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Rakkamlar ve 
Misaller karşısında Alman Milleti Hitler'in Siyasetini·:Tasvip Etti 

Ticaret ve iktisat hayatında en 
muvaffakıyetli karar ve tetebbüs
ler; halkın ve umumun menfaatle
rine en çok uygun olanlardır. Bil
hassa içinde yafadığımız buh 
ran senelerinde ıyı itlerin, 
doğru kararların ölçüsü bu 
olınalıdır. Şunu da daima ha-
1.n-lamalr ki, piyasalarda im • 
inenin iyliğine yarayan, halkın ha
Yahnı biraz daha ucuzlatan ve ko
loylattıran en güzel hareketler bi
le, bir çok tikayetler davet eder, 
bir çok gayrimemnunlar yaratır, 
nihayet bir çok adamları zarara 
sokar. 

Geçenlerde, ciddi ve akıllı geçi
nen iki zat arasında kahve işinin 
bir elden idaresinin doğru 
olınadığı, senelerden beri kah
'\l'e komisyonculuğuna uğratan 
Türk ve gayri Türk bir çok ticaret 
tvlerinin işsiz kaldıkları, pek ya
kında meınlekette kahve buhranı 
hatgöstereceği hakkında konuşu
luyor ve bir çok ihtimaller öne sü
rülüyordu. 

Bu zevat her mütaleayı, her ih
timali dü,ünüyorlar, fakat fU dü
f~nce ve kıyası akıllarına bile ge
tırmiyorlardı: 

Acaba halk, bu$Ün kahveyi, yeni 
~onbinezon tatbik edildiği günden
~eri, daha iyi ve daha müsait tera
ıtle tedarik edebiliyor mu, Yoksa 
tskisine nisbetle daha pahalı mı 
içiyor? 
Anlatılıyordu ki, bu vatandat· 

lar böyle bir kıyaı yapacak rakkam 
'fe ınalUnıata malik bulunmuyor
~ar, ihtimal ki, kahve ticaretini ve 
"ahve üzerinde ıpekülluiyon imka • 
nını kaybeden bazı adamların doğ
~dan doğruya veya bilvasıta te
•ırleri altında kalarak söyleniyor
lardı. Onlara hakiki vaziyeti anlat
bıağa çalıştık: 

Hükumetin elinde kahve, çay ve 
tekerin bir elden idhali hakkında 
kanun var. Memleketin muhtaç ol
duğu tekeri - minnet ve memnu
niyetle söyliyelim - bundan böyle 
Yerli fabrikalar temin edecekler-

lıdir. Onun için şekerin bir elden id
ali hakkındaki kanun maddesinin 

tatbik mevzuu kalmamıt oluyor. 
~emlekette sarfedilen çayın bir el
den idaresi için hükumetçe usulen 
Yapılan ilan ve tekliflere ise, müs
~et ve müsait bir cevap gelmemiş
!•r. Esasen meınleketteki çay 
1•tihlakatı da mühim bir ye
kGn tutmamaktadır. Kahve 
İtine gelince: Sefiri de lale -
tile Brezilya hükumeti tarafından 
Yapılan teklif, memleketin menfa-

J
lltine muvafık görülerek mukavele
eri Aktedilmittir. Brezilya hüku

tl_ıeti tarafından teşkil edilen bir 
tırketle yapılan bu mukaveledeki 
belli batlı esaslar tunlardır: 
, 1 - Yapılan anlaşma neticesin
de memlekette kahve fiati hiç bir 
•eheple yükselmiyecek, bilakis dü
tecek ve piyasayı sıkacak hiç bir 
tesire meydan bırakılmıyacaktır. 

2 - Memleket hiç bir sebeple 
~ahvesiz bırakılmıyacak, elde da-
111li bir stok bulundurulacaktır. 

3 - Brezilyanın bize kahve id
lı:ı-Iine mukabil, bugüne kadar Tür
kıye mallarına pazar olmıyan bu 
lneınlekete ve cenubi Amerikaya 
lllühim miktarda ihracat malları
lllızın sürümü temin edilecektir. 

4 - iki taraf arasında ihtilaf o
~!"'• bu ihtilafı halliçin, lstanbul 
ıcaret Odası Reisi hakem tayin 

edilecektir. 
• * • 

Muahedenin akdi tarihi olan 7 
~l ayıstan evvel kahve fiatleri 130 
1 e 170 kurut arasında idi .• Muka
rele imza edilir edilmez, bu fiat 
25 kuru,a dütmüttür. 
Mukaveleye göre ilk parti kah

Se Haziranın sekizinde gelmitti. 
• u tarihte kahve fiati 110 kuruta 
~ndi. Bugün tatbik olunan fiat ise 
1•e 90 kurustur. 
Şüphe yo'k ki, kahvenin ucuzla

~asında, Brezilyada kahve fiati
lıın biraz düsmesinin de tesiri ol
~u.'t.ur. Fak~t en büyük sebep ve 
desırı bunda değil, memleketimiz
' e k~hv~nin bir kaç elden geçerek , 
ı>e1 kulasıyon yolile fiatlerin yu .. k. 

•e ın . esme meydan kalmamasında 
aramalıdır. 

l Umarız ki, bu rakkamlar ve izah
b~~dan sonra kahve işi, bundan 

)Yle olsun, bir dedikodu mevzuu J 
0 maktan çıkar. Siirt Meb'usu 

MAHMUT i 

Bütçe vaziyeti --Yeni bazı tedbirler 
ittihazı düşünülüyor 

:ANKARA, (Telefonla) - Büt
çenin varidat faslındaki tahmin, 
geçen sene aşağı yukarı tahakkuk 
~tmişti. Önümüzdeki sene içinde 
ayni miktarı bulmağa imkan yok
tur. Onun için yeni varidat mem
ba!arı bulmak, bir taraftan azami 
tasarruf imkanları ararken öbür 
taraftan vergi ve saire şeklinde 
reni bazı mükellefiyetler dütün
tııek zarureti vardır. Çünkü hüku
met olaun, Büyük Millet Meclisi 
olsun, hiç bir mülahaza ile, yeni 

• seney~ açık bir bütçe ile girmek 

Başvekil M. Hitler Reisicümhur Hindenburg Cenaplarının elini sıkıyor 

Alman milleti dün kat'i 
kararını verdi 

Hükumetin siyaseti tasvip edildi, 
Hitler kahir bir ekseriyet kazandı 

BERLIN, 12 (Milliyet) - Bugün 
sabah erkenden bütün Almanyada in
tihabata başlanmıştır. intihabata işti
rak yüzde yüz nisbetlndedir. Küçük te
hirlerde alman neticeler Hitlercilerin 
büyük bir ekseriyet kazandıklarını ııös
termektedir. 

Kat'i netice henüz belli olmamakla 
beraber Nazilerin yüzde 96 nisbetinde 
bir ekseriyet elde ettikleri söylenebi
lir. 

Kahir bir ekseriyet buııünkü hüku
metin takip ettiği siyaseti tasvip et
mittir. 

Sandıklara atılan rey verakalarının 
hemen hepsinde (Ya • Evet) yazılıdır. 

ilk neticeler 
BERLIN, 12 (A.A.) - Volf ajan

ımdan: 

Alman milletinin buı:ün umumi re
yine yapılan müracaattan maksat Al
man hüklımetinin siyasetini tasvip e
dip etmediğini milletten sorup öğren
mek idi. Bu maksada tamamile ulaııl
mııtır. 

Alman milletinden serbest surette 
verilmiş bir cevap almak istiyen hü-

•• 

kunıet halkm kahir bir ekseriyetinin 
reye ittirak ettiğini ve idaresi başın
da bulunanların aldıkları vaziyet le
hinde en açık bir surette rey verdiğini 
ııörmek imkanını elde etmiştir. 

Milli kanaatteki birlik evvelki in
tihaplardan farklı olan bu intihabatın 

harici manzarası ve tekli ile de pek 
açık surette meydana çıkmıştır. Çünkü 
bugün halkın reyine yapılan bu müra
caat bir intihap mücadelesi mahiyeti
ni almamıı, bilakis milli kanaatteki bir
liğin •flllllİ ve aleni bir surette tezahü
rü olmu,tur. 

Almanyada her yer yalnız siyah - be
yaz • kırmızı renklerle ve ııamalı haç 
iıaretini tatıyan bayraklarla donatıl
mıtlı· Umumi hayat büyük bir milli bay 
ram manzaras1D1 andınyordu. Cadde 
ve sokaklarda külliyetli miktarda zabı· 
ta kuvvetleri yerine ancak bir kaç dev
riye kolu dolaşmakta idi. 

Rey venneye ve intihabata itlirak 
edenler büyük bir yekun tutmuftur. 
Reye ittirak nisbeti hemen hemen yüzde 

(D~ı 6 mcı sahifede) 

Universitede hocaların 
unvanları değiştirildi 

Profesörlerden bazılarının maaşlarında 
değişiklikler yapıldı 

Teufik Salim Pafa, Nurettin Ali B. 

. Yeni üniveraite kadrosu tespit edi
l~rken maaılar Üzerinde bazı değiıik
likler yapılmııtır. Evvelce 55 lira asli 
maaş alan birçok muavinlerin maa§· 
ları 70 liraya çıkarılmrıtır. Bundan 
baıka Trp Fakültesinde Nurettin Ali 
Beyin maaıı ( 100) den (125) Tevfik 
Salim Patanın 80 den 90 Akif Şakir 
Beyin 55 ten 80, F ahret ti~ Kerim Be
yin .S5 .. te~ 70 liraya çıkanlınıttır. 

Darulfünun kadrosundan üniversi
te kadrosuna geçen hocalar maaşları
'"! almaktadırlar. Fakat kadroya Yl'
ruden alınan Türk hocalar maatlarıııı 

. . 

kanunuevvel iptidasından itibaren ala
caklardır. Ecnebi profesörlere muka
veleleri mucibince latanbula geldikleri 
~arihten itibaren maat verilmeğe bat· 
l anmıştır. Ecnebi profesörlerin maat· 
larından vergi kesiJmemekte, vergiyi 
Maarif Vekaleti ödemektedir. Ecnebi 
profesörlere verilen ücret ayda en az 
(550) lira, en çok (800) liradır. Fen 
Fakültesinde astronomi kürıüaü için 
angaje edilen maruf Alman Profesörü 
M. Frölih le tehrimize gelmittir. 

Tıp Fakültesinde yeniden bir umu
mi fizyoloji kürsüsü tesiı edilecektir .. 
Bu kürsüye M . Winterstein tayin olun
muıtur. Kemal Cenap Bey eakisi gibi 
gene fizyoloji okutacaktır. 

Ditçi mektebinde münhal bulunan 
bir kürsü iç.in Profesör Kantoroviç ge
tirilecektir. Henüz fakültelerde aaia
tan kadroau ikmal edilmemiıtir. Fa
kültelerde bir çok münhal asistanlık
lar vardır. F akü ite meclisleri bugün 
toplanarak asistanların tayinlerini ya
pacaktır. Aaistanlara 30 lira asli ma
aı verilecektir. 

Dün şehrimize gelen bir habere gö
re Maarif vekili Hikmet Bey cuma 
ııünü Ankaradan hareket edecek 
ve ~um~rteai ~ünü buraya gelecektir. 
Ünıversıtedekı lr.x:aların isimleri de
ğ.i§tirilmiıtir. Yeni tekle göre Oniver
sıte Emini rektör, fakülte reialeri do
kan, profe.örler ordinaryüı muallim
ler profesör, muavİn1er do;ent ismini 
almıılardır. Son gelen kadroda bazı 
doçentler profesörlüğe terfi ettirilmit 

(Devamı 6 ıncı sahifede) ' 

• 
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Bekirağa bölüğünün tamirde'! sonra aldığ" yeni şekil 

Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. 

kararın~a değildir. Bir sebep da
ha var: Mali vaziyet ve muvazene 
zarureti ne kadar mühim olursa ol-

(Devaım 6 mcı sahifede) 

Maarif Vekili 
Geliyor 
Şair ve san'atkarlarımı:ı 

himaye edilecek 
ANKARA, 12 (Telefonla) - Maa

rif Vekili Hikmet Beyin cumartesi gü
nü üniversitenin açılma merasiminde 
bulunmak üzere perşembe veyahut 
cuma günü buradan hareket etmesi 
muhtemeldir. Vekil Bey maarif itleri 
hakkındaki suallerime: 
"- Henüz aorduklannızla diğer 

bir çok meselelerin tetkikatını ikmal 
edemedim. Bunlarla meşgulüm. 

"Üniuersite Meydanında lnkılp Ens· 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

Tayyare piyangosu 
Büyük ikramiyeyi kimler 

kazandı? 
16 ncı tertip Tayyare piyangosunun 

birinci keşideai dün ikmal edilmittir. 
Ketide sonunda dolaba (00) dan (99) 
a kadar yüz numara atılmı§, bunlar
dan iki taneai çekilmit ve (79), (83) 
rakamları çıkmıttır. Ellerindeki bilet• 
Ierin numaralan bu rakamlarla biten .. 
Jer yirmit•or ilranın onda bir hesabile 
ikiter lira amorti alacaklardır • 

20 bin liralık büyük ikramiye 
'( 18858) numaraya çıkmıştır. 
' Bu biletten lstanbulda be§ tane sa· 
tılmıştır. Bilet sahiplerinden ikisi is
mini ve adreıini venneı:niftir. Talih· 
!ilerden biri Firuzaiada Yıldız apartı
manında oturan Matmazel Y orgiya
dır. ikincisi, Bakırköyünde Bağlaryo
lunda 25 numarada Ahmet Efendidir. 
Diğeri de Kadıköyünde Muvakkithane 
caddeıinde 8 numaralı evde oturan ve 
isminin ne§rİni iıtemiyen bir zattır. Dİ· 
ğer talihlilerden biri Pendikte, biri E
minönündedir. 

Gene Kadıköyünde oturan ve adre
sini vermiyen bir zat ile Cihangirde 
oturan Bedriye H. ikinci büyük ikra· 
miye olan 8 bin lirayı kazanmışlardır. 
Dünkü ke,idede kazanan numaralar 
15) nci savfanuzdadır. 

Balkanlılara beyanname 
B a 1 kan Konferansı, çalışmalarının 

bitmesi münasebetile, Balkan 
millet ve hükumetlerine hitap ediyor 

"Çoktan beri bırakhğımız doğru ve güzel yola yine 
girmiş bulunuyoruz,, - Murahhasların LL:ukları 

SELANIK, 12 (A. A.) - Dördüncü 
Balkan konferanıı çalıımalarını dün 
b itinnittir. Reis M. Papanastaayu, kon 
feransm faaliyet ve meıaiaini kısaca 
anlatmak Üzere söylediği nutukta ya
pılan müzakerelerin, bu müzakereler 
esnasında ve neticesinde kabul edilen 
karar suretlerinin ve Bükreı toplantı .. 
!arından beri elde edilen neticelerin 
fevkalade ehemmiyetini bariz bir su
rette kaydettikten sonra demiıtir ki: 

"Bu konferansın en fank vaıfını teı 
kil eden cihet, müzakerelerimiz esna
sında biribirine zıt c 1arak ileri aürü.len 
düıüncerere galebe çalan vifak ve sulh 
zihniyeti, samimi mesai ittiraki zihni· 
yetidir. Her taraf, çok güzel ve iyi nİ• 
yetler göstermektedir. Sadece hepimi
zin elbirliğile ça)r§mamız 5ayeainde 
memnuniyeti mucip bal suretlerine 
ulaşabileceğimize inan getirdim.,, 

M. Papanaataayu'dan sonra Arna
vutluk murahhas heyetinin reiıi :;unla
n söylemi,tir: 

"Dikkate değer bir hava içinde kuv- 1 
vet ve itimatla biribirimize bağlanmıt 
bulunuyoruz. Büyük bir zafer kazan
dık. Bu zafer, tehlikeli ve tahripkar 
birer düşman olan, felaket ve sefalet 
ıaçan geçimsizlik, itimataızlık, hırı 
ve tamah zihniyetini kafalanmızdan 
çıkanp kovmuı olmamızdır. 

"Be1inci konferansı, mukaddes di
leklerimiz arasında daha mükemmel 

M. Papanasta•yu ve Ruıen Eırel B •• 

bir ahenk vücuda ııetİrmİf olarak tim• 
diden görüyor gibiyim. 

"Altıncı konferanım ise gayret ve 
emeklerimizi eksiksiz olarak mükafat
landrracağrm hiıaediyorum.,, 

Bulırar murahhası ne diyar? 
Bulgar baımurahhası da ıunlan 

söylemittir: 
"Bu konferanaın, timdiye kadar ya-

(Devamı 6 ıncı &ahifede) 

V apurcular Şirketi ilk 
vapuru yarın kaldırıyor 

Son İtilaf Nasıl Temin Edildi? 
Tün. vapurculuk tirketi ile Devlet 

Denizyollan idaresi arasında, iki teşek
külün malik olduğu vapurların ııros to
nalan yekununa göre muhtelif hatlar 
arasında işliyecek postalar taksim e
dilmİf tİr. 

Bu taksimatta, tirketin hissesine yüz. 
de otuz ayrılabilmittir. Şirket, henüz 
firkete girmeyen ve iltihaklan takar
rür eden vapurcuların, vapurlarını şir
kete ferağ ettiklerine dair t imdiden biY 
takrir vermelerini teklif etmittir. Bu au 
retle tirkete ayrılan hisse miktan yÜ:r: 
de kırkı geçecektir. Fakat ıirkete he
nüz girmiyen vapurcular, heyeti umu
miyede tezyidi sennaye karan verilme
den böyle bir takrir vermekten, huku
ki bazı mahzurlarını ileri sürerek imti· 
na ettiklerini bildirmişlerdir. 

Bunun üzerine şirket idare mecli
ai, dün öğleden sonra toplanmış ve 
mevcut vapurlarla seyrü sefere batlan• 
maıına karar vermittir. Bu karan mÜ· 
teakip Deniz ticaret müdürlüğünden 
lizım gelen müsaade a1ınmıt ve icap e. 
den hazırlıklar ikmal edilmiştir. 

Şirket , yanndan itibaren vapur tah
rikine başhyacaktır. 

Yarın ilk defa olarak Millet vapuru 
Mersin, Bartin vapuru Mudanya ve Sa• 
karya vapuru Karadeniz hatlarına ha
reket edeceklerdir. 

Vapurların mürettebat kadrolan ik
mal edilmiş, bacalarının formaları sİ· 
yah zemin üzerinde ortası beyaz ve k e
narları kırmızı birer ıeritten ibaret ol
mak üzere değiıtirilmiştir. 

Y ann, ilk ıirket vapurlannın tahri· ı 
kinde bazı merasim yapılacaktır. 

Kanunuaaniye kadar tirket yüzde 30 
hisse üzerinden seyrü sefer yapacak ve 

• 

___ ....._ 

hariçte kalan vapurculann iltihakından 
ıonra kanunusanide yapılacak ikinci 
taksimatta bu vapurculann vapurları· 
nın gros tonalarının da İmzasile tir .. 
kete yeni hisse tefrik edilecektir. 

Cümhuriyet Bayramında yapılan toprak alma mera.iminde vili'ıyct mül
hakatında alınan topraklar vilayete kutu içinde ve mühürlü olarak gön
derilmektedir. Resmini koyduğumuz kutuda Çatak,ada merasimle alınan 
toprak vardır. Bunlar Ankaraya ı:önd erilecektir. 
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Hergün bir gazı 

Yemeğini kendisi pişiren 
Türk kadınr 

Maarif Vekaletinin açtığı mektepte 
neler yapılıyor? 

Talebe.len bir grup 

Yemeğini kendi pitiren, dikitini 
kendi diken, fanilasını kendi ören, 
ütü~ünü kendi ütüleyen, ortalığını 
kendi toplayan, hatta çamatırını 
kendi yıkayan, kolasını kendi ya
pan kadın, zamanımızın ideal ka
dını oldu. 

1 

- Beyoğlunda bir mağaza aç
mak niyetindeyiz. Bu mağazada 
kızlarımızın elemekleri olan fap· 

1 kaları da tethir etmek niyetinde-

Eskiden bu itler için ayrı ayrı 
hizmetçiler tutulurdu. Aile bütçe
lerinden hizmetçi ve ahçı tahsisatı 
kaldırıldıktan sonra ev iti yapmak 
hem bir mecburiyet oldu. Hem de 
ince bir zevk haline geldi. Ev kadı
nı olmak hususi bir meziyet sayıl
m;ığa batladı. 

Bana çoktan beri, gidip görme
mi tavsiye ettikleri Akum Kız Sa
nat mektebine dün uğr;,_dım. 

Burası adeta evkadınr yetiştiren 
hir ocak. .• 

Adının "Akşam,. olduğuna ba
kıp derslerin aktam saatlerinde ve
rildiğini zannediyordum. 

Halbuki haftanın dört günü sa
bahtan akşama kadar içinde çalı
~anlar varmıt. 

Mektebin Müdürü Ane Şevki 
Hanımla konuşuyoruz. 

Kendisi söze fÖyle bqladr: 
- Eski hanımlarımız, ev işlerini 

suradan buradan kaparak, öğrenir
lerdi. Git gide nesiller değittikçe 
telakkiler de değiftİ. Yeni yetişen 
kızlarımız, ev ve mutfak itlerine 
yabancı kaldılar. Bugün, size nasıl 
anlatayım, meseli hizmetçisi ka
çan bazı hanımlar, aahanda iki 
yumurta pişirip kocasının onune 
çıkarmayı büyük bir muvaffakıyet 
sayıyorlar. 

Bu mektebin açılması, kızlan
mızda evkadını olmak heves ve is
tidadını uyandırdı. 

Bakınız! .. 
Ayte Şevki Hanım, elinde tuttu

ğu minimini bir kadın şapkaınm 
ı;österiyordu; ilave etti: 

- Bu fapkanın tamam dört ke
~e forması değitti. Kızlarımız her 
mevsim için ayrı bir şekil buluyor
lar. Ne kadar ekonomik d'!ğil mi? 
Bir fapka al.. Sene de iki defa bi• 
dmini değiştirip tepe tepe kullan .• 
Hem bir şapkanın kaça malolduğu
nu size söylesem tatarsınız. Mek
tebimizin ikinci sınıfında Macide 
Hanım isminde bir talebem, hasır 
örgü bir fapka yaptı. Beyoğlu ma
ğazalarında ayni şapkayı on lira
dan aşağı vermezler. Halbuki bu 
'apkanın maliyet fiati yalnız kırk 
kuruttur. 
Ayşe Şevki Hanım, mektepte 

yapılan 'apkalardan bana bir kaç 
nümune daha gösterdi. Bunların 
~eni açılmış bir mektepte amatör 
kızların emek mahsulü olduğuna · 
kolay kolay inanılamazdı. 

Mektep Müdürü: 
- Nasıl buldunuz? diye sorun

ca "Mükemmel!,, cevabını vermek
le kalmıyarak: 

- Acaba, dedim, bu fApkalarr 
piyasaya çıkarmak mümkün olmu
yor mu? 

Ayte Hanım beni sevindirecek 
bir haber verdi: 

yiz. Beyoğlu fapkacıları bilmem ne 
diyecekler, amma, bizim kararımız 
bu. .. 

- Beyoğlu şapkacıları dertleri
ne yansınlar hanımefendi .. 

Biz müdür hanımla görüşürken 
odaya bir genç kız girdi: 

- Efendim; mektebe yazılmak 
kabil mi, diye soracaktım, 

Ayte Şevki Hanım: 
- Ah, kızım, dedi, hepinizi 

memnun etmek isteriz amma, bir 
haftadan evvel kabil değil ... Yeri
miz dar olduğu için bir batka bi
na kiralıyoruz. Artık sizi oraya a
lırız. 

Sonra bana dönerek İzahat ver
di: 

- Mektebimizin 1400 talebesi 
var. Bundan başka kaydedilmek Ü· 

zere müracaat edenler 500 kiş!dir. 
Hiç birini açıkta bırakmak İstemi
yoruz. Epeyce sıkı,tık. Maarif Ve
kaletinin böyle bir mektep açmak
la ne büyük bir ihtiyaca cevap ver
diğini timdi anlıyoruz. 

Mektebimizde dikiş ve biçki, mo
da, ev idaresi, hasta bakımı, çocuk 
bakımı dersleri gösteriliyor. 

Moda derslerine şapka, eşarp, 
yastık, eldiven, çiçek i'leri de da
hildir. 

Ev idaresinde, yemek pitirme, Ü· 
tü, kola gibi dersler vardır. 

Kısacası, evkadını olmak için ne 
lazımsa, mektebimizde öğretili
yor.,, 
Masanın üstünde bir çok kumaş 

parçaları gözüme ilitti. 
- Bunlar, nedir? diye sordum. 
Müdür Hanım, anlattı: 
- Kızlarımız, tasarrufu çok se

verler. En ufak bir kumaş parçası
nı bile atmazlar. Şapka yaparken, 
bu parça kumaşlar, i•lerine yarar. 

- Hanımefendi, bir sual daha 
sorayım; en fazla rağbet gören 
dersleriniz hangileri? 

itte cevabı: 
- En çok talebe dikiş ve biçki 

kısmındadır. 1200 kişi!.. Bundan 
sonra moda dersleri gelir, moda 
kısmını 800 kişi takip ediyor. 

-Ya ev idaresi dersleri? 
Ayte Şevki Hanım, gülümsedi: 
- Onu hiç sormayın ... 
- Niçin? 
-Ancak yirmi kiti devam edi-

yor da ondan! .. Maamafih bu kı
sımda da talebe adedi gittikçe ar
tıyor.,, 

Şehzadebatı muhitinde bir hare· 
ket yapan Kız Sanat mektebine E
yiipten, Pendikten, hatta Yalova'
dan talebe geliyormuf. Komşu ev-
lerine gidip dedikodu yapmakla 
vakit geçiren mahalle kızları, şimdi 
bu mektebin talebesi olmuflar. 

Mektebe kabulde muayyen bir 
ya! tayin e~ilmediği için, anaıile 
kızının aynı sırada ders takip et
tiklerine sık sık rastlanırmıf. 

M SALA.HADDiN 

Millet meclisi encümenleri 
Reislerini seçen Meclis encümenleri 
dünden itibaren çalışmaya başladılar 
ANK~I_{~, ~ .2 .. (Tclefonla) - Mil- lıunıtlardır: 

let Meclı•mın kutuphane, m .. aı·if te._ Adlı"ye · R · M"" ·· 
k ·ı · ı · . . ı • • eıa unur (Çorum) maz 

ı a ıesaııye, zıraat, hanciye ve İ.ktıa.at bata m h .· · S l"h · ' • ,,...... . u arıırı a a altın (Kocaeli) 
eı:ıcume'.''erınden maadaaı atideki ıe· ki.tip Raif (Trabzon) Be ler ' 
kıl~e. ı:eıs_. mazbata muh.A.rriri ve kAtip Arzuhal Ene·· ·. RY. · . 
lennı ıntihap ederek aail · b - umenı. eıs Atıf (Rı-

me erıne &§· ze), mazbata muharriri Ziyaettin <1 .. 
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HARiCi HABERLER 
Roman yada 
Siyasi buhran 
Kabine buhranının uzun 
sürmeyeceği bildiriliyor 
BUKREŞ, ı2 (A.A.) - Romanya. 

da çıkan siyasi buhran devam etmek
tedir. Kral bugün Sinaiadan buraya ge
lecek ve baıvekil kabinenin İ•tifasını 
verecektir. Kıra! derhal istiıarelere bal'" 
layarak ayan ve mebuıan re.islerini ka .. 
bul ede«ktir. 

Buhranın uzun sürıniyeceği tahmin 
olunmaktadır. 

Gazetelere göre, yeni hükümeti li
beral f;rkası t""°I edecek ve riyasete 
de Duca gelecektir. Diğer bir ihti
mal de bitaraf bir hükümetin iktidar 
mevkiine gelerek yeni umumi intiha .. 
batı yaptmna11drr. 

Kabine istila etti 
BOKREŞ, 12 (A.A.) - ıJor ajan-

11 bildiriyor: Kral Siyanad.rn buraya 
gelmiı, İstasyonda M. V aida ile bütün 
nazırlar tarafından istikbal edilzniıtir. 

Nazırların aktetmiı oldukları kısa iç
timadan sonra M. V aida saraya gide
rek krala kabinenin İ•tifasını vennit· 
tir. 

Hükümdar utifayi kabul elmit ve 
M. V aiclaıLan gündel:k iıleri gÖrmeğe 
devam etmesini rica eylemiıtir. 

Mütarekenin yıldönümü 
PARIS, 12 (A.A.) Mütareken"n yıl

dönümü bütün Fransada büyük tezahü
ratla teı'it olunmaktadır. Dün Pariste as 
ker ve eıki mubar:pler tarafın lan ge -
çit reımi yapı!m ıt r. Büyük hnpten ga 
lip çıkan bütün memleektlerde de bu mü 
nasebetle meraıioı ya~:lmıştr. 

Lehistan1n İstiklal bayramı 
VARŞOVA, 12 (A.A.) - Pat Ajan

sından: Lehistarun istiklile kavuıtuğu 
günün yıldönü~ü mü asebe~le dün ya .. 
p ı!an merasimde., cümhurreisi P..1. Voıcic
lti, gece vansı Amerika"' mille"ine hita
b, n l<ı<Jiliz v Leh dillerile ve telsiz va
sıtaıile bir n ıtuk söyleıniı ir. istiklal 
ba~ramı, Le' h "a'l!n he· yer:nde parlak 
bir surette kutlularumıtır. 

Yeni Krala 
Sadakat .. 
Afganistanda sükun hü

küm sürmektedir 
PARIS, 12 (A.A.) - Paristeki Af. 

gan orta elçiliğine dün akşam Ki.bil· 
den gelen bir telgrafta bildirildiğine 
göre, taıra ve eyaletler mümessilleri 
yeni Krala sadakat yemini etmişler
dir. Afganistanda tam bir sükün hüküm 
sürdüğü de telgrafa ili.ve edilmiıtir. 

M. Herriot'nun otomobili 
devrildi 

PARIS, 12 (A.A.) - M. Herriot'nun 
bir otomobil kazasına uğradığı hakkın • 
da ortaya çıkan bazı dedikodular Üzerine 
Havas Ajanaı şu tavzihi neıretmiıtir: 

"Hyereı'de:ı gelen bir telgrafta bildi· 
rildiğine ııöre dün • k:am Lyon haataba· 
neleri katibi ile Hyer~s ha:tahanesinin 
vekilharcı, M. Herri .. ttya ait olan otomo 
bile b'nerck yo!a çıkmrılardır. Otorrobil 
bir satıh geçidinde yana doğru kaymıf ve 
devrilınittir. içindekiler hafif surette ya 
ralanmıılardrr. 

Almanya 
Silahlanıyor mu? 

PARIS, 12 (A.A;) - Havas ajan· 
ıının Roma muhabirinden: 

Popolo d'lıalia gazetesi, Alman· 
yanın yeniden silihlanmamaıı meselesi 
hakkında bazı mutalealar yÜ .. Ütmekte
ıC'ir. Bu düşünceler, ltalyan resmi mah
fillerinin fikrini aksettirir gibi görün
mektedir. 

Popolo d'ltalia Almanyanıo yeni 
baştan az çok silahlandığı muhtemel ol· 
duğu zannında bulunduğunu yazdık
tan sonra diyor ki: 

,,Umumi bir mukavele yapılması ne
ticesine vannak için buna gerçekten 
lüzum vare, Almanyanın Versailleı 
muahedesinde tesbit edilen teslihattan 
fazla olarak bir m:.ktar silah kuvveti 
daha edinmek hakkı tanınabilir. Bu yol
da hareket etmekle zaten filen mevcut 
ola'f't ve her hangi bir suretle Önü alm
mayan bir vaziyeti tasdikten başka bir 
fey yap1lmış <>ılmıyacaktır . ., 

Balkan haberleri 

Af kanununu Yunan mec
lisi kabul edecek mi? 

M. Çaldaris bugün Yunan meclisinde 
mlıhaliflerin müzaheretini isteyecek 

ATINA, 12 (Milliyet) - Mebıısan 
mecfüinin yarınki içtimaında Batvekil 
Mösyö Çaldaris mühim beyanatta bulu
nacak, bilhassa borçlar meselesine te
mas edecektir. Mösyö Çaldari• lngiliz 
hamillerile yapılan mukaveleye dair taf
silat verecek, bu hususta elde edilen 
muvaffakıyetleri anlatacaktrr. 

Mösyö Çaldaris, bundan sonra. dahi
li vaziyetten de bahsedecek, clahi!:e 
istikrarın lüzumuna işaret eyliyecek· 
tir. 

Başvekil beyanatında 6 mart hadi
•esine de temas edecek ve hükümJ?tin 
hüsnü niyetini bu hidiset!e ziymethal 
olanları affetmekle gösterdiğini bildi
r ecektir. Mösyö Met.aksasın bu karar 
aleyhinde bulunacağı şimdiden ııöy· 
lcnmektedir. 

Neticede Başvekilin teklifi kabul e
dileeeği kuvvetle ümit eı!ilmektedir. 

Başvekil memlekette sükun ve asa• 
yi~le beraber refahı temin için muha· 
liflerin hükUınete müzaheretini de ta
lep edecektir. 

M. Kondi'.is Belgratta 
ATINA, 12 (Milliyet) - Belgrat

tan gelen telgraflara göre, Sırbiyada 
ölen Yunan askerlerine yapılan amele-

tanbul), ki.tip Nuri (Muğla) Beyler. 
Bütçe: Reis Mustafa Şeref (Bur-

dur), reis vekili Kazım Hüanü (Kon• 
ya), mazbata muharriri Mükerrem 
(ıparta), ki.tip Süreyya Tevfik (To· 
kat) Beyler. 

Dahiliye: F.ei• Cemil (Tekirdağ), 
reia vekili Faik (Tekirdağ). mazbata 
muharriri Şükrü (Çanakkale), katip 
Halit (Burdur) Beyler. 

Divammubaaebat: Rei• Faik (Niğ
de), mazbata muba';'"iri Hazım (Kır· 
şehir), katip Ahmet Avni (Yozgat) 
Beyler. 

Gümrük ve inhisarlar: Rei• ismet 
(Çorum), mazbata muharriri Şevket 
(Ordu), katip Cemal ( Afyonkarahi
aar) Beyler. 

Maliye: Reis Hasan Fehmi (GümÜt· 
hane), mazbata muharriri Kemal Tu
ran (Isparta), ki.tip Enver (Balıkesir) 
Beyler. 

Meclia hesaplarının tetkiki encüme
ni: Rei• 1-takkı (Van), mazbata mu
harriri Rifat (Ankara), ki.tip Mazhar 
Müfit (Denizli) Beyler. 

Milli Müdafaa: Rei• Ihsan Paşa ( Gi 
resun), mazbata muharriri Kizım Pa· 
şa (Diyarbekir), katip Ahmet Saffet 
(Erzincan) Beyler. 

Nafia Encümeni: Reis Ekrem (Sam
sun), mazbata muharriri Aziz Nami 
(Erzincan), katip O•man (Mani5a) 
Bey1er. 

S hhAt Encümeni: Reis Dr. Ahmet 
Fikri (Erzurum), mazbata muharriri 
bakteriyolog Refik (Buna), ki.tip Dr. 
Saim (Manisa) Beyler. 

nin parlak açma merasimi olmuş.tur. 
Meraıime riyaseti şeref için Yunan 

Harbiye nazırı M. Kondilis riyaset et· 
miştir. Mumaileyh irat ettiği nutkunda 
Yunan - Sırp dostluğunu ipıret etmiş
tir. 

Bugün öğlende Yugoslav Harbiye 
nazm arafından Yunan heyeti ıerefine 
bir ziyafet verilecektir . 

Akşam üstü de Başvekil tarafından 
bir ziyafet verileiektir. Yarın öğlende 
M. Kondilis kral tarafından kabul olu
nacaktır. 

Prens Kiril eelgralta 
BELGRAT, 12 (Milliyet) - Bulgar 

kralının kardeılerinden prens Kiri! .:!ün 
sabah buraya gelmiştir. istasyonda 
Kral Alexandre tarafından karşılanarak 
saraya götürülmüştür. Prenıin burada 
bir kaç gün kalması muhtemeldir • 

Yugoslav matbuatına göre; Belgrat, 
ilk defa Bulgar hanedanı tarafından res 
men ziyaret edilmektedir. Gene ayni 
gazeteler prensin Belgrndı ziyaret et
mesine siyasi ehemmiyet vennektedir .. 
ler. 

Atina'da 1 O uncu yıl 
ATINA, 11 - Ayan Meclisi Yunan 

Cümhuriyetinin onuncu yıldönümü o· 
!arak 24 martın kutlulanınaaı hakkın
daki teklifi kabul etmiştir. Bu ıuretle 
halk kraUığın iadesine şiddetle muarız 
bulunduğunu iapat etmit olacaktır. 

Bulgaristanın ithala.t ve ihracatı 
SOFY A, 12 (Milliyet) - Bu sene 

Bulgar İthalatı, tep-inievvel ayı esna
sında 21,595 tona çıkarak 168 milyon 
leva kıymetindedir. Yani eylül ayında
kinden 13 milyon leva fazladır. 

. lhracah da 54,983 ton olup, 313,7 
mı iyon levaya çıkmııtır. Yani eylül 
ayından 6,735 ton ve yahut ta 54,5 mil
yon leva ziyadedir. 

Dobruca teşkilatçılarının kon
gresinde varilen kararlar 
SOFYA, 12 (Milliyet) - Utro bil

diriyor: Bulgar (Dobruca) tefkilatı 
bugünlerde Razgraıta kongrelerini ak
tetmektedir. 

Dobrucada Bulgarlara yapılan me
zalime karıı Bulgar hükümeinin, par
tilerin ve umumun ali.kıı:dar olmadığı 
kongre zikredilmittir. 

Gene kongre heyeti tarafından, Dob
ruca halkı arasında milli husumet kal
dırılmadıkça ve milletler, tarihi ve ta· 
bii hudut çerçeveleri arasında bırakıl
madıl<Ça Avrupada sulhun katiyen ta· 
karrür etmiyeceğj bildirilmittir. Tain
sar Romen muhacir)erinin de sili.hı a
lınmadıkça Dobrucada asayit temin e
dilemiyecektir. Ve Romen - Bulgar 
yakınlaşması da katiyen Dobruca İs· 
tiklal mücadelelerini dur'Üuramıyacağı 
da kongrede geçmiıtir. 

Gene kongrede, Dohriçteki mezalim 

• • J ' ·~ - ··-

DAl(i 
Gazi Hz. ile M. Kalenin arasında 

teati edilen telgraf far 
MOSKOVA, 12 ( A.A.) - Sovyet ihtilalinin 16 ıncı yddönümü mü

nasebetile Reisicümhur Hazretlerinin Sovyet Şuralar ittihadı icra mec 
lisi reisi M. Kalenin Hanetlerine gönderdiği iebrik telgrafı ile cevabı 
a1ağıdadır: 

Sosyalist Sovyet Şuralar ittih-::ıdı icra meclisi reisi M. Kalenin 
Hazretlerine, 

Türklerin doııt büyük memleketin heyetini kendi aTalarında görmek 
le bahtiyar oldukları bugün de tefrinievvel ihtilalinin on altıncı yıldö
nümü münaııebetile en hararetli tebriklerimi ve ııizin ,ahsi saadet:ni.zle 
dost ittihat milletlerinin refahı hakkındaki en ııamimi temennilerimi ka 
bul buyurmanızı rica ederim. Gazi M. KEMAL 

Türkiye Reisicümhuru Gazi M. Kemal Hazretlerine, 
Te,rinievvel ihtilalinin 16 ıncı yıldönümü münaııebetile vaki haliıı 

tebrikleriniz beni derin bir surette mütehaııııis etti. Sovy!!t Rusya millet
leri, iktısadi ve harııi ihya ve iymar sahasında tahakkuk ettirmi, olduk
ları ,eyleri ve sulh siyueti sahasındaki muvallakıyetleri tekrar gözden 
geçirirken zatıdevletlerinin idaresi altında mühim muvaffakıyetler elde 
etmiş ve daha geçenlerde Türkiye cümhuriyetinin teeıısüsünün şerefli 
onuncu yıldönümü tesit edilmiş olan Türk milletinin layetegayyer dost
luğunu hususi bir memnuniyetle mü şahede etmektedir. 

Sosyalist Sovyet Şuralar ittihadı 
icra meclui reisi KALENlNE 

Ankarada milli •• muze binası 
ANKARA, 12 (Te!elonla) - Yenişehirde yapılacak Maarif Veka

leti binaııile Çankırı caddesinde kütüphanei Milli müze ve akademiyi 
toplu bir halde ihtiva etmek üzere yapılacak olan binanın insası bu se
ne tehir edilmi~tir. 

Avrupaga tahsile gidecekler 
"ANKARA, 12 (Telefonla) -Maarif Vekaleti namına Avrupadtı 

tahsile gitmek üzere açılan müsabaka tetkikatı bitmif ve kazananlar 
seçilerek netice vekıiletçe tasdika iktiran etmiftir. 

Akademi bu sene açılmıgacak 
ANKARA, 12 (Telefonla) -Akademinin bu sene zarfında açıl 

ması etrafında alakadarlar nezdinde yaptığım tahkikata nazaran bu u 
ne bunun mümkün olamıyacağı ve ancak ~elecek sene icin düşünülebi 
leceğini öğrendim. 

Fener bahçeliler bııgün geliyor 
ÇANAKKALE, (Mil[iyet) -Fenerbahçeliier Çanakkaleye geldi. 

Vali Bey kendilerini vapurda karşıladı. Şehre çıktılar. Vilayeti, Beledi
yeyi, Fırkayı ziyaret ettiler. Belediye parkında nutuklar sijylend,i. Şe
hir gezildi. Fenerbahçeliler pazartesi sabahı lstanbula muvasalat ede· 
ceklerdir. 

Çanakkaleden geçerken 
ÇAN AK.KALE, 12 ( A.A.) - Türkiye şampiyonu F enerbahçe takı 

mını getiren Ana/arta vapuru saat 12 de Çanakkaleye geldi. Vali Sürey 
ya Bey, Belediye reisi Veli ve mıntaka reisi Behçet Beyler, polis mü. 
dürü, jandarma kumandanı, birçok memurlar ve sporcular motörbotla 
vapura kadar giderek "Türkiye şa npiyonu hoş geldiniz" dediler. Ta. 
kım, başlannda Beyazıt mebusu Halit, Federasyon reisi Hamdi Emin 
Beyler olduğu halde şehre çıkarak belediyede ve ,ehir kulübünde iun 
edildiler. istikbalde bir bando muzika vardı. Sporcular, şehir ve civa
r!nı gezdikten sonra vapura döndüler. Vapur saat 16 da hareket etmiş· 
tır. Yarın ııabah saat yedi buçukta Sirkeci rıhtımında olacaktır. , 

Davet 
IST AN BUL, 12 ( A.A.)-lstanbul mıntakası riyasetinden: Türki. 

ye ~utbol birinciliğini ~azanan F enerbahçe spor kulübü yarın fehrimize 
g~lıyo~. Sporcuları getıren Analarta vapuru sabah uzata yedi buçukta 
Sırkecı rıhtımına yanaşacaktır. Arkadt11larımızı karfılamak üzere seh
rimiz sporcularının te,rilleri ls :anb u/ mıntakaııı namına rica olunur: 

IST AN BUL, 12 ( A.A.) - F enerbahçe spor klübü umumi katipliğin
den: lzmirde Türkiye birinciliğini kazanan birinci futbol takımımız 
13 ikinci teşrin pazartesi günü sabah saat yedi buçukta Analarla vapL 
ru ile lstanbula gelecek ve Sirkeci rıhtımına çıkacaktır. Bütün Fener • 
bahçelilerin ve sporcu arkadaşlarımızın karşılama merasiminde hazır 
bulunmaları rica olunur. 

Doktor Ücretlerinin indirilmesi için 
IZM/R, 12 (Milliyet) - Şehir meclisine azadan Melııret Rıısen B. 

tarafından bir takrir verilm"ştir. Takrirde Dr. ücretlerinin makul bir 
hadde indirilme8i İstenilmektedir. 

Ecnebi profesörlerle mukavele 
ANKARA, 12 (A.A.) -Maarif Vekôleti lstanbul üniversitesi için 

36 profesörle mukavele yapmaktadır. Mukavelelerinin tanzimi isi bi . 
ten yirmi bir pro.fesör lstanbu!a gelmiştir. Diğerleri de gelmek Ü.Zeredir, 
Mukavele müddetleri bir ikisi müstesna bqer senedir. 

İzmir ve Ödemişte menenjit 
IZMIR, 12 (Milliyet) - lzmir ve civarında altı menenjit va!.'cuı 

görülmüştür. Bunun üzerine tedbirler alınmıştır. lzmir, Tire ve ôde. 
mişte menenjit aşısına b<ıflanması emredildi. Altı bin kişiye a1ı yapıla
caktır. Tek tük tifo da görüldüğün den tifo aşısına da başlanılmak üze-
redir. _ 

• 
I stişari af yon komisyonunda .. 
ANKARA, 12 (.AA.) - lstişari afyon komisyonu bugünkü içti -

maında Türkiye ve Acemistanın komisyona aza olmalarına karar ver -
miftir. Kanada hükUınetinin mukaddema vuku bulan talebi üzerine ko • 
misyon bu hükumetin de azalığını kabul etmiştir. lftirai komisyon Is • 
kandinav hükumetlerinden birinin de komisyona itha!ini temin için in· 
tihabı hususunu konseye terketmiştir. lştirai komisyon azaları Türkiye
nin komisyona aza intihabım memnuniyetle karşılamıflar ve bu intiha
bın komisyonun müstakbel faaliyetinde gayet mühim roller oynayaca· 
ğını ve komuyonunun nafi bir uzuv kazandığını söylemişlerdir. 

ve Bulgarlara karşı yapıldığı iddia edi
len cinayetler şiddetle protesto edil
mi§ıir. Ayni zamanda Dobruca için bir 
beynelmilel anket te İstenilmiştir. 

Bulıaristarula Dobruca istiklali ui· 
nında çalııanların bükümet tarafın· 
dan takip edilmesi de protesto edil
miflir. Ve Dobruca meselesi hakkın· 
da Bulgar efki.n umumiyesinin ve mat· 
bualtnın daha hassas ve alakadar ol
maları istenilmiştir. 

Bugün bu kongre ile beraber Dob
ruca kadınları birliği kongresi de mü
zakerelerine nihayet vermiştir. 

Ynnanistan - Bulgaristan 
SOFYA, 12 (A.A.) - Bulgar Ajan· 

sından: Yunan ma.tbu:ıt nı:ı b:r k smı 
son zamanl.rdA Bulgoriıtanın Yunanİı· 

tana ait topraklan :zorla ele ıeçirmek fik 
rinde olmakla ittiham eden netriyata bat 
lamıştır. Bu n~ ı·iyat Bu"&ar ıiyııi ma . 
hafilince hayreti' k ,.,.ıa"\11lı§tır. Bu İt · 
tihamların ciddi biç bi• es21. o'mad ğını 
ehemmiyetle kaydetmek lizımdrr. Bulg~ 
riatanm siyaseti bir anla~ma ve ıulb siy• 
setid'.r. Bulgar bükümeti hi~ ~· maksı • 
zın bu aiya:eti taki? etmektcc'i-. Sa1ilhİ· 
yetlar Bulgar mahafili, iki ıreTleket a 
ra,mdaki muallak meoelehr için müzakc 
relere gİrİfi'eceği bir s r 'da ya:ıılan lw 
kabil neşr"y tın dur .. c'\.ğ ı nı ürri~ e·mek· 
tedir. Muallak me•elelerin halli Bulgari ı 
tand':l samimiye~le aTzu edilrre'ttcdir. 
Ve Bulgar hükUmeti bu rr.üz kerelerin 
muvaffakıyetle ne•iccl,nd:rilrreı"ni ko. 
hyla, !ırmak azminden ır.iilhem bulun . 
m~kta~ır. 



Denizlerimizdeki altın 
madenleri 

Önümüzde koca bir deniz var. i
çi tıklım tıklım altın kadar kıymetli 
leçerakça servetle dolu bir deniz; 
fakat etrafını bir sürü insanlar çev
releınis ki elleri böğürlerinde ve 
karınl~rı aç, gökten kudret hel
•ası bekliyen avare seyyahtan fark
ıız: 

Şehrimiz, dünyanın en leziz ba
lıklarına malik olduğu halde maa
lesef bu servetten bakkile ve layiki
le İstifade etmesini bilmiyoruz. 

Yunanistana, ltalyaya gemi ge
llıi balıklarımız tasınıyor ve orada 
kapı' kapış kapıfıl~yor da burada 
il rağbetin dörtte birini bulamıyor. 

Bir toriğin 20, bir palamudun 5 
'Ve en nefis lüferin okkasının 30 ku
tlışa bile satılınadığı bir tehirde 
lııerhamete muhtaç olan sadece bu 
dünyanın en leziz ve nefis mahlUka
lı olan balıklar değil, bizzat kendi
lııiziz. 

Bir vakitler Kartal ve Pendik ci
~etleri lstanbulun iyi cinsten balık 
ihtiyacını temin eden sayılı yerlerin 
den iken, bugün ora halkı, ayakları 
~tunda kaynaşan bitip tükenmek
lılınez bu servetin mevcudiyetinden 
tafi), kahve kötelerinde pinekle
lııekte, balık ihtiyaçlarını lstanbul
dan temin etmektedirler. 

Bu mevzuda batka bir acı nok
ta da su ki 60 sardalyenin 20 - 30 
kuru,~ ve hatta daha aşağısına te
darik edildiği şehirlerdeki konser
'fe fabrikalarında 4 - 5 adet sardal
l'eyj bir teneke kutu içinde 22,5 -
25 kuruta satmakta olmaları ve üs
telik halkın rağbetsizliğinden şika
l'et etmeleridir. 

Ta dünyanın bir i.ıciındaki lsveç
ten, Portekizden, ltalyadan gelen, 
atuç dolusu nakliye parası ile en 
;iiır gümrük resmi ve bir yığın kül
etlerden sonra şehre çıkan bir ku-
~ Avnıpa sardalyesinin 25 ile 30 
r· ru, arasında satılması, sonra bü
hun bu nakdi külfetlerden azade 
ulunan dahili kutu sardalyelerinin 

de ayni fiat mukabilinde ittira saha 
•ıııa çıkarılması, hayreti mucip ol
duğu nisbette rağbetsizlikten tika
l'et etmek için bize en küçük bir 
~ak bile venniyen en bathca sebep 
l!rdendir. 

Salahaddin ENİS 

Rıhtım şirketi aleyhine 
bir dava 

ti ~iiınrük idaresi, lstanbul gümrükle-
.. bınasını tamir ettinni~tir. Galata 
~"'nrüklerinde de tamirat yapılmakta· 
k rr · İdare, bu taınirat meıarifini, mu
i ""•lesi mucibince Rıhbm Şirketinden 

1•1eınittir, Şirket vennekten imtina gös
l'~tıniştir. Bunun Üzerine rüsumat ida
't-eai, §İrket alyehine mahkemeye mü
llcaa.t etmiıtir. 

~lektrik tarife komisyonu 
~ E:!ektrik tarife komisyonu tetriniev
ı, el ıptidasında topl11nmaS1 lazımgelir-
~tı Şirket komiseri komisyonu içtima

: davet etmediğinden, toplanamamıt
I ar. Geçen üç ay içinde htanbulun ki
<>~at 'baıma on para zaran vardır. Ko
~·~Yon son içtimaında kilovat ücret-

t~tınin on para tenziline karar vermi§
ır, 

~ lstanbulda senede ( 60 milyon kil~
' •t 'elektrik sarfedilmektedir. Bu he
ı:~a göre on para tenzilat senede 15 

•iyon kuruş etmektedir. 
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ŞEHiR HABERLERi 

Eka11eml 

Yeni ölçüler 
Bir buçuk aylık zaman 

kaldı 
Normal aletlere göre ölçü ve ayar 

tedarikine mecbur bulunan müeııese~ 
)erle esnafnı önlerinde ancak bir bu
çuk ay vakitleri ka.lmıttır. Böyle old.u
ğu halde henüz ölçü imalatbanelenne 
pek az siparişler yapılmıttır. Son gün
lerde siparişat artacak ve bunların 
muayene ve ayarlanmasında müşküli..t 
çekilecektir. Bunu nazarıdikkate alan 
Ticaret Odası, timdiden ihtiyaçlan o
lan ölçü ve ayarlan sipariı etme1eri 
lüzumunu biliimum esnafa ve alaka
dar ticarethanelere tamimen b ildir
mİ§tİr. 

All iktı sat meclisi 
Ali lktııat Medisi, memleketin muh

telif mıntakalanndan ihraç edilen mal 
lann miktar1Po,J'lnı, evvelki ve timdiki 
ihracat miktarlan arasındaki farkları 
ve bunların fiatlerini !ÔrmUftur. Bu 
hu21usta İstanbul mıntakaırna ait ına
liimat Ticaret Odasınca bir rapor ha
linde hazırlanmaktadır. 

Bulgaristandan gelen kömürler 
Son kontenjan listesinde mangalkö

mürü için müsaade verilmemiştir. Son 
günlerde limanJJDıza Bulgaris.tandan 
20 kadar mangalkömürü yüklü kayık 
ve motor gelmiştir. Bunların sahipleri 
gümrük idareaine m\;.:-acaat etmiıler
se de kömürleri imrara muvaffak ola
mamıılardır. Kömür sahipleri, mÜ§-te
reken lktısat Vekaletine müracaatla, 
deniz üstünde kayıklarda bekliyen bu 
kömürlerin ithaline müsaade edilme
aini rica etmitlerdir. 

Almanyaya yumurta ihracı 
Berlin ticaret mümeaailliğimizden 

gelen bir tezkerede, Almanyanm, 373 
bin 700 kilo yumurta kontenjanı bulun 
duğu halde memleketimizden yumur
ta gönderilmediği bildirilmiştir. Yıl
başına kadar Almanyaya yumurta gön 
derilerek bu kontenjandan İ•tİfade e
dilmesi alikadar tacirlere tavsiye edi
lecektir. 

Bir talep 
Bir Alman firması memleketimiz

den borako almak istediğini ihracat O
fisine bifdirmi~tir. 

ikinci toplantı ne zaman? 
Yeminli muhasip eksperler birliği 

müessioleri bu hafta içinde ikinci top
lantılarını ya parak idare heyetlerini 
seçecekler ve faaliyete geçeceklerdir. 

Almanyaya ihracatımız 
Tutulan istatistiklere göre, bu sene 

9 ay zarfında memleketimizd?n Alman• 
yaya 9,371,000 liralık ihracat yapılmış • 
tir. Bu müddet zar~ında en ziyade müna 
sebette bulunduğumuz memleket Alman 
ya olmuştur. Geçen sene Almanyaya yap 
tığımız ihracat 6,942,00:> lira idi. Bu se
neki 9 ayda Almanyadan i thalatmuz ise 
geçen seneden bir milyon lira nokıanile 
13,8827000 lirad.r. Harici ticaretimizde 
Almanyadan sonra ltalya gelmekte ol -
makla beraber geçen seneye nazaran 1 tal 
ya i)e ticari münasebabmız.dia az iş var
dır. 

Kurdoglu faik Bey 
incir ve üzüm ticaretinin inhisar şek

linde idaresi hakkında b '.r rapor gönder 
mis olan l.ondra ticaret miimeuilimiz 
Ku'rtoğlu Faik Beyin lkt· sat vekaletince 
Ankaraya davet edildiği haber verilmek
tedir. 

Yunanistana mısır ve arpa 
Atina ticaret mümessilimiz,, Yunanis

tanın hayli miktarda mısır ve arpa ithal 
ed.:ceğ :ni bildirmi§tir. 

Bu seneki şeker istihsalatımız 
Bu sene Trakyada 90k bol pancar 

y«'Iİşmiştir. Alpul!u fabrikasının bu se -
neki istihsalatı 3000 vagonu bulacağı 
tahmin <'dilmektedir. Ahiren faaliyete 
baılayan Eskişehir ,eker fabrikasının da 
bu sene 800 va'.!'On istihsal edeceği ümit 
olunmak:adır. 

Üç aylıklar 
Kanunuevvelin birinde 

verilecektir 
Eytam , eramil ve mütekaidinin üç 

aylıklarının verilmesine k8.nunuevvc
lin birinde batlanacaktır. Malmüdür
lüklerince icap eden bordrolar tanzim 
edilmektedir. Emlak Bankasına maaı 
lannı kırdırıruı olanlann ellerinde 
mevcut maat cüzdanlannda fit kalma
mıttır. Malmüdürlükleri bu gibi maaı 
aıhabma tekrar bir maas verilmeai i
çin yeniden birer cüzdan -venneğe ha§• 
lamı§tır .. Bu cüzdanlar vaaıta.siJe ma
aşlarını tekrar Emlak Bankasından is
konto ettireceklerdir. Bankadan maa
ıım kırdıracaklar mart, nisan, mayıs 
934 senesine ait maaşlarını alacaklar
dır. 

Bankaya maa,larını iskonto ettir
memiş olanlar da kanunuevvel , kanu
nusani, şubat üç aylıklarını ait olduk
ları ma!müdürlükleri veznelerinden 
alacaklardır. 

Emlak ve Eytam Bankası mütekait 
ve eytam ve eramile ciiz'i bir faizle 
para verdiği, bankanın bu gibilere 
mühim kolaylıklar gösterdjği cihetle 
malmüdür!üklerinden maat alanların 
nısfından fazlası bankaya müracaat 
etmiflerdil\ 

••l•dl:r•d• ----
Şehir meclisi 

-o--
Bugün yeni azanın 
İştirakile toplanıyor 

latanbul Umumi Meclisi bugün top
lanacaktır. Evvelce istifa eden dört a
za yerine bugün meclise dört yeni aza 
iştirak edecektir. Yeni azalar Ayşe 
Remzi Hanım, avukat lbrahim, Kara 
Osman Zade Suat, aabık Umumi Mec
lis azasından Hilmi Beylerdir. 

Belediyeler kongresi kaldı 
Teşrinisaninin yirmisinde toplanma

sı evvelce mukarrer bulunan belediye
ler kongresi gayrimuayyen bir müddet 
için tehir ed;fm.iştir. Tehir edilmesine 
sebep oktruva resminin ilgasından do
layı belediyelerin mali vaziyetlerinin 
o vakte kadar daha ziyade tavazzuh 
peyda etmesidir. 

Arsa fiatı duşuyor 
Yeni yapı ve yollar kanununun tat

bikından sonra §ehirde intaat azalmış
tır. Yeni kanunda birçok kayıtlar ve 
tabditler vardır. inşaat azalması dola
yısile arsa fiatleri düşmüttür. Evvelce 
metresi 15 liraya olan arsalar 10 lira
ya, 12 liraya olan arsalar 7 - 8 liraya 
kadar düşmüştür. Maçka, Nişantatı ve 
civarında (5) liraya arıaJar vardır. 
Evvelce buralarda 5 liraya arsa satın 
a lmak imki.nsızdı. 

Heyetimiz bugün dönüyor 
Ceneral Voroşilofun riyaaetindeki 

misafir Sovyet heyetini Odeşaya götü
ren lzmir vapuru bu sabah limanımı
za avdet etmi§ bulunacaktır. İzmir 
vapuru Odesaya giderken Karadeniz
de müthiş bir fırtınaya tutulmu§, Ode
saya epeyce teahhürle varabilmiştir. 

lzmir vapuru evvelki akşam Odesa
dan hareket etmiştir. Misafirleri Ode
saya kadar teşyi eden izzettin Paşanın 
riyasetindeki heyetimiz de İzmir vapu
ru i1e ıehrimize avdet edecektir. 

Habeş Hariciye nazırı 
Muhtelif memleketlerde seyahat et

mekte ola,. Habet Hükumeti Hariciye 
Nazın M. Hanıni'nin yarın Pire'den 
§ehrimize gelmesi beklenmektedir. 

M. Haruni mütenekkiren seyahat 
etmekte olduğundan resmi surette kar 
şılanmıyacaktır. Habeş Hariciye Na
zırı, fstanbulda bir müddet misafir 
kalacak, ~ehrimizin görülmeğe değer 
yerlerini gezecektir. 

Mahkemelerde 

M••rlft• 

Yeni zam 
-o--

Muallimlere zam listesi 
dün geldi 

15 ilkmektep mualliminin maa§lan
na zani yapılması için dün maarif mü
dürlüğüne bir liste gelmiştir. Ali.ka
'cfar muatlimlere bugün tebligat yapı• 
lacaktır. 

22 ilk tedrisat müfettişinin de zam 
görmesi hakkındaki liste bugünlerde 
tebliğ edilecektir. 

Yüksek mühendis mektebinin 
50 inci yıl bayramı 

Memleketin en büyük bilgi ve fen o • 
caklarıad3n Yük>ek Mühendis Mektebi 
bu sene 50 yz şına eirmit bulunuyor. 
Dönüm ğününün kutlulanrr.aıı her sene 
olduğu gibi bu sene bir güne inhisar et
memektedir. 50 inci yılın başından sonu4' 
na kadar muhtelif zamanlarda muhtelif 
kutlulama merasimleri hazırlanmış ve hu 
iş için bir taraftan mektep idare: i, diğer 
taraftan talebe cemiyeti seferbor haline 
geçmiıtir. Bu münasebetle mektep ida
resi Cümhur:yet bayramında mektepte 
üç gün devam eden bir tale':e sergisi aç
mıf ve muhtelif müsamereler terııp t c· 
miıtir. Bunlara iJiveten 5') sene zarfın
da mektebin geçirdiği ıeklmülii göster
m• k üzere Ankarada açılan Maarif ser
gisine de iştirak etmiş ve İyi bir tesir 
uyand rmışt r. Fakat bu ser J i talebe fa
aliyetini gös :erıneğe kifi gelmediğin -
den yalan bir zamanda Ankara Mühen
di-' Birliği binasının açılına merasiminde 
Ankarada ikind büyük bir sergi aç ima
sı kararlaştırılmııt:r. Bu sergiye ye· İ~ • 

mek üzere bir de aim · n:ık çıktrılacak • 
tır. 16-11-933 perşembe günü saat 21 de 
Makıim salo::ılannda tal<be tarafındın 
büyük bir bayram yapılacaktır. Bu bay
rama Gazi ve ismet Pa~a HazretJerile, 
Nafia Vekili Fuat Beyefendi, memleke
tin mümtaz f3.hsiyetleri, biliimum mühen 
dis ailesi, matbuat erkaru ve talebe cemi
yetleri mümessilleri davet edilm' ııir. 

4550 paket sigara 
Evvelki nün Mudanyadan gelen Bur

sa vapurunda Tophanede gümrük mu
hafaza memurlan tarafından yapılan 
aramada, 4550 paket muhtelifülcins si
gara bulunmuştur. Bu paketler, lbra
him ve Ali isminde iki kiıiye ait patlı
can küfeleri derununda ele geçmiştir. 

Bir hanıma dayak mı? 
Dün Müddeiumumiliğe şayanı 

dikkat bir müracaat yapıldı 
Dün C. müddeiumumiliğine bir ha

nım, poliste dayak yediğinden, tika
yette bulunmuştur, Tabibiadli de ha
diseyi teapit etmİ§tİr. 

Şikantçi Dolapderede Kordele so
kağında, Fahna Hanım apartımanm
da oturan Didar Ahmet Hanımdır. Di
dar Hanım, müddeiumumiliğe, yüzü 
gözü yaralı bir halde müracaat etmiş
tir. Didar Hanımın şikayetine göre 
kendisi aparbmanın birinci katında o
turan kiracılarile kavga etmit. Kavga
dan sonra oraya gelen polis Nazmi E
fendi Didar Hanımı karakola götür
mek istemi,. Fakat Didar Hanım hak
lı olduğunu ve kom§ularının da kara
kola gitmesi lazungeldiğini ileri aü
rünce ifade.ine nazaran Lütfi Efendi 
yumrukla yüzüne ve vücudunun muh
telif yerlerine vurarak dövmüttür. Bu 
dayak faslının karal,:olda da tekerrür 
ettiğj iddia edilmektedir. 

Didar Hanım müddeiumumilikçe 
tıbbıadliye sevkedilmiş ve muayenesi
ni yapan doktor Enver Sey darp asa
rını ve Didar Hanımın burun kemikle
rinin kınldığını ve yüzünde, vücudu
nun muhtelif yerlerinde yara ve bere
ler olduğunu tespit etmiştir. Tabibiad
li Didar Hanımın vaziyetini tehlikeli 
gördüğünden 10 gün içinde tekrar 
muayenesine karar vermiştir. 

Müddeiumumilik bu rapor Üzerine 
tahkikata giritmiştir. 

Bir ziyaret 
Polis Müdürü Fehmi Bey dün müd

deiumumi Kenan Beyi ziyaret ederek 
uzun müddet görüşmüştür. 

Osman Nuri B. talebini geri aldı 
Birinci ticaret mahkemesi reisliğin

den temyiz mahkemesine aza tayin e ... 
dilen Osman Nuri Bey tekaütlüğünü 
İstemişti. Aldığımız mallimata göre 
Osman Nuri Bey bu isteğini geri al
mıttır. 

Çakmak taşı satan adam 
ispirto ile kibrit satan İsrail ismi:\ le 

birisinin üzerinde 4 tane çakmaktaıı 
bulunduğundan dün dokuzuncu ihtı
sas mahkemesine getirilmiıti. 

Mahkeme lsrailin derhal tevkifine 
ve mevkufen muhakemesinin icrasına 
karar verdi. 

Hapishane ve tevkif haneden 
tahliye edilenler 

Hapishane ve tevkifhaneden dün .re 
y~niden aftan istifade ed'enlerin tah. 
l:yeleri yapılmıştır. Şimdiye kadar ba
pisane ve tevkifhaneden 450 kişi tabli-
ye edilmiştir. · 

Dün erninciler hakkında da vekalet
ten emir gelmiş w meşhur Blümental 

biraderler de dahil olduğu halde hepsi
nin tahliyeleri yapılmıştır. 

Şimdiye kadlar yalnız hapisanedeo 
tahliye edilenler 230 kişidir, 

Arifin muhakemesi 
Bristol otelinde Mehlika Hanımı öl

dünnel<le suçlu Arif Efendinin muha
kemesine bugün ağır cezada devam edi
lecektir. 

Kumkapı cinayeti muhakemesi 
Kumkapıda zabıtanın aradığı Nuri is 

minde birini öldünnekle maznun ko
miser Mucip Beyle bekçi Adilin muha
kemelerine dün ağır cezada devam edil
di. 

Bütün şahitlerin dinlenilmesi ve gel
miyenlerin celbi için muhakeme ~ka 
bir güne bırakıldı. 

Davidin evini basanlar 
Bakırköyde bir gece sabaha ~ı 

Davit Efendinin evine girerek para is
tiyen ve vermediklerinden Davidi yara .. 
lamak ve kansı Leayi öldürmekle maz
nun yol amelesinden Mustafa ve Tali
bin muhakemelerine dün ağır cezada de
vam edildi. 

Dünkü muhakemede Küçükçekme
ce jandarma karakol kumandanı Emin 
Efendi ~t sıfatile dinlenildi Emin 
Efendi maznunlan ıüphe üzerine bul
duklanru çünkü o gece çadırlarmda bu
lunmadıklarını söyledi. 

Diğer şahitler ve işin garibi dava
cı Davit Efendi muhakemeye gelmenüı
lercli. iddia makamı bunların zorla celp
lerini talep etti, 

Bu esnada maznunlar bigünah ol
ıolluldanru ağlryarak söyediler ve tahli
yelerini istediler. 

1 ddia makamı bu taleplerinin redde
dilmesini talep etti. Heyeti halıime bu 
talebi tetkikten sonra maznunlann tah
liye talebinin reddine ve ıahitlerin zor
la celbine karar verdi. 

Esrar satmanın cezası 
Gümrükteki sekizinci ihtisas mahke

mesincDe esrar satmakJa maznu,n Orta· 
köyde Osküplü manav Alinin muhake
mesi yapılmış ve bir sene hapse mahku-
miyetle neticelenmittir. ·_ 

Banka kasasına eroin saklı yanlar 
Gümrükteki sekizinci ihtisas mahke

mesinde, dün Osmanlı Bankası kasala
nna kaçak eroin saklarken cürmü meş
hut halinde yakalanan Kaldiron ''e rü
fekasının muhakemeleri rüyet edilmiş
tir. 

llk isticvabat yapılmış ve şahitlerin 
istimaı için muhakeme başka güne bı
rakılmış tır. 

MahkOm edilan kaçakçılar 
Gümrük ihtısas mahkemesinde ka-

Takas işleri 
Muamele günden güne 

çoğalmaktadır 
Takas Komisyonu muntazam bir te· 

kilde Vali muavini Ali Rıza Beyin Re
ialiğinde toplanmaktadır. Takas için 
müracaatlar günden güne çoğalmak
tadır. Komisyon bunları tetkik ederek 
aüratle çıkarmaktadır. İhraç olunan 
maddeler tiftik, halı Üzerinde toplan
maktadır. 

Bir tayin 
Adana maliyesinden Şeyda Bey ls

tanbul Tahakkuk Başmemurluğuna 

tayin edilmi~tir. 

Şile tahkikatı 
Şile cinayeti tahkikatı bitmit gibi

dir. Jandarma Kumandanı Binbaşı İz
zet Bey bugün Şileye gidecektir. 

Memleket haricindeki memurlar 
Memurin kanununun 75 İnci madde

sine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir: 
"Memleket haricinde ikamet sebep

lerine ve mill i aervet ve tasarruf hare
ketlerinin icaplarına göre muvakkat 
müddet ve yoklama ve müracaat usiıl
lerinin tayini hakkında hükumetçe bir 
nizamname yapılır.,, 

Tasfiye ve tekaUtlUk 
1666 numaralı kanuna müzeyyel 

kanun dün vilayete bildirilmiştir. Bu
na göre kanunun tayin ettiği müddet 
zarfında taafi.ye olunan memurlardan 
hizmet müddetleri yirmi beı seneye 
baliğ olmıyanlar 1683 numaralı aske
ri ve mülki tekaüt kanununun on ü
çüncü maddesi hükmüne tabi tutulur
lar. 

Nüfusa kayıt edilenler 
Nikahsız olarak vaki münasebetler· 

den doğan çocuklann tesçilleri hak
lundaki kanunun tatbikatı ay başın

dan itibaren batlamıttır. N.!fus mese
lesi olduğu cihetle bu ite fazla ehem
miyet verilmektedir. 

Aybatından timdiye kadar bu gibi 
çocuklarm teaçil meseleleri için vili.
yete yüze yakın müracaat vaki olmuı
tur. 

Viliyet idare heyeti bu muamelele
rin ıüratle görülıneıini temin için ken
di mutat itleri haricinde bir gün de 
tesçil işlerine tahsis ederek bunlarla 
ariz ve amik m~gul olacaktır • 

Pall•t• 

4500 paket kaçak sigara 
Kaçak cigara getiren bir motorun 

lstanbula geleceğini lstanbul inhisar
lar Takibat Müdürlüğü haber alıyor ve 
her tarafa tamimler göndererek takip 
eidlmesini bildiriyor. Nihayet evvelki 
ak§am inhisarlar Takibat Müdürü Na
ci Bey de bizzat iştirak ettiği bu taki
bat sırasında beklenilen motorlu çek
tirme Mustafa kaptan namında biri
nin idaresinde olduğu halde Saraybur
nu açıklarında görülmüş ve içi aranı
larak 4500 paket kaçak cigara bulun
muş ve hepsi müsadere edilerek icap 
eden evrak tanzim olunmu§~r. 

Esrarkeşler 
1 - Galatada Karamustafa Pa§a 

caddesinde kahveci Ahmet, Osman, 
Mehmet, Ali esrar içerlerken yaka
lanınışlardır. 

2 - Galata polis merkezi memurla
" Galatada bir kahvede ara§lırma 
yapmı§l1>rdır. Bu araştırmada Ali ve 
Topal Mehmedin üzerinde esarlı ci
garalar bulunmuş, Veysel iMDinde bi
rinin üzerinde de büyük bir bıçak zu
hur etmİ§Iİr. 

Otomobil çarptı 
Sultanhamammda sırtında demir 

yükü ile geçmekte olan hamal lsaka 
3636 numaralı şoför !!yas Efendinin 
kamyonu çarpmı~ İsakı yaralamıştır, 

Sızınca parasını almış 
Galatada oturanlardan Niko, yanın

da Çalar Mustafa olduğu halde mey
haneye giderek İçmitlerdir. Nikonun 
sızdığını gören Çakır Mustafa Niko
nun 30 lirasını almıt ve yakalanınrştır. 

Bu çocuk kimin? 
Şarl İsminde bir çocuk dün zabıtaya 

müracaatla Beyoğlunda bir kiliseye sa
bahleyin erkenden elinde bir paketle 
bir kadın girdiğini ve bir müddet son
ra kadırun elindeki paketi kilisede bıra
kıp çıkarak tüpheli bir vaziyette kaçtı
ğTru söylemiştir. 

Bu ihbar üzerine kiliseye giden po
lisler içeride duvann önünde bezlere 
sarılı tahminen bir aylık bir çocuğun 
ağlamakta olduğunu gönnüşlerdi... Ka
dının bıraktığı paketin bu çocuk ol
duğu anlaşılmıştır. 

Çocuğun üzerinde bulunan kağıtta 
hiristiyan olduğu yazılıdır. Çocuk Fran
sız kilisesine teslim edilerek terkeden 
kadın hakkında tahkikata başlanmıştır. 

Esrar kaçırırken 
Gemlikte 13 kilo 570 gram esrar ka

çırırken yakalanan Mehmet dün doku
zuncu ihtısas mahkemesinde suçu sa
bit olduğundan 8 ay hapse ve 9046 
lira cezaya mahkum edilmiştir. 

çakçtlık maznunlarından Hüseyin al
tı ay hapse, 1100 kuruş par a cezasına, 
Ali isminde biri 265 lira cezayı nakdi
ye, 7 ay hapse, Ali Rıza beş ay hapse, 
35 lira para cezasına.. ve Aziz bir ay 
hapse mahkum edilmi~erdir-
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lfl:LE~ 
Yumurta kongresi 

Bu kadar narin, nazik, çabuk bo
zulan, günü geçince kıymeti düşen ve 
nereden çıktığını aöylemeğe hacet ol
mıyan bir §ey için de kongre yapılır 
mı ? . Yumurta bence gülünç, kepaze 
bir şeydir .. Bu kadar haddini bilmi
yen şeye hiç rastgelmedim. Yirmi 
gün tavuk altında kalsa mahiyeti 
meydana çıkar.. Lakin nedense dok• 
torların, aşçıların iltimaaını kazanını§ 
tır •• Çok aşağı sınıfa mensup iken en 
yüksek sofralara kadar sokulur, hat
ta sabah kahvaltısını bahane ederek 
mahmur gözlü hanmılarm yatak oda 
)arma kadar girer. Terbiyesiz, küstah 
bir te~dir, Sıcakta kalsa hemen bozu
lur, kükürt kokmağa başlar. Soğukta 
donar. Çok piıerae taş kesilir, az piı
se sulanır ... Nedir bunun meziyeti ki; 
arar dururlar ... Hep aşçıların ve dok• 
torların iltim.asıdır. 

Guya terbiyeye yararını§ .. Öyle ol 
sa işkembeci dükkanları terbiye ens
titüsü olurdu. Guya hamuru kabar
tırmış.. . Her gün yumurta yediği için 
kabadayı olmuş bir adam gösterebilir 
mi!iniz? .• 

Yumutanın mahiyetini Kristof Ko 
lomp merhum kadar iyi keşfeden yok 
tur. Dibini vurmuş, ve oturtmuş ... Sa 
handa pişirirler, rafadan, hazırlop, sa
lata, mayonez yaparlar. Ne yaparlar
sa yapsın1ar çıktığı yeri bilirim, siz de 
bilisiniz.. Ve bile bile yutarız.. Yu
murta haddini bilmez, çabuk bozu
lan,, narin, nazik ve kokar bir şeydir .. 
Buna kongre yapılır mı? •. Yapılır, çün
kü ax:ılar ve doktorlar iltimas eder
l er .. 

Sabrımı gamzelerin ... 
Geçen akşam Beyoğlu sinema ' a• 

nndan birinde idim ..• Salonda kalclı· 
ğon iki buçuk saatin en aşağı yansı 
beyhude şe}' ri görmekle geçti .. Ha l
kı bir salona toplayıp koyanlar, onla
rın siınirlerini ve sabırsızlıklarını da 
birlikte getirmiş olduldarıru unutma
malıdırlar .• Zaten bilmem hangi fena 
itiyat semeresi olarak ainema)armnz 
saat ondan sonra başlamaktadır. Ta· 
bii böyle ba,lıyan bir s inemanın er· 
ken bitmesi kabil değildir. Bir de bu
na gelecek ve daha gelecek filmlerin 
reklim için gösterilen parçalarını ilİt
ve ediniz ve arkasından bir sürü mu
şambacı, vapurcu, elektrikçi, oyun
cakçı, korsacı ili.nlanru getiriniz ... İn 
sanın siniırleri harap oluyor. Sinema sey. 
rine gelenler, alemin ilanlarını gör
meğe mecbur değillerdir ve bunun için 
dir ki; Avrupada böyle ililnlar ancak 
perde arasında ve salon aydınlık iken 
gösterilir. isteyen bakar, istemiyen çı
kar gider, gezer, sigara içer. Kötü kö
tü seslendirilmiş, manasız ilan filmleri 
ni vakit geçirmek için bir fi lm görme
ğe gelen ve zifiri karanlıkta bekliyen 
halka böyle zorla göstermek, hele 
bu gösteri§leri uzatmak revayihak 
değildir. Bizde programlar Avupada 
kinden kısadır. Acaba sinemacılan
mız bu kısalığı örtmek için mi bu ilin 
parçalarını ili.ve ediyor]~r? Ne feda
karlık bu!! 

Dün akşam bu ilanlarla sabrı tü
kenmiş bir arkada~ bana: 

''Sabrımı gcım~elerin sihrile lcraf 
edeli.~" 

Şarkısını okuyor ve bu bahsi yaz
mamı rica ediyordu ... Her hafta dik
kat ediyorum. Halk bu ilanlara ısl rlı 
çalıyor. Haydi sinemacılar bunu11 
farlunda değil! Ya ilan sahipleri? Bu 
ıslıkları takdir alameti qıi sanıyor
lar? ... Doğrusu genit havsala, çok ra
hat tey! 

FELEI(. 

ikilik gene sürüyor 
Genç doktorlar İntihaba 

iştirak etmediler mi? 
Etıbba odasının idare heyeti intiha

batınm neticelenmesine rağmen genç 
dloktorlarla Etıbba Mubadenet Cemiye
ti mensuplan arasındaki münakaşa bit
memiştir. 

Genç doktorlar zümresine mensup 
olan hekimler İntihapta yolsuzluk ol
duğunu iddiada musirdirler. Genç dok
torlar zümresinin baıında bulunanlar· 
dan Hayri Ömer Bey dün bize dedi ki: 

- intihabata bizzat 200 zat İştirak 
etmiıtir. Mütebaki 480 doktor maze
retlerini bildirerek mektupla rey ver
mişlerdir. 

Bu şekil gayri kanunidir. Bunu heo 
zaman iddia edebiliriz. intihap gayn 
kanuni olduğundan biz İştirak etmedik 
(1800) azası bulunan oda intihabına 
600 krıinin iştirak etmesi demek üçte 
bir yelı:un tutuyor. Oçte ikisi İntihaba
ta iştirak etmemişler, bize iltihak et
mişlerdir. Oçte biri ile iktifa etmek bil
mem ne kadar doğrudur. Ben boş ye
re bir mücadele açmağa uğraşmıyorum. 
Kendilerinin yaptıkları hareket bütün 
meslektaşlan rencide etmiştir. Bunu 
herkes bilir, 

Biz İntihabata iştirak etmiycceığiz, 
diye evvelce ilan etmİ§tik. Nitekim sö
zümüz Çlktı, mevcudun üçte ikisi bizim. 
le beraberdir. Etıbba Odasının hesap
larında bir yanlı§lık var, d'emedik . ., 

Gene genç doktorlar zümresinin ba
tında olanlardan Süreyya Kadri Bey 
diyor ki: 

- Oda intihabatında ben namzet
liğimi koymadım. intihap edilmemek
liğim tabiidir. Etıbba Odası intihabı 
dolayısile meydana çıkan münakaşa, 
Etıbba Muhadenet Cemiyeti nizamna
mesinin on dört sene evvel yapılmıı ol~ 
masından ve bugünün ihtiyaçlarına 
uygun olmamasından ileri gelmekte
dir. 

Nizamname genç doktorlarla Hanım 
doktorların aza ohnasma manidir. Ev
velce Etıbba Muhadenet Cemiyetinden 
istifa edip, sonra istifamızı geıri al
mamızın sebebi, nizamnamenin t ildfl 
edileceği hakkında vaitler yapılmasıdır. 

Mali vaziyetleri fena olan meslektaş• 
!ara, cemiyetten istifa teklif edilmek
tedir. Bu doğru, değildir . ., 
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Bir büyük alimin ölümü 

Bu senenin sonbaharı ilim dünya
sı için bir matem mevsimi oldu. E\1-
velki hafta medeniyet alemi CalmeUe 
ile Painlevf!'nin ölümlerine acımıştı. 
Geçen hafta da, Paristeki Pasteur 
Enstitüsü müdürü Roux (Ru) nun ölü 
mü o acıyı arttırdı. 

Roux difteri hastalığına karşı bul
duğu serum ile, milyonlarca çocuğun 
hemen muhakkak gibi olan ölümden 
kurtulmasına sebep olduğu için, bü
tün dünyanın minnetini kazanını§ bir 
ilim adamı idi. 

Bu serum yeni bulunduğu zaman, 
lstanbulda bu ilaç ile kurtulmuş olan 
bir çocuğun babası, dıtarıda akraba
sından birine ,,Cenabı Roux'ya şpkür
ler olsun, çocuk kurtuldu" diye bir 
telgraf yazmıştı. Daha yerine gitme
den o vakitki zabıtanın eline düıe
rek, yalnız yaradana mahsuı bir hür
met tabirini kul hakkında kullandığı 
için, imza aahibinin sorguya çekilme
sine sebep olan o tel yazısı, bütün 
dünyadaki çocuk babalarmm büyük 
hekime kartı hissiyatını ifade edebile 
cek bir sözdür. 

Franıanın küçük bir kaaabasmda, 
1853 te doğmuş olan Roux daha lise
de okurken tab2iyat derslerinde isti
dadı hoca·larının gözlerine çarpmıf ve 
bakalorya imtihanını geçmeden evvel 
hoca muavini olmuştu. Biraz ıonra 
Clermont • Ferrand Tıp mektebinde 
tahsil ederken orada kimva hocası ve 
sonradan Pasteur'un E.nstitüaünde 
ilk halefi olan Duclaux onu kendisine 
muavin yapmış ve oradan Parise ge
tirerek ilkin Füfun fakültesine yine 
muavin olarak ve biraz sonra, 1877 
de Pasteur'un yanına getirmişti. Mua 
vinin muavini olan bu genç derhal 
büyük hocanın takdirini kazanarak, 
bir sene sonra onun ilim itlerinde en 
kıymetli yardımcısı oldu. 

Şarbon hastalığına karşı atı ara
nılmasmda, o vakit daha 23 yaımda 
bulunan Roux, çiftliklerde hocanın 
verdiği talimata göre tecrübeler yap
mağa çıkan kafilenin batında idi. 

Senelerce çalqmadan sonra, niha
yet ıarbon hastalığına ap bulunduğu 
vakit, Fransız hükumeti Pasteure Le
gion d'honneur niıaıunm en yük
sek derecesi olan büyük kordon rüt
beaini vermek iatemifti. Paateur bu ni 
tanı kabul etmek için genç muavini
ne de kendisi ile birlikte niıan veril
mesini şart koftu. Halbuki muavinin 
yaıındaki gençlere niıan vermek u
sulden değildi. Hükumet ile büyük 
hoca arasında bundan do.layı mesele 
çıktı. Nihayet bocanın hatırı niıanın 
usulünden üstün geldi. Genç muavi
nin n.işan almasına karar verildiği 
müjdesi geldiği gün, Madam Pasteur 
ün bir mektubunda yazdığı gibi, ho
canın meşhur 18.boratuvarında çalı~ 
şanların hepai "bayram yaptılar; Hint 
domuzlaı:iyJe tavşanların ortasında 
birbirleriyle candan kucaklaıtılar." 

Bundan sonra da Pasteur çalışa
bildiği müddetçe Roux onun ilmi itle
rinin heptıine İ§tİrak etti. Dahinin u
Jiim akademisine verdiği raporlarm 
çoğunda kendisi ile birlikte Roux'nun 
da imzası vardır. Kuduz hastalığına 
ilaç ararken Pasteur yine onunla be
raber çalııımştır. 

* * * 
Pasteur çalışamıyacak bir hale gel 

diği vakit Roux onun teıia ettiği usule 
göre çalışmakta devam etti. 

En büyük keıfi olan difteriye kar
ı• serümünü, 1894 Eylulünde Buda
peştede beynelmilel hıfzıaaıhha kon
gresinde fileme ilan ettiği vakit cihan 
sevincinden titredi. Roux binlerce çq 
cuk üzerinde yaptığı mÜ§abedelere is 
tinat ederek o dehıetli haatalıia 
karıı kati ilacı bulduğunu bildirmiı 
idi. 

Almanyada büyük hekim Behring 
dahi Roux ile ayni zamanda difteri i
lacını bulmağa çalııtığı için bu ilacı 
hangisinin daha evvel meydana koy
duğunu anlamak o vakit bir meaele 
olmuıtu. Bir büyük hekimin muvaffa 
kiyeti diğer bir büyük hekimin çalıı
masını unutturmamalıdır. Onun için 
difteri serümünün tarihçesini kısaca. 
bilmek lazımdır. 

Difterinin mikrobunu daha 1883 ae 
nesinde Alman hekimi K!ebs, ondan 
biraz aonra yine Alman hekimi Leof-
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fler bulmuılardı. Roux, Yersin İle bir
likte bu mikrobun zehirini meyda
na çıkardı ve mikrobun kendisi olma 
oa bile çıkarını§ olduğu zehirin yine 
hastalığı yapabileceğini isbat etti. 

Bundan sonra o zehirin panzehiri
ni, yani difteri hastalığının ilacını bul 
mak kalıyordu. Onu da Alman heki
mi Behring Japonyalı hekim Kitasato 
ile birlikte buldular. 

Roux difteri mikrobunun zehiri i
le daha büyük mikyasta tecrübeler 
yaptı. Beygirlere bu zehiri evvela pek 
az miktarda, gittikçe biraz arttırarak şi
ringa etti. Hayvanlar bu suretle has~ 
talığa mukavemet gösterdiler. Onlar- . 
dan aldığı kanın serumunda difteri 
hastalığının i!acı olan panzehir var 
demekti. 

Parlak muvaffakiyet bu serum ço
cuklar üzerinde tatbik edildiği vakit 
görüldü. Pariı ıehrinin çocuklara 
mahaus iki hastahanesinden biri bu 
serumun tatbikine tahsis edildi. Öte
kinde serum yapılmadı, buradaki dif
teriye tu tulmuı çocuklar eski usulde 
tedavi olundu. 

Eski usulde tedavi edilen çocuklar 
da ölüm niabeti yüzde altımı olduğu 
halde serum ile tedavi edilen çocuk
larda bu nisbet birdenbire yüzde yir
mi dörde düıtü. 

işte bu hastahanelerde tecrübeler 
neticesindedir ki, Roux'nun muvaffa
kiyeti cihanı kendisine hayran etti. 

* * * 
Roux, bu büyük muvaffakiyetten 

sonra, bir taraftan laboratuvarda bat 
ka haatalıldara (Tetanus, kolera, zatür
ree) dair tecrübeler yapmakta, bir ta 
raftan da büyük hocaaının tesis ettiği 
ilıni daha genç talebeye öğretmekte 
devam etti. Onun derslerinde yer bul 
niak için bir iki sene evvelden kayde
dilmek lazım idi. 

Paateur 1895 te öldüğil vakit Ens• 
titüye Duc.laux müdür, Roux da mü
dür muavini olmuftu. 1904 te onun da 
ölümü Üzerine müdür oldu. 

O vakittenberi dünyanın her tara
fından kendisine gösterilen hürmeL 
ni§anelerini saymak mümkün değil
dir. Bir kongrede reis olarak nutuk 
aöylediği zaman bütün kongre heyeti 
ayağa kalkarak onun nutkunu ayak
ta dinlemiı ve başka hiç bir alime 
gösterilmemi§ hürmet ibraz etmişti. 

Senelerdenberi artık Enstitüden 
çıkamaz, bir yere gidemez olmuştu. 
Bazı gÜnler müdürlüğünü yatağından 
ifaya mecbur olurdu. Bunıın!a bera
ber hemen her ilmi kongrede Roux 
nun ismi en şerefli sırada yazılırdı. 

Roux'nun hayatındaki sadelik ina 
ntlmıyacak derecede idi. Bütün ömrü 
Paateur. Enstitüsünde geçer, ancak a
kademilere gitmek İçin oradan çıkar• 
dı. Yattığı yer de yine Enstitüye bağ
lı olan hastahanenin küçük bir odasm 
da demirden bir karyola idi. 

Fransada herkes niıan kurdelası
nı, rozetini taıımağa te~ne iken Roux, 
hocasının o kadar ısrar ile kendisine 
verdirdiği ve sonradan en yükaek rüt 
beaine çıkmıt olan niıanın kırmızı a-
1.iınetini bütün ömründe be§ defa fev
kalade birer münasebetle göğsündeki 
iliğe takmıflır. 

Para ile münasebetine gelince, yal 
nı:ı: difteri serumu ile Pasteur Ensti
tüsüne milyonlarca frank kazandırdı
ğı halde orada gördüğü vazifeye mu
kabil yalnız yemek paraa\ alırdı. U
mumi harpten evvel altın devrinde 
bu yemek parasının gÜnde bet 
franktan ibaret olduğunu ıöyle
miııılerdi. Nobel mükafatı kendi
sine verildiği vakit onu da Enstitüye 
hediye etmişti. 

Dünya malı olarak, akademilere 
ve komisyonlara gitmeğe mecbur ol· 
duğu vakit tramvay parası vererek 
israf etmemek için, yalnız bir bisikle
ti vardı. 

G. A. 

Milliyet'in edebi romanı: 39 . "' . 
K IR ( l(fG~ 

).!llı---------B UR HAN CAHIT 
(İnkılap Romanı) 

Mahir Bey böyle bir mukabele - Ne gibi? · 
göreceğini tahmin etmemit gibi du- -Sana hiç takılmadı mı? 
raklamıttı. - Ne münasebet Beyefendi. Ben 

Sonra yeni bir tecrübeye girit- onun yanında çalıtan bir kızım. 
mek ister gibi daha sakin ve tatlı: - Ne beis var. Reşit Bey çapkın 

-Bir tey ilave edeyim, dedi. ve bekar bir adamdır. Seni onun 
Ben her teyi açık konuşan bir ada- yanma verdiğim için o kadar pif
mım. Seni bin türlü vaatlerle aldat- manım ki! 
mak istemem. Her kelimemi ciddi - Retit Beyi yanında çahtan 
olarak dinle.. bir öksüz kızın şerefile oynayacak 

- Bundan hiç bahsetmesek beye- kadar fena mı biliyorsunuz? 
fendi, dedim. Zaten söylediklerini- Mahir Bey kekeledi: 
zi ciddi telakki etmiyorum. Müsa- - Yok, hayır •• Kibar bir adam-
ade ediniz sizi daima hürmet etti- dır. Fakat .• 
ğim baba vaziyetinde göreyim. - Beni kendisine tavsiye eden 

Gene iyi kalpli bir adamdı. Bu siz değil misiniz? 
mukabelem üzerine israr etmedi. Mahir Bey büsbütün sıkıldı. 
Bir müddet düşündü. Sonra: - Oyle demek istemiyorum. Böy 

- Pekala, dedi. Kendi kendime le münasebetler için büyük, küçük 
mukavemet edeceğim. Senden böy- amir, memur mesele olmaz. Kalbi' 
le mukabele göreceğimi tahmin et- bir temayül, mukabil bir sevgi •• 
miyordum. Takdir ettim. Yalnız bir Sözünü kestim: 
fey soracağım. - Kim olduğumu takdir ederim 

-Buyurun: Beyefendi. Kendimden büyüklere 
- Re~it Beyle aram?: nasıl? kartı duyduğum h:s ancak bir baba 
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HİKAYE 
Keşif 

iki ay evvel gazeteler hadiseyi §ÖY· 
le anlatmı§lardı: 

Jandarma lbrahim Çavu§la nefer 
Ahmet Maslak yolunda bir gece dev
riye gezerlerken, her iki yolun kö§e• 
sinde bir adamla karşılaııyorlar. A
damın bu zamanda, böyle tenha bir 
yerde dolaşması şüphelerini celbedi
yor ve kendisini yakalıyorlar. lbra
him Çavuş, cebinden çıkardığı elektrik 
lambasını yakıyor. Bakıyor ki saka
lı uzamıŞ, alnı basık, kirli kasketin al
tında karma karıtık &açlı. • insana hiç 
te emniyet vermiyen gözler •• 

Şüpheai büsbütün artan İbrahim 
Ça VU§ soruyor: 

- Sen bu vakitte buralarda ne an-
yonun böyle? 

Aldığı cevap pek sudan: 
- Hiç ..• 
- Sen gel bakalım bizinıle beraber 

karakola kadar .. 
Herif gitmemek istiyor. Hemen ke

lepçeyi takıyodar ve karakola süriik
a~orlar. Herifin evvela üstü batı ara
nıyor. Kirli bir mendilden başka bir 
şey bulunmayınca, sorgu baılıyor. A
dı Sakar Ahmetmif. Büyükdereden ls
tanbula iniyormuş. B&§ka bir şey öğ
renemeyince sorguyu sıkla§tırıyorlar: 

- Ulan sen oöylemesen de gözlerin 
söylüyor. Öldürdüğünü itiraf et, daha 
ucuz kurtulursun ... Zaten sen söyleme
sen de biz her ıeyi öğreniriz. O za• 
man halin yamandır. 

Bir iki saat tazyikten sonra Sakar 
Ahmet itiraf ediyor: 

- Eh, ne yapalım oldu bir İ§ .. 01-
dürdük işte .• 

Katil meydana çıkınca, şimdi mak
tulü arayıp bulmak lazımgeliyor. Fa
kat Sakar Ahmedin ağzından laf al
mağa imkan yok ki ... Tazyikin envaı 
para etmiyor. Ertesi sabah, civardan 
karakola bir cinayet haberi gelir diye 
bekliyorlar, bir taraftan da araştırma
ya devam ediyorlar. Nihayet öğleye 
doğru civar çiftliklerden birinin keh
yaarnın yatağında öldürüldüğü haberi 
geliyor. Ooooh •. , maktul de meyda
na çıkınca, İbrahim Çavuşun göğsü 
geniıliyor. Jandarma kuman<!anma 
telefon ediyorlar, müddeiumumiliğe 
haber salıyorlar. Tahkikat başlıyor. 

Olen Kahya Ahmet Efendi, oon de
rece hasis bir a"dammmış. Zaten odası
nın darmadağınık haline bakınca, ci
nayetin paraya tamaan irtikap edildi
ği anlaşılıyor. 

Sakar Ahmet, artık çıkaryolu olma
dığını görünce her şeyi itiraf ediyor: 

- Parasını yatağının altın aaakla
mış. Benim öldürmeğe niyetim yoktu 
ama. bağınp çağırmağa baş1adı. Ku
lağlmın zarı incedir, ben de sussun 
diye boğazını sıktnıı.. Sıkan sen mi
sin? Herifin tavuk bdar canı yok
muş. Sustu ama pir auatu. Ahreti bu 
kadar mı özledin be birader ... . ~ . 

işte bu cinayetin davası görüfüyor
du. Mahkeme mahallinde bir keıif 
yapılmasına karar v~rdi. Sakar Ah
mede barodan verilen avukat keşif 
yapdacağmı söylemişti. _şakar Ahmet 
bir ıey anlamadı: 

- Keıif ne demek ola? 
- Çiftliğe gideceğiz. Hakimler de 

gelecek. Kahyayı nasıl öldürdün, göz
lerlle görectJ<ler. 

- Ben de ğelecek miyim? 
- Elbette •. 
Sakar Ahmet meselenin içyW:ünü 

anladığını ifade eder gibi başını salla
dı: 

Keşif günü gelmişti. Kahyanın öldü
rüldüğü odada bütün eıya cinayetten 
evvelki hale getirildi. Her ıey tamam
dı. Yalnız yatakta öldürülecek kah
ya yoktu. Bu iıi de İbrahim Çavuı ü
zerine aldı ve yatağa uzandı. 

Katil, artık her şey maliina olduktan 
sonra, bir şeyden çekimniyordu. Bila
kis cinayet günü naaıl hareket etti iae 
tıpkı tıpkısına öyle hareket etti. Ro
lünü iyi öğrenmİ§ bir arti&t gibi, kapı
da.o ayaklarının ucuna ba~ basa bir 
girişi vardı ki, sahneyi seyredenlerin 
ilikleri titredi. Sakar Ahmet evvela o
daya göz gezdirdi. Sonra ortalığı ka-

sevgisidir. 
Mahir Bey sustu. Şöhreti mahke

melerden tafan bu adamın iç tara· 
fını görmek bana ağır gelınitti. 
Hürmet ve tetek!,ürle:- elini öpme
ğe ahttığım Mahir Bey gözümden 
dütmüttü. 
Hanımefendinin bir gün evvelki 

çayda anlattıkları ile bugünkü sah
neyi karşılattırdığım zaman İstan
bulun bu içyüzünün çirkinliğini bir 
kere daha anladım. 

Ortalık kararıyordu: 
- Hanımefendi bekler efendim, 

dedim. Müsaade edeueniz gidelim. 
Mahir Bey cesaretle giriştiği 

bahsin böyle sükünetle bitmesin
den memnun olmamıt görünüyor
du. 

Kalktık. 
Hiç konutmuyorduk. Şitliye yak

laşırken Mahir Bey yavatça iğildi: 
- Bu gezintiden evde bahset

mezsin tabii! Dedi. 
Sesimi çıkarmadım. 
içimde bir ezginlik vardı. O ka

dar iyliğini gördüğüm bu ailenin 
pek hoşuma giden hayatı birdenbi
re zehirlenivermisti. 

Bana öyle geliiordu ki şimdi ha
nımefendi beni görünce yüzüme 
hakaretle bakacak, yaptığı iylikle
re mukabil kocasını elinden almak 
gibi hayalimden geçmiyen çok çir-

rıştırmağa başladı. Bu sırada lbrahim 
Çavuş, sanki çiftliğin kahyası imi§ gi
bi, odaya bir yabancının girdiğini his
sederek yerinden doğruldu. O zaman 
Sakar Ahmet birden İbrahim Çavuşun 
boğazına atıldı. Ötekiler meıele bir 
keşiften ibaret olduğu için pek ehem
miyet vermediler. 

Nihayet lbrahim Çavuşun Üzerine 
yüklendi, kemikli etlerile adamcağızın 
boğazına öyle bir sarıldı ki, keşfi ya
panlar bunu tabii görüyorlar ve İbra
him Çavuşun çırpını~Jarmı .sahne ica
bına uymak için göaterilıniı bir gayret 
sayıyorlardı. 

Çok geçmeden Sakar Ahmet doğrul 
du, fakat İbrahim Çavuı doğrulama
dı. ZavaUı adaqı son nefealııi venniı
ti. 

Bu defa mevkufu daha sıkı bir ne
zaret alımda tevkifhaneye götürdüler. 
Şimdi ikinci cinayet iÇin de tahkikat · 
açılması lazımgeliyordu. 

Sakar Ahmet avukatına: 

- Artık beni asarlar, diyordu. 
Avukat ne cevap vereceğini şa§ır• 

mıştı. Maamafih: 
- Dur bakalım, henüz bütün ümit

ler kaybolmadı. Müdafaamızı yapa
lım, görürüz. Senin bu ikinci cinayetin 
mi? Sabıkan filan var ım? 

·Sakar Ahmet ensesini kaııdı: 
- Şimdiye kadar bu ikinci oluyor •• 

dedi, ikinci oluyor ama, ya Jandarma 
Çavuşu için bir keşif daha yaptınrlar• 
aa ... 

SEM 

Bir izah 
Gazetemizin 1 teıriniaaııi 933 ta

rihli nüshasının dördüncü aahifesinin 
(BİMO) aerlavhası altındaki neıriya
tının mevzuu, tamamen hayali bir hi
kayeden ibaret olduğu halde muhay
yel isim ve lakabın hürmet ettiğimiz 
bir ailenin kerimesinin isim ve l&Ka
bına . uydurulmuş olarak gazetemize 
mensup olmayan biri tarafından gön
derildiği ve gazetemizce o zaman bu 
cihet anlaşılmadığı için mezkur hi
ki.yenin gazeteye her nasılsa girmi§ 
olduğu vaki olan müracaat Üzerine 
icra ettiğimiz tetkikat neticesinde ta
hakkuk etmiştir. 

Gazetemiz, ne§rİyatında her han
gi bir ailenin şeref ve haysiyetine do
kunacak isim ve kelimeleri yazmak
tan daima İçtinap ı>ttiği halde hür
met ettiğimiz bir aile kızının isminin 
tamamen muhay:yel bir hil<l\yeye uy
durulinuı olması *'azetemizin teessürü
nü muciı> olmuştur. işbu teessürümü
zü alene;; beyan ve mezkur hikaye ile 
gazetenin hiç bir kimseyi İstihdaf et
memiş olduğunu izah ederiz. 

İrtihal 
Umum jandarma kumandanlığı le

vazım müdürü ve Türk Tayyare Cemi
yeti sevk müdürü sabıkı Miralay Vasıf 
Bey 12 • 11 • 933 pazar günü Kadıköy
delçi hanesinde ölmüttür. 

Cenazesi bugün Kadıköyündeki Os
man ağa camiinden öğle namazını mü
teakip kaldırılacaktır. Allah gariki 
rahmet eylesin. 

Yeni Türk mecmuası 
Yeni Türk mecmuasının son sayısı 

çıkmıştır. Cümhuriyetin onuncu yıldönü 
mü münaıebetile, fevkalade nüsha ola· 
rak ve 17 forma gibi büyük bir hacimde 
çıkan bu sayıda bir çok değerli pro'.esör 
ve muharrirlerimizin inkılap ve Cümhu
riyet devrinde meydana gelen büyük 
hareketlere_, kültür ve sanayi sahaların
daki inkiıaflara dair yazıları vardır. Bü
yük bir zevk ve a'aka ile okunıcak olan 
bu mecmuayı bütün okuyuci.:.1- ra tavsİ• 
ye e.derİ:.ı. 

kin bir itham ile beni azarhyacak. 
Ve bana kapıyı gösterip kovacak. 

Ve şüphesiz ki iyi edecek. 
Şoför Aziz kapıyı açtığı za • 

man Arnavutköyünde gözlerinde 
okuduğum bayağı manalı bakışın 
kudurduğunu gördüm. 

Hanımefendi salonda idi. 
Doğru odama çıktım. 
Yüzüm ateş içinde yanıyordu. 

Yıkandım, elbise değiştirdim. Salo
na indiğim zaman hanımefendinin 
her akşamki gibi elini öpmek için 
tereddüt ediyordum. Mahir Bey 
yoktu. 
Hanımefendi her zamanki güler

yüzile beni kucakladı: 
- -- Nasılsın cicim.. Yüzün sı • 

cak. Nen var. 
Bu şefkatli kadının karşısında 

yerlere geçiyordum. Öyle içime gel
di ki hemen ellerine, ayaklarına 
kapanayım, her şeyi anlatayım, 
sonra Gümülcüneden getirdiğim i
ki kırık sepetimi elime alıp bu şık 
bu zengin konaktan kaçıp gideyim. 
Hanımefendi telaş ediyordu: 
- Hastasın Çiçek. Bak boynun, 

alnın ateş içinde.. Şakaklarımı o
vuyor, dilime bakıyor, ince, hisli bir 
kadın okşayıtile beni seviyordu. 
Ağlamamak için kendimi zor tu

tuyordum. 
- Bir şeyim yok hanımefendici-

-- - . - --.---

Sinema aleminin en parlak yıldızı ve kraliçesi 

MARLEN DİETRİCH 
önümüzdeki çarşamba akşamı 

MELEK SİNEMASINDA 
eıı son eseri 

KIRIK MABUDE 
filmi ile bütün kalpleri teshir edecektir. Fransızca sözlüdür. 
Numerolu biletler ~imdiden alınabilir. Telefon: 40868 (9780) . 

FEDAİLER 
ALAYI (9776) 

MADY KRİSTIYENS - CONRAD VA YDT 

Bugünkü Program 
ISTANBUL ; 

18 Gramofon 
18,30 Fransızca dera (llerlemit olanlara) 
19 Münir Nurettin Bey ve arkada1larL 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajanıı, Borsa haberi, sa.at ayan. 

A N K A R A. 1538 m. 
12,30: Gramofon. 18: - Alaturka saz, 18,4!§: 
Danı ınuıikiai. 19,20: Alaturka saz. 20: Ajan& 
haberleri. 

V A R Ş O V A. 1411 m. 
11,15: Klari-net mu11ikisi. 17,45: Ders. 18: Caz 
orke11tra.111. 18.55: Zirai muahabe. - Konferans 
19.25: Ku.rt Enııel tarafından pjyano kon•eri. 
20,10: Muhtelif. 20,30: Polonya halk V~ yiik•ek 
musiki parçaları. (pli.k.) 20,50: Mu11ahabe. 21: 
Polonya iıti.kliJ.i 15 c~ yıldönümü münaaebeti
le konferans. 21,05: Leo allin e.-erlerinden 
''DOLLAR PRENSESi., operetten ..tana mu· 
ıikiai. - Musahabe. 24. 10: Danacı devamı. 

BUDAPEŞTE.550m. 
17,05; Kadın saati. 18,05: Georl' Guttenbers 
sıdon takımı. 19.45ı Keman konser.:. (Piyao re• 
fakatile.) 20,20: KonEet-ans. 20,20: Sahibinin 
aesi pli.klan. 21,35: Haberler. 21,55: K.onferanı 
.- Müteak:.hen Ü!l'f!ra ot"keatraaı tarafından 
konser. (Erneıt Dohnanyi. idareıinde.) 22,55: 
Ha.va raporu. 23,55: Britanya otelinden nak
len Kral Verea Si&"an takımının konıeri, 

--- Musiki üstadı ••••• 
PAUL ABRAHAM 

Bu çarşamba ılqamı 

ARTISTIK'te 
Büyük tema,alı, aevimli şarkı· 

lan, nefis musikili 

BiR GÜN SANA GELECE~IM 
opereti.ni takdim edecektir. 

MARTHA EGGERTH ve 
HERMANN THIMIG tarafından. 

yarşarnba~on macınesını: 

'<•d.r JOSEPH SCMIDTi"..__, 
-.mlDilnyayı dolaşan şarkı• 

filmi. 

; lstanbulda müstesna bir konser 
20 virtüoz kadınd~n mürekkep 

LılıGyenes 
MACAR ÇlGAN ORKESTRASI 

V 1 Y A N A 518 m. d b ak 
17,45: Gençlere mahsus program. 18: Eaki tarafın an U Çarşamba Şaml 
Viyanıt sokak musikisi. 18,30: Şarkılar ve ha~ SARAY 
Ne,eli mua!.k.i. (Holzer takımı.) 21,35: Bulgar 
(if bualar. 19010: Mubtel:f musahabeler. 20,05

1 

(Eski GJorya } 

besteleri "Senfonik musiki.,, 23: Bar musikisi. 
MILANO . TORINO . LORANSA sinemasında büyük bir sine-kon-

18,15: Balalayka orkestrası (Rus takımı.) 20: ser verilecektir. 
Haberle r. - Pli.k. 20..25: Ecneb:. lisanile haa 
herler. - Pl~k. 21, Haberler. - Plii.~ . JÇon- •Fiyatlar: 75, 100, 150, 200 kuruf-
ıer;. 22,20! Tema;L 22,SO: Oda mu.;ıöa;. 23,35: tur. Biletler şimdiden alınabilir. 
Dana pliklan 2~: Son haberler. T 1 f • 41656 

p R A G, 488 "'· e e on • 
18,30: Plak. - Dero. 18,50: Plak. - Muıaho· (9781) 
he. - Alma.nca neıriyat. 21,15: Orkestra kon• 
seri. 21,45: Piyano kuartet konser:. 23: Son 
haberler. - A!manea haberler. 

ROMA. 441 m, 
17,45: Çocuk musikiıi. 18,35: Kartet L:onıert 
19,45: Tagll'.tı;n.i, .21.05: TagannS. 21,35: Haber
ler .• 22,20: Hafif orkestra konseri. 

BÜKREŞ.394m. 
lJ:·Haber!er. - Plik. 14: Haberler. - Plak. 
18: Radyo orkestrası. (Fucik. ketelbey, Schu• 
bert, elemua, Elli•t1 Sgambarttini.n eserlerin· 
elen.) 19: Haberler. !9~0: Yunan ıarkılan. 
19,35: Radyo orkestrası (Alman Şindemanın 
eserlerinden.) 21,05: Kartet Theodoreıco Re
mayeur kon$eri. 21,35: Konferans. 21,45: Mr. 
Mihal Axente tarafmda.n ıarJalar. (Scbubert, 
Rubinstein, Maıcagni, Roaaini.) 22,15: Zimbal 
konseri. (Beetboven aonab op. 106) .• Haberler 
23: Romen ha!k orkestrası. 

B R E S L A U. 325 m. 
17: Neıeli musiki. 20,05: Sclıuberte ait musi
kili ve söz..!ü neıriyat. 21,05: Ha.Ik aenfonilı: 
konaeri. 21,25: Muıa.bahe ve haberler. 24: Pi.ile 
ile re•Ü. 

lST ANBUL BELEDlYESl 
SEHIR TİYATROSU 

Yarınki salı günü 
akşamı 

Saat21 de 
PER GONT 
'(azan : Henrik 
lbsen 
Sesteliyen: E. 

· Grieg 
Türkçeye çeviren: Seniha Bedri 

ğim, diye kekeledim.. Salondan 
eksik etmediği kolonya ile bilek
lerimi ovuyor. Yuınutak parmakla
rile gözlerimin etrafını siliyordu. 
Ona daha fazla şüphe vermemek i
çin neşeli görünmeğe çahşbm. Yü
zümü okşıyan ellerini öptüm: 

- Endişe etmeyiniz hanımefen
diciğim. Bir şeyim yok. Bugün çok 

. çalıştım. Belki ondan. Dudakları
mın yanını öptü: 

- Sakın hasta olma cicim, dedi. 
Üzülürüm. 

Hizmetçi sofranın hazır olduğu
nu söyliyordu. 

Yemek salonuna geçerken sıkısı
kı elimi tutuyordu. 

Biz oturduktan sonra Mahir Bey 
geldi. j 

Gülüyor, konu,uyor, şakalaşıyor
du. 

Bana öyle geliyordu ki Mahir 
Bey bunları tabii görünmek için ya
pıyor. 

Gece hanımefendinin misafirleri 
geldi. Poker oynadılar. Bu fırsattan 
istifade ederek erkence odama çık
tıın. 

lstanbula geldiğim gündenberi i· 
çim rahattı. 

Bugün iki vak'a birden sinirle
rimi altüst etti. Artık annemi bu
lamıyacaktım. Evimiz, ocağımız 
sönmüttü •• Hayatta yapayalnız bir 

HANDA - DRAMALlS • PRINEAS 
Yunan operet heyeti 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Bu akşam saat 21,30 te son defa olarak 
VASSlLlSSA TOU ATELİER 

Y arm akıam ilk defa olarak 
AH SOUL TANAMOU 

Çarşamba ak!amı 

MATMAZEL NITUŞ 

Pek yakında yeni bir revü 

"snn umdeai "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE OCRETLERl: 
TürkiJ'• l!iia Hariç i.çia 

LK. L K. 
3 a7lıfı 4- a-
a " 7 so ı4 -

12 
" 14- :ıa-

Gelen nrak .ııeri verilmez.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruıtu:r.- Gaz•t• Y• 

matbaa.ya ait iıler İç.İn müdiriJ'ete mü.
raca.at edilir. Gazetemis ili.nların mea'u• 
livetini kabu1 etmez, 

kızdım. Bir zaman Ermeni eytam
hanesinde süründüm. Çocuklukta 
gelen felaket bu idi. Şimdi daha 
başka tehlikelerle karşı karşıya ge
liyorum. 

Gümülcünede llmi Beyin anne
si beni küçük oğluna almak istedi. 
Kazım Bey öyle bir gençti ki insan 
onunla bir yuva kurmak değil, kar
fi karşı yarım saat kalmaktan sıkı
lır. Donuk. Durgun, genç olmaıma 
rağmen perişan bir çocuktu. 

Sonra ben evlenecek haldemiy
dim. O vaı:iyette sığındığım evin 
çocuğile evlenmek ömrümün sonu
na kadar bana işkence olacaktı. 
Kendimi bir zaman evimin hanı
mı tanıyamıyacaktım. 

Ya trende gelirken memurun küı 
tahlığı. 

lstanbula gelip bu kibar ve zen· 
gin insanların hayatına karıtlı· 
ğım zaman kendimi artık emniyette 
buldum sanıyordum. 

Reşit Bey şimdiye kadar bana 
göze batacak bir muamelede bulun
madı. Ondan nezaket ve terbiyeden 
başka bir şey görmedim. 

Mahir Bey daha baba bir adam
dı. Fakat nasıl olup ta böyle ters 
döndü. Gene terbiyeli insanların ha 
li bafka •• Ya trendeki memurun 
.J!"aptığı gibi hoyratça tecavüzde bu
lunmak isteseydi. (Bitmedi) 
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Memleketimizin her tarafında parlak bir surette tesit edilen Cümhuriyet bayramına ait intibalarımız: l - lzmitte Gazi heykeline çelenk koyan izçilerimiz. 2-Tekirdağda toprak alma merasiminde Vali 
Beyin nutku. 3- Eliizizde bayram. 4.- Devrek'te toprak alma merasimi. 5 - Mudanya' da tezahürat. 6- Zonguldak'ta merasim. 7 . 8 Bolu' da Cümhuriyet bayram tayyarelerimiz ve merasimden bir intiba. 

9 - Kandra Cümhuriyet mey Janında nutuk İrat edilirken 

Tayyare Piyangosu .• 
Keşideye dün de devam edildi 
20 bin lira kazanan 

18858 
3 bin lira kazanan 

21301 
2 bin lira kazanan 

21157 
Bin lira kazananlar 

494 5669 
Beş yüz lira kazananlar 

234 278 1743 2035 2325 2777 
2780 2820 2934 3541 4739 5106 
5734 5871 6206 6270 6442 6535 
7129 7663 7673 8054 8305 8864 
9!193 10228 10890 12454 12629 12869 

114ı15 15163 15289 15304 15458 15477 
6635 17510 17776 18090 18615 18961 

!9231 19370 19918 20138 20534 21384 
•1548 21630 

150 lira kazananlar 
1983 2200 8887 9951 10047 12694 
Isısı 16415 15592 16759 16782 17645 
~~ 19811 19825 21701 22218 22576 

100 lira kazananlar 
480 1405 2714 3066 33:.!9 3495 
~ 4228 4249 4263 4769 4920 
'"""4 5740 8466 8648 8948 9336 

104ss 14047 15480 16830 16929 16954 
~!~ 17328 18370 18661 18860 19767 
"<.ı79 22945 24084 

50 lira kazananlar 
90 277 619 1039 1379 1556 

1599 1938 1973 2067 2134 2261 
2490 2584 2722 2795 2987 3789 
3790 3806 4085 4144 4174 4290 
4658 4708 4856 4887 4968 5177 
~182 5363 5391 5657 6859 7053 
209 7503 7975 8662 8707 9045 

1~108 9916 10314 10581 10821 10830 
12 844 10986 11403 11789 11999 12037 
1 062 12086 12115 12146 12220 12506 
1~04 12750 12813 13170 13203 13338 
1 64 13850 13957 14074 14094 14169 
14737 14746 14932 15137 15377 15421 
1~~59 16037 16118 16202 16232 16775 

16072 11215 17807 17815 17860 1-~18 
1 56 18178 18273 18324 18459 18596 
2~ 19137 19175 19469 19593 20211 
2 93 204 70 20566 20694 20787 20901 
2~~8 21258 212&8 21716 21839 21933 
2•· 2 23057 23695 23812 23875 24292 

... 03 24562 24760 

30 lira kazananlar 
21 159 178 200 207 327 

128 522 528 841 1035 1041 

1121 1134 1171 1188 1214 1387 
1725 1764 1854 2225 2538 2638 
2676 2931 3033 3107 3222 3587 
3588 3595 3778 3850 3881 3985 
4099 4118 4132 4152 4242 4328 
4434 4450 4458 4545 4745 5244 
5257 5462 5652 5721 5768 6083 
6464 6814 6848 6852 6889 7144 
7212 7311 7393 7425 7505 7539 
7675 7942 8110 8127 8203 8223 
8342 8390 8450 8488 8816 8842 
8937 8992 9019 9199 9327 9341 
9407 9434 9640 9735 9904 9908 

10205 10228 10416 10511 10909 10907 
11049 11053 11168 11279 11286 11311 
11340 11478 11842 11858 11912 12031 
12258 12274 12352 12459 12481 12642 
12833 12972 13292 13396 13463 13533 
13724 13933 13957 14339 14458 14461 
14504 14845 14851 1513~ 15261 15403 
15435 16363 16456 16477 16486 16845 
16857 17145 17170 17300 17306 17990 
18102 18121 18482 18718 18862 18862 
18944 19195 19214 19248 19369 19515 
19530 19537 19585 19627 20123 20331 
20404 20488 20513 20597 20800 20894 
20897 21116 21212 21508 21565 21717 
22045 22096 22314 22473 22497 22575 
22613 22642 22681 22992 23129 23161 
23229 23477 23951 24095 24157 24200 
24445 24575 24796 24798 24833 24990 

Sonları (79) , (83) rakamları ile bi
ten bütün numaralar amorti alacaklar
dır. ------<>------
8 p o r 

Spor meseleleri için 
lıtanbul mmtaka11 heyetinden: 
Spor mevzuu üzerinde mühim mese

leler görüıülüp halledilmek üzere icabın
da klübü namına taahhüt altına girebi
lecek salahiyettar murahhaılarınızın 
16·11-1933 perıembe günü aktaını saat 
18 de Pangaltıda Harbiye mektebi ya
nındaki Sipahi ocağında behemehal bu. 
lundurulma11nı ehemmiyetle tebliğ ey
leriz. 

Çikolatacıların şikayeti 
Ticaret odası, bazı çikolata fabrika

lannın , çikolatalar içine ikramiye kart
lan koymalarının satıılarına yaptıit te
siratı tetkik etmektedir. 

ikramiye kartı koymayan çikolatacı
lar, bu vaziyetten ıikayet etmektedir
ler. 

lngilterede de, . tütün ve sigara pa· 
ketlerine ikramiye kartı konuJmasın1n 
ahiren meneıl'ildiği anlatılmııtır. 

MEMLEKET 
HAIEltLElli 

Gül H. ilk kadın muhtar
lığa nasıl seçildi? 

Giı1 Hanım 32 yaşında ve nahiyenin 
nam uslu ve çalışkan bir kadınıdır 

AYDIN, (Milliyet) - Çine kaza·! 
aının Karpuzlu nahiyesi merkezi o
lan Demirci Dere köyü muhtarlığına 
Gül Hanımın seçildiğini tel yazımla 
bildinnittim. 

intihap 6 - 11 - 933 pazartesi gü
nü yapılmıt ve köyün intihap hakkı
nı haiz olan bütün kadın ve erkekle
rinin ittirakile köy derneği cümhuri
yet meydanında toplanarak reylerini 
vernıitlerdir. 

intihapta Çinenin çok çalıtkan 
kaymakamı Mehmet Ali Beyefendi 
de bulunmu§ ve İntihaptan evvel bü
yük mecliıin aon defa kabul ettiği 
kanunla Türk kadınlığına muhtar ol· 
mak ve muhtar seçmek hakkını ver
diğini İzah ebnİf ve daha yakın bir 
mazide kafes arkasında her türlü 
haktan mahruna bırakılan Türk ka-

: . 

Demirci Dere 

dmlığının milli mücadele ıenelerin
de yapbğı hizmet ve fedakarlığın
dan ve cümhuriyet idaresinin Türk 
kadınlığının yükselmesi hususundaki 
emek ve hizmetlerini izah etmiıtir. 

Bundan sonra intihap baılamıt ve 
Gül Hannn müttefikan muhtar seçil
miıtir. 

Gül Hanım 32 yatında, dul, köy
de namus ve ciddiyetile tanınmıf bir 
kadındır. Kendisi yeni harflerle o
kur yazar. 

Kaymakam beyi telefonla araya
rak büyük inkılabın ilk kadın muh
tarının seçildiği kazanın reisi ııfati
le kendisini tebrik ettim ve ihtisu
lannı aordum. Dedi ki: 

- "Kazamız yeni kanunun tatbi
ki husuıundaki öncülüğünden dolayı 
bahtiyarlık hi11etmektedir. Halkuruz 

köy demeli 

ilk kadın muhtar Gül Hanım 

yeni rejimin yeniliklerini severek be
nimsemekte ve "Türk kadınlığına ben 
liğini tanıtan ve medeni haklarını ve
ren cüınburiyettir., vecizesine iman 
etmektedir. Daha doğrusu mevcut 
imanı bu yeni tezahürlerle kuvvet 
bulmaktadır.,, 

Gül Hanımın muhtarlık daireıi Ö· 
nünde alınan bir resimle cümhuriyet 
meydanında toplanan köy derneğinin 
fotoğrafisini gönderiyorum. Gül Ha
nıma muvaffakıyetler dilerim. 

Karpuzlu nahiye müdürü Şevket 
Turgut Bey, nahiyeye geldiği gün
denberi az zamanda çok çalışmıı ve 
iyi eserler meydan aldırmıı ve çalıı
kan bir gençtir. 

ilk Türk kadın muhtan Gül Ha
nımın aeçildiği gün nahiye merkezin
de bir de gençler derneği kurulmuı 
ve kaymakam beyin bir nutkile açıl
ma meraaimi yapılmı§lır. 

Bu derneğe bütün nahiye gençle
ri yazılmııtır. Dernek, avcılık, bini
cilik ve diğer spor hareketlerile genç 
liğin fikri, ve bedeni inkiıaflarile 
çalııacağı gibi cümhuriyet bayramın· 
da verilen temsillerde büyük istidat 
ve kabiliyetleri görülen gençlerden 
bir de temsil kolu teıkil edilecek • 
Gençlerimizin ve köylülerimizin ru
hu ve fikrinin aydınlatılmasına çalı-

lzmirde Evkafın yeni inşaatı 
lzmirden yazılıyor: Evkaf idare· 

ıinin vili.yette ve kazalarda intaat ve 
teıisat yapmakta olduğu malumdur. 
Şehrimiz Evkaf müdürü Halim Baki 
Bey bu hususta dün bir muharririmi· 
ze ıu izahatı vemıiıtir: 

- Ödemiıte belediye caddeıinde 
yeni bir evkaf dairesi yapılmaktadır. 
Ayni kazanın Birgi nahiyesinde Ay· 
dın oğullanndan Kaınn Mehmet Be • 
ye ait tarihi ve çok kıymetttar bir ca 
mi vardır. 625 senelik bu cami tarihi 
bir eser olarak muhafaza edilecektir. 
Bu bakımsız cami büyük bir itina ile, 
tarihi kıymetine nakise ıetirilmeden 
tamir edilmektedir. Caminin etrafına 
bir de güzel bahçe yapılacaktır • Ev· 
kaf idaresi, imar ve hidematı i.mme İf· 
1erinden olarak köprüler de İn? et -
tirmektedir.. Buna, Ödemiıte intaatı 
henüz ikmal edilen Rahmanlar ve Ke
raae köprüsü misaldir. Bergama, Bakıt 
çay üzerindeki eıki lzmir köprüsü na 
mile maruf büyük vakıf köprü de dü
ezltilecektir. Bu köprü Berırama ile 
civar köylerin de muva&alaıını temin 
ediyor. Evkafın en mühim varidat 
membalarmdan biri zeytinliktir. Vila
yet dahilinde ve kazalarda bulunan 
zeytinliklere büyük bir itina ile ba
kılmaktadır. Bunlann haritaları çıka
nlmııtır. Bergamada aıılanrp ve '°" 
aeneler zarfında mahıul vennefe bat· 
lıyan binlerce zeytin ağacı vardır. 

Bir çete yakalandı 
MALATYA, 11 - Yedi seneden be

ri Adıyaman, Çeliki.n, Ki.hta dalla
rında, Urfa, Maraı, Antep Vilayetleri 
mağaralarında ıakavet yapan ve yol 
keıip, dağa adam kaldıran beı kitilik 
haydut çetesinden son iki kiti de niha
yet geçen gün bir mağara içinde kıs
tırılarak yakalarunıı, ıehrimize geti
rilmiıtir,. Çete efradından üçü, evvel
ki sene, jandarma kuWetleri tarafın
dan öldürülmüıtü. . • Sürgülü Hace
nin oğlu Bekir ile Şeref Hanlı Emiıe
nin oğlu Abuzer, ismindeki bu iki hay• 
dut, evvelki gece elde edilerek, çete· 
!erine nihayet verilmiıtir. 

ıacaktır. 
Yol ve mektep sahasında vilayeti· 

mizin en p.~ri kalan kazası Çine j .. 
di. Bugün ise hem bu ihtiyaçlar te
min olunuyor, ve hem de fikir aaha .. 
sında da büyük emek ve himmetler 
aarfolunuyor. 
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Alman milleti 
Kararını verdi 

(Başı 1 inci sahifede) 
yüzdür. 

Hükumetin takip ettiği siyasetin tas 
vip edilip edilmediği hakkında saat 
20,30 da halkın umumi reyine yapılan 
müracaat ilk neticeleri vermiıtir. 

Bu müracaat neticeıinde verilen 1. 
milyon 151.650 reyden: 1.068.350 si 
yani yüzde 93 Ü lehte 44.900 Ü yani 
yüzde dördü aleyhte tecelli etmittir. 

38400 rey puılaaı muteber addedil
memittir. Bunlar yüzde 3,3 raddeain
de bir niıpet teşkil etmektedir. 

Ayni aaatte Rayhftag Meclisi için 
yapılan intiba6at ta ıu ilk neticeleri 
vermİ\\'İr: 

1.171.351 reyden 1.091.500 ü yani 
yüzde 93,2 ıi Milliyetçi Soıyalistlere 
verilmittir. 79.851 rey puılaaı mute
ber aayılmamııtır. Bunlann niıpeti 
vüzde 6,8 dir. 

Mareıal HinJenburg'un 
beyannameai 

BERLIN, 12 (A. A.) - Volf Ajan
ıından: 

Umumi İntihabatın arifesi olan dün 
aktam Reisicümbur Mareıal Hinden
burg Alman milletine hitaben bir be
yanname neıredere:C, Almanlan ken
di ıiyaaeti ve hükfunetin siyaseti lehin 
de rey vermeğe davet etmiıtir. Reisi
cümbur bu ıiyasetin §Cref ve sulh ıi
yaaeti olduğunu ehemmiyetle kaydet
mektedir. 

Bu beyanname, umumi aiyaaetimizi 
idare eden Alman Mareıali ile bugün 
Almanyayı idare edenler araaındaki 

birliğin ıar11lmaz olduğunu göster
mektedir. Maretal diyor ki: 

"Dahilde ihya meaaiıi ve hariçte de 
ıulh, feref ve hukuk müsavatı: İtle 
Alman devletinjn mevcudiyetini istinat 
ettirmek istediği temeller bunlardır. 

Şerefimizi muhafaza etmek istiyoruz. 
Fakat ayni zamanda hakiki bir sulh 
ta iıtiyoruz. Hariçten bize harpçüya
ne niyetler atfolunuyor. Bunlar birer 
bühtandır. Almanyada hiç bir fert 
§iddete müracaat suretile bir teıviye 
bulunması arzuıunda değilair. Benim 
gibi Üç harbin fecayiini tatmıf olanlar 
yeni bir harbi iıtiyemez. Onlar sulhün 
muhafazasını Alman milletine ve bü
tün dünyaya kartı en mukaddes va
zife olarak telakki edebilirler. Al
man Hükumeti Baıvekilin lisanile 
bütün milletlere temin etmiıtir ki: Bi
zim arzumuz samimi bir anJaıma elde 
etmektir. Baıvekil Almanyanm her 
hangi bir fili ıilah bırakımı mukave
lesine iıtirak etmek azmini müteaddit 
defalar göıtenniı ye diğer milletler de 
ayni karan Yerirlerae mutlak bir aiJAh 
bırakımına amade olduğumuzu beyan 
etmiştir. Biz ıulhü yürekten iıtiyoruz. 
Fakat bu aulh terefli ve hukuk müıa
vatına müstenit muslihane anlatma 
fikri aleyhinde bulunduğumuzdan do
layı değil, fakat bütün dünyaya galip 
ve ma.~liip, ıilihlı ve ıili.hsız v~ hür 
ve eair miUetler gibi bir farkın ida
mesine artık imkin olmadığını ve ke
za hakiki bir anlaşmanın, hakiki bir 
ıulhün ancak hukuk müsavatı dahi
linde mümkün olabileceğini göster
~ek İçin çekildik. Benimle ve batve
kılle beraber hukuk miiaavatı ve tcref
li sulh için rey veriniz. Alman Birli
ğini yeniden elde ettiğimizi ve bu bir. 
)iği kat'i olarak mu~yaza azmini bü
tün dünyaya gösteriniz.,. 

ltalyaJaki Almanlar 

ROMA, 12 (A.A.) - ltalyada bu
lunan Almanlar bu aabab Roınada top
l~ak buıusi trenle Civitavecchiaya 
g>tmıtler ve oradan Alman Duiabourg 
vapuruna binerd< ltalyan kara ıula
nndan ayrılmak için sahilden üç mil 
uzaklattıktan ıonra umumi Alman inti
habatına ittirak eylemişlerdir. Alman 
ıefiri ile ıefaret erkanı da hazır bulun
mupardır. 

ilim adamlarının beyannamesi 
. LEIPTZIG, 12 (A.A.) - Volf a
ıansından: 

.. Halkın reyine bugün vuku bulacak 
muracaat ve yapılacak intihabat ari. 
fesinde Alman ilim ve fen aleminin ida. 
reai batında bulunanlar bir tezahür 
tertip elınitlerdir . ' 

Bu tezahür eınaaında en büyük Al
man bilgiçleri, yer yüzündeki bütün i
lim ve fen adamlarına hitaben bir be
yanname neıretıniılerdir. 

C2 

Milliyet'in romanı: 60 

Hayvan ticareti 
Muhtelif memleketlerle 
mukaveleler yapılıyor 
ANKARA, ı2 (A. A.) - Hayvan 

ticaretimizin inkitafı etrafında alınan 
tedbirlere ait sorulan bir suale Ziraat 
Vekaleti erkanından aali.hiyettar bir 
zat fU cevabı vermittir: 

Uffayvan ticaretimizin inkişafına e .. 
aas olacak baytari mukaveleler akde
diyoruz. Bu mukaveleler genİf hayvan 
ticari bareektferinde meri kaideler ve 
kanunları kartılıklı tevhit etmeğe ma
tuftur. Ve beynelmilel esaalardan 
mülhemdir. Ruslarla 929 ıenesinde 
imza ettiğimiz baytari mukavele tat
bikatından her iki memleket büyük is
tifadeler etmitlerdir. Irak ve Suriye i
le parafe edilen mukaveleler de yakın
da tatbik aahaaına geçecektir. Yuna
niıtanla da bir mukavele akli için ız
har edilen mÜtekab.'ı arzu ve temenni
Jerin yakın ;amanda bir mukavele ak
li suretile neticeleneceğine ümidimiz 
vardır. 

"Bulgarlarla 25 ağustos 933 tarihin
de Sofyada parafe edilen baytari mu
kavelename de mütekabilen hayvan 
ticaretinin İnkİ§afını kolaylaştıracağı 
gibi her iki memlekete geçen haıtalık
lardan korunma için de hudut sahaım
da n 15 kilometre derinliğindeki mrn
takada muayyen vazifeli hudut bayta
ri teıkiltı vücuda getirilecektir. Muka
velename her iki memleket için büyük 
ve faydalı neticeler verecektir. Çiftçi 
olan ve ayni zamanda hayvan ihraç 
eden memleketlerin bu gibi mukave· 
lenamelerle biribirlerine bağlanmala
nnın büyü faydalan vardır.,, 

Sıhhat müsteşarı dün 
Ankaraya gitti 

Cenevrede Milletler Cemiyeti aıhbi 
~omiayonuna hükômetimiz namına İ§-

~ tırak eden Sıhiye Yeki.Jeti Müateıarı 
Hüsamettin Bey ıehrimize gelmiş ve 
Vilayet Sıhhiye Müdürlüğüne giderek 
Müdür Ali Rıza Beyle görüşmüıtür. 

Müıteıar Bey, bundan sonra Tokat
byan otelinde Qİr müddet iıtirahat et
mit ve akıam trenile Ankaraya dön
müıtür. 

Hüaamettin Bey, dün, bir muharri
rimize Cenevre aeyahati hakkında §U 
izahatı vermiştir: 

- Pariıte 23 teırinievvelde topla
nan beynelmilel bıfzıaaıhha kongresi
ne İflİrak ettim. Kongrede hıfzıasıhha 
n?kainazanndan arazi ıslahatı ve ıe .. 
hır hıfzıssıhhası mevzuubahis edildi. 
Bundan ıonra Cenevrede Milletler Ce
miyetinin hıfzıssıhha komitesi içtima
lannda bulundum. Orada dünya buh
ranın.ın sıhhat Üzerine olan tesirleri 
ııbn~, ~anser, cüzam ve diğer içtimai 
ve ıan hastalıklar görütüldü. 

"Ben de bu münasebetle memleke
timizdeki aıtma mücadelesi hakkında 
bir rapor hazırlıyarak komiteye tak
dim ettim.,, 

Bütçe vaziyeti 
(Başı 1 inci sahifede) 

sun, bazı vergileri de biraz indir
meğe mecburiyet görülüyor. Sayım 
vergisi bunlardan biridir. Bütün 
bu s~bepler ve zaruretler; yeni 
vergı aramayı icap ettiriyor. Ara
nacak yeni vergiler arasında res
mi ve hususi müeaaelerin memur
larından küçük bir nispet dahilin
de yeni bir vergi alınması da ihti
mal dahilindedir. Bugüne kadar 
hiç bir karar ve vaziyet tespit edil
memiftir. Maliye Vekaletinde bu 
mevzu etrafında tetkikat yapılı
yor. Konacak yeni verginin adila
ne olması ve muhiti çok tazyik et
memesi de bilhassa iltizam olunu
yor. Türkiyenin dahili ve harici va
ziyetinin kuvvetli ve habrı sayılır 
bir halde olmasının sebep ve amil
leri arasında bütçesinin mütevazin 
olması, icabında kendi vesait ve 
menabiile yafayabilmesi imkanı
nın ön safta yer tuttuğunu bütün 
milletin takdir edeceğine Ankara
da umumi kanaat vardır. 

Maarif Vekili 
(Başı 1 inci sahifede) 

titü&ü için yeni bir bina yapılacağı 
doğru değildir. inkılap Enstitüaü de 
diğerleri gibi üniver&ite binası içinde 
kurulacaktır. 

"Şair ı>e &anatkôrları himaye hak
kında esaslı tedbirler alacağız.,, ceva
bını verdi. 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'Ja rinema 

Yazan: VICKI BAC./M 
Adam topuklan üzerine çömeldi 

.,e hep bir fiat üzerine ucuz mal sa
tan büyük mağazaların ikramiye ola
rak verdikleri aynalara benzer ufak 
değirmi bir aynayi k&'§ıaına koydu. 
Ağır ve tiyatrovari bir ıesle: 

- Jnaanın fikrini teluif ebneaine 
bu aynanın çok yardımı olur, dedi. 

Merdivenin Üzerinde yalnız iki 
cümle konuıacaklardı. Sonra Blac
keley çıkıp gidiyordu. Bu sahneyi dört 
defa tekrar ehnek icap etti. Donka 
hiddetten titrediğini hissediyordu· fa 
kat vücudünün titremesine müsa'ade 
etıniyordu. Hiddetli olduğunu, hiddet 
li olduğu için de çirkinlcttiğini de an 
lıyo~du. Nihayet saat yediye doğru 
her lf yoluna girdi. Eiaenlohr keyifaiz 
ve uyuklar gibi bir hal almı~tı. O böy 
le olduğu zaman yanında çalışan ak-

yıldızlarının romanı 
Terc2me: KAMRAN ŞE.RIF 

törler de gevterlerdi. Saat yediyi on 
ceçince ikinci sahneyi çevirmek için 
bütün hazırlıklar lamam oldu; bu sah 
ne rokoko dekorlarla süslü bir kapı
nın yanında cereyan ediyordu. On da 
kika aonra da Blackeley' de bir sinir 
buhranı ba9ladı. Kollarını havaya kal 
dınp ıitemkar sözlerle dolu bir nutuk 
İra~u;ıa baıl:ıdı. Makiyajı, komedyen çeh 
resının genı§ kıvrımlan içinde sertleşi
yordu. 

Fotoğraf makinesinin arkasındaki 
zulmett•n çıkan genç Smitb ona ko
lonya verdi. Eeisenlohr mantollü ıiga
rasını ağzıncla çekerek bekliyordu. O
nun en eaaalı prensiplerinden biri ak
törlerinin isteri buhranlarına boyun 
eğmemekti. 

Bu e•nada Donka hep Oliver'i dü
şünüyordu: 
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Balkanlılara 
(Başı 1 inci sahifede) 

pılan toplantıların en verimlisi ve fay
dalm oldufu iddia edilebilir. Gayeye 
mevcut bir takım zorlukları ortadan 
kaldırmakla varabileceğiz. Burada 
bi rnoktayı hatırlatmak iıtiyorum: 
Bükret konferansında Bulgariatan di
ğer bet millet tarafından kabul edilen 
miaakı imzalamaktan çekindi; çünkü 
bu zorluklar ve çetinlikler henüz ber
taraf edilemedi. Bununla beraber ko
miayonlann her türlü çalıtmalarına 
biz Bulgarlann iıtirak ettiğimizi ila
ve etmek isterim. 

"Gerçi bütün komisyonlarda hepi
miz bir çok netice ve muvaffakıyetler 
teminine imkan bulduk; fakat siyasi 
itler aahasmda biraz geri kaldık. Bu 
ıahada da bayırlı ve parlak neticelere 
varmak için her türlü emekleri aarfet
ıııemiz Jizungeldiğini tanımalıyız.,, 

Romanya murabbaı heyeti reisi M. 
Pella da fU beyanatta bulunmuıtur: 

"Balkan konferanslarında aarfedi
len ve edilecek gayretlere Romen mu
rabbaı heyeti lbaliıane ve hudutsuz 
bir surette iştirak edecektir. Romen 
murabbaı heyeti, Romanyarun harici 
ıtlerini çeviren M. Titulescu'nun ıah
aında, Balkan yanmadasında ıulh ha
lini hakikatlettirmek isteği gibi kuv
vetli bir azim ve irade bulmuı olmak
la iftihar eder. Romen murahhas he
yeti, meaaimize kartı gösterdiği alika · 
dan dolayı Yunan hükilmetine ve bizi 
gayet samimi surette kar§ılamasıntlan 
dolayı da Selanik halkına teıelf.kür 
ebnekle dördüncü konferansı aıneain
de barındıran Yunanistana da tetek
kürlerini bildinniı olur.,, 

Rufen E§J"ef Beyin nutku 
M. Pella'dan ıQnra Türk milli gru

pu umumi katibi aöz alarak çok par• 
lak ve güzel bir nutuk söylemiı, kon
feransı sineainde barındıran misafiı·
perver Seli.nik'ten uzun uzadıya bah
•etmiş, onun tarihini hatırlatmıf, siya
ai haklara kavufm& ve esaretten kur
tulma hareketlerinin Selanik'te doğ
ciuğunu İspat etıniş, Selaniği Yunan 
Cümhuriyetinin ikinci hükilmet mer
kezi olarak ıelimlanuıtır. 

Türk milli grupu umumi katibi, nut· 
kuna §Öyle devam etmiştir: 

.,Batıl fikir ve itikatları yıkan, yeni 
bir hür cemiyet kuran, ıulh ve müsa· 
le-meti ıeven, her türlü anlatma dü
§Üncelerine müsait ve muktedir bulu. 
nan büyük kurtancnnız yaratıcı Muo
tafa Kemal, siyasi ilk ilhamlannı bu· 
radan almııtır.,, 

Bu sözlerden sonra hatip konferan
sı aözgeliıi l!derek demiıtir ki: 

"Memleketlerimize ilifİği olan me
aele ı>e mevzu/arı açık kalplilikle ko
nuıtuk. Son ülkümüze, altı Balkan 
memleketi ara/lolnda bir birlik vücuda 
getirme hedefine doğru bir adım daha 
ilerledilr. Mustafa KemaJ'in .özleri 
büyük bir kıymet ve ehemmiyet alır ve 
b~im na.arı.mı%da .sarsılmaz bir inan 
ıekline bürünür. Yurtlanmı.za, altı 
Balkan memleketinden her birinin bir
lik hakkındaki düıüncelerini yapmağa 
yemin elmiı birer mücahit olarak dö
nelim.,, 

Yugoslavya murahhaıı ne diyor? 
Daha sonra Yugoslavya batmurah

hası söz alarak tunları aöy1emittir: 
"Balkan memleketlerinin elbirliğile 

çalıtmaları - ki en son ve yüksek ga
ye müddetini teıkil etmektedir. - bi
zim derin kanaatimize göre bu mem
leketlerin iktısadi vaziyetini pek çok 
düzeltip iyile~tirebilecek bir mahiyet
tedir. Bu halin diğer sahalarda, bilhas
aa siyaset ve hars aahalanndaki vazi
yeti de düzelteceği biç ıüphe götür-
mez. 
-••H•HlllllllllU•HIHllllllllUlllllllHl•IH•lllllll .. 

•• 
Universite hocaları 

(Başı 1 inci sahifede) 
maatlarına zam yapı]mııtır. 

Üniversite ıslahatı, İn§aat ve saire 
için aenelik üniversite bütçesi haricin
de verilen tahsiJıat bibnittir. Eczacı 
ve Kimya Enıtitülerinde yapılacak ta
dilit ve inıaat için para kalmanıı§tır. 
Yeni tahsisat için dün telgrafla veka
lete müracaat edilmiştir. 

Üniveraite arkasında in§a edilen ye
ni te~rihhanenin evvelce yapılan ketif
ten daha fazlaya malolduğu anlatıl
mıştır. Mühendis mektebi hocaların
dan mürekkep yeni bir keıif komisyo
nu letkil edilmittir. Bu komisyon ikin
ci bir keıif yapacak, raporunu vekale
te gönderecektir. Bu intaatı ihale e
den eski ıslahat komiteai azasından 
Avni ve Rü,tü Beylerin ve vekalet mi
marı M. EgJ'in maJümatlanna müraca
at edilecektir. 

T abibiadli Hikmet Bey 
Üniversite Tıp Fakültesi doçentliği

ne tayin edilen tabibiadli Hikmet Bey 
yeni vazifesine batlamak üzere eaki 
vazifesinden iatifa edecektir. 

- Oliver, Oliver, Oliver.... beni 
bekle... gitme... geliyorum... her ıey 
yoluna girecek •.• beni bekle •.• bekle .• 

Yüzüncü defa olarak Manuela'nın 
kolunu tuttu, bileğini büküp aaatine 
baktı. Y elkuvan durmadan koıuyor
du. Daha sekize otuz bet dakika var
dı. Bir anzaya uğramamak tartiyle 
Stüdyodan aaat sekizde çıkılsa vak
tinde İıta&yonda bulunmak mümkün 
olabilecekti. 

- Sana yalnız: Güle güle, diyece 
ğim ..• Seni yalnız bir an görmek isti
yorum. 

Yüzden makiyaji temizleme, elbi
ae deiitlinne. Wilshire bulvan bu aa 
atte ekseriya tıkalı bulunurdu... Bel
ki 6 ıncı yoldan geçmek mümkün ola 
bilecekti ... 

Eiıenlohr ıoğuk kanlılıkla sordu: 
- Batlıyor muyuz? 
Blacke~(oy oniformasını düzeltti. 

Yalancıktan yaptığı sinir buhranının 
biraz faydaaı olmuı gibiydi. Fakat 
buhran da tam buhrandı. Blackeley 
seali sinemanın istilzam ettiği sarih, 
şamatasız tekniğe uyabilmek için cid 
den iatırap çekiyordu. Donka ona kar 
fi müphem bir meyil ve muhabbet du
yuyordu. Tiyatronun mübalağalı oyu 

beyanname 
"Dördüncü Balkan konferansı -

iktısal bakunrndan - meaaisine bü
yük bir muvaffakıyet kaydine imkan 
bulmu§lur. Balkan memleketleri ara
aında - Balkan gümrük birliğine doğ
ru götüren ilk sağlam adnn olarak -
mevzii bir iktıaadi anlatma metni ha
zırladık ve bunu İttifakla kabul ettik. 
Bu suretle Balkan memleketlerinde 
yetiıtirdiğimiz mahsüllerin daha ge
nit mikyasta mübadelesini kolaylat
tırmak için rüçhan eıaaına dayanan 
muamelelere imki.n yollannı açtık.,, 

Makedonya Valİ6inin nutku 
Makedonya Umumi Valisi M. Dra

guniı de tunlan aöylemiıtir: 
"Baıvekil M. Çaldaria ıizi Yunan 

milleti namına bizzat aelamlamak 
için - çok arzu ettiği halde - Selani
ğe gelmeğe imkan bulamadığından 
dolayı duyduğu teessürleri bir defa 
daha ıizlere bildirmeğe beni memur 
etti. 

"M. Çaldaris, dördüncü Balkan kon 
feransınrn çalıtmalarım iyi bir netice .. 
ye bağlamak suretile kazandığınız 
muvaftakıyetlen dolayı size hararetli 
tebriklerini ulattırmağa da gene beni 
ta,•sit etti. 

"Balkıln milletlerinden her birinin 
milli faaliyet çerçevesine giren her 
türlü ıubeleri temıil eden yüksek tah
ıiyetlerin sürekli surette bir arada ça
lıtmaları ve dostça temasta bulunma
ları düıünce ve duygularımızın Balkan 
Birliği ülküsüne bağlanmaaı gibi çok 
ehemmiyetli ve ıüm.Ullü bir nimete vü
cut vermiıtir. Bu suretle Balkan Bir
liğinin en esaslı zanıret olarak tanın
ması, milletlerimizin her türlü içtimai 
ve milli hareket ve letebbüslerinde i
kinci bir tabiat, bir reflex halini ala
caktır. işte ancak o zamandır ki., bü
tün zorluklar ve çetinlikler adeta mu
cize kabilinden olarak ortadan kalka
cak ve bugün bize. elde edilmeıi mu
hal gibi görünen ıeyler bütün vüs'at 
ve şümüllerile hakikat ıeklini alacak
lardır. 

"Sizi samimi surette ael&mladığnn 
tu dakikada Yunan millet ve hüku
metinin aaygı ve dostluk duygulannı 
menıup olduğunuz milletlere lütfen 
bildirmenizi rica ediyorum.,, 

BEYANNAME 
Dördüncü Balkan konferanaı, çalıf

malannın bitmesi münaıebetile bütün 
Balkan millet ve hükı'.imetlerine hita
ben bir beyanname netretmİflir. 

Bu beyannamede bilbaasa deniyor 
ki: 

"Dördüncü konferanstaki meaai it
tirakimiz milletlerimizin kurtuluıu, 
maddi ve manevi sahalarda kalkın
maaı gayelerinin ancak birlik ve anlat
ma yolunun sonunda olduğu bakkmda 
zihnimizde yer bulan Atina ve, Delf 
toplantılarına biraz daha teeyyüt eden 
İstanbul, Ankara ve Bükret müzake
relerinde çalıtmamıza hakim olan ka
naatimizi bir kat daha kuvvetlendir· 
mittir. 

"Sonuna yaklaıan bu sene içinde 
elde edilen ilerlemelere müsteına bir 
hususiyet veren cihet tesanüt, vifak "Ye 
sulh zihniyetinin geçmit zamanlarda 
olduğundan daha fazla bir kuvvetle 
kendini göıtermit olmasıdır. 

"Görülen bazı fikir aynlıklarının 
eski itiraz ve muhalefetlerin, eski ni .. 
za ve münakaıaların hafif birer ak
ıinden bqka bir §ey olmadığı bakika
tının bu sefer de anlaıılmasına imki.n 
bulunmuştur. 

"Bizi biribirimizden bili ayıran ih
tilafları hafifletebilecek ve bizi en 
çok memnuniyeti mucip hal suretleri
ne götürecek yeg.ine amilin elbiriliğıle 
çalı§lllamrzdan başka bir ıey olmadı
ğına ve olanuyacağına hepimiz İl\an 
getirmit bulunuyoruz. 

"lıte bunun içindir ki ,altı Balkan 
memleketinin devlet adamlanna tevec 
cüh ve hitap ediyoruz, onların Balkan
lar hakkındaki iyi niyetlerinden yar
dım ve ku..Vet alarak biribirlerile te
mas etmelerini, bir çok taraflı muka
veleleri tatbi kmevkiine koymalarını, 
Balkanlılar arasında mütteı•ek mües
ıeseler, teşekküller kurmalarını ve 
bunları kuvvetlendirmelerini kendile
rinden iıtiyoruz. Biz bu müeuese ve 
letekküllerin hakikat halini almau i
çin bir müzakereye eaaa olabilecek 
bir takım layihalar hazırladık. Bu 
projelerde, bu bir çok taraflı mukave
lelerde, ve Balkanlılar arasında müş
terek müeaselerde bir takım eksikler 
bulunacağı ıüpbesizdir. Bunları dol
durmak ve düzeltınek Balkan Hüku
metlerine ait bir iştir. Bu iıe' giriıildi
ğini görmek bizi pek çok sevindire
cektir. 

"En z(yade ehemmiyeti olan cihet 6 
Balkan milleti arasındaki teıkilat ve 
anlatma itine - bir çok taraflı muka
veleler akti ve Balkanlılara ait müıte
rek müeıseaeler ve teıekküller vücu
da getirmek ıureti.le devam etmek-

nundan kurtulmanın ne kadar güç ol 
duiunu o da bilirdi. 

Saat yediyi kırk geçiyor. 
Donka Eisenlobr'a haykırdı: 
- Artık dunruyacak mıyız? Yor

ğunuz. Ben de yoruldum artık .•• 

-İmkan yok. 
Projektörler ıtıldamağa baflamıt

tı bile. Donka Eiaenlohr'u gönniyordu 
Yalnız auaJini ititti: 

- Hazır mıyız? 
Tam bu gerginlik anında Dnnka 

dekordan ayrılıp Eisenlohr'a doğru 
yürüdü; fotoğraf makineaiyle mrluo
fonun arasından, ainirli Piluief'le ve 
ıabıraız muavinleriyle aabırlı elektrik 
çilerin araaından geçti, kablolann üı 
tünden atladı, ıahnenin korkunç de
recede aydınlık sahasını ihata eden, 
İnaan gölğeleriyle dolu, loı mıntaka
ya girdi. Eisenlohr'un yüzünü iki eli
nin arıuına aldı. insanları elde etmek 
ve büyülemek iatediği zaman müra
caat ettiği ve gayet tabii bir tarzda 
yaptığı hareketlerden biri de bu idi. 

Kulağına fısıldadı: 
- Treye gitmem Jizım ... 
Eisenlohr mütehayyir bir tavırla 

yüzüne baktı. Sonra gülümsedi. Mary 

Deniz Levazım Satına!ma 
Komisyonundan: 

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

Deniz Kimyahanesi ihtiyacı için yukarıda mikdarı yazılı 
130' kalem kimya alat ve edevatı 4 birinci kanun 933 pazarte
si günü saat 14 le aleni münakasa ile alınacağından talip o -
lanlarm yevmi mezkurda ıartnamesini görmek isteyenlerin 
de her gün Kasnnpa§ada Deniz Levaznn Satmalma komisyo • 
nuna müracaatları. (6190), 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Sahnalma Komisyonundan~ 
1 - Gümrük Muhafaza memurları elbiselerine muktaıi 

28 kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 16-11-933 tarihine raslayan perşembe gÜ • 

nü saat on dörttet Gümrük muhafaza umum kumandanlığı sa• 
bnalma komisyonunda yapdacaktır. 

3 - İstekliler yevmi mezkiirda yüzde 7,5 muvakkat le· 
minatlarile komisyona gelsinler. Malzeme nümuneleri komis• 
yonda her gün görülebilir. (6204) 

Ticaret lıleri Umum Müdürlüğünden : 
Türkiye Cümhuriyeti ile Sosyaliıt Sov yet Cümhuriyetleri ittihadı hükumeti ara• 

aında münakit ticaret ve seyriıefain muka velenamesi ahkiimına te..-fikan tescil edil • 
mit olan Sovyet Soıyalist Cümhur;yetleri ittihadı müessesatından ( Soyuzneft Ekı• 
p<ft't Neft Sendikat) müessesesi bu kere müracaatla Türkiye umumi vekilliğine mİİ 
eaaeıe namına yapacağı itlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, 
edile_n ve üçüncü §Alııs sıfatlarile haz:r bulunmak ve kendisine verilen veklletnam• 
müddeti 3ı birinci kanun 1933 tarihinde hitam bulmak üzere Mösyö (Nemof Vik• 
tor (Pavloviç) i tayin eylediğini bildirmİf ve lazımgelen vesikayı vcrmiıtir. Key• 
fiyet kanuni hükümlere uygun görülmü,olmalda ilan olunur. (9775) 

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

alalı tebbiyeye talip çıkmadığından münakasa müddeti 
15-11-933 çarıamba gÜnÜ saat on beşe talik edilmiştir. Talip 
lerin o gÜne kadar teminat mektuplarile Vilayet Daimi encu· 
menine müracaatları. (6122) 8375 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mevki ve Cinsi Senelik icarı 

Lira 
Tophanede Karamustafapaşa caddesinde gÜmrük kar
şısında 197 No. lı dükkan. 264 
Tophanede Topçular caddesinde 343-353 No. dükkan 240 
Tophanede Topçular caddesinde 351-361 No. dükkan 300 
Beşiktaş Hayrettin iskelesinde kahvehane arsası 305 

Yukarıda cins ve mevkileri gösterilen yerler hizalarındaki 
kiralar üzerinden birer sene müddet ve açık arttırma uııulile 
27-11-933 pazartesi günü saat 14 te ayrı ayrı kiraya verilece 
ğinden İsteklilerin müracaatlan. (6041) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
/ 1 - Gümrük Muhafaza Deniz İşletme vasıtaları için dört 

ton makine, beş yüz kilo valve 1in, be§ yüz kilo silindir yağı ka· 
palı zarfla münakasaya konulmuştur. /-' 

2 - Münakasa şartları kağıdının tasdikli suretleri Güm -
rük Muhafaza Umum kumandanlığı İstanbul Satmalma ko • 
misyonundan alınacaktır. ' ~ 

3 - Münakasa 3-12-933 tarıhine raslayan ı>azar günü sa 
at 14 te<iir. 

4 - Müankasaya girecek fer hangi ticarethane ve müesse 
se sahibi veya vekili olduklarını isbat edecek vesikai makbu· 
leyi ve biçilen bedelin yüzde Yedi buçuğu olan iğreti gÜvenme 
lerile teklıf mek~uplarını ihale den evvel komisvmıa verecekler 
dir. 

5-Örnek satmalma komisyonundadır. 
görebilirler. 

İstekliler orada 
(6203) 

tir. 
"Dünyanın başka yerlerinde sulh 

tetkilatırun zafa uğradığını, tehditkar 
bulutların toplanıp yığılmakta olduğu 
görülen fU zamanda bizim yaıadığı
mrz yerlerde sulh ve mcaai iıtiraki iı
tek ve azminin meydana çıktığını 
mÜ§ahede ile iftihar ediyoruz. 

"Çoktan beri bırakmıt olduğumuz 
doğru ve gÜzel yola gene girmit bulu-

Fleg'in makalesini okuduğu muhak
kaktı. 

- Allah bütün kadmlann belası
nı versin. Bunu bana daha evvel ha
ber verseydin olmaz mıydı? Daha 
..-aklin var. Bu aahne de bitsin. Ben 
aeni vaktinde bırakırım. 

Donka baıiyle peki diye itaret 
etti, uılu akıllı yerine döndü. Bu ae
ferki aabnede bir Empire tarzında 
bir kanepe, kuyruklu piyanonun ya
nında ıütunlu bir li.mba. 

Eisenlohr Donka'yı çagırdı. 
- O konuşurken sen vazodaki gÜ 

lü alıp ağır ağır yapraklanru kqpara• 
cakıın. . Mi~ 

Her tey hazırdı. Donka rubasının 
plilerini daha iyi düşürmek için kal
çalariyle hafif bir hareket yaptı, ıon
ra gülü aldı. İcap edecek olursa bu 
filmde başka güller de yolaca}i:tı. Fa
kat bu gün kalbi ağır ağır çarpıyor
du. Kalbi saniyeleri sayıyordu. 

Blackeley yaklaıtı. Ondan doğru, 
bir makiyaj ve ter kokusu geliyordu. 
Parmaklarını koluna temas ettirerek 

- Bana cevap ver, dedi. 
Arzu edilmiyen bu tema.ata, bu ka 

labalıkta adamın sinirlerini çileden çı 

nuyoruz. Altı Balkan memleektinin 
tam bir surette bir araya gelip birl:-t· 
mesi ülküsünün aydınlattığı bu yolda 
çok daha hızlı adımlarla yürüyüp iler• 
lemek bizim için en büyük ve en yük
ıek vazifedir. 

"Konferans azaaı tarafından ittifak .. 
la kabul edilen karar mucibince gele
cek Balkan konferanaı Belgrat'ta top
lanacaktır.J, 

karlan bir fCY vardı. 
Donka elini itti. Şiddetle, acele ile 

ve alçak bir aeale: 
- Bana dokunduğunuzu istemiyo 

rum, dedi. 

Rolünün bu cümleıini haykırarak 
aöylemeai lazımdı. Fakat Donka bu 
cümleyi boğuk, ıalıiı andırır bir seale, 
son derece tabii olarak aöylemiıti. 

Eisenlohr gürültü ehneden yerin
den sıçradı ve alkıtlama iıareti yaptr. 
Donka'da, nereden gelirse gelıin ve 
ne kadar sesaiz olursa olsun alkışı 
duymak haaaaaı vardı. Onun için bu 
alkıtı ıırtında, omuzlannda, parmak
lannın ucunda duydu. Sahneyi kavra 
mı§tı. Yumruklannı çenesinin altında 
tutarak Blackeley'e döndü. 

- Benim kocam olaanız da bana 
dokunmağa hakkınız yoktur. Sizden 
nefret ediyorum, anlıyor muıunuz 
sizden nefret ediyorum ... Schüsselburg 
~aki mahpusları gördüm.... Açlıktan 
olen çocukları, kapılarının eşiğine ölü 
bir halde uzanmış kadınları gördüm ... 
Sizin elinizden yalnız bir fey geliyor: 
Öldürmek... Yalnız bir §ey iıtiyorsu
nuz: İktidar mevkii! 

(Devamı var) 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsuUi toz ve keıme ıekerler 29 Tem;:ıuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her isteyene aablmaktadır. Fiatlarımız eski~I gibidir. Yani latanbu!'da Sirkeci istasyonunda veya depolanmızda araba veya kayıkta 

ç~:!11:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ık!a Küp Şekerin Kilosu 39,50 lurustur. 
Ancak en az beı vagon ıekerl birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. l:ıtanbul haricindeki yerlerden yapılacak aiparlıler be· 
delin yüzde yirmisi petin ve ht tarafı hamule Qenedl mukabilinde ödenmek üzeıre cierhal göaderilir. Depodan itibaren bitin maıraflar 
ve mes'uliyet mütteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafında!! mütteri he1'abına sigıı>rla ettirilir. Slparlı bedelinin tamamını gön
derenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en atz bet vagon :aiparit ederek herl~linln temamuıı petin ödeyenler vagon batı11a bet lira 
tenzilattan i11tif ade ederler. 

Adres: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. Ne. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 
... ,.- ~. ,, -,,, -- ~ . ·- - .. - .. ' - ..... ~ . . ~ . ' ... . -.. -,,.. ., ' _. • ... ~· ' - p 

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

lem kereste ile 89 kalem muhtelif malzemenin pazarlık müna· 
kasası 15-11 -933 çarşamba gün ü saat l 5 şe bJraktlmıştır. T,;. 
liplerin o güne kadar teminat mektuplariyle Vilayet Daimi 
Encümenine müracaatları. (6123) 8376 

[ DEVLET DEMIRYOLLARI iDARESİ iLANLARI 1 
Yerli tıbbi eczanın kapalı zarfla münakasası 26-1 l -933 pa 

zar giinü saat 15 te idare binasında yapılacaktır. Fazla tafsi · 
lit Ankara ve Haydarpaşa vezselerindo birer liraya satılan 
şartnamelerde vardır. (6057) 8290 

İnihisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden 
İkinci taksitleri alınarak müskirat bey'iye ruhsatiye

lerinin Birinci kanun iptidasında değiştirilmesi kanun iktiza
sındandır. Kolaylık olmak üzere bu muameleye 15 Teşrini sa· 
ili 933 tarihinden itibaren başlanacaktır. Eski teskerelerin Nu 
fus ve Esnaf cüzdanlarının ve birer adet fotoğrafın berah~r 
getirilmesi icaheder. Dar vakta tesadüf ederek kimsenin zarar 
görmemesi icin hu muamele Birinci Kanun 5 inci gÜnÜne ka 
dar devam ettirilecektir. İşbu giinün saat 24 dünden sonra ya
Pılacak yoklamada teskeres:z içki sattığı görülenler hakkında 
kanuni muamele yapılacaktır. (6106) 8371 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
1 - Fakülteler ve hunlara bağlı mektep ve en&titülerde 

tedrisat 18 Teşrinisani 933 cumartesi gününden itibaren baş· 
layacaktrr. 

2 -- .\cılma resmi Maarif Vekili Beyefendi tarafından ya
pılacaktır. 

3 - ... takadarlara tebliğ olunur. (6224) 

lstanbul ikinci icra 
Memurluğundan: 

Mukaddema NuruosmaniyeServi S. 60 numaralı hanede mu· 
kim iken halen ikametgahı meçhul bulunan Saip Bey oğlu 

Hilanet Beye 
Emniyet Sandığına rehnet mek suretile mezkur Sandık ida 

resinden 1 Temmuz 931 tarih ve 45308 numaralı senet mu • 
cibince istikraz eylediğiniz sekiz liranın tesviye edilmemesi ha
sebile meblağı mezhur borcunuzun yüzde dokuz faiz ve yüzde 
i:iç kumsüyon ve faiz ve kumsüyon ve masarif yekônundan 
ruzde iki bucuk muamele vergisi ve masarifi icraiye ile maan 
tahsili husus"unun temini zımnında merhun bulunan bir çift ro 
:ıa küpe icra ve iflas kanınıunu 1 145 inci maddesine tevfikan 
Paraya çevrilmesi için daireye müracaatta bulunan alacaklı 
rnezkiir Sandık idaresi tarafın dan talep edilmesi üzerine ol • 
baptaki maddei kanuniye dairesinde tanzim ve herayİ tebliğ 
mübaşirine tevdian tarafınıza gönderilen ödeme emri zahrına 
mübaşirinin vermiş olduğu me~ruhatta mezkur mahalde ika -
met etmediğiniz bildirilmiş ol ınasma mebni tebligatı muktazi 
Yenin bir ay müddetle ilanen tebliği takarrür etmiş olmakla ta 
rihi ilandan itibaren 932 • 5341 doaya numarasile müddeti mu 
ayyenei mezkiire zarfında • icranın durmasını mutazammın şi
fahi veya tarihi olarak bir itirazı kanuni sert ve borcunuzu e
da eylemediğiniz takdirde müddeti mezkiirenin hitamını mü • 
tealap herveçhi talep merhun mücevheratıruzm paraya çevril
mesi hususundaki muamelatı icraiyenin gıyabınızda infazına 
iptidar kılınacağı malumunuz olmak ve bu husustaki ödeme 
ernrinin tebliği makamına kaim bulunmak üzere keyfiyet ila
nen tebliğ kılınır. (6210) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
. Adalar kazası hükUmet konağının 2830 lira 20 kuruşluk 
tamir münakasası 27-11 -933 pazartesi günü saat 14 te yapıla 
caktrr. İsteklilerin müracaatları. (6038) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Et 
31 ,000 kilo T q> Talebe Yurduna 

7 ,000 kilo Çocuk hastahanesine 
8,000 kilo Heybeliada san :ı.toryomuna 
2,500 kilo Kuduz tedavi m_üessesesine 

48,500 
Yukarıda yazılı Sıhhi müe•seseler için Mayıs 934 sonuna 

kadar o~an ikinci altı aylık et ihtiyacı olbaptaki şartnamesi 
Veçhile ve 5-12-933 salı günü saat 14 te kapalı zarf usulile iha 
le edilmek üzere münakasaya konınu~tur. isteklilerin müraca 
allan. (6176) 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre m'!• 
No. No.sı hammen kıymeti 
801 Kadıköy Osmanağa Salkım Ah.şap hane 2/7 1 859 T. L 
802 Boğaz·ci Yenimahalle Bakkal .. 6/13 14 555 ,. 
8[)3 ., Büyükderc Bayır Arsa arşım 376 Tamamı 14 376 ., 
8}4 ., ,, Büyülı:dere caddesi Hane ve dükkan 35/112 147-149 438 ., 
805 ,, Yeniköy Köybaft arlı:a.sı Muhterik hane arsuı •rıım 154 Tamamı 1 462 ,, 
806 ,. ,, " ., Arsa arşını 150 ,. S 450 , 
8:l7 ., ., Kuyu aş taşocıığı Ahşap üç hane ve bahçe arşını 380() ., 5,7,9 3500 .. 
808 Balıt Hızır çavuş yeni Hana 112 S8 60:> ,, 
809 Galata Kemankeş Yüksek kaldırım Kagir mağaza ye üstü ticarethane 37,50/120 118 24883 ,. 
Ylizde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimübııdil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller· 

den 809 sıra No. luıu kapalı zırfla dijederi ııçık arttırma suretile satıta çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 23/11/933 perşemb~ güuü saat 15 
tedir. Müzayedeye iştirak edcce'·.hr kapalı zarflarını ve pey akçelerini nihııyet saat on dört buçuğa kadar tevdileri liz ımdır. Şartname 
bankamız kapısına ası:mıştır. Seııei hııliye veriisile belediye resiml~ri müşteriye aittir. (6136] 

ltsT. MR. KUMANDANLIGI SA.AL. KO. tLANLARıf 
Harbiye Mektebi ihtiyacı ) 

için üç kalem sebzenin aleni 1 
münakasasınd:ı. verilen fiat pa· 
halı görüldüğünden 15 · 11 • 
933 Çarşamba günü saat 16.30 
za talik edilmiştir. Şartnamesi
ni göreceklerin her gün ve mü 
nakasasına girece!<lerin belli sa 
atinde Merkez Kumandanlığı 
Satın Alma komisyonunda ha
zır bulunmaları.(515) (6128) 

8365 

merbut kıtaat ve müessesat ih 
tiyacı için iki bin çeki odun 13-
11 -933 pazartesi günü saat 
13,30 da pazarlıkla satın alma 
cakbr. f'azarlığa gireceklerin 
belli saatinde Merkez Kuman
danlığı Satmaln'la komisyonun 
da hazır bulunmaları. 

i 

•• (~32) (6229) 1 

Merkez Kuınandanlığı ve 
kıtaat ve müessesat ihtiyacı i- · 
çin 56 bin kilo sığa eti 15-1 l· 
~33 çarşamba günü saat 13,30 
da pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 

1 Deniz Yolları l,Ietmesi 
ACENT ALARI ı 

Kanıkl!y • Köprtlbqı Tel. 4236• 

Sirkeci Mühürdar zade han T el. :22740 -----------Karadeniz Aralık Poııtası 
Sakarya vapuru 14 ikinci Teş· 

rin· Salı 18 de Galata rıhtımın
dan kalkarak Zonguldak, ine
bolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Or· 
du, Gireson, Vakfıkebir, Trab· 
zon, Rize'ye dönüşte bunlara İ· 
laveten Sürmene'ye uğrar. 

(6206) 8455 

lzmir Sür'at Postan 
İzmir vapuru 14 İkinci Teşrin 

Sah 11 de Galata nhtıınmdan 
kalkarak doğru lzmir'e gidecek 
ve döne<:ektir, (6207) 

AL Ti AY 
KIŞ 

lstanbulda ve memleketin bir çolı 
yerlerinde senenin hiç olmazs.o altı ay 
kış saydır. Sonbahar, ve k~ bi.hassa Is 
tanbulda yağmurlu ve karlı geçer. Ha 

' va rutubetli, yerler ıslak, ufuk kapalı V6 

1 sıkıntılıdır. Ancak ayağında bir çift !as· 
tik taşıyanlar bu rutubetten müte.,.sir 

olmazlar. Lastik diyince habra muti ka 
Cislaved markah yerli lastikler gelmeli 

dir. Bütün dünyada en fazla sarfiyatı o
lan lastikler yerli Gislaved lastikleridir. 

iLAN Harbiye mektebi ihtiyacı 
için alınacak 6 kalem sebzenin 
aleni münakasasmda verilen 
fiat pahalı görüldüğünden mü
nakasa 15 · 1 1 • 933 Çarşam
ba günü saat 15.30 da İcra kı
lınacaktır. Şartnamesini göre· 
ceklerin her gün ve münakasa 
sına gireceklenn belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satın 
Alına komisyonunda hazır bu
lunmaları. (514) (6129) 

gün pazarlığma gireceklerin ------------
belli saatinde Merkez Kuman· 1 ' 

8455 

Ha& kütüphanesi sahibi tüccardan 
Murat oğlu Sabri Efendi tarafından 

alacaklılanna lr.aqı ıelr.lif olunan kongur
dato talebinin kabulüne 2&-10-933 tan. 
hinden muteber olmak üzere iki ay me
hil itasına ve Konya avukatlarından 

Ali Rıza Beyin komiser tayinine Konya 
İcra lı.ikimliğince karar verilmiş olması· 
na mebni lıtanbulda yapo:lacak ilıinna • 
menin neşrinin ferdasmdan muteber ol • 
mak üzere yirmi gÜn zarfında mumaileyh 
Sabri Efendi de alacağı olanların Konya 

da Bed.estan içerisinde Yazıhanesinde mu 
kim komiser avukat Ali Rıza Beye müra 
caatla vesaiklerile beraber alacaklarım 

kayıt ettirmeleri ve mezkur müddet:n 
hitamından sonra vuku bulacak müraca
atların kongurdato müzakeresine kabul 
edilmiyerek hariç bırakılacakları Ye kon· 
guırdato müzakeresi İçin de 19-12-933 ı. 
rİbine müsadif salı günü saat 14 te ko-

danlığı Satmalma komisyonun 
dahazırbulunmaları. 1 VAPURCULUK 

,(528) (6233) : 
1 

8366 
* * • 

l 6 mcı Fırka ihtiyacı için 
669 giyim muhtelif numarada 
nal ile 21024 adet muhtelif nu· 
mara mıh 14-11 -933 salı gÜnÜ 
saat 15 le pazarlıkla alınacak
tır. Taliplerin he~li ı;aatinde te 
minatlarile Tophanede Merkez 
Satınalma Komisyonuna gel· 
meleri. (525) (6167) 

8434 

Y eşilköy Hava Makinist 
mektebi ihtiyacı için alınacak 
olan 350 çeki odunun pazarlı
ğındaki fiat pahalı görüldüğün 
den l 3-1 1·933 pazartesi günü 
saat 13 te yeniden pazarlığı 
yapılacaktır. Taliplerin mez -
kiir gün ve saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satmalrna ko • 
misyonunda hazır bulunmala -
rı. (529) (6232) 

Gedikli küçük zabit mekte· 
hi ihtiyacı için 20 çeki odun 13-
11-933 pazartesi günü saat 13 
te pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin mezkiir gÜn ve saa· 
tinde Merkez Kumandanlığı 
Satmalma Komisyonunda ha
zır bulunmaları. (530) (6231) 

* • • 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 65000 kilo koyun 6000 ki
lo kuzu 20,000 kilo sığır eti 
15-11-933 çarşamba günü sa
at 13 te pazarlıkla satın alına
caktır. Şartnamesini görecek 
lerin hergün ve pazarlığına gi
erceklerin belli saatinde Mer · 
kez Kumandanlığı Satmalma 
komisyonunda hazır bulunma 
lan. (527) (6234) 

* '· * 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıtaat ve müessesat ih
tiyacı için alınacak olan 4530 
çeki oduna talip zuhur etmedi 
ğinden 13-11-933 pazartesi gÜ 
nü saat 13,30 da pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. Pazarlığa gire
ceklerin belli saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satmalma Ko • 
misyonunda hazır bulunmala • 
rı. (534) (6227) 

• iF * 
Merkez Kumandanlığına, 

merbut lataat ve müessesat ih 
tiyacı için 8890 çeki odunun 
pazarlığında talip zuhur etme· 
diğinden 13-11-933 pazarte -
si günü saat 13,30 da pazarlık 
la satın alınacaktır. Taliplerin 
belli saatinde Merkez Kuman· 
danlığı Satmalrna Komisyo • 
nunda hazır bulunmalan. 

(533) (6228) .... 
Merkez Kumandanlığına Gülhane hastahanesi ibti • 

merbut kıtaat ve müessesat ih- yacı için 30 çeki hamam ve 30 
ti yacı için 103 bin kilo koyun çeki de yemeklik odun 13-l 1-
eti 15-11-933 çarşamba günü 933 pazartesi günü saat 13,30 
saat 14 te' pazarlıkla satın alı· da pazarlıkla satın alınacaktır. 
nacaktır. Şartnamesini göre • Taliplerin belli saatinde Mer • 
ceklerin her gün, pazarlığa gi- kez Kumandanlığı Satınalma 
receklerin belli saatindeMerkez Komisyonunda hazır hulun • 
Kumandanlığı Satmalma Ko. maları. (536) (6225) 
misyonunda hazır bulunmala· * * * 
rı. (526) (6235) Harbiye Mektebi ve mer • 

" ~ ~ hutu mekteplerin ihtiyacı için 
Merkez Kumandanlığına , 45bin kilo odunun pazarlıkla sa 

TURK ANONiM ŞiRKETİ 
lstanbul Acentalığı 

Telefon: 22928 -----------Karadeniz aralık postası 

SAKARYA Vapuru 
14 Teşrinisani 933 tarihine müsadif J 

Salı günü saat 18 de Galata rıhtımın· 
dan kalkarak Zonguldak, fnebolu, Si
nop, Samsun, Fatsa, Ordu, Gireson, 
Vakfıkebir, Trabzon, Rizeye, dör.Üş· 

te: bunlara ilivcten Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

Bandırm postas;
SAADET VAPURU 

14 Te§rİnİsani 933 tari~ine müsadif 
Sah günü saat 18 de kalkarak Ban-

dırmaya gidip gelecektir -----------Mersin aralık postası 
GERZE VAPURU 

15 Teşrinisani 933 tarihine müsadif 
çarıamba günü saat 10 da Sirkeci ı·ıh
tınundan lr.alkarak lzmir, Günlük, Bod 
rum, Fethiye, Dönüıte: bunlara iliiı

veten Fenike, Çanakkale, Geliboluya 
uğrayacaktır. (9788) 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 33 

(9334) 8076 

tın alınması 13-11-933 pazar· 
tesi günü saat 15,30 da icra 
edileceğinden taliplerin belli 
gün ve saatinde Merkez Ku • 
mandanhğı satmalrna komis • 
yonunda hazır bulunmaları. 

(535) (6226) 

... * * 
Askeri Müzede mevcut 17 

adet camekanın alt kısunlan -
nm tebdili 21-11-933 salı giinü 
saat 14 te icra lalmacaktır. 

Şartnamesini göreceklerin her 
gÜn ve pazarlığa gireceklerin 
belli saatinde Merkez Kuman
danlığı Satınalrna Komisyo • 
nunda hazır bulunmaları. 

(531) (6230) 

1 mi.ser mumaileybin yazıhanesinde topla· 
1 nılacağı ve toplanmaya takaddüm eden 

on gÜn İçinde alacaklıların komiseri ğe 
muracaatla bu baptaki vesaiki tetkik ede 
bilecekleri ve kongurdato müzakeresinin 
alacakWar tarahndan kabul ve imzasm· 

dan sonra on gün içinde vuku bulacak 
i!tihaklarıoda kabul olunacağı ilan olu • 
nur. (9762) 

Komi..,.. avukat Ali Rıza 

Kaclıkö icra Dairesinden: Bir bor • 
cun temini istifası zunnmd :ı mahcuz o .. 

lup satılarak paraya çevrilmesi m"kar • 

rer bulunan bir fotoğraf makinesi 27-11-

933 pazartesi gÜnÜ saat 10 dan 12 ye ka 

dar Kadıköy çarırsmda açık aı ttırma ile 

satılacağından yüzde iki buçuk resmi 

dellaliye müşterisine ait olmak üzere la· 

liplerin mezkur gün ve saatte mahal· 

linde bulunacak memura müracaat eyl&o 
meleri ve mezkür gün etyarun kıymeti 

muhammenesinin % 75 İni bulmadığı 

takclirtle müzay~denin 15 gün ı:ır.ra tek 

rar icra kılma.,.ğı ilin olunur. ( 9763) 

lstanbul Asliye mahkemesi birinci hu 
kulr. dairesinden: Türkiye imar bankası 
tarafından Sirkecide Köprülü ban nda 
Çadırcı zade Mehmet Liıtli Bey aleyhi
ne ikame edilen alacak davasmdan do 
layı tebliği muktezi davetiyenin, muma· 
ileyh Mehmet Llıtfi S-eyin ikamelgalımn 
meçhuliyeti hasebile R U. M. K. nun 141 
inci maddesi mucibince ili.nen tebtğine 
ve emri tahkikahn da 5.12.933 tarihine 
müsadif Salı günü saat 13,30 a tal.kine 
karar veı·ilmiş olduğundan mamai!eyhin 
yevm ve vakti mezkurda b'zzat tillikat 
hakimi huzuruna gelmediği veya b'r ve
kil göndermediği takdirde hakkında gı· 
ya.ben muameleye devam olunacağı iJin 

olunur. (9766) 



veren 
annelere 

r-3 üncü kolordu ilanları 1 
D:ırıca Askeri Satın alma 

Komisyonundan: 
Darıcadaki kıtaat ihtiyacı 

için a~ağıda cins ve mikdarı 
yazılı maddeler münakasa ile 
satPl alınacaktır. İhaleleri hi - 1 

zalarında yazılı tarih ve gün
lerde öğleden sonra yapılacak 
tır. Taliplerin şartnameleri gör 
mek üzere her gün ve ihaleye 
iştirak için de tayin edilen gün 
lerde Darıcada Alay Satına} -

1 

ma komisyonuna müracaatla -
rı. (3370) (5951) 

Arpa 184,000 kilo 15-11-
933 çarşamba kapalı :ı:arfla 

Yulaf 216,000 kilo 15-11-
933 çar§amba kapalı :ı:arfla 

Saman 200,000 kilo 16-11-
933 per§embe açık münakasa . .. . 

K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 
kapalı zarfta münakasaya konu 
lan 83,000 kilo koyun etine tek 
lif edilen fiat pahalı görüldü
ğünden pazarlığa konmu§tur. 1 
halesi 16-11-933 per§embe gü
nü saat 15 tedir. Taliplerin şart 
nameyi g?rmek üzere her gün 
ve pazarlığcı. iştirak için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KO. na mü 
racaatlan. (488) .(6192) 

8440 

*** K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 
kapalı zarfla münakaıaya ko
nulan 127,000 kilo bulgura 
teklif edilen fiat pahalı görül
düğünden pazarlığa konmu§ 
tur. ihalesi 18-11-933 cumar 
tesi günü saat 14,30 dadır. Ta
liplerin pazarlığa iştirak için o 
gün ve vaktinden evvel Fındık 
lıda 3. K. O. SA. AL. KO. na 
müracaatları. (490) (6193) 

8441 
••• 

K. O. Kıt'atı için kapalı zarf 
la münakasaya konulan 
790,000 kilo oduna talip çık 
madığmdan pazarlığa konmuş 
tur. ihalesi 16-11-933 perşem 
be günü saat 15,30 dadır. Ta
liplerin şartnameyi görmek Ü 
zere her gün ve pazarlığa işti
rak edeceklerin tayin edilen 
gün ve saatte Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. KO. na müracaat
ları. (489) (6194) 

8442 

* * •k 
K. O. Kıt'atı ihtiyacı İçin ka 

palı zarfla münakasaya konu
lan 590,000 kilo oduna talip 
çıkmadığından pazarlıkla alı
nacaktır . İhalesi 16-11-933 
perşembe günü saat 16 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa İ§tİ
rak için o gün ve vaktinden ev
vel Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KO. na müracaatları. (487) 
(6195) 8443 

* * • 
Catalca Mst. Mv. ihtiyacı i

çin açık münakasa ile alınacak 
19,000 kilo bulgura teklif edi
len fiat pahalı görüldüğünden 
ihalesi 18-11-933 cumartesi gü 
nü saat 14 te tehir edilmiştir. 
'falip?erin şartnameyi görmek 
Üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için de o gün ve vaktin
den evvel Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KO. na müracaatları. 
.< 486) (6196) 8444 

• • • 
Metresteki Topçu Atış Mek 

tebinden Ba§ıbüyükdeki depo 
ya pazarlıkla 30 ton eşya nak
lettirilecektir. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak için de iha
le günü olan 16-11-933 per 
şembe günü saat 14 te Fındık 
lıda 3. K. O. SA. AL. KO. na 
müracaatları. (485) ( 6197) 

8445 
• • • 

K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 
kapalı zarfla münakasaya ko 
nulan 46,000 kilo kesme ma
karnaya talip çıkmadığından 
pazarhkla alınacaktır. İhalesi 
16-11-933 perşembe günü saat 

ar asası 
u anınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir (9401) 

MOLİERE-AHMET VEFİK PAŞA 
KÜLLİYATI 

1- Savruk ( L' Etourdi ) 
2- infiali aşk ( Depit Amoureux ) 
3- Dudukuşları ( Les Precieuses Ridicüles ) 
4- Kocalar mektebi ( L' Ecole des Maris ) 
5- Kadınlar melrlebi ('L' Ecole des Femmes) 
6- Zor nikah ( Le Mariage F orce ) 
7- Tartüf ( Le Tartuffe ) 
8- Don Civani ( Don Juan ) 
9- Tabibi aşk ( L' Aınour Medecin ) 

10- Adamcıl ( Le Misanthrope ) 
11- Zoraki tabip ( Le Medecin malgre Lui ) 
12- Y orgaki Dandini ( Georges Dandin ) 
13- Azarya ( L' Avare) 
14- Dekbazlık ( Les Fourberies de Seapin) 
15- Okumuş kadınlar ( Les Femme Savantes) 
16- Meraki ( Le Malade İnıaginaire ) 

Kuruş 
40 
25 
15 
25 
30 
15 
40 
25 
15 
35 
25 
25 
40 
25 
40 
25 
445 

Büyük fedakarlıklarla meydana getirilen bu külliyata dahil eserlerin beherinin fiyab yukarda 
h'.zalarında gösterilmiştir. 16 kitaptan ibaret bu takım ayrıca dört c:lttıı toplanmıt ve mutena 

bir surette ciltlenerek d6rt liraya satışa çıkarılmışbr. 

Naşiri: Kanaat Kütüphanesi • 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

C Cncil Vakıf Han fatanbul 

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

Ttirklye f ı Bankası tarafından teıkil olunmuıtur, idare meclisi ve mildürler 
heyeti ve memurlan kAmilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke• 
tidir. Tilrkiyenin her tarafında (200) il ge~en acentalann111 hepal Tilrktü1'. Tür. 
kiyenln en mühim müeaaeaelerinln vebankalarımn aigorta.a~ını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigorlalarını en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları ıllr'at ve kolaylıklı ödor. 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefon: fst. 20 5 31 8064 

1 Askeri fabrikalar ilanları 1 
Askeri fabrikaları için 350 

ton Lavamarin kömürü pa -
zarlıkla mübayaa edileceğin -
den satmak isteyenler teşrini - ı1 saninin 14 üncü salı günü saat 
14 te Balarköy Barut fabrikala 
rında Satınalma komisyonuna 
gelsinler. (380) (6216) 

Piyanko müdiriyetinden: 20.000 li
ra kazanan 18.858 numara!ı biletin bet 
paraçıı 1 stanbulda, birer parçaları lzmir 
ve Bursada satılm,., bir a~edi Kasımpa
ıadan iade edilmiş, iki parça11 ıablmamış 
tr. 8.000 lira kazanan 15.022 numaralı 
biletin beş parçası latanbulda, birer par
çaları lzm:r, Bur. a ve Muiilada aatılmıı 
iki parpıı ntılmamı!tll". 4 oo:ı lira ka -
zanan 18,958 numaralı biletin üç parçası 
latanbul~a beş pa çuı (bir yarım bilet) 
Ankarad3. sahlmış. iki "Parçası ıatılmamıı 
tır. 3.000 lira ka>tnan 21,301 num'ralı 
biletin dört parça11 lstanbulda, birer par 
çaları İzmir, Ankaraa Gireson ve Li.pıe
kide satılmış iki p:ırçası satılmamıştır. 

İTİMADI MİLLi 
111 

TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 
ADAPAZARI TÜRK TiCARET BANKASILE 
Birleterek teşkilatını tevai etmiıtir. Mallarınızı bu Tilrk tirke

tine sigorta ettiriniz. Galata Bankalar caddesi 
İTİMADI MİLLi HAN 

Acentalraı: Adapazarı Türk T;cuet Bankası merke%İ ve şubeleri 
9588 

inhisarlar U. Müdürlüğü ı 
._ ____ A_.Iı~m .• ,,;.,_s __ a_tı_ın ___ K __ o_m __ is.y_o_n_,_u;,,.,.;i•l•a•n•Ia __ rı•.----

Adet 
360 

Cinsi J 
Mavi şişelere mevzu "Dan lanui" ve sair bu gibi levan
ta ve losyonlar. 

3768 Muhtelif esans ve kuplar. 
583 Muhtelif kolonya ve le vanta podra ve saç suları. 
Yukarıda adet ve cinsi yazılı ıtriyat 19-10-933 tarihinde top 

tan müzayedeye çıkarılarak verilen fiat haddi layik görülmedi
ğinden bu kere üç lasma ayrılmak suretile yeniden müzayede 
ye vazolunmu§tur. Taliplerin 20-11-933 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat on dörtte yüzde 15 teminatlarile birlikte Ci
balide Levazım Şubesinde müteşekkil Satış Komisyonuna ve 
malı görmek için de her gün sabahtan ak§ama kadar Kabataş 
mamulat ambarına müracaatları ilan olunur. (6098) 

11,30 dadır. Taliplerin şartna ------------------------
meyi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak için de o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KO. na mü 
racaatları. (484) (6199) 

. 8446 

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

çeliği ve ege gibi beş kalem malzemesinin pazarlık münakasası 
15-11-933 çarşamba günü saat 15 şe bırakılmıştır. Talip 
lerin teminat mektuplarile o güne kadar Vilayet Daimi Encü 

• • • menine müracaatları. (6125) 8378 

Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı o E T 
için açık !11ünakasa ile alınacak ,.. M ND _ X RA 
35,000 kilo kesme makarna-
ya teklif edilen fiat pahalı gö- Meşhur bir marka- daima emniyet telkin 
rüldüğünden ihalesi 16-11-933 eder " MOND - EXTRA., tıraş bıçağının 
perşembe günü saat 11 e te adı bütlln cihanda taaınmııtır. Bir paket 
bir edilmiştir. Taliplerin şart "MOND - EXTRA ,. brat bıçağı aldı-
nameyi görmek üzere her gün ğını% uman a'.danmadığınızı göreceksinİ%. 
ve münakasaya iştirak için de Her yerde satılır - 10 adedi 75 ku-
0 gün ve vaktinden evvel Fın- ru2tur. Toptan sıtıı: İıtanbul'da Keten-
dıklıda 3. K. O. SA AL. KO. ciler v~ Marpuççular. 

·· ti (483) Fabrıkanın ac~ntası: Gal,ta, Kürkcil-na muracaa arı. b H 4 d 
(6200) 8447 aşı ao, numara ır. 

A!jrıları vesogukiİlgınlıÇiı~ geçirecek 
bir ilaç isterken daima bu sözleri ha•ı 
' ' tırlayınız: Alacağını:ı mal, hakiki olmalı, 

9463 

Deniz Levazım Satılnalma 

8000 Kilo Süt 
3000 Kase yoğurt 
5000 Kilo süt 

34550 Kilo ekmek 

53568 kilo yaş sebze 
1 

10752 kilo yaş sebze 

Komisyonundanı 

1 
Açık münakasası: 29 Teşrinisani 
çarşamba günü saat 10 da. 

1933 

Açık münakasası: 29 Teşrinisani 1933 
çarşamba günü saat 11 de. 
Açık münakasası: 29 Teşrinisani 1933 
çarşamba günü saat 13 te. 
Açık münakasası: 29 Teşrinisani 1933 
çarşamba günü saat 14 de. 
Açık münakasası: 29 Teşrinisani 1933 
çarşamba gÜnÜ saat 15 te. 

8905 Kilo sığır eti Açık münakasası: 29 Teşrinisani 1933 
1816 Kilo kuzu eti çarşamba gÜnü saat 16 da. 

İstanbul deniz efradı ile Heybeliada deniz harp mektebi 
ve lisesi talebe ve efradının altı aylık İa§eleri ihtiyacı için yuka 
rıda cins ve mikdan yazılı erzak münakasaya konulduğundan 
şartnamelerini görmek İsteyenlerin her gün ve İtasına talip ola 
cakların da münakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat 
makbuzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma 
komisyonuna müracaatları. (6012) 8279 

•• 
Marmara Ussübahri ve Kocaeli 
Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

20,000 Kilo Sığır Eti 
Deniz Efradı için yukarda mıktarı yazılı sığır etinin mü

nakasası 29-11-933 tarihinde öğleden evvel saat 1 O da ale 
ni münakasa usulile icra edilecektir. 

Şartnameler komisyonumua:lan ve lstanbulda bulunan 
Deniz Levazım Satmalma hey'eti reisliğinden alınabilir. Ta
liplerin yüzde 7 ,5 nisbetindeki muvakkat teminat akçelerile 
yevmi mezkiirda İzmitte kumandanlık binası dahilindeki ko-
misyona müracaatları ilan olunur. (6112) 8359 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Edirne Mıntaka San'at ve Yatı Mekteplerinin ihtiya 

cı olan 4500 kilo Sade yağların pazarlık münakasası 15-11-
933 çarşamba günü saat 15 şe bıralalmıştır. Taliplerin o 
güne kadar teminat mektuplarile Vilayet Daimi Encümenine 
gelmeleri. (6124) 8377 

Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

2000 kilo Reçel : Pazarlıkla münakasası : 15 TP.11riniıani 
933 çarşamba günü saat 10 da. 

800 kilo Şeriye : Pazarlıkla münakasası: 15 Teşrinisani 
933 çar§amba günü saat 11 de. ~ . 
3000 kilo Bezelye : Pazarlıkla münakasası: 15 Teşrinisani 
933 çarşamba günü saat 13,5 da. - · 
3000 kilo Mercimek: Pazarlıkla münakasası: 15 Tesrinisani' 
933 çar§amba günü saat 14 te. 
3000 kilo Börülce:: Pazarlıkla münakasası: 15 Teşrinisani 
933 çarşamba giinü ıaat 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 saatlerinde muvakkat teminat mak 
buzlarile birlikte Kasımpa§ada Deniz Levazım Satın Alma 

· Komisyonuna müracaatları. (6140) 8432 

Umumi Nefrİyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET. 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


