
Muhtelit mübadele komis
yonunun 7 ay içinde işlerini 
bitirmesi esası üzerindeki 
müzakereler bitmek üzredir. 

FİYATI 5 KURUŞTUR 

Uzak Şark'ta 
r 

Büyük harpten sonra dünya oiya
eetinin mihveri Avrupadan Büyük 
Okyanus'a intikal etti. Bu siyaoetin 
haısaı noktası da Uzak farktır. İn
giltere, Amerika, Japonya gibi üç 
deniz devletinin ve Rusya gibi en 
ehenuµiyetli kara devletinin menfaat
leri burada temerküz ediyor. Avrupa 
ıiyaaeti, bu genit aiyaıet çerçeve~i 
içinde dar ve mevzii bir siyaset halı
ni aldı. 

Avrupanm içinde bulund~ğum_uz 
için Franaa - Almanya rekabeti .tel?':."" 
de tebarüz eden silahlanma ıhtılafı 
bizi daha yakından me§gul ediyor. 
Fakat dünya sulhu, Uzak şarkla ya
kından alakadar olan dört büyük dev
let arasındaki münaoebetlerin tanzi
minde aranmak lazımdm Attıerika
nın birletmif devletleri, Amerika dev
leti olduğu kadar da Büyük Okyanus 
devletidir. Amerika Avrupa işlerine 
karşı lakayt kalabilir; fakat u_zak 
farka kar§ı lakayt kalamaz. İngılte
re, dominyonlan dolayısile Büyük 
Okyanus devletidir. Avusturalyanın, 
Yeni Zeylanda'nın mukadderatı Uzak 
farka bağlıdır. Ruıya ve Japonya ise 
doğrudan doğruya Uzak §ark devlet
leridir • 

Uzak şarkta siyasi vaziyet son 
aamanlarda çok gergin bir §ekle gir
di. Japonya, onar aene fasıla ile 18?5 
ıenesinde Çin aleyhine, 1905 oeneaın
de Çarlık Ruıyası aleyhin~, 1915 •ı;
neıinde de Almanya aleyhıne harp •· 
lan ettikten aonra Uzak şarktaki va
>.iyetini takviye etti. Muharebelerin 
temin ettiği muzafferiyetlerden ce
•aret alan Japonlar; harpten aonra 
da Sovyet Rusya ile diğer iki büyük 
devlet arasındaki münasebetlerin tan
:ziın edilememesini fırsat addederek 
Mançurya'yı istilaya muvaffak: ol~u~ 
lar. Şimdi de Siberyanın sahıllermı 
ellerine geçirmeğe çalı§ıyorlar. 

Sovyet Ruıya Ba§vekili geçen gün 
ihtilalin on altıncı yıl dönümü mü
naaebetile Sovyetlerin bariçi siyaseti
ni izah ederken söylediği dikkate de
ier bir nutkunda Uzak şarktaki na
:ıik vaziyete çok açık bir lisan ile te
lrıaa etti. M. Molotof ezcümle dedi 
ki: "Japonyayı idare eden bazı dev
let ad~lannm, Siberya sahillerinin 
ilhakına dair olan tasavvurlara ait 
ınünaka§aların açıktan açığa ve küs .. 
tahcaaına yapılmakta bulunduğunu 
gördüğümüz zaman, müteyakkız dav
ranmamız lazım gelmekte olduğunu 
anlayoruz. Bunlar bize ani ve ciddi 
bir taarruza karşı tamamile hazır 
bulunmamız lüzumunu ihtar etmek
tedir. Bir taarruz vukuunda nimağ
lüp Kızıl ordunun ne demek olduğu· 
bu anlayacaklardır.0 

Sovyet Rusyanm kurulduğu gün
den beri her vesile ile sulh ve müsa
·leınet yolundaki çalışmaları ile tema
l'Üz eden devlet adamlarının, niha
Yet Japon tahrikatı karşısında sabır· 
ları tükenmiştir. Eğer namağlup Kı
ıtıl ordunun hazır bulunduğu hakkın
daki sözler, böyle sulhu şıar edinmiş 
adamların ağzından çıkmamış olsay
dı, belki de bu derece manidar ol
llıazdı. Filhakika büyük komşumu
ıtun va:Qyetini yakından takip eden
ler bilirler ki, Sovyet Rusya seneler· 
den beri Uzak §arktan gelecek olan 
bir tecavüze karşı siyasi ve askeri ha
ıtırlıkta bulunuyorlar. Siyasi hazır
lık!an, Avrupadaki komşularile mü
»asebetlerini tanzim yolunda tecelli 
etmi§tir. Sovyet Rusya Lehistanla an• 
laşmııtır. Fransa ile misak imzalamış
lır. Geçen temmuzda da Londrada 
tecavüzü tarif eden misakı aktetmiş
lir. Askeri hazırlıkları da Sovyet 
lluayaya, ilk beş senelik mesai planı· 
llın tamamı tamamına tahakkuk et
mesine mal olmakla beraber, her hal
de böyle bir tecavüze mukabele ede
cek dereceyi bulmuştur. Sovyet Rus
~a devlet adamlarının da açık olarak 
ifade ettikleri bir hakikattir ki, ilk 
~eş senelik plan, bu hazırlıklar do· 
ayıaile azıcık ihmale uğramı~tır. 

Uzak şarkta Japonyanın bir istila 
aiyaseti takip ederek dünya sulhunu 
~a tehlikeye düşürecek vaziyetleri 
ihdas etmesine bir ıebep te Ameri
lr.anın harpsonrası siyaseti idi. Ame
•ıkalılar, dar bir zihniyetin tesiri al
l1>ıda on beş senede Sovyet Rusyanm 
dU.nya müvazenesinde ne derece 
"nemmiyetli bir unsur olduğunu an
!"Yamamışlar ve Rusyayı Uzak şark
aki Statukonun muhafazasını istih

daf eden dokuz taraflı Wa§ington 
~ukaveleıine iıtirak ettirilmemişler
h~· Sovyet Rusyanın cihan siyasetinde 

tr sulh ve müsalemet unsuru oJdu .. 
iu kadar da Uzak şarktaki Amerika 
l>ıenfaatlerinin ancak Rusya ile bir 
lln.]afmak ıuretile temin ve müdafaa 
~ilebileceğini ilk anlayan Amerika
~evlet adamı Roosevelt olmuştur. 
r erika Cümhurreisi bunu takdir et
ı,'kt~n sonra iktidara geçtiği günden
_. e~a kendisini temayüz ettiren cesa
"lı göstererek Sovyet Rusyaya elini 

~•at.mıştır. Binaenaleyh bir Rus--A-
li e_rıka anlaşması artık emrivaki şek-

t'tıı almıt bulunuyor. 
r .lngiltereye gelince; eğer lngilte
.ı" llnparatorluğu yalnız' bir Avrupa · 
ı·""leti olsaydı; belki de ya bu ihti
daf~an uzak kalır, yahut ta doğruda'n 
)' 
0ıruya Japonyaya muarız bir vazi

d eı almazdı. Fakat harpten sonra 
leo~~?"Yo?lar İ.?gil~erenin harici siya
~ tı Uzerıne muessır olmağa batlamış
tt) rdn·. Dominyonların siyaseti de dai· 
Ilı" "e bilhassa bu noktada Amerika-

"- •iyaaetine uygun olarak tedvir e-
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Murahhaslar şerellerine rJerilen bir konseri dinliyorlar. (Beyaz halka' 
içinde bapnurahh asımız Hasan B.) 

Heyetimiz çarşamba günü 
Pireden hareket ediyor 

Balkan hariciye nazırlarının bir konfe
rans halinde toplanmaları hakkındaki 

teklifimiz alkışlarla kabul edildi 
SELANİK, 10 (Heyetle giden arka

daşımızdan - Öğleden evvel ve sonra
ki heyeti umumiyede komisyonların ka 
rarları müzakere ve kabul edildi. 

Misak hakkında Bulgar ba:ı murah
hası M. Sakzod bazı kayıtlarla Bulga
ristanın bu misaka i~tirak edebileceğini 
ifade etti. Dermeyan ettiği kayıtları an
lattı. 

Ba, murahbasımız Hasan Bey Bal
kan Hariciye nazırlannın bir konferans 
halinde toplanmaları için Yunan bükü-

• 

metinin te:ıebbüste bulunmasını teklif 
etti. Bu teklif alkı!larla kabul edildi. 

Yarın saat on birde kapanına celse
si aktedilecektir. Yarın akşam murah
haslar Aynaroza gideceklerdir. 

Heyetimiz Çarşamba günü Ankara 
vapuru ile Pireden lstanbula hareket e-
decektir. Mecdi 

Verilen kararlar 
SELANIK 10 (A.A.) - Atina a

(Devamı 6 mcı sahifede) 

r 
Gazinin 
Doğduğu ev 
Selanik Belediyesi muze 
· yapmağa karar verdi 

Selıinik 11 (Heyetle giden ar
kadaşunızdan telefonla) saat 2,25 
- Bu akşam Selanik belediyesi 
Balkan konferamı murahhasları 
şerefine büyük bir ziya/et verdi. 
Pek samimi bir hava içinde geçen 
bu ziyafette Bal!ıan milletlerine 
mensup murahhasların bir çoğu 
nutuklar aöylediler • 

Bu meyanda heyetimiz namrna 
,söz alan Reşit Saflet Bey söyledi
ği nutukta Selanik şehrinin tari
hine temas ettikten sonra, sozu 
dünyanın en büyük kumandanının 
ve eşsiz inkılapçısının Makedon
yada doğmuş olmasını hatırlatm1$, 
ve Selanik belediyesinin Gazinin 
oturduğu erJi satın alarak burasını 
bir müze haline kovmak huausun
daki kararına te.,ekkür etmiştir. 

Ziyafette bulunan iki yüzden 
fazla davetli ayaiia kalkmak sure
iile bu kararı alkışlamrşlar ve bu 
"esile ile d,, Gazi Muatala Kema
lin şahsiyetini tebcil etmişlerdir • 

Bundan sonra Yuiioslavya mu
rahhası hevetinden Madam MilocC'I 
ayağa kalkarak, harbin İnsanlık 
hisleril,, nP. der,.re aykırı bir badi
re rJe felaket olduğunu anlatarak, 
Türkiyenin sulh yolundaki mesai
sini tebarüz ettirmiştir. 

Zi•ıa/ette hazır bulunan Yu
nan Meclisi reis vekili, söylediği 
payet samimi bir nutuktan sonra, 
T ürl.ün Büyii.k Şefi. Türk milleti 
"e Türk !ıP.veti serefirıe kadehini 
~l,/0~1qfır. -· Mertli. 

Türk Universitesinin ilk 1 Doktorl~r bugün 
. . V k .1 B k Rey verıyorlar 

Senesını e ı • açaca . Ehbba muh:de°net cemi

B.ütü talebenin devam edeceği bir 
inkılap Enstitüsü binası yapılıyor 

Maarif Vekili cumaya geliyor 

l!li • 

Maarif Vekili Hikmet Bey. 

Yelli Türk Üniversitesi gelecek Cu
martesi günü büyük mera.sjmJe küıat 
edilecek ve derslere baılanacakhr. 

Üniversitenin küıat resmini bizzat 
Maarif Vekili Hikmet Bey yapacak ve 
Vekil Bey bunun için Cuma günü şehri 
mize gelecektir. 

Son tayinlerden sonra Üniversite 
kadrosunda bir tek münhal hocalık kal 
mamı~tır. 

diliyor. Esasen dominyonlarm tazyj .. 
kiledir ki İngiltere harpten ıonra ta
rihi lngiliz - Japon ittifakını fes
hederek Uzak ıarkta Amerika ile 
beraber yürümeğe karar vermiştir. 
Binaenaleyh İngiltere İmparatorluğu
nun Uzak şarkta takip edeceği siya
setin anahtarı Waşingtonda'dır. Bu

. nun içindir ki Waşington'da Rus Ha
. riciye komiteri Litvinof ile Amerika .. 

Cümhurreisi Rooaevelt arasındaki 
mükilemeler müstesna bir şümul ve 
ehemmiyeti haizdir. 

Uzak ıarkta İngiltere, Rusya ve 
Amerika ile karşı karşıya geleceğini 
anlayan Japonya acaba tecavüz si .. 
yasetinde devam edecek mi? Japon· 

Yeni §ekilıfe bilhassa aıiıtanlara ve 
vazifelerine büyük bir ehemmiyet veril 
mektedir. Asistanlar bütün gün, tedri
satın devamı müddetince fakültelerde 
kalacaklardır. 

Bir hafta içinde bütün hazırlddann 
ikmali için hummalı bir faaliyet sarfe
dilmektedir. Edebiyat fakülteainde ha
zırlıklar ikmal edilmiştir. 

Fen fakülteıinin hazırlıkları da bit
mek üzeredir. Hukuk fakültesi tama
men yerleşmiştir. Te:ı,ihbanenin ikma
line çalışılmaktadır. 

Fakir talebeler 
Artık Üniversiteye devam mecburi

yeti konulduğundan ve tam tedrisat ya 
pılacağmdan talebenin, bilhassa fakirle
rinin ve hariçten gelenlerinin vaziyetle 
ri ehemmiyetli bir mesele teşkil e~k
tedirJer. 

Üniversite Eminliği bu işle yakın-. 
dan meıgul olmaktadır.Bu vaziyet kar 
şısında Tıpta okuyan mühim bir kısım 
talebe askeri kısma geçmek için miira
caatta bulurunuşlardır. Diğer fakülte 
müdavimlerinin de leyli talebe yurtları
na yerlettirilmelerine çalışılmaktadır, 

inkılap enstitüsü 
Aldığımız malümata nazarao yakın

da Üniversite hahçeainde bir İnkılap 
Enstitüsü binası in:ıasına başlanacakbr. 
Yüksek tahsil gören gençliğin tam bir 
hars ve kültür sahibi olması için, hu 
Enstitüye bütün yükıek tahsil gençliği
nin devamı temin erlilecektir. Enstitü
nün İnşasına yakında başlanacaktır. 

lann da realist adamlar olduğunu 
bil~imiz için buna ihtimal verme
yiz. Milletler Cemiyetinden asla çe
kinmeyen Japonya, §Üpheoiz böyle 
büyük bir kombinezon karşısında du
raklayacaktır. Mançurya, Siberya ve 
Çin gibi dünyanın en geniş memle
ketleri ve Büyük Okyanus gibi dün
yarun en genişı deni:ri içinde bu dev
letlerle çarpışmak, Japonya gibi 
dört harbin galibi olan bir devlet için 
bile tehlikeli bir macera olur. Millet
ler Cemiyeti gthi zayıf ve cılız bir taaz .. 
zuvun kaç senedir haykınp çırpına
rak yapamadığı iıi, bu üç devletin 
hafif bir fısıltısı yapabilir. 

Ahmet SOKRO 

yeti kazanacağa benziyor 
On beş gün evvel ekseriyet olmadı

ğından kalan Etıbba oda11 idare heyeti 
intihabı bu gün tekrar edilecektir. 

Bu günkü intihapta ekseriyet hasıl 
olsun, olmasın, mevcut rey adediyle ida 
re heyeti İntihap edilmiş olacaktır. 

Etıbba Muhadenet cemiyetinin nam 

Dr. Niyazi ismet B. ve Ziya Nuri Pş. 

zet olarak gösterdiği zevatı küçük bir 
(Devamı 6 mcr sahifede) 

Tevfik Rüştü Bey dün 
Ankaraya döndü 

Sovyet heyeti ile beraber şehrimi
ze gelmi§ olan Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Bey dün akşamki trenle Anka
raya avdet etmiştir. Vekil Bey, is
tasyonda bir çok zevat tarafından 
te§yİ edilmiı, bir müfreze polis tara
fından selamlanmıştır. 

Tevfik Rüştü Bey bu ay zarfında 
Cenevreye gidecek ve bu esnada Bel
grada giderek Yuğoslavya ile aktedi
lecek ye esasları hazırlanmış olan 
muahedeyi İmza edecektir. 

Piyango bugün 
Bugün Tayyare piyangosunun yeni 

tertibinin birinci keıidesi Üniversite 
konferans salonunda yapılacaktır. Bu 
tertip numaralar yarıya indirilmiş ol
duğundan kazanma ihtimalleri o nis
bette çoğalmı§ bulunmaktadır. 

lllllHWUIWIUIRlllllllllllllRtlfi 
Eşya piyankosu 

Hayır müesseselerimiz menfaatı
na dün Ankarada çekilen eşya pi
yangosunda kazanan numaralar iç 
sah il el erimizd edir. 

HlllllMtalluutllUllUlftftlllllm 

Alman!ar yarın, şimdiki 
hükumetin politikasinı beğe

beğenmediklerini reyle
izhar edecekler .• 

• 
nıp 

rile 

Tel 00 
( Müdür: 24318, Yau i-'leri mü.d\irÜ: 24319. 

idare •e Matlı:.."' ; 24310. 

.A.f ga_~istaµ~~ .. karışmış 
olması ihtiDıali kuvvetlidir 
Kabilden sarih: malumat ge!-:neyor 
E'ski kral, sözlerine bakılırsa ilk işarette 

Kabile hareke't etmek üzredir 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Ka

bildeki suikaıt hakkında Afgan se
farethaneaine dün yeni bir telgraf gel
miştir. Bu telgrafta da fazla tafailat 
olmamakla beraber, memleketin her 
tarafında aaayİ§İn düzgün olduğu, ye
ni Krala tamamen ubudiyet telgrafla
" geldiği bildirilmektedir. Ayni tel· 
grafa göre §ehrin matemi devam edi
yor. 

Romaya ak•eden haberler 
ROMA, 10 (Hususi) - İtalyan 

gazeteleri Efgan kralı Nadir Şaha vu
kubulan ıuikasttan uzun uzun bahse
diyoFlar. Maaınafib suikastın hangi 
ellerle yaptınldığı ve yahut şahsi o
lup olmadığı malum değildir. Suikast
çı kralı üç el tabanca ile öldürmüş ve 
kaçmağa muvaffak olduğu için kim 
olduğu katiyyetle teıbit edilememiş
tir. Kabilde mühim tevkifat yapılmı§• 
hr. Umumi zan, suikastın Amanullah 
Han tarafdarlanndan biri tarafından 
ika edilmiı olduğu merkezindedir. 

Suikast sabahleyin vaki olmuı, öğ
leden aonra Nadir Şahm oğlu 23 yaş
lanndaki Mehmet Tahir Mil.Jet Mec
lisi kararile kral ilan edilmi§tir. 

Vaziyetin çok müphem olduğu tah 
ınin edilmektedir. Sarayda vuku bu
lan bir cinayet failinin kaçabilmesi-

Eski Afgan Kralı Amanullah Han 

ne ihtimal verilmiyor. Ancak Kabil ı, 
den bu hususta malfımat gönderil
mek istenildiği anlaşılıyor. Katilin ya 
kalanını§ olması ve tahkikatın mek. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Galip takımın yenmek azmiyle lzmire gittikleri gün alınan resimlerinden 

F enerbahçe en kuvvetli 
takım olduğunu gösterdi 
İlk devrede 2, ikinci devrede 6 gol 

Dün lzmirde lstanbul rmntakası 
ıampiyonu Fener bahçe ile 1 zmir mm ta
kası §ampiyonu, Türkiye birinciliği için 
karşrlaşblar. 

Bundan bir hafta evvel, Ankarada 
oynanan maçta Fener bahçeliler !ıüyük bir 
§Bnsızlığa maruz kalmış ve kendi ken

(Devamı 5 inci sahifede) 

15 nevi sigara Üzerinde 
tenzilat yapılacak 

Bir mamul tütün ihraç şirketi kuruluyor 
Mısırda da bir fabrika açılacak 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Rana 
Bey şehrimizdeki tetkikat ve temaslan
na devam etmektedir. 

Rana Beyin şehrimizdeki bu tetkikaı 
tına, lnhisarlarda yapılacak yeni deği
tiklikler üzerinde olması ve mütebassıa 
lann tavsiyelerinin tatbikini iıtihdaf et
mesi itibariyle büyük bir ehemmiyet at• 
fedilmektedir. 

Bilhassa yeni Tütün İhraç ıirketi 
tuz ve sigara fiatlerinin ucuzlatılması 
meseleleri ve İnhisar fabrikalariyle mem 
lehalarda yapılacak ıslahat Ye tetkikat 
neticesin.de tavazzuh edecektir. 

Yeni Şirket 
Yeni teşkil edilecek mamul Tütün İh 

raç ıirketinin en büyük hissedarı İnhi
sarlar idaresi olacaktır. 

Şirke'tin tesisinden maksat h..,-icl ti 
caret işini ticari zihniyetin istilzam etti
ği serbeati ve elastikiyet dairesinde yü
rütebilmek ve bu işlerin matlup derece
de inkişafına mani teşkil eden ve ticari 
zihniyetle kabili telif olmıyan bazı ida 
ri kayıtlan bertaraf etmektir. 

Şirket bilhaua hariçte Türk tütünü
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Gümrükler cıe inhisarlar Vekili Ali 
Rana Bey 
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Hava hücumlarından nasıl HARiCi HABERLER .. 
kendimizi koruyacağız? 

Cemiyet teşekkül etti, memleket dahi
linde faaliyetini nasıl idare edecek? 

Hava hücumlarından korun· 
ma cemiyetinin nizamnameıi hü
kumetçe tasdik edilmit ve cemi
yet Cağaloğlundaki 19 numaralı 
binayı merkez ittihaz ederek faa· 
liyete geçmittir. Cemiyet Şfuayı 
Devlete de müracaat ederek, Ha
va hücumlarından korunma cemi
yetinin hayır cemiyetlerinden ola
rak kabulünü r.le isteyecektir. 

Cemiyetin çalıtma tarzını gös
termesi itibarile nizamnamesini 
de dercediyoruz: 

1 - Türkiye Cümhuriyeti hudut· 
lan içinde bulunan yurttatlara. sulh 
ve harp zamanında düşman hava 
hücumlarına karşı gerek yalnızca 
ve gerek toplu korunmalar hakkın· 
da bütün bilgileri öğretmekle bera
ber harp hazırlıkları cümlesinden 
-0larak icap eden malzemeyi ve ted
birleri aldırmak ve harbin bütün 
müddetince Büyük Erkaniharbiye· ' 
nin bakımından halka yol göster
mek, bu hususta faal azalar yetittir 
mek ve bu azalardan da yardım 
teşkilatı vücuda getirmek cemiyetin 
maksadını teşkil eder. 

2 - Düşman hava kuTVetlerinin 
baskın yapmak ihtimalini Büyük 
Erki.niharbiyenin haber verdiği an
dan itibaren seferberliğin nihaye
tine kadar yetişmit bütün faal aza
larile ve bütün teşkili.tile beraber 
düşman hava hücumlarına kartı fe· 
hirler, kasabalar, köyler ahalüine, 
filen yardım ederek milli zararları 
azaltmak cemiyetin gayesini tetkil 
eder. 

3 - Bu teşekkülün adı: Hava 
Hücumlarından Koruma Cemiyeti 
dir. 

4 - Alameti: Gaz maskeli bir 
ba~tır. Bu alamet cemiyetin evra
kında, malzemesinde, ve cemiyetçe 
münasip görülecek yerlerde kulla
nılır. 

5 - Cemiyetin merkezi: İstan
buldur. Lüzum hasıl oldukça müna
sip yerlerde usulüne tevfikan şube
ler açar. 

6 - Türkiye dahilinde bulunan 
ve bir cinayetle mahkUm veya hu
kuku medeniyeden mahrum bulun 
mayan, reşit olan her yurttaf ce
miyette aza olabilir. 

7 - Hava Hücumlarından Ko
ruma Cemiyetinin azaları: Daimi, 
faal, müzahir olmak üzere üçe ay
rılmıttır. 

DAiMi AZA: 
Türkiye Cümhuriyeti tabiiyetin

de bulunan ve senede bir lira veren 
mukayyet a:za. 

FAAL AZA: 
Daimi azadan olan Ye filen çalı

şan aza. 
MUZAHiR AZA: 
Cemiyet azalığını kabul ederek 

cemiyete ilmen ve fennen hizmef 
edenlerle kezalik azalığı kabul e
den bilcümle hususi teşekküller 
müdürleri ve muavinleri. 

ları tertibat dahilinde halka ait 
mütemmim umumi tedbirlerinin 
tatbikatına geçerler. 

13 - Gerek sulh ve gerek harp 
zamanında Hava Hücumlarından 
Koruma Cemiyeti umumi merkez 
heyeti bütün askeri Ye mülki ma
kamlardan istiane edeceği gibi bil
cümle hayır müesseselerile daimi 
temaslarda bulunur, ve muavenet
lerini bekler. 

14 - Hava Hücumlarından Ko
ruma Cemiyetinin gelirleri: 

A - Mukayyet azanın cemiyet
ler kanunu ile muayyen vereceği 
para. 

B - Aynen veya nakten yapıla
cak ve hükUmetin müsaadesile ka
bul olunacak teberrü!er. 

C - HükUmetin müsaadesile ve
rilecek müsamereler, tenezzühler, 
ve usulüne tevfikan çıkarılacak ga-

Cemiyetin alameti 

zete, bro,ür hasılatı. 
D - HükUınet ve belediyelerin 

münasip görecekleri yardımlar. 
15 - Hükılmet nezdinde cemi

yete ait umur ve muamelatı cemi
yetler kanununun dokuzuncu mad. 
desi ahkamına tevfikan reis veya 
onun tensip ve tevkil edeceği kim
se takip edecektir. •' ·• 

16 - Cemiyetin zaruri masrafla
rı bu gelirden indirildikten sonra 
kalacak miktarı mebaliğden umumi 
merkez heyetinin ekseriyeti arasını 
ihtiva eden karari)e halk için yar
dım teşkilatı cihazları ve münasip 
mahalde fenni nümune sığmakla· 
rı yapılır. · • ' 

17 - Bu nizamname ancak u
mum heyetin ekseriyeti arasını ih
tiva eden kararile tadil veya tebdil 
olunabilir. icra edilecek tadilat hü
kumetin nazarı takdirine arzolu
nur. 

18 - l~bu nizamname on sekiz 
maddeden ibarettir. 

İsviçre Cümhur 
Reisi şerefine 

Hava Hücumlarından Koruma 
Cemiyetinin bütün azalarına cemi
yetin mührü ile tastik edilmİf bir 
cüzdan verilir. Azalar bu cüzdanla
ra birer fotoğraflarım yapı,tırırlar 
ve adreslerini mufassal olarak ya
zarlar. 

Bern elçimiz Cemal Hüsnü 
Bey ziyafet verdi 

UMUMi HEYET 
8 - Umumi heyet: faal, daimi 

ve müzahir azaların umumundan 
tetekkül eder. 

Ancak umumi kongre; bir reis, 
iki ikinci reis, bir umumi katip, bir 
muhasebeci ve yedi aza ile on bir 
ihtiyat muavin azadan mürekkep 
umumi merkez heyetini seçer. Bun
lardan ihtiyat muavin azadan gay
risi cemiyetin idare Heyetini teşkil 
eder. ilk umumi merkez heyeti iki 
sene çalışır. 

10- Umumi merkez heyeti: is
tihbarat :ve neşriyat, talim ve terbi
ye, malzeme hazırlığı ve muhafaza 
sı, yardım, tatbikat, muhasebe su-
belerini teşkil eder. ' 

11 - Umumi heyet; ilk umumi 
merkez heyetinin toplanma müdde
ti sonunda evvelki azanın hepsini 
veya bir kısmını bırakabilir. ikinci 
ve ondan sonraki umumi merkez 
heyetlerinin çalışma müddeti bir 
senedir. idare Heyeti her sene mu
ayyen zamanda umumi kongreyi 
toplanmağa davet eder. 

12 - Umumi merkez heyeti: 
Fenni i,lerde Büyük Erki.niharbi
yenin direktifine uygun gitmek i
cap eden ahvalde münasip makam
larla temasta bu!unur. Korunma 
emri resmen alındığı andan itiba
ren bütün teşkilat merkezleri bu
lundukları mahallin en büyük mül
ki veya askeri makamlarınnı emir 
ve tensibile seferberlik için yaptık-

BERN, 9. A. A. -Anadolu Ajansının 
hususi muhabiri bildiı-iyor : 

İsviçre Reisicümhurunun ıereline bu

gün Belvu otelinde 
Cemal Hü•nü Bey 
tarafından verilen 
~iyafette Reisicüm .. 
hur ve reisicümhur 
vekili, hariciye müs 
teşarı, Fransız bü
yük elçisi, İngilte• 
re, Belçika, Brezil· 
ya, Polonya, ispan
ya, kua tor sefirleri, 
Fransız sefareti er
k 1nı ve refikalar 
hazır bulundular. Zi 

... emal Hiısııu J:l . yafet pek samimi 
. . hava içinde geçmiı· 

br. Zı) •fette memleketimiz -ve İsviçre 
hakkında her iki taraftan samimi ve mii· 
tekabil temenniler teati e ilmiştir. 

Ouchy muahedesi ve 
Belçika 

BRÜKSEL, 10. A. A. - M. Hymans 
mebusan ve ayan hariciye encümenle
rinde yapbğı b>yanatta tatbik kabiliyeti
ni haiz olmadığına kani bulunduğu Ou
chy muahedesinin tasdikinı parlame to• 
d~n ~•temek niyetinde olmadığını söyle.. 
mı~tir. --o--

Nobel fizik mükafatı 
LEIPZIG, 10 .A. A. - Volff aja sın

dan ' İsveç ulum ve fünun akademisi ta
rafından 1932 senesine ait Nobel fizik 
mükifatı kendisine verilen profesör Nei .. · 
senberg henüz 32 yaşında bulu makta
dır. 1927 senesinden beı·i Layipzig üni. 
versiteainde hocalık etmekte<!ir. 

Almanya tekrar 
Aramıza gelmeli 

Londradaki senelik ziyafet
te M. Mac Donald'1n nutku 

LONDRA, 10. A. A. - Londra bele
diye reisi tarafından her sene çekilme
si adet olan resmi ziyafet dün gece mutat 
merasimle verilmiıtir. Nazırlardan bir
çoğu, ecnebi elçiler ve birçok yüksek 
§ahsiyetler bu ziyafette bulu muılardır. 

Sir John Simon e<:nebi büyük ve orta 
elçilere - boş geldiniz - demittir. 

M. Mac Donald'ın nutl;ıu 
LONDRA, 10. A. A. - M. Mac 

Donald Londra belediye reisinin verdiği 
ziyafette söylediği nutukta dahilde ildi· 
sac.J. vaziyetin duzeldiğinden bahsettik
ten sonra silahlan azaJtma meselesine 
geçmiş ve demiştir ki ı 

" Milletler arasında hüküm süren ve 
nihayet harbe sürükleyen muhayye! kor .. 
kuları, haksızlıkları da '.;ıbp o - ı an kal· 
dırmağa daha :ziyade gayreti o ~lışmalı
yız. 

Beynelmilel bir mukaveleye korunası 
kabul edilebilerek tahdidi teslihat niıbe· 
ti memleketlerin ıilaJı kuvvetlerini azalt. 
maları neticesinde ma"uz kalacakları leh· 
like ihtimalleri hakkı daki düşünce ve 
takdirlerine tabidir. 

Silihlan azaltma hususunda Y•?ılacak 
herhangi bir mukaveleyi Almanyanm da 
İmzalaması lizımdrr. Almanyanın timdi 
bile gelip davasını bize açmasına ne ma
ni var? Böyle yapacak olursa Almanya 
sulhu isteyen, onu her hu'5usla müm
kün olduğu kadar tatmin edebilmeyi <li
leyen adamlardan mürekkep bir heyet 
karşısında bulunmuş olur. 

Siyasetimiz sulh siyaseti olarak ka
lıp devam etmektedir. Şilnd:lri siyaseti
miz Fransa, ltalya, lngiltere ve Ameri
ka arasındaki mesai istirakini muhafaza 

1 etmek, Alma:ıyayi. ye~iden aramıza geti.-
1 rerek müzakerelerimize karııtırmak için 

diğer hükumetlerle birlikte elden geleni 
yapmaktan ibarettir. 

A1manyanm bugiinkü vaziyeti n~ ken
disine de Avrupa için hayırlı ve faydalı 
birıey değildir. Bu vaziyet akla uygun 
ve alicenabane bir surette hareket etme
ği güçleştirmekle kalmıyor, adeta imkan· 
sı:z bir hale koyuyor. Bu vaziyet bugünkü 
halile bırakılmamak gerektir. 

M. Fon Neurath l:irkaç gÜn evvel yap· 
ığı beyanatta bükômetinin ileri süreceği 
bazı teklifler olduğunu söylemişti,. 

Bu teklifleri öğrenmek bizim için mem· 
nuniyeti mücip olur. Bu teklifler bizim 
tarafımız 'an bitaraflıkla ve çok müsait 
surette karşılanır. 

Bugün mevcut olan Alman meselesi 
bir muarazayi, bir husumeti yenmekten 
ziyade eyi komtuluk münasebetleri ida· 
me etmek, AYrupada hüküm süren ve 
ahvi.I ve ıerail: müsaade edece1.< olursa 
ba§armağa hepimizin hazır olduiu vazi• 
feyi yerine getirmekten bi i .,Jakoya, 
kararsızlığı, şüpheyi, itimahı.zl.riı ortadan 
kaldrrmak için elbirliği ile çalışmak iste
diğini isbat ederek ve eyi niyet eserleri 
göstererek aramıza kan§makhr. " ---Bir İtalyan tayyaresi düşl Ü 

VUERZBURG, ıo. A. A. - Bir spor 
tayyaresi Vuerzburg tayyare limanı cİ· 
varına düşmüştür. içinde bulunan iki ki
ti ölmüıtür. 

Alman yada 
Yarınki intihap 
Takip edilen politikayı 

nasıl buluyorlar? 
[Alman milleti kadın, erkek ya

rın intihap sand1klarının başına gele .. 
rek reylerini vereceklerdir. Fakat bu 
defa her hangi fırka namzetlerine 
rey vermek mevzuu bahis değildir. 
Sadece Alman milletine bir sual ao· 
ruluyor, bu sual: 

Aıağı )'Ukan ıudur; 
"Alın.an vatandaşı, AJman kadını! 

Hükfunetinizin takip ettiği politika• 
yı taavjp ediyor musunuz? Kendi gö~ 
rüıünüz ve kendi iradenizle bu poli
tikaya serbestçe iltihak ediyor musu· 
nuz~,,. 

Y annki intihapta Almanlar bu 
suale sadece "Evet,. veya uHayır» 
diye cevap vereceklerdir.] 

Hitlerin bir nutku daha 
BERLIN, 10 (A.A.) - Wolff A· 

jansından : 
Baıvekil M. Holler bugün Scbu

ckert'deki Simens elektrik fabrikası
nın dinamo dairesinde bütün Alman 
iıçilerine hitaben bir nutuk söylemek
tedir. Saat tam 13 te Alman limanla
rındaki vapurlann, bütün Alman fab
rika, maden ocak1an, ve imalithane
lerinin düdükleri nutkun baıladlğını 
bildirmek üzere . gürültülü akislerle 
ötmeğe baılamışlardrr. Saat 13 ü bir 
dakika geçe her yerde münakalat 
durmnıhır, her tarafa hoparlörler 
konmuıtur. Herkes nutku dinlemek
tedir . 

İlk meseleler 
Görüşüldü 

-o-

M. Litvinof - M. Hull görüş
meleri devam ediyor 

MOSKOVA, Hl .A. A. - M. Litvi. 
oof, M. Hullun ziyaretini iade etmİ§lir. 
iki saat süren mülakattan sonra M. Hull 
M. Litvinofu gazetecilere takdim etmiş
tir. M. Litvinof gazeteci4.er şöyle demiş
tir : 

-Vaıingtona geldiğimden dolayi hah 
tİyarım. Burada ziyaretimi "1 gayelerini 
teshil edecek olan aarnim! bir hava bul
dum. 

M. Hull ile M. Litvinof müıterek bir 
tebliğ neşretmişlerdir. Bunda deniliyor 
ki: 

' Birleşik Amerika ile Sovyet Rusya 
arasındaki münasebata müteallik bazı 
meseleJer hak•,ında ve dostça hususi su· 
rette görüıtük. Mülikat temaınile müte
kaddim mahiyette olup etraflı tekliflere 
temas edilmiştir. 

Esaslar bugün maliim olacak 
VAŞİNGTON. 10. A. A. - Amerika 

ile Sovyetler birliği arasındaki siyasi ve 
iktisadi münasebetler hakkmfa akdedi
lecek itilafın M. Litvinof ve M. Hull ara· 
sında yapılan iki saatlık bir müzakerede 
tesbit edilen - esasları yarın öğleden 
sonra M. Rooseveltin tetkik nazarına ar· 
zedilecektir. 

Fransız meclisinde İspanya çalkanıyor 
H~ri.ci ~eseleler hakkın~a Bir komplo şayiası üzerine 
ıstızahıar pek hararetlı tedbirler alındı 
PARİS, 10 (A.A.) - Dün tamami

le kulak keailmit olan melı'uaan mec· 
lisi huzurunda harici siyaset hakkm~ 
da baılayan müzakerelere bugün de 
devam edilmektedir. Dün üç istizah 
takriri sahibin izahatı dinlerunistir. 
Bugün on bir hatibin beyanatı ile. bu 
beyanata M. Sarraut ve M. Paul Bon· 
cour tarafından verilecek cevaplar 
dinlenecektir. 

Mü:zakeratm aalıya tehir edilme
ıi ihtimali vardır~ 

PARlS, 10 (A.A.) - Meb'usan 
meclisinin dün öğleden soıı,-aki tep~ 
lanbsında harici siyaset hakkınd11. ve 
rilen İstizah ttLkrirleri dinJenmitlire 
Meb'uslardan biri Veraaille.. muahe· 
desini İmzalayan devletlerin Sarre 
nııntakaaını milliyetçi sosy&.listlerin 
cebir ve kuvvete müstenit hareketle
rine terkedip ehniyeceklerini hüku· 
metten sormuıtur. 

Radikal sosyalistlerden M. Cuer
nut beynelmilel müzakerelere Cenev· 
rede herkesin gözü önünde devam e
dilmesini hükUmetten istemiştir. Sağ
cenah müstakillerinden M. Mande Al
manyantn yeniden silihlanma.sr yü
zünden fasılasız surette büyüyüp ar
tan tehlike kar,ısında hükümetin ne 
gibi tedbirler almağı dü,ündüğünü 
ıonnuttur. 

Cubada ateş 
_..,_ 

Bir gambot asileri 
bombardman etti 

HA VANA, 10. A. A. - Cuba Gambo
tu Atares kalesine çekilerek müdafaa 
tertibatı a:an iki bin asiye kar~ı yapılacak 1 

taan·uz hareketine ittirak İrin Havana 
limanına gelmiı ve vaziyet aİmıştır. Bi .. 
raz sonra topçu ve mitralyöz at.eşile taar .. 
ruza başlanmııtır. Ateş hattında yerde 
birçok cesetler yatmaktadır. Topçu tara· 
fından yapılan bombardonandan sonra 
asiler kalenin üstüne 3 beyaz bayrak 
çekmişlerdir. Bunun üzerine ate§ kesil
miştir. Asiler teslim olmuılard1r. 

TAMPA, 10. A. A. Florida.- Vyo
ming ismindeki Amerikan zırhlısı Hava• 
naya hareket etmiıtir .. 

MADRlD, 10. A. A. - Dün gece, bir 
komplo yapılacağı şayiası üzerine polis 
tarafından vaoi mikyasta ihtiyat tedbirle· 
ri alınmıştır. Dahiliye nazırı, yeni intiha· 
bat dolayisiyla memleketin her tarafın· 
da galeyan bükü msürmekte, muhtelif 
yerlerde grevler yapılmakta, arbedeler 
vukubulmakta ve fakat polisin müteyak
kiz bulunmakta olduğunu söylemiştir. 

Sovyetler Amerikadan 
pamuk alıyorlar 

VAŞiNGTON, 1. A. A. - Bir So•· 
yet ticaret müessesesinin Amerikan mües 
seselerine muvafık kredi sartları ile bir 
milyon balye pamuk ve bir milyo' 250 
bin yarda pamuk bezi satın almak tekli
finde bulunmakta olduğu haber almmıt· 
tır. 

Dr. Ruks'un cenazesi 
PARIS, 10. A. A. - Havas ajanoın

dan : Dr. Rouıo için yapılan milli cena· 
ze alayı da mebusa.o ve ayan reisleri, hü· 
kilmet azası, bütün elçiler ve birçok te· 
şekkülerin azaları hazır bulunmuılardır. 

Alay doğruca Pastör enstitsüsüne git· 
miştir. Cenaze muvakkat müddet için pas 
törün mezarının yanında bir yere gömül· 
müıtür. 

Amerikada içki 
VAŞiNGTON. 10 .A. A. - Haridye 

nazırı M. Hull ecnebi memleketlerde ya• 
pılan İspirtolu içkiler ithalatı hakkın =' aki 
gümrük kanunu ahk8..mının birinci ki.nu
nun beıi ·e kadar meriyet mevkiinde ka
lacağmı:, kanuna mu!fayİr bir surette it
halat yapılacak olursa bunlan yapanların 1 

cezay" çarpttnlacağını bildinniştİl". M. 1 
H ull ecnel,i memleketlerden gelen ispir· 1 

tolu içkiler itbalah hakkında tatbik edi
lecek usullerin hükümetçe tetkik edil• 
mekte olduğ-unu da ilave etmiştir. 

--o--
Fransız sosyalist fırkasında 

PARIS, 10. A.A. - Sosyalist fırka· 
smda çıkan fikir ayrılıkları neticesinde 
ayan meclisindeki 16 ıosyalist azadan 
yedisi fırkadan çıkıp ayrılmağa ve yeni 
bir grup teşkil etmei;e karar vermişlel"• 
dİT. 

, : • ,1 • •"' •• .,. i . . . ', 

DA&.i 
M. Kanya Ankara veSofya ziyaret. 

/erini meclis encümenine izah etti 
BU DAP EŞTE, 10 ( A.A.) - Hariciye nazın M. Kan-ya, Meclü ha 

riciye komi11yonundaki beyanatında Macaristanın hiila mevcut olan A
vusturya meselesine müdahaleden uzak kalmakta devam edeceğim 
söyledikten sonra ve Sofyaya olan seyahatinden bahsetmiftir • 

Nazır Türk - Macar dostluğunu bilhassa kayıt ve işarete edere/. 
Balkan me11elelerinin tetkikine iki hükıimet arasında daimi temaJll te
min edilmİf olduğunu ve iki hükumetin icabında müştereken hareket *' 
debileceklerini beyan etmiş ve dostluk muahedesinin uxatddığını ilao€ 
eylemiştir. · 

M. Kanya, Macar - Bıugar aos tluğu hakktnda da demitir 1!.i : 
Bulgaristana olan seyahatimin gayesi her hangi bir misak akdi de 

ğil, mütekabil dostluğun tezahürü idi . 
BafVekil M. Gömbiiş, bu beyanata Türkiye ve Bulgaristan seyahat 

/erinin ayni zamanda iktısadi münasebatı da ehemmiyetli bir surette i. 
tihdal ettiğini ve yapılmakta olu" mür;akerelerin vakında neticelenec 
ğini ümit ettiğini ilave eylemiştir. 

•• 
Ankara - I zmir treni kaza geçirdi 

/ZMIR, 9 ( A.A.) - Ankaradan bu akşam şehrimize gelen tren yol
da mühimce bir kaza geçirmiştir. Uşağa varmadan oldukça meyilli bi 
ini~ten inerken yük vagonlanndan birinde ateş çıkmlf ve biraz sonra 
alev 1eklinde yükselmeğe başlamı,hr. Yangın tren memurlannca gö
rülmemif olduğundan katar siiratle yoluna devam etmiş ve ancak ya
kın bulunan ara istasyona muvasalatında /arkına vanlarak derhal ya
nan vagon trenden tefrik edilmek suretile bir felaketin önü alınmı~tır. 

Yangının vagon tekerleklerinde yağ bulunmamasından neşet eUiğ. 
!!nlaşılmakladır. 

Rus ihtilalinin yıldönümü 
Sovyet Hariciye Komseri ile Tevfik 
Rüştü Bey arasında tebrik telgrafları 

ISTANBUL, 10 (A.A.) - Birinci 
Teşrin ihtilalinin 16 ıncı yıl dönümü 
münasebetiyle Haridye Vekili Tevfik 
Rüştü Beyfendi tarafından Sovyet Hari 
ciye komiseri Krepninski yoldaşa çeki· 

len tebTik telgrafiyle alınan cevap afağı 
dadır: 

M. Krepninski 
Hariciye komjseri vekili 

MOSKOVA 
Octobre ihtilalinin senei devriyesi 

münasebetiyle zatı alilerine en ıamimi 
tebrikitııru takdim ederim. 

Kemalist Türkiyenin en büyük bay· 
raırunı Ankara.da bizimle tesit etmiı o
lan büyük doot memleketin güzide mÜ· 
messilleriyle Sovyet Rusyanın en büyük 
<bayramlarından biri olan bu günü bura• 
da tesit edebilmiş olduğumdan dolayı 

hiuettiğİın memnuniyeti bilhassa arze. 
derim. 

Tevfik RUŞTC 
Hareye Vekili Tevfik Rüıtü Beyefendiı 

" Octobre ihtilalinin 16 mcı senei dev 
riyeıi münasebetile göndeı·diğini:z tebrik 
telgrafında izhaı· buyurulan hissiyata t• 
s okkür ederim. 
. Türkiye Cümhuriyetinin onuncu yd
dönümünü te, ide iştirak etmif olan So' 
yet ittihadi hüklimeti heyeti muralıbaııa
sınm octobre ihtilalinin senei devryiesin 
yeni Türkiye arazisi üstünde ve doıt mi' 
!etin güzide mümessilleri .arsında tes'iı 
edebilmiı olmalarmdm pek mea'udwn. 
Bu iki tarihin Türk-Sovyet dostluğunın 
inkiıaf ve daimi kuvvetlenmesinde ye~ 
bir merhale olac•ğına eminim. 

Hariciye komiser vekil 
KREPINSKl 

Fon Hindenburg M. Nadol-JKonferanslardan hayır yol 
ny'yi kabul etti BERLİN, 10. A. A. - Volf ajansuı-

dan: Bir gazete muhabirine beyanatta 
BR'-:IN, 10 .A. A. - Cümhur reisi bulunan Rayiıbank müd1rü doktor 

Fon Hındenburg Almanyanm sabık An· 
kara ve lahik Moakova elçisi M. Nadol- Sebachte, Fransızlarla Almanlar arasm-
ny'yi yeni va ·ifesine baflamak için Rus- da yapılacak doğrudan doğruya temasl• 
yaya gitmeden evvel kabul etmiıtir. Fon rın faydasından ve zaruri olduğundan ba 
Hindenburg, Almanyayi temsil ettiği ıi· setmiştir.Ve Londra iktısat konferansın• 
lalıları azaltma konfenınamC" ifa ettiği bu gibi büyük toplantıların muvaffak ol-
hizmetlerden dolayi, M. Nadolny'ye te- ması ihtimali" • k ı • d ·· 1 

kk.. ı · · bil · • · nın pe az ıgm an ıoy e• 
ıe ur erını , ı.nnıştir. · tır" B ekil d bu "b" b"' "'k k 

Sarre'da Hitlerciler 
P ARlS, 10 .A. A. - Havas ajansın• 

dan : Sarre mıntakası idare komisyonu 
tarafından muayyen zamanlarda neşı·edi .. 
len raporların sonuncusundan lııp Mil
letler cemiyeti umumi kitipliğice tebliıf 
olunan bir raporda anlatıldığına göre ko
misyonun 1933 mayısından itibaren aldı
ğı tedbirlere rağmen 1933 senesinin 3 ayı 
içinde Sarre'da siyasi vaziyet gittikçe va
himleımiştir. 

Siyasi mahiyette hadiseler çoğalmış 
ve vahim bir tekil almqtır. Milliyetçi soı 
yalist fırkan her sabaya siyaset sokmak 
suretile hüküken mevcut hükumetin yani 
baıında fili bir idare vücuda getirmeğe uğ 
ra§maktadır. 

mıt . aıv e gı ı uyu ong-
relere muanzdır. Çünkü oralarda ilen 
sürülen her hangi bir teklif üzerine bir 
çok mukabil teklifler yapılmaktadır. Bir 
konferansa ittirak edecek olanların mık
tan mümkün olduğu kadar az olmalı, fa
lmt iştirak edenler hükumetlerinin tam 
İtimadına mazhar bulunmalıdırlar. Al· 
manlarla Fransızlar neden dolayi ıimdiy 

kadar başabaı kalmamıılardır. Bu şerait . 
tında yapılacak bir mukavelenamenin si 
yasi bir uzlaşmaya müstehit olma11 pek 
mümkündür. Maatteesoüf Fransızlarla 
Almanlar hiç bir zeman karşı karşıya ge 
lip te görüşemeınişlerdir. Başkalan dai 
ma onları birbirlerine karı• kulla maya 
çalışmışlardır. 

................................ ~ ..................... ~ 
Hukukta dönen talebe 

Dün toplandılar bir sene kaybetmemek 
için Ankaraya heyet gönderecekler 

Toplantıdan •onra 

· Bu sene Hukuk fakültesinde sınıf
tan dönen talebe dün Halkevinde bir 
toplantı daha yapmıılardır. 

Bu toplanb yeniden, hayli lıarareUi 
müzakerelere sahne olmuş ve vaziyetin 
düzelmesi için şimdiye kadar yapılan 
teşebbüsler tetkik edilmiıtir. 

Neticede hükümet nezdinde yeniden 

aldrrJıiımu: resirn .. 

teşebbüste bulunulmasına karar veril
miştir. 

Toplanbda bu işole uğraşmak üzere 
iki kişi seçilmiştir. Bu iki talebe Ankara 
ya gideı·ek Başvekalet ve Maarif Vekil 
leli nezdinde teşebbüsatta bulunacak· 
lar, arkadaJlanrun bir senelik çalışmala 
rırun ziyaa uiramamasını temine çalıp. 
caklardır. 



[E,K.f5d 
Hasta insan mı taşıyorlar, 

yoksa vezir kellesi mi? 
Arada sırada bembeyaz rengile 

gokakta tesadüf ettikçe, insan irkil
lnekten nefsini menedemiyor. Şeh
rin bir değil, bir kaç imdadı sıhhi 
Otomobiline ihtiyacı vardır. Bir ka
za vukuunda hadise mahalline 
koşarak mecruh üzerinde müdava
tı evveliye yapmak ve sonra onu 
hastahaneye nekletmek çok isa
betli bir harekettir. Y aJnız bir çok 
~işilerin fikayeti, bu otomobillerin 
~~aiye otomobillerinde olduğu gi-

ı acı acı çan kullanmasıdır. 
itfaiye çanlarının halkın asabını 

:ehyiç ettiği, herkesi yerinden fır
attırdığı, pencereye koşturduğu, 

hülasa en ağır kanlıları bile heye
cana sevkettiği muhakkaktır. Bi
lıaenaleyh bu otomobillere diğer o
toınobil seslerinden ayrı bir sadaya 
tııalik bir korna ikamesi, hiç te fe
lıa olmaz kanaatindeyiz. Bu ses, 
hesaitinakliyece bilindikten sonra 
der tramvay ve arabanın, bu sesi 
, UYunca olduğu yerde tevakkuf e
derek imdadı sıhhi otomobiline yol 
"~•nıesi, bir taraftan imkan altına 
g-ıtdiği gibi diğer taraftan da. bot 
l'ere halk, tehyiç edilmemiş olur. 

Sonra gene bu mevzuda diğer bir 
~okta vardır ki, bir hadise vukuun
.a Yaralıyı alan otomobilin, bu gi

dntili çıkıntılı bozuk kaldırımlar
a Yıldırım gibi ko,ması ne derece

)e kadar doğrudur, bilinemez. Ba
~an biz bile böyle delice süratle gİ
en bir otomobilden indiğimiz za
~an bir müddet, şaşkınlıktan ken-
1ı '1Iıizi alamıyoruz. Bu bozuk kal-
1rınılarda yıldırım gibi koşturula

lıın her şeyden evvel bir mecruh 
0lduğu, en küçük bir sarsıntının o
~ıın.~rhhi ahvali üstünde çok men-

1 hır tesir yapmaktan hali kalamı
~acağı diifünülürse bu süratin ye
'!lıde bir iş değil, bilakis en isabet
•ız bir şey olduğu tezahür eder. 

liadise mahalline imdadı sıhhi 
)!0ınobillerinin süratle gitmeleri 
hazını olduğu nispette, yaralı veya 
l\staları aldıktan sonra da onları 

1"kte azami tekayyüt, ve mümkün 
11 duğu kadar onları sarsmıyacak 
llırette hareket etmeleri de o dere
ce zaruridir. Bu otomobillerin di
deksiyonlarında oturanlara, taşr
~~!arı şe_yin H_ünkar s~rayına gö
kl ?l~n hır vezır kellesı olmadığı, 
)ıı akis azami itina ve tenkide ihti
d <l.cı olan bir hasta veya yaralı ol-
lığu ihtar olunmalıdır. 

Salahaıtin ENiS 

Mübad~le işleri 
l(ornisy-0nh;;gi esaslara 

göre lağvedilecek? 
I• , l'.!uhtelit Mübadele komisyonunun 
,'lfYı için artık kat'i adımlar ablmıt 
~'l'ılabilir. Bu husu•ta Türk murah
tt': ~~yeti rei•i Şevki ve Yunan heye
lıı kısı M. F o kas araaında cereyan et
il e te olan müzakereler bir kaç gü
~ •. kadar neticelenecektir. İki heyet 
1'1ısi, komisyonun nihayet yedi aya 
~~da · · "h · , r meaaısme nı ayet vermek ıçin 
it~~§mıılardır. Bu husuta ak!edilecek 
) llfname yakında Ankarada Harici
..,•fj "'.ekili Tevfik Rüştü Beyle, Yunan 
~ rı M. Sakellaropulos arasında im
" edilecektir. 

le lComiayonun lağvı için kabul edi
~ 11 

••aa ıudur: Mevcut itler yedi ay 
'<>""1ında intaç edilecek ve bundan 

ıı~a ... kb 
t,.ı, . yenı muracaat a ul edilmiye-
bı .. tu·~ Komisyonun liğvından .sonra 
i~~~~dele itlerinden tevellüt edecek 
ııı.i'"~la?n halli Türkiyede mahke
lıı •rınuze, Yunanistanda da Yunan t•m•;;7> ';';~,~~••• 1 
Oı Buıkaımcı... alınan ce!Yeldir). 
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ŞEHiR HABERLERi 

Eko•e•I 

Kara liste 
Nasıl tutulacağı tereddüt

leri mucip oluyor 
Ticaret odasının bir kara li•te tertip 

edeceğinden bahsedilmişti. Bu liste tica
ret ileminde bir mesele olmuştu. Bazı 
kimseler, kara listelerin suüstimale uğrı· 
yacağını ileri sürmüılerdi. 

Ticaret odası umumi k&tibi Vehbi B., 
kara liste hakkında, ticaret odası mec
muasına bir makale yazmı§tır. Bu maka
le, kara liste etrafında çd<an dedıkodu
lara bir nevi cevap mahiyetindediP; V eh· 
bi Bey diyor ki : 

" 1705 numaralı kanunun 6 ıncı mad
desinin son fıkı·asında, ticaret odaların
da bulundurulacak kara listeler diye be
yan olunan sarih hükme nazaran, bu ka
nunla ticaret odalannda kara liste bu· 
lundurulması esas itibariyle kabul edil
miş demektir. Y alıuz h'J hususta şayanı 
ehemmiyet bir noktaya İşaret etmek i•
teriz. 

1 - Ticaret odaları esasen kara liste 
tutmağa sali,hiyettar mıdır ? 

2 - Yoksa odalar bu listeleri ancak 
1705 numaralı kanuna istinat ederek mi 
tesis edecekler ? 

Bu iki noktanın tavzihi l8zımdır. 
Kara li•te usulü diğer memleketlerde 

de henüz tamamile ıarih ve tesbit edil
miş bir mahiyeti haiz değildir." 

Yumurta ihracatımızın şekli 
ıslah edilecek 

Yumurta ihracatı gelişi güzel idare e
dildikçe, ticaret itilil.fları ve takas usulle
ri sayesinde elde edilen faydalar boşa 
çıkıyor. Nitekim Mısır hüki\meti yumur
ta itini tanzim ettikten sonra ihracat 930 
senesine nisbetle iki misli artm:ı·rr. İk
tisadi buhran neticesi olarak muhtelif 
memleketlerin döviz tahdidatı, kontenjan 
tcdhirlerile, yumurta i.haliibna karşı cep 
he almaları, Mısır yumurta ihracatını pek 
müteessir etmemiştir. 

Türkiyede de yumurta işini düzeltmek 
için bu yolu takip etmekten başka çare 
görülemiyor • 

Son günlerde alakadarlar, yumurta ih
racatı işinin islah na, en müsait saha ti· 
caret borsasını göstermektedirler. Tica
ret borsası da evvelce bu meseleye dair 
hazırladığı bir raporda, yumurtanın bor
sada muamele görmesini, yumurta tica
retinin ıslahı hesabına en salim bir usul 
görmüştü. 

Y umurla cinslı;rinin boyalara göre tas
nifi ve bunların ayrı ayrı fiatlere tibi ol
ması ve bu fiatlerin ancak ticaret borsa· 
smda kolayhkla mürai.abesi kabilclir. 

Bu hususta hazır:anan rapor, iktisat 
vekakti tarafından kabul edildiği takdir
de, yumurta ticaret bGroasınd a muamc• 
le görecektir. Faakt bununla beraber, yu 
murta ihracatı iç:in bir nizamname de ha
zırlanacaktır. 

Liman şirketinin muamelat 
şubesi 

Liman Şirketi bundan bir müddet 
evvel liman hanının bir kısmını yeni te 
şekkül eden vapurculuk §irketine kira
ladığından §İmdiye kadar Liman hanın 
da bµlunan Muamelat fllbesi Yaliapa
nında şirkete ait bir binaya taşnunış .. 
hr. 

Bu nakil i§i ticari komisyonculan şi
k3.yete sevkehniştir. Her gün Liman 
şirketine bu nakilden doğan hatalı ha
reketin tashihi için müracaat yapılmak 
tadır. 

Y akapanı şehrin ticari vaziyeti iti
bariyle çok sapa olduğundan her mua
mele için ticaret komisyoncularının ora 
ya giderek iş yaptnmaları uzun bir za
man kaybettirmektedir. 

• lzmirin döviz ihtiyacı 
ANKARA, 10. - lk~isat vekili Celal 

Bey tarafından davet ed ilen lzmir tica
ret müdürü Saffet. borsa komİ•eri Mah
mut, ticaret odası umumi ki.tibi Mehmet 
Ali beyler geldiler. Vekil Celal Bey c!ün 
öğleden sonra heyeti kabul eti~ uzun 
müddet görüıtü. · 

Bu müzakere esnasında geçen sene ih
racatından lzmire giren döviz miktarı i
le bu sene ihracaVndan girecek döviz 
miktarı tetkik ediJmıştir. t\ıorsa kouu&...rİ 
Mahmut Bey bu senenin mahsul fiatleri 
etrafında, Saffet Bey umumi vaziyet, 
Mehmet Ali Bey rekolte etrafında izahat 
verdiler. 

Heyet bugün de Celal Bey tarafından 
kabul edilecek:ir. Bu görüşmeler netice
•İnde lzmir için mühim kararlar verilecek 
tir. 

-----o•-----

Seyyar tapu 
Köylünün merkezlere gel
mesine lüzum kahnıyacak 

ANKARA, 10. - Tapu umum mü
dürlüğü köylüyü fazlasile ali.kadar eden 
yeni bir kanun layihası hazırlamağa ba§
lıunıttır. Meclisin bu içtima devresinde 
çıkarılacak olan layihaya göre memleke
tin her tarafında seyyar tapu memurluk
ları ihdao edilecektir. 

Seyyar vaziyette köylerde çalışacak o
lan bu memurlar köylünün tapu İ§lerini 
takip edeceklerdir. Bundan sonra köylü 
tapu muamele•İ İçin itini bırakarak saat
lerce u%a.k mesailere, kaza merkezine git ... 
miyecektir. 

Bu kanunla köylünün gayri resmi ahı ı 
veri§ etmesinin önüne geçilecektir. Se
netıiz tasarrufa! ve köylerde mabeyin se 
netlerile elım salım yapılmıyacaktır. Bu 
teşkilat için alınacak memurlar kararlaş
tırılacak .tahsisatı 934 bütçesine konacak 
tır. 

Ayrıca kaza ve viJi:yet m~rkezlerinde 
tapu işlerinin kolaylıkla ba§ar-Jmaoı için 
tedbirler alınma., dü§ünülmekteJir. 

M••rlfte 

İnkılap 
Müzesi 

Kadro için 5000 lira 
tahsisat ayrılacak 

Beyazıtta açılan inkılap müzesindeki 
kitaplar ta•nif edilmeden ve buradaki eş· • 
ya ve eserler, her devre göre ayrılma
dan müzenin umumun istifadesine açd· 
masına imki.n görülmüyor. 
Kü ~üphaneye lüzumu kadar hafızı kü 

tüp tayin etmek, kadrosunu tamamlamak 
için be§ bin lira tahsisata ihtiyaç görü .. 
lüyor. 

Belediyenin bugünkü bütçesile bunu 
temin etmek kabil olmadığından ancak 
ı934 bütçe•ile ko~cak tahsisattan sonra 
müzeye ziyaretçi kabul edilecek ve kütüp 
hanedeki eserlerden istifade edilecektir. 

Talebe yurdunda sınıftan dönen 
Bulgaristanlı Türkler 

Üniversite Diş Tababeti şubesinde 
Teşrinievvel imtihanlarında sınıfta dö
nen 25 Bulgar talebesi Ankaraya bir 
heyet göndenniıtir. 

Talebe}li,·H. Hronev ile Veselin Sta
nev temsil etmektedir. 

Çarşamba gününe kadar gelmeleri 
beldenmektedir. 

Dönen Bulgar talebeleri arasında 
memleketimize iltica eden Bulgaristan
lı Türkler Kadırga Maarif Cemiyeti Ta 
lebe Yurdunda meccanen ibate edilmek 
tedirler. 

Talebe Yurdu nizamnameıinin 11 
inci maddesi mucibince sınıftan döndük 
!eri için Bulgaristanlı Türklerin de çı
karılacakları kendilerine bildirilmiıtir. 

Çok fakir ve gelirsiz olan bu Bulga
ristanlı Türkler Talebe Yurdundan çı
karıldıklan takdirde vaziyetleri daha va 
hiın olacaktır. 

Bir mualHme madalya 
Beyoğlu 43 üncü mektep muallimlerin 

den Necati Beye, istiklal harbindeki hiz
metlerine müki.faten kırmızı şeritli is
tiklal madalyası verilmiştir. 

Tıp talebesi için ıa· oratuvar 
Tıp Fakülte• Talebesi için, Adli Tıp 

i~leri binasında yeni bir labosatuvar ya
pılması düıtünülmüş, bunun için de bi .. 
nada bazı tadilat icrasına lüzum görül
müştü. 

Bu tamirat yakında hitirileeek, tale 
l>eler burada ameli tecrübeler gÖreeek
lerdir. 

Biçki sergisi 
Fatihte Çırçırdaki Faika Biçki Y ur

du ta1cbeleri bu seneki imtihanlarını nıu 
vaffakiyetle bitirmiş ve talebenin hazır
ladığı sergi çok beğenilmiştir. 

Resmimiz müdürleri Failuı Hanım 
ile birlikte mezun olan talebeyi ve ser
ginin bir köşesini gösteriyor. 

Balık pazarı 
Suiistimali 

Üç memur hakkındaki 
evrak bekleniyor 

Balıkpazarının kadastrosu yapılırken 
hazineye geçmesi laznngelen 60 parça em 
18kin firat·i Rumlar namına tesçil e..;ıl
ınek suretile yarım milyo»luk bir sui
istimal yapıldığını yazmışbk. Tahkikat 
evr.r.kıru Kadastro ve Tapu Umum Mü
dürü Cemal Bey geçenlerde Ankaraya 
götürmüştü. Ankaradan gelen haberlere 
göre Tapu lnzıbat Meclisi üç memur hak
kında takibat yapılmasına karar vermit 
ve kağitlarmı da lstanbula göndermiştir. 

Esasen mec~is böyle bir lllzumu mu
hakeme karan vermiş olsa bile evvela ala 
kadar memurlara tebliğ edecek, itiraz 
müddeti geçtikten sonra da kendilerini 
muhakemeye gönderecektir. Sui istimal 
edilen emlaki tasfiyeye memur heyet §İm
diye kadar (15) parça emlak hakk nda 
Mühtelit Mübadele komisyonu bitaraf a
zasJna müı·acaat ederek sahiplerinin fi
rari olduklarını tesb:t ettirmİ§ ve Ka
daatro mahkemesinden de bu emlakin ha 
zine namına düzeltilme&i için kllrar al
mııtır. 

~----·~----

Cavadaki müslümanlar 
Cava müslümanlarından ve Batav

ya Tüccarları ittihadı reisi bulunan 
Sait Bacenet Efendi aileaile birlikte 
ıehrimize gelmiıtir. Sait Bacenet Ef. 
tenezzüh için ıehrimizde bulunmak
tadır, memleketimiz ve Cava hakkın· 
da demittir ki: 

- Türkiyede yapılan her feY Ca
vaya .akse!mit ve herkeste alaka u
yandırmıştır. Ben bundan yirmi sene 
evvel de bir defa lıtanbula gelmit
tim. Bu defa vapurdan çıkar çıkmaz, 
bir çok değişiklikler gözüme çarpb. 
Artık yeni Türkiyenin, Osmanlı Tür
kiyeaile hiç bir alakaoı kalmamıştır. 

Cava buraya oldukça uzak oolıfu
ğu için bazı yanlış haber almaktayız. 
Mesela bazı ajans telgrafları Türki
yede bütün camilerin tahrip edildiği
ni ve Ayasofya camiinin dana mahal
li olduğunu haber vermişlerdi.! 

Cava'da Malezya lisanile neşredi
len 15 kadar gazete vardır. Bunlann 
hepsi müalüman gazetesidir. Bundan 
başka Holanda, Çin ve Japon gaze
teleri de vardır. 

Kur' anı kerim, bundan on .sene ev
vel meşhur bir Cava alimi olan Hacı 
Muhtar tarafından Malezya lisanına 
tercüme edilmiştir. 

Cava kadını artık vesayetten kur
tulmuştur. Cava'da harem yoktur. 
Kızlar, erkeklerle beraber ayni mek
tebe giderler. Taaddüdü zevcat pek 
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Hapishaneden 
Çıkar çıkmaz .. 
Sabıkalı hırsız evi soymak 

isterken yakalandı 
lstanbulun tanmmıt sabıkah hırsızla

nndan Sragan isminde birisi af kanunun· 
dan İ•tifade etmİ§ ve evvelki gün hapi•
haneden tahliye edilmiıti. 

Sragan hapiıhaneden çıktıktan sonra 
gene rahat durmamııbr. 

Dün aktam üzeri Beyoğluna çıkarak 
mahaleler aralarında evleri kontrol etme 
ğe ve soyacak bir yer aramağa başla
mıştır. 

Aynalıçeıme civarında dolaşırken orada 
oturan 1 smet hanımın evinden sokağa çık 
bğını görünce pencereleri uzun müddet 
tetkik etmiş ve içeride kimse bulunma- · 
drğıru an!amıştır. 

Bunun Üzerine Sragan cebin.den bir 
de•te maymuncuk çıkarıp uğraşa uğraşa 
kapının kilidini açm:§tır. Sragan eve 
girerken oradan geçmekte olan polisler 
gönnüşlcr ve kendini evde cürmü meş
hut halinde yakalamı§lardır. 

Azılı hırsız hapishaneden çıktıktan i
ki gün sonra böylece tekrar yakalanıp 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Rizedan geıen suçlu 
Rizde cerh ve zorla para amak suçla

rından maznunen hakknda tahkikata baş 
lanmış olan Arif isminde birinin lstanbula 
gelruği anlaşılmıştır. 

Zabita Arifi bulmu§lur. Evrak.ile bir
likte Rizeye gönderecektir. 

Adres sorarKen 
Ahmet Sezai isminde birisi köprü ba

tında Rakı i•kelsinde dolaşırken yanına 
birsi sokularak kendisinden bir dükkan 
adresi sormuş ve Sezai Bey adreıi bilme
diğni aöylemİ§tİr. 

Meçhul adam ayrıldıktan sonra Sezai 
Bey bir şey almsk üzer elini cebine sok
tuğu zaman cüzdani!e parlarının, kalemi
nin ev dah bir çok evrakının aıırılmıı ol
duğunu görmüıtür. 

Sezai Beyin mürac.aab üzerine polis 
tahkikata başlamış ve bu adının sabıkalı 
yankesicilerden Sabri isminde birisi oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Sabri yaklanmıf, Sezai Beyden çaldı
ğı cüzdan ve saire Üzer:nde bulunmu§
tur. 

Sabri ad:iyeye teslim edilmiştir. 

Olomobil kazaları 
1 - Postahaneye ait otomobil Di

vanyolundan geçerken garson Ahmet is
minde birine çarparak hatından tehlikeli 
ıure.tte yara1amıııtır. 

2 - ~ör Sabrinin idaresindeki oto
mobil To;>hııne caddesinde Gül ağa İ•· 
mit:de b~r hamala çarpmııtır. Gül ağanın 
kaburga kemikleri kulmıı'ır. iki yaralı 
hastaneye kaldır.lmışlardır. 

3 - Şo~ör Nusrelin otomobili Bey
oğlunda Cümhuriyet caddeoinden geçer
k:n karşıdan gelmekte olan şoför Be
haeddinin otomobilile çarpışır.ıştır. Bu 
çarp,şmada her iki otomobil de parçalan
mıttır. 

4000 paket kaçak sigara 
Köprü ile Y emİ§ iskele•i arasındaki boş 

yere çuvallar yük!ü büyük bir kayık ya
naşmııtır. 

' Kayıkçı çuvalları dışarıya çıkaracağı 
zaman şüphelenen memurlar bunların re 
olduğunu sormuşlar, kayıkçı çuvallarda 
arpa dolu olduğunu ve bunların Ali Bey 
isminde bir tüccara ait bulunduğunu söy
lemiştir. Momurlar işten gene şüphelen
mişler ve çuvalları kayıktan çıkarttırıp 
birer birer muayeneye başlamıılardır. 

Çuvalın ağzı açıldığı zaman içinde ha
kikaten arpa dolu olduğu görülmüş, fa
kat memur elini arpaların arasına soktu
ğu zaman çuvalın orta yerinde arpanın 
içine kaçak sİll'aralar yerleşt; rilmiş oldu
ğunu görmüştür. Çuval:ardan dört bin 
paket kaçak •İgara ile otuzdan fazla çak
mak çıkmışbr. Bunların hepsi müsadere 
edilmiştir. 

Bir deli kaçmak istedi 
Bakırköy ha.tanesinden şehrimiz sıh

hiye müdürlüğüne otomobille getirilen 
bir deli, nasılsa otomobil kapısını açık 
bularak kaçmak istemiş, halk ve memur
lar tarafından yakalanmıştır. 

Fırlayan demir 
Dün Şişlide Şişlipalas önünde çÖp 

alan belediyenin 20 numaralı kamyonu 
nun tekerleği tamir edilirken fırlıyan 
bir demir şoför Recebi yüzünden yara
lanuıtır. 

Kunduracı dükkanında yangın 
Galatada Necati Bey caddesinde 112 

numaralı Ziya Efendinin kunduracı 
dükkanında mangaldan ateı sıçrıyarak 
yangın çıkmıı, bir miktar kösele yan
dıktan sonra söndüriilmüştür. 

Bir kaçakçı 
Kasnnpaşada diin bir meyhaneei ya

kayı ele venniıtir. 
Mehmet İomidne olan bu meyhaneci 

elinde bir pakette 100 paket Köylü ıiga 
rası götürürken yakalanmışbr • 

Çocuk samanlığa ateş verdi 
Eyüp Bahariye caddesinde Ayte Ha

nımın evinden yang:n çıkmış, etraftan 
yetişenler tarafından söndürülmüştür. 
Yangın evin üst kabnda bulunan otla

nn tutuımasından çıkmıştır. Otları, Ayşe 
hanımın beş yaşındaki lbrahim_ i&minde
ki çocuğun tutuıturduğu anla~ıl~t~ 

azdır, yalnız hocalar arasrnda hazan 
tesadüf ediliyor. 

Nikahlar dini olarak, kadı huzu
runda aktediliyor. 

Cava'da bir çok mekteplerimiz 
vardır. Müteaddit ilk mekteplerden 
başka orta mektepler hatta muhte
lit liseler ve bir de muallim mektebi 
vardır .. ' ' 

Mezarlık davası 
--o--

Temyizin görüşüne göre 
davaya tekrar başlanacak 

Sürp Agop me2arlığı davası hakkmda 
hukuku asliye mahkemesinin verdiği ka
rarın temyiz mahkeemsi tarafınd&.'l bozul 
duğu yazılını§tır. 

Hukuk mahkemesi mezarlığın Beyazıt 
Veli vakfından olduğuna karar vererek 
patrikhanenin davasını reddettiği halde 
tc.myiz mahkemesi ermeni patrikahanesi· 
nin ermeni cemaatini temsil ederek dava 
açmağa salahiyeti olmadığına ve bu da
vada patrikhanenin muhasım bulunamı
ycğın karar vermişti. 

Şimdi hukuk mahkemesindo bu davaya 
yeniden bakılacaktır. Mahkeme ya e•lri 
kararında ısrar edecek, yahut ta temyiz 
mahkemesinin bozma kararına itti : a ede
cektir. Her iki şıkta da netice belediye
nin lehinde neticelenecektir. 

Sürp Agop davasına 22 teşrinisanide 
asliye =hkemeair;de devam edilecektir. 

Bunun üzerine bele~İye mezarlık arsa
sının tasarruf senedini tapu idaresinden 
alacak ve sahayı ifraz ederek satılığa çı .. 
karacak! r. 

Umumi meclis!e 'd münhal 
azaiıı< 

Yusuf Ziya Beyden münhal bulunan 
§ehir mec!iıine yed_k azadan Ane Rem
zi hanımın davet edi ' diğini gazeteler 
yazmıılardı. Ancak yapılan tetkikat neti
cesinde Ane Remzi hanım ile kara Os
manzade Suat Beyin aldıkları reyler mü
savi olduğundan kanuna göre ikisinden 
birinin tercihi için evli bulunmaları ve 
her iki•İ evli ise hangisinin çocuğu faz
la ise o azanın tercihi lazım &'CJ.mt:k4e
dir. Bu cihet anlaşıldıktan sonra Ayte 
Hanımla Suat Beyden birisi tercih edi
lecektir. 

Ylllyette 

Toplanan topraklar 
Cümhuriyet bayramı dolayııile 

İ•tanbul mülhakahnda yapılan top
ra kalma merasiminde toplanan top
raklar kutular derununda vilayete 
gelmektedir. Vilayet bunları Ankara
ya gönderecektir • 

Şair Florinalı Nazım Feı 
icra memuru oldu 

Şair Filorinalı Nazım Bey İstanbul 
yeni r-3.li te§kilitında yeni bir vazi
fe almı§tır. Nazım Beyin tayin edil
diği vazife Beyoğlu tah•İI müdürlü
ğü İcra memurluğudur. 

Kıbrıslı gençler kongresi 
Şehrimizde tah•ilde bulunan Kıb

nolı gençler cemiyeti senelik kongre
si gelecek cuma günü Halkevinde 
yapılacaktır. Cemiyet heyeti idaresi 
dün İçtima ederek kongre hazırlık
larile meşgul olmuştur. 

Sedat Bey öyle 
Dememiş mi? ---

Bursadaki sözlerinin yanlış 
anlaşıldığını söylüyor 
Bir kaç gün evvel Sovyet misafirle

rimizin Bursa ziyaretleri esnasında, Ye
şilcami ve Türbe gezilirken Mimar Se-

dat Beyin « Y e;ıil» İn mimari kıymeti 
hakkında söylediği bir söz etrafında a
levlenen neıriyat ve münakaşalar niha
yet Sedat Beyin bir müdafaa•iyle yeni 
bir safhaya girdi. 

Dün matbaanın telefonu çaldı, açtık. 
Telefoncu hanım: 

- Sizi Bursadan istiyorlar, dedi. 
Biz telefonda Bursa muhabirimizle 

karşılaşacağımızı zannederken kar§ımı
za ümit etmediğimiz bir zat çıktı. 

Diyordu ki: 
- Burası Bursa, ben Mimar Sedat. 

Efendim benim Rus misafirlerin Yeşil 

Camii ziyaretleri esnasında söylediğim 

sözler yanlış anlaşılmış. Yalan değil, fa 
kat gürültü arasında husule gelen bir 
yanlıtlık ...• Ben kendimi ve ne söyledi
ğimi bilen bir insanım. Size bu hususta
ki ıö:derimi ve düşüneemi bir mektup
la bildiriyorum. Ondan sonra hasıl ede 
ceğiniz kanaata göre neşriyatınıza de
vam ediniz.» 

Sedat Beyden Y eplcamide geçen Ha 
dise hakkında telefonda izahat vermesi
ni istedik, buna imkan bulamadığını söy 
ledi. 

Berberler arasında 
lıtanbul berberlerinin yeni idare 

hey'eti intihabı bugün saat 10 dan 
IS e kadar devam edeeektir. Bu inti
hap on be§ gün evvel ekseriyet olma
dığından yapılamayan intihabın de
vam.ıdır. 

Tarama usulüyle esrar 
araşhrılıyor 

Gümrük muhafaza teşkilab zehirley
ci maddelerle şiddetli bir surette mü
cadeleye devam ediyor: Şimdi esrar m~v; 
simi olduğu için Gemlık, Bursa gıbı 
esrar istihsal eden yerlere lstanbuldan 
muhafaza ve takip memurları gönderil
miş, bir kısım köylerde tarama usulile a
raştırmalar yapılmasına ha "J1anmı,t: r. ~u 
hafaza memurları dün Gemlikte Gençalı 
köyünde 25 kilo esrar ve Bursa ~iv~ı·ın
da Samanlı çiftliğinde dı. esrar ıstıhsal 
edilen 1500 kilo kenevir yakalamışlar<! r, 
bu kaçakçılar Bursa ve Gemlik müddeiu· 
mumiliklerine te•Iİm edilmişlerdir. 

Kadınların ağzından! .. 
Haftanın yaz~sı 

Uç dört gün oluyor, kadınların 
askerliği dolayısile (Milliyet) e 
bir yazı yazmıttım. O yazımda 
mutadım veçbile kadınlara bir 
hayli çatmıf, takılmıstım. Sandım 
ki; cevap verirler, ,haklarındaki 
tarizkar satırları sükutla geçiştir
mezler. Ümidim, boşa çıktı. Aske
re gideceklerini söyleyen bu dişi 
arslanlardan hiç biri ağzını açıp 
cevap vermeye cesaret edemedi. 
Daha bir kalem ve fikir muhare
besinde böyle teslimi silah edişle
rine acıdım ve onların ağzından 
kendi yazdığım yazıya bir cevap 
verdim, evet ben, onların yerinde 

· olsaydım, bana karşı derdim ki: 
"Efendi! 
Vç gün evvelki (Milliyet) te 

kadınların askerliği müna:;ebetile 
yazdığınız saçma sapan yazıyı o
kudum. Bu saçmaları sonuna ka
dar okuyabilmekliğim, hüsnüniye
timi isbat için kafi bir delildir. 
Ben sizi biraz da.ha akıllı, biraz 
daha zeki ve nihayet biraz daha 
nazik ve terbiyeli sanırdım .. Çün
kü yazılarınız bana bu tesiri yap
mıştı. Onlarda hiç bir zaman bu
lamadığım edebi kıymet sızın 
semtinizden geçmiyecek bir san'
at esaleti olduğuna göre bu tarafı 
sükiıtla geçiştiriyorum. Amma. 
Fransızların (tact) dedikleri di
rayetten hiç de mi nasibiniz yok! 
Ne yazık ki; piyangolar hep para 
ikramiyesi verirler. Sizin gibile
re biraz zekii, biraz dirayet ümidi 
vermek için bu çeşit ikramiye ve
ren piyangolar yapmak ileri iktı
satçılığın bir düşüncesi olmalıdır. 
O serapa safsata olan yazınızda 
da bundan evvelkiler gibi mutta-
11ıl erkek olduğunuzla öğünüp du. 
ruyorsunuz .• 

Beyefendi, erkek olmanın bir 
meziyet olduğunu yalnız erkekler 
iddia ettiklerine göre sadece eaki 
cami hocalarının dediği gibi bir 
(kaııli mücerret) yani havada bir 
sözdür. Neden erkek olmak bir 
meziyet olsun? Sorarım size ..• Ve 
siz bunu isbat edebilmek veya e
dememek için çırpınıp dururken 
ikinci birsual ile sizi daha fazla 
sersemletirim. Erkeklik larzede
lim ki; meziyettir, kuzum efen
dim, bu meziyeti elde etmek için 
tarafınızdan ne gibi mesai sar/e
dilmiştir; söyler misiniz? .. Hilka
tin ezeli ve esrarengiz kanunları
na göre ve tıpkı bir ahzıasker şu
besinde piyadeye, topçuya, bah
riyeye ayrılan efradın bu ayrılış-
ta hiç bir tesileri olmadığı gibi İn· . . 
sanlar da kendilerinin hiç bir hi
neri olmakstzın erkek ve dişiy41. 
ayrılmıslardır. Ne siz erkeğe ay
rıldığı,;ızdan dolayı ne de biz di-
şi olduğumuzdan ötürü öğünüp 
yeriniriz .. Anladınız mı?.. Hatta 
babanız, ananız bile bununla ifti
har edemezler, bu sözleri size bir 
toy çocuğa hitap eder gibi söyle
yişimden dolayı müteessirim. La
kin ders almanın yaşı olmaz, 
On, yirmi, otuz, kırk, elli altmış 
yaşlarında da öğrenilir. Siz bu 
rakamlardan hangisinde olursa· 
nız olunuz - bunu bilmek İste
mem - yine bu ufak dersten isti
lad e edebilirsiniz • 

Şimdi gelelim, erkekliğin bir 
meziyet olmadığına ..• 

Atın d i;ıisi, sığırın dişisi, ko
yunun, keçinin dişileri, kümes 
hayvanlarının dişileri makbul o
lup dururken insan denilen hay
vanın erkeği neden makbul olsuni 
Efendi bahçenizde incir ağacı da 
mı yok! .•. Dişi incirin yanında ba
ba İnciri ne ise erkeklerin mevkii 
de hayatta o olduğunu hô:lô fark 
edemedinizse acırım galletinize! 

Diyorsunuz ki; kadınlar yave11 
yavaş erkekleşmekte ve erkek iş
lerine karışmaktadırlar. Bu bir 
boş rivayettir ki; asırlardan beri 
söküp gelir ..• işleri bu erkek işi, 
bu kadın isi diye kim taksim et
miştir? Ve. neden kimi iı kadının 
kimi iş erkeğin olsun?.. Ev işleri 
kadına aittir diyen sizlerin gozu
nüz erkek oda hizmetçilerini, ü
tücüleri ve erkek aşçılarını görmii· 
yor mu? Kim kimin işine karışı
yor?. 

Biz saçlarımızı kesiyor, erkek 
elbisesi giyiyormuşuz!. Vaktile 
erkekle kadını tefrik eden bir bı
yık, sakal vardı. Şimdi onları yo
kettiniz .. Eğer biz bıyık aahal sa
lıverseydik erkekleşiyoruz diye
bilirdiniz. Lakin elendi! Sizin sa
kal ve bıyığınızı traş ed İp bize 
benzediğinizi neden unutuyorsu
nuz. Bu son günlerde erkeklerin 
kadınlardan fazla süslendiğini, 
manükür, pedikür, saçlarına on-

• ( Liitlen sayıfayı çeviriniz) 



Fikirler ve insanlar 

Ahf eş'in mollası 
M. Abel Hermant, iki üç sene e- ı 

vel Academie française namma 
yazdığı sarf kitabınm haylı yanlıf 
ve eksik bulunmuş olınasına rağ
men dilini pürüzsüz kullanmakla 
maruftur. Bütün meziyetinin bun· 
dan ibaret olduğunu iddia edenler 
varsa da muasırlarının hemen he· 
men hepsinin sözlerinden, yanlıt
larından çıkardığı yanlışlar hak
kındaki mütalealarını okuyanlar 
çoktur. M. Abel Hermant bir za· 
mandan beri fransızcayı Le Temps 
gazetesinde "müdafaa,, ediyor. 

İmam Ahfeş'in kendini dinlete
cek adam hulamadrğı için ilınini 

nihayet bir keçiye takrir ettiği ri· 
vayet olunur. Şimdi sağ olsaydı 
kendine Fransa' da baylı molla bu
labilirdi. Fransızların Ahfeş'i 
Türkiye' de de, imla ve sarf hak
kındaki derslerini takip edecek bir 
talebe edinmiş. imam Abel Her
man mollalarını "ayı,, diye tevbih, 
·"paşa,, diye taltif de ediyor: son 
yazılarından birinin ismi "L'Ours 
et le Pacha,, idi. Ayı, fransıı:canın 
imlasını güç bulup biraz kolaylaş
tırılmasını istiyen F ransıı: Pasa da 
b 

' , 
ugünkü türkçenin imlasını kolay 

bulup şikayet eden Türk mollası. 

Evet, fransızca gazetede imzası
nı göremediğimiz için ancak "Mol
la,, diye bahsedebileceğimll. bir zat 
imlamıı:dan M. Abel • Hermant'a 
dertyanıyor: !atin harflerini alela
~e~e, iyi tetkik edilmeden alınmıf, 
ıştıkak kalmamış, dilimiz tıflane 
olmuş, çocuklarımız okuma bilıni
yeceklermiş, "bütün eski edebiya. 
tınııza, o kadar zengin bir kütüp
hane teşkil eden tarihlere, seyahat
namelere veda,, etmek lazım geli-

düle yaptırdığını ben mi size ha
tırlatmalı idim? Şimdi yakası bağ· 
rı açık gömleklerle artık dekolte 
bile geziyorsunuz .. Hele plajlar
da kadınlar, erkeklerin çıplaklı· 
ğı yanında adeta feraceli gibi kal
dılar ... Bilezik, yüzük, koku, pud
ra hepsi tamam .. Bir küpe takma
dığınız kalmıştı. 

Yeni saç modalarında kulak 
görünmediği için artık kadınlar 
da küpe takmıyorlar .• 

Ne imiş? .. Erkek olmasa imis 
biz çocuk doğuramazmısız. An~: 
sız çocuk doğduğu hiç 'gö;ülmüs 
miidür ?. lakin babasız çocuk.:. 
işte Hazreti isal.. Daha parlak 
misal İster misiniz? .. Demek biz 
meram edersek babasız çocuk ya
pabiliriz .. Haydi siz de bir gay
ret edin bakalım! Anasız çocuk 
çıkarabilecek misizin?.. Ve niha· 
yet bıktık artık bundan ... Neye te
şebbüs etsek, hangi işe girsek 
başta sizin kaladarınız Mazhar 
Osman Bey olduğu halde hemen 
ayağa kalkarsınız .. 

- Y ooo! Olamaz! Siz anası
nız .. Analık vazifenizi yapınız .. 
Diye bizi işimizden alıkoyarsınız. 
istemiyoruz .. Bu vazifeyi .. Şimdi
ye kadar biz yaptık .. Bundan son
ra da siz yapın .. Biraz da siz do
ğurun, siz süt verin, siz analık e
din .. Zaten erkekler kadın/aşa ka
dınlaşa bir bu farkımız kaldı. O
nu da size biz hediye edelim de 
bizi rahat bırakın! Olmaz mı? .. " 

İşte ben onların yerinde olsam 
höyle bir mektup yazardım. La. 
itin nerede o kabadayı ablalar!.. 

FELEK 

yormuş, hasılı "zemanede her şey 
zirü • zeber, kişi kitiden bihaber" 
imif. 

Mollanın feryatlarına M. Ahel 
Hermant da iştirak ediyor: türkçe· 
nin başına gelenler yakında fran
sızcanın da batma gelecekmiş. Fa
kat Ahfeş, eninleri arasında keçi
sinin sakalını okşamağa, yani mol
lasını taltif etmeği unutmuyor: o
nun pek hakimane, beligane, kati
bane idarei kelam ettiğini, sözünü 
kesmenin mugayiri insaf olacağı
nı söylüyor. Aldı Molla, bakalım 
ne dedi? 

"Daima sadeleştirmekte cidden 
bir kô.r var mıdır? Bu tenbelliği ve 
dolayısile cehli teşvik olmaz mı? 
Güzel bir lisanı öğrenmek için çok 
çalışmak gerektir. Kolaylıkla öğre· 
nilen hiç bir zaman güzel olamaz.,, 

Hele falaka ile öğrenilen büsbü
tün güzel olur! Molla devam edi
yor: 

"Sari ve nahvı bir abidei dehahet 
ve bir maidei belagat olan lisanı 
izbülbeyanı arabiyi bu anda tahat· 
tur ettim. Onun kadar haşmetli, 
asıl ve mantıki bir şey daha bilmi:ı 
yorum. Onda h:ç bir eksik yoktur, 
her şey vardır, hattô. büyük ve faz. 
la bir bollukla mevcuttur. Fakat 
bunun içindir ki onu öğrenmek se
bat ve azma, belki de zekaya müte· 
vakkiftir. En küçük bir hata, me-ı 
selô. bir harlı yanlış bir hareke ile 
okumak, bütün bir cümlenin mana· 
sını tağyir edebilir. Fikri hakira
nemce güzel ve zengin bir lisan iş· 
te böyle olur.,, 
Mollanın söylediklerinin özü i'te 

hurada: arapçaya aşık, hem de o
na büyük bir dil olduğu için değil, 
zorluğu için aşık. O kadar ki arap· 
çanın bütün güzelliğini zorluğunda 
buluyor. Kim bilir? Arap olsaydı 
belki onu bu derece zor bulmıya
cak, bunun için de belki sevmiye
cekti. Bir Arap şairinin, hakimi
nin sözündeki inceliğe, derinliğe 
değil, o sözü okumak için çekilen 
eziyete hayran! işte bizim eski zih
niyetimizin bariz vasfı budur: "Kıl
dı zülfün tek perişan halimi halin 
senin." Bu m1sraın bütün "güzelli
ği", ikinci "halin,, noktalı olmasın
da, yani "ben,, manasına gelmesin
de değil miydi? 

Molla, M. Abel Hermant'a yaz
dığı mektuba, "tahsili kemalat, 
kem alat ile olmaz,, sözünü ilave e· 
demediği için kim bilir ne kadar Ü· 
zülmüştür ! Bütün söyledikleri, o 
garibeyi yumurtlattıran zihniyetin 
akislerini tatıyor. 

imla · zorluğu fikrin sadeleşmesi. 
ne sebep olur; çünkü insan, Alber 
Hermant'ın mollası gihi, onu öğ
renmeği kafi bir irfan seviyesi ad· 
dedip fazlasını aramamağa sev· 
keder. İşte daha düne kadar gelen, 
bazılarımızın gönlünde hala da de
vam etmekte olan edebiyatımıza 
bakın: sadece kelime yığınından 
ibarettir. Zor anlaşılır kelimeler, 
zor okunur bir yazı: mananın fik. 
rin de zor kavranılır olmasın'a ne 
hacet var? Dünün büyük addolu
nan, üstat tanılan muharrirlerinin, 
mesela bir Süleyman Nazif'in yazı. 
!arını okuyun. Vakıa ekseriya ol
dukça mühim meselelerden bahse
der, fakat bunlar hakkında söyle· 
dikleri hemen hemen hiç bir şey i
fade etmez, en karışık işleri "teta
buu izafat,, ile halle çalışır. 

O biçim adamlar yalnız dili iyi 
bilmekle değil, mütefekkir olınak-

Milliyet'in edebi romanı: 37 . "" . 
KIR (l(IC.I 

~~------..;,_BURHAN CAHİT 
(inkılap Romanı) 

tahammül, sahır, sağırlık ve kör- ! Bu güzel kalabalıktan iğren-
lük dersleri verdiler, neticede bu- miştim. 
günkü şuursuz, renksiz, seciyesiz Hanımefendi: 
cemiyet çıktı. - Kalk artık, dedi. Taksime 

Hanımefendinin sözleri çok fe. kadar çıkalım. 
nama gitti. Bense bu şık, güzel in- Çıktık. Hanımefendi şoför Azi. 
sanlara imreniyordum. Ne cana ze: 
yakın şeylerdi .. Şimdi bu buram - Biz yürüyeceğiz. Sen git Be-
bur1am güzel lavantalar fışkıran, yi al! 
pır antalara, kürklere gömülen Dedi. 
renk renk hanımefendilere ürkek Kalabalıkta Hanımefendinin 
ürkek hakıyorum. yanından ayrılmamak için zah-

Ara sıra yanaklarına kadar sa- met çekiyorum. Kafam 0 kadar do 
kal uzatmış, hıyıksız, çarpık yü. lu ki bir şey görmüyorum. 
rüyüşlü genç erkekler geliyor Ha- .. lstanbul bana çok garip, biri
nım ahbaplrını bulup masalarına bırıne zıt tesirler yaptı. Kapalı sı-
ourtuyor, sık sık dansediyorlardı. k t 1 kt h 

H 
ın ı ı me ep ayatmdan birden-

anımefendi : b' b 1 ıre öy e karışık, ağır bir aleme 
- Bu züğürt delikanlılar da çıkıvermiştim .. Geçirdiğim acılar 

bankalarda, şirketlerde altmıs tehlikeler beni bu kadar müskül~ 
yetmiş lira aylıkla çalışırlar. F~~ düşürmemişti. ' 
kat çok iyi dansetmesini bilirler. Ya pek çocuktum, tesadüf etti. 
Şık gezmeğe çalışırlar ve böyle .. t hl'k 1 · ı k gım e ı e erı an amıvordum. Ya-
o.oası zengin bir hanımla tanış- hut bugün içine düştii.ıiüm alem-

mak için can atarla r. b · · • "' enı ıgrendirecek, ürkütecek k~-

Bibaht 
Ahmet Niyazi Efendi, yağmurlu bir 

havada yürürken ayağına takılan siyah 
şeye bakb ve hemen iğilip aldı. Ayni 
zamanda da gayri ihtiyari iki tarafına 
bakındı, Kimse görüp görmedi mi diye. 
· Yürüdü, bir kere daha bakındı. Ha
yır, hiç kimse gömıemjşti, caddede İn· 
sanlar. acele acele yürüyorlar~L Dük· 
kancılar içeride alış verişleri ile meşğul 
idiler. Sağ e~indc.ki ıslak cüzdanı sık· 

tı. Ne tali .. Ahmet Niyazi Efendinin ce 
binde topu topu yirmi, yirmi beş kuruş 
"ardı. O gün için yiyeceğini doğrult· 
~uş demekti. F .akat yarın 1 .. 

Bir kah"eye girdi. Kuytu bir köşeye 
oturdu şakakları atıyordu. Cüzdanı tut 
tuğu eli sağ cehinde, bir kahve ısmarla 
dL 

Bu kahve gelince, bir kaç yudum al 
dı ve nihayet cüzdanı yavaşça açıp 

muhteviyatına bakmağa karar verdi. 
. Bu cüzdan değil, cüzdana benziyen 

müzelik eski bir şeydi. Evvela içinden 
alelade bir kağıda acemi bir el ile ya· 
zılmış bir makbuz çıktı. Divanyolu ta• 
raflarında bir han od um da oturan Ali 
Murat isminde birine yazılmış makbuz .. 

Cüzdanın iç gözünde de dörde krv· 
rılmış beş adet onar l'rahk kağıt para.. 

Yani elli lira... Ahmet Niyazi F.' 'n

di eveeli sevindi, sonra düıündü. Canı .. 
nı sıkan şey, para sahibinin kim olduğu· 
nun makbuzdan anlaşdması i dL Makbu 
za daha yakından 'baktı. Demek meçhul 
para sahibi ayda dört liralık bir odada 
yatıyordu. 

Kim bilir hayatını ne güçlükle kaza. 
nan ve tasarruf için kim bilir ne müb
rem ihüy.açlardan hile kendini mahrum 
bıraıkan bir adam.. Belki bir amele, bel 
ki bir yerde hizmetçi.. 

Soğuyan kahvesini bir yudumda İÇ• 

la da maruftur. Çünkü fikir, bilgi 
lugal bilmekten, arapçanın kaide
lerini öğrenmekten ibarettir. 

M. Abel Hermant'ın mollası yal· 
nız değildir: dün hemen hemen bü
tün münevver sınıf öyle idi, hugün 
de öyle adamlar epeyce bulunur. 
Bunlar dilin sadeleşmesi ile her şe· 
yin battığına kanidirler; vezin ko· 
laylaŞınca şiirin öleceğini iddia e
derler. Hakları varçlır, çünkü ilim 
dedikleri, sanat dedikle•i sadece 
lugat paralamak demektir. 

Mollaya söyliyelim: tlim zordur, 
çünkü sadece ezberle olınaz. Arap
ça kolaydır, şu kadar sene çalışır, 
kaidelerini ezherler, ona kendisin
den bir şey ilave etmeğe mecbur 
değildir. 

Mollaya şunu da söyliyelim: Le 
T emps' a mektup yazması çok iyi 
bir haber. Demek ki tikayetlerini 
Türk gazetelerinde, tütkçe yazar· 
sa kimseye dinletemiyeceğ:ni bili
yor. Onun temsil ettiği zihniyet ar
tık hu memlekette sönmeğe mah
kumdur. Türkçeden M. Abel Her
mant'a şikayet! Böyle bizim dili
mizi bilmiyen, onunla alakası ol
mıyan hir adamdan istiane mağlu
hiyeti kabul değil midir? Canlı bir 
kanaat münakaşasını memlekette 
yapar, biç hir alakası ol mı yan kim
selere dert anlatmaz. 

Molla, sevdiğin arapçayı güzel
leştirmiş olan insanlar düşündükle
rini kendi memleketleri adamları· 
na söylemiş, fikirlerini ken
di memleketlerinde müdafaa e~
mişlerdir. Belki arapçayı biliyor. 
sun ama fikirlerini yaymak istemi· 
yorsun. Divit kavgasından kaçıyor
sun, Molla, çünkü imamın yok! 

Nurullah ATA 

dar korkunç. Hayalimde kalan ev 
hayatı, karı koca münasebeti hiç 
höyle değildi. 

Annemin bir gün olsun haham
dan izinsiz sokağa çıktığını bilmi
yordum. 

Bu hanımlarla annemi hir tut
mak doğru değil... Fakat dünyada 
ne olsa kadın ve erkek sevgisi de
ğişmez. Ben erkek olsam karımı 
böyle yerlere göndermem. Ve ko
cam heni bırakıp gitse razı olmam. 

Taksime gelmişiz. Hanımefendi; 
- Şişliye kadar yürürsek yoru· 

luruz, dedi. 
Tramvaya bindik. 
O gece sersem gibi idim. Bir le· 

sadüfle içine girdiğim bu alem ba
nan~ k~dar mes'ut, neşeli, sevimli 
gelmıştı. Herkesi ve her şeyi gö
ründüğü gibi görüyorum. Fakat 
hanımefendinin sözleri bütün bu 
tatlı ve sevimli manzarayı karma
karışık etti. 

Bu şık, çiçek gibi hanımların 
içyüzü ne kadar kirli idi. 

Hanımefendi yemekten sonra pi
Y?n~ çal~amı istedi. O kadar neşe
s~zdım kı pek sevdiğim parçaları 
bıle doğru dürüst çalamadım. 

Gecem fena geçti. 
Bir aralık kulaklarımda kasaha

daki Çağlıyanların sesi aksetti. 
Kendimi bahçedeki alçak armut a-

olanın .• 
ti. Karanın vermişti. Parayı götiiriip 
sahibine verecekti. Belki paranın sahi
bi çıkarıp bir ikramiye verirdi. Vermez 
se de yanna Allam kerim.. 

Garsonu çağırdı. Kahvenin parasını 
verdi ve yola çıktı. lstanbula kadar yü 
rüd~ü,. Eminönünden geçerken piyango 
bayilerinin vaitkar Teklimlan gözüne i
lişti ve ·birden hatırladı ki, o gün ayın 
onudur. Ertesi gün piyongo çekilecek.. 
Kim bilir? 

içini anlaşılmaz bir ateşı yakmağa 
başladı. Bir müddet tramvay durağının 
sund.urması altında viccfaniyle mücade
le etti. Ayakları bayilerin elektrikle ya• 
nan dükkanlarının cazjp manzarası Ö· 
nünden ayrılmak İstemiyordu. 

Düşündü. Şuradan dört beş bilet al
sa, paranın üstünü ertesi gün götü·ne, 
bürbütün cüzdanını kaybetmiş bir a· 
dam, münfei olur mu? Adam bir gün 
daha bekleoin, dedi, eğer biletlerden bİ· 
rine isabet olursa, yarıyarıya paylaşıııı:z, 
iki tarafın da gönlü hoş olur. 

Nihayet denıni mücardeleden mağ
lup çıkb ve ne olursa olsun diye bayiler 
den birinin dükkanına daldı, Beş tane 
bilet satın aldL 

Gece gözlerine uyku girmedi. Ne u· 
zun geceydi bu Yarabbi l 

Sabah erkenden kalktı. Kahvelerden 
birinde oturarak, saatlerce keşide zama 
nını sabırsızlıkla bekledi. Vakit gelince 
kalktı, ltumaralar elinde, Darülfünun 
konferans salonuna gitti. Salon malıa,. 
şerallah dolmuştu. Herkeste bir hazır
lık görülüyor, her gö:tıfe bir ümit parlı
yordu. 

A~ka sıralardan 'birinde giiçlükle 
kendine yer buldu ve oturdu. 

Keşide başılamıştı. Kalabalık koca sa 
!onda bs yoktu. Her rakam söylendikçe 
kulaklar kabarıyor, gözler büyüyordu. 

Herkes bilhaassa büyük ikramiyeyi 
heyecanla bekliyordu. Ogünkü keşide 
sonuna yaklaşıyordu. Birden büyük ik
ramiye çııktı ve kazanan numara bir 
kaç kere yüksek sesle tekrar edildi: 

25.000 lirayı 8340 numara kazan
mıştı. 

. Ahmet Niyazi Efendi birden yeri .. -
den sıçradı. Gözlerine ve kulaklarına i
nanamıyordu. Elindeki biletlerden biri
nin numarası hakikaten 8340 idi. Şaşır
dı, ne yapacağını, ne söyliyeceğini bilmi 
yordu. Acaba bir yanlışlık mı var, diye 
tereddüde düştü. Hayır, kazanan numa 
rayı tekrar bağırdılar. Hiç yaınlışlık 

yok. Pekala 8340 nuınaranm ta kendi
si.. 

Ahmet Niyazi Efendinin kazand1ğı
nı anlayan yanıba~ındak\ler hep bir a· 
ğızdan sayha kopardılar. Gıpta ile ve 
.biraz da hasetle toplanıp çıknıağa ha
zırlanan Ahmet Niyazi Efendiye baktı
lar. 

Adamcağız ıkeşidenin artık sonunu 
beklemeğe lüzum görmemişti. Hemen 
bayia koştu. Fakat bayi istical etmiyor 
du. N urnaralar gelinceye kadar hekle
mesini rica ettiler. 

Nihayet ak~ıama doğru numaralar 
geldi ve Ahmet Niyazi Efendinin eline 
iki bin beş yüz lira toka ettiler. 

Zavallı adam paraları alınca, iyi bir 
şey yaptığına kani olan adamların sevin 
ci içinde <lerhal Divanyolundaki handa 
tanımadığı Ali Murat Efendiyi arama• 
ğa ko~tu. Kapıcıdan, komşu kiracılar· 
dan sora sora odasını buldu. Kapıya 
vurdu. 

Ses yek! 
Komşuları: 

- Yarım saat evvel buradaydı, nere 
ye gider? Dediler. 

Ahmet N iya:zi Efendi ertesi gün tek 
rar gelmek niyeti ile çıktı, evine gitti 
Fakat ertesi sabah hana geldiği zaman, 
Ali Murat Efeodinin kapışı önünde bir 
kalabalık gördü. Polisler gidip geliyor
lardı. 

Ve öğrendi ki, Ali Murat Efendi se 
faletten ölmüş ... 

SEM 

ğaçlarmın altında, suların sesini 
dinliyerek uyur gördüm, Sabaha 
doğru gözkapaklanmın altında ya· 
şayan bu sahne tramvayların gürül
tüsü arasında nihayet huldu. U. 
yandım. 

Endişesiz, hayatımdan emin ol
duğum zamanlar uykularım çok ra
hat ve rüyasız ... Fakat kafamı bur
gulayan .bir şey olursa gecelerim 
fena geçiyor ve galiha mes'ut za
manlarımın üzleyişinden .olacak, 
sabaha doğru hep kulağıma suların 
sesi geliyor ve evimizin bahçesi rÜ· 
yama giriyor. 

Erken kalktım. 
O gün kimseye görünmeden er

kence yazihaneye gitmek istiyor
dum. 

Zaten hanımefendi geç kalkıyor· 
du. 

Mahir Beye tesadüf etmemek i
çin kahvaltı hile etmedim. Onun se
si banyo dairesinden geliyordu. 
Kahvaltı etmeden çıktım. 

Reşit Beyin dün verdiği muka
veleyi hazırhyacaktım. 

Yazıhaneye geldiğim zaman da· 
ha katip Ali Efendi bile gelmemiş
ti. 
Odacıya para verdim. Simit al

dırdım. Simidi çayla yedim. Ve bü
yük bir hevesle işe haşladım. 

İçim rahat. Kimseye minnet et-
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Yepyeni bir musiki hadisesi 

Lİ Lİ GYENE S 
ve 20 kadın virtüozdan mürekkep bütün dünyada tanmmıt 

.. Macar Çigan orkestrası 

15 Teşrinisani Çarşamba akfamı saat 21,40 d, 

S A R A Y (Eski Glorya) 
bir konser verecektir.-(9705) 

lttiha.dı· Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi: Galatada Onyon Hanında 
Acentaıı bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. 8365 

Bugünkü Program 
(STANBUL' 

18 Craomfo~ 
18,30 Franşızca ders (Müptedilere), 
19 Belkis Hanım 
20 Bedayii Musiki Hey'eti. 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajanaı, Borsa haberi, Saat. 

A N K A R A, 153S m. 

12,30: Gramofon. 18: Orkestra. 18.45: Ala
turka saz. 19t30: Dans mus.jki-»İ. 20:: Ajana ha· 
barler-i. 

V A R Ş O VA, ı4ll m. 

17: Tayyar-e gazlarından korunma yolları. 17, 
05: Iiastalara tavşİyeler. 17,45: Derıı:. - Tagan
ni. 19,25: Piyano konseri. 20,30: Şiirler. 21,20: 

POLONYANIN iSTiKLALiNiN ON BEŞiN 
el YILDÖNÜMÜ münasehetile ciddi Polon
ya mu~ikisi veşajre. 2-3,50: Spor. 24: Neşeli 
ne,riyat (Lenher-gten na.klen.) 1: Var§oova 
Cümhurreisi aarayrndan Rei,.icürnhurun hita
besi. - Chopinin eaerlerinclen mürekkeep kon-
ser. 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 

18,45: Konservatuvardan naklen konser. 21,50: 
En sevilen operetlerden parçalar. 22,20: Ha· 
herler. 23,20: Caz ve Sigan muaikiai • 

V 1 Y A N A, 518 m. 

18: Pli.k konseri. 19,35: Muhtelif sözler. 20: 
Martın Luther'in 450 ci yevmi veladeti müna• 
sebetile Org kon•eri. (Protestaan kilisesinden 
naklen.) 21,10: Musahabe. 21,45: Avusturya 
operalarından parçalar. 23,10: Son haberler. 
23,30: Tagannili akşam konseri. 

MILANO • TORINON • FLORANSA 

18: Kadın neşri.yaattı. - oda musikisi (pl&k ile) 
19,45: Haberler. • Plak. 20: al-laberler. - Plik 
20,25: Ecnebi liaanile haberler. 21,35: Plak -
milH şarkılar. 22: Operaa temsili. 

P R A G, 488 m. 

20,25: Şarkılar. 22: Lehistan i:ııtiklalinin ıs çİ 
yıldönümü münasebetile lı.itabe. 21,10: Leh • 
Çek takımları tarafından Leh ve Çek musikisi. 

23,15: T agannili ıreçe konseri. 

Z Ü R ! H, 459 m. 
19,35: Musikili çoıcuk programı. 20: Kili•e 

meden yaşamak istediğim halde 
hayat beni öyle maceralara attı ki 
anaevimi kaybettikten sonra Öm· 
rüm hep şunun, bunun şefkatine 
sığınmakla geçti. Gene talihim var 
ki fena insanlara tesadüf etmiyo· 
rum. 

Reşit Beyin vekall!'tini yeni aldı· 
ğı şirketin mukavelesini hazırla· 
dım. 

Türkçe • fransızca olan hu mu· 
kaveleye göre Reşit Bey hiç hir iş 
yapmasa bile sene de dört bin lira 
alıyordu. 

Onun böyle işleri pek çok. 
Geldiği zaman hazır buldu. Te· 

şekkür etti. 
Çok nazik adam .. Ben onun ay

lıklı bir adamıyım. Teşekküre ne 
ihtiyacı var. 
Öğle yemeklerini lokantadan ge· 

len listeden beğenip yiyorum. Şim· 
diye kadar para vermedim. Ali E· 
fendiye sorduğum zaman: 

- Reşit Bey öyle emretti. Ye
mek parası yazıhaneden verilecek. 
dedi. 
Çalışmaktan çok vezk alıyorum. 
Öğleden sonra Reşit Bey işlere 

ait bazı emirler verdi. Gidiyordu. 
Döndü: 

- Çiçek Hanım, 'dedi. Para is
temiyorsun, galiba zenginsin. Lüzu· 
mu olursa söyle. Aybaşını hekleme-

1ST ANBUL BELEDİYESi 
~-- ..... TtYATROSU 

Bugün akşam 
saat 21 de 

BiRKAVUI< 
DEVRİLDi 

Yazan Müsahip• 
zade Celal Bey 

Halk gecesi 

çanları. 20,25: Ope.ra ve operet muaikiıi. 21 
Konferans. 21,35: Schubertin tarlaları. 22 
aHaberJer. • Neıeli ne,riyat. 23,20.:. Dana plf.l 
ları. 

ROMA, 441 m. 

18,20: Radyo orkestrası. 21,20: Taganni. 21,~ 

Haberler. - Piyano konseri. (Scarlati, Saio 
Saenı, Chopin,) 22: Milli marı. - Opera t~ 
aili. 

B Ü K R E Ş, 394 m. 

13: Pl&k. 14,15: Hafif plaklar. 17: Mektetı 
der•leri. 18: Modern ıca:ı; muaiki•İ.. 20: Ouivı01 

aite der.si. 20,20:_ Pli.k - Konferanı. 21: LııF 
tarafından yjyolonael. 21,35: KonEen.nı. ~ Teı 

ail. 22,20: Şrammel - kuator kon.•ıeri. 232: Pof 
ler Romen muıikiıi. 

B R E S L A U, 325 m. 

20: Berlinden nakil. 21,05: Milli ne,riyat. ' 
pl3.k. --------.. 
•illiy~ı 
turın umdeoi "M 1 L L 1 Y E T" tir· 
~'~--------------------...... ABONE ÜCRETLERİ : 

3 ayhiı 
8 H 

12 H 

Türkiye içlu. 
L K. 
4-
7 50 

14-

Hariç i;in 
L. K. 
8-

14-
28-

Gelen e.l'rak ıeri verilme:ıı;.- Müddeti 
geçe" nü•halar 10 kuruıtur.- Cuzete •• 
matbaaya ait iıler için müdlriyete mil• 
raıcaat edilir. Gaz.etemU. ilAnların mea"u• 
l ive tini kabl.11 etmez. 

ğe hacet yok! 
- Teşekkür ederim efendim, d 

dim, şimdilik param var. 
Hanımefendi daha geldiğimiı 

ertesi günü on lira vermişti. Yarı~ 
duruyor. Tramvaydan, tünelde 
haşka yere para sarfettiğim yok 1' 

Öğleden sonra Retit Beyin odı 
sındaki maroken koltuğa uzandı:ı 
Roman okuyordum. Telefon çald 

Mahir Bey. 
Dizlerimin titrediğini hissettİJJ 

Beni evine kabul etmek gibi büyü 
insanlık ve habahk gösteren bu t• 
miz görünüflü, sakin adam evveU 
sahah otomobilde söylediklerini t 
marnlamak için hu aktam beni 
gelip alacağını haher veriyordu. 

- Galiba geç kalacağım beyE 
fendi, dedim. Yazıhanede çok i 
var. 

Reşit Beye söyleyip izin alacağı 
nı, saat beşte hazır olmamı tekra 
etti. 

- Rica ederim beyefendi, de 
dim. Erzuruma yazdığınız mektut 
henüz cevap gelmedi mi? 

Bir an durdu. Sonra sesi dahı 
canlı geldi: 

- İşte ona dair de haber verece 
ğim. 

Ve ısrarında devam ederek tel• 
fonu kapattı. 

(Devamı "ar) 
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Memlekette Cümhuriyeti~ onuncu yıl dönümüne ait bir kaç intıba daha 

Boluda merasime iıtirak eden e•naf Zoruıuldak geçit resminden evvel fırka tefkilatı bayraklariyla 

'· 

Mudanyada Halk fırkası önünde diğer bir topluluk Boluda.f!!i?ıla-;. mera.imde Hal k kür•iUünden nutuk söyleyenler - · Zonl[Uldak Cümhuriyet meydanından bir manzara ııe tak 

J .. 

lzmit valisi Eırel B. Gazi ve Cümhuriyet sularını açarken Boluda yapılan merasimde arııtar Zonguldak Halkevinin açılma re•minJe Mitat Akif B. nutuk söylerken 
( Dün de ana yurdun bir çok tarafların da Cümhuriyet bayramı merasimine ait yüzlerce re•İm aldık. Hepsini birden der cetmek kabil olmadığı için bugün de meınlekettek~ merasim intibalarmdan bir kaç tanesini enırediyoruz ). 

F enerbahçe en 
. (Başr 1 inci sahifede) 

~ılenne bir gol atmıılardr. Bunun Üze
l"ine çıkan hadiıe dolaytSiyle bu maçın 
larihi ve nerede oynanacağı hakkında 
~r kura çekilmiı ve maçın lzmirde, 10 
ti.e§rinisanide oyanma1t tekarrür etmi§· 

Dün lzmirde oynanan bu oyunda Fe 
'>erbahçeliler kendilerine layik bir oyun 
lÖıtermiş, ve hiç itiraz kabul etmiyen 
bir galebe temin etmitlerdir. 

Oyun son derece güzel ve seri olmuı 
"e büyük bir zevkle seyredilmiıtir. 

Bu ıuretle Sarı • Lacivertliler, bir 
defa daha Türkiyenin en kuvvetli ve 
eıı temiz bir takımı olduklarını isbat et 
tiler. 

IÇafile ile lzmire giden arkadaıımız 
ltıaç tafıilatını §Öyle bildiriyor: 

Maç ba1larken 
Türkiye şampiyonasının final maçı 

bugün altı bin kifiyi mütecaviz muaz
•arn bir kalabalık huzurunda Alsancak 
•ahasında oynandı. Vali Kazım, Ordu 
~Üfettiti Fahrettin, Müstahkem mevki 
l(umandanı Mümtaz Paıalarla Beyazıt 
fı:'ebuıu Halit, Balıkesir Mebusu Ha
~ım, Belediye Reisi Behçet, Halkevi Re
ıaj Cevdet Beylerle bir çok mümtaz ze
'Vat ıeyirciler meyanında bulunuyordu. 

F enerbahçe, takımında beklenilen ta 
diiatı yapmıt olarak sahaya çıktı. Esat 
tnet"kez muavin oynıyordu. Ziya sol mu 
•vin mevkiinde, Şaban ise solinsayitte 
l>ulunuyorlardı. Fikret asıl yeri olan sol 
'çığa geçmişti. 
._. Buna mukabil lzmirapor, Ankarada 
"' kadrosunu muhafaza ediyordu. 

Evvela F enerbahçeliler, alkışlar ara 
•ırıda ıab ç•ktılar. Biraz sonra da bir 
"1kıt tufanı arasında lzmirsporlular gö 
liindüleor. 

Hakem, Viyanadan mahsusen getiril 
~İt olan beynelmilel hakemlerden M. 
••teitz idi. 

Parayı lzmirıpor kazandı ve rüzgi.
t't arkasına alarak ıaat ikiyi otuz beş ge 
Çe OfUna baılanı!ı. 

ilk safhalar 
.. Trafeyn, ilk on dakika kadar bir 

lııuddetle birbirini denemekle vakit p 
~'.•diler. Fener bahçenin ikinci dakikada
'i.l akını esnasında Fikretin soldan bir 
Çevirişini Zeki sıkı bir §Utla kaleye ha
'V~e etti. Fakat, top avuta gitti. Beşin
<ı dakikada lzmirin güzel bir akını da 
FVUtla neticelendi. Bu müddet zarfında 
I enerbahçe aleyhine iki, lzmirspor a
•ybine bir favul oldu. Hakemin oyunu 
ıtnükemmel idare edeceği daha bidayet 
tok; isabetli müdahaleleriyle görülüyor· .. ~. 

Şimdi F enerb:ıhçe hücumları tevali 
~eğe başlamıştı. Oyun henüz tam a

"ngini bulmuş olmamakla beraber ls
~l hH&bına mahsuı bir faikiyet gö 
liilüyordu. f" ...-;n im Arııa "" fiibı ,.. 

kuvvetli takım olduğunu gösterdi 
vutla neticelendi. Bunu müteakip Zeki
nin çektiği bir firikik te yüksekten ge
çerek avuta gitti. Hemen bunu takiben 
Zekinin çok yerinde bir eıapeli güzel 
bir pasını Şaban yakala.dı. Fakat, topu 
yine yüksekten gönderdL Bu aralık iz. 
mir aleyhine olan korneri F<kret mü
kemmel bir tekilde çekti. Ve Fikret, 
tam korner hizasında, Muzafferin gön
derdiği uzun bir pası yakaladı ve lzmir
li hafr atlattıktan ıonra doğrudan ve 
çok 1tk1 bir ıutla kaleye gönderdi ve ls
tanbulun birinci golünü yaptı, uzun u
zun alkıılandı. 

lzmirliler pek sönük 
Bu gol lzmirsporu oldukça sars

tı. Şimdi Fenerbahçe mütemadi
yen karşı kaleyi sıkı,tırıyor. Top 
uzun paslarla gidiyor ve oradan 
insayitlerin kısa ve mebzul pasla
rile adeta suiistimal edilmiyordu. 
Oyun artık yavaJ yavaş ve emin 
surette Fenerin hakimiyeti altına 
girmit ve Sarı - Lacivertliler ken
di oyununu hasmına kabul ettir
mi,lerdi. 

İzmirliler, Ankaradaki parlak 
oyunlarile kıyas edilmiyecek dere
cede sönük bir oyun oynaınıya 
başlamışlardı. O canlılık, o yer tu
tuşlar, güzel paslar ortada yoktu. 
Bunu henüz genç ve sevimli bir 
takım olan lzınirsporun bu gibi 
büyük müsabakalardaki tecrübe
sizliiHne atfetmek doğru olur. 

Otuzuncu dakikada bir İzmir 
hücumu avutla neticelendikten 
sonra Niyaziden Muzaffere ve Mu 
zafferden Zekiye giden bir pası 
Zeki mükemmel bir şütle gole tah
vil ederek Fenerin ikinci sayısını 
kaydetti. Bundan sonra bir kaç 
karşılıklı akm ve bir frikik netice 
vermiyerek devre, 2--0 Fenerbah
çenin lehine bitti. 

Bu devrede lzmirspor yalnız 
ilk 20 dakika iyi oynamıt ve on
da nsonra tPk tük akınlarına rağ
men mevcudiyetini hissettireme
mişti. Oyuncuların bu kısa pas o
yunundan oldukça yorgun çıktık
ları belli oluvordu. 

ikinci devre 
ikinci devre, bu hissin doğru ol

duilunu gö•termiştir. Daha oyun 
hatlar ba~lamaz, sağdan gelen 
bir pas. kalec.inin kaçırması ve ye
~n Şabanm üçüncü ;;?olü kay-

1 

1 

betmesi lzmirli gençleri büsbütün 
meyus etmittir. 

Oyun timdi zevksiz bir tekil 
aldı. F enerbhaçe de oyununu ya
vatlatmıttı. 

On birinci dakikada Fikret, 
sahanın ortasında yakaldığı topu, 
birz sürerek hafı atlattıktn sonra 
25 metreden tiddetli bir şütle ka
leye gönderdi. Ve Fenerin dör
düncü golü bu suretle yapılmıt 
oldu. 

F enerbahçe kendisini yine topla
mıştı.Top muntazam paslarla ayak 
tan ayağa dolaşıyor ve hatlar mun
tazaman akına kalkıyorlardı. Bu 
sırada Zekinin bir şütü avut oldu. 
Fakat, 20 ci dakikada Fikretten 
Muzaffere gelen bir pası aldıktan 
sonra Niyazi ta sağda korner ya
parak sayıların adedini bete çı
kardı. 

F enerbahçe hatları artık bir 
makine intimazile itliyordu. Şüt
ler biribirini takip edıyor ve Mu • 
zafferin çektiği çok güzel bir kor
ner, takımın altıncı golünü vücu
de getiriyordu. Arkasından bir fi. 
rikik ve yine Muzafferin bomba 
gibi bir şütü ile yedinci gol de ol
du. 

Artık top kamilen Fenerbahçe
nin ayağında idi. Bir hücum esna
sında Şabanın çektiği bir tüt, ka
leciye çarparak geri geldi ve Şa
banın ikinci bir tütü ile sekizinci 
sayı kaydolundu. lzmirsporun sağ 
hafı Reşat, takımının bozuk oyu
nundan müteessir olarak sahayı ve 
otuzuncu dakikada Zeki yaralan
dığından dolayı sahayı terketti
ler. Fenerbahce on kiti oh"sına 
ra~men yine hücumlarına devam 
edivordu. Fakat, netice değişmedi 
ve Fenerbahçe bu mühim müftaba
kayı 8 - O kazanarak Türkiye tam
piyonu oldu. 

Halkın sportmenliği 

Oyun esnasında İzmir ahalisi
nin gösterdiği yüksek sportmenlik 
~!hassa şayanı kayıttır. Hakemin 
düdüğünü müteakıp Vali Kazım 
Paşa her iki takımı etrafına top
layarak kı•a bir nutuk söyledi ve 
tampiyonluk mükafatını Fener-

bahçe kaptanı Fikret Beye teslim 
etti. Fener takımının yarın hare
ket etmesi muhtemeldir • 

Hakem ne diyor? 
Şampiyona maçının neticesin

den sonra İzmir futbol heyeti F e
nerbahçeyi muvaffakıyetinden do
layı tebrik etmittir. Maçı idare e
den hakem M. Miesz Anadolu a
jansına fU beyanatta bulunmut
tur: 

- Türk ahalisinin yüksek bir 
spor terbiyesi olduğunu Viyana
da ititmiştim. Fakat bugün lzmir
lilerin gösterdiği sportmenliğin 
yüksekliği karşısında ancak hay
ranlığımı söyleyebilirim .Maç hak
kındaki mütaleam şudur : 

F enerbahçe takımı Balkanla
rın en iyi takımıdır. Son ltalya 
B milli takımile Yunan milli ta
kımının oyununu idare etmiştim. 
Fenerbahçeyi Yunan milli takı
mından çok yüksek buldum. Bu
gün gördü~üm oyuna nazaran iz
mir takımile arasında klas farkı 
vardır. 

Galatasaray Süleymaniyeyi yendi 
Dün Taksim stadyomunda Galata

saray ile Süleymaniye birinci takım
ları arasında bir maç yapıldı. Her iki 
takımda da Üçer oyuncu noksandı
lar. Bunların yerlerine ikinci takım
lardan yeni genç oyuncular alınm.ışb . 
Oyuna Galatasaraylı izzet Beyin ida
resi altında b"~landı. Geçen sene iki 
defa Galatasarayı mağlı'.lp eden, Sü
leymaniye takımı bugünde eski mu
vaffakıyetli neticeleri özlemit bir hal
de, mütemadiyen Galatasaray kaleıi-.. 
ne akm ediyorlar, fakat müdafi Tev
fik güzel oyunu gol yapmağa meydan 
vermiyordu. 

Buna mukabil Galatasaray muha
cim hattı da güzel ve derin paslarla 
Süleymaniye kalesini sıkıttırıyor, fa
kat bir türlü gol yapamıyorlardı. Bi
rinci devre aıfır sıfıra berabere bitti. 

ikinci devrede Galatasaray takı
mında ufak bir tadilat yapıldı. 

Daha hakim oynamağa baılayan 
Sarı Kırmızılılar eski Süleymaniyeli 
Cafer ve Muslihin ayağile iki gol ya
parak oyunu kazanıyor. Süleymaniye 
ikinci devrede on kişi ile ~yuna de
vam ediyor ve muhacimlerin çok be
ceriksizliği yüzünden çok mükemmel 
iki gol fırsatını da kaybediyor. 

Galatasaray takımında dün birinci 
devrede Danyal merkez r:::ııhacim oy
nadı, ikinci devrede ise Muslih bu 
hattı idare etti. Bu iki oyuncu da mu· 
hacim hattının yükünü kaldıramadı-

15 nevi sigarada tenzilat yapılacak 
(Başı 1 inci sahifede) 

nün propağandaaıru üzerine alacak ve 
geni§ bir propaganda programı tatbik 
edilecektir. 

• Yeni bir fabrika daha 
Ecnebi ıigaralan vaıi bir memzuç o 

lan Mısırda Türk sigaralarının ıürümü 
nü teınin için bir fabrika açrlması tekar 
rür etmiştir. Bu huıustaki bazırlkılar 
hitam bulmuştur. 

Yakında Mısırda da Türk lnhi.aarı 
ıigaraları yapılıp satılacaktır. Şimdilik 
biri lngilterede, diğreleri lsviçre ve (. 
rakta, üç fabrikada Türle tütünü İJ;len
mekte ve Tiirk sigarası yapılmaktadır. 

Reklam isi 
inhisarlar idaresi lstanbulu ziyarete ............................................................ 

!ar. ikinci devrede sol İç oynayan Ca
fer bu mevkide tecrübe edilirse daha 
muvafık olur kanaatindeyiz . 

Bu maçtan evvel Beşiktaş birinci 
takımı Altınordu ile bir egzersis yap
tı ve 1 - 6 kazandı. B~iktaş takı
mının klüpten tamamen çekildiği ri
vayeti hala ortada dolaşmaktadır. 
Bir an evvel vaziyetin tavazzuh eet· 
mesini merak eetmekteyiz. Biz hali
sane tavsiye ederiz, bu eıki yurdun 
bazı anlaıamamazlıklardan böyle ha
rap bir hale galmesini hiç te doğru 
bulmuyoruz. 

'.Ankara at yarışları 
ANKARA, 10 (A.A.) - Ankara 

Sonbahar at yarıtlarmın sonuncusu 
bugün yapılınıttır. Hava yağmursuz, 
fakat kapalı idi. Büyük Millet Mec
lisi Reisi Kazım, Baıvekil ismet Pa
talar hazeratı ile vekiller yarışı sey
redenler arasında bulunyorlardı. 

Birinci koşu üç yaşında yerli ya
rım kan lngiliz taylarına mahsustu. 
Mesafesi 1800 metre idi. Oç hayvan 
girdi; ~.:. •ettin Beyin Aydını, birinci
liği kazandı. 

Üç ve daha yukarı yaştaki haliı 
kan lngilizlerin 3.500 metrelik koıu
suna dört hayvan ittirak etti. Ahmet 
Fikret Beyin Piper'i birinci, Halim 
Beyin Aknaton 'u ikinci geldiler. 

Üçüncü kOJu 2 yaşındaki yerli ha
lis kan lngiliz 6 tay arasında yaprldı. 
Mesafe 1800 metre idi. Emir Salih 
Ef. nin Ecesi birinci, Celal Beyin öz. 
kesi ikinci çıktılar . 

Dört ve daha yukarı yaşta yerli 
yarım kan lngiliz Üç hayvan arasın· 
daki 3000 metrelik koşuyu Ahmet 
Fikret Beyin Yıldırımı kazandı. 

Son koşu 3 yatındaki yerli yarım 
kan ve halis kan Arap tayları içindi. 
Ru 1600 metrelik koşuya 6 hayvan 
girdi. Salih Paşanın Serdar birincili
ği, fJyas Paşanın Kır Mes'ut ikincili· 
ği, Osman Ef. nin Yıldız Kuşu üçün
cülüğü kazandılar. 

gelen ecnebi seyyahlara dağıtılmak üze 
re renkli, resimli ve zarif tekilde Fran
ıızça ve lngilizce sigara fiat listeleri ta 
bettinniıtir. 

Bu listeye lükı sigaralarımızın renk· 
li fotografları ve fiatleri konulmuıtur. 

Bu liıteler vapurlarda, acentalarda 
tevzi edilecektir. Ayrıca idarenin lükı 
ıügaralarına ait lngilizce olarak «Tur
Kish Reige de ue Cigarrettea» ibaresi
ni havi renkli bir ilan pankartı tabetti
rilmiştir. 

Ucuz sigara 
Tütün inhisarı 929 senesinde hüku

mete 24 milyon liralık bir gelir temin et 
tiği halde 932 ıenesinde bu miktar 20 
milyona düşmüştür. 

Bu dÜ§Üf ilctısadi buhranın tabii bir 
neticesi telakki edilmekle beraber bu
nun, lnhisann az mal atmasından de
ğil, ucuz ıigara satmasından ileri geldi .. 
ği Öne sürülmektedir. 

Maamafih inhisar varidatının gene 
ucuz sigara satarak çoğaltılacağı da te 
min edilmektedir. Hakikaten on sene
denberi ilk defa inhisar mamul tütün 
satııınr 932 senesinde 10,615,311 kiloya 
çıkararak bir rekor tesis etmittir. 932 
de fabrika ve atelyalarda imalat 
11,093,972 kilo gibi en yüksek haddine 
vasıl olmuıtur. 

Bugün dünyanm en ucuz sigarası
nın Türkiyede ıatıldığı ve bunun da 
Köylü ıigara11 olduğu anlatılmıştır. Bir 
kilo ekmek parası ile Şark tütünleri yeti ı 
tiren üç memleketten Yunanistanda 10 
adet, Bulgaristanda 20 adet en ucuz ne 
video sigara alınabilmektedir. 

Halbuki bir kilo ekmek paraaiyle 
Türkiyede 37 Köylü 1İgara11 alınmak
tadır. 

Türk sigaraları mamulatı mahıusa 
ve mamulab cariye olarak iki kuma ay 
nlmııtır. Sigara fiatlerinde y-0.ni yapıla 
cak tenzil&tın 6 nevi tütünü ve 15 nevi 
sigarayı ihtiva eden mamulitı cariye 
Üzerinde yapılması mukarrerdir. Ayrı
ca tönbeki fiatlerinde de tenzilat icrası 
için tetkikat yaprlmaktadır. 

Fabrikalarda ıslahat 
Ecnebi mütebaıııslar son zamanlal"w 

da inhisar fabrikalarında tetkikat yap. 
makta ve ıslahı çaTelerini tesbit etmek· 
tedirler. 

Halen 1 nhisar fabrikalanıcla 222 
makine mevcuttur. Bunlar 30 milyon ıi 
gara ve 28 bin kilo tütün imaline müsa .. 
it bulunınaktadır. 

Mütehassıslar imalatı teksif ebnek 
yolunda çalıtmaktadırlar. 

Diğer taraftan ispirtolu içkiler için 
de Tekirdağında, Şişlide, Diyarıbekir. 
de, Paıabahçede, Gaziantepte ve Mer• 
sinde fabrikalar vardır. 

Tuz istihsali merkezleri de Çamaltı, 
Kotben, Hacıbcktaı, Canik ve Hazyar 
tuzlalarıdır. 
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Hergün bir gazı 

İki kanat bir dolap! 
Cevahir bedesteninde bir dolap 

ve kanat hikayesi ... 
Çartının Kuyumcular içini boydan 

boya yürüdükten sonra karıını:a ka
ranlık bir dehliz gelir. Kuvvetli taı di
t-eklerle tutturulan bu ulak ve boya-
11 uçmuş kubbelerin altında Cevahir 
lıedesteni dedikleri çar§ının bin bir 
r,e§it eşyaaı rastgele teıhir edilir. 

Dolap §eklindeki çekmecelerin ço
ğu bottur. Bot olmıyanlarda da, bir 
kaçı müstesna, gÖzÜDÜ%Ü doyuracak 
pek az şey buluraunuz. 

Sefih bir mirasyedi hayatı yaşa
yan eski latanbula bu Cevahir Bedes
teni vaktiyle dar bile gelirmif. Bu 
günkü Bedestenin cevahirlerle müna
aebeti ise yalnız bir kas: dolaba mün
haaırdır. 

Cevahir Bedesteninin en eskisini 
arayıp buldum. 

Bekçibaıdık yapan, Oıman Efen-
di isminde bir ihtiyar ••• 

- Merhaba Osman Efendi! 
- Merhaba Beyim .... 
- Seni,nle iki çift laf etmeğe gel-

dim.. ~ 

- Buyur ... 
- Burada, kaç senedenberi bekçi 

lik ediyorsun? 
- 50 seneden fazla ... 
Dedim ki: 
- Cevahir Bedeateni çok tenhala§ 

iDi§ !.. 
- Eh ... Dedi, ne olacak?. Şimdi, 

bütün iş Beyoğluna geçti. Bizim bura
lara uğrıyan kim ki?... Bundan kırk 
elli sene evveJ, acaba bu çarıının için 
den kolunu sallıya aalhya geçebilir 
ıni idin? 

Sordum: 
- Yankesici korkusundan mı? 
- Yok canım.. Kalabalıktan! .. 

Jier dolap, altın para, seneliği iki 
yüz, üç yüz liraya kiralanırdı. Elinde 
biraz sermayesi olan, bu Bedeıtene 
kotardı. Sağından aoluna dönünceye 
kadar avuç dolusu para kazanmak 
işten değildi. Şu gördüğÜa dolaplann 
içinde bir kaç milyonluk altın, elmaa, 
pırlanta, yakut, zümrüt bulunurdu. 

Ya o talların çeşitleri ... Burada ele 
l'eçen tal, baıka hiç bir yerde bulun
mazdı. 

Eıki Bede.tenin en büyük adamı
na nanpare Bedesten kahyası derler
di. Bu adam, Bedestende olup biten 
her işe karı§ırdı. 

Bedestenin 12 bölük başı diye anı· 
lan !>ekçileri vardı. Bunlar, Bedeste
ni muhafaza ederlerdi. En eıki bekçi
ye Küküt Kethüda denirdi. 

Bekçibafı, Küküt kethüdadan son
ra gelirdi. Kütük kethüda ölünce, ye
rine bekçibaşı geçer, bekçibaşılık 
münhal kalınca öteki bekçiler, aıraai
le onun mevkiini alırlardı. 

Vaktiyle burada büyük mezatlar 
yapıldığı için Bedeıtenin 60-70 delli
h da bulunurdu. 

Ben, Kayserili Bayraktar zade 
Mehmet Efendinin kethüdalığı zama
nına yeti§tim. 

Cevahir Bedeeteninin Lonca usta
Dan vardı. Divan halinde toplanır, 
müıterilerin esnaftan, esnafın müş.tc
riden, tikayetleri olursa bunlan din
ler, hükmünü verirdi. 

Sahtekarlığı görülen esnaf, kaba
hatinin derecesine göre, bir gÜnden 
bir kaç haftaya, hatta bir kaç aya 
kadar işten el çektirilir, Lonca tabi
riyle yolsuz edilirdi. 

Loncanın kararına itaat etmek 
mecburi idi. Meseli: 

- Bir ay yolsuzsun ! Denir, bu ce
zaya çarpılan esnaf ta pılıpırtısını 
top.layıp, Bedestenden çıkar giderdi.'' 

Osman Efendiye sordum: 
- Şimdi kaç dükkan kaldı Bedes

teninizde? 
Osman Efendi, hemen gözli,iğünü 

taktı, dolaplardan birini anahtar so
kup açbktan sonra içinden kocaman 
bir defter çıkardı. Bir taraftan defte
rin yapraklarını kanştırıyor, bir ta
raftan da mırıldanıyordu: 

- Yaz ... Şerifağa sokağında 133 
dolap ... Solda ikinci adada 45 dolap .. 
Sa~da birinci adada 47 dolap ... 

Böyle kendince bazı heıaplar ya-
parak aonunda haber verdi: 

- Hepai 324 kanat eder! 
- Kanat ne oluyor? 
- Efendim, senin an]ıyacajın biz 

iki kanadı bir dolap •ayanz. Kanat, 
dolabın yarısıdır. 

Kendi kendime dü§ündüm: 
- Bu dolabın bir manaıı olacak 

Milliyet'in romanı: 58 

amma ••• 
Sonra Osman Efendiye ,gülerek 

sordum: 
- Acaba bu dolap sözü eski Be

destende mÜ§terileri dolaba düşürdük 
!erinden kinaye olmaeın? 

Osman Efendi, katlarmı çattı: 
- Burada vaktiyle dolap döndü

ren döndürdü. Şimdi müıteri, esnafı 
dolaba koyuyor. 

Cevahir Bedesteninden aynlırken 
Oıman ~fendiye, dükkanlarda tepe
leme Üst üste istif edilen yüzlerce ba
kır güğümü göıtererek sordum: 

- Bunların Cevahir Bedesteninde 
İti ne? 

Güldü: 
- Sütçü güğümü, bu devirde altın 

kadar para ediyor .. 
- Acayip? Bunları alan kimler? 
Osman Efendi; anlattı: 
- Seyyahlarda şimdi bir gilığüm 

merakı var. Piyasada eıki sütçü gü .. 
ğümü kalmadL Eline gÜğüm geçen 
buraya getiriyor. Esnaf ta bu güğüm
lerin bakırım parlatıp seyyahlara •a
tıyor ... 

Cevahir Bedesteninde bu bakır a
lış verişine hiç §atmayın. Mısır Çarıı
ımda baharat yerine karyola, Bakır
cılar içinde kazan yerine yorğan alı
nıp satılır da, Cevahir Bedesteninde 
bakır güğüm revaçta olmuşı çok mu? 

M. SALAHATTIN 
-

Heyetimiz 
Çarşamba günü 
Hareket ediyor 

(Başı 1 inci sahüede) 
janaı bildiriyor: 

Dördüncü Balkan konferansı bu ıa
bah yaptığı umumi toplantıda §U karar 
ıuretlerini İttifakla kabul etmiıtir: 

1 - Bazı Balkan memleketlerinin 
ııerek devlet reisleri ve gerek hariciye 
nazırları aruın~ bu yakınlarda yapılan 
görüı ve düıünÜF teatilerini büyük bir 
memnuniyetle mütahede eden, muallak 
meselelerin halli huıuıunda ve Balkan 
devletleri araarnda uzlaşma ve yakınlat 
ma eserinin tahakkukunda bu mülakat
ların büyük faydalan olduğunu takdir 
eyliyen, Balkan memleketlerinin umu
miyetle uzlafıp birbirlerine yaklaımala 
n hususundaki mesainin altı Balkan 
devleti hariciye nazırlarının her sene 
birbirleriyle buluşup konuımalan sure
tiyle daha ziyade kuvvet bulacağını dü 
ıünen dördüncü Balkan konferanaı bu 
görüıüp konu,tnalann her sene yapd
ma11 lehinde evvelki konferanslarda ile
ri sürülen dilekleri teyit ve tekrar eder. 

2 - Altı Balkan devleti araS1nda bir 
çok taraflı bir misak yapılmasının te
min edeceği büyük faydaları ve haiz ol 
duğu ehemmiyeti takdir eden konfe
rans, Balka nmisakı hakkında üçüncü 
konferansta verilen karan tazeler ve Ü 
çüncü Balkan konferansında kabul olu
nan layiha müsveddesindeki esaslar dai 
resinde bir çok taraflı bir misak aktini 
murahbae heyetlerin mensup olduklan 
bükômetlerclen rica eder. 

Bundan batka konferans bu n9sak 
madde ve hükümlerinin muhtelif hal ve 
f'U1lara, bu sahada tahakkuk' etmeoi 
muhtemel terakkilere göre hükümetler
ce daha iyi ve kusursuz bir hale koruna 
sını da diler." 

lkinci karar sureti hakkında Bulgar 
baş murahhası, gerek lstanbulda topla
nan Balkan Mecliainc!e ve gerek Bük
reıte içtima eden üçüncü Balkan konfe 
ransında reisi bulunduğu murahhas he 
yet tarafından ileri sürülen, akalliyetle
rin korunmasına ve Balkan memleketle 
ri araıında hukukça müsavilik teminine 
dair olan ihtirazı kayıtları tekrar elmİ§
tir. 

Bununla beraber M. Sakizoff Bulgar 
murahhas heyetinin Balkan konferansı
na ittirakte ve takiy edile müıtenk ııa
yenin tahakkuku uğurunda diğer mu
rahhas heyetlerle birlikte çalıtmakta 
devam edeceğini açıktan açığa söyle
miştir. 

Yine bu sabahki umumi toplantıda 
Sidirrocaatro ile Dupnlça arasında ayni 
zamanda muntazam bir demiryolu hattı 
ve düı:ğün bir yol inşası, Tuna üzerin .. 
de Bulgaristan ile Romanya arasında 
bir köprü yapılması suretiyle Yunanis
tan, Bulgariıtan ve Romanya arasında 
doğrudan doğruya timendiferle irtibat 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da sinema yıldızlannın romanı 

Yazan: VICKI BAUM Terc.?me: KAMRAN ŞERiF 
Fakat teneffüıü b12landı, serinlesin 

diye kurumuı dilini dııarı çıkarmağa 
mecbur oldu. 

Oliver'in Avrupaya gittiğini en.son 
haber alan Donka oldu. 

Saat dörde geliyordu; müteakip sah 
ne için kostüm değiıtirmeden locasına 
doğru yürüdü. O gün iş o kadar çoktu 
ki, kimse yemek yemeğe vakit bulama
dı; yalnız fazla miktarda kahve içmit· 
ti. Manuela sahneye durmadan kahve ta 
§ıyordu. 

isenlohr sordu: 
- Bu akşam Ol'u görmek İçin istas.

yona gitmeğe niyetin var mı? 
Donka bu esnada, burnunu açık bir 

kapıya doğru tutmuş bir in•anın duydu 
ğunu duydu: lstirap, kıvılcım, uyuşuk
luk gibi bir his. 

Sadece: 

- Hayir, dedi. 
- Hakkın var. istasyon nbtnnmda 

veda, dünyanın en tatsız şeylerinden bi
ridir. 

- Evet. 
- Eeee.. Ben biraz bir şey yiye-

yim. Tam saat dörtte gene başlayaca-
ğız. --4 ... [ ...... 

Eisenlohr köşkünün kapısında ondan 
ayr1ldı. 

Donka geçerken büyük ve yumu•ak 
bir muz yaprağı kopardı, yaprağın ka. 
hn damarlar.nı dişlerinin arasına sıkı§
tırdı. içeri girip yukarı çıktL Ayakları
nın altında merdiven gıcırdadı Oliver 
giderken de merdiven böyle gıc!rdamış
tı. 

Pancurlar kapalıydo; yalnız bir ara
lıktan ince hir ışık ipliği •ız:yordu, fa
kat lllmhalar yanmıs:ı. Donka ayakta 
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Balkan haberleri 

Atinada siyasi vaziyet 
Eşya piyangosuAnkarada· 

dün sabah çekildi 
İtratsızlık devam ediyor. Af mesele
sinin nasıl neticeleneceği belli diğil 

10000 liralık ev 19913 _ . 

Bu numaraya 2250 a~ağı ve yu
karısı birer lira amorti alacaklar -
dır. 

ATlNA, 10 (Milliyet) - Dahili va
ziyet M. Çardariıin •ukunet verici be
yanatına rağmen, gayri muayyen bir 
seyir takip etmektedir. 

Uzlaşmamak taraftarları fikirlerinde 
musirdirler, ihtimal ki, siyui af mese
lesi Mecliıte müzakere edilecek ve o va 
kit M. Çardarisin dahili ıiyasetinin tas
vip edilip edilmediği anlaşılacaktır. 

M. Condiliıı ne divor? 
ATlNA, 10 (Milliyet) - Sırbistan

da ölen yunan aıkerleri için dikilen a
bidenin küşat resminde bulunmak üze
re Pirote giden Harbiye nazm M. Con
dilis matbuat mümessillerine beyanatta 
bulunarak demiştir kh 

- Ortaya bir intihap meselesi atıl
ma11na hayret ediyorum. Hükumet 
müddeti kanuniyesi olan dört seneyi 
millete hizmet suretiyle bitinnek niye
tindedir ve bu, ayni zamanda borcu
dur. 

M. Condilis siyasi af meselesinden 
hükfunetin ikiye ayrılmaaı hakkında da 
diyor ki: 

- 6 Martta diktatörlük hareketine 
iştirak edenlerin affolunmaaı meselesi
nin maatteeseüf hükÜIT'.eti ikiye ayırdı
ğı doğrudur. Bu muhalefetin Meclisten 
yarılması yüzünden, memleket itlerinde 
husule gelen ttratıızhk, bu af mesele
ıindeki ihtilaf yüzünden büsbütün art
mııtır, Memleket eski sükuneti bulma
lıdır. Ümit ederim ki, ben Pirottan av
det edinceye kadar M. Çardaris af ka· 
rarına ittirak ebnek İstemeyenlerin ik
naa muv.Ufı& olacaktır. 

M. Metaksaıı ne diyor? 
ATINA, 10 (Milliyet) - Uzlatma

mak fikriyle ahvalin teşevvüşüne sebe
biyet veren ve Çardaria hükümetini 
torpillemekle ittiham edilen M. Metat
sa ise matbuat mümessillerine beyana
tında diyor ki: 

- Halk serbeatiainin ııftfh olan 
Mecliı, 5 Mart intihabmda halkın iste
ğini çiğnemek ve biçe çıkarmak yolun
da man"" meıul olan M, V enizelosu 
mahkem<:ye gevketmek vazifeıi karımn 
dadır, 

Bulgaristanda muallim azlığı 
SOFYA, 10 (Milliyet) - Bulgaria 

tanda Harbiye mektebinden maada hiç 
bir meccani leyli, ilk, orta, yüksek ve 
ali mektep yoktur. Buna da sebep mem 
leketin münevverlere ihtiyacı olmama
ımdandır. 

Yüzlerce lise ve Üniversite mezunla 
n işsizdirler. Geçen senedenberi bunla
ra it bulunmaSI için Bulgar Maarif ne
zareti kadın muallim ve memurların va .. 
zifelerine nihayet vermektedirler. 

Bir çok Bulgar mekteplarinl de ka. 
patmaktadır, Bunun üzerine Bulgar mu 
allimleri aktetıikleri bör içtimada neza
reti prote-sto etmişlerdir .. 

Bu sene Sofyada açılan 8 muallimli
iie 200 den fazla namzet çıkml§trr. Bu
nun için muallimler müsabaka ile tayin 
olurunılğa başJanmışlardır. 

tesisi meselesinin müıtaccl bir mahiyet 
te olduğu ittifakla kabul edilmittir. 

Bunl1an haJka konferans, Posthu
mia - Subotica - Beograd - Sofya - İs
tanbul yolu ile Oradea - Bükreş - Sofya
Selanik - Atina yolunun Balkan mem
leketleri İçin büyük, esaslı bir ehemmi
yet ve faydaıı olduğunu kaydetmittir. 

Hava milnakalitmın. muttarit ve 
yeknesak bör surette intizam alma alm
ması hakkında da bir anlatma elde e
dilmİ§İr. Deniz münakalatı hususunda 
beynelmilel Bıdkan ticaret odası deniz
cilik subesioin .esaı nizamnamesi kabul 
edilmiştir. 

Turizm hakkında Balkan memleket
leri M"asında turistliğin inkişafı 
nı kolaylaştıracak mahiyette bazı ted
biTler alınnnştır. 

lktısat komisyonu cfa bu sabahki 
toplatnısında Balkan memleketleri ara 
unda gümrük muamelelerinde rüçhanlı 
muamele usulü dairesinde iktııadi me· 
sai iştiraki hakkındaki projeyi ittifakla 
kabul etmiştir. 

Balkan memle·ketleri hukuk ve ka
nunlarının birleştiribne& meselesini tel 
kik eden komisyon da şu iki maddeyi ka 
bul etmiştir: 

1 - Ceza kanunu ve mücrimlerin İa 
desi hakkında Balkan memleketleri ara 
11nda aktedilecek mukavele projesi. 

2 - Hususi hukuk, Balkan meonle
ketleridne tatbik ed'İlen çok ve poliçeler 
hakkındaki kanun ve nizamlann birleş
tirHmesi. 

durarak masaya doğru eğildi, elen ma 
saya dayalı, gazeteleri okudu. 

- Küçük bir anlatamamazlık, diye 
düıündü. 

Abet ve bot bir tebeuümle gülüm
aediğini aynada gördü. 

Usulca: 
- Tefekkür ederim, Manueli, yal-

nız giyinirim, dedi. 
Manuela mütereddit, bekledi. 
Bunun üzerine Donka: 
- Defol git, diye hay kırdı. Kafamı 

dinlemek iıtiyorum, 
Hizmetçi, gürültü ile kapattığı kapı 

nın arkasmda kaybo!du. 
- Küçük bir anlaıamamazlık. Gide 

mez. Onunla konuşmam lazım. Gazete 
dedikodusu. Oliver'siz.... hayir.. Oliver 
ıiz yaşayamam... giderse... yok gide
mez ... bütün mesele ufak bir anlaşama 
ınazlıktan ibaret ... 

Tatiana'nın çiçekli rubasmı salıve
rip yere düşürdü. 

- Onu çağırıp her şeyi kendisine 
anlatmalıyım. Oliver, Oliver .. Bir ye
re gidemezsin. Seninle anlatmalıyız. 
Seninle bu İ§İ konu~malıyız,. 

Kirpiklerini kiremit sarısı ile gölge
ledi. Bir an, orada, takma kirpiklerini 
elinde tutarak, düşüncesiz biı- halde 

Maaılan da muntazam alamadıkları 
halde vasati bizim para ile 20 - 30 lira
yı ge<;memektedir, Bu sebeple Bulgar 
gençleri serbest meslekleri tercih et
mektedirler. 

Koçuk itilaf hakkında bir nutuk 
BELGRAT, 10 (Milliyet) - Rota

rian klubü Belgrat §ubesi fevkalade bir 
içtima aktetmiştir. Bu içtimada, maruf 
zevattan Hariciye nazın M. Y evtitch 
ile Polonya, Çekoslovakya, ve Roman
ya elçileri hazır bulunarak Küçük 1 tila 
fın beynelmilel sahada oynadığı rol hak 
kında görüşülmüştür. 

Bu husuıta Hariciye nezareti şefi 
M. Stanislau Pelivanoviç Küçük itila
fın beynelmilel faaliyeti ve rolü hakkın 
da bir nutuk söylemiıtir. 

içtimada, Romen elçisi M. Gura
nesku da Küçük ltilifm muvaffakiyeti 
uğurunda Y oguslav Hariciye nazrıı M. 
Yevtiç'in hizmetinden bahsetmiştir. 

Fransanın Ankara sefiri 
Atin ada 

ATlNA, 10 (Milliyet) - Ankarada 
ki Franaız sefiri M. Kamerer buraya 
geldi. izhar ettiği arzu üzerine •bugün 
Hanciye anzın M. Macıimoı tarafın
dan kabul edilecektir. 

Yunan cumhuriyetinin · 
onuncu senesi 

ATINA, 10 (Milliyet) - Ayan Mec 
lisi Yunan Cümhuriyetinin onuncu yıl 
dönümünün 24 Mart 1934 le müstesna 
bir tekilde teoit edilmesi için hükiimet 
nezdinde teminatta bulunmu§tur. 

Balkan harbinin 20 ici 
yıl dönUmU 

SOFY A, 10 (Milliyet) - Bulgaris
tanda Balkan Harbioin 20 inci yıl dönü 
mü tesit edilmittir. 

Olen Bulgar askerleri için AI. Nevs
ki kiliseoi meydanlığında büyük bir 
ayin yapılmı§tır. 

Balkan Harbi yıl dönümü merasimi
ne bir çok zabit, asker, harp malülleri, 
milli teşkilatlar, yetim ve dul kadınlar 
ve halk iıtiTak etmişlerdir. 

Dohruca teşkilatı kongresi 
SOFY A, 10 (Milliyet) - Bulgariı 

tanın Razgrat şehrinde «Dobruca» teı
kilatı fevkalade bir kongre aktetmittir. 
Başta bando ve bayraklar olmak Üzere 
§ehir ile İstasyon arasında ve ana cadde 
lerde nümayi§oler yapıhnıştır. 

Konııreye bir çok murahhas ve halk 
iştirak etmiştir. Reis Angel Stoyanov 
Dobrucada Romenler tarafından Bulgar 
ekalliyetine karşı yapılan mezalim hak
kında bir nutuk İrat etmiştir. Bunun ü- , 
zerine Romen hüfriimeti de protesto e
dilımittir. 

Kongre Bulgar milli teşkilatlarından 
ve bir çok yerlerden selllmlanmıtşrr. 

3 bin liralık otomobil 10519 
Bu numaranın 1500 atağı ve yu

karısı birer lira amorti alacaklar
dır. 

Bin liralık yerli eşya 35272 
Bu numaranın 1500 yukarı ve 

aşağısına birer lira amorti verile -

cek. 
500 liralık eşya 17 4835 122548 

Bu numaraların 750 a,ağı ve 
yukarısı birer lira amorti alacak -
dır. 
100 liralık halı kazananlar : 

228585 281422 23373 25866 
139437 35388 116095 206920 
112861 265104 141858 42657 
96543 213103 226730 290342 
13078 109607 116801 
25 lirabk kumaı; kazananlar: 

193921 23303 242722 295442 
13485 39232 19770 167947 

281325 54006 277783 93554 
202609 172750 120568 299642 
152450 206716 227917 22216 

55630 38992 251216 201371 
248066 3563 48953 200181 
62607 51962 115355 256625 

175632 126196 241646 
20 lira kazananlar : 

229579 117648 16345 107448 
55522 4068 259133 101419 

118362 165791 51820 261193 
50014 103472 94080 197419 

7690 123503 23203 12102 
2594 39822 16835 74247 

152993 57202 190224 60800 
234092 03026 193197 120682 

137231 58449 113255 145256 
282958 102174 72706 131930 

29103 75068 97438 10456 
131989 245282 269222 5579 
146601 154299 296760 203255 
153753 202370 97228 243078 
31216 177709 280773 136509 
58150 1435 283565 65002 

180926 232964 48665 23134 
17243 131738 274446 220932 
141523 84202 72472 270902 
150604 206349 258610 17391 
52350 128160 248372 244995 

174740 221162 105539 194036 
181342 258687 170286 11549 

14633 139834 119762 215221 
238959 

1 O lira kazananlar: 
120168 113216 186431 291569 
272742 128236 30230 170143 
817074 168092 168938 122940 
958085 171856 80555 874052 
126702 721013 482077 135058 

Afganı.stan , 291042 121398 111519 69223 
. 230468 114856 46917 23576 

K ki 371533 137935 168129 71012 
arışı ığı 165297 101314 111616 146549 

(Ba§ı 1 inci sahüede) 146549 107314 117676 146549 
tum tutulma., ihtimali kuvvetlidir. 146549 159321 30955 131207 

Anıamıll!Xh Han ne diyor? 141626 264638 35057 233829 
ROMA, 10 (A.A.) - Messagers- 107568 505063 178727 297084 

ro gazeteıinin bir mu)ıabiri, nzun müd 159750 204851 133998 920041 
detten beri Romada oturmakta olan 272472 112352 120319 5267 il 
aabık Afganistan kralı Amanullah 
Han ile bir mülakat yaparak Nadir 5 lira kazananlar 
Hanın katli hakkındaki intibalarını 265219 19768 245498 135564 
sormuştur. \ """""'"""'"""'""""'""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'""""'""""""'!!!""! I 

Sabık kral, Nadir Hanın pek kısa 
ıüren ıaltanatı esnasında halkı men
fur bir §ekilde tazyik ve kendisine 
muhalefet edeliilecek bütün şahsiyet
leri idam etmi§ olduğunu söylemiştir. 
Bütün bu cinayetler, çok fena bir va
.ziyet ihdas etm.İ§tir. Bu vaziyet son 
cinayeti izaha kafidir. 

Amanullah Han sözlerine devam
la demi§tir ki:_ 

- Son hadiseler, Afganistan tari
hinde benim temsil etmekte olduğum 
milli istiklal ve medeni terakki fikri
nin ö.lmemit. bilhassa gençler ara:ıun ... 
da yatamakta ve kuvvetlenmekte ber
devam olduğunu göstermiştir. 

Kendisinin tekrar Afgan tahtına 
çıkmaya mütemayil olup olmadığı 
tarzında sorulan suale, Nadir Hanın 
oğlunun hangi esaslara istinaden ba
baaımn halefi olarak kral ilan edilmİ§ 

durdu. Bu kirpikler ufacık dansöz el
biselerini andırıyorlardı. Donka ince 
zann kenaruu dilile ulabp gözkapak
larma yapıftırdı; bu, bütün dikkatinin 
teksifini icap ettiren bir işti. 

- OJiver. • . Bir yere ıidemezıin. 
Hayır, ıekerim, bunu yapamazsın. 

Te.lefonu açtı. Jerry'nin sesi, Oliveı• 
evde yok, cevabın1 verdi. Oliver dün
den beri kendisine bu hususta yedi de
fa talimat vermişti. Donka taazzumla 
cevap verdi: 

- Pekala! 
- Pekala, diye düşündü. Bir yere 

gidemezsina Biribirimizi anlamıyoruz. 
Sen beni anlamıyorsun. Benim hakkım 
da ne biliyorsun, Oliver, benim, Don
ka'nın hakkında? .. Haydi bakalJJDI 
Uğurlar olsun! Benim işim var. 

Elbise askısından suare robasıru a· 
]ıp Manueliı'yı çağırdı. Bu robanın 
modelini çizen adamın Rus prensesleri 
hakkındaki fikri her halde pek kan
şıktı. Bu roba, sahte incilerle kaph, 
sırmalı, parılparıl, kurşun gibi ağır, 
gürültülü bir elbise idi. Bakılır şey 
değildi, fakat her halde pırıltılı akis
lerinden dolayı gayet fotojenikti. Son
ra, Donkanın her hangi bir ebise için· 
de çırılçıplak, ayni zamanda şahane 

olduğunu bilemediği, kendisine gelin
ce vatanına her zaman hizmet etme
ğe ve milleti istediği zaman bütün 
mes'uliyetleri kabul eylemeğe amade 
bulunduğu cevabını vermiıtir . 

Hayber geçidi kapatıldı 
YENIDEHLI, 10 (A.A.) - Hint 

hükiimeti bir ihtiyat tedbiri olmak ü
zere Hayber geçidinin kapatılmasını 
emrctmi.ttir. 

ROMA, 1 O(A.A.) - Reuter aja11-
sırun bir muhabirine beyanatta bulu
nan sabık Afgan krah Amanullah 
Han §Öyle demiştir: 

"Afgan milleti, malum olan ııla
hat ve terakki proğramımla memle· 
ketime dönmemi arzu edecek olursa 
memleketime bütün kuvvetle hizmet 
etmeye her an amadeyim." 

görünebilmek gibi bir hususiyeti var• 
dı. Aynada kendini gayet ciddi ve ga· 
yet sıkı bir surette muayene etti; kat
lan düz ve fazla heyecan dolay11İle 
düşüktü. 

- Hay Allah cezasını versin, dedi. 
Sonra romence bir ıöz söyledi. Züm

rüt gerdanlığını boynuna geçirdi. Dün
yada kimsenin aahteliğini bilmediği 
aahte gerdanlığını. Batına ti.cini giydi. 
San bir zemin tetkil eden çehreıine 
poclra sürdü. Yeşil gözleri kiremidi 
ıima11nda aiyah gibi görünüyordu. 

Aynanın yanındaki işaret 18.mbası 
yanarak bu şık odayı birden bire bir 
tiyatro artiıti locaaı haline getirdi. 
Makiyaj kokusu, iza.le edilmez bir 
halde havayı dolduruyordu. 

Donka a§ağı kattaki odadan geçer
ken Takus'u şöminenin karıısında bul
du. Sabırsızlıkla: 

- Eeeee? .. dedi. 
- Otomobille geldim. 
- Eeee •• sonra? 
- Belki bana ihtiyacını olur, de-

dim. Akşam gazetelerini yukarı bı
raktnn. 

- Mersi. 
- Belki otomobil lazım olur, dedim. 
- Hayır, ne kadar çalııacağımızı 
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Doktorlar bugün 
Rey veriyorlar 

(Başı ı inci sahifede)· -~ 
zümrenin arzusu telakki ederek genf 
doktorlar zümre•İnİn İntihaba girme
mek karannda olduldanna nazaran bıı 
gün rey vereceklerinde geçen defadaı> 

fazla olıruyacağı taluıün edilebölir. 

Birinci intihapta sandığa ancak 150 
kadar rey atılmıttı. 

Başka bir namzet listesi bulunmadı• 
ğına nazaran bugünkü Oda idare heye
tİ.nİ!ll Etıbba Muhadenet cemiyetinin lis 
lesinde mevcut olduğu tekilde teşekkü• 
lünü tabii telakki etmek liiznndır. 

Etıbba muhadenet cemiyetinin nam• 
zet listesinde ıu zevat vardır: 

Ziya Nuri Paşa, Niyazi hmet Bey 
ve sabtk idare heyetinden Murat lbra• 
him, Omer Lütfi ve Nazım Hamdi Bey• 
lere Haysiyet Divanı için de Neşet Os• 
man ve Rifat Hamdi Beyler namzet ola 
rak gösterilmiştir. Eczacılarda Küçük• 
pazar eczahaneai sahibi Hüseyin Hüs .. 
nü Beyi Haysiyet Divanı için namzet 
göstermişlerdir. 

Elif Naci 
On yılda 

RESİM 
Genç ressamlarımızdan Elif Na-

1 

ci Beyin Türkiyede on Cümhu
riyet senesi zarfındaki resim ha
reketlerini hülasa eden bir kita· 
hıdır. Fiyatı 20 kuruş_tur. Her 

kitapçıda bulunur. 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergürı öğledeıı 

eonra saat (2,30 dan 5 e) kadu latan• 

bulda Divanyolunda 118 numaralı hu• 
ıusi dairesinde dahili hastalıkları mua' 
yene ve tedavi eder. Telefon: lıtanbul: 
22.J98. 81)61 

= 
bilmiyorum. Stüdyonun otomobilleril• 
dönerim. 

- Ben gideyim mi? • 
- Elbette. 
- Otomobili de göndereyim mi?. 
- Evet. · 
Kapının yanında durdu. Sanki sah

nede his boşuna gİtmiyen "yalancık• 
tan çıkma,, !arından birini yapıyordu· 

- Otomobil kalsın, dedi. 

Saat dördü be~ geçiyordu. 
O gün Tatiana ile Prens araaındı< 

sarayda geçen sahneyi çeviriyorlardı· 
Gizli polis tetkilib reisi olan zalim s~ 
murtkan prens rolünü, o zamana ka~ 
dar sinemada hiç tecrübesi olmıyan 
James Black-eley isminde büyük bit 
aktör oynuyordu. Mütekebbir, idare•' 
müıkül ve tatsız bir adamdı. Onunlıt 
birlikte çalı~mak bir azaptı. F otoğ
rafçı Pilulef kola alıyordu. Eisenloh~ 
bromür yutuyordu. Donka da alabild•" 
ğine kahve içiyordu. Ufak bir snhn•' 
yi dört defa, bet defa prova ediyorh•'' 
kavga ediliyor, sonra gene ı~ıksız, fo"' 
toğrafsız prova ediliyordu. Donkan'!' 
robası kurşun gibi omuzlarını çökertı' 
yordu. O kadar gayretle çalı~ıyordı.I 

(Devamı var) 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve ke~me tekerler 29 Tem;;:ıuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her iıteyene •atılmaktadır. FiatlaJ"ımız eslıd~l gibidir. Yani İ•tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~::~:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ıtta Kiıp Şekerin Kilosu 39,50 Kurn~tur. 
Ancak en az beı vagon ıekerl birden alanlara vagon batına beı lira fndirilfr. lıtanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler be· 
delin )Üzde yirmisi peıin ve tlat tarah hamule 1ı1enedl mukabilinde ödenmek iizeW'e derhal göaderllir. Depodan itibaren bfttin masraf Jar 
ve me• 'uliyet mütterfye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıteri heıııabına ıig'l>rta ettirilir. Slparit bedelinin tamamını gön
derenler i~in ıfgorta ihtiyari olduğu gibi en atz beı vaıon 21lparl1 ederek bet!~lintn temam:ı.111 peıin ödeyenler vaıon batına bet lira 
{~ nziJattan İ•tlfade ederler. 

. Adres: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. Ne. 40.30 Telgraf adreal: lstanbul, Şeker Telefon No. 244 70. 

MEMLEKET 
· HAIERLElli 

------i """=====""' 

İstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satmalma kom. ilanlaı·ı 

.. ---------Deniz Yolları 1,letmeıi 
ACENT ALARI ı 

ltarıılı:öy • K:öprllbqı Tel. 4236• 

Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :22740 

Kandırada millet mekteplerine rağbet Zirai kooperatifler Aydında kırmızı ay 

Askeri tıbbiye mektebi ih
tiyacı İçin 300 çift giideri el
diven 15-11-933 çarşamba gii 
nü saat 16 da aleni münakasa 
ile satın alınacaktır. Şartna 

Karadeniz Aralık Postaıı 
Vatan vapuru İkinci Tetrin 

Cumartesi 18 de Galata rıhtı· 
mından kalkarak İnebolu, Si
nop, Samsun, Onlu, Gireson, 
Trabzon, Rile, Hopa'ya dönüt-

Kandırada cümhuriyet bayramın da açılan fırka ue halkevi binası 

Kandıra, (Milliyet) - Bugün mil
let mektep \erinin açılma günü olması 
dolayııile burada merasim yapılmış -
t:ır. Kandıra ilk mektep müdürü Ha
m.it Bey tarafından bu husus için bir 
natuk irat edilmiş ve yazma ve oku -
ntanın fevaidi anlatılmı~tır. Bil8hara 
lllnum metkep talebelerinin İ§tirakile 
Kandıranın bütün sokakları ve ma
halle içleri gezilerek halk, okuma, 

Zarar veren hayvanlar 
GEMLiK - Gemlik ve havalisin

de ziraate zarar veren bir çok vah§İ 
hayvanlar vardır. Bunl:ırın en mühim
leri yaban domuzu ve ayıdır. Bu hay
vanların mahsullere veı·dikleri zararın 
Önüne geçmek için itlif edilmeleri takar 
tür etmiştir. 

Bunun için bir mücadele hazırlan
tnaktadır. Mücadeleye Gemlikteki bü· 
tün avcılar ve köylüler iıtirak edecek
lerdir. 

Burada başta doktor Kaya Ziya B. 
olmak üzere Ziya Vehbi, Hasan Tab
•in Beyler, Lutfiye Hanım bir ıairler 
klübü te,kil etmiye karar venniılerdir. 

Fırka reisi Reıit, Ziya Vehbi, dok
tor Ziya ve Muıtafa Hayret Beyler da
ha §İmdiden klübe aza olmuşlardır. Ku
lüp azaıı kahvelerde oturmaktan mene
'Clileceklerdir. 

--o--
lzmit gUzellEşiyor 

IZMIT, (Milliyet) - Şu, gördüğü. 
llÜz eski, sıvalan yıllarca aıınmış ha
rap evler, ıu dar, iğri, çarpık sokak
lar, artık yavaf yavaı kaybolmakta, 
)'erlerini yeni bin '"' lar, caddeler dol
durmaktadır. Gö .~sünüz ki, çalışan, 
:Yapan, yaptıran, duğulu insanlar var. 

Bir kaç sene evvel Paşa ve Çene 
ıuyunun geleceğine bir türlü inanmak 
iatemiyenler, müıtehzi müstehzi gü
lümseyenler bugün gözleri parıl pa
rıl yanarak, yüzleri lahza lahza kı
zararak görmektedir ki, inanmak iı
temedikleri "dilekler" birer birer ha
kikat olmuş ve olmaktadrr. 

llhamsızlıktan ı~kayet eden şair
lere yığm yığın ilham verecek kadar 
cömert l'Üzelliklere kucak açan bu, 
diyara gelen her hangi bir yabancı
IU:n etrafı, iyilik bezirgi.nlan tarafın
dan derhal çevrelenir: : 

- Aman --derler- Sıtma müthiş, 
Ve ukalaca nasiba tvermek küstahlı
iını gösterirler. °Kendini iyi koru''. 

Bilirler ki, kavrarlar ki, utmanın 
köküne kibrit auyu dökülüyor, dökül
nıekte... Dedikya bunlar iyilik bezir· 
t•nlan .. 
. Sultanların türlü türlü rezaletler 
1Çerisincie kül, kütük sarhoş olup 
diinyay1 biz yarattık dedikleri, her 
:aı-afı gül güliatan gördükleri zanıan
ardan arta kalan bu, bakımsız müb
İ"'I şehir arbk lzmit değildir. Sıtma
'• •İlik, ıönük, havada dalga dalga 
YhÜkıelen toz bulutlarile çeşit çeşit 
elezonlar doğuran yer artık lzmit 

0lınıyacaktır. 
lzmit yemye,il yamaçlarile, yer 

Y~r yükselen binalariyle, zemzem gi .. 
hı tatlı ıularile, karınca gibi kayna· 
Y~n cıvıl cıvıl gençliğiyle bir Cümhu
~.l'et §ehri, saf, temiz esen rüzgiriyle 
ır 0 ülkü" diyarıdır. 

Orhan Gazi köylerinden lzniğe 
\ ORl:fA.~G~I, (Mill~yet) - Or • 
ıtngazı koylerınden lznığe doğru açı
an 1\ose Gemlik. OrhanP.l'\zİ. lzn;k 

tn·n:taka'ar nı ıa-:-ayağ'r teklinde biri· 
~~l"lerine bağJamıfl.ıl". Bunda vali Abİ
ı,'n Beyin kat'i d:rektifleri ve kayma-
11~ Sait Beyin yüksek gayretleri kuY 

""llı birer amil olmuıtur. ( 

ve yazmaya te§vik edilmiş ve mekte .. 
be davet edilmiıtir .. Okuma ve yaz
ma ve maarife karşı büyük bir alaka 
gösteren bura halkının evvelki sene· 
lere nazaran daha fazla bir a.li.ka 
ile verilen dersleri takip edecekleri 
ve bu .enenin daha fazla temeredar 
olacağını kayıt için vi.ki müracaat 
nisbetinden anlaşılmaktadır .. 

Posta idaresinden bir reca 
Bandırmadan yazılıyor: Milli· 

yet'in cumartesi, salı, pe'lemhe nüs 
balarını o aktamlar İstanbuldan 
Bandırmaya vapur postaları oldu
ğundan muntazaman alıyoruz . 

Fakat cuma, pazar, pazartesi, 
çarfamba gazetelerini o günler 
Bandırmaya vapur olmadığından, 
- Posta idaresi beklemesin diye 
postaları Bursa - Susığırlık tarikile 
gönderdiğinden - gazetelerim 'z 
yollarda dört beş gün teahhürle ge
liyor. Bugün Milliyet'in salı nüsha· 
sını aldığım halde, pazar pazartesi 
gelmedi. Posta idaresinin bu yan
lışlığını düzelteceğini ümit ederiz. 
Bandırma postalarının daima Ban
dırmaya ifliyen vapurlarla gönde
rilmesi en doğru bir hareket olur. 

Bandırmalıların ~usta idare
sinden şikayeti 

BANDIRMA, (Milliyet) - Ban
dırma - İstanbul arasında gitme 
ve gelme her gün vapur seferleri 
yapıldığından postalar da munta- j 
zam devam etmekte idi. Eylülden 
beri vapur seferlerinin haftada üç 
güne indirilmesi bll: intizamı boz
muştur. 

Postalar İstanbuldan cumartesi, 
salı ve perşenbe günleri hareket 
eden vapurlarla Bandırmaya gel
mekte ve erkenden tevzi edilmekte 
dir. Fakat pazar, pazartesi, Ç&JlaD· 1 

ba ve cuma, yani haftanın dört gü
nünde fstanbuldan gönderilen pos
talar Bandırmaya Bursa - Susur· 
luk tarikile geldiğinden mektup ve 
gazeteler sahiplerinin eline dört 
beş gün gibi çok ehemmiyetli teeh
hürlerle geçmektedir. 

Posta idaresi Bandırma postala
rını doğrudan doğruya yalnız va
purla gönderse halk mektup ve ga
zetelerini daha çabuk okumut ola
caktır. 

Bandırmada şatranç müsabakası 
BANDIRMA, (Milliyet) - Ban

dırmada şatranç oyunu merakı her 
sınıf halkı alakadar ederek gün geç 
tikçe artmaktadır. Memleketin ta. 
nınmıf simaları bo9 vakitlerini ek
seriya tatranç oyunile geçirmekte· 
dirler. yi bilenler arasında yakın
da bir şanpiyonluk müsabakası 
yapılacaktır. 

Bartında yeni mektepler 
BARTŞN (Milliyet) - Büyük 

bayram münasebetile Bartında on 
dört kargir koy mektebi açılmıştır. 

T k . d wd · d. k d ç ı K' · k ınesini göreceklerin her gün ve e ır ag a şım ıye a ar a ışıyor. ımsesız me tep ıı- · kl · belli 1 • • • • pazar ga gırece erın saa-
ne yardımda bulundu? çocuklarını gıyındırıyor tinde Merkez Kumandanlığı 

TEKIRDACI - Vatanın her kö- AYDIN, (Milliyet) - Aydın 1 Satın alına Komisyonunda ! 
ıesinde müteşekkil bulunan zirai kre- Kırmızı Ay Cemiyeti bayrak, fener, hazır bulunmaları. ( 462) 
di kooperatifleri Tekirdağında da 929 
aeneıinde teıekkül etmİfti. Tekirda- mum ve diğer süa eJYUl getirterek (5747) 8118 
ğında faaliyette bulunan kredi koo- hem yurttaşlann ihtiyaçlarını ihti- * '" 
peratifi ortaklara tediye ettiği (645) karsız temin ve tedarik etmelerini Harbiye Mektebi ihtiyacı 
lira.lık hi..., ile ite başlamtttrr. Gün İçin üç kalem sebzenin aleni 
geçtikçe artan ortak adedi bugün ·· aka d ·1 f" t 1 
(149) a baliğ olmuştur. Kooperatif- mun sasın a verı en ıa pa· ı 
teki her ortağın bisoesi (20) liradan halı görüldüğünden 15 • 11 • : 
(500) liraya kadar yÜk•elmektedir. 933 Çarşamba giinü saat 16.30 
Ortakların hisse taahbüdab elyevm 1 alik edilm" • Ş • 1 
(24,880) liraya tediye ettikleri mik- 1 za t ıştır· artnamesı-
dar da (13,384) liraya çıkmışbr. Te- ni göreceklerin her gün ve mü \ 
kirdağı Zirai kredi kooperatifinin nakaaasma girece~<lcrin belli sa 
ihtiyat sermayesi (3758) lira (63) atinde Merkez Kumandanlıgı-

1 kuruştur. 
Ortaklann kooperatife aynca mev· Satın Alma komisyonunda ha· 

dualları olup kooperatifin sermaye- zır bulunmaları.(515) (6128) 
den gayri menabiini te,kil eden bu 

8365 

te bunlara ilaveten Pazar, Sür
mene, Pulatane, Fatsa, Onye, 
Zonguldağa uğrayacak yahıa: 
Ordu'ya uğramıyacaktır. (6146) 

Ayvalık Sür'at l'ostası 
Mersin vapuru 12 İkinci Tet

rin Pazar 17 de idare rıhtımın
dan kalkarak gidit ve dönütte 
Çanakkale, Edremit, Ayvahk, 
Dikili, lzmir'e uğrar. (6147) 

Merain Aralık Postası 
Konya vapuru 12 lkinci Tes

rin Pazar 1 O da Sirkeci rıht;. 
mından kalkar. Mersine kadar 
gider. Ta,uncu, Anamur, Kuta
dası, Gelibolu'ya yalnız dönüf
~ğrar. (6148) 

kabil paralar da (13,627) lira (84) * * * 
kuru,u bulmaktadır. Teşekkül tarİ· 
bindenberi muhitine çok faydalı yar· 
dmılard.! bulunmuş olan ( 18) sabit 
numaralı zirai kredi kooperatifi her 
sene hesaplarını ki.r)a kapaınıya mu
vaffak olmuf ve bu sebeple ihtiyat 
sermaye~ini de takviye etmiıtir. Koo
peratifin 4 senede ortaklarına yaptı

1 Karadeniz Aralık Postaaı 
Harbiye mektebi ihtiyacı 

1 
Erzurum vapuru 12 ikinci Tes-

ğı ikrazat mikdar.ı §udur: 
930 senesinle (31,042) lira, 931 

senesinde (37,375) lira, 932 senesin
de (41,052) lira, 

1-1-933 ten 1-10-933 tarihine ka· 
dar da ( 42,080) lira ikruat yapıl
mı§tır • 

Bu kooperatifin kendi menafiinin 
fevkindeki ikrazab Ziraat Bankası
nın kooperatife açbğı kredi ile te
min eylemektedir. Ortaklara son de
rece yardımı olan bu kooperatifler 
Malkara, Çorlu ve Hayrebolu kaza
lannda da teeıkkül etmiştir. 

Adnan vapuru Bandırmaya 
işlemege başladı 

BANDIRMA, (Milliyet) - Ka
mara ve göverte yolcularını barın
dıracak kafi mahallerile yük eua 
ve hayvanat nakli için müsait yer. 
leri bulunmadığından, halkın ve 
tüccarın bu husustaki hoşnutsuzlu
ğunu nazarıitibara alan Denizy~l
ları ifletme idaresi Bursa vapuru
nu hattımızdan çekerek yerine ge
ne cumartesi, salı, perşembe ak
şamları lstanbuldan Bandırmaya 
mutat olan postaları yapmak üze
re Adnan vapurunu tahsis etmiştir. 
llk seferine bugün başlryan Adnan 
vapuru kamara ve göverte yolcula
rile yük eşya, hayavanat ve saire 
nakline çok müsait olduğundan 
halk ve tüccar memnun olmuttur. 

Aydında af kanunu tatbikatı 
AYDIN, (Milliyet) - Şehrimiz 

asliye ceza mahkemes&nde af kanu
nuna tevfikan muameleden 180 ev
rak kaldırıldığını bildirmittim. A
ğır ve sulh ceza mahkemeleri de bu 
gibi evrakı ayırarak muameleden 
kaldırmıftır. Ağırceza mahkeme
sinden kaldırılan evrak 6, sulh ce
za mahkemesinden 260 dır. 

Kadınlara kezzap sıkan çocuk 
GlRESON, (Milliyet) - Cüm

huriyet bayramının ikinci gecesi so 
kaklarda mahşeri bir insan kalaba. 
lığı vardr, bu arada on sekiz yaş
larında Osman isminde bir maran
goz çırağı ufak madeni kolonya 
mahfazasına koyduğu kezzabı ge. 
len ve geçen hanımların mantoları 
na sıkarak altı kadının mantosu 
ve bir zabitimizin de pantolonu ve 
caketi yanarak parça parça dökül
müştür. Bu serseri çocuğu zabıta 
derhal yakalayarak adliyeye tes
lim etmittir. 

--o--

Feyşehir ağırceza reis!iği 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Naklen bey

tehri azalığına tayin edilen şehrimiz ağtr 
ceza mahkçmesi reisi Aziz Bey otobüsla 
m!"1~lli memuriyeti olan Beşehrine git .. 
mıştll'. 

için alınacak 6 kalem sebzenin 1 rin Pazar 18 de Galata rıhtımın: 
aleni münakasasında verilen dan kalkarak Zonguldak, lnebo.. 
fiat pahalı görüldüğünden mü· lu, Ayancık, Samsun, Ünye, Gi-
nakasa 15. 11 _ 933 Çarşam· I reson, Tirebolu, Görele, Trab
ba günü saat 15.30 da İcra kı- zon, Rize ye dönütte bunlara i-

Aydında gıydlrılen çocuklar 

l laveten Of, Ordu'ya uğrayacak 
lmacaktır. Şartnamesini göre- ı yalnız Zonguldağa uğramıya-

.J ceklerin her gün ve münakasa j 1~ca~k~tı~r~.~(~6~1~4~9~) ~~~~~~~ 
sına gireceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satın 13 üncü kolordu il&nları 1 
Alına komisyonunda hazır bu- Edime Hudut taburu efra _ 
lunmaları. (514) (61~;? dı ihtiyacı için açık münakasa 

temin etmİf ve hem de cemiyete 
maddi i•ydalar temin etmittir. Ce
miyet bundan b~ka bir piyango da 
tertip etmittir. 

Cemiyet bayramda 22 kimsesiz 
mektep çocuğunu giydirmiftir. Ce
miyetin sevindirdiği bu yavruların, 
cemiyet tarafından bayramda yap
tırılan tak altında alınmıt resimle
rini gönderiyorum. 

Yozgat mUddeiumumi'iği 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Naklen ve 

terfian Yozğat müdd ,iumumiliğine tayin 
edilen ıebrimiz müddeiumumisi Nafi B. 
buracb.n mahalli memuriyeti olan Yoz
ğada gİbnİJtir. 

-o--
Bandırmada tahliye edilenler 

BANDIRMA, (Milliyet) - Cüm 
huriyetimizin onuncu yıldönümü 
münasebetile yapılan umumi aftan 
istifade ederek Bandırma hapisha· 
nesinden 34 mevkuf tahliye edil
miltir. Mevkuflar tahliye edilirken 
ya9uın Gazi. Y a~asın Cümhuriyet 
bağırını,lardır. _ _,, __ 
Bir balkon yıkıldı, hanımlar 

yaralandı 
Kiliste bir çak hanımlar, Cümhuriyet 

bayramında geçit alayım bir balkondan 
seyrederl•rken balkon yıkı'mıt ye bet 
hanım yaralanmıttır. Üçünün yarası ağır· 
dır. Bunlar hastaneye kaldır:lmıflardır. 

Bayramda cirit OYlllJ'an Mehmet ismin 
de bir l'enç hayvanını zaptedememiı, üç 
çocuk yaralanmışbr. -

Bir zehirlenme 
ADAPAZARI, 7 - Adapazarı Türk 

Tiuret Bankaaı Mudurnu ıubesi muha· 
sebecisi Zeki Bey kazaen zehirlenmiştir. 
Boluda tedavi edilmektedir, Son gelen 
babeclere nllzaran tehlikenin önü alın· 
maktadır. 

Çanakkaleliler Halkevinde 
BALIKESiR, - Çarakkale Halkevi 

şehrimizi ziyaret maluadile 80 kitilik bu'. 
seyahat tertip etmittir. Misafirlerimiz bu 
aym 18 inde ıelırimize gelecek ve bir 
müddet burada kalacaklardır. 

Eskişehirde kooperatif 
Viliyetlerimiz arasmda kooperatif. 

leri fazla olan yerlerden biri de Eski
ıehirdir. Burada kısa zaman zarfında 
Ziraat bankasının teşvilcilc zirai kredi 
kooperatifleri teşkil edilmi,tir. 

Son iki ay içinde, Çifteler, Gündüz
ler, Osmaniye, Mahmudiye, Çukurbisar 
köylerinde de kredi kooperatifleri ku-' 
rulmu, tur. Bunlardan Mahmudiye kö
yündeki kooperatifin 70 ortağı vardır. 
Ortaklarına 10 bin lira:lan fazla ödünç 
para vermi}tİr. 

* * .. 
Harbiye Talebelerinin ihti

yacı İçin 40 adet ders dolabı· 
nm aleni münakasası 13-11-
933 pazartesi giinü saat 13,30 
za talik edilmiştir. Şartname 
sini göreceklerin her gün mü
nakasasma İştirak edeceklerin 
de belli saatinde Merkez Ku
mandanlığı Satın alma Komis
yonunda hazır bulunmalan. 

(513) (6130) 8367 
* • * 

Kuleli Askeri Lisesi ihtiya 
cı için 300 kilo kuru eriğin ve 
300 kilo kuru kayısı ve 500 ki 
lo ayva reçeli 11-11 -93:lcumar 
lesi gÜnÜ saat 13,30 da pazar
lıkla satın alınacaktır. Pazar 
lığa gireceklerin belli saatin 
de ve Merkez Satınalma Ko
misyonunda hazır bulunmala
rı. (519) (6166) 

* • • 
Harbiye Mektebi ihtiyacı i

çin 30 ton Lavamarin kömürü 
1 1·1 1 -933 cumartesi günü saat 
13 te pazarlıkla satın alınacak
tır. Pazarlığa gireceklerin bel
li saatinde ve Merkez Kuman
danlığı Satınalma Komisyonu 
namüracaatları.(521) (6163) 

•• * 
İstanbul Merkez Matbaalar 

ihtiyacı için on bir kalem mal
zeme 11-11-933 cumartesi gü 
nü saat 13 te pazarlıkla satın 
alınacaktır .Pazarlığa girecek
lerin belli saatinde ve Merkez 
Satmalnıa Komisyonuna mü· 
racaatları. (522) (6164) 

• • * 

ile 40,000 kilo un satın alma • 
caktır. İhalesi 26-11-933 pa -
zar günü saat 15 tedir. Talip -
lerin şartname ve nümuneyi 
görmek üzere her gün ve mü -
nakasaya İ§tirak için o gün ve 
vaktinden evvel teminatlarile 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KO. na müracaatları. 

(477) (6055) 8281 
* • • 

K. O. V. 1. ci F. ihtiyacı i 
çin kapalı zarfla 30000 kilo şe
kere talip çıkmadığından 13-
11 -933 pazartesi saat 11,30· 
da pazarlıkla ihalesi yapılacak 
tır .İsteklilerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün pazarlığa gi 
receklerin belli gün ve saatte 
K. O. Sa. Al. Ko. na hazır bu
lunmalan. (477) (6159) 

• 
Haydarpaşa ve Gümüş Su

yu hastaneleri İçin müteahhit 
nam ve hesabına 7 45 ton la
vemarin kömürü pazarlıkla alı 
nacaktır. ihalesi 13-11-933 pa
zartesi saat 16 dadır. İsteklile 
rin şartnameyi görmek üezere 
her gün pazarlığa gireceklerin 
de belli gün ve saatte Sa. Al. 
Ko. na gelmeleri. (478) 

• • • 
(6158) 

Corlu Askeri Satın alma Ko 
misyondan: 

Tekirdağındaki kıt'at hay
vanatı ihtiyacı için açık müna
kasa ile 60,000 kilo arpa satın 
alınacakbr. İhalesi 2-12-933 
cumartesi günü saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her giin ve münakasaya 
iştirak için o gün ve vaktinden 
e,vvel teminatlariyle Çorluda 
Askeri Sat,µı alma Komisyonu 
na müracaatları. (3380) 
(6117) 

Fen Tatbikat mektebi ihti· 
yacı İçin bir adet ma teferrüat 
müşeddide 13-11-933 pazarte 
si gÜnÜ saat 13,30 da pazarlık
la satın alınacaktır. Pazarlığa 
gireceklerin belli saatinde ve 
Merke-z Kumandanlığı Satın 
Alma Komisyonunda hazır bu mara mıh 14-11-933 salı-~nü 
lunmaları. (523) (6165) saat IS te pazarlılda a?ınacak-

• * • hr. Taliplerin be'li saatinde te 
16 ıncı Fırka ihtiyacı İçin minatlarile Tophanede Merkez 

669. giyim muhtelif numa!ada ı Satmalma Komisyonuna gel. 
nal ıle 21024 adet muhtelıf nu- 1 meleri. (525) (6167) 
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Konya Belediye Riyasetinden: 
Konya Şehrine 13-5 kilometre mesafede bulunan dutlu 

menba suyunun şehre isalesi için muktazi 200 M. M. Kutrun 
da 13500 metre tulünde Boru ve teferruatı evvelce bilmüna 
kasa ihale edilmiş isede bazı esbabı kanuniyeye binaen ve 
usulüne tevfikan mezkur ihale feshedilmiş olduğundan T eş 
rini saninin 27 inci pazartesi günü saat 15 te Konyada Bele
diye encümen dairesinde kapalı zarf usulile kat'i olarak iha
le edilmek üzere bu defa Tercihan mubayaası kararlaştmlan 
13500 metre tulünde Çelik boru ile buna ait Vana, Vantoz ve 
dirsekJeri yeniden münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin teklif 
edecekJeri fiatları yüzde 7 ,5 teminatla beraber 27 Teşrinisani 
933 pazartesi günü saat on beşe kadar teklif zarflarını verme· 
leri lazımdır.Daha ziyade 'tafsilat almak isteyenlerin Konya 
Belediyesine müracaatları ilan olunur. (5905) 8 147 

l DEVLET DEMlRYOLLARI lDARESl iLANLARI 1 
Ecnebi müstahzarat ve tıbbi ecza kapalı zarfla müna· 

kasası 25-11-933 cumartesi günü saat 15 te İdare binasında ya 
pılacaktır. . 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelernide beşli 
raya satılan şartnamelerde vardır. (5965) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=823~ 

Yerli tıbbi eczanın kapalı zarfla münakasası 26-11-933 pa 
zar günü saat 15 te İdare binasında yapılacaktır. Fazla tafsi. 
lat Ankara ve Haydarpaşa vezselerinde birer liraya satılan 
şartnamelerde vardır. (6057) 8290 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Edirne Mıntaka San'at mektebinin ihliyacı olan 17 ka

lem kereste ile 89 kalem muhtelif malzemenin pazarlık müna-: 
kasası 15-11-933 çarşamba gün Ü saat 15 şe bırakılmıştır. Ta 
liplerin o güne kadar teminat mektuplariyle Vilayet Daimi 
Encümenine müracaatları. (6123) 8376 

İnihisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden 
İkinci taksitleri alınarak müskirat bey'iye ruhsatiye

lerinin Birinci kanun İptidasında değiştirilmesi kanun iktiza
sındandır. Kolaylık olmak Üzere bu muameleye 15 Teşrini sa· 
ni 933 tarihinden itibaren başlanacaktır. Eski teskerelerin Nu 
fus ve Esnaf cüzdanlarının v& birer adet fotoğrafın beraber 
getirilmesi icabeder. Dar vakta tesadüf ederek kimsenin zarar 
görmemesi için bu muamele Birinci Kanun 5 inci gününe ka 
dar devam ettirilecektir. İşbu günün saat 24 dünden sonra ya
pılacak yokJamada teskeresiz içki sattığı görülenler hakkında 
kanuni muamele yapılacaktır. (6106) 8371 

Edirne Vilayeti Daimmi Encüeninden: 
Edirne Mmtaka San 'at mektebinin ihtiyacı olan Böhler 

celiği ve ege gibi beş kalem malzemesinin pazarlık münakasası 
15-11-933 çarşamba günü saat 15 şe bırakılmıştır. Talip 
lerin te:ninat mektuplarile o güne kadar Vilayet Daimi Encü 
ı~~enine müracaatları. (6125) 8378 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Mübayaa Komisyonundan1 

Müteahhit nam ve hesabına 7-11-933 tarihinde pazarlığı 
İcra kılınan kuru erzak ve pirinç pazarlığına iştirak eden talip
lerin ita eyledikleri fiatlar haddi layıkla görülmediğinden ol 
baptaki şeraitine tevfikan pazarlığının 14-11-933 tarihine 
müsadif salı günü saat (14) te icra edileceği ilan olu
nur (6138) 

lstanbul Milli _Emlak Müdürlüğünden: 
Mevki ve Cinsi Eski Kir;;-

lstanbul ithalat Gümrüğünde Su ve Şerbet Satış yeri 316 
,, GümrükJeri Başmüdürlük binasındaki 

su ve şerbet yeri 75 
Divan yolunda Sıhhiye Müzesi altındaki 148 numa-

ralı dükkan 138 
Divan yolunda Sıhhiye Müzesi altındaki 142 numa-
ralı dükkan 144 

Yukarda cins ve mevkii gösterilen yerler 13 Teşrinisani 
933 pazartesi günü saat 14 le hizalarında gösterilen senelik 
kiralar Üzerinden bir se;:ıe müddet ve açık arttırma usulile ki 
raya verilecektir. İsteklilerin teminatlarile müracaatları. 

(5546) 

~1tı.l.lYET CUMARTESi 11 TEŞRiNiSANi 1933 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Keşan memleket Hastanesinin ihtiyacı olan 51 kalem 

alalı tebbiyeye talip çıkmadığından münakasa müddeti 
15-11-933 çarşamba günü saat on beşe talik edilmiştir. Talip 
!erin o güne kadar teminat mektuplarile Vilayet Daimi encü-
menine müracaatları. (6122) 8375 

İstanbul Üniversitesi Eminliğinden: 
1 - Üniversitede talebenin lisan seviyesini kuvvetlen

dirmek maksadile bir dil mektebi açılmıştır. 
2 - Bu mektebe lisan imtihanlarını kazanmıyan bütün 

talebenin devam etmeleri mecburidir. 
3 - Bütün Üniversite talebesinin 15 Teşrinisaniye ka

dar mensup oldukları Fakülte veya mektep kalemlerine mü 
racaat ederek fişleri doldurmaları lüzumu tebliğ olunur. 

(6111) 8373 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Edirne Mıntaka San'at ve Yatı Mektepleıin'.n ihtiya 

cı olan 4500 kilo Sade .yağların pazarlık münakasası 15-11-
933 çarşamba günü saat 15 şe b~rakılmıştır. Taliplerin o 
güne kadar teminat mektuplarile Vilayet Daimi En<;Ümenine 
gelmeleri. (6124) 8377 

Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

2000 kilo Reçel : PazarlıkJa münakasası : 
933 çarşamba günü saat 10 da. 

15 Teşrinisani 

800 kilo Şeriye : Pazarlıkla münakasası: 15 Teşrinisani 
933 çarşamba günü saat 11 de. 
3000 kilo Bezelye : PazarlıkJa münakasası: 
933 çarşamba günü saat 13,5 da. 
3000 kilo Mercimek: Pazarlıkla münakasası: 
933 çarşamba günü saat 14 te. 

15 Teşrinisani 
1 

15 Teşrinisani 

3000 kilo Börülce:: PazarlıkJa münakasası : 15 Teşrinisani 
933 çarşamba günü saat 14,5 da. 
800 ton Rekompoze: Pazarlıkla münakasası: 15 Teşrinisani 

933 çarşamba günü saat 15 te. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve mıktarı ya

zılı kömür ve Erzak pazarlıkla mübayaa edileceğinden şart
namelerini görmek İsteyenlerin her gün itasına talip olacakla
rın da münakasa gün ve saatle rinde muvakkat teminat mak 
buzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satın Alma 
Komisyonuna müracaatları. (6140) 

•• 

Umum vekili : 

AHMET" RÜŞTÜ ZADE 

MEHMET HAYRr 
1 • ·; ' 

j ...,.._ 
~elgrar Adresi : MUHAYER ISTANSU~ 

Teıeron : 'l.44 ~ 0 v e '244'29 

• 

Her zaman 
bize sorunu2 

yapacağınız tesisat ne bii 
yüklükte olursa olsun siı 
kudret İstihsali için teklifal 
ta bulunınağa ve planları ib 
zara amadeyiz. 

Mühendislerimiz her türl 
arzularınızı isaf ederler 11 

tesisatınıza uygun bir maki 
nayi bizde mutlak bulurs · 
nuz. 

10 beygirden 800 beygir 
kadar Exzosla çalışan tek si 
lindirli Kondense ile işleye 
çift silindirli LOKOM<J 
BİLLERtMtZ vardır. 

Yalnız Türkiyede 127 tı 
ne R. WOLF LOKOMOBl 
Lİ işlemektedir. 

Her büyüklükte ve h 
şekilde KAZAN imal ed . 
rız. 

BUHAR MAKİNALAR 
MIZ her tarafta tanmmı 
tır, çok yüksek takat 
tazyikJerle de imal edilme 
tedirler. 

8 beygirden 300 beygi 
kadar - BUCKAUER 
KOMPRESORSÜZ. Diz 
!erimiz fennin en mode 
kavaninine göre imal edi · 
ler ve her tarafta rağ 
görmüşlerdir. 
SüPERHlTER, EKON 

MA YSER ve her mad 
muhrikaya uyar OCA 
TERTlBA TiMiZ vardır. 

Teklif ve hususi 
kataloğlarımızı is

~ 

MASCHl.NENFABRIK BUCKAu 11.wuLF A-G WI . .~. .. . . · ·. . . .. MAGDEBURG 

Slrkeeı.~ Mltat Paşa Han iklnçl KDf 

teyiniz. 
~~ 

: 1 • Marmara Ussübahri Kumandanlığı ________ . -"'-------ı 
Satınalma Komisyonundan: 

Kilo 
25000 Nohut 

Tarihi 
18 T. Sani 933 

Deniz efradı ihtiyacı ıçın yukarda nevi ve mıktarı yazı 
lı erzakın münakasası hizasında yazılı tarihine tesadüf eden 
cumartesi günü saat 14 te lzmitte Kumandanlık Sa-
tmalma Komisyonunda icra edilecektir. Şartname musad 
dak suret leri Komisyohdan ve İstanbul' da Deniz Levazımı 
Satınalma Komisyonundan alınabilir. Taliplerin yüzde 
7,5 nisbetinde teminatı ınuvakkateleri ile Komisyona mü-
racaatları ilan olunur. (5877) 8130 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Jandarma kıt'atı için on bin çift kar gözlüğüle dört b' 
yedi yüz çift kar gözlüğü camı 14-11-933 Sah günü saa 
11den12 ye kadar pazarlıkla satın alınacaktır. Talipler nü 
müne ve şeraiti görmek için istediği vakit pazarlığa İştirak iç' 
de mezkur günün mua yyen saatinde maliyey 
teslim edilmiş 187 buçuk liradan ibaret il 
teminat makbuzile birlikte komisyonumuza müracaat 
ları. (6065) 8320 

Göze 
Yasak 
Olmaz! 
Bu o demektir ki göz, 
dilediği gözle bakar ... 

Yalnız '\ 
Beşir Kemal letafet suyu 
altında inkişaf eden giizel
liklerde başka bir cazibe 
bulunduğunu da unutmam 
şart ile . . . ( 940 

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

(9334) 807 

Devredilecek ihtira beratı 
· " Mevaddı üzvüyci müvellüdülma i 
terekküp eden temascılann imali ve bu 
ların mevadr mezkUrenin ve bilhassa 
den kömürü ile petrolların taktirin 
imsıl olan şeylerin müvellüdülma ile 
biki usulü 3 hakkındaki ihtira için İs " 
sal edilıniı olan 26 Şubat 1928 tarih 
891 numaralı ihtira beratının ihtiva et 
ii hukukun bu kere başkasına devir 
ya İcara verilmesi teklif edilmekte old 
ğundan bu hususta fazla malumat edi 
ınek isteyen zevatın lstanbul'da Bah 

-=.111111~~~~'-- al • ..,.., kapu'da Taş Hanında 43-48 numar ar 
kain vekili H. W. Stock Efendiye m 
racaat etmeleri ilan olunur. (9499) 

827 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasaraydıa Kanzük eczahane•' 
kar§ısında Sahne sokağında 3 numa

nı.lı apartnnanda 1 numara. 

8062 
, ....................................................... . 

Umumi Neşriyat ve Yazı J,ter 
Miidürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A . 


