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İki seneye kadar terkos su· 
yunnn günlük isale kabi İ· 
yeti 50 bin tona çıkarılmış 
olacak. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

İtalyada mebusan meclisine 
artık lüzum olmadığı, yerine 
başka teşkilat ikamesi lazım 
geldiği söyleniyor. 

FlYATI 5 KURUŞTUR 

İçki memnuiyetinin 
Kaldırılması 

Amerikadan bildirildiğine ııö~e, 
içki memnuiyetinin kaldırılmaaı için 
Jiızım ııelen kanuni muamelenin her 
aafha11 bitmiştir. Binaenaleyh mem· 
nuiyet gelecek ayın betinden itibaren 
kaldırılacaktır. Memnuiyetin kaldırıl· 
maaı Cümburreiıi Rooaevclt'in iktida
ra geçmesine müncer olan ıon intiba
battan sonra anlatılmııtı. Muamele
nin bu derece uzun aürmeıine sebep, 
içki memnuiyetinin Amerika Kanunu
tıaıiıine ginniı bir hüküm olmaaı idi. 
Aınerikada içki memnuiyeti 1919 ae
neıinde kabul ve tatbik edilmiıti. Bun
dan evvel de Amerika ittihadma dahil 
bazı devletler içkiyi menetmiılerdi. 
Fakat bu, bütün memlekete ıamil bir 
memnuiyet değildi. Her devlet kendi 
l' udutlan içinde kanun yapmakta oer
best olduğuna ııöre, ıimalde Maine 
devleti ve cenupta da bazı devletler 
içkiyi menetmitlerdi. içki memnuiye
tinin bütün Amerika devletlerine §a
mil umumi bir hüküm teklini almaaı, 
1919 oeneoinde harbı umuminin heye
canlı havası içinde olmuıtur. Bu mem
huiyet Kanunueıaıinin 18 inci tadil 
maddeoini tetkil etmekte idi. Ameri· 
itada Kanunueaasinin tadili hayli mÜt· 
kül bir meseledir. Bunun içindir ki iç
ki memnuiyeti hakkındaki hükmün 
-.emlekette içkiyi daha ziyade tamim 
etmeğe hizmetten batka bir faydaaı 
olmadığı ilk senelerde anlaşılmıt ol
makla beraber, memnuiyet on dört 
•ene devam etmiıtir. 18 inci maddeyi 
l<anunueoasiden tayyedebilmek için 
evveli kongrenin, yani Meclisle Aya
nın bir arada yapbklan bir içtimaın 
üçte iki ekseriyetini temin etmek li.
:tımdı. Ancak bunu temin etmekle me
sele halledilmiyordu. Bundan ıonra 
da Amerika ittihadını teıkil eden kırk 
ıekiz devletten üçte ikiıinin, yani otuz 
altı devletin ayn ayn bu kararı tastik 
etmesi lazımdı. .18 inci maddenin kal
dınlma11 için kongrenin üçte il.i ekae
l"İyeti geçen intihaptan aonra temin 
edilmiıti. O vakitten beri de Ameri
kanın kırk sekiz hükumetinde bu me-

, •ele &riya müracaat auretile balkın 
> taatikine arzedilmiıti. Otuz altıncı 

devlet olan Utah bir kaç gün evvel, 
kongrenin kararmı taatik ettiğinden 
İçki memnuiyetinin kaldırılması bir 
emrivaki ıeklini alm19tır. 

Amerikada on dört aenelik tecrübe
den ıonra memnuiyetin kaldırılmaaı, 
beşeriyetin dütmanı olan bu belanın 
kanunla defedilemiyeceğini bir defa 
daha göstermit oluyor. Amerika, içki
yi mcnedip te bilahare bu memnuiyeti 
kaldıran ikinci devlet oluyor. Bundan 
Önce F enlandiya da ayni tecrübeyi 
Yapmıt ve müspet yerine menfi neti· 
Celer karırsında bir kaç sene evvel 
kaldırmıttır. Amerikanın da hareke
tile içkinin kanunlarla men'i teıebbü
ıü, bir darbe yemiı oluyor. 

Filhakika Amerikanın on diırt se
rıelik tecrübesi göatermittir ki içkiyi 
kanunla menetıneğe çalıtmak ıu neti
celeri veriyor: 

1 - Büyük mikyasta kaçakçılığa 
çığır açıyor. 

2 - Halk daha pahalı fiatlerle da
ha fena ve hazan da sıhhate çok mu
Zİr olan içkiler içiyor. 

3 - Devlet büyük bir var.idat mem-
baından mahrum kalıyor. 

4 - Varidat ıeklinde devletin hazi
heıine eirecek ;... -ı.ra bir takım kaçak
çılarm ceplerine giriyor ve bunlar da 
bu parayı devlet otoritesile mücadele
Ye aarfederek memleketin umumi aoa-
Yişini tehlikeye koyuyorlar. 

5 - Devlet içki memnuiyetini tat
bik edeceğim diye çok ağır maarafla-
1"• giriyor. --

6 - Ale!Umum halkın kanunlara 
karıı hürmeti azalıyor. 

7 - Gümrük memurları, polialer 
.,.e memnuiyeti tatbika memur olanlar 
riitvete alıııyor. 

8 - Bunlardan maada halk arasın
da içki iptilası azalmıyor, belki de 
!roğa1ıyor. 

Sonuncu noktayı teyit için tunu aöy
leınek isteriz ki, ilk defa olarak içkiyi 
A.ınerikada içki memnuiyeti umumi 
t~kilde tatbik edilmezden evvel, mÜı· 
~ratı meneden Maine devletinin bır 
I asaba11nda içmittik. Amerikada ta
ebeai bulunduğumuz Colombia Da
tiİlfünunu Nevyork ıehrindedir. Bu 
f,"hirde o zaman içki aerbeıtçe İçildiği 
it alde bir yudumunu bile ağzımı;za 
0Ynıak aklımızdan ııeçmemiıti. Yaz 

l~tilini geçirmek için jçki meınnuiye
tıııin tatbik edildiği Maine devletine 
~i.bi Caıtine kasabasına gitmittik. Bu 
asabada yakından tanıttığımız her 

.\ınerikalının bizi gizli olarak müski
•at içmeğe davet ettiğini görünce 
~!'Yret ettik. Daha dikkate değer olan 
. •t haletiruJıiye tu idi ki içki memnu-
~etj hakkındaki kanunu hükümsüz 
••akmakta her Maine hemtehrisi hu

'lııi bir haz duymakta idi. Nevyork 
~e içkinin serbest olduğu her tehirde 
"klif edilen müakiratı reddetınek ga
~~t tabii bir hal olduğu halde, Maine'de 

0 Yle bir teklifi reddetınek, insanı ev
'ilhibinin müıteana bir ikramını kabul 
~lınemek, hakkında göoterilen bir iti
) ada liyakat kesbetmemek gibi vazi
ı.~tler ~artıoıı:ı~a bırakabil~c~~ind•n, 
dı~•enın teklıfı reddetmedığını anla-

.\ Bu .vaziyeti gördüğümüz içindir ki 
~ tnerıkada on dört !ene evvel içki 
t •ınnııiyeti kabul edildiği zaman hay
t. "_t etmiştik. Görülüyor ki Amerikaya 
"1~~ masraflara ve dalın fenası, içti· 
ltı l noktadan çok zararlı neticelere 

8 olan bu tecrübeden sonra nihayet 

. 
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Silihları bırakma · davası . akamete mi gidiyor? 
İsmet Pş. Hz. Cenevredeki toplantılar- /' 

dan artık hayır yok mu? Zonguldağa bir seyahat 
yapacaklar 

Kon -lerans reisi bile ümidi kesti J 1 Başvekil Hz. ine seyahatın-

İtaJ yanJar da konferansta artık müşa- ret:kafe~~~e~tir 
h•t f t l b l ki ANKARA, 14 (Telefonla)-

} Si a IY a U UDaCa ar Başvekil lımet Paşa Hz. nin ya-

istila edeceğini söyleyen 
M. llenderson 

CENEVRE, 14. A. A. - M. Hen
'denon, konferans bürosunun içti
ma tarihi olan 9-11 için, işlerin ye
ni bir hız alacağını ve hükômetle
rin Cenevreye mümessiller gönde· 
receklerini ümit etmi?ti. 

sürdüklerini söylemektedirler. rın akşamki trenle l:stanbula ve 
M. Henderson, vaziyet düzelme- oradan Zonguldağa gideceğini 

diği takdirde istifa edeceği haberi- haber aldım. ismet Paşa, daha 
nin netrine bu ~ebeple müsaade et- geçen sene Zonguldağa gidip bu 
miştir. viliiyetimiuleki kömür havzcuı -

M. Henderson'un niyeti bazı dev nı görmek ve bu milll servetimiz 
)etlere ihtarda bulunmak ve bazı hakkında yerinde tetkikat yap-
hükfunetlere bir tazyik yapmaktır mak kararında olduğu hatırlar-
ki, bu ıonunculann başında bizzat (Devamı 7 inci şahifede) 
M. Henderson lngiltere hükômeti- [ ·-;;;;;;;~•••••••••ı-.:.1 

. ni göstermektedir. 
M. Her.derson, daima mevcut 

bı,ıluımBk siy, el ioi takip etmit ve 
Cenevre'ye M. Maasigli'yi gönder
miş olan Fransayı da kastetmek-
tedir. 

Ortada 6Ui niyet var 
CENEVRE, 14. A. A. - Silah

ları azaltma konferansı reisi M. 
Henderson konferansın toplandığı 
binanın koridorlarında bu sabah 
görünür görünmez bir çok kimse• 
ler etrafına toplanmıttır. 

Nadir Şah 
Nasıl öldürüldü? 
Cinayeti gözü ile gören 

birisi anlatıyor 

1 •• 

ıUniversitede devam mec-
buriyeti konacak mı? 

Rektörlük yapılacak istikraza mahsu
ben Vekaletten avans istedi 

Cumartesi günü yapılacak açılma 
her sene tekrar edilecek 

• • 
mcrasımı 

Oniversite rektörü Neıet Omer Bey 

Oniveraitede ıalahat dolayıaile ya • 
pılacak yeni inıaat ve aaire için akte
dilecek bulunan istikraza mahauben 
bir mikdar para göndcrilmeıi için, 
rektörlük tarafından telgrafla vekile 
te müracaat edilmiıtir. Evvelce veri -
len tahoiaat bittiği için bir kısım inta· 
at ve tamirat henüz batlanamamııtır. 
Bundan batka levazımı tedriıiye, li
buratuvar aıatı ve aaire için de henüz 

mübayaat yapılmamııtır. Yeni avanı 
emrinin bugünlerde gelmeai beklen • 

.. mektedir. 
Lisan mektebi 

Fakülte talebelerinin mecburi ol'!: 
rak devam edecekleri lioan mektebi • -.e ıirecek olanlann beyannameleri 
tamamlanmı§br. Bir kısım talebe bir 
ecnebi lioanını mükemmel tekilde bil-

1 diklerini iddia ederek mektebe de -
vam etmiyeceklerini bildirmitlerdir, 
Bu nevi taleboler imtihana tabi tuhı· 
Jacaktır. Kaç talebenin imtihana gi· 
receği tetkik olunmaktadır. 

Maarif vekili Hikmet Beyin cuma 
ııünü tehriınize ııelmesi beklenmekte
dir. Oniverıitenjn açılııına ait par ·• 
lak bir merasim programı hazırlan • 
maktadır: Cumarteoi ııünü yapılacak 
olan açılıt meraıiminde yalnız Oni • 
veraite profeoörleri ve talebeleri ha • 
zır bulunmayacaklar, hariçten de bir 
çok zevat, ve mahalli hükıimet erki.nı 
davet edilecektir. Avrupa Oniveraite· 
!erinde olduğu ııibi, ,her ıene deralere 
baılanırken böyle bir merasim yapıla 
caktır. 

Devam mecburiyeti 
Oniversitede talebenin devam şek· 

li ve bu huıuataki kayıtlar henüz 
kat'i olarak teabit edilmit değildir. 
Bu vaziyetler Oniveraitenin yeni teş • 
kilit kanunu, dahili nizamnamelec 
ve talimatnamelerin vücude getiril • 

(Devamı 7 inci sahifede) 

M. Henderson, bilakis bazı hü
kumetlerin Cenevre konferansı et
rafında bir bo~luk yaptıklarını acı 
bir tekilde görmÜ?tÜr. M. Hender
son'un etrafında bulunanlar bazı 
hükumtelerin ve bu arada İtalya i
le Macaristan'ın tefriki mesaiyi is
temiyerek kabul ettiklerini ve me
sai neticesini fÜpheli bir tekilde bı
rakan birçok ihtiyat kayitleri ileri 

M. Henderaon kendisine sorulan 
aüallere verdiği cevapta silahları a. 
.zaltma konferansının vaziyeti hak
kında ehemmiyetli surette tetkik
ler yaptığım, geçen cumartesi günü 
yapılan toplantıların kendisini 
mütkil ve sıkıntılı bir vaziyette bı
raktığım çünki pek haklı olarak um 
duğu müzahereti göremediğini söy. 
lemittir. 

Bilhassa İtalyan murahhas heyeti 
bundan sonraki toplantılarda sade
ce bir müşahit vaziyeti alacağını ı 
bildirir bildirmez M. Henderson'un 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Memlekette Tasarruf haf
'.'f;'~)jf' j tası umumi bir bayram 

halinde kutlulanacak 

-,. -- .. 
• 

Sakarya vapuru t.aıa ta nhtınunda yük alıyor 

Karadenize, Marmara ve 
Akdenize vapurlar kalktı 
Vapurculuk şirketi dün işe başladı, ve 

üç vapurunu sefere çıkardı 
.. Türk vapurculuk ~irketi, dünden faaliyete ııeçmeoini tea.'iden dün Sa • 
ı~ıbar~n reamen faalıyet.~ geçmittir. karya vapurunda bir öğle ziyafeti ve-
t~rketıı_ı Gerze va!'?ru• dun oaat 10 da rilmiı, bu ziyafette deniz itlerile aliı-
§ırket ıdare meclısı azasının ve şefle- kadar zevat davetli olarak h r b • . . h ·ı M . h azı u 
rının u.z~rı e. er~ın altına hare - ·• nmuıtur. $irket haricinde kalan va 
k~t etmıştır. Şırketu~ Sakarya vapuru purcular, noktai nazarJarıru muhafa-
dun akıa~ Karadenıze ve Saadet va- za e tmekte ve ıartlan kabul edilme-
puru a~nı ıa~tte B'.'ndırmaya hare • dikçe ıirkete ııirmiyerek ayrı .ahalar 
ket etmıılerdır. Bu ılk postalar dona· ·da çalıımağa karar vermit görünmek 
tıJmış. v~ . vap~rcuların se)i~et t~ - tedirler. Bu kısım vapurcuların yeni-
mennılerı ıle ugurlanmııtır. Şırketın den lktıoat vekaletine müracaat et • 

kanunla içkiyi kaldırmaktan vazgeçi· 
liyor. içki memnuiyeti hakkındaki 
kanunun kaldırılması, hiç bir zaman, 
içkinin sıhhat için muzir olduğu hak
kındaki hakikatın tanınmaması demek 
değildir. O hakikat aala münakaıa 
kaldırmaz. fçki beteriyetin sinoi düş
manıdır ve kaldırılmalıdır. Fakat bu 
hedefe, kanuni memnuiyet gibi kısa 
ve kestirme ypldan değil, içtimai ter
biye gibi uzun fakat müessir olan yol· 
dan gidilebileceğini AmerilcanEn tec .. 
rübesi bize hiç münaka§aya m~.hal bı
rakmıyacak ~ir nı.zuh ve kat'iyetle 
c<i•t•naiıtir. 

AhmetŞOKRO 

tikleri ve aon vaziyeti bildikleri de an 
!atılmaktadır. 

Takdiri kıymet hakin 
Takdiri kıymet komisyonunun, va 

purculuk tirketinden 25 bin lira hak· 
kı takdir istediğini ve iki gün içinde 
cevap verilmezae mahkemeye ve ma· 
kamalı aideıine mür8.caat edileceğini 
bildirdiğini yazmııtık. Bu müddet bu 
aktam bitecektir. Şirket idare meclisi 
az.asından biri, kendisi)e görüşen mu
harririmize bu hususta demiıtir ki: 

" - Bugün (dün) ilk vapurlarımı· 
zın hareketlerile menul oluyoruz. 
Takdiri kıymet komioyonunun talebini 
tetkik ve hakkı ne ioe bittabi tesviye 
edeceğiz.'' 

El gan krallığına getirilmesi mev:zuu 
bahaolan[ardan Nadir Şahın biraderi 

Veli Han 

YENi DELHI, 14 (A.A.) - Nadir 
Şahm katline ıahit olan biri, vak'ayı 
fÖyle anlabyor: "500 kiti kadar Ki • 
bil oarayının babçecinde her sene tale 
beye yapılan tevzii mükifat için top
lanınıttı. Nadir Şah söz oöylemeğe 
baılamıttı. Birden bire üç el silah pat
ladı. Nadir Şahın oğlu mutaarrızın 
üzerine atıldı. Fakat mutaarrız sili -
hını yalnız bir metre mesafeden atmıı 
ve kurtunlardan biri Nadir Şahın kal 
bine ioabet etmi,ti. Şah yıkılmış ve 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Yeni ölçüler 
Ve ayarlar 
Baş müfettiş dün alaka

darlara izahat verdi 

latanbul mıntakası ölçüler ve ayar 
bat müfettiti Kudret Bey tarafından, 
dün saat 14 le Ticaret odaaı salonun
da yeni ayar ve ölçüler hakkında bir 
konferans verilmittir. Konferansta lo
tanbuldaki ölçü imal eden imalatha
nelerin ıahip ve mensuplarından ve 
hariçten arzu edenlerden ,.lliyi mü -
tecaviz sami bulunmuttur. Kudret B., 
ölçü yapanları alakadar eden nizam· 
namenin ne§rİ tarihi olan 26 ağustos 
933 ten iki ay sonra, yani 26 Tetrini
evvel 933 tarihinden itibaren, nizam
name maddelerine uygun olmayan öl 
çülerin imali yaoak olduğunu ve bu ne 
vi ölçüler varsa, birer beyanname ile 
mıntaka batmüfettişliğine bildirilme
ai lazım geldiğini tebliğ eylemİftir. 
Bu suretle beyannamesi verilmediğı 
takdirde yapılacak kontrolde görüle· 
cek ölçülerden dolayı sahipleri hak • 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

O gün İsmet ve Kazım Paşalar mühim 
birer nutuk irad edecekler 

Tasarruf haftası değil, bayram .• 
ANKARA, 14. A. A. -12 birin

ci kanunda yapılacak olan dördün
cü tasarruf ve yerli malı haftası i
çin bütün Türkiyede hararetli hazır 
!ıklar ve faaliydler batlamıttır. 
Haftayi gene geçen yıllarda oldu· 
ğu gibi Başvekil İsmet Pata Haz-
retleri Halkevinde ve radyo önün
de irat buyurucakları mühim bir 
nutukla açacaklardır. B. M. M. 
Reisi ve Milli ikfisal tasarruf ce
miyeti Reisi K.lzım Pata Hazret· 
leri de ayni gün akşamı Ankara 
radyosundan millete hitap edecek
lerdir. Haftanın diğer aktamların-
da da heyeti vekile azaları Ankara 
radyosund-uı konferanslar verecek
lerdir. Cemiyet bu hafta için altı 
propağanıla levhası hazırlamakta
dır. Bu levhaların her birinden yir
mi bin nüsha basılmaktadır. Lev
halar para biriktirmeyi, yerli ma
'ı kullanmayi, üzüm , incir, zeytin 

ıağı istihlalrinin artması propa. 

(Devamı 2 inci sahifede) 
Büyük 11tUJet Mecliai Rei.i Kazım 

Paf'J Hazretleri 

""· .~ .. 

Hapishaneden çıkar çıkmaz Kandilli de bir hırsız f<ebekesi kurup ilk i§ ola
rak Kıbrulıların ya/ı:S( nı soyan ıerirler .• 

- Y azıaı Polis sütunlanmızdıı -
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Tarihi tefrika: 153 

.; Yildlzdari Ordu Köşküne · 
Yasa• : .5. N. Her hakkı (Milliy•t) tndir. 

Yusuf İzzettin Ef .nin boşboğazlığı 
2 

Kayserili Ahmet Paşanın ifşaatı. -- Hüseyin Avni Paşa, 
Milat paşanın atlatdmış olmasına müteessir. 

Hassa Orduyuhümayun Mütürü 
Şehzadei civanhaht Yusuf izzettin 
Efendi ile konu,up, Hünkirla Mitat 
P&fa arasında geçen mülakatı öğ
rendikten sonra odasrna çekilen Sa
raıker Hüseyin Avni Pata, o gün 
resmi muamelat ile ittigal edecek 
halde değildi. Bir çok evrakı müıte
?J"lığa, piyade dairesi reisine vere
rek zahirde istirahat etmit ve haki
katte artık sabır ve tahammülün 
son kerteye gelip dayandığını, bat
ta geçtiğini, ne yapılmak icap edi
yorsa vakit kaybetmeksizin batan
lıp yapılıverrnesini düfünmüt ve en 
çok itimat ettiği arkadatı, mahremi 
KaptJt,n Derya Ahmet Pqaya ha
ber saldırarak ak,am olmazdan ev
vel kendi yalısına tefrif!erini rica 
eylemİfti. 

Yusuf İzzettin Efendi,zaten bir İ· 
ki saat dairede ancak kalır, erken 
saraya dönerdi. Şehzade gider git
mez, Saraaker de kalkıp yalııına 
gitınişti. 

Kayserili Ahmet Pap, söze bq
lamıttı: 

- Hakipaya mühim diyecekle
rim var. Zatıdevletleri haber gön
derip çağırtınasanız da terefyap ol
mağa hacet gördüğümden geliyor
dum. 

Hüseyin Avni Pafa: 
- Hayrola Pat• birader, dedi. 

Benim de zatısaminizi acele görüp 
konufmamı İcap eden bazı mühim 
duygularım olduğundan vakibizce 
rahatsız etmittim. 

Kayserili Ahmet Pafa, devam et
ti: 

- Müaadeiseniyelerile arzede
yim. Bizim damat Hüseyin Hamit 
bendeleri bugün mütercimin oğlu 
Süleyman Re.-t Beyi Sultan Beya
zıtta okçular batında rastlamıt. Sa
rafim Efendinin mütalea salonuna 
girip gizlice konutmutlar. Retat 
Bey; Mitat Patanın Sultan Aziz i
le ayni günde erkenden konufup 
uyu~tuklarını ve aralarında verdik
leri karar üzerine, babasına pek 
mahremane İflll'etile bir kağıt gön
derdiğini ve babasının ikindiden 
sonra saraya gidip Valide Sultanı 
hususi surette ziyaret edeceğini 
söylemit ve fakat itin içyüzünü öğ
renip anlayamadığını beyan etmiş! 
Damadım Hüseyin Himidin ge-
tirdiği bu haberden çok 
~üphelendim, çok mana-
lar çıkardım. Malum ya! Koca 
Rü,tü'ye İnanılmaz. Hiylebazhğı, 
h.ıva göre yelken kullandığı mü
cerreptir. Hüseyin Hamide sıkısı
kıya tenbih ettim: Göz, kulak ol! 
Süleyman Refat Beyi bul ! Mitat 

Patanın babasına yazdığı mahrem 
kağıtta neler mebni olduğunu, öğ
ren, anla! Dedim. Damat bendeleri, 
müstait, uyanık bir gençtir, herhal
de ak.tama doğru tafsilat getirir. Ta 
bii derhal efendimize arzeylerim. 

Kayserili Ahmet Patanın bahset
tiği damadı mumaileyh Hüseyin 
Himit Bey sonradan terakki ederek 
adliyede ilerlemit ve lıtanbul Cina
yet Mahkemesi azalığına irtika et
mit ve bili.hare de Mıtat Papnın 
Yıldızda Çadır kötkünde icra olu
nan methur muhakemesinde hakim 
sıfatile hazır bulunmuıı olan zattır. 

Ahmet Pata, son söz olarak: 
- Zihnimi bulandıran bu haber

leri alınca duramayıp ziyaretidev· 
!etlerine 'itap üzere iken emrialile
rini alıp arzımalumat ile reyimüta
leai aamilerinden istifadeye geldim. 
Acaba ne ola? 

Diye istifsarda bulunmuftu. 
Hüseyin Avni Pqa, cevaben: 
- Senakarınızın bugünkü istitla

atnn, zatialilerinin beyan buyur
dukları huıusa tamamen tealluk ve 
tetabuk ediyor; iki haber birle,in
ce itle herhalde bir oyun bozanlık 
yahut düzenbazlık olduğu ayan be
yan görülüyor. 

Dedi ve anlatmağa b-.ladı: 
- Bugün bermutat Hassa Ordu

yuhümayun Mütürü Yusuf izzettin 
Efendi, dalkavuklarile daireiaske
riyeye gelmİftİ. Odasına gidip ziya
ret ettim. Malum ya! Yavan, yan
lıt söylenmeğe ba,ladı. Hünkarın 
bazı iradelerini tebliğ ettikten son
ra Mitat Pata ile alessabah dene
cek bir saatte vukubulan mülakatı 
anlatb. Biraz çenesini okpdım; a
çıldı, babasının Sadrazamdan ve a
cizinden, lifey kabilinden istediği 
bir paranın bulup buluşturup tak
dim olunmadığından tikayet ettiği
ni ve biitün itlerin bozuk ııittiğini 
Mitat Pataya gamız ve hikaye ey
lemesi üzerine, papnın, kendisine 
ol mikdar cüz'i bir fey de
ğil! Kat kat fazlasının derhal teda
rik ve takdimi umuru mümküne 
ve seriaden bulunduğunu söyliye
rek ferah ve intirahlar verdiğini ve 
nihayet kanunuesaıinin ili.nı mese
lesi biraz sonraya kalmak üzere i
dareimaslahat yoluna gitmeğe ka
rar verdiklerini ve bundan Mitat 
Patanın memnun kaldıihnı söyledi. 
itin asıl ruhu, bizim akil, dürendit 
ihtiyatkar arkad14ımızın aldatılmıt 
ve ar~asından gülünmüt olduğunu 
Yusuf Efendinin ağzını yaya yaya, 
müstehziyane bir eda ile beyan ve 
ifııa edivennesidir. 

(Bitmedi) 

I~ • Yarın: UI 
Yusuf izzettin Ef .nin boşboğazlığı 
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"Hem o zaman yalnız hal' değil! İki İş birden j 
görülecek "vücutları., orta dan kaldırılacaktı,,! 

ı_Mitat Paşa, Koca Rüştü Paşaya ne yazmış? Hj 

-·~~~~~~~----~ 
Balkan haberleri 
Yunan Cümhuriyetinin 

onuncu yıldönümü 
ATINA, 14 (Milliyet) - Hükiimet 

taraftan olan Katimerini cazeteai . 
fürk - Yunan dostluğu bakkmda yaz
dığı bir makalede diyor ki:: 

14T~:.O k hükümetinin, Yu.naniata.na 
oian doatluğunu isbat için 25 tarihin· 
deki Yunan milli bayramına İştirak 
etmek Üzere bir tayyare filoau cön .. 
dermek iatem~ai burada azim bir ae· 
vinç ve memnuniyetle kartılanmıştır.'' 

Yunanistanda okka ve arşın 
ATINA, 14 (Milliyet) - Türkiye

de yakmda tatbik edilecek metre .U
teminden bahseden Projya gazeteai di 
yor ki: 

"Türkiyede timdiki tarh ve ölçü 
usulü yakında metre sistem.ile tebdil 
ediliyor. Halbuki Yunanistan bala Oa 
manlı İmperatorluğunclan kalma, ok
ka, kantar ve arıınla itlerini görmek
tedir. Balkan devletleri arasında Yu
nanistan ilk defa muhtariyetini ka • 
zandığı halde elan dirhemleri, okka
Jarı ve kantarlan muhafaza. ediyor." 

M. Venizelosun mahkemeye 
sevki mese!esi 

ATİNA, 14 (Milliyet) - Yarm 
Me~iste M. ~eni>;~losun mahkemeye 
s ... vkı meselesı mu.ı:a.k:ere edilecektir. 

Bu!garlar bir miting yapacaklar 
ATİNA, 14 (Milliyet) - Sofyadan 

gelen haberlere göre, Bulgari•tanda 
Neuilly muahedesi aleyhindeki cere
yan gittikçe artmaktadır. & cereya-

Kadın hekimler 
Etibba Muhadenet cemiyeti nizam 

nameai mucibince, kadın hekimler ce 
miyete ciremezler. Haber aldığımıza 
göre, cemjyete mubalif bulunan cenç 
doktorlar zümresi kadınların da cemi 
yete aza olmaları için nizamnamede 
tadilat yapılınaııını iaetmjştır. 

Bundan on dört sene evvel yapdan ni .. 
zamnammin tadi~i için yeni ida.""<:! heyeti 
tetkikat yapacaktır 

Kolonel M. Satroux 
Uzun müddet memleketimizda 

kalmq olan Fraıua sefareti sabık ata
tamiliteri Kolonel Satroux geçenlerde 
tekaüt edilerek memleketine avdet et 
miıti. Memnuniyetle a!dığımn: habe • 
re röre kolonel Saroux'nun rütbeai, 
mirlivalığa terfi edilmiıtir. 

Hayvan sağlık zabıtası 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Da

mızlık ve neajJ 11lahı için ıretiril~k 
tavukl•rdan maadaaının keailınit ola
rak memlekete ithali hakkında hay -
van •ağlık zabıtaıı kanununa bir mad 
de ilavesi hakkındaki layiha Millet 
Mecliıi Gümrük ve lnhiaarlar cncü -
meıUnce aynen kabul edilmiıtir. 

nın ba!!iında Otaı Paria isminde bir cc· 
miyet vardır. 27 ikinci tefrinde bütün 
Bulcaristanda büyük bir miting yapı
lacak ve Bulgariatanın komşuların • 
dan toprak istemek suretile Neuilly 
muahedesinin tadili iatenecekt.ir. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA lS TEŞRlNISANI 1933 

HARiCi HABERLER 
Meclise 
Lüzum yok 
İtalyan meclisi yerine 

yeni teşkilat mı? 
ROMA, 14. A. A. - Lavora Faacista 

gazetesi, mebuaan mediainin milleti tem· 
ç.ktan açıia aonunıı haber verjyor. Ga
sil etmediğini aöyliyerek bu meclisin a
.<ete diyor ki ' 

Halk göz!erini meclise değil, fakat Faa 
yo'lara ve arndikalara çevirmiıtir. 

Halk, mecliıin yerine geçecek yeni bir 
teıkilabn tedricen yapılacağını tasavvur 
ediyor. Halk bu tetkilatın siyasi kun-et
I Erİne ve esnaf cemiyetleri vasıl'a.ıile ge
nit hudutlu iktisadi kuvvetler:no sahip o
lacakbr. 

Romanya kabinesi 

M. Duka kabineyi t~şkil 
vazifesini kabul etti 

BOKREŞ, 14.A.A. - Liberal fırkası 
reisi M. Duca bu&fuı öğle üzeri kral ile 
ıörüıtükten sonra yeni kabintleri teıki· 
le memur edildiğini, yeni hüküm t ia· 
teıini öğleden ıonra krala v~receğini söy .. 
!emiştir. 

M. Dııca heyanatınnı sonunda M. Ti· 
tuleako'nun i-:ıriciye nezaretin de kalaca· 
iını kaydetın.iıtir. 

"Ne zaman dur! Deye 
bağıracağız?,, 

LONDRA, 14 (A.A.) - Avam ka
marasında i§çİ fu'kasmdan M. Wed
gwood, demittir ki: 

«Medeniyet iı;ıin en seri bi.r tekilde 
yapılacak iş bugün Almanyada hakim 
olan zihniyete bir nihayet vermdctir. 

Almanya dantçığ'ı yuttu, yann Po
lonya koridorunu da yutacaktır. Şimdi
ki halde Avusturyayı yutmakla meıgul
clür. Ne zaman cdun diye bağırac..
ğız.,, 

LONDRA, 14 (A.A.) - Avam ka
marasın:ıla M. Ha-bert Samucl, milletle,. 
rin Almanyaya, Almanya tarafmdan 
hakikaten kabul edilebil""'* birteklifte 
bulunacaklan ümidini izhar etmiıtir . 

Uzak şarkta sulh için 
ölüm tehlikesi 

NEVYORK, 14 (A.A.) - Nevyork 
Tirr.eı'in Vaı:npon mubah'.ri diyor ki : 

«Uzak ~k meselesinin bugÜn dün
yada mevcut en kurnaz cliplomatile A
merika Reisicümhuru arumda müza
kere edildiğini kimse inkar edemez. 

Bundan bir kaç gÜn evvel Kwl or
du tar.fından altı Ja,pe tayyaresi.nin 
dütürülmiif olduğuna dair olan haberin 
yanlış olduiuna §ahsen kaııüm Bunıırla 
beraber orada aullı için bir ölüm tehli
kesi olduğunu saklamamak lazımdır ve 
bundan 19 sene evvel bu ..,. ibi ha,1.: ~~ıe

rin nasıl baılad iım gö<dük ve biliyo
ruz, fakat nasd biteceğini kimse b;fmi. 
yor.• 

Bununla beraber, Tribune gazetesi 
ayni hadiseden hahaeclerlı:m Amerika 
halkının Avrupa Yey& Uzak şarkta bir 
harbe aüriiklenmiyeceğ haldandaki İra· 
deaini teyit ecliyor • 

Almanlar neden müta
reke yapmış? 

ROMA, 14 (A.A.) - Mütareke mü
ıuıscbetile, ltalyan matbuatı Fransızca 
c fra:ıc:e militaire• gazetesinde jeneral 
de Cuırnac'ın yazdığı bir makaleıfen 
bahaetmd<tedirler. Bu makalede jene,. 
ral de Cugnac mütareke sebeplerinden 
bahsederken diyo rki: 

«Franchet d'Eoperey, cenuptan Vi
yana ve Berlin üzerine yürüyecekti ve 
Foch Almanyaya gvpten girmeğe ha
zırdı. Almanya bunun için mütareke 
isıerni,tir.• 

Con-iere Della Sera, bu sözleri Fran
sızların 1 talyan zaferinin kıymeti hak
laıda yeniden yanlq bir tefsir tezahü-. 
rü olarak lelik.ki ediyor • 

Gazeteler alelümum Franaızlarm bu
gün dahl lıalyan zaferine bir telmih hİ· 
le yapmamalarmdan tiki.yet etmektedir· 
ler. 

Leh - Rus dostluğu 
VARŞOVA, 14 (A.A.) - Pat ajan

smdan: 15 inci iatiklil yıl dönümü mü
nuebetile radyo ile bir nutuk Yeren Po
lonya hariciye nazırı M. Beck, Avrupa
nın ıarkını bozuk bir f<Okilde bırakımı 
olan V enaillea muahedesini ;tamamla
lamak lüzumundan bahsetınif ve demiı
~ir ki: 

- Milletler cemiyetinin icrai kuvveti 
olma.mumdan dolayı kendine düşen va
zifeyi yapmadığını maalesef görüyoruz. 
Milletler cemiyeti, bilhassa akalliyet 
meselelerinde Polinya hükWııetine dii
'ma.n unsurların aleti olmuıtur. Bunun
la beraber clüımanlarmın hücumlarile 
zayıflanuı olan Milletler cemiyetine 
sadık kaldık. 

Hariciye nazın, hundan sonra, harp
ten beri olan tecrübelerinin itıifaklarm 
f•idelerini göoterdiğini ve Avrupa ıar
kınm sulha kavuıımaaına yardım etmiı 
olan Polonya Sovyet Rusya yald&Jmaaı
nın tebrike değer olduğunu aöyleın.iıtir. 

Cuba isyanından sonra 
LA HAVANE, 14 (A.A.) - Bir 

küçük zabit ile iki asker idama mahkum 
cd'ilmişlerdir. M. Gran'ın verecegı ni .. 
hai hüküm mukadderatlaı·ını tayin ede· 
cektir. 

M. Gran, 18 Y&Jından aşağı olan 18 
genci tahliye ebniştir. 

Cuba'nm muhtelif vilayetlerinde 
bir çok aai çeteleri doblfmaktadır. 

Fransız 
Politikası 

M. Paul Boncour Fransa-

DAl(i 
Gazi Hz. ile İtalya kralı Hz. ara

sında teati edilen telgraflar 
nın vaziyetini anlattı 'ANKARA, 14 ( A.A.) - ltalya Kralı Ha,metlu Viktor Anuınüel 

PARIS. 14 .A. A. _ Fransanın harici Hazretlerinin doğumunun yıldönümü münasebetile mÜfarünileyh ile 
siyaseti hakkında meb'uaan meclisinde Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri arasında ~ağıdaki teb 
yapılan büyük müzakere b•·::in bitmek-_ rik ve teıekkür telyazıları teati olunmuştur: 
tedir • ı Ha~metlU Victor Amanuel Haz retlerineı 

M. Hitlerin Cenevre karııaında itti- /talya Kralı 
haz ettiği yeni ai}aseti teyit eden intiha- Zatıhafmetanelerinin doğum gününün yıldönümü mün<Uebetile lttı-
b:ıt netcesinin an'aşıld ğı ıu ırala da ı· b ·1ı. hd• J h 
m•b'usan meclisindt bu aktam yapılacak rarel 1 te rı atımı ta ım e er ve zatı a,metanelerinin şahsi saadetle 
n1iizakere fran•'lnm barici aiyaae:ini a· ri ile dost ltalyan milletinin refahı hakkında samimi temenniler besle -
çıktan aç ğ• ortaya çıkarmak im:.anını diğimi beyan ederim. Gazi M. KEMAi 
haaıl edecektir. Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine, 

Meb'uaan mec·isi geçen perıe:nbe cü- :Ankara 
nü harici aiyaaet hakkında batlayan mü- Zati devletlerine samimi surette teşekkür eder ve bilmukabele şa/t. 
7akereye buıün saat en beıte devam e• 
decektir. si saadetinizle dost Türkiyenin refahı hakkındaki hararetli temennile-

Bugün müzakereye iıtirak için ia:mle,. rimi beyan eylerim 
rini evve·ce yazdrrmıı o!a' bir ktç ha".i- Victor :A.manuel 
bin beyanatı di'11enece~t r. Bunlar na.. z.J' B B •• .,,JI h / A k 
ruında r?.dikal <Os~ alia"lerden M. Mo- nasan ey agun JV.l eç U $ ere 
gora, bcynehni 1el i:çiler en~ernaayonali .. 

ne ınenaup FraD'1Z aosyal.iıUerinden M. Çelenk voıııuyor 
Languet, merkez cümhuriyetcilerinden n ~ 3 
M. Fabri ve hiç bir rıuruba dabil bu[un- ATINA 14 (Heyetle giJen arkadafımızdan) - Yarın (bugün) 
mayan M. Frank!in-Bouillon'da vard r. h • .' · H B M h l A k "bid • · l el '.L 

Mec'..ia kor:dorlarınd> bu sabah te bit eyet reı•ımı:z: <Ban ey eç u s er a esıne merasını e ç en .. 
edilen usul mucibince •Öz slan mebusla- 1 koyacakhr. Perşembe günü Baş ve kil M. Çaldaris, H<Uan ve Rıqen 
rın sonuncusu beyanabnı bitirdikten son- E11rel Beyleri yemeğe .davet etmiştir. Heyet cumartesi günü lstanbala 
ra M. Paul Boncour kürsüye ç karık hareket edecektir. 
hariciye nezaretin:n siyasetini açıkça an- E l 
lahcak, bıı aiyaac•in drğ u ve h1klı ..... v enme 
l>eplere müıtenıt olduğunu ispat edecek
tir. Umu mi ır..üzakEre bit tikten son a reis 
M. Bou · a 1on ve• il n muhtdif t kr" rleri 

raporları hakkında .. 

okuyacaktır. 
Bur.lardan radikal aoayalist gunbu na 

mına ' 'er len bir ta'Jr:r:le bü 1tÜtn?te iti
mat beyan edilmesi İa ' e mektedir. 

Takrir haklcndaki miizakere eanuında 
miidah~lede buiu'larak bazı beyaı atta 
bulunc:ağı l>eklencn M. S.ırro "t bu rakri
ri kabul ettiğini •~yleyecek, bu takririn 
meb'uSAD mecli.sincf" k:1bulu huıuıl· nda 
itimat meselesini ilerj sürecek ir. Rey 
toplamağa geç vakit baı· a unası mLhte
meldir. 

90 yaşından fazla 
İtalyanlar 

ROMA, 14 (A.A) - lstatistkler 
met'kez enstitüsünün Yerdiği rakamlara 
göre 1931 senesinde yapılan nüfus tah· 
nrinde, 90 ya1nıdan fazla olan !<adın ve 
erkek ltalyanların ııayıaı 10522 dir. 

Bıınl&!'<f1ln 63 Ü 100 yaıındadırlar. 

Gandhi'nin başına yumur
ta mı atılmış? 

BOMBAY, 14 (A.A.) - Gandhi, 
Nagpour'da talebe içtimamda söz söyle,. 
yeceği esnada kafasına yumurta atddı· 
ğı hakkmdaki haberleri tekzip etmek· 
tedir. Gandhi, bu vesile ile, tahrik mü
cadelesi lehine haberler neşreden lngi· 
liz gazetelerinin hareketi aleyhinde bu
lunmaktadır . 

Gandhi, bundan bafl<a Hindistan a
halisi tarafından boykotaja manız bıra
kıldığın ıda tekzip etmt!kte&. 

Villemin hava filosu 
CEZA YIR, 14 (A.A.) - 0-neral 

Willemin'in idareai albn~a Afrikacla 
bir uçu1 yapmakta olan hava filosuna 
dahı1 tayyareler Bidon merhalesinden 
hardı.et ettikleri vakitten itibaren 175 
kilometrelik yol aldıklarını, Teaııabil'e 
yaklapnalı:ta olduklamıı, fİmdiki balde 
Gao iatbmetinde uçtuklarnıı bildirmiı
lerdir. 

Gao, Franıız hava filosu Niger'e gö-. 
türecek yedinci merhalenin son noktaıı
oı teıkil etmektedir. 

İtalyanlar ve Alman 
intihabı 

ROMA, 14 (A.A.) - Almanya m.. 
tihabatı entieesi lıalyayı hiçte hayrete 
düıünnemiştir. 

Lavoro Faıcisa gazetesi, pazar gün
kü reyi i.mme müracaat neticesinin bü
tün Almanya halkının, Hitlerin sulhçıı 
fakat diğer milletlere müsavi bir millet 
olmak iradesine iıtirak ettiğini göster· 
diğint yazıyor. 

Giornale d'ltalia gazeteai, Almanya
nın Avrupa niz.amile uyutınak veya bu 
nizamdan ayrılmak vaziyetinden birini 
intihap mecburiyetinde olduiu bu sıra
da, artık almıı olduğu vaziyetten geri 
dönmesinin beklenilmiyeceğini yazıyor • 

Fransada mali projeler 
PARlS, 14 (A. A.)- Havas ajan· 

aındım: M. Bonnet, M. Sarraut ve M. 
Abel Gardey dün aabalı 10,45 ten 
12,45 e kadar bütçe kalkınması için a
tanacak tedbirleri görüımüıler ve bu hu 
suota tamamen mutabLk kalmıılardır. 
Bununla beraber bütçe tahminleri için 
laznn gelen bazı malümat toplanmadığı 
ıçın M. Sarraut, dün öğleden sonra 
bütçe meselesini tetkik için yapılacak 
olan kabine toplantısını buırüne bırak
nuıtır. 

Bu müddet arasın.ta hükümet bazı 
noktalan akıam üzeri medis maliye 
komisyonuna bildirilmeai ihtimali olan 
mali projeler hakkındaki tavzih mektu
bunu yazabilecektir. Bu tavzih mektu
bu kabine toplantıamdan sonra enıredi· 
lecektir • 

Chaco'da boğuşma 
devam ediyor 

ASSOMTION, 14 (A.A.) - Harbi
ye nezaretinin bir tebliği Manavada 
garp mıntakaıında Paraguay kıtasının• 
bir Bolivya alayını mağlüp ve nlaym 
kumandanı ile za.bitlenni ve 300 nefe
rini e• r etmiş dduklJrını hi'diı mtkt~ • 
dir. Mühim mikdarda harıJ m• lz+.;mesi 
ganimet olarak ele geçirilmiştir. 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Evlenme raporlarının meccanen ve
rilmesi hakkındaki mevcut kanun hükümlerine rağmen bazı hayir ce -
miyetlerine rapor ücreti olarak iane alındığı ifitildiğinden bu rapopr -
larda her ne suretle olarsa olsun para alınmaması Sıhhiye vekôletince 
alakadarlara tamim edilmiştir. 

Tahkimi umumi senedine iştiraki
mize dair Meclise layiha verildi 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Devletler arasında çıkabilecek ihti -
lafların hal ve t<Uliyesini istihdaf eden tahkimi umumi senedine hükii
mEotimi:z:in de iltihakına dair Meclise bir layiha gelmi~itr. Bu layihanın 
esbabı mucibesincle tahkim senedi umumisinin (harbe milli siyaset &!e 
ti olarak müracaat olunmaması) hakkındaki misakın, ihtiliilları lile_n 
h"1.le medar olabilecek umumi ve mecburi bir talimatname ile itmam 
ve ikmal edilmesi arzusundan doğmuf, binaberin Birana -
Kelloge misakının tabii ve zaruri etme ve ne-
tıcesL oulunmuş olduğundan tahkimi umumi senedinin devletler ara -
nnda aktedilen iki taraflı tahkim muahedelerinden farklı olarak ci -
hanfÜmul, umumi ve ihtilôlları neticeye bağlaması hakkındaki fayda
ları zikredilerek 26 Eylül 928 tarihli bu tahkim senedine Türkiyenin 
iltihakından evvel zuhur eden vakıa veya vaziyetlerden doğan ihtilôl
larla hukuku düvelin bir Jevletinsalahiyeti münhasırına terkettiği ih
tdatların ve Türkiye ile üçüncü bir devlet ar<Uında münasebaJa temas 
eden ihtilafların mezkur senedin tatbik sah<Uı haricinde kalm<Bı kay
di ihtirazisi tahhnda iltihakımı:z: hükiimetçe muvafık görülerek neşri 
tarihinden muteber olmak üzere hazırlanan kanun layih<Bı Meclise 
sevk.edilmiştir. 

Hariçte tütün satışını temin .• 
ANKARA, 14 (Telefonla)- Tütün utihsalatımızın normal ola -

rak senede takriben 150 milyon kilo olduğuna göre bunun ancak 10, 
14 milyon kilosu mamul sigara ve tütün halinde memleket içerisinde 
sari ve istihlak ve mütebaki.sinin de ihracı zaruri bulunduğu ve inhi
sar idaresinin bir varidat mÜeHese si olduğu esbabı mucibesile teJkili 
t<Uvip olanan (hariçte satı, yapmak üzere) limited firketine inhisarla
nn da iftirakine dair hükumetçe hazırlanan ve Meclise gönderilen la
yiha inhisarlar encümenince aynen kabul edilmi~tir. 

Doktor Ziya Nuri Pş. mebuş namzedı 
ANKARA, 14. A. A. - Ru1e1 EJref Beyin istil<Uile münhiil 

kalan Alyonkarahisar mebusluğuna eski Darülfünun tıp fakültesi mü
durialerinden Doktor Ziya Nuri P"fa C. H. F. sı umumi reislik diva
nınca fırka namzedi olarak tesbit .:llunmv~r • 

intihap, bu cuma günü yapılacaktır. 

Memlekette 
Tasarruf haftası 

(Başı 1 inci sahifede) 
ğandasma taluis olunmu9tur. Mek
teplerde oynanmak üzre Akagü~
düz Bey tarahr>dan hazırlanan pı
yesler ve monoloğlar basılmıftlr. 
Bu hafta Türkiyenin her tarafında 
cemiyetin gayeleri etrafında · me
tingler, müsamereler yapılacak ve 
sergiler açılac;ık ve yerli mallarla 
vitrinler süslenecektir. Bu haftada 
ayni zamanlar kumbarası olanlar 
kumbaralarını bankalara götürüp 
bo,altacaklardır. Kumbarası olmı
yanların da kumbara almaları için 
de geni' bir propağanda yapılacak 
tır. O hafta üzüm, incir, fındık gi
bi yerli yemi~lerimizin de haftası 
olacaktır. Her :ıeneden daha canlı 
bir iktisat bayramı halinde kutlu
lanacağı şimdiden anlaşılmaktadır. 

Samsunda sergi 
SAMSUN, 14- A. A. - Milli ik

tisat ve tasarruf haftasının yakl3'
ması illÜnasebetile fehrimizde bir 
yerli mallar :ı;;ırgisi açılacaktır. Ge
çen sene sergiye i'tirak eden bir 
çok vilaytelerden bu senede ittirak 
için müracaatlar devam ediyor. 
Serginin mükemmeliyeti için ha
zrrlıklar faaliyetle ilerlemektedir. 

Bir Eğe günü tertip edildi 
ANKARA, 14. A. A. - Milli ik

tisat ve tasarruf cemiyeti tasarruf 
v:: yerli malı haftasına yetitmek 
üzre "Eğe günü" atlı gayet değerli 
ve mühim bir eser bastırmaktadır. 
Bu eserde Eğe mıntakasının tarihi, 
iktİ$adi ve içtimai hususiyetleri kı
saca canlı ve resimli bir tarzda top· 
lanmı~tır. Bu kitaptaki materyel- j 

Adliye Vekili 
ANKARA, 14 (Telefonla) - On 

giinden beri gripten muztarip bulu -
nan Adliye vekili Saraçoğlu Şükrü B. 
in hastalığı devam etmektedir. Yek.il 
Beyin rahataızlıklan salah devresin -
dedir. 

Kimlere meccanen kinin 
verilecek? 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Sıt
ma mücadelesi kanununun tasrih et -
tiği eaaam haricinde bjç k.imaeye mec 
canen kinin tevzi edilmemesi Sıhhiye 
vekaletince alakadarlara tamim edil
miıtir. 

Lepine'in cenaze merasimi 
PARIS, 14 (A.A) - Belfort müıla

fü ve sabık polis müdürü Lepine'in ee
naze merasiminde bir çok falısiyetler bu· 
lunmuıtur. 

Poliı müdürünün cenaze merasimi 
1rayet sade ve nutuksuz olmu1tur. 

Lindberg 
PARIS, 14 (A.A.) - Dijon'clan ha

ber verilcliğine göre dün Santona'dan 
u~n Lindberır ile karısı Filhabo adacı
ğı civarında Moncao'dan alb kilometre 
ilerde sia yüzünden Portekiz hududu ü
zerinde Minbo şehrine inmeğe mecbur 
olmuıtur. lnit iyi ıerait jçinde olmut
tur. Tayyarecilere bir teY olmamıştır. 

den iıtifade olunarak Türkiyenin 
her tarafında "Eğe günleri" ter
tip olunacaktır. Cemiyet bundan 
ı < ııka Akdeniz günü, Karadeniz gii 
nü, Ortayayla günü ,Yüksek yay
la günü, Frat dide günü, adli altı 
eser daha hazırlanmakadır. Bu e
serler bir taraftan halk arasında 
yurtbilgisinin ve sevgisinin yayıl
masına, diğer taraftan cemiyetin 
gayelerinin daha genit mikyasta 
propağandasına hizmet edecektir. 



IFıKii;sıa, 
Vatman ve biletçilere dair 

Tramvayın ön sahanlığında, bi
risi mezun, diğeri direksiyon başın· 
da iki vatman konuşurlarken ku
lak misafiri oldum. Biribirlerile 
dertleşiyorlardı: 

Bu seneye kadar her sene T ram
vay kumpanyası vatman ve biletçi
lere, kıt yaklaşbğı zaman maaşla
rmdan kesilmek üzere 30 lira kadar 
kömür avansı verdiği halde bu se
ne bu usulü kaldırmış. 

Görülüyor ki kış mevsiminin so
ğuk ayları, İstanbul kapılarını çal
dığı fU günlerde vatman ve biletçi
leri endişe ve keder almış. 

Her sene Tramvay kumpanyası
nın. kendi müstahdemlerine böyle 
bir 

0

yardım yapmasına rağmen bu 
sene bunu neden kaldırmağa lü
zum gördüğündeki sebebi pek an
lıvamadık. Bu, kumpanyanın bir 
abfeti değil, verilen para, tek
rar onların maaşlarından kesildiği 
ne nazaran sadece bir yı>.rdımdı. 
Bundan batka bu yardım, kumpan
yanın kasasına bir külfet te tahmil 
etmiyordu. Çünkü her müstahde
min, kumpanyada 80,100 batta 200, 
300 lira depo edilmiş parası bulun
duğuna ve bu yardım pekala bu pa· 
radan verilmek kabil olduğuna gö
re nihayet onlara kendi paralarının 
30 lirasını tekrar kesilmek üzere 
ikraz etmek demekti. 

Mensup olduğumuz cemiyet için
"de en acınacak s, .. .,f1anf,,.., h;r;.;. 

tüphesiz ki, bin tehlike içinde bir 
lokma ekmek parası kazanmağa ça 
lıtan vatmanlardır. Her tabii insan 
için normal olan bayat tarzı. sa
bahleyin evinden çıkmak, vazifesi
ne gitmek, işini görmek ve ondan 
sonra çoluk çocuğunun mukadder 
nafakasile evine dönmektir. Fakat 
bu normal bayat tarzı bir vatman i
çin varit değildir. O, sabaLleyin, 
kapıdan kaldırıma ayağını attığı 
zaman kendisini, ana caddelerde U• 

zanan demir kordelalar üzerinde 
iki ihtimal bekler: 

Bunlardan birisi,tabii çalışış fev
kinde 10 • 12 saatlik bir mesai ve 
sonra bin mebalik içinde sinirleri 
bozuk ve gergin bir külçe halinde 
evine dönmek, yahut karakol ve tev 
kifhaneyi boylamakbr; ve çok de
falar, biç bir taksiri olmadığı hal
de. Gerçi onun taksirsiz ve masum 
olduğu anlatılır; fakat nekadar çi· 
lelerden ve mepkkatlerden sonra .• 

Harpten evvel, harpte ve müta
reke senelerinde bizde tramvay bi
letçisinin para alıp bilet vermemesi 
bir mütearife halini almıştı. Yeni 
idarenin teessüsü üzerine tramvay 
IDÜstabdemleri arasında esaslı bir 
tasfiye yapılarak bu vazife tama
men Türk işçisine hasreditdikten 
ıonra biletçi ile yolcu arasında: 

- Parayı aldın, niçin bilet kes
ıniyorsun? 

Tarzındaki mutat ağız dalası 

hemen hemen sıfıra indi ve işitiİ
nıez oldu. 

Vatmanı biletçisinden ve biletçi
si vatmamndan namuskar, çalış
kan ve faziletli ola~ı bu sınıfın hi
mayesi, bir zaruret değil, hatta bir 
adalet icabıdır. ,_ -d •jı.&l(i 

Tramvay kumpanyası, dünyanın 
en faziletli müstahdemi olan -
kontrollar da dahil. - böyle na
ınuskar itçilere malikiyetle iftihar 

tttiği kadar kazancını onların dürüst 
'Ve namuslu mesaisine borçlu oldu
ğunu da takdir ederek, onlardan bi
ran müzaheretini esirgememelidir. 

Saliihattin ENiS 

Y alovada yeni otel 
Akay müdürü Cemil Bey, dün An 

karadan §ehrimize avdet ebnittir. 
Dün idare ıefleri Cenıil Beyin riya -
aetinde bir toplanb yapmı§lardır. ida
re, Yalovada 150 yataklı asri yeni 
bir otel İnp ettirecektir. Bu otele ait 
tartnameler arzu edenler tar&fından 
idareden alınmııbr. Bazı mİlDarları -
ınız, ıimdiden otel için p rojeler hazır
laınıılardır. Bu projeler, yakında, ida 
l"<!de bir kom isyon tarafından tetkik 
edilecektir. idarenin alacağı yeni iki 
v.apur için de tetkikat neticelenmiı -
lır, Bu it te yakınd aintaç edilecektir. 

Artistlik ve çalgıcılık 
mektebi 

Geçen sene Büyük Millet Meclisin 
de çıkan bir kanunla ecnebi bar ar -
~ıtlcrinin ve çalgıcılarının memleke -
t!ınizdeki faaliyetleri temdit edilmiı 
tı. Öğrendiğimize göre bu islerle ala
k_adar bir cemiyet ıehrimizde bir ar· 
tiat ve çalgıcı mektebi açmak için te
bebbüsata girişmiı, Maarif Vekaleti 
"k. u mesele için esas itibarile muvafa-

at etmiıtir. Mektep iki aya kadar 
~edrisata baılayacaktır. Mektepten çı 

acak olanlar~ artist ve çalgıcı yeti .. 
teceklerdir. Mektebin artistlik kısmın 
da tahsil müddeti üç, çalgıcılık kıs • 
bı,,_,.ıı_ !-- L-- ----.l~-
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Ş~HIR HABERLERi Yine kadınların askerliği 

meselesi Ekon••l 

Yumurta 
Kongresi __ .,._ 

Samsunda toplanacak kon
grede neler görüşecek? 

Samsunda toplanacak Karadeniz 
mıntakası yumurta kongresi için hazır .. 
lıklar yapılmaktadır. Kongrede yumur
ta ticaretimizin inkitafı için tedbirler 
ve kararlar alınacaktır. Gireson Tral>
zon, Kastamonu vilayeleri ınurahhaııla
nnı tayin etmiılerdir. 

Kongre ruznB!mesİınde yumurta ihra
cat ticaretinin tanzimi ve ihracabn bir
likler vasıtasile bir elden idaresi ve ha
riç piyasalarla bu teıkili.bn alakadar 
olması, ambalaj itleri, yerli talaşlarla 
ihtiyacın temini, yumurtanm boy ve 
sildet:i itibarile tasnifi, kınlanlann ih
raç edilebilecek bir hale getirilmesi ve 
nakliyat İ§leri vardır. 

Glikoz 
Glikoz fiatlannm son günlerde t..-ef

füü nazan dikkati celbebniştir. Mesele, 
tetkik edilmektedir. 

Toz yumurta 
Y umuralann toz halinde ihracı İçin 

yapılmakta olan tetkiltat hayli ilet"le

mi§ıir .. 
l spaınya ile ticaret muahedesinin 

mer'iyetten kaldırtlma11 yüzünden son 
günlerde yumurta ihracab azalmışbr. 
Almanyanın yumurta kontenjmundan is
tifade edilerek yıl başıa kadar Alman. 
yaya yumurta sevkine tqebbü- edilmi!!· 
tir. Yumurtacılar arasında bir birlik te
ıi.; İçin yapılmakta olan temaslar he
nüz müsbe netice veermemiştir • 

Odalar bütçesi 
lstanbul Ticaret müdürlüğii, mınta· 

kada mevcut bütün ticaret odalamulan 
934 büçelerinin tanzimi ile 15 kiınunu
evvele kadar neticenin lıildirilmesini teb
tiğ etmi.J, bütçelerin hakiki eilmma 
müıtenit ve hayalden uzak olarak ibza
nnı tavıiye eylemiıtir • 

Seyyar Yunan sergisi 
Yunanistan bir seyyar sergi tertip 

ebnektedir. Bu seyyar s..-ginin limanı
mıza ve 1 zmire de geleceği haber veril· 
mekedir. 

Zeytin kongresi 
Lizbonda bir zeytin ve zeytinyağı 

kongresi toplanacaktır. Kongreye biz
den de murahhas gidecektir. 

Lakerda 
Atinad'an gelemı bir raporda lakerda 

ve tuzlu balıklarımızın fazla mikdarda 
Yurumistana gönderildiği, bunun -fia : 
tın düşmemesi ve sürümün temini için
tahdidi muvafık olacağı bildirilmekte
dir. 

Ticaret odaları kongresi 
Üç senede bir toplanmakta bulunan 

Ticaret odaları umumi kon.gresi, bu se
ne Ankarada inikat edecektir. 

Dünya maden cevheri fiatları 
10-11-1933 Londra borsası 

Bakır (elek.) 35 ili 36 lncl.Liraaı 
Bakır 31 / 11 / 16 i1i 31 13/16 ., ,, 
Kalay 229 1/4 ili 229 1/2 ,. " 
Kurtun 11 7 / 8 ili. • • " ,. 
Çinko 15 / 11 / 16 ili. • . . ,, " 
Krom (Türkiye mah 48o/0 ) 12 ili 74 ., Şilini 
Kl"om (TüTkiye malı 52o/ııJ 85 . • • n 11 

(Beher c!erıecııt İç· n 2 şilin fazla) 
Antimuan (50 dereceli beher 
derece) 3 ili 3 / 3 ., .. 
Anl·muan (60 dereceli bıEher 
derece) 3 / 6 ili. 4 ., .. 
Magne:ı.i (300 ton.luk part.!-
Jer ) 30 il& • • • ,, 
Kömür (Foh CaYdiff 
Groı AdmirnutC 19/ 6 ila . • • ,. .. 

,, Ordinaire 18/ 3 iti. 18/ 6 ,, .. 
Kömür (Na\llunu) 
Card iff • Ceneva 6 " ---------------,·· 1 BORSA 1 

(1 f Bankasından alınan cetvelidir) 

14 Teşrinisani 1933 
Akşam Fiatları 

İstikrazlar 
Jatikl'a%1 da~.i i 99 
1933 lstikra:11 97,50 
Şark D. yollan 2,.30 
D. MuYahhide 52-,25 

Tahvilat 
Elektrik 
TramTay 

-.-

Cümrükltt 7~80 
Sayd mahi 6 
Baidat 9.25 
T. aakerİJ• 9 150 

Tünel 
Rıhtım 

A~dolu J 
it" 11 

MÜme5ail 

-.-
17,75 
44,45 
46.75 
51.-

ESHAM .il. 
it Bankaaı NaA Telefon ~ · 13.-

ma 9,50 Bomonti ' 19 
., ,, Hamil:ne 9,55 Terkos 26,7S 
" ,, Müesıi• 102 Çimento 11.95 

Tram .. ay 47 ittihat d'eJ'. 18 
Anadolu H!sıe 26.80 Şark dey,. 1.-
Sir. Hayri1• 15 Ba.l1a ı.ss 
Reji 3.60 Şa.rlr m. ıteza 2,SS 

ÇEK FlATLARı 

Par is 12.06 Prai 15.88 
Londra 680 Viyana -4.30.25 
Nüyork .1 76.60 Madrit ... 

5.65,50 
Mif"no 8.96.25 Berlin fil. 1.97,75 
Brüksel " 3.38 ' Bell'r-al ' 34.65 
Atina ' ' 8Z069 Zloti ! -4,21 
Cenevre 2.44.10 Petle .,.,... 

3,75 
Ama:terdam l-1 1.17,10 i Bükref ' 79.69 
Sofya. 65140.50 P.1oakoY& 1083.25 

NUKUT (Sabş) 

""'T'T" -ı""fll Kurut 
~ 

Kurut 

20 f. Franııa 167 1 Şille. Av. 24.50 
1 laterlin 678 1 Pe::r:eta 16 
1 Dolar 126 1 Mark 49 

20 Liret 223 1 Zeloti 24.-
70 f. BelçikA 117 20 Ley 0.23 
20 Drahmi 24 20 Dinar 46.-
20 1. lıviçre 818 1 Çernoviç -.-
20 Leva 25.- 1 Altın 9.32 
21 Kur. Çek. 118 1 Mecidi;re 0,34 

1 Florin 83 B.._nknot 2.33 

YllAyette 

Takas 
Müddeti 

. 

20 teşrinisanide ihracat 
müddeti bitiyor ı 

Takas komisyonu mutııazam ııekil
de toplanarak çalıkmakta ve bundan do
layı komisyonun elinde birikmit iıı kal
mamaktadır • 

Kararname mucibince ihracat 20 
teırimoanide bitecektir. Bittabi mal ih
raç edip te takas şehadenameıi alanla
rın mal ithal ebneleri için müddet bit
memektedir • 

Kazanç ve bina temyiz 
komisyonları 

lstanbul mali teılcilat kanunu muci
bince kazanç ve bina temyi:<İ istinaf ko
misyonlan t~ edilmesi liznn gel
mekterı!ir. Bu komiıyonlara Dahiliye 
ııube Bmirleri ve nahiye müdürleri vila
yet namına reis olarak gönderilecektir. 

Açık kalan maliye şubeleri 
Oniver&İleye verilen mülga maarif 

nezareti binasmm albnda bulunan mali
ye tahıil ııubelerinin bir kıunı Lale
lide Harikzedegau aparbınanlanmn alt 
kısmına yerleıtirilecektir. 

Galatasaray 
. . 
ışı 

Galatasaray lisseine ait bir mesele
den dolayı aliikadarlardan ~lan hak
kında lüzumu muhakeme kararı veril
mit, evrak Devlet Şôrasma gİtmİf, Şü
ra ela bazı noksaınlar görerek ervrakı ia
de ebniıti. 

Bu meselenin de al kanunund'an ia
tifade edeceği anlatılmakla ve bu yolda 
tetkikat yapılmaktadır. 

Muhtarlıklar ka!dırılıyor 
Sene lııqmclan itibaren mubtarlık

lann kalkması kanun ilrtizasındıın oldu
ğundan ilıazırhklara baıılanm1ıtr. Ka
nunun tatbiki için tanzim edilen nizam
name Devlet Şuraşından çıkmak üzere
& . 

Rüşvet işi 

Beyoğlu merkez memuru 
mevkuf değildir 

Merzuka Hanım isminı!le bir kadr
nın randevu evini yeniden açtrrabilmesi 
için kendisinden 200 lira rÜ§IVet isteyen 
•İvil polis memuru Remzi Ef. nin cür .. 
mü meıhut halinde tevkif edildiğini ha
ber vermiştik. Remzi Ef. Beyoğlu mer
kez memuru HulUsi ve ser komiser Mü
cip Beylere de atfı cürüm eylediğinden 
her ikisine de İşten el çektirilmittir. 
Bu iki zabıta memurunun tevkif edildi
ği hakkında verilen haberler doğru de
ğildir. Emniyet müdürlüğü tahkikat n 
takihabna <fevam etmektedir. Men:uka 
Hanımın da malômabna müracaat edi
lecektir. 

Türk Jinekoloji Cemiye
tinde toplantı 

Türk Jinekoloji cemiyeti, aylık içti
maıru Prof. Kenan Tevfik Beyiın reisli
ği altmıı!la aktebnqtir. Bu celsede mual
lim Fuat Febmi Bey, hariç ezrahim bir 
gebelik ve ddğum baklanda tebliğatta 
hulunmut; Dr. Bahar Bey, bir dıt ge
belik müstahzarı arzetmiş; Prof. Kenan 
Tevfik Bey, ameliyatla çıkartbğı çok 
kanayan üç tahtelmuhati fibrom piyesi 
göstermiştir. Bu vak'alar hakkında ya· 
pılan fenni münakaşalara: Kenan Tev
fik, Fuat Fehim, Ahmet Asnn, Nuri SW. 
leyman, Şükrü, Şerif, Bahar"ve Leoti
yadis Beyler iıtirak etmişlerdir. 

Belediye 

Pollet• 

Daha hapishanede 
Kararlaştırmışlar --Aftan istifade eden bir 

şebeke yakalandı 
Azerbaycanlı Mehmet mum diğer Ra

mazaıı ve meıhor sabıkalılardan Hasan, 
Kırkağaçlı Hüseyin daha hapisanede 
iken, af haberleri geldiği sırada daha o 
zaman dışarı çıkınca ne yapacaklarını 
kararlaştırmııılar. Oç sabıkalı hapisane
nin kapısından çıkar, çıkmaz dışarıdaki 
arkadaılarile de birleıerek bir tebeke 
yapacaklar ve kısmet olursa ortalığı so
yup soğana çevirecekler. 

Diğer taraftan lstanbul poliıi de 
aftan stifade edecekJ.,.-den bir kısmının 
gene bMklerinden fBtmıyacaklarını 
bildiği için ona gÔre tedbir alınmıı bu
lunuyordur. 

Bunlar hapis.aneden çıkınca ııebeke
yi lrunnuıılar, hatti yataklar, vasıtalar 
tedarik etmişlerdir. Bir kaç küçük hır· 
aızlığa kanmayan bu ıerirler cumartesi. 
gecesi Kandillide Küçüksu caddesinde 
29 numaralı Kıbrıslıların yalısı denmek
le maruf Kıbnslı Nazmı Bey ailesinin 
oturduğu yalıyı soymağa karar vennİş· 
lerdir. Şebeke efradının dört eleba~m 
Fevzi, Mehmet ve Hasan, Hüseyin cu
ma akşamından Anadolu sahiline geç
miıler ve gecenin müsait bir saatini 
heklemeğe başlamışla~cllır. Sabaha karş• 
bu dört kişi yalının etrafında bir keşif 
yapmışlar ve nihayet pencereden gir
meğe karar vermiılerdir. 

Pencere camı kırılıp dört kİ§İnİn içe
ri girmesine rağmen NU11D Bey ailesi
nin evde geçen vaziyetten hiç haberleri 
olmamııtır. Hırsızlar yükte hafif pa
hada ağır şeyleri ııeçmeie baılamıılar, 
60 parça gÜıniq takımı, kıymetli halı
lar ve Nazını Beye ait elbiseleri alıp git
miııJerdir • 

Nazım Bey ailesi hıraızlığın ancak 
sabahleyin farl<tna varmıılar ve zabıta
ya haber vermiılerdir. lıe derhal vazı
yet eden polia vak'anm geçitinden se
kiz saat sonra ıebelı:enin bütün efradıını 
Tophanede ve Galatada yakalamıılar
dır. lıte asıl methaldar olanlar ele ııe
çince diğerlermin de bulunması kolay
laşmıı ve bunlara yataklık eden Topha
nede Karahat mahfallesinde Yeni han
da oturan Kürt Ali ve metresi Bergü
zar da yakalanmıştır. Kürt Alinin odası 
araıtırılınca Nazmı Beyin eşyasından 
başka daha bazı eıya ve büyük bir halı 
ele geçirilmit ve hunun da Ayaspaşada 
Fuat Bey anınında bir zatın evinden ça
lnıdığı anl"§ılnuştır. 

Fakat bütiin bu araştırmalara rağ
men bir türlü Nazım Beyin evinden ça
lman halılar meydana çrkanlamamıştır. 
Bunlar da hiç akla gelmiyeceke bir yer
de bulunmuştur. Halılar Kanıl.illi civa
rında ormanda fundalıklar arasında bu
lunmuş.tur. 

Polis bu iıle alakadar olan on kiıiyi 
yakalanu§hr. 

Kaçak tutun 
Dün HaydarPB§ada Geyveli Atıf Ef. 

nin üzerinde 160 yapraklı iki adet Mı· 
sır sigara k.itğrdr ile 120 gram kaçak tü
tün bulunmuı ve yakalanmııtır. 

Çarpan otomobil 
Dün Tarlab"fmdan geçen şoför Meh

medin 466 nunıaarlı arabası Kasımpa
tada oturan mütekaidinden Hasan Se
zai Beye çarparak, yaraladığından ıo
för yakalanmışbr. 

Hilaliahmer kömür 
tevzi ediyor 

Hilaliabmer Cemiyeti İstanbul mer
ke:<ine evvelce Zingal ııirketi tarafından 
yeni ıekilde yapbrılmış mangal kömürü 
teberrii edilmişti. Hiliıliahmer kıı için 
bu kömürleri fukaraya tev:<İe baılamq
tır. 

• 
Istanbulun su ihtiyacı ta- ' 

mamen temin edilecek 
T erkos suytı çoğaldı, iki sene 

günlük isale 50 bin tona 
sonra 

çıkacak 
Budan bir müddet evvel tehrimize 

gelerek lıtanbul -sulan hakkında t etki
kat yapan sular mütehassısı M. Falner 
bu husustak raporunu belediyeye gö:n
denn§tir. Raporlarda lıtanbul ıulannm 
tevhidini tavsiye etmektedir. Bu ııekilde 
lstanbulun, bir çok Avnıpa ıehirlerin
de olduğu gibi tek su bulunacak, vakıf 
sulan, terkos, menha sulan birleıtirile
cektir. Fakat raporun tatbiki çok para
ya ve uzun senelere müteva.ldo:ftır. Be· 
iediye, bu raporu yavaıı yava§ tatbik e
decektir. 

Esasen terl<osun ıslahına başlarunıı
tır. Halen terkos günde 37 bin ton su 
vermektedir. iki sene sonra bu mikdar 
(50) bin tona çıkabilecektir. O vakit 
bütün şehir sokakları her sabah bol ıu 
ile yıkanacak, bir çok susuz çeşmelere 
•u verilecektir. Terkos belediyeye geç
tikten sonra şehre günde (3) bin ton 
fazla su verilmeğe başlanmıştır. Fazla 
tazyikten bazı semtlerde borular patla
mıştır. Belediye, bu i~ için tahsis edilen 
(800) bin lirayı tam.amile Terkosun ıs

lahına hasredecdctir. Bir çok yerlerde 

vapur boru limanımıza gelmittir. 
Borular lazım gelen mıntakalarda 

fertohmacaktır. 

Telefon mUkalemesi çok 
Belediye ıubelerinde son zamanlar· 

da fazla telefon muhabereıi yapıldığı 

anlaşılmıııbr. Bu yüzden bir memur tec
ziye edilmiş ve ıubelere bir tamim yapı
larak resmi iş haricinde hususi mükiıle
meler yapılmaması bildirilmiştir. 

Kooperatif satış mağazası 
Belediye sab:ı koop<!ratifinin bir nu

maralı satııı mağazası bugün öğleden 

sonra merasimle açılacaktır. Mağazada 

cumartesi gününden itibaren satış baş

layacaktır. 

Paris belediye reisi gelecek mi? 
Sofyadan verilen bir haberde Paris 

belediyesinin 1 stanbula geleceği yazılı
yol'd'u. Burada yaptığımız tahkikata gö
re belediyeye böyl ebir haber gelmemi•-

M•hkemelerd• 

Polisteki 
Dayak meselesi 
Göz yumanlar da takip 

edilecek 
Didar Hanımın Dolapdere karako

lunda dayak yemeai badiıeai hakkın- . 
daid tahkikata müddeiumumilikte e· 
hemmiyetle devam edilmektedir. Di • 
dar Hanımın, halkın malınm1 canının 
kafili olmaaı icap eden bir polis kara
kolunda üniformasını libia ve resmi 
salahiyetlerini haiz bir polis mcmu -
ru tarafından dövüldüğü tahakkuk e
derae döven polis memuru derhal tev 
lcif edileceği gibi bu vak' aya muttali 
olup ta iğmazıayn eden alakadarlar 
hakkında da takibat yapılacaktır. Ce 
reyan eden tahkikat safahatı hakkın
da ketum dananılmaktadır. 

·25 kilo esrar 
Gemlikten 25 kilo earar gönderen 

Ramazan Efendi ve arkadaşlarının mu 
hakemeleri dün Sinci ihtisas mahke
mesinde ikmal edilmiştir .. 

Nümayi~ davası 
Razgratta Bulgarların Türk me -

zarJığını tahrip ehneleri üzerine teb .. 
rimizdeki Bulgar mezarlığına çelenk 
koymak ıuretile mukabele ettikleri es 
nada zabıta kuvvetlerinin emirlerini 
dinlememekten auçlu Darülfünun ta
lebesinin muhakemesine bugün üçün· 
cü ceza mahkemesinde bakılacaktır. 

Kaçak rakı 
Tophanede Bostanbaşındaki apar

brnanında rakı yaptığı ihbar edilmesi 
üzerine yapılan aramada bir mikdar 
cibra ile bir kazan, ve .sa.İre bulunan 
Madam Katinanın muhakemesine dün 
dokuzuncu ihtisas mahkemesinde ba· 
kılmıştır. 

Madam Katina muhakemeden ev
vel koridorda fenalık geçirmiş, yüzü
ne ou serpilerek ayı!tılmııtır. Dünkü 
muhakemede zabıt varakasını imzala 
yan ve aramayı yapan memurlar din
lenilmiıtir. Muhakeme tahkikatın tev 
sii için başka güne bırakılmııtır. Ma
dam Katinarun mevkufiyeti devam et 
mektedir. 

Bir yankesici tevkif edildi 
Köprü Üzerinde Yankesicilik sure

tile Fatma Hanım isminde bir kadının 
paketini çalarken yakalanan Ahmet 
ismindeki sabıkalı dün Sultanahmet 
birinci sulh ceza mahkemesinde tev -
kif edilmiştir. 

Nasır B.in açtığı tazmniat davası 
Kadriye Hannrun kardeşi N aaır B. 

in sabık müstantik Hikmet Bey aley· 
hine borçlar kanunu ahkamı mucibin 
ce ikinci hukuk mahkemesinde açtığı 
on bin liralık tazminat davasına dün 
başlanmııtır. Nasır Bey mahkemeye 
gelmediği gibi vekil de göcdennemiı
tir. Bunun üzerine Hikmet Bey Nasır 
Beyin behemabal mahkemeye celbe • 
dilmesini iatem.İ§o, muhakeme Nasır Be 

ye tebligat yapılması için 28 Teşrini
aaniye bırakılmıştır. 

Dolandırıcılık mı? 
Balıkpazannda bir kabzımalı apar

bman alacağız diye aldatarak 4 bin li 
rasını dolandırmaktan suçlu Bürhan 
ile Hafız Ahmedin muhakemelerine 
dün birinci ceza mahkemesinde baı -
!anılmıştır. Her iltisi de kendilerine 
isnat edilen suçu red ve inkir etmişler 
dir. Dünkü muhakemede dinlenen fs,
hit1er hidiaenin sureti cereyanını an
Jabnı:ılardır. Muhakeme tahkikatın 
tevsii ve karar tefhimi için ba~ka gü
ne bırakılmııtır. 

Bir arazi davası 

"Me" rumuzile bana kadınların 
askerliği hakkında bır hanım ol<u
yucumun, dün mizah kısmını der • 
cettiğinı mektubunun bugun de 
ciddı kısmını işte aşağıya yazıyo • 
ruın: 

'•Tabii, bu askerlik bahsi ciddi 
değ.ldir. Kadınlığın kıymetini, ka 
dının miinasını anlamış bir kız, bir 
kadın böyle bir talepte güç buJu • 
nur. Bu bir liitile ve elim bir lati· 
fedir. 

Birine sormuslar: 
- Neden bu. güzel binayı satın 

almıyorsunuz? .• 
- Bunun sekiz sebebi var, de. 

mİf: Birincisi param yok .• 
- Kiili , demişler. Ust tarafına 

lüzum yok. 
Niçin kadınlar asker olmasın?. 
- Birinci sebep, liziyoloji nok· 

tasından elverişli değildirler. 
llst tarafına lüzum yok. 
Fikrimi sormak nezaketinde bu 

lundunu:r.. işte: 
Erkek ve kadın müsavatı bence 

bir hayaldir, olamaz. izah ede . 
yim: Kadınlar (bereket ver•İn ufal. 
bir kısım) erkeklerle müsavat isti
yorlar. Bu müsavattan ne anlıyo. 
nu.? Avukat, memur, şoför, he -
kim, tayyareci, vatman, mühendi• 
olmak; hültisa maddi mü•avat mı? 
Bu İse kadın için bir yükseliş de • 
ğildir. Bugüne kadar onun bir me
ziyeti kabul edilmişti ki; ayni za
manda bir üstünlük idi: Fikri mü
savat ••• demek bu ona kiili gelmi
yor. Fabrika, maden ocağı, motör 
velhasıl bütün iyi kokmıyan şey. 
leri de istiyor. Fakat neden bunu 
i.tiyor? Kim onu buna icbar edi • 
yor?. Biliikiıı yerleri, kadınlar ta· 
rafından işgal edilen erkekler if· 
siz kalıp şikiiyet etmektedirler. 
Kadının hayatta başlıca bir rolü 
olduğu unutuluyor mu?. Kadın heı 
güzel ve faydalı şeyin ya doğru • 
dan doğruya, yahut dolayuile ci -
milidir. Kadınsız bir alemde erke
ğin alacağı avareliği, hayliizlığı 
düsünün bir kere! Emin olunuz ki 
dÜnyada ne ki yapılıyor ya kadı;ı 
tarafından ya kadın için yapılıyor. 
Zaten kadın askerdir. Farkında ol 
madan askerdir. Erkeğin askerliği 
geı;icidir. Kadın daima hizmette • 
dir. Genç kız iken okur, çalışır ve 
öğrenir. Ç ocuklaı·ına, oğullarına 
vereceği malumatı cemeder. Birin 
ci (ve en iyi) terbiye evden ve ço
cuklarile doğrudan doğruya le · 
masta olan anadan alınır. llk um
delerimiz bize anamızdan gelmiş • 
tir. (Babalarımızdan da ilk şamar 
lar.) Malumatını tevsi ederken kt\ 
dan ayni zamanda medeniyeti 'ile 
ihmal etmez ve haline uygun jim
naıstiklerle vücudünü oldurur. Sağ· 
lam vücutte sağlam fikir. 

Kadın, memleketinin aakeri ha-
k . . ' E yatına mı karışma ıshyor. . n 

iyi şerait altında (maddi, miinevi) 
iyi bir ana olmaya hazırlansın. 
Onun sağlam ve gürbüz çocuk ye
tiştirmesi, kışlada dolaşmaktan 
çok daha faydalıdır. . . 

Kadın mantıki ve musır bır ha
zırlıkla bir fikir ve bir ülkü uğu
runda ;alışarak memleketi için .h~ 
rikalar yapabilir. Evve!ii ana gıbı, 
zevce gibi ve hemşire gibi. Sabit 
olmus bir hakikattir ki erkekler 
(iyi cinsten) kadınla tema_sta da
ima iyileşmişler, yükselmışler. ~e 
düzelmi.şlerdir. Kadınlarımız ıçın 

Bundan bir hafta evvel Kağıthane milli ülkü poliır komiseri olmak de 
köylülerinin Niktas Efendi ile Kleo • l k 
niki Hanım aleyhine bir arazi davası ğil güzel çocuk peydah a~a. ve 

onlardan doğru, gerçek lıkır ve 
açbklarmı yazmıttık. Bu davanın bü- J 

Prensip sahibi , ralışkan, yiğit, Ü· 
laaaaı ıu idio '" · rüst elhasıl bu ismi taşımağa lii • 

Mütareke esna11nda ~hn"mız· dekı" k l al d 
y- vık (adam) yetiştirme om ı ır. 

Rumlar Yunan ricali namına bir ibi • 1 d" F Görüyorsunuz vazile azim ar. a • 
de dikmek için Hürriyeti ebediye t&- kat mümkündür. Bu mukaddes va-
pesi civarındaki araziyi Ahmet Re • d k" b ·· zile.,; temenni e erim ı; ütun 
§İt Efendi vereıesinin malı irnit gibi "· 1 
eöstererek •abn almıılar ve zaferi • hemsirelerim kavromıf olsun ar• 
miz üezrine bu abideyi dikmemiıler- Ben~e bu, eğlenceli kadın bölükle
m. Kağıthaneliler bu arazinin Sada- ri hikiiyesinden çok daha yüksek 
bada ait araziden ve köyün mer'asın- bir •eydir. Böyle insanlar daha iyi 
dan olduğunu iddia ederek kaydın T l"k" ·· 
köylüler namına tashihini Tica ediyor- asker olurlar, çünkü ı ırce, vu • 
lardı. Dün davaya itiraz etmek sure • cutça ve miineviyatça iyi yetiş!"İf 
tile Ahmet Rqit Efendi . veresesi de olacaklardır. Sağlam ve zeka l>ır 
müdahale ebniıtir. asker ikiye bedeldir. 

Ahmet RC§it Efendi Sadabac!ln va· Şüphesiz ki sadetten dlfarı çık: 
kıf olup Kağıthane köyünün arazisi ol hm .. Sı"ze cepheden ba•ka yerdekı 
madığını iddia etmekle beraber mev- T 

zuu bahis arazinin 1182 tarihinden kadın faaliyetinden de bahsetmek 
beri mutasamfı olduklarını ve bu a - isterdim. Hastahaneler,, nalıliyat, 
raziden bir kısmını 1293 tarihinde iase, kalemler •.. Bunları kısa kes -
Abdülbamide bedel mukabilinde, bir ti~imıien dolayi itizar ederim. Ya!-
kısmını da 60 sene evvel izzet Paşa • k" l"k · • k t 
ya gene bedel mukabilinde sattıkları- nız umuyorum ı; ı rınn, anna -
nı, mütebaki arazinin hala uhdele • lerimi kesfedebilme ,1i:z:e kiili gele· 
rinde bulunduğunu bildirmekt~dirler. cek kada; iz.ah edebildim. 

Me .. " Mahkeme ayın yirmisinde mahallinde - .... 
keşif yapılmasına karar vermiıtir. A Bu fikirlere tamamen ve hiç bir 

noktada ayrılmamak ~artile isti -
rak ederim. Şahsını tanımadıil'ım 
bu kıymetli kariimi bu kat'i ve lı:~s 
kin kanaatlerinden dolayı tebrık 
ederim. (Tamamen fransızca ya -
zılmış olan bu me\o;tubun aslı oer-

yın 29 unda muhakemeye devam edi
lecektir. .. 

Refik Amir Bey 
Sovyet heyetini teui için Odesaya 

gitmi§ olan zevat ile birlikte lstanbula 
dönen Hariciye kalemi mahsus müdü 
rü Refik Amir Bey dün akşam Anka- b ·· ·· (L~ T uTouie) TPf;J,; -

şem e ırunu ~ • . _ 
...... ·-- .. -· ı ,.ELEK 
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Düğünümü nerede 
yapayım? 

Tanıdıklardan biri evleniyor. 
Kendisinin hatırı saydır züğürtler
den olauğunu . hatırı sayılan zü -
ğürt yoktur ya, neyse! .. - bildiğim 
içın ilkin pek inanacağım gelmedi. 
l.ieçen gün, yolda rastlayınca sor
dum:· 

- Evleniyorsun ha! 
- Evet! .. Nitanlandım bile .•• 
- Kimi alıyorsun? 
- .... Beyin kızını ... 
- Pekala .. Allah mübarek et -

sin .. E .. düğün ne zaman? 
- Kıt bastırmadan yapmak is

tiyoruz amma, henüz karar vere • 
medik. Acaba, T okatliyanda bir 
süvare mi versek? Yoksa, Perapa
lasta bır tedansan mı tertıp etseK!. 

.Sonra bana sordu: 
- Sen ne dersin? Düğün için 

hangisi muvafık? 
Gülerek ben de ona sordum: 
- Alacağın kız, bari zengince 

bir 1ey mi? 
- Ne gezer .... Azizim .. o ben -

den tırıl ..• 
Dedim ki: 
- öyleyse, sen düğünü hamam-

da yap ... 
Hafifçe bozuldu: 
-Neden? 
- E ..• Azizim, sen çıplak, o çıp-

lak .. İkiniz bir hamamda yakıtır • 
aınız ! .. 

M. SALAHATTIN 

Sizin için 
Bu namda bir sinema mecmuası çlk

anağa bqladı. Sinema, tiyatTo, müzik 
ve varyete mecmuası olan «Sizin iç.in» 
timldliye kadar Türkiyede çıkmış olan
lara faök bir nefaset arzetmektedir. Tabı 
'Ve re&iıınlerirı:ll<ki nefas« ve bilhassa 
mündericatıoın gayet değerli oluıu mec 
mua için aarfedilen meaaınin itina1ı ve 
yerinde olduğunu derhal gösteriyor. 
Harici sinema alminden bafka film sah
ne hayatımıza ait kıymetli etüdler, tet
kikler bulunmaktadır. Peer Gynt'ün tem 
sili müruuebteile bir tenkit makalesini 
ve kıymetli san'atlli Raşjt Rıza ile 
bir mülakatı, son filmlerimiz bakkmda 
Yakıfaıne bir yazıyı ihtiva eden birinci 
nüshası «Sizin için» n:.ecm.uası baklan
da güzel bir fikir vermeğe kafidir. 

Nazim 
Musiki san'atkarlarımızdan Ruşen 

Ferit Bey oo yedinci asır bestekar ve 
tıUrlerinden Nazim hakkıa:!ıa §İmdiye 
kadar netredilmemiş vesaika müstenit 
değerli bir eser netretmiştir. Bu eser 
N - ,. h ' azım ın ayal ve san at ıahsiyetine 

ait bir tetkik eseri olması bir muıiki üs
tadı tarafından kaleme alınmıt bulunma
" itibarile cidden şayanı dikkattir. Böy
le büyük bir beıtekarın hayat ve eserle
ri veıaika istinaden ve eserlerinin not· 
larile birlikte bir kitap halinde intişarı 
memleketimizde ilk defa olarak meyda
na getirilmit bulunmaktadır. Herkeıin 
bilbaua bütün sanat.kirlamnızın alaka 
ile okuyacaklarından emin olduğumuz 
bu eseri karilerimize hararetle tavsiye 
ederiz. 

---
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Sıhhatin kıymeti 

Saadet ve bahtiyarlık en çok sıhhat
ten doğar, sıhhatle beraber yürür. Hiç 
bir zaman yüzü gamlı ve çehresi keder
li bir kimsenin sıhhati yerinde olduğu
na inanılamaz. Hepimizin en mes'ut 
anlarnruz sıhhatimizin en iyi zamanla
ndır. 

Vücutleri bu türlü manen ve madde
ten ahenk ve selamette bulunan kimse
terin her türlü itleri ve her nevi ha
yati hareketleri bü•bütün başkadır. 
Yaf"Dlaktan batka türlü zevk duyarlar, 
baıka zamarılar ağır ve hazmı güç ıey
leri mes'ut ve bahtiyar yaıayıı hengam
larında pek kolay hazmederler. Böyle 
maneviyatı yükselmit kimselerin baıka 
vakitlerdeki ifratlar ve suüstimallerden 
gördükleri zararlardan bu tünü zevkli 
yatayı§ anlannda hiç bir gün müteessir 
olmazlar. Çünkü yüksek bir hayat ham
lesi ve yqamağa dört elle sarılmak ar
zusu zararlı teıirlerin yakla§maıma ma
ni olur. 

Fakat bunun için hakiki bir saadet 
ve zevkli bir hayat havası içinde yaşa
mak lazımdır. Yoksa oahte ve yalancı 
gösteriılerin hiç bir faidesi yoktur . 

Büyük kuçük bahtiyar ya§ayan kim
seler bunu yalnız kendilerine hasredip 
saklamamalıdır. Ba§kalarının da mes'ut 
ve bahtiyar olmaları için sebep olmağa 
çalıtınalıdırlar. lıte bayram günleri her 
ve.ile ile bun.un her türlü tezahüratına 
ıahit oluyoruz. Burada paranın elımemi
yeti büyük ise ide her teY onunla bit
mez. En fakir ve aciz bir dilenci bile 
uterse hoşa giden bir töz tatlı bir gÜ
lüı ve sevimli bir selam ile herkesi 
memnun eder. Sevinç ve bahtiyarlık en 
çok sari ve geçici hastalıklardan daha 
çabuk sirayet eder ve başkalarına da 
geçer ve ulaıır. Fakat maatteeuüf 
gamla kederler onun sdıhatimiz üzeri
ne olan hoı tesirini pek çabuk bozarlar. 
Altüst ederler. 

Büyükada: D. Şükrü 

MEVLİT 
Alaçam e'rafmdan ve tütün tüc

carlarından merhum Ali ağa zade 
Ali Raif Beyin ruhuna ithaf edil
mek üzre ayın 17 nci önümüzdeki 
Cuma günü öğle namazından sonra 
Dolmabahçede Dolmabahçe camiin 
de hafız Riza ve Kemal Beyler ta
rafından mevlidi nebevi kıraat e
dilecektir. 

Arzu edenlerin ve merhumu se
venlerin te,rifleri rica olunur. 
(9880) Ailesi , 

Elif Naci 
On yılda 

RESİM 
Genç ressamlarımızdan Elif Na
ci Beyin Türkiyede on Cümhu
riyet senesi zarfındaki resim ha
reketlerini hüliisa eden bir kita-
bıdır. Fiyatı 20 kuruş_tur. Her 

kitapçıda bulunur. 
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HANDA-DRAMALIS-PRINEAS 
Operet heyeti Fransız Tiyatrosunda 

Bu ak!am saat 21,30 Matmazel Nituı. 
Y ıu-mki per§embe aktamı büyük gala o
larak Tou Koutrouli to Panigiri. Pek ya
kında Viktoria et son Huuard. 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanında Kain 
Ü N Y O N SIGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bili.fasıla icrayı muamele etmekte olan 
•• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : Beyoğlu 4.4888 8065 

Milliyet'in edebi romanı: 41-

(inkılap Romanı) 

- Şurada haşhaşa bira İçelim. 
Ne garip tesadüf. Dün akşam 

Arnavutköyünde Mahir Beyle kar
şı karşıya bira içmiştik. Ömrümde 
yalan söylememiş bir kızım, fakat 
lstanbula geldim geleli doğruya 
söylemek azap vermeğe başladı. 

İncesaz bir şeyler çalıyor. Ben 
alaturka tarkıları hiç bilmiyorum. 
Fakat hoşuma gidiyor. 
Hanımefendi meraklı .. Çalman 

şarkılardan biri ona kim bilir ne
ler hatırlattı. Coşkun bir neşe ile 
bardağını kaldırdı: 

-İçelim Çiçek, sıhhatimize, sa
adetimize. 

İyi ki hanımefendi birayı ilk de
fa içip içmediğimi sormadı. Ne ce
vap verecektim. Burası çok güzel 
bir yer hanımefendi şoför Azize de 
ne isterse vermesini garsona tenbih 
etti. 

İyi kalpli kadın, evde hizmetçi
lere de çok iyi muamele ediyor. 

Dün aktam yarım bardak bile bi
ra İçmemittim. Şimdi o kadar ho
tuma gitti ki hemen hemen hanıme
fendiden geri kalmıyorum. O da 
te~vik ediyor. 

Çok geçmedi. Gülmelerim, konut 
mam tabiilikten çıkmağa batladı, 
Gülmek arzularıma hakim olamı
yorum. Sinirlerim çekiliyor gibi o
luyordu. Fakat o kadar neşeliydim 
ki hep söylemek, kahkahalar at
mak istiyordum. 
Hanımefendinin dudaklarında 

boya kalmamıftı. 
Galiba üç tife bira içmittik. 
Hanımefendiye: 

-Artık yeti9ir zannederim,dedim. 
Ben İçmiyeceğim, gözlerim kara
rıyor. 

-Çabuk geçer,açık havada bir şey 
kalmaz, dedi. Bir şife daha içelim. 

~arsonun getirdiği dördüncü şi
feyı yavaş yava, ve zahmetle bitir
diğimiz zaman ben artık muhake-

HİKAYE 
Eski resimler 

Çok az kocalar vardır ki Ahmet Sü
kuti Bey kadar her an kansının haka
retine uğrasın. 

İkbal Hanım ağzı kalabalık, zayıf, 
kuru, ainirli, inatçı, tahammül edil
mez mahluklardan birisi idi. Burada 
belki anlaıılmıyan bir ıey var. Nasıl 
olur da bu neviden mahlllklar kendi
sine hakarete, küfre, hatta dayağa 
müstehak birer koca bulurlar ve bu 
koca ne biçim adamdır. 

Ahmet Sükuti Bey ilerisi pek te a
çık olmıyan bir memuriyette seneler
den beri pinekliyenlerden biri idi. A· 
dı üstünde, hiç konuımaz, daima çe
kingen bir adamdı. Belki her hangi 
bir erkek gibi her hangi bir karakter 
gösteremeyiıi kansının ilk tikayetini 
davet etmiıti. ikbal Hanım: 

- Sen ne biçim adamsın, dedi, ayol 
biraz §Öyle ortaya çık ta kendini gös-
ter. , 

Azbuçuk enerjisi olan adam, kan
sından böyle birile bir itaba maruz 
kalınca, o enerjiyi kullanır da, kadma 
belki do fÖyle hafiftertip dayaklı bir 
den verebilir, yahut kollanndan tutup 
pencereden aflliıya atabilir, hiç ol
ınazıa mahkemeye bir İıtida verip bo.. 
fanına talebinde bulunabilirdi. Fakat 
inatçı ve çığırtkan kadmlar, bu nevi 
ihtimallerden hiç birine yol açmamayı 
çok iyi bilirler. 

Aradan seneler geçip te Ahmet Sü
kuti Bey tekaüt edilince, kanıma ye
ni bir hoınubuzluk kapısı daha açıl
dı. Artık iıi olmadığı ve vakit geçir
mek İstediği için evde resim yapmağa 
kalkmııtı. Bu resim yapmak hevesi 
de nereden geldi diyeceksiniz? Buit .• 
Çünkü Ahmet SükUti mütevazı bir a
partnnanda oturuyordu, en üst katta 
da senelerden beri komıuluk ettiği 
Naim Bey iaminde bir ressam ve bu 
reaaamın bir atölyesi vardı. Atölyede 
yapılan resimlere baka baka, o da öy
le bir hevese kapılmı§, hatta ilk yaptı
ğığı resim, Ahmet Sükuti Beydeki he
vesi büsbütün alevlemişti. Kendi ken-
dine: • 

- Yahu, bizde bu İstidat vannı, ta 
haberimiz yokmuş, diye düıünürdü. 

Fakat ikbal Hanım hiç te o fikirde 
değildi. Kaç defa paletleri, tövaleyi 
kırmış, boya tüplerini çöp tenekesİn'! 
atmış, tuvalleri biçakla hurdehaı et 
mişti. Fakat Ahmet Sükuti Bey içiııi 
yakan san'at atkile her kın1anrn yerı
ne yenisini getirmek çaresini buluyor
du. Olmazsa, her banJ!'.i bir mukavva 
veya kiğıt parçasını eline geçirince, 
her hangi bir boyalı veya boyasız ka·· 
lemle mütemadiyen resimler yapardı. 
Eti dostu da hangi kendisini teşvik <.t· 
miyor değillerdi. Eicr kınk paletlerin
de mesela yeıil boya eksikse, ağacın 

' yapraklarını kırmrz1ya, kırmızı yoksa 
damın kiremitlerini yeşile boyardı. 

Pek tabii olarak ikbal Hanım bu ro · 
aimlerin münasebebizliğine büsbütün 
sinirlenir, çağmrdı. 

- Herif, şu yaşa geldin. Hala bir 
§ey öğrenemedin. 

Artık Ahmet Sükuti Beyin resim il
leti konu ko~uya da ma!ıim olmuştu. 
Müşarünileyh tuvali koltuğuna, boya 
kutusunu eline alıp ta, kırda resim 
yapmağa çıkınca bakkalı, kasabı, ma
navı kendisine takılırlardı: 

- Ahmet Bey, bize de bir iki resim 
hediye et yahu, hem duvarlarımızı 
süsleriz, hem de bir yadigi.rın olur. 

Ahmet Siildlti Bey dönüşlerinde ha
lrikaten bir takrm reıimler getirir, 
ha.kkalı, kasabı, manavı bu eşsiz tab
lolan müstehziyane takdir ederlerdi. 
Bununla beraber hediye olarak getirı
)en reıimleri duvarlarına çivilemekte 
de beis görmezlerdi. 

Fakat ikbal Hanımı sormayın. Za· 
vallı kadın hırsından küplere biner: 

- Bu herif beni bütün mahalleye 
ı·czil edecek, bu herif beni öldürecel;: 
derdi. 

Fakat aksiliğe bakın ki, ilk evvel 
Ahmet Sükuti Bey giim!edi. Bir sabah 
resim yapmak için erkenden kıra çık· 
tığı için zatürreeye yakalanmı§ ve fS
ni dünyadan çekilip gitmişti. 

Oç sene ıonra Ahmet Sükuti Beyin 
ısmi yeniden, hem de velvele ile duyul-

memi kaybetmiştim. Mütemadiyen 
gülüyordum. 

Hanımefendinin ne halde olduğu 
nu farkedemiyordum. Yalnız beni 
kolumdan tutup kaldırdığını oto
mobile kadar yürüttüğünü hatırlı
yorum. 

Otomobili görünce kendime ha
kim olmak istedim. Atıldım ve bir 
sıçrayıfta içeriye atladım. 
Yumuşak kadife döfemeye ade

ta bir yastık gibi düşmütüm. On
dan sonrasını bilmiyorum. 

Arasıra gözlerimi açıyorum. Fa
kat gözkapaklarım kalkmıyor, sar
sılıyoruz. Başım dötemeye vurtıyor. 

Hanımefendinin sesi kulağımın 
içinc!e: 

-Çiçek, yavrum, gayret, geldik. 
Bu ihtar gururumu harekete ge

tirdi. Herkesin sarhof diye bakma
sı ihtimalı bütün sinirlerimi gerdi. 
Kendimi topladım, tabii görünmek 
için kendimi zorluyordum. 

Otomobil durdu. 
Ben hanımefendiden evvel atla

dım. 
Hiç hir fey olmamıt gibi görü

nüyordum. 
Hanımefendiyi bekledim. Arka

sından içeri girdim. 
Fakat yukarı çıkarken kendimi 

tutamıyordum. Yıldırım gibi tuva
lete kottum. Yüzümü bol soğuk su 

ınağa baıladı. Resimden _anlayanlar, 
resimden hiç anlamıyan bu adamın 
fırçasından çıkan tabloları birer ıahe
cer addediyorlardı. Gazetelerde Ah
met SükUti Beyi modern san'atin iia
tadı diye gösterdiler. Güzel Sanatlar 
Akademisine devam ~den genç\Nin 
hemen hepsi Ahmet Sükuti Beyin eser
lerini taklide baıladılar. 

ikbal Hanım gururundan kabınll •ığ 
mıyordu. Çünkü gazetelerde münak
ı~Jtler "merhum üstadın muhterem zev 
cesi., diye ondan da bahsediyorlar Jı. 
Artık ikbal Hanımın evi sanatkarların 
adeta bir kabesi olmuftu. Ahmet Sü
kıiti Beyin yaptığı tabloları herke• kıı-
pıımak istiyordu. Ne yazık ki 

İkbal Hanımrn evinde merhumun 
bir tek tuvali bile yoktu. Çünkü kadın 
bunların her birini hırsla bir tarafa at
IDl§h. Ancak bilinemez nasıl unutul
muıtu, kötede bucakta bir kaç etüt 
kalmııtı. Bunların her biri pahalıya 
satıldı. Fakat mahallede asıl zengin 
olanlar Ahmet Sükuti Beyin zanıa
nında bol bol hediyelerini kabullenip 
duvarlannı süsleyen, bakkal manav 
ve kasap obnuttu • 

Nihayet günün birinde il.bal Hannn 
tavan araıında tozlar arasında unu· 
tulmuı boyalan alelacaip bir tuval 
buldu ve hemen hatırladı. Bir yaz gü
nü kıra gitmiılerdi. Ahmet Sükuti B. 
de bittabi boyasını, paletini beraber 
götürmüı, bir çiçek, bir inek ve çe
menlcrin reamini yapmııtı. Hatti yan .. 
lışlıkla taze boya hanımın elbisesini 
kirlettiği için aralannda müthit bir 
kavga da olmu§, ikbal Hanım tuvali 
aldığı gibi otların arasına atınııtr. 
Pek tabii olarak otlar taze boyalı res
mi büsbütün bozmuı, çiçek ineğe, inek 
çiçeğe kanımı§tı. Bu tablonun kim bi
Jir kaça ıatılacağını sevinçle düıünür
ken, kocasının ölümü ile kaybettiği 
servetin azameti aklına geldi, içini çe
ke çeke dövündü. 

SEM 

~3 üncü kolordu ilanları 1 
Çorlu Askeri Satın alına Ko 

misyonundan : 
Corludaki kıt'at hayvanatı 

ihtiyacı için açık münakasa i
le 80,000 kilo arpa satın alına
caktır. İhalesi 30-11-933 per
şembe günü saat 15 tedir. Ta 
ilplerin şartnameyi görmek ü
zere her gün ve münakasaya İş 
tir ak içinde o gün ve vr ktin
den evvel teminatlariyle Çor
luda Askeri Satın alına komis
yonuna müracaatları. (3379) 

(616) 8360) 
.. * * 

Kırklareli Hudut Taburları 
için 39,000 kilo un açık müna 
kaas ile alınacaktır. ihalesi 
2-12-933 cumartesi saat 14 
tedir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek için her gün münaka 
sasına gireceklerin belli gün 
ve saatte Sa. Al. Ko. na gelme-
ları. (479) (6157) 8399 

• * * 
Ezine Askeri Satına'ma 

Komisyonundan : 
Ezine ve Bayramıçtaki 

kıt'at ihtiyacı için 440 ton Un 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. ihalesi 9-12-933 cu
martesi günü saat 16 dadır.Ta
liplerin şartnameyi görmek i 
çin maball :, Satın alma komis 
yonlarına ve münakasaya İşti
rak için de tayin edilen gün ve 

ile yıkadığım zaman biraz ferahla
mıttım. Fakat salona inmedim, el
biselerimle yatağımın üzerine ka
panı verdim. 

Ne kadar zaman geçmit bilmi
yorum. 
Hanımefendinin nefeslerini yü

zümde dyudum. 
Gözlerimı yarı açıldı. Ortalık 

kararmı9tı. 
--Ckek. .. ' 
-Efendim. 

- Nasrlsm? 
Nasıl olduğumu ben de anlaya

mıyordum. Her tarafım uyuşmuş 
gibiyı;i. 

Hanımefendi: 

- Böyle yatma daha rahatsız o
lursun, elbiselerini çıkarayım, de
di. 

Evet ve hayır derneğe bile üşeni
yordum. 

Hanımefendi beni galiba soydu. 
Bi raralık Üfür gibi oldum. Fakat 
tekrar ısındım. Hanımefendi hep 
yanımda idi. Beni öpüyor, seviyor. 

- Canım Çiçek'im. Diye beni ak 
fUyordu. 

Sesleri işitiyorum. Bu okşayıfla
rı hissediyorum, fakat gözkapak
larım demir gibi kalkmıyor. 
Hanımefendinin sesini arasıra 

i'itiyorum. 
Bir aralık vücudumun bir maki-

Bu akşam M E L E K Sinemasında 
Yıldızların en sehhar ve en güzeli 

MARLENE DIETRİCH 
tarafından harikulade bir surette temsil edilen 

KIRIK MABUDE 
Frans'.zca sözlü bilyük Paramount filmi takdim edilecektir. 

Ayrıca: Paramount dünya haberleri. 
Biletlerinizi evvelden aldırın. Telefon: 40860 (9876] 

Bugünkü Program 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon 
19,15 Hazım Bey ta.rafından Karasöz. 
20 Kemani Reıat Bey ve arkadaılan • 
21,30 Gramofon. ~ ' 
22 Anadolu Ajanıı, Borıa haberi, ıaat ayarı. 

A N K A R A. 1538 m. 
12,30: Gramofon. 18: Orkestra. 18,45: Danı 
muaikiai. 20: Ajanı haberleri. 

V A R Ş O V A. 1411 m. 
16,45: Trio Brahmı konıeri. (pi,-ano refakati
Je.) 17,15: Çocuk neıriyab. 18: Ş~rkılar, hafif 
parçalar. 18.20: piyano konseri. 18.55: Zirai 
muıah.abe. 19,25: Kahvehane muaikiıi, 20,05: 
Polonya iıtik.li.linin 15 !nci ysldönümü münaıe• 
betile konferaıu. 21~: Hafif musiki. 22.20: 

BU AKŞAM 
~AKAY ( Eski Glarya) ~a 

Dünyanın her tarafında pek par
lak muvaffakiyetler kazanmıı olan 

LILI GYENES 
ve 20 ıan'atkir kadından mü
rekkep me,hur Macar Çıgan or
kestrası htanbul halkını da he
yecana dilıürecek, ne~•lendire
cek ve sonderece sevindirecektir 

Program meyanında MAVİ Tij:-
NA " Çingenece ibda,, Orkes
tra san'atkarları milli elbiıe
~i giyeceklerdir. 

Fiyatlar: 75 • 1(}0 - 150 ve 200 
kuruıtur. ( 9879 ) 

Balkan ıarlularrnda Polonya Kra!lan (musa
habe.) 22,35: Piyano - keman konseri. 23.20: 

Tayyarecilik. 23.30: 
11

Adria" kahvesinden.: danı '""'·--= Yarın akıam ........ 
musikisi. 24: Tayyarecilik. 24,10: Danı. """ 

ASRJ SiNEMADA B U D A P E S T E. 550 m. 
18,05: Sahibinin ıesi plakları. 19,05: Tefrika. 
19,35: Macar yaylı aletler musikl h.eJ'eti tara
fından konaer (Beelhoven, Wotner.) 20,35: 
Skeç, - Haberler. 21.35: Mem~eket takımının 
Fran:z Liatin eaerlerinden. kon.seri. (konserva
tuvardan naklen.) - Müteakiben Brltanya o
telinden Siıan musikisi. 

V 1 Y A N A. 518 m. 
18: Hafif musiki (pl8k.) 18.25: Musahabe. 19: 
"Nibelunıenin cenıi,, isimli Waınerin opera 
temsili. 23,55: Muhtelif 24: Akıa.m konaeri 
(plak ae.) 

MILANO TORINA FLORANSA 
18,15: Taır~nni. 19,45: Haberler. - Pl&k. 20: 
Haberler. -Plak. 21.35: Plak. 22: Opera tem- İ 

sili. f 
P R A G. 488 m. 

18,40: •Plak. 19: Pli.k. - Muaahabe. 19,35: Al
manca. neıriyat. 20,15: Ders. ve Neıeli aöz •e 
ıa.rkılar. 21: Musahabe. 21,10: Senfonik kon
ser. 23; Son haberler. 

ROMA. 441 m. 
18.20: Radyo orkeatraıı. 22; Operada verile· 
cek temaili nakil.. 

B 0 K R E Ş, 394 m. 
13: Haberler. - Pl&k. 14: Haber!er. - Pli.k. 
18: Radyo orkestrası. (Weisıblühte1 L, Werba, 
Leuschner, Mos:r:k\.lwaky, ketelbey, Mascagi,) 
19: Haberler. 19,15: Radyo orkestra11 Paul 
Abra.ham, Morena, Crünfeld, Siede, Poıtupe.) 
20: Ün2verıite derıi. 20,45: Konferans. 21: Pi· 
yano refaka.t!le kartel konseri. 21,30: K'Onfe
ranı. 21,45: Mme Veturia tarafından taıanni 
(Kornaold, Brahma.} 22,05: HArpa. aolo. 22 ,50: 
Romen halk muıikiıi. 

B R E S . L AU, 325 m. 
20: Brucknerin eserlerinden konıer, 21 ,05: Ak-
1am haberleri. 21,15: Skeç. 22: Radyo orkeıt
raıı tarafından oda muıikiıi. 23,05: Haberler.
Dı.ı.nı muıikisile hafif parçalar. (Temor Hel
mut Hallendorfun İ4tir.ikile.) 

OSMANLI BANKASI 
lLAN 

% 3 Faizli, 1911 tarihli MISIR CRE
DIT FONCIER tahvillerinin, 1 Kanunu
evvel 1933 tarihinde icra edilecek itfa 
keıidcai üzerine bata baı tediyesi tehli
kesine karıı Osmanlı Bankası Galata 
merkezi ile Y enicami ve Beyoğlu ıube

leri tarafından pek müsait ıeraitle sigor
ta edileceği mezkur tahvilit hamillerinin 
malılmu olmak üzre ilin olunur • 

8232 

saatte teklif ve teminat mek
tuplariyle Ezinede Askeri Sa
tınalma Komisyonuna müra
caatları. (3384) (6252) 

* * * 
Davut paşa kışlasında bi

riken 25 araba gübre pazarlık
la satılacaktır. Taliplerin pazar 
lığa girmek için ihale günü o
lan 18-11-933 cumartesi günü 
saat 11 de Fındrklıda 3. K. O. 
SA. AL. KO. da bulunmaları. 
(491) (6279) 

neden geçer gibi ezildiğini,boynu
ma aletten bir halka geçirilmiş gi
bi yandığını, göğsümün acıdığını 
hissettim. Rüya ve kabusa benziyen 
bu haller ne kadar devam etti bil
miyorum, bir külçe halinde uyu
yup ,kalmışım. 

* * * 
Gözlerimi açıtğım zaman oda 

kapkaranlıktı. Vücudum buz gibi 
olmuştu. Yastığımın altındaki pu
varı aradım. Elektrik lambası yan 
dı. Yalnızdım· Üzerimde örtü var
dı. Fakat .. 

Garip şey .. Çırçıplaktım. Ne ço
rabım vardı ne çamaşırım ... Titri
yordum. Örtüye sarınarak yataktan 
fırladım. lç elbiselerim, hepsi yer
lerde süı-ünüyordu. 

Dolaptan temiz çamaşır çıkar
dım, acele acele giyerken vücüdu
mun acıyan yerlerine gözüm ilişti. 
Kırmızı, mor lekeler olmuştu. Aca
ba bir yere mi ça~nmt•tn., . ~~-hoı.l 

de öyle olacak. Gündüzkü sarhot
luğun tesiri .. Kim bilir nerelere vur 
dum .. 

Saate baktım. Gecenin ikisi .• 
Demek akşamdanberi yatıyorum. 
Yemek bile yememitim, acaba ha
nımefendi ne oldu. 

Şimdi hatırlıyorum, hanımefen· 
di elbiselerimi çıkarmak istemi9ti. 
Galiba o da ıarho9lukla üzerimde 

BERNSTEIN'in ıaheseri o".up 
1af bir kadının ihtira• tuzağı· 
na düttlikten sonra Sen neh-

rine atılııını musa YVl!r 
HULYALI DUDAKLAR 
[ Melo ) filmi. oynayanlar 

GABY MORLA Y, Victor FRA
NCEN ve BLANCHAR 

Sahnede: CAZiP VARYETE 
PROGRAMI HARISSON TRU
PU, JOE BONELL ve MiSS 
BA Yın tamamen yeni nume-
roları. [9877) 

Elhamra 
Sineması size ancak ya
rınki gazetelerle ilan 
edeceği büyük bir sür
priz ve yenilik hazırla-
maktadır. (9874) 

lST ANBUL BELEDlYESl 
cr:-qtn TiYATROSU 

Bu akşam 
Saat21 de 

PER GUNT 
(azan : Henrik 
bsen 
3esteliyen: E. 

Grieg 

Türkçeye çeviren: Seniha Bedri 
Üniformalı .zabitana tenzilat vardn". 

8506 

Jlilliy~t 
/\•nn umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. -ABONE ÜCRETLERi • • 

Türkiye için Hariç içiıa 
L K. L K. 

3 •rlıiı 4- a-
a " 7 50 14-

u 
" 14- 28-

Gelen evrak seri •erilmez,- Müddeti 
aeçen nüıbalar 10 kuruıtur.- Gaz•t• •• 
matbaa.ya ait itler için müd.iri7ete mil• 
racaat edilir. Cazelemiz ilinların mea'u• 
liv~ti"i kabıJ etme'I:. 

ne varsa hepsini çıkarmış. 
Biraz kolonya ile yüzüme friksi· 

yon yapmak için tuvaletin önüne 
gittiğim zaman gözlerim yerinden 
oynadı .. Boynumla göğsüm arasın
da badem kadar bir leke görünü· 
yordu. 
Durakladım. Vücudumun batka 

yerlerindeki lekeler sarhoşlukla şu• 
raya buraya çarpmadan olmuttu. 
Fakat bu ... 

El aynasını yakla~tırdım. Şimdi· 
ye kadar görmediğim şekilde garip, 
bir leke .. O kadar acımıyor da •.. 

Üzerimde bir halsizlik, kesiklik 
vardr. 1 

Htırıma banyo geldi, yava'ça 
kapıyı açtım .. Banyo dairesine geç• 
tim, sıcak su var. 

Bol sabunlu süngerle vücuduma 
kuvvetli bir masaj yaptım. Şimdi 
dikkat ediyordum vücudumdaki 
-bereler, lekeler de tıpkı boynumda• 
•ki gibi .• 

Sıcak su iyi geldi. Biraz ferahla· 
dım. 

Kimseyi uyandırmaktan korka· 
rak yavaşça odama geçtim ve tek· 
rar yatağa uzandım. Aktamki ka· 
dar olmamakla beraber sersemlik 
gene devam ediyordu. 

(Bitmedi) 



Varıova merkui maki na dairelerinden bir köıeı' 

Polonya radyolarına tarihi bir b~kı~. 
Polonyada telaiz telefonun ilk te• zinin en aevilen meziyetlermden bı~ 

l!&ıüaünde radyo idaresi yalnız bir de Çarıamba ak§amlan bütün ecnebı 
lt..ç yüz abone kaydetmiıken bu adet memleketlerindeki dinleyicilerinden 
1
925 aenes~nin .. sonlarına doğru ~a~lı gelen mektuplara birer, birer ı:e.-ap 

llttnuıtı Çunku 1 • 11 • 1925 tanhin- .1 . k f" "d" B ·· d d" de W • 'd 200 ti k (200 Kv ven me11 ey ıyeh ır. u yuz en ın 
t arıova a va ı .. . . k "k k · · 
•ir kilovatın beıte biridir). Birinci Po leyıcı celbetme te ı en mer ez ı~•n 
loııya radyo iataayonu konser neıret· büyük bir propaganda da yapılmıf o-
lııeğe baılamııtı. Tecrübeten imal o· luyor .• Her Çarıamba akfamı program 
11tıınıuş olan bu posta günde bir •aat • 
~lıııyordu. Bir müddet sonra pro · 
tranı iki saate, daha sonra da dörde 
~lağ edilmiıti. Pek uzak yerlerden İ· 
tdilnıesi mümkün olmamakla bera· 
•r Polonyanın 5000 abonesi mukay

>•tti. 

Fakat Lehiatandaki hakiki radyo 
1•~kkülü "Polskie Radyo" namında· 
iti ıirketinin teessüsü ile baılamııtır. 
l.ıezkiir ıirket 1,5 kilovatlık o z2.ma• 
~ .. göre oldukça kuvvehi sayılan mer 
~••ile 18 - 4 - 1926 seneoinde faaliye
~· haşlamıştır. Yeni iatasyon de tektör 
'l•tlerile 30 kilometre gibi az bir me · 
.. fe dahilinde it idilmekte iken ilkön· 
te günde 5 aaat çalıımıı ve ayni ae
:e sonunda da bütün gün ne§rİyatınl\ 
t~am etmiıtir. 

Şehir civarındaki bu merkezin neı 
'İyat otüdyosu Varşova §ehrindeki 
l\redytowa sokağında kain idi. Bura
da şimdi "Polakie Radyo" şirketinin 
direksiyonu bulunmaktadır. Ayni za
ııı .. nda 10 kilovatlık ilk kuvvetli Var. 
~!a merkezinin imali gene Marconi 
~vıal"koni) müesıeıeıi arafnrdan der· 
~h~e edilmiı ve neıriyata 15 - 7 - 1926 
, tıhinde baılamııtır .• Tam iki ay son 
~a l<rakova ıehrinde de yeni bir met"· 
.~l İ§letilmiıtir. Bu faaliyetin netice · 

11 olarak 45.000 abone kaydolunmu9· 
~r. 1!)27 senesinde Krakova'dan son·· 
ha daha iki m erkezi imal oJunmuı, 
.
1
qnlar "Polakie Radyo'' nun imtiyazı 
~~ 14Radyo Poznansky" namında i ... 
b · ttı.c~ bir radyo müessesesi tarafındaıı 
~aı Poznan şehrinde, 24 - 4 - 927 
ti ihinde, ikinciıi de Kattovitz şeb
' ilde ve 927 senesinin Ki.nunuevvet 
1 hnda iılemeğe baılamııtır. O sıra• 
~~da dalgasının müaait intihap edil· 

11 oJmaaından Kattovitz Anupanın 
~ İyi itidilen bir merkezi sayılırdı . 

1 

~ "ogramında öyle bir hususiyet var
b il" ki, bu gün bile hiç bir merkezde 
;:unmamaktadır. Kattowitz merke-

' "Polskie Radyo" spikerlerinden Mat· 
mazel Yanina Grabovska 

müdürü Profesör Stefan Tymieniecki 
tarafından tatbike batlanılan Fran
aızça "dinleyicilere cevap' ' usulü el
an saat 12 de her hafta mezkur mer
kezde devam etmektedir. 

1927 senesinde Polonya radyo ida· 
resi beynelmilel radyo birliğine dai· 
mi azalığa dahil olarak, orada da iyi 
bir mevki kazanmııtır. Burada en bü· 
yük rollerinden biri umumi konserle
rin neıred'ilmeai teklifini kabul ettir
mesidir. Bu sayededır ki, ara sıra bir 
merkezde neıredilen bir konser bü
tün Avrupa radyolan tarafından nak 
!ediliyor. 

Bu teklif Um•ımi Müdür Doktor 

Chamiec tarafından ortaya atılmı§ ve 
kendisi de umumi kon~er nakillerinin 
reisliğine intihap edilmiıtir, 

1927 aeneıinde merke zler arasın
da yapılan dalga planı Polonya azası 
Mühendiı W. Heller'in teklifile vuku
bulmu§tu. 

Yukarıda bahsettiğimiz ve 1927 
senesinde vücuda getirilen mezkUr 
iki merkezin iılemeleri abonelerin 
hayli artmasına sebebiyet vermİ§ ol
duğu abone miktarının 1928 senesi
nin ilk gününde 117.236 ya çıkmasın· 
dan anlatılıyordu. 

Merkez stüdyoları Wilna fehrin
de Widoldowa sokağında idi. 

1928 senesinde yeni bir dalga tak
aimab neticesinde Warıova merkezi
nin dalga11 değiıtirilerek merkeze 
1000 metre tulünde bir d&lga veril
miştir. Bu dalgadaki merkezler has
sasiyetlerinden biraz kaybettiklerin
den Wartova 10 kilovat yerine 13 ki
lovat çıkarılmıt bununla eski has
sasiyetini muhafazaya muvaffak ol
muıtu. Merkeze ,ehrin ayrı, ayrı 
semtlerinde konser verilmeğe mah
sus 25 stüdyo dairesi ilave edilmiıti. 
11929 senesi batında "Polskie Radyo" 
nun 189.481 abonesi, 1930 seneainde 
202,286 ya yükselmiıti. 

15 • 1 • 1930 tarihinde "Polskie 
Radyo" tirketi 2 kilovat anten ener
jile çalııan Lwow (Lemberg) merke
zile 2 • 2 - 1930 tarihinde ayni kud
retteki Lodz merkezlerini imal ettir .. 
di. Her iki merkez Marconi firması 
tarafından denıhte olunmuıtur. Bun· 
dan bir sene bile geçmeden aboneler 
245.000 ni bulmuıtu. Bu miktar tim
di 300.000 i geçmit bulunuyor. 

10 - 11 - 931 tarihinde Lwow (Lem 
berg) ve 26 - 5 • 1931 tarihinde de 
Vilna merkezlerinde yapılan bir tadi 
!attan sonra her iki merkez iki kilo· 
vatlık zayıf kudrctlerinden bu günkü 
21 rer kilovatlık kudretlerine yüksel
tilmiılerdir. 

Polonyalılar bu merkezlerden da
ha kuvvetli bir merkezin imaline ka 
rar vererek bundan takriben bir bu
çuk sene evvel Warıova civarındaki 
tarihi ismi le mütenasip Raszyin ( Ra
sin) kasabasında ıimdiki 1412 metre 
tulün<:ieki ejder merkezini, keza Mar 
coni müesseselerine yaptırdılar. 

Bu merkez timdi 120 kilovat an
ten kudretile çalıııyor ise de lambala 
rı 160 kilovatı k bir enerjiye müte
mammi.l bull!nmaktadır. Warsova ilk 
yapıldığı zaman 158 kilovat Üe çalış
makla Avrupanın en kuvvetli merke
zi idi. Bilahare bu kudretle 120 kilo
vat kudret arasında pek büyük bir 
fark görülmediğinden 120 kilovat ile 
çalıımayi tercih etmişlerdir. 

Bu kuvvetli merkezin imalile 
memleketleri dahilinde ve haricinde 
me'.,.kezleri en az .lambalı ve hatta de 
tektörlü aletlerle alınabildiğinden, 
radyo aleminde Polonyalı?ar büyük 
demokratlıkla ittiham edilmiılerdir. 

Turgut MITHAT. 

Haftanın iki müntchap 
konseri 

Bükreş radyosunda cumartesi akıa· 
mı ıaat 21.35 te verilecek bir konfe. 
ranıtan ıonra Bükreıin tanınmıı mu· 
ganniyelerinden Madam Olga Solomo
neanu tarafından bir tagannili konser 
verilecektir. Ayni günde Viyana rad
yosunda saat 20.ıO da Nevyork metro
politain operaıının tenorlanndan Ar. 
mant Tokatyan adlı bir Ermeninin ta• 
ganni konseri vardır. Dinlemenizi tav
siye ederiz. 

Kısa dalgalı merkezlerin 
çalışma saatleri 

İstasyon Memleket Metre Çalışma 
saati 

Nauen (Almanya) 16.04 
Daventri ( lngl.) 16,86 
Çencktedi (Amer.) 19,56 
Pitabörg (Amerika) 19,72 
Rayh (Almanya) 17,79 
Daventri (lngl.) 19,82 
Vatikan (ltalyan) 19,84 
Rabat (Faı) 23.38 
Pitabörg (Amer.) 25,25 
Daventri (lngl.) 25.28 
Roma ( ltalya) 25.40 
Rayh (Almanya) 25.51 
Daventri (lngl.) 25.53 
Buenos Aires (Ar-
jantin) 28.93 
Madrit (ispanya) 30.43 
Sidney (Australya) 31.28 
Daventri (lngl.) 3ı.30 

Rayh (Almanya) 31.38 
Çenektedy (Amer.) 31.48 
Pitabör&' (Amer.) 48.86 
Daventri (lngl.) 49.59 
Rayh (Almanya) 49.83 
Moskova (Ruı) 50.-
Roma ( 1 tal ya so.26 

Karii erimizin 
Memnuniyetleri 

19,30 -
13 -17,30 
ıs -18 
16 • 22 
15 • 23.30 
13,30 • 19,30 
12 • 12,15 
Pazar 14,30 
22 . 6 

? 
? 

17 - 1 
6.30- 8.30 

? 
1.30 - 3 

? 
? 

24 4 
2 • 5 

22.30- 6 
? 

2 • 4 
2ı • 1 
2ı • 21.20 

15 günden beri latanbul radyoıu kıt 
pro&'ramlarını tatbik etmeie batla-

• 
Büyük Varıo<Urmerke:ııinin anten 

kuleleri 

mııtır. Necip Yakup Beyin idaresin
deki takım da gene konserler veriyor. 
Bazı aldığımız mektuplarda bu bizim 
teıebbüsümüzle olduğu zannolunarak 
tetekkür edilmekte ise de teıekkürün 
radyo ıirketine ait olduğunu karileri
m.ize arzederken biz de tirkete ayrıca 
teıekkür eder ve vadettikleri nakiller 
ile konferanslara da bir an evvel bat
larulmaamı dileriz. 

Yugoslavya köylüleri 
Köylü ıarkılannı bizzat köylülerin 

ağızlarmdan ititmek ve bir değiıiklik 
olma11 için Zagrep radyosuna sesleri 
müsait oJan köylü kadın ve erkek ıar· 
la ıöyliyenler getirilmiıtir. 

Selanik konferansın dan son bir kaç inhha .. 

' 

~.- ua"'f;a'"Ja 11-ı. Papmuutaıyo bir menıucat labrikaıı önünde. 2 - M. Papanaılaıyo Naisa ormanlarında bir ağacın kütüğüne oturmuı 
ınleniyor. 3 - Konferansta beyn ?/milel sulh bürosu mümes.ili, kadınlar arasında. 4 - Naisada uki ağustos nahiyeıini ziyaret. 5 - F ab

- '·ikaları çerçeveleyen güzel ve yqü J ekorun içinde ge:ıinen bir kafile. 

. • • ' 111111 1 
il il il 
11··11 il ·il 
il il il il 
il il il il 

V arıova kuvvetli merke7ii nin en büyük stüdyosu .• 

Altın saat muka.fatı 
Avusturya radyo dinleyicilerinin a

dedi aon günlerde 500.000 ne yaklat· 
mıfhr. Bu aene Viyana merkezinin 
kuvvetleımeıinden dolayı Avuaturya· 
nın her tarafında, geçen senelere na
zaran abonelerin miktarı çok fazla 
artmaktadır. 

~yllilün sonlarına doğru Avusturya 
radyosu 495,407 nci abonesini kaydet· 
mitti. Ondan aonraki bu aon aylarda 
da bu miktar hayli artmı§ ve 500.000 
ni bulmak Üleredir. 

Avuıturya radyo idaresi de bu mü
naaebetle, geçenlerde lngilterede bet 
milyonuncu aboneye verilen bir müka
fata benzer bir hediye ile 500.000 inci 
abonesini karıılamağa karar vermiı 
ve bunu ilan etmiıtir. 

Bunun için bugünlerde abone mik
tarı gayet gizli tutulmakta ve yalnız 
emin bir kaç zat tarafından bilinmek· 
tedir • 

Bet yüz bininci abone kaydolundu
ğu gibi konserlerin verildiği stüdyoya 
davet edilerek kendisine merasimimah 
ausa ile Viyana radyosunun "Ravag,, 
markalı kıymettar bir altın saat hedi
ye edilecek ve ayni zamanda kendi· 
sinden bir senelik abone Ücreti alın

mıyacaktır. 

Bunun için postahaneler her kaydet 
tiği yeni abonenin saatini de İfaret et .. 
mektedirler. Şirket bir haftaya kadar 
mezkür adedi beklemektedir. 

Australya'da radyo 
Australyada radyoya kadar fazla rağ• 

bet vardır ki, dinleyici adedi itibarile 
Auıtralya bütün dünyada yedinci mem· 
lekettir. Burada yüzde 7,2 kitiye bir 
radyo aleti iaabet ediyor. Avuatralyadan 
daha fazla dinleyiciai olan devletler tunlar 
dır. Danimarka, Amerika, İngiltere, lsveç 
Avuaturya ve Almanya. Avuıtralyada 

müteaddit muntazam pro&'ramlı loaa ve 
uzun dalgalı merkezler çalıımaktadır. 
Yakında burada radyo ile mektep dera· 
leri de verilecektir. Şimdiki halde adedi 
12 olan Avustralya merkezlerine daha 
dört tane ilave edileceği Posta müdürü 
beyan ctıniıtir. Bu kolonide 48 amatör 

Dusolina Giannini Viyanada 
Viyana radyosu bütün Avrupa mu

sikiıinaalanrun takdir ettikleri ltal· 
yan opera muganniyelerinden Mme. 
Dusolina Giannini ile muhabere edo
rek Viyana radyosunda bir konae.r 

·'Poükie radyoları" baı müdürü Mr, 
Dr. Zygmunt Chamiec 

vermesini kabul ettirmeğe muvaffa1' 

olmuıtur. Konser pek yakında vuku• 

bulacak ve evvelce ilan edilecektir. 

Eyfel merkezi 
Pariıte Eyfel kulesi üzerinde teaiı 

edilmit olan 1446 metre tulü!'dekl 
radyo istaayonu konser ve sair nqri .. 
yatına nihayet vereceği bildirilmekte 
idi. Haber aldığımıza göre bu mer
kez konserlere nihayet vererek 1 ki.· 
nunuıaniden itibaren yalnız aakeri 
neıriyat icra edecektir. 

istaayonu çalıımakta olınaaı hayrete f&• 
yandır. Abone miktarı Temmuz nihaye
tinde 481,374 bini bulmuttur. 

1 Filistin' de kanlı sokak 
mücadeleleri 

• 

. . 
Filistincle son zamanlarda Araplar ile Yahudiler arasında mühim vıl 
kanlı mücadeleler oldu. Fakat lngilizlerin müdahaleıi bu kanlı hadise 
!erin taakubuna meydan vermedi. Resimlerimiz yaralı nakliyatını ve 

sokaklardaki mücadeleleri gösteriyor. 
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l:nkılihın seziliş ve ahlış
larında Edirne 

Mektepler ve mektepliler 
Edirnede bayram nasıl 

şehri olan 
geçti? 

Vali Salim Oulemir Bey ve konsoloa lar geçit reami esnaaında tribünde ..• 

EDiRNE, (Milliyet) -Aıırlar var 
dır ki Meriçle Tuncanm ve Ardanın 
ittiyakla ve muhabbetle öpüştükleri 
yerde, TürldüğÜn bütün yüceliklerini 
y&f&yarak, birletmİ§ olan Edirnede 
candan kopan emaabiz bir his ve he
yecan yaıar, zamanın icapc· •e ihtiyaç 
lanna uyarak daima Ta daiına ilerle
yen ve yükselen bir kültür hayatı can 
!anır. 

Ha.1 ve mevki ve zamanın h ._ tür
lü makus tecelJiyatı ne d•rece taham
mülfersa olursa olsun, Edirne, kendi
ne ait olan, bu mümtaz huıuıiyeti mu 
hafazada daima 11rar etmittir ve 11 -

rar etmektedir. Bu iddiamızı, tarih 
kartıamda, tevsik eden aon hidisele· 
rin biri onuncu yıl dönümü ıenlikleri
ni yqattığmıız Cümhuriy•t l:ayramı 
tezahüratı oldufu sibi, diieri de b-ıt 
on sün aonra ırireceiimiz kurtulut 
bayramına ait olan bazırlıklannda ırö 
ıı:e çarpan yüksek bir heyecanın bütün 
bir saffet ve samimiyetidir. 

Edirne, cümburiyetin onuncu yıldö 
nümü tenliklerini bütün bir heyeca· 

kalp çarpıntısı halinde müşterek ha • 
reketleri, ihdas edilen halk küraüleriı 
de çok kıymetli iatidatlann inkitaf ve 
tebarüzünü de temine hadim olmuı· 
tur. Bu yükaek mazhariyetin ve bü • 
tün bayram ırünJerine ait hülaalann 
intibalarını pek muhtasar bir liaanla 
ifade etmif olmak için size bir man -
zuma ile fotoiraf ıröndermeği muva
fık buluyor~. 

* * 
ldealiıt bir muallim ve cevherli o

lan Bedia Hanımın yetİ§tirdiği kız mu 
allim mektebi talebeıinden Rana Ha
nonın Reiıicümhurumuza ittihaf •tti• 
ii mart aüfteaile Sabahat Reıat Ha • 
nımm ııene Gazinin Edirnedeki ibi -
desi önünde intat ettiği ve bizzat ka
leme aldığı yüksek manzumedir. 

Bu muhtaaar veıikalar, 10 uncu yıl 
dönümü münasebetile, Edirnenin ya • 
pdıiı emsalsiz heyecanı ve bu heye
canın millet ve ıı::.cın!ekete kazandır
dıiı manevi yükseklikleri izah ve is • 
bat ed•bilirlerae • bunlara sadık bir 

Miıalir tayyarecilerimiz fehitler abidesine çelenk koyduktan sonra .•• 

nile ve bütün bir azametile hissederek 
yatadı. Bunlan hülisaten tesbit et · 
mi tolmak için 1 O bin ki§iden ibaret 
yekpare bir halk tabakaunm, bütün 
bir bayramın imtidadınca, bir dalga 
ve bir uiultu halinde ba,tan bata Y•k 
pare ve n.a:;.erek bir kalp halinde 
çarpmıt olduiunu bildirmek kafidir. 
Erkek muallim ınektebinden on be§ 
Türk gencinin tehirde geçecek bay -
ranu köylerde, köylüler arasında y~
§atacak müşterek bir his ve heyecan 
§enljğine tercih ederek, emsalsiz bir 
feragat içinde dola§malan ve 7 gün
de 14 köyü tavaf etıniı olmaları baı
lıca misalim İletki! eder .• 

Bayramın hatladığı günden bitti • 
ği ane kadar memlekette tek bir za
bıta vak'aoının hadis olmayııı bu bü
yük bayramın milletçe, memlenetçe 
nasıl bir telakki ile yaaınılmı§ olduiu 
na delalet eder. 

Edirnenin bir "mektepler ve mek
tepliler tehri" olduğunu evvelki mek 
tuplanmda bildirmiıtim. Umumi bir 
müşterek bayramımızda mekteplerin 
ve mekteplilerin ve n.ihay•t yüksek bir 
hauasiyetle bunlara nazım olan c. 
H. Fırkasmm ve fırkaya her sahada 
ve her noktada tam bir mütabakat 
göstere• hükfunetle belediyenin bir 

Milliyet'in romanı: 62 

nakil olmak itibarile • kendimi cid • 
den bahtiyar sanacağım. 

Mehmet BEHÇET 

BiR ZAFER ~ BiR ESER 
Kainat ün. alsın, dünya öğrensin: 
Bir devrin tarihi onda yClfadı .• 
En büyüh eseri bugün Türhlüğün 
Kemardir diyorlaı·, Kemal'dir adı! 

* * 
Bir günün tarihi bu, asırlar eğiyor baı 1 
Sorsunlar anlatacah bunu bütün dağ 

ve taf 
Türk genci; bu yurt senin; her §ey 

senin arlı.ada§ .. 
Çünhü senin ülhenin yann kolu, ha -

nadı ..• 

* * 
Zaferler ulusudur, inkılaplar ıimıeği 
Söyleyin vahi midir T ürhün boyun eğ

diği? 
Hahkıdır bayrağımız bulutlara değdi

ği: 

Ona renk venneh için bin bir gönül 
hanadı •• 

* * 
On yıl <1vvel bugün de cümhuriyd gü

neıi 
Yaktı genç alınlara sönmez ülkü at<1Ji. 
Cihan yurt havga:nnda bü. hazandık 

gürefİ 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'tla .inema yıldızlarının romanı 

fazan: VICKI BAUM Terc~me: KAMRAN ŞERiF 
- Daha çabuk aidemez misin, j yajlı, üzerinde karnaval eıhabı aibi bir 

Meyer? eıbap, otomobile kurulup bir ekpreı tre· 
- Maalesef imkanaız, Madam. . ni peşinden yakalamaia kalkıtmıttı. 
Donka Romence bir küfür savur- Belki de sabiden deli idi. Zaten Holly-

du. Sekizi otuz altı seçiyor. Daha wood'daki insanlann çoiu b:r türlü de
Hollywood'un ticaretgah olan Los lid:r. Dudakları krmıldayordu. Elleıini 
Angeloa aokaklariyle kaynaıtıiı nok- tacının üstünde kavut'.uımutlu. Belki de 
taya bile gelmemiılerdi. dua ediyordu. Sabık müh...,dis Meye.-

- Trene yetiıecek miyiz? Bu komedyacı kad nı kemali hulôsla İ•· 
Meycr biran durarak: " tihlcar ediycrdu. Direkıiyon:ı sanlıp bir· 

1 - Hayır, imkansız ma?a'n ! d•n bire dolambaçlara saptı, yokuılar 
Weatern Avenue'nin köşesinde- brmanmağa baıladr .. 

ler. Tevakkuf itareti yazıyor. Artık Donka çok bir şey düıünmüyordu. Bu 
hiç üın.it yok. Oliver gidecek. yarış esnasında zihninden ges_en §eyler 

Y E§İI ıtık otomobile yol verinceye yeknaıaktı. 
ka.dar Donka bir karar veriyor. - Oliver. Oliver, Oliver ... Seni görme-

Wesrtern Av,nue'dcn dün, Pasade !iyim! Oliver, gitme, Oliver .. 
na'ya git. Tren ora ya yarım saatte Artık onu bir kül halinde gözünün ö-
gider .. Yetişebjliriz. nüne ge•iremiyord 1 .. Yaln z bir parçası· 

Meyer cözünün uc:ı ile b:"~L Kadın· nı, bjr tav =--ını görüyor, bir ka~L~haı nı, 
da tam bir çr'ıı:ın hali vardı. Suratı mıık· ehemmiyetten ari, çocukça bir kelimesini 

MİLLiYET ÇARŞAMBA l~ TEŞRlNlSANl 1933 

Cenevredeki toplanhlar
dan artık hayır yok mu? 

(Başı l inci sahifed•) Jngiltere Beyaz kitap ı;ıkarmıyacak 
ümitleri kuvvetli surette sarsılmış- LONDRA, 14. A. A. -Avam ka-
br. marasında hükiimetin silahları bı-

M. Henderson, sözlerinin sonun- rakma konferansının 14 teşriniev-
da demittir ki : vel içtimaına takaddüm eden hadi-

" Ortada suiniyet olduğuna şüp- seler hakkında yeniden bir beyaz 
he edilemez." -•~ kitap neşretmek tasavvurunda olup 

Ortada tehlike var olmadığı hakkında M. Lansburg ta-
CENEVRE, 14. A. A - - M. Hen- rafından sorulan bir suale cevaben 

derson'un timdiki halde ortaya çı- M. Mac Donald demittir ki : 
kan yeni tartlar ve yeni vaziyet kar- " Hükumet istenildiği takdirde 
şısında Cenevrede daha uzun müd- bu nçfriyatı yapmaya hazırdır, fa. 
det kalamiyacağını söylemittir. knt hükiimet Cenevrede sarfedil-

M. Henderson'un bazı terakkiler 
elde edilmesi için daha kuvvetli 
bir karar alınmadığı taktirde ken
disini konferans reisliğine getiren 
Milletler cemiyeti meclisinin emri
ne hazır bulunmaktan batka yapa
cak bir iti kalmamıt olacağını söy
lemittir. 
Havaı Ajansı bu habere fU sa· 

brları' da ilave edebileceğini kayde
diyor: 

M. Henderson vazifesinden çe
kilmek mecburiyetinde kalacak o
lursa milleler cemtiyeti meclisine 
bir rapor verecektir. M. Henderson 
bu raporunda gerek silahları azalt
ma konferansının ve gerek Millet
ler cemiyetinin varlığını tehdit e
den tehlikeleri ortaya dökecektir. 

Kimi ta,kbih etmeli? 

LONDRA, 14.A. A. -Avam ka
marasında itçi meb'uslardan M. 
Morgan Jones'in hükumetin silah
ları bırakma siyasetini takbih e
den bir takririne cevaben M. Mac 
Donald hükiimet için bugünlük me
selenin beynelmilel bir anlatma 
elde etmek olduğunu söylemittir. 
Bu şerait inkitaf yolundadır. 
Eğer beynelmilel bir anlqma ya

pılamazsa lngiltere hükiimetinin va 
zifesi dünyaya, kimin takbih edil
mesi icap ettiğini bildirmek olacak 
tır. 

İngiltere, Fransa, İtalya, Ameri
ka ve bu meselede büyük alakala
rı olan küçük Avrupa milletleri i
le aıkı bir münasebet halindedir. 
Biz Almanlardan, sonra değil, tim
di gelmelerini işliyoruz. Biz Alman 
ların kendilerini bizzat temsil et
melerini ve bizzat kendi namları
na söz söylemelerini istiyoruz. 

Ve biz duyduh on yrllıh inkılaptahi 
tadı •• 

* * 
Kainat ün alsın,, öiünsün küre: 
Bir devrin tarihi onda yaıadı .• 
Türhlühten öz alan büyüh esere 
Kemal' dir diyorlar, Kemal' dir adı ... 

Edirne kız muallim mekt•bi son 
unıf talebesinden Sabahat Reıat 

EDiRNE MERlÇ IZClLERl 
Bizler, Ôztürk yurdunun güze/ Edir • 

nesinden 
Gönülden bir arzuyla kopup buraya 

geldih. 
Oradalei gençliğin ayrılıp sinerinden 
Bugünün sevincini kutlulamağa geldik 

••• 

mek üzre olan müsbet mesainin ve 
yapılmakta olan müzakerelerin 
menfaatı namına mümkün ise bu
nu yapmamasının muvafık olacağı 
mütaleasmdadır. Binnetice hüku
met bu hususta israr edilmiyeceği
; i ümit eder. 

" M. Mac Donaldm bu surette 
mutaleada bulunması üzerine M. 
Lıınsburg isrardan vazgeçmittir, 

Kontrol meselesi 
CENEVRE, 14. A. A. - Kont

rol meselesini tetkike memur ko
mite ,dün öğleden sonra yaptığı 
toplantıda, evvelce üzerinde anlat· 
ma yapılmıt olan lngilizlerin kon· 
trol hakkındaki projelerinin mad
delerine tekrar avdet etmemeğe 
karar vermittir. 

Sovyet Rusya'nın mümessili, 
kontrolun cihantuınul olması lüzu
munu kaydetti· Japon murahhası, 
kontrolu çok müfkil bir tekle koya
cak olan Japonyanm hususi vaziye 
tinden bahsederek bu meseleye ta
dilat müzakerelerinde avdet edece 
ğini bildirdi. Bu hususta Sovyet 
murahhası, sonradan teknik mahi
yette fikirler bildireceğini söyl .... 
di. İtalya murahhası İngiliz proje· 
sinden sonra yapılacak teklifler 
hakkında İtalya heyetinin müsten
kif bir vaziyette kalmak mecburi
yetinde olduğunu bildirdi. 

Nihayet, kontrol komisyonun hü
kiimetler, te9kilatlar veya tahıiyet
lcr tarafından verilecek tekliflerin 
tartları münakatası neticesinde, İn
giltere hükumetinin mümessiline 
direktif verdikten sonra Fransız ta
,•; atınnın kabul edilmek ihtimali 
ortaya çıkmıf oldu. 

Biz Türhlük güneıinin (Ulu Gazi) 
adımız 

Gönülden bir hasretle anan izci/eriyiz, 
Asyanm ortasında medeniyet tadıtnılZ 
ilk önce tadan biziz ve bugünün eriyiz 

* * * 
Yanarak içimizde inkıliibın alefi 
Edirnenin ufkundan Anharaya 

yiiceldik, 
Tarih denen varlığın bir teh eısiz 

günefİ 
(Kemal) adlı (Gazi) yi kutlulamağa 

geldik. 
Ya-n: Kız Muallim mehlebi tale. 

besinden Rana, Edirne 
Besteleyen: A. Yekta Bey• Kuı mu 

aUim mektebi musiki muallimi, Edirne 

Hergün bir yazı 

Ekmekçi.lik ve pastacılık 
için mektep açılıyor 

Maarif Vekaleti bu işe 
hassısını memur 

bir .ınüte
etti .. 

Bundan on be,, yirmi sene evvel; j 
yaşlılarımızdan ititiyorduk: 

- Bir gün gelecek ki, kundura 
boyacılarının bile elinde tehadet
namesi olacak!. Mektepten çıkma
yan berberlere it verilmiyecek ! •• 

Berberlerin bir çoğu timdiden 
mektep mezunu •• Neredeyse kundu
ra boyacılarına aıra gelecek •• Fa
kat ekmek hamurki.rlarile pastacı
lar için bir mektep açılması tim
d iye kadar nasılsa habra gelmemit
ti. 

Haber verelim ki, lstanbulda ek
mekçilik ve pastacılık mektebi a
çılmak üzeredir. Başlıca gıdamız 
olan ekmeğin nasıl yapıldığı öte-

-mekçilik v« paatacılık mütehaa:naı 
Eaat Bey 

denberi pek azımızı alakadar eder. 
Onun yalnız furun camekanların
da yapılmıt teklini görürüz. Puta 
ya gelince, bu daha ziyade lüks bir 
yiyecektir. Cinsini sormadan, çata
la babrıp yeriz. 

Maarif Vekaleti tarafından ek
mekçilik ve pastacılık mektebini te
sise memur edilen bir gençle, geçen 
gün bir tesadüf neticesinde tanıt· 
tım. 

Esat Beyin - bu gencin ismi -
bana anlattıklarını yazmağı fayda
lı buluyorum. 

Belçikada Maarif Vekaleti hesa
bına ekmekçilik ve pastacılığı tah-
3jf eden Esat Bey diyor ki: 

-Böyle bir mektep açmağa bü
yük ihtiyaç vardır. Çünkü memleke
timizde bu iki zanaat, batı bot bir 
halde bulunmaktadır. Ekmek ha
murkarları ve pitiricileri hemen de 
mesleki malumatı olmıyan kimse
lerdir. F urunlarımızda, pastahane
lerimizde çok iptidai vesaitle if gö
rülüyor. Çalı,ma tarzı eskidir. Sıh
hi ve fenni noksanlar aayılmıyacak 
kadar çoktur. Amele, furunlar üze
rinde ayak üatü çalıştığı için roma
tizmaya tutulur. Ve yuttuğu karbon 
gazı yüzünden sıhhati aık sık bo
zulur-

Bizde ekmek ötedenberi hamuru 
mayalandırmak, ve çiçek mayası, 
tatlı maya vesair maya tarzlarile 
ihtimar elde edilmek suretile yapıl
maktadır. Amale, bunu kendi ken
dine iptidai bir surette öğrenir. Hal 
buki Avrupa furunlarında ekmek, 
levure de boulanger ile yapılır ve 
ekmek bu maya ile ihti
mar ettirilir. Levure de ek
meği en iyi tahammür ettiren uzvi 
mikroplar vardır. Bu maya ile yapı 
lan ekmekler, hem daha lezzetli, 
hem de hazmedilmeleri kolaydır. 
Mektebimizin; ekmekçilikte yapa

hi ekmekçilik tarzı 
muktedir, furuncular 
çalışılacaktır. 

gösterile 
yetifmesi 

Pastacılığa gelince: Bu zan 
memleketimizde bir kaç müease 
ye münhasır kalmıştır. Pastacılı • 
İnce, hatti bedii zevki okfıyan 
it olduğu kabul edilmelidir. 

Mektebimiz, pastacılığı Türk 
lesinin içine sokarak pastaların 
vaini yapmasını bilir ev hanımlıı 
nın çoğalmasına hizmet edecek 

Bazı hanımlarımız pasta yap 
aını bilirler. Fakat bildikleri m 
dut bir kaç neviden ibarettir. 
1 Ialbuki pastacılıkta ibda kud 

mühim bir rol oynar. Mevcut bü 
pastacılarnnız Fransız paatacıh 
m, yarım yamalak öğrenmitlerd 
Yapılan pastalar, bet on çe9idin 
çindedir. 

Ekmeklerimiz ise, Fransızla 
Pain de menage dedikleri su, un 
tuzdan mürekkep olan bir tek 
viden ibarettir. 

Sütlü, çavdarlı, üzümlü, yula 
meyvalı ekmek nevilerinin hiç 
rini bilmeyiz. Bir aralık üzü • 
ekmek yapmağa çalıtıınlar oldu. r 
kat, bu ekmekler, aranılan nefa 
te değildi. 

Maarif Vekaletinin çok yerin 
olan bu tetebbüıü, herhalde bü 
faydalar temin edecek ve ekmek, 
lik, pastacılık mektebinin yetif~ 
receği gençler, bu zanaati de Av 
palılar derecesine getireceklerdir •• 

Esat Beyin izahatını dinledinİ · 
Demek bir kaç sene sonra, kagir 
pılı muhtetem furunların önün 
en modem tekilde giyinmit tenı 
pak gençlere rasthyacağrz ve bıı 
!ara "hamurkar,, demeğe dilinı 
varmıyacak ... 

Mektep mezunu hamurkar .• Bs 
Iım daha neler göreceğiz? 

M. SALAHADDlfl 

Yeni ölçüler 
Ve ayarlar 

(Başı l inci sahifede) 
kında lazım gel•n muameleye tevel 
sül edilecektir. . 

Kudret Bey, Bundan sonra ilk ~ 
çü muayenelerinin mıntaka müfett 
leri ve senelik muayenelerin mınt&~ 
müfcttitlerinin verecekleri direktif 
)er dahilinde belediye ayar memur! 
rı tarafından ne suretle yapılacağı 
imalathanelerin defter tutınak mel 
buriyetinde olduklarını söylemi§, ol 
imaJatmda nazarı diklcate alrnac 
uınumi ve fenni hükümleri ve her Qı 
çü aletinin kendi hususiyetlerine n~ 
zaran nizamname mucibince gözÖO 
de tutulması icap eden şartları i~' 
etmİ§ ve bunlara ait resimler c!e gO• 
termittir. 1 

Konferan~ın aonunda, bir müsah' 
be yapılmıı ve Kudret Bey amiller 11 

rafından sorulan bi.- çok suallere c.t 
vap1ar vererek alakadarları tenvir 
miıtir. Mmtaka müfetti~leri de, sil 

ti hu•usiyede imaliithanelerle tel1' 
ederek kendilerini tenvir etmektedİ 
ler .. Kudret Bey, lüzum görülürse b 
konferans daha v.:recektir. Konfer~r 
sı müteakıp kendiaile görüş en muh8 

ririmize Kudret Bey demiştir ı,i: 
- Diğer mıntakalara memur rı' 

fettiı arkadatlar, k&milen mıntakıJl 
rına gitıniılerdir. Biz de kanunun 1 
bikatına hazırlanıyoruz. latanbul "'' 
taka tetkili.tı, itin derecesine gC 
tevıi edilmek Üzere ıimdilik çalıı"'' 
ia kafi mikyasta ikmal edilmiıtir. 

-1 cağımız uri değitikliğe önayak ola-_ ______ __. ______ ..._.._..;ı cağına tüphe yoktur. 

Mektepte, talebeye fenni ve sıh-Cümhuriyet poliai g• Çİf resmi nrasında .•• 

Almanyaya aiden lktıaat mijstet• 
Hüsnü Bey bir kısım iletler göndef 
miıtir. (Bu ilet doğrudur) diye ölç 
!eri damaalamağa mahsus aletler 
iki üç güne kadar gümrükten çıkaı1 
Jacakbr.ı' 

duyuyordu. Rodoaita yetit kırmızı lile
lerden birini koparmak için nasd iiiliyor• 
du? Ktrbacile d"ılerine vurarak nasıl toz• 
lannı silkiyordu? Bir iskemleyi naoıl ye
rine koyuyor, ıiırara11Dı yakmadan evvel 
masanın üzerine naaıl üç defa vuruyor· 
du? lıte bir merdiven çıkıyor, kaıketin.i 
giyiyor, bir tr&f aynaoında kemaliciddi
yetle kendiıini seyrediyor.. Vücudunun 
en iyi kıanu omuzlan, sonra ince parmak· 
ları ve dizleri ~i; dizleri bronz bir hey· 
kelin dizleri kadar mükemmeldi. Ekoe
riya bilaaebep içini çekerdi. Pijamaıının 
ön cepleri üzerine ipekle markaları itlet· 
mitti. 

- Dahl!l ona dair ne biliyorsun? Ne? 
En güzel kravatı açık kurıuni benekli 
kravatıdır. Eski bavulunu pek ıever. Sert 
yakalıktan nefret eder. Saçları tarçın ko
kar. Allaha inanır, pek çok değil, biraz. 
Göğıü pürüzsüz ve çok kabanktır; kolu
nun alt nda biraz ıanıın tüy vardır. Par
mağın:a annesinden miras kalan küçük 
elmaslı bir yüzük vardır; bu yüzüğü par
mağından hiç ayrrmaz. Daha ne? Ne? 0-
liver, b:mden uzaklaıırken sana dair ak
lımda ka!an bundan ib-ret mi? Oliver, 
şekerim ... Gittin değil mi? 

Birdenbire çiçek açmıı portakal ağaçla
rıı:un kokusu, ağır dalgalar halinde, oto-

mobile kadar aeldi. Şimdi otomobil bü
tün süratile, tehir haricindeki mey•a 
Lahçelerinin yanından aidiyordu. Losbu
aelos ayaklarının altına aerilmit ıribiydi. 
Yol tepeden tepeye aıçrayordu, 

- Yetiıecek miyiz. Meyer? 
-Belki. 
- Daha kaç mil var? 
Şoför omuzlannı ıilkti. 
Donka eJini yan ceplerinden uirine sok

tu, bir sigara yaktı, biran içtikten aonra 
Meyer'in ağzına vereli. Şoför dumanı min
nettarlılda ciğerlerine kadar çekti, hatta 
giilümaedi bile. 

-Daha çabulc! Daha çabuk! Daha ça• 
bukl • 

Otomobil yalpalıyor. Hava rüzgarlı· 
iın temasile yarılıyor. Korna haykırıyor. 

- iyi, Meyerl iyi, iyi, iyi. 
Kilometre direkleri, evler, yollar. 
- Daha çabuk! Daha çabuk! 
Kötelerde, üzerinde "uDur!,, Kelimesi 

yazılı beyaz levhalar • 
Meyer duruyor. 
- Durma Meyer, durma, aenç! 
- Hayır geçemem. 
- Lizım! 
- Geçemem! 
- Oy!e i~e direksiyonu b~na ver! 
Pasendena'ya gelmitlerdi bile. Do •. ka 

ıoförü otorttuğu yerden itti. Yerlerini de 
iiftibilmeJeri bir kaç saniye sürdü. Şo
förün elleri luırıncalaımıfb. Kadın, Me
ycr'in tamamile ummıı elan volana me
tanetle aanldı, Akseleratöre bastı. P esa• 
dena'nm BrNrdwy'inde vitrin ve ıine
malann önünde akpm piyaauına çıkmıt 
ahali, bir oitomobilin bütün diğer otomo
"billerin dizisini kırarak kornasını haykır. 
ta ltaykırta, tevakkuf iıaretlerine bakma· 
fa bile tenezzül etıneden bütün süratile 
ıreldiğini görerek ürktüler. Mürur ve u
bnr karııb. Yaya g1denler koımağa bat
ladılar. Bir poliı ipretler yaptL arkala
nnda, çılgın b'r otomobil, İçinde bir ha· 
yalit ıı:ibi ıııldayan bir kadın intibaı bı
raktıldarını hi11ediyorlardı. 

Ufacık lıtasyon. bembeyaz ark lamba· 
lan. Çakıl taşlı rıbtnnm boyunca zariE 
bir surette 11ralanmış biber ağaçları. Ara
badan atladığı zaman Donk'nın bacak
lan titriyordu • 

Bir arabaya yük yükliyen bir ac!ama 
ıordu: 

- Ekspres getti mi? 
Adam cevap verdi: 
- Ri-: dakika sonra geçecek .• 
Donka'nm yüzüne bakmağa cesaret e· 

demedi? Hayreti ve ter biyesi buna mani
di. Donka arkasını dönünce alelacaip bir 

mahlük karırsında kaldığın· n ancak o z,tı'. 
man farkında oldu. Sarı b"r hayalet ailı' 
boyanmrı, bir kraliçe gibi aiyin:n.it bit 
kadm. Akıam batı aç•k, Peaadena istaS' 
yonunun rıhtam:nda .•• 
Adamcağız: 
- Belki film ç•virecekler, diye düıiil" 

dü. 
Rıhtımda halunan diğer bir kaç kiti 

aşağı yukan ayni feyi diitündüler. 
Bacak'.arı kaıkah ke•ilen Meyer ota' 

mobilden indi Donka omuzlarına ma~ 
tosunu Örtlü. Ona fen~ halde k ·zm ıt• 
ayni ~"1nndu biraz acıyordu da. Kadı~ 
aözlerini demiryolunun çifte ıeridi . 
dikmit, afyon yubnU§ bir insan gibi ıt~ 
lümsÜyDrdu. Kıyafetini tamam"lc unııl' 
mu§lu. 

Bu :ı.zgin koıuımadan sonra bir dald~ 
lık intizar rok bir ıeydi. Nihayet iıar'1 

!er göründü; hattın üzerinde iki fener lı' 
yümeğe baıladı. Lokomotifin gürültiİ1, 
tenha rıhtnn üzerinde koıuşan h>.lk. s• 
memur telaı etmeden odasında çıktı. f"' 
ta çuvallarını taııyan iki adam. yük•. 
lckJmotif, tnn, uzu'I bir lr >n ve ha~d J 
den fazla vagonlar, Tren istasyon~ git 
ve bir kaç- saniye, ~anki durmıyacaknırf 
bı oldu. Bu dakika esnası:ıda Donka'ı>' 

<Biımed• 



' l 

MlL-LfYET ÇARŞAMBA 15 T 193l 1 

·- ,,,. •• -' .., ......... ' - -:. ~":C.-.-- ···-- .•. ~ 

İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilo dan az olmamak •n:ere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarunız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uvalda Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,ıs landıtta Küp Şekerin Kilosu 39,so luruslnr. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. ~Jepodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteri ye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hes ıhma si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon b&§ına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres : İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. adresi : İstanbul, Telefon No. 24470. 5994 

Yeni 
- ... -~· 

..... 

. DEVREK, (Milliyet) - Kazıunıza bağlı Yenİ(:e Nahiyesi dahilinde Tefen 
'•t.ı.syonu ile B41lıkısık arasmdaki hat açdmıfbr. Meraaim Cümhuriyet 

t ~O.Yramımızın üçüncü günü yapılmııtı r. Lokomotifin önünde Gazi Hazretle
İ ~'niıı resimleri ve bayrak vardı. Köylüler trenin geçtiği yollara kısım kıaım 
~Okiilerek "Yaşasın Gazi, yaşaam fsm et Paıa, )'.8.§asm !'üınhuriyet ..... di:vo_ 
ağırmışlardır .. 

1 Antalya çarşısı muntazam hale kondu 

, 
1 ANTALYA, (Milliyet) - Size Antalyada yeni yapılan çarııdan bir 

~Öş,, gönderiyorum. Tekmil Antalyanı n böyle ayni sistem dükkanlarla çarpoı 
latızim edilecektir. Resimdeki gibi daha böyle üç cadde tanzim edildt 

' e 
ı' 

• 

Devrekten nakledilen adliye 
memurları 

DEVREK, (Milliyet) - Bura ceza 
'•iai Nıımi Bey Akşehir müddeiumu

f ~liğine, bura müddeisi Geyve hakim
' 1İiiııe, bura müstantiki Vakfıkebir 

ltıiistantikliii'ine nakil ve terfi etmİ§ler
dir, Bu adliyeciler halka kendilerini 

' Çok aevdirmit. cümhuriyet adliyesinin 
~tııdelerini kolaylıkla köylüye Ye hal

' •o. a,ılamıf deii'erli iruıanlardı. 
1 lı Memleketten uzaklatmaları kaaa-

6.da teessür uyandrrmı§tır4 

~ 
Devrekte cehaletle mucadels 
DEVREK, (Milliyet) - Devrek ka

lo.&tnd;. on altı yaıından kırk bet ya
~ lttıa kadar okuma yazma bilmiyen 

~lmaması için şiddetli mücadeleye 
lı~lanınııtır. Bu cümleden olarak i
~ltıci mektepte kadın ve erkeklere 4 
:erabane açılmıştır. Günlerden beri 
, •"Yam eden balkı okumağa alıştırma 
'~liyeti, mahalleler arasında, çarşıda 
~ ..... ayiıle gezen talebeler, Kayma· 
"'1l Beyin aokaklarda kadınları halk 
~"••hanelerine davet etmesi balkı okı. 
;"-ğa çok ıamdınruştır. ikinci mektep
•k.i ha.Ilı: dershaneleri bugünden itiba
~ çalışmağa başlamıştır. 

Oevrekte gençlik 
DEVREK, (Milliyet) - Müddeiu

'."umi Müfit Beyin gitmesile reissiz 
•~an Devrek Gençler Birliği bir ka~ 
llhıe kadar reis intihabatı için fıı ·ka 
>ı.,..ında toplanacaktır. Gençler Bir-
i" , kt hundan sonra faaliyetlerine bat· 

Bakırla altın değiştiren 
çingeneler 

DEVREK, (Milliyet) - Adapaza· 
rından kazamıza gelen bazı çingene.. 
ler mahallelerde saf kadınları gülüne
cek ve acınacak bir şeki lde aldatmıf

lardır. Bu çingeneler torbalarından Ç• · 

kardıkları bakır tencere ve sahanlaı·ı 

kadınlan kandırarak altınla değiştir
meğe muvaffak olmuşla,rdır. 

Fakat ço!< ıükür ki bu cinoğlu cin 
çingeneler büyük bir (değiıtirme) ya
parktn akdlı bir k-dm yaygaıayı 
baamıştır. Çingeneler kaçmışsa da tu
tulmak için jandarma sevkedilmiıtir. 
Bu hadise bana şu fıkrayı hatırlattı: 

Na.srettin Hoca eşeğini mezata çı· 
karmı~, bakmıt ki eıeği artıranlar çok, 
boca da pey sünneğe ba,lamış .. Niha
yet kendi eşeğini kendi paruile almış. 
Eve döndüğü zaman hoca merhumu 
karısı kapıda kar§ılamı§. "Kocacığım, 

demiş, bugün kaymak alıyordum, ka
pmın aralığından baktım, herif yarun 
okka kaymağı tartmakla meıgulken 
usulcacık kolumdan altın bileziklerimi 
çıkardım. Terazinin ;,kka tarafına 
koydum .. Kaymakçı görmedi. Yanm 
okka kaymak paraıile bir okkadan 
fazla kaymak aldım . ., Hoca elile sarı
ğmı ensesine devirerek: ' 4Ha karı ha .. 
demit, ben dı§andan sen İçerden ıa 
evi bir ıekline koyalım~.,, 

Tekirdağlılar daha buyuk 
vapur isteyorlar 

Beyoğlu Halkavi voleybol 
birincilikleri 

Bütün lıtanbul takımlarına açık ola
rak 17 teırinisani cuma günü başlaya

cak voleybol birincilikleri ıebrimizin bel
li baıh şpor hareketlerinden birini tef
'kit edecektir. Yaş itibarile müsabakalar 
küçük, orta ve büyük olmak üzere üç 
lı:atagori olacak ve her katagoride en 
yükaek sayı alan takım tunıuva birinci
si olarak lalam ve oyunculara mükafat 
verilecektir. 

Müsabakalar Meşnıt.iyet caddeıi N : 
45 Halkevi Beyoğlu krmıı jimanst;k sa
lonunda yapdacaktır. 

İsmet Pş. Hz. 
( BOfı 1 inci :nıhilale) 

dadır. Anla,Jıyor ki, 8<1!jvekilin 
Zonguldak ziyaretine Jİmdi za. 
man ve imkan bulunmuş oluyor. 
lktuat Vekili Mahmut Celôl B. 
ile Hakimiyeti Milliye BQfmu -
harriri Falih Rıfkı Bey 8Qfvekil 
Pa!jaya refakat edeceklerdir. 

Zonguldakta hazırlık 
ZONGULDAK, 14 (Milliyet) -

Başvekilimiz lamet Paşa Hazretleri 
lktısat Vekilimiz Celal Beyefendi-
le beraber Ege vapurile pertembe 

Feri köy - Şişli idman günü Öğleyin Ereğliyi ve oradan 

yurdunun kupası Zonguldaği tetrif buyuracaklan ha 
Feriköy _ Şişli ldman yıwdundan: ber alınlll1tbr. Bu büyük müjde sev 

F eriköy - Şitli idman yurdu heyeti res- 1 gili Baş vekilimizi yıllardan ve ay -
mi gayri federe spor ldüpleri arasın:l'a ' !ardan beri en taşkın bir iştiyakla 
cuhtelif semt sporcu gençlerinin yekdi- beklemekte olan Zonguldaklıları 
ğerile temasmı temin maksadile Feri· sonsuz sevinçler içinde bırakmıfbr. 
köyiinde idman yurdunun yaptığı yeni Başvekilimizin memleketimize ayak 
sabada bir ve ilôncitaknnlar arasında 1 baatıklan mutlu gün Zonguldaii'm 
bir kupa maçı tertibine karar vermiş- ve Zonguldak maden kömür havza-

tir İştirak edecek kliiplerin kayıt mua- sının en büyük iktısat ve tarihi bir 
melesi F eriköy - Şqli idttıan yurdu bi- dönüm gÜnÜ olacak, ve o gün bü -
naıında 15-11-933 tarihinden itibaren il tün Zonguldaklılar yüce b ir bay -
bir hafta fmüdcletle devam edeceğinden ram gibi Iı:uthılayacaklardır. içten 
bu müdldet zarfında b...- gÜn saat 18 ' gelen derin sevinçler içinde şimdi -
den 22 ye kadar ve cuma günü de öf;le- \I den her taraf donablmağa ve kar-
den evvel müracaat olunması • ı - b 

T 1 
. tirak' d k 1 şııama hazırlıklan yapı maga aş - m 

urnuva maç anna ıı e ece 1 1 Bedri 
klüp murahhaslarıııın 13 er kişi olmak Ü- anmıştır. __ 

ze.-e bôr ve ikinci takım oyuncularmm =-
idare he~m~ m~ddak fotoğrafla- Nadir Şah 
Tını hamilen teş.nflerı nca olunur. 

Kongreye davet Nasıl öldürüldü? 
Kaıırnp&§ll klübünden: 1 dare heye

tinde vuku bulan münhallerin yerine 
yeni aza İntihap etmek üzere bütün klüp 
roemuplarırun 20-11-933 pazarteai gü
nü ...,.t 10 da birlik binasına gelmeleri 
rica olunur. 

GUreş birinciliği 
ISTANBUL, 14 (A.A.) - Güreı 

Federasyonundan'! 
Cümhuriyet bayrıunmda Ankara -

da yapılmıf olan Türk.iye gÜreı birin 
ciliği müsabakalanrun ferdi neticele
ri evvelce ilan edilmişti. Yapılan umu 
mi taınif neticesinde mmta.kaların va~ 
ziyetleri aıağıda göaterilmi§ti 

1 inci latanbul 15 puvan. 
2 inci Ankara 13 puvan 
3 üncü Bursa 7 puvan 
4 üncü Eskişehir 4 puvan 

Balkan gUreş şampiyonası 
Bu sene yapdması mukarrer Bal -

kan güreı §ampiyonaamın icrasından 
vazgeçildiği hakkındaki nqriyat Üze
rine Güreş federaayonu umumi katibi 
Seyfi Cenap Bey Anadolu Ajansına 
JU beyanatta bulunmuştur: 

" - Balkan ıaınpiyonasınm yapıl
mamas1 hakk n ıla verilen bir karar 
yoktur.. Yalnız federasyon, halkın 
çok rağbet gösterdiği bu nevi büyük 
organizasyonlann i.craıma müsait hir 
bina bulunmadığı nazan dikkate ala· 
rak şampiycnarun talikini muvafık gör
mektedir. Son Balkan şampiyonası, 
Macar ve ltalyan güreıçilerin ziyare
ti esnasında vuku bulan intizamıız • 
tıklar, bütün bu müıabakalann hep -
sU.den daha fazla rafrb<>t göreceği 
muhakkak olan ikinci Balkan güret 
ıampiyonası organizasyonu etrafın -
da federasyonu bir hayli düşündür -
mektedir. 

Bunun içindir ki bu müaabakalann, 
açık havada güre~ yapılabilecek bir 
mevsime, ınesE"li nisana ta!iki çok mü .. 
nasip olacaktır. Yoksa güreılerin ic -
rasından vazgeçilmesi mevzuu bahis 
değildir.'' 

lstanbul ikinci iflas memurluğun-
dan: Müflis Albuhayır Kohen efendi 
tarafından alacaklılarına her sene 
yüzde beterden ve üç senede ö
denmek üzere yüzde onbet konkor
dato teklif etmiş olduğundan bu 
cihetin ikinci alacaklılar toplanma
sında müzakere edileceği malfim 
olmak üzere ilan olunur. (9865) 

(Başı 1 inel sahifede) 
10 dakika sonra ölmüttür. 

ANKARA, l~ ~A ) - Efgan se 
faTetinin bize verdiği malllmata göre 
yeci Efgan hükiimetinin dahil.:" ve 
hariçte takip edeceği siyase tin ana 
hatları §U olacaktır : 

Dahilde her türlü şiddet ve inti -
kam hislerinden uz2.k kalarak inti -
zam ve asayişi temin, ata hazreti Na· 
dir Şah merhum tarafından çizilen ve 
Efgan milletinin ilerlemesini ve yiik -
~etmesini gözeten siyasete devam edi
lecektir. Harici siyaaette de mevcut 
muahedelere riayete ve Efganiatanın 
beynelmilel münasebetlerinin inkişa -
fma çalışılacaktır. 

Taht etrafında 
Londra gazeteleri şu mütemmim 

ma!Uınatı veriyor: Ki.bilde Efgan 
Kralının ölümünün siyaai mahiyette 
olmadığı söyleniyor. Katil Abdülha -
tik, söylendii!'ine göre delinin biridir. 
Halbuki P~averden gelen haberler -
de, katilin bu i.§te yalnız olmadığı ve 
cinayetin tek mesulü gö.sterilemiyece· 
ği bildirilmektedir. Tahta iclas edi -
len Mehmet Zahir Hanın yerinde ka
labileceği §Üphelidir. Efganistanda bir 
çok taraftarları olmakla beraber, 
Amanullah Hanın da tahta geçmesi -
ne imkan görülmemektedir. Kral Na
dir Şahın kardqi ve elyevm Paris se
firi Veli Han, diğeri de bir parti rei
aidir. Maamafih her ikisi de şimdilik 
böyle bir makatta olmadıklanru söy
Jemiılerdir. 

Üniversitede de
vam mecburiyeti 

(Başı 1 inci sahifede) 
meainden sonra katiyetle taayyün ede 
cektir. Şmdilik, tasavvur edildiğine 
göre fakültelerde saat 15 e kadar ta
lebenin der•lerde bulunnum lazım gel· 
mektedir. Birçok talebe, kat'i şekil 
anlatıldıktan sonra, devam mecburi -
yeti oluna tahsillerinin yan kalaca -
ğına dair Oniverıite rektörlüğüne mü 
racaat etmiflerdir.. Y aptığmuz tabki 
kata göre, Üniversite talebesinin pek 
çoğu maişetlerini temin ve yÜksek 
tahsillerini yapmak için hariçte bir it 
le meıguldürler •• 

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

(9334) 8076 

İstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satmalma kom. il8.nlan 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıtaat ve müessesat ih- ı 
tiyacı için alınacak olan 450 
ton una teklif olunan fiat paha , 
lı görüldüğünden 16-1 1-933 
perşembe günü saat 14 le pa
zarlıkla satın alınacaktır. Şart 

1 

namesini göreceklerin her gün 1 
ve pazarlığına gireceklerin 
belli saatinde Merkez Satmal
ma Komisyonunda hazır bu- J 

lunmaları. (544) (6281) ' 
* • • 

Harbiye ve merbuti mek
tepler ihtiyacı için 7000 kilo 
kesme ve 4000 kilo çubuk ma- 1 
karna ile 1500 kilo arpa ve 1 
500 kilo tel şehriye 16 Teşrini
sani 933 perşembe günü saat 
14 te aleni münakasa ile alı
nacaktır. Taliplerin belli saı\
tinde teminatiarile birlikte 
Merkez Kumandanlığı Satm
alma Komisyonuna gelmeleri. 
(479) (5825) 8120 

Kuleli mektebi ihtiyacı için 
2450 çift tire çorap 19-11-933 
pazar günü saat 15 te aleni 
münakasa ile alınacaktır. Nü
mune ve şartnamesini göre
ceklerin her gün ve taliplerin 
belli saatinde teminatlarile 
Merkez Kumanda.,nlığı Sa 1 

tmalma Komisyonuna gelme- i 
leri. (482) (5848) 

sızı 

"' * ,,. 
Kuleli lisesi ihtiyacı ıçın 

3451 adet yün fanila 19-11-
933 pazar giinü saat 15 te ka 
palı zarfla alınacaktır. Nümu 1 
ne ve şartnamesini görecekle
rin her gün ve taliplerin belli 
saatinde teminatlari ile Mer
kez K. Satın alma komisyo
nuna gelmeleri. (481) 
(5849) 8123 

• • • 
Merkez Kumandanlığına 

bağlı kıt'at ve müessesat ihti 
yacı ıçın 3000 kilo Sirke 
15-11-933 çarşamba gunu 
saat 14,30 da aleni münakasa 
ile alınacakhr. Taliplerin belli 
saatte Merkez K. Satın alma 
komisyonuna müracaatları. 
(483) (5847) 8127 

• • • 
Maltepe Askeri Lisesi ihti

yacı için 300 metre nevresim
lik ve 1600 metre yatak çar
şaflık bez 16-11-933 perşem 
be günü saat 16 da aleni mü 
nakasa ile alınacaktır. Talip 
lerin belli gün ve saatinde 
Merkez K. Satın alma Komis
yonuna gelmeleri. ( 486) 
(5865) 8128 

••• 

Uenu Yollan ltletmeai 
ACENT Al.ARI ı 

ltara.klly • K&prllbqı Tel. 4Z36.iı 

Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :22740 

Karadeniz Sür'at Postan 
Ege vapuru 16 ikinci Te,rin 

Per,embe tam saat 18 de Galala 
Rrhbınmdan kalkar gidişte 1-
nebolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize ve Hopa'ya. Dö
nütte bunlara ilaveten Pa2ar ve 
Polataneye uğrar. (6284) 

Mersin Sür' at Postası 
Anafarta vapuru 17 ikinci 

Te,rin Cuma saat 10 da Sirkeci 
rıhbınmdan kalkar giditle İz
mir, Antalya, Mersin, Payas'a, 
dönütte bunlara ilaveten Alan
ya ve Küllüğe uğrar. (6282) 

Ayvalık Aralık Poatcuı 
Antalya vapru 15 ikinci Tef

rin Çarşamba saat 17 de ldare 
Rıhtmıından kalkar. Perfembe 
postaları kaldnılmıttlr. ( 6285) 

Badema : Mudanya postalan 
Cuma, Pazar, Salı günle
ri yapılacaktır. 

Badema : Bandırma postalan 
Cumartesi, Pazartesi, Per
~embe günleri yapıla
caktır. Bu hafta " Ad
nan" vapuru tahsis edil
mittir. 

Badema : Bartın postaları Pa
zar, Perşembe günleri 
yapılacaktır. 
Pazartesi postaları gidi9 
ve dönüşte AkÇ&lehire 
uğrayacaktır. Karabiga 
postasına her çar'amba 
"Bancbrma" vapuru kal
kar. (6283) 

-;====~ 
VAPURCULUK 

TORK ANONİM ŞiRKETi 
lST AN BUL ACENT ALICI 

Liman Han, T elelon: 22928 

MUDANYA YOLU 
BARTİN 

vapuru 16 Tefrİn.İaani Pe~
be saat 9 ,5 te Galata rıbtnnmdan 
Mudanya'ya gidip gelecektir. 

Y eniköy sulh 
İcrasından: 

Bir borçtan dolayı mahcuz bir aymalıı 

gardirop bir pirinç karyola 2 koltuk 6 

Sandaliye bir takım bir hah 21 tqrinisa

ni 933 ııalı günü aaat 10 ela Küçüle Mua-

tafapa:ıada Molla Hüsrev maballeainde Ka 

nı Sıcak sokağında 5 N o. lu hanede aç k 

artınna ile satdacağmda.ıı almak isteyen

i-in hazır bulunmaları il&ıı olunur. 
(9881 

1 ci iflas memurluğunda;;-; 
Kuzğuncukta vaki ezcayi bbiye 

ve kimyeviye fabrikasının mülkiyeti 

ve arazisi ve içindeki maki.ne ve 

alat ve edevat ve motorları pazar
lıkla satılacaktır. Talip olanların 

bu baptaki teraiti anlamak ve tek

liflerini bildirmek üzere bu günden 
itibaren mahı halin 20 nci gününe 
(dahil) kadar her gün saat 13 ten 
14 te kadar memuriyetimize mü
racaatları ilan olunur. (9863) 

ZA Yl - 52 aicil numerolu arahaa
lık ebliyetnamemi kaybettim. Y eniai a
lınacağından hükmü yoktur. Arabacı 

.Sadık. (9853) 

1 
1 

'
1Y"a;::aktrr. Kuvvetli uzuvlardan mü
"'kkep olan gençler çahıan ve çalışa
,_,, bir klüp istiyorlar. 

TEKIRDACI (Milliyet) - Seyri
•efain idaresi lağvedilmezden evvel Te
ı.irdağı limanına haftada üç dört posta 
vapur iı:Jerdi ve bu hatta işleyen Seyri
sefain vapurlarından Banıliırma Tekir
dağlılarm en çok sevmiş olduklan bir 
vapurdu. Gerek güverte yolcuları ve ge
rekse kamara yolculan için çok munta
zam teşkilatı olan bu vapur ilııi ay var 
ki yeni devlet deniz yollan işletme mü
dürlüğii.,ce Bartın hattına tahsis edil
mi, ve limanımıza işlemek üzere Gerze 
isminde bir vapur verilmi§'tir. Halbuki 

bu vapur küçük olmakla beraber arzu 
edilen eşyayı istiap edememekte ve ay
ni zamanda yolcularm iıtirahatlarr kat' -
iyyen temin olunamamaktadır. Bu yüz
den tüccafanın tikiyetleri fazlalaşmak
tadır. Haftada iki güne münbaoır olan 
bu vapurun bu hafta kafi gelmediğinin 
nazarı ehemmiyete alınması ve limanı· 
mızm iktısadi va:rıiyeti itibarile daha mü
sait bir vapurun Devlet deniz yolları mü 
dürlüğünce limarumıu. tahsis edilmesi 
ıelt.rimiz ve civar kasabalar tüccaranı 
tarafından istenilmektedir • 

lstanbul ikinci iflu memurlu· 
ğundan: 

Müflis Baldı: avcılığı 'irketıne aıt 
ve Anadolu hisarında Ahmet bey 
nezdinde bulunan baldı:çıhğa mü
teallik manyat vesaire açık arttır· 
ma suretile 23-11-933 perfembe gü 
nü saat 11 de mahallinde satılaca· 
ğmdan isteyenlerin Anadolu hisa
rında Ahmet Bey yalı91 civarında 
bulunmaları ilan olunur. (9866) 

lstanbul Levazım Yollama 
Müdürlüğünün vesaitleri kafi 
gelmediği zamanlarda nakli
yatın temini için Mayıs 934 ni
hayetine kadar muhtelif za
manlarda tutulacak vesaitin ki 
ralanması 22-11-933 çarıamba 
günü saat 14 te aleni münaka 
sa ile yapılacaktır. Şartname 
sini göreceklerin her gÜn mü
nakasasma iştirak edeceklerin 
belli saatinde Tophanede Mer
kez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonunda hazır bulunma 
ları. (488) (5894) 8152 

20-11-933 pazartesi günü saat 
14 pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gÜn ve taliplerin belli saatte te 
minatlarile Tophanede Mer 
kez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

f 
jl 

O' 
ı 

Memurundan; ber her, terzi ve rno.
~ngozuna kadar gençlerle konuştum. 
d epsinin fikri klübün hemen açdması-
1 rr. Anadolunun hemen hemen her 
jO.•abası gibi güçlü ve kuvvetli genç
t{!.f' Yetiştiren Devrek te idman yapmak up oynamak iç:n gençler canatryorlaı. 
ti ~nçler Birliğinin kısa bir zaman içe~ 

••ndc faaliyete geçmesi lazımdır. 

*** 
Askeri Baytar Tatbikat mek 

teh~nde bulunan 838 parça Ce~
rahi alatrn galvanizlenmesi (524) (6160) 8402 
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Tayyare piyangosu 
16. ıncı Tertip 2. inci keşide 

11 Kanunuevvel 1933 dedir 

Büyük ikramiye 
25,000 Liradır 

Bu keşidede ayrıca 10,000; 4,000; 3,000 
liralık ikramiye ve 20,000 liralık 

bir mükafat vardır. 

•cUlt ATa.rtzda11 ılzl ribye 
edecıct ota.ıı Eıao'ı • Fruit Salt• 
.,ııstabnnnı almalı: için mnhlik 
~ hud111unn be.kkmeyiniz. 

.. -ta.a· 
w ....... -... -... 

T.a . I 

Sabah••" 
aQam burı 
bardak sı> 
dervnunda 
bir t.ohve ı 
lco11~ı mık· 
don hOfıdlr, 

(9293) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - 3928 çift Yün Çorap ve 3928 çift Pamuk Çorap 

kapaL zarfla münakasaya konulmuştur. 
2 - Münakasa Şarfarı kağıdının tasdikli suretleri ko

misyondan alınabilir. 
3-Münakasa 6-12-933 tarihine raslayan çarşamba gÜ 

nü Yün Çorap için saat 14 te ve Pamuk Çorap için saat 15 te 
ayrı ayrı yapılacaktır. 

4 - İstekliler belli saatlerden evvel ayrı ayrı yüzde 7 ,5 
' muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektuplarını Komisyo 
na getirsinler. 

! 5 - Nümuneler her gÜn komisyonda görülebilir. r ·I (6240) 

İNSAN VÜCUDU 
ve muallim mektepleri, Vıe, Üniversite ve Tıp Fakültesi 

talebesi ve muallimlerimiz için lüzumlu ve memleketimizde ilk 

defa neıredilen bir eserdir. Avrupada sureti mahsusada tıb'et
tirilen bu eser adalelere, iskelete, ıinirlere, deveran ve hazım 
cihızlari!e, ak ve kara ciğerler, kalp, dimağ ve beı duyguya 
ait ayrı ayrı renkli tabloları ihtiva eder. Her uzvun yanında 

Türkçe iıimleri yazılıdır. Fiyatı 75 kuruştur. 

Naşiri: Kınaat Kütüphanesi - (9869) -

~ 1 ci iflas memurluğundan : 
1 Kuzğuncukta vakı ezcayı tıbiye 
ve kimyeviye fabrikasının mülki
yeti ve arazisi ve içindeki makine 
ve alat ve edevat ve motorları pa- ı 
zarlıkla satılacaktır. Talip olanla
rın bu baptaki teraiti anlamak ve 
tekliflerini bildirmek üzere bu gün- 1 
den itibaren mahi hlain 20 nci gü
nüne (dahil) kadar her gün saat 
13 len 14 te kadar memuriyetimize , 
müracaatları ilan olunur. (9864) 

lstanbul Asliye mahkemesi birinci ti
c:ıret dairesinden : 

Madam Satenigin lstanbul Balıkpazan 

:Ali çelebi Kürkcüler, Liomncular cadde

aind~ S..12 numeroda lıak Mitolam efen 

di aleyhine 932-675 numerolu dosya ile 

ikame eylediği 2133 lira alacak dava11n

dso dolayı müddeaaleyh lsak Mitolam e

fendi ikametgaru meçhul olduğundan i

lanen tebligat icra11na ve tahkikat günü 

olarak da 7-12-1933 perıembe ıaat 13,30 

a karar verilınit olduğundan yövmü 

mezkiirda Aıliye birinci Ticaret mahke

mesine gelmediği takdirde gıyabında mua 

mele ifa kılınacağı ilan olunur. (9852) 

Devredilecek ihtira beratı 
" içi bot ( mücef) maseni pervaneler " 

hakkında ihtira için İstihsal edilmit olan 
19 Tetrinisani 1931 tarih ve 1349 nu

maralı ihtira beratını ihtiva ettiği hukuk 

bu kere batkasına devir veyahut icara ve 

rileceği teklif edilmekte olduğundan bu 

husuıta fazla malUmat edinmek isteyen 

zevatın lstanbul'da, Bahçekapu'da Tat 
hanında 43-48 numara!arda u ·n vekili 
H. W. Stok Efend·ye müra<aat eyleme
leri ilan olunur. (9657) 

8388 

lstanbul dördüncü icra memurluğun
dan : 
Tamamına 4800 L. kıymet takdir edi

len Cibalide gül camii mahallesinin F e
ner caddesinde eski 220,222, yeni 174 
No. ]u tonuz a!'diye mahali il02 üstünde 
'>doları bulunan kargir geniı sabun fab
rikasını ve na temam mağazayi müıtemil 

c. nize methali bulunan İ§bu gayri men

kulün yarısı açık artırmaya vaz edilmiı 
olup 2-12-933 tarihinde ıartname11 

• divanhaneye talik edilerek 18-12-933 
tarihine müsadil pazarteai gÜ· 
nü saat 14 ten 16 ya kadar lıtanbul dor· 

düncü İcra dairesinde satılacaktır. Artır
maya iıtirak için yüzde yedi buçuk te
minat akçeıi ahnır .. Müterakim vergi, be

lediye, vakıf icaresi müıteriye aittir. 929 
tarihli İcra K. nun 119 uncu maddesine 

tevfikan sahibi alacaklılar ile diğer ala

kadarların ve ittifak hakkı sahiplerinin 

dahi a-ayri menkul üzerindeki haklarını 

ve hususile faiz •e masrafa dair olan id
dialarını evrakı müsbitelerile yirmi giin 
içinde İcra dairesine bildirmeleri lazım
dır. Akıi halde hakları Tapu siciİlerile ıa 
bit olmat'...:;..ça sah§ bedelinin paylaıma

sından hariç kalırlar işbu maddei kanu

niye ahkimına göre hareket etmeleri ve 
daha fazla malumat almk isteyenlerin 
931-463 No. doıyasile memuriyetimize 

müracaatları ilan olunur. (9862) 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden : 
Kaaımpafada Camii kebir ma

hallesinde Kebabcı sokağında (1) 
numaralı hanede sakin iken 11-9-
933 tarihinde vefat eden Huriye 
hanımın vasiyetnamesi açılarak ten 
fizine batlandığından kanunu 
medeninin 538 inci maddesi muci
bince bu bapta bir güna itirazı olan 
~a~ın ilan tarihinden itibaren bir ay 
ıçınde Beyoğlu dörılüncü sulh hu
kuk mahkemesine müracaatJ~ı Jü. 
zumu ilin olunur. (9837) 

·~ -- ·- ~ -~· 

Istanbu·I Ziraat Bankasından: 
Sıra 
No. 

810 
811 
812 

813 

814 
815 

816 

Semti 

Kadıklly 

Yeıilklly .. 
" 
•• .. 
.. 

Mahallesi 

Oımınağa 
Ümraniye 
Şevketiye 

Kllyiçi 

Şevketiya .. 
.. 

Sokağı 

Söğnt:ü 
Kalaycı 

Zümrüt 

çeşme 

Vapur iskelesi 

Eczacı çıkmazı ve lstuyon 
Bulvar 

Eskidi eski Sadetli yeni 

Cinsi Hine~ 

Ahsap dnkkin ark11ında bir oda 2/8 
Ahıap iki hane ve bir alur 2/4 
Ana arımı 518 Tamamı 

Ahıap ahır ve bıhçe 

Ahşap hane ve bahçe 
Ahııp hane Ye bahçe 

.. 
" 114 

Emlak 
No.sı 

304 
40,42,44 

2/58 
[mükerrer) 
(Tapu 13) 

(kapı 15-17) 
6 

Tapu 38 
kapı 40 

Hisseye göre ınu· 
hammen kıymet' 

250 T. L 
1500 
1000 

200 

400 
500 

" 
" 

" 
.. .. 

IKAglr hane Tamamı (Belediye 57) 2500 
" (tapu 44) 

817 .. " " " .. • " 1/3 44 600 
555 Yeniklly Ayanikola Ayanikolı Ahşap hına 3/4 97 300 :: 

Yftzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedel!eri nıkden veya gayrimübıodil bonosila ödenmek fizere yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller
den 555 ııra No. luıu pazarlıkla diierleri açık arttırma suretile satııa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 27/11/933 pazartesi günü saat 15 tedir. 
Şartname Bankamız kapısına asılmıttır. Senei haliye verıisile bdediye reıimleri müşteriye aittir. [6178) 

,·~--..;;E_V_K_A_F...;.;.M~U~D~l~R~lY~E~T~t;....;;İL~A~- N~L~A~R~I;.._ __ _,I 
Mimar Sinan asarından Rüstem paşa Camiişerifinin 

kurşun alçı çerçeve ve sair tamiratı 14-1 1-933 tarihinden 
7 -12-933 tarihine kadar kapalı zarf usulile münakasaya vaz 
edilmiştir. Bu gibi işleri deruhte etmiş müteahhitler şartna 
meyi almak üzere İstanbul Evkaf Müdüriyetinde inşaat Fen 
Hey' etine ve münakasa günü olan 7-12-933 saat 15 te Evkaf 
Müdüriyetinde kapalı zarflarını usulü dairesinde Encüme
ni İdareye tevdi etmeleri ilan olunur. (6277) 

Kıymeti 
Muhammen esi 
Lira K. 

276 - 46 

1250 00 

70 

75 

49 88 

16 34 

416 67 

' 56 25 

208 00 

2441 

1658 İnetro terbiinde bulunan Yen:bahçede 
Kaptan sinan paşa mahallesinde Y enibahçe 
caddesinde 11 No. lı kulübe ve büyük kuyuyu 
müştemil bir kıt'a bostanın 1/ 3 hissesi. 
Tamamı 5300 arşın nuktarında bulunan Bey
kozda Y alıköyünde serviburnu caddesinde 
eski 18 ve 20 yeni 5 No. lı maa bahçe fabrika 
mn 1/4 hissesi. 
Eski Mahmutpaşa yeni aüruri mahallesinde I 
sultan odaları hanının üst katında 5 No. lı 
odanın 1/5 hissesi. 
Mahmutpaşada Kürkçü hanının üst katında 
6 No. lı odanın 1/ 6 hissesi. 
Tamamı 133 arşın miktarında bulunan Sa
matyada Sancaktar Hayrettin mahallesinde 
Kocamustafapaşa caddesinde eski 196 ev
velce bozacı gediği halen arsanın 1/ 4 his
sesi. 
Tamamı 14 metro terbiinde bulunan Tavuk
pazarmda Hüseyin ağa mahallesinde çilingir 
sokağında 45/ 41 No. lı dükkan arsasının 1/ 3 
hissesi. 
Babıalide Hobyar mahallesinde Cığaloğlu 
yokuşunda eski 10, 10 yeni 29, 31, 33 No. lı 
kagir matbaanın 1 O 240 hissesi. 
Tamamı tahminen 225 arşın mıktarında bu
lunan Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesin-
de Sultançeşmesi sokağında 7 No. lı arsanın 
1 / 4 hissesi. 
Hocapaşa mahaUesinde Muradiye caddesin
de 46/ 21 No. lı maa hava dükkanın 
129600/ 3, 110,400 hissesi. 
Ortaköyde Uncu sokağında yeni 38 ila 44 
No. lu iki kağir hane ve altında bir fırın ve bir 

Barut ve Mevaddı 
• • 
lnfilakiye inhisarından: 
Avcılara ve zararlı yabani 
hayvanlardan şikayet eden 

çiftçilere ilan 

' 1 - Ahiren imal edilen büyük Yabani hayvanlara karşı 
kullanılacak kurşunlar ve bu kurşunla doldurulmuş av fişekle 
ri satışa çıkarılınıştır. Kurşunlar üstüvani ve tapa ile mütte
hit olduğundan av tüfeklerile kuUanılmalarında isabet sıh· 
bati ve nüfuz azami derecededir. "Yaoılan tecrübelerde bu 
kurşunlar iki santim kalınlığında altı adet kuru çam tahtasını 
delmiştir." Bunlar şok "ağzı daraltılınış " namlulu tüfekler· 
le de tehlikesiz olarak kullanılır. Bu kurşunlarla clolu fişekle• 
rin on adedini havi bir kutusunun fiatı 60 ve Yalnız kurşun• 
lardan beş adedini havi bir kutusunun fiatı 20 kuruştur. 

2- Dumanlı ve Dumansız Barutlarla ve büyük numero 
saçma ile do:u fişekler de satış~ çıkarılmıştır. Bıldırcın avı i- , 
çin yapılınış olup çok rağbet gören fişeklerimiz gibi bu fişek· 
lerden de memnun kalırsınız. j 

3 - Avrupa atış müsabakalarında birinciliği kazanan 
İRİS tapalarından ahiren getirilen her kalibradan bir mıktar 
sahsa çıkarılınıştır. Bu tapalar mantar ve yağlı keçe tapanın 
terkibi suretiyle imal edilmiştir. Bu Tanalar1n İstimalin
de namlu dahilindı:ki tazyik ve tüfenğin g~ri tepmesi azalır, 
ve saçmaların grupmanı daha muntazam olur. Meraklı avcıla 
ra sureti mahsusada tavsiye ederİ:l'. 

Yüz tapa ve Yüz adet mantar kapak ve iki yüz adet mu• 
kavva kapağı havi büyük kutusunun fiatı 100 ve on tapa on 
nıantar kapak ve yirmi mukavva kapağı havi küçük kutusu
nun fiatı 10 kuruştur. llk evvel tecrübe için bu küçük kutu
lardan alıp diğer lapalarla mukayese ediniz. Memnun kala
cak ve artık büyük kutular içindeki bu nev'i tapalardan baııka 
sını kullanmak istemeyeceksiniz. (6181) , 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . 

Deniz Levazım Satınalma 

dükkanın 1/ 6 hissesi. 45 OOO 
Atikali paşa mahallesinde Tavukpazarı cad-

Komisyonundan: 
16 T. kilo Kuru Fasulye : Açık münakasası: 90 Sani, 933 perşembe günü 

200 

desinde eski 15yeni 17 No.lu üstünde oda-
yı müştemil kagir dükkanın 24/ 160 hissesi. l 2ı; ÔOO 
Mahmutpaşada Çuhacı hanı üst katında 24 

kilo Nohut 
saat 14 te. 

f : Açık münakasası : 
Sani 933 perşembe 
aaat 15 te. 

16 T. 
günü 

No. lu odanın 1/ 4 h.issesi. 
1258 Çenberli taşta At~alipaşa. mahallesinde Ta- 10 000 

vukpazarı caddesınde eski 3 yeni 3,5 No. lu 
kilo Kuru Uzüm : Açık münakasası: 

Sani 933 perşembe 
saat 16 da. 

16 T. 
günü 

üstünde odaları bulunan kağir dükkanın 

150 
69/ 192 hissesi. 8 000 
Mahmutpaşada Dayahatun mahaHesinde kü-

kilo Zeytin yagı 'i Açık münakasası : 18 T. 

çük yeni handa birinci katta 1 O No. lu odanın 
.... Sani 933 cumartesi günü 

1/ 4 hitısesi. 15 000 
Saraçane ~marayas mahallesinde Sıoraça-

saat 13 te. 
: Açık münakasası : 18 T. 

175 
kilo Zeytin 

ne caddesınde 37/ 35 No. lu kağir dükkanın 

97 52 
nısıf hissesi. 15 000 
Boğaziçinde KandiUide Mezarlık sok-.ğın-

kilo Sabun 

Sani 933 cumartesi günü 
saat 14 te. -: Açık münakasası: 18 T. 

da taşlıbağ demekle maruf bağ mahallinin 
458/1440 hissesi. 20 000 kilo Pirinç 

Sani 933 cumartesi günü 
saat 15 te. 

:ı Açık münakasası : 18 T. 
. ~ukar~a se"!t, mahaJJe, sokak ve numaraları yazılı olan 

hisseli mahlul emlak satılmak üzere dört hafta müddet'e ilana 
konmuştur: lhale}eri .kanunuevvelin 9 uncu cumartesi gÜnÜ 
saat 15 tedir. Talıplerın pey akçelerile beraber rnahlfilat ka
lemine müracaatları. (6036) 

•• 
Marmara Ussübahri Kumandanlığı 

Satınalma Komisyonundan: 
Cumartesi günü 20,000 kilo Pirinç 9 1 .Kanun 933 

saat 10 da. 
Cumartesi günü 20,000 ki?o Sabun 9 1. Kanun 933 

saat 14 te. , 
~~niz Efradı ihtiyacı için yukarda nevi ve mıktarla-raı ya

zılı ıkı kale m erzakın aleni m ünakasası hizalarında vazı'ı ta
rih ve saatlerde İzmitte Kumandanl1k Satmalma Komisyo
nunda icra edilecektir. Şartname musaddak suretleri Komis 
y~numuzdan ve lstanbu"da Deniz Levazımı Satınalma Ko 
mlsyonundan alına~]ir. Taliplerin yüzde 7,5 nisbetinde temi
~atı muvakkate akçaları ile Koır.isyonumuza müracaatları i
lan olunu~. ( 622=!) 

Sani 933 cumartesi günü 
saat 16 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı tçin yukarda cins ve mıktarı ya· 
zılı erzakm münakasaları hizalarındaki gün ve saatlerde yapı 
lacağından şartnamelerini görmek isteyenlerin hergün ve me:ı: 
kur erzakı itaya talip olacakların da münakasa gün ve saatle
rinde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Kasımpaşada 
Deniz Levazım Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(5844) 8126 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
1 - Fakülteler ve bunlara bağlı mektep ve enstitülerde 

tedrisat 18 Teşrinisani 933 cumartesi gününden iHbaren baş· 
layacaktır. 

2 - Açılma resmi Maarif Vekili Beyefendi tarafından ya· 
pılacaktır. .f 

3 - Alakadarlara tebliğ olunur. (6224) 

Umumi Ne,riyat ve }'azı iş /eri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

8488 


