uğray caeı, mezkl.ır tahvilat hamille 
t'lnJn malumu olınak Üzere ilin olunur. 

71GI 

Devredilecek ihtira beratı 
u Kaya teıekkülitının tayini için uıul" 

hakkındaki ihtira irin istihsal cdilmit o
lan S teırinisani 1 !İ31 tarih ve 13-18 nu· 
maralı ili.ve ta,diknamesinin muhtevi bu .. 
lunduğu hukuk bu kere baıka11na devir 
ve ferağı teklif edilmekte olmakla bu 
buıuıta fazla malümat edinmek isteyen 
zevatın lıta-,bul'da, Bahçekapuda Tat 
Hanında 43-48 numaralarda kiin vekili 
H. W. Stock efendiye müracaat eyleme-
leri ilan olunur. (7835) 

7006 

Devredilecek ihtira beratı 
1

' Kaya teıekküli.t1nı tayin etmek için 
usul " balr.kındaki ihtira için istihsal e· 
dilmiş olan 2 Teşrinisani 1931 tarih ve 
1348 numaralı ihtira berattnı muhtevi bu 
4unduğu hukukun bu kere baıkaıına de
vir ferağ olunacağı teklif olunduğundan 
bu hususta fazla malümat edinmek iste
yen zevatın lstanbul'da Bahçekapu'da 
Ta! Hanında 43-48 numarada kain ve· 
kili H. W. Stock c!~ndiye müracaat eyle 
meleri alan olunur. (7834) 

7005 

maları (302) ( 4855) 
7019 . . .. 

Harbiye mektebi talebele· 
rinin ihtiyacı için 1500 çift 
terlik 8-10-933 pazar gunu 
saat 14,30 da aleni münaka
sa ile satın alınacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin her gün 
ve münakasaya girJşecekleriİı 
belli saatte Merkez Kumandan 
lığı Satmalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (300) 
(4856) 7021) 

• 
Dikim evi ihtiyacı ıçın 

(30,000) metre haki astarlık 
bez 15-10-933 tarihinde pazar 
günü saat 15 te kapalı ıı:arfla 
satın alınacaktır. Nümune ve 

• • • 
Harp Akademisi ihtiyacı i-

çin üç bin kilo larmızı merci
meğe verilen fiat pahalı görül 
düğünden 5 - 10 - 933 Per 
şembegünü aaat . 11 ,30 dan 
12 ye kadar pazarlıkla ıi'atm a 
lınacaktır. Şartnamesini göre 
ceklerin her gün ve pazarlığa 
gireceklerin belli saatinde 
Merkeıı: kumandanlığı Satın 
alma komisyonunda hazır bu 
lunmaları. (357) (5300) 

7134 
• * • 

Merkeıı:e bağlı lataat ve mü 
essesat İçin almacak otuz bin 
kilo beyaz peynire verilen fiat 
pahalı olduğundan 4 - 1 O -
933 Çarşamba günü saat 15 

Yerli Tıbbi Ecza kapalı zarfla münakasası 17-10-933 
sah günü saat 15 te idare bina smda yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde betli 
raya satılan şartnamelerde vardır. (5231) 7084 

Amerikan Koleji Müdürlüğünden: 
Kolejimizin tarih ve Coğrafya muallimliği münhaldir. Lise tarih 
ve Coğrafya muallimliği için aranılan evsaf •e şeraiti haiz olan
lar bizzat veya mektupla mektep idaresine veya Fin~ancılar 
numara 50 de Amerikan Bort mektepleri v.eznedarlığıoa müracaat 
edebilirler,. . (8155) 

te pazarlıkla alınacaktır. Ta 
liplerin belli satte teminatla
rile Merkez Satın alma. komis 
yonuna gelmeleri. 

(369) (5317) 7140 • 

* • * 
Maltepe Piyade atış mekte 

bi İçin alınacak 80.000 kilo 
ekmeğe verilen fiat pahalı gö
rüldüğünden 4 - 10 - 933 Çar 

şamba günü saat 14 te pazar 
Wda alınacaktır. Taliplerin 
belli saatte teminatlarile Mer 
kez Satın alına komisyonuna 
gelmeleri. (367) (53l ~ 

7141 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköy, Topçular caddesı No. 3:> 

(7971) 6997· 



Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

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

kasaya konulmuştur. 
2 - Münakasa şartları kağıdının tasdikli suretleri Güm

rük Muhafaza Umum kumandınlığı Satınalma komisyonun
dan alınacaktır. 

3 - Münakasa 16-10-933 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat on dörtte Gümrük Muhafaza Umum kumandanlığı 
İstanbul Satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

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

7075 

İstanbul Mıntakası Sanayi 
Müdürlüğünden: 

1055 sayılı Teşviki Sanayi kanununun 41 inci maddesine 
tevfikan tanzim edilıniş olan beş senelik mevaddı iptidaiye 
cetveline dahil olup ta gümrük resminden muaf en ithal edilen 
ve 1932 senesi bütçe kanununun 36 mcı maddesine göre tan
zim edilen mevaddı İptidaiye cetveline dahil olmayan İptidai 
maddelerin ikinci mevaddı İptidl\İye cetvelinin meriyet tarihi 
olan 1-7-932 tarihine kadar im l.lata sarf edilmeyen mikdarları 
nın gümrük resminin istirdadı lazım geldiğinden alakadar mü 
esseselerin idaremize müracaatları ilan olunur. (5351) 

7173 

1 3 üncü KOLORDU İLANLARI 1 
1 Danca Alay Satın alma komisyonu reisliğinden : 
ı 1 - Darıcadaki Kıt'atın ihtiyacı için aşağıda cins ve 
mıktarları yazılı maddeler münakas ile satın almacak ve iha
leleri hizalarında yazılı tarih ve günlerde öğleden sonra saat 
on dörtte yapılacaktır. 

2 - Taliplerin şartnameleri görmek ve ihaleye iştirak 
etmek üzere Darıcadaki Alay Satın alma komisyonuna mü 
racaatları ilan olunur. (5258) 

3 - Un 240,000 kilo :18-10-933 çarşamba günü, ka-
Sığır Eti 27 ,000 ,, : palı zarf. 
Kriple M. Kömü-
rü 45,000 
Kok kömürü 40,000 

. 19-10-933 perşembe günü, a
" . k • çı ' ,, . 

Odun 100,000 
Sabun 2,250 " '.21-10-933 cumartesi gilnü açık ,, . 
Toz Şeker 1 ,800 
Bulğur 10,000 " '.22-10-933 pazar günü, açık. ,, . 
Kuru Soğan 2,450 
Gaz yağı 4,500 " '.23-10-933 pazartesi günü, açık ,, . 
Zeytin yağı 1,200 
Zeytin danesi 1 ,500 

,, :25-10-933 çarşamba günü, 
,, :açık. 

Beyaz Peynir 600 
Kuru Üzüm 1 2,800 

,, :26-10-933 perşembe günü, 
,, :açık. 

7054 

••• 
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. 

1 

(408) (5328) 7146 

• • * 
K. O. 1 F. ve Hastahane· 

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

7147 

.,. "'"' 
1:... O. kıtaatı ihtiyacı için 

pazarlığa konan 250.000 kilo 
ı>duna teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden ihalesi 7 - 1 O -
933 Cumartesi gilnü saat 15, 
30 a bırakılmıştır. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak İçin 
tayin e,dilen gÜn ve saatte 
Fındıklıda 3. K. O • Sa. Al. 
Ko.na müracatları. 

(403) (5286) 
7127 

• • • 
Antalya AS. SA. AL. KO. 

dan: 
Antalyadaki kıt'at ihtiyacı 

için yedi taksitte alınmak üze
re 190, 700 kilo un kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. İ
halesi 11 Birinci teşrin 933 çar 
çamba günü saat 15 tedir. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
Üzere her gün ve münakasaya 
zirmek;.icin tayin edilen gün 

ve saatte teklif ve teminat mek 
tuplarile Antalya Askeri SA. 
AL. KO. na müracaatları. 

(3316) (5132) 7037 

* .. * 
Selimiye fırınında birinken 

1075 kilo ekmek kırıntısı ile 
tekne lçızıntısına talip çıkma 
dığmdan pazarlığı 5 - 10 - 933 
Perşembe günü saat 14 ,30 za 
bırakılınıştır. Taliplerin pa 
zarlığa .girmek için tayin edi
len gün ve saatte Fındıklıda 
Üçüncü kolordu Satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

(401) (5290) 
7129 

* * * Manisa AS. SA. AL. KOM. 
dan: 

Manisadaki kıt'at hayvanatı 
için 339.000, Salihlinde'.<i kıt'at 
hayva:ıatı için 178.000 kilo ıa
man ayrı, ayrı şartnamelerle 

kapalı zasfla mllnakuaya kon
muştur. İhaleleri 25-10-933 çar· 
ıamba günü Manisadaki ş•at 15 
te ve Salihlinin de saat 15,5 tedir. 
Şartnamehri görmek istiyenlerin 
her gün 15 ten 17 e ve münaka
saya gireceklerin de o gün ve 
yaktinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile birlikte Manisada 
Fırka SA. AL. KOM. nuna mü
racaatleri. (3338) [5373) 

• • • 
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. İsteklilerin şartna
meyi görıı;ıek üzere her gün 
ve pazarlığa girmek için o 
gün ve vaktinden evvel Fın
dıklıda Üçüncü Kolordu Sa
tın alm~ komisyonuna müra 
caatleri. ~402) (5291) 
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Edirne Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Cinsi Mıktarı 
Kontr plak 2 Metre mükabı. 
Kestane 20 ,, murabbaı 
Ceviz 50 ,, ,, 
Mahon 80 ,, ,, 
Meşe 50 ,, ,, 
Gül 10 ,, ,, 
Abanoz 10 ,, ,, 
Limon 80 ,, " 
Zeytin "- _ 80 ,, ,, . 

Edirne mmtaka san'at mektebinin ihtiyacı olup yukarda 
mıktarı yazılı kereste münakasaya çıkarılınıştır. 8-10-933 pa
zar günü İhalesi yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere lstanbulda san'at mektebine ve Edirnede Daimi encü 
mene ve münakasaya iştirak etmek üzere de ihale günü saat 
15 te Vilayet daimi encümenine gelmeleri. (5025) 

7061 

Gümrük Muhafaza Umum Kuman
danlığı Satın Alma Komisyonundan: 

1 Muhafaza kıt' atı için satın alınacak " 14600,, metre çamaşırlık 
bez kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Mtınakasa tartları kağıdının tas :likli suretleri Gllmrük Mu· 
hafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma komisyonundan alına
caktır. 

3 - Münakasa 25-10-933 tarihine rastlayan Çarşamba ğünü saat 
"14., on dörttedir. 

4 - Münakasaya girecekler hangi ticarethane ve müesses' sahibi 
veya vekili olduklarını ispat edecek veıikai makbuleyi ve biçilen be
delin % 7,5 iu o'.an iğreti güvenmelerile teklif mektuplarım ihaleden 
evvel komisyona vereceklerdir. 

5 - Örnek Satmalma komisyonundadır. istekliler orada görebi-
lirler. · 5346 

Zonguldak Vilayetinden: 
Tadilen beheri on beıer metre murabbaına iblağ edilen ikl kazan 

ile yüz on beş adet Radiyatör ve saire levazimile birlikte bedeli 
keşfi yedi bin iki yüz yedi liradan ibaret olan Zonguldak Hükümet 
Konağı kalorifer tesisatına münakasasında talip çıkmamış olduğundan 
tesisatı mezkürenin 661 No. kanunun 18 ci mandesinin C fıkrasına 
tevfikan bugünden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla yaptırılmasına 
komisyonca karar verilmiştir. Taliplerin mali ve fenni şartname ve 
izahnamelerini tetkik etmek üzere lstanbul vilayeti muhasebeciligile 
Ankara Defterdarlığı muhasebe müdürlüğüne ve fazla tafsilat almak 
ve binanın planını görmek için Zonguldak Defterdarlığında müteşekkil 
komuyonuna müracaatları ılüıı olunur. 5362 

Maarif Vekaletinden: 
Hususi tabiler müesseseler ve şahıslar tarafından Cumhuriyetin 

onuncu yıldönümünü doldurinası münasebetile neşredilmiş yeya neşre
dilecek matbualar 2305 numara ve 11-6-933 tarihli kanunun ye<iinci 
maddesi muc:bir:c! posta ücretinden muaf tutulacaktır. Bu münase• 
betle neşre 1 m"ş veya edilecek matbuaların posta ücretinden muaf 
olması için üçer nüshasının en geç 25 - Teşrinievvel 933 tarihine 
kadar Maarif Vekaletine bir istida ile ve makbuz mukabilinde veril-
mesi lazımge!diği ilan olunur, 5363 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz ihtiyacı için "300 ,. kilo % 40 deceli formalin satın alı

nacaktır. Taliplerin nümunesini ğördükbn sonra paza rlığa i,tirak 
edısbilmek üure % 7,5 teminatlarını hamilen 7-10-933 cumartesi 
günll saat 15 te Galatada Alım Satım kom:yonuna müracaatları. 4990 

Maarif Müdürlüğünden: 
İstanbul kütüphaneleri için 189 çeki odun ve 2100 kiye mangal 

kömüril ve 12 buçuk ton kok kömürü pazarlıkl'a alınacaktır. Talip
lerin 9-10-933 Pazartesi günü saat on dörtte lstanbul vl'ayeti muha· 
aebeciliğine müracaatları ilan o·u'!ur. 5388 

Diyarıbekir Belediye Reisliğinden: 
O:yarıbekir Belediye ltfaiyaıi için !iç atmasefer tazyika müteham

mil yirmi dört telli çift işlemeli yedi santim kutrunda iki yüz metre 
hortum 18-9-933 den itibaren bir ay müddetle ve pazarlıkla miinaka· 
saya konulmuş olduğundan talip olanların Oiyarıbekir Belediyesine 
mliraca tt etmeleri ilan o!unur. 5387 

1 lST ANBUL BELEDİYESİ iLANLARI 1 
Keşif bedeli 1228 lira olan Kadıköy belediyesine ait çöp iskele

sinin tamiri kap•lı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar 
keşif evrakını görmek ve .şartname almak üıere Levazım Müdürlil
ğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 92,5 liralık temi
nat makl:uz veya mektubu ile teklif mektuplarını 26-10-933 perıenbe 
günü saat on baıe kadar Daimi encümene vermelidirler. (5386) 

• Sahiplerine 
Sureti hususiyede ihzar ettiğim lake karyolaların her boy ve 
her rengi mevcut olup portatif sandalye, masa ve sehpaların 

envaı gayet ucuz mağazamızda satılmaktadır. 

Asri Mobilya Meşheri 
ls~anbul Rızapaşa yokuşu 66 No. Telefon: 234'.i7 

AHMET FEVZi - 8083 

ŞİŞLi SIHHAT YURDU 
Nişantaşındadır. 

Hiç bir yerde ıubesi yoktur. Tel. 41828 • (8:87) 

r 

Eskiden: 

Orenatein E. Koppel 
A. G. Berlin S. VV. 

Demiryol malzeme fabrikala rı 
Dar hat mal ze mesi Lo komoı i [-

leri Ray ve vagoneı l cri 

Türkiye vekili umumisi Ahmet 
Rüştü Zade Mehmet Hayri. 

lstanbul: Sirkeci Miıat Paşa 
ilan. Tel: 24420 

~ Şimc'.i: 

(7924) 7012 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaleti Hudut ve Sahiller 

Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 
Umum Müdürlük binasının kışın kaloriferle ısıdıJ.ıııl 

için aleni münakasa suretile 80 ton kok kömürü alınacaktıf 
İhalesi Ankara'da Umum Müdürlük masraf komisyoııd 
ca 22 Teşrinievvel 933 pazar günü saat 10,30 da icra ı 
dilecektir. Şartnameyi görmek üzere Ankara' da Umum J 
dürlük Ayniyat muhasibi mes'ullüğüne İstanbul' da Galsl 
da Kara Mustafa Paşa caddesinde İstanbul Limanı SaJI 
Sıhhiye Merkezi Baştabipliğine müracaatları. (5153) 
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Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma komisyonundan: 
-~ 1 - Satın alınacak (1500) ton lave Marin kömürü~ 
palı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakaıa şartları kağadının tasdikli suretleri Gii 
rük muhafaza Umum kumandanlığı Satınalma komisyon1' 
dan alınacaktır. ı 

3- Münakasa 14-10-933 tarihine rastlayan CunıJ 
si günü saat on dörtte Gümrük Muhafaza Umum kumand,ı 
lığı İstanbul Satmalma komisyonunda yapılacaktır. . 

4 - İstekliler hanği müessese sahibi veya vekili olduıcfı ~ 
rını İspat edecek vesikayi ve biçilmiş bedelin yüzde 7 ,5 ~.: 0 
lan muvakkat teminatlarını teklif mektuplarile birlikte b" t 
saatten evvel komisyona getirmeleri. (5019) 

·-Edirne Vilayeti Daimi 
Encümenincl.en! 

Cinsi / Miktarı 
Kestane 5 Metre Mükabı 
Gürgen 5 ,, ,, 
Ceviz s· ,, ,, 
Diş budak 2 ,, ,, 
Meşe 5 ,, ., 
lhlamur 1 O ,, ,, 
Çıralı Çam I O ,, ,, • 

Beyaz Çam 1 O ,, ,, 
Karaağaç 1 O ,, ,, 

Edirne mıntaka San'at mektebine lazım yukarda mıktaıl 
yazdı kereste münakasaya çıkarılmıştır. 8-10-933 pazar gÜJI 
saat 15 te ihalesi yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmeklz 
zere İstanbul San'at mektebine ve Edirne de Daimi encümeJI 
ve münakasaya iştirak etmek üzere de ihale günü dipozito, 
makbuzile saat 15 le Vilayet Daimi encümenine gelmeleri. 

(5027) 7()6e 

Kayseri Lisesi Müdürlüğünden: .• 
1 - Mektebimizde yapılacak olan ve bedeli keşfi 27041 ~ 

ralık Matbah, Çamaşırhane, Tuvalet ve duş Pavyonu ile ha 
ve Tuvalet Pavyonu ve ayrıca 4916 liralık eıas mektep biJ)ly 
sının Pencere, döşeme tamiratı 19-9-933 tarihinden itibarelh 
20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. • 

2 - Münakasaya iştirak etmek isteyenler aıgari 40 b',., 
liralık İnşaatı muvaffakıyetle yaptırdıklarını ishal etmelel1 
lazımdır. r 
3- Münakasa kapalı zarf usulile ve 9-10-933 tarihindll 

lisede yapılacaktır. Taliplerin proje ve şartnameyi görmek~ 
zere her giln Lise müdürlüğüne müracaatları. ŞartnamedeJff' 
kayıt ve sarahata göre hazırlanacak teklifname ile sair vesi1'1 

ları ve teminatı ihtiva edecek zarfları 19-10-933 tarihine rJJiİ' 
sadif pazartesi gilnü saat 14 te lisede müteşekkil mübayaa ko' 
misyonu Reisliğine vermeleri ilan olunur. ( 5111) 7()69 

Liseler Alım satım komisyonundıat 
Komisyonumuza merbut İstanbul Erkek LisesinİJI 

(250) ton Kriple maden kömürile Kız Muallim Mektebi tıı.'. 
lebesi için (700) metre elbiselik yünlü kumaş ile mektepteJıı 
Kalorifer kazanlarından birin İn tebdil edilmesine lüzuıll 
hasıl olmuş olduğundan 18- 10-933 tarihine müsadif çarşaıJI'" 
ba gilnü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulil' : 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin kumaşın nümunesinİ -J' • 
keşif ve şartnameleri görmek üzere İstanbul Erkek Lisesi~' ~ 
deki komisyon kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerıll r 
de ihale günü teminatı muvakkata makbuzlarile birlikte kO" " 
misyonumuza müracaatları. (5086) . 7(16J !~ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğündeıı:t 
Pazarlıkla "12,. adet beyaz ketenden mamul iş gömleği 59tı~t 

alınacakt.r. Taliplerin •,.; 7,5 temi nat'arını hamilen 7-10-933 cumart~İe 
günü saat 14 de Ga'atac!a Mubayaat komisyonuna müracaatları. ~:: 

Umumi Nefrİyat ve Yazı ı, leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


