
İnhisar memurları arasın
da değişiklik olmayacaktır. 
Vekil Bey beyanatında bu 
noktayı teyit ediyor. 
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ım beyanatta -bulundu; bugün geliyorlar 

Üniversite 
Açıldı ... 
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=İsmet Pş. Hz. bugün şeh-
Jstanbul Universitesi Muhterem = • • d t d• ı -

Maarif Vekili Hikmet Beyin güzel _ rımıze a V e e ıyor ar 
bir nutkile açıldı . Büyük Gazi Cüm- 5 =: 
huriyetin onuncu yıldönümü mü- d k" -
nasebetiıe söyledikleri hitabede § Başvekil Hz. kömür havzasın a ı = 
yeni mesai seneleri için millete kül- = _ 
tür hedefini i9aret eımi,ıi. Dünya- _ intibalarını Milliyet' e anlatıyor = 
nın eski medeniyet kaynağına sa- ;;;;;; -
hip olan, o medeniyeti her tarafa = ismet Pş. Hz. havzayı nasıl buldular? -
yayan, fakat kendi medeniyet ta- = = · 

:::z ZONGULDAK, 19 (Milliyet) - -
rihinde duraklıyan Türk milletini = Batvekil ismet Pata Hazretleri, lk- =~ -
en taze, en ileri ve en kuvvetli bir = tıaat Vekili Celal Bey, meb'us bey- v~~ '\ 
medeniyet kaynağı yapmak için de = ler ve diğer zevat bugün Gülcemal \'. §ll 
gene müspet ilim ve güzel sanatın = vapuru ile lstanbula müteveccihen ~ j S 
birer 9ule olduğunu söylemi9lerdi. hareket ettiler. , '\ ' ~ 

Büyük Gazinin büyük milletine = ismet Pata Hazretleri Gülcemal- ~ »\ § 
=: de kömür havzasındaki tetkikleri ~ ' =: 

itaret ettiği bu hedef kar.ısında etrafında (Milliyet) e atideki be- ---.....;:: ... /"'tt _ 
İstanbul Üniversitesinin evvelki _ yanatta bulundu: • f ,J _: 
günkü açılması yeni ve derin bir - "- Kömür havzasını tanımak • 1, /, _ 

mana ifade ediyor. - için iki üç gün çalıttun. Yerinde gö-

Bir milletin hayatında, üniversi

te yalnız memleket gençlerini ter
biye eden, onları hayat için yetit
tiren bir müessese değildir. Böyle 
olsaydı, alelade bir mektepten far
lu olmazdı. Ünİ'l'eraite milli kültü-

- rütlerim çok istifadeli oldu. lnkitaf 2 
= halinde bulunan tehrin, bavzanm S 
= servet ve sanayii dikkati açık bir ~ 
=: surette celbetmektedir. Geldiğim- 1 =: 

den çok memnun oldum. Ereğlide, ' a = Kozlu'da ve Zonguldakta halkın E 
a)akumdan ve muhabbetinden çok ,.,,,,, i!: 

rün kaynağı olan müspet ilmin o
cağıdır. Bu itibarla milletlerin ha-

= = = mütehaaais oldum. BüyÜk ıirket- E = )erde, madenci mütetebbislerde kö- ji = mür havzaaının en doğru bir suret· == 
)'atında üniversitenin rolü büyük- §! te istifade etmek için hissettiğim 1 kanlığı, intizamı aynca dikkatimi a 
tür. E! tekayyÜt, havzanın inkitafı için celbetti. Her §eyden evvel maden ~ 

p!s:~l~~~t:~:: b~::;;e~~~~ iıiu~~~~-uııııımnuuı~;,~;;,,;,~~~~~~~;~ıuıııııi 
Hikmet Beyin evvelki günkü nut
kunda itaret ettiği hedefe doğru 
yürünürse ve yürüneceğine de fÜP

he etmek istemiyoruz, yeni üniver

site uhdesine terettüp eden vazi
feyi yapacaktır. 

Kıymetli Maarif Vekilinin hita
besinin dikkate çok değer olan bir 
noktası, yüksek tahsil meselesinde 
kemmiyetten ziyade keyfiyete 
ehemmiyet verilmesi hakkındaki 
direktifidir. Filhakika bu, çok ye
rinde bir ve 'unu da söyliyelim çok 
zamanında bir direktiftir. Muhte
rem Vekil diyor ki "değersiz, zeka

dan va çalıtma kabiliyetinden mah
rum unsurların, bu suretle mektep
lerde çoğalıp sadece kalabalıkların 
husule getirdiği ağırlıkla ders se
'Yİyesini kendi seviyeleri derecesi -
ne düşürmeleri ve ekalliyette kalan 
lcabiliyetli talebenin, kabiliyetleri 

'derecesinde yüksek bir tedrise 
mazhar olmalarına mani olmala
n" acı bir teYdir. 

Böyle bir yolun ikibetini gene 
Hikmet Bey fU sözlerle feci bir 
manzara halinde gözlerimizin 
önünde canlandırıyor: "Binlerce 
ehliyetsizin bitiremiyeceği mektep
lere girmesi, bin bir iltimas ve ri
ca ile sınıf geçmeğe ve tehadet
name almağa çalıtması, ondan son· 

Tıp talebeai dün ilk dersi alırken 

Maarif Vekili dün gitti 
Üniversitede dün derslere başlandı ve 

vekilin riyasetinde bir içtima yapıldı 
Üniversitede dün sabahtan itibaren 

derslere baılanmııt.r. Bu sene devam 
meburi olduğu için fakültelerde daha 
fazla bir kalabalık göze çarpıyordu. 
Devam mecburiyetini kontrol için fa
kültelere kafi miktarda asistan alm
mıttır. Her sene olduğu gibi bu sene 
de en fazla kalabalık olan fakülteler 
Hukuk ve Tıptır. Hukuk Fakülteıinin 
yalnız birinci aınıfm~a bu sene (700) 
talebe vardır. Dün her fakültedede bi
rinci derste hocalar üniversitenin açı· 
lııı münaıebetile cünihuriyetin on yıl
da dersin taalhik ettiği mevzuda ne-

ler yaptığını anlatn'.ltlardır. 
Maarif Vekili Hikmet Bey dün sa

bah erkenden üniveraiteye gelmİ§ ve 
bazı derslerde bulunmuttur. Öğleden 
sonra, dekatlann iıtirakile, vekil 
beyin riyasetinde bir toplantı yapılmıı 
ve üniversiteye ait umumi meseleler 
görüıülmüştür. Vekil Bey dün akıam
ki trenle Ankaraya hareket etmittir. 
latasyonda üniversite rektörü, dekat
lar ve porfesörler tarafından uğurlan
mııtır. 

Vekil Bey, Ankaraya gidince, veka
let umum müdürlüklerinde yapılacak 
yeni tayinler iti ile mqgul olacakhr. 

ra da esasen metbu it sahalarına gi- ==-=========-========~====-=======-
rip gene bin bir iltimas ve rica ile 
yer edinmeğe uğra,muı ve muvaf
fak olamayınca onları yetittiren ca
mia içinde bir yük ve kar191klık un
suru olması ne acı teydir.,, 

Üniversite biç bir zaman bu yola 
gitmemelidir. Sırası gelmitken 9u
nu da söyliyelim ki bu itin muvaf
fak olması için mümasil müessese
lerin de alınacak tedbirleri almala
rı lazımdır. Eğer bütün memleke
tin yüksek tahsil seviyesinde bu 
muvazenesizlik olursa, o zaman 
gaye kaybolur. 

Hükumetin bu bütçe darlığı için
'de üniversite için ayırdığı tahsisat 
mühim bir yekun te9kil eder. Hiç 
bir memleket ilim için bu kadaı; 
ağır maddi fedakarlığa katlanma
mı,tır. Binaenaleyh. bütün gözler 
Yeni ilim ocağımızı tevdi ettiğimiz 
ellerde olacaktır. Vekil Beyle bera
ber temenni ederiz ki daima üni
versitemizin ''yarın'' ı ''bugün" ün
den daha İyi olsun. 

Ahmet ŞUKRU 

Yurdun kapmnda •• 

Kız Talebe Yurdu açıldı 
Yurt, memleketteki büyük bir ihti

• yaca cevap vermış oluyor 
Kadınlar Birliğinin himayesinde 

Şehzadebatında açılan Kız Talebe 
Yurdunun küşat resmi dün öğleden 
ıonra saat 16 da yapılmıttır. 

Merasimde Vali ve Belediye Reiıi 

Muhittin Bey, belediye azalan ve da
ha bir çok zevat hazır bulunmutlar
dır. Vali Bey müeaaesenin kapısında
ki kordeleyi keımit ve yurda muvaffa-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Tevfik Rüttü ve Recep Beyler 

Atinayı ziyaret 
Tevfik Rüştü ve Recep 
Beyler Atinaya gidiyorlar 

Seyahatm Belgrada temdidi 
muhtemeldir 

ATINA, 19, (MiUiyte) - Hariciye 
Vekilimiz doktor Tevfik Rüştü Beyle 
Cümhuriyet Halk Fırkası Umumi Ka
tibi Recep Beyin bu ayın sonunda Ati
naya geleceklerini haber aldım. T ev
fik Rüıtü Beyin bu aeyahatine husuai 
bir ehemmiyet atfedilmektedir. Hari
ciye Vekilimbı burada Elen Baıvekili 
.,. Hariciye Na%lrı ile görüşecek JJe 
bir kaç ,.ün kaldıktan sonra, galip bir 
ilatimale BÖr•, Türk.iye • Yugoşlauya 
Jo.tluk muahedeaini imzalamak Üze
re Belgrada gidecektir. 

R~cep Bey geliyor 

'ANKARA, 19 (Milliyet) - Cüm
buriyet Halk Fırka .. Umumi Katibi 
Recep Bey yarm lstanbula hareket 
edecektir. 

Gıdasız çocuklar 
Hilaliahmerde dün bir 

toplantı yapıldı --2000 çocuğun İaşesi 
kesilecek mi ? 

llkmekteplerde Hilaliahmer tara
fmdan iate edilen fakir çocuklann 

Ali Paşa 

vaziyeti tahsisat az
lığmrlan gün geç
tikçe ehemmiyet 
kesbetmektedir. Va 
ziyete bir çare bu
lunamadığı takdir
de ia§" edilen bin
lerce fakir talebe
den çoğundan yar
dnnın kesilmesi i
cap edecektir. 

Dün lstanbuldaki 
Hilaliahmer kaza 
ve nahiye mümes
silleri cemiyetin la
tanbul merkezinde 

Ali Pa§&DID riyaseti altında bir içtima 
yapmışlardır. Toplantıda eldeki para
nın azhğı kartıaınd" takip edilecek yoi 
etrafında görüpneler yapılmıttır. 

Mümeuiller iaıelerine devam edi
len çocuklann pek ziyade fakir olduk
larından bahsederek yardım kesildiği 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Herkesi heyecana 
Veren hadise 
Cağaloğlunda yarım saat 
süren 3 perdelik bir dıraml 

Dün Babıali caddeainde cidden ha
zin bir vak'a olmuı, &ene1erce Ca
ğaloğlu eczahane
aini. iıleteP mer .. 
hum Şeyhületibba 

Nafiz Patanın oğ
lu ve Türkiye bi
lardo ıampiyonu 

Hasan Nafiz Bey 
tecennün etmi4tir. 

Hasan Nafi:& B. 
doğru özlü, tokaöz
lü, mert tavırlı ve 
herkesin hürmet 
ve muhabetini ka
zanmıı bir zattı. 
Bütün Babıali onu 
"Amca Bey., diye 
çağmrdı. Hadiaenin kahra-

Amca Bey b.\tlı mana Amca Bey 
batına bir hususi-
yetti. Bilardo masası batma geçtiği 
zaman en büyük zevki, en ıiddetli he
yecanı hissederdi. A vrupada ıureti
hususiyede yaptırdığı ialekasını gene 
kendine mahıus bir kutu içinde daima 
yanında ta§ırdı. lstanbulda yapılan 
bir şampiyona müsabakasında Türki
ye bilardo tampiyonluğunu kazanmış 
ve bugÜne kadar da. rökorunu muha
faza etmittir. 

Amca Beyin maalesef bütün dostla
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Balkan Heyeti Döndü 
M. Maksimos'un Milliyet'e beyanatı 

Yunan Hariciye Nazırı diyor ki: 
"Türkiye ile Yunanistan arasında hudutları 
hemen hemen kaldırmak imkanı olacaktır,, 

Nazır, Bulgarların Adalar denizinde istedıği mahreç 
işinin iç yüzünü anlatıyor 

[Arkada§ımız 

Mecdi Sadreıtin B. 
Atinaclan ayrılma
dan evvel Elen 
Hariciye Nazırı M. 
Maksimo• Cenap
larile bir mülakat 
yapmıştır. Bu mü
lakatı nepediyo. 
ruz:] 

Türli - Yunan 
dostluğunun hara
retli taraftarı ve 
bu do•tluğun en 
genit mikyaıta in
kiıafı için çalııan
lar arasında müın
taz bir mevki alan 
Elen Hariciye Na
zırı M. Makıimoı' -
un odaıındayım. 

Muhterem nazır 
kendisine mahıuı 

bir sadelikle yeni 
Türkiyeye ve bu 
gÜzel memleketi i
dare edenlere kar
t• duyduğu hay
ranlığı anlat.yor. 
Ankarada imzala-
nan misakın iki Yunan harıcıye Nazırı M. Maksi.mas Cenaplarının 
dost devlet polit;. gazetemize ihda ettikleri bir fotoirafiai 
kasında açtığı mes'ut çığıra iıaret e- ı - Muhtelit Mübadele Komisyonu 
derek ilave ediyor: (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Amerika -Rusya arasında 
ticari müzakerat başlıyor 
M. Litvinof beyanatında iktısadi ve 

harsi teşriki mesaiden bahsediyor 
VASHlNGTON, 19. A. A.. - Litvi

nof yolda§ dün M. Morgantau ve M. Bul· 
lit ile görüşmüttür. Haber verildiğine 
söre bazı ticari müzakereler hazırlan .. 
maktadır. 

Dünyamn her tarafındaki Amerika si· 
yaıi mümeııillerine talimat gönderilerek 
Sovyet paıaportlannm tanınması bildi
rilmi;ı, Sovyet meılektatları ile samimi 
münasebetler de bulunmaları tavıiye e-

dilmittir. 

M. Rooseevlt'in nutku 

VASHINGTON, 19 .A. A. - Savan
nal'da bir nutuk ıöyliyen Roosevelt, 
Sovyet Ruıyanın tanmmlJ olmasının 
dünya ıulhuna yardım edeceğini söyle .. 
mittir. Nutuk, bilhaaaa cümhurreisinin 
kendi para siyasetinin müdafaasına haı• 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dünkü toplantıdan kıymetli bir intiba 

Türk spor gençliği nereye 
ve hangi hedeflere gidiyor 
Türkiye birinciliklerini kazanan genç
ler şerefine dün bir toplantı yapıldı 

Beyazıt mebusu Halit Beyin şayanı dikkat bir nutku 
Cümhuriyet Halk Fırkası idare he- Cevdet Kerim Bey bu birincilikleri ~~· 

yeti dün saat 16 da lstanbul Türkiye tanbula kazancJıran ge~çler~ tete_kkur 
birinciliklerini kazanan sporcular §e- ve mensup oldukları kluplerı tebrık et• 
refjne bir konser ve çay verdi. Davet- ti. . .. .. . 
liler araS1nda Maarif Vekil Hikmet, Cevdet Kerım Bey aozu ıpor teıkı-
Beyazıt meb'usu Halit, Manisa meb'- 18.tı .ikinci reiıi ve Bey-:zıt meb'uau 
usu Sabri lstanbul meb'usu Salah Halıt Beye bıraktı. Halıt Bey, sporcu
Cimcoz l~tanbul Valiai Muhittin Bey- luğuınuz noktasından mühim olan tu 
!erle G~lip Pata fırka idare heyeti, nutku irat etti: 
ve Şehir Meclisi 'azaları bulunuyordu. Halit Beyin nutku 
Toplantıda bütün Türkiye birincileri " Türkiyede spor teıkilatı bilhaHa 
de haZ1rdılar. Cümhuriyet idaremizde en miilıim itl<r 

Orkestra evvela lıtiklal martını çal. araaında yer tutmuştur. Baılanınası la-
dı Te ayakta dinlendi. Bundan sonra (Devamı 6 ıncı sahifede) 



Tarihi tefrika: 157 

Ya-.an: S. N. Her bakla (Milliyet) indir. 

Yusuf izzettin Ef.nin boşboğazlığı 
6 

Mitat Paşa, Koca Rüştü Paşaya yazdığı mahremane 
~ezkereden hiç bahsetmiyor! - Yusuf İzzettin Efendinin 

istihzasmı, Mitat Paşaya söyliyorlar! 

Kaptan Pata da gelip meclis ta
mam olunca Hüseyin Avni Pata, 
açılmıftı; Kayserili Ahmet Pqaya: 

- Belki mesmuudevletleri ol-
mu,tur. Hünkar, bugün, erkenden 
pa~a biraderimizi davet etmif, u
zun boylu hasbihallerde bulunul
muş ta, Pa!a Hz.leri onu anlatıyor
lardı. 

Demesile Kayserili Ahmet Pa,a, 
hemen şu cevabı vermİftİ: 

-·- Evet! Bugün Mekke Kadısı 
Eyüplü Ali Sati' Efendinin oğlunu 
ı•örmüatüm. Yusuf İzzettin Efen-" ' 
<linin dairesinde imi,, Mitat Pa,a 
Hazretlerinin zatıfahane ile hofça 
bir mülakatta bulunduklarını ha
ber almıt olduğunu hikaye ehıll,tt 

.. Yusuf İzzettin Efendi, Sultan 
Azizin cüliiaundan üç sene evvel 
dot1mu,, eski fena bir idet ilcaaile 
abasının cülusuna kadar Mekke Ka 
dısı Efendinin Eyüpteki konağın
da saklı tutulmut olduğundan Ka. 
dı Efendinin oğlu ile karde'fÇe bir 
münasebtleri vardı.,, 

Hüseyin Avni Pata: 

- Demek ki zatıalileri de bu mü
la'ı ıtı haber almı,sımz ! itte Pata 
Hz.leri, Nasıl olduğunu beyan bu
yuruyorlar ! 

Diyerek sözü Mitat Pataya bırak
mış tı. Bunun üzerine Mitat Pataya 
bırakmıftı. Bunun üzerine Mitat 
Paşa; Sultan Aziz ile aralarında 
geçen lakırdıları ve Sultan Aziz, 
müşkülatı hazıranın vebametini id
rak ile ciddi ıslahat için yola yattı
ğım ve kanunuesasinin kabul ve ila
nına, meşrutiyetin tesisine muvafa
kat eylediğini ve ancak •imdilik şu 
ate, li, müstacel dırıltıları, badirele
r i bertaraf etmeğe çalr,masını ade
ta yalvarır gibi dilediğini söyledi. 
Yalnız b u meyanda, Valide Sultanı 
g örüp muslihane tesviyeiümura him 
met etmesi hakkında Koca Rüttü 
ye yazdığı hususi mahrem tezkere
den hiç bahsetmedi. Çünkü bu te
mennisinin, Hüseyin Avni Paşadan 
gizli tutulmasını kendi kalemile, 
c>l yazısile yazmıth ! 

Ya o bu kalemden mizaçlı Koca 
Ruştü, bu tezkereyi ifta edivermit
se, ne olacaktı? O hiddetli, azamet- , 
li Saraakere kar,ı, ne diyebilecekti? 

Bu düşünce ile Mitat Paşanın yü
reği atıyor, f:ıkakları zonkluyordu. 

Mitat Pata, sözüne nihayet verece
ği sırada Hüseyin Avni Pata: 

- Bendenizin Yusuf izzetinden 
dinlediğim de aynen böyledir, de
di Fakat o budalanın hakkıdevlet
lerinde geveliyerek itlik ettiği na 
hot lakırdıları söylemekten ictinap 
ederim. Zatıseniyelerini istihzaen 
söyfodiklerini bilseniz, Allah bilir, 

tahammül buyuramauınız, bir da
ha ne babasının, ne de oğlunun yüz
lerini görmek, sözlerini ititmek is

temezsiniz! Şehzade Efendinin söy
lediği lafların en hafifi babasının 
çok akıllı. anlayıflı sanıp halbuki 
kolayca kandırıverdiğini, asıl dile
diği para meselesi için sizden kuv

vetli vaatler aldığını, kanunuesasi 
ilinını terviç eder gibi görünmüt 
ise de fU furtınalar yatıftıktan son

raya bırakmak suretile güzelce al
dattığını ve ilh. zımnında istihza
lardır. 

Hüseyin Avni Pap, Mitat Pata
nın cevap vermesinde vakit bırak
mıyor, devam ediyordu: • 

- Mücerrebi tecrübe etmek ge
rekmez. Zatıdevletlerinin ve bizim 

kaç defalar b~ımıza gelenleri ve 
Mahmut Nedim ve İgnatiyef'in 
hızaklarile bu millet ve memleke1 
tin batına getirilen felaketleri el
bette unutamayız. Benim, Isparta. 

ya; Şirvani zade Rüttü P~anın 
Hicaza, Mütür Divitçi İsmail P~a
nın T rabzona, Zatıseniyelerinin Si

vasa, Şehremini Haydar ve Mabe
yin başkatibi Emin Beylerin ve Zap 
tiye Nazırı Hasan Pa1anın fUra bu

raya nefi ve ibatlarını bir lahzada 
irade eden ve bizi alelacele kıtta 
kıyamette yola verdikten sonra, ne 
hikmete mebni İse bilemem, zatısa
milerini Sivasa kadar gitmekten 
affile Edirneye gönderen o, değil
midir? 1291 senesinde Şirvani za
denin konağında zatıdevletlerile 
hasvükeladan mürekkep encüme

ni mahsusta ahvalidevletin ıslahı 
kanunuesasi tarzında mes'uliyet 

1 vükelayı mübeyyin kaleme aldığı
nız layihanın İfİtilmesi üzerine Şir
vaninin sadaretten azlile Halep ve 
zatıülyalarınrn Selanik valilikleri
ne ibatları hatırlardan çıkar fey mi
dir? 

Bitmedi) 

~-. .- Yarın: , 

' Yusuf izzettin Ef ;nin boşboğazlığı ı 

Tarihten ibret almalı! - Fuat Pata, sadaretten na'I 'ııı 
ıLazledilmifti? - Hidiv İsmail Paşa ile Abdülazız. 

- --
Balkan haberleri 

Yugoslav ve Bulgar 
krallarının mülakatı 

Mülakat bıı ay 
... . 

ve resmı zıyaret 
sonunda yapılacak 

ZAGREB, ı9 (Milliyet) - Bul
g•r ve Yugoolav krallarmm mülikatı 
gelecek ay nihayetinde olacaktır. Bul
gar kral ve kraliçeıi resmen Yugoslav
ya ailei kraliyeıini ziyaret edecekler
dir. 

Her iki memleket bükümdarlannın 
ziyaretlerinden biraz sonra Bulgar pa
pasları da Yugoslavyaya gideceklerdir. 

Yunan Reisicümhuru 
ATINA, 19 - Affın reımen ilanı 

pazartesiye kalmıtbr. Bapekilin muha
lifler ile yaptığı itilaf , Meb'usan ~ 
liıi işlerini normal bir vaziyete sokmuı
tur. 

Bir müddettenberi Viyanada tedavi. 
de bulunan Yunan Reiıicümhuru M. 
Zaimiıin bugün Atinaya udet etmesi 
beklenmektedir. 

BELGRAT, 19 (Milliyet) - Ati. 
naya avdet ">ekte olan Y<man Reui-
cümhuru iı Bdgrattan geçmit· 
tir. 

Mö 
hat 

"netekkiren ıeya-

p .,,~ .... c-. ,,, (>"-' r 'ı> 'lJgratta 
"C.:. ,,,, ~(> ~
~;~· ~ .. , """. ~ Buda· 

,,,.. .,·"' ~ ; 
J ... • -:. ... ~~ ~.. ~.., "'<-,. 

b. r;. · t ... ~ '11, ~ 
mekte ı ha . ?~ .. ,,. ~""' '>~ "'<-ı
lan 350 cekı o .... "'o,.."'~ ..,,,. ., ~ .. 

ı .. .. - t 15 t" '°" .. .,. (;>.) 

ar 

sa ı gunu saa . ~ J>.ı... ~ 

satın alınacaktır. Şartf'am~-

ı tinde misafir kalınstlardır. BugÜn Po
litika gazetesi ıereflerine bir ö~ ak
fam da Bulgar - Yugoslav cemiyeti 
bir ziyafet vennişlerdir. 

Bu'garistanda maaşlar 
SOFY A, 19 (Milliyet) - Sof yada 

eylı'.il, diğer mıntakalarda da ağustos ma
aıının bu ayın 25 - 26 sı arasında 
tediye edilecdği Bulgar milli bankan 
tarafından bildirilmittir. 

Köylülerin borcu için 
BELGRAT, 19 (Milliyet) - Me

buslardan Kojui, köy borçlannın tahki
ki haldtrnda baş vekil M. Sarıkiç ile gö
rüımüş tür. 

Buradaki iktrsadi ve siyasi malıamat 
bu meselelerin halline çok ehemmiyet 
vermektedir. 

Fırıncı'ar grev mi yapacaklar? 
SOFY A, ı9 (Milliyet) - Bulgariı· 

tanda fırınlarda çıkan her ekmeğe hü. 
kı'.imet birer marka yapıştırmaktadır. 
Bu markalar birer lev kıymetindedir. 
Sofya ve memleket dahi•;ndeki fınn· 
cılar bu vergiden çok endişeye düşm";: 
}erdir. Bunun kaldırıfmas ... için Fırıncı .. 
lar Cemiyeti bir kaç defa Başvekil M. 

1şanov'a müracaat etm;şJerdir. 
·ıı;:ün burada Fn·ıncılar Cemiyeli

~cttiği bir içtimada, ki.nunuev
"'-.::ade grev yapılmasına karaı 
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HARiCi HABERLER 
DA&i İngilterede 

Buhran mı? 
Gazeteler kabine buhra
nından bahsediyorlar 

LONDRA, ı9. A. A. Sunday -
Refereı ile Sunday Diıpatch kabinede 
silahlan bırakma meselesinden dolayi çı· 
kan ihtilaf neticesinde bir buhran olaca
ğına dair §"yiaları kaydetmektedir. Sir 
Simon'un konferan11n muvaffakiyetsizli
ğinden mesul tutularak iıtifa ettirilme· 
si muhtemeldir • 

" Müfrit muhafazakarların tazziki al
tında batvekil hariciye nazırından ayrıl
dığı taktirde Sir €on Simon'ın liberal 

• fırkası muhalefete geçecektir. 

İran hava kuvvetleri için 
İsveç muallimleri 

tSTIKHOLM, ı9. A. A. - Gazeteler, 
lran hava kuvYetleri talim ' terbiye 
itlerinde kullanılmak üzere dört veya 
bet lsveç tayyareciıinin tayiıı.İ huıuıun• 
da müzakereler yapıldığını yazmakta
dırlar. Esasen lran hava itlerinde çalı
şan bir çok lsYCÇ tayyaredleri vardır. 
Jran jandarmasm.ı tensik eden, tren yol .. 
larmı yapan lueçlilerdir. 

Mısır hava filosunun iki 
tayyaresi yandı 

LE BOURGET, ı9 (A.A.) - Mı· 
srr bava kuvvetlerine mensup lngiliz 
filoıunun yedi tayyaresi buraya gel. 
mitlerdir. Tayyarelerden loir tanesi, 
Rouen' de yanarak düşmüş ve içindeki 
iki kişi yamnıfbr. Bir baıka tayyare 
de Abbeville mıntakasmda düşmüş ve 
yanmıtbr. Fakat içindekilere bir oıeY 
olmamıttır. ....................... 
İnhisarlar da 
Değişiklik yok 
Memurlar istikballerincıen 

emin olabilirler 
ANKARA, 19. A. A. - lnhisarlarda 

yeni te•ki'at yaınlacağı hakkındaki neş
"°İyat et-a'1nda soru .. 
:an s•.;.ale =iimı ük ve 
inhiıarlar Ve'-ili Ali 
Rana Bey ~u cevabı 
vermiıtir : 

~ ' Değİ§tr.esi mev
zuubahs olan teşki
la t yalmz inh:aarlar 
umumi , müdürlüğü .. 
nün merkezi teşkili .. 
tıdır. 

Merkezi idarede ba
zı şubelerin birleş ti
rilmesi ve bu ı ı.:.bele
rin taksimatında ta .. 

dilat yanılması mütehassıslar tarafından 
teklif edilmiıtir. ~ 

Yeni bir tensikat yapılacağı haberleri 
doğru değildir. Memurlar hakkında dü
ıünülen ~•y, kendilerinin istikballerinden 
emin ola1"ak i,lerine baılanmalannı te
min edecek esasları te.s9it etmektir. Bu
nun İç.İn icabeden kanun ve nizamname 
layihaları hazırlanmaktadır." 

Benzine ispirto 
-·-Bu esasın mümkün olabi-

leceği tesbit edildi 
Ticaret Odaaınm yeni bir yakılacak 

madde vücuda getirilmek Üzere ben
zine ispirto kanştırılması tasavvuru et
rafındaki tetkikatı müspet netice ver
mek suretile bitmiştir. 

Oda, bu maksatla şehrimizdeki ali.
kadarlarm mütalealanru aldığı gibi, 
Londrada bu iıle iıtigal eden bir mü
esseseden de malümat iotihaal etmiş, 
baıka memleketlerde bunun naarl ya
pıldığım tetkik eylemiş ve neticede 
bu işin mümkün olduğu anlaşılmıştır. 

Benzine ispirto karııtınlır...;k aure
tile yeni bir yakılacak madde vücude 
getirHmesi itine yılba§ındaıı itibaren 
batlanacaktır. Bu itibarla yerli ispirto 
fabrikalarımızın ispirto iatihsa_.litınr 
arttrrmaları ve yeni fabrikalar vücuda 
getirilmeai temenni edilmektedir. 

Yüzüne tükürdüğü için 
IZMIR, ı9 (Milliyet) - Albnıt bet 

yaşında Karılı hamal Ali, yüzüne tü
küren Bolıoru pıçakla yaraladı. 

Ajansın Paris muhabirliği 
ANKARA, ı9 (Milliyet) - Ana

dolu ajansr Paris muhabirliğine tayin 
edilen mezkUr JlbÜessese sermuharriri 
Kemalettin Karni Bey bu akşam yeni 
vazifesine müteveccihen hareket etti. 

Yerli mallar haftası için 
ANKARA, ı9 (Telefonla) - Yerli 

mallar haftaııuda vitrin müsabakasına 
iştirak edecek olan ticarethanelerden 
Ankarada timdiye kadar 43 ticarethane 
ticaret odasrna kaydedilmiılerdir. 

Amerikalılar tütün alıyor 
IZMIR, 19 (Milliyet) - Amerikan 

kumpanyası üç cünde OdernİJ hava
IUinden 45, 50 kuruttan 200 bin kilo 
tütün ıatın a1mıthr. 

Bir Fransız arkeoloğu 
İzmirde 

IZMIR, 19 (Milliyet) - Fransız 
arkeoloji profesörü Mösyö Gabriel tet· 
kikatta bulunmak üzere f"hrimize gel
miştir. 

Mösyö Gabriel Fransızların da garbi 
Anadoluda hafriyatta bulunmak istedik
lerini söylemiıtir. 

Siyasi faaliyet 
Durmadı 

Cenevrede vaziyeti aydın
latmak için uğraşılıyor 

CENEVRE, 19 (A.A.) - Havas a
jansı muhabirinden: 

Siyasi faaliyet azalmıı fakat durma· 
mıştır. Sabahleyin biriıi Sir John Si
mon ile M. Henderaon birui M. Di So
ranzna ile M. Massiszli arasında iki 
miil&kat olmuştur. 

Saat ı& da M. Henderoonun nezdİn· 
de M. Eden Sir John Simon, M. Pol
bonkur, M. Di Sornazna toplanacaklar
dır. 

Vaziyeti aydınlatmak için !.ir gayret 
sarfedilece.ktir. Havaı ajanarrun muha· 
birine göre, dün M. Pol Bonkurun yap
tığı beyanattan sonra Fransız hüku
metinin vaziyeti tam bir VU%uh keıbet
tniıtir. 

Sir John Simonun vaziyeti daha mÜf· 
kül görünüyor. 

Görünüşe nazaran İngiltere hüküme· 
ti tecrübe ile olsun, mantık ile olsun 
müdafaasr en güç vaziyeti ihtiyar etmif 
gibi görünüyor. 

Almanya mevcut olmadan Cenevre .. 
de yapılan bütün meoainin lüzumsuz 
olduğunu söyliyen ltalyanrn vaziyeti 
taıvip edilmemekle beraber anlaıılır bir 
vaziyettir. 

HM.er verildiğinin alnine olarak M. 
Henderson talebini kabul eckrek Pol 
Bonlıur ı4,l0 da Sir John Simonun 
bildirdiği ve bütün devletler tarafından 
kabul edilen esas dahilinde müzakere
ler devam ettiği müddetçe Cenevrede 
kalacaktır • 

İspanyada 
Hadiseler 
Primo de Rivara·nın oğlu 

fi ~ • .. '\ • • • ••• 

Ankara ve I stanbul valilerine, emni· 
yet müdürlerine takdirname .. 

'ANKARA, 19 (Telefonla) - Cümhuriyetirı onuncu yıldönümü 
bayramında yapılan tezahürat esnasında asayiş ve intizamın korun
masında ve bUl:assa bayram günlerı zarfında memleketimizi ziyaret 
eden muhtelif devletler ricalinın ağırlanmasında göaterdikleri büyük 
alaka, dikkat ve intizamdan dolayı Ankara Valisi Nevzat, latanbul Va
lisi Muhittin, Ankara Emniyet Müdürü Salih, lstanbul Emniyet Mü
dürü Fehmi Beyler takd ."rname ile ve lzmir, Bursa, Çanakkale Vali
lerine tesekkür edilmek suretile taltifleri bütün idare amir/erile 
jandarm~ ve polis amir ve memurlarınm takdir edilmesi Heyetiveki
lece kararlaştırılmıştır. 

Mecliste bugün ne görüşülecek? 
ANKARA 19 (Telefonla) - Meclisin y4rınki içtimaında hay

vanlar vergis/ kanununun ikinci rnoddesinin tadili hakkındaki ka
nun layihaııı müzakere edilecektir. Layiha hayvanlar vergisi kanunu
nun iki maddesi arasındaki mübayenl'ti izaleye matuftur. Fıkranın fU 
sekilde tadili teklif olunmaktadır: 
' "Her mahallin yoklamasının hitamından sonra 18 inci madde 
mucibince tayin olunan taksit müd J~tlerinin nihayetine kadar geçece#c 
müddet içinde kayıt harici kaldıkiarı anlaşılan hayvanlar mektuno 
addolunarak beş millli vergiye tabi f!.ltulur.,, 

. Bir kamyon dereye yuvarlandı 
IZMIR, 19 (Milliyet) - Ayvalığa giden 14 numaralı kamyon ~etli 

koyunlar köprüsünden geçerken dereye yuvarlanmıştır. Yolculaı-cl111t 
beş kişi ve şoför ağır sure:te yaralanmışlardır. Diğer yolcuların )ICI· 

raları hafiftir. 
Yaralılar Balıkesir memleket hastanesine nakledilmişlerdir. 

Uzıtnköprüde kurtuluş bayramı 
UZUNKôPPRU, 19. A· A. - Uzunköprünün kurtuluıı.ınun on bi

rinci yıl dönümü dün parlak bir su•etfe kutlulanmıştır. Mütareke yılı
nın leci ta!ıribatına sa .lıne olan Uz:ınk5prü halkı bu mesut yıl Jönümi
nü emsalsiz tezahüratla yaşamıştır. 

Mersinde ilk kadın hukukçu 
MERSiN, 19. A. A. - Mersin aııliye ceza mahkemen aza müUi-

tevkif edildi zimliğine tayin edilen Seniha Fevzi Hanım dün şehrimize gelerek va-
MADRIT, 19. A. A. - lntiha01 müna z ifesine başlamıştır. Seniha Hanım Mersine tayin edilen ilk kadın hu-

sebetile birçok hadiseler olmuştur. Va- kukçudur. 
lence' de ili.nlar yapııtıran propagandacı· 

lara meçhul kimseler ate~ açmışlardır. ı·zmı·rde ı·ktısat ve tasarruf haftası 
Bir ölü, 5 yat'alı vardır. Cad·x civarında 

bir köyde eski diktatörün oğlu olup ma- JZMIR, 19. A. A. _Birinci k inunun 12 inci salı günü başlıyacak 
halli belediye reisini tehdit eden Mi- olan tasarruf ve yerli malt haftası proğramını hazırlamak üzere Vali 
guel Primo d o Rivera tevkif edilmiıtir. l 

Kadınlar da rey veriyorlar Kazım Paşanın riya•etinde bir toplcıntı yapı mıştır. 
MADRID, ı9 .A. A. - Saat yediden Bu toplantıda hazırlanacak ol:ın programın ana hatları teıbit eJil-

itibaren müntehipler intahabat büroları- miş, gerek proğramı hazırlamak ve gerekse tatbikatına nezaret etmek 
na hücum etmi,lerdir. ilk defa olarak üzere ihzari bir komite dahi seçilmiştir. 

kadınlarda intahabata ittirak etmektedir. ·-------------------------------ôlenler var 
BARCELON, 19.A. A. - Merkezde

ki İntihabat bi;roıunda birkaç had" se ol· 
muıtur. Üç rey sandığı krrddığrndan in• 
tihabat durdurulmuıtur. 

Barcelon civarında Tarrasa'da, otomo
bilinde rey verdirmek üzere birkaç hem. 
~ire getiren bir ıenayicinin otomobilini 
meçhul şahıslar durdurmutlar bir ka· 
tim ölmüı, ailalılar paUamıştır. 

Silahsızlanma 
Meselesi 
İtalyanın son vaziyeti 

nasıl görülüyor? 
CENEVRE, 19. A. A . - M. Hender

ıon. dün sabah Sir John Simon ve M. 
Eden ile, öğleden sonra da M. Paul Bon
cour, M. Massigli ve Di Soragna ile gö
rüştüğünü bildirmiıtir. 

Konferans reisi ile muhatapları vaziye 
ti esaslı bir şekilde tetkik ebnişlerdir. 

M. Henderson, yarın Sir John Simon' 
un saat 14,10 da namlarına beyanatta 
bulunduğu devLtlet murahlıaslat i;e 1<Ö
rüşecektir. 

ltalyanın vaziyeti 
PARlS, 19. A. A. - Yan reım! me

hafil, ltalya'nın Cenevreden ayrılacağına 
dair olan haberlere karşı çok şiddetli bir 
aksülamel yapmıı'ardır . 

Roma, sadece silahlan bırakma mese
lesi hakkında Almanya iştirak etmedik
çe her münakatanm lüzumsuz olduğu 
kanaatindedir. ltalyantn herbanği bir 
konferanstan evvel dört büyük devlet a· 
rasrnda ıiyaıi yollarla görüımeler açıl
masının :zamanı geldiği kanaatinde oldu
ğunu bildireceği zannediliyor. 

Mühim bir hadille 
CENEVRE, ı9.A.A. - M. Boncour

un matbuat mürneuillerine •aki beyana
tı ile M. Henderson'un tebliği, dün Ce
nevrenio en nıühlm iki hadisesi olmuı ve 
en mühim iki vesikasını teıkil etmi,ıir. 

M. Goemboes ve M. 
Mussolini 

BUDAPEŞTE, ı9 (A.A.) - M. 
Mu11olini ıerefine "Mmi it haftası,, mü
nasebetile verilen ziyafette, M. Goem
boes demiıtir ki: 

"- M. Mussolininin modelim oldu
ğunu kabul ederim. Eoeri takip zahme
tine değer bir tahsiyetin faaliyetini ma
almemnuniye takip ederim. M. Mu110-
lininin milli işleri takipte göıtermit 
olduğu telakkiye tamamen biz de iıti
rak ediyoruz.,, 

Amerika altın esasına 
dönecek mi? 

VAŞiNGTON, 19 (A.A.) - Ame
rikan ticaret odalan meclisi, M. Roo
sevelt'in nakit meselesinde ittihaz et .. 
mİl olduğu tedbirleri tenkit eden ve 
hemen a1tm esasına dönmeyi ve para 
meselesinde şimdiye kadar yapılmış o
lan tecrübelerin terkedilmesini tavsiye 
eyliyen bir karar sureti kabul etmit· 
tir. 

Ayasofyadaki mozayıkleı 
Mozayıklerin çıkarılması, güzel sanatlaı 

tarihinin en mühim bir hadisesidir 
iki seneden beri ' 

~-Ayasofya camiinin 
Hastrovasr denilen 

yerindeki mozayık· 
leri meydana çı .. 
kamıakla meşgul 

olan Amerikan Bi
zantiyen Enstitüsü 

profesörlerinden M. 

t 

Vittemore 'un birin
ci devre mesnuu 
r&1hayete ermiş ve 

Fatilıı, devrinden 
beri kapalı olan 
mozayikler dün a
çılmııbr. Profesör gazetecilere ve ecnebi muhabirlere 

San'at tarihinde 
bir hadise teşkil eden bu eserler 
Narteks mozayikleridir. Narteks"teki 
en büyük mozayik kral kapısı Üzerin
de bulunan ve altıncı asra ait olan bu 
tablo cidden nefis bir eaerdir. 

Tabloda Hazreti laa muhteıem bir 
taht üzerinde oturmuş olarak göste
rilmektedjr. Hazreti lsinın sağında 
bir madalyon içinde Meryem Ana'n1n 
solunda da Cebrail Aleyhisselamrn bi
rer büstü vardır. Tahtan ayak ucunda 
imparator Altıncı Leon, diz çökmüş 
bir vaziyette Hazreti isi.ya Ayaaofya•
nın anahtarlarını takdim etmektedir. 
Profesör Vittemore bu hususta bize 
demittir ki: 

- Ayasofya mozaiklerinin meydana 
çıkarılması giizel aan'atlar tarihinin en 
mühim hadiselerinden biridir. Fatihten 
beri Harthex mozaiklerinin yüzünü kim .. 
ıe görmemişti. 

Cümhuriyet hükumetinin guzeı ıan'at• 
)ara verdiği yükıek ehemmiyet ıayeıin .. 
dedir ki bugün bu mozaikler meydana 
çıkarılıyor. Bunun için bütün beynelmi· 
lel san'atlar muhipleri Türkiyeye min· 
nettardır. 

Methalin §İmal ve cenup kapılarında 
ki mozaikler 6 ıncı asn mi'.adide yapıl
mıtbr. iç kapının üstündeki mozaikler 
9 uncu asırda yapılmıştır. Allahın oğlu
nun ayaklarına kapanan İmparator 886 
den 912 ye kadar Bizans tahtını işgal et
miı olan 6 mcı Leondur. Bu bize gerek 
Yunanistan ve get"ek Komada bu asırlar
da merkezi hükümet ıan'atlarının iki te
hir aan'atlarmdan çok yüksek olduğunu 
öğretiyor ve ~imdiye kadar Yunan güzel 
san'atları ve mozaikler,i hakkındaki fi. 
kir1eri tamamiy]e zirüzeber ediyor. 

işin şayanı şükran ciheti Türkler bu 
mozaikleri çok iyi muhafaza etmişlerdir. 
Üzerlerini tahrip etmeksizin kapatmış
lardır ihtimal Türkler bu mozaiklerin 
üzerl~rini kapatma•alardı bugüne kadar 
bunlar bu kadar iyi muhafaza edilemi
yecekti. 

Biz bunları meydana ç karmak İçin 
ne hamızi ve ne de kalevi bir madde kul-

izahat veriyor 

!anmadık. Y alnrz demirle kazıyarak ÇI· 
kardık. Bu seneki çalışmamız hakkında 
bu ay nih.,,vetinde Oxford Üniversitesi
ne raporumu vereceğim. lntallah gele
cek sene mseaimi:zi ikmal ederiz.u 

Güzel Sanatlar Akademisi talebesi 
Ayasofyaya gelmişler ve mozayikleri 
görmiitlerdir. Profeıör Vittemore mo 
zayikler hakkında kendilerine bir koı 
ferans vermit ve bu eserlerin. san'at 
kıymetini anlabnıftır. 

Profesör iki güne kadar Amerika
ya hareket edecek, ilk yazda avdet e· 
dip Ayaoofyadaki fesaisine tekrar 
başlıyacaktrr. 

Bu mesainin neticesinde de N arteka 
methalindeki büyük tablo meydana çı 
karılacaktır. Bundan sonra Ayasofya 
nın içindeki mozayiklerin meydana 
çıkarılmasına başlanacaktır. 

Erzurumda yerli mallar 
. sergisi 
ERZURUM, ı9 (A.A.) - Şehrimiz

de tasarruf bazırlrklanna batlanmıttır. 
Tasarruf haftasr müddetince devam 

etmek üzere bir yerli mallar ıergiıi a
çılacaktır. 

Yüksek komisyonun 
·son toplantısı 

ANKARA, ı9 (A.A.) - Onlltlcu 
ciimhuriyet bayramı yüksek komisyonu 
bugün ıon toplantısını yaparak, fırka 
uinumi idare heyetinin bayram çalıtma· 
ları hakkındaki takdir ve teıekkür ka
rarını bildiren tezkere okunmuştur .. 

Bu toplanmada batvekalete verilecel
rapor tetkik ve kabul olunmuıtur. 

Ankara vilayeti umumi . . 
sergısı 

ANKARA, ı9 (A.A.) - Ankara vi
layeti umumi mecfö; İntihabatı gerek 
merkez ve gerek mülhakatta bugÜn bit
miş ve C. H. Fırka11 namzetleri ittifak
la seçilmişlerdir. 



Sinemada alkış! 
Geçen akşam sinemalarımızdan 

birinde idim. Perde üzerinde he
nüz film artistlerinin isimleri oku
ııuyordu ki parterin en ön sırala
ıından bir alkış koptu. 

Etrafımıza baktık ve biribiribize 
6oıduk: 
- Ne oluyor.Sinemaya bir milli 
kahı aman mı girdi. 

Bıri izah etti: 
- Artistlerden biri Ermeni imif. 

Onu alkışlıyorlar. 
Sinemada el çırpmak sokak orta

~ında çamatır değişmek kadar gü
lünçtür. Bunu hırsız polis filmleri 
ı:;ö.teren çocuk sinemalarında ya
panlar vardır. Fakat kendini bilen 
adamların sinemada el çırpmaları 
bahusus bu memleketle alakası ol
mıyan bir artist için nümayıf yap
maları ayıptır, çirkindir ve hatta 
küstahlıktır. 

Bir milletten demirci çırağı,topik
çi, kaldırım tellalı çıktığı gibi sine
ma figüranı da çıkabilir. Sanatin 
de esnaflığın da iyi veyahut fenalı
ğından sahibi mes'uldür. Fakat bun 
ların haricinde bir sınıf insanlar 
vardır ki onlar mensup oldukları 
milletler için iftihar edilecek alkıt
lanacak ölmez birer abidedirler. 

Bir milletin hayatında, zaferle
rinde yer tutan milli kahramanlar 
taheserleri beynelmilel bir kıy
met ifade eden sanatkarlar ve dahi
ler bu zümredendir. Fakat sinema 
artistleri en meşhurları da dahil ol
mak üzere rejisörün elinde birer 
canlı kukladırlar ki tuurlu ve mağ
rur bir cemiyet bunlarla asla iftihar 
etmez. 

Lilyan Harvey Almanlar için 
ha,. bir Göte değil Moltike bile 
değildir. Janet Mak Donald lngi
lizler için hala bir itçi kızdır. F ran
•ızlar Moris Şovalyeye sokak pal
Yaçoıu derler. 

Binaenaleyh bilmem hangi rejisö 
rün elinde numara yapan bir Erme
niyi lıtanbul sinemalarında alkıf· 
layanlar için de iftihar edilecek bir 
feyyoktur. 

Bunu kaydettikten sonra hemen 

ilave edeyim ki Ermeni aktörü al

kıtlıyan bu insanlar Türkiyede ve 

Türk tebaası olduklarını da unutu

Yorlar. Türk topraklarında oturan 

Ve Türk nüfusunda kayıtlı olan in

sanların hadiseleri sağlam bir 

Türk gibi görmeleri la-

zımdır. Bu noktada gaf-

lete tahammül edemeyiz. Vatandat 

lık haklarını benimsemek için va

tan duygularını bizim gibi hisset

mek lazımdır. Bizim hislerimizi 

İncitenler ve böyle gülünç nümayif

lerle içlerini meydana vuranlar biz

den vatandaşlık değil dostluk bile 
hekliyemezler. 

. Unutmamalıdır ki tarih milliyet 
devrinin en hararetli yıllarını yaşı· 
Yor. 

Burhan CAHIT 
~~~~-o~~~~-

Saracoğlu Şükrü Bey 
Adliye Vekili Saraçoğ lu Şükrü Be· 

Ye, dün , doktorlar tarafından konsul
tasyon yapılmıftrr. 
, Saraçoğlu Şükrü Beyin sıhhati iyili
ge yüztutmaktadır. Vaziyetinde tehli
ke yoktur. Vekil Bey, daha bir kaç 
gün şehrimizde kalacaktır. 
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ŞEHiR 

Eko•e .. ı M••rltta 

Bir ihbar İktısat mektebi 
--o-

yerli malına ecnebi marka Bütçe 200 bin liraya çıka-
mı ko;t y.:>rfar? rılacak, ıslahat yapılacak 

Memleketimizde yapılan bazı malla· 
rın üezrlerine her hangi bir memleket .. 
te ima) edilmiıcesine ecnebi markası ko
nularak satışa arzedildiğine dair bir ih
bar vaki olmuttur. Alakadar merciler 
tarafından bu hususta ehemmiyetle tah
kikat yapılmakta ve tahkikat etrafında 
büyük katumiyet muhafaza edilmekte
dir. 

Ege mıntakası tutun satışı 
Ege mıntakaıında 933 senesi mah

sulünden satılan tütün miktarı 1,962,000 
kiloyu bulmuıtur. Bu miktardan: 

Manisa mıntakasmdan 1,402,000 ki
lo (okkası 40 - 90 kurut!an) , Aydın 
mıntakaıından 1301000 kilo (okkası 6o.-
75 kurutlan) , M.,ğla mıntakasmdan 
25,000 kilo (okkası 50 - 75 k:ıruıtan), 
lzmir mıntakasından 405,000 kilo (okka 
sı 45 - 85 kuruıtan) satılmı§tır. 

Nekadar tutun sattık? 
933 senesinin ilk 8 ayında memleke

timizden muhtelif memleketlere 11,ı99, 
849 lira kıymetinde ı4,287,867 kilo tü
tün ihraç edilmittir. 

Bu seneki 8 aylık ihracat, geçen se
nekinden miktar itibarile 1,704,982 ki
lo, yani yüzde 12 fazla olduğu halde kıy
met itibarile t.092,030 lira, yani yüz .. 
de 10,8 noluandır. 

Memleketimizin 933 senesi yaprak 
tütün mahsulünün ilk tahmini miktarı 
ise 36,355, 786 kilodur. 

932 senesi mahsulü ı8 milyon küsür 
kilo idi. 

Afyon fiatları 
Uyufturucu maddeler inhiıar1 piya

sadan afyon mübayaatına devam et· 
mektedir. 

Fiatler , evvelce de yazıldığı veçhi
le, yükıeltilmiıtir. 

Yugoılavya ile müttereken yapılacak 
sab§ mukavelesine ait nizamname ha
zırlanmı§tır. Şimdi Yugoslavya murah· 
hasile maddeler üzerinde görütülmek
tedir. 

Dünya pamuk rekoltesi 
Bu sene dünya pamuk rekoltesi ge

çen senekinden az ve pamuk fiatleri bir 
miktar yüksektir. Buna mukabil pa
muk ıarfiyah artınaktadır. 931 sene
sinde cihan pamuk istihlakatı 23 mil
yon balya iken 932 senesinde 25 mil
yon balyaya çrkmıttır. 

Gülyagcıhgı ne Alemde? 
Gül yağcılığrıruzın vaziyeti hakkın

da hazırlanan bir rapora göre, harbi 
umumiden evvel gülyağı çok para el· 
mekte, bir dörriim gül bahçesi 20 al
tın lira kazanç temin eylemekte idi. 

Bu fazla kar, gül yağcıhğile meşgul 
olanların çoğalmasını mucip olmuş, bil
hassa Bursa ve l sparta vilayetlerinde gül 
yağcılığı çok ilerlemişti. 

Araya büyük harbin girmesi, eski 
müıetcrilerimizle temaam kesilmesini 
ve muharebeden sonra da rakiplerin 
Türk malı diye kendi gül yağlarını sür
meğe baılamaları da gül yağı ihraca
tımızın eski miktarını bulamamasını in .. 
taç etmiıtir. 

Yüksek lktısat ve Ticaret mektebinin 
e&aılı ıurette ıalahı takarrür etmiştir. 
Bu husus jçin mektebin bütçesi bir mis· 
li fazlalaıtırılacaktır. 

Mektebin hali hazır bütçeıi (100) 
bin liradır. Mektep müdürü Hüsnü B. 
bir muharririmize bu hususta ıu izaha· 
tı venniıtir: 

- Mektebin idaresi ve tedris kısım
lannda yapılacak nlahata dair mufaual 
bir rapor yazarak vekalete takdim et
tim. Rapor tetkik olunmaktadır. Mek
te)>m ulahı için bir ecnebi profesörden 
istifade edilmesi takarrür etmiştir. 

Bu ecnebi mütehaısııın kim olacağı 
henüz taayyün etınemittir. 

Mektebin ıslahı için ıimdiki bütçe· 
sinin bir misli arttırı1ması İcap etmek
tedir. (200) bin lira kadar bir bütçeye 
ihtiyaç vardır. Mektep muallimlerini ta
mamile nıi)esseseye bağlamak için ted
bir alınacak, maatlan arttırılacaktır. 

Ecnebi lisan tedriıatına ehemmiyet 
verileceği için lisan hocalannın ecnebi 
mütehassıslar olması lazım gelmektedir. 
Bugünkü vaziyette mektepte henüz ta
karrür <=tmemiş bazı dersler vardır. 
Bir kısım .,dersleri ilga ve bir kısım ders
ler yeniden ihdas olunacaktır. 

Yüksek iktısat ve ticaret kısmında 
ıimdiki halde fazla nazariyata, fazla 
ihtiıaıa gidilmektedir. Mektebin gayesi 
her şeyden evvel bir meslek mektebi ol
ması lazım gelmektedir. Avrupada da 
bu böyledir. 

Oniverıitelerde iktıaat, maliye ve 
mümasili derslerin kürsüleri olduğu hal
de aynca yüksek ticaret mektepleri de 
vardır. Meaeli Pariste yükaelı: ticaret 
mektebinin (ıSO) senelik bir mazlıi var
dır. Keza Berlinde de böyledir. Bina
enaleyh yüJuelc ticaret mekteplerinin 
ayrı bir gayeleri ve yollan vardlr. 

Üniversite ile tevhidi mevzuu bah· 
so:mayıp , keneli ıahaaı dahilinde teka
mülü ve ıslahı mukarrerdir. 

Mektep timdiki halde üç kısımdır. 
Yüksek iktısat ve ticaret kısmı, ticaret 
liıesi, orta kıann. Orta kıımın bir za
manlar lağvı dütünülmüştü. Çünkü bu
nun hayatta tatbikatı ve ırayeai çok 
mahdut kalıyordu. Bu k11nn evvelcı. çı
rak mektebi veya kurstan halinde idi. 
ilk tesisinde gayesi başka idi. Mektep 
haline gelince tepolatı değiıti. Fakat 
oonradan düşünüldü ki bir mektebin ka
paıunasr, faydası fazla olmasa dahi mev 
cudiyetinden muhakkak ki daha zararlı
dır.,, 

ilk konferans yarın 

Üniversitede çahşan ecnebi profe
sörlerin bir program dahilinde daimi o
larak umuma mahsus konferanslar ver
meleri takarrür etmiştir. Her ecnebi 
profesör kendi r.ahasında umuma mah
ıuı vereceği konferanslarda ilmin en 
ıon terakkiyatından ve usullerinden bah
ıedeceklerdir. 

ilk konferansı yarın Öğleden sonra 
Tıp fakültesi profeıörlerinden doktor 
Fuchı verecektir. Konferanılar fakül
te dershanelerinde verilecektir. 

Yarınki konferansın mevzuu "Şebe
kiyede Kolmanın modern tedavisi,, dir. 

Vekil Bey lstanbul maarifi 
hakkında izahat aldı 

·- . -
= 

••l•dlJ•d• 

Yeni bütçe 
--o--

Umumi meclis bugün 
topla~ıyor 

lstanbul umumi meclisi bugün saat 
14 te toplanacaktır. Bu içtima devre
si peqembe günü hitam bulmaktadır. 

Gelecek devre şubattadır. Şubat dev
resinde yeni sene bütçesi müzakere o
lunacağı için o vakite kadar alakadar 
daireler bütçelerini hazırlayarak daimi 
encümene göndereceklerdir • 

Hami'de itfaiye müfrezesi 
Ramide yeni tesis edilen itfaiye müf

rezesı faaliyete geçınİftİr. Rami itfa
iyesi büyük bir ihtiyaca tekabül ede
cektir. 

Edirnekapı asfalt yolu 
Yedikuleden Edimekapıya kadar ye

ni yapılacak aafalt cadde için bütün 
bu yol üstüne tesadüf eden mezarlıkla
rın kaldırılması icap etmektedir. Kal
dırılacak mezarlıklar 40 metre geni§Iİ· 
ğinde bir sahadadır. Uzunluğu ise pek 
fazladır. 

Burada aile kabristanı olan kimselere 
belediye muayyen bir mühlet vermittir. 
Bu mühlet zarfında mezarlıklannı kal
d>ırmayanlar1n aile kabristanları, bele
diye tarafından yıkılacaktır. Kaldırı
lacak mezarlar için baıka yerlerde yer 
tayin edilmittir. 

Ayaspaşa mezarlığı davası 
Ayaspafll mezarlığı meselesinden do

layı belediyenin bu mezarlık mütevel
lisi Salahattin Molla Bey aleyhine aç
tığı dava ilerlemektedir. Son tahkikat
ta ayni vaziyette olmayan bir kıınn me
zarlıkların da ayni vakıftan göıteril
mek ıuretile batkalarına satıldığı anla
tılmııtır. 

Mahalle işleri nasıl görülecek? 
Mahalle muhtarları sene batından i

tibaren kaldmlmaktadır. 

Bu vazife belediyeler tarafından ya
pılacaktır. Bu huıuıa dair Dahiliye ve
kaletinin yaptığı ve beled:yenin bazı 
mütalealar ili.ve ettiği nizamname bu
güıJerde Devlet Şüraaından çıkacak ve 
belediyeye tebliğ edilecektir. 

Yeni teıkilatta her nahiyede beledi
ye ~ubeleri birer büro tesiı edecek
lerdir. Söylendiği gibi mahalle muh
tarları belediye te,kilitı içine alınacak 
değildir. 

Bütçede tahsisat olmadığından bele
diye bu vazifeyi kendi vesaitile yapa
caktır. 

lzm\rde ( A. A. ) tesisatı 
Anadolu ajansı lzmir ıubesi de kad

rosunu ihtiyaca göre ge-niıJetmeğe karar 
vermiıtir. 

P<k yakında lzmirde bir telsiz ma· 
kinesi faaliyete geçecektir. Bu makine i· 
le doğrudan doğruya Paris, Londra ve 
NevyOf'ktan haberler alınacaktır. 

Bilhassa mali servislere son derece 
itina edilecek, gazetelerle beraber lzmir
de bulunan bankalara muntazam su
rette kambiyo muamelatına dair bülten· 
ler verilecektir. Gene bu meyanda siya
si haberler hakkında franaızca bültenler 
de neşrolunacaktır. 

- -

...... ,. 
Çalınan kitaplar 
Hırsızlar cürümlerini 

itiraf ediyorlar 
Sühulet rutüphanesi ıahibi Semih 

Lütfü Beyi.1 Çarııkapıdaki deı,..,•u<>· 
dan mühim miktarda kitap çalınüığı· 
nı dünkü • üshanıızda tafailitile yaz .. 
mıştık Bu meselenin tahkikatın;) b il
hassa Pvlis Müdürü Fehmi Bey çok 
ehemmiyet vermektedir. Tahkikı:t n t.: · 
ticesinde küfeci Aliden baıka v •h İt 
ve Ahmet 'e yakalanmıtlardır. 

Bunlar l :taplan Beyazıtta kihpçı 
Karabet · •- Niyazi Efendilere sattık
larını sôyle•rtİ§lerdir. Hırrıızlığı 4~ gltn 
den beri sabaha kar§ı yaptıkları.l• ilı · 
raf etmitlerdir. Dün bazı kimael<.ı· i..ı:ı 
ifadeleri nl nnuıtır. 

Sarhoşluk ve kutur 
Tophanr.de oturan Kabak 1 ı .ıaıl 

sarhot olnrr.lr Kasaplar ac.kağıncb Da· 
vut Efendiı~ ,n kahvesine gibru'.:l .-e 
mÜ§lerılere küfrettiğinden yalulF.n-
mıştır. 

Yaralan anlar 
Ayvansarayda un değirmeninJF: a .. 

mele Haıan iskeleden dü,erek yüzün
den yardJanmıfbr. 

İnebolu vapuruncia amele Meıı. ıe 
din üzerine balya düıerek yaraia.'1JU>~
tır. 

Kalp sektesinden vefat 
MoJrda o 'ı ,ran sabık Maliye lefti§ 

Heyeti Reiıi Kazmı Ziya Bey dun ..,. 
bah snat onda Kadıköy vapurıır,ann 
köpriiye çıkmıı ve bu esnada üzcrıne 
fenal:k gelerek vefat etmıttir. 

Y upılan muayenede Kiizım Zi.;.ı Be
yin kalp ıekteainden vefat ettıgı anla-
411mııtır. 

Eroin 
Kaıımpaıada oturan Zeki isminde 

birinin evine fÜpheli bir vaziyette gi
rip çıkarken yakalanan Alber'in üze
rinde ıo dirhem eroin bulunmu§tur. 
Alber bu eroini Tepebaımda manav 
Rızadan Zeki için aldığını aöylemiıtir. 
Zeki, manav Rıza ve Alber yakalan
mıılardır. 

Yaralamışlar, soymuşlar 
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ffELE~ 
Kınalı ve Burgaz adaların
da kimse oturmıyacak mıt 

Yakın hatların vapur ve banli
yönün tren tarıtelerı daima nıuna
ka~ayı mucip olan bir mevzudur. 
Vakıa herkesi memnun etmenın yo 
lu 'imdiye kadar bulunmut değildiı 
ama tarifelerın biraz da ınsar ve 
mantığa uygun olma~ı lazım değil 
midir"! •• 

Arkadaşlardan birisi dün bana 
(Akay) İdaresinin yeni Adalar va· 
pur tarifesini göste rdi ve bazı ay
kırılıkları izah etti. 

Mesela akşamüstü Kınalı ve Bur 
gaz adalarına 5.45 ten sonra ancak 
7.15 te vapur var. Bu adalarda o
turanlar itlerinden altıda çıkarlar· 
sa bir saatten fazla bir zaman va
pur bekliyeceklerdir. Vakıa: 

- Eh, ne yapalım bekleain ! de
mek en kolay yoldur. Lakin umu
mi hizmetler deruhte eden imti
yazlı tirketler için bu düşünce ya
saktır. Tarifede 6.15 te Büyükada· 
ya kalkan bir vapur var. Bunu a
caba bu iki öksüz adaya da uğrat
mak mümkün olamaz mı?. Biliyo
ıum, timdi Akay idaresindeki aoıl 
lar: 

-Gene Felek'te mevzu azalmı• 
galiba! diyecekler .•••. Fakat kesko 
bütün gazetecilerin her temas et
tiği mevzular bu küçük tarife bah
ti kadar halkın işine taalluk etsey
,.}i ! ... 

M ... d 1 UJ e .. , 
Müjde ey kalem erbabı!. Gözü

nüz aydın olsun!.. Kitaplar kıy
metleniyor! •• Nereden mi anla
dım ... itte delili ••• 

Hınızlar kitap çalmağa batla
Dllflar .•• Demek ki; kitap para edi· 
yor .•• Gazeteler bir büyük kitap 
deposundan büyük miktarda kitap 
çalındığını haber veriyor.. Feda 
olsun! •. Elverir ki; kitap satın alın
maya batluın !. 

Gözünüz aydın! Ey muharrirler, 
müellifler, kitapçılar! Kitaba kıy
met verildi. Kitap çalıyorlar ... 

Her ne ki çalınır, kıymetlidir •.• 

Ot arabası devrildi .. 
Merkezefendi jandarmaaı Ahmet 

ve Abdullah isimlerinde iki kiıiyi ya
kalamııtır. Bu iki ahbap o civarda bir 
çok evleri aoymuılardır. HıraızJann 

1
' müteadit cürümleri meydana çıkarıl
mııtır. lkiıi de adliyeye teılim edil
miılerdir. 

YllA:reHa 

Vaktile sefere giden Yeniçeri 
kıtaları isyan çıkarmak isteyınce 
yolun ortasında dururlar ve ku

" mandana haber gönderirlermiş: 

- Ot arabası devrildi •.• 

Takasla ihracat 
--o--

Bu akşam ihracat 
bitiyor 

Takas komisyonu çalışmalarına de· 
vam etmektedir. Takasla ihracat müd
deti bu akıam bitmekteclır. Fakat ko
m .syon takas §ehadetnamesile ithalat 
i§l t'rİne bakacağından komisyon kal
<' . rılmamaktadır. 

Bu söz ordunun bazı İstekleri ol· 
duğunu ve bunlar yapılmazsa ileri 
gitmiyeceğini anlatırdı. 

Dün sabah Beyoğlundan geçen 
tramvay arabalarından birınde 
bulunuyorum.. Derken ifİne yelif· 
mek istiyenler le dolu olan bu arabı il 
da bir yolcu vatmana (eşek!) de- r 
miş •. Missokağı istasyonunda araba • 
bağlandı. Vatınan kendıaıne eşek 
diyen yolcuyu polise götürdü .. · ı a- r 
bii adresi alındı, şikayet tespit e
dildi ve: O araba ile arkasında 
toplanan sekiz, on tramvay araba-

Tutulan İstatiıtikler, 932 seneıinde
ki gülyağı ihracatımızın 37,672 lira kıy
metinde iken 925 senesinde ı 70 bin 
liraya çıktığını ve 931 de 35 bin lira
ya, 932 de ise 25,940 liraya düttüğünü 
göstermektedir. 

Halen gül yağı ihracatında en kuv
vetli rakibimiz Bulgaristandır. 

Maarif vekili Hikmet Bey dün sabah 
Maarif müdürü Haydar Beyi üniveroite
ye davet ederek lıtımbulun umumi 
maarif işleri hakkında bazı izahat al
mıttır. 

Türkçe ve fransızca olarak nqredi
lecEk olan mali ve siyasi bültenler için 
tayin edil<n memurların da, makine
lerle beraber bir kaç güne kadar 1 zmi
re ıritmelerine intizar edilmektedir. 

1 akas usulü tahdit edilirse yeni bir 
karaTl':tııme lizmıgeldiğinden bunun 
d .. Başvekil ismet Paşa ve İktisat Ve
kili Celal Beyin Ankaraya avdetlerin. 

1, den ıonra tanzim edileceği §Üphesiz 
.... ~-...,,......,..,...,...,...,.~.,.....,....,...,...,..,.... görulnırktedir. 

sındaki en aşağı 500 kişi tam 25 
dakika beklediler ••• Çünkü bir yol
cu, vatınana (eşek!) demişti .. Ne 
seyrisefer, ne yolcuların iti, ne de 

OUmrUklerde 

Kaçak eşya 
--o-

Bir Yun an motörü kara 
sularımızda yakalandı 

Gümrük muhafaza teşkilatı kaçakçı 
takip motörlerinden biri Adalar deni
zinde bir kaçakçı Yunan motörünü ka
ra sularımız dahilinde kaçak e,ya ile 
beraber yakalamıştır. 

Midilli ile lmroz araaında pusu ku
ran takip motörlerhrıizden biri uzaktan 
fenerlerini söndürerek sahillerimize doğ
ru karanlıkta ilerleyen bu motöo-ü ta
kibe ba§lam1thr. Nihayet Ywıan bay
rağını la§Oyan bu motör yalcalanmıı ve 
içinde külliyetli miktarda kaput bezi, 
çorap, lavanta, iskarpin gibi e,ya bu
lunmuttur. Motör bağlanarak ıahille
rimize getirilıniı ve motördeki efya mü
sadere edilmiştir. 

Motörün kaptanı muhafaza İdaresi ta 
rafından cümhuriyet adliyesine tevdi 
edilmiştir. 

Vapurlarda kaçakçılik yapanlar 
Cuma ırünü gümrük muhafaza me

murları limana ırelen vapurlarda bir a· 
raştmna yapmıtlar ve muhtelif vapur· 
!arda kaçak eşya getiren kaçakçılar bu
lunmuştur. 

Romanyadan gelen Daçya vapurunda 
yolculardan Gedilqıafllda oturan Corci 
Efendinin üzerinde ve eıyaları arasında 
960 gram kıymetli yünlü kumat bulun
muıtur. Corci Efendi muhafaza memur
ları tarafından beıinci ıubeye teslim 
edilmiıtir. 

lskenderiyeden gelen Ankara vapu
runda da yolculardan Hatice Hanımın 
üzerinde 650 gram İpekli ve 180 gram 
pamuklu meydana çıkarılm~ıtrr. 

Gümrük davaları 
Dün gümrükte başmüdür vekili Mem 

duh Beyin de İ§tirakile gümrük hukuk 
müşa,rir ve avukatlan toplaıunışlar ve 
muhtelif gümrük davalarına ait mah
kemelerden istenen malumatı tesbit et
ınişlerclir, 

Haydar Bey bilhassa on yıllık lstan
bul maarif hayatını vekil beye anlat- ' 

Mahkemelerde 

Düşmanlık 

mı§, vekil bey beyanı takdirat ederek 
bundan sonraki mesaide de muvaffakı
yetler temenni etmittir. 

• 
ıçın mi? • 

Gemlikteki 1800 kilo esrar çiftliğe 
nasıl gelmiş? 

Gemlikteki çiftliğinde 1800 kilo ea· 
rar bulunan Kürt Mehmet ile bizmet
ltarı Mehmedin ve Kürt Mehmedin 
earar ıatm alarak satıı yapan Dağııtan
lı lamailin muhakemelerine dün doku
zuncu ihtisas mahkeme•inde devam e-
clilmi§tir . 

Dünkü muhakemede Dağıatanlı la
mail iaticvap edilmittir. Bundan evvel 
gene earar kaçakçılığından dokuz ay 
hapse mahküm edilmit bulunan bu a• 
~am kendi evinde bulunan eırann ken
disine kapalı tenekeler derununda ve ıs 
teneke zeytin yağı meyanında getiril
diiini, kendisinin bun1an zeytin yağı 
cİiye aatın aldığını ve evinde taharri ya
pılıp da bunlar zuhur ettiği zaman 
Kürt Mehmet ağanın kendisine diif
maıJık maksadile 18 teneke zey
tm yağı meyanında bunları da evine 
ıoktuiunu söylemiıtir. 

Muhakemede zabıt varakaları, istic
vap evrakı okunmuı, ve tahkikatın tev
ıü için muhakeme batlıa güne bırakıl
ımttır • 

Görmediklerini söylüyorlar 
Galatada Kalafat yerinde Abdullahı 

öldüren Muıtafanın muhakemesine dün 
ağır cezada devam edilmittir. 

Dünkü muhakemede tahitler dinle
nihniı, bunlar cinayeti bilhaıaa Muıta
fayı Abdullaha vururken görmedikle
rini söylemitlerdir. Muhakeme başka 
§ahit celbi için tehir edilmittir. 

Rüşvet ve dayak hadiseleri 
, Poli&teki rütvet ve karakoldaki da-
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yak hadiseleri tahkikatı dün ima bir 
tevakkuf devresi geçinnittir. Beıinci 
iıtintak hakimi rüıvet h&diıeıinin, Ü· 
çüncü iıtintak bakimi de dayak hadiıe-
ıinin tahkikatile metgul olmaktadırlar. 

Bir ay hapsolacak 
Vefada Hasan oğlu Cemali yarala

mak kastile bıçak çekmekten •uçlu lı
mail Kazımın muhakemesi dün ağır ce· 
zada neticelenmiı, Kazım cürmü ıa
bit olduğ-undan bir ay hapse mahküm ol
muıtur. 

Kiznn mükerr<r sabıkalı eıhastan 
olduğu için af kanunundan istifade ede
memiftir. 

Başka güne kaldı 
Beyoğlunda istiklal caddeıinde İkbal 

Beyin tuhafiye mağazasından yangın 
çrlmuf, bu yangmda Ahmet :sminde bi
risi de yaralanmııtı. 

Bu yangının ıigorta bedeline tama 
edilerek çıkarıldığı iddia ediliyordu. Da
vanın maznuıJan ikbal, A&'op, Ratip, 
Y ervant Efendilerle Aleksandır Hanım 
idi . 

Muhakemeye dün ağır cezada de
vam edilmiştir. Dinlenen şahitler yan· 
gmın nasıl çıktığını görmediklerini söy
lemitlerdir. 

Muhakeme batka ıahit celbi ve Ab
medi hastaneile muayene eden adliye 
doktorunun §ahit sıfatile dinlenmesi ı· 
çin muhakeme başka güne bırakılır•J· 
tır, 

Mülkiye müfettişleri 
Şehrimızde bulunan Mülkiye Müfet

tişleri, nıulbakatta yaptıkları tefti§le
re ait fezlt'kelerini hazırlamaktadır
lar. 

Etıbba odasında 
Etibba Odası idare He) eti Reisi Zi

ya Nuri P"fa dün Odaya giderek 
meşgul -,lmuıtur. idare Heyetinin te· 
beddülü.ıe mebni yeni idare heyeti bu
gün toplanarak eski heyüten heoapla
n ve mu:uneleleri devralacaktır. 

Zira Nnri Patanın meb'uıluğa inti
habı dolay•sile yerine idare heyeti a
zaaından Niyazi ismet Bt'yİn tayin e
dilmesi ku, ... etJe muhtemeldir. 

Diğer a7a da en çok rey alını§ olan 
Dr. lh•an Sami Bey olacaktır. 

or ur yazar bekçiler 
Mahalle bekçilerinden okur yazar 

olınıyanların vazifelerine nihayet veril
meıi haklmıdaki kararın tatbikine bat
lanrnıttır. 

Bundan batka lıtanbulun bazı köte 
bucak mahallelerinde bekçilerin vazife
lerinde ihmalleri ırörüldüğünden bu bek 
çilerin ele vazifelerine nihayet verile
cektir. Fatih kazaaı içinde iki mahalle 
bekçisinin itlerine nihayet verilmittir. 

Beyoğlu postahanesi 
Beyoğlu postahanelerinde saban ve 

aktara basıl olan kalabalıktan v~ gi
ıelerin kifayetsizliğinden dünkü nüs
ham>7.da bahsetmiştik. Dün bu hu ıı ,. 
ta kendi~ile göriiıf!n bir muhaı,-ırtn~; .. 
zc Pos!P. Baımüdürü Hüsnü Bey de. 
miştir ki: 

- Beyoğlu postahane!erindeki ••
kıtık vaziyet ötedenberi bizim de na
zarıd.kkalimizi celbetmekte oldug'Un
dan buna vöre tedbirler almaklüyız. 
Beyoğluncl; iki posta merkezini hh·
letlirıyoru7. Galatasaray me .. rkezınde 
birle~en bu postahaneler asn bır ~e ~ 
kilde' hem ··,.lk, hem de memurlar ıçia 
çok d.•uay bir tekilde tertip edılmek
tedir. Bıı ,-aziyette artık müşküliıt ve ı 
şikayele mRhal kalmıyacaktır.,. _ 

mantık bu işte hakim olabılirdi ..• 

Latife bertaraf! Bu bir saçma ve 

münasebetsiz teYdir ki; Tramvay 
Şirketinin buna çare bulması ken

dı menfaati icabıdır ... Bir vatma

na küfrederler, belki döverler, 
belki yaralanır, ölür de •• Lakin a-
rabadaki ve arkasında biriken di
ğer arabalardaki yolcuları beklet
meğe kimin hakkı vardır. Benim 
neme lazım! Vatmana tecavüz e-
dildi diye, imzaya yetişemiyenler, 
vapurunu kaçıranlra, ve iti bozulan 
ların zararlarını kendisine (eşek) 
cl,.nen vatman telafi edebilir mi? 

Bir kaza neticesindP. bir araba

nın vaziyetini adliyenin görmesi 

tekli müstesna olroak üzere her 

hangi diğer bütün vakaların tram

vayları durdurması mantıksız ve 

yo!suzdur • . Şehrin iş ve gidi! gelit 
akıolısı tahsi bir hadise yüzünden 

ınkı•aa uğratılamaz ... Böyle vaka

larda şirketin ihtiyat vatmanı ol

ması veya biletçilerin a. abayı de· 

poya kadar götürmeleri gibi bir 

tedLir akla gelmektediı .• Vakti le 

şirket kalabalık zamanlarda bilet

çilere yardım için seyyar biletçilcı 
ihtas etmişti. Şimdi de kavga edip 

poli•e giden vatmanlaı.n yerine 
girmek üzere seyyar vatman gez· 
dirir; e hiç' fena olmaz .• 

FELEK 
~~~~~~~o~~~~~~~ 

Balıkçıların bir teşebbüsü 
Balıkçılar Cemiyeti, balıkların ta

zeliğini muhafaza için balıkhanede bit 
soğukhava deposu tesisi ve htanbul
dan sevkedilecek balıkkrın, balıkn"· 
neye getirilmeden tutuldukları yer cİ· 
varında resminin alınması için tcşeb· 
biiatta bulunmağa karar vermi~tir. 
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( lim tarihinde Türkler ) 
Pekindeki Türk rasathanesi 

Çinden gelen yeni bir haber, Pe
kin ıehrinde bulunan ve büyük Kaan 
Kubi liy'ın 1267 senesinde orada yap 
tınnıf olduğu methur rasathanenin 
bundan sonra bir müze halinde sakla 
nılmasına karar verildiğini bildiri
yor. 

Bu Türk müeuesesi timdi dünya
da bulunan rasathanelerin en eskisi 
idi. Avrupada en eski tanınmıt raıat .. 
haneler bile ondan üç dört asır sonra 
yapılmışlardır. 

Kubiliy"ın bıraktığı rasathaneyi 
dört asra yakın bir müddet Çinli Türk 
ilimleri idare etmiılerdi. Sonra 1622 
de onların yerine Cizvit papaalan 
gelmiı, onlar da on sekizinci aırm or 
talarına kadar ka1ınıtlardı. Bu rasat
hanenin aletleri pek çok ve her biri 
tunçtaq yahut kalemle iılenmit bakır 
dan idi. 1900 ıenesindeki Bokser İaya 
nından sonra Avrupalı askerlere ku
manda eden Almanlar bu aletlerden 
bazılarını ve onların arasında, Fran
sa kralı XIV üncü Louis'nin Çin lm
paratoruna hediye etmiş olduğu gök 
yuvarlağını - bir hatıra olarak • Al
manyaya götürmüşlerdi. Büyük harp· 
ten sonra Versaille• muahedesi yapıl· 
dığı vakit, bunun hükümlerinden bi
ri de Kubilay Rasathanesinden götü
rülen iletlerin yerlerine geri verilme
•İ olmuıtu. 

* * * Sekiz vüz seneye yakm bir tarihi 
olan bu Türk müessesesinden gelen 
fU haber bize Türklerin heyet ilmin
de hizmetlerini hatırlatmaktadır. 

Zaten heyet ilminin Mezupotam
yada Sumer'lerin, yani Türklerin ır· 
kından bir kavmin elinde başlamış 
olduğu söylenilebilir. M<!§hur Babil 
kulesi orada heyet ilmine ne kadar 
ehemmiyet verilmit olduğunun en bü 
yük delilidir. 

Fakat Türk ırkının o kadar eski 
tarihine kadar çıkarak Sumerlerden 
beri, rrkımızdan yetiten ilimlerin he
yet ilmindeki hizmetlerini yazmağa 
gazete makaleleri yetişemiyeceğinden 
burada, yalnız orta zam.anlardaki 
meşhur Türk rasathanelerini hatırla
tacağız. 

Pekin'de bu Kubilay rasathanesi
nin yapılmaıından evvel Çinde heyet 
ilmine dair bilgiler bulunup bulunma 
dığı bir zamanlar Avrupalı ilimler 
arasında uzun mübahaselere sebep ol 
muştu. Çinliler her türlü bilğilerin 
kendi memleketlerinde başka kaviın
lerden evvel mevcut olduğunu, fakat 
imparator Çin - Çi • Huang • ti meş
hur Çin duvarını yaptırarak memleke
ti bütün dünyadan ayırdığı gibi, mi· 
tattan 213 sene evvel, Çinin bütün 
bilgi kitaplarını toplamıf olan büyük 
kütüphaneyi yaptırdığı vakit, her 
türlü bilgiyi de unutturmuı olduğunu 
iddia ediyorlar. 

Kütüphaneyi yaktırmakla insanla 
rın kafalarının içindeki bilgilerin de yok 
edileceğini ve bu bilgilerin nesilden 
nes.le geçmesine mevdan verilmiyece
ğini kabul etmek güç oiduğu gibi bu 
yangından evvelki asırlara ait Çin ef. 
saneleri de orada gök yüzü hakkı.ı:ıda 
bilgi denilen şeylerin - gök yÜzünün 
dört temel Üzerinde durması gibi - ha 
yalden ibaret olduğunu gösterirler. 

Onların iddialan her ne olursa ol
sun, Çine ilim hevesi Türk imparator 
Kubilay'in Avrupada hakim olarak, 
timdi Pekin denilen şehri Hanbaliğ 
ismi ile geniş ülkelerine merkez yap .. 
masından sonra girmiştir. Türk lmpa 
rator, o vakit ki Çinlilerin söylenme
lerine sebep olan para sarfiyatının 
büyük bir kısmını ilim müeueseleri 
açmak için yapmıştı. 

Kubilay bu rasathaneyi yaptırdığı 
2aman, yine Türklerin bir ilim müeı .. 
seaeai olan Meraga rasathanesinden 
gök yüzünü tetkik etmekte maharet 
ıahibi ilimler ve onların arasında 
Cemaleddin'i getirtmitti. Bu hocala
nn ye~iştirdikleri ilk meıhur Çinli 
beyetçı Ko - Çeu • King olmuı ve gök 
yüzünü üç aene tetkik neticeai olan 
bilgilerini yazmıttır. 

.. * * 
Meraga Raaathaneaini Bağdattaki 

Arap halifeliğine nihayet vermit olan 
meşhur Hulagu Han 1259 da yaptır
mıt ve müenesenin batına Nasired-
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din Tusi'yi getirtntlıti. Bu i.lim Hora
sanda, Suriyede, Bağdatta ve Muaul
da dağılmış olan el yazısı kitapları 
toplamış ve heyet tetkiklerine lazım 
aletleri tekemmül ettirmiıtir. 

Rasathanenin kubbesinde açtırrnı§ 
olduğu delik vasıtasiyle güne§ın ışık
lannı, onun hareketini, ayn ayrı mev 
ıimlerdeki yüksekliğini tetkik eder
di. Ondan evvel bu tetkikler için de
likli (gnomon) denilen sütun kullanıl 
dığı halde, Türk aliminin deliği rasat 
hanenin kubbesine yapması, rasath'!;;. 
nenin bütün heyetini bir i..let haline 
getirmit ve ilimde mühim bir icat sa
yılmııtır. 

Nasireddin"in çalıtma arkadaıları 
olan Türk alimlerden Muideddin ile 
iki Fahreddin'ler, Necmeddin ve Mu
hiddin isimleri unutulmamalıdır. Bu 
i.limler ilkin ancak otuz aenede yapı· 
labileceği zannedilen heyet hesaplan 
nı on iki sene içinde bitirmişlerdi. 

* * * 
Orta zamanlardaki Türk rasatha-

nelerinin belki en meşhuru, 1428 de 
Semerkant'te yapılan rasathanedir. 
Tinur zam.anında bu ıehir bütün As .. 
yanm en zengin ve en parlak ıehri ol 
muştu. Tinur en meıhur ilimleri, e
dipleri, sanatkirlan oraya toplam.ıı, 
orada bir ilim akademisi yapmıştı. 

Oğlu Şah Ruh orada büyük bir kütüp 
hane yaparak en nadir ve en kıymet
li el yazısı kitaptan toplamııtı. 

imparatorluğun meı·kezi Herat 
ıehrine nakledildiği zaman Şah Ruh' 
un oğlu Uluğ Bey Semerkant'ta vali 
kalmış, kendiai heyet ilmine meraklı 
olduğundan orada meşhur rasathane
sini yaptırmıt ve en iyi i.letleri bura .. 
da toplamak için hiç bir ıeyi ihmal 
etmemiştir. Semerk11Dt'ta kutbun yük 
•('..kliğini ölçmek için kullandığı alet, 
latanbuldaki Ayaoofya binası kadar 
yüksek, yani yüz ...,ksen kadem irti
fada idi. Uluğ Bey'in bu rasathane
deki tetkikleri,..::ı neticeıinde buldu
ğu heyet hesapları Avrupalı yeni ilim 
!erin hila hayretlerine sebep olmak
tadır. 

Ului Bey'in rasathanesindeki Türk 
alimlerden Kadı Zade diye tanınmış 
Hasan Çelebi ile, Gıyasettin Cemşit, 

Ali Kuşçu, Meryem Çelebi, Mahmut 
Şah Kulu en me!hurlarıdır. 

G.ATA ............................................................. 
USIHHf ..... 
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:=OGUTLERJ 
Kıştan istifade etmek için 

Yoliyle hareket edilirse kıştan is
tifade edilir, zarar yerine fayda görü 
lür. Bunun için insan hareki.t ve se~ 
kenatını, yemesini, içmesini sıhhate 
nafi tekle koymağa çalışmalı! Bu hu
susta bir kaç miaal de zikredelim: 

Sabah uyandığınız vakit yataktan 
hemen kalkmalı, dört bet dakika ka
dar vücut ve azanıza muhtelif hare
ketler yaptırmalı, müteakiben yüzü
nüzü soğuk su ile yıkamalı. Bununla 
yüzüniiz kızarır, ruhunuz canlanır; 
kahvaltınız kıtın soğuğupa karşı vücu
dünüzü muhafazaya yardım eden ha 
raret verici ıeylerden olmalı; dııarda 
iken kalınca bir palto veya mantodan 
baıka İçeriden çok eıya giymemeli, 
vesaiti nakliyesiz gidilebilecek kadar 
yolunuz uzun değilse daima yürüme
li. Volda soğuk hiaseder ve üşür iae
niz mütedınızdan daha süratli ve ça
buk yürümeğe çall§mah, bununla be
raber kıta kartı nelret ve huıumet 
yerine onu sevmek ve ondan zevk 
duymak hiui ile kendinizi kurar ve 
hazırlar ve her nevi it ve meıgaleniz
de uyuşuk ve miskin bir ruh ile hare
ket etmeyip te sürat ve çalaki ve feV• 

ku ıetaretle hareket ederaeniz kqtan 
hakikaten çok iatifade edilir. 

Büyükada 
Dr. ŞOKRO 

Milliyet'in edebi romanı: 46 . ..,, . 
KIR (l(lG~ 

).oji.._-------B UR HAN CAHIT 
(İnkılap Romanı) 

- Onlar da senin olacak •• Güle 
güle kullanırsın. Haydi itine batla. 
Bugün bi~ mahkemem var. çalıta
cağım. 

lsrar edemedim. Çıktım. 
Reşit Bey eli açık bir adam. Be

nim neye ihtiyacım olduğunu bili
yor, fakat incitmemek için böyle 
davranıyor. 

Ne olursa olsun teşekküre mec
burum· 

Bugün çok iş var. Katip Ali Efen
di de geldi.Fakat o biçarenin kasa
darlıktan başka bir tey yaptığı yok. 
Kocaman bir hesap defteri var. 
Bir misafir gelip kahve içse yazı
yor. Reşit Bey ona mütemadiyen 
emir verir. 

- Sigara al, dondurma söyle. 
Pul getir, yemek söyle! 

Ve o derhal defterine masrafı ya
zar. O kadar namuslu adam. Reşit 
Bey yazırane mesarifi iç'n müşte
ı· il'!rden bir ikisinin verdiği aylığı 
karşılık koymuş. Katip Ali Ef~di 

onları alıyor, masraf yapıyor ve ay
batında blançosunu Reşit Beye ve
riyor. 

Gelen giden de çok. Günde belki 
otuz kırk kahve içiliyor. Reşit Be
yin has ve teklifsiz misafirleri için 
ikram ettiği dondurma ve terbet
de başka! 

Bu sabah yazıhaneye bir genç 
geldi. Retit Bey ona çok hürmet 
etti. Uzun uzun konuştular. 

Ben bir kağıt imzalatmak için i
çeri giriyordum. Retit Bey misafiri
ni geçirmek için a.ı~a kalkmıştı. 
Ona: 

- Emredersiniz Şefik Beyefen
di, vekaleti bugün hazırlatırım. Za
tıaliniz yarın geçerken imza edive
rirsiniz. 

Şefik Bey beni iskarpinlerime 
kadar süzdü. 

Sıl<ıldım. Tekrar dışarı çıkmak
istedim. Retit Bey: 

- İmzalanacaksa getir kızım. 
Dedi. 
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Post restant mektup! 
Bir kaç gün evvel ki "Milliyet.,te 

"Postrestant., a dair bir yazım çık
mıttı. M.L. imzasile aldığım bir 
mektupta post restant vasıtasile 
muhabere edenlerde alaka uyandı
racak bir noktaya işaret ediliyor. 

M.L. Hanım veya M.L. Bey mek
tubunda diyor ki 

"Sizin yazınızı okuduktan son
ra, bana bir cesaret geldi. Ne za
mandır bir kolayını bulup görüte· 
mediğim sevimli bir ahbabıma post 
restant mektup gönderdim. 

Mektup gönderdim ama, mektup 
gönderdiğimi kendisine haber ve
remedim. 

Post restant dairesine uğradım. 
Mektup, bıraktığım gündenberi 
bıraktığım gibi duruyor- Elini bile 
süren olmamıf. Acaba ne yapsam? 
Mektubunu aldırmasını, kendisine 
nasıl bir vasıta ile bildirsem?., 

Mektubu okuduktan sonra bir 
hayli dü,ündüm. 

Bu kariim için tek bir çare ka
lıyor. Eğer rüya görüyorsa, post res
tant muhaberesinden evvel sevgili
sile rüyada bir mülakat yapmak .• 

Post restant dairesinde kalan 
mektup rüyadaki mülakattan son
ra da sahibinin eline varmazsa, 
bunun pek hayırlı bir maksatla ya
zılmadığına hükmetmek lazımgele
cek.. 

En iyisi, siz bu mektubu bırak
tığınız yerden alın M.L. Bey veya 
M. L. Hanımefendi ? 

M. SALA.HADDiN 

Yeni ne,rlyat 

Ekran 
Bu isimde bir sinema mecmuası çık .. 

mı§tır. Fransızca ve TÜi"'kçe olarak inti· 
ıar eden bu mecmuayı tavıiye ederiz. 

içki duşmaııı gazete 
Her ay \tkmakta olan bu gazetenin 

son niısh:\ı.ı jntişar etıniştir. içinde Dr. 
Fahrettin Kerim, Ali Rıza, Dr. Kt.trl i 
Beylerin ı d . hi, içtimai ve terbiyevi y i\ 
zıları ··J.; clrr. 

Her ukt.ıyu.cumuza tavıiye edeı .ı:. 

Varlık 
Son 9 uncu nüshası de her zaman

ki gibi zengin mündericatla çıkh. Halit 
Ziya, Kemalettin Karni, Fazı) Ahmet, 
Nahit Sırrı, Yaşar Nabi, Kazım Nami, 
Cevdet Kudret, Ahmet Kutsi, Ömer Bed
rettin , Sabri Nuri Beylerin makale, şi
ir ve hikayelerini ihtiva ebnektedir. 

Bu kıymetli fikir ve sanat mecmuası
nı tavsiye ederiz. 

Hilaliahmer çayı 
Hilaliahmerm Taksim ıubesi tarafın

dan geçen sene T epel:>aşmda Şehir ti
yatrosunda Türk ve ecnebi ailelerin yar
dımile verilen muvaffakıyetli müsame
reden ve muhterem halkımızın göster
miş olduğu alakadan ce...,.et alarak bu 
aene de bir kanunuevvel 933 cuma gü
nü saat 16,30 dan 2ı e kadar Tepeba
Jında kaza d'ltalia'da (Roma kliibü) bir 
danslı çay tertip edilmi~t_ir_. ___ _ 

Bu çayda tanmmiı Tüıi< ve ecnebi 
muhterem aile çocukları tarafından nwh 
telif ve ıüzel numaralar yapılacaktır. 

Çayı huzurlarile ıerefl.,,.ılirecek hal
kımıza ıubenin faal aza11 bulunan ha
nnnefendiler tarafından yapıhmt müte
nevvi pasta, sandoviç gibi feyler gene 
hanımefendiler b.rafından ilı:-.m edile
cektir. 

Danılı çayın fevkalade değiıik bir 
tekilde olma11 ve geleceklerin memnun 
kalmaları için li.zun gelen her türlü 
haz.-lıklat yapılmııtır. Davetiyeler Tak 
ıim Hililiahmer ıubesiode tevzi edil
mektedir. 

Masaya doğru yürüdüm· Bilmem 
neden yüzüme kan çıkmıştı. Şatır
mı.tım. 

Şefik Bey: 
- Hay hay, dedi. Zaten pek a

celesi yok. Bir ay daha buradayım. 
Retit Bey mektuplan imzaladı. 

Sonra: 
- Bir mukavelename var. daf

ka it yoksa bu aktam yazarsın, de
di. 

- Yazarım efendim. 
Yazıhane itlcrile metgul olalı üç 

hafta olduğu halde ıııkılganlığım 
geçmedi. Alıttığım insanlara çabuk 
ısınıyorum. Fakat bir yabancı gör
düğüm zaman utanıyorum. T erliyo
rum, şaşırıyorum. 

Dışarı çıkarken adeta bastığım 
yeri görmüyordum. 

Neden sonra Retit 
beni çağırdı. Odaya 
man yalnızdı. 

Beyin sesi 
girdiğim za-

Bana Notere yazılacak bir muka
vele müsveddesi uzattı: 

- Demin söylediğim mukavele
name, dedi. Şefik Beyin .• Avrupa
ya gidiyor. Umumi vekaletini bana 
bırakıyor. Çok zengin bir adamdır. 
Yarın erken gelip yazarsan da olur. 
Herhalde öğleye hazır olması la-
zım. 

Reşit Bey kocaman 
yı>kmıftı. Bunun kokusu 

pÜrosunu 
bana çok 

. . \./ 

Tanıyalı aıağı yukan yirmi seneye 
yakındır. Fakat ilk defa nasıl gör
dümse, hala odur. Hiç değişmemiıtir. 
Zannediyorum ki, herkeı sırası gelin
ce ihtiyarlıyacak, çökecek. Lakin o, 
ince sarı bıyıkları, bebekleri gülen 
ıen bakışlı gözleri, dik vücudü ile 
gençliğini mqhafaza edecek. 

Her dem taze •. Ve bu her dem ta
zeliği etrafına da sirayet ediyor, en 
neıesiz adamı bile keyiflendiriyor. 

Onun için derler ki, bira.z çokça. 
söyler. Daha saygısızlar ileri gider, 
"amma da traşçı" derler. Halbuki o-
nun sohbetine doyum olmaz!. 

Gazinosunun önünden geçerken, 
sizi görürse dünyada bırakmaz: 

- Buyursunlar efedim, artık be
yimizi kaybettik. Burada da bir ah
bap var diye hatırlayın yahu.. Eski 
dost düsman olmaz? 

Rum olduğu için Ş teri S diye ko
nuşu§u pek eğlencelidir. 

Onun sohbetinde başka zevk, baş
ka haaaa vardır. Bir defa insanı ce· 
vap vermek külfetinden kurtanr. 

Bazı insanlar vardır, dura dura 
konuşur ve her söyledikleri sozun 
karıılığını, her sualin cevabını ister ... 
ler. 

Dünya bu, her vakit bir olmaz, in .. 
san neşesiz zamamnda gülmeğe çaba 
lar, hazan da keyifli iken surat aıar. 
Fakat bu adamla sohbette bu mecbu
riyetlerin hiç biri yoktur. O, muhata· 
hını sıkmamak için sorduğu suallerin 
cevaplarını yine kendi verir. 

Gayet temiz ve titizdir. Büfeyi de, 
garaonlan da, mÜfteriyi de o kadar 
maharet, nezaket ve zerafetle idare 
eder ki ..• 

Herkes dostudur, zaten dütmanı 
olmasına imki.n ve ihtimal yoktur. 

Hezan fendir, elinden her it gelir. 
Bıçakların, çatalların, kaşıkların par
latılmalarma nezuet ~tmekle kal
maz. Uaul de öğretir. Bozulan zilleri 
kendi tamir eder, elektrik tellerini 
bağlar, düzeltir. Bir elektrikçi kadar 
elektrikten anlar. Aşçıların falsoları
nı bulur, çıkanr. Hangi tatı kaldırsa
nız, altından kalkar. Hem de mutat 
nazik, zarif tebessümü ile .. 

- Oturduğunuz masaya gelir, fa
raza ısmarladığınız İstakozu methe 
ba§lar: 

- Çarsiyi dolasin .. Bu kadar taze 
sini bulamazsınız. Dalyanda mahsus 
benim için saklarlar. Ben de beycfen 
ditniz için saklanın. Bes paraya simit 
var, elbette bunda bir İs var. Bakın 
su sardiılere, bunları d .'l. görürsünüz, 
bunlan hep ben hazırladım. Biz kırk 
kisiyiz, birbirimizi biliriz. Öyle değil 
mi beyefendi? 

Hem anlatır, hem de keyifli keyif 
li güler. Tabii bu keyif size de siyaret 
eder. Gayri ihtiyari gülersiniz. 

Bir gün nasılsa dertli idi: 
- Aman, beyimo, sizden iyi olma 

sın, bir bey vardı. Geçen gün geldi. 
Servisten tik.ayet etti. Benim servis 
kadar mükemmel servis hiç bir yerde 
.yoktur. Bakın şu tabakların temizliği 
ne .. Çatallar pırıl pınl yanıyor. Peçe 
lelerin hepsi ütülüdür. Bardaklar, 
kadehler hep kristaldır. Şu mezeleri 
kim veriyor, söyleyin! Sim diki kızlar 
süpheli, öyle değil mi paıamu .. Sonra 
derler ki, ben trasçıdir. Çok söz söy
lemem, zaten isten vakit yok ki .. 

O sırada garson bir müşkülünü hal 
için patronunu çağınyordu. Patron o
muz silkti: 

- Bakm, görüyorsunuz, aurada o
turup sizinle iki çift konuşmağa bile 
bırakmıyorlar. Halbuki 1:-ir insan ah
babı ile karsı Jse.rsıya görüsmek İste• 
mez mi? Amma bırakırlarsa.. Benim 
yerimde bir baskaaı olsa, iıini gücü
nü bırakır, lakırdıya baılar.. Tavla 
aynamam. lskanbil oynamam, tez
gihbaıı da yapmam. Hep kendi işim 
ile uğraaırmı. Amma ıonra bana tras 
çı derler. Trasçi diye aabahtan akta· 
ma kadar, ıağa sola laf yetiıtiren, 
herkesi ya.kasından tutup isinden gü
cünden alıkoyan issiz adamlara der
ler. Surada oturuyorsunuz.. Kimae ... 
nin ya.nmda oturdum mu? Bırak be 
paaamu, inaan için her aey aöyliyor
lar. Amma aen, isine bak .• 

Garson tekrar ç:ığırıyordu. Mey-

dokunuyor. Odadan biran evvel 
çıkmak için acele ediyordum. 

Masanın üstünde duran bir zarfı 
işaret etti: 

- Pe'lenbe alqaını yıldız bah
çelerinde bir kır balosu var. Git
mek ister misin. Gülümsedim •• Ha-

1 nımefendi bana bir kaç defa balo-
1 !ardan bahsetmitti. Bir çok roman

larda balo alemlerini okumu,tum. 
Bu tafsilat beni meraka dütürme
di değil. Fakat öyle yerlere gitmek 
için o kadar acemiyim ki! 

Retit Bey cevap bekliyordu. 
- T etekkür ederim Beyefendi, 

dedim. Fakat daha sırtından yel
dirmeyi çıkaralı bir ay bile olmıyan 
bir köy kızı öyle yerlere nasıl gide
bilir. 

Refit Bey her feyi hot gören bir 
laubalilikle güldü: 

- Adam sende. Balolara giden
ler analarından Parisli doğmadılar 
ya .• Sen de gidersin, görürsün, alı
tırsın ve eğlenirsin. 

Tereddüdümü görünce ilave etti: 
- Düşünme canım. Pertenbeye 

kadar vakit var. Ben şimdi tanıdı
ğım bir terziye telefon ederim. Ak
şama uğrarsın. Sana pertenbeye ka
dar bir balo elbisesi yetiştirirler. 
Ostarafı kolay. 

- Utanırım efendim, dedim. Yal
nızım, yol bilmem, usul bilmem. 

---•F•e•n•,•b•ir•d•e•l
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GAiP RUHLAR ADASI 
iki Yüılll Adam laheserile mukayese edilecek yegane film. 

Tabiatın kanunlarını inkar eden deli bir doktorun 
Dehşetli - Esrarengiz ve Korkunç Macerasıdır. 

TAMAMİLE TÜRKÇE SÖZLÜ ~ -
~ Önümüzdeki pertembe matinelerinden itibaren 

~İPEK SİNEMASINDA 

1 

Bugünkü Program 
ISTANBUL,1200m. 
18 ; Gramofon. 
18,30: Franıı:ıca derı (llerlemit olanlara) 
19 : Belkıa Hanım. 
20 : Refik Talat B. ve arkadaıları. 
21,30: Gramofon. 
22 : Ajan, Borıa haberi, ıaat ayarı. 

A N K A R A , 1538 m. 
12 30 - 13,30 Gram : fon 
18. - 18,45 AJiiturka ıaz. 
18,45 - Danı musikisi. 
19,15 • 2J Alat.Jrka ı a'Z. 
2a. Aj.::: nı ha'- e leri. 

VA R Ş O V A 1411 m. 
17 Banaıze ıki ~ rkeıtraıı. 17.45 Derı (fr.) 

18 Karı~ık e •erlar-:1-e ı o~ muıik:•i, 18.SS Mü. 
sahabe, t?.05 Kon "er ... r:ı, 19,SO Koro heyeti 
mu k " ıi plik ile. 2:> Muhtel f müıahabeler, 
20,45 Sp r ve ır.:r h ı.herler, 21.0.> ran ı:. Le• 
har'ın TebeııüTiler ınemL.keti i m in-t ki üç. 
perdel k roTant; o:-eret temıi'.i, 23.20 Danı 
muıikiıi, 24.0S Müıabab e. 24 D 101 muaikiai.. 

B U D A P E Ş T E 550 m. 
17 Kad :n aaati, 18,05 lavi;re aa!on takımı ta 

rafından konaer. 19,05 Almanca dera, 19,35 
Tagan '1 İ ve piyano r.e(a\ı:atil "! • 1ist konseri, 
21) Mü•ahabe, 20435 Filha rm<.ni '< takı"tl' ı n Eu
g e 1, Schu"Tiann Beeth ~ven' i.n e er• in en ve 
Dohnanyi'nin idareaindeki konıeri , 23,05 Ha
berler, S~mi Kurina Sigan mu 'l ikiıi, 24,20 Man 
dit caz ta\umı'nZn tagann!.li d s.nı muıikiıi.. 

V 1 Y A N A 518 m. 
17 Opera fantazile ri ~1.i. 'c . 17,45 Çocuk c.im. 

naıtiii, 18 Ü!'era korolarınd,n parçalar. 18,35 
Piyano re~a.katile tag nni 15 Müıahabeler, 
20,25 Saat a:·arı, Hava raporu 22,ı:s Senfo• 
n "k k · na r Oa•ald Ka.b ~ ıta. Alfred > Caıella, 
Trio l allan:>; V-yana Senfonik heyeti, 21,30 
Sö;ıler _ 2 .SD Jak H_l! t n 0 1 k l slraıının plik· 
Jarı. 

MILANO - TORINO - FLORANSA. 
18.10 Ka · ı,ık mua ki, 20 Ha' erler, plik 

20,20 Haberi r, !'lak. 21/'.'5 Ke:t•. 22.2!l Tıyat
ro 22,50 Taııı;ı :- ni 1i od mu ik!ıi, 2~,"!5, Dana 
ı:li~ ları. 

PRAC 488 m. 
17,05 Stvan Ork • tra tak m 1 18 05 Müaa• 

h be, 18;5 Plik 18 5 D ra, (Jnal. \ 18,50 
Pl8k, 19,10 Z 'Ya "' t v e aırel, re ırivab, 19,30 
Atm .. nc ' ne,r:ynt, 20,10 Çocuk pro,ramı. 21 
O . erE. tle den mürekkep konıer. 23 Haberler, 
23.20 Alman ~• baberl ~ r, Film. 

ROMA 441 m. 
18,15 Piyano ve t ıganni 21.20 Tagannili 

21 .20 Taa:annil : k ·· ıer, 21.50 Haf:.f muaiki, 
B 0 K J.t E Ş 394 m. 

13 Habı: rler. p 'ik . babe . le r, p'ik, 18 R adyo 
orkes tra••, haberler, 19.20 Taıanni, 19,30 Rad· 
yo orke~tr•a ı, latanb ı:l aülü oper. t in <-' en 
(Fal! , pat'~al r , 2 . On.ver•İte derıi, 20,20 
plik, 20,40 konferans, 21 Kat"tet takım~n 
konseri, 21.30 Konferans, 21,45 Klarine t mu• 
a :kiıi, bab Jrler, 21 Karı ı ık konser. 

B R E S L A U 325 m. 
18,2!> HafJ mu,.iki, mu ababe, 20 Alman 

halk ,arkları, 21 Hab erl Jr, 21,!S Şair ve rea~ 
ıamhk, 22 Brabmı'in eıe leria::len konaer. 
2".25 Habe ler, 24 Ç.:.nıenelerin l

1&n ' :çi n ça.I· 
dı1 ları ml:aik, 2,05 G ( ce konıcıi. 2..30 Ber· 
linden konı er. 

111•••••• .................................. .. r--
haneci başını salladı: 

- Geliyorum .. 
Bana' dönmüttü: 
- Görün de halime acıyın. Söyle 

bir ahbapla doya c!oya konusmağa 
hasret kaldım. Eh, her zanaatın bir 
pürüzü vardır. Bizimkisi de bu cinı .. 
Ne otur, ne konuş, değil mi beyimo?. 
Is olsun da rahat olmasın. Bakın, bu 
sabah ampulleri yeriden değittirdim. 
Nasıl parlak yanıyorlar. Raflara da 
dıkkat etmiyorsun beyiır.o. Bu sabah 
temizlettim, sildirdim. Adamın yüzü
ne gülüyor. Ben temizliğe meraklı a· 
damım.dır. Ne kadar yorgun olaam, 
aktamları her ıeyi temiz.letmeden, 
nizamına koymadan dükkanı kapa
mam. Gözüme uyku girmez. Bir illet 
bu, ne yaparaın? Eh, mutlaka bir illet 
olacakıa böyle ohun. Bep paraya ıi
mit var, elbet bunda bir is var. 

Bir başka garson onu çagırıyor
du: 

Kollarını açtı, yüzüme mahzun 
mahzıuı haktı: 

- Neler çekiyorum, görüyorsu
nuz, rahat bırakmazlar ki.. Herkese 
dert anlatan, dert anlayan var, anla
mayan var •.• ve ıaire ve saire .. 

(SQyledikleri uzun gidecek. Bura
da keatim.) 

SEM 

Dans bilmem, Retit Bey onun da 
çaresini buldu. 

- Kır balosu eğlencelidir. O ka
dar teşrifat aranmaz. Ben de git
mek istiyorum. Sıkılmazsın. 

Retit Beyin de beraber olutu iyi. 
lstanbulun bir de fU alemini gÖr• 
mek hiç fena değil. Kalabalık bir 
yerde patronumla beraber bulun
makta tehlike de yok. 
Sustuğumu gören Retit Bey kara

rını verdi: 
- Düşünmeğe lüzum yok. Gide

riz. Ben timdi telefon edeceğim. 
işten çıkınca terziye uğrarsın. Za
ten sizin apartımandan uzak değil. 
Karsı sıranızda .• 

-· Siz bilirsiniz efendim. 

* * * Şefik Beyin umumi vekaletname-
sini hazırladım. 

Bu Şefik Bey herhalde çok zen
gin bir adam olacak .• Vekaletname
de ismi geçen bir çok apartıman
lar, hanlar var. Hepsinin gelirini 
tahsile, mukavelelerini yapmağa 
Refİt Beyi vekil tayin ediyor. Bu
nun için de Re,it Bey ayda üç yüz 
lira alacak. Ne iyi if. 

Refit Bey geldiği zaman her 'eyi 
hazırdı. Notere yolladık. O gün Çi
mento 'irketinin umumi içtimaı ol
duğu için Re,it Bey ak,ama kadar 
metguldu. Çıkarken talimat verdi: 

ıiA.Lı'ı..IN MAHdU :>U -

JACQUE 
CATELAİN 

Kruazör kumandanı üniformaaile 

SAADET YUVASI 
Franaızca allzlil ve 9arkılı 

filminde görünecektir. 
Sahne arkadaşları: 

Danielle DARRIEUX - EDITH 
MERA ve emsalsiı komik LU

CIEN BARUX 

Bu Çarşamba akşamı 

A R T i S T İ K' de 
(10066, 

lST ANBUL BELEDİYESİ 
Şehir T 

Yarınki Salı günü 
akşamı Etlat 21 de 

VOLPON 
Yazan F onson 
Türkçeye çevirer 
Bedrettin B. 

5 Perde 
Komedi 

29 T. sani ve 2 K. evvel ıünleri 
matine saat 18 de 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
meşhur ltalyan virtüozları CARLO 
ZECCHI (Piyano) NERIO BRONEL
LI (Violoncelle) tarafından iki konser 
verilecektir. 

ELlM BlR ZlYA 
Sabık Maliye nezareti muamelii.· 

tı nakliye müdürü ve tehrimiz sa· 
nayi aleminde faaliyeti ile tanın· 
mı! olan Kazım Ziya Bey dün Ka· 
dıköyü vapurunda sektei kalpten 
vefat etmiştir. Arkasında büyük 
bir botluk birakan mümaileyhin 
cenazesi yarınki salı günü saat 10 
da Cerrahpaşa hastanesinden kal
dırılarak Kuzguncuk'ta Nakk~ta· 
ki aile kabristanına defn edilecek· 
tir. 

Elif Naci 
On yılda 

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

kitapçıda bulunur. 8356 

Aarm umdeıi " MİLLiYET " tir. 

ABONE 

3 aylıiı 
6 .. 

12 
" 

ÜCRETLERİ: 
Türlci7e i.oin 

L. K. 
4-
7 50 

14-

Hariç için 
L. K. 
a-

14 -
28 -

Gelen ••rak seri •er.ilme~- Müddeti 
seçen nü.ıhalar 10 kuruıtur.- G.%ete •• 
matbaaya ait i,ler için mü.diriyete mÜ• 
racaat edilir. Gazetemiz ili.nların mea'u· 
1i?etini kabul etme:ı.. ' 

- Şefik Bey gelecek olursa no
tere kadar zahmet edip bir imza 
etmesini rica et. Ali Efendi kendi
sini notere kadar götürür. Şahide 
lüzum olursa kartıki yazıhanedeki 
Raif Beye de rica ediver. 

Çıktı. 
Şimdi bütün dütüncem Pertcnbe 

aktamı •• Retit Beyin gönderdiği 
terzihane hannnefendi ile gittiği· 
miz yerlerden büsbütün batka •• Afi• 
rupadan gelmit bir çok modeller 
var. Çok lüks bir yer •. Bunları üze
rimde prova ettiler. Siyah bir tu• 
valet bana pek ıy1 gitti. 
Fakat rengini beğenmedim. Ay· 
ni modelin beyazını hazırlıyorlar. 
Yarın aktam provaya gideceğim. 

içimde coşkun bir sevinç var .• 
Baloyu öyle merak ediyorum ki! 

Bugün Mahir Beyin 'oförü Aziz 
büyük bir valiz içinde elbiselerimi 
getirip odacı Ahmede bırakım, .• 
Resit Beyin telefonundan sonra 
Ha.mmefendi çok kibar davrandı· 
Benim kindisine kırıldığımı hisset• 
miş olacak. 

O çok nazik hanımefendinin ha· 
yatma imreniyorum. Anlaşıldı ki 
hanımefendi de bana çayda göste· 
rip izah ettiği ,ık ve kibar hanını 
efendilerin bir batka türlüsü .. 

(Arkası var) 
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MEMLEKET 
HAIERLElli 

Kömür şehrimiz yurdun 1 

yüzünü ak ediyor 
Zonguldak'ta herkes işinde gücünde .• 

yol ve imar faaliyeti ilerliyor 

Zonguldak Valisi Halit Bey ve yeni yapılan Ortamektep .. 

ZONGULDAK, (Milliyet) - den yirmi iki mektep açılmıştır. 
İki gündenberi Zonguldaktaynn. Vilayetin iki yüz yedi mektebi 
Zonguldak tam manasiyle bir kö- vardır. Bu mektepler merkez; ka
nıür tehri .. Her nereye bakacak ol za ve köylerdedir. 
sanız, fabrika bacalarının bir an Asayi, .. 
kesilmiyen dumanlarını, boyuna Zonguldak vilayetinde asa:ırit 
kömür tafıyan vagonları görür, çok iyidir. Gerek kazalar, gerek 
görültülerini ititirsiniz. on bini geçen amelenin bulundu-

Zonguldakta herkeı iti ile met ğu merkezi vilyette pek ufak 
guldür. En büyüğünden en küçü- vakalar hariç tutulursa mühim hiç 
ğüne kadar mutlaka herkesin yü- bir tey yoktur. 
zünde birer kömür tozu vardır. Sıhhi vaziyet 
Fakat bu karalık yurdumuza para Vilayetin umumi sıhhi vaziyeti 
girmesi topraklarımızın zenginlet iyidir. Bazı mıntakalarda beledi 
mesi için yüzlerimizi ak eden bir bir tekil alan sıtma ve frengi var
hadisedir. sa da imha ve tedavisi için gayret 

Zonguldakta ilk defa kömürü le çalışılmaktadır. 
"Uzun Mehmet" namında birisi Kazalarda frengi mücadele he 
bulmuştur. Kömürün bulunma ta- yetleri, dispanserler bulunmakta
rihi 8 Teşrinisani 1295 tir. llk de- dır. 
fa Uzun Mehmet; kömürü Ağrı Zonguldakta en havadar bir 
nıevkiinden çıkarm19tır. mahalde muntazam ve mükem-

Bu sene, bu çok kıymetli ada- mel bir hastahane vardır. Kozlu
nıın namına her yıl yapılmak üze- da da bir hastahane bulunmakta
re Uzun Mehmet kömür bayramı dır. 
günü yapılmıt ve timdiye kadar Halkın istedikleri 
kendi toprağımızda kendi Türk 
amelesinin aziz bileklerile çalıttı
ğı ocaklarda "Sen Bart" günü bu 
suretle ortadan kalkmı,tır. 

Bu merasim Belediye tarafın
dan açılan Dere rıhtımı ve Uzun 
Mehmet caddesi ve Uzun Mehmet 
Parkında coşkun tezahüratla kut
lulanmıttır. 

Bu gün Zonguldakta Ereyli, 
leozlu şirketleri vardır. İt Banka
aının açtığı ocaklardaki mesai 
trıemleket iktisa~yatını ~ok kuv
vetli bir cereyanla yükseltınekte
dir. 

Daha bir çok hususi ethasa ait 
ocaklarda da binlerce Türk amele 
•i çahfıyor. 

Yollar 

Memleketin yegane bir cadde
si vardır. Oradan sabahtan akta
ma, ak,amdan sabaha kadar ocak 
!ardan iskeleye kömür taşıyn tren 
ler gelip geçiyor. Fakat bu cadde
den de simsiyah çamurdan karşı
dan karşıya geçilmiyor. 

Belediyenin himmeti beklen
mek zamanı geçmiş, nihayet Zon
guldağın "yol yapıcı ve mektepçi" 
namı ile şöhret kazanan genç vali 
si Halit Beyin kat'i tedbir ve hare 
keti ile cadde bir müteahhide iha
le edilmif .. Yakında parke döşene 
cektir. Halk bununla beraber bir 
de ortamektebin liseye tahvilini 
istemektedir ... 

Galip Fuat 

Elazizde geceler 

Tekirdağ, inkişafı için, 
vilayet. kalmak isteyor 

Bir tren hattı da 
T rakyanın ihraç 
TEKİRDAC, (Milliyet) - Hü

kumetimiz tarafından lağvedilecek 
vilayetler meyanında T ekirdağın 
da bulunduğu ve lağv keyfiyeti hak 
kındaki layihanın Devlet Şurasına 
tevdi edildiğini bazı gazeteler yaz
mışlardı. Bu vaziyetin ne dereceye 
kadar doğru olduğu buraca meçhul 
ise de vilayetin ati ve istikbali nok
tayınazarından Tekirdağr vilayeti
nin lağvı cihetine gidilmiyeceği 
kuvvetle zannediliyor. Esasen Trak 
yanın bir incisi olan şehrimiz Mar
mara havzasının iktisaden ehemmi
yeti haiz bir iskelesidir. Binaena
leyh daima inkitaf ve ilerlemeye 
müstait böyle mühim bi vilayetin 
lağvi iktisat işleri üzerinde bir te
sir husule getireceği kanaati bura
da umumidir. 
Tekirdağ vilayetinin on sene zar-

' 

yapılsa 
iskelesi 

Tekirdağ 
olacaktır 

drr- Fabrikalardan biri şarap diğer
leri un fabrikasıdır. U u fabrikaları 
dahildeki ihtiyacı temin etınekle be 
raber Kırklareli ve İstanbula vasi 
mikyasta un ihracatı vaki oluyor. 

Şarap fabrikası asrın bütün mo
dern tetkilatı havi ve Avrupada bi
le emsali pek nadir bir müessese 
halini almıttır. Mutlak surette Trak 
yanın iki valilik olarak bırakılma
sı hükumetçe şayanıarzu ise biri 
Edirne diğe vila'yet te Tekirdağ o
larak kalmalıdır. Gerek ziraat saha 
sında, gerek sanat ve ticaret ale
minde Trakya tehirleri arasında 
Tekirdağ birinci derecede gelir. 
Cümhuriyetin ilanından sonra on 
sene zarfında terakkiyat iktisaden 
yükselmeğe müsait bir şehir hissini 
verir. 

Trakya tehirlerini Tekil'dağına 

T ekirdağda sahilden görünen bir fabrika 

- .. 

Tekirdağ limanının görünü,U 

fında ecnebi ·diyarına vaki olan bağlıyan bir timendifer hattının da 
ihracatı (9,899,740) lira olup ecne- burada intasr mümkün olduğu tak
~i diyarından idhalat ise (889,010) dirde bütün Trakya tehirlerinin 
lıradır. Gün geçtikçe ehemmiyeti idhalii.t ve ihracat merkezi olmağa 
iktisadiyesi artan mmtakamızda namzet T ekirdağnnızın merkezi hü 
fabrikacılık ve sanayi itleri de inki- kı'.lmetçe ve büyüklerimizce -vilayet 
taf etınektedir. Halen merkez ka- olarak bırakılacağı kuvvetle ümit 
zada 30 fabrika ve 50 değirmen var ediliyor. 

Bet yüz yetınif bin liraya vila
Yetin bütün yollarını yapmak için 
Çalışan "Cümhuriyet İntaat Şirke
ti" 20 Mayıa 933 tarihinde ite bat 
lamıttır. yapılan ve yapılmakta o
lan yollar iki kısımdır. Yeniden 
Yapılan yollar, tamir edilen yol
lar .. 

Zonguldak - Devrek; Dev
rek - Re9adiye: Bartın - Saf
l'anblu; Safranblu - Araç; Zon
guldak - Çay Cuma; Devrek
l::reyli yolları üzerindeki menfez ' 

Memlekette spor temasları 

Ve köprüler yapılmaktadır· 
Zonguldak - Çay Cuma yolu 

Fi!yos hattının Çay Cuma istasyo. 
lluna bağlandığı için iktısadi vazi 
Yet üzerinde çok ehemmiyeti var
dır. 

Şirket bet ay zarfında yüz yir
hıiden fazla menfez ve köprü yap 
llııttır. Yollar üzerinde faaliyet 
devam etmektedir. Yollarda on 
lldedi tirketin, yedisi vilayetin ol
tııak üzere onyedi silindir çalış
llıaktadır. Devrek - Ereğli yolun 
da sekiz, Devrek - Retadiye yo
lıında yirmi kilometre fOse ve tes
\'iyei turabiyesi yeniden yapılmiş
tır, 

I ktısadi vaziyet 
. Vilayetin iktısadi vaziyeti çok 
1Yidir. Buhrandan müteessir olmı
l'an bir yer varsa o da Zonguldak 
~r. Civar vilayet ve kazalarda it 

bulamıyanlar Zonguldağa gelir ve 
Urada para sahibi olurlar. Kö

lrıür ocaklarında ve yollarda çok iş 

k"a.rdır. İhracat batlıca: Kömür, 
ereste, ve yumurtadır. 

M aaril işleri 
I Merkezde altmış bin lira sarfi
e bir ortamektep yapılm19tır. 

l\tektepsiz kalan pek çok köyler
cle mektepler açılması için çahşıl
tnaktadır. Bu sene köylercle yeni-

Elôziz'de bir sokak 

ELAZİZ (Huıusi) - Vilayeti
mizde tiyatro, ıinema gibi eğlene
cek ve ayni zamanda halkı bir ara
da bulunduracak bir vasıta yoktur. 
Sinema binasının intası henüz ik
mal edilmemiştir. Fakat buna mu
kabil şehirde çalgılı, çalgısız on 
beş yirmi kahvehane mevcuttur. 
Halk geceleri saat 10,l l e kadar 
kahvelerde vakit geçirmektedir. 

Burada bilhassa gece hayatı gö
ze çarpmaktadır. Gece 9,10 a kadar 
bir çok dükkanlar açıktır. Cümhuri
yetin millete bahşettiği serbestiden 
ve asayişin mükemmeliyetinden ka
dınlı erkekli her fert geceleri aza
mi derecede istifade ediyorlar. 
Aktamları caddelerden kadın ve 
erkekten geçilemez. 

Gündüzleri çahtan halk geceleri 
bol elektrik ziyaları altında dolaşa
rak yorulan dımağlarını dinlendir
mektedirler. 

Ayvacık sporcuları Bayramıça gittiler 
AYVACIK, (Milliyet) - Bu yıl seyahat yapb. 

~~~ahar sporl~. bey~nl! a-eçiyor. Gençler çok nqeli idi. Seyahate 
Butun futbol kuluplerı faalıyette. Ay Hakiın, Jandarma kumandam Maa
vacık aporcuları bir gezinti ve bir ta rif memuru, Mal.müdürü beyle'rle bir 
nıpna yapmak üzere Bayramıça gi- aıbhat memuru, iki muallim arkadat 
dip geldiler. ve 20 aporcu iıtirak etti. Ayvacıktan 

Bayramıç Ayvacığa 50 K. M. u- Ezineye kadar olan 25 kilometrelik 
zak, kısmen muntaza'!l toıe.si olan yol yol kıımen arızalı olmasına rağmen 
!ardan ":n~~k otomc>bılle buradan iki yazın ve sonbaharda iıliyecek halde
saatte gıdılıyor. Salı sabahı erkenden dir. Yalnız saraınblara tahammül et
h":~ekete ha:ı;ı~l~n~ık. Bir otobilıten mek lazım. Tesviyei turabiye halinde 
murekkep kafılc.:ıız çok eilenceli bir olan bu yoldan giditin zahmetini Ezi-

----~-~--~-----~· 

Çaycuma nahiyesi nden bir manzara 
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Hergün bir gazı 

Malımızı satmasını öğren
dik.. diyebiliriz 

Satış yapmak güçleştikçe sahcıların 
marifeti de artıyor 

Ben bir feye dikkat ediyorum: 
Para kazanmanın güçletmesi, 

müfterinin elini eteğini çekmesi, 
aht veritin durgunlatması, satıcı
ları ümitsizliğe dütürmedi. 

Bilakis, satıt yapmak güçleş
tikçe, satıcıların mukavemetleri 
ve tahammülleri arttı. 

Vaktiyle mütteriyi, bir Ufak gi
bi kapısından kovan batı abani 
sarıklı ihtiyar yağlıkçılar bile, tim 
di kuzu gibi oldular. 

Mal beğendirmek için ne yapa 
caklarrm bilmiyorlar. 

Vaktiyle sahibi Türk olan bir 
mağazaya korka korka girerdik. 

- Bunu beğenmedik. .. Batka
sım çıkar! Demek, ne haddimize 
dütmüştü. Tezgah batında oturan 
eli tesbihli, başı takkeli ihtiyar 
hemen katlarını çatardı: 

- Bizde olan bu! .. İster al, is
ter alma! .. 

Eğer biraz daha canını sıkacak 
olursanız, yüzünüze karşı haykı
rırdı da: 

- Seni adam sandık ta en iyi 
çetitlerimizi önüne döktük... Pa
rana göre mal istesene! 

Siz, süklüm püklüm çıkarken, 
o arkanızdan kim bilir ne küfür
ler ederdi. 

Dükkan, tezgah sahibi olan 
hiç bir Türk vatandatında timdi 
bu kabalığı göremiyoruz. 

Bilakis, içlerinde o kadar na
zik davran;lnlar, var ki, insan, bu
radan bir fey almadan çıkarsa de 
rin bir utanç duyuyor. 

Satıt yapmak zanaabm bütün 
satıcılar kusursuz öğrendiler. Müt 
teriye döktükleri di1' ı.:ıi, deyme 
müdaheneci taklit edemez: 

- Ayak turabı olayım hanım
efendimiz .. Bir kere de bizim ma
ğazadakileri görün! .. 

- Na~I bir tey emir buyurulu
yordu, beyefendi hazretleri? 

- Zatıi.linizi memnun bırak
mazsam, haddim olmıyarak on 
paranızı almam efendim ... 

En çalımı yüksek mağazaların 
önünde bile mutlaka birer çıgırt
kan var: 

- Son moda ipeklilerimiz gel
di efendim.. Mantoluk, ropluk, 
fantazi kumaşlar .... 

- Her keseye uyğun gabardin 
!erimizi görmez misiniz? 

Bizim köte başındaki seyyar 
kitapçı bile, satış yapmak sanati
nin gafili değil. Aylardanberi, ö
nünde ayni kitaplar ... Ve ayni tera
ne: 

- Son bunlar... Efendi son ... 
Başka yok! ... 

Postahane önünde bağıran ba
ğırana: 

- Düklrun kiramız yok ta on
dan ucuza veriyoruz. Aldanma
malı ... 

- Y etınit bete alma. .. On be
te bu defter! 

ne • Bayramıç muntazam ıoseainde 
yol alıı unutturuyor. 

Bayramıç lhymakamı, Belediye 
Reisi Maarif memuru, Gençler birliği 
reiıi ve ıporcular kafilemizi kasaba 
kenarında ka!'§ıladılar. Hep beraber 
gidiyoruz. 

Hükumet ve Belediye önünden 
geçtikten aonra uzun ve muntazam 
bir çarııya girdik, beı on dakika da
ha yÜrüdük. Halk Fırkasına geJm;,. 
tik, orada durduk. Bayramıç Gençİer 
birliği reiıi Mehmet Bey tarafından 
gençliğe ait bir hitnbe söylendi. Bu
na mukabil kafilemiz reisi Şükrü Bey 
tarafından da bir hitabe söylendi. Ve 
ce;lcun alluılarla karıılandı. 

Her iki kaza gençleri için temasa 
vesile olan bu ziyarette Bayramıçlıla
rın baımda kaymakamı Zeki Beyefen
di olduğu halde misafirlerine kartı 
gösterdikleri candan misafirperverlik 
Ayvacıklılan çok mütehaHia etmiı
tir. 

Bayramıç kasabası mamur ve ka
labalık bir kasaba. Bilhaaaa mektep
lerinde her gezicinin gözüne çarpan 
bir varlık var. Muallimleri çalışmıı
lar ve itlerini baıarmıılardır. 

Kasaba güzel caddeleri ve büyÜk 
mağaza1ariyle, muntazam gazinola
riyle bir varlık gösteriyor. Bayramıç
lrlar kasabanın en iyi ve göze çarpan 
bir yerinde büyÜk ve muntazam bir 
spor sabasına malik. 

Kazanın çalııkan Kaymakamı Ze
ki ve Belediye Reisi Yahya Sezai Bey 
lerin eserleri her yerde görülüyor. U
yanık bir gençliğe ıral ik olan Bayra
rnıç hanun)an asra uyf". ·ın bir tekil
de giyiniyorlar. Çarıaflı Hanımlar 
pek az. 

Bayramıçta helvacılık ve ziraat 
mühim bir yer almııhr. Bilhassa su
sam helvaları çok meşhur. 

Son zamanlarda zeytinciJik ve 
bağcılık inkişaf etmiştir. Çok güzel 
helva yapmakla şöhret bulan Bayra
mıç helvacıları civar kazalarda mü-

Üzümcü, küfesinde çürüttüğü 
ektimit üzümleri için: 

- Ha Çavu9 ha! ... 
Müvezzi, havadisin en durgun 

gününde: 
- Deh .... tet. .. li yazıyor! .. 
Balıkhaneden geçerken: 
- Şu mala bak be!.. Toriğin 

böylesi on kuruşa!.. Balık, deyip 
geçme efendi.. Eti de var, canı 
da ... 

Kasabın bacaklarından çenge
le astığı Karamana iltifatı: 

- Buz gibi Dağlıca gel!.. Kırk 
bet kuruşa Dağlıç! .. 

Bazı mağazaların camekanla
rında dişlerini sırıtarak, yüzünüze 
gülen föyle bir ilan: 

- Kırk bet sene için garanti !. 
O zamana kadar kim öle, kim 

kala. .. Diyeceksiniz amma, ben si 
ze burada satış sanatından bahse· 
diyorum. 

Öğle saatlerinde, lokantalar
dan hararetli davetler olur: 

- Buyursunlar beyim!. Döne
rim halistir efendim .. 

Cuma, günleri, mahalle çocuk
larının toplandığı meydanlarda, 
paket paket çikulataların arasın
da cızır cızır öten bir gramofon ... 
ve gramofonu bastıran gün görme 
mit bir ses: 

- Boş yok... Gramofon, çıku
lata, bisiklet... Alan· kazanıyor .. 
Beş kurut verelim, iki bin bet yüz 
kuruşluk hediye alalım ... 

Yol da giderken, birisi kolunuz
dan çeker; elinde bir piyango bi
leti vardır; bÜtün ciddiyet• ile: 

- Beyefendi .. Gel.. Kaçırma 
bu fırsatı! .. Vallahi içime doğdu. 
Diye başlar, ve sözüne devam e. 
der: 

- Al da bana dua edersin ... E
lim, uğurludur. Adresimi de tak
dim edeyim.. Fakiri unutmanı
mz ! 

Bir birahanede içiyorsunuz. Y n 
mnıza biri sokulur: 

- Çakılarım birinci İngiliz .. . 
Kafanız biraz dumanlı ise, b · r 

çakıya ihtiyacınız olduğu aklınıza 
gelir; sorarsınız: 

- Kaça veriyorsun? 
- Size bir buçuk liraya bırakı· 

rım .. 
- Amma yaptın ha.. Kırk ku. 

ruşluk çakı bir buçuk liraya olur 
mu? 

Kıs kıs güler ve çakının baş ta. 
rafını gözüne uydurarak: 

- Bu bildiğiniz çakılardan de· 
ğil... Der marifeti var! 

Çakının marifeti, içine lı'.iple 
seyredilen bir çıplak kadın resmi
nin konulmut olmasıdır. 

Satıt sanatının daha, nerelere 
kadar girdiğini birer birer yazma 
ğa bu sütunların tahammülü yok. 
Şimdilik muhakkak olan şey fU· 
dur: 

Malımızı satınaıını öğrendik! 

M. SALA.HATTIN 

him aabf yapmaktadırlar. 
Ayni gÜn akp.mı Bayramıçtan ha

reket ettik. Mi•afirperver Bayramıçlı 
!ar kaf..ilemizi yan yola kadar muzika 
ile geçirdikten sonra samimi bir su
rette uğurlanan kafilemiz Ayvacıia 
döndü. 

A. NiYAZi 

Zonguldaklılar çalışıyor 
ZONljULDAK, (Milliyet) - .ton

guldak Halk Fırkası reiıi Mitat Akil 
Beyi Fırka bina•ında ziyaret ettim. 

Bana vilayette haHaten Zonguldak. 
ta yapılan Cümhuriyet bayramı ıenlik.t 
!erini anlatb. 

Bayram Zonguldakta denilebilir ki, 
emaalıiz olarak kutlulanmııbr. Baıtan 
bap tehir, reımi, huıuıi müeııeıeler, 
kömür ocakları, fabrikalar, halk, mek· 
tepler bayrama candan kopan bir teza
hüratla iıtirak etmiıtir. Pek çok yerler 
de muazzam taklar kurulmuı, her taraf 
fırka bayraldariyle örtülmü§tÜr. Heye
canlı nutuklar verilmi§, Cümhuriyet 
milliyet mefkuresini yaıatan konferans
lar tertip edilmiıtir. 

Devrek kazasınd'a olduğu gibi, bura
da da köylüye büyük bir ziyafet veril
miş, köylü gecesi yapılmıt, köylü ha• 
nımlar baıta Vali Bey olduğu halde bü 
tün memur aileleriyle beraber oturmuı· 
lar, gece bu ailelerde misafir alakonul· 
muşlardır. 

Yeni yapılan Halkevinin açılın>. ıu 
rasimi de çok cotkun tezahüratla yapıl· 
mışbr. Halkevinde muazzam bir Gazi 
dairesi vardır. 

Evin bütün ıubeleri fasılasız bir -
retle çalışmakta, h<.lk, köylü bu mesa
iden yüksek faydalar a!maktadır. A
masradaki sepetçilik ve şapkacılık fahri 
kasiyle, Ereğlideki balık konserve fab
rikasının işJ~ri her gün İ!:.k" c- r, doğru 
gitmektedir 
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Herkesi heyecana 
Veren hadise 

(Başı 1 inci sahifede} . . • 
nnın teessürünü mucip olan bir ıptıla
ıı vardı, kokainömandı. Bu iptiliya a
ra.sıra rakı içmek te inzimam ediyor· 
du. Dostları çok sevdikleri Amca Be
ye bilhassa kokaini terk~tmesi için ri .. 
calarda bulunuyorlar, bu menhus ze
hirin dimağ Üzerinde yaptığı tahriba
tı anlatmağa çalı§ıyorlardı. Pek usta 
bir eczacı olduğu için kokainin mahi
yetini ve onun tesirlerini herkeıten da· 
ha yi bilen Amca Bey bu bayırhahane 
tavsiyelere tefekkür etmekle beraber 
bu ipti13.dan vazgeçemiyor, mukadder 
akıbeti tacil ediyordu. 

Nihayet olan oldu ve Amca Bey 
doetlarmı teessürlere garkeden bir a
kıbetle delirdi. 

Amca Bey nasıl delirdi? 
Amca Beyin her tavrı babacanca i

di. Mecliılerinde daima neıe verir, 
kendini sevenlere mukabil hürmet ve 
muhabet ibzal ederdi. Hatta düne ka
dar bu vaziyetini muhafaza etti. 

Son bir haftadır halinde bir gayrita
biilik seziliyordvı Sokakta batı açık 
ve kravatıız dolatıyor, biraz dalgın 
bulunuyor ve adeta kendi kendine 
söyleniyordu. Fakat gene etrafına il
tifatlar savuruyor, kimseyi tereddüde 
düıürmüyordu. 
• Sezilen bu gayritabiilik evinde da
ha fazla nazal',ldikkati celbetmiş ola
cak ki oğlu Adli Bey pederinin hasta
hanede tedavisi için Mazhar Osman 
Bey;den bi.r de rapor almıştı. Hasan 
Bey dün hastahaneye götürülecekti. 
Fakat dün aktam saat 17 de, Hasan 
Bey mülhit bir buhran geçirdi. Kendi
sini hastahaneye götürmek için evin 
önüne otomobil geldiğini görünce: 

- Beni ecnebilere mi teslim ediyor
ıunuz? 

Diye haykırdı ve hem~n iki taban
c:aımı birden alarak evin Üıt katına 
çıktı. Odanın içinde raatgele ate§ et
meğe ba,laclı. Bu buhran o kadar a
ni oldu ki ev halkı ne yapacaklannı ıa • 
fırdılar ve hemen evin altındaki bele
diye daireaine kaçtılar. 

:Amca Bey yakalanamıyor .•• 
Zaten günün her ıaatinde kalaba

lık olan Cağaloğlu caddehinde bu ha
dise ciddi bir heyecan uyandırdı. Her
kes Amca Beyin evinin önüne toplan
dı. Amca Bey çatıda duruyor, arada 
ıırada: 

- Allaaaah .••. diye haykırıyor, po
lislerin teslim olmasına dair ricalarına, 
tehdit derecesine varan ısrarlanna ku .. 
lak aomıyordu. Elinde dolu iki taban
ca vardı. Bu .,eziyette kendi.ini yaka
lıyacak babayiğit le bulunamıyordu. 
Nihayet, toplananlardan birisinin ak
lına geldi: 

- itfaiyeye haber verin .. İtfaiye su 
sıkar, aeraemletir, yakalar./ 

Denildi ve bu fikir umumun tasvibi
ne iktiran etti, telefona koıuldu ve it
faiyeye (yangın!) işareti verildi. 

itfaiye geliyor ..• 
Jtfajye getinciye kadar seyircilerin 

araomdan iki babayjğit çıktı. Bunlar
dan birisi bir Laz delikanlm idi. Fe
dai olarak eve gim1ek ve Amca Beyi 
yakalamak istedi. Fakat kapının o
nünde ceaareti kırıldı. 

Bu esnada mahalle bekçisi Mustafa 
Ağanın sesi iıitildi: 

- Ben bu iti yaparım, yalnız aiz 
tedbirli davranın ..• 

Ve bekçi Mustafa Ağa yavaıça ka
pıdan içeri girdi, biraz aonra da çatı 
arasında göründü. Amca Bey bekçi 
Mustafa Ağayı gönnemİ§tİ. Mustafa 
Ağa, atik bir hareketle Amca Beyin 
kollanna sarıldı, tabancalarını yere 
d iiıürdü ve onu. zaptetti. 

Amca Bey evvela biraz mücadele 
et nek İstedi, fakat bilahare bundan 
vazgeçti, tam bir tealimiyet gösterdi. 
Giden diğer yardımcılann da muave
n ~tile atağı indirilerek hazırlanan o .. 
t .. mobile bindirildi. Bu esnada itfai
) e de gelmişti. Fakat artık itfaiyeye 
'Lizum kalmamrıtı. 

Amca Bey otomobile bindirilirken 
de biraz mütkülat çıkardı. Elini batı
nın üze-rinde dolaştırıyor: 

- Batım gözi~'"'D. sadakası olaun ! 
der gibi vaziyetler yapıyor "Allah,, di
ye haykırıyordu. Müıkülatla otomobi
le konuldu ve Polis Müdürlüğüne gön
derildi. 

Amca Beyin davası .. 
Amca Beyin babası Şeyhületibba 

Nafiz Pata vefat ettiği zaman, Amca 
Bey, gene böyle bir kriz geçirmiı, hat
ta övey validesi a).,yhine bir dava a
çarak: 

- Babamı servet~ne tamaan zehir .. 
leyip öldürdüler. 

Diye iddia etmifti. Bu dava tabii 
mecraımı takip etti ve dava Amca Be-

Milliyet'in romanı: 67 

Amerika- Rusya 
(Başı 1 inci sahifede) 

redilmittir. 

M. Litvinol'un beyanat. 
MOSKOV A, 19. A. A. - M. Litvi

nof, matbuat mümesıillerine aıağıdaki 
beyanatla bulunmuıtur : 

~ N oktai nazar teatilerinde bulun
mak, yalnlZ maziye ait olan ve haledil
memiş bulunan meselelerin müsait bir 
surette ' "seri bir tarzda halli için za .. 
ruri olan ıartları ihdas etmekle kalmıya
l'ak ayni zamanda iki büyük Cümhuri
yetin hakikaten dostane münasebetleri
nin inkitafi ve müılihane bir surette 
te§riki meıaide bulunmaları tarihte yeni 
bir sayfa açmıttır. iki memleket arasın
da iktisadi tetriki mesai imkanlarından 
azami derecede iatifade edilecektir. Dün
kü akit, sulh eseri üzerinde çok müsait 
bir teıir icra edecektir. Aramızda ma
zide hakiki ihtilaflar zuhur etmİ§ değil
dir ve istikbalde de çıkacağını beklemi-
yoruz. ... IJI .... 

iktisadi ve harSt teıriki meoai ve sulh 
lehinde mücadele için ihzar edilmit olan 
ııemin geniıliyecektir. Bir çok kimseler, 
Sovyet Rusya hakkıııda bir takım masal
lar uydurarak ortalığa yaymaktan zevk 
duyuyorlar. Bu sebepten dolayi Amerika 
reisicümhuru her §eyden evvefbenden 
Sovyet Rusya hükiiınetinin diğer mem
leketler tebaası hakkındaki siyaaetine 
dair malumat istediği zaman hiç müte
hayyir &lmadım ve kendisine etraflı ma
liimaı verdim. Reise hitaben bir meplup 
yazarak Ruayada c!in ve mezhe!J hakkın
da mevcut olan kanunu izah ettim. Çün
kü kendisi Amerikahların Sovyet Ruaya 
da kendi dini ayinlerini ıerbeatçe icra e
dip edemiyeceklerini öğrenmek istiyor~ 
du ve bu hususla pek ziyade alakadar 
görünüyordu. ,J 

Reis, ayni zamanda ecnebilerin Sovyet 
Rusyadaki hukuki vaziyetlerini aordu. 
Kendisine ecnebilerin her noktai nazar• 
dan Sovyet kanunlarına tabi olmaları 
lazım gelmekte olduğunu ve ecnebiler i
çin huıuı! ahkam vaz'ınm kabil olmadı
ğııu izah ettim. _ 

Kendiaine hitaben yazımı olduğum 
baıka bir mektupla Sovyet Ruayanın di
ğer hükıimetlerle olan münaaebatmın mü 
tekabilen birbirinin dahili itlerine kanı
mamak esasına iatinat etmekte olduğuna 
dair teminat verdim. 

Mevcut maddi metalibat meselesini la 
aa bir zamanda halletmek imkanı yok
tur,_ çünkü Sovyet hükümetinin tak.ipet
mekte olduğu ıiyaaet bu gibi meaelele
rin normal mli.naıebatın leeısüıünden ev
vel haledilmeaine müaait değildir • Bu me 
sele hakkındaki noktai nazar teatileri, 
her iki mer,leketin hüanüniyeti ve bu 
meseleyi mümkün olduğu kadar süratle 
haletmek hususundaki arzularını iıbat 
etmiıtir,. Bu husustaki hüsnüniyetimizi 
isbat etme!.t için bu meıelenin kat! suret
te haledilmesini beklemiyerek Sib.;rya A
merikan heyeti aeferiyeıi dolayiaiyle A
ınerikaya kartı ıerdetmekte olduğumuz 
metalebattan vazgeçmeğc karar verdik. 

Vashingtondaki Sovyet mümeSAillP•; 
Amerikan - Ru~ mühababnın ıadeSI Ooıa
yısiyle bir çok tebrik telgrafları almak
tadrrlar. 

Görüımeler 
VASHINGTON, 19. A. A. - Litvi

nof yoldaı dün maliye nazın vazifesini 
gören M. Morgentau ile Sovyet Rusya
nm yeni Amerika sefiri M. Bullit ile 45 
d.ıkikalık bir görüıme yapmıştır. Bu gö
rÜ§menin mevzuu bildirilmemektedir. 

Litvinof yolda§ bundan sonra bugün 
Vashington'da bulunan kabine azasına 
bir öğle yemeği vennİ§tİr. 

Almanlara göre 
BERLIN, 19. A. A. - Havas ajan-

11 muhabirinden : Batka ıeylerle fazla 
mefgu] olmasına rağmen Alman mat .. 
buatı Sovyet - Amerika anla~masına dair 
bazı yazılar yazmakta, bu hadiseyi Ja
pony~nın siyasi bir mağlubiyeti olarak 
göstermektedir. 

Çek gazeteleri ne 'diyorlar 
PRAG, 19. A. A . - Çek matbuatı 

Sovyet Ruıyanm Amerika tarafından ta• 
nınmasını fevkalade mühim bir hadiae o
larak telakki etmektedir. 

Yeni yere taşındılar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 

yaprak tütün, memurin, mamulat ve 
netriyat kısımları Selanik .Bankasının 
üat katına taşınmıtlardır. 

Devlet Bankası lstanbul ıubesi, ya
kında inhisarlar Umum Müdürlüğü 
binasının tahliye edilen kısımlarına 
nakledilecektir. 

---·----·············· .. ··--·-· ..... __ _ 
yin kavli mücerredinde kaldığı için 
İspat edilemedi. 

Amca Beyin bu akıbeti cidden ha
zin ve f8.yanrteeaaürdür. Amca Beye 
acil şifalar temenni eder, ailesine de 
teessürler beyan ederiz. 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da •inema 

Yazan: VICKJ BAUM 

tekrar gelebileceği yolunda müphem 
bir hiL Winalow sıcak. Ölü ve toz içıı.
de ...• Karanlık çöki.yor, vitrinler ay· 
dınlanıyor. Beraber gidip eczahane
den kömür alıyorlar Uç kutu birden 
Otele gidiyorlar. latl'lyon yanında sim 
aarların indiği bir otel. Divanhanede 
bir çok insanlar salıncaklı koltuklara 
kurulmuşlar. · 

O!iver uzun müddet aynanın karıı
aında durup yüzüne bakıyor; nasıl o
lup ta kendi kendine benzemediğine 
hayret ediyor. Evet. Siması da değİf· 
miı. ismine varıncıya kadar. Edward 
O. Drake. Evet, Edward O. Drake'in 
keyifsiz olmağa, tayyarede hastalnn
maıfa, gülünç bir tarzda hareket et
meğe, ıancılanr,ııya, ikinci sınıf otel
lerde .oturmağa, gazeteciler, kadınlar 
ve halk tarafından rahat bırakılmağa 

yıldızlarının romanı 
Terc2111e: KAMRAN ŞERiF 

hakkı vardır. ETTelce de böyle bir ia
tihı \ • geçirmiıti. Oxford Darülfünu
nu talebesi, diplomat oğlu Edward 
Drake, sinema aktörü Oliver Dent ol
muıtu. 

Dünyanın en güzel adomı, panl pa
nl tebessümlü afi§ oldu. Tekrar bir is
tihale geçirip kendi tah•ıyetinden kaç
mak, Oliver Dent'i ortadan kaldırmak 
bot bir tey olacaktı. Gelecek filme ka
dar Oliver Dent yok. 

- Tamam. Bırak Allahını sever
sen .. Evet biliyorum: Gelecek filme ka 
dar .• Haydi Tobias, merak etme .. Se
ninle Clearwarler'e gidip nah böyle 
sazan balıkları tutacağız ... 

Aynada diline baktı: Biraz evvel 
yediği kömür pastillerinden dili simsi
ya olmuştu. lyileşmiıti. Ağrı yok. 
Müphem bir endişe. 

, ,,. ~ ...... ... 
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Türk spor 
Gençliği 

(Başı 1 inci sahifede} 
zımgelen esaslar hangisi iıe başlanmıı 
ve hedefe varılm:ıı k itin mesafe ne ka .. 
dar mümkünse ckadar kıaaltılmııtrr. Bu 
vadide uzun uza.fıya ıöz ıöylemeye ih
tiyaç v.,,. mı bilmem? içinizde sporun bi
dayetinden beri bir çok teşekküllerde 
yer almıt arkadatlanmız pek çoktur. Ve 
daha kat'i olarak bütçemizi tetkik etmek 
1naksade vefa ede: zannediyorum. O va
kit büyük inkilabonızm bu sahada yük
ıek tecellisini görerek müstarih olursu
nuz. Kemmiyet itibarile ne ise keyfiyet 
itibarile de öyledir. Sporun g •çen dev
relere nazaran gerilediğini r:öyleyenler 
vardır. Bu tenkitlerin hükümsüzlüğünü 
İspat için fikir sarfetmeği bile zait adde-
derim. l~ jıj 

Cümhuriyet ılevrine kader lstanbul
dan sonra ancalc bir iki Viliıvetimizde 
biraz spor hevesi mütehede edilirken bu 
gün yakında daha iyi tanzime muvaffak 
olacağımız vatanın her tarafına yayılan 
bir •por faliyetinin karıısında olduğumu 
zu ilive etmek isterim. 

Arkdaılanm 1 
Bugünkü sporla dünkü ıpor arasın

da bugünün lehine ~ok farklar vardtr. 
Bunu içinde yaıadığnnız için göremeyo
ruz. Bir kere eski s)1or binb'.r mütkülata 
maruzdu. Çocuk velileri çocuklarının as· 
li s_!>orla ınel!aul olmalarına müıade et
mezlerdir ... Eıki sporda gürbüz yurtdat 
yetiıtirmek fikri hakim değildi. Bugün
kü s.eor terbiyesinin esaılnrrnda ve usu .. 
lü tar'ilarında İse temamen ilmi esaslar 
hakimdir. Dolayıaile bugünkü spor milli
dir. Gençleri Türk cemiyetine intibak et
tirmek ve onlara büvük içtimai kudreti 
vermek hedefi takip ile küzide arkadaş
larımızın idare ettiği Federasyonlar il
mi bir tarzda spor iılerimizi tanzim et
mektedirler. Adetleri az olmaaına rağmen 
ecnebi antrenörlerinden e~a!lı istifadeler 1 
edilmektedir. Sporun her kı•mına verdi- 1 

ğİmiz ehemmiyet ile ite ba1lanmıttır. Hü 
kiiınetin Almanyadan getirdiği alemıü
mul bir fÖhrete malik Kari Dim memle
ketimizin apor ihtiyacatmı bazı mmtaka
lan gezerek tetkik ve teapit etti ve ra
porlarını verdi. Bundan batka geçen se
ne en ıelahiyettar tahıslar spor ve genç• 
lik te,kilatı için ecnebi memleketlerin
de tetkikat yaparak raporlarını hazırla
dılar. Bu raporlar uzun uzadıya tetkik 
edilerek verilecek yeni karaılar spor tef• 
kil&tırun istikameti asliyesini letkil ede
cektir. Hepinizin malumudur ki spor me
selesi battan nihayetine kadar bir ilim 
ve ihtisas meselea.idir. 5!)()rda atılacak 
her adım bir tetkike, 6.crübeye, ilmi 
bir temyize muhtaçtır. Hükumetimizin 
deruhte ettiği bu yeni teşkilatın verece
ii cidd? semereyi ~imdiden huzurunuzda 
söylemek isterim. 

Muhterem arkıldaılar 1 
.... 

Bunları saymaktan maksadım milleti
mize ve sporcularımıza batladığımız iıe 
emniyetle, kat'iyetle velimi usullerle gi
riıtiğimizi bu veaile ile de ifıode .ımit ol
maktır. Son bir kaç aenelik birincilik mü-
1abal,;.,Jarm1 takip edenler ve Balkan 
müsabakalannda alman neticeleri bilenler 
sporun inki§Afı hakkında büyük ümitler 
bealeyebilirler. _,, 

Muhterem arkadaılar 1 
Biliyorsunuz ki ; bizde spor ama• 

törlük esasına müstenittir. Memleketi
mizin milli mefkU...,ıinin tahalluku için 
bu yolda tamimden batka çare var mı 
dır? .. Şurasını bir kere daha tekrar Pde
rim ki : her kuvvetten, her fırsattan 
istifade ederek spor teıekküllerimizi kuv
vetlendirmeğe çalı,acağız. Bu huaua ta
kip edeceğimiz programı diğer bir fır. 
sattan istifade ederek arzedeceğim: 

Bugünkü apor faaliyeti hakkında mın
takalarda tevazün yoktur. Nüfusumuzun 
azim bir ekseriyeti ve spor faaliyeti Garp
ta pek mütekiıif ve aemeredar.iir. Diğer 
mıntakalarda da nüfus kesafeti niapetin• 
de randonan almak te~kilatımızın umde
aidir. Sporun inki,afından bahsederken 
henüz faaliyete geçmemi§ ve bittabi mın
taka tesis edememit olan Vilayetlerin de 
gözümüzün önüne gelınemeıine imkin 
yoktur. 

Arkadaılar ! 
Sporda bir de büyük kusurumuz var

dır. Milli heyecanı teşvik ve tertip et
miyoruz. Bütün dünya milletleli bilhas
sa ltalyanlar, Almanlar, Çekler, Sovyet
ler, Yunanlılar ıpor hareketlerinde bü
tün milleti alakadar eden heyecanlı teza
hurat yapılmasını t<!şvik ettikleri halde 
biz de maalesef bu husus çok ihmal edil
mektedir. Bundan iki ay evvel Atinada 
yapılan atletizm müaabakalarında bulun
dum. Bu müsabakalardaki müıahedatım 
beni avdetimde daha geniş ve bilgilerle 
karşılaştırmı§ oldu. Bu müsabakalar mü
balağasız sekaen dokun bin seyirci hu
zurunda büyük heyecanh merasimle ya
pılıyor ve bütün devlet erkanı ve halle 
bu oyunlarla bulunmağı en terefli bir va· 
zife addediyorlar. Gazeteler kamilen sa
hifelerini bu müaabakalan. haarediyor• 

- Evet, Tobiaa, gel yanımda yat, 
uyu ... 

Yatıp gözlerini kapadı. Köpeği 
ayaklarının dibine uzanmış, kendisi
ni ıaıtıyordu. Aldığı kömürün tesiri i
le midesinin kadife gibi yumuıadığı
nı hissediyordu. 

- Siyah kadife gibi. Güzel. Latif. 
Merkep balığı gibi. Merkep balığı 
pek çok. içi aimaiyab. Rodosta mer
kep balığı var •.• Donka'nın hasreti mi 
denin? Evet, bala... Daıma .•• Allah 
rahatlık versin, Ôonka ! Gümüı gibi 
sazan balıklan zıp zıp sıçrayorlar. 
turp gibi bir adam. Artık hiç bir ağn 
yok. Artık hep siyah kadife ••• 

* * * 
Ertesi Salı günü genç bir adam 

Clearwater - Cottage'e geldi, banyolu 
bir oda istedi. Delikanlı •aat yarımda 
Scattle'den hareket eden otobüsle gel 
mi§, beraberinde gayet kirli, fakat 
gayet memnun bir küçük köpek getir 
mişti. Senenin o mevaiminde, yani Pa 
zar ortasında otobüs Ckarwater - Cot 
taye'de durduğu zaman ortalık he
nüz aydınlık bulunuyordu. Fakat gü
ne, dağların arkasında kaybolmuıtu; 
göliin yarısından fazla .. da karanlık
tı. 

Balkan heyeti döndü 
(Başı 1 inci sahifede) vassutta bulunmak nezaketini göster-

ile Muhtelit Mahkemenin ilgası için mit ve hükumetimiz kendisini mahreç 
hazırlanan itilafname projesi üzerin- itinde Bulgaristana mutedil teklifler-
de tam bir mutabakat h3srl olmuıtur. de bulunmağa salihiyet vermitti. Bu 
ltilaffname pek yakında Ankarada maksatla Sofyaya giden M. de la Bar-
imzalanacak ve bu ıuretle memleket.. ı ra hiç bir netice alamamıt ve Bulga
lerimiz arasındaki bütün meseleler ristanın menfi cevabı ile tekrar kar
halledilmit bulunacaktır. Türk ve Yu- tılaımı§tı. Daha sonra, zannederım 
nan doatluğunun yc.;.m istikbalde ar· 1925 le Londra Balkan Komitesi Reisi 
zedeceği inki§alın ne olabileceğini ba- Sir Edvard Boyle ve Umumi Katibi 
na pek çok kimseler ıormuıtur ve M. Bukton, "Timeı,, gazetesine bir 
sormaktadır. Kat'iyetle ifade etmek mektup yazmı§lardı. Adalardenizin-
kobildir ki, Türkiye ile Yunaniıtan a· de Bulgaristana bir mahreç teminini 
rasmda hudutları hemen hemen kal- talep eden bu mektul;a lngiltere Ha-
dırmak imkanı olacaktır. Her iki riciye Nezareti Müste§an M. Mac -
hükômeti.n gayeai budur.,, Neil cevap vermi§ ve Meb'usan Mec-

Bundan sonra Elen Heı_riciye Nazı- ]İsinde bu mesele hakk,,nda izahat 
rına dördüncü Balkan konferansının vermeğe vakit bulamadığından dolayı 
mesaisi hakkında mütaleasını sordum: özür dileyerek mahreç itinin geni§ bir 
Bana dedi ki; . . tarihçesini yapını§ ve bu mesele hak-
"- Bu konferanslann mesaısını kında Yunaniatanın gösterdiği hüanü-

ehemmiyetle takip ediyoruz. Bu çalı§- niyeti .ve Bulgaristanın mukabelesini 
malardaki derin mananın Balkan mil- tebarüz ettirmi§tİ. 
(etleri tarafından layıkile anlatılması- Meselenin geçirdiği bütiin bu İıti-
nı tenıenni etmekteyiz.,, haleye rağmen, Cemiyeti Akvamda o 

Söz, "Balkanlarda aulhün temini yo- zamanki Bulgar Hariciye nazırı Mösyö 
Junda teaadüf edilen bazı müşküllere Kalfoff ayni meseleye temas etmİ§ ve i-
intikal edince, M. Makıimos'un Bul- ıin halledilmemiı olmaıı11dan ıikayet 
garistanın Yunanistandan Adalarde· etmİfti. 
nizinde istediği mahreç meıeleıine Elen murahhası cevabında mesele-
dair ne dütündüğünü öğrenmek iste- nİn halli için Cemiyeti Akvama levdiini 

teklif ettiği halde bu teklif le sükiit 
d°:i. Makıimos: ile mukabele görmüıtü. 

b f Bütün bu anlattıklarım, ıize Yuna-- işte Yunanistanın er ıraaıta 
İyi niyetlerini ispat ettiği bir mesele. niatarun itin halli için her fırsatta göa-

b 1 d terdiği hüsnü niyetin derecesini göst~ Diyerek ımlatmağa af il ı: 
- Sulh konferansında bu meaele rır. 

bir komite tarafından tetkik edilmiıti. itiraf ederim ki, son zamanlarda Bul-

B 1 hb heyet. bu k sımda gar matbuatının bu mesele etrafındaki u gar mura as ı ı 
·ı · · · b"" neıriyatıru hayretle karııladım. Eminim Bulgaristana arazi verı meıı ı.çın u-

1 d d ki, Yunanistan.ı tanıyanlar onun hare-
yük devletler murahhas arı nez in e ket tar21nı ancak takd.ir ederler. Ve 
teıebbüste bulunmuttu. O zaman bu Uınit ebnek isterim ki, iki memleket 
talep esaslı bir aurette tetkik edilmi§ arasındaki münasebatın takviyeaine ça-

;:kBi~!:~;tı;:;: ::::;d:~~~=:si::: htıldığı !" sırada Bulgar matbuatının 
1 aon ne,riyatına Bulgar hükumeti taraf-

muvafık olacağı karannıı van mıttı. 
Fransız murahhasınm riyaset ettiii tar değildir.,, 

Mecdi SADRETTIN 

Heyet dun avdet etli 
bu komitenin karan üzerinedir ki, 
Neuilly muahedesinin Bulgariıtana A
dalardenizinde bir iktıaadi mahreç 
temin eyliyen ıizce maliim maddesi 
tanzim. olunmuıtur. Bulıariatan o za .. 
man bu reviden bir mahreci kabul et
memi§ ve mesele muallakta kalmııtı. 
Lozan konferansında meseleye gene 
temas edilmiı ve Bulgar murabbaı he
yeti Dedeağacm Bulgariatana ilhakını 
ve biç olmazsa muhtariyetinin ilarunı 
istemiıti. Konferanstaki büyük dev· 
letler murahhaalan bu talebi kabule 
ıayan görm~!'erek reddetmiılerdi. Bu
na raf;men Yunan murabbaı heyeti a· 
zami hüanüniyetini İspat ederek feda
karlıkta bulunmuf ve Neuilly muahe
desi ile takyit edilen mahreç itini 
halletmek için Bulgariatana yeni bir 
teklifte bulunmu§lU. Yunanistanın bu 
fedakarhğı da Bulgarlar tarafından 
reddedilmişti. Daha oonra Yunan • 
Bulgar hakem mahkemesi reisi M. de 
la Barra kendisine ait bazı hususlar i
çin Atinaya geldiği sırada bu mahreç 
itini balliçin Bulgaristan nezdinde ta-

lar .•• Halbuki bizde sporu tetvik ve bes
leme vazife ve salahiyetinde bulunanla
rın bu işe olan alakalarının daha ıu
mullü olmasını temenni ederim. Muhte
rem arkadatlar, yukarda anettiğim gibi 
bizim sporcularımız amatördür. Bütün 
zevkleri muvaffakiyetlerinin aonunda sa
dece istedikleri takdir ve iltifattır ki 
bu da kendilerine çok görülmeyecek olan 
haklardandır. Balkan güre§İ ve atletizm 
müsabakalanndan dönenlerle de bulun
dum .• Onlarda zaferle dönen ve milli te
refi yükselten arkadaılann bekledikleri 
alakayı göremedim. 

Spor siyasetimizde ve apor hayatımız
da gayet halka nüfuz etmektir. Binaen
aleyh tetkilatnnız rv,ra atılmıt olan bu 
kıymetli gençleri sporda muvaffak ola
bilmeleri için en iyi tetvik çaresi olan bu 
dan beklediği ve takip ettiği gayeyi bu 

Cümhuriyet rejiminin spor te~kil&tın
huıusu da temin etmek mevkiindedir. 
suretle ifade ederken sporcularımıza fU· 
nu da hatırlatırım ki beynelmilel •abada 
da kendilerine düsen mühim vazifeler 
vardır. Her gün bir mertebe daha muvaf
fakiyetle ifa ettikleri bu vazifeleri daha 
nünden hiç ayırmamalıdırlar. Spordan 
yüksek ıekilde yapmak borçlarını göz ö
gayemizin sağlam büny~1 i, Mğfam. karak
terli ahenkli ve milli hi,feri olgunlaşmış 
gençlik yetiıtirmek ve bunu daima ön-
41e ve elde bulundurmaktır. 

Birincileri takdim 
Halit Beyin nutkundan sonra Futbol 

Federaoyonu Reisi Hamdi Bey Türki
ye birincisi F enerbahçe takunını tak
dim etti ve alkışlandılar. Sıra ile te
nisçiler, denizciler, güretÇi1er, atletler 
takdim edildielr ve ayni auretle alkıt
landılar. Takdimden oonra Şiıli nahi
yesi Gençler Mahfili musiki heyeti çok 
muvafakıyetli konserlerini verdiler ve 
pek çok alkıtlanclılar. 

Clearwater • Cottage'in banyolu 
yalnız iki odaSJ vardır. Bu odaların i
kisi de meığuldü, faakt birinci katta 
bir oda daha vardı ki, banyo daire
ainden iki kapı ile aynlmt§tı. Delikan 
lı bu odayı geuli; odada bir karyola, 
bir •alıncaklı koltuk bir de masa var 
dı; elbise dolabı açıktı; duvarlar he
nüz boyanmış boya kokuyordu. Yer
de Amerika yerlilerinin yaptıklan kır 
mızı beyaz bir halı. Pencere büyük 
ve lodosa nazırdı. Gölün bir ucu görü 
nüyor kartı sahilde dağın profili yük
aeliyordn. Dağ da zaten al ve mavi 
bir kitleden ibaretti zira güneı epeyi 
evvel arkaaında gurup tolmİ§, aemayi 
aanya boyamııtı. Limon kabuğu gibi 
açık, gÜzel bir sarı. Pencerenin P.ltın
da bostan vardı; buradan salatalık ve 
yeıil lahana kokuları gel:yordu. Bir 
bal kabağının iri y•praklan arasında 
kurtuni iki aincap oynatıyorlardı. Bir 
İpte gömlekler kuruyordu; dağdan 
İloğru biraz rüfgir estikçe gömlek 
!erin kollan hafif hafif sallanıyordu. 
Bahçeden çıkan bir yol, bir müddet 
gölü takip ettikten sonra, yukarıda 
ormanın içinde kayboluyordu. Ondan 
sonra caddenin kenarında orman bat 
lıyordu. iskelede üç çocuk oturmuş, 

Balkan konferansına iıtirek eden 
murahhas heyetimizin Atinada kalan re
is umumi katip Ye azaları, dün ak§am 
saat 17 de Tevere vapurile Pireden gel
mitlerdir. 

Atinadan dönen heyiti murahhaaamız 
Trabzon mebusu Hasan, Riyaseticüm .. 
bur umumi katibi Ruten Eıref, Ali Mu
zaffer, Hamit, Baki, MecıG Sadrettin 
ve Naıit Hakkı Beylerden mürekkep
tir. 

Murabhaılanmız:, nhtnnda bir çok 
zevat tarafından karıılanınıılardır. Ha
san ve Ruten Eıref Beyler bu akıamk:i 
trenle Ankaraya gideceklerdir. 

Gıdasız çocuklar 
(Başı 1 inci sahifede) 

takdirde hu çocukların aç kalacağ lıı 
söylemitlerdir. Bu ite tahsis edilen 
para geçen sene 18 bin lira iken bu se
ne ancak 7000 liradır. Toplantıda ço
cuk adedini azaltmıı.ktan ise İa§e mas
rafından kısmak için tetkikat yapıl· 
mıttır. Eyüp nahiyesi mümessilleri bir 
çocuğun iaıe~inin üç kurı:şla kabil ol
duğunu ileri sürmütler ve formülleri
ni anlatmıtlardır. Müzakere neticesin
de bir çocuk için bir övün iate bedeli 
dört kuru§ olarak tespit edilmittir. Bu 
vaziyette de ancak 2000 çocuğun ia
§CSİ kabil olabilmektedir. Geçen sene 
4000 çocpğun iaşe edilmit olmasına 
nazaran timdi 2000 çocuğu gıdasız bı
rakmak vaziyeti hadis olmaktadır. 
Mümessiller bu vaziyet karıısmda biç 
bir çocuğun aç kalmasına kail olamı
yacaklannı, halkın da çocuklarımızın 
aç kalmaması için yardım edeceğinden 
emin olduklannı söylemi;lerdir. Neti
cede umumi merkezin geri aldığı yar .. 
dımına devam etmesi için Acilen müra
caate karar verilmiştir. 

Macar dostluğu ve bir eser 
Macaristan Turizm itleri müşavir 

liği Türk • Macar kılavuzu adlı Türkçe 
bir eser yazarak belediyemize ve ala
kadar müesseselerimize göndermi,ıir. 

Bu eserde Türk - Macar dostlu
ğunu gösteren tarihi resimler ve tab-
lolar da vardlr. Belediye seyyahin mü
düıfüğü de bu esere cevap vermek için 
Macarca resimli bir kılavuz neşrine ka· 
rar vermi,tir. Bu kitapla müzelerimiz
de ve kütüphanelerimizde tarihi Macar 
dostluğunu gösteren eserlerin fotoğraf. 
lan da bulunacaktır. 

Fırka ocağına davet 
C. H. F. Şiıli nahiyesi Meşrutiyet 

Ocağından: 
Ocağm aylık toplanttM 22 - 11 - 933 

çarf811Jba günü saat 21 de fırkanın Şit
li nahiyesi merkezinde yapılacağıncfan 
ocağa kayıtlı azanın tep-illeri rica olu
nur. 

bacaklarını aarkıtını!}larclı: Bunlar
dan biri tahminen bet yafında bir kız 
çocuğu, diğer ikisi de daha kabaca 
iki erkekti; bunlar ikize benziyorlar
dı. lbtimal erkek çocuklardan biri 
gölde balık tuttuğu için hiç gürültü 
etmiyorlardı... Küçük dalğalar, he
men itidilmiyecek kadar hafif gürül
tüler1e iskelenin ayaklanna ve zinci.r
lerine bağlı kırmızı kayığa çarpıyor
du. Delikanlı bir müddet baktı. Uzun 
boyunlu üç yaban ördeğı bir müsel
les vaziyette geldiler ve hafif bir hız
la göle dokundular. O zamana kada~ 
odun biçmekl~ olan bir adam durdu. 
Sükiinet daha derinleıti. 

Delikanlı odaya dogru döndü. A
çık renkli komodinın üstünde lncil 
duruyordu. Yanında su dolu bir kap
la mavi bir bardak vardı. Kabın için· 
de buz olmadığı halde su serin gibi 
duruyordu: Kap boğulanıruıtı. Adam 
bir bardağı dn!durup içti ve köpeğine 
sordu: 

- Tohias, sen de susadın mı? 
Köpek odaya girelidenberi yüzü

nü yeni badanalanmıt duvara dönmüş, 
duvarda bir atağı b:r yukan dolaşan 
yeıil renkli ufacık bir örümceği asa-
bıyetle seyredıyordu. Art ayağı ıle 

-
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11 Başveki1imizin 
Beyanatı 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
ve sanayi mınt;-.,l,aların·-n terakkisi, 
amelenin kabiliyetine bağlıdır. Ka
biliyet dediğim zrman bilgi ve ihtı
saaı, nizamı, iyi geçinmeyi, i§letici· 
!erle ahenk içinde çalıımayı mürai 
ediyorum. Bütün bu noktainazar· 
!ardan intibaım müspettir. Zongul
daktan yakın zamanda tekrar gÖ
rÜ§mek Üzere, muhabbetle ayrılı-

yorum.,, 

Zonguldak'tan ayrılırken 
ZONGULDAK, 79. A. A. - Baı· 

vekil lımet Paşa Hazretleri bugün re
fakatlerin~e iktisat Vekili Celal 
Beyfendi ve diğer zevat olduğu hal· 
de Üzülmez m•den mmtakaıın n kö
mür itletme planlarını Ye ioıihsalata 

ait raporlan tetkik etmitler ve mü
teakil:en Türk it ıirk:tinin çocuk bah 
çel.İnde küçüklerin müsamerelerini 

1 

görmütler ve memnun olmuılardır. 

Pata Hazretleri öğleden sonra ıehre 
inerek Süleyman Sırn Bey maden o
cağı kömür iıletıne tesisatını tetkik 
buyurmuılardır. 

Bundan oonra belediyeye giderek 
belediye meclis azalarını kabul etıniı
ler ve batrra defterine el yazılarile 
" Zongu]dağa selim ,, ibaresini yazıp 
imza ve ibda buyurmutlardır. Paıa 

Hazretleri bundan ıonra maden ida· 
resine ritmiı1er, maden idaresi me .. 
murlarmı ve fen heyetini ve amele 
birliği idare heyetini kabul buyurmuf· 
lar ve burada harita üzerinde havza 
ocaklarına ait tetkikatta bulunınuılar
dır ve izahat almı!lardır. 

Baıvekil Hazretleri, saat 16 da is
keleyi dolduran halkın ve İf~İ kitle
lerinin candan tezahurları araaında 

motöre binerek vapura azimet buyur· 
mutlardır. 

lakelede balkevi muzikası, polio ve 
jandarma müfrezeleri, izciler ve mek- , 

' teptiler, memurlar ve bütün halk ta- ı 

rafından selimlanmıı ve uiurlanmıı- ' 
tardır. Vali ve fırka reisi ile vilayet er
kanı fırka teıkilatı ve halktcn mü
rekkep kafileler motörlerle npura ka
dar Baıvekil Pata Hazretlerini teıyi 
etmitler, limanda bulunan büyük, kü
çük bütün gemiler dnnatılırut olduk
ları halde düdükler çalarak kendileri-
ni selamlamıtlardır. 

Pala Hazretleri, Gülcemal npuru 
ile limandan aynbrken Zonguldağa 

tekrar geleceklerini vait buyurmuş· 

lardır. 

Başvskil Hz.nin avdeti 
münasebetile .. 

Batvekil lamel Pa§A Hazretlerile 
lktısat Vekilimiz bugün Zongul
daktan avdet edeceklerinden Tica-

1 

ret Odası idare heyetinin pazartesi 
günleri icrası mutat olan toplanbsı J 

dün yapılmıştır. içtimada Odanın 1 
yeni bütçesi etrafında da görüşül

müıtür. Bütçede esaslı değişiklik 
o1mıyacağı anla41Jmaktadır. 

Kız talebe 
Yurdu açıldı 

(Başı 1 inci sahifede)' 
kıyet dilemiş, Birliği tebrik etmittir. 
Bundan sonra Kadınlar Birliği Reisi 
Latife Bekir Hanım bir nutuk ıöyliye• 
rek yurdun nasıl açıldığını, gayeıi ne 
olduğunu izah etıniıtir. Bundan son· 
ra yurt talebesinden Lamia Şerif Ha· 
nım bu nutuklara mukabele ederek 
yüksek tahsilde bulunan genç kızlara 
böyle bir yuva kurulduğu için Kadın· 
lar Birliğine tetekkür etti. Bundan 
sonra davetlilere çay ikram edildi. 

Yurdun talebesi §İmdilik 23 hanon
dır. Müracaat vukubulduğu takdirde 
daha fazla talebe için yer hazırlan· 
mıştır. Yurtta aylık ücret 22 liradır. 

Buraya tafradan tahsil için lıtanbu• 
la gelen ve yüksek mekteplerle üni· 
versite fakültelerine devam eden lale· 
be kabul edilmektedir. Aylık ücret o
lan 22 lira içinde yemek dahildir. 

Yurttaki talebenin vaziyeti daimi 
bir kontrol altında bulundurulmak için 
Kadınlar Birliğinden bir heyet seçil· 
mittir. 

toz dolu kulağını katıyordu. Efendisi 
çağırınca bu hareketi yanda bıraktı 
ve ayağı kulağında durdu ve ancak 
kuyruğiyle cevap verdi. 

- Burada bir müddet kalıp balık 
tutacağım. Takımlarımı Scırttle'den 
getirdim. Hepsi antrede durÜyor. Ba
lık tutmak için nizam nedir? Gölde 
balık tutmak İstemem, yukanda ır· 
makta sazan balığı tutmak isterim. 

- Mister Colmore ıize lazım ge
len maliimatı verir. Miitterilerin ruh· 
satiyelerini filan daima o hazırlar. 

Bu &Özleri, çiçekli basma bir enta 
ri giymit, bacakları esmer, kolları çıp 
lak genç ve güzel bir kadın olan lo
kantacı söylemitti. 

- Mister Colmore buranın sahibi 
mi? 

- Evet, kocam. 

- Mersi, Misis Colmore. Köpeği .. 
me biraz su verseniz .•• Sonra bavulum 
hala aıağıda. Burası çok rahat. 

- Evet. Biraz tcnhaOır. insan bir 
müddet oturunca alııır. Sonra rady.,. 
muz da var. 

-Ala. 
'Bitmedi) 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene sablmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,ıs San~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so lur113tnr. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon ba§ına bet lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Oepodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet mÜ§teri ye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından mÜ§teri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını pe§in ödeyenler vagon başına bı:f 
lira tenzilattan istifade ederler. l 

Adres : İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 8073 
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Konya Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1 - Konya merkezinc!e İnşa edilecek olan doğum ve ço 
cuk bakım evinin inşaat ve tesisat bede~i keşfi (56183) lira 
17 kuruş o'u9 tanzim kılınan mukavele ve: artnamei fer niye 
si ahkamına tevfıkan intaatı kapalı zarf usulu !1e münak?.sa-
Ya çıkarılmııtır. " 

2 - İhale 14-l?.-933 t~.ri.hine müsadif Pazar günü 
saat on beıte Konya VLayeti Daimi Eıır<\meninde vaoıla
caktır. 

3 - Taliplerin ou gi.bi inşaatı ikmal etmiş tnzzat mü
hendis veya mimar olduğuna veyahut bu evsafı ha!z bir mü
hendis veya mimar'a iştiraki mesai etmiş bu'unduğu-a dair 
noterden musaddak ves l:k ibraz etmeleri lazımdır. 

4 - Bu husus•a tanzim edilen proje resimleri şartname 
ve mukavelename sureti musaddakaları on lira bedel mukabi
linde Konya Vilayeti Daim~ Encümen kahminden alınab'.lir. 

5 - Talip!er yevmi ihaleden evvel projeleri tetkik ve 
rnahallen tatbik ettiktten sonra münakasat kanunu:ıun O'lun
cu maddesi mucibince ve eceklerini tek!ifnaıneye vesaiki m :;. t
luheti raptetmeleri muktazidir. (6361) 

1 DEVLET OEMlRYOLLARI İDARESl İLANLARI 1 
Mubayaasına lüzum göriı1en E0,000 adet kayın traver

sin kapalı zarfla münakasası 11-12-933 pazarte;i günü saat 
15 te Ankarada İdare Mer~·ezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydırpaşa veznelerinde onar liraya 
satılan şartnamelerde yazı~ıdır. (6396) 

f_..-t;.;.ST.;.A;.;.N;.;.B;..U.;..L;,;...B_E_L_E_D_l_Y._E.;.Sl;....;.1,;;;;,LA;.;.N;.;.L;;;;,;A;.;;R;.;,;l;.__.I 
Beher metre murabbama 25 fi ra kıymet konu "an Saraç

hane başında tramvay ca:ldesinde kain belediye malı 11,10 
ıne re murabbaı ars:ı. satılmak üzere aç ık müzayedeye konul
ınuştur. Talip ohnlar şeraiti anfamak iizere h~r ~ün Levazım 
rnüdürlüğüne, müzayeeeye girrr.ek için de 21 lirılık temi
nat makbuz veya rr.ektubu ile 11-12-933 pazartesi günü 
•:ıat on bese kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. 

(6399) 

1-laseki Hastanesine lüzumu olan alatı tıbbiye, tahl liye 
ve cerrahiye kapalı zarfla mün:ıkasayıı kcnulmuştur. Ta'io o
lanlar şartname alrr:ak ve listeleri görmek üzere her gün Le
vazım müdürlüğün~ müracaat etmeli, münakasaya girmek i
cin de 412 liralık teminat makbuz veya mektubu ile tek'if mek 
tuplarını 11-12-933 paöartesi günü saat on beşe kadar Daimi 
Encümer.e vermelidirler. (6397) 

•• 
Marmara Ussübahri Kumandanlığı 

Satınalma Komisyonundan: 
10000 Kilo Kuru Üzüm 

Deniz Efradı ihtiyacı için yukarda mıktar ve nev'i yazı 
ı erzakın aleni münakasası 4 Birinci Kanun 933 pazartesi 
günü saat 14 te lzmitte kumandanlık Satmalma komisyo 
ııunda İcra edilecektir. . 

Şartname sureti musaddakası komisyondan ve lstanbul
da Deniz Levazımı Satınalma komisyonu reisliğinden alınabi
lir. Taliplerin yüzde 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate akçele 
rile komisyona müracaatları ilan olunur. (6220) 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük eczahanesi 
lcarşmnda Sahne aolcağında 3 numa

ralı apartnnanda 1 numarL 

8062 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cuma pazardan başka günlerde sa • 
bah!eyin (9 - 11) Rey ğlu - Taksim • 
'\ltın bakk'I No. 2 TPlruon 42519. u '\le
'en sonra (2 30 - 6) lst ·nbul Divanyo-
. u N o. 118 Tel~fon 2219!' 

Per:em'>e gün'e i ııı.İ> lo'ty1n Bcyoğ
L,ndaki kııhk i.a r etgiıhta fukara mec
canen. ~:o 

8509 

Beyoğlu Sulh birinci hukuk ha
kimliğinden : 

Maliye Vekaleti Muhakemat mü
diriyetinin Ga'atada Selamet ha
nında 24 No. da Eczacıoğlu Meh
met ef., aleyhine avans olarak 
mülıı-a Bahriye nezareti muteme
dinden aldığı 300 liranın istirdadı 
davasının gıyaben cari muhakeme-

' 

sinde müddei vAili 'tarafından ae-
1 net ibraz ve imzanın inkarı halin

de istiktap ve tatbikat talep ve 
sabit olmazsa yemin teklif kılındı
ğından bahsla muameleli gıyap ka
rarının ilanen teblii(ine ve emrı 
muhakemenin 23-12-933 saat 10 
talik kılmmış olduğundan bef gün 
içinde itirazen vakti mezkurda biz
zat hazır bulunulmadığı veya ve
kil gönderilmediği takdirde muha
kemenin intaç edileceği tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olu. 
nur. (1C059) 

•• 
Marmara Ussübahri Kumandanlığı 

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

saat 10 da. 
Cum:ırtesi günü 20,000 l<i?o Sabun 9 1. Kanun 933 

saat 14 te. 
Deniz Efradı ihtiyacı i~in yukarda r.evi ve mıktarlaraı ya

zıL iki kalem erz:ı.kın aleni münakasası hizalarında yazılı ta
rih ve saatlerde İzmitte Kumandanlık Satınabna Komisyo
nunda i~ra edilecektir. Şartname musaddak suretleri Komi& 
yonumuzdan ve İstanbui'da Deniz Levazımı Satmalma Ko 
misyonundan almab'lir. Taliplerin yüzde 7,5 nisbetinde temi
natı muvakkate akçaları ile Komisyonumuza müracaatları i
lan olunur. (6223) 8532 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - 3928 çift Yün Çorap ve 3928 ç'ft Pamuk Çorap 

kapalı zarfla münakas ıya konulmuştur. 
2 - Münakasa Şart arı kağıdmm tasdikli suretleri ko

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

nü Yün Çorap :çin saat 14 te ve Pamuk Çorap için sa:ıt 15 te 
ayrı ayrı yapılac:ktır. 

4 - İstekl!!er b,lli s ıat'erden evvel ayn ayrı yüzde 7 ,5 
nnıvakkat teminat?arile birlikte teklif mektup!arır.ı Komisyo 
na getirsinler. 

5 - .l'\fmun~'er her gün komisyonda görülebilir. 
8539 (62l0) 

fstanbul Emrazı Akliye ve As~biye Hastanesi 
Müdür ve Sertebabetinden: 

Cumartesi : Akil ve Sinir 
Fahrettin Kerim 
B. 
Kulak, BoğaT., 

Pazar : Burun 
l\ia::mut Neclım 
B. 

Pazartesi : Ak l ve Sinir 
Esat Raşil Bey. 

Salı Akıl ve Sin.; r 
Cevat Zekli B. 

Çarşcı.mba . Akıl ve Sinir . 

•• 
Fizikoterapi 
Kem~l Oa
man Bey. 
lç Hastalıkla-
rı. 

Kamereddin 
Bey. 

Göz Fizikoterapi 
Ahmet Cevdet B.Kemal Osman 

B. 
Diş 
Cemal B 
Rontken Fi:ı:ikoterarı 

İ:mail Ziya Bey. Şükrü B KemalOaman 
B. 

Perşembe : Cerrahi Diş 
Hami Bey Cemal B. 

Yukarıda gösterilen günlerde Bakırki>yünde akıl ve sinir 
hastal.klarcıa mahsus müessesede saa• onrtan bire kad:ır mu
racaat eden herkes bedava mu:\yene ve tedavi ed!lir. (6359) 

lstanbul Ararıatika Müzeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

lstan':>ul Asarıatika Müze,erile, Topk:pı Sarayı ve Türk 
ve İslam eserleri müzelf.ri had ?me ve bekçileı:-inin ayın on altı
sında icra kılınan elbis~ v,. kısket mHnakasasında taleo olunan 
en az f!at dahi mühayaat komisyonunca gali görüldÜğünden 
münak11ln1n icrası e ki şıırt!a~ dahilinde 26 Teşrinisani 933 
Pazar günü saat 14 te talik edi'mişfr. Şartları anlamak iste
yenler Salıdan maada her gün müzeler Dahiliye Müdür'.üğü 
ne müracaat etme.id r-er. (6384) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Tıp Fakültesi c:çış derslerinin bu haftalık programı aşığı 

da gösterilmiştir. Alakadar olanların teşriflerini rica ederim. 
20 İkinci Teşrin 1933 pazarteJİ günü saat on yedide Ü

niversite Merkez Binasında büyük dershanede ikinci Dahiliye 
Seririyatı Ordinariyüsü Prof. Dr. Tevfik Salim Paşa tarafın
dan "Tarih dönümünde Tü k Serriyatr. " 

23 İkinci Teşrin perşembe günü saat 17 de Üniversite 
Merkez binas.nda büyük derhanede Umumi Fizyolozi Ordina
riyÜ!.Ü Prof. Dr. Winterstein tarafından. (6401) 

inhisarlar U. Müdürlüğü 1 
Alım. Satım Komisvonu ilanları. 

Pazarlıkla (25) Ton Mazot sa~ın alınacaktır .Taliı:lerin 
Şartnameyi gördükten sonra yüzde 7,5 tem·nat'annı hamilen 
25-11-933 cumartesi gÜnÜ saat 14 te Galatada Ahm, S.ıtnn 
komisyonur.a rr.üra aatları. (6260) 

PERTRİKS cep fe:ıerleri 
PERTRİKS aııut bataryaları 
Dünyada mevcut p'.llerin fev
kind.sdir. Toptan ve prakende 

satı,. Tllrkiye umumi velı:iU 

ELEKTRON 
Miiessesab, Galata 

Ahmet Rilştü Z. Mehmet Hayri 
(!ll<!h) 

~-------------------~---
~J üncü kolordu ilanları 1 

Çorlu Askeri SA. AL. KO. 
dan: 

Çorludaki kıt'at hayvanatı 
ihtiyacı için 160,000 kilo yulaf 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 28-11-933 salı günü saat ' 
15 tedir. Taliplerin şartnameyi 
görmek veya almak üzere her 
gün ve münakasaya iştiraki- 1 

çin de o gün ve vaktinden evvel 
teminatlarile Çorluda Askeri j 
SA. AL. KO. na müracaatları. 

( 8375) (6:: ' 1) 8336 l 
• • • 

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

Deniz Yolları lıletmeai 
ACENT ALARI ı 

ll:aralr.lly • ll:llprUbafı Tel. 4236lı 
Sirkeci Mühürdar zade b~n Tel. :22740 

Mudanya Postaları Cuma, Pa 
zar, Salı günleri yapılacaktır. 
Bandırma Postalan Cuınar 

tesi, Pazartesi, Pertembe günle· 
ri yapılacaktır. Bu hatta Ad
nan vapuru tahsis edilmiftir. 

Bartın. Postalan Pazartesi, 
Pe)'fembe günleri yapılacaktır. 
Pertembe Postalan gidit ve dö 
nütte AkÇatehire uğrayacakbr. 

Karabiğa Poıtaama her Çar
tamba Bandırma vapuru kal
kar. (6283) 8581 

lzmir Sür'at ve lıkenJeriye 
Poıılaat 

İzmir vapuru 21 ikinci Tefrİn 
Salı 11 de Galata rıhtnnından 
kalkarak lzmir, Pire, lskenderi-
1e'ye gider. (6374) 

8676 
~~~~~~~~~ 

Ayvalık ikinci Aralık Postası 
Mersin vapuru 20 ikinci Tet· 

rin Pazartesi 17 de idare rıhtı
mmdan kalkarak Gelibolu, Ça
nakkale, Küçükkuyu, Altın Q. 
luk, Edremit, Burhaniye, Ayva. 
lrğa gidecek ve dönecektir. 

(6375) 8576 

Karadeniz Birinci Aralık 
Postası 

Karadeniz vapuru 21 Te,rini
sani Salı 18 de Galata rıhtı. 
mmdan kalkarak Zonguldak, f. 
nebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, 
Gireson, Vakfıkebir, Trabzon, 
Rize'ye dönütte bunlara ilave
ten Sürmene, Ordu'ya uğrar. 

(6377) 8676 

Antalya Postast 
Antalya vapuru 22 ikinci 

T etrin Çarşamba saat onda Sir· 
keci rıhtımından kalkar. Gi
difte lzmir, Küllük, Bodrum, 
Fethiye, Antalya'ya. Dönü,te 
bunlara ilaveten Finike, Ça
nakkale ve Geliboluya uğrar. 

Kayseri K. O. SA. AL. KO. (6402) 
danK: "d k'kı ,· 'h. , ,._ ______ _ 

ayserı e 1 tat 1 hyacı 1 Türkiye İş Bankasından: 
çin 235,000 ~lo ekmek kapa-

15 T. Sani 933 tarihinde Donanm 
lı zarfla münakasaya konmuş- Cemiyeti tahvilabnon icra edilen 53 ün-
tur. İhalesi 14-12-933 perşem cü keıideıinde ikramiye ve amorti iu· 
be günü saat 1 O da dır, Taliple- bet eden tahvilatin tertip ve ıira nume· 

rolarını 'eösteren cetveldir. 
rin şartnameyi görm"!k üze:-e TAHViLAT TERTiP NUMEROLARI 
her gün ve münakasaya iştirak 1089, 3216, 4411, 2451, 4852. 5432, 5856, 
• • el .. kt' d 6641, 7715, 8948, 9610 
ı.çın e o gun ve va ın en ev- iKRAMiYE iSABET EDEN 
vel teklif ve teminat mektupla- NUl\iARALAR 
rile Kayseride K. O. SA. AL. ikramiye TL. T~rtip No. 'iıra No. 

KO. na miiracaatları. (3391) 
(6388) 

İzmit Fırka SA. AL. KO. 
dan: ·ı 1 1 

İzmit ve Tuzladaki kıt'at 
ihtiyacı için 212, 100 k;lo ar
pa kapalı zarf:a mün:ı.kasaya 
konmuştur. İhalesi 16-12-933 
cumartesi günü saat 10 dadır. 
Ta!ipleri.n şartnımeyi görmek 
üzere her gÜn ve münakasaya 
iştirak için d~ o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile İzm\tte Fırka SA. 
AL. KO. na müracıatları. 
(3392) (6389) ..... 

Çorlu Askeri Satmalma Ko
misyonundan : 
Acık münakasa ile yaptırıla

cağı- ilan edilen Çorlu kışlası
nın he~ lağımları inşasına ta
lip çıkmadığından pazarlığa 
konmuştur. İhalesi 27-11-933 
pazartesi günü saat 15 tedir. 
Taliplerin şartnaıreyi görmek 
Üzere her gün ve !)azarlığa işti
rak ;çin de o g:.in ve vaktinden 
evve1 Çorluda Askeri Satın:ıl
ma Komisyonun:ı mü ·acaatla• 
rı. (3339) (6362) j 

1000 2451 4 
300 9610 5ı) 
100 6il41 52 
100 3216 56 
50 4852 63 
50 9610 23 
10 4411 59 
11) 9610 59 
10 5432 12 
10 8948 44 

·JO 4411 71 
5 8948 18 
5 5432 40 
s 5432 2 
5 9610 47 
5 2451 17 
s 2451 3i 
5 2451 84 
5 7715 13 
5 2451 27 
s 8948 11 

Baladaki tertiplerin hizalarında lt"ÖJ
terilen ıira numaralarından mutebaki ay 
ni tertiplerin di~er sira numaralarına ve 
1089, 5866 numaralı iki ter•ibe kamilen 
amorti isabet elmİ§tir. ikramiye Ye amor
ti bedeli 22 T. Sani 933 tıt•İhinden itiba
ren tediye edilecektir. Amorti bedeli be
her tahvil için bir TL. on K. tur. 

l __ Iş_ve işçi 1 
Milli,,.ı 6a aiitwıda it .,. ifçi ioti· 
,,.nl..-e tcr&>auut e.Iiyor. lı &>• İtçİ 
iatiyenler 6ir melrlupla lı 6iir ... 
m.ı ... mür- etme!Ulirl-w. 

işçi aranıyor 
Doktor mıiayenehaneıinde çalı~cak 

okur yazar hanrm aranıyor. Karaköy 
Yüksekkaldırım başında Şevlr.ot Paşa 
ban numara 7 - 9 saat on iki bir ve 
beş altı arasında müracaat. 



Mersin Ziraat Bankasından: 
No. ıı Cinsi Mahalle ve 

Mevkii 
Mal sahibi Kapu 

No. 
Devir Muhammen 

Kıymeti Kıymeti 
Lira Lira 

11 Hane maa 11 Dükkan Mahmudiye Angeli Muhtelif 51,000 15,000 
12 Hane maa bir mağaza ,, " 10/12 10,000 5.000 
34 Hane maa 10 dükkan Mahmudiye Tatarakl Muhtelif 49,500 12,000 
35 Hane mas 6 dükkan ,. Ermiyoni ,. 37,000 11,COO 

1 - Yukarda vasıfları yazılı gayri mllbadillere ait mülkler kapalı ıarf usulile ve peıin para ile 
mülkiyetleri Eatılmak üzere 7/11/933 tarihinden itibaren 21 gün müddetle mllzayedeye konulmuıtur. 
ihaleleri 27 /111933 yirmi yedi ikinci teşrin 933 paz:artesi günü öğleden evvel saat onda Merah Ziraat 
Bankasında yapılacaktır. 

2 - Taliplerin muhammen kıymeti üzerinden yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakket teminat ak
çesini ihale saatinden evvel Ziraat Bankası veznesine yatırmaları lazımdır. 

3 - Daha fazla izahat almak iıteyenler ihale gününe kadar her Bankaya müracaat edebilirler. [6353) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Üncil Vakıf Han f atanbul 

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

Türkiye f, BankaJıı tarafından teıkil olunmuıtut. İdare mecllal ve mildiirler 
heyeti ve memurları kiimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
tidir. Türkiyenin her tarafında (200) Ü geçe~ acentalannuı hepsi Türktüır. Tür• 
kiyenln en mühim müesseselerinin vebankalarının aigortalarını icra etmekteJir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi ıeraithı yapar. Haaar vukuunda zararları sllr' at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

Deniz Levazım Satılnalma 

8000 Kilo Süt 
3000 Kase yoğurt 
5000 Kilo süt 

34550 Kilo elanek 

Komisyonundan: 
1 Açık münakasası: 29 Teşrinisani 
1 çarşamba günü saat 1 O da. 

1933 

Açık münakasası: 29 Teşrinisani 1933 
çarşamba günü saat 1 1 de. 
Açık münakasası: 29 Teşrinisani 1933 
çarşamba günü saat 13 te. 

53568 kilo ya§ sebze Açık münakasası: 29 Teşrinisani 1933 
çarşamba günü saat 14 de. 

10752 kilo ya§ sebze Açık münakasası: 29 Teşrinisani 1933 
çarşamba günü saat 15 te. 

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

İstanbul deniz efradı ile Heybeliada deniz harp mektebi 
ve lisesi talebe ve efradının altı aylık İaşeleri ihtiyacı için yuka 
rıda cins ve mikdarı yazılı erzak münakasaya konulduğundan 
şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün ve itasına talip ola 
cakların da münakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat 
makbuzlarile birlikte Kasunpaşada Deniz Levazım Satınalma 
komisyonuna müracaatları. (60ı2) 8279 

.. - Dr. IHSAN SAM 1-... 

OKSOROK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı boğmaca ve 
kızaımk öksürükleri için pek tesirli 
ilaçtır. Her .:czanede ve ecza depo. 

larmda bulunur. 49 (9329).,. 
8346 

Müderris Dr. Raşit Tahsin 
Akıl ve sinir h3stalıklan müıehassısı Cu· 
martes~ pazartesi, çarşanba, perşembe 11· 

aı ll • 5 - Kadıköy. Altıyolağzı civan 
Tel 60i57 (1006) 

8681' 

lstanbul birinci iflas memurlu
ğundan : 

Asma altında yaldız hanında 
mevcut ve bir müflise ait fotoğraf 
alat ve levazımı fehri halin 26 ıncı 
Pazar günü saat 14 te açık artır

ma ile satılacağından talip olan
ların mahalinde hazır bulunmala
rı ilan olunur. . ( 10060 ), 

(stanbul Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilanlaı·ı 

Maltepe Askeri Lisesi için 
bir Reis koşum hayvanı pazar 
lıkJa satın alınacaktır. Talip o 
)anların 21-11-933 salı günü 
saat 14 te Hayvanları Dolma 
Bahçede Hayvan Hastahanesi
ne getirmeleri. (537) (6261) 

8510 
• * • 

Piyade Atış mektebi ihtiya· 1 

cı için sekiz kalem elektrik mal 
zemesi 21-11-933 salı günü 1 
saat 14 te pazarlıkla satın alı 
nacaktır. Şartnamesini göre
ceklerin her gün pazarlığına gİ 
receklerin belli saatte Merkez j 
Kumandanlığı Satın alma Ko
misyonunda hazır bulunmala 
rı. (540) (6264) 8513 

* * * 1 
Topçu Nakliye mektebi için 

bir reis hayvan pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Taliplerin 
21-11-933 salı günü saat 14 te 
l:ayvanlarını Dolmabahçede 
ki Hayvan hastanesine getirme 
leri. (541) (6265) 

* * * 
85ı4 I 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıtaat ve müessesat ih
tiyacı için alınacak olan 3000 
kilo sirkeye verilen fiat gali gö
rüldüğünden münakasası 23-
11-933 perşembe günü saat 15 
te tehir edilmiştir. Şartname
sini göreceklerin her gün ve 
münakasa.sına gireceklerin bel
li saatinde Merkez Kumandan
lığı Satınalma Komisyonunda 
hazır bulunma!arı. (559) 

(6349) 8613 
* • * 

Fen Tatbikat mektebi i· 
çin telsiz labratuarı malzeme
si pazarlıkla satın alınacak·ır. 
Pazarlığı 22 Teşrinisani 933 
çarşamba günü saat 15,30 da 
icra edilecektir. Talipler:n bel 
li saatinde ve Merkez Kuman
danlığı Satınalma Komisyo
nunda ha7ır bulunmaları. 

(570) (6365) 8660 
* * * 

Fen Tatbikat mektebi ihti
yacı için telsiz labratuarı mal
zemesi pazarlıkla satın alına
caktır. Pazarlığı 22 Teşrinisa
ni 933 çarşamba günii Qaat 16 
da icra edilecektir. Taliplerin 
belli saatinde ve Merkez Ku
mandanlığı Satınalına Komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(569) (6368) 8662 
ıı:ıı * . 

Süvari Binicilik mektebi 
ve Süvari Bölüğü ile Gedikli 
efradı ve taleheler:n ihtiyacı 
olan 3800 kilo yataklık kuru ot 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
zarlığı 23 Teşrinisani 933 per
şembe günü saat 15 te icra kı
lınacaktır. Taliplerin evsafı 
görmek üzere her gÜn belli saa 
tiııde Komisyonda hazır bulun 
maları. (571) (6369) 

8663 

* * * 
Harbiye mektebi talebeleri

nin ihtiyacı için alınacak olan 
1500 ç"ft terliğe verilen fiat 
pahalı görüldü w Ünden 26-1 1-
933 !)azar günü saat 14 te pa
zarlıkla satın alınacaktır. Şart 
namesini göreceklerin her gÜn 
ve pazarhğına gireceklerin bel 
li saatinde ve Merkez Kuman
danlığı satın alma komisyo-
nunda hazır bulunmaları. 
(573) (6395) 

• * * 
Askeri Tıbbiye mektebi 

ihtiyacı için alınacak olan 250 
adet karyola on bir lirada ta-

libi uhdesinde olarak münakasa 
sı 26-11-933 pu:ar günü saat 
14,30 talik edilmiştir. Daha 
aşağısına talibi varsa mezkur 
gÜn ve saatte Merkez Kuman 
danlığı Satınalma Kom"syo
nunda hazır bulunmaları. 
(575) (6392) 

••• 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıtaat ve müessesat ih
tiyacı için 30,000 k:lo beyaz 
peynir 16-12-933 cumartesi 
günü saat 16 da kapalı zarfla 
satın alınacaktır. Şartnamesi-

ni göreceklerin her gün ve müna 
kasasına girişeceklerin belli 
saatten evvel teklif melctupla-

Herkesin aradığı, Herkesin beğendıği 

1934 Senesine ait 

TAKVİMİ RAGIP 
Nefis bir surette tab' edilmiıtir, Arabi ayların gureleri ve mü
barek günler İstanbul rasathanesinden alınmıştır. Herkese laz ım 
olan en mühim malümab, tarife ve ölçüler kanunları gibi mühim 
kanunları, Yeni vilayet teşkilibnı ve ayrıca da yeni teşki' ata 

on renkli bir Türkiye Cümhuriyet haritasını ihtiva eder. 

Fiyatı: 25 citlisi 35 kuruştur 

Naşiri: Kanaat Kütüphanesi 

• 
Paspas mevsimi gel~i 

Her paspasın dayanması ayni değildir. 
Mağazamızdaki paopaılan, rütubete 

karıı gelen linoleum ve muıamba, lake 
ve bronz karyola, kontrplak sandalye, 
döıemelik muhare kadife ve gobelen, 
masa ve örtüleri, ıon moda file ve tül 
perdeler ,muıambalar, beyaz ve yeıil 
ıtorların cinsleri iyi ve fiyatları eh· 
vendir. Bir kerre tetkik ediniz. 

GALATA MEFRUSAT PAZARI • 
Fizuli lbrabim ve Kilitls, Galata Tünel 

caddesi 24 Tel. 43957 
8421 1111 ( 6706 ) 

Evlenecek ve apartunanlarmı döşeyecekler için 
PEK MÜHİM FIRSAT 

Piyasada hiç bir mobilyacının rekabet edemiyeceği derecede mallarını ucuz

latan yegane mobilya mağazası : lstanbulda Rizapaıa yokuıunda 66 No.da 

Asri Mobilya Mağazası 
dır. Bilhassa lııgiliz garanti sarı kesme ve beyaz lake karyolalarmda 

BOYOK TENZILA.T YAPILMIŞTIR. 
Telefon: 23407-A HM ET FEVZİ (9525) 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

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

Deniz Kimyahanesi ihtiyacı İçin yukarıda mikdarı yazılı 
130 kalem kimya alat ve edevatı 4 birinci kanun 933 pazarte
si günü saat 14 te aleni münakasa ile alınacağından talip o -
!anların yevmi mezk\ırda şartnamesini görmek isteyenlerin 
de her gün Kasımpaşada Deniı Levazım Satınalma komisyo -
nuna müracaatları. (6190), 8467 -

• EVKAF MOD1R1YET1 İLANLARI 1 •·---------------------
1 - Hocapaşa, Emirler, Tram 

vay caddesinde 42-44 No. 
Dükkan. 

2 - Çarşıda divrik sokağın• 
da 16 No. dükkan. 

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

Müddeti İcarı 
934 Mayıs nihayetine kadar 

r 

" " 
,, 

,, 
" ., 

1 

4 - Çarşıkapı makasçılar- 936 ,, 
da mescit mahalli " 

,, 
5 - Saray burnu kale hari- 936 ,, 

cinde.boş arazi " " 
Balada muharrer emlak hiazlarında gÖsterh"'u müddet

lerle kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. Ta
liplerin yevmi ihale olan 25-11-933 cumartesi günü saat on 
bete kadar Evkaf müdürlüğünde vakıf akarlar kalemine mü-
racaatları. (5956) 8175 

Edirne Evkaf Müdüriyetinden: 
Eritilen kurşunlardan çıkan ve Evkaf dökümhanesin

de mevcut olan takriben (2000) kilo kurşunlu torak satılmak 
üzere müzayedeye çıkarılmıştır. İhalesi 23-11-933 perşembe 
günü saat on beşte icra kılınacaktır. Her türlü tafsilat Evkaf 
Dairesinden alınır. (5961) 8339 

Kartal Tapu idaresinden: 
Başı büyük karyesinin kariye derununda 1274-32 numa

ralı kerim nine namı diğer Ahmet baba tekkesinin tapu kaydı 
mevcut olmadığından ve bila senet hila niza kırk elli seneden 
beri Evkaf İdaresi tarafından tasarruf ed'.lınekte olduğundan 
bu kere mezkur mahallin Evkaf İdaresi namına senetsiz tasar
rufata klyasen tapuya tescil edileceğinden bu bapta iddiai ta· 
sarruf edenlerin vesaiki resmiyelerile 15 gün zarfında Kartal 
Tapu İdaresine müracaatları ilan olunur. (6380) 

rını Merkez Kumandanlığı Sa
lınalma Komisyonl.Ula verme-
leri. (543) (6267) 

• * * 
Maltepe Askeri lisesi ihtiya 

cı İçin 3000 metre nevresimlik 
bez 12-12-933 pazartesi gÜnÜ 
saat 14 te aleni münakasa ile 
aatın alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve müna
kasasına gireceklerin belli saa
tinde ve Merkez Satınalma Ko 
misyonunda hazır bulunmala-
rı. (568) (6367) 

• * * 
r Harbiye mektebi ihtiyacı i· 

çin alınacak olan 1 1 bin kilo 
makarna ile iki bin kilo şehri
yeye verilen fiat pahalı görül 
düğünden ıt:o 'inakasası 26-1 1-
933 pazar ı;Tr':1 saat 15 tehir 
edilmiştir. Şartnamesini göre
ceklerin her gün ve münakasa• 
sına girişeceklerin belli saatin
de ve Merkez Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonunda ha
zır bulunmaları. (574) 
(6394) 

Umumi Neşriyat ve Yazı lıleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. -


