
istatistiklere göre, son on 
aylık ticaretimizde ihracat le
hine on küsur milyon lira fark 
vardır. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

İtalyanlar, muahedede gös
terilen miktardan bir az fazla 
olarak Almanyaya silah veril
mesini isteyorlar. 
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,- Sanki verdim.. \ u• • • 
' İngiltere ile Aınerika arasında n 1 
bir aydan beri W a,ington' da bey-
nelmilel borçlar meselesi etrafında 

e site için istikraz yapılac k 
cereyan eden müzakereler müspet 
bir netice vermedi. Haber verikli
.ğine göre, bu müzakerelerde İngil
tereyi teml'İl eden murahhas, ikinci 
bir "sanki verdim,, itilafı yapar:ık 
Amerik~dan ayrılmıştır. itilafa gö
re, İngiltere on dokuz milyon yeri
ne bir buçuk milyon kadar bir pa · 
ra verecektir. Geçen temmuzda da 
böylı> "sanki verdim,, tarzında bir 
tediye ile fngilizler i9in içinden çı
kıvermişlerdi. 

Amerika ile İngiltere ve Fransa 
arasındaki ihtilafın mahiyeti hatır·· 
lardadır: Harpten sonraki alacak 
Verecek hesaplarında başta Fran
sa ve İngiltere olmak üzere muha
rebenin galip devletleri, Almanya. 
dan "tamirat bedeli,, namı altmda 
alacaklı ve Amerikaya da "harp 
borcu,, ismi altında borçlu çıktı
lar. Geçen seneye ka~'ar da Ame
rikaya olan borçlarını, Almanya
dan tamirat bedeli ismi altında al
dıkları para ile ödemekte devam 
ettiler. Geçen sene nihayet Alınaıı
Ya tamirat bedeli ödemiyeceğini 
bildirdi. Lausanne konferansı da 
Almanyanın bu kararım aşağı yu
karı lastik etti. Binaenaleyh huku
ki vaziyet ne olursa olsun, hakikat 
fudur ki Almanya bundan böyle 
tamirat bedeli namı altında tedi
tatta bulunmıyacaktır. 

Almanyadan tamirat borcu na
mı altında para alamıyan İngilte
re ve Fransa, bu defa Amerikaya 
olan borçlarım tediye etmek iste
nıediler. iki nevi borç arasında hu
kuk noktainazarından hiç bir mil· 
nasebP.l olmadığı halde Amerika
dan ahnan paraların verimli te
febbüslere sarfedilmediğini, müş
terek bir harbin k~anılmasına 
tahsis edildiğini, tamirat borcu ile 
bu borçlar arasında her halde zım
ni bir münasebet olduğunu ileri 
sürdüler. Amerika bu noktaİf\azarı 
kabul etmedi. Tediyede ısrar etti. 
Nihayet taksitlerin tediye tarihi o
lan ı932 senesi kanunuevvelinin 
on beşi gelince; Fransa tediyeden 
büsbütün İstinkaf etti. İngiltere ise 
bu def~a mahsus olmak üzere bor
cunu öıfedi. 

Fransanın borcunu ödemekten 
İstinkaf etmesi o zaman kapitaliz
me ihanet telakki edilmişti. F ran
&ada bile bu mesele o kadar derin 
ihtilafı mucip, oldu ki Herriot ka
binesi devrildi. Fransa Herriot'yu 

feda etti amma borcunu da vermedi. 
İngilizler altı ay daha sabretti

ler. Taksitin vadesi haziranın or
tasında tekrar geldi. Arada geçen 
altı ay zarfında İngilizler Amerika 
ile anlaşmağa çalıftılar. Anlaşama
)'ıp ta ıs haziran tarihi çatınca; 
Ya altı ay evvel kendilerinin yaptı
iı gibi parayı vermek, yahut ta altı 
ay evvel Fransanın yaptığı gibi te
diye etmemek tddarından birini in
tihap mecburiyetinde kalddar. Bü
tün dünya İngilterenin bu iki fık • 
tan birini İntihap edeceğini bek
lerken, İngilizler, ne birini, ne de 
Ötekini yaptılar. "Sanki verdim . " 
ısmi altında küçük bir meblağ ve-
rerek kendilerini borcu tamamen 
tediye etmi9 telakki ettiler. 19te bu 
ı;lefa da yaptddarı ayni feydir. ıs 
kanunuevvel taksiti öyle bir "san
ki verdim,, ile geçilecek demektir. 
Filhakika bu, çok orijinal bir usul
.dür. Methur hikayedir: Hasis bir 
adamın, cam bir fey yemek isıedi-
ır· .. k" d' d ,.ı zaman, san ı ye ım,, er ve 
l>arasım bir cebinden çıkarır öte
ki cebine atarmıf. Bu adam ~iha
Yet toplanan paralarla bir cami 
Yaptırm19 ve adını da "Sanki ye. 
~im,, camii kpymuş. Acaba lngi
lızler de "sanki tediye ettim diye. 
tek hakikatte hiç te tediye "etme
dikleri paraları böyle hayırlı bir 
tııaksada mı sarf edecekler? 

1 Biz, bu alacak verecek i;, !erine 
":arşı uzaktan seyirciyiz. Ne Ame• 
tıkanın borçlarım tahsil etmesinde, 

re de İngiliz ve Fransızların para-
' arı tediye etmemelerinde bizi 

doğru<l.an doğruya alakadar ede
cek, bir cihet yoktur. Fakat bizden 
&.)acaklı olan bu memleketlerin, 
h?rçlu vaziyete düşer düşmez, ta
kıp ettikleri "alacağına şahin, ve
theceğine karga,, siyaseti de her 

alde ibret vericidir. 

Ahmet ŞOKRO 

Üniversite için bir istikraz _Zehirli gazlar 
Memlekete 

yapılması kararlaştı Sokulmıyacak 
Ecnebi profesörler kadrosu ve fakülte 
ile hastanelerin münas~beti tesbit edildi 
Ecnebi profesörler üç sene zarfında türkçe öğrenip 

tedrisat yapmak mecburiyetindedirler 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Üni- den mütebakisi için 1,426,744 lira tah-

verait"-d• vaoılan tesisat ve teşki]i.t sisat vermek zarureti h3.sıl olmu~ ve 
dolayısile sarfına lü- bundan dolayı da bunun istikraz su-
zum görülen 1 milyon retile karşılanması tensıp edilmiştir. 

426!744 ıira i_çin maıi- Fakülteye tahsis edilecek 
y.enın kefaletile Maa-
rif Vekaletince bu hasfahaneler 
miktarda bir iatikraz 
aktine veya hesabıcari 
küşadına mezuniyeti 
mutazammın bir liyi
ha Meclise gelmiştir. 

Layihanın esbabı 
mucibesinde mülga da
rülfünun için maktu 
tahsisat olarak maliye 

ı~ı. ıv.ıu~ctıe bütçeaine konan 777 
bin 824 liranın üniver

aite.;in teaiai dolayıaile yapılan mas
raflarda ve tayin edilen bir çok mü
derris, muallim ve müderris muavin
lerinin açığa çıkmaıı, bunlara açık ma 
.afmdan maada kanunen munzam ÜC· 
retler verilmesi ve açılan üniversite 
talim heyetinin takviyesi için garp 
memleketlerinckn bir çok mütehaasıs 
profesörler celbolunmasından dolayı 
kafi gelmediği izah olunmaktadır. 

Tıp Fakültesinin lstanbula nakli do- \ 
layısile Haseki, Gureba ve Cerrahpa • 
ıa hastahanelerinde tamirat ve tadili
ta da lüzum haaıl olmu§ ve bunların 
meaarifi 762,800 lira tutmu9tur. Bun· 
dan batka celbedilen ecnebi profeaör- 1 
.lerinden layikile iatifade için mevcut 
laboratuvarlann noksan al&.t ve ede
vatının da ikmali lazımgeldiği gibi 
mevcut olmıyan diğer laboratuvarların 
v.e kütüphanelerin dahi tesisi icap et· 
mektedir. 

Bunlarla beraber üniversitenin ida .. 
re ve tesiaat masrafları yekUnu 1 mil. 
yon 626,800 liraya baJiğ olmu§tur. 

Bütün bu masarif yekunu da 2 mil
yon 312,900 lira tuttuğundan ve bu
nun ancak 886,623 lirası maliyece ve• 
rilen maktu tahsisat ile üniversitenin 
kendi menabiinden karşılanabildiğin-

ANKARA, 13 (Telefonla) - Ahi
ren Heyetivekilede kabul edilen bir 
kararnameye nazaran İstanbul hasta .. 
hanelerinin polikliniklerinden Tıp Fa
kültesi dahi istifade edecektir. Fakül
te asistan ve ba§asistanları ile müstah
demlerinin bu hastahanlerde ibateleri 
fakültece temin edilecektir. 

Fakülteye verilen yataklara ait has• 
ta İa§e ve ilbaslan ve diğer mutat 
masraflar gene merbut olduklan has
tahanelerden tesviye olunacaktır. Fa
kültenin bu hastahanelerde tedriaat 
ihtiyacı için nakledeceği e§ya ve alat 
gene fakültenin demirbaşı kalacaktır • 

Profesörler bu kliniklerde mes'ul 
müdür aıfatıru haiz olacaklar ve fa· 
kat fenni huıusat haricinde hastaha
ne ba9hekiminin emri altında buluna
caklardır. 

Şiıli çocuk hastahanesinin 130 ya. 
(Devamı 5 inci sahifede). 
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Maarif Vekili Hikmet Bey 

Vapurcular arasında yeni 
bir ihtilaf daha çıktı 

Maamafih şirket bugün ilk defa üç 
vapurunu muhtelif hatlara işletiyor 
Türk Vapurculuk Şirketi, bugünden 

itibaren faaliyete geçmektedir. Bugün 
limanımızdan - ilk obrak - ıirke
tin biri Mudanya, biri Karadeniz ve 
diğeri Menine olmak Üzere üç vapuru 
hareket edecek ve hareketleri eanaam
da ıade ve mütevazı ıekiJde tezahürat 
yapılacaktır. 

Şirket teıkilatını ikmal etmiştir. lı
letme Müdürlüğünü evvelce kabul e· 
den Burhanettin Beyllen maada Mu
zaffer Bey Zat itleri müdürlüğüqe, 
Ahmet Be_y Levazım Müdürlüğüne ve 
Cevdet Fahri Bey Hukuk Mütavirliği. 
ne tayin edilmişlerdir. 

~irkete intikal eden bütün vapurla· 
nn bacalarına ıirketin forsları yapıl· 
mııtır. Mürettebat kadroları da ikmal 
edilmiıtir. Şimdiki halde vapurlarının 
gros tonaları yekUnu~a nazaran, mev
cut bütün hatlara iıliyecek vapurların 
yüzde otuzu tirket hissesine aynlmıı· 
tır. Mütebaki yüzde yetmiı hiıae, Dev
let Denizyollan idaresine aittir. 

Şirket Umum Müdürü Ali Rıza Be· 
yin istifa ettiği yazılmııtı. Şirket ma· 
hafilinde, Ali Rıza Beyden, müdürlük-

te devamı rica edilmektedir, 
Gene anla,amaclılaT ! 

Diğer taraftan şirkete giren ve ıir
ket haricinde kalan vapurcular ara· 
amda gene bir anlaıamaına21ık çıkını§· 
tır. 

Şirket haricinde kalan vapurcular, 
bazı kuyut ve ıurut ile ıirkete girmeyi 
kabul etmektedirler. Bunlar, ıdare 
Meclisine girmesi telra.rriir etmiı olan 
Yelkenci Zade Lütfü Beyin, Sadık za· 
da Ruıen Beyle birlikte murahhas a· 
za olarak §İmdiden kabulünü ve onlar 
tarafından şirketin idare edilmesini is
temektedirler. 

Şirket tarafı iıe, bunJann bilahare 
düşünülebileceğini, evvelemirde §İm
diden TIJpurlarını ıirkete ferağ et• 
tiklerine dair takrir vermeleri lizım 
geldiğini ileri ıürmüılerdir. Şirket ha
ricindekiler, ancak heyetiumumiye da
vet edilip 15 gün sonra yapılacak içti· 
mada tezyidioermayeye karar veril
mesini ve o içtimada kendilerinin va
purlannı ferağ edebileceklerini söyle· 
miılerdir. Bu ıekil, §İrket tarafından 

.(Devamı S inci sahifede). 

Vapurcular Şirketinin yeni forsu: Bacada siyah üzerinde beya;ıı cıe kırmızı 

--Meclise bir layiha verildi 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Zehirli 

g';ızlerle bunlan kulla.,mağa mahsus va 
sıtaların memlekete sokulmasını ve mem· 
lek- tte imalini men için haz·rlanan ka· 
nun layihası Meclise sevkedilmiştir. Bu 
layihaya göre bu11lann Türkiyeye so • 
1 :ulması ve Türkiye de yapılması mem· 
nudur. Ancak Milli Müdafaa ve Sıhhat 
ve · içtimai Muavenet ve Ziraat vekalet .. 
lerinin ihtiyacı için hariçten getirtile • 
cek veya dahilde yapılacak mevad bu 

hükümden müatesnadır.Ne gibi mevat ve 
•asıtalarm ithal ve imalinin memnu ol· 
dılfu vekiller heyetince tayin edilecek 
tir. 

Halen bu maddeleri ellerinde bulundu
ranlar layihanın kanuniyet kesbettiği ta 
rihten itibart2n 3 ay içinde bir beyanan
me ile mahallin en büyük mülkiye amİ· 
rine bunları tedim etmeğe mecburdur· 
lar. Teslim etmeyenler hakkında kaçak
çılık kanunu ahkamı tatbik edilecektir. 
Hükumet beyanannıelerde yazılı me • 
vat ve vesaiti maliyet fiyab üzerindlen 
satın alacaktır. Kanunun sureti tatbikı 
hakkında bir talimatname yapılacak ve 
kanun netrinden 3 ay sonra meriyete gi .. 
recektir. 

Gıdasız çocuklar 
Hilaliahmer muavenetini 
tahdide mecbur oluyor 

lstonbul Hili.liahmeri bet" sen.e ilk 
tahsil çağında dört bin çocuğu haftada 
dört gün doyurmaktadır. Hilaliah -

merin fakir çocuk • 
lan bu lümayeıi 
ilk tahsil için bü • 
yük bir destek ol· 
mal<ta ve gerek Ma 
arif idaresini gerek 
rek '<ocuklarını oku 
tan fakir aileleri fev 
kalade memnun et-

, mektedir. Bu sene 

ALI PAŞA 

ilk mekteplet" tedri· 
sata başlıyalı epey 
bir zaman geçtiği 
halde Hililiahmer 
elan fakir talebeye 
yardım faaliyetine 
girişemedi. Hilaliah 

merin yardımda böyle geç kalmasının ıe 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

----<>----

Von Papen'in 
Bir hatırası 

__/ 

Gazi Hz.nin 1918 de Von 
Papen'e söylediği sözler 

Berlienr Boersenzeitung yazıyor: 
Cümhuriyetin onuncu ""ddönümü müna• 
sebetile Berlinde yap• iP"~_,,....,. 
lan bir kabul resmindr 
Başvekil muavini Vor 
Papen söylediği nutul 
ta ezcümle dedi ki 

- ••• Biz, sizinlE 
yan yana beraber har
beden eski silah arka· 
daıları, Türk milleti 
nin milli davaya nasıl 
vef11b kaldığını, kend 
kurtuluşu ve mevcudi 
yeti için kanını nası} 
döktüğünü her kesten 
iyi biliriz. Yeni Türki 
yenin (rehber) i olan iş ve hareket ada 
tnına gayri müsait bir zamanda bir fır
satla yaklaşmııtım. Alman ordusundaki 

.(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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M. Voroşilol halka hitaben nutuk irat ederken. , 

Rus misafirleri· teşyi eden 
heyet Odesadan döndü 

Üç torpito ve bir hava filosu heyetimizi 
Odesa açıklarına kadar teşyi etmiştir 

Sovyet heyetini tCJyi için lzmir va 
purile Odesaya gitmiş olan Ordu mü • 
fetti!İ izzettin Pa§ll ile Muzaffer Paıa· 
nın riyaıeti altmıfaki askeri mihmandar 
larıınız, Halk fırkası 1 ıtan bul idare he
yeti reisi Cevdet Kerim, Hariciye ka • 
lemi mahsus müdürü Refik Amir bey • 
ler, Şehir Meclisi azasından Nakiye Ha 
nım, Sovyet sefiri M. Suriç Sovyet ata
temiliteri dün akşam saat 17,30 da ge
ne lzmir vapurile ıehrimize dönmüıler
dir. Heyeti rıhbında Cümhuriyet Halk 
Fırkası erkinı, HaJkevi reisi, Ticaret 
odası ~•İ ile tehir meclisi azası, Sov -
yet konıilıloıhaesi erkanı kar11laınışlar • 
dır. Türk heyeti Odesada samimi teza • 
hüratl]l karıılaruruı ve dostça izaz ve ik 
ram edilmiıtir. 'Heyet ile birlikte Ode • 
saya giden ve ·dun akıam şehrimize dö
nen arkadaşımız diyor ki: 

- Geçen perşembe günü sabahı saat 
üçte Galata rıhtımından hareket ettik. 
Ertesi günü Karadenizde tiddetli bir fır 
tına vardı. Herkes yattı, bütün gün biri 
birimizi görecek halimiz yoktu. Cumarte 
si günü sabahı uzaktan Odeaa sahilleri 
göründü. Yirmi mil mesafede, Sovyet 
Rusyanın Karadeniz filoıile karıılaştık. 
Filo top atarak lzmir vapurunu selam • 
!adı, Gemilerle beraber Odeıaya yol • 
landığrmız sırada Sovyet tayyareleri gö
ründü. Limanda vapurlar fabrikalar dü 
dük çalarak bizi selamJadılar. Rıhtım • 
da Kızılorduya mesnup kıtaat, halk Türk 
heyetini bekliyordu. Ukranya hükumeti, 
erkanı, lzmir vapuruna gelet"ek Türk 
heyetine hoı geldiniz dediler. Vapurdan 

Odesada heyetimiz ıere/ine yapılan 

gf!çit resminde M. Voroıifof, l:uettin 
ve Muzaller Paıalar 

çıkınca izzettin ve Muzaffer P14alar, 
resmi selim ifa eden askerin önünden ge 
çerek aıkeri teftiş ettiler. Halk ve asker 
hurra seslerile bizi selamlıyordu. Aıker 
bir geçit resmi yaptı. Askerden sonra 
Halk ta, gene hurra ıeılerile izzettin 
Paıanın önünden geçti. 

Şehirde geçtiğimiz yerler hep Türk 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

Fenerbahçe ,akımı la~anbulJa karfılanıyor 

Türkiye şaıppiyonu Fener 
bahçe dün lzmirden geldi 
-Şampiyon takıma İstanbulda hararetli 

bir karşılama yapıldı 
lzmirde Türkiye futbol şampiyonlu

ğu maçını kazanan Fenerbahçe takrmı 
dün sabah ıehrimize döndü. F enerbab
çeye sabahleyin hararetli bir resmi kabul 
yapıldı. F enerbahçenin güzel oyununu 

', seyretmek için lzmire gidenler de dön· 
müşlerdir. 

Spor teşkilatımızın ikinci reisi Beya· 
zıt mebusu Halit Bey lzmirde Türkiye 
şampiyonası faaliyetinde bulunmu§lu. 
Halit Bey kendisile görüşen muharriri
mize intibalarını şöyle a~latmH•ttr: 

- Bilirsiniz ki lzmire birincilik müsa• 
bakasında bulunmak üzere gittım. Ayni 
zamanda lzmirin spor kulüplerini ve sa 
balarını da bu vesile ile gönnü~ oldum. 
Sahalann ve spor kulüplerinin noksanla 
nmn itmamı için alakadar makamat ile 

temas ettim_ Ve bu ihtiyaçların temini 
için s-Oz aldım. lzınirdeki kulüplerin pek 
müsait olmayan şerait altında iyi çalış
tıklarını memnuniyetle gördüm. Fener
bahçe • lznıirspor maçı b8Z1 sebeple.c.e 
yarıda kalmıştı. lzmirdleki stad me~t...._ 
ketimizdeki statlarınen iyilhrinden biri 
sidir. Bu maç 1 zınirde şımdıye ka-...
görülmeyen bir alika uyandınmştı. Ge
rek F enerbahçeyi, gerek lzmirsporu maç 
esnasında gösterdikleri sportmenlikten 
dolayı tebrik etıneği bir vazife bilirim. 
Beynelmilel hzkem de idare ettiği bu o
yundan bana memnuniyetle bahsetti. 
Gerçi Fenerbahçe galip gelerek Türkiye 
şampiycnu, lzmirspor da Türkiye ik·n
cisi oldu. Ben oyunun teknik taraflarile 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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Tarihi tefrika: 152 

Yax.an : S. N. Het' hakkı (Mllli7et) indir. 

Yusuf İzzettin Ef .nin boşboğazlığı· 
1 ~· 

Hassa orduyu hümayun mü§İri Yusuf İzzettin Ef. - Mitat 
Paşaya indirilen darbe. - Şehzadei civanbahtın boş buğazlığı 

Sultan Aziz, Mitat Paşa ile ko -
nuftuktan sonra odadan iç harem
saraya çekilmif, Mitat Paşa da ko
nağına dönmüttü. 

Bu konutmada iki taraf biribi -
rine açılmıtlar, acı tatlı sözler söy
liyerek dertlerini dökmütler, niha
yet anlaşır, uyutur gibi olmutlar -
dı. Sultan Aziz, Mitat Patanın söy
lediği mantıki, makul sözlerin öy
le yabana atılacak boş laflar kabi
linden olmadığını, maamafih hiç 
çekinmeden arzettiği için elbette 
bir güvendiği gizli kuvvete binaen 
böyle lisan kullanmıt olacağını, i
cabı halinde zorla da yaptırabile -
c~ğini, mesela geçen sene olduğu 
üzere lstanbulun iki üç yüz medre
sesini dolduran yobaz softaları tek
rar ayaklandırarak gene velveleler, 
patrrdılar çıkartacağını düfünüyor, 
bundan dolayı. uyutmağı muvafık 
baluyordu. 

Mitat Paşa da, Hünkarın yaradı
hşında fena bir adam olmayı.p a -
kıllı, uslu mukripler ve vükela ta
rafından idare olunsa her türlü ıs
lahatın yaptırılabileceğini ve ifte 
~imdi yüz yüze konutmalarmda 
kendi maruzatını hüsnü telakki e
dip yola yattığını ve maatteessüf 
Hünkarın, Mahmut Nedim ve saire 
tarafından idlal ve iğfal olunduğu 
n•ı, netekim bizzat kendisi bunu 
söyliyerek devletin düttüğü varata
!ardan kurtarılması için istimdat 
erler gibi masumane bir vaziyet al
dığını tezekkür ve tefekkür ile me
selenin muslihane tesviyes_ini, met 
rntiyetin tatlılıkla tesisini kuru -
yordu. 

Feleğin cilvelerine bakınız ki iki 
taraf bu hoşça telakkiler, müsait 
intibalar ile mütehassis iken ansı -
zın çıkan bir kasırga, ortalığı allak 
bullak etıni,, ne Sultan Azizin kur 
cluğu, ne de Mitat Pafanın umup 
dilediği idarei maslahat ve tatlıca 
tesisi mefrutiyet müyesser olabil -
mişti. 

Bu kasırganın kopmasına kim -
fer sebep olmuftu i Şehzade Yusuf 
lzz_,ettin_ Efendinin budalalığı, bof 
bogazlıgı ! Kaptanı derya Kayserili 
Ahmet Paşanın oyun bozanlığı ! 

Yusuf izzettin Efendi, hassa or
duyu hümayun müşiri idi! Baba -

11nın Mitat Paşa ile konuşup uyut
tuğu gün, bermutat babı seraske
riye geliyor! 

Gelit, amma, ne gelit! O zamanı 
idrak edenler bilirler ki ,ehzadei 
civanbaht, makamı muallasını tet
rif buyuruyorlar, diye, bütün Seraı 
ker kapısı halkı biribirine girer, bil 
cümle erkan, ümera ve zabitan ıaf
fı hestei tazim ve ebcal olurlar; 
hatta o mağrur, mütekebbir Seras
ker Hüseyin Avni Paşa bile, hem 
de kanunen mafevki olmasına rağ
men nefsini cebre maftir kalarak 
resmi selam ve ihtiramı ifa için tet 
rifat alayının ba;ıına geçer, alelu -
sul palasını çakardı. 

O gün Yusuf izzettin Efendi, 
gene mutat tantanasile gelmif, 
makamına oturmu,tu. Serasker Hü 
seyin Avni Pa,a, kendisini ziyaret 
etti, kahveler içilip konutuldu. 

Sohbet esnasında Yusuf izzettin 
Efendi; "Mitat Pasamn o sabah er
kenden saraya da;et olunup bir sa 
3tlen ziyade babasile onuştuğunu, 
babasının kendisine kahveler ısmar 
layıp ikram ve iltifatlardan sonra 
bütün gizli kapaklı her ne varsa 
efkarını, niyatını iç yüzünü bir iyi
ce öğrendiğini, nihayet bir kere 
~aba konuttuktan sonra devletçe 
ıcap eden ıslahatr yapmak üzere 
kararlaştırdıklarını" sayıp dökmüf 
ve: 

- Biz, onu keskin akıllı, çok fe
rasetli sanırdık. Meğerse kandır . 
ması kolay saf bir kimseymiş! Ba
bam kendisini yoklamak için para 
ihtiyacından bahsetıniş; Sadrazam 
dan, Seraskerden iki gün evvel 
cüz'i bir meblağ istedim, becerilip 
ulaştıramadılar! diye guya tikayet
çi gibi hareket edince, hemen: Ve
li nimet, Paditahı cihan efendimiz 
için o misillu cüziyat ne makule 
şeydir? Lahzada takdim olunur! 
Cevabını arz ile yaltaklığa kalk -
mış! 

Diye yalan, gerçek iftaatta bu -
lunmasile Hüseyin Avni Patanın 
dimıığında ihtilal ateşi feverana 
batlamış, Yuıuf izzettin Efendiye 
bu halini bissettirmiyerek fakat 
çok İçerliyerek Seraskerlik ma -
kam odasına çekilmitti 

(Arkası var). 

• Yann: 

Yusuf izzettin Ef.nin boşboğazlığı 
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Kayserili Ahmet Paşanın ifşaatr Hu··s · A · p , · - eyın vnı aşa, 

_ Mıtat Paşanın atlatrlmış olmasına ~teessir il/ 

Nadir Şahı Evkafa ait inşaat '="' ' 

Kim öldürmüş? 
İdam edilen Gulam Nebi

nin bir hizmetçisidir 

~ENi_ DELHI, 13 (A.A.) - RestMn 
teyıt. edıldi~İne .. g?re Nadir Şah saray
da bır tevzu mukifat merasimi esnasın 
d_a t~ca ile atılan üç kurşulna öldü
rulmu§tur. Katil, evvelce kabahatleri 
Şah . t~ra~ından . affedilmiJ olan Gulam 
N_ebı ısmınde bır gençtir. Bu adam Na
dır Şahın pek emektar bir uşağının oğlu · 
duı-. Katil. ~e~hal yakalanmıftır. Diğ.,.. 
tal~be ~~tılı lıncetınek istenıiı;lerse de 
pohs mumanaat etmiştir. 

Nadirşahın katili 
LO~~RA,__13 ~A:A.). - Nadir Şa

hm katılı Abdulhalık mmnde bir adam
~ır. Katil, bir sene evvel idam ediJen Gu 
lam Nebinin hizmetçilerinden idi. 

. LONDRA, 13 (A.A.) _Gulam Ne
bı, Amanullabın pek kuvvetli bir taraf
tar~ idi._ Am~nullah tarafından 1929 da 
elçı ~yın edılen Gulam Nebi, 1930 da 
Nadırşahm emrile elçilikten azledilmiı 
ve ~932 de Afganistana avdeti sırasın
da J~am _ol_unmuştu. Nadirşahm katili 
Abdulhalıkm hu cinayeti intikam sevkile 
işl,jriiği zannolunmaktadır. 

Bir rivayet daha 
. ~~mba~dan Temps gazetesine bildi

nldıgıne gore, deveran eden şayialar Ef 
gan kralının hizmetçileri tarafından öl -
d~rüldüğüğ merkezindedir. Oç kurşun 
yıye~ ~adir Şah arkasından da lumçer 
lenmı§~r. Maamafih resmi hiç bir haber 
bu şayıayı teyit etmemiıtir. 

Kuvvetle söylendiğine göre, Nadir 
Ş_'."' •o~ senelerde birçok misalleri gö _ 
r~len ~nr entrikaya kurban gitmiştir. Ka 
tıl e~ki Kral Amanullah Han tarafmdan 
Berlıne tahsile gönderilen ve Nadir Şah 

ANKARA, 13 (Telefonla) - Evkaf 
umu~. müdürl~ğünün bazı inıaat için 
taahhudat akdine salahiyetini mutazam
mın. ~".".n h~kümlerinin (lzmir) keli
mesırun ilavesı!.,.. 1935 mal! sene•i sonu
h;8 kada~ t':"'~ · di hakkındaki layiha Mec
lıse verılmııtir. 

---o-
Vikont Mushakoji 

.. lS!ANB~~· 13 .A. A. -Japonyarun 
Turkiye. elçm Vikont Musuko;i, diin 
sabah S.mplon sürtt katari'e Cenevre
den ıehrimize gelmi~tir. 

Vuillamin hava filosu 

.A,t:'R!"R. 13. A. A. - Jn,.a1 Vuilla
mın '!1 ıdaresi altında A"r k ı n üstemle
kcl•rınde seyah•te çıkan hava fıloıu hu 
oabab Adrar'dan ayr lır:ı.tır. 

Amerikalılar Rusyada 

fabrika açıyorlar 
. NEyYORK, 13. A. A. - Curtis Vrigt 

~~rketi Sovy<tler birliği daH:inde Ame
l'lkan kon·rolu altın 'a bulunacak bir ot 

b ·ı • ~ 'k o-mo J ıa ... rı ası açmak için - Amerikan 
.r.akerl ve bahri mak m"ar.n n tasvibi He 
- Sovyet?er hükUmeti ile bir muvakele 
yapmııt r. 

Akdedilen bu rnukavehde t'cari as
~erı ye havai ink-§a' l:a!dunda beş ;en.,. 
lık hır program yaz.lı bulunmak adrr. 

---o-
Sovyetler Japon tayya

resi düşürmediler 
MOS!'OVA, 13 .A.A. - Tas ajansı 

Mançurı hududunda Sovyet askerlerinin 
ahı Japon tayyaresini top ate§ine luta
~a!' yere düıürdüklerine, Rus sularında 
ıki Japon vapur>nun batırıldığına dair 
gazetelerde görülen haberlerin tamamile 
uydurma §eyler olduğunu bildirm!§tir. 

MiLLiYET SALI 14 TEŞRiNiSANi 1933 

HARiCi HABERLER . . . ... '"', . : - . . -~. . ·. ·~ • 

Alman yada 
İntihaptan sonra .. ---
Hitler millete ve fırkaya 
iki beyanname ne~retti 
BERLIN, 13. A. A. - Volff a:ansı 

bildiriyor : 
Dünkü intihabatta kazanılan zafer do

lay1Sile baıvekil M. Hitl<r, Alman mille
tine hitab•n neırettiği l:ir beyann>mede 
d;yor ki : 

u ,ı\lman milletinin zati kıyme:i hele .. 
kmda kalbimde sonsuz bir itimat duya
rak onun is:ikholi uğr;unda hakkında lam 
bh· imanla mücadele e~tim. 

Milyonlarca Alman vatandaş na haki
ki suJh savgiıi, milli §ere i_"lliz, müsavi 
ve ebedi haklarun:-z le!tinde, tarihte eşi 
görülmemiş bir surette rey vermi.ıt olma .. 
larmdon dolayı teşekkürlerimi bildiri
rin1." 

M. Hitler, milliyetçi-sosyali-' fırkaH 
azasına hitaben ne§r.!'tliği ba, :> b'r he· 
yannamede de demiıtir ki : 

" Em,alsiz bir zafer kazanıldı. Alman 
milleti bu za~eri sizin imanlı seda~atini .. 
ze, yorulmak bilmez çalıımanıza borçlu
dur. 

" Bu cısiz muvaffakıyetin büyükliiğü 
hepiniz için bir m"nne:tarl.k vecizesidir .. " 

Fırkanın tebliği 
BERLIN, 13 .A. A. - M:liiyetperver 

sosyalist matb'.Ult bürosu aravı.umumiye• l 
ni o neticeleı-i hakkında şu tebliği ne9ret
miştir : 

Alman milleti sulh siyaseti ve fakat 
ayni zam°'nda ?:eref si~· aseti Lara~tE rı oJ .. 
duğunu bütün dünyaya resmen ilan etmiş 
tir. Alman milleti, bükümetinln siyaseti .. 
ni şimdiye kadar emsalı görülmemi§ hir 
birlikle tasvip etmiştir. Bugün dünyada 
mi~leti namına söz söylemek sclibiyel-o 
tini haiz bir adam varsa o da Hitlerdir. 
Onun kararı Almanyanın kaıarıdır. Onun 
sözü bütün Alınan milletinin sözüdür. 
Dünya bu hususiyeti ihmal ed~mez ve 
Alman milletine kar:ı olan battı hareke
tind: bundan icap eden n~ttceleıi çıkar .. 
malıdır. 

Berlinde şenlikler 
BERLIN. 13 .A. A. - Vclf aja,sı bil

diriyor: Dün akşam Berlinin mL htelif ma 
h•llele•inde her sınıf halk tarafından te- 'ı 
z:ıhürat tertip olunmUf ve halk hükume
tin zaferini hararetle tes;ı eylemi,tit·. 
B:ı~vekil Hit1er dün reyini Simıcn .. stadt 
amele mabafüsinde vermi ti'. Orada bi
r"knıiş olan müntebipler ke:ıd.isini tanı .. 
mı~lar ve Pt> a~mı sa"nk çılğ ne' alkş
laın·şlard r. Hilkr reyini kullandıktan 
sanra otoı1'otile binerek hallı::n ya§a ses• 
leri aı-a5ında ayrılm'.§trr. 

Muvakkat kat'i neticeler 
BERLI N, 13 .A. A. - Alman milleti

nin Hiıler hüklimetince takip o1unan ai .. 
yaseti ta•vİp edip e'm>diği hakkında 
dün yapıian 2rayı umumiye ile Reichs
t11ğ intihabatıoın muvakkat kafi net:ce
lcri şunlardır : 

lnliha~aln kanunen iştirak etmek se· 
lahiyelini hah: olan 45,014,885 ~lmand'ln 
arayı umumiyeye 43 m'.lyon 464 bin 
42() kişi ijtirak etmi§f r. 

Bunların 40 milyon 618 bin 147 si, 
yani yüzde 93.4 Ü evet, ve iki m iyon 55 
bin 363 ii hzyır, cevabını v.crmiı ir. 
790,910 rey pusulası n:.üteh r ac' d.dılıne
miştir. 

Reich>!ag intihabatma: 43 mlyon 7 
bin 577 kişi İştirak etmiştir. 

Milliyetperı.:er sosya"ist ·!iıtcıi 39 mil· 
yon 6.5 b:n 288 rey ;•ani ırü .tehihle. in 
yiızde 92,2 nyini toplamıı · ır. 

Geçen Rei h~tag intiha':a·ına is.imle1·i · 
gir,n 44 milycm 61;5 bin müntehipten an· 
.:alt :19 milyon GSS hini iştirak e·m·ş ve 
milliyetperver sosyalistler, 17 milyon 
277.180 yani umumi reylerin yüzdo 38,7 
sini kaz:anm şlardı .. 

Fransızlar vaziyeti nasıl göıiiyor 
P ARI S, 13 .A .A. - Havaı ajansın· 

~an : Fransız matbu.ah Alman arayı U• 

nıum.iye ve !leichıtag intiha' atı ne' ice .. 
lcrini hayret g;.j5tern:eksizin ve tefs_·rat .. 
ta bulunmaksızın kaydetmektedirler.Cün
kü bu nelice esase..; bekle ~yo ·du. .,. 

Gazetelerce bu intihabatın ciddiyetine 
verilecek kıymet her ne olurra tl'sun ne
tice alınmıştır. Şimdi bilinmesi lizım ge
len cihet AJman zimamdar' ar nın emrine 
vcr:l•n hu ye•u kuvveti nasıl kullandc>lt· 
larıd r. Bu sual endişe uyandn-mama!<!a 
bz.raber her h~Jdc huzursu !luk tevl;t el· 
me?:ctedır. 

Hitler aleyhine bir nümayiş 
BRÜKSEL, 13. A.A. - So>yalist fır. 

kas. run sulh l•hinde ve Hiller .il k aley
hinde Malınady'de yapmak istediği nü· 
may'ş mahalli idare tuafından menedil· 
miştir. 

Bu nümayiş dün Mahıedy c'vuında 
Di on'da ycpılmışbr. BilhaHa üniforma 
geymiş genç muhafızlardan n:üı·ekkep a· 
!ayın sokaklard• yaptığı g<çiş resmi bit
tikten sonra M. Vanderveld biı- nutuk 
söyleyerek demiıtir ki : 

"Hürriyetin hududu Alaman hududun
da kalıyor, daha ileriye gidemeycr." 

M. Vandervelde Versay muahedesi a
leyhinde bir takım §İ~detli tenlctler yÜ· 
riitmüı, Belçikada açıktan açığa haş gös
teren ''Hileci ve aldabcı" fa1istliği fitne
lemiıtir. 

M. Roosevelt yeni pro-

İtalya 
Ne isteyor? 

Almanlara bir mikdar 

daha silah vermeli 

PARIS, 13. A. A. - Hanı a:ansın· 
dan : Popolo d'ltaUa gu,teıi tara~ından 
evvelki gün n•şred len makabyi söz ge
lişi eden ''Temps" gazetesi dünkü baı
yazmnd• d_eyer ki : 

"lt:rJyan gaz~tesini1 bu yazısından 
§U açık ne\ice ç kıy er : ''Aln:anyr ya 
Ver.say rr.ua':edesinde gÖ'St~ri1en miktar· 
da> fazh ol rak bir parça silah kuvv<ti 
daha bulundurmak hakkın:n tanınması 
suı-e~İl:! Alm1nyan 0-}en'c!en silfilıl.ın• 
masma b:raz katlanmak lazımdır. 

'' Fakat bu noktai nazar yeni b:r,ey 
d •ğildir. Daha evelce Romadan ba:ka 
yırlerde de n:üdafaa e~ilmiş, fakat her 
defasında bir yana atılmıştı. Çünkü bu 
iddianın ka'bulü V erny muahedeı i deki 
aıker'i, bal2ri, havai m~ d<k ve hükümlerin 
ortadan kaldırılmasını, m"lletler ce:niye .. 
tinin himmetile silahları azaltma konfe
ransının giriştiği teşebbüsün kıymetten 
düşürülüp bczu.lrra;:na, AlmanyanJn 
mevcut muahedelere açıktan açığa riayet 
sizlik ederek yeni baştan silahlanması gi
bi bir emrivaki krr 11 nda herke ıin bo
yun eirnesine muadJ hir har _ket olur. 
du. 

44 Diploması yolu i 1e yapdan müzake .. 
reler bu me$elevi bir hal sure :in~ - bu. 
istikameti tubn~kla - ulastır mız. 

" Roma. Almanyarun meydan okuyan 
bu tavrı kartısında hak\cın ku yolda hir 
geri ç<k:litine beynelmi'el e'.kan un:um'.
yenin razi olmad ğını anlayacak derece-

DA&.i 
Ankaradan muvakkat memuriyetle 

ayrılanlara verilen tazminat 
ANKARA. 13 (Millivet) - Devlet memurlan maasatının tev- · 

hit ve teadülüne dair olan 1452 sayılı kanrı.ı izahname~inin 4 üncü 
maddesinin (d) fıkrasının son bendi üç aydan az müddetle mezu
nen veya muvakkat memuriyetle Ankaradan inlikak ettikten sonra 
mezuniyetinin temdidi veya rapor ile memuriyetin bir müddet daha 
devamı için emir verilmesi dolayıaile Ankara haricinde üç aydan faz.
la kalanlardan bu müddet için, yani ilk alınan üç ay veya üç aydan 
az mezuniyet veya muvakkat memuriyet müddeti için verilmif olan 
tazminat istirdat edilmez, suretinde tadil edildiği maliyece tamim e
dilmiştir. 

Vekiller heyeti dün de toplandı 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Bugün de öğled.en sonra toplanan 

Vekiller Heyeti gene mevcut evrak ve muamelatı intac ile meşgul ol
muştur. 

Divanı muhasebat reisliği 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Divanımuhasebat reisliğine Seyli 

Beyin gelmesi ihtimali kuvvetlenmiştir. Bugünlerde tayini beklenmek
tedir. 

Gümrük ve inhisarlar bütçesi 
ANKARA, 13 (Telefonla) - Gümrük ve inhisarlar Vekaleti büt

çesine Ankaraya nakledilen memurlara verilmek üzere konulmu1 o
lan muvakkat tazminat tahsisatı kifayet etmediğinden bütçenin me
mur maasları /aslından tasarrul edilen 17 bin liranın muvakkat taz
minat las,lına nakli hakkında bir kanun layihası Meclise sevkedil
miştir. 

Pamuklu mensucat hakkında .. 
de siyasi idrake ve kiyasete sahip bulun- ANKARA, 13 (Telefonla) - Yüzde ondan aşağı ipeği havi pa-
maktad r. muk mensucatın muahedelerin hitamı müddetine kadar ıokisi gibi 

'PARIS, 13. A.A.- Terrps g·zete$i tarifenin 136 numarasının ihtari hükmüne tevfikan asıl resim haddi-
ıilaJıkrı azılım~ koderansı=m t< k'p et- • d l "b• k ne yüzde (15) zam ile 381 İnci numara üzenn en muame eye ta ı ı-
tiği usul hakkında lıalyan rr.üneu linin lınması lüzumu Gümrükler Umum Müdürlüğünden tamim edilmiştir. 
dün ile~ İ sürdüğü il!tir zi k ayitlerin muh .. 1 ım••!!lll!IZl!llm••••••••••••••••••••••••••••• telif •uretlerle te~•ir em.:;:; n' d kk ıti 
eçkerek diyor ki : 

" B~zı k"msele-r ltalyaıı mün:e iıilinin 
bu jh irazi kayitlerini ko~fer<: ns müz.a .. 
kerelcriT..İn bundan sonraki kısmında f .. 
taly~nın sadece bir mü_şahit vaziyeti al .. 
makla iktifa etmeğe karar verdiği suretin .. 
do tel;kki dm k 'edir. D ğ r hir takım 
kimseler de bu ihtirazi kayi ileri Alman. 
yan n konfer.? ns:ı İş!irık t:tn:eliği müd .. 
deteç yap lacak ve kararlaşbrılacak her· 
hangi birşeyin mesuliyetiru 1 tal yanın de
ruhte etmek İstemed ği yolunda k · qıla· 
m;ıkt~d.r. Bunlar ltalyarun doğrudan 

doğruya veya do'ayisile Almanyanın ek· 
meğine yzğ 5Ü d.ii,Ün? liik - emektedir. 

Biz~ Öyle g<liyor ki dün söy!ene:ı söz .. 
ler ~en herhangi biri ltalye. .un bu hareke
tini b 1 yolda tef•re m•ydan brrakacak 
mahiyette değil:ir. Biz daha z y ıle §U 

düşüncedeyiz : 
lıa·ya hak:katte pek kolay olmayan 

k?ndi oyuı:unu o ~ nlmaktadır. Şu mana .. 
ca ki ltalya ik. muh~ellf işi yanvana yu
rütn:ek isteyor . Yani hem ln:riltere ve 
Fransa ile bir arada çalıımak, hem de ay
ni zamanda Almanya ..i."e k~di araımda .. 
ki münasebetlerin s:ımimiliğini korumak 
maksad1nı gözetiyor. 

Silahlar ve Macarlar 

BUDAPEŞTE, 13. A.A. - Budapeşti 
Hirlap gaze'.e;i ubık başvekil Kont Beth
l?n':n b'r mü:ikatmı neşr2r m'!ktedir. Sa .. 
bık ba; v.li.il, Aırrupa~ı., silihlar b r k
ma temayülünü göstermemekte o1masma 
tessüf e~ır.ekteJir. Silfilıların kcn'..raluna 
müteallik yeni şartl r n k>bu1ü esasen 
ağ~r olan sulh muahed n:1.melerini biis':ü .. 
tün ağrrlaş~ırrra'< ~emek ir. Ve bizim i .. 
çin te is <dilece'< kor.trolu diğer d'vl<t
lerin siliblannı bırakmaları keyfiye:inin 
lrtkip edeceğine dair b:r za11i.an n~evcut de 
ğildir. Tryanon muahedenames;nin mUs
lihane bir ::urette )·en· den ~öz den geçi .. 
rilmesi M~car·s':c:n ·n l-a ;ci si.ı as tinin 
mihveri ol:nakta btr~evamdır .. 

Bir kazada ölüm 

EOROEAU, 13. A. A. - Fra-ıı· ens
tjtüsü cızas;ndan olup Lend !I c y 1 tine 
t.bdili havaya giden M. F unard Lau
d :?t b'r otoınobil l.\az;sına ulrayar.ık öl· 
mü~tür. 

--o--

Ordu mevcutları 
komitesinde 

CENEVRE, 13. A. A. - Ordcı mev
cutları kom.itcsinde yaı;.dan müz k:?rede 
ltalyan mümessili, silahlar• azaltrr.a kon· 
feran31 bürosun ela l alyan rr u ·a" •as nın 
ileri sürdüğü ilıfaazi kaydi tekrar etmi§
tir. 

Macor n:urahhas heyeti de hu iht'razi 
kayde, daha umumi bir ifade ile iştiı·ak et 
miş'İr. 

Komite. blri Avru,;:>.E.da' i ordu tipleri
nin bir tek sekle konm'lsı hususunun ica .. 
hında ne su.retle tatbik e:'.ileceğlni ilkön
ce tetkike karar venn:ıtir. 

---o--
Chaco'da tahkikat 

MONTEVlDEO, 13. A. A. - Millet
ler cemiyeti tahkikat koır.isyonu Buenos
Airese hareket etmiıtir. 

Oradan bir te_rinisanide Chaco'ya ıi
decektir. 

Türk- Sovyet dostluğu 
Maarif Komiseri mektepleSovyet 

rimizden takdirle bahsediyor 
tSTANBUL, 13 (A.A.) - Kendile

rinden ayrılırken Sovyet Rusya Maarif 
komise.-i Boubnov Yoldaş Aandolu Ajan 
sı hususi muhabirinin bir sua1ien Odesa 
da JU cevabı venniıtir~ 

- Sovyet heyetine karşı gösterilen 
fevkalade samimi ve dostane hüsnü ka
ıbul Türkiyenin Maai.rf ve küJtür saha· 

larında faaliyetini öğrenmeme müsaade 
etti. Her şeyden evvel kaydetmek iste• 
diğim nokta şudur ki, Tfü·kiye cümhuri 
yeti l>ugüne kalılar istiklal ve hürriyet mü 
cadeleleriyle dolu tarthi devresinin te .. 
siri altında yaşıama.kta devam etmekte .. 
dir. Hat ti cümhuriyet hükUmeintn kül 
tür sahasındaki bütün faaliyetinin bu hu 

susi cihetten doğduğu hissi altındayım. 
Türkiye hükumetinin hilafet, İrtica, ka 
dının esareti vesaire aleyhine almış ol
duğu tedbirlerden bahsedecek değilim. 
Bunları herkes biliyor ve zannedersern 
hususi bir şekilde t<krar k~y·da ihtiyaç 
yoktur. Burada bilhassa okuma yazma 
bilmiyenlerle Türkiyenin yeni neslinin 
terbiyesinden bahsebnek isterim. 

Maarif meselelerini tetkik edebil -
ınem için idare adamlarıntn göstenniş ol 

duğu tamilffien hususi samiıriyet .. ne· 
zaket ve kolaylıklar sayesinde teknik ve 

ziraat mektepleri dahil bir çok ilk, orta 
mekteplerle meslek mekteplerini bizzat 

gördüm. Cümhuriyet Tül"k.iyesinin mü
him idarecileriyle ır.aarif meseleleri hak .. 
kında görüşmek ;zevkini IUtfe.n emrime 
veı-ilen istatistikleri gördüm. Sadece 
cümhuriyet hük-Umetinin ilk tahsil mec 
buriyeti ile z.aınanmuzın en asri pedago
ji ilmini en esaslı kısnnlarını benimse
mesi ve tatbik etmesi yollanna ginniş 
olmasına işaret ile iktifa edeceğim. 

time çarpan ıey, lstanbul Üniversitesin 
ide yapılan değişiklikler olmuttur. 

Türk alimleriyle yaptığnn görü§me
lerden aldığım lcat'i ve müıbet İntiba 
ıudur ki, Türkiyede bir fen akademiııl 
fikri olgunlaşmıştır. 

Tarilıi Buna tebr;ne yaptıitm ziya 
rethana, Türkiyede, eski taril-i devir· 
lere ait harikulade mimari eıerlerinin 
ne 'kadar dikkatle muhafaza edildiğini 
göstenniıtir. lstanhuldaki tarihi müze 
içindeki sanat eserleri ve onların ga -
yet iyi bir şekilde teşhir edilmesi ile 
emsali arasında temayüz etmektedii-. 

Yeni Türkiyeyi tahsen tanımıı ol • 
maklığnn, beni, tecrübeler geçirmiı bir 
ldostlukla esasen senelerden beri bağlı o 
lan Sovyet Rusya ile Türkiye araımda 
kültür bağlarını takviye etmek lüzumu 
kat'isi bulunduğu kanaa ine ulaıtırdı. 
Bu vadide mübim şeyler yapılrnıt oldu
ğunu biliyorsunuz. 

Maarif, edebiya, alelumum ilim ve fen 
meseleleri, Türkiyat, tiyatro ve sarutt sa 
halannda yapılan tecrübelerin mübadele 
leri .... lştet Türkiye ile Sovyet Ruıya 
müansebatını takviye hususunda lizmı 
müşterek tedbirler için arzu edilen fey
ler bunlardır. 

Sizlerden dostane ve samimi tetekkür 
hisleriyle aynhyorum. Türkiye idare a -
damlan tarafından gösterilen dostane 
'kolaylıklara karşı mirmettarlrğmu bildir 
meyi bir vazife bilirim. Ve bilhana Ma
arif vekili HiktMt Bey ile :sıhhiye veki 
li Refik Beye minnettarlrğ nI ve dostane 
selamlarımı bildirmenizi rica ederim." 

Arnavutluk -Fransa 

PARIS, 13. A. A. - Arnavutluk hü
lcUmetinin yeni Paris e~çis.i Ekrem l..ip
hova, bu sabah Parise' gelmiştir. 

--o--
Siyamda tethiş 

SlNGAPOUR, 13. A. A. - Bangkok
dan gelen babe:-lere gC:r~ sen isyan ha .. 
disesi üzerine Sia:ıo:da h>kilQ b'r te'hit 
devresi ba1lamrı~ır. Tcv'-"f~t kiit',.. ı ~ 

\inde ya;:ılmakta ve m vkuflar çok §id
d •tle tecziye olunmaktadır. 

Fransan1n mali projeleri 

PARlS, 13. A. A. - M. Sa raut bu
gün büteç naz:rı M. G ırdey'i kabul ede
cek, ondan sonra n:ızrrlar n.ecl sin~n top
lantıs:na riyaset eyleyecektir. 

Bu toplantıda M. Slrraut hüktme İn 
mali projeleri h>kkında merai arkada,la
rına rr_alumat verece~t:r. 

Leh sanatı sergisi 

jeler mi hazırlayor? Goering'in zevcesinin 

Ayni zamanda Türk mektepleri sa
nat tedrisatına ve gençliğin sporla hede 
nen hazrrlanma.sına kafi derecede bü -
yük bir yer vermektedir. Türk mektebi
nin bu hususiyetleri, cümhuriyelin onun .. 
cu yıldönümü münasebetiyle Ankarada 
ki ismet Paşa kız enstitüsünün hariku
lade binasında yapılmış olan fevkalade 
güzel sergide mükemmel bir şekilde gÖ• 
terilmişti. Mesela lzmir vilayetinde biz
zat gördüğüm gibi sadece şehirlerde de
ğil, köylerde de mektep şebekelerini ge 
nişletınek arnısunc!a olan Türk büku · 
meti ve mal:ıalli büki'imet adamları Tür
kiyedeki Maarif ink:{afı yo'und 1 bugün· 
kü tempoyu muhafaza ederlerse - ki, ak

sini tahmin ettirecek hiç bir sebep göre 
miyorum - gelecek sene!«, Tfükiye hü
kUmeti, mecburi ilk tahsil tesisi ve su] .. 
tanların mutlakıyet idaresinin Türk küt 
lelerine saldide mirası olan okuma yaz -
ma bilmemezliğin aradan kalkması yol
larında yeni zafererler kutlulayahil.ıcek 
tjr. 

V ARŞOV A, 13 .A. A. - Pat ajansı
nın Moskova muha1>iri bild'r:yor : Tre
tiakov•k'a:laki ••nal <s rl< ri şalonunda 
tertip ed len şimdiki zamana ait leh lan&• 

ti serg'si dün açılmışbr. 

t~r'.'!.•ndan geri çağırılan talebelerden bi 
rısra•r: Hatırlardadır ki bu talebeler • 
den. bır t~nesi de, memlekete dönmek 
emrı Berbne geldiği zaman Berlindeki 
Afgan sefirini • öldürülen Kralın karde
şi - Oldürmü§tü. t 

DETROIT, 13. A. A. - Reisicümhur mezarı e;;Jkültür tedbirleri için büyük bir 
fareti tarafından verilen malumat .. M. Roosevelt, kendisiyle görüşmek üzre ehemmiyeti haiz olan nokta yeni alfabe 
re yeni Efgan kralı Mehmet Nazı'raHgao-z M. Henry Ford'u Vaşingtona d~vet et- STOCKHOLM, 13. A. A. - Prusya . . . b' 

Bu münasebetle yapılan merasin:de leh 
sanat ve siyaset alimler:nin mütneslille
ri bulunmuttur. 

mictir. basvekili M. Coerİngin z.vc,ıinin mezarı dir. insan bu inkdibm ehernmıyetını, r 
re. ilerinin tetevvü• resmı' bu''yu''k mera _ ' - d-L · · ı 

1 • NEVYORK, 13.A.A. _ M. Roosvelt geoenLrde komünost'er tarafmdan kir- zat görünce ana ıyı an ıyor. •ım e yapılmıştır. Kabilde bulunan bü • ' 
•· f dün aktam bütün mali müşavirlerile bir letiJmişti. Evvelifİ günden i:ibrr.:n me• Yüksek tedrİ!iat sistemin e~zem bi-

tun sce irlerle sefaretler heyetinin ha • mülakatta hulunmu•tu H.'k" 1· · za< no~is memurları ve g)nül!üler tara- · ··ı d b-
zır bulund ki b · ::(" i. u ume ın :ıı.. •· reı· unsuru olan fenru" enstitu er en ır ·• u arı u merasım· de hii'tu-·n hu" - f d ı· ·· d'' ı·· h f it yasetinde bir deg"i•iklik olcp olmıync; g"ı ın an gece• gun u " mu a azı a n• y 'k k d Yeni Efgan Kralının tetevvüç resmi 

ANKARA, 13 (A.A.) - Efgan se • 
kiimet ve ord k' ·ı · ' d D b' çog"u Türkiyede mevcuttur. iı se te . . u er anı ı e rıiesa ve halk henüz belli değilse de bu mülakata büyük do bulundurulmaHa ır. ün mezLra ır d ka 

----------------~---....;.-y_e_nı_kral __ a_b_•a_t_e_y_l_e1n1_·;:.şl_e_rd_ir...;.. -----ı....:b;:;:i;:.r _,e;.::h:;:e..,m..,m=iY.r,.:C"t_,a.,ı.._fo,.ıl.,..uını.ı12--·~ı.-ta~d'!'ll'<..----'--•ç'o;;.k;;;..;ç~'•;;.l ;.;'n;..;:ı.;..;l;;.e;..;r ;;.k;..;o;;.n;..;u,.ım_u_§_lu-.<,., _______ r_i_sa_t_h_u_•u_s_u_nda bilhaua nazan ik - • 

Cuba isyanında ölenler 

HAVANA, 13.A.A.- ikinci teşrinin 
sekizinda çıkan İıyanda 200 d<n fazla ki 
şinin öldüğü ve birçok kirr s Jerin yaralan 
dığı şimdi kati surette anlztılm·ştır. Ha,
tahane:erde hiç hoı yer kalınam ştr. 



Barlar ve gençler 
Arkadatım (Felek) bir iki gün 

evvelki yazısında (bar) !ardan a

cı acı tikayet ediyordu. 
Eski kahvehaneler gazino, mey

haneler de bar oldu olalı fuhut ve 
sefahat yeni bir kaba girdi. 

Kahve ocağının yanma boyalı, 
allı, morlu iki kız oturtup cıyak cı
yak gazel ve tarkı okutanlar kapı
larının üzerine aile gazinosu levha

sı taktılar. 

Rakı fıçılarının önüne Kübik bir 

paravan koyup ramazan davulunun 

yanına bir de saksofoncu koyanlar 

meyhanelerinin adını (bar)a çevir

diler. 
Ve bu yeni eğlenti yerleri Üzer

lerindeki yaldızla cilaya yeni yeni 

müşteriler bulmakta geçikmediler •. 

Ve böyle böyle (bar) ismi, genç 

kızlar ve çocuklar için bile adeta 

iffet ve nezahet havası esen bir aile 

ocağı manası aldı 

Başında henüz mektep kasketi 

olan gençlerle gözleri hayata yeni 

açılan ağzı süt kokulu kızlar sefa

hatin ve fuhtun ilk zehirlerini ma

alesef buralarda alıyorlar. 

Gezme, eğlenme yerlerinde gö

rünen umumi buhran bunların yük

sek sınıflarını faaliyetten alakoydu. 

Fakat sefahate kartı ba,lıyan ce

reyan durmadığı için kapanan lüks 

barların yerine daha ucuzları, bi

naenaleyh daha kötüleri açılıyor. 

Medeni bir cemiyetin ahlak kıva
mını kontrol etmek kolay değildir. 

Şahsın hürriyetini kanun vermit

tir. Kimseye bara girme, çalgılı kah 

vede oturma denemez, bunu emre

decek ancak aile terbiyesi, cemiyet 

görgüsü ve ahlak telakkisidir. Hal

buki aaıl buhran keselerde değil 
kafalarda ve telakkilerdedir. Bu
nun içindir ki bizde kasketli genç

ler böyle yerlerin havasını teneffüs 
ediyor, genç kızlar bunun için re
tit olmadan aile haricindeki böyle 
gayritabii zevk ve eğlencelere ii.ti
na oluyorlar. 
Davanın temeli (bar) dan, çalgılı 

kahveden ziyade aile yuvasında ve 
aile terbiyesindedir sanırım. Kör
pe insanları vaktinden evvel bu a
lemlerin mukavemet edilmez pen
çesine batı boş bırakmak doğru de
ğildir. 

Şurası muhakkak ki çok ana ve 
babalar cemiyet hayatındaki deği
tikliğin ve bu yeni zevk ve eğlence 
müesseselerinin manasını kavramıt 
değillerdir. 

Mütareke zamanında müftüler
.den birine (bar) hakkındaki fikri
ni soran gazeteciye hoca efendi fU 
cevabı vermitti: 

- Bar mı, bara gitmeye ne lü
IUm var, herkes barı hanesinde ayali 
ile yapım! 

Müftünün bar hakkındaki fikrini 
bir noktadan yabana atmak doğ
ru değildir. 

Çünkü hakikatte de (bar) bu ce
vabın kastettiği manayı ya,ayan 
Ve ya,atan bir alemden batka bir 
fey değildir. 

Bürhan CAHlT 

1 BORSA 1 
Oı Bankaımclan alman cetnldlr) 

13 Teşrinisani 1933 
:Alrıam Flatları 

lıtilaular 
!atiLras dahili 99 
1933 laıilcrau 97,50 
Ş•rlc O.yolları 2.32,50 
.O. Mu•ahhide 52.SO 
CümrüJcler 7,80 
Sa7di mabi 6 
ıı.;.ı... 9,25 
l, ••le.eriye 9,50 

Tah,.illt 
El.ktrik 
Tn.m••F 
Tb.I 
llıhbm 

Anadolu 1 

il • 
Mümeııil 

---17,75 
44,65 
"6.75 
51,30 

ESHAM 
ı, ....... ,. .. Telefo• l IJ 13.-... •.ııo Bom on ti 19 
.,. .. HaaD&.e .... Terlcoa 26,75 
.. " Na ... 1. 102 ~İmento 12,10 
l'ra.rn•aı 47 ttihat de7, 18 
Anadolu Hisse 26.fO Ş•rk dey •• 1.-
$ir. Hariye 15 Balya ı,ss 
Reji 3,60 ş.,ı. •. - 2,811 

Ç E. K FIATLARI 
Pıarü 

1206 t Prai 15.88 
londra 678.75 Viyana 4.30.25 
Nürorlır: 76 Madrit 5.65,SO 
Milano 8,97 Beri in 1.97.90.50 
8ri.i1's1:I 3.38.25 Bel pat 34.65 
Atina 82 69 Zloti 4,21 
Cene•re 2,43,85 Pe,te 3,75 
Amaterdam l.li.93 Bükreı 

~ 
79.69 

Sof ya 65,40.50 Moalr:oYa 1083.25 

NUKUT (Sabı) 

Karut ICaruı 

20 f. Fra.nu1 IG7 ı şm., lı••· M,llO 1 l,t,.l"lin 667 l P•s•ta 18 
1 Dol'\r 1,30 1 Mark 49 

2o Lı•·•ı Z13 ı z.ıou 14.-
ıo ı. 11 ı,ı1<a 117 20 Lay 0.23 
20 Drahmi 24 20 Dinar 46.-
20 1. ls-.l~r• eıa 1 C•rno.lt -.-20 L ••• 2!,- t Ahın 9,32 
21 ICur. C- ııa 1 Mecidiye 0.34 

1 Fleria 13 Bankaot 2,33 

MILLJYE'f SALI 14 TEŞRJNtSANJ 1933 

• • 
ŞEHiR HABERLERi 

15 günde dört 
Küsur milyon lira 

On aylık ihracatımız 
10.398.604 lira fazladır 
lıtatistik umum müdürlüğü birinci 

teşrin 933 ayının son 15 günlük itha
lat ve ihracatını toplamı§br. Yapılan 
iatatiatik hülisasına göre 15 günde it
halatımızın 2,433,554 liralık bir kıy· 
met göstermeaine kartı ihracatımız 
bunun 4.358.037 lira fazlasile 
6. 791.591 lira olmuştur. Bu ıenenin 9 
buçuk ayına ait rakamlar bu •on 
rakamlarla birleıtirilince on ı.yJık it
halatın 59.410.548 lira ve ihracatın da 
69.809. 152 lira olduğu görülür ki bu 
on ayda ihracatımız ithalitımızdan 
ıp.398.604 lira fazladır. : 

932 ıeneıinin on ay !ık ithalatı ise 
71.ı37.819 ve ihracatı da 77.437.940 
Jirayi bulmut ve buna göre ihracatı
mız ithalatonızı 300.ı21 lira kadar 
geçmiştir. 

933 teşrinievel ıon 15 günündeki 
batlıca ithalat ve ihracat maddeleri 
aşağıda göıterilmittir. 

iTHALAT 

Her nevi yÜn ve kı] İp
likler • 

• Yün menıucat .• 
Pamuk İplikler • 
Boyalı pamuk menıu
aucat. . 
Demirden kaba mamu· 
ıat. . • • • 
Değirmen, hamur, te-

Lira 

94.386 
97.286 
65.757 

355.642 

69.980 

ker makinalan • 154.982 
Sair eşya • • 1.595.521 

iHRACAT, 

Canlı hayvanlar , 
Yumurta • • 
Ham deriler • 

• 
• 

• 
• 
• 

Yün. • • ., • • 
Tiftik • • , • " 
Buğday. • 
Ça~dar, dan, kuıyemi • 
Üzum • • • . • " 
İncir. • • • • ,, 
Fındık .• ,, ~ • • 
Tütün • , 
Afyon . • 
Sair maaden . • ,. , 
Maden kömürü • • 
Sair eşya • 

Lira 

227.736 
161.327 
61.586 

455.443 
224.912 
114.545 
ıss.505 
708.147 
652.048 

1.086.634 
1.142.773 

95.917 
_258.611 
279.362 

1.134.045 

OlçU müfettişleri mıntakalarına 
gittiler 

Şehrimizde staj gören muhtelif 
mıntakı\Jann ölçü ve ayar müfettitleri 
mıntakalanna gitmiılerdir.lktısat Müs 
teıarı Hüsnü Beyin riyasetinde AJman
yada bulunan heyet Parise gİtmİf ve 
bazı haısaı ayar! k ölçü ve tartı takım
ları göndermittir. 

Kanunun tatbikatına ait hazırlıkla
ra hararetle devam edilmektedir. ls
tanbul mıntakası Baımüfettiıi Kudret 
Bey bugün öğleden sonra Oda aalonun 
da ölçü yapan ve aatanlan yeni ölçü 
ve ayarlar hakkında tenvir maksadile 
bir konferana verecektir. 

Yunanlılarla yeni ticaret 
müzakeratı 

Bu ay sonunda müddeti bitecek 
Türk - Yunan ticaret itilafının temdidi 
için önümüzdeki hafta müzakerata 
baılanacaktır. Müzakerata iıtirak e
decek Yunan murahhaalan anlatılmı§· 
tır. Bunlar, Yunanistanın Ankara~Se
fareti Ticaret mütaviri M. Sapravis ile 
M. Triyandafilos ve M. Fokas'tan mü
rekkeptir. 

Londra ticaret mümessilimiz 
lktısat Vekaletince davet ed'.len 

Londra ticaret mümeaaiJimiz Kurt oğ
lu Faik Beyin bugiinlerde gelmesi 
beklenmektedir. Faik Beyin de iıtira
kile lzmirde üzüm ve incir ticaretimiz 
etrafında tetkikat yapılacağı haber 
verilmektedir. 

Afyon mUbayaatı 
Uyuıturucu maddeler inhisarı ida

resi, piyasadan eski sene mahaulünden 
de afyon mübayaatına baılamıt ve fi
atleri yükıeltmiıtir. 

Şehrimizde teıekkül eden (Merkez 
müıterek satıt bürosu) nizamnameai, 
Balkan konferanaına iıtirak için Sela
niğe giden Yugoılavya murahhası M. 
Mihailoviç'in avdetini müteakıp ikmal 
edilerek tarafeyn hiikıirnetlerinin tas
vibine arzedilecektir. M. Mihailoviç 
pel"§embe günü ıehrimize avdet ede
cektir. 

Cemil Bey 
Bursa Müddeiumumiliğine tayin

edilen lstanbul 
müddeiumumi mu 
avini Cemil Bey 
dün akşam Bur· 
saya hareket et. 
miştir. On bir se
neden beri lstan· 
bul adliyesinde 
kıymetli mesaisile 
temayüz eden,adli
ye ve temyiz erka
nının takdir ve te-
veccühünü kazanan Cemil Beyin 
yeni vazifesinde de muvaffak ola
cağı •üphesizdir. 

••ladl~ada 

Taksim bahçesi 
Bir binanın spor işlerine 
tahsis ediJm .. si kararlaştı 

' ' · 

Hilmi Bey, lbrahim Bey 

I 1 

lıtanbul Umumi Mecliıi dün öğle
den sonra toplandı. Meclisin bu dev
resi yann bibnektedir. Fakat ikmali 
lazongelen bazı işler olduğundan bu 
içtima devresinin sekiz güıı daha tem
didi kararlaştırılmıttır. Bundan sonra 
istifa eden dört azanın yerine gelen 
yeni azadan ikisi azaya takdim edildi. 
Dün içtimaa iıtirak eden İbrahim ve 
Hilmi Beylerdir. Ane Hanımla Suat 
Bey gelecek içtimaa iıtirak edecekler
dir. 

Bundan sonra Taksim bahçesinin 
31 ki.nunuevvelde mukavelesinin bit
tiğine dair olan müzekkere okundu. 
Bahçenin yeniden kiraya verilmemesi, 
yanında bulunan eski "Eldorador,, ga .. 

zinoau binasından spor işleri jçin iati
fade olunmaaı tekarrür etti. Ve mü
zekkere Bütçe Eencümenine hava\§ e
dildi Bundan sonra yeni zabıtaibeledi
ye talirnatnameıi projesi müzakereye 
kondu. Projenin tetkiki bjr muhtelit 
encümene havale oldundu. Ve tetkik 
için azaya dağıtıldı. 

Hal rıhtımı 
Belediyenin Kereatecilerde yaptır

mağa hatladığı muvakkat tehir hali 
binasının önünde rıhtım mevcut değil .. 
dir. Halicin iki sahilindeki tahmil ve 
tahliyeden Rıhtım Şirketi rıhtım Ücreti 
aldığı halde bu iki taraf sahilde hiç 
rıhtım yoktur. 

Belediye hal önünde kendiıi bir rıh
tnn yaptmnağa mecbur kalmıştır. Bu
na mukabil halde yapılacak tahmil ve 
tahliyeden Rıhtım Şirketi gene ücret 
alacaklır. Belediye hükıimete müra
caat ederek burada inta edilen rıhtı .. 
mın masrafına tirketin de iıtirak et
tiriJmeaini istem.ittir. 

Üsküdar dispanserinde 
Oıküdar dispanaerinde görülen lü

zum Üzerine bir doktorla haatabakıcı
nm batka yerlere nakilleri yapılmıı ve 
müe.aseıenin hademe, odacı, kapıcı ve 
§Oföründen altı kiıiye işten el çektiril
miıtir. Doktor Bey Sıvaıa nakledil
miştir. Hademelere işten el çektiril
meıi ıebebi gördükleri bir h&diaeyi 
müfettişlere söylemek istememeleri ve 
gizlemeleridir. 

YllAyatta 

Takas işleri 
Takasla ihracatımız 
ithalahmızdan fazla 

Vali muavini Ali Rıza Beyin reisli
ğinde olan Takas komisyonu dün ak
şam saat ı 7 de toplanmış, geç vakte 
kadar çalışarak elde mevcut muame
leyi çıkarmıttır. Bu sabah sahiplerine 
kiğıtları verilecektir. 

Takasın iade olund'!ğu 26 eylül ta
rihinden beri lıtanbuldan takaı taha
detnamesile 1,493.677 liralık ihracat 
yapılmıştır. 

ihraç eşyası en ziyade tiftik, halı, 
kereıtedir. 

Buna mukabil eski heyet zamanın
da verilen takaı şahadetnamelerile 
878,136 liralık ve yeni taka_s şahadet
nameıile de 423,654 liralık ithalat ya
pılmıştır ki, mecmuu 1,301,790 lira
dır. 

Arada, lehimize olarak 191,886 lira
lık ihracat farkı görülmektedir. 

Bu ithalat ve ihracat lstanbul mın
takaaına aittir. 

Kemerburgaz nahiyesi 
lstanbul meb'usları vilayet köyle

rinde tetkikat yaparlarken Kemerbur
gazlılar Kemerburgazın yakınlığı do
layıaile Carıyer kazasından alınarak 
eskisi gibi Beyoğlu Kazaaına raptını 
istediklerini görmüşlerdir. Kemerbur
gazlılar bu hususta bir mazbata yapa
rak viliyete vereceklerdir. 

Vilayet tetkikat yaparak muvafık 
görürse bu talebi is'af edecektir. 

Faideli yağmurlar 
Son yağan yağmurlann faydalı ol

duğu vilayet mülhakatından gelen ha
berlerden anlaıılmıttır. Yağmurlar 
bilhasaa sebzecilik noktasından çok 
faydalı olmuıtur. 

Jandarma kumandanı teftişte 
Jandarma Kiımandanı Binbaşı izzet 

Bey teftit ve Şile cinayeti tahkikatını 
ikmal için dün Şileye gitmiştir. Teftiş 
bir hafta ıürecektir. 

Maarifte 

Ticaret mektebi talebe 
kongresi 

Yükıek lktısat ve Ticaret Mektebi 
Talebe Cemiyeti senelik kongresini cu
martesi günü saat 9.30 da Halkcvinde 
yapacakbr. 

Dişçi mektebindeki Bulgar 
talebe 

Bu sene Di1ç.i mektebine yeniden 
80 kadar Bulgar talebe kaydolunmu§
tur. lkjnci ve üçüncü sınıftaki Bulgar 
talebe mecmuu 120 d'r. Di!çİ mekte
binde yalnız Bulgar talehe mikdarı 
200 tutmaktadır. 

Asılsız bir istifa haberi 
Bazı ııazeteler Üniversite bbbıadli 

doçentliğine tayin edi1en t~tnnh l

bibiadliıi Hikmet Beyin tab'.biadlilik
ten istifa edeceğini yazmı§lardır. 

Bu haber aıtlaızdır, Hikmet Bey is
tifa etmemiştir. lstifaaı için de sebep 
yoktur. Mumaileyh her iki memuriye
tine de devam edecektir. 

Rüşvet meselesinden üç 
polis tevkif edildi 

Bunlardan bir tanesi amirleri hesabına 
mı rüşvet alıyormuş? 

Dün adliyede rüşvet meseleıinden 
dolayi üç polis tevkif edilmittir. Bu 
tevkiflerden ikiai mahkeme tarafından 
birisi de beıinci istintak dairesi tara-
fından yapılmııtır. • 

Mahkemede tevkif edilen polisler 
Yaıar ve Kadri Efendi isminde ilci ki
tidir. Yaıar Efendi 2 lira rüıvet al
maktan suçludur. Mahkeme muhake
mesinin mevkufen cereyanına karar 
vermit ve tevkif etmİJtir. Kadri Efen
di 8 lira rüıvet almı:.ktan suçludur. 
Ve muhakemeıi ncticeainde· cürmü sa
bit olmuş, mahkeme tevkifine ve üç 
ay müddetle hapsine karar vermiıtir. 

Beıinci müatantik tarafından tevkif 
edilen de polia Remzi Efendidir. Be
yoğlu merkezi taharri memurlanndan 
olan bu Remzi Eferıdi, Merzuka Ha
nını iıminde randevu evi iıleten bir 
kadından 200 lira rüıvet almaktan ıuç 
ludur. Remzi Efendi rü~vet alırken 
cürınümeıhut halinde yakalanmıttır. 
Ve yakalandığı zaman aldığı bu para
yı merkez memuru Hulüıi Beyle komi
aer Mucip Beye vermek üzere aldığı
nı söylemiıtir. Bunun ü:zerine merkez 
memuru Hulüsi Beyle Remzi Efendi 
müddeiumumiliğe , müddeiumumilik
ten de betinci İstintak dairesine tevdı 
edilmiılerdir. Beıinci müıtantik tahki. 
katı neticeainde Remzi Efendinin tev
kifine ve Hulüsi Bey hakkındaki tah
kikatın da gayrimevkuf olarak deva
mına karar "·ermiıtir. HulU:si Bey ser
beıt bırakılmııtır. 

Kendiaine iftira edilmekte olduğu
nu ıöyliyen Hulü•i Bey hadiseden çok 
müteessir olmuf, heyecanından kendi
ıinde nezfidahili baılamış, hastahane
de tedavi edilmit, dün de Kapıaltında 
ve adliye dairesinde bir kaç kere fe
nalık geçirmiştir. 

Rütvet vermek ve teklif etmek te 
riifnt almak gibi ağır bir ıuç oldu-

ğundan Merzuka Hanım aleyhinde de 
tahkikat yapılmaaı muhtemeldir. 

Beyoğlu merkez memurluğu itlerini 
muvakkaten görmek üzere. Ki.mran 
Beyin memur edildiği söylenmektedir 

Dayaktan burunhemiği hırrlan 1 
Didar Hanım 

Poliste dayak yiyen kadın 
Dolapderede polis karakolunda Lüt

fü Efenıli iıminde bir poliıten dayak 
yediğinden bahisle müddeiumumiliğe 
müracaat eden Didar Hanımın şikiye
ti muameleye konmuştur. Yapılan 
muayenede Didar Hanımın burnunun 
kırıldığı tahakkuk etmiıtir. On gün 
sonra yapılacak muayeneden sonra 
muamelenin §ekli taayyün edecektir. 
Tahkikat bizzat müddeiumumilik ta
rafından idare edilmektedir. 

Mahkamalarda 

Nakzedilen 
Bir idam kararı 

-o--
İki kardeşin yeniden 
muhakemesi yapılacak 
931 senesi teırinisaniainin 21 inci 

günü Beşikta§ta Celal isminde bir a· 
damı öldürdüğü için idama mahkünı 
olan Hakkı ile 24 aene hapse mahkiım 
olan kardeşi Hacının hakkındaki hü
küm Temyiz mahkemesi tarafından 
bet noktadan nakzedilmiştir. 

Nakız r.ebepleri meyanında taam
müt delillerinin kararda gOsterilme
miı olması, kur§unlardan ölümü intaç 
eden kortunun kimin tabancasına ait 
olduğunun tespit edilmemit bulunması 
da vardır. Bu cinayet Hacı ile kardeti 
Hakkı tarafından evlenmek İstedikle
ri Zeynep ismindeki kızın kendilerine 
verilmemesi ve A1i isminde birisine 
verilmit olması yÜzünden vukubul
muştu. Mahkemede temyiz;n nakız 
kararı, mahekemenin evvelce verdiği 
karar ve zabıtnameler okunmuş,, mu
hakeme şahit celbi ve tahkikatın tev
sii kararile ba§ka güne bırakılmıştır. 

Eroin satarken 
Sultanahmette kahveci Ramiz, eroin 

aatarken yakalanın•§ ve dün mevcu
den sekizinci ihtısas mahkemesine ve
rilmİ§tİr. 

Ticaret gazetesi aleyhine dava 
Ünyon Sigorta Şirketi Müdürü M. 

Antuvan Piyoa'un Ticaret gazetesi a
leyhine ikame ettiği davaya diin de
vam edilecekti. Fakat gazetenin sahip 
ve Neıriyat Müdürü Arif Bey, tebli
gata rağmen, mahkemeye gelmemitti. 
Mahkeme Arif Beyin tevkifine ve 
mahkemede ihzanna karar vermİ§, 
muhakeme 18 teşrinisaniye bırakılmıt-
tır. 

Bir fazilet eseri 
İstanbul Müddeiumumiıi Kenan B. 

aon af kanunu münaseebtile cidden 
takdire fayan bir fazilet eaeri göster
miıtir. Kenan Bey har ishaneden tah
liye edilen mabkümlardan ıalahıhal 

etmit olanların cemiyet içeriı.indeki 
mevkilerini nazandikkate almıt ve 
bunların memlekete faydası dokunur 
birer unsur olmasını temi niçin bir ta
kım hayırhahlık"ar ya~mııtır. Bu me
yanda bir kaç mahküma adliye daire
ıinde ve adliyeye müteallik itlerde va
zifeler vermiı, bir kaç kiıiyi de mem
leketine göndermiştir. Gene bir kaç 
kiıiye belediyenin yardım ve muave
netini temin ebnİ§, bu meyanda iki 
mahkümun da belediye itlerinde çalıı
tırılmaıını temine mu\•affak olmuıtur. 

Pollata 

Tramvayda 
Kontakt 
Yolcular hayli teliş ve 

heyecan geçirdi 
Dün öğleden evvel Çarııkapıda bir 

tramvay motristi kontakt neticeai ateı 
almıf, içinde bulunanları da dışarıda
kileri de bir hayli heyecana düşürmüı
tür. 

Saat 11,30 raddelerinde Edirneka
pı . Sirkeci hattına İfliyen 35 numaralı 
çift tramvay Çarııkapı önüne gelmİt· 
ti. Bu esnada motri~tinin cereyan na
kili birden bire kontakt yapmıf ve vat
man Muıtafa Efendinin bütün gayret
lerine rağmen ateı almııtır. Bu hali 
aören tramvay y;llcuları arasında bü
yük bir telaş hastl olmuı ve kendile
rini penceredenı kapıdan atmak için 
herkes biribirini çiğnemeğe başlamış
tır. Bu eınada Cüldan Hanım da dü
fÜp bayılmııtır. 

Biraz sonra kontakt zail olmuı ve 
Cüldan Hanım da Haseki kadın haı
tahanesine kaldınlmıştır. 

Kurşun hırsızları 
Sultanahın.et camii medrescai Üze

rinde lbrahim ve Ahmet isminde iki 
sabıkalı k.urıun çalarlarken yakalan
mıtlardır. 

Tramvayın camı kırılınca 
Zeyrekte Kiliıe camii sokağında 1 

numaralı evde oturan Pakize Hanım 
dün vatman Tevfik Efendinin idare
ıindeki tramvayla Saraçhane batından 
ııeçerken, tramvay önüne birden bire 
çıkan bir yük arabasına çarpmamak 
için fren yapmıt ve bu ini fren tram
vayın bir camının Pakize Hanımın ba .. 
tında parçalanarak yaralanmaıına ıe
bep olmuıtur. 

Bir mavna, hamulesi ile battı 
Evvelki gece limanda Sovyet bandı

ralı Novroaiski vapuruna yanaşan 
ve hamulesini teıkil eden balık dolu 
fıçıları yükletmeğe çalışan bir mavu
na, dalııaların sevkile tiddetle gemiye 
çarpmış ve delinerek su almağa baı
lamıttır. Bu sirada mavunadaki fıçı
lar da denize dökülmüt ve mavuna 
batmıştır. Denize dökülen fıçılar top
lanmıştır. 

--o--

Hamdi B. Ankaraya gitti 
Liman Şirketi müdürü Ham~İ Bey 

dün ak,am Ankaraya gitmiıtir. Hamdi 
Bey Ankarada iktisat Vekaleti ile tc
mas!arda bulunacak ve bir kaç gün kala
caktır. 

Kadınların askerliği bahsi! 
Bu iı; t\ldı yürüdü ... Mulıteli i ka

rilerden muhtelif çe~:::!ide mcklt•p
lar alıyorum .. B nların içinde Lir 
kaç tanesi var ki; ~uhaf veya "en
teresan,, olmaları yüzünden "Mil· 
liyet., e girecektir. Nitekim .... 

"Me.,, rumuzu ile yazan bir ha
nım kariimin yazdığı uzun ve yarıs 
alay, yarısı ciddi mektubu ancak 
ikiye bölüp dercedebileceğim. 

Çünkü mektup uzundur ve her 
iki kısmı da şayanıdikkattir. Bakı
nız: "Me.,, Hanım mektubunun a
laylı kısmında neler yazıyor: 

Muhterem Felek Bey! 
Kadınların askerliği?. Şüphesiz 

efendim. Yalnız tereddüt ettiğim 
bir iki nokta var: Alaylar, bölük
ler muhtelit mi, ayrı mı olacak?. 
Kadınlar bazı İngiliz kıtaatı gibi 
kısa etek mi, külot mu giyecekler? 
Bunlar en mühim noktalardır. Na. 
sıl ihmal edildi? •• Anlayamıyorum. 
Bir teklifte bulunacağım: Muhar
rirliği terkedin de beraber ikimiz 
''kadın askeri elbise ve levazıma
tı,, dükkanı açalım. Servet aahibi 
oluruz. Müessesenin ismi benim is
mimden Me, sizin (Felek) ten !ek 
alarıı.k "Melek,, olabilir. Namık 
lsmail Beye föyle elinde büyük kı· 
lıç tutan bir melek tablosu sipari• 
eder asarız. Müşterilerimizin mu
haverelerinden bir iki parça: 
"- Düfününüz Ma cherie ! (Me

lek) ten külotumu biraz dar iste
miştim. "Diz çök!,, kumandasında 
açılmasın mı? •. ,, 

"- Kumandan izzet Bey de mu
ziplik olsun diye "tayyareye ate•!,, 
diye sırtüstü yatırmaz mı bizi? kom 
binezonum berbat oldu.,, 

"- Şu birinci mangadaki Refik 
yok mu? Karavanayı götürürken 
çorbayı üstüme döktü. Hemen (Me
lek) e bana bir setre yetiştirmesi i
çin telefon ettim. Malum ya! Ya
rın bizi esmer Nuri Bev teftiş ede
cek.,, 

t.tendim, - pardon - 4erikim 
Felek Bey! Bizde neler bulunacak? 
iki kat mantarlı çizme ayakkabı 
kombinezonu. tLotus sistemi) hun· 
lara "Kelem,, diyeceğiz. Dışı İpek 
içi yün kış "resmigeçit,, dolakları. 
Portatif üç katlı dirsek ve dizka
pağı yastıkları. Fişenk biçiminde 
dudak için ruj. Nöbete kalkmak 
için çalar saatler. ( Bolı.ik 
numarası ve ısım ıçın bir 
lira zam) Termos siatemi Mat
ralar (bölük ve isim için iki lira 
zam), bölmeli yan çantaları. Tal'm 
için ah,ap tüfek taklitleri (sıkleti 
yarım kilo, kabzasında mestur tu
valet (akımı, ayna,ruj, "fludra, krem 
için bef lira zam). Süvariler iç.·n 
yaylı ve döşekli "Yum - şak,, s:ate
mi eğer takımları ..• ve saire •• Kari· 
hanızı beyhude zorlamıyayım ... 

Y anasık nizam talimlerine heves 
edenler'askerlikten bahsetmekle 
- bence - kadınlık aleyhinde b,.1 

lunmuf oluyorlar. Kadınların sullı 
veya seferberlikte cephe gerisinde 
ifa ettikleri muazzam vazifeyi ilk 
hatları bir kaç bin tüfekle talw "ye 
suretile telafi edemezler. iste F deh 
Bey, sizin için fırsat! Kadı'nlar iç:n 
değil, sizin için alay fırsatı! 

Muhterem kariimin mektubun
dan alaylı kısmını yukarı naklet
tim. Ciddi kısmım da yarın derce
deceğim. Böylece bir mütefekkir 
hanımın mizah ve ciddi cepheler
den bu i'i görüt tarzını öğrenmit 
olacağız. 

·ı. FELEK 

lnhl•arlarda 

Tütünleri işleme tar~.ı 
değiştirilecek 

lnhisar]ar idaresinde, yapılacak ısla 
hat için tetkikatta bulunmakta olan 
M. Wallace Clark'ın idaresindeki mü
tehaaaıs heyet, idareye ıimdiye kadar 
yaptığı tavsiyeler meyanınd> tütünle
rin itleme tarzının da tebdilinı tavai
ye etıniılerdir. Bu bvsiyc, tütünlerin 
tonga tarzında itlenmesinden ibaret
tir. Bu tarzın bazı faydaları olduğu 
gibi, bazı mahzurları da hatıra ıı ·1-
mektedir, Bazı !Ü.ünlerin tonga ile 
itlendiği takdirde fermantaayonu ser
best yapabileceği fÜpheli görülmekte
dir. lnhiaar idareıi, bu tavsiyeyi tet• 
kik etmektedir. Bu tarzın her cins tü
tünde elveritli olup ohpadığı anlafıl
dıktan sonra tatbikine başhyacaktır, 

inhisarlar umum mUdUrlUgü
nün alt katı 

inhisarlar Umum !'.<üdürlüğunün 
Galatada timdi işgal clmkıe olduğu 
binanın Cüınhuriyet Merkez Banlt;ıtı
na aatıldığını yazmı~tık. Banlrn ş:ı:ıdi" 
lik bu binanın alt katına ycrlc!~cc!ttir. 
Bura!ını i~gal ctnı"kte cılan iı.Jı::,ı l:ı•· 
yap:-ak tütün ve men1t1r;ı'l t:.ıbr-:'",.: iç":ı 
Sc1anik Bank."\sının h't!unciu~n h , ... n 
Üst katnıd::. d_ i:c1cr kir.J.l1"'n'%ı~tı... I::u 
tııbe;er bir ltaç güne 1 .. a.dar L,!Taya 
nakledilecektir. lnlıisaı·!ar Umum M:i
dürlütünün alt katında da, b~nk.:>r.ın 
yerlc~ebilmesi için 18.znngelen !~di15.
ta b3ş~anacaktrr. 
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Ta vuklann sesi HiKAY 

MiLLiYET SALI 14 TEŞRiNiSANi 1933 

Yeni ne,rlJ•I 

Süleyman Nazif 
MEVLUT KIRAATİ 

r.ms.usız ~1r l~m ış• na-isesı 
Yarın akşam 

S A R A Y 
(Eski Glorya) sinemasında 

LILI GYENES Eğer bu günler, sokakta yürür
ken bojiazlanan bir tavuğun can 
acısiyle ciyak ciyak hykırışını an
dırır bir takım sesler duyarsanız, 
etrafınızda kümes aramayınız. 

Çünkü haykıran, tavuk değil, ço
cukların öttürdüğü küçük bir oyun 
caktır. 

Görenek 

lbrahim Alaettin Bey tarafından uzun 
lir emek sarfedilerek Süleyman Nazif 
merhumun hayati ve eserleri ho.lckmda 
bir etüt n"§redildi .Suhulet kihphanesi 
tarafından güzel bir tabı ile ne§rolunan 
bu eserde Nazifin Sabri, hayat, edebi 
mahiyeti, kitap ve risaleleri, ınakaleleri, 
mütefekkir hüviyeti, nükteleri, akiretten 
mektuplan uzun uzun tahlil edilmekt&
dir. 

Merhum Osman Kapancı Beyin 
ruhuna ithaf edilmek üzre ayın 
17 nci önümüzdeki Cuma günü 
saat iki buçukta Şi~lide Halaskar 
Gazi caddesinde 200 No. lu Anan- . 
yan apartımanının 3 numerosun- ı 
da Namık Kapancı Beyin dairesin
de Mevlidi terif kıraat edilecek
tir. Merhumun ehibba ve eviddası
nın tetrifleri rica olunur. (9797) 

ve 20 san'atkar kadından mü
rekkep me~hur Macar Çıgan 

o~kestrası tarafından SİNE 

Geçen sabah evden çıkarken 
ilk defa bu sesi duydum. Kulakla
rımı tıkayarak gidiyordum; az ile 
ride bir çocuk gözüme iliJti. Elin
de yuvarlak bir şey... Çevirdikçe 
bağırıyor. Amma, ne korkunç ba
ğırıyor bilseniz ... 

- Oğlum, gelsene buraya ..• 
Çocuk, durakladı: 
- Nedir o elindeki? 
Hiç cevap vermedi ve köteyi 

döner dönmez tekrar öttürmeğe 
başladı. 

Divanyoluna çıktım. Yine o 
bogazlanan tavuğun sesi... Beya
zrtta sıra kahvelerin birine otur· 
dum. Çocuklar, alay alay, mahut 
otuncağı bağırtarak önümden geç 
tiler. 

Kahvede rastladığım arkada,. 
!ardan birine: 

- Kuzum, dedim, bu da nesi? 
Bağırdıkça insanın kulaklarını tır 
malıyor ... 

- Hiç! Dedi, ne olacak, tavuk 
sesini taklit ediyorlar ... 

Sonra, birden arzulandı: 
- Amma, hoş bir şey ... Bari ho 

roz gibi bagıran bir oyuncak daha 
ketfetseler de kar,ılıklı öttürse
ler ..• 

Dedim ki: 
- itte bu kabil değil! 

) -Neden? 
Güldüm: 
- Bilmiyor musun, lstanbulda 

fimdi yalnız tavukların sesi çıkı
yor! 

M. SALAHATTIN 

Davetler 

Kad,köy Askerlik tubeainden : 
Şubemizde kayıtlı ihtiyat makinalı 

tüfenk birinci mülazım Ahmet Meh
met efendi oğlu 310 doğumlu Tahir 
efendi (331-558) lstanbulda ise he
men harıçta ise bulunduğu mahal as
kerlik şubeai vastıaaile ıubemize mü
racaatı akai takdirde hakkında kanun 
tatbik olunacaktır 

Adana Ağırcezasından HulOsi B.e 
Müddeiumumilikten : Adana ağır

ceza mahkemesi aza müli.zımr Hulu· 
ıi Beyin acilen memuriyetimize mü .. 
r&caatı. 

Müderris Doktor 
RAŞİT TAHSiN 

Cuınarteıi, pazarteıi, çarşamba, per· 
ıembe günleri saat 2 - 5 Kadıköyün
de Bayramyeri aokağında 23 numara
lı hanede haatalarını kabul ve tedavi 
eder. 

.. 

Belki onlrın da Ali Veli, yahut Ah 
met Mehmet gibi isimleri vardı. Nü
fus kütüklerinde bilmem kim oğulla
rından oldukları da yazılıydı. Fakat 
köyde herkes onlara Babaoğul derne
ğe alıımıılardı. ikisini de batka türlü 
anmayorlardı. 

Atağı yukarı yalnız yaıayorlardı. 
Seai çıkmıyan bir kadıncağız evin i!l
lerine bakıyordu. 

Baba, sabanın aapı gibi kuru bir 
ihtiyardı. inatçı küçük gözleri buruf
muı yüzüne acaip bir canlılık veriyor 
du. Trlaya ekseriya, alMnoıd delikanlı 
lar gibi batı açık giderdi. Fakat o, 
bunu tasarruf için yapardı. Çünkü 
ıapka öyle ucuz alınır ıeyleden değil
di. Oğlu, köylüler derlerdi ki, civaı~ 
claki bir ıehir mektebinde okumuı· 
değil, §Öyle bir kaç defa görünmü!ltü. 
Bir şey öğrenememiı olsa bile, tar1a
ya yarayacak bir kaç yeni fikir edin
miıti. Gübre naaıl, ne zaman kullanı• 
lır. ağaç naaıl budanır, daha buna 
benzer bir kaç bilgiıi vardı. Bazı köy
lülerin ekim. için, baaat için öyle inan 
dıklan hurafelere kulak asmaz: 

- Buıdann hepıi laf 1 derdi. 
Baba baımı aallıyarak: 
- Görürüz, diye mukabelede bu

lunurdu. 
Baba oğul hiç anlatamıyorlardı. 

Birinin gübre koyduğu yere, öteki 
kimyevi azot koymak isterdi. Eğer 
baba hasat için tırpan iateae, oğlu ke 
ser bağlar makineden bahaederdi. 

Baba: 
- Oğlum, biz böyle gördük, böy

le biliriz, dediği zaman, oğul cevap 
verirdi: 

- Artık eski bardak çam oldu. 
lık münakaıa çocuğun mektepten 

çıktığı aene ba,laınııtı. O tarihte oğ
lu, ekim zamanı geldiği mevsimde on 
sekizine girmi}ti. Baba, arıklara serp 
mek için tohumluğunu hazırlar, bii· 
yük bir torbaya tohumları tozu du
mana katarak külle kanı tırırch. 

Oğul: 

- Haydi tohumu ekeceksin, ıyı .. 
Bari ne diye ortalığı toza toprağa ve
riyorıun, diye itiraz ederdi. 

Baba sadece kafasını sallar: 
- Oğul, biz böyle gördük, böyle 

biliriz, derdi. 
- Modası geçmiı .. 
- Ne dedin? Ne dedin? 
- Modaaı geçmif ıeyler dedim .. 
- Oğul, sen iatediğin gibi söyle .. 

Ben de bildiğim gibi yapayım. 
- Bu küle ne lüzum var be baba, 

insanın gözü kör olacak. 
- Bırak oğul beni, bırak ta çalı

ıayım. 

- Ne faydası var ki, söyle de ben 
de öğreneyim. 

- Ben babamdan böyle gördüm. 
babam da dedemden böyle gönnüı ... 
Külü tohuma karııtırıraan, kömür al
maz. 

- Baba, onun baıka kolayı var. 
Tohumu ıolfatiyeti nühaaa daldır. Ot&u 
bitti. 

- Sen bunlan mektepte mi öğren 
din? 

- Elbette .. 
- Ben yine küllü tohumdan vaz-

geçmem. 
- Öyle amma ... 
- Ôyleai de· bu, böyleai de bu •• 
Bu münakaıadan beri her sene Ey

lillde ayni aözle bu sefer daha şiddet• 
le tekrarlanırdı. Oğul: 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 
Sigortaları halle için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acenta11 bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. -, Tel. Beyoğlu : 4887. 8J65 

Milliyet'in edebi romanı: 40 . "" . 
KIR (l(lf.~ 

.. BURHAN CAHIT 
(lnkılap Romanı) 

- ihtiyarlar böyledir, daha iyisi
ni anlamazlar. 

- Amma gençler de eldekini ha
rap ederler. Sen ne zaman tarla aahi
bi olursan, o zaman istediğini yapar
aın. 

Münakaşa büyür, arkasından da 
oldukça ciddi bit- kavgaya girişirler

di. Seneler geçince baba, artık kolla
rının tutmamağa, gözlerinin seçeme .. 
meğe ba~ladığını anlamıştı. Sanki et
rafındaki alem, yavaı yavaı bof.luğa 

doğru gidiyordu. Ve nihayet eünün 
birinde yatağında yatarken, gözleri
büsbütün kapandı, vücudü hareketsiz 
kaldı. 

* * * 
Fakat zaman durur mu? Yine to-

hum atma mevsimi geldi. 
Oğul tohumlan hazırladı ve dü

§ÜDmeğe vardı. Düıündü, dütündü .. 
Sonra ocağa giderek tıpkı babası

nın yaptığı gibi, kü~ekle kül aldı ve 
ortalığı toza dumana katarak küle 
kanttırdı. 
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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 Satınalma 
komisyonunda hazır bulunma 

ları. (527) (6234) 8478 

M~rkez Kumandanlığına 
merbut kıtaat ve müessesat ih
tiyacı için 103 bin kilo koyun 
eti 15-1 1 -933 çarşamba günü 
s~at 14 te' pazarlıkla satın alı
nacaktır. Şartnamesini göre • 

KONSER - ATRAKSİYON 
Program meyanında: 

MAVİ TUNA 
F evka' a :le; görülmemiş; 

Fiyatlar: 75-100-150-200 kuru1 
Bilet'.er evvelden alınabilir. 

ı ... Telef an: 41656 • (9813) -

lST ANBUL BELEDlYESl 
- - -·- ~tYATROSU 

Bu akşam 
Saat21 de 

PER GONT 
l'azan : Henrik 
lbsen 
Sesteliyen: E. 

Grieg 

Türkçeye çeviren: Seniha Bedri 
Muallim ve talebeye tenzilat 

8506 

1 tST. MR. KUMANDANLIGI SA.AL. KO. iLANLARI( 

· ceklerin her gün, pazarlığa gi
receklerin belli saatindeMerkez 
Kumandanlığı Satınalına Ko - ı 
misyonunda hazır bulunmala-Merkez Kumandanlıgına 1 

merbut kıtaat ve muessesat ih
tıyacı içın 2000 kıto Ayva 2000 

kilo zer<talı 2001.J kuo etık reçeli 
/-l:l-~3.1 perşembe gunu saat 
15 te a1en1 münakasa ııe sa.ın 
alınacaktır. ::;>artnamesını gö
receklerin her gun ve munaKa 
sasına gıreceKltrın bdti saatte 
ıvJerkez Satınalma Komısyo 
nunda hazır bulunmaları. 
(542) (6266) ' 

* 
Piyade Atış mektebi ihtiya

cı içın seıciz kalem elektrık mal 
zemesi :ll-11-~~3 salı günü 
saat 14 te pazarlıkla satın alı 
nacaktır. ~artnamesini göre
ceklerin her gün pazarlığına gi 
rec:eklerin bedi saatte l.V1erkez 
Kumandanlığı Satın alına Ko
misyonunda hazır buıunrnaJa 
rı. (540) (6264) 

• • * 
Topçu Nakliye mektebi için 

bir reis hayvan pazarlıkla sa
tın alınacaktır. ·ı aliplerin 
21-11 -933 salı günü saat 14 te 
hayvanlarını lJoımabahçede 
ki Hayvan hastanesıne getırme 
leri. (541) (6265) 

* * * 
İstanbul Deniz Yollama mü

di.irlügü emrindeki ıki No. lu 
şat 7-12-933 perşembe gÜnÜ 
saat 15,30 da aleni münakasa i 
le tamir ettirilecektir. Şartna 
ıncsini göreceklerin her gün ve 
münakasasına iştirak edecekle
rin belli saatinde Merkez Ku
r.ıandanlığı Satınalına komisyo 
m.ında hazır bulunmaları. 
(538) (6262) 

* 
Ankara Levazım Eşya ve 

Teçhizat anbarındaki Y anğın 
tulumbası için beheri yirmi beş 
metre olmak üzere 3 
parça yedi santim 
kutrunda bez hortum ile 
dört adet rekor 7-12-933 per 

~embe giinü saat 14 te aleni 
münakasa ile satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve münakasasına girecek
lerin belli saatte Merkez Satın 
alma Komisyonunda hazır bu
lur.m~arı. (539) (6263) 

• 
Maltepe Askeri Lisesi için 

bir Reis koşum hayvanı pazar 
lıkla satm alınacaktır. 1 alip o 
}anların 21-11-933 salı giinü 
saat 14 te Hayvanları Dolına 
Bahçede Hayvan Hastahanesi
ne getirmeleri. (537) (6261) 

,,. * ,,. 
Ölçme Taburu için 2236 

kilo hafif benzin 324 
kilo valvalin yağı 225 kilo 
ham petrol 537 kilo B marka 
mobiloil yağı 18-11-933 cu
martesi günü saat 14 te aleni 
münakasa ile alınacaktır. Ta 
liplerin belli saatinde teminat
larile Merkez Satmalına Ko
misyonuna gelmeleri. (458) 
(5711) 8113 

* 
Askeri Müzede mevcut 17 

adet camekanın alt kısnnları • 
nın tebdili 21-11-933 salı günü 
saat 14 te icra kılınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
belli saatinde Merkez Kuman
danlığı Satınalına Komisyo • 
nunda hazır bulunmaları. 

(531) (6~~0) 8474 
* * • 

Merkez Kumandanlığı ve 
kıtaat ve müessesat ihtiyacı i
çin 56 bin kilo sığır eti 15-1 1-
933 çarşamba günü saat 13,30 
da pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün pazarlığına gireceklerin 
belli saatinde Merkez Kuman
danlığı Satınalına komisyonun 
da hazır bulunmaları. 

(528) (6233) 8477 

* * * 
Harbiye mektebi ihtiyacı 

için 65000 kilo koyun 6000 ki-

rı. (526) (6235) 8479 
* • * 

Komisyondaki nümunesiy
le evsaf ve e~kalinde olmak ü
zere 250 a"det Karyola 18-1 1 · 
933 cumartesi gÜnÜ saat 15 
te aleni münakasa ile alınacak 
tır. Nümu,nesini göreceklerin 
her gün ve taliplerin belli saa
tinde teminatlarile Merkez Sa
tın alına komisyonuna gelıne
leri. (457) (5712) 

8114 

• • • 
Merkeze bağlı kıt' at ve mües 

sesatı ihtiyacı için kırk bin ki 
lo makarna ile On beş bin kilo 
şehriye 18-11-933 cumartesi 
gÜnÜ saat 14 te kapalı zarfla 
alınacaktır.. Talipler.in belli saa 
tinden evvel teklif mektupla
rını Tophanede Merkez K. Sa
tın alma Komisyonuna verme 
leri. (461) (5748) 

8115 
* * • 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıtaat ve müessesat için 
109 ton kok kömürü 22·11 • 
933 Çarşanba günü saat 15 te 
aleni münakasa ile alınacaktır. 

· Şartnamesi her gün komis -
yonda görülebilir. Taliplerin 
belli saatte teminatlarile Mer
kez Satmalma komisyonuna 
gelıneleri. (493) (5949) 

8133 

••• 
Merkeze bağlı kıtaat ve mü 

essesat ihtiyacı için 390 ton 
kriple ve 191 ton Lavamarin 
kömürleri 22 . 11 - 933 Çar- I 
şanba günü saat 14 te kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartnamesi
ni göreceklerin her gün ve ta
liplerin belli saatinden evvel 
teklif mektuplarile Tophane
de Merkez Kumandanlığı Sa
tınalına Komisyonuna gelıne-
leri. ( 492) (5950) j 

8134 

Bugünkü Program 
ISTANBUL t 

18 Gramofon 
19 Orkestra. 
20 Bedayii muıiki heyet • 
21 ,30 Gramofon. 
22 Anadolu. Ajansı, Borıa haberi, ... t ayarı. 

A N K A R A, 1538 m. 
12,30: Gramofon. 18: Orkestra. 18.45: Alatur"' 
ka aaT.:. 20: A~ana haberleri, 

V A R Ş O V A. 1411 m. 
18: Tacanni ve hafif haberler. 18,55: Zirai 
musahabe. 19,20: Caz muaikiai (pli.kile.) Muh• 
telif haberler vı. 21,05: 15 inci ittikli.lin yıl· 
dönümü münaıebetile konferans. 21.20: Sen· 
fonik konser. 22,20: Romen tefrikası. 22,35: 
Konserin devamı. 23.20: Spor haberleri. -
Dana muailUıi. (Oaıa Gazinoaundan.) 24: 
Tayyarecilik. - 24~10: Oanıa de•am. 
BUDAPEŞTE.SSOm. 

17,05: Hikiyeler. 18,05: Piyano refakatile ıo· 
lo flüt konseri. 19,05: lııis muaiki4in.ular 
tarafından senfonik konser. 19,50: Konferans. 
20,35: Richrad Waınerin eserlerinden "Rhein· 
aold (Raynıold) opera temsili 0 Budapette 
büyük operasından naklen.,, MüteakZben Alek· 
sandre Bura Siıan takımı. 

V 1 Y A N A, 518 m. 
18,25: Piyano • keman konseri. 19,10: Mu••· 
habe. 19,35: Der•. 20: Orke•tra konıer! (Kal· 
beatin idare•İnde ..-e Strausaun eaerlerinden.) 
21,20: Melodram ( ıarkılr piyes.) 22: Neıeli 
muaiki. 23,50: Danı plakları. 

MILANO • TORlNO • FLORANSA 
18,15: Dans muaikiai. 19,45: Haberler. - Plik. 
20, Haberler. - Pli.lı:. 20,25' Haberler. - plik-
21: Plak. 22: Opera temıilini nakil. 

P R A C. 488 m, 
18: Pl&k. - Mua~b.abe. 19,35: Almanca netri· 
yat. 20,10: K:ı.rııık neıriyat. 23ı Haberler -
pli.il- konıeri. 

R OMA. 44ı m. 
21 : Haberler. - Plik. 21,50: Karııık konıer. 
22,35: ••çilek aepetçiji., isjmli temsil. 23: Kon· 
ıerin devamı. - Müteakiben: . Dana muılk.isL 

BÜKREŞ,394m. 
13: Haberler. - Pl&k. - Haberler. 18: Moboi 
orkeıtraıı (Karıtık 1c.on•er.) Haberler. 19,0Sı 
Konserin devamı . 20: Üniversite derıi. 20,20: 
Pl&k. 21: Mel Valentine tarafından tarlalar. 
21,25: Radyo orkestrası (Nonne Ote•konun 
idaresinde senfonik konser.) ZZ: Ecnebi litanil• 
konferanı. 22,15: konıerin deTamı. 

BRESLAU, 325 m. 

21,15: E ... musikisi. 21,45: "Anna .. Lieıe,. Ui.rn .. 
li temsil. 23; S.iy ... İ mii•ahabe. 23,50: Hafif mu• 
•İki •e dan• parça.lan. 

~srm umdesi "M l L L 1 Y E T" tir. 

ABONE OCRETLERl • • 
Tirki7e içi.a Hariç iı;iıtı 

L K. LIC. 
3 .,.ııfı 4- ·-1 .. 7 50 14-

12 " 14- 21-
~~~~~~~~~~~~~ 

Gelen e.,ra.k •eri •erilmez.- Mü.d.detl 
ı•çen nüıhalar 10 lcuruttur.- Gazete .,. 
matbaa1a ait itler için s:ıüdiriyete mü· 
racaat edilir. Ga.zetemi.a ilinla.rın m••'U• 
li..-etini kabul etmea . ......................... 

yım da rahat rahat yıkan. Beni omuzlarımdan tutup ken- mefendi. Beni kendi giydirdi. Hatta ilk 
Ben çıplak halimle sıkılıyordum. dine çevirdi. Gözlerimin içine da- - Bugün Mahir Beyin iti var, defa yüzümü ve dudaklarımı bo
- Bir dakika müsaade ederse- lan bakışlarında ne kuvvetli bir çıkacak. Seninle kendi kendimize yadı. Alıfmadığım için kendi ken-

fefkat ateti vardı. bir alem yapalmı. Olmaz mı Çiçek. dimden ig"reniyordum. Dudaklanı;ı niz çıkacağım, dedim. 
1 k - Benim güzel Çiçek'im, dedi. - Nasıl emrederseniz efendim. gerinmi• gibiydi. flanımefendi göz erini ırptı: S 1 l yık T 

en sevi l'neğe a sın.. - Haydi sen odana git .. Kahval- Hanımefendi: Ne zararı var. Ben kapıyı kitle-
dim. Ba,ka kimse gelmez, korkma. Sonra u,üdüğümü görünce sula- tıda bulu,uruz. - Sürmeye hacet yok, kirpikle-

fak rı açtı. Radyatör üzerindeki çamaşırla- rin o kadar sık ve kıvırcık ki sür-
- at. Ilık su tekrar başmıdan döküldü. rımı aldım, odama geçtim. Sıkıl- meli gibi görünüyor. 
- Benden mi sıkılıyorsun! H 

Anlıyordum ki bir genç kız için dalmıtım. anımefendi bornusumu çen- mıştım. Bir kadın da olsa yanında Onun tuvalet masası lavanta fi· 
Ne yapacağımı, ne ıöyliyeceği- ld 1 b · b ki" d 

samimi olmak pek güç .. En umul- "' "' "' ge en a mı,, em e ıyor u. çıplak olarak bulunmaktan utanı- ~eleri, tüpler, kutular, paketlerle 
d . . . mi taşırmıştım. ç k · d · R h T 

maz insanlar kartısında eğıfıverı- Bügün Cuma.. - 0 rıca e erım. a atsız yorum. Alı,amamazlık olacak.. Ha- dolu .. Bol bol süründük. 
E k . d Mektepte arkada•larla hep bera- I h f d' ._. d d' yorlar. r en kalktım, banyoya gır im. T o mayın amme en ıcıgım, e ım. nımefendi yıkanırken ben görsey- G 1 b h 

h her hamama girer, yıkanırdık. Fa- Ben alırım. üze ir a;va, kalabalık bir yol. 
Anasız, babasız olmanın ne ma • Ilık su kabuslu gecenin acılığını k b 1 . "lk d f k 1 dim kabil değil giremezdim. Hatta H f d" b . . b 

ruıniyet olduğunu çocukken acı acı yıkadı. Ayağa kalktım. Dufu aç- at öy e vazıyette ı e a a ı- lsrar etti. Yere atladım. Hemen çağırsa bile! anmıe en 1 aftnl çevırıp ana 
hm Ş . d' k 1 k 1 yordum. bornusu arkama koydu. Ve benı" bakıyor: hissetmittim. Fakat bugün yafım · ım ı •:vvet e a an su arın H f d" k lıtanbul adetleri pek batka.. ç· k b h d 

on yediye doğru gittiği halde ana altında vücudumu hareket ettirerek amme en ı göğsüme avuştur- ÜfÜtmemek için bornusu vücudu- • • • - ıçe • Ügün sa i en Çiçek-
baskısına, baba tefkatine dünden oğuşturuyordum. duğum ellerimi tutup açtı. mun her tarafına sıkıştırdı. Sardı. Mahir Bey kahvaltı etıniyor. O- sin .. Katmerli karanfil gibi! 
fazla ihtiyacım olduğunu anlıyo- Suyun şarıltısı arasında başka - Kalk ayağa bakayım. - Ne gergin etin var. Lastik top dasında biraz meyva yedikten son- Şoför Aziz önündeki aynadan 
rum. Kendi evimde, anamın, baba- ıes duyamadım. Birdenbire sular - Utanırım. gibi. ra çıkıyor. bize bakıyor. Hanımefendi hissetti, 

d 1 k - Utanacak ne var. Seni mah- kızdı. mm havasında ve hararetin e o • esildi. Şafkınlıkla gözlerimi açtım. Banyonun kordonunu çektim, bi Kahvaltıda hanımefendi ile yal-
sam bana kim böyle tekliflerde bu- Hanımefendi kartımda gülüyordu. cup edecek bir kusurun mu var. rikmi' sular büyük bir şarıltı ile ak- nızdık. - Aziz, aynayı kaldır, gözüme 

lunur. Evine sığınan kimsesiz bir O kadar korkmufum ki hala kal- == ~~r:[de kalk. Demin zaten tı. Dünkü vak' adan sonra Mahir giriyor ve ilave etti: 
kızı metres gibi yafatmak istiyen bim çarpıyor. - Erken kalkacag"ınızı tahmin Beyle kartı kar•ıya gelmekten çe- -Yenimahalleden ileride bir gördüm. Çok güzel, düzgün bir T 

İnsanlar yedirdikleri bir lokma ek- Nasıl olup ta kapıyı kitlemeyi u- vücudun var. Bunu saklamak de- etmemiştim efendim, dedim. Kapı- kiniyordum. gazino vardır. Neresi idi? 
meğin hakkını arıyorlar. nutmuşum. Banyonun içi sabunlu ğil, göstermek lazım. yı da unutmuşum. O gün bir iş için Kadıköyünde - Fırıldak bahçesi. 

Anlıyorum. Yaşım ilerledikçe su dolu idi. Hemen suya giriver- Hanımefendi beni zorla ayağa - Ben kaç sabahtır seni kollu- bir ahbabını ziyarete gitmi,ti. - Evet, oraya gideceğiz. 
derdim büyüyor. dim. kaldırdı. yorum bilsen. Öyleye kadar piyano ve dikişle Otomobilden indik, gazino yu· 

Ve İstanbul kimsesiz bir genç kız Hanımefendi katılırcasına gülü- Beni hayretle seyrediyordu: - Niçin hanımefendi. meşgul olduk. Yemekten sonra karda .. ince saz var. Fakat tenha. 
için dağ başından daha tehlikeli. yordu. - Çok garip, diyordu. Yüzün - Seni böyle ansızın yakalamak hanımefendi otomobille bir defa Hanımefendi yalnız Boğazı gö-
Hayatım hakkında hiç bir karar - Suları kesmeseydim hiç ha- esmer güzeli yüzü. Vücudun da- için. yaptığımız gibi Büyükdereye ka ren, sarma9ıklı bir kö~eyi seçti: 

~~~~...Jıı:.ı:ıı:.ı:ıııi.xı~:k..~ln....J;btliLr ~d~üilijü~n~c~e...lJil~e'-.ljb~e~r~i~nwo~l~m~ı!l!a~ca~k~t~ı1C~i~e~k~.~H!:!!a~d~i~a~a!l_!h~a!..!!b~e~a~z~. --~-~~~~~~.J.~JL~a~ti~f~ey~i~ç~o~k~~s~e!v~iy~o~r~s~u~n~uz~h~a~n~ı~-J..~d~a~rJg~i~tm~e~m~iz~i~t=e~k~li~f~e~t!ti~.~~~~...l--~~~~~~~- (Bitmedi) 
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Sovyet misafirlerimizin Odesaya muvasalatı intıbalarından .. 
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1 - Odesada heyetimizi istikbale gelen halk, 2 - Tayyare karargahında heyetimize izahat verilirken. 3, 4 - Rıhtımda bekleyen halk, 5 - Sovyet askerleri geçitresminde, 6 - Geçit resminde kadınlar. 
[Heyete refakat eden Ankara foto muhabirimiz Cemal Beyin reaimle•İn denJ 

türkiye şampiyonu Fener bahçe dün İzmirden geldi Üniversite için istikraz yapılacak 
(Başı 1 inci sahifede) 

tağı Y enibahçe hastahanesinin 136, 
Haseki kadın hastahanesinin 161, Cer
rahpaıa hastahanesinin 164 ve Bakır~ 
köy hastahanesinin 130 yatağı fakül
teye tahsis edilecektir. 

- Türkiyede 31 marta kadar kalaca
ğnn. O vakit mukavelem bitmit olacaktır, 
O zamana kadar iiniveraitenin teıkil&t 
liyihasmı, dahili talimatnameleri, li· 
boratuvar ve kliniklerin mesailerine 
dair talimatnameleri hazırhyacağun. 
Oniverıite kadrosunu Ankaradan ge
lirken getirdtm. Fakat kadroyu, zan
nedildiği gibi, ben yapmadım. Müşa
vir sıfatile tetkikat yapmak Üzere kad
ro dosyasını Maarif Vekaleti bana da 
verdi. Bir senelik muvakkat idare ve 
kadronun üç sene müddetle temdidi 
hakkında bir malilmatım yoktur. Bü· 
yük Millet Meclisinden çıkan kanun 
mucibince kadro ve idare bir senelik
tir. Maarif Vekili Beyin bir an evvel 
gelmesini bekliyoruz. Görüşeceğimiz 
itler vardır. Bu hafta sonunda latuı
bula gelerek üniversiteyi açması mu
karrerdir. Maarif Vekaleti, liselerin 
ıslahı ve bilhassa ecnebi Jiaan tedrisa
tı hakkında tahriri olarak bana bazı 
sualler sordu. Ben de fikirlerimi yaz
dan. Vekalet bg hususta ayrıca tet
kikat yapmaktadır.,, 

0 (Başı 1 inci sahifede) 
k_ado.r alakadar değilim. Yalnız gerek 

~I>, gerek mağlup kulüplerden iıtedi
•d' OyUlnarda ıpor ıamimiyetinin ihli.I 
~-~lneıneaidir.lzmirde oyun ıeyredea 
~ ela gösterdikleri sükunet ve ıpor 
ı.,~~·~<;ai bilhassa kayda ıayandır. Hü -

1
;:""'tln. fırkanın beeldiyenin, polisin 

ı ••t.erdiği alakaya çok teıekkür ederim. 
• ""1irde büyüklerin spora birinci dere
~c!., ehemmiyet vermeleri sayesindedir 
d il>: zaınanda bu muhitte spor geınif a
ı,,.llıılarla ilerilemiştir. F enerbahçelilerin 
t'ıı ~tan evvel ve sonra lzrnirdeki tav 
L hareketleri lzmirde çok İyi bir tesir 
)"'akmııtır. Gerek harekette ve gerek 
Ç"'nirde kendilerile beraber bulundum. 
d'Ocuklann intizam ve inzıbatları nazan 
~katimi celbetti. F enerbahçelilere ka
t dıkJan bu 9erefli galebeden dolayı 
)•brikıerimi IÖyleııken, lzmirlilerden de 
d rıJo.n bir zamanda bu vaziyeti telafi e
t °"~ yüksek spor hareketleri beklemek 
t';tıın. Maçın idaresmde büyük isabet 
t ••~eren federasyonumuz eisi Hamdi 
~'." Beye de aynca teJekkürler ede -

Zeki ne diyor ? 
~.ı: enerbahçenin çok kıymetli kaptanı 
l•di: Bey de maç hakkında ıulnan IÖy-

lı, - Her teyden evvel lzmirin çok 
~l'ınetli sporcu valiai Kazım Pata Haz 
il l.,.ine, fırka reisi Hacim Muhittin, 
.ı:l~diye reisi Behçet Salih, polis mü
di~ Fevzi Beylere hakkmuzda göster 

1.._, e.'.'i teveccüh ve alakadan dolayı te
~i'urü bir vazife bilirim. Ve 1 zmire gi 
d P, gelirken kafilemizin batında bulun 
~l!'U için büyük bir iftihar duyduğu -
> z kıymetli reislerimizıden Halit Be
>~""dinin yedi gün devam eden bu se
.ı.,ıJt zarfında bize karşı göstermiı ol
!:oıı arı unutuhnaz himaye ve müzahe
t erini ıükran ve minentle kaydederim 
ı,.."'eli, ıunu itiraf edeyim ki, lzmirde 
~tl lnaçın aleyhimize bir takım tezahü -
ıı.ı, a neticeleneceğini tahmin edenler 
~ fazla idi. Halbuki lzmir h":l~ bi:ze 
t~ 'lı beslemekte oldukları samımı duy 
ııı ~ın aradan pek uzun seneler geç -
iti ·~•ne ve bir takım hadiselerin birkaç 
tıı:... lara&ndan izam edilerek ortaya a
~ ama rağmen, elan sarsılmadığını, 
t.,; 5evginin bilakis daha fazlalattığını 
~ ltıaçnnızda halkın bizi candan alkıi!" 
Sı., asından ve tezahürabndan anladım. 
l'al,ı dın etrafını dolduran binlerce me -
tıı 1tıın her hareketimizi kalplerinden 
l.t fan bir sevinçle alkıılaması, ve tam 
ı_• •Porcuya yakııan ciddiyet ve vakar 
~çı seyretmeleri benim ve arkadaı
•irl ın Üzerinde cidden unutulmaz te
~·• bırakınııtır. Bu intizamda im.il o
ı~olia teıkilabnın, ve yanlannda bu
b;iy .. i.rnirleri Fevzi Beyefendinin de 
>11ıı uı. tesiri olmuıtur. Ankarada baıJa-
1~ tnaçmuzın lzmirde böyle büyük bir 
ditı a neticelenmesini hiç arzu etmez • 
'ııo.İ, Zaten bu neticeyi ben tabii bulma
>e/aYıın. Diğer taraftan ıunu da aöyli 
!>;i ;ıı. ~i _Ankarada alıan netice de ta -
lıı., •gildı. Bunu Ankaradan avdetimde 
~ •• 111.uıda muhtelif vesilelerle söylemiş 
~ I~ etmiıtim. Aradaki kuvvet far
l>(i~ ~•ınize olmakla beraber, böyle bü
l~~r .farkla neticelenmesi lzmirspor 
lııit ol llçüncü golden sonra fazla nev -
~ 1ı_na!anndan ileri gelmittir. Fener
~~· ılerin .!m . seneki b~raz uzunca .~e 
~~ Eden Turkiye tampıyonaıında bu -
lııın "?k~arla galip gelmelerinde en mü 
ht"0 .. anuı oyuncuların muntazam bir 
t., ::.,aın dahilinde çalışn:.aları ve seyahat• 
l'ıı,.. ~~arın ehemmiyeti düşünülerek o
~•aı, """"ın ~ randıman almak için is
b~11 a~leı·i!'in temini hususunda kulü
~ir. ~~'i. hır fedakarlıktan çeki"Dmemesi
ti ç kg.er taraftan fedarasyonun verdi
t~tir: ısabetJi kararı da zikretmek is
~irı fi F-:derasvonumuz reisi Hamdi E
b;, 1ıZ ısabetli b"r l<ararla Viyanad:m 
'ııiı, t ~ getirtti ve bu maçla hake -
1-~)'a esırı görüldü. Oyunun hüsnü ce
~i ~:ı~a hakem amil oldu. Eskiden 
lilı-ııı 1 dia ederim ki hakemlerin oyun -

teknik inkiııafı ve muntazam cere-

yanı Üzerinde çok büyük tesirleri var
dır. Bu da bir kanaat haline gelmittir. 
Bu maçta gördük ki hakemin ilk dakika 
!arda verdiği kat'i kararlar , yerinde 
müdahaleleri oyunun beynelmilel kaide 
ler haricine çıkmasına imkan bırakma
dı. Bizim hakem arkadaılarımızın da 
bundan sonra idare edecekleri maçlar -
da en küçük 11izamsız hareketleri nü -
aaınaha etmemeleri lazımdır. 

Maç nasıl oynandı? 
Maçı gazetemiz namına takip eden 

M. Kemal Bey lzmirde oynanan oyun 
safahatını ve orada geçirilen samimi gün 
leri ıöyle anlabyor: 

- Ankarada alınan gayritabii neti
ce F enerbahçelileri bir parça obun, kor 
kutmut, lzmirsporluları da büyük bir Ü· 
mide diişürmüştü. Bu maçın ehemmiye
tmi takıfir eden spor teşkilatımızın muh 
terem ikinci reisi Beyazıt mebusu Ha .. 
!it Beyefendi ile federasyon reisi Ham
di Emin Bey F enerbahçe takımı ile be
raber lzmire gitmişlerdi. Maçı idare i
çin de, Viyananın en meıhur hakemle
rinden Her Mets getirtilmişti. On do -
kuz saatlik uzun yolculuktan sonr" lz
mir lim>nma girdik. Rıbhnda, bili ku
şılamaia gelen keıif bir balk kütlesi 
vardı. lzmirin çok kıymetli sporcu va
lisi Ki.znn Pa~a, Bergam..-ıd.a tefti~~e 
bulundukları İçin gelememiılerdi. Fııi<a 
idare heyeti reisi Hacim Muhittin bey 
ve kulüp reisleri bir motör ile vapura 
geldilı!I'. Fırka ve spor mmtıııkaaı namı
na buketler verildi. Bundan sonra va 
purdan çıkılarak lzmirpalasa gidildi. 

Ziyaretler 
Hacim Muhittin Bey aksam lzmirpa

lasa gelerek Fenerl:a'ıçe"ile ri biz at zi
yaret etti ve spora karşı olan alak~ a -
nnın derecesini yakından rö .. tı~ ..... -1 • • ... . 

nerl>ah ,eliler de perıembe günü bir he
yet halinde Vali pa§Byı, Hacim Mu -
bittin Beyi, belediye reısını ve ,.. ... ,,s 
müdirini makamlarında ziyar.;. t•e büCün 
arkadaşlarının muhabbetler:ni kendile -
rine bildirdiler. 

Vali Pata Hazretleri çok geçmeden 
bu ziyareti iade ettiler. Bizzat lzmirpa
lasa gelerek sarı - lacivertlilerin ellerini 
ayn ayn sıktılar ve kendi emeklerile iz 
mire getirdikleri Şaşal suyundan ikram 
da buludnular. Pata Hazretleri lzmirli
lerin Fener bahçeye karşıı olan derin sev 
gilerinden ve bundan evvelki ziyar::tle
rin lzmir sporcu halkı üzerinde bıraktı
ğı intibaJarın hala devam ettiğinden, o 
ıİzin silinmediğini aöyliyerek F eenrlile -
rin lzmire bu gelit, onlan, çok sevndir
mediğini ilave ettiler. Sporcu paşanın 

· Fenerli sporculara gösterdiği bu tevec -
cüb ve al&.ka bütün sarı 18civertlileri 
kendilerine derin hislerle bağladı. 

Şunu da kaydetmeden geçmiyeceğiz 
ki , böyle bir hi.miye malik olan lzmir 
sporculuğunun günden güne geniş adım 
larla ilerilememeıine hiç bir ıebep yoktur. 
lzmir matbuab nıaçtaın evvel atetli ya
zılar yazıyorlardı, Matbuat maçın lzmir 
şampiyonu lehine neticeleneceğinden 
kuvvetle emindi. Kat'i bir lisanla: 

- lzmirin yüzü gülecektir. Şampiyon 
luğu lzmirde alıkoyacağız. Biz Fener -
bahçeye her suretle faikiz, tarzında ya
zıyorlardı. Hatta bir gazetede, lzmir fut 
bolcülerinden, Fenerbahçeye kartı, bek
ledikleri gollerden birisinin ablıpnı göı 
terir bir kroki bile çıktı. Futbolde her
kes bilir ki riyazi kat'iyet yoktur. Fa -
kat gazeteler bu nazariyeyi hiç düşün
miyerek iki kere iki dört eder gibi, kat'i 
bir lisanla (kazanacağız!) dediler. Hal
buki vaziyet büsbütün aksi çıktı. 

Maç günü 
Maç günü halk, akın akın Alıancak 

sahasına taşınıyordu. Her tarafta tram
vayda, kahvede hep, Fener • lzmirspor 
karşılaşması konuşuluyordu. lzmirin ba~ 
hca mevzuunu bu tetkil etmekte idi. 
Eğer, futbolde mantık varsa kazanma
mız lazımdır. Fakat arasıra bir sürpriz 
ile ka·rşılaşmak ta, bu spor çercevesi i. 
çine dahil olduğu için müteyakkız dav
ranmak tabii idi. 

Maç saati, nihayet, yaklaştı. O gün 
oahaya &İttiğimiz vakit mahfeli bir ka· 

labaldda karıılaştık. Hiç şüphe yok ki 
lzmir stadı bu kacfar mahseri bir gün 
yaıaınamıttı. Acaba, bu alaka Fenere 
karşı olan sevgiden mi, yoksa Ankara
dairi oyun neticesinin lzmirlilere ver • 
diği ümitten mi idi? Sahada vali Kazım 
Paşa Hazretleri, Kolordu kumandanı 
Fahrettin Paşa, Hacim Muhittin Bey, 
mevkii müstahkem kumandam ve daha -
birçok paıalar hazır bulunuyordu. Bey
nelmilel hakemin düdüğü her İki takımı 
sahaya davet ettiği vakit takımlann §U 

tekilde olduğu görüldü: 
Fener takımında bazı tadilat yapıl -

mış, Re§.at rahatsız olduğu için oyna .. 
tılmmaııtı. Fenerbahçe: 

Hüsamettin 
Fazıl Yaşar 

Ziya Esat Cevat 
Fikret, Şaban, Zeki, Muzaffer, Niyazi 

lzmirspor: 
Sami 

Fethi Zihni 
l smail Nazmi Reşat 

Sabri, Namık, Bürhan, Hüseyin, Reıat 

Oyuna onlar başJadı. Rüzgar lzmir
lilerin lehine... Her iki tarı;fın da çok 
asabi olduğu görülüyor. Bıı sırada Mu
~er muhakkak bir gol fırsatı Laçır
dı. 25 inci dakikada idi ki Fikretin •ol
dnn bir hücumu ve sıkı b~r şütü kaleci
nin baca!..ları arasınd •n Fenerbahçeye 
ilk golü kazandırdı. Artık F enerbahçe
lilerde asabiyetten eser kalmamııtı. 
Çünkü yapılan bu gol her şeyi halletmiı 
bulunuyordu. Çok geçmeden Zeki Mu -
zafferden aldığı bir pasla ikinci golü kay 
detti ve devre de 2 - O bitti. 

ikinci devrede rüzgarı lehlerine a -
lan F enerbahçelilerin gol fırsatlarını 
yükselteceği tahmin ediliyordu. Sıra ile 
Şaban üçüncüyü, Fikret dördüncüyü, Ni 
yazi beşinciyi lzmirspor müdafii korner 
den gelen topu bir kafa ile kendi kale -
sine sokarak altıyı, Muzaffer yedinciyi 
ve Şaban sekizinci golü yapb. Bu sıra
da Zeki, hafifçe sakatlanarak oyunu, 
terketmek mecburiyetinde kaldı. Şunu 
da kayıfedelim ki eğer Zeki sakatlana
rak çıkmamı§ olsaydı bu gollerin adedi 
onu geçebilirdi. Yalnız son dakikalarda 
1 zmirspor kalecisinin fedakarane birkaç 
kurtanıı dokuzuncu ve onuncu gollerin 
olmasına mani oldu ve oyun bu suretle 
8 - O ile lstanbul şampiyonunun galebe
sile neticelendi. Fenerbahçe, hasmını 
sekiz gol gibi, mühim bir farkla, yen -
mekle beraber, Çok defa gördüğümüz 
İyi oyunlarından birtni tutturamadı. Bu 
maç ta gösterdi ki bugün lzmirspor ile, 
Fener bahçe arasında rekabet değil, bir 
kaç classe farkı vardır, ve bunu öyle 
zannederim ki lzmirin halkı bile teslim 
etti. lzmir zabıtasının ve bilhassa Halit 
Beyefendinin intizamı temin hususunda 
ki gayretlerini kaydetmeden geçemiye
ceğim. Sahadaki intizam o kadar mü -
kemmeldi ki hiç bir sızdtıya meydan ve
rilmedi. Maç bittikten sonra sahadan çı 
karken herkesin ağzında Fenerbahçenin 
oyunu mevzuu bahisti. Ben de, kalaba
lik arasında staddan çıkarken lzmirli ol
duğuna §Üphe etmediğim iki kişinin ko 
nuşması nazarı ıcfikkatimi celbetti. lzmir 
li genç diğer arkadatına §<iyle diyordu: 

- Yendik, yeneriz, yenilirsek te se
kiz gol yeriz. 

Akşam ziyafeti 
Maçtan sonra bu galibiyetin verdiği 

neşe ile Fenerbahçeliler otellerinde eğ
lenmeğe başladılar. Verilen akıam ziya
fetinde Fener bahçe müessislerinden Mu 
vaffak Beyefendi ayağa kalkarak F e -
nerbahçelilere kazandıkları bu ıerefli 
ııalebeden dolayı teşekkür etti ve mu -
vaffakıyetlerinin devamı için bundan 
sonra çalışmak li.zım geldiğini söyledi 
ve ezcümle: (Bir teyi k•zanma~ kolay
ıcfır, fakat onu muhafaza etmek güçtür) 
dedi. Muvaffak Beyden sonra san - la
civertlilerin çok kıymetli antrenörleri 
Her Sivenk sporculara fU sözleri söyle
di ... 

Sevgili çocuklar; 
Bir senelik yorgunluğumun ve çalış

mamın bana çok kınnetli miikafab o -

lan bu şerefli neticeyi almak hususunda 
gösterdiğiniz gayretten dolayı hep:nize 
ayrı ayrı teşekkür ederim. Bundan son
ra hep beraber çalıtarak kulübümüzü 
galibiyetten galibiyete koıturalım.. Di
siplini gözönünde tutacak olursak, ga
libiyet her zaman bizim elimizdedir. Bil 
bassa Zeki Beye çok tetekkür ederim. 
Yaşının büyüklüğüne rağmen birçok 
gençleri kıskandıracak tekilde çalııtı. 
Hiç şüphe yok ki bugiiknü gibi daha 
birçok neşeli günler göreceğiz/' 

Antrenör de sözlerini böyle bitirdi. 
Bütün çocuklar sabaha kadar eğlen
diler. Her taraftan tebrik telgrafları ya 
ğıyordu. Y alruz lstanbuldan bir klübü
müzün çok sportmence hareket ederek 
lzmir şampiyomına maçtan evvel mu -
vaffakıyet telgrafı çektiği de şayi oldu .. 

Hareket günü 
Hareket ede<!eğimiz gün mıntaka Fe 

nerbahçeli'.ere Şehir gazinosunda bir 
çay ziyafeti verdi. Ziyafette vali Kazım 
Paşa Hazretleri; Hacim Muhittin Beye
fendi bütün kuliip reisleri haztr ~ulunu
yordu, Çok samimi geçen bu çayda va
li Paşa F e•ıerbahçelileri kazandıklan 
muvaffakıyetten dolayı lebrik etti ve de
diki: 

- Arkadaşlar, Fenerbahçenin lzmir 
liler üzerindeki bırakbğı inlıba çok de
rindir. Fenerliler bu muhitte sevilea ar 
kadaılardır. Bundan enelki gelitini>:de 
de bunu söyledim. Size karşı olan mu
habbet daima yükselecektir. Sizi candan 
tebrik ederim.'' 

Vali patanın sözleri yafa sesleri ve 
alkışlarla karıılandı. Paıa Hazretlerin -
den sonra Hacim Muhittin Beyefendi 
ayağa kalktı ve tunları söyledi: 

- Saygıya değer çocuklar, geçen se 
ne Türkiye birinc!liğinde de demiı im, 
Türk ve ıpor tarihin ayni minada kay
dettiği bir ıeydir. Her teyden evvel ka
tiyen bilmek İcap eder ki, Türk gençliği 
üzerinde yenmenin yenilmenin hiç bir 
tesiri yoktur. Yenmek yenilmek ikici 
derecede kalır. Bugünkü maçta teesaürü 
mucip olacak hiç bir tey yoktur. Çün
kü yenen de Türktür, yenilen de Türk
tür. Mevzuu bahsolan Türk sporunun 
yükselmesidir ... Varolun çocuklar, varol 
sun Gazi." 

Paşa Hazretlerile Hacim Muhittin 
Beyefendinin sözlerine Muvaffak Bey 
cevap verdi ve lzmirden F enerbahçeli
ler samimiyetle aynldılar. 

Mektepler tiki 
Kabala§ lisesi mü:d'ürü Beyin hima

ye ve riyasetler:nde 13-11-933 pazartesi 
günü aaat 18 de Kabataş lisesinde resmi 
ve hususi llse!er, beden terbiyesi ır.ual• 
!imleri huzurile aktedilen bir içtimada 
933 - 934 senesi mektepler liki namile 
bir tetekkül vücude getirilmiıtir. idari 
itler için bir icra komitesi teıkil ve ri
yasetine Kabataı beden terbiyesi mual
limi Hamdi, Muhıin, Samih Nafiz, Ni
hat. Necati, Mustafa llh,m beyler ae
çilınittir. 

1 - Komitenin tahriri itlerile ve 
hakem mesaili ile Samih Nafiz Bey saba 
nm idari ve inzıbati iılerile de Muhsin 
Bey mefgul olacaktır. 

2 - Müsabakalara batlangıç günü o
lan 23-11-933 pert-1.e günü liklere İf
tira!< edecek futbol, voleybol takımları
nın hepsinin İştirakile saat 13,30 da mu 
zika önde olarak bir resmi geçit ya
pacaklardır. Geçit resmini müteakıp h
tanbul lisesi futbol takımı ile Kabataş 
lisesi futbol takımı aralarında birinci maç 
yapılacaktır. 

3 - Fubol müsabakaları Beşiktaı 
Şeref stadında yapılacaktır. Maçlara sa
at tam 13,30 da başlanacağından onbeı 
dakika zarfında ıahada isbatı vücut et
meyen bir takım mağlup addedilecektir. 

4 - Müracaat etmemit mektepler i
çin 16-11-933 perıembe günü aktamma 
kadar Kabataş lisesinde icra komiteıi ri 
yasetine müracaatları, aksi takdirde mü 
racaat kabul edilemiyeceği kararlaşbnl 
mııtır. 

5 - Hakemler muallimlerden mü 
rekkep olup komite tarafından seçil -

Ecnebi profesörler kadrosu 
Üniversite kadrosuna alınan 36 ec

nebi profesörün mukaveleleri kat'i 
teklini almıttır. Mukavelelere göre 
yapılan angajmanlar ekseriyetle beş 
senedir. Bazı doçentlerin mukavele 
müddetleri 3 senedir. Yalnız umumi 
riyaziye profesörü Von Mises Richard' 
ın mukavelesi on seneliktir. Gene mu
kavelelere göre ecnebi profesörler üç 
sene içinde türkçeyi öğrenip dördüncü 
senebaşında tedrisatı türkçe,yapmağa 
mecburdurlar. 

Ecnebi profösörler 
Ecnebi profesörlerin kadrosuna, i

aimlerini, adreslerini aıağıya yazıyo
ruz. Aşağıdaki sıra alfabe sıraaıdır: 

Anıdt Fritz (umumi kimya), Braun 
Hugo (bakteriyoloji), Brauner Leo 
(Nebatat), Dember (tecrübi fizik), 
Finlay Freundlich (astronomi), Heil
bronn A. (nebatatı İspenciyariye),Von 
Hippel A. (elektro mekanik), Hirach 
Ernst (ticari hukuk), Hirsch Juliua 
(Hıfzıssıhha), Honig Richard (Huku
kueaasiye), lgreaheiner Joı (Ophthal
mologie), Kantorowiez Alfred (diş 
protezi), Kessler Gerhards (içtimai
yat), Llepmann Wilhelm (gynecologie 
ve Obatetrique), Llpaehitz Werner 
(tıbbi kimya), Löwenthal Kari (Hia
tologie), Yon Miaes Richard (riyazi
ye), Naville Andre (Zoologie), Neu
mark Fritz (Hıfz11&1hha), Nisaen Ru
dolf (cerrahi), Oberndorfer Llezfried 
Prager Willy (Mekanik), Reichen
bach Hanı (umumi· felaefe), Roepke 
Wilhelm (siyasi iktısat), Röatow A
Jexandre (umumi coğrafya), Schwartz 
Philippe (Anatomie patholog), Spit
zer Leo (edebiyat ve lisan), Kari St
rupp (Hukuku umumiyei düvel), Win
teratein Hana (tecrübi fizyoloji), Por
gea, Herzog (Sanayi kimyaaı) Schlenk 
(umumi kimya), Brandt (Hukuku i
dare), Chaput (jeoloji), Feauchc (u
mumi fizik), Gutzwiller (hukuku me
deniye). 
Profesör M. Malche'in beyanatı 

Üniversitenin .yeni tetkili.t kanunu, 
dahili nizamnameler ve talimatname
lerin hazırlanması veki.let müıavırı 
prof...ör M. Malche'e havale edilmiı
tir: M. Malche bu hususta hazırlıkla
rına başlamııtır. Profesör M. Malche 
dün bir muharririmize demittir ki: 

mit olacaktır. 
6 - Günde iki takım, yani dört mek 

tep maç yapacaktır. 
7 - Müsabakalar Maarif vekaletinin 

mekteplere gönıferdiği spor talimatna -
mesi dairesinde ve teknik mesailde bey 
nelınilel futbol voleybol nizamatı dahi
linde icra edilecektir. 

Müttefik kulüpler 
Istanbul mmtakası merkez heyeti re

isliğinden: 
Bazı huausabn müzakeresi için müt 

tefik kulüplerimizin sali.hiyettar mu -
rahhaaları 16-11-933 perşembe günü 
Pangaltıda Sipahiocağı salonuna davet 
edilıniıti. Ocağın o tarihte me§gul olma 
sı hasebile bu içtima tehir olunmuştur. 
Zaman ve mahalli içtima kulüplerimize 
ayrıca bildirilecektir. 

Taahhütlerini ödemeyenler 
F enerbahçe spor kulübü umumi ki. -

tipliğinden: 
8 Eylul 1933 tarihinde İçtima eden 

müessisler heyetince 1933 senesi başın
dan itibaren birikmit olan aylıklarını 
sene nihayetine kadar ödemiyen kulüp 
azasının bili.istisna kayıtların "' ıı: 
sine karar verilmittir. Bu huaua bütün 
Fener bahçeli azanın dikkat nazarlarına 
kemali ehemmiyetle ve ıon defa olarak 
vazolunur 

Üniversitenin tedrisata başlaması 
cumartesi gününe tehir edildiği için 
yeni talebe kayıt ve kabulü bu ayın 
on beşine kadar qzatılmıtbr. Ecnebi 
lisanlar mektebine bütün talebenin 
devamı mecburi olduğunu yazmıtbk. 
Bir ecnebi lisanını mükemmel olarak 
bildiğini iddia eden talebe mektebe 
devam ebniyecek, yalnız imtihana gi
rerek o lisanı bildiğine dair bir vesika 
alacaktır. 

istila edecek hocalar mı var? 
Üniversitede, devlet bareminden 

ayrı bir barem tatbik edildiği için, ho
caların maaı1an tamamen verilme
mekte, bazı hesaplarla bir takım tev
kifat yapılmaktadır. Bu vaziyet bili. -
hare verilecek bir emre kadar devam 
edecektir. Bu vaziyet dolayıaile bazı 
hocalar üniveniteden istifa edecekle• 
rini, çünkü hariçte daha çok para ka
zandıklarını bildirmiılerdir. 

Vapurcular 
Arasında ihtilaf 

(Başı 1 inci sahifede) 
kabul edilmemiıtir. 

Şirket idare Meclisi Reiıi Sadık Za
de Ruıen Bey, dün kendiaile görüten 
muharririınize dem.ittir ki: 

"- Eğer ıimdiden takrir vermez· 
)erse tezyidiaermaye için çağll"acaiı· 

mız heyetiumumiye İçtimaında da, iti
raz ederler ve ıirkete cirmezlerae ka .. 
nunuticaret mucibince aradaki ıerm.a
ye farkını bizim teıviye e~emiz zaru
reti ha11l olacaktır. Bunun için onla. 
nn timdiden takrir vermelerini iıte
dik. Kabul etmediler. Binaenaleyh ıir
ket, mevcut ile faaliyete geçiyor. He-' 
yetiumumiyeyi de çağırmamıza imkan 
kalmamııtır.,. 

Şirket haricindeki vapurcular iae, 
ıimdiden takrir verirlerse, heyetiumu .. 
miyede bazı ihtilaf çıkabileceğini ve 
bu tektin fasit olacağı avukatlan ta
rafından kendilerine ıöylendiğini be
yan etmekte ve bu şeraitle tirkete gi• 
remiyeceklerini ili.ve etmektedirler. 

Bu suretle iki taraf arasında Anka
rada bulunan şekliitili.f, gene bir an· 
laıamamazhia müncer bulunmakta
dır. 

iki gün mühlet! 
Vapurlara kıymet biçen komisyon, 

dün aktam Türk Vapurculuk ~ırketıne 
resmi bir tezkere göndermiş ve iki gÜn 
zarfında 25 bin lira hakkıtakdir tes
viye edilmezse mahkPmeye ve rliP.~r 
alakadar makamata mii!acaat mecburi
yetinde kalınacağı bildirilmiştir. Ş.r
ket idare Meclisinin bu talep karıısın
da bugün fevkalade bir içtim• yapma-
11 muhtemeldir. 

} 

.. 
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Hergün bir yazı 

Helvacılar ya hesap bilmi
yorlar, ya helva yapmasını 
50 kuruş bir okka şeker, 35 kurhş tahin 

$Onra da 36 kuruşa hir okka helva! 

36 kuruşa helua ve 

Şekerin okkaaı 50 - 52 kuruş, tahi 
ilin okkası 30 - 35 kuruş ve şekerle ta 
hin bir araya karıştırılarak yapılması 
~azon gelen helva yalnız 36 kuruş ... 

Aradaki bu nisbetaizliğe ne dersi
niz? Yolua, tahin helvuınm 36 kuru 
ıa sabldığına inanmadınız mı? 

Öyle ise, bu yakınlarda Mısır Çar
§ısı kapısı ve Balıkpazarı önlerinden 
ıJ<ıamlan geçmemiş olacakomız. 

Helvacılar arasında öyle müthiş 
bir rekabet var ki, deyme git.in .. 
Handiyse, helvalannı, pir aşkına be
dava dağıtacaklar .. 

Helvacılar, ya heaap bilmiyorlar, 
yahut ta helva yapmasını •.. 

Çünkü, heaap bilseler, kendilerine 
en aşağı 80 kuruşa mal olan helvayı 
yandan da ucuza vennezlerdi. 

Helva yapmasını bilmiş olsa.Iar, 
bu gün helva namı altında sattıkları 
renksiz, lezzetsiz, kokusuz, kerpıç gi 
bi kuru, yahut Balçık hurması gibi 
mva,ık nesnelerin helvaya benzer ta
rafı olurdu. 

Neydi o bir zamanki, tahin helva
larının nefaseti? .... 

Bergamotlusu mu, yoktu, porta
kallm mı, yokaa güllüaü mü? Renk 
renk, çefnİ çeıni, helva .• 

Dün, bir helvacı ile konuşlnm: 
- Yahu, dedim, bu ne ucuzluk 

böyle?.. Otuz altı kuruşa helva olur 
mu hiç ? 

Yapışkan elini, peştemalınm ucu
na silerek cevap verdi: 

- Bu giditle daha da ucuzlıya
cak .• Önceleri her şeyin İyisine itibar 
vardı. Şimdi de ucuzuna ..• 

Bizim bu dükkanda vaktiyle a lt
Dllf kuruşa sattığımız helvayı, şimdi 
nümunelik diye bütün dükkanları 
gezsen, bir tadımlık bu)amazsın ! 

Sen mis:n altmr! kuruşa helva •atan ..• 
Kar,ımıza biri çıkıp hemen fiati kır
dı. "Helva etli kurufa !" diye tabeli.
ları aıınca biz de indirmeğe mecbur 
olduk. Derken baktık, günün birinde 
helva oldu ( 45) kurııf ! 

Haydi biz de... Rekabet arttıkça, 
fiatler dü,tü. Fiat düftükçe mal bo
zuldu, eaki helvalar, halis tekerle iyi 
cins tahinden yapılırdı. 

içine portakal, gül, bergamut, va
nilya katılırdı. Şimdiki helvalarda 
doğrusunu söyliyeyim, şeker yerine 
glikoz kullanıyoruz. Tahinin de cinai 
İyi değil .•• Ağzının tadını bilen mÜ§te
riler, bazı bazı bize çatıyorlar: 

- Yahu.. Güzel Türk helvasını 
bozdunuz gitti.... içine şırlağan yağı 
mı koyuyorsunuz yoksa... Diye soru
yorlar. 

Tahin, maliim a, auaamdan çıkar. 
Jyiai mis gibi susam kokar. Fenası da 
yine susamdan çıkarılan yağın koku
sunu alır. Okkası otuz altı kuruşa hel 
:va, anber kokacak değil ya ... 

Vaktiyle yaptığımız helvalar taze 
taze kazandan çıkanldığı zaman sa
kız kvamında olur, çektikçe uzardı. 
Bu hamuru aertlettirmek için bir kaç 
gün mermer üzerinde bırakırdık. 

Helvacıya oordum: 
- Eoki helva ustaları da kalmadı 

galib!'··· 

Milliyet'in romanı: 61 

---·---
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bir hefoaa dükkanı 

Doğrudan doğruya cevap vermiye
rek dedi ki: 

Eaki ustalar, olmu§, olmamış hepsi 
bir .... Zanaati göstermedikten sonra .• 

Vaktiyle Balatta bir Palabıyık Ha
san uata vardı. Helvayı onun elinden 
yemeli idi. Fatihte Şişboyunlu da gü
zel helva yapardı. 

Haaköyde "Ay§e Hanım'' ın helva 
lan da meşhurdu. Kendi erkekti ama, 
nedense hanım diye anılırdı. Bu Ayşe 
Hanımı düi_ünlere sık ıık çağırıp lok
ma falan pöktürürlerdi. 

Mıaır Çarııaı tarafında bir kaç 
methur helva ustası daha vardır, 
amma, müıteri malın ucuzunu istedik 
çe zanaat nasıl iler1esin? •• '' 

Helvacının müşteriden şikayeti bu
rada bitiyor. Fakat insaf ile söyliye
lim: Müşterinin helvacıdan hiç tiki.
yeti olmasın mı? Okk:aaı otuz altı ku
ruşa, satılan ve helvadan başka her 
§eye benziyen bu gıda kıymeti sıfır 
maddeyi, helva LV'Je yemekte devam 
edecek miyiz? Ve en acısı, bütün dün 
yada nam alan Türk helvacılığı ölü
yor. Buna bir çare bulunamıyacak 
mı?.n 

M . SALAHATTIN 

Yugoslav kilisesi 
Patrikhane ile görüşmek 

üzre iki papaz geldi 
Yugoslavya Sen Sinod Meclisi a za

sından Metrepolit Gavrilo Dozitch ve 
gene Sen Sinod azasından Pierre Haj
dukovitch, Fener Patrikhanesi.le dini 
bazı meseleler hakkında müzakeratta 
bulunmak Üzere ıehrimize gelmişler· 
dir. Yugoslav papasları, evvelki gün 
Yugoslavyanın Ankara Sefiri M. Yan
kovitcb ile birlikte Rum Patriği Fot
yoa Efendiyi ziyaret etmişlerdir. Pa
paslar, ıehrimizde on bet gün kadar 
kalarak dini meselelerin müzakeresi
ne devam edeceklerdir. 

Metrepolit Dozitch vaki olan beya
natında Patrikhane ile cereyan etmek
te olan müzakerat hakkında şu izaha
tı vermiştir: 

- Evvela Pabikhane ile, Yugos
lavyada elyevm tatbik edilmekte olan 
Julien takvimi yerine, Gregorien tak
viminin kabulü meselesini müzakere 
edeceğiz. Gregorien takvimi, şimdiye 
kadar, ne Yugoılavyada, ne de Bulga
ristanda kabul edilmemiştir. Fakat 
aon günlerde, memleketimizde bu tak
vimin kabulü lehinde bir cereyan basıl 
olmuştur. Şimdi, bunun bizde kabulü 
imkinını araştıracağız. 

0 Müzakere edeceğimiz ikinci mese .. 
le de Aynarozda Yugoolav keşiflere 
ait olan manastır meselesinin hallidir. 
Bu manastırda ya§ayan keşiflerle di
ğer papaslar !'orasındaki münasebetle
rin tnazimini istiyoruz. Çünkü Ayna
roz manastırlan Patrikhanenin idarei
ruhaniyeai altında bulunuyor. Bundan 
batka Yugoslav kilisesine ait ikinci de
recede bazı dini meselelerin halli için, 
burada bu1unmamdan istifade ederek, 
Fener Patrikhaneaile temaalarda bulu
nacağım.,, 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'Ja sinema 

Yazan: VICKI BAUM 
Rolü sürükliyerek yükseltiyordu. 

Harikulade bir ata yahut ta yüksek 
biY dalganın zirvesine binmit gibi ro
lünün Üzerinde gidiyordu; rubasrnın 
bütün e1mas1arı titriyor, projektörün 
ziyası altında parıldıyordu. 

Eiaenlohr geride, yumruklarını sık 
ınış, bir sihirbaz kadar kuvvetli, bu 
büyük dakikayi daha iyi kavrıyabil
mek için hep ayakta duruyordu. F o
toğrafçı aoluk soluğa çalışıyordu; za
ten herkes, hatta asistanlara, elek
trikçilere, genç Smith'e varıncaya ka
dar herkes nefes almağa korkuyordu. 
Kendini bu sahnenin hızına kaptıran 
Madam Moresko Blackeley'i beraber 
aürük.liyordu. Aktör tiyatrovari hali~ 
ni birdenbire kaybetti, sesini Donka
mn diyapazonuna uydurdu. Kadının 

yıldızlarının romanı 

rerc<!me: KAMRAN ŞERiF 
elini tutup ona daha yavaf, daha tat
lı bir sesle lakırdı söylemeğe ba§ladı. 
Donka Blackeleyin elini itiyor, o tut
mağa çahııyordu. Donka elini kurta· 
rarak: 

- Benim yerim sizin yanınızda 
değildir. Benim yerim sokak aiperle
riode, öldürdüğünüz biçarelerin ya .. 
nındadır, diye haykırdı. 

Sonra gerideki kapıdan kaçıp git
ti. Bu kapının arkasında; gölğede 
Manuela duruyordu. 

Düdük sesi sahnenin bittiğini ilin 
etti. 

Eisenlohr süratle Donka'ya yak
laştı. 

- Mükemmel! Diye haykırdı. En
feı ! Muazzam! 

Donka bakıp gülüms .. di: Şayanı 

MiLLiYET SALI 14 T RINISANI 1933 

Gıd~!~~inJ~~;lar ı 
bebi bu huıusa sarfedilecek paranın bu
lunamamasıdır. Sened'e fakir çocukları 
doyunnak için 18 bin küsur lira sarfe
dilmektedir. Halbuki bugün ancak lstan 
bul merkezi elinde 7 bin lira vardır. Bu
na rağmen Hilaliahmer gelecek ay baı
langıcında fakir talebeye yemek tevzii
ne karar vermiştir. Yalnız paranın azlı. 
ğı bu sene ancak 3000 kadar talebeye 
gıda vermek imkanını bırakmaktadır. 

Bu vaziyette cemiyet gıdasız talebe ara 
sında bir taainf yapacak ve daha ziyade 
fakir talebeye daha doğrğusu aç talebe 
ye yardıma mecbur kalmıştır. Dün bu 
bu&uata Hilaliahmer Cemiyeti lstanbul 
reiıi Ali Pa,a kendioile görüıen bir mu 
barririn:üze ıclemiştir ki: 

- Fakir talebeden bir kısmını bu se 
ne feda etmek mecburiyetinde kalmakla 
çok müteessiriz. Maamafih halkımızın 
hamiyetinden eminiz. Çok geçmeden ya 
pdan yardımlarla gıda alamıyan binler
ce yavruyu daha doyuracağımızı ümit 
ediyorum. Bugünün yavru]an yarının Ü· 

mididir. Onları aç bırakamayız.'' 

Von Papen'in 
Bir hatırası 

(Başı 1 inci sahifede) 
birçok arkadaşlanm gibi, onunla ve o -
nun emri altında büyük müşterek ülkü 
uğuruna mücadele etmek şerefine nail 
olduğumuz zamanı bugün pek iyi hahr 
lıyorum. Ondan bende kalan aon hatıra 
1918 teşrinievvelindeki hezimet günle • 
rindeki •bir muhaveremizdir: Bana de • 
mişti ki: 

- Tali aleyhimize çıktı. Şimdi her 
birimiz, bu müthiş vaziyetten kendi mil~ 
Jetini kurtaracak yeni yollar aramak 
mecburiyetindeyiz. Perde indi. ikinci 
sahne ba~Jıyor!' 

Balkan haberleri 

Yunan nazırları Sofyaya 
gitmeyecek 

ATINA, 13 (Milliyet) - Yunan 
Baıvekili M. Çaldaris ile Hariciye Na
zırı M. Maximos'un Sofyayı ziyaret e
decekleri hakkında çıkan haber tekzip 
edilmektedir. 

Muhalefel partisi meclise 
gelecak mi? 

ATINA, 13 (Milliyet) - Siyasi ma 
bafil, muhalefetin meclis mesaisine is
tiraki ni temin için mec)~s reisi M. Vazilci 
ta•a '.ınd an sarf edilen gayreti alaka ile 
takip ediyor. Bazı alametler, muhalefe
tin meclise geleceğini gösteriyor. Maa
mafih ümitler henüz o kadar kuvvetli 
değildir. 

On iki adalılar ltalyayı 
protesto ett!ler 

ATINA, 13 (Milliyet) - On iki a
dal lar cemiyeti merkezi Papay•nİ ti
yatrosunda yaptıklan bir toplantıda hal 
yanın on iki adada takip ettikleri tazyik 
ıiyasetini protesto etmişlerdir. Toplan
tıda verilen kararlar hükumete ve !tal -
yan sefirine bildirilmiıtir. 

Trakyalı Yunanlıların protestosu 
ATINA, 13 (Milliyet) - Trakyalı 

Yunanlılardan mürekkep büyük bir he
yet Hariciye anzırı. M. Maximosu ziyaret 
ederek, Bulgar Trakyalıların Trakya ara 
zisine göz dikmelerini ve Sofya metre
polidinin ahirvn söylediği nutku protes
to etmişlerdir. M. Maximos hükumetin 
her fedak3rlığı göze alarak komşu dev
letlerle bütün Yunanlıların hukukunu 
muhafaza edecek §ekİlde çalışmakta oldu 
ğu cevabını venni§-tir. 

200 kilo esrar 
ATINA, 13 (Milliyet} - Midilli -

nin Molivoı limanında Niki İsmindeki 
vapurda 200 kilo esrar ele geçirilmiş
tir. Vapur kaptanı Atanasyadi vapurun 
hamuleaini lstanbuLtan aldığını söyle -
miştir. 

Bir amele nümayişi 
SOFYA, 13 (Milliyet) - Hasköy

de işsiz kalan 200 kadar Bulgar ame
lesi iş enspektörlüğü binası önünde ve
rilm k"e olan muaveneti beklcr~fn ame• 
leden üç hatip üç yerde aleyhtar ve tah 
rikamiz sözler aöylemeğe baılamışlar
dır. Poliı, iki dakika sonra hadise ma -
halline yetiıerek hatiplerin bapna top -
lanan halk ile ameleleri dağıtmıı ve bir 
kaç kiti tevkif etmiştir. 

hayret derecede uzak ve yorğun bir 
gülümaeyİf. 

Yarışı kazanmı§ bir be}·gire yap
tıklan gibi kadının omuzuna vura
rak: 

- Donka'nın en iyi eseri 1 Dedi. 
Donka hafifçe titriyen elleriyle 

Manuela'nın getirdiği kahveyi aldı. 
Manuela'nm donuk, kara gözlerinde 
yaf vardı. Moreako da ağlıyordu. Ar
tık aal.ıne bitmiı olduğu için yaşlar 
gözlerinden zahmetsizce akıp yüzün 
deki boyaları aulandınyordu. Göz
yaılannı iki pannağiyle sildi ve bir 
az mahcup gülümsedi. Eiaenlohr da 
gülümsiyordu. Vahıi hayvan müreb
bilerinin kafalarını arslanın ağzından 
bili. hadise çıkardıkları zaman hazan 
gülümsedikleri gibi müsamahakar, 
tatlı, biraz da içli bir gülümseyiş. 

Birdenbire Donka Manuela'nın e
lini yakalayıp çekti. Kadın ona mut
tasıl bilek saatini uzatıyordu. 

Saat sekizi sekiz geçiyordu. 
Boğuk bir sesle Eisenlohr'a: 
- Biliyor muıun, dedi, gİbnem ıa. 

zım ••• 
- Haydi git... haydi git... erkek 

Sovyet ricali burada misafirimiz bulundukları zaman bir çok müessese
leri ve bu meyanda mekteplerimizi ziyaret etmiflerdi. Bu meyanda Sov
yet Maarif Komiseri M. Bubnov da refaak~de Moskova Sefirimiz Hüse
yin Ragıp Bey olduğu halde Çapadaki Kız muallinı mektebini ziyaret etmif 
ve gezmiıti. M. Bubnov'a mektep müdürü Tezer Hanım tarafından İzahat ve• 
rilmiı ve on senelik maarif hayatımızın tekamülünü gösteren bir albüm ve
rilmittir. Ayrıca inkılip aergisi de gezilmİ§ ve misafirler m ektepte gör
dükleri intizamdan çok memnun kaldı klannı söylemi,Jerdir. Misafirlere tale
beler tarafından yapılan eli,lerinden hediyeler de verilmiıtir. Bu reaim Gazi 
köıeainde alınınııtır. Misafirler talebe ler arasmda görülmektedir. 

Vecihi Bey •• uç yeni tayyare yaptı 

! ·' 

1 

Kıymetli tayyarecimiz Vecihi Bey b°' dunnuyor. Açlığı aivil tayyare 
mektebi atölyeleri mütemadiyen i§Iİyo r, Vecihi, Cümhuriyet Bayramına ye
tiştirmek suretile kendi atölyelerinde yapılmış üç tayyare daha meydana çı
kardı. Çalışan muvaffak oluyor. 

Rus misafirleri teşyi eden heyet döndü 
(Başı 1 inci sahifede) 

ve Sovyet bayraklarile donatılmı:ıtı. Rıh 
tnr.lıfa (Yaşasın sulbü doğuran Türk • 

Sovyet dostluğu) (safa geldiniz aziz mi 
safirler) tarzında türkçe yazılar vardı. 
Vapurdan çıkınca Kızılordu mahfeline 
gidildi. Orada Voroşilof Cenapları ku - ~ 
lüp önünde toplanan binlerce halka bir 
nutuk söyledi. Ve izzettin Paşayı halka 
takdim etti. Halk kumandanımızı şid -
detle ve dostça alkışlald1ı. izzettin Pa • 
şa da bu alkıtlara teşekl<ürlerle mukabe 
le etti. Öğle yemeği mahfelde yeinldikten 
sonra şebjr gezildi. Umumi kütüphane 
görüldü. Tayyare istasyonu, tayyare mek 
tebi ziyaret edildi ve uçuılar yapıldı. 

Akıamı Ukranya Hariciye mümessili 
heyetimiz şerefine bir ziyafet verdi. Y

mekten sonra tiyatroya gidildi.Pazar günü 
Sovyet donanması ziyaret edildı, l:ut-JçU 

ve piyald'e mektepleri gezildi. 
Öğle yemeği otelde yenildikten son

ra vapurumuza binmek üzere nhbına 
inildi. Sovyet dostlamnız, bizi çok sa -
mimi surette teşyi ettiler. Kumandan Vo 
roşilof ve bütün Sovyet heyeti, lzmire ge 
lerek heyeimiz azasının ellerini sıkmak 
ve İyi seyahatler temenni etmek suret:le 
bizi ıelamlachlar. 

Vapur hareket ederken limandaki bü 
tün düdükler çalıyordu. Torpidolardaki 
asker seli.m vaziyetinde kumandanlnmı 
zı teşyi ediyor, muzika istiklal marşını 
çalıyorıfu Uç torpido ve bir tayyare fi -
losu Odesa açıklanna kadar bizi teşyi 
etti. Torpidolar top atmak suretile son 
rasimeyi ifa ederek aynldı1ar. Hava mü 
kemmeldi. Yirmi yedi saat kadar &Üren 
eğlenceli bir seyahatten sonra lstanbula 
geldik. 
Veda ziyafetinde M. Voroşilol'un 

nutku 
ODESA, 12 (A.A.) - Anadolu A -

jan11nın huauıi muhabirinden: Memle -
kelimizi ziyaret eden Sovyet heyeti rei
si Ceneral Voroıilof veda ziyafetinde ıu 
sözleri söylemiJtir: 

- Hükumetim tarafından bana ve ar 
kadaşlanma T ürkiyede verilen temsil va 
zifeıi bitti. Son söz olarak Türkiyede 
gördüğümüz §eyler ve bize gösterilen 
hüsnü kabul o kadar güzeldi ki bunu biç 

yapması! 
Rubasının taşlarını tıkırdatarak 

kaçtı. 
Takuı sahnenin önünde bir aş:ığı 

bir yukarı dolaııyordu; fakat otomo
bil orada değildi; köşkün yanında 
bekliyordu. Donka rubaıını topladı, 
koşmağa ba,ladı. Atelyaya mensup 
bir kaç ki§İ mütehayyir nazarlarla o
nu takip ediyorlardı. 

Donka hem koıuyor, hem de: 
- Oliver, Oliver, Oliver... diye 

söyleniyordu. 
iki kıymetli dakika da bı.ı suretle 

kayboldu. Koatümiyle, makiyajiyle 
oldı;ğu gibi, otomobile atladı. Bu ara 
lık Manueliı omuzuna bir manto at
mağa muvaffak olmuştu. Meyer dal
gın dalgın arabaya yal verdi. Şofö
rün kayitaizliği Moreako'yu çıldırtı
yordu. Tehditkar, haykırdı: 

- istasyona 1 Son süratle... Eğer 
eksprese yetişmezsek ... 

Meye,r şasıya tesbit edilmiş saate 
baktı ve omuzlarını silkti. Saat sekizi 
on iki geçe parmaklıklı kapıdan çık
tı. 

Hollywood'un parlak bir akşamı. 

beklemiyorduk. dersem yalan söyleme -
mİ§ olurum. Ancak Sovyet ittihadına bü 
yük bir Türk heyetinin gelmesile buna 
fili bir teşekkür yapabilmek imkanını bu 
lacağız. Dost Türkiye balkı, hükumeti, 
büyük rehberi Gazi Hazretleri, vekiller 
heyeti reisi ismet Pafa ve buradaki a -
ziz misafirJer şerefine ve topraklarımız 
da dostluk remzi olarak bulunan Hüse
yin Ragıp Bey şerefine içiyorum.'' 

Bu sözlere izzettin ve Muzaffer Pa. 
şalar samimi bir heyecanla cevap verdi
ler. Ziyafetten sonra halkın alkııları ara 
sında otomobillerle limana dönüJmüı ve 
Türk heyeti lzmir vapuruna binmiştir. 
Rus büyük elçisi Suriç yoldaşla askeri 
ataşıeJer Türk heyetile beraber dönmek
tedir. 

Vapur saat 15 le Odesadan hareket 
etmİ§ ve 3 Vistroy ile 3 tayyare tarafın 
dan uğurlanmıştır. 

• İzmir vapuru yarın 17 de lstanbula 
varacaktır. 

Sovyet heyeti Moskova yolunda 
ODESA, 12 (A.A.) - Ceneral Vo -

roşilofun riyasetindeki Sovyet heyeti 
dün akşam Türkiye büyük elçisi Hüse 
yin Ragıp Beyefendile beraber Mosko -
vaya hareket ebniıtir. 

izzettin Pş. nın nutku 
MOSKOVA, 13 (A.A.) - Gazete -

!er, Ceneral Voroıilofun riyaseti altın -
daki Sovyet heyetinin Odesaya muvaaa 
leti hakkındaki tafsilat ile doludur. 

Ceneral Voroşilofun ordu evinde ve 
rilen ziyafette nümayiıçilere hitaben söy 
lediğine izzettin Paşa şöyle mukabele
de bulunmuştur: 

- Ameleler, köylüler, Odesanın aziz 
sakinleri sizlerin ıahsınızda bütün dost 
Sovyet Rusya halkını gönülden sel8mla 
nm~ Büyük Kızılordunun sevgili ve muh 
terem kumandanı Ceneral Voroş.ilof ile 
Sovyet heyetinin diğer azaaı bizim milli 
bayramınuzda hazır bulundular ve Türk 
milletine sizlerin muhabbetinizi getirdi
ler. Türk milleti büyük Sovyet dostlu • 
ğunun ne kadar samimi olduğunu bili -
yor. Bugün arkadaşlarımla beraber bu 
muazzam tezahürlere bakarak iki millet 
arasındaki dostluğun derinliğini, samimi-

Iıık, pal!ftİye, vitrin zincirleri* 
gelmiyen, inıana endite veren, 
otomobil dizileri. 

Sonu 
bati 

Radyo borulannm neşrettiği mu
•iki, gazete müvezzilerinin yayğara
Jan, tevakkuf işaretlerinin zilleri, 
dümdüz evleriyle ne bitmek tüken
mek bilmiyen bir tehir! Bir d'dikodu 
beş dakikada bu 9ehrin bir başından 
öbür batma gidiyor. Otomobilin git· 
mesi bir saatten fazla sürüyor. 

Meyer kornasını öttürüyor. Bura
da yapılmıyan bir Alman itiyadı. Oto 
mobil korkarak ona yol veriyorlar. 
Bu şehrin bu hummalı hayatı nedir! 
Lambalan daima haddinden fazla ay 
dmlık: Bili. sebep şehir hayra ki arla 
donanıyor, nura garkoluyo~, konser· 
]er veriyor. Düdükler manda gibi ba
gmyorlar. Civar tepelerde her gün 
emsali görüldüğü gibi bir orman yan
gını var. Meyer itfaiye ot•mobillerine 
yol vermek mecburiyetinde. Donka 
yalvarıyor: 

- Yürü! Yürü! Yürü! 
Piko Bulvarı bir dönemeçtir. Wils

hire Bulvarı hıncahınç insan dolu tı
kalı .. Donka emrediyor: 

- Yan sokaklardan, aonra da 3 

KUÇcUk lktıbaslar 

Calmette ve kolera yıla' 
nının zehiri 

Bundan bir kaç gün evvd Antııl 
İmparatorunu kuduz bir köpek 
sırJruftı. Derhal Saygondaki Pıut0 

Enstitüsünde tedavisine batlaııd1 

Malumdur ki orada bu müessest1 

açan geçenlerde fefat eden Profı 
sör Calmette'tir. 1: ılan ısırması~ 
karşı serumu bulan da kendisidİ' 
Muavinlerinden birisini yılan ı 
mışb. Calmette: "Buna bir çş 
bulmak kabil değildir,, demİf ı 
yirmi dört saat sonra halaskar ı 
rumu keşfetmişti. Profesör öl 
münden az evvel de kanseri teda 
için kobra zehri üzerinde taharı 
yatta bulunmakta idi. Maalesef b 
iti ikmal edemeden öldü. 

La Tribune de Geneve 

M. Briand aşık 
Mösyö Briand siyasi hayatııı1 

batlangıcında Sain t Nazaire' de' 
kat bulunduğu sırada o zamaııl1 

hayli dedikoduya yol açan bir ııı 
cera geçirmişti. Bir gün tarla 
genç ve güzel bir kadınla yak•· 
ele vermitti. Kadın Girardean 
minde zengin bir bankerin karı 
idi. Siyasi hırslar, tayanı takb1 

olsa da, nihayet cinayet olmıyan 
hadiseyi izama vesile oldu. 

İki aşık mahkemeye verildi! 
M. Briand üç ay, Madam Girard 
an sekiz gün hapse mahkum edil 
ler. 

Rennes mahkemesi hükmü 1 
dik etti. Fakat temyiz usulü mu 
keme noktasından kararı nakzeY 
di. Yeniden yapılan muhakeme 1 
ticesinde M. Briand beraat kaz{ 
dı. 

Genç kadın kocasından b<'t" 
dı ve M. Briand'ı Pariae kadar 1 
kıp etti. Orada beraber uzun s 
ler metres hayatı yatadılar. !'ti 
res hayatında ekseriya olduğu S 
nihayet ayrıldılar. Maamafih dol 
lukları zail olmadı ve hayatJll 
sonuna kadar eski Batvekil e 
metresine 30,000 frank para 'le 

yordu. Fakat Briand vasiyetna 
sinde gelirsiz ve parasız kalan ~ 
dını unutmuftu. Halbuki kenı:I 
üç milyonluk bir servet bıraka 
fefat etti. 

Bu kadın M. Briand'ın evve 
yazdığı aşıkane mektuplarını ııl 
hafaza ediyordu, hatta bu mek 
!arı 150,000 franka satmak ni 
tinde idi. Fakat ailesi bu n iyet 
icrasına mani oldular. Şimdi v•' 
yetnamede unutulan eski metr 
dava açarak Briand ailesiııı:I 
tazminat istemektedir. Bu da"1' 
mahkeme~n kabul edip etmiyet 
henüz malum değildir. Fakat 
hazin macera evvelce M. BrianJ 
siyasi hayat ve mesleğini az kal 
mahvedecekti. Madam Girarclel 
şimdi 71 yaşındadır ve parasıı~ 

La Tribune de Gene~1 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı , 

Galatasarayda Kanzük eczahaııel1 
lı.artmnda Sahne sokağında 3 nuP' 

ralı aparbmanda 1 numara. 

Dr. Hafız Cems 
Dahiliye mütehassısı 

Cuma pazardan başka günlerde ~ 
bahleyin (9 - 11) Beycğlu - Taksiı1' 
Altın bakkal N o. 2 Telefon 425 J 9. O• 
den .sonra (2.30 • 6) lstanbul DivaJll 
lu No. 118 Telefon 22~8. 

Perşembe gün!eri aab•hleyin Be1 
!undaki kışlık ikametgahta fukara 
canen. 

yetini bir kere daha takdir ediyor' 
Bu dostane tezahürlerden o 
dar. mütehassis o~J ... k ki b•~ 
da gördüklerimize karşı minetl•' 
lığımızı ifade edecek kelime bula[ftl) 
nım. Münasebetlerimizin istikbalde 
böylece devam etmesini Türk ve So'· 
milletleri ve Türk ordusu ile Kızıl 0 

arasındaki dostluğun çözülmez, sat'~ 
maz bir halde kalmaıını temenni ed• 
izzettin Paşa kadehini iki milletin . 
detine kaldırarak sözlerine nihayet ' 
miştir. 

üncü yoldan ..• 
Donka ağır tacini ba§ından Ç~~ 

mı§, parmaklariyle tacin ufak çı 
)erine baııyor. Şoförün yanına D

1 

muı ve bir kO§ucu gibi ileri doğı"1 
ğilmi§. Oyden Drive'da kırmızı 11 

lardan vücuda gelmit titrek bit. 
cir yolu bütün genİ§liğince ke•~
Bir ev naklediliyor; küçük bir k"' 
güzelcecik iki otomobilin üstüfl1 

turtmuşlar. Arkadan gelen bir 3f 
nın içinde de gövdeleri, kökleri, ! 
]eriyle iki zeytin ağacı var. sı~ 
bahçesiyle beraber göç halinde. ) 
dan dolaımağa imkan yok. Y1, 

çark. Bu şesir insanı deli eder. ~ 
tümlü İnsanlar. Kostümlü soka~ 
"Conloy" far, Kaza'ıı:lar. Tariki~ 
yalar, Malezyalılar, lspanyollar, 1 
!izler, Meksikalılar, Çinliler, rvfıl 
lar .. tramvaylar, meydanlar, satı'1 

- Güzel güllerim, Madam! ı 
Çınçın öten tevakkuf işarel 

Mania, her yerde mania. 
Meyer arabayı iyi sürüyor, ~~ 

sinirli. Allah müatehakkını versifl 
rısı hasta. Onun için hiç bir zıı 
doya doya uyuyamıyor. 

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

üzere her isteyene ıahlmaktadır. Fiatlarıaaız e•lıd~I gibidir. Yani lstanhu!'da Sirkeci lstaıyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!'ı:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ı~!a Küp Şekerin Kilosu 39,50 lnrustor. 
Ancak en az bet vagon ıekerl birden alanlara vagon batına heı lira lndir_illr. lstaabul haricindeki yerlerden yapılacak slparlıler he· 
delin yü:rde yirmisi petln ve tlıt tarafı hamule 1ı1enedl mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren hiltiln ma•raflar 
ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal tlrket tarafından müıteri he11abına ıig\)rta ettirilir. Slparlt bedelinin tamamını gön
derenler için sigorta >'.ıtlyari olduğu gibi en lılZ beı vaıon :ıılpariı ederek bed~linin temam:ıuı peıin ödeyenler vaıon batına bet lira 
ı~uzilattan i11tifade ederler. 

Adre•: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanhul, Şeker Telefon No. 24470. 
---- -- --

MEMLEKET 
HABERLE~i 

Istanbul 4 Üncü icra 
Memurluğundan: 

I VAPURCULUK 

İzmitte açılan yerli mallar •• 
sergısı Bir göl daha 

Kurutuluyor 

Vakıf Paralar Müdürlüğü namına birinci derecede ipo
tekli olup tamaıt).ma yeminli üç ehli vukuf tarafından iki bin j 
on üç lira kıyın.et takdir olunan Y enikapıda Katip Kasım ma
hallesinde Sepetçi caddesinde eııki 65 yeni 40 numaralı bir bap 1 

A d ·· d l · hanenin tamamı açık arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 
Y ında sı_tma. ~uca e esıl 14-11-933 . tar~~in~~n itibaren dai~e?1izde .. her~es tarafın 1 

genışletılıyor dan görülebilecegı gıbı 16-12-933 tarihine musadıf cumarte 1 

AYDIN, (Milliyet) - Sıtma mü- si gÜn üsaat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açdc arttırn1a ifo 
cadele reisimiz Dr. Kani Bey ya- satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüz- i 
moda merkez mücadele hekimi Zi- de yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son arthranın taah 
ya Bey olduğu halde iki gün evvel hüdü baki kalmak üzere 31-12-933 tarihine müsadif pazar gü 
bu sene Aydın mücadele çevresine 
alınan köyceğize gitmişler ve mü- nü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci 
cadele hazırlıklarım yerinde b:tkik arttırmasında gayrnnenkul gene muhammen kıymetinin yüz
etmişlerdir. Dr. ve sıhhiye memurla de 75 ini bulduğu taktirde en &on arttırana ihale edilecek ve 
rı kadrolan tamamlanmı' ve köyce- bulmadığı taktirde satış (2280) No. lı kanun mucibince geri 
ğizde de bilfiil mücadeleye ba,lan- bırakılacaktır. Taliplerin muhammen kıymetinin yüzde yedi 
mıftrr. buçugu~ nisbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanın temi 

Kani Bey köyceğizden evvel su 
işleri mühendislerinden Memduh nat mektubunu hi.mil bulunmaları lazımdır. Müterakim ver-l ve mücadelo mühendisi Emin Bey- giler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rü 

~~- ----------~--------'--'--~.:.....---- :~rle Sökeye giderek 35,000 dönüm sumu müşteriye aittir. 2004 numaralı lcra ve iflas kanunu
! lük "Akçakaya,, gölünün kurutul- nun (126) ncı maddesinin dördiincü fıkrasına tevfikan bu gaY. 
ması için tetkikatta bulunmuşlar- rımenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve 
dı. Bu gölün kurutulması için ipti- irtifak hakkı sahiolerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa 
dai tetkikat bitirilmiş, yalnız niyo- rife dair olan iddi;,.ıarını, ilan tarihinden itibaren (20) yirmi 
lüman yapılmak için bir kilometre -

Sergiden bir köı• 

IZMIT, (Milliyet) - Bayramda U
lugazi mektebindeki yerli mallar ser
tisini geziyorum. Serteide mah,eri bir 
kalabalık var. Genç ihtiyar, köylü, ,e. 
lıirli binlerce ir.,,1an biribirJerine kay· 
llaımıt gibi .. Halkeviınizin tertip etti· 
ği bu rağbetli sergide yürümek müm. 
kün değil. itişe kakıta, tıklım tıklım 
İnaan selini yararak kendimi küçük bir 
odada ve fakat dünyanın en büyük 
varlığıyle karşıkarf!Ya buldum. Gazi 
kö,eai ... Gazinin yaptığı eısiz ve ben· 
>:ersiz ink•liıbın safhaları burada ne 
canlı ve manalı göıterHmiıti. Bu, sey
rine doyulmaz kö§eyi hayran hayran, 
ıcyrettikten sonra diğer köşeleri are -
~iyorum. Yerli kumaı-Jar, çoraplar, 
ınendiller, bezler, şekerler, kereste • 
ler, traversler, gazozlar, şekerler muh 
te.lif hububat, tütün ve saire gözleri -

Devrekte tahliye edilenler 
DEVREK, (Milliyet) - Devrek 

l-ıapishanesinde bulunanlardan af ka
il.ununun çizdiği daire içerisinde ceza
l~rı biten on dört ll:işi bayramın birin
cı gÜnü serbest bırakılmıştır. Hün'i -
Yetlerine kavuşan mahkUınlar hapis • 
h.ane bahçesinde 44 Y a~asın Cümhuri -
Yet" diye bağırmıtlardır. ___,, __ 
Adapazarı belediye meclisi 
ADAPAZAR, - Belediye meclisi 

teşrinisani içtimalarına baş.lamrştrr .• 
llu devre toplantılarında hararetli mü 
~ereler ve münakaşalar olacağt tah· 
l'ııın ediliyordu, fakat dünkü içtimaa 
<!~ azadan ancak 13 ünün iştirak et • 
~ış olması bu tahminleri çüriitmÜ§ • 
tur. Meclisin ilk içtiınaında riyaset di
~•nı ve daimi encümen intihabı yapıl· 
l>ıııtrr. 

Gerede muallim'.eri arasında 
I' GEREDE, - Kazamız Misakı Mil-

1 ınektebi muallimlerinden Calıit B. 
IC.eakin baş muallimliğine, merkez mu 
•lliınlerinden Emine H. lzmire, Mi • 
~kı milli mektebi muallimlerinden 
Uanımer H. Dü.zceye tayin edilmi§

~erdir. Burada havalar birden bire so-
flUnuştur.. Herkes kış hazırlıklarına 
o.şlaınııtır. 

Sarhoş şoför, birinin ölümüne 
sebep oldu 

'rOKA T, (Milliyet) - Şoför 
~eh~edin0 ziyad~ sarhotluğu sebe
~le dıreksıyonu ıdare edememesi 
ı3Ydar Efendinin ölümüne sebep 

0 tnu~tur. 
-o--

Aydında fakir çocuk'ara 
sıcak yemek 

~ · "'.'-YDIN, (MWiy t) - Ay 'ın H~lke-
' ıçtiınai yardım ıübesinin dolaletile bu 

:•rıe de 20!1 k'm•esiz mek'cpli çocuğa 
,1•~k Yemek verilec•ktir. Bunun için ha
d r k ara htlt nmıı n. Bir kaç güne ka
l\~· ~aaliyete baş'cna' k 'ır. Bu is için 
t •ılavet b : tçe ine 20:> l'ra konulmuş· 
i~~· O_zeri geçen s•ne!er Je o!duğu üzre 

a...~aı yardım şübesi tem"n edecektir 

Bir kazada mühim yangın 
ı. .-\NTALY A, (Milliyet) - Buranın 
<I a~al.':'rından Alcsekide bir yangın ol
ç~ Y~zlerce ev ve dükkan yan ı. Bir 
'•k kıınseler açıkta kaldı. Vali Bey 

• .. &lıdJla.• kadar gitti. 

min önünde bir sinema şeridi gibi u -
zanıp giderken, küçük mekteplilerin 
elitleri ile karıılaıtım. Bura11 ne gü • 
zel ve cazibeli bir yerdi. Oyuncakçı 

dükkinlarına benziyor.. Bir vapur 
mu istediniz?. Burada alisı var. Bir 
ihtiyacınız mı var. F ort marka değil, 
Benz markası var .• Bahaneler saymak 
la, yazmakla bibnez, tükenmez, ne mu 
vaffalı: itler var. Serginin büyük bir 
huıusiyeti de yalnız lzmit, vilayeti i • 
çindc çıkan, imal edilen yerli malla -
rına mahsus ve münhasır olmaııdır. 
Bu arada Travera fabrikası, Çini mü
rekkebi fabrikası, Adapazan bez fab 
rikaaı, yerli putra ve inhisarlar "Yap
rak Tütün deposu" köıeleri fazlaca 
dikkati Üzerinde toplıyan köşeler ara. 
sındaydı. 

Aydın şehir meclisi açıldı 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın fe

hir meclisi dördüncü devre birinci 
toplantısını yaptı. Reis Nafiz Bey 
meclisi açtıktan sonra, meclis aza
sından ölen Kemal Beyin ruhunu 
taziz için bir dakika susulması ve 
umumi meclise seçilen Dr. Nafiz 
Beyle, ölen Kemal Beylerin yerine 
yedeklerden çağrılması kararla' . 1 

tırıldı. Seçilmelere başlandı. Reis 
vekilliklerine Sait ve Halim, katip
liklere Ahmet ve Şevki Niyazi, da
imi encümen azalıklarma C.H.F.Za 
fer nahiye Reisi Hamit ve Cüm
huriyet nahiye reisi Salih Beyler 
seçildiler. 

Bundan sonra riyasete Sait Bey 
geçti, riyasetin bir senelik çalı,ma 
raporu okundu, tefekkürlerle karfı· 
!anarak toplantıya son verildi. 

-o--!-

Aydın - Çine yolu 
AYDIN (Milliyet) -Muğla-lzmir .,,u 

vasal.5..ıını temin edecek olan Aydın • Çi
ıne yolunun Aydından 11 nci kılometı de 
ki çiftlik burnuna kadar olan kısmrnrın 
yeniden ya:>ılan köylerle beraber o • J. 
ma .tneras"mi on·.ıncu Cü-nhurivet hayra• 
mı:ıda yap.lmı§tı. Çiftlik burnundan 
~nğ:ınh h'1rnu:ıa kadar o'an 16 kilomet
r~luk _k•smınd_a dün 37.lOO liraya müteah 
hıde ihıle edılmişıir. Carğınh burnun
dan yeni Y pılan dela:na köprüs1r.den 
yapılac k varyantın evra!clan da hazır-
ı ' B .. ' d nmıf · R". u gun.er ~ rr ün:ıkasaya çıka-
rılacak ve inşaatları bitince Aydın. Çine 
yo/u gidi' gelişi 1_k zksız o!ar- k temin 
edecektir. 

Nazi lida yeni mektep 
AYDIN, (l\füliyet) - Va'im'z Fev· 

zi, Cümhuriye! haJk fırkası reisi Etem 
Kac'ri, vili.yet dıimi rncümen azaların· 
dan Ahm 't Emin, Ah ntt Vefa ve lsmail 
Hakkı Beyler berab:r:e. inde tasmüben
d ı Kemal Bey de old >~u h:ılde. bugün 
na:ı::lliye git iler. 

Heye' ı yapılmasına baılanan atça ya
tı n1ektebiie Nazilh - bvzdoga., •~ 1 ~
r .~su - Kuyucak yoHa.ına yerinde tet
ki.: edecek), rdir. 

lik yerde sazların kesilmesine lü- gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakla 
zum görülmüştü. Sazlar kesilmit- rı taou sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasın
tir. İzmirde bulunan mühendis bey- dan haric kalacakları cihetle alakadararun işbu maddenin mez 
ler dönüflerinde niyolüman ameli- kfu- fık;asma göre hareket etmeleri ve daha fazla malfunat al 
yesini yaparak keşfi hazırlıyacak- mak isteyenlerin 933-445 dosya numarasil ) müracaatları 
lar ve bir haftaya kadar gölün a-
meliyesine başlanacaktır. Gölün ilan olunur. (6251) 
kurutulması için Sökeli arazi sahip ı-D-E_V_L_E_T_D_E_M_t_R_Y_O_L_L_A_R_I_l_D_A_RE_S_t_lL_A_N_L_A_R_I_I 
leri azami maddi yardımda bulun- _ 
mağa söz vermi,Ierdir. 15-11-933 tarihinden itibaren Cuma pazartesi çarşamba 

Cümhuriyetimizin ilk on senelik günleri Haydarpaşadan saat 18 de kalkan Anadolu sür'at ka 
İcraat blançosunda dolgun ve ve- d K 
rimli eserlerile yer alan Aydın art- tarın a ayseri Sıavs ve Samsun yolcuları İçin bir yataklı va-
ma mücadele teşkilatı ikinci on se- gon bulundurulacağı muhterem yolcularımıza ilan olunur. 
nenin başlangıcında yurda zirai, (6071) 8451 
sıhhi ve içtimai büyük faydaları do-
kunacak olan çalışmalarına hızla 
devam etmektedir. -·--
--· Dr. Nuri Fehmi 411-• 

Göz Hekimi 
Cığaloğ:u Süreyya Bey apart. 
saat 2-6ya kadar. Telefon 23212 

HANDA-DRAMALIS-PRINEAS 
Yunan operet heyetinin temsilleri 

Fransız Tiyatrosunda muvaffakiyetle 
devam ediyor. Bu a.k§am aaat 21,30 da. 
Ah Soultanamou. Yarınki çarşamba 
akıamı aMtmazel Nituş. Pertembe 
akıamı Tou Koutrouli To Panighiri. 

latanbu! dördüncü icra memurhı· 
ğundan : Temamına ehli vukuf tar .. 
fmdan uç bin yedi yüz lira kıymet tak
tir edilen Eyüp Sultan da Abdülvedut 
mahalle ve cacıdesinde eaki 11,13 ye
ni 9 No. lu maa bahçe bir hanenin te· 
mamı açık arttırmaya konrnuı o

lup 13-11-933 tarihinde ıartnamesi di
vanhaneye talik edilerek 18-12-933 ta· 
rıhine müsadif pazarte~i günü saat 14 
ten 16 ya kadar Istanbul dördüncu 

icra daireainde açık arttırma ile sa
tılacaktır. Arttırmaya iıtirak için yüz
de yedi buçuk teminat akçası alınır. 
Müterakım vergiler belediye vakıf ica 

resi müşteriye aittir. Arttırma bedeli 

muhammen kıymetin yüzde yetmiı be
ti bulduğu taktirde ihalesi yapılacak· 
tır. Aksi taktirde en $00 artıranın taa .. 

htidü baki almak ü:ı:ere 15 gün daha. 
temdit edilerek 4-1-934 tarihine mü
sadif perıembe günü yine saat 14 ten 
16 ya kadar muhammen kıymetin yü:ı: 

de yetmiı beşini bulmadığı taktirde 
satıf geri bırakılır. 2004 No. lu icra 
kanunun 26 ıncı maddesine tevfikan 
ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ali.
kadaranın ve irtifak hakkı sahipleri

nin dahi gayri menkul Üzerindeki a
li.kalarını ve hususile faiz ve masarifo -o-

Aydın şehir meclisi 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

Şehir Meclisi bu ak~am T esrinisa
ni devresi toplantılarına haflıya
caktır. 

Riyasetçe Meclise arzolunmak 
üzere mühim bir rapor hazırlan
IDlfbr. 

• dair olan iddialan evrakı müsbitele
rile 20 gÜn içinde icra dairesine bil· 
dirme!eri lazımdır. Aksi halde hakları 
tapu sicillerile sabit olmadıkça satıı be 
delinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
l,bu maddei kanuniye ahkamına göre ha 
reket edilmek ve daha fazla malıimat 
almak istiyenlerin 929-4494 dosya N o. 
sile müucaatları ilıin olunur. (9812) 

TORK ANONiM ŞİRKETi 
1ST ANBUL ACENT ALICI 

Telefon: 22928 - ------------
Karadeniz aralık postası 
SAKARYA vapuru 

14 T e!rinisani 933 tarihine müaadif 
Salı lfÜnü saat 18 de Galata rıhtımın
dan kalkarak Zonguldak, İnebolu, Si
nop, Samsun, Fatsa, Ordu, Gireıon, 
Vakfıkebir, Trabzon, Rizeye, döaüt-

te : bunlara ilive:ten Sünneneye 
uğrayacakhr. 

------------~ 
Bandırma Postası 

SAADET VAPURU 
14 Teırinisaııi 933 tarihine müoadif 
Salı ı-ünü ıaat 18 de kalkaralı: Ban

dırmaya ı-idip ı-elecelrtir. 

Mersin Aralık Postası 
GERZE VAPURU 

15 Tetrinisani 933 tarihine müıadif 

çartamba gÜnÜ saat 10 da Sirkeci rıh· 
tımmdan kalkarak İzmir, Günlük. 
Bodrum, Fethiye, Antalya, Dönüıte: 
Bun.lara ilaveten Fenike, Çanakkal~, 
Geliboluya uğrayacaktır. (9788) 

Kartal icra memurluğundan : 
Bir borçtan dolayi mahcu:ı: olup p~ 

raya çevrilmesine karar verilen kur· 
nada kara oğlan mevkiinde derunindı 

aalma suyu bulunan 730 lira kı}'lDeti 
mubammeneli 103 dönüm miktarında 
ki tarla 14-12-933 tarihine müsadif 
çarıamba ııünü saat 14 le açık arhr· 
ma ile satılacağından talip olanların 
kıymeti muhammenesinin yüzde yedi 
buçuğu nisbetine pey akçesile 1'0 

ıartnamesini görmek i.ateyenleria tA
rihi ili.ndan itibaren Kartal ıcra me
murluğuna müracaatleri iln olunur. 
(9820) 

8067 
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1 lSTANBUL BELEDlYESl iLANLARI 1 
Hasköyde 48 No. lı Hane: Teminat 1 lira 
Arnavutköyde 11 / 23 No. lı hane 8 ,, 

" 13/ 19 " " 7,5 " 
- " 10/ 21 " " 9 ,, 

~arşıda 44/ 46 ,, dükkan 2 ,. 
\Coskada taş handa beş oda ' 9 ., 

Kantarcılarda kepenekci sinan medresesi 1 No. lı oda 1,5 
lira ' ' / - , 

i Cağaloğlunda Rüstem Paşam edresesi 1 Lira 
Hasköyde İbrahim paşa mektebi 3,5 Era 
Küçük Mustafa paşada İsmail ağa mektebi 4,5 lira 
Beşiktaşta sinan paşa medrese si 11 No. lı oda 2,5 lira . 
Üsküdarda Mihrimah mektebi 2,5 lira 

1 Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere müzaye
deye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere Leva
zım Müdürlüğüne, müzayedeye girmek İçin de teminat mak
buz veya mektubu ile 4-12.933 pazartesi günü saat on beşe 
kadar Daimi Encümene müracaat etmeli.dirler. (6255) 

1 3 üncü KOLORDU İLANLARI 1 
K. O. Kıt'atı ihtiyacı için ka 

palı zarfla münakasaya konu
lan 590,000 kilo oduna talip 
çıkmadığından pazarlıkla alı
nacaktır . İhalesi 16-1 1 -933 
perşembe giinü saat 16 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa işti
rak için o gün ve vaktinden ev
vel Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KO. na müracaatları. (487) 
.(6195) 8443 1 

• * • 
Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı i

çin açık münakasa ile almacak 
19,000 kilo bulgura teklif edi
len fiat pahalı görüldüğünden 
ihalesi 18-11-933 cumartesi gü 
nü saat 14 te tehir edilmiştir. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
İştirak 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 Başıbüyükdeki 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 
ıembe 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 
pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 
16-11-933 perşembe günü saat 
1 1 ,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 
racaatlan. (484) .(6199) 

8446 

aynı evsaf ve şerait dahilinde 
26-11-933 pazar günü saat 14 
te yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştiraki
çin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektupla
riyle Konyada K. O. SA. AL. 
KO. na müracaatları. (3374) 

(6056) 8358 

* * * 
Polatlı Askeri Sa. Al. Ko . 

dan : 
Polatlıdaki Kıtat hayvana

tı ihtiyacı için 480,000 kilo ar
pa ile 310,000 kilo kuru ot ka
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. Arpanın ihalesi 25-
11-933 cumartesi günü saat 
15 ve Kuru otun ihalesi 
26-11-933 pazar günü saat 10 
dadır. Arpanın muvakkat te 
minatı 1440 ve kuru otun te
minatı 930 liradır. Taliplerin 
şartnameleri görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak için 
o gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplariyle Po 
latlıda Askeri Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (3381) (6155) 

8397 
" * • 

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 konmuştur. 1 
halesi 16-11-933 perşembe gü
nü saat 15 tedir. Taliplerin şart 
nameyi görmek Üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak için o gün 
ve vaktinden evvel F mdıklıda 
3. K. O. SA. AL. KO. na mü 
racaatları. (488) (6192) . . 8440 

*** 
K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 

kapalı zarfla münakasaya ko
nulan 127,000 kilo bulgura 
teklif edilen fiat pahalı görül
düğünden pazarlığa konmuş 
tur. İhalesi 18-11-933 cumar 

MiLLiYET SALI 14 TEŞRiNiSANi 1933 

~-----__ E_V_K_A_F __ M~ü•D-l~R~lY•E~T-1;....;,lL~A~N:..;.=LA~R~I:__ __ _J, 

1-Hocapaşa, Emirler, Tram 
. vay caddesinde 42-44 No. 
' Dükkan. 

Müddeti İcarı 
934 Mayıs nihayetine kadar 

2 - Çarşıda divrik sokağın
da 16 No. dükkan. 

3 - Kızıltoprak Tuğlacı Mus 
lafa ağa cami sokağında 
21 No, dükkan. 

" 

" 
" 
" 

4 - Çarşıkapı makasçılar- 936 " r" 
da mescit mahalli ' 

5 - Saray burnu kale hari- 936 ,, ,, 
cinde boş arazi ' , 

" 

" 

" 

Balada muharrer emlak hiazlarmda gösterilen müddet· 
lerle kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. Ta
liplerin yevmi ihale olan 25-11-933 cumartesi günü saat on 
beşe kadar Evkaf müdürlüğünde vakıf akarlar kalemine mü-
racaatları. (5956) 8175 

Sıhhat Ve içtimai Muavenet 
Vekaleti Hudut Ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğünden 

. 92 adet parlak muhafız ve 67 adet yağlı gemici muşam
basiyle 20 adet lastik çizme nümuneleri veçhile hepsi yerli ma
lı, olmak şartile açık münakasa ile satın alınacaktır. Müna-

kasası 6 K.Evvel 933 çarşamba günü saat 14 te Galata' da Kara 
Mustafa Paşa sokağında İstanbul Limanı Sahili sıhhiye mer
kezindeki komisyQnda yapılacağından isteyenlerin Ankara' -
da Hudut ve Sahiller sıhhat Umum müdürlüğü Ayniyat muha 
sipliğine veya mezkur merkez Levazım memurluğuna mü
racaatları. (6243) 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden 
Tab ve teclidiyesi açık miinakasaya çıJcarılan 7415 adet 

defterin 9-11-933 tarihinde yapılan aleni münakasasında tek
lif olunan 1649 lira 50 kuruş fiat haddi layik görül
mediğinden ihalesi 16 • 1 1 • 933 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 15 te yapılmak Üzere münakasanın tem
didine karar verilıniştir. Tenzilatla talip olanların yevmi mez 
kiircla Vilayet Muhasebecilik dairesinde müteşekkil Komisyo 
na müracaatları ilan olunur. (6237) 

• 
Istanbul Ziraat 

Bankasından: 
• Samsun ŞubeJİne merhun olup ve Nohut zade Huseyin 

Avni Beye ait bulunan (87) denkte (3146) kilo Taşova tü 
tünü 27-11-933 tanhine müsadif pazartesi günü saat ikide 
Bankamızın Emtaa Servisinde bilmi.?zayede satılacağından 
talip olanların yevmi mezkfird a yüzde on pey akçesile beraber· 
müracaatları ilan olunur, (6239) · 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Kartal Maltepesinde Jandarma Gedikli küçük zabitler i
çin İnşa edilecek mektebin pazarlığı 18-11-933 cumartesi 
giinü saat 14 ten '15 şe kadar yapılacaktır. Talipler şartname 
vepilanı görmeküzereAnkara'da Jandarma Umum Kuman
danlık Beşinci Şube Müdürlüğüne lzmir'de Jandarma Mmta 
ka Kumandanlığına İstanbul' da Jandarma Satınalma Komis
yonuna ve pazarlığa İştirak" içindemezkUr günün muayyen 
saatinde Maliyeye teslim edilmiş (2962) liradan ibaret ilk 
teminat makbuzile birlikte komisyonumuza müracaatları. 

(6208) ••• 
Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı 

İçin açık münakasa ile alınacak 
3500 kilo kesme makarna
ya teklif edilen fiat pahalı gö
rüldüğünden ihalesi 16-11-933 
perşembe günü saat 11 e te 
hir edilmiştir. Taliplerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için de 
o gün ve vaktinden evvel Fın
dıklıda 3. K. O. SA AL. KO. 

tesi günü saat 14,30 dadır. Ta- --------.-.------------------
!iplerin pazarlığa iştirak için o Marmara Ussübahri Kumandanlıg" ı 
gün ve vaktinden evvel F m<lık 

na müracaatları. (483) 
,(62<l0) 

* * * 
8447 

Çorlu Askeri SA. AL. KO. 
dan: 

Çorludaki kıt'at hayvanatı 
ihtiyacı için 160,000 kilo yulaf 
münakasaya konmuştur. İha· 
lesi 28-11-933 salı günü saat 
15 tedir. Taliplerin şartnameyi 
.. ~ - )k veya almak üzere her 
,,un ve münakasaya iştiraki
çin de o gün ve vaktinden evvel 
teminatlarile Çorluda Askeri 
SA. AL. KO. na müracaatları. 

.(8375) (6099) 8336 

* * .. 
Konya Askeri SA. AL. KO. 

dan: 1 
5-11-933 pazar gÜnÜ kapa-! 

lı zarfla ihalesi yapılacak olan 
Konya Askeri orta mektebi i- / 
çin alınacak Çamaşır ve bula 
şık yıkama makinesinin ihalesi 

lıda 3. K. o. SA. AL. KO. na Satınalma Komisyonundan: 
müracaatları. (490). (61~1 10000 Kilo Kuru Üzüm 

••• 
Çorlu Askeri Satın alma Ko

misyonundan : 
Çorludaki Iô:t:'llt ihtiyacı i

çin 4,000 ve T ekirdağındaki 
kıt'at için 2,500 kilo koyun eti 
açık n.uııaKasa ile alınacaktır. 
İhalesi 7-12-933 perşembe gü
nü saat 15 tedir. Taliplerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münak'lsava !ştirak için o 
·'in ve vaktinden evvel Çorlu 

da Fırka ;:,aunalma Komisyo
mma müracaatları. (3383) 
(619~' 

Liseler Alım Satım komisyonundan 
İstanbul Erkek Lisesinde keşfi mucibince yaptırılacak 

Sıcak Su tesisatı 29-11-933 çarşanıba günü saat 16 da ihale 
edilmek Üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur . 
Taliplerin keşfi görmek üzere İstanbul Lisesindeki Komis
yon Kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale gü 
nü teminatı muvakkate makbuzlarile beraber Ko-
misyonumuza müracaatları. .(6142) 8412 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Birisi saka arabası diğerleri h;fif makineli tüfenk hayva
nına ait olmak üzere 7 adet sevk dizgini ile 6 adet mahf ko 
lam 15-11-933 çarşamba günü saat 10dan11 re kadar pazar· 
lıkla alınacaktır. Taliplerin mJliyeye teslim edilmiş (400) 
kuruştan ibaret ilk teminat makbuzile mezkur !'"Ünün muayyen 
saatinde komisyonumuza müracaatları. (6257) 

-· - -~. -

Istanbul Maarif 

Vilayetimiz kazalarında atide gösterilen mekteplerde 
Millet ve Halk dersaneleri açılmış ve kayıt muamelesine baş 
lanılmıştır. Talip~erin derhal müracaa!ları ilan olunur. 

Eminönü kazası : Kadirga 3, S-:.ileymaniye 7, Sirkecide 
48 ci mektepler: 

Fatih kazası : Eyüp~e 36, Ramide 35, Çar
şamba 15, Karagiimrük 27 Cihali 14, Saraçhane başı 56, Cer• 
rahpaşa 24, Kocamustafapaşa 28, Davutpaşa 25, Samatp:\ 
30, İstanbul Maltepesi 32, Y edikule 43, Aksaray 45 Y edikule 
Kazlıçeşme 58 ei mektepler: 

Beyoğlu kazası: FınJ :kh 13, Feriköy 17, Tünelbaşı 
35, Kasımpaşa 9 cu mektepler : 

Beşiktaş : Beşiktaş 19, Ortaköy 23 cü mektepler : 
Beykoz kazası : Beykoz 40 Anadolu Hisarı 34 cü 

mekteplerle köylerinde 
Üsküdar kazası : Toplaşı 15, İhsaniye 19, Atlamata 

şı 23, Beylerbeyi 27, 
Çengelköy 28 ci mekteple 'le köylerinde 
Kadıköy kazası : Gazipaşa 35, Kurbalıdere 9, Erenköy 

4 cü mektepler : 
Kartal kazası : Maltepe, Pendik, Kartal merkez mektep· 

lerile köylerinde : · 
Bakırköy kazası : Birinci mektep ile Osmaniye mektebi 

ve köylerinde: 
Sarıyer kazası : Sarıyer 14, Büyük dere 30, Y eniköy 33 

Kireçburnu 36 cı mekteplerle köylerinde : 
Yalova, Şile, Silivri, Çatalca: kaza merkez 

köyle·rinde : (6205) 
mekteplerile 

8454 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Mübayaa Komisyonundan: 
Cinsi İhale Tarihi Saati 

1- 33 Kalem Tersim Levazımı 21-11-933 14 
2 - 49 adet Pergel Takımı 21-11-933 15 

7-11-933 tarihinqe şartnamesi mucibince aleni münaka 
sası icra kılınan levazımı tersimiyeye taliplerin verdikleri fiat 
lar gali görüldüğünden ve pergel takımları münakasasma ta• 
lip çıkmadığından pazarlıklarının 21-11-933 tarihine mü· 
sadif salı günü hizalarında yazılı saatlerde icra edileceği 
ilan olunur. (6139) 8411 

Manisa .. Akhisar Belediyesi 
Elektrik Fabrikasından: 

Fabrikamızda mevcut muhtacı tamir bir adet (25) bey 
girlik Rişart Karetson marka Lokomobil 75 beygirlik çift si· 
lindir Eylenbürger marka Dizel motörü ve bir adet 45 beygir· 
lik kamyondan muaddel Dayinler marka taraktör ve bir adet 
110 volt 180 amper Elin marka bir adet 115 volt 108 amper ve 
bir adet A. E. G. marka 220 volt 70 amper üç adet mütemadi 
ceryan dinomalarmdan mürekkep makineler müçtemian ve 
ya ayrı ayrı taliplerine satılacağından taliplerin Akhisar Be 
lediyesine müracaatları. (6143) 8413 . 

Ziraat Vekaletinden: 
Satın alınacak 10 ton Arsinikiyeti rassas iki ay müddetle '' 

ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Şartname• 
ler Ankara' da Ziraat Vekaleti mübayaa komisyonu ile latan· 
bul' da birinci Ziraat Müdürlüğünden verilecektir. Talip· 
lerin teklif mektuplarile muhammen bedelin yüzde 7 ,5 ğıı 
üzerinden teminat akçalarını ihale günü olan 16-12-933 
cumartesi günü saat on beşe kadar zikri geçen komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de o -8aatte hazır bulunmaları i· 
lan olunur. (5593) 8135 

. 

Emniyet İşleri Umuin Müdürlüğünden' 
1 - Zabıta memurlarının elbiseleri için lazım olan 6730 

metro kaputluk, 6650 metre ceketlik ve 4650 metre pantolo~ 
luk kumaşın imali kapalı zarf usulile ve 20 gün müddetle ınü 
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhale 26 ikinci Teşrin 933 pazar günü saat 15 te 
Emniyet işleri Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 -Taliplerin muayyen olan gün ve saatte teklifnaıne 
ler ve teminat akçelerile birlikte müracaatları. (6070) 

s349 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbui 

Satınalma Komisyonundan1 
• 

~ 1 - Gümrük Muhafaza memurları elbiselerine mukta%1 
28 kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 16-11-933 tarihine raslayan perşembe gÜ' 
nü saat on dörttet Gümrük muhafaza umum kumandanlığı ı:~· 
tmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler yevmi mez karda yüzde 7 ,5 ml!vakkat te ' 
minatlarile komisyona gelıinl er. Malzeme nümunekri koıniS' 
yonda her gün görülebilir. (6204) 8486 ..A 

İstanbul Üniversltesi RektörlüğündeJl 
1 - Fakülteler ve bunlara bağlı mektep ve enstitüler01 

tedrisat 18 Teşrinisani 933 cumartesi gününden itibaren bıJ~ 
layacaktır. ~~· 

2 - Acılma resmi Maarif Vekili Beyefendi tarafından Yş 
pılacaktır. - i~ t • 

3 - tttakadarlara tebliğ olunur. (6224) 
B~ 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gw:e0ccilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


