
Ölçü ve ayarlar kanunu bu 
sene de tehir edilecek değil
dir. Onun için herkesin şimdi
den hazırlanması lazımdır. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

lngiltere yeniden Üç kruva
-.ör inşasını düşünüyor. Ro
manya kabinesi teşekkül etti, 
M. Titulescu mevkiinde kaldı .• 
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Türkiyenin 
Sulh politikası 

Türkiyenin dahil! ve harid siyasetinde 
hakim o!an pronsipleri anlanak için Baı
\rekil Paı:a Hz.nin son bir ay zarfında 
İrat ettiği nutuklan !'Özden geçirmek ka
fidir. Vuzuh ve samimiyetle ifade olunan 
bu prensiplerde, bi?"ibirini nakzeden hü· 
kümler yoktur. Sekiz on ı tne E.vvel, ana 
ıneseleler nasıl mütalea edilmitse, bugün
lı:ü görüı larzr Ca aynıd r. Es~ıen nutuk· 
larda ifade edilen p ensiplerin yanı ba
fında, ayrıca canlı misaller, müspet eser .. 
ler de gösteriliyor. 

Şüphe yok ki, memleket idaresinde 
hiç l: ir dava, hiç bir prensip yalnız kuru 
ıözle, k.1ru tem"natla yürütülemez, yaşa
blamaz Bu itibarla, şahsı namına, fırka
sı namına, batında bulunduğu hükümet 
nam·na millete verdiği sözleri. müspet 
"e canlı ea.rlerle teyit etm. miş olsaydı, 
ınuhterem Baıvekilin nutuklarında milli 
ınuhitimize ve harici aleme emniyet ve
l'en, o kuvvetli sözler ve iddialar buluna
mazdı. Cümhuriyetimizin onuncu yıldö .. 
nümü münasebetile memleketin dahilinde 
"e haricinde yapılan bunca tezahüratın 
9ebeplerini bunda aramalıdır. 

On sene zarfında, bir asırda ancak ta
lıakkuku mümkün olan feyleri yapbğı
lnız doğrudur. Bu hakikate inmırken, 
lıatka bir hakikati daha unutmamak la
tınıdır: Bir asırlık itleri on senede tahak
lıuk ettirdik; fakat - eski ölçü ile -
daha bir kaç aurda tafıakkuku mümkün 
olan Ye siyasi, iktisadi ve içtimai Y"!'I• 
)qmuz için zaruri bulunan daha bir çok 
lnübim lılerimiz var. Onun İçin kendimi
ııe olan inanııımız, batkalarının hakkı
lnızda gösterdiği sevıı:i ve takdir tezahü
l'lıb bizi ıı:unıra uyuıukluğa, tenbelliğe 

&ötürmemeli, b'1akis yeni vaziyet ve va
ıtifelerin istediği mes'uliyet ve fedakarlık
ları göze almaldır. Şurası muhakka ki, 
Yar~nın vaıi'" e ve mes'uliyetleri; dünkü 
\ı'e bugünkü vaz:fe ve mea'uliyetlerimiz
den daha ağır olacakllr. Siyasi ve iktiıa
di hayat şeraiti güçlettikçe: Vazife ve 
ınes'uliyetler ve bunların tabii neticesi o
lan fedakarlıklar da ayni nispette artıyor. 
Muhterem Baıvekil; Türk va · andaıının 
l>ütün bu vazife ve meı'uliyetlerinin hu
dudunu, Ankara Hukuk Fakültesindeki 
nutkunda ne ırüzel anlatmııtı ! 

Türkiyen"n "yurtta sulh, cibuıda 

tulh!., ile ifade olunan harici politikasın
da derin JHr samimiyet olduiunu herkes 
IÖyliyor. Kanaatimizce bu politikamızı sa 
dece "samimiyet,, sözile anlatmak tam 
Lir t•Y olmaz. Yurtta ve cihanda sulbü 
t<ınin için Türk milletinin katlandığı 
lnaddi ve manevi fedakarlıkları da bunun 
l'anı batma, hatta en b-ıına koymak la
ltıınd r: Yimıi sene evvelki hudutlarımı· 
:tın vaziyetini, nüfusumuz miktannı kim
"' unutmadı, Bugünkü milli hudut çerçi
"eıinde ka!mak kararını vermeden evvel 
llıilli, hissi, madd~ hudutsuz fedakarlık-

1-ra katlandığımızı da hatırlamak icap 
•der, Bu tehattiırun faydasını; yalnız 

-dalet ve hakikat bakımından görmemeli
dir. Onun başka milletlere canlı bir ör
~k o!maıı noktaıından da hususiyeti 
"ıırdır. 

Senelerdenberi devam eden beynelmi
lel silahsızlanma m"aisinin ıon günler
de çıkmaza vardığı, bunc:.~ toplanma ve 
Sıı!ışmaların havaya ııittiği anlaıılıyor. 
Neticenİrn hu tarzda tecellisine şaşmamalı 
dıı-. Asıl ıaıı'acak fey; mevcut vaziyet 
~e ıerait içinde ıilihıızlanma mesaisin .. 
den müspet faydalar beklemektir. ismet 
l'aıa Hazretleri tu silahsızlanma iıine ele 
lle güzel, ne doğru bir noktadan ba
lı'Yor: "Silahsızlarma iıine nihayet ver
ııı.ıc için si"ablanmayı icap ettiren vazi
>•tleri izale etmelidir!,. Gerçek, milletle
tiıı varlıklarını korumak için silablan
llıa mecburiyeti bakı oldukça İi!Alısızlan
llıadan bahsetmek, kendi kendimizi aldat• 
llıalctır. Türkiyenin balkanlarda, Karade
llİıde, Akdenizde takip ettiği sulh politi
lıaaı; komı.; mi:letleı· arasında silahlan
llıl mccburiyet:ni kaldırmaktır. Bu poli
~kamız, azami randımanını bulmu, de
•.•ldir. Fakat her geçen gün ve her geçi
~len tecrü~e; politikamızdaki isabeti bir 
aı daha teyit ediyor, 

Sulh meselelerinde, silahsızlanma me
l;\" •İnde muvaffak olmak için yalnız bir
~rafın, mahdut b'.r kaç milletin hüsnü
~l'eti kafi değ "ldir. Alakadar batka mil
~tlcrin de tcırikimesaiıi şarttır. Muhak
I ak ki, meseli Balkar !arda yaşayan mil· 
•tler bu §artı ve zarureti ı..'.<d'.r ettikleri , 
'~'>Iİmiyet n bi-az da fedrkirl k yoluna 
t'dikl<ri eün; bu mıntaka sulh, refah 

kınıından dünyanın en b>htiyar bir 
~~leke·i olaca'< .. Milyonlarca insanlar 
Ç.•~ ınukaddcr o~an bu ııü<el ak.beti ge
tık. 
~ tırenler, nasıl oluyor da, bu nıa·nf!vİ 
e tarihi mcs'uliyetleri düıünmüyorlar? 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

il 
'Başvekil İsmet Pş. Hz.Zonl ~~D 

guldak s~yahatine çıktı ~·---x:; ~ 
İsmet Paşaya Iktısat vekili refakat et
mektedir. Seyahat bir hafta sürecektir 

Vekiller Heyeti dün toplandı 
ANKARA, 15 (A.A.) - Bat -

vekil lsmeet Pata Hazretleri Zon
guldak kömür havzasını tetkik et
mek üzere bu aktamki trenle lstan 
bula hareket etmiftir. Başvekil Hz. 
ne lktısat vekili Celal, Hakimiyeti 
Milliye başmuharriri Bolu mebusu 
Falih Rıfkı Beyler refakat etmek
tedir. ismet Paşa, istasyonda Bü
yük Millet Meclisi Reisi Kazım Pa 
şa Hazretleri ile heyeti vekile aza
ları, mebuslar ve vekaletler erka • 
nile birçok zevat tarafından uğur
lanmıttır. İstanbul Oniveraiteaini 
açacak olan Maarif vekili Hikmet 
Beyefendi de ayni trenle latanbu
la hareket etmiftir. lamet Pata Hz. 
Zonguldakta bir hafta kadar kalr; 
caklardır. 

Heyeti Vekile İçtimaı 
'.ANKARA, 15 (Telefonla)" 

Bugün öğleden ~nra, Heyeti Ve
kile, içtima etti. 

• • • 
Batvekil Pata Hazretlerinin, 

Celal Bey ile birlikte bu aktam sa 

at 16 da Karadenize hareket ede
cek . Ege vapurile Zonguldağı tef
rifleri muhtemeldir. 

•• • • • 
Universitede bugün bir 
resmi kabul yapılacak 

Talebenin devam mecburiyeti takarrür 
etti, avans alınamıyor 

Maarif vekili Hikmet Bey 

Maarif vekili Hikmet Bey bu ıa • 
bahki trenle Ankı.radan ıehrimiıı:e ge 
lecektir. Vekil Bey sabahleyin Üniver 
site rektörü Dr. Neıet Omer ve mü -

favir M. Malche'le görüıecek, öğle • 
den sonra bir resmi kabul yapılacak
tır. Resmi kabulde bütün Üniversite 
profesörleri Hikmet Beye takdim edi
lecektir. Vekil Bey cumartesi günü 
Üniversitenin açılıf resmini yaparak 
bir nutuk söyJiyecektir. Hikmet Be • 
yin bir müddet burada kalarak Üni -
versite işlerile meıgul olması muhte • 
meldir •• 

Devam mecburiyeti 
Öğrendiğimize göre talebenin fa

kültelere devamı mecburidir. Tedrisat 
öğleye kadardır. Öğleden sonra ıemi 
ner mesaisi ihtiyari olacaktır. Tedri .. 
eatın saat üçe kadar olacağı tahakkuk 
etmemiıtir. 

Üniversite için yllpılacak bir mil -
yon dört yÜz bin lirnlık istikraza mah 
suben Üniversite tarafından bir mik
dar avans alınması meaeleainin kanu • 
ni §artlar dolayısile mevzuu ba'lıso -
lamıyacağı anlaşılmıttır. istikraz hak 
kındaki layiha yakında BüyÜk ,':lil
let Meclisinde müzakere olunacak ve 
kesbi kanuniyet edecektir. Maarif ve
kaletinin yapacağı bu istikraza Ma 
liye vekaleti kefil olacaktır. 

Yeni Fransız kabinesi 
dün itimat reyi aldı 

Müessir emniyet teminatı olmadıkça, 
hukuk müsaviliğinde anlaşılamıyacak 

PARIS, 15 (A.A.) - Dün meclis
te harici siyaset hakkında yapılan mü 
zakereleri dinlemeğe birçok halk gel 
miıti. 

Celse, 15, 10 da açıldı. Meclis re
isi M. Bouisson geldiği zaman me .. 
busların yerleri henüz boıtu, fakat M. 
Sarraut ile M. Paul Boncour yerlerine 
oturdukları zaman bütün yerler dol
muıtu. ilk olarak Radikal sosyalist 
hatiplerden M. Nogaro söz aldı ve §Un 
ları aöyledi: 

1 
- Hukuk müsavatını elde edebil

mek İçin, hukuk karııımda müsavat 
göstermek lazımdır. Bir milletin bir 
ta~?.flı iradesi karı111nda eğilemeyiz, 
Ya Almaı.;•" aulh siyasetine dahil o -
lacaktır. yahut s.:lh yolunda mütesa
nit olan milletler ıulhi.i kurtarmasını 
bileceklerdir. M. Paul Boncou~ aöz al 
dı ve kürsüye çıktı. 

"11-12 hadiseleri bizi hayrete du -
çar etmedi, fakat noktai nazarımızı 
da değİ§lİrmedi. Almanya, dinamizmi 
harice yapılmak istidadını gösteren 
metalibat ahengini arttıracaktır. u -
zun bir depreaaion devresi geçirdikten 
•onra Alman milleti bu yüksek heye-

Fransrz Baıııekili M. Albert Sarraut (Devamı 6 ıncı sahifede) 

DEMİR AG 
-o--

Her bucaktan memleketi 
saran hummalı bir faaliyet 

--o--
Son inşaat faaliyeti ne safhada? 

BAŞKIL, 15 (A.A.) - Demiryolu 
bugün halkın çoıkun tezahüratı ara
sında Başkil kaza merkezine girmiı
tir. Batkil F evzipa§a - Diyarıbekir hat 
tı Üzerinde ve F evzipaıadan itibaren 
319 uncu kilometrede bir istasyondur. 
Ray dötcmesine 83 üncü kilometrede 
ki Fırat İstasyonundan baılanmııtı, 

ANKARA, . 15 (A.A.) -Yapılmak 
ta olan demiryollarının bugünkü va
ziyetleri etrafında §U ma!iimatı aldık; 

Ergani hattında Erganiden 15 ki
lometre ilerisinde, Irmak - Filyos hat 
tında her iki taraftan 50 şer kilomet 
relik kmm üzerinde çalışılmaktadır. 

Bunlardan baıka, Sivas - Erzunım 
iatikametinde Sivastan itibaren 20 ki 
Jometre üzerinde ve ayni zamanda 
Malatya iltisak hattında da ite baılan
mııtır. Halen bu iki hat üzerinde iki 
binden ziyade amele çalıımaktadır. 

Hanım doktorlar 
Kendilerine cemiyete gir
mek hakkı verilmeyecek mi 

r 

~tibba Muhadenet cemiyetine mu 
halif olıuı •enç doktorlar zümresi, ce 
miyete ua. -olabilıuek için bir çok ka
yıtların bulunduğunu ileri sürerek e • 
aaı nizamnameye itiraz etmektedirler. 
Nizamnameye göı"e, cemiyete mektep 

Latife B~kir H., Ziya Nuri Paşa 

ten yeni çılmuı doktorlar, altı lin a
idat vermeyenler, ve hanım doktorlar 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Polisteki 
Rüşvet tahkikatı 

lşir. zannedildiğinden şü
mullü olduğu söyle~iyor 

Beyoğlunda Merzuka Hanım na • 
mında birinin itlettiği randevu evin • 

den rüıvet alırken 
hakkında cürmü 
metbut tertip edi -
Jcn ve bu parayı 
Beyoğlu Merkez 
memuru HulUai ve 
aerkomiser Mücip 
beyler namına al
dığını aöyliyen Re
mzi Efendi ile di -
ğerleri hakkındaki 
tahkikat daha ge
ni§ bir ıekil almak 
tadır. Meselenin 
mahiyeti itibarile 

Hulüsi Bey rengi de değiımek 
te ve rüşvet hadise 

sinin ıümulü geniılemektedir. Dün bu 
hususta ifadelerine müracaat edilmek 
üzere bütün umumhane sahipleri po
lis müdiriyetine davet edilmiılerdir. 
Bir k111m!arı da kendiliklerinden mü
racaat ederek bildiklerini söylemişler 
dir. Bunlardan bir kısmı rüıvet alın
dığını, bir kıamı da alınmadığını aöy
lemiılerdir. Meselenin bugün aldığı 
ııekle nazaran daha bazı randevu ev
lerinden muhtelif suretlerle para alın 
dığının anlaşılmak\a olduğu aöylen
mektedir. Şimdilik gerek Hulusi ve ge 
rek Mucip Beyler aleyhine kat'i bir 
delil el<le edilememiştir. Dün poliste 
ifadeleri alm,.nların ortaya sürdükle
ri ittihamların t .. vsikine büyÜk bir e
hemmiyet atfedilmektedir. Diğer ta • 
raftan işin adliye safhasındaki tahki
kat ta devam ediyor, 

Yunan heyeti geliyor 
Yeni yapılacak ticaret mukavelesinde 

bazı formaliteler kolaylaştırılacak 
Bu ay sonunda müddeti bitecek o

lan Türk - Yunan ticaret muahede • 
sinin tecdidi için bugünlerde Ankara 
da müzakerata batlanacaktır. 

Müzakerata İ§tirak için Yunan lk
tıaat nezareti ticaret §Ubeıi müdürü 
M. Teodoropuloa, Hariciye nezareti. 
mukavelat şubesi müdürü M. Argiro
pulos, M. Saprovidis bugünlerde Ati
nadan şehrimize gelerek lıtanbulda -
ki Yunan tüccanndan M. Papas'ın da 
iltihakile Ankaraya gideceklerdir. 
Ankarada cere yan edecek müzakerat 
neticesinde bütün · esaslar hazırlan -
dıktan sonra Yunan lktısat nazırının An 
karayı ziyareti, ayni zamanda lktısat 
vekilimiz Celal Beyefendinin Atinaya 
viki olan ziyaretini iade mahiyetinde 
olacaktır. M. T oka~'ın, dün kendisile 
görüıen muharririmize verdiği malU
mata göre ilk altı aylık mukavele, 
tarafeyn İçin faydalı olmu§u yalnız 
formaliteler itibarile bazı mütkülat 
görülmüştür. Yeni mukavele, pratik 
esaslara göre hazırlanacağından bu 
müıkülat ta kalmıyacaktır. Yunan 
Başvekili M. Çaldariıin Ankarayı zi
yuetinde yapılan temaslar neticeain
de esasen bazı anahatlar tesbit edil
mitti• Hülasaaı, Türkiye ile Yunanis -
tan arasındaki ticari münaıebabn in ... 
kişafı için her türlü kolaylıkların tat
bikı da, gümrük resimlerinin rüçhani
yet esasına göre tenzili ve bili.hara 

Yunanlktısat nazırı M. Pe•m.:zzoğlu 

büıbütün ilgası, tütün, üzüm ve İncir 
gibi iki memleketin ayni neviden istih 
aa)i.bnın hariç piyasalarda, tarafeynin 
ticareti zararına rekabete meydan ve 
rilmemek üzere fiyat ve satı§ tarzları 
nın teabiti, sanayi sahasında çeıit ve 
kalite meıeleainin halli i1e tasnif siste 
mi Üzerinde çalıtılmaaı merkezinde 
idi. Bu esaslar dairesinde Anl<arada 
teferrüatta teıbit ve tatbik tekilleri 
görüıüJecektir. 

~ . ,. 
.. -

' • l 
ı 

Yeni ölçüler için esnafın 
seferber olması lazımdır 

! Kanun tatbikatının yeniden tehir edi
leceği tamamen asılsız ve yanlıştır 

Bütün esnafa ve alakadarlara yeniden muhtelif 
vasıtalarla tebligat yrı.pılacakhr 

lıtanbul mıntakası ölçü ve i.yar -
lar batmüfettiıi Kudret Bey dün vali 
muavini Ali Rıza Beyi ziyaret etmit
tir. Bu ziyaret eınaıında 1 Kinunusa 
niden itibaren tatbik edilecek olan ye 
ni ölçüler, vtzinler m.eseleıi hakkında 
görütülmüıtür. 

Bu hususta alakadar tüccar ve eı
nafın1 bütün teıviklere rağmen ıü -
ratle hareket ederek yeni ölçü ve ki
loları tedarik etmedikleri görülmekte
dir. 

ÖlçüJer için Avrupadan IJ..tısat ve 
kaleti lazım gelen nümuneleri ve öl -
çillerin damgalanmasına ait aletleri 
getirtm,iı ve akadarlar.a da bildirmiş
tir. 

Ölçüleri yetiıtirmek için ıehrimiz -
deki bir fabrika ile Ankarada lmaltı 
harbiye fabrikası da faaliyete geçmiı 
bulunmaktadır. Bu fabrikalar memle 
ketin ihtiyaçlannı temin edebilecek
tir. 

Avrupaya gilmİ§ olan lktısat veki. 
leti müsteşarı da bu iıle meıgul olup 
mübayaa edilen damgaları ve nümune 
leri göndermektedir. 

Fakat alakadarlar bunları vaktinde 
tedarik ederek damıa ettirmez1erae 
tatbikatta büyük müıkülat mevcut o
lacağı anlatılmaktadır. 

Bazı eanaf ve tüccar da geçen ae
ne olduğu gibi son dakikada kanu -

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• 
Belediye kooperatifi satış mağaza aının küıat merasimi buırün öğleden 

sonra yapılacaktır. Maamafih mağaza da dünden itibaren satııa batlanmııtır. 
Resmimiz mğazadan bir köşeyi ıröster mektedir. 
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HARiCi HABERLER 

Yas.an : S. N. Heı- !.akla (Milliret) indir. 

Yusuf İzzettin Ef.nin boşboğazlığı 
Romen kabinesi 
Teşekkül etti 

3 
"Hem o zaman yalnız nal' değil! İki iş birden görülecek 

"vücutları,, ortadan kaldırılacaktı,,! - Mi tat Pa§a, Koca 
Rüştü Paşaya ne yazmış? 

M. Titulescu hariciye 

nezaretinde kaldı 
BOKREŞ, ıs (A.A.) - M. Duca 

kabineyi te§kil etti. Hariciye nezaretin
de M. Tituleıcu , Maliyede M. Bratiano 
Harbiyede Jeneral Uida ve Dahi"iyede M. 
lnculet vardır. 

Sarasker Hüseyin Avni Pa,a, 
Şehzade Yuauf İzzettin Efendinın 
Mitat Paşa ile alay etmiş olmasına 
cok müteessir görünüyordu: 

görülür mü? 
Diye sormasıle 

Paşa: 
ttüseyın Avni 

- Hay hay! Pek muvafık •.• Fa-
kat yemeklen scnra gidil-
meyip biraz gecçe va· 
rılsa daha ensep duşer. Zira Namık 
Kemal Bey, Ziya Bey vesaire he
nüz demlenmekte bulunurlar! işret 
keyiflerine noksan gelmesini düşü
nürüm. Hem de Mitat Paşa birade
rimizle üçümüz, yalnızca konuşsak, 
kavlükararımızı tamamlasak müla- / 
hazasında bulunurum. 

Deyince, Ahmet Pata ayağa kalk 
mıttı: 

BÜKREŞ, ıs (A.A.) - Perlamen· 
to bugün öğle üzeri alelade olarak top• 
lanmıştır. M. Doca parlamentonun 8.di 
içtima devresinin açıldığı hakkındaki 
kararnameyi okumuş ve bundan sonra 
celse hemen tatil edilmittir. 

Bugün öğleden sonra • mebusan ve 
ayan meclisleri üç gün müddetle müza
kerelerine aralık vereceklerdir. 

Yeni intihabatın birinci kanunun ye
disinde yapılacağı tahmin ediliyor. 

Basveküin beyanatı 
BÜKREŞ, ı5 (A.A.) - E .,kil M. 

Jean Duca Rador ajansına . O<.:?yanat
ta bulunmuttur: 

Memleket her şeyden evvel milli fa
aliyetin her sahasında inzıbat ve inti
zam ve müvazeneden ibaret olan salim 
an'anelerinin teessüs etmesine muhtaç-

.._ - O halde ben, hanemize avdet 
edıp tdımıuan sonra saat on bir su-

T 
tır. 

larında avşantatına varırım. Harici siyasette Romanya, ittifakla· 
Fakat Hüseyin Avni Pafa, misa- rma mutlak surette sadık kalacak ve bü· 

firini bırakmamıştı: .! tün devletlerle samimi ourette tetriki 
-Taamı birtıKte ederiz. Bade- mesaide bulunacaktır. 

Esaıen M. Titulescunun hariciye 
hu ayrı ayrı saatlerde Tavtantaşına nezaretinde bulunması bu siyasete de-
gideriz. vam edileceğinin en kuvvetli zımanıdır. 

Kararını verdi· Yeni kabine 
O sırada Kaptan Paşanın harem- BOKREŞı ıs (A.A.) - Duca kabi-

ağası Betir Ağanın geldiğini ve pa- nesi şu suretle teıekkül etmiştir: 
fasını görmek istediğini haber ver· Başvekil M. Duca, Hariciye nazın 

M. Titulescu1 Maliye nazırı Dihu Bra
mişlerdi. Betir Ağa çıfte merdiven tianu, Adliye Victor Antonescu, Maarif 
sahanlığındaki camekiinın yanına doktor Angeleıcu, münakalat ve nafia 
gelmit ve pa,anın damadı Hüseyin M. Fransovici, mesai ve .sıhlıiye M. Di
ttamit Beyden getirdiği bir tezke- mitiro, ticaret ve aanayı M. Tatarescu, 

milli " daf e eral Nica, dahiliye M. reyi Ahmet Pataya takdim etmiati. mu . aa c n . . 
l) B . d . . • • 1 lnculetz, zıraat M. Cıparuano. 

amat ey, kayınpe erının emır 

ve tenbihi vechile Koca Rü,tü Pa- T . muahedesı· 
tanın oğlu Süleyman Retat Beyi rıaDOD 

Silahlar 
Artıyor! 

İngiltere üç kruvazör ınşa 
etmek niyetinde 

LONDRA, ıs (A.A.) - Bahriye 
nazırı dün öğleden sonra Avam kama 
rasında söylediği bir nutukta, Ameri
ka ve Japonyarun takip ettikleri ağır 
deniz in.ıaatı slyaseti karşısında lngil 
terenin 1933 deniz programım değiştır 
mesini teklif eırni,tir. Filhakika bahri 
ye nezaretinin hafif tonlu dört kru -
vazör inşa etmek niyeti vardı, §imdi 
ise Vatington ve Tokio tezgihların t ı 
ağır kruvazörler yapmaları karfısın -
da bu hafif kruvazörler yerine silahla 
rı arttırılmı ' 9.0üO ner tonluk yeni 
tipte ilt:i kruvazör ve birisi 
Arthusa t ipinde daha hafif 
beş bin ilti yÜz tonluk bir kruvazör ol 
mak üzere 3 kruvazör inşasını düşün
mektedir. Bahriye nazırı bu prog -
ram değİ!!İkliğinin yeni ma:sraflara 
sebep olmayacağıııı söylemi,tir. BilA· 
kia masraf biraz da az olacaktır. Na 
zır, diğer devletlerin deniz siyaaetle
ri kartısında lngiltere yüksek tonda ge 
miler intasına mecbur kalsa bile. bu
nun hafif tonlu gemiler intaaı ve top· 
ların tahdidi huauslannda bir anlaş -
ma yapmak üzere gayretlerine devam 
etmesine mini olmıyacağını ili.ve et
mİ§tİr. 

/aponyail.a 
TOKIO, ıs (A.A.) - Bahriye ku

mandanlıklarında yapılacağı bildiri -
len tebeddüller, kuvvetli donanma 
taraftarlarmın bir muvaffakıyeti ıa -
yılıyor. Bu tebeddülierin bazı bahriye 
zabitlerinden lnukainin katli Üzerine 
divanı harbe çıkarılmaları yüzünden 
hadise olan heyecan ile al8.kadar oldu 
ğu ;zannedilmektedir. Bu tebeddülle -
rin ayni zamanda Londra bahri mua
hedesinin tevlit etmiı olduğu memnu
niyetsizlikle de aJaka11 bulunduğu 
söyleniyor. 

Almanyada 

D.Al{i 
Tekaütlük/eri yapılan memurların 
nuf us tezkerelerine ait bir tamim 

ANKARA, 15 (Milliyet) - Tekaütlükleri yapılmamakta olan 
memurların tahsis evrakile beraber Divanı muhasebata gönderilen nü
fus tezkereleri suretlerinin aicil dosyalarındaki kayıtlardan alındığı 
ve bunların ekseriya daha 320 senesinde yapılan nüfus tahririnden ev 
vel alınmış tezkerelere müstenit olup münhasıran yalnız tevellüt tari
hile isimlerini göstermekte ve bilii hara yapılmış yaş llJ!hihine dair ma 
liimalt ihtiva etmedikleri hesabile suretleri değil asıl nüshala
rı bile halen muteber bir vesika addedilmemektedir. Bu 
yüzden tatbikat ıçın bazı müşkülata tesadüf edildiğin
den bundan sonra tahsis evrakına raptedilecek nüfus tezkereleri suret
lerinin memurların sicil dosyalarındaki nüfus kaydı suretinden çıkanl
mayarah doğrudan doğruya yedler indeki nüfus tezkere veya hüviyet 
cüzdanlarında mevcut umum malumatı ihtiva etmek suretile aynen ia
tinsah edilmesi lüzumu Basvekaletten tamim edilmistir. . ' 

Mecliste bugün görüşülecek işler 
ANKARA, 15 (Milliyet) - Yarınki Meclis ruznamesinde posta, 

istatistik ve demiryolları bütçelerinde üç münakale ile Yunanistanla 
akdettiğimiz ticaret ve seyriselain mukavelesine merbut A ve B listele
rindeki katarların ttJJ1hihi hakkındaki kanun layihası ve Tütün inhiaa
rı kanununun 33 üncü maddesinin tefsiri varılır. 

Askeri Temyiz Reisliği 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Kanuni müddeti biten askeri tem • 

yiı; mahkemesi reisi Nihat Paşanın tekrar tayini hakkındaki Heyeti ue
kile kararı, ali . tasdika iktiran eyledi. 

Çiçek aşısına ehemmiyet verilecek 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Bazı yerlerde çiçek aşısı tatbikatına 

ehemmiyet verilmediği son zamanlarda görülen çiçek htJJ1talığı vek'a
larından anlcqıldığından alakadarların aşı tatbikatına ehemmiyet ver
meleri Sıhhiye vekaletince tamim edilmiştir. 

Türkiye - İran dostluk muahedesi 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Türkiye ile lran arasında geçen •e

ne teşrinisaninin beşinde Ankarada aktedilen dostluk muahedesinin 
tatbikı hakkındaki layiha, Meclise sevkedilmiftir. 

Heyeti Vekilenin bir müsaadesi 

- - Damadıalileri Heyin getirdiği 
haberde de hissolunuyor ki Mitat ı 
Paşa, Koca Rüştü'yü de bu çıkmaz, 
sökmez yola getirmeğe çalışacak 
ve Valide Sultanı da ele alarak ken
di sadarete geçip Sultan Aziz' in 
mevki ini tahkim gafletinde bulu
nacak! Halbuki gerek zatuamile
rince, gerek bütün akliselim sahip· 
!erince müsellem olduğu üzere bu 
devlet ve millete, ne Sultan Aziz' 
den, ne de felrzadelerinden vesai
reden hayır gelmez, millete seliih 
ve felah verecek bir ümit köşesi var 
ise o da Murat Efendi Hazretlerin
dedir. Ben bunu, kaç sene evvel 
kurmuş, kestirmiştim. O zaman sa
daret vazifesi de uhdemde İdi, 
askeri .' .. .ıvvet zaten kumandamda 
bulunuyordu. lşi hemencecik yapıp 
bitirivermek pek mümkündü. Meya
na hacet yoktur ki böyle büyük İf· 
!erde kat'i azim, icratta sürat şartı· 
azamdır. Muvatfakıyet butartıara 
bağlıdır. Bir de arkadaşların biri
birlerine emniyet ve itimatları la
büdtür. O tarihte yani 1290 da se 
lefii.lileri Esat Paşa, Bahriye Neza
retinde idi· Kendisine son derece 
itimadımız olduğu halde nasılsa 
bir gaflet,yahut fıtri aczi ve cebanet 
<?seri olarak iti ~aray takunına his
settirdi. Bunun üzerine bizi lzmire 
aşırmışlar, diğer arkadatları da da
ğıtıvermişlerdi. Yoksa mesele çok-
tan olmuş bitmif, millet, 
memleket onların tesal-

gene Sarafim l:.fendinin kıraat ıa· 
!onunda bulup görüttüğünü yaz
makta ve Mitat Paşanın, babasına 
yazdığı mahremane tezkereyi: 

"Bugün mahsus davet üzerine 
Huzuruhümayuna çıkıp bir saat ka
kar devlet ve millet hususatı mü
hinımesi hakkında mülakat ettiğini 
ve Padişahın ıslahatıcedideye mu
vafakat eylediğini ve devletin ma
ruz olduğu gavail ve mütkülatın 
hep suiidareden neşetini ve buna 
da Mahmut Nedim Pa~nın sebe
biyet verdiğini itirafla beraber bi
raz müddet sonra kanunuesasinin 
ilanına söz verdiğini, şimdilik aci
len Rumelindeki tevret ve iğtişaşa
tın bertaraf edilmesine ve İngiliz ve 
Avusturya sefirlerinin tehdit yollu 
tasdiatının susturulmasına elbirli
ğile çahfılmasını isteyip hepimizin 
ve milletin dilhahı olan salalı yolu
na girdiğini beyan ile bu sırada Va
lide Sultanın görülüp ukde ve um
denin perçinlenmesi temenni olun
duğu,, 

Bazı İngiliz mebusları 
değiştirilmesini istiyorlar 

LONDRA, IS. A. A. - Reuter 11· 

PARIS, ıs (A.A.) - Almanyada
ki askeri kontrol komisyonunca ha -
zırlanan ve 8.yan azasından M. Derlo 
dot tarafından ayan haric:iye encüme- ANKARA, 15 (Telefonla) - Merkezleri dışarıda olup ta Türki • 
ninde meydana konan raporun sonun kiyedeki muameleleri, şubeleri veya umumi vekilleri tarafından tedvir 
cu faslı bu sabah Nation Belge gaze- olunan müesseselerin dahili muamelatta kullandıkları yeknasak olma-
tesinde intişar elrni•tir. Bu raporda k "b · l ·1 h l ·· 

lutundan kurtulmut olacaktı. 
Hem o zaman yalnız hal' değil! lki 
iş birden görülecek "vücutları,. or
tadan kaldırılacaktı. Bu sefer Mitat 
Pa~nın öyle bir oyunbozanlık et
miyeceğini, herhalde aldığımız ha· 
berlerde bir yanlı,lık, bir mubaleğa 
olacağını takdir ile müteselli bulu
yor ve kendisine fevkalade emniyet 
bediyor isem de insan oğlu çiy süt 
emmit, küçük bir meyva Ademi 
cenetten duretmit! Derler. Ne o -
lur, ne olmaz? Behemehal bu gece 
gidip kendisi ile açık, kat'i surette 
görüfmek, Paditah ile verdikleri 
kararın mahiyet ve keyfiyetini an
lamak ve işimizi sağlama bağla
mak isterim. 

jansından : 
Muhtelif fırkalara mensup parlamen

to azasından 20 ki~i Macaristanın evvel· 
ce sahip olduğu topraklardan aslen Ma
car olan kısnnlannm kendisine iadesini 

bir çok müşahedele,: ve ihtirazi kayıt- sı :aruri çek ve ar'!.eler 'gkıl ı. ev~ :1ım ı ealııeya ba_ı1 ac
1

en_ta_ arkının/ '.?1"'de
lar vardır. Gene bu raporda ancak göz kabılen satışını taahhut ettı erı na .. ı vasıl arı ı el erının arfı ıgın a 
önünde bulunan silah istoklarının tef- J döviz ı•ermemek ve faturaları lktı sat vekilliğince ttJJ1dik olunmak aure 
tişine imki.n bulundu~und~n .el~e edi- 'tile kontenjana sokmadan memlekete sokulmasına izin verümeai He· 
len teminatın tamamıle nısbı bır ma- • . k l l 

h · ti k d d'! yelt vekılece arar astırı mntır. hiyetle olduğu e emmıye e ay e ı - • • 

:~;t~i: Neırolunan bu son faoılda di - Cümhuriyet bayramında 5812 temin için Trianon muahedesinde bazı 

değiıiklikler yapılma11 meselesini Mil
letler Cemiyetinde ileri sürmesini hüku
metten istiyeceklerini bildirmiılerdir. 

"Almanyada saklı bir hald .. ve kül- f d t k •• l d • 
Jiyetli mikdarda silah kuvvetleri ve va an aş nu u soy e l 
harp levazımı vardır. Kontrol komiayo H lk I k k • •b · ·rt 
nunun protestolarına ve müttefik hü- ANKARA, 15 (A.A.) - Cümhuriyet a tr ası atı ı umumı • 

Efganistanda 
Sükun var 

kümetlerin ihtarlarına rağmen bütçe- ğinden: Cümhuriyet bayramında fırkanın açtığı halk kürsülerinin ı;a
deki askari masarif her sene artmakta lışması hakkında bütün malumat (opla_nmıştır. Buna S:~r~. üç bayram 
dır. Silahlanma itlerine tahsis edilen gününde fehir ve ktJJ1abalarımızda yekun olarak 880 kursu kurulmıq 
masraflar tabii ve mutat maaraflarla k ·· l · · F k Halk l 

YENi DELHI, 15. A.A. - Hindistan 
hükümeti harici itler daresi Efganiıta

nın her tarafında sükün hit1<üm sürdü
ğünü bildirmittir. 

·· ·ı ·yecek yeku .. nları bul- ve yalnız bu kürsülerde 5812 nutu soy enr;:IJ/tır. ır a ve eve • 
mazur gosterı mı b d h ·1 d 
maktadır. Diğer taraftan kıılaların ve ı·inde ve köylerde verilen nutuk ve konferanslar u sayımıza a ı e-
diğer askeri müesseselerin ferağ edil- ğildir. 

lamel P,. Hz. ile teati edilen 

mesi veya satılma11 hakkındaki kara- M V 1 • ' • 'il. il" l • • • f [ Ç 
rm tatbik mevkiine konmağa baıladı- • naıenın ın ıv1.ec ıs reısıne e gra,1 
ğmı göaterecek hiç bir hareket ve te
ıebbüs göze çarpmamaktadır. Milli 
müdafaa orduau sulh muahedelerinin 
tatbikı neticeai olarak teşkiline müsa
ade olunan Alman ordusuna ait esas
lara değil, fakat bu büyük devletin bu 
lundurabileceği ordu mevcutları, si -
lah kuvvetleri ve askeri teçhi7at esaı 
larm ... , dayanan nizamname ve taliınat 
namelerinde hiç bir değiıiklik yapma 
mıftır." 

Buna karşı Kayserili Ahmet Pa
şa\ 

- Bendeniz de taamdan sonra 
efendimize iltihak ederim. Birlikte 
müzakere ederiz. Bilmem münasip 

Yarın: 

Tarzında hülasa etmekte ıdı. 
(Bitmedi) 

Yusuf İzzettin Ef .nin boşboğazlığı 
1 

4 
Sarasker Hüseyin Avni Paşa, Koca Rüştü Paşaya 

itimat etmiyor! - Abdülazizin, Şehzade Abdülhamit 
Efendi ile Çekmece gölünde mülakatları. - Şehzade 

Hamit Efendiye de pek itimat eden yok! 

Dostluk, düşman olmak
tan güçtür .. 

1 

1 

ı telgrallar 
ANKARA,IS.A.A.- Efgan Şahı Meh· 

oet Nadır Şahın katli münaaeb•tiyle B t 
vekil ismet Paıa Hazretleri ve Hariciye 
Vekili Tevfik Rüıtü Beye Efgan Bq
vekili ve Hariciye nazırı arasında taziye 
ve te,ekkür telgrafları teati olunmuı· 
tur. Telgraflar ıunlardır : 

Sadrazam Muhammet Hatim Han 
Hazretleri 

Kabl 
Ala Hazreti Hümayun Nad:r Ş>h Haz

ret'erinin vukuu irtihalı dolayisiyle Cüm
huriyet hükümetinin en kalb_ teea•ürleri 
ni ve en samimi taziyelerini zatı devlet• 
terine arzederim. 

iSMET • 
Batveki' ismet Paşa Hazretlerine 

Ankara 
Metbuu mufalıham Efgan Kralı 

Mehır.et Nadir Şah Hazretlerinin elim zi
yaı dolayiaıyle Cümhuriyet hükiimeti 
namına vaki samimi taziyetinizden f<.v• 
kaliide mütehassis olduğum halde kalbi 
teşekkürlerini ve Türk hükümetl ile 
asil Türk milletinin sıadet ve refahı hak
kındaki temennilerimi beyan ederjm. 

Batvekil namına Harb·y J nazın 

Rapora şu sözlerle nihayet verilmiı 
tir: 

"Komisyon, Versay muahedesinde .. 
ki askeri madde ve hükümlerin hiç de 
ğilse muhit itibarile yerine getirilmiş 
olduğunu, ancak umumi teftit netice
sinde lüzumu ortaya çıkan tadilit ve 
tensikatın .. Versay muahedesinde ta
yin edilen tahdidi teslihat haddine var 
rıldığı fikrini hasıl edebilecek derece 
de - ileriye vardığı zaman kendi ken
dine beyan etmek imki.nıru bulabilir. 
Halbuki Almanya bugün bu hadde var 
mıı .olmaktan henüz uzak bulunuyor. 

Manasız müessese 
M. Mussoliniye göre Mil- , Reşit Saffet B.in Atinada bir konferansı 

ATINA, 15 (A.A.) - Atina ajan- j xiane - da yaptıklan izdivaçlanlan ve Yu - !etler cemiyeti 
••ndan: nan kültürünün Aayalatmasından bah- M. Roosevelt- M. Litvinof k b • 

Şah Mahmut 

Retit Saffet Bey Parnaue salonun· ıetti. manasını ay etmış 
da bir konferans verdi. Salon Atina yük Bundan başka Roma ve Bizans hiz- mülakatı ROMA, ıs (A.A.) _Esnaf cemi. 
sek muhitinin en güzidelerile dolmuş- metlerinde bulunan Türklerin .,Scyte., VAŞiNGTON, ıs (A.A.) _ M. Ro yelleri konseyi, dün M. Musaolini'nin 
tu. Hazır bulunanlar arasm.!a baıpa· medeniyetlerinden bahsederek dedi ki: osevelt ile Lltvinoff Yoldaş dün gö - nutkunu dinlemi,tir. M. Muasolini ev-
pas, Hariciye nazın M. Maksimos, mec.. ,.Müslüman i..lemine Yunan eserlerini rüşmemitlerdir. Fakat beyaz ev'den vela kapitalizmin ,,mevcudiyet buhra· 
lis reis vekili M. Trikupia, M. ve Ma- tanıtanlar Türklerdir. Ve din meselesi hisaedildiğine göre pek yakmda, bel- nından,, bahsetti ve dedi ki: 
dam Venizeloa, M. Papanaatasyo, M. müates°' Osmanlı imparatorluğu, Bi- ki bugün mühim bir beyanat yapıla- - Hudutsuz bir istihlak hayaliha-
Mihalakopuloa, Türkiye sefiri Eniı Bey :zaıu İmparatorluğunun bir devamı olmuı caktır. mi ile başlayan rekabet gayretinden mah 
ve zevcesi, Hasan bey ve Ruıen Eıref tur. f f • • M • J d rum bir halde olan kapitalizm istinatg&lı 
Beyin zevcesi, ticaret ataıeai Halil Mi- ,.Refit Saffet Bey Türk - Yunan teş· ransız Se ırl arsı ya a aramak üzere ıarka teveccüh etti. 
tat bey ve Türkiye askeri ateıesi göze riki mesaisi esnaaında ırkın içtimai re· MARSILY A, ıs (A.A.) _ Fransa Avrupa buhranı sadece kapitalizm 
çarpıyordu. fahından bahsetti ve: nın Türkiye elçisi M. Kammerer, bu - buhranının bir faslı değildir. Buhran 

Türk - Yunan cemiyeti reiıi M. ,,Hemen hepsi, dedi, Minortonlar ü- gün Theophile Gauthier vapuru ile Avrupa artık idareyi elinde tutan bir 
Jorj Meı.l.curis, Reıit Saffet beyi takdim zerine olan hazin fM"kılar Bizansın Li- Marıilyaya gelmiştir. kıt'a olmadığından, ıiyasi bir mesele-
etti. Kendiıinin yeni Türkiyenin en. türjik ıarkılarile , Türkmen, Kafkas tar-1-------. .... ..,.,......,..,....., __ ,..._., den doğarak karıtrk bir şdr.il alıyor. 
tellektüel grupuna mensup ve inkılap kılannda ve ıon zamanlarda Annonize mezlikler çıkannıf olan §eyleri ve mu- Atlas öteıinde yeni bir dünya teıek-
eıerinde Gazinin baflıca tqrki mesai ar edilmi, olan çardqlarla Korsakoff ve halefetleri bertaraf etmek ve yaklaştı- kül etmittir. Uzak şarkta Japonya, inki· 
kadatlarından olduğunu , Türkiyenin Borodinin musikilerindeki Asyalılık hiı ncı şeyleri aramak lüzumundan bah- ıaf ederek genit adımlarla ilerliyor. 
umumi ıulh ve hemhudut memleketlerle ve manalarına çok derin.ten ve samimi setti. Muhalefet çıkaranlardan ba,lıca- Pazarlarımızda Japon iplikleri görünü-
iyi bir komşu olarak geçinme yolunda bir tekilde bağlıdır,, ıı, Türkler tarafından zecri bir ıekilde yor. 
olduğu gibi, terakki ve it hususunda Gaziden zahıeden Reıit Saffet Bey, ortadan kaldınlmıı olan din unsuru idi. M. Muasolini, bundan sonra esnaf 
milli birliği için açmı, olduğu asil bay- onu tarihin en büyük adamı olarak tav- Reıit Saffet B. sözlerini dost olmanın cemiyetleri konseyinin tamamen si-
rağın bir kıvrımını haklı bir gururla sif etmiştir. Zira bütün tahakkümler •c!üfman olmaktan daha güç olduğunu, zi yaıi bir heyet olduğunu ilan etmiştir. 
benimıeyebileceğini söyledi. içinden kendi kendine tahakküm etme· ra bunun mütemadi bir kendi kendini Binaenaleyh Avrupa bufıranının ıi-

Reıit Saffet Bey , bundan sonra söz ği yapmııtır. kontrol etmeği İcap ettirdiğini söyli· yaseti meselesile me,gul olmağa dikkat 
alarak konferanaıru hazırlamadığını, zi- Denilebilir ki, harbin alelade bir ıulh yerck sözlerini bitirdi. • edecektir. 
ra ililnı harp İçin formüller hazırlanabi- ,vasıtası oluıu yalnız Gazi için olmuş- Yunan nazınnın Ankarayi, Türk ve-- Avrupa henüz kendini kurtarn.bilir. 
leceğini, fakat ilftnıa,k için bunun yapıla tur. Balkan binaıırun temel tafı bizim ki1lerinin Atinayi. ziyaretlerini hatırla- Fakat bunu milletler at"asında bir an-
rnıyacağını ve kendisinin Yunaniıta- inkıliburuz olacaktır. Zira bu en sağ- tarak, bu ziyaretleri Balkan anlaşmasının laşma için asgari bir formül bulabilirse 
na bir ilanıaık yapmak için geldiğini lam sulh temelidir. 1912 de harp itti- ilk tebellür edişi olarak gösteı·di ve al- yapabilir. Halbuki milletler cemiyeti 
söylemiıtir. fakı müttefikler arasında şeni harplere kıtlandı. manasını kaybetmiştir. Prensipleri kay-

Reıit Saffet Bey iki ırkın dinamik memba olan bir esaret, bir cürüm şerik- Konferanstan sonra Retit Saffet B. betti, fakat bunların kudretsiz olduğu 
ol~ukları zamanki dostluklarından, bü- liği olmuştu. 1932 de sulh ittifakı yapıcı şerefine Yunanistan otomobil ve turing meydana çıktı. Buna mukabil dörtler 
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ANKARA, 15 (A.A.) - Sovyet merkezi icra komitesi reisi M. 
Kale(lin Cenaplarl B. M. Meclisi Reisi Kazım Pasa Hazretlerine fu tel
grafı göndermiştir: 

Büyük Mület Meclisi ReialiğinL·: 
Türkiye Cümhuriyetinin onuncu yıldöniimü kutlulama bayramına 

istirak etmek üzere Türkiyeyi ziyaret etmiş olan Sovyet heyetine göa
t~rilmif olan müstesna kabulden dolayı Rusya .Şuralar Cümhuriyeti ic
ra komitesi namına çok ııamimi teşekkürlerimin kabulünü rica ederim 
Sovyet heyetinin gerek Türkiye cümhuriyeti ricali v.e zatıalileri tara • 
lından gördüğü kalbi dostluk ve gerek Türkiye halkı tarafından iz • 
har edilen çok samimi muhabbet Türk - Rus dostluğunu katenderkat 
tacsin etmiştir. Rus ve Türk ricali arasında tees~Ü• etmif olan münas~ 
betin ileride Rus ve Türk miinasebatının daha zıyade resanet ve samı
miyet kesbedeceğini ve hayırlı nel iceler tevlit eyleyeceğini ümit eyle • 

Merkez lcı·a Komitesi Reisi run. 
KALENiN 

Ceneral Voroşilof Mosko
vada hararetle karşılandı 

MOSKOV A, ıs .A. A. - Ceneral 
Voroşilofun riyasoti al .ınd ki hey . t ile 
Türkiyenin Moskova sefiri Hü>ey"n Ra
gıp Bey dün buraya gelm flerdir. Bir 
muhafız bölüğünün saf teıkil etmekte ol
duğu istasyonda istikbale I?elenlcr me
yanında M. Kriıtinski ile diğer hük ·met 
erkaru ihtilal meclisi haro meclisi azala-

' k b .. r.i, Türk sefaretini l bütün er n arıcı• 
ye komiserliği harbiye. bahriye ır aar f 
komi•erlikleri mümessilleri ile d il er bir 
çol< zevat bulunuyordu istasyonun met
ha"inde b"rikmit olan binlerce amele, Vo
roşilofu ve heyetin diğer erkanını şiddet
le alkıılamışlardır. 

Gazeteler ne diyorlar? 
MOSKOVA, ıs. A. A.-:- Ceneral Vo-

roıilofun riyaseti~deki heyehn Moı~ vaya 
avdeti münasebetile Pravda gazeteaı, Sov
yet - Türk dostluğu,. başlıi. altında bir 
makale netretınektedir. 

Bu makalede deniliyor ki : 
Sovyet l::eyetinin Türkiyede kameti, 

uzun seneler zarfında sulh iç"n yapı.mıf 
müşterek bir cidal sayesin ~e vücuda gel
miş ve kuvvet bulmuı olan mücerrep 
Sovyet - Türk dostluk münasebetleri in 
parlak bir tezahürü olacaktır. 

Bu gazete, Türk - Sovyet dostlu: unun 
iki memle'<et İçin de oek müıkül olan se
nelerde viicuda gelmit olduğunu hatırlat
maktadır. Asri Türkiyenin milliyetper
ver unsurlarının, ıultanlı.ğın eık· Tl:r .. 

• • • .. •• ' • 1 " 1 

Türk - Sovyet dostluğu 

re karşı muzaffer çıkmalarının ıebebi, 
yalnız onlann eıki plotokraıiye ve em
peryalizme karıı hiuetm"! olduktan kin
den ibaret değildir. Türk m'lletinin asır
dide düşmanın büyük te§ri' ıhti al. ile 

silinip süpürülmüt olması da bu mü ,aff&. 
riyette amil olmuıtur. Türkiye ile SoY
yet Rusyanın içtimai rejimleri arasında 
ki derin farka rağmen Sovyet - Türk mü 

nasebetleri bu rejim1erinjn canlı ve müım.İJ 
olduğanu isb>t eder. Heyetimizin her 
~eyden evvel dikkatini celbeden nokta, ça 
lı jkan türk mil!etinin Sovyet Rus yaya 
kartı en samimi b:r dostluk b:11:ni besi& 

mekte olmasıdır. 
lamel Pafa ile Gazi Hazretleri nu

tuklannda dostluğun ehemmiyetine i
§aret etmiılerdir. Sovyet - Türk mü -
nasebatı için iki memleket araaında 

dünyanın misal addedebileceği bir ör 
nek demek muvafık olur. Bilhassa bu 
münasebetler, ıulhün muhafazasına 
hadim ve matuf olırak itibarile çok 
kıymetlidir. 

Bu sahada Türk - Sovyet münaae
batı büyük bir rol oynamı,tır. Ve ile
ride de oynayacaktır. Zir abu müna -
aebetler sulhün en esaslı amillerin -
den biridir. Bu nokta Voroıilof tara
fından Türkiyede hareketinden evvel 
söylenmiş olan nutukta iıaret olu;ı -
duğu gibi ismet Pa,a tarafından ne<
rolunan beyanatta da bu cihete iıar.-t 

1 •1 ... . . -



ıi:ıK.t514 
Yidiklerimiz ! .. 

Tophaneden Salıpazarına doğ
ru gidiyordum. Önümde, sır· 

tında tahta dolabiyle bir ciğerci 
gidiyor. Dolaptan o kadar ağır bir 
koku çıkıyor ki, bu dolap, bir oda 
ya konup yarım saat bırakılsa, e
minim ki, odanın kapısını açan a
dam, kiyanus zehiri teneffüs et
nıiş gibi derhal olduğu yerde yıkı
lır. Sonra bu ciğerferin renkleri ve 
manzaraları .. Beyaz ciğerler, ko
yu, koyu eflatun bir renk almış
lar, siyah ciğerler koyu bir kösele 
renk ve şeklinde ... Ciğerci bagıra 
rak bunu satıyor. Nasıl satabilir 
ki, bir körün bile bunları alması 
imkanı yoktur. Fakat adamın, bu 
nu atmayıp götürdüğüne göre, te 
neffüaü burun kemiğini acı acı aız
latan bu kokmuf sakatat, hafif ter 
tip yıkanıp yemek suretinde bir lo 
kantada veya aşçı dükkanında 
halka sunulacak, yahut kavurma
ya, sucuğa karıştırılarak piyasaya 
sürülecek. 

Bu adam, caddeden bir mecra 
nıuhteviyab kokusiyle geçen bu 
colabı kim bilir nereden aldı ve 
nereye götürüyor? Kendisi Salıpa 
zarını bulduğu halde katettiği bu 
koca yolda bir belediye zabıta me 
muruna nasıl rastgelmedi, şayanı 

hayrettir- Bu adam, bu sandık 
muhteviyatını kim bilir şehrin 

hangi semtindeki bir dükkandan 
alıp yüklendi ve insan keaafetiyle 
dolu bir sürü caddelerden geçirdi. 

- Böyle nereye? .. 
Diye kendisini önliyen bir tek 

adama rastgelmediği, fU fütursuz, 
Pervasız yürüyütünden belli... Bu 
kokmut sakatat ile bu adam, Edir 
nekapıdan kalkıp Kavaklara ka
dar, korkusuz ve pervasız, hiç bir 
sorgu ve suale maruz kalmaksızın 
hattan başa gidebilir ve gidiyor. 
Netekim, kendisine Salıpazarında 
rastgeldim. Belki siz onu Betiktat 
ta görmütaünüzdür. Belki bir di
ğer okuyucum, ona Bebek istika
metinden geçerken tesadüf etmit· 
tir. 

Gümrük kolcuları, hazine vari
datına müessirdir, diye kaçak eş
Ya hakkında müthit hassasiyet 
gösterirler; ziyaa uğrıyan 1 O ku
ru,luk gümrük v;u-idatı bile olsa; 
bunda haklıdırlar. Devletin zabıta 
kuvveti, bir dirhem afyon, dört 
varak cigara kağıdının kaçırılma
ması için didinip uğratır. Vazife
sidir. Ve bunda haklıdır. Fakat 
fU kokmuş sakatatın tahrip veya 
lesmim edeceği vatandat haya
lının bu tehirde dört varak cigara 
kagıdı kadar kıymeti yok mu? 
Bunu sormak ta bizim hakkımız
dır. Bu kokmut ciğerlerin on adım 
ötede yıkanıp yemek veya kıyılıp 
ıucuk halinde halka sunulmasında 
mes'ul kimdir? 

Manzarası şöyle dursun, koku
ıu bile setir ve ihfasını imkansız 

kılan cürüm delillerini sırtında ta 
fıyan bu pervasız adama kimse: 

- Böyle nereye? ... 
Demiyecek mi? ... 
Böyle bir sorgu ve suale maruz 

kalmamıt ki, işte yürüyor. Fütur
ıuz, pervasız, endişesiz yuruyor. 
Ben kendisine Salıpazarında rast
geldim. Belki siz onu betiktatta 
görmütsünüzdür. İhtimal üçünciı 
bir okuyucum ona Bebek iıtika
llletinden geçerken tesadüf etmit
tir, 

Salahattin ENiS 

Yugoslavya sefiri 
Şehrimizde bulunmakta olan Yu • 

toalavya sefiri M. Y ankoviç Ankara 
h gitmi9tir. 

'f ugoslavya ile afyon satışı 
Balkan konferansma i§tİrak eden Sırp 

rııurahha11 Mö•yÖ Mibailovich'in bugün 
Selanikten avdeti bekleniyor. Uyuf
lurucu maddeler inhisarı müdürü Ali 
Saıni Bey Mösyö Mibailovicb gelir 
telnıez, Yugoslavya ile aramızdaki sa
tıl mulcaveleıinin tatbiki için eaa•ları 
lul:zırfanan mü;terek büro nizamname
&knin ikmal edileceğini ve bu nizamna
Jnenin tarafeyn hükümetlerince tasdı
ki,,; müteakip tatbika ba§lanacağmı ıöy 
lenıittir. 

idare, afyon fiatlerini yükseltmiıtir. 
Avrupa borsalarında da afyon fiatlerinin 
l'llkseldiği bildirilmektedir. 

İürk - Yuna;;ahkemesi 
Muhtelit Türk - Yunan mabkeme

•İnde bugün 14 davaya bakılacaktır. 
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ŞEHiR HABERLERi ,. 

Eko•e•l 

Balık günü --
Balıkçılar yeni bir teşeb

büste bulunuyorlar 
Balıkçılar cemiyeti, balık istibla • 

katınm tezyidini temin için bol balık 
tutulan bir günde bir (balık günü) ih 
daaını dütünmüttür. O gün bütün mü
esae•atta, Bey kozda, Fenerlerde. Ada
larda berkea balık yemeğe davet ve 
tetvik edilecektir, bu hususta te§Cb · 
büılerde bulunulmaktadır. Cemiyet, 
balkı balık yemeğe tetvik için büyük 
afitler de yaptırmıştır. Bunlarda ba
lık resimleri ile (balık yiyiniz), (ba • 
lık yiyen çok ya9ar) ibareleri yazılı 
bulunmaktadır. Cemiyet, radyoda ve 
ainemalarda da balık yenilmesi için 
propagandalar yapılmasını temine ça 
lı§maktadır. 

Zeytinyağı 
Zeytinyağı fiyatları son aylarda 

biraz dÜ§mÜttür. Cihan piyaıaıında 
zeytinyağı fiyatları dütüktür. Yeni se 
ne zeytin mahsulü zeytinyağların 

henüz sahtı batlamıttır. Tahminime 
göre, bu sene cihan zeytinyağı rekol
tesi, geçen senekinden azdır. 

Nurullah Esat Bey 
Sümerbank umum müdürü Nurul

lah Esat Bey dün Ankaradan tebri • 
mize gelmiıtir. 

lspartada gUlyağı fabrikası 
İapartada bir gülyağı fabrika11 a

çılacak ve 934 baharında faaliyete bat 
layacakbr .. Bu sayede Isparta gülyağ 
cılığmın inkitafı ve ayni evsafta gül
yağı iatibaali mümkün olacaktır. 

Beş senelik ticaretimiz 
Ticaret odası, yüksek iktısat mec

liai umumi katipliğinin talebi ile bet 
aenelik harici ticaretimiz bsklunda 
mükayeaeli malUmatı havi bir rapor 
hazırlamaktadır. 

lktısat vekaletinde yeni teşkilat 
lktıaat vekaletinin yeni tetkilatına 

ait hazırlanmıt olan esaıların yakın
da nihai tetkikten geçirileceği haber 
verilmektedir .. 

lktıaat vekiletince müstacelen An
karaya davet edilmiı olan ve bugün. 
lerde gelmeıi beklenen Londra ticaret 
mümessilimiz Kurtoğlu Faik Beyin de 
4!" tetkik3ta İ§Iİraki muhtemeldir. 

Yeni oda idare heyeti 
fstanbul Ticaret oda•ı yeni idare 

heyeti intihabatı, yılbatmda yapıla • 
caktır .• 

Kuşyemi isteniyor 
Memleketimizden kuıyemi almak ü

zere A vrupadan b .. zı talepler vuku 
bulmuıtur. 

Bulgaristandan kümes hay
vanatı ihracatı 

Bulgaristanm kümes hayvanatı ih
racatının son zamanJarda arttığı an
latılı~ııtır. Bunun bizim kümes bay • 
vanı ıhraca tımıza derecei tesiri ve bu 
ihracatımızın tezyidi imkinlan tet ... 
kik edilmektedir. 

Bulgarlarla ticaret müzakereleri 
SOFY A, 15 (Milliyet) - Ankara

da, baılanan Türk • Bulgar, tica.-et 
müzakerelerinin yakında muvaffalu . 
yelle neticeleneceği buraya bildiril • 
miıtir. Bulgar Hariciye nezareti, iti .. 
lafın imzalanması için Ankara elçisi 
M. Antonov'a lazım gelen talimatı 
vermiıtir .• 

1 BORSA 1 
( 1§ Banka•mdnn alınan cetvelidir) 

15 T eşrinisa'ni 1933 
Fiatları 

istikrazlar Tahvilat 
istikrazı dat.i i 99 Elektrilr: 
1933 istikrazı 97,50 Tram•&J' 
Şark D. 7oltarr 2,.30 Tünel 
D.Mu•abhjde 52.37.50 
Cümrülır.ler 7,80 Rıhbnı 
Sa7d malU 6 Anadolu 1 
Baid• t 9,25 ,. 11 
T. aılı:eri7e 9,50 Mümeııil 

ESHAM 

-.-
-.-
-.-
17,75 
44.40 
46;15 
5~,85 

J, Banlca11 Na· .... Tele fon ı T, 12.

,. " Ham"lina 
" 11 Müe••İ• 

Tra.m••J' 
Anadolu H!ııe 
Şir. Ha1riye 
Reji 

9,55 
9,TII 
104 
47 

26.80 
15 

3.60 

Bomonti 
Terkoa 
Çimento r 

ittihat de7. 
Şark dey .. 
Bal1• 
Şark m. ecza 

19 
26,75 
11.80 

18 
1.-
1.86 
2,85 

ÇEK FIATLARI 

Par is 
Londra r 
Nüyork I '' 
Milano 
Brüksel ·r 
Ati na 

Cene•r• 
Amılerdam 

SoJ7a 

12.06 Prai 
678.25 Viyana 

78.SS Madrit 
8.96.25 Bertin. 
3.3825 Belsr•t 

82,69 Zloti 
%,43,75 Peıte 

1.17,10 t Bükreı 
65,40.50 Mo•lı:o•• 

• 

11 L 

15.88 
4.30.25 
&.65,50 
J.97.91 

34.65 
4~1 

3,75 
...- 79.69 

1083.25 

N U K ı.J"r (Sabf) 
..., ~. 

Kurut Kurut -- --
20 f. Fran•UI 167 1 Şilte. A•. 24.50 

1 l ıterlin 678 1 P•zeta 16 
1 Dolar 124 1 Mark 49 

20 Liret 223 1 Zeloti 24.-
'O f. Belçika 117 20 Ley 0.23 
20 Drahmi 24 20 Dinar 46.-
2() 1. la.içre 818 1 Çemo\'İC -.-
20 Le•a 25.- 1 A.lbn 9.32 
21 Kur. Çek. 118 1 Mecidiye 0,34 

1 Florin 83 Banknot 2.33 

Mahk•m•lard• 

İftiranıP 
Cezası 

--o---

Başkasının kuyusunu ka
zarken kendileri düştüler 

Koskada Herant Efendi isıninde 
bir berberin dükki.nma rekabetin tev 
lit ettiği duımanlık aaikasile bir mik
dar sigara kağıdı ve çakmak tll§ı bı
rakan berber Olimpya Hanım ve bu 
iıte Herant Efendi aleyhine yal".'~cı 
ıahitlik yapan Şehriban namı ~ıg~r 
Melahat Hanım dün dokuzuncu ıbtı • 
aaa mahkemeainde mabküm olmutlar
dır. Berber O!impiya Hanım 9 ay ha
pis yatacak, 14 lira para cezaaı v ... ere
cektir. Şehriban namı diğer Melahat 
Hanım da 3 ay hapis yatacaktır .. Her 
iki hanım mahkemede tevkif edilınit
ler ve tevkifhaneye gönderilmiıler • 
dir. 

Fazla masraf 
Belediye namına yapılan bazı ta • 

miratta fazla maaraf göstererek ihti
la• yapmaktan suçlu Şükrü, Riza ve 
Kemal Beylerin muhakemelerine d~ 
ağır ceza mab\lemeainde devam edıl • 
mit, müddeiumumi muavini bey suçlu 
lara ceza verilmesini iıtemİft muha -
keme müdafaa için başka gÜne hıra • 
kdmııtır. 

Sabun kaçakçılığı 
Dün sekizinci ihtisas mahkemeain

de, sabun kaçakçılığından suçlu olup 
reddi bakim auretile evrakı temyize 
gönderilmit bulunan Krope Karde! • 
yan Efendinin yeniden muhakemeaı · 
ne baılanmııbr. Temyiz !"ahkemeai, 
davanın gene 8 inci ihtisas mahk~ 
ainde rüyet edilmeıine karar "Verm•ı· 
tir. 

Limon davası 
Limon kralı Diyamandi Efendinin 

muhakemesinde aeçilen ehli bibre, 
dün toplanarak evrakın tetkikatma 
devam etmiıtir. 

Nümayiş davasi 
Razgratta Türk mezarlığınm tah

rip edilmesi üzerine protesto maka -
mmda bir mukabele olmak üzere Bul 
gar mezarlığına çelenk koyan Darül · 
fünun talebesinden 12 efendinin bu 
hidise esnasında zabıtaya hakaret ve 
tecavüzden dolayı dün üçüncü cezada 
muhakemelerine başlanacaktı. Maz
nunlardan Şevket, Cemil, Ragıp, Ab
dullah Cevdet, llhami, lamail Haklu, 
Enver ve Tarık efendiler mahkemeye 
telmi9ler, Tevfik, Şükrü Kaya, diğer 
Şevket ve Bedri efendiler gelınemiş
lerdi. Bu cürmün hakaret kısmı affe 
tabi olduğu ve bir kısım maznunlar 
aadecc hakaretten maznun bulunduk 
lan için muhakemeye baılanmadan 
evvel sabıkaları olup olmadığı aorul
maıı kararlaştınlmıı ve muhakeme 
bunun için 14 kanunu evvele bırakıl -
mıttır. 

Yolsuz tefviz 
İskan dairesinde yolsuz tefvizler 

yaparak hazineyi İzrar etmekten suç· 
lu 49 kişinin muhakemeıi maznun -
!ardan bir kısmı gelmedikleri için dün 
de yapılamamıf, mubakemelt>ri bat • 
ka güne bırakılmıftrr. 

Edirnekapı cinayeti 
Geçen ay Edirnekapıda babçevan 

Necibi öldürmekten suçlu bahçevan 
Y anakinin muhakemesine dün ağırce
zada başlanılmı9tır. Babçevan Yanaki 
mahkemeye idam cezasını müstelzim 
madde ile sevkedilmittir. isticvabı mü 
teakıp kendisine isnat edilen suçu red 
detmit ve demiıtir ki: 

- Filvaki benim maktule 18 lira 
borcum vardı. Ben onun arkadatına 
da borçlu idim, o borcu ödedim. Ne
cibin borcunu da ödemek Üzere idim. 
Oldürmüıler. Ben öldürmedim. Ben 
karnabahar fidanı almaya gidiyor • 
dum, beni yakaladılar ve bir gözlük
ten katilin ben olduğwnu istidlal et • 
mek istediler. Maamafib o gözlük be 
nim değildir. Benim gözlüğüm bende
dir. 

Dünkü muhakemede ıahit!er de 
dinlenmiıtir. Bu §ahitlerden bekçi Be 
kir: 

- Ben Y anakiyi gördüğüm zaman 
elinde ve papuçlarında kan vardı. Göz 
lük onun gözlüğüne benziyordu, de • 
mittir. Diğer 9ahitler de hemen be • 
men ayni mealde ifade vermıılerdir. 
Muhakeme maznunun aabıkasınm so
rulması ve tabitlerin celbi için baıka 
güne bırakılmııtır. 

Ba'at cinayeti 
ı931 senesinde Balatta Naciyi öl

düren, Ali ve lbrahim isminde iki ki
ıiyi yaralayan Arap Recebin manevi 
oğlu Süleyman eTVelce Ağır ceza mab 
kemeainde 6 sene 2ay 13 gün bapae 
mahkfun olmuıtu. Bu hükmü Temyiz 
bozmu§, yeniden yapılan muhakeme
de dün bitmiştir. 

Süleyman bu sefer gene altı sene 
bapae mahkfun edilmiıtir. Fakat af 
kanunu dolayııile cezaıının 3 senesi 
indirilmitlir. iki buçuk seneden beri 
mevkuf olan Süleyman 6 ay ""1ıa ya
tarak mahkfuniyet müddetini bitire • 
cektir. 

1 1 deste iskan bil 
Pendikteki evinde 11 deste iakam 

bil kağıdı ile bir mikdar ecnebi içkisi 
zuhur eden Payke kumpanyası me -
murlarından Alfred Montekü Efendi 
dün dokuzuncu ihtisas mahkemeain • 
de muhakeme edilrnittir. 

Alfred Montekü Efendi bu iskam 
bil kağıtlarının yirmi •ene evvel alın 

Poliste 

Eski huydan 
Vazgeçmeyenler 

--o--

Halı çalan Piç Hüseyin 
tekrar yakalandı 

Af kanunundan istifade ederek bür
:riyete kavup.n mevkuf ve mahkümla
nn ekserisi ciimhuriyetin bu nimetin
den bakkile iatifade ederek memlekete 
nafi birer vatandaşı olmağa çalııırken, 
diğer taraftan bazıları ela daha hapis
hanenin kapıımdan çıkınca yeni vak'a .. 
lar çıkarmağa ve hırsızlığa ba,ladı

lar. 
Polis dün yazdığımız Kandilli hır

sızlığının tetkiki eınaıında bu iti ya .. 
pan tebeke yatıığmda arqtınna ya
parken yeni bir vak'a ile karıılqmıı
br. Bu vak'amn kahramanı da henüz 
pek genç olan, fakat bir çok sabıkası 
bulunan Piç Hüseyindir. Piç Hüseyin 
de aftan istifade ederek yeni bapiaane
den çıkmıthr. 

Poli• Kanclillide Nazım. Beyin evin
d'en çalınan eşyaların saklı olduğunu 
haber aldığı Galatada Kürt Ali ve met
resi Bergüzarm odalarında araıtrnna ya
parken büyük ve kıymetli old\ığu an
latılan bir balıyı da ele geçirmiıti. Bu 
balının kime ait olduğunun araştınl
ması uzun sürmen:üı ve bunun Ayaz .. 
paıada Fuat Beyin evinden çalındığı 
aa.>.fılmııtrr. 

Halı 850 lira laymetind.edir. Bu se
fer de bu balının kimin tarafından ça
lındığı tetkik edilmit ve Piç Hüseyinin 
bu iti yaptıfı neticeıine varılmııtır. 

Hüseyinin de bapisaneden yeni çıkan 
·bu ıebeke ile alakadar olduğu anla§ıl
maktadır. 

Çarpan kamyon 
Davutpaıada Kürekçibatı sokağında 

oturan 50 yaıın'da Refika Hanıma fO
för lbrahimin idaresindeki 3273 numa
ralı kamyon çarparak baıından yarala
nuıtır. 

Eroin satın alan çocuk 
Mabmutpatada evvelki gece kokain 

satan bir adam meydana çıkarılmıı· 
tır. 

Gece yansma doğru Eminönünde ko
kainci namile maruf Tahir Ağarun e
vinden çıkan bir çocuğun vaziyetinden 
§Üphe edilmiı, ve oradan geçen polis 
devriyesi derhal çocuğun üzerini ara
mııtır. 11 yatlarında olan Saim İsmin
deki çocuğun üzerinde bir paket eroin 
bulunmuı ve Saim bunu Tabir Ağanın 
evinde Mehmet isminde birinden aldı
ğTnı aöylemiıtir. Mehmet yakalanmıı ve 
tahkikata bapanınııtır. 

Trende ölüm 
Dün Ankaradan ıehrimize gelea Hay

darpB§a treninde bir ölüm vak'ası ol
muş.tur. Tren Göksu iıtaıyonuna ge
lince, oranın posta memuru her zaman
ki gibi trene merbut posta vagonu Ö· 
nüne gelerek posta torbasını almak is -
temiıtir. Fakat vagonun kapıaının a
çılmadığını gören memur kapıya bir hay 
li vunnuı, bir ıeı duyamaymcn tef 
trene ve istasyon memurlanna haber 
vernuı ve nihayet trendeki polis me
muru kapıyı açınca seyyar posta memu· 
ru Hasip Beyin vagonun içerisinde ölü 
olarak yatmakta bulunduğu görülmüı
tür. 

Poli.s bunun Üzerine ite vazıyet et
mit ve dün tren Haydarpll§&ya gelince 
mesele müddeiumumiliğe intikal etmiı
tir. 

Fakat yapılan muayene neticeıinde 
Hasip Beyin kalp sektesinden &ldüğü 
anlaf"lmıttır. 

Sahte 1 O kuruşluk 
Dün yeni bir aahte para sürümü 

meydana çıkarılmıı ve derhal geniı bir 
ıekilde tahkikata giri9ilmiıtir. 

Sürülen para on kurıluktur. Bu aab 
te para Şehzadeba~.nda bir tramvay 
arabaaında sürülmek iıtenmiı, fakat 
biletçi derhal farkına varmııtır. Bu
nun üzerine tramvayda bulunan bir 
polisin de müdabaleaile parayı •Üren 
derhal yakalanmıt ve tramvay Şebza 
debatı karakolu önünde durdurula • 
rak bu adam karakola götürülmii§
tür. 
, Bu sahte on kuruıluğu aüren köylü 
kıyafetinde Ahmet i.uninde bir adam 
dır. Kendisinin Kıqebirli ve çoban ol
duğunu söylemekte ise de buna pek 
ihtimal verilmemektedir. Ahmet bü -
tün aorgulara rağmen parayı nereden 
aldığmı hatırlamadığım aöylemekte -
dir.. Ahmedin sürmek iıtediği para 
ıimdiye kadar yakalananlarla tam bir 
müıabehet göstermektedir. Zabıta İp 
uçları elde ctmit olduğundan tabki • 
kat ilerilemektedir. 

dığını ve oynanaınıyacak bir bale gel
diği için oyuncak olmak Üzere çocuk
lara ..erilmiı bulunduğunu, içkilerin 
de çok evvel alıruruı olduğunu ve ev
de içki kullanılmadığı için metrük 
bir halde ve merdivan altında kaldığı 
nı aöylemiıtir. MuhaJ<eme ıahit celbi 
için baıka güne bıralulmııtır. 

Polisteki dayak tahkikatı 
Didar Hanım iaminde bir kadının 

Dolapdere karakolunda d,.yak yemesi 
ne ait tiki.yeti Üzerine baılayan adli 
tahkikat ehemmiyetle devam etmek -
tedir, Dün Didar Hanımı dayak yer • 
ken gören tabitler. dinlenmiılerdir. 
Tahkikat müddeiumumi muavini Sa -
dun Bey idare etmektedir .• 

AIAeddin Beyin muhakemesi 
Bir gece Büyükdere Maslak yo • 

lunda Hasan isınin~e bir janC:armayı 
otomobili ile çiğneyip öldürmekten 
suçlu kliıeci AIAettin Beyin mubake 
mesi cumartesi günü saat 13 te yapı -
Jacaktır. 

Vlllyetta 

Mali teşkilat 
--o-

işlerin yoluna girme
diği iddia ediliyor 

lstanbulda son mali teıldlatta.n 
sonra mali itlerin düzelmediği ve bil
hassa kazanç vergisinde bozukluklar 
olduğu aöylenmektedir. Bu hususta 
dün görüttüğümüz latanbul ubakkuk 
müdürü Talat Bey demiştir ki: 

- Tahakkuk mıntakaaında vazi • 
yet iyidir. Bu hususta ihaai maliimat 
ta ıubelerden iatedim. Yeni teıkilat
tan sonra eskiden kalmıı 13 bin ka
dar beyanname ve sair vergi evrakı 
da elde edilmit ve mevkii muameleye 
konulmuttur.0 

Takas komisyonu 
Taku komisyonu dün de Tali mu

avini Ali Rrza Beyin riyaaetinde top
lanmıttır. Hamburgta müıteri 0.1lan 
külliyetli mikdarda tütünün takas au 
retile ihracı için dün kogıısyona bir 
müracaat vi.ki olmuştur. 

••l•dlJ'•d• 

Açık maaş 

Oktruva memurlarının 
açık maaşı kesiliyor 
Oktruvadan açıkla kalan memur

lara şimdiye kadar yanm maaf veri -
liyordu. Önümüzdeki ay batından iti • 
haren bu yarım maaılar artık veril • 
miyecektir. Açıkta kalan memurların 
yerleıtirilmeleri için vuku bulacak 
münhaHere yeniden kimse tayin edil
miyecektir. 

Elektrik Ucretlari 
Elektrik 9irketinin yeni üç aylık ta 

rifeai , beher; kilovat azami fiyatı 17 
kuruıken 16 kurut 30 paraya indiril
mek auretile teabit edilmiıtir. Komia • 
yonca verilen bu karar ekseriyetle 
dir. Rapor, Nafiaya gönderilmİ§Iİr. 

Elektrik ücretlerinin tenzili 
Elektrik tarife komisyonu, ücretle

rin on para tenzili hakkındaki raponı 
nu Nafia vekaletine göndermittir. Şir 
ket komiseri bu tenzili.tın bu aydan 
itibaren değil, üç ay sonra takibine 
başlanmasını istemektedir. Netice, ve 
ki.Jetin vereceği kararla taayyün ede 
cektir. 

Resim vermeyen tiyatrolar 
Bazı tiyatroların belediye resm 

vermedikleri anlaıılmıştır .. Elde mev 
cut kanuna göre hususi, resmi bütün 
temailler reame tabi olmaktadır. Re 
aim vermeyen tiyatro kumpanyaların 
dan iki misli ceza alınması hakkında 
alakadarlara tebligat yapılmıttır. 

lstanbul umumi meclisi 
İstanbul umumi meclisi bugün saat 

14 te toplanacaktır. Bugünkü içtiınaa 
iki yeni aza da iıtirak edecetkir. 

Halin önüne yapılacak rıhtım 
Rıhtım ıirketi komiseri Nazım B. 

belediyeye davet edilmiı ve kendi•in 
den ıirketin mukavelei eaaıiyeıine ta 
alhik eden bazı malı1mat alınmıttır 
Jatenen malı1mat, tirketin köprüler a 
raamda Rıhtım intaaıru deruhte etmiı 
olduğu halde bunu ne için yapmadığ 
merkezindedir. Nazım Bey, Halicin es 
ki ticari ehemmiyetini kaybebneai ü 
zerine hükfunetle ıirket arasında, İf· 
an ibire kadar bu nhtımların ioıaaı 
müteahhidinin kuvveden file isali te 
bir edilmit bulunduğunu aöylemi§tir. 
Belediye, kereatecilerde yapacağı ha 
lin önüne rıhtım inşa ettirmek iste 
mektedir. Bu iae, ıirketin imtiyazı da 
hilindedir. Şirket, rıbtun inta ettirmiı 
olmadığı halde, timdi de köprüler a 
rasına çıkarılan etyayi ticariyeden rıh 
tım Ücreti almaktadır. Bu vaziyette, 
yaptırılaca!< ~I önüne belediyenin rıh 
tım. inıa ettirip ettirmiyeceği meselesi 
bükfunetle belediye ve ıirket arasında 
halledilmesi lazım gelen bir mesele ha 
!inde bulunmaktadır. 

iki taraftan ıirket tesiıabnın da 
hükfunetçe mübayaası mevzuu bahia
tir .. Şirket direktörü M. Cannonge, 
bugünlerde Ankaraya gidecektir. 

Bir lngiliz kadın ga
zeteci geldi 

İngiliz gazetecilerinden Madam 
Lilian Day iki gün evvel ıehrimize gel 
mittir. Madam Lilian Day hem gazete 
ci, hem de konferanaçıdır. Bir tetkik 
seyahatine çıkmıt, üç ay kadar Yuna 
niatanda kaldıktan sonra tetkikatma 
devam için latanbula gelimiıtir. lngı
liz mealektatımız diyor ki: 

- Buraya gelince hakikaten hay
rette kaldım. Eskiden Türkleri feali, 
kadınlan peçeli tasavvur eden kiınse
ler, ıimdi buraya gelince Türkiyede 
yapılan inkılabı tal..dir ederler. latan 
bula ilk defa olarak geliyorum. Boğaz 
içi ve şehrin manzarası beni hayrette 
bırakb. Görüımek fırsatı bulduğum 
bazı Üniversite talebesinin nezaketi 
beni çok mütehassis etti. 

Ben Londrada, Fransa ile İngiltere 
arasmda turizmi teıvik için radyoda 
konferanslar verdım. Bu konferanslar 
dan mak~t lngilizleri Fransızlara, 
Fransızları da lngilizlere tanıtmak 
tır. lstanbulun turizme çok mıiıait bir 
memleket olduğunu görüyonım. Tür -
kiyenin de tabii güzelliklerini ecnebi 
memleketlere tanıtmak için konferans· 
)ar verdirmelidir. 

Şimdilik seyahatten maksadım, 
mensup olduğum gazetelere yazı yaz 
maktır. Yunanistanda bir çok istifa 
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Türkiye fudbol şampiyonc 
ve İzmirde spor telakkisi 

Ben şahsen futbolden yetitmiş ol
duğum halde futbolü sevmem. Buraya 
bir nokta koyunuz.. Sonra hiç bir me
sele hakkında frenklerin (cha\<vİn) de
dikleri derecede taassubu da sevmem. 

Ankarada tatsız hadiselerle yanda 
kalmış olan Türkiye futbol ıampiyon· 
luğu &on müsabakasmın geçen cuma iz 
mirıfe lstanbul birincisi Fenerbahçe İ
le İzmir birincisi lzmirıpor arasında 
yapıldığını ve Fen erin O - 8 galip gel
diğini tabii sütunlarla yazan gazeteler
den öğrenmİ§sİnizdir. YegMe meziyeti 
seyirci çekmekten ileri gidemiyen ve 
bizde çok defa fenni kıymetini zorbalok 
önünde kaybeden futbole gautelerimi
zin sahifeler bağlamastm çok fayanı 
teeııür bulurum. 

:Su sene cümhuriyet bayramı müna
sebetile Ankarada yapılan birincilik 
yalnız futbol dcığild'i. Atletizm ve te
nis birincilikleri de yapıldı. Amma biç 
bir gazete bundan Fener - lzmirspor 
maçı gibi bahsetmedi.. Bunu sadece ga 
utelerdeki •por mubarrirlerinin atle
tizmden anlamamalarına hamletmeme
li. Bu muharrirler sporun değil ken
di beyecanlannm sesini dinlerler.. O
nun için onlardan daha fazla fey bek
lenemez. 

Bu ufak istıtratı yazımın başına 
yerleıtirdikten sonra Türkiye futbol 
birinciliği münasebetile lzmir gazetele
rinde gördüğüm ve maalesef lnnir 
gençliğine ve idarecilerine de sirayet et 
tiğini mütahe!de ettiğim yanlıı bir h ... 
leti rubiyeden bab•edeceğim.. 

lzmir gazetelerinin çoğunda lzmir
aporun mağlup oluıu gayri tabii telakki 
edilmel<te ve bunun bir talisizlik oldu
iu aöylenmd.:tedir. 

Ankarada aleyhlerine hakemin ver· 
diii penaltıyı lzmirsporun kabul etme
meai yüzünden yan kalan ve döğiitle in
kıtaa uğrayan yarmı maç akabinde iz. 
miTlilere söylediğim gibi lzmiropor, ha
yatında eline bir defa geçnjı olan büyül 
bir fırsatı o gün kaçınnııtı. 

Çünkü F enttbabçe takmımı o gün
kü kadar fena tartlar altında ve dokuz 
günde ıdördüncü maçını yaparken ya
lralıumf, kendisi de yalnız Diyanbekir 
takunile yaphğ, maçtan sonra rahat et
mit ..e Ankarada nedense Fener aley· 
.fıine muttasıl estirilen hava içinde bu 
oyunu oynanuftı .. Eğer penaltıyı ka
bul etseydiler, belki Fener bunu ala
calı. belki atamıyacaktı. Yirmi bq da
kikası kalmıt olan bu oyunun lzmir le
hine 1 - O bitmesi veya berabere kaJ. 
ması ihtimali kuvvetli, 2 - 1 mağlUbi· 
yeti ihtimali de zayıf idi .. Llıkin o giın 
maç bitirilmeyince it tamamen değiş
mişti.. Söylediğim çıktı '(e lzmiropor 
hatırına getirmediği bir akıbete uğra• 
dı. 

Şimdi herkeste bir sual: 
- Bu netice tabii midir?. 
Eğer bu sual Fenerin galeiıeai hak

kında •oruluyoraa, netice pek tabiidir. 
Çünkü Fener klübü, 26 senelik e•ki, 
kuvvetli, tecrübeli ve en iyi oyuncu· 
!ara, sabaya, antrenöre ve kuvvetli bir 
an'aneye malik bir klüptür. lzmir&por 
yeni, tecrübesiz ve tüpheıiz ona na
zaran zayıftır. Gençlik bir luıbahat ola
maz. O da Fener kadar yaşar, çalııır, 
çarpııırsa o da ayni dereceye çıkar. 

Netice acaba 8 - O mı olmalıydı? .. 
Bu bir tahammül meselesidir ... O 

gün lzmirspor eğer paniğe uğradıysa 
bu oyunculannın tecrübe•izliğindecı, ıİ· 
nirlerinin mağl@iyete tahammüla.iiz. 
lüğiindendir. Nitekim bunlardan birisi 
ıabayi bile terketmİ§tir. Eğer daha tec 
rübeli, daha tahammüllü ve Fener sı
nıfından bir takım olsaydı, belki mağlüı 
olur amma böyle paniğe uğramudı .. 
Nitekim senelerden beri Fener klübile 
maç yapan lstanbul birinciliğindeki klüı 
!erden biç biri Fenerin Öniincfe böyle 
bir netice almamıştır ... Çünkü aralann
da •mıf farkı yoktur .. 

Şimdi ertacla lzmirlileTin ve lzmir
sporun aleyhinde bir vaziyet var.. O
ranın gazeteleri ve spor liderleri (bu ne 
tice haksızdır. Biz buna layık değiliz) 
diyorlar .. iddiaları Feneri yenebilecek 
veya onunla beraber kalacak kuvvette 
olduklarıdır .. 

Ben çok, amma çok tecrübeli bir spoı 
cu ııfatile bu gençlere batırlatınm 
ki; dünyada en muzır düt.ünce kendini 
mükemmel ve kusursuz görmektir. E
ğer lzmir sporu bu kanaatte ise derhal 
değittirmelidir. Zira o zaman çalııma· 
ya ;bti?;ıı.cı olmadığını ve mağlubiyeti
nin sırf bir talisizlik eseri olduğunu ka. 
bul ederek olduğu yerde •ayar ve tabii 
muttaaıl kaybed ... 

Varılını§ zannedilen hedefe Yarmak 
için artık gayret aarfedilmez. Halbuki 
lzminpor takımı kendi de itiraf eder 
ki, Ankarada önünde oynadığı Fener 
takımını umduiundan çok zayıf bulmut
tu. lzmirde kar9ısında ayni takımı gÖ
remediyıe bu tabiiliğin avdetinclen başk• 
bir ıey değildir. Bu sözlerime luzanlar 
içerliyenler ve beni belki de 1 stanbullu
lukla itham ( ! ) edenler olacaktır. Bir 
htanbullunun, lstanbullu olmaoı kadar 
tabii bir ıey olamaz. Fakat sözlerim, 
htanbulun değil lzmirin lehinedir. Ba
ZI fırsatlarla yalundan mütaleaya mu• 
vaffak olduğum lzmir sporunda büyük 
inkitaf istidadı vardır. Yalruz oıoa: 

- Sen artık mükemmelsin! Kaybedi. 
tine bakma! Bu gayri tabiidir! deme
meli. Çünkü bu onu hamlelerinden me
neder, lzmir için daha çalıımak, çok 
çalışmak gerektir .. Bunu kavramayanlar 
ve kavramak istemiyenler için hadisa
tın acı ihtarlarını beklemekten ve onla
ra göğüs germekten haıka da yol yok· 
tur •• 

FELEK 

deli mevzular buldum. Yunanlılar ze
ki bir millettir. Yunanlılar • bu belki 
de bir kusurdur • ıerefe çok düşkün
dürler. Herkes Yunanistanda iktidar 
mevkiine geçmek isler .. Bu sebeple ai 
yaıi fırkalar daiına biribirlerile müca 
dele içinde ve memleket hey<-can ha
lindedir. Bununla beraber Yunanistan 
iklimi ve balkının ahlak ve adatı nok 
tasından latif bir memlekettir. 
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c SAN' AT ) 
Türk Mimarisinde Yeşil Cami 

Pek d · rinler• gö.:nülmüı dan Türk ı 
mimarisi tarihi, Konyada Selçuk Türkle
r:nin inhilili i.le hayatından bir sahife ka· 
padırken diğer taraftan Buraada (Osman· 
l ı Ti'rk!eri m:m~risi) namiyle yepyeni 
bir ıahi "e Lçnutt , 

1263 den 19. 8 tarihine kadar altı bu
çuk aıırh_k bir zamarı;.anberi cenuptan 
ArabLtznı, ıark'an lrana, timalden Vi· 
yana hudutlanna kadar ıenımiş gen4 ol
kelerde Türk hakimiyeti Yatamıt bütün 
ıehir ve kaaaba 'ar bugün bile büyük mil· 
ltLJTIİzin aıd mimarisinden yadigi.rlarla 
doludur. , 

Milletinin crmiyet hayatını her mima· 
rideu daha aanumi bir yakınlıkla takip 
etmôt olın Oım>nlı Tiirkltri m:mariıi 
ke.,di çerçeveıi dahilinde bu altı buçuk 
asırda yekdiğerinden ayn hususiyetlere 
malik dört devreye ay . ılır. ( 1) Bu dev
re erin hiç değilse zaman ve tarihlerini 
gözden geçirelim ki mevzubahsımız olan 
Yeşil camiin Türk aana•ı tarihindeki mev 
ki ve hüviye:ini görel:ıi:erm. 

1 - BAŞLANGIÇ DEVRi: Osmanlı 
devletinin kuruluıundan lstanbul fethine 
kadar batlayıp d>vam eden mimari 
(1263-1453). 

il - YllKSELIŞ DEVRi: lstanbul 
fethinden Üçüncü Ahmede kadar yükse. 

1 

len mimari (1453-1703) 
lll - SARSILIŞ DEVRi: Oçüncii 

Ahmetıen lkin•i Mahmudun zaman na 
kadar devam eden B. rok tarzı ( 1703-
1808). • 

iV - ALÇALIŞ DEVRi: ikinci 
Mahmuttan meJrutİyetin ikinci defa ila· 
n•na kad r devam eden tezebziip devri 
(1808-1908). 

lıte Oımanlı mimarisinin dört mühim 
aafhaaını bu hudutlar dahilinde çizdikten 
ıonra bi ı inc.İ devre)e l?AŞLANGIÇ 
DEVRiNE, avdet edelim : 

Oımanlı mimarisinin en §&yanı dikkat 
devresi baılangıç devri olduğu halde mi· 
mari tarih:m"zin tetkik ve teılıitinde la• 
raf mızdan en çok ihmi.le uğram4 dev• 
re de budur. Bu devre eserleri kronolo
ji s raıiyle eyi tetkik edi irse Osmanlı 
mimaris'. nin ç k ı .ımullii bir mahrumi
yet ıçinde ne a111 bir heyecanla, ne le. 
miz bir mefküre ile doğduğu bütün ha· 
k katl:ri, biitiin vea:k.Iariyle görülür; 
bu ves"ka'arı göre bilmek ve okuyabil· 
mek için kita,'ar. beyhude k3l'lttırmak· 
tan ziyac!e bu binal . rın İ!İn ~eve etra· n .. 
da o binanın kurulmasını emreden büyük· 
ten tutunuzda mimarınin lafçı U l tası ... 
n n, dıvarcısırın hüli' a ta harç tafıy..:.n 
amele.İn> var ncaya kadar bü,ün emek· 
tarlanmn haleti ruhiyeleriıı.i temessül 
sırrını bilmek liznndır. 

Başlangıç eserleri hi• etôit olm>k iti
bariyle ~ok tabiidir ki Yüka.lit eserleri
mize niıbeten tekrıikte ı:ok zaiftir. Bu 
hakikata parrrak baamak ta Türk mima· 
riıinin aıalet ve yükse~<?iğine iman e
denler için bir vicdan zevkidir. Meseli 
ben bu eserl<ri ölçüp biç?rken bir tara'. 
ta~i dört bet me'.r .!lik bir k ımın, ayni 
ve mü en z r diğer parçı:>ırnı sekiz - on 
ıantim eksik >eya faz'a bulu}o·um; bir 
kulıbe al na murabb1 olank yükseltil
mek istenilmis duvarların dıh'larında te
tabuk bula,,,ıy>rum ve yahut tamamiyle 
mu~naz.r yapılan bir bi ,anın medhal 
mihverini mi~ rap ve kubbeler rr ihverin
d .n ayrılmıı b~luycrum, bu hakika:la· 
rın man·aı Türk mimar:ıine hiirmet e
d >nler için ne kadar parlaktır: demek ki 
Oım•nlı Türkleri kendi sanatlarının do
fuıy unda ıuurlu bir k skançl•kla aan>l· 
kirlarmı kendileri yetiıtirmitler, ve ec• 
nobi mimarlara tenezzül etmiyerelt ken• 
d acemi ustala ıyla iıe baılanu 1 rdır. 
Buruda d : rt bet metrede on santim ha· 
taya dü:en BAŞLANGIÇ devri sanal· 
kirlannın s rf kendi meaaileriyle yük· 
ıel tikleri milli kiiltüriin yarattığı sanat• 
karlar yükaeli' dtvri mim rhini vücude 
gotirmit!erdir. Mesela y k eliı -devrin.in 
henüz ikinci miih·m eseri olen Şehzade 

(1) Gerçi bu devreler şimdiye kadar, Dev
ri iptida, devri itili, devri inhitat diye i.ıç 
isimle anılırdı; halbuki devri inhitatta üçün .. 
cü Ah.metten ikinci Mahmut zamanına kadar 
(Barok) 1sm"ni alan garptcn celme ve bir 
ph~iyet taşıyan b:r mimari devam ettiği haJ ... 
de ikinci Mahmut zamanında. yine carpten 
relen (Ampir) lstanbulda bir aralık çehresini 
cösterip kaybolduktan s ; ara memleketimiz
de sanat ve üılüp namma biç bir şey kalma
dı. Binaen~lcyh bu zaman'l da bir is"m ver
mek ve şu ıuretle dörde ayrılan her devreyi 
kendi hususiyetlerine yakışan isimlerle yad
ctmek mecburiyetinc!c im ki yukardaki. tas
nif bu nolrtai ıı.lzara göre yapılm13tır. 

camün~ büyük kubbeyi taııyan dört ta· 
ne fil ayağının (direk makamında kalın 
ayak) yekdiğerine olan mesafesi 16,52 
m. dir.Bu dört mesafede bir tek SP•~tım 
eksiklik ve artıklık yoktur, Bu ayaklar· 
dan tekrar beden duvarlarına atlayan ıe
kiz kemerin mesafeleri 5,72 dir. Bun· 
lar.n bir lan .. inde bir tek ıantim ayrılık 
yoktur. Merak eden gidip ölçebilir. Ca· 
m"in teknik bah!ını buraya ıığdıramam; 
fakat bu titizlik a1u!hra hayret verecEk 
bir bal deia midir? .• 

Binaenaleyh baılangıç eserlerindeki 
l:.ütiin acemiliklere muzaaf bir hürmet 
besleme~ mecburiyetindeyiz. 

Başlangıç dovrindeki cami mimar111 
bir tek tip üzerinde lıaılamıt ve devam 
etmittir; hatıo, lstanbula kadar bu tip 
geçmiş ,orada b'le Mahmut P~a, Atik 
Ali Paıa Aksarayd >ki Murat Pa,a ve 
daha bazı bina! ,ır vücude getirdiktrn son 
ra nihaye~; Eıtat Hayret:inin kuvve~li 
bir hamlesiyle Bayazıt camii kompoziıi· 
yonunda mühim bir değişilklik, Batlan· 
gıç tipini unutturınuıtur; bu tip yazı ile 
ıöylece tarif edilebilir : ka!ı, ayaklar ve 
ya direk'er Üzerinde küçük kubbe ve to
nozlarla örtülmÜ! bir son cemaat mahal
li ile cmıi cehbesi batlar, medbalden mih· 
raba ~iden mihver üz -rinde iki büyük 
kubbe •ualanır, birinci kubbenin aJtına 
girince asıl namazj!ô,h olan !asım, birkaç 
kademe ile çıkrl~t bir set üzerindedir, 
burada men"-er v~ mihra9 vardır; bu na• 
mazgi.ln ~ıkmadan ·ağds ve ıolda yine 
aetler ü 1tünde .. a'd binadan geni'} ke
merler!e ayrılmıt ıağh ıollu açık kısım
lar vardır ; ve b zılannda yine aağda sol
da o z!lDlanki cemiyet h~yat na !'Öre bü .. 
tün konfcru hai. odalar vardır, bazı ca· 
mileri, üst ka' larında bile müteaddit o
d,lzr vardır, me•elil Ye,il camide dört 
büyük oda zemin katında bulunduğu gi
bi ikicci bir mahfil katı ihdu • dilerek 
orada da Pvlu v ba!kc n'arıyla b'.r:ikte ay 
rıc3 ik: oda yapılımttır. 

Bu binalar yalnız namazgah olarak kal
mıyor, camide nam"2: kılındıktan sonra 
hu geoit odalarda i:rayı kaza edildiği 
gibi uuk diyarlardan gelen müslürr an 
m'aal Her bu dairelerde yat rılır, yed iri· 
lir, içiri"irdi. Her camiin civar nda med .. 
rea• ve irrare i birlikte yapıldığı halde 
Hüdavendiğir c:ı.miinde medre~e de ca
miin için1e yapılm ıtır. ş., halde bunlar 
birer cami olmakla berJ.ber ayni zaman
da birer içtimai müeııesel r ol1uğu mi
mar: if2d !ıiyle dl? tebarüz ediyor. 

Bu mukadde'1leyi yaptıktan sonra ar
t :k doğruca Ye. il c tı:i"e gidebiliriz: 

Çelebi Meh n edin b ş!ayıp 1419 tari
hinde ı nşaa ' ını tatil Ettirdiği (2) Yeşil 
cami başlangıç devrinin en parlak bir ya• 
digarı olarak Türkün, hatt'i bütün ,e
riyetin k !binde yafA a" bir abidedir. 
Bunu yapanlar ka:.ımnıı ii•tünde büyük 
ve mufasul kitbaedeki ar; p .a ifade rra· 
unda ( ... Düny , çiçe! 1 >rivle ahret lıah· 
çeıi yaptık .•. ) diyot! r ki ha'dkaten bu 
çiçeklerle öyle bir ahret bahçesi yaprc•ş· 
lard!r ki İns~n '3 , ca·niin için,'e iken yir
mir.c· rı - ın en ti!slli dünya bahçelerini 
oı.utu"'. buraıı b:.ıgün de, en ~ sır sonra .. 
d'l. renkle i ıolmayan, bozulmayan ve 
mcdan geçmeyen çok sana ~ lı V.! zengin 
bir çiçek bahçesidir. 

Başlangıç camilerini t•rif ederken ay• 
nen Y ıil carnün de plan ve tipini de ta· 
rif etm ' old<k, tezyinat lcsmıları başlı· 
ca taş ıl::.k, çin:cilik. demirci ik, oymacı 
ve mara"lgoz·uk, a çı ve nakıı ıul:elerin
de yükselmittir. 

Taıçılık İ!i ~undan evvel yapılan Yıl· 
d ,nm cami:ndeki kud~e'i qamamııtır, 
b , lki t'ce ayni ustalardan burada da çalı· 
ıanlar olmutlur, fak•t İ! daha genitle
miı ve ~oğalmıştır; !Öyle Hr mukayese 
ile ko•dunı i'"ade edeyim: Yıldırım ca· 
miinde ikiyüz h~çı gündeliği gitti7se, 
Yet"I camide 8-9 yüz gündelik hare n· 
mııtır. e:nrnın zerrin katında mev.:ut 14 
pencerede haricen silmeler~ örnömanlar 
ve iıtalaktiklerle tezyin edilın't ve detin 
bir mahrumiyete rağmen buralar .:la d ı 
merm'f kullanılmııtır. Faltat ıuraaı ~aya 
ru dik1<attir ki reyrederken aynı tesiri 
veren bu p?ncerelerln hepsi ayrı ayrı re
ı:mlere ıöre yapılmııtır. Anlatılan her 
p?ncere bir ustaya tevdi edil'D:f ve her 
uıta verilen eaas clirektif dahilinde kendi 
zevkma ıöre çal4mııtır. 

Bu binada beptinden çok taf ve mer-

(2) Bina natemam bırakıldıtı için ikm11 ke
limesi yeri.ne tatil kclimeai kullanılrmıtır. 

Milliyet'in edebi romanı: 42 . "' . 
KIR (l(fG' 

~.-..-------BURHAN CAHI~ 
(inkılap Romanı) 

Yakası kapalı lacivert it elbise· ı 
mi giydiğim zaman aynaya baktım. 
Boynumdaki leke görünmüyor. 

A,ağıya indim. Mahir Bey git
mif, hanımefendi kahvaltıya beni 
bekliyor. 

- Bonjur Çiçek'im. Nasılsın 
yavrum. Uyudun mu? 
Hanımefendinin yüzü sapsarı, 

gözkapaklarının altı halka halka .. 
- T etekkür ederim hanımefen· 

diciğim. Geç kaldım galiba... Ha· 
la başım ağrıyor. 

Gözlerimin içine bakıyordu. 
- Fakat aktam, ne iyi eğlendik. 
- Bahcede iken evet, fakat dö· 

nü' pek fena oldu. 
- Peki ya gece! 
- Gece .. Kabuslar, rüyalar .. 

Fakat dün herhalde bilmiyerek öte 
ye beriye çarpm14ım hanımefendi. 
ciğim. Vücudum çürük içinde! 

Her,,~~""'<; ,.;ı..; yanaklarımı 
acıtacak kadar sıktı: 

- Ah pek yazık olmııJ benim gü. 
1 

zel Çiçek'ime .. Amma o kadar gü
zelsin ki seni hırpalamak bile zevk 
veriyor. 
ı Hanımefendinin ne demek iste
diğini anlamıyordum. Galiba ser· 
semlik devam ediyor. Yahut o da 
saçmalıyor. 

Hazırladığı tereyağlı ekmeği ağ
zıma verdi: 

-Bugün gitmesen... Seninle 
aktama kadar otursak. 

- Re4it Bey azarlar sonra hanı-
mefendiciğim... Bana yazık de-
ğil mi? Dedim. 

- Doğrusunu iıter misin Çiçek. 
Ben senin artık ite gitmeni istemi· 
yorum. 

Senin ihtiyacın yok. Ne istersen 
ben yaparım. 

- Fakat hanımefendiciğim ben 
kimsesiz bir kızım. Ne zaman' olsa 
çalıtmağa mecburum. Her zaman 
te9ekkür ederim ki beni elimden 
tuttunuz, evinizde yer gösterdiniz, 
bana en yakın akrabanu; &ibi mu-
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mer ıarfedildiği halde baılangıç devrin· 
de laf yok· uğu burada d:ıha bariz bir 
ıekilde görülür. Taı kesmelerinde hiç 
bir usule tabi o!ma~an her taıı kendi ce• 
samet ve tekline göre murabba v . ya • 
mustatil bir şekilde yontarak ve la§ların 
tulunun ufki ve ıakuli düımeaine ehem· 
miyet vermiyerek yekdiğerlerine mahi
rane bir tarzda imtizaç ettirmişle• dir. 

Tasarrufa büyük bir kıymet veren bu· 
günkü mod ~rn mimariyi etüt etmek is· 
teyen meıl ı: kdatlarıma tavsiye ederim: 
küb"k tat kesmesini gelsinler de Y eıil 
camid ~ gör_ ünler, öyle desenler görecek
lerdir ki c : ıim bir taş n or!aıını oya .. 
rak yama bile yapmıılar, fakat kesmeye 
kıy<mamıılardır. 
Yeş"l cam· den taı iılerinde aynca bir 

baıçr bulunmadığını tahmin ediyorum, 
z:ra Motiflerdeki tabalüfler ve her tube 
ıanatkirının müna>İP yerlerde isimleri 
yazılı olduğu halde. bir taıçı ismine te· 
aadü' edilemeyiıi beni bu la 'ımine sev 
ktd yor. Medhalde nİ!lerde, biiyük ke
mer üzengi püsküllerinde mebzulen ve 
çok mah'rane Tii•k istelaktikleri bir 
merle~ei tekamü de iılenmi§, cebhe muh 
telif tarzda yazılarla, ornömanlarla, sil· 
molerle tezyin edilmiştir, ve natemam ak
sam'n !ahadeti üze· ine hükmediyoruz 
ki ta } it,erind ~ bütün tezy"ni aksamın 
yerler· t-ılak h l"nde evv ld n hesap e· 
dilerek taşları yerine konmuf, duvarlar 
ikmal ed"ldikten sonra, bu tezyinat ıon
radan iskele iize!"inde yapılmıştır • 

Çin" itlerine l"eli~c . : Osmanlı Türk 
m'm· r"s'nde çiııicirk ilk defa kendini 
Y eıil abidelerinde gösteriyor, fakat bir· 
denb'r> ve emulsiz par'aldıkla. Yetil 
cami ya;nlırk .n Kü ahya ve lznik fabri 
kalan çalıııyordu, "u binayı bu fabrika• 
lar bi" d•ha ll'isli bnunmayan çinile· 
riyle süslemişlerdir. Çinilerfu üıta ve 
belki de re nm:ı Mehmet Mecnun 
admds bir Türktür, Çinilerin hamuru kır
mızı kiremit olu • .J üç ıub? üzerinde ya .. 
p lm:ıtır. Birinciıi: her zaman görüle .. 
bilen liiz satıh üzerinedir. ikincisi: ha· 
muru evveli. a'çak kabartrra olarak it
lenmiı ı- n a boyanı1) sırhnarak ~iıiril
mittir. Bu suretle fevktlade nefis duvar 
aatıhlan istalaktik m:zeyyenatı viicu
d > getiri'miıtir. 

Oçün ,üsü mo7aiktir. Ge ek münhani 
hutut ile v "'cu~e getirilmiı ne~a : i mii
zeyyenat ve gerekse duz hatlardan mü
rekkep he~d ı tezyinatta o karlar mu· 
vaffakiy tli renk ve çizgi ahenkleri vÜ· 
cud? ge:iri?mit ir ki hayr.ıt etmemek 
mi:mkün değildir. Yukanda mahfeldeki 
b"nlerce parçalardan müre~ k,p parmak
lığın ne suretle vücude gctirud.ğine bir 
türlü ala! erdiremeyi§İm içime büvük bir 
der tir. Bunu hdlettiğim !!Ün biiyük bir 
azaptan kur~u!acağnn. 

Yetil Cami ve Yetil Türbedeki çini
luden ~fr de yalnız Edirnedeki Miıradi. 
ye Camii mihrlhında vardır. Hatta dene 
bilir ki Yeşil Camı mihrabının u ... a r 
kopyasıdır. Ba~k~ J,ir yerde h~ çiniler· 
de'.l yoktur. Bunların susul ve te~{ni.ki o 
d >virde ı.,ybolmut ve 1'i• d~ha yapıl· 
mamıtlır. G rçi yükseliı dev: inde ve bil 
bassa Sinl"n Zamanında Osmanlı çinicili· 
ği harikü:a le mert ~ b :lere var~ıştır. Fa .. 
kat J,u~ı ra başka t,ir ekol mahulü de
mek mecb r:y..:tindeyiz. Açı müzeyye .. 
naıise: 

Ycıil Camiin dahilinde mevcut altı 
odanın 1"!'er ci 'a ı Lub,>Eler kaidesine 
kadar k3.mil n alç1 ile tezvin edilmiş ve 
ort:ıya oca't yapı ar~k bütün divarda çu
bu!< kitap, biblo h fz na ma',sus çok za· 
rif hücreler vücude getirilmit ve alçı sa
t b arı kim ·ı n ; l _ak ka artma ornöman
larh tezy n edilmi~tir ki bu a'çı itleri da 
ha evvelce Yıldr-ım Camiinde aynen ya
pılmııt r. Bu a!çı müzeyyenat~n yağmur 
ve ~u akıntı!cr na m~r~ z k lmadıkca ve 
lıir kazaya uğramad:kç ömürleri ebedi
d"r. 

Yeıil Camide tezyirat n miilıim bir 
kamı da ağ~ç i~lerin:le r:örü,ür. Ağaç 
itlerinde dt iki ıubede çalııılmıJhr: Oy· 
macılık ve marc: ngozlu~<. Kapı ve pence
re keponklerinde dEz ayna la"!ı!a!&rı Ü· 
zerinde za .. if ve s1n'atlı tezyinat re1:im
leri hakkedilmiıtir. Marangozluk ıube
ıi ise daha ıayanı dikkattir. Bir metre 
mura' b2ına tesadüf eden sat hta binler· 
ce küçük parçalar tayanı hayret bir mu· 
vaffakiyetle yekdiğerine imtizaç ettirile
rek kapı ve penc !re kepenk! ri vücude 
get:ril r.it'ir ki bugün bi e dikkat edil· 
meyince faslı mü-terekleri P'Örillemez. 
Bugün y:mıinci a-ır1.n ağaç fı-nnl . rı ma .. 
IUmdur. Bi!' ~ok paralar mukabi:inde ev
lerimize aldığımız ağaç e~yanın üz~ rin
den bir sene geçine? Ekite~ini görüyo
ruz. Aca1>a Bursa gibi ru'.ubetli ve hava· 
11 mütehavvil bir b?ldede on lıeıinci a• 
ıır iptidaaındınberi hiç lir ıeyini kay-

amele ettiniz. Bunu unutamam, fa· 
kat beni çok tımartrrsanız aonra 
hayatta çok zahmet çekerim.. Kim· 
ıesizlerin talii gariptir. 'Şefkat, sev· 
gi onların hayatına pek az girer
Benim çalıtmam bugünden ziyade 
yarın içindir. Siz de takdir edeni· 
niz değil mi? 
Masanın üzerinde duran elimi 

tuttu: 
- Fakat bunu unutma ki seni 

çok kıskanıyorum Çiçek. 
Parmaklan atet gibiydi- Avucu

mu sıkarken gözleri kıvılcımlanı
yordu. 

Sesi titriyerek ilave etti: 
- Seni zalim erkeklerin hoyrat 

sevgisine bırakamam Çiçek.. Bu· 
nu unutma! 
Hanımefendinin heyecanı bir 

fey söylememe fırsat bırakmıyordu. 

- Çok eeç kaldım hanımefendi
ciğim. Diye yalvardım. Müsaade e· 
dinizde gideyim. 

Gözleri yafarmıttı. 
Bir sinir buhranı geçirdiği mu. 

hakkaktr. Belki de dünkü içkinin 
tesiri. Y avatça elimi kurtardım. Za 
ten hazırdım. 

Onun ıstıraplı, yeisli bakıtları ö
nünde yemek salonundan çıktım. 
Merdivenleri ikiter, üçer atlıyarak 
iniyordum. 

içimde garip bir korku vardı. 

betmeden bize hala gülümseyen bu .. er. 
leri vücude getiren ıan'atkirların sım 
ne idi bilinemez. 

Camiin alt pencereleri kamilen dövme 
demird'en san'atkarane yapılmıı demir 
parmaklılklarla b<zenmiıtir. Ve bu par· 
makltkların ce~heye müsadif olanları es-
ki silahlarımızda görülen altın iıleme· 
lcrle müzeyyen olup yan taraftakil:r de 
ıom altın kaplama yapılmıı fakat bunlar 
müruru zamanla siliruniıtir ki dikkat edil 
meden görülmez. 

Binanın dahili divarları ve kubbeleri 
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oçk zar:f desen ve re-klerden mürek- 1 
kep kalem itleriyle müzeyyenmiı. Bun· 
lar müruru zamr: nla vukua gelen mütead
d•t ıuurauz tamirat eınasmda mabvedil· 
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Sinema yıldızlarının en gıiuli 

MARLENE 
DIETRICH .;.;, ve bugün bir eser kalmamı§tır. Met• l 

bal üzerindeki tavanda mevcut renkli ka
lem itine eskidir derler. Fakat değil, ye
nidir. Maalesef nakkaıırun h\c bir kalem 
izi kalınamıı, yalnız birinci kubbenin kai 
desine doğru mukaddes bir levha gibi a· 
ıdı duran duvara gönrülmüt iami kalmıı
tır. (. .. Ali Bini llyas Ali). 

Buraya kadar Yetil Cami tezyinat kıa· 
mını !Öyle b:r göden g<çirr-it o1duk. 
Ancak ~u noktayı da keır ali ehemmiyet• 
le kaydedeyim ki gerek istalaktı tı • ·le 
ve gerekse ~ilumum tezyinat itle inde 
ço't kuvvetli t ' rsimat usulünün hakim 
olduğu görülüyor. Zira orada öyle tezyi· 
ni kııımlar vardır ki evvela pl'in-, mak· 
taı, elevaıyon 1 tersim edilmeden tatbi .. 
ki İrr kinıızdır. 

Bina n tekmil kısmı i•e tl.Jıa evvelce 
aöyled ğ;miz gibi yükıeliı devri eıerle
rine nazaran zaiftir. Y r~ilden evvel ya• 
pılan Y ıldımn Camiindeki kemer bütün 
huıuı'.yetiyle bJ,ada (a tekrar edilmit· 
tir. Plan da ayni esas dahilin" '"lir. . ,_ 
dırnn Camiinde fen ve hesap itleri k<n• 
diıind~n evve kilere nazaran kuvvet,i ve 
hareketli olup Y e!İl de bu ayardad r. 
Halbuki ayni d. v rin Edirne eserlerinde 
teknik daha yükselttir. Mesela üç ıerefe
liyi gCz önüne getirirs k Yeşilden ve 
Y ıldırnndan çok kuvvetli buluruz. 

Y q:t C.-mi 1'innında daha ba-.ı mü
teferrik cihetleri de kaydetmek lilz m· 
dır. Meseli : Cam'in son ca-naat mahal 
li natamam kalınıttır. Esasında mevcut 
olan bu kısmın al~ı tane kemerinin Özen-
gi la!ları cephe divannda gömülü bir hal· 
de görülür. En dokoratif olan bu birin-
ci c ph:deki müzeyyenatın bile bir çok 
yerlerinde eks'klikler vardır. Öyleki taı 
çılar bina yapıldıktan ıonra İtletne~erine 
çaJıı rken !an'tl b·r koml.nda ile hepsi 
birden kPlemi elinden atnu§, bazı yerine 
hiç batlanmamıt , bazı yerine <le 
taslağı çizilirken Öylece brralalmı,tır. 

Bunu, reb >bini öğrenecek kitap bulama· 
dk. Fakat timfüik muh,keme k vve· 
tiyle tahminler yürütülehiFr. Bu bimrun 
yawn kalına•ma sebep Çelebi Mehme-
din katc!eşkr:yle kavgası değildi r. Çün· 
kü umumi &a.13.h hasıl oı uuktan o:"· ~ va· 
pılmı)tır. Çeleb"n'n vefatı d, sebep de
ğ;Idir. Çünkü bha bu hale getirildikten 
iki sene sonr• v>f: t etm'ıtir. Çelebi 
Mehmet en müzeyyen ve m isteı:na bir 
ehemmiyetle severek yaptırdığı bu bina· 
yı yarım bır ka nazdı. An :ak ahvali 
sıhhiyesinde inhitat h · aset - iı olınalı ki 
ti:rbes:nin ikmalini hatırlayarak elde 
mevcut uatalan türbe inı:ııma ü;üıtür
müı ve cami~n i!mamını sonraya bırak
mıpr. Nitekim ti:rh<nin ikmali de 
(1421) lan vefatı sene•ine tesadüf et
mekt d r. Bundln sor.ra g len lk'nci Mu 
rat yalnız Ye_il M>dreseyi (1423) de İl· 
mam ettirdikten sonra kendi namına yap
tırd ğ diğer binala•ıyla meşg,( o!muı, 
bu cami de böylece kalmı§'ır. 

Binanın ıimd ki şeklinde aalına mu· 
v. fı ' olm y >Jl k•snnhr vardır. Meıela ça· 
tı dahilinde mevcu . izlerden anlatılıyor 
ki camii duz sathı maili ?tı• ycktu. 
Etraftaki bütiin odalar ve aair mütefer· 
rik kısım1ar ufak kubbeler ve tonozlar· 
la ör.ülü idi ve tabll bu hey'etiyl hariç
ten daha hrr ;ke'li ve daha güzeldi. Mi· 
narelerin:n ı refeden yukan kısmı gene 
tuğla olup nihaye~leri u'acık bir kubbe 
ib Örtülü idi. ş·mdiki ıekli tarihimizin 
alçalıı devrinin münasebe:ıiz bir yama• 
11dır. htımbulda Akaarayda (1871) de 
ltalyan mimari Montani tarafından yapı· 
lan V aide C· mEnin minare alemlerinin 
birer kopyaaıdır. Bu güzel b'.narun aıa• 
!etiyle m}tenas"p değildir. 

Minarelerin <efe haricen cini kaplı ol
duğunu ve sonradan döküldüğünü ıÖy· 
leyenler varsa da in;w. te~ekkıil ka ı
fadesiyle bunu tekzip ediyor. Eğer ha· 
kikaten ç"ni kaplı ol,aydı minarelerin ha· 
ricen tuğla görJnütleri böyle itinalı ve 
muntazam olamazdı. Ve gene böyle bir 
§"Y yapın..ğa lüzuuı görülse idi :>elçu
kilerde o'duğu g"bi baric> gelecek telt ıa• 
tıhları renklı ve ıırlı tuğla i'.e ınin . re. 

Tramvaya girince kafam itleme
ğe batladı. 
Şu bir iki gün içinde ıı.e tuhaf 

vak'alar geçirmitti~ •• Hanımefen· 
dinin sinir ve sarhotluk hali ne ga· 
ripti. O kadar hürmet ettiğim, tef. 
katine, ıevgisine emniyet ettiğim 
bu kadının anlaşılmaz tabiatleri 
vardı. 

Böyle sinirli, gözyaılı ana sevgisi 
görmemittim. 

Hele ayrılırken söylediklerine hiç 
mana veremedim. Gümülcünede 
llmi Beyin hanımı, annesi beni ne 
candan, ne tefkatle sevmişlerdi. 

Hele dün gecenin bence pek ma
lfun olmıyan hadiselerinden sonra 
bu sabah hanımefendinin hali ve 

sözleri beni çok sinirlendirdi. Bu 
tefkatin ciddi olmasından fÜpheye 
dütürdü. Gelip geçen hadiseleri 
dütündükçe ne zamandanberi acı 
duymıyan kalbim ağnmağa bat
ladı. 

Kimsesiz lcrzın derdi bitmiyor. 

Yazıhaneye geldiğim zaman, Re
tit Bey çalıfıyordu. 

Yanına girdim: ı 
- Affınızı rica ederim, dedim. 

Bugün biraz geciktim. 
Yüzüme baktı. 
Herhalde dünkü alemin izleri 

belli idi: 

Mükemmel operetinde temayüz 

ediyorlar. Musikiıi: P AUL 

ABRAHAM l.aveten: FOX 

- JURNAL - (9920) 

AÇIK TEŞEKKÜR 

Sekiz, on seneden beri müz'iç bir 
1 

hastalıktan muztarip bulunan refika -
mı pek mükemmel b-ir ameliyatla sıh
hate kavutluran Ortaköy Şifa Yurdu 
aahibi hazik operatörlerimizden Dr. 
Ahmet Asım Beye sonauz minnet ve 1 

tükranlarımı alenen arzetmeği ve 
hastabane-.inde gördüğüm intizam, 
temizlik ve mükemmeliyeti ve haata
lara gösterilen ihtimam ve şefkati bü
yük bir aitayitle burada zikretmeği 
vazife addederim. 

ilancılık Türk limited şirketinden 
Mecdeddin 

Bugünkü Program 
ISTANBUL ı 

18 Cramofon 
19 Orke•tra 
20 Kemal Niyazi Bey Ye ~rkadatlan. 
21,30 Gramofon.. 
22 Anadolu Ajan.ar, Borsa haberi, saat ayarı 

A N K A R A. 1538 m. 
12.30: Graınofon. 18: A!ıturka sa:ı:. 18,4S:Vi· 
yolontel konseri (Edip Bey tarafından.) 19,15: 
Alaturka aa:ı:. 20: Ajan• haberler:. 

V .A R S O V A 1411 m. 
17: H11.ataları teselli. 17,45: Dert. 18: Ope 

ra pl&kları. 18.20: Or1r konseri. 18.SS: Bah
çevanla"ra mahsus netriyat. 1905: Konfe
rans. - 19.20: Pl.i.k, - Muhtelif sözlıı"r 20: 
Şlir'er .-e s r ~t'e. 20.25 Litvanyan n Cümhu-
riyet ilanı aenei. devriyesi münasebet~yle mu
ıikiJi nefr:yat- 21 ,55: Haberler. 22,05: Tek
nik netrlya t . 22..20: Piyano ve v!yolonsel ile 
Chopin'in eserlerinden müre\c.kep kon •er. 
23,05 Fran · ızca lıcon!era.,a . 23..20 Spor • 23,30 
Danı muıilciıi. - Tayyarecilik - Danı mu•İ
kiai. 

B U D A P E Ş T E 550 m . 
17,05: Masallar. - Haberler vı. . 18,05: 

Matmazel Mar•erlt Karaaonyi taraFından Ye 
Sisan muaikiıi refakatiyle Macar halk tarln
Jarı. 19~05: Şiirler. 19.35: Orkestra konıeri. 
(Macar eserlerinden). 20~35: Mubte!if. 21,15: 
Columbia pli.kları. 21.45: Haberler . .22 05: Ka 
nıık neıriyat. 23,05: Hava raporu. Müteak;.. 
ben: Siııan musikisi reEa1cati.yle Macar tarlu
Jarı. 

V f Y A N A 518 m. 
18~: Pl.ik konserl. 18.SS: Oıkar Jooıl 

te.lnmı tarafından dans ve operet parçaları. 
19,40: Ayhk dünya haberler !cmali. 20,10: 
ARMAND TOKATYAN iştirakiyle ve rıi.ya

no re1akati: le taranni konseri. 21,05 Haber• 

tarafından harikalı bir surette 

yaratılan 

KIRIK 
MABUDE 

taheseriai bugün 

MELEK 
ıineoıasında 

melisiniz. 
mutlaka gör· 

(9915) ---.,,ı•- Bu akşam 

SARAY 
(Eski Glorya) sinemaımda 

AŞK HOZONLERl 
M. G. M.'m cazip Fransızca sözlü filmi 
Oynıyanlar : NORMA SHEARER 

FREDERIC MARCH 
--o--

Sahnede: Programa ilaveten: 
Dün aktam halkı ga1yeden 

LlLl GYENES 
ve 20 san'atkar kadından mürekkep 

MACAR ÇIGAN ORKESTRASI 
Mühim ! ! Hergün aaat 16,30 ma

tinelerile suvarelerinde ve Cuma, Pa
zar günleri 14,30 - 16,30 ve 18,30 

matinel erile ıuvartlerinde 
LILI GYENES ORKESTRASI 

Fiyatlar: 50, 75 ve 100 kuruıtur. 9921 

Mu'::ıterem halknnızın göıterdği rağ. 

betten cesaret alarak 1 P E K 
SİNEMASI bugün matinelerden 

itibaren 
ZENGiN VE MÜTENEVVi BiR 

PROGRAM HAZIRLAMIŞTIR. 

1 . NAŞIT DOLANDIRICI 
IPEKFILM studyosunda hazırlanan, 

3 kısnnlık TÜRKÇE SÖZLÜ 
büyük komed 

2 - Deniz Kızı Eftalya H. 
Ayte Kız ve Çoban isimli büyük tar· 

kılı fi 'mi. Bestekar": 
TANBURI REFiK BEY 

3 - FEDAiLER ALAYI 
Büyük U. F. A filmi, oynıyanlar: 

Mady Christiyenı. Conrat Vayt 9918 

ler. 21,.20: Müanhahe. 22,35: Karıtık konser, ,ı •·-----------···-· 23,45, Dan• plaklar.. MUHTEREM HALKIMIZA 
Mh .ANO • TORINO FLORANSA 
18: K•dın saati. - Plak. 19,40: Haberler. .. Bugünden İtibaren eski müdiriyetine 

Plilr:. 20: Haberler. - Plik. 20.25: Haberler. - geçen 

rı•;· :_•~ K~··d.ai1~' Op••••· ELHAMRA sineması 
18,55: Pli.k. l9..JO:.. Almanca. neıriyat. 20 = Sinema müdavimler:n·n aded"ru' art· 

Smetana'n,n "LİBUSCHA" operası. 23,45: 
Haberler_ - Radroya film. tırmak gayesile yaln z en büyük 

R O M A 441 m. f'lınl 
18.20: Radyo orkeatrası. 19.45: Haberler. - 1 eri, ucuz fiatl rla a3stereceği 

Pli.k. 21,20: Şarkılar. 22: o.,~.,.,. •·-·ilir:ıi n,9.. nİ ilin eder. 11k program 

ı.;ı.ıı RE s LA u 325 m. BUGÜN MATiNELERDEN 
21: •ıwiener Blu.t" (ViYANA KANJ) isim itibaren mevsimin en büyük 

li Johan Strauss'un op,reti. 24,10: Dans mu- filmlerinden : 
si.kisi. 

ler inıa edilir ve bunun da dökiilınesine 
imkan kalmazdL 

Yeıil abid,lerinin mimarına gelince: 
bu ıarihtir. Me _ha!indeki uğlı ıollu iki 
kitabede Arapça ifade ile ıu ibare ya
Z!lıdır (Nazınu}u ve rakınubu ve mu· 
kannini kwanini akalli haddeme baniye• 
hu Hacı 1 vez b:ni Ahi Bayezit gaf ere. 
lüma). 

ROMA ATEŞLER 
iÇiNDE 

Fiyatlar: Birinci mevki 30, Bal
kon 40 kuruıtur. (9917) 

" Meçhul Doıı:tor katili ke,teta 1 "' 
Bu katil kimdir? .• 

MEÇHl:JL DOKTOR 
Siyasette ve idarede büyük yararlık· 

lar göıteren lvez Paıa aan'atta da böy. 
le ıaheserler vücude getİrmİ§tİr. 

Mimar 
M. SEDAT ı ~ (Fay Wray)- (Lionel Atw.11) 

~ (9872)-

- Hasta midin kızım, dedi. Yü
zün biraz renksiz. 

Önüme baktım. 
O dakikada içimi 'dökecek can· 

dan bir insana ihtiyacım vardı. 

Düz, temiz, korkusuz hayata tet
ne olan kalbim ne buhranlar geçi. , 
riyordu. 

Retit Beyin zeki bakıtları göz.

1 
!erime dikilmitti: 

Önündeki kağıt dosvasını kaDa· 
dı: 

- Anlat bakayım, ne yaptın, 1 

ne oldu. Dün nerde idin. 

içimde tatmak istiyen bir acı var 
dı .. Hayatta kime güvenecektim. 
Kimdı!n kime fikayet edecektim. E- ' 
!imden tutanlar boğazıma sarılıyor. 
Ağzıma ekmek uzatanlar etimden 
lokma koparmak istiyorlar. 

Reşit Beyin yumufak bakıtlan 
altında bir iki saniye tereddüt ve 

heyecan geçirdim.. Yanında çalıt
tığım bu adam bana bugüne kadar 

evlat muamelesi etmitti: Bundan 1 

cesaret aldım ve onun gözünde be
ni fÜpheli gösterecek bu sükiite de

vam edemedim. Mahir Bey vak'a· 
sından itibaren iki gündenberi ge· 
!ip geçen feyleri gözlerim yafara 
ya,ara anlattım. Boğazım yanıyor• 
du. Gittikçe artan heyecanımı tu- I 
tabilmek için zahmet çekiyordum. 

Nihayet hınçkıra hınçkıra yalvar 
dun: 

- Çok rica ederim Beyefendi 
Beni himaye ediniz. Kimsesiz bi 
lcrzun. Çok ıstırap çekiyorum. 

Sözümü kesmeden beni dikkatl 
dinliyen Retit Bey ayağa kalktı. 
Elimden tuttu. Yavaf, yumutak bi 
ıeale: 

- T elat etme, üzülme kız 
dedi. Her feyi anladım. Sen bir te 
dü,ünme. Çalı9. Akşama 
halledilmiş olacaktır. 

Ferahlamıştım. içime 
korkular boşalıvermitti. 

Retit Bey öğleden sonra çıktı. 
- Ben gelmeden bir yere gitm 

kızım, dedi. Anlatacaklarım va~ 
Zaten bu aktam Şitliye gitmek ba 

na büyük bir azap olacaktı. Çalıt 
mağa batladım. 

Katip Ali Efendi bugün rahata 
olduğu için gelmedi. tiademe ile 
benden batka kimse yoktu. 

Telefon mütemadiyen itledi· 

Bir seferinde kartıma hanımefe 
di çıktı. 

Onun sesini duyunca titremeğ 
ba~ladım. Bana: 

- Nasılsın Çiçek'im.. Rahatsı 
değilsin ya . Akşam erken bekl 
rim ! Diyordu. 

(Bitmedi) 
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Manyasta asri balıkhane 
Her sene yüz binlerce kilo balık avla

nan gölün bir eksiği tamamlandı 

Menderese doğru 10300 Aydında milli bankalar 
metrelik kanal açılıyor · Memleketin her köşesinde iktısadiya

Bu suretle açılacak 100 000 dönümlük tımızınyükseldiğinigösteren rakkamlar , ' 
arazide çiftçinin sabu~yu-~knzelvkı~aşllmeı,Yoleaccag~ızk. tir 1 -~- l ' BANDIRMA, (Milliyet) - Man

yas gölü Bandırmaya 15 kilometre 
mesafede balık ve havyarile met· 
burdur. Burada çıkan balıklar ve 
havyar diğer göllerdekilerden daha 
lezzetli olduğundan makbul tutu
lur. Her tarafta bilhassa Bulgaris· 
tan ve Romanyada tercih edilir. 

ci gelen 2,700 lira ile de bina ta. 
maınlanmakla beraber, ayrıca önü
ne üç metre genitlik ve 22 buçuk 
metre uzunluğunda satıt yeri ol
mak üzere bir sondurma ve içeriye 
de 2 metre uzunluk ve bir buçuk 
metre genifliğinde ve iki metre 
yüksekliğinde 10 tane beton arme 
havuz. Bir hala, pis sular akmak i· 
çin lağım tertibatı beton arme ze
min. Ve balık kesme yerleri ilave 
edilmiş, pencere kapu ve ahfap 
kısımlar üçer defa boyanmıs. En 
küçük bir noksan bile ihmal edilmi· 
yerek tam manasile asri ve fenni 
bir balıkhane vücuda getirilmittir. 

AYDIN, (Milliyet) - Okurla-
rımıza bir çok kereler bahsettiğim Cümhur)yet idaresinin en esaslı 
Aydın ovasında 100,000 dönüm faailyetlerinden olan imar siyaseti 
araziyi su altında bırak:.n bataklık eserlerinden biri daha bugün Aydı· 
yapan ve mazarrat dairesini her nımızda tecelliye ba,lamıt demek· 
gün genitleten Tabakhane çayının tir. Çok verimli toprakları olan o
hasıl ettiği Azmak bataklığının ku vamızı kurtarmağa azmettiğimiz 
rutma ameliyesinin başlama mera- bu şerefli günde Tür!{ milletine 
simi onuncu Cümhuriyet bayramın· baş olan Gazi Mustafa Kemal'e ve 
da yapılmıştır. tik kazmalar ara- yüksek Türk milletine ve onun 
sında gazetemiz namına benim de Cümhuriyet idaresine hürmet, ve 
bir kaç kazma vurduğum başlama min.netlerimizi tekrarlamağı bir 
merasiminde C.H.F. Vilayet idare vecibe biliriz •• 
heyeti azasından mühendis Hıfzı Azmakta çiftçilikle uğratan Ay. 
Bey, saltanat devrinin ihmal ve dınlılardan başka 17 köy zirai, 
teseyyübü neticesi her gün büyJ; sıhhi zaru görmetedirler. Uç sene
yerek ve mazarrat sahasını gen;tle- dir fırka kongresinde hep bu az. 
ten Azmak hakkında şu bilgili söz. mak'ın zararları konuşulmuş ve ku-
lerle dinleyicileri aydınlatmıştır. rutulması dilenınişti. 

"Efendiler: Açılma resminde Valimiz Fevzi 
Aydın, Tabakhane çayı denilen Beyefendi -de; üç senedir bu az. 

derenin boğazında ve sağ yamacın· mak'ın kurutulması için çalıfıldığı
da kurulmuş bir şehirdir ... Bu ça· nı ve tefebbüs edildiğini fakat bazı 
Yın havzai meyahiyesine düten yağ sebeplerin bu çok mühim iti gerilet 
ınurlar, havzanın dağlık kısımların· tiğini hatta bu işin Gazi Hz.lerinin 
daki ormanların gün geçtikçe ha- Aydını teşriflerinde hususi trende 
rap edilmit bulunınasından çıplak de konuşulduğunu söyliyerek, bu 
kalması dolayısile gayet kısa bir· teehhürün, bu çok mühim ite bay. 
zamanda mecrada toplanarak bü- raınların bayramında başlamasın 
Yiik ve ani seylaplar halinde ovaya da sebep olmasından falıhayır te· 
akmasıdır. Arazi cinsi itibarile o- lakki ettiğini söylemiştir •. 
yulmağa müsait olduğundan sey- Bu imanla bugün sazlık, bataklık 
laplar bir çok rüsübatı da birlikte ve göl halinde bulunan 100,000 bin 
sürüklemektedir. Sular mecranın dönüm toprak üzerinde pek yakın· 
sert meylinden sonra ovada çok ha·, da Türk çiftçisinin sabanının dök
fif bir meyile tesadüf ettiğinden düğü tohumlardan fışkıracak ekin
Yayılan ovayı gayri kabili zer'i ve )eri göreceğimize şüphe etmeyiz. 
batak bir hale getirmektedir .. 

Tabakhane çayile birlikte Aydın 
dan Umurluya kadar olan diğer 
dereler de ayni şekilde ovaya yayıl 
ınakta ve büyük bir bataklık husu
le getirmektedir. Bu yüzden tahmi 
nen otuz bin dönüm kadar arazi da
imi denecek derecede batak bir hal 
de bulunmaktadır. 

Bu bataklık yüzünden Aydın o
vası muattal halde kaldığı gibi 
malarya noktasındandan da civarı ' 
daimi sıhhi tehditler altında bulun· 
maktadır. Bu hali yakından gören 
Valimiz Fevzi Beyefendinin kıymet 
li ve alakalı takiplerile Nafia Ve
kaleti su işleri idaresine mensup 
ınühendis Memduh Beyle Sıhiye 
Vekaleti müendislerinden EminB. 
hu bataklığın kurutulması için Ja. 
zımgelen ameliyatın etüt ve proje
sini yapmak üzere Aydınımıza gel
ınişler, devamlı ve teknik mesaile
rile kısa bir zaman zarfında fenni 
\'e tam proje ihzarına muvaffak ol
muşlardır. 

Projede gösterilen kanal 10,300 
metre tulünde olup Çeştepe kaldı
rımının ovaya indiği noktadaki de • . 
Po denilen ve kışın suların en çok 
teraküm ettiği bir çukurdan başla
maktadır. Burada kanal dibi ze
nıinden iki metre aşağıdadır. 

Kanal, Aydın - Çine esas şosesini 
heş gözlü demir köprüde ve Döte· 
me yolunda menfezlerden birinde 
katetmektedir. Meydan ile döteme 
köprüsü arasında zeminin meyil ta
bakası fazla olması dolayısile ka. 
nal meyli binde bir verilmit olup 
Döşeme yolundan sonra Osman bü. 
kü civarında Menderes mecrasına 
hirlestiği noktaya kadar on binde 
İiç m~ylinde gitmektedir. 

Kanal, ovada mevcut azmakları 
Ve en münhat noktaları takip ede
rek geçirilmittir. Ayni zamanda 
llıevcut köprülerden istifade ciheti 
de temin edilmiştir. 

Kanal güzergahı asgari adet ve 
ll:ıünhani ile ki münhanilerde çok 
llıüsait nısıf kutu:<~arla temin edil
lllistir. 

Kanal, Osman bükü civarında 
~enderes mecrasına en iyi bir şe
~iJ ve zaviye tahtında birleştirilmit 
hr. Kanalın tahliye edeceği su mik
tarı: 

lı' Toplanan ve biriken suların, sıh-
1 noktayınazardan azami on gün 

Zarfında tahliyesi esası üzerinde 
he Yüzde otuz kadar bir tezyitle 

esap edilmiştir ki bu da saniyede 
on be' ton tutmaktadır. 
. Kanal için yapılacak umumi haf. 

rYat miktarı hakikate karip bir 
ıei:pl~ "310,o.oo .. metremikabıdır. 
b ugun vaz ıesasını yaptığımız 
f u kanal, 100,000 bin dönümden 
ada bir miktara baliğ olan Aydın 
~asını tamamile bataklıktan kur· 
b rmıs olacak, batak ve sazlık olan 
ı.:? Y~rlerde yakın bir zamanda e-
ılı:ru,, yeşil tarlaları görmekle en 

120 kuruşa 
Yerli malı manto 

-o-

Tar susta kadınlar çarşaf 
ve peçeyi atlılar 

TARSUS, - Tarsuola çarşaf ve pe 
çe ile kat'i bir mücadeleye girişilmiş 
daha ilk günlerde çok iyi neticeler a
lınmıştır. Kaymakam Hayri Beyin da 
vetile per§embe akşamı Duatepe mek 
tebinde kadın erkek bütün Tarsuslu • 
!arın İştira kile ikinci bir içtir~ yapıl
mıştır. Bu içtimada çarşaf ve peçenin 
tamamen kaldırılması hakkında nu • 
tuklar söylenmiş ve kadmm tenevvürü 
için çarşaftan sıyrılması kanaati halk 
la sarsılmaz bir hale gelmiş , çarşaf 
ve peçenin kaldınlıp medeni kıyafe· 
te girmek teklifi alkışlarla kabul edil 
miştir. Bundan sonra bu kıyafet de -
ğiştirmek işinin rktısat bakımından 
halJine geçilmi§ ve bütün fikirlerin 
birleştirilmeıi neticesi Çukurova fahri 
kasmm çıkardığı bezlerden manto ya 
pılması kararlaıtırılmıştrr. Tarauataki 
bütün terzilerle de konuşulmuştur. 
Bir manto 120, 180, 225 kuruşa mal e 
dilmektedir. Ve bu mantolar her aile 
keıesine elverişli olduğu gibi ayni za 
manda yer1i mallarımızın sürümünü 
t?min ~oktai nazarından da çok ye -
rınde lıır karardır. Fabrikatör Şadi 
Bey fabrikada çalı§an üçyüzden faz. 
la kadın ameleye manto yaplırmıtlır. 
Şimdi Tarsuı halkı aokakta çarşafla 
gezmiye katiyen r1za göstermediğin
den çarşaflı hiç bir kadına rastlanma 
makta ve parka çarşafla gelen hiç bir 
kadın sokulmamaktadır. Tarouı ka • 
dınlığının medeni kisveye bürünmek 
yolunda göıterdiği gayret ve bir haf • 
la gibi çok az bir zaman içinde yaptı
ğı değişiklik takdire layıktır. Bu hu
ıuıta halkı tenvir eden kaymakam 
Hayri Beyi, muallimlerimİ%İ ve Tar .. 
aus gençliğini bütün samimiyetimizle 
~e.brik ederiz. Kıyafet değİ§tİrııiek 
ı§mden baıka Tarsuıta büyük bir can 
lılıkla baıarılmaya çalııdan ikinci bir 
hareket görülmektedir. Türkçe ko -
nuımak ve konu§turmak .. Tarausta da 
Mersin ve Adanada olduğu gibi maale 
aef bugiine kadar Dil birliği temin e• 
dilememiıtir. Büyük küçük binlerce 
Taraus halkı peçe ve çarJafı atmak 
için !ap.ılan içtimada Türkçeden ha§• 
ka hır 1~.•an konuımamaya and içmit
ler ve turkçe konuşturmak için karar 
!ar almışlardır. Caddelere, umumi yer 
!ere .. (Y."rll'.'f T~rkce Konuş) (Bura
sı Turkıyedır. Turkçeden başka lisan 
konuşulmaz) zibi ihtar levhaları aııl 
mı§, g~rek veril< ı ı kararlar ve gerek .. 
•e bu ihtar levhaları çok müessir 0 ). 

muştur. Şu giinlerde Tarsusta asırlar• 
dan beri benliğimizi ezen, kamçı1a .. 
Y.'.'n yabancı diller işitilmemekte ve 
lurkçe konuşulmaktadır. Türkçe öğ • 
re~ek için bir kurs açılacak ve mu
allımler burada fahriyen ders vere • 
ceklerdir. 

Bir çete daha imha edildi 
. . ~~Ş, 15 - Bir jandarmamız10 ıehit, 
ikmmn de yaralanmasına a<ıbep olan 
müsa.demenin faili Gülnüslü Mustafa 
çetesı, yapılan ıöddetli takip neticesi o
lar~k yakayı ele verıniı ve kanun pen
çesme teslim edilmiştir. Alakadar idare 
erkanı bu sebeple takd&rname ile mill
fatlandınlmışlardır. Çetenin imhasile 
bu havali mühim bir beladan kurtulmuş
tur. 

Milli Aydın bankası 

AYDIN, (Milliyet) - Aydın hal ra ve 925 senesinde 510 lira olup 
kevi salonunda En büyük bayram 933 dokuz ayında 151 bin lirayı 
günlerinde açılan sergide, Cümhu- geçen tevdiat yekfuıü da 683,437 Ji. 
riyetin on senelik feyizli idaresinde radır, 
vilayetimizde yapılan, batarılan it- Bankanın 50,000 lira olan serma
lerin grafikleri tethir edil mitti. On yesi Cüu:ıhuriyet devrinde 100,000 
seneye sığdınlan ve tuurlu, disiplin liraya çıkarılmıt ve tamamen tedi
li çalışmanın neticelerini gösteren ye olunmuştur. Bankanın aksiyonla 
bu levhalar kartısında bu itlerin i- n kıymetinden çok yükse!. fiatler
çinde bulunanlar da hayretten ken- de aranmaktadır. 
dilerini alamadılar. 

Türklerin bankacılıktan anlama
dığını söyliyen ve milli bankalu 
kurulduk_ça yafamıyacaklarını ile
ri sürenler olmuştu. Milli iktisadın 
yükselmesi noktasından yalnız Ay
dın şehrinde üç milli bankanın milli 
iktisadımızın yükselmesi noktasın. 
dan yaptıkları işlerin büyüklüğünü 
tebarüz ettirmesi itibarile grafik. 
)erden üç levhaya ele alıyorum. 

Aydın Ziraat bankası: 
339 da 139, 786 lira lira olan ser

mayesi 932 de 249000 liraya yük
selınittir. 340 senesinde 22,000 lira 
ticari muamele yapan banka beş se
ne sonra ticari muamele servisi 
970,000 biiı liradan fazla it yap-
mıştır. 

340 ta 45 bin lira zirai ikrazat 
yapan banka 931 de 763 bin lira zi· 
rai ikrazat yapmıttır. 

339 da 3,000 lira olan tevdiat 931 
de bir buçuk milyonu geçmiştir. 
_ Aydın Ziraat bankası on Cümhu
riyet seneşinde 4 milyon 623 bin 
lira ticari, 4 milyon 716 bin 500 lira 
zirai ikrazat yapmıttır. On senede 
bankaya yapılan tediat yekıinü 
9,693,472 liradır. 

Milli Aydın bankasının 925 sene
si batından 933 eylül sonuna kadar 
blanço yekunları şudur. 

Borçlu cari hesaplu 9,010,216 is
konto ve senedat 2,520,17 ı. lira, sa
tınalınan senedat 4,378,849 lira 
zirai avans ve aenedat 1,008,462 li-

Akseki Ticaret bankası: 

929 batından 933 eylül sonuna 
kadar 1,913,639 lira ilı:razat yapıl
mıt bu müddet içinde bankaya 
433,51 l lira tevdiatta bulunulmut
tur. 

Cümhuriyetin feyizli idaresinin 
ikinci on sene sonunda bu rakkam
ları on ~elki de yüz misli yükselte
ceğine şımdiden i_man ederiz. 

O. H. 

,Şeni bir adam 
ANTALYA, (Milliyet) - Burada 

iki gün e'vveJ çok mühim bir vaka ol· 
du. 28 yaşında Osman iominde bir a· 
dam iki buçuk yaşında bir kızın bikri
ni .i~a~e etti. Çocuk tedavi ediliyor. 
Faılını de tevkif ettiler. 

Bir köyde pota fabrikası 
.. ADAP~Z~RI, - Alaağaç kö 

yunde yenı hır pota fabrikaıı açıl • 
ını§tır. Bu. fabrikada itlenecek olan 
maden aynı köyden temin edilmekte
d!r· l~a.l et~iği potalar fayanıdikkat 
b?' faıkiyetı haizdir. Civarda bu şe • 
kilde kullanılmaya elverİ§Iİ bir çok 
m~den.~er meycut bulunduğu için 
mumkun oldugu kadar oürat!e iatifa· 
de edilmesine çahıılacaktır. 

lzmitte tahliye edilenler 
IZMLT, - Af kanunundan istifa

~" eden. 5~ mahküm tahliye edilmiş
tır. Şehrimız levkifhaneıinde mevcut 
148 mahküm vardı. Şimdi 93 kişi kal· 
mı§lır. ..Jwı _' 

Ziraat Lisesi talebesi Tekirdağda 
1 !"" • --1 

l · ı 
!I 
' 
j 

Halkalt Ziraat lisesi talebesi Tekirdağında 

TEKIRDAC:I (Milliyet) - lotan- başkatibi Fehmi Bey tarafından iza • 
bul Halkalı Ziraat liıeıi ıon smıf ta- hat verilmiş ve istatistik kısmı grafik· 
lebeıinden 30 kiıilik bir kafile ıehri- ler ve tüccaranm sicilli ticaret vazi -
miz lktııat ve ziraat müesaeıelerinde yelleri ve Tekirdağ iktııal hayatının 
tetkikatta bulunmak üzere bugün li· bir tabloıu olan odanın mevaddı ipti-
manıınıza gelen Gerze vapunından daiye ve masnuat müzesi gösterilmi.ı-
çıkmıtlardır. Doğruca vilayetimiz Zi- tir. Bir saat kadar miıafirler oda ve 
raat müdürlüğüne giderek Ziraat ve borıada meşgul olmu§lardır. Cümhuri 
Fidanlık müdürlerinin refakatile Bor yetin onuncu yıldönümü münasebetile 
samızda alım satım vaziyetini gör - oda baıkatibi tarafnıdan telif edilmit 
mek için borsaya gelmiıler ve borsa olna broşürden birer taneıi talebele· 
komiserinin satış hakkındaki izahatını re hediye ve hatıra olarak verilmit • 
dinlemiılerdir. Borsa müzayede salo- tir. Borsamıza veda ederek ayrılan ta 
nunda cereyan eden alım satım mua- Jebe efendiler doğruca ıarap fabrika· 
meli.tını ve simsarların vazifelerini sı ve fidanlığa tetkikat için gitıniıler-
ve tüccarlarm zahire mübayaalındaki dir. Talebe efendiler bu gece ıehri -
fi!al açı§_ tekillerini tetkik etmişler • mizin misafiri olarak kalacaklar ve ya 
dır• Aynı çatı altında bulunan tica • rınki vapurla lstanbula avdet edecek
ret odası daireiinde talebeiere oda )erdir. 

Gölden her sene 300 - 400 bin 
kilo sazan, yayın, turna balığı avla
nır. Bu balıklardan da yüzde on nis
betinden havyar alınır. 

Balık avlamak mevsimi 15 ağus
tostan 15 nisana kadar devam eder. 
Diğer aylarda döl dökümü olduğun 
dan balık tutmak yasaktır. Balık 
eski kazanlar tarafından tutulur
du. Son zamanlarda balıkçı Tahir 
mahdumlarının takımları da bu it 
ile mefgul olmağa batlamıtlardır. 

Hazineye binlerce lira gelir geti
ren gölde barınacak ve balık depo 
edilecek bir yer ve bir balıkhane 
bulunmaması ehemmiyetli ve çok 
mühim bir noksanlık teşkil ediyor-

Manyas gölü balıkhanesi ve 

du. Maliye Vekaleti balıkçılık mü
fettiti Mustafa Beyin tefebbüs ve 
teşvikile bu noksanlık ta halloluna
rak Cümhuriyet bayramınd~ İriitat 
resmi yapılan asri ve fenni bir ba
lıkhane infa edilmittir. 

Maliye Vekaleti 6 X 22 ı;. metre 
murabbaı usada pilini mucibince 
yapılmak üzere balıkhane için 3700 
lira ketif bedeli tayin etmif, yalnız 
duvar kısmının infası için nisanda 
1,000 lira göndermişti. Bu bin lira 
ile bina yarım metre genitlemek 
ve dört metre uz.altılmak auretlie 
6V. X 26 1/ 2 metremurabbaı ola· 
rak d ıvarlar ikmal edilmiştir. İkin-

Türkiyede daha e'i bulunmayan 
bu asri balıkhanenin intasının ve 
planlarının genişletilerek ve yeni 
ilavelerle daha fenni bir tekilde 
yapılmasından. Ve 12000 lira kıy. 
met tespit edildiği halde 3700 lira
ya mal edilmesine amil olan genç 
mühindislerimizden Bandırma Be
lediyesi mühendisi Şakir Kılıç Be. 

Mühendis Şakir kılır; Bey 

yin yorulmaz ve usanınaz mesaisr 
ve bilgisi amil olmuttur. Maliye Ve. 
kaletince takdir edilen genç mü• 
hendisimizi tebrik ederiz. 

FAHRi 

Bir orman yangını söndUrüldü 
DEVREK, (Milliyet) - Bolu Vila. 

yetinin Salıpazarı Nahiyesi Karakaya 
köyü hududu dahilinde 5.11.933 tarİ• 
hinde saat onda başlıyan orman yan
gını Devrek orman muhafaza memur.. 
larile yangın yerine aevkolunan ame• 
lelerin gayretleri neticeıinde oöndü
rülmüıtür. Yanan orman ıahaamm j. 
ki hektardan fazla olduğu anlatılmıt
tır. 

'f ekirdağında bir senelik ticaret 

\ 

( 

T elıirdağı güm riik iakelni 

Tekirdağı, '(Milliyet) - Tekirda• 808,650 lira kıymetinde eıya ith&! ',,. 
ğı vilayetinin 932 aeneıi ithalat ve ih· dilınit ve Tekirdağı limanından muhte 
racatı teobit edilmiı ve teıbit kılınan lif iıkeleleı-e 1,428,500 lira kıyınetin. 
istatistiğe göre ıayanı memnuniyet bir de mal ihraç olunmuıtur. Şu hale na• 
.akam elde edilmiştir. 932 ıenesi için zaran Tekirdağı lktııat oahaaı sene • 
e Tekirdağma muhtelif iıkelelerden de 619,850 lira fazla girmektedir. 

TEKIRDAC:l (Milliyet) - Halke vimizin Güzel Sanatlar ıubeoinin resim 
atel!esi. kıımı m~k~mmel. bir s~rell~ çalıtm.aktadır. Orta mektebimizin gay • 
retlı reaım muallımı Tahsın Beyın hım metlerde Halkevimiz nefiı tablolar ka· 
zanmaktadır. Yukarıki reıim Cümhur iyet bayramında teıhir edilen reıim 
sergisinin bir köıesidir. 
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Spor 

Lik maçları başlıyor 
rakımların çoğu epeydir oynamadıkları 

için hiç bir tahmin yapılamaz 
Çok geç kalmakla beraber latan -

bul futbol birincilikleri yarın Ka
dıköy ve Taksim sahalarında filen 
batlanıyor. Taksimde Vefa - . Beyk?.z 
Kadıköyünde de lstanbulspor ıle Su
leymaniye birinci ve B takımları ara
aında ayni ıahada Hilal - Altınordu 
birinci ve B taknnları da lik maçla
rı için kartılaşacaklardır. Mevsim or
tası olmakla beraber, bu maçlarda la 
kımların vaziyetlerini ölçecek hiç bir 
miyara malik değiliz. Bizde bir iki 
kulüpten maada diğer kulüpler lik 
maçı olmazıa, ıanki lüzum yokmuı 
gibi huıusi maçlar yapmazlar ve bü
tün sene muatta.l kalırlar. itte Sü 
leymaniye - Kunıkapı, Vefa - lstan -
bulapor - Beykoz takımları bu aaydı
ğımız zümreye dahil olanlardandır. 
Geçen aene lıtanbul üçüncülüğünü ka 
zanan lstanbulıporun bu aene ne a -
lemde olduğunu hiç bilmiyoruz. Lik 
maçlarından sonra sahada göremedi
ğimiz sarı - aiyablılar bakalım, yann 
beyaz siyahlıların kar§ıamda naaıl bir 
netice alacaklardır. Süleymaniye la -
knnını geçen hafta Galataaaraya kar 
,, oynarken cördüJ<. Geçen seneki ta
kımdan yalnız üç kişinin bulunduiu 
1fenç Süleymaniye takımı, Galataaa -
rayla sıla bir maç yapmı§ ve ancak 
oyunun sonlarında. 2 - O malğlup ol -
mutlu. O günkü takonında, kulüpte 
elyevm mevcut bulunan daha birkaç 
kıymetli oyuncunun iltihak.ile daha 
kuvvetli bir manzara arzedeceği mu
hakkaktır. lıtanbulspora gelince, es
ki Vefalı orta muavin Sami bu aene 
Jstanbulspor takımında orta muha -
cim mevkiinde oynayacaktır. Takımın 
diğer hatlarında tadilat olmadığını ba 
her alıyoruz. Takon halinde ne vazi -
yelle oldukların1 da bilmediiimiz 
cenç lstanbulıporluları yarın Süley -
maniye kartısmda cörüp ne h .. Jde ol
duklannı anlayacağız. 

Taksimde yapılacak BeykoJ: - Ve
fa maçına «elince: Geçen aene her 
maçta güzel oynayan, fakat biç bir 
maçta da iyi netice almadan yedi ku 
lübün yedinciİi olmaktan kurtulama
yan Boğazın bu tali.siz çocukları ba -
lııalmı yann ne yapacaklardır. Vefalı
lan da ıene aonundan sonra lstanbul 
sahalarında cörmedik, bunlar da ne 
alemdedirler bilmiyoruz, binaenaleyh 
Bevkoz, Vefa maçı için de ilave ede
cek bir fey göremiyoruz. Şimdilik 
gençlerimize \ıol bol muvaffakıyetler 
temenni ederiz. 

Fenerbahçe lzmirde kaç 
maç yaptı? 

Kaç lfOI attı, haç lfOI yedi? 
lstanbul ve Türkiye şampiyonu F e

nerbahçenin lzmi1>ie Türkiye birinci
liği için yaptığı son maç •por efkarı 
umumiyeainde görülmemiş derecede 
fazla dedikoduyu mucip oldu. lzmir 
gazeteleri maç gününe kadar, muhak 
kak surette F enerbahçeyi yenecekleri 
ni Y1tzıp duruyorlar, hatta lzmir so -
kaklarında dıvarlara ve tramvay !ara 
mağazalarda yaptıkları afİ§lerde F e
nerbhçenin mağliıbiyetini o derece 
kat'i göateriyorlardı ki lzmir gazete
]~ birinde §Öyle bir de karikatör 
yapmıtlardı. Bu karikatörde Fener -
bahçe kaleciıi Hüsamettin ablan tüle 
plonjon yapıyorsa da, lop diğer kö§e
den F enerbahçe ağlarma takılıyor §ek 
!inde göaterilmit ve altına da "yarm 
Alsancak sahaaında göreceğimiz man 
zaralardan" diye de bir rcsimalb yaz 
mıtlardı. Halbuki netice tamamen bu 
nun aksi çıkmıf, bu yapdan sayı gol
ler Fenerbahçe ağlarına değil, lzmir 
ıpor ağlarına girmitti. Artık bu tari
he kavuşan maçtan bahsedecek deği
liz. Bu veaile ile hitınmıza gelen a -
fağıdaki pilançoyu yaptık. Fenerbah
çe lzmirde kaç maç yaptı ve ne neti
celer aldı?. Sporcularımız pekala bi
lirler ki F enerbabç<'nİn ilk lzmir ae
yabati, o zamanlar pek methur olan 
üçüncü takon tarafından yapılmııtı. 
Bu maçlan tarihleri ve ııraıile aıağı-
1a dercediyoruz. 

1340 eyhil ayında F enerbahçe 3 ün 
CÜ takımı 8 Altay ikinci O 

1340 eylul ayındl'\ Fenerbahçe ü -
süncü taknnı 4 Hilal birinci ve ikinci 
muhteliti O 

1340 eylul ayında Fenerbahçe 3 ün 
cü takımı 6 Altınordu ikinci O 

1340 eylul ayında Fenerbahçe 3 
ncü talnmı 11 Karfıyd'a ikinci O 

Bu çok muvaffakıyetli turneden son 
ra lzmirde büyük bir sempati uyandı
ran san - li.civertlilt."'rin birinci takım .. 

Milliyet'in romanı: 63 

larını davet eden lzmirliler: 
20 mart 341 tarihinde F enerhahçe 

birinci takımı O Karşıyaka birinci O 
22 mart 341 tarihinde Fener bahçe 

birinci takımı 8 Altınordu O 
25 mart 341 tarihinde F enerbahçe 

birinci takımı 2 Altay 1 
27 mart 341 tarihinde Fenerbahçe 

birinci takımı 7 lzmir muhteliti O 
29 mart 341 tarihinde Fenerbahçe 

birinci takımı 8 İzmir ecnebi muhte
liti o 

F enerbahçe birinci takımı bu tur -
nede ilk maçında Kaqıyaka ile bera
bere kalmıt.. fakat sahanın fenalığı, 
ve Karııyakanın gol yememek için oy
naması böyle bir netice almalarına sc 
bep olmutlu. Bundan sonraki maçlar
da ise takımın kuvveti görülmüı, iz -
mir karııık takımını da yedi golle 
mağlup etmiıtir. Bundan sonra lzmir 
seyahati üçüncü olara. 

21 Tetrinievvel 927 de Fenerbah -
çe birinci takımı 3 Albnordu O 

23 Tetrlnievvel 927 tarihinde F e -
nerbahçe birinci takonı 4 Kartıyaka O 

29 Tetrinievvel tarihinde Fener -
bahçe birinci takımı 2 Altınordu -
Kaqıyaka muhteliti O 

Son defa olarak lzmir toprakların
da F ( ıerbahçenin yaptığı maç Türki
ye §ampiyonaaı maçıdır ki, bu da 0·8 
gibi çok kahir b\,t- g-alebeden ibaret
tir. Netice itibarile Fenerbahçe ku -
lübü üçüncü ve birinci taknnlarının 
lzmir topraklarında yaptıkları 13 
maçta yaptıkları 71 gole mu\<abil an
cak 1 gol yemitler ve kulüt!lerinin 
lzmirde bu derece fazla aevilmelerine 
vesile olmutlardır.. Bu maçlardan 
maada F enerbabçenin lzmirlilerle 
yaptıkları bir iki temas daha vardır 
ki, onlar da lstanbulda ve aşağıdaki 
tarihlerde yapılmıtlır: 1329 ıenesin -
de, yani tam yirmi sene evvel la.tan .. 
bula celen lzmir muhtelit takımı bu -
raya yaptığı üç maçta, lstanbul muh
teliti ile berabere kalmıt, Galatasara
yı yenmif, ve F enerbahçeye 1 - 4 mağ 
lup olmuıtur. 26 Teıriniaani 926 da 
lzmir muhtelit takımı ıehrimize gel -
mit ve F enerbahçe ile bir maç yap -
mııtır •• Bunun neticcıi de Fenrrbahçe 
nin lehine nihayetlenmit ve bu maçı 
da Fenerbahçe 4 - 1 kazanmııtır. 25 
Ağustosta Altay takımı ile lstanbulda 
hususi bir maç yapan F enerbahçe ta
kımı 2 - 2 berabere oyuna edildiği bir 
anda, lzmir takımı alyhine hakem 
tarafından verilen penaltıdan lzmir 
liler müteeaair olmuılar, Hakemin bu 
kararını kabul etmiyerek sahayı ter -
ketmişlerdir. Yukarıdaki plançoya 
lstanbulda yapılan maçları da ilave 
edersek neticeyi §U tekilde görürüz: 

F enerbabçe lzmirde ve lstanbul -
da olmak üzere, 16 maç yapmıf, 15 
galibiyet kazanmıı·, mağlüp olmamıf, 
bir berabere kalmış, 81 gol atmıı, 5 
gol yemi,tir. Yukanki rakamlara na
zaran F enerbalıçe klübü lzmirle 
yaptığı maçların ancak birinde itmam 
edilmeyen bir maçta berabere kalmıt 
ve diğerlerini rC' temadiyen kazanmıf 
tır. Sarı lacivertlileri bu ve•ile ile bir 
daha tebrik eder, gelecek maçlan i -
çin daha çok çalıtmalannı temenni e
deriz. 

Hiç unutmamak lazımdır ki, F e -
nerbahçenin bu aeneki minvali mu • 
vaffakıyetlerine en birinci amil kıy -
metli antrenörleri Her Şovenin de 
çok çalıtmasile elde edilmittir. Bu de
ğerli hocayı da tebrik etmey; vicdan 
borcu biliriz. 

F enerbahçe çalışıyor 
F enerbahçe birinci ve B takımları 

aralarında yarın kendi aahalannda 
sabahtan bir ~ıuersis yapacaklardır. 

Müsabakalar 
lstanbul Fu"bol Heyetinden : 
17-11-1933 cuma -ünü yapılacıJ. resmi 

müsahakalar: 1 -Taksim sahasında: 
Bevkoz - Vefa-Kumkaoı B takımları 

saat 11 Hkaem izzet Muhiddin B. Top
kanı - Beylerbevi 1 nci talnmlan saat 
12,45 Hakem Saim Turgut B. Beykoz -
Vefa-Kumkapı 1 nci takımları 14,30 Ha
kem Adil Girav B. 

2 - F enerbahçe saha'1nda : lstan
bul Spor - Sülevmanive B. Tak-mları 
sruıt 1l Hakem Cafer B. Hiliil - Al• rordu 
1 inei tak un lan aaat 12 45 hak 1m Adn• n 
B. lstanbul Spor - Süleyınaniye 1 inci 
takımlan saat 14,30 hakem Cafer B. 

3 - Be,iktat (Ç•rağan) sah-sında : 
Topkpı - Beylerbeyi B. talumlan saat 10 
hak"m Nuri B. Vefa-Kumkao• - Süley
nıanive Gene takımlar aaat 11 15 hakem 
Nuri B. Be,il<lat - Topkapı Genç takım 
lar saat 12,30 hakem Nuri B. Anadolu
Kasımpafa Genç takımlar saat 13.45 ha-

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'tla sinema 

Ya.zan: VICKI BAUM 
yılJızlannın romanı 

kalbi çddınr ııibi oldu. istasyon saatinin 
)e!k-anı sekizi on dörtten sekizi on be
te ııeçti. Tren durdu . 

Donka mantosı nu ve rubaıını topladı, 
hızla va_ onhnn önündan yürüyeı'ek 0-
liver'i arad. OJi,er yo·,ıu, aman yirabbi, 
Oliver yo•<tu, saklanıyordu ve tren biraz
dan onu alıp karan! ğ> doğru götürecek
ti O zaman her şey bitmit olacaktı. 

Bidenbire kalbi durdu, sonra daha
ağır, daha ya. aş a:mağa ba~ladı: 

Oliver orada id'. 
Vagonun baıamağı üzerinde ayakta tlu ... 

ruyor, beyaz kepe ~ini koltuğupun .!tın
da tutu ordu . Üzerinde, va'lurc!a giydiği 
bej rcn~i seyahat koıtümü vardı, yeşil 
benekli kravatını b~ğlamıştı. Zayıf"amış
tı.. Y analda:ında iki deria çizci cöriiDü-

Terczme: KAMRAN ŞERiF 

yordu ve cülüm:üyord~, çünkii zenci 
kondoktörle konuıuyordu ve kendisi Oli
ver Dent'ti. Ellerinde eldiven vardı. Ba
tı açıktı. Donka bütün bu ta" silah bir 
bakıtla gördü. vüzuhla e-ördü, insan eı
yayı bir pertevıiz içinden veya bir filmde 
seyrederken ne ladar vi;zuhla görürse o
k,dar vü~uhla gördü, l:akikatta mevcut 
olan ıeyler bal lund ı mev.uubahis o!mı
yan bir vüz.hla cördü. 

ihtiyatla: 
- Oliver! Dedi. 
Derhal va~ondan inip yanına geldi. 
- Sen ha? .• Dedi. 
Or-da idi. Donka da yanınd> id' .. Ka

d n gü!ümsüyo<du. O d ı ıı1yet ciddi bir 
tav rla gtlüm üyordu 

- Me'..lubwnu ~ldın mı? 

MiLLiYET-PERŞEMBE 16 TEŞR1N1SAN1 1933 

Yeni Fransız kabinesi itimat reyi aldı 
(Başı l inci sahifede) 

canda bir hakkı hayal ve bir milli ma 
na bulduğunu zannediyor. Vazih ve 
müsbet bir teklifi kabule hazırız. 

AJmanyanın Milletler cemiyetinden 
çekilmİ§ olması, Cenevrede mütesanit 
bulunan milletlerin siyasetini değiıti -
remez. 

M. Paul Boncour Cenevre düstüru 
nun harpten evvelki tarzda tedafii ve 
tecavüzi ittifakları menettiğini hatır
lattı. 

Milletler Cemiyeti kadrosunda ya
pılan yeni misakları tekemmül ettir -
mek li.zımdır. 

M. Albert Sarraut'nun nutku 
PARIS, 15 (A.A.) - Rey verilme

den evvel aöylediği nutukta M. Sar -
raut, ezcümle demiıtir ki: 

- Alman - Fransız münasebatı me 
selesi, sulh meselesidir. Fransız hü -
kiimetinden, Hitlerin reyiinıın.e müra 
racaatımn ertesi gÜnÜ ne yapacağını 
sorulmutlu. itte cevabı: 

"Evveli souk kanlılığını muhafaza 
etmek, ortalığı velveleye vermeğe ma 
ni olmak. Sonr'!..kadere kartı sakin bir 
tekilde cephe almak. Bu kolay bir it
tir. Zira, kırk milyon Fransız ile Fran 
sa, korku nedir bilmez. Ve nihayet her 
hangi biriıinin kendine hükmetmesine 
mini olacllk maddi ve askeri bir kuv
vete ıahiptir. Franıa, dün olduğu ci
bi bugün de fedakarlıklannda tehli -
keli hudutlara yaklqacak kadar ~ulh 
eıerini takipte devam etmek istiyor. 
Almanyanrn reyiimmı, Fransayı sulh 
arzusunda ancak teyit edebilir. Fran
sa razı olmaması icap eden ıeye razı 
olmıyacaktır. Cenevrede Mill~tler ce
miyeti ve aili.hları bırakma konferan
sı dainıa onun yerine duruyor. Sonra 
Fransa vaziyetleri biraz mütereddit o 
lan müttefiklerini ve ıeriklerini bu aa 
hada tutmağa çalıtacaktır. 

Fakat onları iki yüzlülükle itti -
ham edecek yerde, ne olduğunu anla
mağa ve müttefiklerimizin Avrupa 
da ve sonra dünyanın her hangi bir 
yerinde tehlikeye maruz iae oralarda 
sulhun namuslu bir tekilde tesisi için 
bizimle beraber olmakta olduğunu 
kendilerine anlatmağa çalıtmalıyız. 

Ufukta cörünen tehlikeye mani ol 
mak, yalnız bütün milletlerin anlatma 
sı ile kabil olacağa benziyor. Fransa 
kendine hürmet ettirmek için bugün 
kiifi derecede kuvvetlidir. Ve ancak 
bazı şerait dahilinde ve kat'i teahhüt 
ler mukabilinde sili.hlarını bırakacak
tır. 

M. Sarraut, silahaları bırakma kon 
feransının devam tartları için Fransa, 
lngiltere, ltalya ve Amerika araaında 
mevcut anla;ımağa İstinat edilebilece
ğini ve ancak bu suretle bir mukavele 
yapılabileceğini tahmin ediyor, 

Bu mukaveleye Almanyanın da, e -
ğer hakikaten sulh istiyorsa, i!tihak e 
deceğini ümit ediyor . 

Almanyaya hitap 
M. Sarraut, M. Paul Boncour'un hü 

kUmetin sulh ve menfaati namına 
yapılan her hangi bir teklife •ağır kal 
mıyacağı hakkındaki söz\ı;~ini teyit et 
tikten sonra Almanyaya dönerek şun 
ları aöylemİ§Iİr: 

- Sulh arzunuzu teyit ediyorsu
ınuz. Bu bizim de arzumuzdur. Briandnın 
htitün siyaıetine bayat veren de bu ol .. 
muştur. Bu arzuyu, ne küçültmek, ne 
de azaltmak istttmediğimiz bir mem
lekete karşı biz de muhafaza ediyoruz 
Biz Fransızlardan hangimiz 60 mil -
yonluk bir milleti haritadan silmek 
çılgınlıimı gösterebilir? Franaa, Al -
manyanın kendi hakkına malik olma
ıını arzu eder. Fransa Almanyanın ız 
tıraplarına karşı hiç bir vakit kapıla
rım kapamıı d-;iildir. Binaenaleyh 
Franaa, her yerdo: anlaşma ve yaklaı
ma fıraatları aramıştır. Bunu söyledik 
ten sonra bu anlatma arzuıunun hu .. 
kuk müsavatı meaeleıini dürüst bir 
tekilde halletmek istediğini de aöyle -
meğe hakkımız varı!ır. Bu hukuk mü
aavatını Almanya, 12-12-932 beyana· 
tını hatırlatmak istiyor. Israrla isti -
yor. 

Müsavat ve emniyet 
M. Sarraut, bundan sonra ' 4Kita • 

hın iki sahi.fesi" diye tavsif ettiği mÜ· 
savat ve emniyeti, Fransanın 12-12-32 
beyanatına bu iki noktayi fart koşarak 
ittirak ettiğini hatırlatmıttır. Halbuki Al 
manya, kitabm bir sahifesini yani sade 
hukuk müsavabru nazarı itibara alıp öte-

kem Ali Rıdvan B. 
1 - Müsabakalara tam tebliğ edilen 

•aatlerde baılanacaktır. Evvele> olduğu 
gibi on dakika mühlet -.erilmiyeceğin
den takımların behemehal tayin olu"an 
saatlerde sahada iıbstı vücut etmit bu
lunnoalan liizımdır. 

2 - ikinci küme kulüplerinden mü
sabakaları Fener bahçe stadına in bet e
denlerin B. takımlarına ait maç' ar bu 
stadın kü;ük sahası ·ın büyültülmesi i
tinin hitamına ka "ar ıimdilik tehir e
dilmiıtir. 

- Evet. 
- Beni anlıyor musun? Bana inanı-

yor muıun? ""\ 
-A, eveti 
- Ona rağmen Avrupaya gidiyorsun 

öyle mi? 
- Eve•, öyle lazımgeliyo.-. 
- c;dden Jiizım mı? 
- Evet. 1 
-Ka1amazsın? ~ 

- Hayır. Sen benimle beraber gide-
ınezsin? 

Hayır. I' 
To'.:ias hafifçe inildedi. 
Donka bo• J,i• araba ile oradan geçen 

bir adama scrdu: '1, 
- Tren burada ne kadar kalıyor? 
Adam c_vap verdi. 
- Hemen gidiyor, Madam. 
y., duru'> morakla baktı. Kadını tanı

madı, çiinkü onun modası değildi, fakat 
Oliver Dent'i lan:yordu. 

Oliver sordu: 
- Makyajlı mmn? 
- Evet, provad'n e-e!iyorum. Seni 

Lir k~e da'-a ı:Crmem 13-z m. 
- Evet. Biliyo-um. Sen iyisin. ikimize 

1 

kisine ehemmiyet vermek İ&temiyor. 
M. Sarraut, hukuk mÜs..'1.vatnın 

kar§ı1ığı olmadıkça "hayır" diye ce -
vap veriyor ve beyanatı imza eden di .. 
ğer devletlerin de baıka bir §ey söy
liyemiyeceklerini ilave ediyor: 

- Bununla beraber Fransa görüş
meğe hazırdır. Fakat iki şartla: Evve 
la görüımeler beynelmilel bir aydm -
lıkta ve hususi dostluklarımıza hür -
met edilerek yapılacaktır. Sonra 
Fransa nelerin görÜ§Üleceğini bilmek 
İstiyor. Almanyl'- acıkça izahat verme 
1i ve yapmpak istediği görüşmelerin e
ıasını bildirmelidir. Eyveli. bu, aonra
aını görüşürüz. 

Fransa, Almanya olsa da olmasa 
da Cenevreye giderek bütün dünya 
huzurunda aulhün tesisi eserine de -
vam edecek bu suretle dürüstlüğü hak 
kında bir hüküm elde edecektir." 

Rey 
Bu sözlerden Zsonra M. Sarraut, 

nıznamede iki kısma ayrılmıı olan iti
mat reyini istemittir: 

Birincisi, meclis, memleketin sulh .. 
ÇÜ hiılerinin tercümanı, hürriyet ve 
hakkı müdafaası için milletler cemiye 
ti prensiplerine ıadık ve Franıarun 
dostluklarını devam ettinnek ve genit 
letmek hususlarmda dikkatlidir. Bu lu
aım 44 muhalif reye kartı 545 rey ile 
kabul edilmiıtir. 

ikinci bir an dikkatle tatbikin· 
den ayrılmayacağına emin olarak hü 
kiim.etin beyanatını taıvip ve bütün 
miUetler için müsavi bir emniyet da -
hilinde teahhütlü ve kontrollu bir si
lahları bırakma teminine temayül e• 
den beynemilel bir tesanüt politikaaı 
takip edeceğine emin, 

Bu kısım 199 muhalif reye karşı 
395 rey ile kabul edilmittir. 

Netice itibarile meclis ruznameyi 
144 muhalif reye karıı 394 ·rey ile ka 
bul etmiıtir. 

Sosyalistler lehe rey vermişlerdir. 
Harici siyaset 

PARIS, 15 (A.A.) - Havaı Ajan 
sı bildiriyor: 

Mebusan meclisinde beyanatta bu
lunan M. Paul Boncour Fransanm Ce 
nevre akidesine uygun olan dostluk
larının eski ittifaklara benzer ciheti ol 
madığını ve bu dostlukların Milletler 
cemiyeti çerçevesi içinde aktedilmiş ol 
duğunu aöylemittir. 

Dörtler miıakı Milletler cemiyeti
ni kn§kulandıracak mahiyette değil
dir. Almanyanın Milletler cemiyetin -
den çekilmesinin bu misakı hükümden 
düşünnü, olduğu mütaleau doğru değil
dir. ltalya ve Çekoslovakya ile tama
miyle mutabık ve hem fikir olan Fran 
sa Avuıturyanın iatikli.lini Avrupanın 
istikran için her zaman esaslı bir prt 
telakki etmiıtir. Bu noktayı nazarda 
küçük itilaf da Franaa ile beraberdir. 

Türk - Franaız münasebatı 
M. Paul Boncour Şark itlerinin em 

niyetbahş manzaralarını Fransız Rus 
münasebatında husule gelmiı olan lam 
değiıikliği Fransız Türk muahedesini 
hatırlalmıt ve Rusya ile muallak bir 
halde bulunan mali ve iktısadi mesele 
lerin pek yakında halledileceği üıni -
dini izhar etti. 

Fransız Hariciye nazın sözüne de
vamla demiıtir ki: 

"Yeni dostluk ağları vÜ<".,:.1dc ge .. 
tirdik. Fakat eski bağlıırı çözmedik." 

M. Paul Boncour Rusyanın hemhu 
dut devletlerle _akdetmiş olduf'u ade
mi tecavüz maiakını M. Litvinofun Ce
nevrede mutaarnzın tarifi için aarfet 
miı olduğu metkur mesaiyi hatırlat -
mış ve şöyle demiıtir: 

"Rusya milletler cemiyetine dahil 
olmakla beraber bu ıniaakların letkil 
etmekte olduğu daire içinde bulunu
yor. Bu sulh tebekeai harpcuyane te
mayül ve teşebbüslere kartı gelecek
tir. Fransa hiç bir zaman Almanyayı 
çember içine almayı dÜ§Ünmemiıtir. 

M. Paul Boncour Cenevre müza -
kerelerinin inkıtaa uğramıf olmasına 
teeaaüf etmitlir. 

M. Paul Boncour netice olarak 
Sar havzası komisyonunun geçenler
de vukua gelmiş olan müeuif hadise
lerin tekerrür etmemeıi için bir ta • 
kım emirnameler ıadar etmiı olduğu
nu aöyliyerek siyaseti hakkında hük
münü vermesini mecliıten talep etmiı
tir. 

Hııtip merkez ve ıol cenah tarafın 
dan alkıtlanmııtır. 

Tayyare cemiyetinde altı 
aylık içtima 

'ANKARA, 15 (A.A.) - Tayyare 
cemiyetiumumi merkez heyeti bu
gün saat onda Tekirdağı mebusu Ce
mil Beyin reisliği altında altı aylık 
toplantısını yaptı. Merkezi idare heve 
tinin altı aylık raporu ile mürak ple
rin raporu tasvip edildikten, merkezi 
idare heyetinin ve cemiyet letkilabnın 
çalıtmaaı takdir edildikten sonra içti
maa nihayet verildi. 

de yanlı:. 
Şivesinde s~nki tifa bulmaz bir §eyden 

bahsediyor gibi bir ıey vardı. Donka bir 
yumruğa karı• siper alıycrmut gibi hızla 
elini uz:ıttı. l çinden: 

- Yok! Yok! Yok! Dedi. 
ln. Burada kıl. 
- Yapamam. Berbadım. Avrupaya ih

tiyacım var. 

-- in de bir ııece kal. izin almak için. 
Ondıvı sonra artık bir fey ıöyliyeme

di. Yalnız is~edi. Donka Moreıko putpe
reatir. Dini yoktur. O bilir ki hayatta in
san yalnız İstediğini elde eder. istemek 
itlemtkten daha kudretli, daha hatin, da
ha zahmeüi, daha yorucu, daha e:üçtür. 

Oliver yava§ yavaş tekrar indi: 
- izin almak icin mi? Peki ama. ne-

rede kalacağız? -
- Sende, bende, otelde. 
- Vapurumu kaçırmak iotemem. 
- Yarın sabah tanareye binersin. Ya-

nn ak~amı trene yetirşin. 
I.tasyon r.htnnırun soluk ı§ığı, b'ber 

fidanlarının elbirliği etmit gölgeleri, lo
k.,mn:ifin aa 1 • verd~ ği buha ... ın kokusu, 
dünyann, biitün istasyonlarında değiımi· 

Hanım doktorlar 
(Başı l inci sahifede) 

aza olamamaktadırlar. Bunun sebebi 
nizamnamenin bundan 14 sene evvel 
yapılmış olmasıdır. Etibba odasının 
son kongresinde bu mesele mevzuu 
bahsoJmuş ve nizamnamenin tadili i -
çin genç doktor1ar zümresine men -
sup bazı hekimler tarafından teklifler 
yapılmıştır. idare heyeti bu teklifleri 
makul bularak nizamnamede tadilat 
yapılmasını kabul etmiştir. Fakat he 
nüz nizamname değİ§tirilmemiştir. 

Hanım doktorların böyle bir mes
lek cemiyetine kabul edilmemeai, ka
dınlarımız arasında hak1ı bir asabi -
yet uyandırmaktadır. Aldığunız ma
lumata göre Tıp fakülteainden şimdi
ye kadar mezun olan hanım doktor
lar bir mazbata imzalayarak Etibba 
odasına müracaat etmeğe karar ver• 
mitlerdir. 

Dün bu husuıta görüştüiiümüz Ka
dınlar birliği reisi Liitife Bekir Ha • 
nım bir muharririmize demiıtir ki: 

- Kadınlığa bütün hakların veril
diği bu zamanda, hanım doktorlarımı 
zın mesleklerine taalluk eden bir ce
miyete alınmamaları kadar garip bir 
şey olamaz. Hanımlar avukat, mühen 
diıİ, muallim, belediyeci, doktor, her 
fey oluyorlar. Hatta, son zamanlar -
da görüyoruz ki asker olmak için da
hi heyecanlı bir arzu göstennektedir
ler. Tıp fakültesinden şimdiye kadar 
mezun olan hanmı doktorlarımızın 
listeleri birliğimizde mevcuttur. Bu 
hanımlardan lstanbulda icrayi taba -
bet edenler birliğimize azadırlar. Ha
nım doktorların ı;ıevcudu 30 u müteca 
vizdir. Hanım doktorlarımızın da E -
tibba odasına ve Etibba Muhadenel ce 
nıiyetine girerek meılckleri ile alika
dar itlerle uğraşmaları kadar tabii 
bir ıey olamaz.u 

Etibba odası yeni idare heyeti aza
sından doktor Ziya Nuri Paşa da bu 
husuıta demiıtir ki: 

- Nizamnamenin tadili hususun
da henüz tetkikat yapmadon. Hanun 
doktorların cemiyete aza olmaları ka 
dar tabii bir ıey olamaz. Çünkü on -
ların ellerinde icrayi tababet için fa
külteden aldıkları birer diploma var
dır. Oda idare heyeti perşembe Teya 
cumartesi giinü toplanarak yeni me -
aaiaine batlayacaktır." 

Yeni ölçüler 
(Başı l inci sahifede) 

nun tatbikının tehir edileceği hakkın 
da bir kanaat mevcuttur. Fakat bu 
kanaatin tamamen yanlıt olduğu an
latılmaktadır. Kanun 1 Kanunusani -
den itibaren tatbik olunacak ve mem 
lekette şimdiye kadar karıtıklığı doğu
ran muhtelif vezinler, ölçüler kaldırı 
larak ölçü ve vezin birliği temin edi
lecektir. 

Hükumet buna kat'i tekilde ve ka
nunen karar verilmit olduğundan, tat
bikatı da ayni nisbetle kat 'i olacak -
tır. ı. 

Anadoluda bu iş halka ve esnafa 
davullarla ilan edilmeğe baılanmıı -
tır. 

Şehrimizde de polis, kayınakamlık 
lar, nahiye müdürlükleri, köy heyeti 
ihtiyariyeleri vasıta&oile halka, esna .. 
fa tebligatla bulunacaklardır. 

Kudret Bey bu hususta bir talimat
name hazırlamııtır. Bu talimatname 
Vi18.yet vasıtaıile ve polis marifetile 
tatbik olunacak, mağazalar ve dük -
kanlar gezilerek kendilerine bildirile 
cektir. 

l Kinunuıani günü mağaza ve dük 
kanlar müfettiıler ve zabıtai beledi
ye memurları tarafından teftit edile
rek damgalanmamı§ vezin ve ölçüler 
müıadere olunacaktır. , 

Ancak o vakte kadar yeni vezin ve 
ölçüler tedarik edilmez veya damga 
lattırılmazsa bunlar müsadere edile
ceğinden o günler için bir alıt verit 
karışıklığı vukua gelmesi tabii adde
dilmektedir .. Vilayet hu hususu elbir
liğile şimdiden temin için bütün ted
birleri alarak karıpldığın önüne ııeç
meğe çalışacaktır. 

---o---
Sulh mükafatına layık 

kimse yok 
STOKHOLM, 14 - Nobel ıulb 

mükafatı komitesi toplanmı§ ve bu se
ne ıulh mükafatının kime verileceğini 
tetkik ebnİ§tir. 

Komite uzun letkikattan sonra dün
yanın bugünkü vaziyeti hasebile bu se
ne sulh mükiifatınm kimseye verilme
mesini kararlaıtımuıtır. 

ATINA, 15 (Milliyet) - Balkan 
konferann azası, Balkan konferanSJnın 
Selanik toplantısına riyaset etmiı o
lan Yunan heyeti reisi Mösyö Papa
nastasyuyu Balkan Birliği davasmdı. 
geçen hizmetlerinden dolayı Nobel sulh 
mükafatına namzet cöstermiılerdir. 

yen ağır veda rayihHı. 
Beyaz caketli zen<İ: 
- Lütfen arabalara! Diye haykırdı. 

irade ıabibi mahlüklarclan, Donıo. Mo 
resko cibi mahluklardan naaıl bir dalga, 
bir ıua, bir ihtizar intiıar ettifini bir Al
lah b:lir. Bu insanlar alırlaı:.'<e:ı zalim, 
verirlerkeıı cö:nıert?irler. Oliver 'Vagonu 
rıhtımdan ayır.ın basamaktan indi. ileri
de, trenir. ucunda kapılar kapanmııtı bi
le. 

- Meyer çabuk ıridip bağazlarımı ala
bilir mi'! 

Tobi•ı• yere bıraktı. Köpek sersem bir 
baJ.Je ;eli; efendisinin bacaklarının di
binde durdu. Donka'nın mantosu rubası .. 
nı tamamile örtmiyordu. Rubanın ruıkiri 
ıırma itlemeleri, bütün şataasile her yan
dan meydana ç k!)'ordu; her kapıdan on
lara bakıyorlardı. Oliver himayekiir bir la 
vırla kadının koluna koydu. Don'<a zaten 
ona ilk C·nce bu .tavrı için iıık olmuştu. 
Yanında duruyordu. Yanında kalıyordu. 
Tren gidiyor, Oliver kalıycrdu. Yanında 
istasyonun arkasında bekliyen otomobile 
doğru yürüdü. Acaip ve sevinçli bir endi· 
ıe ile, bi• §eyin kendini b:r kere daloa a-

Maarlffa 

Millet mektebi 
Dün akşam seksen 

dershane açıldı 
Millet mektepleri dün akşamd 

itibaren altıncı ders seneıi faaliyeti 
başlamıılardır. Dün akşam mektc 
rin açılması münaseebtile her dere 
nede maarif müfettitlerinin i~tjrak 
merasim yapılmı§, ve derslere başl 
mıştır .• 

Bu sene lstanbul Maarif müdü 
ğü mıntakası dahilU.de 80 ilk mekt 
le millet dershanesi açılmııtır. Der 
neler 3 bin talebeyi istiap edecek 
derecededir. Talebe kayıt ve kabul 
ne devam olunmaktadır. Bu sene 
ha fazla okuma yazma bilenlere mah 
olan B dershanelerine rağbet vard 

Bu sene ledriıat haftada üç g 
cumartesi t pazartesi ve çarpmba 
leri saat 7 ile 9 arasında yapılaca 
tır. 

Mevcut derhaneler fazla talip 
tısında ihtiyaca kifayet etmiyecek 
lursa yeni dershaneler açılaacktır. 

Talebe, fakir arkadaşların 
yardım edecek 

Fakir ilk mektep talebelerini do 
mak için Hil&liahmerin bu aene de 
tığı teıebbüalerde para darlığına u 
maması ve bir kıaon fakir talebenin 
dasız bırakılacağının teeaaürle İ"uı 
meıi maarifte bilhassa iik tahsilde 
!ebeler arasında derin akisler uy 
dırmıştır. 

Bunun neticesinden çok müteeı 
olan ilk mektep talebelerinden bir ç 
ğu fakir arkada§larına yardım için 
rekete geçmitlerdir. Birçok ilk me 
teplerde talebeler fakir arkadaşlar 
nın aç kalmaması ic;in ellerinden il 
diği ve kudretleri yettiği kadar Hil 
ahme.-e yardım için karar vermitler 
hocalarının da takdir ettiği bu ha 
ket üzerine yardım teıkilatı yapma 
başlamıtlardır. 

Esasen ıon Hilaliahmer merk 
umumi kongreıinde Hilaliahmer ce 
lik .,.ı.iliitı yapılmasma karar Y 

mitti. Cemiyet bu ite hazırlanırk 
miniminilerin bu İte kendiliklerind 
le§ebbüs etmeleri ve fakir arkadatl 
rrnın gıda alması İçin kendi gündel 
!erini feda etmeleri büyük bir !akdi 
karıılanmakta.!Jır. 

Tapudaki "Hasılat 
defterleri ,, 

ANKARA, ıs - Köylünün ta 
''' için kaza ve vilayet merkezlen 
giderek günlerce, haftalarca itinin 
.,ndan ayrılmasının önüne geçecek 
lan "Köylerde ıeyyar tapu memurl 
kanun layihası hazırlanırken, diğer 
raftan da kaza ve vilayet merkezler 
deki tapu muamelatının ıüratle bqa 
ması etrafında esaslı tedbirler alına 
yazılnuştı. 

Aliıkadarlarca yapılan tetkikata g 
re; kaza ve vilayet merkezlerinde ta 
i:ılerinin sürüncemede kalarak pek g 
oıeticelenmeıinin sebebi tapu idareleri 
de "hasılat &fteri., namile her ay 
§ında müdüriyeti umumiyeye gönde 
len defterlerin tanzimi itidir. 

Alınacak tedbirlerden birincisini ' 
sılat defterleri,, nin ortadan kaldın 
sı teıkil etmektedir. Bu hasdat defte 
lerine yeniden çduın tapu senetlerin· 
kopyaları yazılmakta idi. Memurları 
fazla metcul eden bu it, tapu sen 
!erinin yazı makinesinde yazılarak lı 
ya çıkardması ile kolaylqtınlmıt ol 
caktır. 

Kaza ve vilayet merkezlerine 
miktarda yazı makineleri tevzi olun 
cak ve yeniden bir tapu senedi tan · 
olunurken o senet araya bir kopya 
ğıdı koyınak suretile kopyalı çıkarı 
caktır. 

Her ay başında müdüriyeti umu 
yeye cönderilmesi lazım gelen "hasıl 
defteri., yerine makineden çıkan bu le 
yalar gönderilecek ve defterler ye · 
müdüriyeti umumiye mahzeninde s 
net kopyaları aaldanacaktır. 

Bu suretle hem ud tapunun defi 
re kopyaaındaki vakitten kazandmıı 
lacak, hem de muhtemel yanlıılığın 
nüne egçilerek muamelatla daha fıu 
bir ciddiyet ve sürat temin eclilece 
tir. 

Köpek balıklan 18 
kişiyi yediler 

Rio de Janeriodan gelen bir telgr 
nameye göre limanda demirli bulun 
bir vapur mürettebatından 20 kiti k 
çük bir sandalla sahile çıkarlark 
ıandal devrilmif, içindekiler deni 
dütmüılerclir. Civardaki köpek balı 
Jarı bunlardan on ıekizini yakalay 
yemiılerdir. ikisi pç bal ile kurtul 
bilmiıtir. Küçük aandalı köpek balı 
lanndan birinin devirdiği zannedilİ 
yor. 

lakoyduğunu hissediyordu. Zaten yıldır• 
kaçıraa da o şeydi. 

- Son gece, d:ye düıündü, 
Donka'nın tadını o zamanda,. tadabil 

yordu. Don~a ron de,ece taı lı idi ve bir• 
da acı .. Tıpkı fazh olcun meyva glL'.. 

• • • 
Sabah, saat ondan biraz evvel bei ren1 

li seyahat kostümünü gİymİf bir ddııoıı 
lı Pasadena' da eylen da· e tayyare kamp 
na müracaat ed. yor. Bir eece evvel Pase 
dena istaıyonundan geçen sürat katarınJ 
yetişmek için b:1suıi ~j .. tayyare istiyor· 
dtL Bu olabilecek bir itti. iti acele ola• 
kimseLr Loa - Angeloı'u Nev - Y crk'ta• 
ayıran seksen saatlik yolu kısaltmak içit 
gündüz tayyareye binil) g'ce yollarına 
trenle de, aTI ederlerdi . Bu su-etle aeya· 
hat otuz altı saat ıürdüğü c-ibi yolcu d• 
çölün yakıcı sıcaklar ndan kurtuluyordu· 
Fakat mutat tayyare gi•mişti. Onun gen" 
yolcu bir spor tayyaresi tutmak istiyordu· 
Bu gibi ahvalde bu .!'İbi tayyareler yolcu• 
!arın emrine amade bulundurulurdu. 

(Arkası var)· 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

SEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrika mızda çıkarı1mağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilo dan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

7 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,ıs ~an~ıtta Küp Şekerin Kilosu 39,so .Kurn~tnr. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapdacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. !Jepodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hes:ıbına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. ?.4470. 8073 

- . 

ASİPİN KENAN Tabletle r i: Paris, l2m:r, Bari sergilerinde birinci derece diploma ve altın 
mada~ya kazandı. Grip, nezle, soğuk algınlığı, baş ve diş ağrılan gibi has
talıkların en güzel ve kat'i ilacıdır, İsmine dikk a t buyurulması. (8387) 8326 
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· VAPURCULUK 
1 TORK ANONiM ŞiRKETi 
İST ANBUL ACENT ALICI 

: Kıymet takdiri 
İçin komisyon 

MEVLİT 
Alaçam efrafından 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. 

Eski Osmanlı imparatorlu
ğunun taksime uğrayan 
Vuyunu umumiyesi meclisi 

10 Teırinisani 1933 
% 7 1/ 2 faizli ı.ı3.i • urk 1>orcu tah

villeri hamillerine tediyat 

Istanbul Milli Emlak Müdürlühünden: 
İstanbul Gümrükleri Ba: Müdüriyet Dairesiyle İstan

bul ithalat gümrüğü binaaınd ki su ve Şerbet satış yerlerinin 
açık arttırma usulile kiraya ve ·ilme işi bir hafta uzatılmıştır. 
İsteklilerin 20-11-933 pazarte 1i günü saat 14 te müracaatla
rı. (6291) 

Liman Han, Telefon: 22928 
işletme müdiriyeti: Tel: 22921 

MUDANYA YOLU 
BARTIN 
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apurcular hukuki vazi4 

yeti tetkik ettirecekler 
Türk vapurculuk !irketi, teşkilitını 

Y~Ptruf ve faaliyetine devam etmekte
dır. 

Şirket müdürlüğüne henüz kimse 
ayin edilmemiş tir. 

Arzu edenlerin ve merhumu se
venlP-rin tetrifleri rica olunur. 

Şirket idare meclisinde aza olan ar
l>ıatörlerclen maada diğer arınatörler tir- ) 
kette birer vazife almıtlardır. Şirkete 
tiren bütün vapurcuların memurin ve 
nıüstabdemini de Jirkette yerleştiril
ıni ş lerdir. 

( 98.'!0) Ailesi 
8551 

Mevlit 
lstanbul belediyesi :mimari Ş'Ubesi 

müdürü iken vazife ha!ı.ııda vefat eden 
merhum mimar Servet Cemal Beyin 
ruhuna ithaf oJunmak üzere teşr:ııtisa .. 
ninin t 7 inci cuma günü cuma na.mazı .. 
nı müteakip Nuruosmaniye camii t eri
finde mevlüt okutturulacaktır. Merhu
mu seven ve tanıyanlano teşriflerini 
Belediye mimari Ş. mesai arkadaşları 
rica etmekted'irler. 

Bu suretle kadro tamamlanırut ol
duğu halde, bir çok kimseler , !İrkete 
f istemek üzere müracaat etmektedjr. 
•r . 

Takdiri kıymet hakkı 
Takdiri kıymet komisyonunun , va

~urculuk ,irketinden 25 bin liralık hakkı 
takdir ia tediği ve iki gün zarfmda cevap 
beklediği yazılmıştı. Bu mühlet, dün 
ilkşam bitmiş, fakat tirket komisyona 
cevap vennemi.ıtir. 

Dün k c.ndisile görüşen mubarriri
hıize, ,irket idare meclisi reisi Sadık za. 
de Ru""1 Bey demiştir ki: 

" - .Şirket, kimsenin hak.kını lnkir 
etmez. Ancak takdiri kıymet komisyo
nunun iste<diği bu paraya kanunen hak
lu olup olmadığı muhtacı tetkiktir. Fil
hakika bu komisyonca vapurlara konu
lan kıymetlere itiraz edilmiş Ye hakem 
tarafından ikinci defa olarak vapurlara 
lcıymet konulmuştur. Bunun için de 
\rapurcular tarafından pe§inen ücret 
"crilmi,tir. 

Binaenaleyh takdiri kıymet komis
Yonuna da hakkı takdir verilmesi 13.zrm 
ıı:elip gelmiyeceği hukukan tetkik edil
tııek icap eder. Bunu tetkik için de ,z. 
mirde buluııan hukuk müşaviriınizi bek
hyoruz.,, 

Şirkete girmeyen vapurcular 
Şirkete girmiyen vapurcular, ayrı 

•abalarda çalı,mağa karar vermiş görü
llÜyorlar. Bunların bazı vapurları, ez
cümle Pqabahçeli Cemal Beyin Bursa 
Vapurunu Devlet Denizyollan idaresine 
•atmak teklifinde bulunduğu oöyleni
)'or. 

Diğer taraftan Yelkenci zade Lütfi 
Ve Pa~abahçeli Cemal Beylerin ortağı 
tnütercim zade Hakkı Bey, Karadeniz -
lıpanya arasında bir hat teıis ederek 
Vapur işletmek için tetkikatta bulun
tııak üzere ispanyaya gitmişlerdir, 

Asistanlık 
Talimatnamesi 
rıp talebesi talimatnamenin 
)İr maddesine itiraz ediyor 

Tıp Talebe Cemiyeti idare heyeti dün 
lıararetli bir içtima yaparak yeni çıkan 
~ıistanlar talimatnaınesini müzakere et
lrtiıtir. 

Talimatname metni bir çok münaka· 
talan mucip olmuş, neticede Tıp Fakül
t~ıi asistanlar taliınatnamesinin tadili 
İçin Üniversite rektörlüğü, fakülte de
kanlığı nezdinde teşebbüsatta buJunul
tnaıına karar verilmiıtir. 

Aynca bir de heyet seçilmiıtir. Bu 
heyet Ankaraya giderek Maarif Veka
leti ile temas edecek, talimamamenin 
tadilini istiyecektir. Dün cemiyetten 
bir aza bu husuıta bir muharrlrimize 
demiştir ki: 

- Yeni Tıp fakültesi asistanları ta
limatnamesinde asiıtan olmak için üç 
~rt konulmuştur: Birine.isi bir ecnebi 
lisanına vakıf olmak, ikincisi ali veya 
aliyyülali derecede fakülteden mezun 
bulunmak, üçüncüsü de (30) yaşını te
cavüz etmemi§ olmak. 

Bi~ birinci ve ikinci ıartlara itiraz 
etıniyoruz. Bunlar gayet doğrudur. Fa
kat (30) yaşını tecavüz etmemiı olmak 
l>ıeseleıi doğru değildir. Çünkü Tıp 
tahsili, fakülteler içinde en uzun tahsil 
l>ıüddetidir. Bir doktor en genç 26 
Y•şında fakülteyi bitirir. Talebenin yüz 
de doksanı yurtludur. Yurtlu talebenin 

Bursa Belediyesinden: 
400 METRE HORTUM 
İtfaiye için 1 1 O milimetrelik 

24 tellı beyaz keten hortum, ka 
pah zarfla münakasaya konul
muştur. 

6-12-933 çarşamba günü i 
halesi yapılacaktır. :;arttarı an 
lamak için Muhasebeye ve iha
le günü saat 16 dan evvel te
minat ve teklif mektuplarile 
Encümene müracaat edılmesi. 

(6293) 

lstanbul ikinci ticaret mahkemesin-
den : ~ 

Muat&fa oğlu Mehmet el. tarafından 

Taktim civarında Feridiye Çorbacılar so

kağında 8 No. lu hanede mükim Şükran 

H. aleyhine ikame olunan alacak dava

sının cari tahkikatına ikame:gahı meçhul 

olduğundan yapılan ilinen tebligat üzerine 

muayyen olan 7-11-933 ta•ihine müsadif 

salı günü mahkemede İspatı vücut etmedi 
ğinden hakkında gıyap kararı ittiW.le 

25 gün müddetle ilanen tebliğine ve tah
kikatın 12-12-933 tarihine mü.adif nlı 
günü saat 14 te talik kılınmq olmakla 
keyfiyet ilan olunur. (!!832) 

Devredilecek il\tira beratı 
" Hidrokarbürlerin tahvili hareketi " 

hakkındaki iht:ra için Sinai Umum Mü
diriyetinden istihsal edilmiş olan 18 Ka 
nunsani 1929 tarih •e 2S6S numaralı ihti
ra beratının ibtin ettiği hukuk bu ker 
re başkasına devir veya icara verilmesi 
teklif edilmekte olduğundan bu hususta 
fazla malUma~ edinmek isteyen zevatın 

lstanbul'da Bahçekapu'da Ta, Hanmda 
43-48 nwna•alarda kiin vdt'li H. W. 
Stock efendiye müracaat etmeleri ilan 
olunur. (9913) 

' 

4 sene Anadoluda milli Ye mecburi hiz
metleri vard1r. Bir ıene de aıkerlik var 
dır. Binaenaleyh nonnal bir tekilde en 
genç doktor fakülteye anuk 31 yapn
da asistanlık için müracaat edebilir. 

Halbuki yeni talimatnameıl'e (30) 
)'Af kaydı Yardır. Bu ıckilde fakülte 
en kıymetli elemanlarını feda ebnit o
lacakbr. Bu kayıt fakülte telebesini çok 
müteeşsjr etmiştir. 

Fakültede asistanlık gibi en mühim 
bir vazifeden tıp talebesinin yüzde dok
sanı mahrum ediliyor, demektir. Ya· 
pacağırnız te,ebbüsler neticesinde bu 
(30) yaş kaydının tashih edileceğini 
kuvvetle ümit ediyoruz . ., 

Salihli Belediyesinden: 
Elektrik fabrikası için 50 -60 beygir kuvvetinde tip e

lektrik bir motora şi ke•in ihtiyacı vardır. 
Motör mücedde ~ veya az müstamel olup m~halline yer• 

leştirmek şartile talip olanları'l JO gÜn zarfında Sal hli Bele
diyesine müracaatla f altarmı bildirmeleri ve lüzumu para• 
tını Ziraat Sc."-.amda huır b·ılmduğu ilin olunur. (6319) 

iLANI 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

Eski Osmanlı ımparatorluğur.un tak
sime uğrayan Düyunu Umwniyeai Mec
lisi her üç tranıa ait % 7 1/ 2 faizli 1933 
Türk Borcu tahvillerinin 25 Tqrinisani 
19j3 vadeli olan 1 Numerolu kuponu te
diyatma Ankara, lstanbul, Paris, Lo.,d
ra, Berlin, Francfort, S/Mein, Roma, 
Amsterdam, Viyana, Brüksel, Anvers 
ve Budapeıte piyasalarında m•zkür ta
rihten itibaren batlanacağını alakadarla
ra ilan eder. 

Kapalı zarf usulite münakasası ilan edilmiş olan müstah
demin kışhk elbiselerine ait ihale muamelatının bir hafta son
raya talik edildiği 9-11-933 tarihli komisyon celsesinde taliple 
re tebliğ edilmiş idi. Mevzubahs elbise ihalesinin yine kapalı 
zarf usulile 18-11-933 tarihine müsadif cumartesi gÜnü saat 
14 te icra krhnacağı ilan olunur. (6295) 

Bu kupona gayri safi. olarak F.F. 18.75 
Fransız ı-·rangı tediye olunacak ve muh
telif memleketlerde mer'i olan kanunhra 
göre icap ederse vergiler bu meolağ Ü· 

zerinden tevkif edilecektir. ' 3 üncü KOLORDU iLANLARI 1 
Hamiller bu meblô.gı Pariste Fransız 

Frang ı olarak alacaklar ve diğer piya
salarda kendilerine işbu meblağın kupon
ların ibrazı tarihindeki raylÇ üzeri.nd~n 

mu•dili verilecektir • 
22 Ni ~an 1943 ta ~ ihli i!:i:üname mu

cibince yeni tahvillerin kuponları tedi
yeye vazedildiği tarihten itibaren beş se
ne sonra Türkiye Hük ... m ... ti l"h1ne mü· 
ruru zamana uğra)acakhr. 

Salifüzzikir ted,yata muktazi altı aylık 
karşılıklar birinci ve üçüncü tranılar i· 
çin Paı-iste Osmanlı Banka11 nezdinde ve 

ikinci tranı için Berlinde Deuhc .• e Bank 
und Disconto Gesellschaft nezdinde teı
IW edilmiıtir. 
Diğer taraftan, Meclis, 22 Nisan 1933 

tar .b_i it.L;.fname mucibince haiz olduğu 
salihiyete binaen, Fransız Franırını 25 
Mayıs 1934 vadeli kupon için tediye ak
çesi olarak muhafazaya karar verdiiini 
hamilere ilan eder. , 

Z5 Teıriniaani 1933 •ade!i kuponun~ 
Türkiyede ted:yuile muvazzaf müesse
le!er şunlardır : ,. 

• 

Ankarada Türkiye Cümhuriyet Mer· 
kez Banka>ı 

lstanbulda 
Osmanlı Bankası. 

Türkiye Cümhuriyet Mer
kez Bankası, 
Osmanlı B:ınka11 , 

Deutscbe Bank und Dis
conto GeseUıcbaft. 

Istanbul Otomobil 
Türk Anonim Şirketinden : 

Meclisi idarece, heyeti umumiyenin fev 
kalide itçimaa daveti takarrür ve 17 Bi-

rinci kanun 933 pazar günü saat 10 da 

Bursa Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

Bursa Askeri lise talebesi i
çin alınacak 1300 çift fotinin 
kapalı zarfla münakaaası 
25-11-933 cumartesi gÜnÜ 
saat 15 le fırka satın alma ko 
misyonunda yapdacaktır. Ta
liplerin şartnameyi görmek ü
zere her-gÜn ve münakasaya iş 
tirak edecekler belli vaktin
den evvel (487) lira (50) 
kuruşluk teminat makbuzlari
yle teklif mektuplarını komis-

yona. vermeleri. (3372) 
(5967) 

444 
8167 

Edirne Hudut taburu efra -
dı ihtiyacı için açık münakasa 
ile 40,000 kilo un satın alma -
caktır. ihalesi 26-11-933 pa -
zar gÜnÜ saat 15 tedir. Talip -
lerin şartname ve nümuneyİ 
görmek Üzere her gÜn ve mü -
nakasaya İştirak için o gün ve 
vaktinden evvel teminatlarile 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL . 
KO. na müracaatları, 
(477~ (6055) 8281 

Çorlu Askeri SA. AL. Kl>. 
dan: 

Çorludaki krt'at ihtiyacı i
çin açık münakasa ile 8800 ki· 
lo Lahana, 9,300 kilo Pırasa, 
2,000 kilo Taze Bakla, 6,500 
kilo İspanak alınacaktır. lha 

toplanılması teayyün eylemiı bulunduğun 9 1 
d lesi 2 -1 -933 car~ba gunu 

an azayı muhteremenin vakti muayyen- 15 tedi Ş- • •• 
d . . saat r. artnameyı gor-

e merkezı ıırkette bulunmaları Ye rey alrn • • 
için hisse aenetlerini veya vesaiki -- • ınek veya ak ısteyenlenn her 

musj .... k •ki• 
bitelerini yevmi içtimadan bir hafta evvel gun ve muna saya gırece erın 

tirket kasasına tevdi eyleme!eri lüzumu 
ilan olunur, 

Ruznamei müzakerat : 

1 - Şirketin vaziyeWıin tespiti. (9904) 

lstanbul 7 inci icra memurluğun 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesine karar verilen 
kadın veerkek fanilası ve gravat 
çoraı> ve saire 18-11-933 cumartesi 
günü saat 9 dan 10 kadar Bahçe 
kapıda sadıkıye hanı kartısında 5 
numerolu tuhafiyeci dükkanı önün
de hazır bulunacak memur tarafın 
dan açık arhrma suretile satılacağı 
ilan olunur. (9937) 

lstanbul birinci iflas memurlu
ğundan : lstanbul Tahta kalede bal 
kapanı hanında icrayi ticaret etmİf 
olan Hazan ve metulam Kollektif 
~irketinin iflasına karar verilmiştir. 
Müflis firkete ait hiç bir mal bulun 
mamıt olduğundan icra ve iflas ka
nunun 217 nci maddesi mucibince 
tasfiyenin tatiline karar verildiğin
den alacaklılar tarafından otuz gün 
içinde iflasa mutaallik muamelele 
rin tatbikine devam edilmesi iste 
nilerek mesarifi pefİn verilmediği 
takdirde iflasın kapatılacağı ilan 
olunur. (9934) 

de o gün ve vaktinden evvel te
minatlarile Çorluda Fırka SA. 
AL. KO. na müracaatları. 
(3376) (6100) 8396 

.. . . 
Bursa Askeri SA. AL. KO 

dan: 
Bursa Askeri Lise talebesi 

için kapalı zarfla 600 harici el
bise ve şapka alınacaktır. iha
lesi 11-12-933 pazartesi günü 
saat 15 te yapılacaktır. Talip 
lerin şartnameyi görmek üzere 
her gÜn ve münakasaya iştirak 
için de tayin edilen gün ve saat 
te 900 liralık teminatı muvak
kate ve teklif mektuplarile Bur 
sada Askeri SA. AL. KO. na 
müracaatları. (3386) (6278) 

.. * .. 
' Çatalca Müstahkem Mevki 

kıt'atı ihtiyacı için açık rr.üna
kasa ile 18,000 kilo kuru f.ısul 
ya satmalmacaktır. İhalesi 
6-12-933 Çarşamba gunu 
saat 14,30 dadır. Taliplerin 
nümune ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 

iştirak için de o gün ve vokfn
den evvel teminatlarile Fındık
lıda Üçüncü Kol Ordu Sat ınal
ma Komisyonuna müracaatla 
rı. (495) (6303) .. . . 

K. O. ya bağlı kıt'alar ihti
yacı için pazarlıkla 76,000 ki
lo hamam Odunu satın alına
caktır. İhalesi 18·11-933 cu 
martesi günü saa~ 11,30 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için rle o gün ve vak in 
den evvel teminatlariyle Fın
dıklıda Üçüncü Kol Ordu Sa
tın alma komisyonuna müra- ı· 
caatları. (492) (63GO) 

••• 
K. O. ve 1. F. kıt'aları ihti

yacı İçin 113,000 kilo kuru fa
ıulya kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. İhalesi 6-12-
933 çarşamba günü s:ıat 14 te 
dir. Taliplerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak için 
de o gün ve vaktinden evvel tek 
lif v~ teminat mektuolariy!e 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satın alma Komisyonuna mü 
racaatları. (496) (6304) 

4 1(. 4 

K " - v~ 1 ı:' krt'aları ihti
vacı için açık münakasa ile 
46,000 lcilo nohut "atın alına
caktır. ihalesi 6-12-933 ç:ır
şamb"' r;; ... ;; "• .. ~ 15 tedir. Ta
'iplerin ıartnameyİ ve nümu 
nevi görmek iU:ere her gün ve 
münakasaya iştirak İçin de o 
gün V'!' -• .. kt!-..den ..... vPl teminat 
lariyle Fındıklıda Üçüncü Kol 
Ordu Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (494) (6302) 

••• 
Çatalca Müstahkem Mevki 

kıt'alan ihtiyacı için açık mü
nakasa ile 16,000 kilo nohut 
satın alıancaktır. İhalesi 6-12-
933 çarşamba günü saat 15,30 
dadır. Taliplerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya ittirak i- , 
çin de teminatlariyle tayin edi
len gün ve saatte F mdıklıda 
Üçüncü Kol Ordu Satın alma 
komisyonuna müracaatları. 
(493) (6301) 

.. * .. 
Davut paşa kışlasında bi

riken 25 araba gübre pazarlık
la satılacaktır. Taliplerin pazar 
lığa girmek için ihale günü o
lan 18-1 1-933 cumartesi günü 
saat 11 de Fındıklıda 3. K. O • 
SA. AL. KO. ,ı., bulunmala·ı. 
(491) (627.;) 8534 

vapuru 16 Teşrinisani Pertem
be saat 9,5 te Galata rıhtımından 
Mudanya'ya gidip gelecektir. 

(988;) 

AYVALIK YOLU 
SÜRAT POSTASI 

S E Y Y A R 
vapuru 18 T ~rlnisani Cu::narte
si günü saat 16 da Sirkeci Rıhtı
mından kalkarak lzmire gide
cektir. 

Giditte: Gelibolu, Çanakka
le, Bozcaada Edremit, Ayvalık, 
Dikili. 
Dönüşte: Geliboludan mada 

ayni iskelelere uğrayacakbr. 

BARTIN YOLU 
BARTIN 

vapuru 18 Teşrinisani Cumarte
si günü saat 18 de Galata rıhtı
mmdan Amasra'ya gidecektir. 

Gidişte ve dönütte: Ereğli, 
Zonguldak iskelelerine uğraya
caktır. 

lZMİT YOLU 
KIRLANGIÇ 

vapuru 17 inci Cuma, 19 uncu 
Pazar ve 22 inci T etriniaani 
Çarşamba günleri saat 9 da Ga
lata rıhtımından lzmite gidecek 
gidi~ ve dönütte mutat iskelele
re uğrayacaktır. .. ................ .. 

Deniz Yolları ltletmeai 
ACENTALARI: 

ıtaralı:lSy - lttsprilbap Tel. 4~ 

Sirkeci Mühürdar zade lraıı Tet :22740 

Karadeniz Sür'at Posta.ı 
Ege vapuru 16 ikinci Tetrin 

Perşembe tam saat 18 de Galata 
Rıhtımından kalkar gidişte 1-
nebolu, Samsun, Ordu, Gireııon, 
Trabzon, Rize ve Hopa'ya. Dö
nütte bunlara ilaveten Pazar ve 
Polataneye uğrar. (6284) 8541 

Mersin Sür'at Postmı 
Anafarta vapuru 17 ikinci 

Teşrin Cuma saat 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkar giditte iz
mir, Antalya, Mersin, Payaa'a, 
dönüşte bunlara ilaveten Alan
ya ve Küllüğe uğrar. (6282) 

8541 

~radeniz Vçüncü Aralık 
PostClJlı 

Cümhuriyet vapuru 18 İkinci 
Teşrin Cumartesi 18 de Galata 
rıhtımından kalkarak lnebolu, 
Sinop, Samsun, Gireaon, Trab
zon, Rize Hopaya dönütte bun
lara ilaveten Pazar, Sürmene, 
Fatsa, Onye'ye uğrayacaktır. 

(6296) 

Mudanya Poıtaları Cuma, Pa 
zar, Salı günleri yapılacaktır. 
Bandırma Postaları Cumar

tesi, Pazartesi, Perşembe günle
ri yapılacaktır. Bu hatta Ad
nan vapuru tahıiı edilmiştir. 

Bartın Postalan Pazartesi, 
Perşembe günleri yapılacakbr. 
Pertembe Postaları gidif ve dö 
DÜfte Akçatehire uğrayacaktır. 

Karabiğa Postasına her Çar
falllba Bandırma vapuru kal
kar. (6283) 

ihtira ilanı 
" Dun bir haraı etle kömür hali

ne ifrağ eden boynuz borulu frrın" 
hakkında istihsal olunan 31-12-928 
tarih ve 714 numaralı ihtira beratı 
bu defa mevkii fiile konmak üzre 
ahere devrüferağ veya icar edilece• 
ğinden talip olanların Ga'a'<ı. 1a 
Çini!' Rıhtım Hanında Robert Fcr
riye müracaatları ilan olunur. 



lstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satmalma kom. ilanlal'ı 

Harp akademisi ihtiyacı için 
alınacak olan 5000 kilo meşe 
kömürüne teklif olunan fiat gıt 
li görülmüş ve münakasası 
21-11-933 salı günü saat 15 şe 
talik edilmiştir. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve müna 
kasasına İştirak edeceklerin 
belli saatinde ve Merkez Ku 
mandanlığı satın alına komis
yonunda hazır bulunmaları. 
,(553) (6312) 

• • * 
Merkez Kaınandanlığına 

merbut kıtaat ve müessesat ih
tiyacı için alınacak 4530 çeki 
oduna talip zuhur etmediğin
den 21-11-933 salı günü saat 
14,30 da pazarlıkla satın alına 
caktır. Şartnamesini görecek!e 
rin her gün ve pazarlığına gİ 
receklerin belli saatinde Mer
kez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonunda hazır bulunma 
ları. (551 ) (6309) 

• * * 
Harbiye ve merbutu mektep 

ler ihtiyacı için 12,000 kilo 
bulgur 9 Kanunuevvel 933 cu
martesi günü saat 15,30 da a
leni münakasa ile satın alına
caktır. Şartnameyi görmek iste 
yenlerin her gün ve münakasa
sına gireceklerin belli saatinde 
Merkez Satın alma Komisyo
nunda hazır bulunmaları. 
,(558) (6311) 

• • • 
Gedikli küçük Zabit mekte

bi ihtiyacı için beş bin kilo o
dun 21-11-933 salı günü saat 
14,30 da pazarlıkla satın alına 
caktır. Şartnamesini görecek 
lerin her gÜn ve pazarlığına iş
tirak edeceklerin belli gün ve 
saatinde ve merkez Kuman
danlığı satın alma Komisyo
nunda hazır bulunmaları. 
(550) (6310) 

• • • 
Yeşil Köy Hava Makinist 

mektebi ihtiyacı için alınacak o 
lan 350 çeki odun 21-11-933 
salı günü saat 15 te pazarlıkla 
satın alınacaktır. Şartnamesi
ni göreceklerin her gün ve pa 
zarlığına girceklerin belli saa
tinde Merkez Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonunda ha
zır bulunmaları (552) 
(6308) 

Harbiye ve merbutu mektep 
ler ihtiyacı ;.çin alınacak olan 
12,000 kilo nohut 9-12-933 
cumartesi günü saat 13,30 da . 
aleni münakasa ile satın alına
caktır. Şartnamesini görecek
lerin her gün ve münakasasına 
gireceklerin belli saatinde ve 
Merkez Kumandanlığı Satın
alrna komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (554) (6314) 

• • • 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıtaat ve müessesat ih
tiyacı için alınacak olan 450 
ton una teklif olunan fiat paha 
lı görüldüğünden 16-11-933 
perşembe günü saat 14 te pa
zarlıkla satın alınacaktır. Şart 
namesini göreceklerin her gün 
ve pazarlığına gireceklerin 
belli saatinde Merkez Satınal-

1 ma Komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (544) (6281) 

8535 
;y. * ;y. 

Piyade Atış mektebi ihtiya
cı için sekiz kalem elektrik mal 
zemesi21-11-933 salı günü 
saat 14 te pazarlıkla satın alı 
nacaktır. Şartnamesini göre
ceklerin her gün pazarlığına gi 
receklerin belli saatte Merkez 
Kumandanlığı Satın alma Ko
misyonunda hazır bulunmala 
rı. (540) (6264) 8513 

• • * 
Topçu Nakliye mektebi için 

)ir reis hayvan pazarlıkla sa
tm alınacaktır. Taliplerin 
21-11-933 salı günü saat 14 te 
hayvanlarını Dolmabahçede 
ki Hayvan hastanesine getirme 
leri. (541) (6265) 

8514 
* * * 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat 

( 

.. 

8067 

ANADOLU 
Türk Sigorta , Şirketi 

4 Cncil Vakıİ Han fıtanbul 

lhtiyat ve Sermayesi: (1.000.dOO) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( ~ 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye lı Bankası tarafından teıkll olunmuıtur, İdare meclisi ve mildürler 
heyeti ve memurları kimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke• 
tidir. Türkiyenin her tarafında (200) il geçe.ıı acentalarının hepsi Türktürr. Tür• 
kiyenin en mühim müe•se•elerinin vebankalarının •İgortala"uıı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarmı en iyi §eraitle yapar. Haaar vukuunda zararları ıllr' at ve kolaylıkl:ı öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 8064 

ihtiyacı için 74000 kilo toz 
şekerin kapalı zarfla münaka
sası 20-11-933 pazartesi gÜ 
nü saat 14 te yapdacaktır. Şart 
namesini göreceklerin her gün 
belli saatinde teklif mektupla 
rmı Merkez Satınalma Komis 

1 
yonuna vermeleri., (474) 
(5780) 8124 

;y. * ;y. 

Merkeze bağlı lot'at ve 
müessesatın ihiyacı için 150 
ton yulaf 25-11-933 cumarte
si gÜnÜ saat 14 te aleni müna
kasa ile alınacaktır. Şartname 
sini göreceklerin her gün ve 
taliplerin belli saatte teminat
larile Merkez Satmalma Ko
misyonuna gelmeleri. (495) 

(5968) 8168 

-•• 
lstanbul Universitesi 

Mubayaat Komisyonundanı 
...,,..- 1 - Beyazıtta Eczacı m ?ktebi dahilinde yapılacak ta
mirat ve tadilat ve ayrıca hava gazı tesisatı. 

2 - Beyazıtta Dişçi mek tehi dahilinde yapdacak hava 
gazı tesisatı. 

3 - Üniversite merkez binası arkasında su haznesi ve 
motör mahalli. 

Yukarda mahalleri yazllı inşaat ve tesisat keşfi ve şart 
nameleri mucibince ayrı ayrı pazarlık suretiyle münakasaya 
konulmuştur. Talipler mezkUr işleri görmek için İdareye mü 
racaat edebilirler. Talipler kendi teklif edecekleri fiatın yüz
de yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkatelerile beraber i
hale günü olan 20-11-933 pazartesi günü saat on beşte Üniver 
site mubayaat komisyonunda hazır. bulunmalıdırlar. (6288). 

-=--

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Satın alınacak (670) adet yün battaniye kapalı zari 

la ve (900) metre yazlık kumaş aleni münakasava konulmuı 
tur. 

2 - Münakasa şartları kağıtlarının tasdikli suretleri 
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satmalm• 
Komisyonundan alınacaktır. 

3-Münakasa 7-12-933 tarihine raslayan Perşembe 
günü Yün battaniye için saat 14 te Yazlık kumaş için ıaat 10 
da ayrı ayrı yapılacaktır. 'I., 

4-Münakasaya girecekler battaniye içın yüzde 7,5 iğ· 
reti güvenmelerile birlikte teklif mektuplarını belli saatten e'I 
vel komisyona vereceklerdir. Yazlık Elbise için de yüzde 7 ,5 
iğreti güvenmelerile belli saatte Komisyona gelmeleri. 

5-Örnek her gün komisyonda görülebilir. ( 6242) 

1 EVKAF M0DlR1YETl İLANLARI 1 
----------~~-------~ Kıymeti 

1 

Muhammenesi 
1 

Lira K. J 
1922 

1771 60 

45 

2691 

1080 54 

148 40 

584 ! 

803 88 

117 52 

276 

241 68 

679 '60 

Mahmutpaşada Süruri mahallesinde 17 No. 
lı servili mescit imamına meşrutahanenin ta· 
mamı. 

177 metro terbiinde bulunan Galata' da Be· 
rekel.zade mahallesinde cami sokağında 7 ,9 
No. !ı imam meşrutahanesi arsası. 
7,5 metro tcrbiinde bulunan Çenberlitaşta 
Mollafenari mahallesinde Çilingirler sokağın 
da eski 1 O yeni 58 No. lı dükkan arsasının ta 
mamı. 

207 metro terbiinde bulunan Sultanahmette 
üçle .r mahallesinde meydana nazır üçler.ca· 
miinin arsasının tamamı. 
360 ar.şın mıktarında bulunan Fatihte Kir· 
masti camii arsasının tamamı. 
212 arşın mıktarmda bulunan Balatta Hoca• 
kasımgünani mahallesinde meydancık soka-· 
ğında eski 19 yeni 27 No. h hane arsasının 
tamamı. 

146 arşın mıktarmda bulunan Edirnekapısm· 
da Hacımuhittin mahallesinde Acıçeşme cad· 
desinde atik 45-47 yeni 41 No. lı arsanın ta· 
mamı. 

401 arşın mıktarmda bulunan Kasımpaşa 
Camiikebir mahallesinde mescit sokağında 
18 No. h cami arsasının tamamı. 
14 metro 69 santim terbiinde bulunan Üs· 
küdarda Kepçedede mahallesinde karacaah· 
met caddesinde muhterik sancaktar Mehmet 
efendi ve şeriki türbesi arsası. 
46 arşın mıktarında bulunan Beyoğlunda Hü 
seyin ağa mahallesinde kılburnu caddesinde 
eski 72-73 yeni 63-65 No. lı bir bap hanenin 
tamamı. 

40 metro 78 santim terbiinde bulunan . Ho· 
capaşada Dayahatun mahallesinde Demir• 
kapı sokağında eski 9 yeni 19 No. lı arsanuı 
tamamı. 

231 metro terbiinde bulunan Fatih civarında 
Sarıgüzelde vaki muhterik dibek camii şerifi· 
nin arsasile beraber enkazı. 

Yukarda semt, mahalle, sokak ve numaraları yazılı olan 
emlak satılmak üzere 20 gün müddetle ilana konmuştur. i
halesi Teşrinisaninin 27 inci Pazartesi günü saat 15 tedir. 
Taliplerin pey akçelerile beraber Pdahliilat kalemine müracaat• 
ları. (6035) 

Istanbul Maarif 
Müdürlüğünden: 

Vilayetimiz kazalarında atide gösterilen mekteplerde 
Millet ve Halk dersaneleri açı lınış ve kayıt muamelesine baş 
lanılınıştır. Taliplerin derhal müracaatları ilan olunur. 

Eminönü kazası : Kadirg a 3, Süleymaniye 7, Sirkecide 
48 ci mektepler: 

Fatih kazası : Eyüpte 36, Ramide 35, Çar
şamba 15, Karagümrük 27 Ci bali 14, Saraçhane başı 56, Cer• 
rahpaşa 24, Kocamustafapaşa 28, Davutpaşa 25, Samatya 
30, İstanbul Mal tepesi 32, Yed ikule 43, Aksaray 45 Y edikule 
Kazhçeşme 58 ci mektepler: 

Beyoğlu kazası: Fındıklı 
35, Kasımpaşa 9 cu mektepler : 

13, Feriköy 17, Tünelbaşı 

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

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

ııı 23, Beylerbeyi 27, 
Çengelköy 28 ci mekteple ·le köylerinde 

Askeri Müzede mevcut 17 
adet camekanın alt kısımları -
nın tebdili 21-11-933 salı günü 
saat 14 te icra kılınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
belli saatinde Merkez Kuman
danlığı Satınalma Komisyo • 
nunda hazır bulunmaları. 

(531) • (6230) 8474 

çin aleni münakasa ile ıatm a· 
lınacak olan dört kalem sebze
nin münakasası bir hafta müd
detle 20-11-933 pazartesi gü 
nü saat 15 şe talik edilmiştir. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
belli saatinde ve Merkez satın 
alma komisyonunda hazır bu-. 
lunmaları. (545) . .(6313) 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıtaat ve müessesat ih
tiyacı için 10,000 kilo lahana 
ile 10,000 kilo Pırasa 16-11-
933 perşembe günü saat 14 te 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
zarlığa gireceklerin belli saa
tinde ve Merkez Kumandanlı
ğı Satmalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (548) 
(6306). ~ 

Kadıköy kazası : Gazipaşa 35, Kurbalıdere 9, Erenköy 
, 4 cü mektepler : 

Kartal kazası : Maltepe, Pendik, Kartal merkez mektep· 
lerile köylerinde : 

• * * 
Maltepe Askeri Lisesi için 

bir Reis koşum hayvanı pazar 
lıkla satın alınacaktır. Talip o 
lanlarm 21-11-933 salı günü 
saat 14 te Hayvanları Dolma 
Bahçede Hayvan Hastahanesi
ne getirmeleri. (537) (6261) 

8510 '(. * '(. 
Harp akademisi ihtiyacı i-

• * • 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıtaat ve müessesat ih
tiyacatı için 31000 kilo Bulgu
run 9-12-933 cumartesi günü 
saat 14 te kapalı zarfla müna 
kasası yapılacaktır. Taliplerin 
belli gün ve saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satmalma Ko
misyonuna müracaatları. 
(549) r (6307) 

• • * 

Fen Tatbikat mektebi ihti
yacı için satın alınacak olan 
telsiz labratur malzemesinin 
pazarlığa 23 Teşrinisani 933 
perşembe günü saat 14 te icra ' 
edileceğinden taliplerin belli 
gün ve saatinde Komisyonda 
hazır bulunmaları. (555) 
(6305) -

Bakırköy kazası : Birinci mektep ile Osmaniye mektebi 
ve köylerinde: • 

Sarıyer kazası : Sarıyer 14, Buyük dere 30, Y eniköy 33 
Kireçburnu 36 cı mekteplerle köylerinde : 

Yalova, Şile, Silivri, Çatalca: kaza merkez 
köylerinde : (6205) 

mekteplerile 
8454 

Umumi Nefrİyat 11e Yazı lfleri Müdürü ETEM iZZET. 
• Gazetecilik 11e Matbaacılık T. A. Ş. . ~ 


