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Memleketin her tarafında 
soğuklar birdenbire başladı. 
Trakyada hararet sıfırdan 
aşağı düştü .. 

FlY A Ti 5 KURUŞTUR 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 
. 
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.. 
yası ve 

a ı e ovyet er sı" 

iktısadi bir ademi 
tecavüz misakı aktedilmesini 
müzakere ediyorlar. 

Tel: { Müdür: 24318. Yaı.:ıı itleri müdürü: 24319. 
idare Te Mat~ .... : 24310. 

Sanayileşme 
Programı Türkiye - Yugoslavya mua.hedesi • 

ımza anıyor 
lşidiyoruz ki, hükfunet pek ya

kında vazıh, kat'i, verimli, hasılı 
tereddüt ve ihtilafı davet etmiye
tek esaılar dahilinde bir sanayi 
Programı, aanayileşme planı hazır
lamak kararındadır. Güzel ve fay
dalı bir it; hiç bir vakit ııeç kal
lnış sayılmaz. 

Memleketin sanayiinı yapmak 
kararı; cümhuriyet idaresi için ye
ni bir tey değildir. On senelik fa
aliyet hayatımızda sanayi sahasın
da tahakkuk ettirilen neticeler; re 
jimin buna verdiği ehemmiyeti gös 
teriyor· Bu politikanın lüzum ve 
ehemmiyeti etrafında esasen fazla 
•öz söylemek abestir: Bir memle -
ket için siyasi istiklal ; tam 
bir halas ve istiklal ifade 
etmez. lktısadi istiklalini te
inin edemiyen memleketler, müs
takil olarak ayakta duramaz
lar. lktııadi ve hatta siyasi bir müs 
temleke olmaktan kurtulmak için, 
her memleket aanayiini yapmak 
lnecburiyetindedir. Türkiye, siya -
•i ve iktısadi istiklalini korumayı 
her mülahazadan üstün tutar! 

Hayatta, bilhassa bugünkü şe
rait içinde her ihtimali göze alma
lıdır: Muhtelif sebeplerle,yarm zi
rai mahsullerimizi satamamak, ya
hut korumayan dUıı bir fiyatla sat
inak mecburiyetinde kalabiliriz.Hal 
buki sınai ihtiyaçlarrmızı,smai mah 
•ulleri hariçten almak mecburiye
tinden kurtulamayız. Çünkü bu ih
tiyaçlardan vazgeçmek; medeni 
bir memleket ve millet olmak ka
tarından geri dönmektir. Halbuki 
askeri, siyasi, iktısadi bütün muvaf 
fakıyet ve faaliyetlerimizin en ön 
gayesi; beynelmilel alemde sözü 
geçer, saygı değer medeni bir mil
let olmaktır. 

Sanayi yolunda bugüne kadar ta 
lıakkuk ettirdiğimiz itler; bize ati 
İçin büyük ümitler veriyor. Her -
halde ilk senelerde hariçten gelen 
bedbin tahminlere, gene hariçten 
\'e hatta kendi aramızdan nefsimi 
le, kabiliyetimize, milli sermaye • 
ttıize karşı gösterilen itimatsızlık • 
lara rağmen bu işlerde muvaffak 
olmuş bulunuyoruz. Şimdi bütün 
hu yapılan itleri ve bundan sonra 
l'apacaklarımızı derleyip topla • 
inak, onları bir çerçeve içine sok • 
inak zarureti karşısındayız. 

Bugünkü sanayile9me faaliyeti -
llıiz; biraz da Ankaranın plansız 

'"!erindeki inşaat faaliyetini an 
.. yor: 

"Ankaranın planını resmi ve 
hususi intaat başlamadan, mesela I 
he, sene evvel yapmıt olsaydı!· ; 
hükumet merkezimiz bugün dai.~ 
aüzel, daha medeni bir tehir olur• 
du !" yolunda zaman zaman acın • 
dığımız gibi, yarın sanayi progra • 
!llını yapmakta ve sanayiletme pla 
l:ıında ayni acınmalara mahal kal
ttıasın diye, hükfunetin böyle bir 
l>lan ve program yapmağa kalkma 
•ı; son derecede takdire değer bir 
harekettir. 

, Kanaatimizce programı fU esas 
dahilinde tanzim etmelidir: Kurma 
)a mecbur olduğumuz sanayii e -
lıemmiyetine göre sıraya koymak, 
devletin bizzat yapmak kararın -
da bulunduğu itleri ayırmak, husu
•i tetebbüslere ve milli sermayeye 
hırakılacak kısımları tesbit etınek, 
~ilhana ecnebi sermayesine hangi 
lfleri yaptıracağımızı açık açık 
göstermek ... Muhakkak ki, bunla
tı vuzuh ve samimiyetle program
~a ifade ettikten ıonra, ne memle
ııtet dahilinde ne de haricinde Tür 
~İye cümhuriyetinin iktısadi politi
ııtası etrafında ya9atılan tereddüt
lerden eser kalmaz. 
. Şimdiye kadar kurulmut ve bun 
dan böyle kurulacak olan sanayide 
devletin pek esaslı bir hakkı ve va
:ı:ifesi vardır: Devlet; işleri için -
den görmek, memleket menfaatle
bi·~e kar~ı olan hareket ve teşeb -

uslere karşı gelmek, himaye ede
teği veya himayesini esirgeye
~eğj itleri yakından anlamak için; 
rerli olsun, ecnebi olsun; bütün it
er ve faaliyetler üzerinde sıkı bir 
~Ürakabe yapmalıdır. Devletin bu 
akkı, münakaşa kabul etmez. 
. Şunu da bilhassa açık söyl,.meli 

l~z : Türkiyenin giri~ti ~ sana
j•!~şme hareketinde, sır.af mahsul
erımizin ihracını bir gaye olarak 
alınıyoruz. Asıl gayemiz, ihracat 

Tevfik Rüştü ve Recep 
Beyler bugün gidiyorlar 

• 

Hariciye Vekilinin, seyahati etrafında 
gazetemize şayanı dikkat beyanatı 

Balkan misakı için müzakere var mı? 

'hıorüi Rü§fii IJey 

Hariciye vekili Tevfik Rüttü Bey 
dün sabah Tokatliyan otelinde iıtira
hat etmiıtir. Sovyet sefiri M. Suriç 
dün, Tevfik Rüıtü Beyin ıerefine, kon 
ıoloshanede bir öğle yemeği venniıtir. 
Vekil Bey ıaat 16,30 da Tokatliyan o 
teline dömnüı ve bazı ziyaretler 
kabul etmİ§tİr. Tevfik Ritttü Bey b ... 
ıün aaat 10 da Viyana vapurile Pi-

Cinayetin yapıldıfı e11 

-eye hareket edecek ve cuma günü A· 
.1nada bulunacaktır. Tevfik Rüıtü B. 
bir gün ve bir gece Atinada kaldık -
tan sonra Selanik tarikiyle Belgrada 
hareket edecek ve pazar günü Yugos
lavya payitahtında bulur.acaktır. Ve
kil Bey perşembe veya cuma günü ıeh 
rimize avdet edecektir . 

Tevfik Rüıtü Bey dün Tokatliyan 
otelinde seyahati hakkında bize ıu be 
yanatta bulunmuıtur: 

- Belgratta bildiğiniz; V<!çhile, e11-
~elce neıredilen tebliğ ile bildirilen do
stluk muahedesini im:za edeceğim 1"" 
Yug<:sla11ya ile muallakta bulunan em 
lak meseleleri hakkında Yugoslavya 
Hariciye na.zırile görüşeceğim. Bu me 
yanda bizi 11e Balkanlar sulhünü ala
kadar eden mesail etrafında teatii ef
karda bulunacağım. Bu meyanda Dos
tumuz; Yunan hükumeti ile de müda-
11elei el karda bulunmaklığım tabiidir." 

Vekil Bey bundan sonra bir Balkan 
misakı hakkında Türkiye ile Y unanis 
tan, Romanya ve Yugoslavya arasın -
da müzakerat cereyan etmekte oldu
ğuna dair Balkan menabiinden ge -
len haberler hakkında aorduğumu:ı: 
ıuale cevaben demiıtir ki: 

- Bi:z: böyle bir ıeyden haberdar 
değiliz;. Ben esasen Atina 11e Belgra -
da bu hususta müsbet bir teklif ile de 
gitmiyorum. Bu bahisettiğini:z: mesele 
hakkında da bir teklifte bulunacak 
değilim . Fakat bu hususta müsbet bir 
teklil kar§ısında kaldığım takdirde, 
ona göre fikrimi beyan derim.' 
' Tevfik Rüıtü Bey muhtelit müba
dele komisyonunun lağvı hakkında 
sorduğumuz suale cevaben de: 

- Komisyonun muayyen bir zaman 
:ı:arfmda lağvı mukarrerdir. Şevki B. 
ile Yunan heyeti reisi M. Fokas bu hu 

(Devamı 5 inci sahif<d<) 

önünde mahalle halkı 

Hem kendisi öldü, hem 
kaynanasını öldürdü! 

Ancak deliliğin verebileceği bir şüphe 
ile kaynanasını öldüren polis 

hemen günahını kendi kanıyla ödedi! 

Hem ölen, hem öidüren 
Ali Galıp El. 

sanayiini değil, memleketin müh -
taç olduğu sanayii yapmaktır. Bu 
bakımdan: Türkiye sanayile9iyor, 
tehlike var! gibi ihracatçı memle
ketlerin enditelerine mahal yok -

Evvelki gece lsanbulda gene bir ai
le faeiım oldu, bir polis memuru ka
yınvaldeıini öldürdü. Kendisi de haya
ta gözlerini yumdu. Karagümrük mu
hitinde günüa dedikodu mevzuu olan 
bu facianın sebebi yersiz ve manasız 
bir kıskançlıktır. 

Karagümrük komiserliği mürette
batından polis Galip Efendi Karagüm
rükte Alipa§a karakoluna bitişik sokak
ta oturan Nezahat Hannnın kızı Hay
rünnisa Hanımla bir buçuk sene evvel 
nişanlanmış ve bu eve girmi§tİ. 

Ni§anlandrkları zaman Hayrünnisa 
Hanım 17 yaşını henüz bitirmi§ bulu
nuyordu. Halbuki evlenmek için 18 ya
ıını bitirmi§ bulunmak şarttı. Bu za
manı beklemek zarureti vardı. Polis 
Galip Efendi eve ;çgöveysi girecekti. 
Nikah müddetine kadar bir pansiyoner 

(D<vaını 5 inci sahifede) 

tur. (Zirai sahadaki vazife ve mec 
buriyetlerimizi de ayrr bir mevzu 
olarak tetkik edeceğiz.) 

Siirt Mebusu 
MAHMUT 

l'8aşvekil 
Ankarada 
Birçok zevat tarafından 
hararetle karşılandılar 

il 

ANKARA, 22. A.A. - Baş
L'ekü ismet Paşa Hazretleri lk
tısat Vekili Celal Beyle birlikte 
bu sabah tetkik seyahatlarından 
dönmüfleT ve istasyonda Büyük 
Millet Meclisi Reisi Kazım Pa
şa Haz:retlerile, Vekiller, Me
buslar, Ankara Valisi ve Mer
kez Kumandanı ve Vekaletler 
erkanı tarafından karfılanmış- • 
lardır· _ 

Pr. Adalbert Fuchs 

Maliye Vekilinin 
Has alığı neydi? 
Ameliyatı yapan Profesör 
Adalbert Fuchs'ün izahatı 

Viyananın meşhur göz haatalık.lan 
mütehassısı Profesör Adalbert Fuchı 
iki günden. beri ıehrimizde bulunmak 
tadır. Profesör Fuchs Avrupada çok 
tanınm.ı~ bir mütehassıstır. Avrupa • 
mn her tarafında gözlerini tedavi et
tirmek isteyen birçok hastalar, profe
söre müracaat etmektedirler .. Geçen
lerde gözlerinden rahatı.ız bu1unan 

(Devamı 2 inci sahifed<) 

Şeker fabrikaları 

Eskişehir fabrikası ilk 
şekeri satışa çıkardı 

lş Bankasına 25 sene müd. 
detle İmtiyaz verildi 

ESKiŞEHiR, 22 (Milliyet) - Bu
gün Eıkitehir fabrikasının ilk çıkardı
ğı ıektt halk fırkası ıalonunda satııa 
çıkanlınııtır, 

Fabrika ilk çıkardığı bu tekeri Tay
yare Cemiyetine hediye ettiğindeft sa
bf arttırılma ouretile yapılınıı ve bir 
çuval teker (500) lirada vali Hakla 
Beyin üzerinde kalmııtır. 

Bu münasebetle Recep Zühtü, Ka
zını Beylerle oda reisi Kamil Bey ta
rafından hararetli nutuklar aöylenmiı
tir. 

Recep Zühtü Bey nutkunda Gazi 
(Devamı 5 inci sahifcd<) 

İlk türkçe ders! 
Alman profesörün, talebe
sine hazırladığı bir sürpriz 

inkılap kürsüsünde ilk kon
feransı kim verecek ? 

Tıp Fakültesi profesörlerinden 
Vilhelm Hi.- ı:in ilk deraine girmiı 

ve ıayanı dikkat 
bir hadise olmuı -
tur. Derse girmi~ 
ve türkçe olarak 
dersin~ venneğe 
başlamııtır. Hal bu 
ki profesör türkçe 
bilmt'mekte idi. Is 
tanb•.•la gelmeleri 
de dun beı gün ol 
duğu için bu kıaa 
müddet zarfında 
da türkçe öğrenme 
~ine !mkin yoktu. 

Mazhar Osman B. Profeaör talebesine 
i?k derae mahsua 

olmak ü::ıere güzel bir süroriz hazırla 
(D<vamı 5 inci sahifed<) 

Milli tip kumaş için 
tetkikata başlandı 

Eyüpteki Askeri Dikim Evinde büyük 
bir hazır elbise fabrikası yapılacak 
Kadınlar için iki liraya kadar köylü 

çıkarmak mümkün görülüyor 
e.bisesi 

Baıvekil lamel Paıanın lkbaat ve
kili Celal Bey ile birlikte Sümer Bank 
fabrika larında yaptığı tetkikat esna -
amda aanayiimize verilecek yeni hız 
etrafında verdikleri direktif bütün 
memlekette büyük bir a laka ile karıı 
landı. lamel Paıa Hazretleri Feshane 
fabrikasını gezerken alakadarlara sa
nayide bundan 1-0nra takip edeceği .. 
miz yolu §Öyle iıaret etmİ§lerdir: 

"- Ucuz, çok ucuz elbise istiyoruz. 
Fakir tabakalar, köylü çok ucuz gi -
yinmelidir. Köylü ve en büyük kütle 
için en sağlam kumaı tipi ve en ucu
za mal olacak kullaruılı milli bir elbi
se tipi bulmak li.zımdır." 

Bunu temin için kurulması karar • 
laıbrılan büyük hazır e lbise fabrika
aı etrafındaki tetkikat ilerlemiıtir. 
Bu dikim evinin Eyüpte askeri dikim 
evinin bulunduğu binada teaiııi muva- t 

fık görülmektedir. Askeri dikim evi 
Tophanede evvelce aıkeri sanayi meli 
tebinin bulunduğu binaya nakledile -
cektir. Diğer "taraftan Sümer Bank fab 
rikalannda bugünlerde milli kuınat ti 
pi etrafında tetkik ve tecrübeler bato 
lıyacaktır. ismet Paıa Hazretleri de 
Feıhanede köylüye en çok muvafık 
gördükleri bazı kumaılar ıeçmiıler • 
dir. 

Bu mesele o kadar alika uyandır
mııtır ki timdi de bu mevzu üzerinde 
tahminler ve etütler yapılmaktadır. 
Bilhassa kuma§ fiyatlarından ziyade 
terzi Ücretlerinin bahalı olduğu bu za 
manda bu ıekil herkesi sevindirmiştir. 
Biz bu hususta alalcadar müttehasııı 
zevatın ne düıündüklerini anlamak 
için kendilerile görüıtük. 

Bürhanettin Beyin likirleri 
Maarif Vekaletinin lstanbuldaki 

terzilik mektebi yeni nesli sanatta 
bu yola ıevkedecek batlıca müesaeae-

Maarif ll<!kaleti Terz.ilik Mekt.,bi 
müdürü Biirhan<!ttin B•;y 

dir. Bu mektebin müdürü Bürhanet -
tin Bey bu hususta diyor ki: 

- Terzi ücretleri asl'ari ucuzluk de 
recesindedir. Maaha za köylüye böyle 
bir fiyatın da pahalı geleceği tabiidir . 
Herhalde köylüye hazır olarak ve yer 
li tip kuma t ve milli kıyafetten yapıla 
cka bir elbisenin bede li 7 - 8 lirayı 
geçmemelidir. 

Diğer beteri ihtiyaçlardan bahalı 
cörü!enlerin fiyatlarının indirilmesi 
ne kadar kabilse terziliJ.. ücretlerin in 

(Devamı 5 inci sahif<d<) 

Afyon lnhisan idare meclisi Yugoala11 ya mümesailinin hu:z:urile dünkü içti -
maını .)' aparken .•• 

Afyon satış mukavelesi 
Tatbikata dair nizamname bugünlerde 

iki hükumetin tasdikine arzedilecek 
Uyuıturucu maddeler inhisarı ida· 

reai meclisi, dün toplanmııhr. Bu içti .. 
mada, idarece fiyatları yükseltilmek 
ıuretile son zamanlarda devam edilen 
afyon mübayaatı görüıülmüt ve Yu -
goslavya ile müıtereken yapılacak aa· 
bf mukavelesinin tatbikabna dair 
Yugoslav murahhasile birlikte hazır-

• 

1 
Janan nizamname tetkik edilmiıtir. Ni 
zamname, bugünlerde tarafeyn hükü
metlerinin taıdikına arzedilecektir. 
Bir ay zarfında hükUmetler nizam.na -
meyi taıdik edeceği ve müteakıben 
müıterek satıt faaliyetin .. geçileceği ü 
mit edilmektedir. Maamafih §İmdiden 
iki taraf, yekdiğerinin menafiine uy
gun ıekilde faaliyette bulunmaktadır. 

- •• 
• r 

I 

lı Bankası Taksimde olduğu gibi B<:ya zıt meydanına da bir ıaat ho;ydu. llaat 
dünden itibar<!n çalı1ıyor ve doğru ayar irin en ~oh .,. ycınyor .• 
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Tarihi tefrika: 160 

i'C10rmmmmJ:m,,mı 
Yazaa a S. iL Her haldu (M~lli1et) indir. 

Yusuf izzettin Ef.nin boşboğazlığı 
9 

Mahmut Nedim Paşanın azli - Yüz bin liralık rüşvet 
tahkikatı - Sultan Aziz, şeriki cürmünü affediyor ! 

Kayserili Ahmet Pllfa; Mitat 1 ğini tebliğ eylemişti. Yolculuk eş-
Paşaya hitaben: yamızı konağın havlısında brrakıp 

- Gerek fahimanelerinin, ge - saraya varmıştım. Derhal nezdine 
rek Serasker Pllfa Hazretlerinin alarak sadaret makamına geçirmiş 
buyurdukları, gerekse acizlerinin ti. llk iradesi Mahmut Nedim Pa
mesmuum olup arzettiğim haberle- şanın b~ladığı istikraz işinin tet
rin cümlesi biribirini müeyyet a- kiki ve intacı idi. Maliye nezare -
lıimetlerdir. Meseleyi iki noktadan tinden dosyaları getirterek baktrr
mülıihaza etmek icabı haldir de - dım. Müvazene diye ortaya konu
rim. Biri Hünkanrın ıslah ve salahı lan uydurma hesapta tamam üç 
kabil olamıyacağı ve bu koyu is- milyon lira noksan tahakkuk etti. 
tibdattan, israf ve sefahatten vaz- Alakadar maliye rüesası bunun 
geçmek imkan ve ihtimali olmadı- Mahmut Nedim tarafından uydu -
ğı noktasıdır, diğeri de aklma esip rulduğunu itiraf eylediler. Yüz bin 
te memleketin felah ve refahına er liralık ayrıca bir makbuz da çıktı. 
mesinden başka bir emelleri olma- Kendisini Meclisi vükelada ·istin -
yan esdikay milletin bllflarma an- tak ve muhakeme ettik. Ayna gi -
sızın çullanıp hem memlekete, hem bi her hakikati gösteren tetkikata 
de eshabı hamiyet ve sadakate ba- karşı mephut ve meskUt olup kal
zı fenalıklar etmesidir.Binaenaleyh dı. Müstantik Fındıklılı Mehmet 
ne yapılmak muktezi ise bugün, ni Efendi tarafından : 
hayet yarın behemahal kat'i bir ka 
rar .verilmesini zaruri görürüm. de 
mişti. 

Mitat Paşa: 
- Acizlerinin makUıı bir fikir · 

perverde etmediğimi zan buyurmı
yacaklarından eminim. Zatı rimi
leri gibi ben de zatı fi.haneyi .iyi bi 
lenlerdenim. lıtibdattan, keyfi sal 
tanattan vazgeçmesi ihtimali ol -
madığı kanaatindeyim. 

Dün huzuru hümayunda bulun
d<,ğumda geçen macera 298 
Cemaziyelabırında aynen va
ki olmuştu. Malilm oldu
ğu üzere Kıbrıalı Mehmet PllfBlllll 
ve Mahmut Nedimin ıiyaaet ve ni
fakları yüzünden Edirne valiliğine 
tayin olunmuştum. Gitmesem da -
ha ziyade iğbirarla uzaklara sürer
ler, mülahazasile harekete karar 
vermiştim. Zaruri hem veda, hem 
de sözde teşekkür zımnında sara
ya gitmiştim. Vürudümü arzetmiş
ler, çağırıp huzuruna kabul etmit
ti. "Yeni memuriyetinizde mevla 
tevfik v1:lrsin !" diye iltifattan son
ra: "Görüyorsun ya! Devletin hali 
günden güne fenalllfıyor, bunlara 
hep Mahmut Nedim badi oluyor." 
ınukaddemesile batlayarak Mah -
mut Paşa hakkında hiddetli hiddet 
li söylenmişti. Ben de münasibi 
veçhile cevaplar arzile geçiftirmit
tim. Huzurdan çıkıp doğruca hane
ye gelmiş ve hemen Edimeye mü
teveccihen yola çıkmak üzere bu -
lunmu,tum. O dakikalarda başka- : 
tip gelmişti. Hünkirm beni istedi-

"Pata Hazretleri! Bu yüz bin al
tınlık makbuzdaki İmza zatı dev -
!etlerinin midir? Ve meblağı mez
bur nereye sarfolunmut yahut ya
tırılmıftır ?" suali tabiisine karşı: 
"Evet! imza benimdir! Bahşiş o -
'larak yatırılmıttır!,, cevabı müessi
fini vermeğe mecbur kalınıttı. Şu 
neticei muhakemeyi alelusul Mec
lis mazbatasile atiyei ülyaya ar -
zettik ve Mahmut Nedim Pllfanın 
tazmin ile mahkumiyeti müttefi -
kan kararlllfhğını yazdık, üç dört 
gün bir tey çıkmadı. Sonradan 
Meclisi vükela mazbatası zeyline 
yazılan hamitte meblağı mahkUm 
bihin affi ferman buyurulduğu ce -
vabını aldık! ' 

Mitat Pata, bu sözleri söyledik
çe ferahlanıypor, genişçe nefesler 
alıyordu. Çünkü zımnında kendisi 
nin Hünkirla uyuşmak fikrinde ol
duğu hakkında muhatapları bulu • 
nan paşalarca bir zan ve tüphe var 
sa bu beyanlarile bertaraf olacağı
nı üınit ederek aöyledikçe söyle -
mek istiyordu. 

Kayserili Ahmet Paşa: 
- Zikrolunan uydurma maliye 

müvazenesini ve üç milyon nok -
san hesap gösterildiğini ve yüzbin 
altın rüşvet meselesini biliyorduk. 
Fakat bu kadar müstekreh, men -
fur şekilde cereyanını bilıniyor -
duk. J11abet buyuruldu tafsilatına 
muttali olduk." 

Diye Mitat Paşayı hoşlandırdı. 
(Arkası var) 

1 Yann: 
Sultan Azizin .hal'i 

1 

ı 
Horozlara takılan niıan. -Vakit geçiyor, 

- Son söz, Mitat Paşada acele ed:::! m ı -
Bir anlaşma 
Olacak mı? 
Konferans reisi bir müd· 

det daha kalacak 
CENEVRE, 22. A. A. - Havas ajan

sı muhabirinden : Dün saat 17 den 19 a 
kadar süren bir toplantı yapan bii:yÜk 
devletler miimessilleri., M. HenderM>n'un 
bugün büroya tevdi etmek istediği müı
~erek tebliğin metni hakkında anlaşama-
11.slardır. 

M. Paul Boncour, konferanı mesaisi· 
ni11 rlevarnını istiyen fransız noktai na .. 
carı üzerinde iırar etmiştir. Diğer dev
etler mümessiUeri meseleyi bugün öğle
;len sonra büroda görüpneğe karar ver
nışlerdir. 

LONDRA, 22.A.A. - Reuter ajansının 
:enevr~den aldığı malumata göre M. Hen 
~erson, 15 gün daha Cenevrede kalma. 
;a ha:ıır olduğunu ihsas etmiıtir. 

M. Henderıon'un bu sözü, silahlan a
calt.ala konferansının devamı hakkında 
F"ra,,sızlarl~ lta!yanlar ara.,nda bir anla1-
11a ~ide edilmesi mümkün olduğunu sez
dırmcktedir. 

Lindberg Asor'a vardı 
LIZBON, 22. A. A. - Llndbergh 

dün Greniviç •aatile 16,25 te Aaor 
adalannda Horla 'dıı yere İnmi§tir. 
OONTADELG.~DA, 22 A.A. - Lind

bc. >::, Açor~ adala.-ında kain Sbnicbel 
iizerınden uçmuıı Hortoye doğru yoluna 
de\ :un etmiıtir. 

İspanyol ordusu 
MADRIT, 22. A. A. - Kabine 1934 

1cnesi için ordu mevcudunu 145.000 
kişi olarak tcsbit ctmi,tir. 

Tokat Valiliği 
ANKARA, 22 (Telefonlo) - Tokat 

vali~ğine vekal•!tİnde L•ıiu• <ın Recai 
~eyın tayini ali tasdike iktiraıı etmiş
!Jr. 

Balon bulundu 
17,700 metreye çıkan ba· 

lon bata.klığa inmiş 
BRIDGETON, (Yeni Jersey). 22.A.A. 

Mülazım Settle'nin Stratosfer balonu dün 
17,5 le bataklık eraziye inmi1tir. Balo
nun içindekiler, 59,000 kademlik rekor 
uçuşlarından çok memnundurlar. 

Lltvinof yolda§ kendilerine bir tebrik 
telgrah çekmiftir. 

VILMlNGTON, Delavare, 22. A.A. 
Profesör Piccard'ın baldızı Mme. Jean 
Piccard zevci ile beraber bir Stratosfer 
~çuş tecrübesinde bulunacağını bıid>rmiş 
tir. 

~---o•~--~ 

Japonyada Rokf eller 
Enstitüsü 

TOKYO, 22. A.A. - Japonya hüku· 
meti, Rokfeller müeııeıesinin bir hıfzüs
ıİlhha enstitüsü vücuda getirilmeıi mak
sadile yapmış olduğu dört milyon yen 
teberruu kabul etmiştir, -Bir kömürcü milyoner oldu 

PARJS, 22.A. A. - Milli Fransız pi· 
yangesunuo ikinci tertip biletlerinin ke· 
fidesi dün akıam yapdmıttll'. Trocadero 
da yapılan bu geıide'de büyük bir kala
balık hazır bulunmuıtur. 

Bet milyon liralık ikramiyeyi Avig
nonli bir kömür satıcısı kazanımştır. 

Amerika da bir istifa 
VAŞiNGTON, 22 .A. A. - M. Roo

ıevelt'c yazdığı bir mektupta M. Spra
ı:.ue, •o~ zamanlarda kabul edilen para 
~ıy_asetin~- _ta_m'!"'en muhalif olduğu için 
ıstifa eltıgıru bildirmekte ve demektir ki• 

" Amerikayi gayri mahdut bir infla: . , .... 
ı~n a g~turen cereyana kaqı durmak i· 
çın y<>gane çare efkarı umumiyeyi· ayak
landırarak tanzim etmektir. Böyle bir 
harekete baılamalı üzre vazifemden ayn
lıyorum." 
. M. Sprague hariçten altm almak sure
~le ya'?ı~an ~oları kıymetten düşürmek 
!'~·aseı:.mn. hatların ıüratle yükselmesi 
ıdç_ın muessır olamayaca~ı kanaatinde. 

ır. 

HARIC HABERLER 
D.AA.i Vashingtoıı 

Görüşmeleri 

Rusya ve Amerika bir 
ademi tecavüz 

misakı aktedecekler 
VASHINGTON, 22. A.A. - SoY)'et 

Amerika müzakereleri §İmdi tamamile si
yasi ..-c iktisadi bir ademi tecavüz ınisa ... 1 

kı hakkında cereyan etmektedir. ı 
l:ı.ak şark vaziyeti ile mevcut muahe

delerin muhafazası Vasbington hükume
ti_nin yegane meşgalesini teşl<il ettİıekte· ı 
dn-.. , 

RlO DE JANEIRO,, 22.A. A. - Ma
liye nazı.rı yaptığı beyanatta, Sovyet 
Rusya ile BreziJya arasında siyasi vo 
ticari nıünasebat tesisine taraftar oldu
ğunu bildirmiştir. 

Japonya gevşeyor mu? 
BELGRAT, 22. A.A. - Zagreb'de 

çıkan •'Obzor" gazetesi, Amerika t~ra .. 
fından Sovyet Rusya'nm tanmmc .\1 kı .. 
saca bildırdikten aonra bugünkil ..ı::ıı ma· 
kalesini bu meseleye tuhsıs etmektedir. 

Bu gazete , 1924 ıenesindenben :.ov• 
yet Kusyarun vazıyetinde basil olan de
ğiıiklığı kaydediyor. 

!:ıovyet kuoya o zaman Japonya ile bir 
muahede yaparak Amerilıaya karşı bir 
tezahürde bulunmuıtu. , 

Bugün Sovyet kuıya, Japonyanın haa
mine iltihak ediyor. Fakat Japonya. bu 
sebepten dolayi futuhat p1'nlarmdan vaz 
geçemez, Sô\dece, Sovyet ve Amerika an- . 
!aşmasından dolayi daba büyÜk ·bir mu• i 
kavemete maruz kalacakttr. f 

Şurası da §&Yanı dikkattir ki, bundan i. 
ki •ene evvel Sovyetlerle bir ademi le- . 
caviiz misakı_yapmağı reddeden Japoft1"a, 
söylcndigine göre timdi böyle bir misak 

Kralın 
Nutkuna cevap 

-o-

Lortlar kamarası metni 
kabul etti 

Gazi Orman Çiftliğinde onuncu yıl 
Yalı Mektebi açılıyor 

Köy çocukları için 
ras~-ı~?!!~~u~~!;rilec~~r!!::~a:;.~- ANKARA, 22 ( A.A.) - Gazi Orman ç:ltl ğinde tesis edilen onun 
seriy~tic tasvip etmiştir. cu yıl yatı me,.,reoi onıımuzdeıu ıRi nci kanunun birinci günü faalıyete 

Müzakere esnasında hükumet namına geçecektır. Bu me1<tebe aıınacak talebe Ankara vilayetinin mektebi 
söz •Öyleyen harbiye nazırı Lord Hails- olmıyan köylerinaen mecburi tahsi 1 çağında bu!unan ve köy ıle alakası 
ham demiştir ki : ve toprağı bulunan köylü çocuklarından seçilecektir. Bu mektepte ço -

" Ticaret nazırından şimdi öğrendiği- cuklara ılk tarıs.l ıle beraber köyle rinde kendileri ir:n faydalı olacak 
me göre pek kısa bir zamanda lngiliz- .. 
SovyeL ticaret gÖrİİ!melerinin memnu- ziraııte ait b.lg.ler de veriıecektir. Bef sene.ik ilk tahsilini bitiren her 
niyet verici bir neticeye varmak üıni- çocuk köyüne ayni zamanda köy z iraati hakkında fenni bir fikir sahi -
di vardır. bi o!muş bir halde dönecektir.Mektebin muallim kadrosu tamamlan -

Hükumetin bir anlll;!ma için durmadan mış ve müdürü tayi nedilmiştir. Yatı ·mektebinde ziraat dersleri için 
çalışmakta devam kararıııı tekrar eyle- d fd"k • d f 'k l B k T k 
elikten sonra Lord Hailsham silahlan bı- frap e en arazi ç . ı arazisın en le rı o unmuş tur. u me tep ür i 
rakma hakkında sunları ilave etti : yede köy çocuklarına verilecek ilk tahs'.l için bir nümune müessesesi ha 

" Bununla be;aber 3 büyük prensip linde falışacaktır. 

vaE~::ela, hükumet Cenevrede elde edil· ,.Resmi haberler. Matbuat Müdürlüg"' Ü 
miş olan neticelerin yapılacak herhangi 

b~ı.:~:!;:'i.~~ :t.~.::!':~üie~:~:;) vasıtasile gazetelere verilecek 
yeti ç~rçevesinde kalması lüzumuna ka .. 
nüz. Milletler Cemiyetinin, medeni dün· 
yanın büyÜk bir kısmını kendinde topla
yan müessir bir uzviyet olarak muhafa .. 
zasını beşeriyetin istikbali için büyÜk e
Jıemm~~eti haiz bir mesele olarak telakki 
edivoruz ve Milletler Cemiyetinin nufu
zu~u muhafaza ve müzakerelere Millet
ler cemiyeti çerçevesinde devam için e· 
limizden geleni yapmak niyetindeyiz. 

Üçüncüsü, müzakerelerden ne milltreer 
cemiyetine dahil olmayan ne de Millet- ' 
ler cemiyetini terkebnek niyetinde olduk 
!arını söyleyen memleketleri hariç bı-rak
mayacağız. 

ANKARA, 22 (Milliyet) - Matbuat umum müdürlüğü resmi ha -
berlerin kendi bürom vasıtasi.le bir elden verilmesini düsünerek veka • 
letlerle bu huBus için temasa geçmiştir. Bu tasavvura n..;;aran her veka 
let bir memurunu bu İf için seçecek ve bu memur vekalette o gün ha -
ber olab:lecek hadise ve mutımela tı bir rapor halinde makam vasıtasi
le gazetelere verilmek üzere Matbuat müdürlüğüne verecektir. 

Divanı muhasebatın bir tezkeresi 
AN KARA, 22 (T elelonla) - ldarei hususiye ve belediyeler me • 

yapmak arzusundadır. 'lngilterede kısmi intihabat 

murlarından tekaüde sevkedilenlere bu idareler tekaüt sandığından ve
rilmek Üzere icra edilecek tahsislere müteallik evrakın divanı muha.r• 
batça tesdl.ne devam olunup olun mıyacağı hakkında bir karar ittiha • 
zına dair Divanı muhasebatın tezkeresi Meclise gelmiştir. 

Ankarada geni ilkmektepler Gizli vesikalar 
Almanyanın g.z!ice silah
landığını kim haber vermiş 

P AklS, 21. A. A. - Havaı ajansı 
bildiriyor : 

.Evvelce neşrine baılamıt olduğu veıi
karun neşrıni tatil etmq olan Pelit Pari
sien gazetesi, Almanya. taranndan ecne
bi memleketlerdeki propaganda ajanıarı
na gönderilmiş olan son derecede mah
remane ve uzun bir talimatname neşert• 
mel<tedİr. Bu vesikada Almanyarun l\'lıl
letler cemiyetini terlı.etmesme saık oıan 
sebepler, Almanyanın teıliııat bal<kındaki 
ır.aokcaı nazar.arı ue teııınaun vazıyeb 1 .. 
zah \'e Fransa ile ln&ilterenin Cenevre
deki lıattı hareketlen tehir edilmektedir. 

Mu vesikada deniliyor ki : '' Alman
yadaki gizli Fransız ajanları tarafından 
hukumenne gönderılmı§ oıan raporlara, 
jstinaden Fransız noktaı nazarlarını oğ ... 
renwk. Mu raporlarda Almanyanın gizli
ce ı;ayet kuvvetli teılihat vücu<la gebr
meı.ıe olduğundan ve Almanytü'iııl 'yeni 
bir askeri ihtilaf için umumi surette ba
zırlanmaka bulunduğundan bahsedilmek· 
tedir. , 

/\iman mübacirlerinin F ranıız memur
larına Almanyanın aıkeri te§killi.tına mü
teallik bir takım vesikalar vennit ve ea
ki .Reichstag mebuslarının rakiplerimize 
parlamento encümenlerine tevdi edilmit 
olan ~ayet mahremane bir takım malu
mat ita etmit olduklarını da öğrendik. 

Bu malumat, eski alman ·hükiimetl"" 
ri ta<afından eski Reicl>stağın encümen
lerin~ tevdi edilmiı idi. 
Ahnany;nın rakıpleri eline verilmi§ o

lan vcsikaıar baklanda tafsilata giritme
ğe ne lüzum ve ne de imkin vardır. Fa
kat ecnebi memleketlerdeki alman pro
paganda teıkiliitmın bütün bunJJlrm ya
la n olduğunu ilan etmesi icabeder, 
Almanynaın ıon hareketi ihtiyar etme

ıic Fnnsa hükumetinin hattı hareketi de
ğil, İngilere hükumetinin ve daha doğru
ıu Sir John Simon'u anlaşılmıyan ba-

RUTLA VD, 22 .A. A. - Rutlavd'da 
yapdan kısmı intihabatta muı..fazakar
larm namzedi Dereıby 14605 rey alarak 
amele fırkası namzedi olan rakibi A· 
ruold'i mağlup ebniştir. 

Aruld Gray 128111 rey teinit edebilmiı
tir. Dünki intahabatta'da olduğu gibi 
muhafazakarların kazandıkları ekseriyet 
geçen umumi intahabatta elde ettikleri 
ekoeriyetten daha zaif idi. 

--u---

ANKARA, 22 ( A.A.) -Ankara merkezinde Hisar altında ve Er
zurum çefme:ıi civarında yapılmakta olan 18 dersaneli iki büyük ilk 
mektebin inşaa!ı ilerlemektedir. inşaat önümüzdeki haziranda bitecek 
ve mektepler 934 senesi eylülünde tedrisat faaliyetine ba,lıyacakhr. 

Aynca önümürıleki 934 ders senesi zarfında Ankarad.a telsiz İstasyonu 
j c'.vannda ve Dikmende lsmetpaşa mahallesinde birer ilk mektep yap 
ılma:ı düşünülmektedir 

Cuba karışıklığı 
HAVANA, 22. A.A. - Et pais ~aze- Balkan haberleri 

tesinio vetdı~ı lrll' tıı.oere bot:".,,! & . ........... ~ ... . 1 

~~;~J~~e~~J:;!:ı::- Yunan muhalifleri meclise 
HükUmet mUessesin meclişinin top--

lanmasından evvel bir af iliin etmek müm • d ki •? 
kün ohıp olmadığını tetkik etmektedır. gı ece er mı . 

Orient ayaletindeki Anerodo, da ayak-
lacaıılara kartı açılan mücadele bitmi§• 
tir. Asilerin pek yakında teslim olmaları 
beklenmektedir. 

--<>-----

M. Herriot vazifesine 
başlıyor 

PARlS, 22. A. A. - M. HetTiot me
busan meclisi hariciye encümeni reis· 
!iği va.ziieıine bugün yeniden baılaya
c:a.k Ye bu münaıebetle kısa bir nutuk 
söyleyecektir. 

Almanyada nüfus artıyor 
BERLIN, 22 .A.A. - Volf aan11 bil

diriyor : bir müddettenberi Almanyada 
nüfus hareketlerinde bir yükselme gö
rülmekLcdir. Evlenmelerin adedi çoğaJ •• 
ınış, doğumlar müıait •bir surette İnkl§a· 
fa ı.aı•amıı, ölümler azalnuttır• 

Alm.,nya hiikıimeti verilecek istida ü
zerine evlenenlere mıktarı vasatı altıyüz 
rayişınark olmak üzre evlenme i.krazmda 
buıunmakta bu ikrazı bono, e§ya, çama
§ır, ev levazunı ıeklinde yapmakta olma
sı bir oçk kimseleri evlenmeye teıvik et-

M. Venizelosun riyasetinde bir toplantı 
ATINA, 22 (Milliyet) - Mııb.ıı.lefet 

fırkuınırn liderleri bugün saat onda 
Mösyö Venizdosun riyasetinde toplan
ddar. Mecli•e gidip gitmemek mesele
sini görüıtüler. 

Liderlerden bazılan meclise iıtirak 
edilmeııi, ba.zm da qtirak edilmemesi 
fikrindedirler. maamafih muhalefetin 
meclise devam etmesi fikrinin galebe ça· 
lacağı tahmin ediliyor. 

Gazeteler de bu huıuıta mütereddit 
bu1un·.·aktadırlar. 

ATINA, 21 (Milliyet) - Meclis re 
isi M. Vaziki -ile M. Papanaatasyu a• · 
rasında muhalefetin Meclise devamı 
hakkında vuku bulan götiiımeler te • 
vııkkuf geçirmi§tir. Hüküınet Miralay 
Angeliitoaun meclis muhafaza bölüğü 
kumandanlığına tayini Mecliste aükıln 
ve emniyetin teminine kafi görmekte
dir. Halbuki muhalefet o fikirde de
ğildir. Maamafih af kararından aon
ra bir hal ıekli bulunması ihtimali 
vardır. 

fa.ası için sık sık manevralar yapılmak .. 
tadır. 

Havaların fenalığı yüzünden tehi.r e
dilen ikinci manevra dün alqanı yapd
mııtır. 

Gece , haı'P tayyarelerinin ıehir üze. 
rine bomba yerine raket attıkları görü
lüyor. Tayyare motörlerinin kerku119 
oğultulan i§ltiliyordu. Bunlan, yani 

"diiJman layyarelerini arayan prijektör-
ler de geceleyin Belgrat semalannı ay• 
dınlatıyordu. 

Mutaarn:ı: filoya kartı iıleyen ıilih 
ve mitralyözlerin ıeıleri ıebri inletiyor
du. 

Bombardıman bir kaç saat sürdü ve 
gece yansından biraz sonra nlliayet bul
du. 

Romanya ve Bulgar polisleri 

tı La,eketi ıebep olmuştur. B" h • h d ' 
Sir John Simon, aleıade Fransız dostla ır apıs ane e ısyan Yunan -Bulgar müzakereleri 

BOKREŞ, 22 (Milliyet) - Buraya 
Sofya polis müd'iiriyetinin oiyui daire
ıi §eflerinden As. Lukov'un geldiği gün 
denberi Romen ve ftulgar polis müdü
riyetleri arasındaki münasebat ııkılaı
llUJbr. 

rınıo teşvikine mi kapılıyor, yoksa lngil- PHILADELPHIE, 22. A.A. - Bir 
teı-e hükumeti son ihtirazi hareketini de ıslahhanede mahkumlar etrafa atet 
açıkça terketmeğe mi karar vermiıtir ? verdikten sonra isyan em.i~erdir. Bu 
bilinemiyor. dakikada mitralyözlerin ve ıilaılıların 

N d · • /" l 'k güriiltülerile mahkumların haykırıı-
ere uen gız ı a man vesı a.. ! lan i•idilmektedı·r. 

LONDRA, 22 .A. A. - Resmi mehafil • 
"Petil Parisien " de çıkan ve alman pro- itfaiyenin gayretine rağmen yan-
pagandasına ait olan vesikanın Jngiliz gm büyümek istidadını gösteriyor. 
menbalarmdan çıkmadığını söyleyor. Yüz!erce polis alelacele sevkedilmiş-

Bu tekzibin sebebi, bir Pariı öğle ga- 1 lerdır. 
zetesinin, vesikayi "lntelliceuo Serviı" e --ı•••••••••••-

atfetmi~ olmasıdır. Maliye Vekilinin 
lspanyol intihabından H l d ? 

sonra bir hadise asta ığı ney i • 
LA GOROGNE, 22 .A. A. - &1 ki

şi Action populaire idarehanesine gi
derek yapmıt oldukları propaganda ücre
ti olarak mütecavizane bir lisanla para 
istemişlerdir. Bunun üzerine idarehane 
mensuplanndan biri rövelverine sarılmıı 
ve ateş etmiştir. isabet eden kurtunlarm 
te•iriyle bir kiti ölmüş, bir ki.ti de ya• 
ralanmıştır. 

Kömürle işleyen otomobil 
R0!\1A, 22. A.A. - M. MouHolini, a

di kömürün hasıl ettiği gazla İfliyen bir 
motörle mücehhez küçük bir otomobil 
ile Rom" - Budape§te yolunda elde etti
ği neticelerden dolayi professeur F erra
zuliye memnuniyetini bildinni1tir. 

M. Ferrazuti, adi kömürden çıkan 
g;ula ve ancak 21 litrelik bir masrafla 
1 350 kilometrelik bir yol almak müm
kün olduğunu isbat etmek istemiştir. 

--o--
Fransız meclisinde mali 

projeler 
PARfS, 22. A.A. - Meclis, dün mali 

pr,ıjerıin müzakeresine basladı VP mali .. 
ye korcisyonu umumi rap;,rtörü ile hü· 
kUmet ve maliye komisyonunun tezlerini 
ve aralaıındaki tezatları bildirerek bun- f 
!arı yaklaş!Jrmağa çal.tan bütçe nazırının 
sözJc1ini dinledi. ' 

(Başı ı inci sahifede) 
Maliye vekıli Abdülhatı.1< tsey de Yi· 
yanada Profesör F uchs tarafından ya
pı1an ameııyat eaYesinde iyıle§mıttir. 
Profesörü dün Tokat!iyan otelinde 
ziyaret ettik. Bizi nezaketle kabul et
ti ve türkçe olarak: "Buyunınuz e .. 
fendim." diye yer gösterdi. Ve sonra 
ilave etti: 

- Türklerle temasnn neticesinde 
türkçe olarak öğrenebildiğim bundan 
ibarettir dedi. 

Profesör sözüne devam ederek de
di ki: 

- Ben harp esnaamda bir müddet 
Türkiyede bulundum. O zaman, Suri· 
yede 24 lük bir Avusturya bataryası 
bulunuyordu. Suriyede ve Hayfada yıl 
dmm grupuna mensup bir hastahane
de c;alııtım ve Şamda Cemal Pa§a ile 
ta~ştım. Orad.;_ vazifem tureti umu .. 
miyede cerrahi i§ler!e meıgul olmak
tı .• 

Bundan bir müddet e• ve! Maliye 
vekiliniz Abdülhalik Beye gözlerin -
den ameliyat yaptım. Abdülhalik B • 
çok tahammüllü ve sabırh bir hasta i
di. Gözlerine arız olan hastalık ta çok 
tehli' _. 1i ve neticesi §Üpheli idi. Bu 
se'1eple ftmelivatın muvf'l'f.fA.kıvetle ne 
ticelenerek tamamen iyileımeainden 
çok memnun oldum. 

YaTm Ankaraya cidiyorum. Malı;. 

ATINA, 22 (Milliyet) - Muallak· 
taki Yunan - Bulgar meselelerinin hal
li için iki gün evye\ başlayan müzake
relere devam edilmektedir. Atma ga
zeteleri iki memleket menafii aleyhine U· 

zayıp giden bu muallak meseleleı·in bir 
an evvel halli arzu•unu izhar etmekte
dirler. 

Dobrucada Bulgar tevkifatı 
SOFYA, 22 (Milliyet) - Zora ga

zetesi, gene Romenlerden şik.8.yet et .. 
mekteclir. Gazeteye göre, Dobrucada 
gene Bulgarlar araımda bir çok tevki. 
fat yapılmaktadır. 

Dobriç !<azasının Vladimirovo köyü 
belediye reisi Bulgar 1 van Gançev tev· 
kif edilerek kaza merkezme getirilmiş
tir, 

Konak köyünden de 8 Bulgar tevkif 
edilrnİ§lir. Bunlar, Romen Tsinsar kö
yÜ olan Savel Raduleııku'ya baskın yap
mak tasavvurundan mes'ul bulunmakta
dırlar. 

Belgradı havadan müdafaa için 
BELGRAT, 22 (Milliyet) - Bel· 

gradın hava hücumlarına kartı müda-

sadım orada bulunan bazı dostlarımı 
ve bilhassa mimar M. Holzmeister'i 
ziyaret etmek ve kısa s~neler zarfın
da İn§a edilmiı olan bu yeni ıehri gör
mektir. Ankaradan Bağdat tarikiye 
Hindistana gideceğim. Yakında Kal
kütada Hint göz hekimlerinin kongre 
si toplanacaktır. Bu kongreye davetli 
bulunuyorum. Kongreye iıtirak edece 
ğim ve Hindistandaki dostlarım, tale· 
hem ve meslektaıla1 ımla gö~eceğim 
Hindistanda, bu vesileden istifade e -
derek memleket hastalıkları hakkında 
tetkikatta bulunacağım. Burada da 
birçok dost meslekta§larım vardır. 
Dün Üniversitede decolmen de la re· 
tine hastalığı hakkında bir konferanı 
verdim. Bu çok enteresan bir mevzu -
dur. Hatta Abdülhalik Beyin hastalıi:ı 
da bu idi.' 

Romanya polisi, Bulgar polisini Bük
reşe davet etmiştir. Kendileri de Sof. 
yayı ziyaret edeceklerdir. Bu ziyaretle
rin günleri yakında kararlaştınlacak
tır. 

Bundan maada her iki memelekct 
zabıtası tarafından polis haberlerinin 
mübadele edilmesine de karar verilınİf
tir. 

Çekoslovakya Bulgar 
tutunu alıyor 

SOFYA, 22 (Milliyet) - Bütün Bul
gar tütün firmaları, kanunuuninin 10 
nunda Çekoslovakyada açılacak müza. 
yedeye iştirak etmek Üzere hazırlanmak
tadırlar. Çeko•lovak rejisi, mukavele 
mucibince 1,100,000 kg. Bulgar tütünü 
yerine 550,000 kg. tütün alacaktır. 

Çekoslovak rejisinin alacağı Bulgar 
tütünlerini bu miktara indirmesini Bul
gar tütüncüleri hoşnutsuzlukla karııla
mı§lardır. 

M. Vaidan'ın yerine 
BOKREŞ, 22 (A.A.) - M. Maniu 

nun teklifi üzerine milli çiftçi fırka11 
Müotafa M. Vaiclanm yerine M. Mi
halacbe'i hrka reisliğine intihap etmit
tir. 

Romen ordusu 
BOKREŞ, 22 (Milliyet) - Romen 

ordularının makineleştirilmesine karar 
verilmiş<tir. 

Gelecek seneaen itibaren Romen toı>
larmın dörtte üçünde motör tesisatı 
bulunacaktır. Ayni zamanda bava filo
ları da takviye edilecektir. 

Bunun için Romanyanın Frımsadan 
büyük bir ikraz yapması muhtemeldir. 

Yeni Yunan Maarif nazırı 
ATINA, 21 (Mil!iyet) - Maarif 

nazırının iıtifası üzerine yerine 
Srhiıııt nazın M. Makropuloı tayin e
<!Hmiıtir. 

• 
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(FıKô}5J 
Gebe dağın doğurduğu 

fare! 
Dağ gebeydi, karnı büyümüt, 

doğum sancıları baş göstermişti. 
Bir avazı yerde, bir avazı gökte, 
yuzu sararmış, tırnaklarını yere 
geçirmiş, göksünü param parça et 
mişti. 

Dağın doğum sancıları, kom
şu dağları rikkate getirdi, komşu 
dağlarda elem ve teessür uyan
dırdı, heyecan ve merhamet hasıl 
etti. Dağlar hareket geldi. 
Komtu dağlar, öbür dağları, öbür 
dağlar, diğer dağları, diğer dağlar 
daha diğer dağları tehyiç ve tah
rik etti. Bu suretle bütün dağlar 
gebe dağın acısiyle dağlandılar, 
gızlandılar, ve dagıdar oldular. 

Karnı büyüyen dağ, sancı çe
ken dağ, etrafını ahü vaveyla 
ile dolduran dağ doğuracakb. \.ie 
he dağın önünde rikkat ve teessür 
le duran dağlar, teessür ve heye
candan sapsarı oldular, rikkat ve 
merhametle el bağladılar, daha 
sonra harekete gelerek diz çöküp 
doğumun felaketsiz geçmesini Al
lahtan tedarru ve niyaz ettiler. Bu 
niyaz, Allahın atebesinde yer bul 
du. Bu münacat Allahm asıtanın
dn kabul edildi ve nihayet, el bağ 
lıyan, dize gelen ve dizlerini ni
yaz ve istitaf cezbeleri içinde ye
re vurarak terha şerha kanatan 
komtu dağların, yakın ve uzak 
dağların, gelmiş geçmiş, gelecek 
ve geçecek bütün daitların duası 
ve yüzü suyu hürmetine gebe da
ğa sükUıı geldi. Gebe dağ, bir lah 
za bayğmlık geçirdi. Bütün etrafı 
ıaran, ufuklardan ufuklara akse
den ahlardan, ahuvahlardan son
ra bir ayağını Toros tepelerine, 
diğerini Erciyef tahikalarına uza
t.an ve Himalayanın Gavrisangar 
noktasındaki kel tepesine başını 
dayayan gebe dağ, nihayet, son, 
acı ve kat'i bir vaveyladan sonra 
do!urdu. 

Bir ayağını Toros tepelerine, 
diğerini Erciyeş şahikalarına uza 
tan ve Himalayanın kel tepesine 
başını dayayan gebe dağ, doğura 
doğura nihayet cevizden küçük 
ve mercimekten büyük bir fındık 
faresi doğurdu! .. ~ . 

Bahsi, günlerce bütün gazetele 
ri ifgal etti. indi idi, inecekti di
ye etrafında bir yığın sözler oldu. 
Komisyonlar toplandı. Komisyon
ları komisyonlar, içtimaı içtima
lar takip etti. Ve nihayet: 

Kömür fiatlerindeki ve amele 
Ücretlerindeki dütkünlük ve ha
Yat şartlarındaki tenezzül nazarı 
itibare alınarak elektrik kilovatla 
rında 10 paralık bir tenezzül ka
bulüne karar verildi. 

Şehrin ekseriyetini geçim itiba 
rile mutavassıt aileler teşkil etti
ğine ve onların aylık elektrik 'sar
fiyatı 12 ile 15 kilovat arasında 
olduğuna gihe aile bütçelerinin 
kar hanesinde ayda üç, üç buçuk 
kurut kadar; yani bir potin boya
sı bedelinden az, ve bir bardak 
suyun fiatından fazla bir kar kay
di teminine muvaffak olundu. 
Nasıl dağlar,sancılanan gebe dağın 
Önünde rikkat ve teessürle el bağ 
lamı,larsa, biz de bu on paralık atı
fet önünde tükran ve imtinan his
leriyle dize gelelim, hamdedelim. 
Ve hu yüksek kararı veren komis
Yonun kapısı etiğine hu büyük atı 
fetinden dolayı, tehir halkına yap 
tı;;ı ltitfün derecesinde 10 paralık 
zümrütlü, zebercedi, yakutlu, pır
lant"lı muhtesem ve murassa bir 
çelenk koyalım! 

SaUihattin ENiS 

Mucip Bey 
Dünkü Cümhuriyet gazetesi evvelki 

tün tevkif edilen ıerkomiıer Mucip 
Beyin tahliye istidası verdiğini, 
fakat iatidanm kabul edilmediğini ve 
tahliye talebinin reddedildiğini yaz • 
nııttır. Bu haber doğru değildir. Mu
c:ip Bey tahliye iıtidasını dün vermiş
tir. Talep kanuna muvafık görülmüı 
.,.e Mucip Beyin 50 lira kefaletle tah
liyeıine karar verilmittir. Üçüncü ce
:ıa mahkemeai de bu karan tasdik et
IDİ§tir. Mucip Bey kefalet mua -
ıneleaini ikmal ettiği takdirde bugün 
tahliye edilecektir. Maamafih müdde 
İumumilik bu karara ağıı ceza nez • 
Uıncıe itiraz etmeğe karar vermittir. 

Romanyadan gelen 
ırkdaşlarımız 

Romanyadan memleketimi:ı;e gel -
ll>ekte olan mülteci Türk muhacirleri 
dün ıece Samıun vapurile limana gel 
ll>işlerdir. Bu ırktaılarımız Kavakta 
ihtiyati karantinaya tabi tutuldukla -
tından u:ı;un müddPt beklemişlerdir. 
R.omanyadan gelen muhacirler 600 
kişidir. Bunlar oradaki arazilerini ve 
ll>ülklerini aatarak memleketimize 
gelmektedirler. Muhacirler buradan 
E:lazize gideceklerdir. Kendilerine Ela 
:ıizde hükfunet tar:ıfından yer tahaiı 
edilmittir. 

.. 
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Yumurta tacirleri 
-o--

Bir birlik yapmak uzre 
içtimaa çağırılacaklar 
Ticaret odası, yumurtacı1arın ara

larında tesanüdü temine ve bir birlik te
ıisini teshile gayret etmektedir. 

Bu maksatla bugünlerde yumurta ta
cirleri, odada bir içtimaa davet edile
ceklerdir. Bu içtimada birliğin kurul
ması ve yumurta fiatlerinde istikrar te
mini görüşülecektir. 

Fındık enstitusU 
lktısat vekaletinin yeni tetkilatı ya

pılırken Ankarada bir fındık enstitüsü 
tesis edileceği, bu enstitünün fındık has
talıklarile ve fındıklarunızın 11lahile meş 
gul olacağı haber verilmektedir. 

Ege'nin pamuk rekoltesi 
Ege mıntakasının bu seneki pamuk 

rekoltesinin, geçen seneye naz.aran 18 
bin balya fazlaaile 35 bin balyayı ge
çeceği tahmin edilmektedir. 

Odunç para veren müesseseler 
Ticaret müdürlüğü, ödünç para ve

ren müeııeseleri sıkı bir kontrola ta!>i 
tutmuttur, 

Bu müesseseler, bir sene zarfında yap
tıkları ikrazatı gösteren muntazam def
terlerle itlemeğe tabi tutulmuşlardır. 

iyi uzum rağbet görüyor 
Bir ticarethanemiz tarafından amba

lajına itina edilerek Almanyaya gönlle
rilen dört vagon taze üzüm bozulma
dan Almanyaya vannıı ve büyük rağbet 
görmüıtür. 

ihraç edilecek meyvelerin ambala
jından evvel ezik ve çürüklerini ayıra
cak makineler getirilmesi düıünülmekte
dir. 

Ege mıntakasında zeytin 
ve zeytinyağı 

Ege mıntakaaında bu sene iıtihsal 

olunan zeytin tanesi ve zeytin yağı mik
tarı geçen sene ile mı•kayese suretile 
mahalli ticaret odalarından ıehrimiz ti· 
caret odasına bildirilıniıtir. 

Ayvalıkta bu ıene zeytin tanesi is
tihsalatı 7 milyon kilo ve zeytin yağı 
rekoltesi 3 milyon kilo tahmin ediliyor. 
Ayvalığm geçen seneki zeytin tanesi 
rekoltesi 28 milyon kilo, zeytin yağı re
koltesi de 12 milyon kilo idi. 

Bürbaniye kazasının bu seneki zey
tin tanesi istihaalô.tı 5 milyon kilo, zey
tin yağı iıtihsalatı 1,5 milyon kilo tah
min ediliyor. 

Bürhaniycnin geçen seneki zeytin ta
nesi rekoltesi 19 milyon, zeytin yağı re· 
koltcıi de 5 milyon kilo idi. 

Milas kazasının bu seneki muham
men zeytin tanesi iatihsalatı 7,5 milyon 
kilo, zeytin yağı iıtihıalatı 1,5 milyon 
kilodur. Milaıın geçen seneki zeytin 
tanesi istihaalatı 8,5 milyon kilo , zey
tin yağı istibsalatı da 1 milyon 700 bin 
kilo idi. 

Dünya buğday mahsulü 

Poll•t• 

Niçin öldü? __ .,.._ 

Düştü, bıçağı göğsüne 
saplandı ve öldü! 

Dün SultanAhmette Çartambapa • 
zarında mahiyeti anlaşılamayan bir 
vaka olmuştur: 'Çemberlitaşta oturan 
ve aeyyar manavlık eden lamail Ağa 
dün saat ı4 te bırclen bre pazarın 
ortasında düşmüı ve vücudün .. 
den ıel gibi kan akmağa başla • 
mı§tır. lsmail Ağanın etrafına topla • 
nanla.r ondan ne olduğunu, neye uğ 
radığını sormu§lar, fakat ıniltiden bat 
ka cevap alamamı§lardır. Mütemadi 
kan akan İsmail Ağa derhal hastaha
neye nak[edilmit. hakt kan aka aka 
hsthneye bitkin bir vziyclte gitmittir. 
Hastahanede l•mail Ağaya derhal t.,,. 
davi yapılmı§, fakat lsınail Ağa bir 
kaç münebbih tırmgadc.n aonra an • 
cak kendiıine gelebilmi1, fakat soru
lan ıuallere vazıh bir ce\ap vereme
mittir ve bir müddet sonra da ölmüş
tür. Hadisenin mahiyetini anlamak ka 
bil olamamıştır. Orada bulunanların 
söylediklerine naazran lmıail Ağa eı 
rar müptelisıdır. D~ gene esrar çek
miş, iyice batı dönmüıtür. Bu aralık 
belki de bir müıteriye mal vennek Ü· 
zere kalkan lsmail Ağa birden bire 
sendeliyerek yere d.ifmÜ§ ve ağzı yu
yan gelme§ üzere kutağına soktuğu 
bıçak bu sukut neticeaiDde göğsüne 
saplanarak lsmail Ağanın yaralanma
sını mucip olmu§tur. Hô.disenin tahki 
katına nöbetçi müddeiumumisi Feri • 
dun Bey vaz'ıyet eb>tİ§tİr. lsmail Ağa
nın cesedi aıhhat yurdundan Morga 
nakleıfilmiştir. 

Müsaadesiz döviz 
Prenses Marya vapurile Seliniğe 

giden yolculardan Rifat Efendinin Üs
tünde hayli mikdarda müsaadesiz dö 
viz bulunarak müsadere edilmittir. 

Yankesici, randevucu ecnebiler 
latanbulda randevuculuk , yankesi

cilik, karmanyolacılık ve emıali ıibi 
cürümleri kendisine meslek edinmiş o
lan ecnebilerin hudut haricine çıkarıl
maları için bir karar verilmittir. 

Zabıta bu gibi sabıkalıların munta
zam bir listesini yapacak ve bu liste 
emniyeti umumiye müdürlüğüne gön
derilecektir. Emniyeti umumiye.re bu 
liste tetk:k edilec<k ve oradan gelecek 
emre göre burada muamele yapılacak
tır. 

Bir balıkçı kayığı devrildi 
Muhittin reisin idaresindeki 8 tay

falı balıkçı kayığı balık tutmak üzere 
Kanlıca aahilinde dolaıırkcn rüzgar ve 
akınbnın tesirile devrilmiştir. 

Arkadan yetiıen bir motör tarafın
dan Muhittin reisle diğer tayfaların hep· 
ıi kurtarılmışlardır. 

Bir Bu· gar çıkarıldı 
Komüniıtlikten mahkUın olup af ka

nunundan istifade ederek tahliye edi
len bir Bulgar dün hudut haricine çıka
rılmıştır. 

Belediye 
Rusya hariç olmak üzere bu seneki -

llaarltt• 

Talebe tehacümü ----
Şube açan mekteplerde 
talebe nasıl okutulacak? 

Bu sene fazla talebe tehacümü kar 
ııaında bütün liae ve orta mektepler • 
de yeniden birçok ıubeler açılmııtır. 
Bu tubelerden bir kısmına henüz mu
allimler tayin edilememittir. Bazı 
mekteplerde muallim bulunmadığın • 
dan 100 125 talebe ayni dershanede • • dera okumaktadır. Bundan sonra yenı 
açılacak §Ubelere yeniden muallimler 
tayin edilmiyecek, mektebin kadroau
ndaki muallimlere ilaveten ıube ders
leri verilecektir. 

Kız Sanat Mektebi Beyoğlu 
şubesi 

Maarif vekaletinin aktam kız •anat 
mektebi müracaatların çokluğu kar • 
tnında Beyoğlunda da bir ıube açını§· 
tır. Aynca mektebin latanbul kısmına 
yeniden bir daire ilave ediJmİ§tİr. 

Adliye meslek mektebi mezunları 
Adliye mealek mektebi mezunlan 

cemiyeti önümüzdeki hafta içinde bir 
toplantı yapacaklardır. Bu içtimada 
meslek mektebi mezunlarının umumi 
vaziyetleri görüıülecektir. Mektep me 
zunlannın münhal bulunan adliye ic
ra memurluklanna tercihan tayinleri 
ve cemiyetin diğer muameleleri hak -
kında Adliye vekaletinde tetebbüaat
ta bulunmak Üzere bir heyet •eçilecek 
tir. 

Tahriri yoklamalar 
Önümüzdeki ayba§ından itibaren 

liae ve orta mekteplerde birinci tah -
riri yoklamalar başlayacaktır. Bu yok 
lama imtihanları sene ba~ına kadar de 
vam edecektir. 

Talebe birliği mahfeli 
Milli Türk Tlebe birliği bir mahfe! 

tesis etmek üzere Maarif vekileti nez 
dinde tetebbüsatta bulunmuftur. Bu 
mahfe! geniş ve müsait bir binada te
ıis edilecek ve bütün yük•ek tahıil 
talebesi burada toplanacaklardır. 

Talebe birliği konresi 
Kanunuevvel ortasında Milli Türk 

Talebe birliği kongreai toplanacak -
tır. Kongrede bir ıenelik faaliyet gö
rütülecelı:, yeni idare heyeti İntihap e
dilecektir. 

Takrir edilecek dersler 
Maarif Yekiı.leti lise ve orta mek

teplere bi tamim göndererek mual
lmilerin hangi aylarda ve hangi mev
zuları talebeye takrir edecekleri hak
kında umumi bir ders müfredat prog
ramı istemiştir. Mekteplcı bu progra
mı hazırlamaktadır. 

--o--

Kararname tebliğ edildi 
Yeni kontenjan kararnameıi dün 

gümrüklere tebliğ rdilmiştir. 

dünya buğday mahsulü 1655 bu§d, ya- T 1 d h 
:U~t~r.milyon ton olarak tahmin edil- ramvay ar an arem ve 

Bu miktar , geçen seneki rekolteye ı A ı k f k k Ik ' 
;:a;:a~~ buıel, yani 4 milyon küsur se am ı ar 1 a ıyor. 

Yugoslavya ile ticaratimiz azaldı 1. t• l k t l .. .. d 
Türkiye - Yugoslavva ticari mü- S ısnasız 0 ara ramvay arın On Un en 

=~batı son seneler zarfında azalmış- inilecek, arkasından binilecek 
932 senesinin birinci altı ayınıfa 

Yugoslavyaya ihracatımızın kıymeti 4 lıtanbul umumi meclisi dün öğle- j 
milyon dinar iken, 933 senesinin ilk den ıonra toplanıfı. Muhtelif itlere da-
altı ayındaki ihracatnnız 400 bin dinara İr encümenlerden gelen mazbatalar <>-
tenezzül etmiştir. Bu tenezzül yüzde kundu. Bu meyanda yeni İn§a edilen bi-
90 nispetindedir. . nalann fenni ve arlıbi muayenelerinden 

932 senesinin ilk altı ayında Yuıos- harlç almmasına dair mülkiye encüme-
lavyadan yaptığımız ithalatın kıymeti ni mazbatası vardı. 
de 2,5 milyon lira iken, bu senenin ayni Mazbata münakaşa edildi. Bina in-
aylarında 300 bin dinara inmiıtir. vı.atı bittikten sonra yapılacak sıhhi 

Ar ve fenni muayeneden hariç alınması tek-
man parası lifi reddedildi. Yalnız inıaat projele-

Borsa ve Osmanlı Bankası koıniıer
Jiğinden: 

Üzerinde 11 birinciteırin 1924 ih
raç tarihi bulunan (on) raypnarklık 
rayt banknotlarının 31 ikincikanun 1934 
tarihinden itibaren tedavülden kaldın
lacağı ve o tarihten ıonra resmi tedi
ye vasıtası olmak evsafını kaybedeceği 
Raytbank Müdürlüğünden bildirilmit
tir. 

Verilen mütemmim izahata göre, 
mezkur on marklık banknot ıahipleri 
28 §Ubat ı934 tarihine kadar ellerin
deki bu banknotlan Raytbankın bütün 
şubelerinde diğer tediye vasıtaları ile de
ğiştireceklerdir. 

Bu tarihten sonra bu banknotlar te
davül va11tası olmaktan çıkacak ve Rayı 
bankm bunları değittirmek mecburiyeti 
de kalmıyacaktır, 

Aydın incircileri toplanıyor 
AYDIN, 22 (A.A.) - Vilayetin u

mum incir mıntakalanndan gelen incir
ciler, Aydın C. H. F. salonunda bir 
toplantı yapacaklardır. Bu toplantı
da incir işinin müstahsil lehine bir tek
le bağlanması ve icap eden tedbirlerin 
iıtihsal zamanına kadar §İmdiden alın· 
ma11 için konufacaklardır. 

Paris borsasinda 
PARlS, 22 (A.A.) - Paria borsa

sında aaat 11,45 te kambiyo fiyatları 
fU idi: 

Dolar, ı5,34 Fran11z frangı. ln .. iliz 
lirası 83,50 Franıız frangı. 

rinin ihtiyari olan tetkikinden bir mik
tar harç alınması kararlaıtınldı. Ve bu 
harç teklini tatbik etmek üzere maz
bata mülkiye ve iktısat encümenlerine 
havale edildi. 

Bundan sonra Necip Beyin bir tak
riri ckundu. Bu takrir cümhuriyet bay
ramtnda yapılan Takıim müesıeaatının 
meclia kararına rağmen niçin aöküldü
ğüne dairdi. Fen itleri müdürü Ziya 
Bey bu busuıta izahat vererek dedi ki: 

- Taksim meydanındaki elektrik 
teaiıatrnı, elektrik ıirketi yapmıştı. Şir
ket, bu teıisatı bırakacaktır. Bedeli
ni belediye verecektir. Bu hususta tir
ketle makam arasında temas vardır. 

Su tertibatını iae Sular ldareıi yap
mı,tı. Fakat bu tertibat ahşaptır. Bina
enaleyh muvakkat olarak yapılmıştı. 
Taksim meydanında tesisatın bulundu
ğu yerde umumi helalar vardır. Bu he
lalar buradan kaldırılacaktır. Helalar 
kaldırıldıktan ıonra ıu tesiıatı daha i
yi şekilde ve bütün olarak yeinden inta 
edilecektir . ., 

Ziya Beyin izahatı kafi görüldü. Bun· 
dan sonra diğer bir takrir okundu. Tak· 
rirde tramvaylara girip çıkmanın müı.
külatından bahıediliyor, arabalara inme 
ve binme işlerinin tanzimi İıteniyor, her 
yerde harem ve selfunlık tetkilatı kal· 
dırıldığı halde, tramvaylarda hala 
kadınlara ayrı yer tahsiı edildiği kay
dediliyordu. 

Nazmi Nuri Bey ıöz aldı. Dedi ki: 
- Kadınlara tramvaylarda ayn yer 

ayrılma11 barem ve selamlık meselesi 

değildir. Yolcular arasında hasta, ihti
yar, çocuklu kadınlar vardır. Kadmla
nn rahatı İçin tramvaylarda böyle bir 
yer ayrılması lli.zımdır. Ayni zamanda 
kadınlara kaqı bir hünnet ıö•terilme
ıi icap eder. 

Müteakiben Cevdet Kerim Bey aöz 
alarak Nazmi Nuri Be.ye itiraz etti ve 
ezcümle dedi ki: 

- Hasta, ihtiyar kadınlar olduğu 
gibi, hasta, İhtiyar erkekler de var
dır. Niçin erkekler için böyle bir yer 
ayrılmıyor da kadınlar için ayrılıyor. 
Kadınlar naaıl her yerde oturabiliyorlar
aa, erkekler de oturabilir. Tramvaylar
da harem ve sel8ınlık hatıraaı yatatan 
bu aynlık teklinin kaldmlınaaı liizım
dır. 

Bundan sonra tramvaylara inmek ve 
binmek şekli ıörüıüldü. Ve badema 
tramvaylarrn ön kapılarından yalnız Ü· 
nifonnalı polia memurlanmn binmesi, 
zabitan, pasolu yolcular da dahil oldu
iu halde herkesin arka kapıdan bin
mesi kararlaştırıldı. 

Bu yolcular arkadar: binecekler ve 
ön kapıdan ineceklerdir. 

Belediye makamı bu huıuıta ıirket 
nezdinde teş.ebbüsatta bulunacaktır. 

Bundan sonra hesabı kat'i raporla
" tetkikine devam edildi. Mediı bugün 
tekrar toplanacaktır. 

Elektrik ücretleri 
Yeni elektrik tarifesinin kilovatı 17 

kuru§ iken komisyonda ekseriyetle ı6 
kuru' 30 paraya indirildiğini yazmış
tık. Elektrik şirketi, tarifenin ı 7 ku
rut olmaaında ısrar etmektedir. Şirket 
komiseri ise tarifenin 16 kurut 30 pa
raya indirilmiş olduğunu alakadarlara 
§İmdiden bildirınittir. 

Bu ifi Nafia velıaletinden vuku bu
lacak tebligat halledecektir. 

Tavuk gibi ses çıkaran yoyolar 
Bir müddettenberi şehrimizde tavuk 

gibi sea çıkaran yeni bir yoyo moda 

• 

lnhlsarlerda 

Teftiş usulü 
Bir kanunla bazı mahzur

ların önüne geçilecek 
Şayi olan bir habere göre lnhiıar

lar idaresinde tetkikatta bulunmakta 
olan Amerikalı mütehaıııılar, gUya, 
lnbiaarlar idareaincleki müfettiılik teı 
kilatmın ;ağvmı teklif etmitlerdir. Bi
zim yptığmıız atahkikata ıöre müte
hassıslar sureti umumiyede ol"1·ak 
müfettişlik teşkilatının la:';vı hakkın
da bir teklıfte bnlu.uıı"1D•§lar, yalnız 
ıimdiye kadar yapılmakta olan mü -
kerrer tefti§ ve mürakabe sisteminin 
basitleıtirilmesini ve azaltılmasını tek 
lif etmişlerdir. Bu nokta, esaıen 1 nhi
ıarlar veki.leti ve umumi müdürlük ta 
rafından takdir edilmiı bir hakikattir. 
lnbiaarlarda yapılan teftişler iki kı • 
smıdır. Biri kanuni mürakabedir. Di
ğeri de idarenin tefti§ veaaitile yap -
tırdığı teftiş ve mürakab~lerdir. Bu kı 
sım mürakabenin kaldU"Jlmaıına im .. 
kan yoktur. Kanuni mürakabeler de 
ıunlardır: Divanı Muhaaebat müra • 
kabeıi, inhisarlar merkezinde vekale
te mensup mürakabe heyetinin yaptı
ğı mürakabeler, sene sor.iarında plin 
ço üzerinden Maliye vekaletile Diva
nı muha&ebatça yapılan mÜ§terek mÜ· 
rakabe ve tetkik ve vekalet tefti§ he· 
yetinin yaptığı teftişlerdir. lıte mü
tehassısların lüzumsuz ve fazla gör • 
dükleri mükerrer teftiı ve mürakabe
ler, bu kabilden olan müraakbeler • 
dir. Bu mürakabeler, inhisar idareleri 
nin mülhak bütçe ile idare edilmeıi -
nin bir neticesidir. Bunların basitleş
tirilmesi kanunda tadi1it İcrasına 
mütevakkıftır. 

Her birinin ayn ayrı icra ve ida • 
mesine lüzum olmayan mükerrer tef
tiş ve mürakabe sistemi memurlarda 
teşebbüs kuvvetini ve mesuliyeti ka • 
bul etmek hiısini zaafa uğratmakta 
ve mevzuu tamamen ticari ve sınai 
olan müesseselerde bu ıistem, faide ye 
rine zarar vennekt~dir. Esasen, ıon 
zamanlarda mevzuu sınai ve ticari o

ı]an devlet müesseseleri bu kayıtlar .. 
dan azade bırakılmıılardır. Netekim, 
deniz işletme, Akay. havuzlar, idare
leri, Afyon inhisarı, Sümerbank bu 
kabildendir. Bu idareler mülhak büt
çe ile idare edilmedikleri için divan 
müraakbesine tab ideğillerdir. lnhi -
sar idarelerini de tam ticari "Ve sınai 
bir müeasese olarak idare edebilmek 
için, mülhak bütçelerin çerçevesi i -
çinden çıkarmağa lüzum vardır. Bu -
gÜn mükerrer ve lüzumsuz teftif ve 
mürakabelerin mucip olduğu mah • 
zurlann önüne geçmek için lnhisarla
rın idaresi ve te§kilatı hakkında bir 
kanun projesi hazırlanmaktadır. Mah 
zurlar b:u kanun sayesinde bertaraf e
dilecektir. 

Hüsnü Bey geldi 
Üç günden beri Teltirdağında bu -

lunmakta olan lnhi•arlar umum mü
dürü Hüsnü Bey lstanbula dönmüıtür. 
Hüsnü Bey Tekirdağında yeni §&rap 
iatihıalabnı gözden geç1rmİ§ ve yeni 
yapılmakta olan levazım deposunu tef 
tit etmiıtir. 

Ylllyette 

Bina tahriri 
Kartal ve Şilede de 

tahrire başlandı 
Kartal ve Şilede umumi bina tah -

ririne baılanmııtır. Bu suretle beledi· 
ye hududu haricin<!eki kazalarda da 
tahrire batlamnış oluyor .• 

Mülkiye teftişleri 
Mülkiye müfetti~i Hacı Hüseyin B. 

Adanaya, Dervi§ Bey Bursaya gitmit-
tir. 

Avcılı gı tsşvik için 
Avcılığın teşviki için av köpekle -

rinden azami belediye resminin almına
maıı viliyete bildiri1mift'r. 

Cüneyt Bey 
Divanı Mubaaebat müddeiumumili 

ğine tayin edilen Şı11k maliye müfet -
titi Cüneyt Bey şehrimize geldi. Anka
raya gidecektir. 

Gayrimübadillerin vaziyeti 
Ankarada bulunan gayrimübadiller 

heyetinden, teıebbüaleri etrafında ce 
miyete müabet menfi hiç malfunat 
gelmemiıtir. Gayrimübadiller, §İddet
li ihtiyaç karımnda ellerindeki istih
kak mazbatalarını k.ırdır:nağa baıla -
nuılardır. Yeni bono tevziabnı teha
lükle bekliyen gayrimübadiller, muh
telit mübadele komi•yonu emrindeki 
62,500 iıtelinin §İmdiden tevzii müm· 
kün olmaoa bile, gayrimübadiller na• 
mına Ziraat Bankaaının elinde bulu -
nan emlak ve arazi mukabilinde bir 
iatikraz akdile kendilerine hisseleri 
mikdanndan para tevziatı yapılması
nı da iıtemektedirler. 

haline ıelmiıtir. Dün bir refikimiz bu 
yeni yoyoların belediye tarafından me
nedildiğini yazmıısa da bu doğru de· 
ğildir. 

Şoförler muayene ediliyor 
Bütün toförlerin sıhhi muayeneye 

tibi tutulması takarrür etm.İf ve mu
ayeneler batlamıştır. 

Sene başına kadar şoförlerin sıhhi 
muayeneleri ikmal olunacaktır. Sıhhiye 
müdürlüğünde müteşekkil muayene ko
misyonunda her muayene günleri tcsbit 
edilmiıtir. Şoförler seyrü sefeNlen bi
rer numara alacaklar ve bu ıtra numa
rasile muayene olacaklardır. 
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Bir kar edebiyatı 
Havalar soğudu, tabii eserler de 

soğuyacak.. Buna misal olarak dün 
kü (Aktam) refikimizden fU tel -
grafı naklediyorum: 

BOLU, 21.- Hava birden bire 
soğudu. Heybetli dağlarımızın baş 
/arını, geniş omuzlarını beyazla -
tan kar şehire de düşmeye başla -
dı. Termometre sıfırdır.'' 
Mükemınel laf!. Bir soğukluk i

fade etınek için bundan batka ne 
yazılabilir. Hele fU (heybetli dağ
larımızın başlarını ve geniş omuz
larını beyazlatan) terkibi bir tıihe
serdir. Buna rağmen termometre • 
nin hala sıfırda kalışı şaşılacak şey 
dir. 

Maarifte yangın 
iki gün evvel İstanbul Maarif 

müdürlüğü dairesinde yangın çık
mış. Buna şaşmamalı. Orada ateşli 
zevat vardır. Bereket versin ateş 
bütün binayı sarmadan söndürmÜf 
ler ... Rivayete nazaran hususi ve 
ecnebi mekteplere ait te bin kadar 
dosya yangını söndürmek için dökü 
len sular içinde kalarak ıslanmış 
ve berbat olmuf ... 

Vakıa Maarif, bir meşa.le ola -
rak temsil edilir amma bu metale
nin böyle saçağa saracağı kimin 
hatırına gelirdi.. Bu badirede ne 
olduysa doyaları ıslanan mekteple 
rin d~ya memurlarına oldu .. Şim 
di yeniden dosya, yeniden tamim -
!er ve yeniden malumat!. Allah 
cümlemizi ateşten, afetten ve suda 
ıslanmaktan korusun. 

Boğazlanan tavuk taklidi 
Rivayete nazaran belediye me

nedecekmi, .. Yeni çıkan bir garip 

oyuncak var. Boğazlanan tavuk 

sesi çıkarıyor ... O kadar da çoğal -
dı ki; Beyoğlu caddesinde gezer -

ken kendimi kümeste sanıyorum .• 
Şehrin horozlarında da büyük bir 

endi,e caridir •.• Her tarafta (rahat 

sız edilmit tavuk) sesi işitip koşu

şuyorlar, ortada tavuk yerine bir 

takım çocuklar ... Bu da endişeleri -

ni arttırmaktadır. Dütünüyorlar: 

Acaba bizim tavuklar mı insan kı
lığına girdiler, yoksa insanlar mı 

tavuklaşmaya başladılar .. Bir akıl

lı horoz için bunların ikiai de fena
dır. 

Eskiden İnsanlar, yalnız yumurt
lamak hususunda tavuklara benzer 
di. Şimdi sesini de taklit etmeye 
batladılar .. Allah encamımızı ha -
yır eylesin! .• Kendimi kümeste sa
nıyorum. 

FELEK 

Vapurların yaşı 
Türk vapurculuk §İrketi, Türk bay 

rağma İntikal edecek vapur]ann on 
beı yatından fazla olmamaları hak • 
kındaki nizamnamenin t.adili İçin es
babı mucibeli bir rr.porla lktııat ve • 
ki.Jetine müracaata karar vermittir. 
lktıaat vekili Celiı.l Bey de, bu mese • 
leyi tetkik etmek VRadinde bulunmu§ 
tur. Vapurcular diyorlar ki: 

·•- 1914 te umumi harp ilin edil -
miş ve harp senelerinde inta edilen 
vapurlar, aıkeri nakliyat için aüratle 
yapıldıkları için daha evvel Y"-t>ıll\n 
vapurlar kadar melaneti haiz olmala
nna pek itina edilmemiştir. Bu itibar
la on beş Y&Jmdan yukan vapurlar, 
harp senelerinde inşa edilen vapurlar 
dan sağlamdır. Bunun için nizamna .. 
menin tadiline ihtiyaç görüyoruz." 

1 BORSA 1 
(I~ Banka•ınd~n alınan cetvelidir) 

22 Teşrinisani 1933 
Akşam Fiatları 

lıtikrazlar Tahvili, 
Jatkrazı dahili 96,~0 Elektrik 
1933 latikrazı 97,50 
Şark D. yo!!an 'Z.35 
D. Muvallhide 52,625 

Tramvay 
Tünel 

Giimrilıler 7 .80 Rıhhm 
Sayd mahr 6 Anadolu J 
Baidat 9,25 " 11 
T . aalr.erİ1• 9,50 Mümesa.I 

ESHAM 

it Bankaaı Na· • Telefon 

-:•,. Ham"line :~~ 1 ~=;'k~~ti 
., ., Müe••İ• tı)4 Çimento 

Tram't'•J' 46.50 lttiba. d.,.. 
A.11"J.dolll Hiaaıe 26,60 Şark dey_ 
Şir. Hayriye JS Balya 
Reji 3.50 Şark m, ıeca.a 

ÇEK FIATLARI 
Paria 12.116 Prai 
Londra 692,SO Viya,. 
Nüyork 18,25 Madrit 
Milano 8,97 Berin 
Brükael 3,39 Belsr•t 
Atlna 81,94 Zl ot.i 
CeneTre 2.43.80 Pette 
Amaierdam 1,17 ı Bükrıet 

Sof ya E4,54 Mo•lır.o't'a 

NUKUT (Sat·ı) 

Kuruı ı 
20 f . Frans1~ 167 1 Şillıe . A.,. 

1 latıerJin 6'5 1 Pıezıeta 
1 D lar ııtı l Mark 

20 Liret 

=ı 
1 Zeloti 

?O f. Belçilı:• 117 ıo Ley 
20 Drahmi 24 20 Dinar 
20 1. la.,içre 818 1 Çernoviç 
2.0 Le ... 25.- 1 Alhn 
21 Kur, Çek.. 118 1 Meciidi7e 

• Florin. 83 Ba ""ot 

- .-
17,7S 
44.40 
46.15 
51.20 

11.75 
18.60 
2 
11.90 
17,70 
1.-
1.85 
2,85 

15.88 
4,20 

5.8,25 

1,97.75 
34.44 
4.2n 
3.SS 

79.48 
1083.ZS 

Kurut 

24.50 
16 
49 

24. 
023 

46.-
-.-

9.3% 
0,34 
2.33 
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( Sanat aleminde ) 
Konyadaki eserlerin tamiri 

Memleketimizde günden güne bir 
az daha bıkılmakta, çürümekte, ha
rap olmakta olan asarıatikamızın .. ta· 
mir ve ihyası için 931 den bu gune 
kadar ne gibi mahalli tedbirler itti
h a z olunduğunu öğrenmek iıtemit
tim. 

Bu tecesaüsümün bilhassa 931 den 
bu güne kadar geçen zaman zarfını
daki mesaiye inhiıar etm.İ§ olması ae• 
bepsiz değildi. (931) ıeneıinde Ana
dolu tetkik seyahatlerinde Gazi Haz
retleri Kon yadan ismet Paşa Hazret
lerine çekmit olduklan bir etlgrafna
mede bu asar ve i.bidabn müstacelen 
tamiri icap ettiğini söylemi§ ve hüku
met te viliyetlere bu hususun temini 
için müteaddit tamimler göndennitti. 

Bu büyük ikazın neticelerini öğren 
mek arzusiyle ben de bazı vilayetle
re mektuplar yollamıt ve bu cihetler 
hakkında tenvirimizi rica etmittim• 

Antalye vilayetinden tehalükle al
dığım cevabı, Gazi Hazretlerinin tel 
grafnemelerinin suretiyle birlikte 18 
Eylül 933 tarihli Milliyetin yine bu 
sütunlarında ' 'Teselli" batlığı altın· 

da netretmiıtim. 
Antalyanın nasıl çalıştığını, Aspe

doa tiyatroau harabelerinin çalılar
dan, taı ve topraklardan nasıl temiz .. 
lenınit ve muvaffokiyetle meydana 
çıkarılmıt olduğunu Antalya Müzesi 
Müdürii Fikri Beyefendmin verdiği i
zahattan anlamıttık. 

Bugün de Konya vilayetinin bu u
ğurda nasıl çalıttığından haber vere
ceğim. 

• • • 
En güzel Selçuk mimarisi nümune 

]erinin makam addedilebilecek olan 
Konya §ehrinde, eski eaerlerin muha .. 
fazaaı için tqekkül etmiı bir cemiyet 
mevcut olduğunu ve bu işi deruhte et 
mit bir komisyonun baro! harıl çalı§
makta olduğunu müjdelerim. 

Konya valisi Cemal Beyefendinin 
riyasetinde Halkevi reisleri, müze, ev 
kaf, idarei husuaiye mü<'.ürleriyle ce
miyetin katibi umumiainden mürek
kep olan bu komisyon vilayet içindeki 
ata yadigirlannın muhafazası için l& 
zım gelen tedbirler hakkında karar
lar ittihaz etmekte ve faydalı netice
ler elde edilmektedir. 

Konya vilayeti içinde Etilere, eski 
Yunanlılara, ıarki Roma İmparator
luğuna, Selçukilere, Etref, Karaman 
ve Oaman oğullarına ait eserler var
dır. Tarihin hoyrat senelerinin tahrip 
kar adımlan altında ezilmit olan bu 
eserler, bir kısmı Salip ordulannın, 
bir kısmı da bakımsızlığm kurban>
dırlar. 

Aaariatikaya hürmet etmesini bize 
öğreten cümhuriyettir. Cümhuriyetin i .. 
lanına kadar bu İt baıtan baıa ihmal 
edilmİ§ bir halde idi. Bilhassa 931 
den sonra büyük ir§adın tesirleri gö .. 
rülmüştür. 

931 denberi Konyada neler 
yapılmıı? 

1 - Beynelmilel kıymeti haiz o
lan Karatay medreaeıi ile ince mina
re için Maarif Vekaletinden 800 lira 
gönderilmit ve Afyonk:ırahisarında 
bir müze tesisi için de 300 lira ayni• 
mı§tır. 

2 - Karatay medre&Eaİ arkasın· 
daki binaya zarar veren yÜzlerc& ton 
luk toprak yığını kaldınlmıştır. 

3 - Maili inhidamdır diye bir kıs 
mı yıktırılan İnce minarenin diğer ak 
samı yıktırılmaktan kurtarılmıtbr. 
Gazi Hazretlerinin bilh.,saa yüksek a 
lakalariyle idarei hususiye bütçesine 
konan 3,000 küsur liralık tahsisatla 
ince minarenin etrafı, üzeri demir 
parmaklıklı tat muzayik tat duvarla 
tahdit olunmuıtur. 

4 - Karatay, Sırçalı Medrese, 
Hasbey darülbuffazı'nm maili inhi
dam dıt duvarları tamir edilmiıtir. 

5 - Evkafın verdiği 500 lira ile 
Sahipata Mescidi ve türbesmin muh
tacı tamir yerleri yapbrılmı§br. 

6 - Benehrinde mimari büyük 
kıymeti haiz olan Etrefoğlu cami ve 
türbesinin tamirine başlanmıttır. 

7 - Yine lnceminarenin tamirine 
aarfedilmek Üzere Evkaf idaresinden 
400 ve cemiyetle Halkevinden yüzer 
lira temin olunmu,tur. 

Bütün bunlardan batka tasavvur 

ı . 
ı I 
l ı 

ve tetebbüs halinde daha bazı güzel 
itler vardır. 

Mesela: Aktebirdeki Tat medre
se, Karamandaki Nefise Sultanın Ha
tuniye medresesi, lbrahim Bey lmare 
ti, Armenakteki pek 2iyade muhtacı 
tamir bulunan Dul MeJrese namiyle 
metbur Emri Musa Medreseai gibi & 

serlerin de tamiri için yülaek makam 
lann nazan dikkati celbcdilmİ§tİr. 

Aksaray ve Konya y!'iu üzerinde
ki hanların muhafazası için tedbirler 
dü~ünülmekte ve Anado1u hanlarının 
en büyüğü ve muhteşemi olan Sultan 
Hanının büyük kaplsı ü ,· tüne bir aa .. 
çak yapılması için Meclisi umumice 
tahsisat konulması Aksaray vilayetin 
den rica edilmi~tir. 

Görülüyor ki, Konya. hazineleri .. 
nin kıymetini idrak etmis bir ıehri
mizdir. 

Gazi Hazretlerinin takdirlerini ka 
zanmı§, kıymetli bir müzeai ve üzeri ... 
ne münevver bir kitlenin titrediği a· 
aanatikasiyle Konya ne bahtihar bir 
memleket. 

Gerek müzenin rehberini hazırla
mıt olan Müze Müdürü Yusuf Bey, 
gerekse Milli Kütüphane müdürii ve 
aaarıatlkanın muhafazasına memur 
edilen mütehassıs Mesut Bey, gerek
se Mesut Beyle beraber bazı asann 
monografilerini yapan Ferit Bey ve 
gerekse hepsinin bqında Konyanrn 
faal Valisi Cemal Bey Lu değerli fa
aliyetlerinden dolayı tebrike ıayan
dırlar. 

Bu meyanda, bana hakkımda ıita 
yitkar iltifatlan ihtifa eden mektu
bu gönderen, bizzat matbaya kadar 
gelmek nezaketinde bulunan ve bu 
büyük havadiıi karilerime müjdele
meğe vesile olan Konya Lisesi Edebi 
yat hocası Ferit izzet Beye de tetek
kürü bir vecibe bilirim, 

1 

Elif NACI 

iş ve isçi 1 
Milliyet bu sütunda İ§ ue İ§Çİ isti
yenlere tauassut ediyor. /., ve isçi 
istiyenJ~ bir mektupla lı büro
mu.za müracaat etmelidirler. 

iş aranıyor 

Türk tebaasında, ve 20 ya§ında 
bir gencim, türkçe, alnıanca, fr""'1 ' 1z .. 
ça, İngilizce ve muhasebe usullerine 
vakıf, ve mükrmmel bonserviıleri ha
vi, ehven teraitle it arayor. Milliyet H. 
V. rumuzuna müracaat. 
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Milliyet'in edebi romanı: 49 . "" . 
KIR (l(lfl~ 

).oıil--------B UR HAN CAHl~ 
{inkılap Romanı) 

Refit Beyin yanında mahcup ol
mamak, onu da utandıracak bir 
teY yapmamak için her teyi dütü
nüyordum. Fakat daha bir ay ev
vel sırtında yeldirme, batında ör
tü, ellerinde muhacir aepetlerile 
latanbula gelen bir kızın böyle bir 
alemde gülünç olmaması bir mu
cize .. 

Elbisemi giyerken madam yar- J 

dı metti. O bana biraz da boya sür
mek istiyordu, razı olmadım. Yal
nız dudaklarımın rengi, galiba he
yecandan olacak soluktu. Hafif bir 
kırmızı cila ile tazeledi. Bu elbise 
zaten gittikçe yükselen boyumu bi
raz daha uzattı. 

Madam Girot : 
- Coraplarına daima dikkat et

kızım; dedi. Bu ipekler tehlikelidir. 
Bir iplik kaçar, akıverir. 

Retit Beyin aldığı balo çantası 
yeni doğmu' kedi yavrusu gibi mi
ni mini bir tey.. Sanki bilmit gi
bi .• Bu da ıiyah, beyaz, yılan deri-

ai. Ucunda bir de püskülü var. İçine 
ancak bir İpek mendille bir ruj tü
pü aıkıttırabildim. 

Üzerimde batka hiç bir aüa yok ... 
Hanımefendinin aldığı saati Ma
dam Girot çıkarttı : 

- Böyle aaat dekolte ile takıl
maz. Ben aana bir pırlanta yüzük 
vereyim! Dedi. 
Madamın bu nezaketine tefekkür 

ettim. Fakat pek tık buldu
ğum yüzüğü takmaya korktum. Ne
me lazım belki kaybederim, bir 
yere çarpar kırarım .. iğreti tey ba
na ıstırap verir. 

O kadar ısrar ettiği halde tak
madım. 

Biz onunla bu münakatayı ya
pıyorduk ki Retit Bey geldi. 

Yemekte Möayö Girot erkek kı
yafetinden bahsetmi~ti. Derhal in
tikal ettim. Retit Bey Mösyö Girot' 
nun söylediği gibi frak giymitti. 
İlk defa böyle bir kıyafet görüyo
rum. Güzel" 
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Geçmişi tenekeli ... 
Geçen gÜn, acele bir iş.im çıkmıt

tr. Otomobile bindim. Otomobil değil, 
manda arabası olsa Tophane ile Sirke
ci arasındaki yolu en çok bir saatte a
lırdı. 

Halbuki, bizim ıoförün Tophane
den kalkar kalkmaz galiba çocukluğu 
aklına geldi. Belediye memurlarile bat
ladı saklambaç oynamağa ... 

ilkin tramvay caddesinden gidiyor
duk. Birdenbire fren yapıp arka soka
ia aaptık. Köşebaşında bir memur gö
rünce bizim araba, ters yüzüne geri 
dönüyordu. Böyle ilerleye, gerileye, 
aağa sola, ıaparaktan giditimizin sebe
bini toförden soracak oldum. 

Acı acı güldü: 
- Daha plaka alamadık ta .. Malfun 

ya, çeviriyorlar! 
- Ee ... Neye almıyorsun? 
- Nasıl alının beyim... Bir plaka 

üç yüz liraya! .• 
- Nasıl üç yüz lira!? .. 
Şoför, açtı ağzını yumdu gözünü: 
- Bakkal züğürtleyince eski def-

terleri yoklarmış. Belediye de ne vakit 
parasız kalsa, toförlere balta oluyor. 

Yeni plôka almak İş değil. • Ver iki 
lira al .... Ve lakin, plaka ile beraber a
damın önün• bör takım eski b.,saplar 
çıkarıp: "SC'kül paralan!,, divorlar. 

Burtün, lata"b,1lda bin otomobil Vi\r .. 

sa bumın yandan fazlası, garail>U"da! Za
ti kazanc yok. Mü1teri, pazarlık rhne
den arr~aya ayn~ını atma'l oldu. Yeo .. 
yeni pl;.ka mı, durduk yerde neden de
ği~tirevim? 

O bunları anlatırk•n ıırene t01ıı;k•li 
mmtakaya ıtirmiıtiz. Arabavı tenh.~ h1r 
kö,..ye çnldo durdurttu. A •kaundaki 
pJ;.kayı s>"k 0 ••k yannnıza geldi: 

- Su pl•kanın ·nMİ var allah a•J..
na Bev? Arab~ parçalanır da gene pla
kaya bir •ev olmaz. 

ille dPğİ•t;r,,.,eksin, odiyorlar. iyi am
ma, bizde o kudret yok .. 

PIPka, ıahiden yepyeni idi. Ü7..,rin
deki bovası bile çizilmemişti... Hiç ol
mazsa, daha on sene ömrü vardr. 

- Haklısın ... dedim. Tenekeye ne 
olur?. Atının.az, bozulmaz. 

Şoför, plakayı yandan önden, uzak
tan. yakından evire çevire muayene 
ettikten sonra kaldırıp yere çaldı: 

- Ulan, dedi, teneke miıin? geçmi
fi tentkeli misin .. nesin .. Ben de ıa§'lr
dnn! 

M. SALAHADDiN 

Bir tavzih 
Hasan ecza deposu sahibi Hasan B 

den dfrn tU tavzih mektubunu aldık: 
' Eczacı Hasan Beyin tecennün et

tiğine dair gazetelerde İntİ§ar ed" n 
b ir hav,_.4:, 1;'7,....,.;_p b~,.cn~ rln•t'~rı 4 

mın - isim mÜ§abehetinden dolayi -

hastalanan zat -- vaktiyle Çağaloğlund: 
1 ' 

Haıan Nafiz Beydir beniae eczacı 
o p oıua . ı haiz ..... duğunıu.un d o · ' I 

eczacı sıfatmr taıımakta ve ecza tica
reti ve muhtelif müstahzarat imaliyle 
itliğal etmekteyim muhter<'m doatla
nmm hi·~İ""atın~ karşı teş ... kkür et
mek],. b•rab0 r T';rkiven;n biitün ıe
hirle~n~e ve hariçte mevrut o 1an müş .. 
tP...j,1 ... r:,...,:n ş:~pl,e ,~e tee•ıa.i•r1 f'"'İni i7a· 
Je "ty,,'°k Ü?T"-" kev~ivetin t11v~ih;ni de
rn h!!m•tlerimle temenni ederim e-
fendim." 

iRTiHAL 
Muharrir ve muallim Abdülfeyyaz 

Tevf.k ve tevkifhane doktoru Fuat 
Beylerin eniıtesi ve Avukat Hilmi IU
za Bey.n Kayın pederi Galata riiıü
mat memurluğundan mütekait Hakkı 
Şevki Bey dün nagihani aurette ha
nesinde vefat etıniıtir. Cenazesi bu
gün Perıembe günü saat onb:rde E
yüpte bahariye caddesinde sabık tat
lı burun tekkesi karıısmdaki hane· 
ıinden kaldırılarak Eyüp camii ter.:lin 
de namazı eda edildikten sonra o cıvar
da aile kabristanına defnedilecektir. 

(10189) 

Re,it Bey çok ne.eliydi: 
- Oldu mu bakalım küçük, de

di. Şefik Bey otomobilde bekliyor. 
Ben töyle bir kontrol etmek iste
dim. Tabii madam varken lüzum 
yok ama .. 

lskarpinlerime, elbiseme, çorap
larıma, saçlarıma ayrı ayrı baktı. 

- Üzerine ne alacaksın! 
Madam elbiselerimi muayene e

derken hanımefendinin yaptırdı
ğı ipekli bir ince mantoyu beğen
mitti. Gösterdim. 

- Fena değil. Eldivenlerin, çan
tan .• Her 'ey hazır. 

- Hazır efendim. 
Kendimi (Şiran)da ilk mektebe 

batlanırken yapılan merasimde 
zannettim. O zamanda babam. Ha 
rem tarafına girmit, sırma cüz ke
sesini kadife hotozumu, ipekli en
tarimi muayene ettikten sonra an
neme: 

- Her 'ey hazır mı? Diye sor
muttu. O günkü heyecanı bugün 
batka ,ekilde hissettim. 

Madam Girot, bana Paristen bir 
ahbabının gönderdiği güzel bir ko
kuyu sürdü. Hatta bir küçük tüpe 
biraz ayırdı. Çantaya koydu. 

Retit Bey kumandayı verdi: 

- O halde marf, delikanlıyı 
bekletmiyelim. 

Eteklerim o kadar uzun ki mer-

- ~~ güldürmesini bilen şen akt jr 

Antika 1 A ş ı K ç 1 L i N G i R 
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Kontes Valantin de Kalamber'in 1. 

bir antikaq dükkanı vardı. Kadmca- LILI GYENES MACAR ÇIGAN ORKES' RASi 
ğız on bet sene evvel kocası süvari - Bu a k tam yeni repetuvarını clinletecektir. I (101991 
zabiti Kont de Kalamb~·'in vefatın- _,.... 
dan sonra kimsesiz ve parasız kalmıt .. 
tı. Hayatını kaza.nmağa mecbur olun· 
ca, antikacılığın karlı bir İ§ olduğunu 
öğrenınit ve bir dükkan açmıttı. Za
ten babası da antika meraklısı, malU· 
matlı bir adamdı. Kızında küçük ya
§mdan itibaren bu merakı uyandırmıt 
tr. Valantin dul kahp ta Parise dön· 
düğü zaman, babasından mira& kalan 
bir kaç antika parçayı satarak serma 
ye yaptı. Fakat bu sermaye kafi gel
medi. Kendi güzelliğinden ve zerafe;: 
tinden İ•tifade etmek İstedi. 

Dul olduğu için daima siyah elbi
se giyerdi. Bütün bu siyahlıklar onun 
tenine baıka bir cazibe, gözlerine 
batka bir parlaklık veriyordu. Erkek 
!er bu güzel kadın kartısında yumu
ııyorlar ve istediğini yapıyorlardı. 

Valantin eski tanıd•klan aileler
den antika eşya alıp satmak istiyen
lere de tavassut eder ve bu suretle ~ 
misyon da alırdL 

Kısaca bir zaman sonra sermaye
sini tuttu. Dul ve hayatında yalnız ol 
ması kendisini müteessir etmiyor gi
biydi. Sekiz sene bu antika i~lerinde 
hayli kazanç yaptı. Batlıca müıteri
lerini ihtiyar, kibar kadınlar, zengin 
antika meraklıları teıkil ediyorlaraı. 
Bunlar Valantin'in tozlu ve örümcek 
li kötelerden bulup çıkardığı antika 
itleri merakla arıyorlar ve yüksek fi
atlerle satın alryorlaı·dı. 

Nihayet Madam Kalamber epeyce 
aermayeli bir dükkan sahibi oldu. Bu 
kadar sene sonra rahata eritti. 

Bir sabah erken dükkana ihtiyar 
bir dellal geldi. Bu adam, kendisiyle 
bir çok itler yapmıt olduğu Samuel 
Baba isminde bir Yahudi idi. 

- Bonjur Madam, sizinle küçük 
bir it yapmağa geldim. 

Valantin Y ahudinin hilekarlığını 
bildiği için tetikte bulunda: 

- Sizi dinliyorum, bu:rurunuz, di
ye adamı oturttu. 

- Mesele tundan ibaret Madam .. 
Genç bir alim servetini borsada kay
betmiı, bir çok borçlan varmıt• Hal
buki elinde gayet kıymetli bir antika 
kolieksiyonu var. Kenditi tatrada o
turan ailesinden yardım ıstemeğe git 
ti. Malları bana emanet bıraktı. Ben 
satıp borçlarım ödeyeceğim. Adam
cağız antikallrmı o kadar seviyor ki, 
satılırken burada bulunmak isteme
di. 

- Kolleksiyonda neler var? 
- F evkaliıde kıymetli teyler .. Me 

zatta satılsa yüz binlerce frank eder. 
Fakat ben elden satmak istiyorum. 

Kadın evvela tereddüt etti. Maa• 
mafib sordu: 

- Elden ne kadar tutar? 
- Ben hepsini ıize on bin franga 

bırakırım. Daha fazlasiyle kar edece 
ğinıze ıüphe etmeyin. O zaman da pa 
yunı isterim. 

Madam de Kalamber budala de
ğil<ii. Derhal bu itlerden anlar bir 
miitterisine telefon etti. Vaziyeti an
l:ıttı, adamcağız derhal geldi. Üçü 
b~raber satan adamın evine gittiler. 
Buraaı güzel bir zevkle d.ö,enmiı beo 
k&r •P.artmıam idi. 

Satılacak antikalar da hakikaten 
kıymetli §eylerdi. Hepsi ayrı ayrı ka 
d ife parçalar Üzerinde muhafaza e
diliyordu. Uzak bir maziye ait olan 
bu nefis etyanın sahibi ıçin ne kadar 
kıymetli olduğu belli idi. Mütehassıs 
diye çağırılan adam hazan kendini 
tutamıyor, hayranlığını belli ediyor
du. 

Madam de Kalamber bu İtlen 
memnun oldu ve hepsini sekiz bin 
fran"a satın aldı. Valantin bunları 
büyük bir itina ile dükkanın en gü
zel yerine yerlettirdi. 

" * * Valantin bir kaç gün aonra gayet 
tık giyinmeğe batladı. O zamana ka 
dar gayet sade giyinen bu kadına ne 
olmuıtu? Açık renk kumaşlardan, or 
gandilerden roplar yaptırmıştı. Si
yah, parlak gözlerine hafifçe aünne, 
dudaklanna roj koymağa batladı. Bu 
suretle hakikaten daha güzel ve alıcı 
bir kadın olmu§tu. Bu değitikliğe ..,. 

divenlere süründürmemek için elim 
le tutuyorum. Şefik Bey bizi görün
ce otomobilden indi. Bana yol ver
diler. 

Bu Mahir Beyin otomobiline ben 
zemiyor. Adeta süslü bir salon gibi. 
Ve daha garibi .. Lavanta mağaza
sı gibi •• Koku içinde. 

Arkası çok genitti o kadar ki 
üç ki'i yan yana otorduğumuz hal
de aıkıtmadık. 

Otomobil tenhalatan Beyoğlu 
caddesinde gürültüsüz, adeta uçar 
gibi geçti. Taksimden sağa saptı· 

Balonun iyi olacağından, bir çok 
hanımların bu balo için Avrupadan 
elbise getirdiklerinden bahsediyor
lardı. 

Şefik Bey: 
-- Matbuat baloau zaten lstan

bulun en kibar balosu oluyor. Di
yordu. Bu akşam içeride bakara, 
rolet devam edecek tabii! 

- Ona şüphe yok. Niyetin var 
mı? 

- Vakit bulursak bir tanı tecrü
be ederiz. Ben Çiçek Hanımın tan
sını rolette deneyeceğim. 

Rolet, bakara. Bunlar ne oyunu 
bilmiyorum. Fakat lstanbulda her 
adımda yeni bir tey öğrendiğim i
çin artık ilk zamanki vahtiliğim 
kalmadı. Elbet onu da öğrenece· 
ğim. 

, 
Bu akşam 
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hep ne? Tanıdıkları kimıeler de bu
na hayret ettiler, Hiç birisi sebebini 
anlamadı. Valantin nadiren sokağa 
çıkar ve insanlarla görütürdü. Her 
halde salonlarda kendini beğendir
mek için yapmıyordu. Fakat bu te
beddül . de sebepsiz değildi. 

Her gün dükkanın camekanlan Ö· 
nünde uzun boylu, solgun benizli, 
matrut bir genç dola§ıyordu. Gayet 
temiz kıyafetli bir delikanlıydı. Va
lantin evvela bu kadar ısrarla her gün 
gelen adamdan korkmuttu. Fakat 
aonra §Öyle bir kanaate dütmÜ§tÜ. 
Her halde kendisini görmek, hiç ol
mazsa uzaktan seyretmek iç)n geliyordu. 
Her halde kendisine 8.§ık olmu§tu. 
Hem canım neden olmasın? Uzun ae· 
nelerdenberi geceleri uykusuz ve a
aabi geçen antikacı kadın, bu defa sı 
kılgan işıkını her gün sabırsızlıkla 
beklemeğe batladı. Adamcağız hiç 
belli etmiyor, yalnız uzun uzun dük
kanın içine bakıyordu. 

Nihayet bir gün kadın dayanama
dı, adamdan izahat istemeğe karar 
verdi. Adamcağız yine nıahz.l'n mah
zun içeri bakarken, kapıyı açtı ve içe 
ri girmeai için ricada bulundu. Genç 
ıatırdı, aflar talep ederek dükkana 
girdi. Antikacı kadın biç belli etme
den ona bir kaç parça etya gösterdi, 
arzu ederse ertesi gün tekrar gelme
sini söyledi. 

Genç ertesi gÜn de geldi. Fakat 
aük\ıtiliği ve sıkılğanlığı nihayet Va
lantin'in içini ııkmağa batlamııtı, ıev 
gisini izhar etmemesine bir türlü ma 
na veremiyordu. 

Nihayet bir gün ikisi de antikalar
dan bahsederlerken Samuel Baba içe 
ri girdi. Genci hemen tanıdı: 

- A .. Ne tuhaf teaadüf .. Madam, 
antika kolleksiyonunu satın aldığınız 
genç iıte budur, dedi. 

Valantin'in kalbine biı ok aaplan
dL Demek ki genç kendisine değil, 
ayrı kalmağa mecbur olduğu kolleksi 
yonunu g9rmeğe geliyordu. 

Valantin o akşamdan itibaren tek 
rar ıiyahLelbiselerini giymeğe ba§la
dı. Erteai gün yü.zünü boyamac;lı, sür
me çekmedi. 

Bir hafta sonra saçları aiarmıı, 
bembeyaz olmuttu. 

Nihayet kıvrınt,ılı bir yokuttan 
sonra otomobil genitçe bir meydan
da, bir çok otomobillerin önünde 
durdu, 

Oynak bir muzik, yol aydınlık 
içinde siyahlı, beyazlı bir alem ilk 
defa beni tatırtır gibi oldu. Fakat 
kararımı vermittim. Bir pot kırma
mak için Re,it Beyin gözüne bakı
yordum. 

Onlar bana yol verir gibi duru
yorlardı. Lüzumsuz sıkılganlıkla Re 
fİt Beyi pİfman ettirmemek için 
dikkat ediyordum. 

Y avat adımlarla· yürürken önü
müzde bizim gibi yeni gelenlerden 
kadınlı, erkekli bir grupun sağda 
bir yere mantolarını, tapkalarırıı 
bıraktıklarım gördüm· Onlar da 
kadınlara yol veriyorlardı. Ağıı: 
ağır yürüdüm. Onlar fapkalarrnı, 
pardesülerini verdiler. Retit Bey 
mantomu çıkarmak için yardım et
ti. Omuzlanma madamın bir gün 
evvel aldığı İnce beyaz bir tülü at
tım. 

Kalabalık adeta birdenbire arttı • 
Muzik olan tarafa yürüdük. Bura
dan tekrar genit bir terasa çıkılı
yordu. Ortada kadın, erkek biribir
lerine sarılmıtlar, muzik tempoları
na göre beraber oynıyorlar. llk 
dansı hanmıefendinin götürdüğü 
bir çayda görmüttüm. Fakat orada 
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ELHAMRA SINEıl\ASll\OA 
SAHTE FAHl~E 
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Bugünkü p.,.ogram 
1 S T A N B U L, 1200 m. 
18 : Gramofon. 
18.30: Türkçe pli.k • 
19 : Orkestra. 
20: Kema1 Niyazi B. ve arkadatlan. 
21,30: Gramofon. 
22 : Ajan, Borsa haberi, sa.at ayan. 

A N K A R A . ıs_8 m. 
12 .:0 • 13.::0 G am ... fon 
18 • 18,45 Alaturka aa:: 
13,4j • 19.15 Vi) O.on•el konseri Edip Bef 
ta :'a ından. 
19,ıs - 20 
20. 

Alatur~a !&% 

Ajan h,berlerı . 

V A R S O V A ı411 m. 
16,45 Piy•no :ıe h•hf ').; rpla.r, 17.25 Schind• 

ler'in farkd .,rıodan p~ak ' le , 17.40 K \ ·ın a•' 
ti, 18 Tagannili düo konseri, 18 ..::. Piyan.o·"'-•• 
man konse ri, 18.55 MJh el. f aözler, 21,1'.'5 tla• 
fif c rkeıt·a muaikiai, 2 2 05 Te '< n k n o:o4ri t. 
22.20 Hint ıarkıl rı tagan ı il. 23,0 Pi k koır 
aer.i, 24 M - sahabe, 24,05 Pl.i m .J a!l .. iai. 

BUOAPE~ıE SS ı . 
17 Çocuk mıt ~ alları, 18 Zir:t. t 18 Salon ta .. 

kın-ı Somoıyi, 19, 5 Konf !!rans. 2 .o Henrik 
Vertea i. B la S'l.! ,,er ' in tarlıu!arı d n, 21,35 
H herler, 2! ,35 Sahibi İn aea4 .,Ji k'art, 22,JS 
Ya lı Kartet takın tarafından Bral:unı .,,e 
Haydn'in eıe ler nden ko nt er, 23,05 Denizci• 
Jik, 2 3,35 Siıan ID .ı ı k . 2-ı es A t and sip• 
ay unvanh 1nı.l zce konfer na. 

V 1 ., A N A ı8 m . 
17 Sea!i f l:n musikis i p i.k, 17,45 Kadııa 

saati, 18 S.ı.rkı"ar, ~üetle·, 17,~0 Yeni raJyo 
aletlerinde ) e i ta njk 19.20 M sa habe. sD 
Sast ayarı, 20,05 f' ubi n ' tr~yat, 2! ,05 Büyük 
oper•dan nıUıJen Roı a:ni' in Anselina opera• 
sı, 23.30 Pelmhof kahvesinden naklen dan• 
musikisi. 

MILANO • TORIN<>- FLORANSA. 
18,15 Pl.ik , 19,45 Haberler, pl:.k 20,05 Ha• 

herler, plik, 21),20 Haberler pli..k, 21 Haberlerı 
pl.ik. 21.35 O.ı era temsili. 

P R A C 488 m. 
17 Brüno Schrammel V :yana musikisi, 17,SO 

Çoc~klara mahaua konser, konferans, der•ı 
18~ Plik, ınüıahabe , 19,30 Almanca netrivalı 
20 H herler, 21.15 Hafif orkeat a muaikiıi. 
haberler, 22,25 Halk tarkı!a rı mü >ahabe. 2J,2S 
S.Tietan nın tarlaların an pi ano ile. 

ROMA 441 m. 
18 Haberler~ taıanr.i • e mua:ki, 2J.2) Ta• 

ganni, 22,05 Karıtık kona • r, 2 l. 5 Ko ntes'jo 
portakal arı iai.mli tema 1 sonra pl.ik. 

B0KRE$ 3'.l4m. 
13 Haber!er, p'i.k, 14 Hıtberler, pli.le, 17,t!S 

Çocuk prol'ramı, 18 fi nico t. ltı nı karıtık 
konser, 19 Haberl,r 1",15 Oinico ta' t:lunJn 
devamı, 20 Ders, 20.20 Konferans~ 20~40 Plik 
ile bir opera temsili. 

kadınlar böyle açık değildi. Bura· 
da öyle açık tuvaletler var ki belle· 

rine, göğüelerinin en kabarık yeri· 
ne, omuzbaşlarına kadar ve bunlar 
la danseden erkekler kollarını bu 
çıplak bellerden geçirip sıkıyorlar. 

Şefik Beyi gören garsonlardan 
biri önünde iğildi: 

- Masanız hazırdır Beyefendi. 
Şefik Bey bana İfaret etti: 
- Buyurun efendim. 
Kalabalık arasında garsonu ta• 

kip ederek büfe ile cazbant arasın• 
da, üzeri çiçeklerle aüslü bir masa• 
ya yerlettik. Buranın yalnız üstü 
kapalı olduğu halde gene lavanta 
pudra kokusu havayı doldurmuştu. 

Şefik Bey: 

- Rahat etmek İçin evvelce bir 
masa kapatmak lazım .. Dün aktam 
aklıma geldi. Komiteye telefon et
tim. 

Şefik Bey herhalde isabet etmit• 

Çünkü bunu yapmasaydı ayakta ka
lacak rahatsız olacaktık. 

Rahat, hasır koltuklara yerlettik
ten sonra etrafımızı gözden geçir· 
meye fırsat buldum. Olduğumuz 
yerden dansedenler tamamile görü• 

nüyor. Çok şık kadınlar var. Bir 
kaçını tanıdım. Hanımefendinin 

(Bitmedi) 
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MiLLiYET PERŞEMBE 23 TEŞRiNiSANi 1933 

Yarınki maçlar: F enerbahçe G.sarayla, 
Süleymaniye Beşiktaşla karşılaşıyor 
Türkiye birinciliği maçları münasebetile F ene bahçeyi 

anform bir halde telakki edebiliriz 

İngiliz B. 
Milli takımı 
Avusturyada bir kaç maç 

yapmağa gidiyor 
1934 senesi lngiltere B milli takımı 

Avusturalya turnesine çıkacak ve bir çok 
maçlar yapacaktır. Bu maçlar Avustural
yada §İmdiden heyecanla beklenmekte
dir • 

Asnon Villa 2 Oksfort O 
Bu maçta çok 11kı ve heyecanlı olmuı 

Oksford'un güzel oyunu daha fazla gol 
yaptırmağa mani olmuştur. Yakında bu 
iki darülfünun takımları senelik maçlan· 
ru yapacakları için böyle hususi karıılat· 
malar tertip etınektedirler. Yapılan bu 
iki golü de meıhur Din yapmıştır. 

Buz Uzerinde hokey 
PURLEY. 22. A. A. - Buz üzerin

de hokey maçında İngiltere sıfıra kar
t• bir golle Fransayi yenmiştir. 

yukarıki fikirlerimiz, ancak bugün ıçın 
akıl ve mantığın aradaki kuvvet farkım 
görerek, verdiği bükün neticesidir. Yok· 
sa, F enerbahçe, l>u çok kuvvetli kadro
sile, Galataıaraya mağlüp olursa, bu ne• 
tice tabii olmaktan ziyade gayritabii olur. 
Fakat buna hiç te hayret etınemek la
zımdır. Haftanın ikinci mühim maçı da 

Avrupanın ilk maçların dan bir enatantane •• 

Avusturya 
İngiltere maçı 

geçen cuma lstanbuhporla 2 - 2 berabere 29 ikinci teşrinde Glas-
kalaa Süleymaniyenin Betiktatla yapaca-1 kovada yapılıyor 
ğı kaqılatmadır. Geçen sene bu iki rakip Merkezi Avrupa futbol aleminde bü-
takun aradaki kuvvetin bir tarafta daha yük dedikodulara sebep veren İngiliz ls
bariz olmasına rağmen djğer tarafın tek· koçya, Avusturya kartılaıması 29/teıri
nikten ziyade manevi kuvvete istinat e- nisani/ 933 te Glaskoda çarıanba günü 
den oyunu ile bir defasında ancak bir sa- yapılacaktır. Bu maçın hafta ortasında 

Bu halta Galatasaray ile k arıılaıacak olan Fener bahçe takımı Ta mııvar ile bir arada... yı larkla kazanılım§, diğerinde ise bera- yapılmasına yegane sebep profesyonel 

Yarın lik ma•larının en mühim kartı· ta fena deg" il, yalnız fazla --1- yaparak nerbah•e muhacim hattı dig" er Ü' o- be kalınm B ki f kın h ki kulüplerin hafta tatili günü lik maçları-
'- • Gal aki k bed' S ,..........S • 1 • • d' '- d' 1 re •ftı. u sene ar an run olması dolay11ile milli takıma oyun-"'tmalanndan Fenerbahçe - atasaray v t ay ıyor. ağhafta üavi veya yuncunun da i tihakile pm ıye •• ar 0 - tarafta olacag"ıru bilmiyoruz. Malüm ol-
'·'-- S h' · '- ih · li b' d eml keb" cu veremiyecekleri irindir. -=ları senenin en •etin ma•ıru yapa- Üp ırun oynama.. !ima · varmıı, maa- dugu· gibi, ız e m e n en d . takım • 

' • k · z uğu üzere Beıiktaı birincı ı oyun-<:aldardır. Fenerbahçeliler son Türkiye mafih bu hususta kat'i bir bilgimiz olma- kuvvetli muhacim hattına mali tır. e- Bu meyanda Avusturya milli takımı 
lı . · b k \ d \ il t d • · · b' • Muha k' · ) d-ı.: k h d k gu" cuları ile k,ulüp idare heyeti ara11nda ÇI• ırıncilikleri müsa a a arı o ay11 e a- ıgı ıçın ır ıey yazmıyacagız. • ının son ay ar ......, ço , em e ço • ile lngilterenin en kuvvetli takonlann-
kıınlarını anform bir hale sokmuflardır. cim hattında kimlerin mevki alaca.klan zel oyunları yeni genç oyuncularımızı kan ihtilaf aon günlere kadar devam edi- dan Arsenalın on birinin karııla§acakları 
lzınirdeki maçı sekiz sıfır gibi büyük bir da meçhüldür. Yalnız muhakkak olan gölgede bırakacak kadar iyıuır .... uza.- yordu. Eğer bu ihtilaf elyevm devam e-
f 1 ·ı kar d söyleniyorsa da beynelmilel federaayon arkla kazandıktan sonra on gündenberi oyunculardan Necdet, Muslih, Danyal fer de Niyazi ile zikzak pas arı e fi a- diyorsa Beşiktaı takımının cumaya Sü-
iıtirahat eden sarılacivertliler cumaya ve Nihat bulunacaktır. Bununlaberaber ki hafı çok yorgun düşürdükten sonra leymaniye karfısında çok zayıf bir kadro bu maçın yapılamıyaca&-ını icap eden fe
•enenin ilk resmi maçlarını epey zaman- Nihadın gene eski mevkiinde oynamak ih- mükemmel ıurette paslaıarak arkadaıla- derasyona bildirmiı ve merakla bekle
danberi ça\ı§Bn sarıkırmızılılarla yapa- timali de yok değildir. Müdafaada Tev- rile muhacim hattını yürütmekte ve kuv- ile oynıyacağı muhakkaktır. Eski kuvvet• nen maçın Arsenal ve First Vienna kulüp 
<:aktardır. fik ve Lütfü kat'idir, kalede tabii Avni vetli ıutlarile de takımına sayılar kazan- li takımdan yalnız Hayati, Hakkı, Nazım takımları iami altında oynatılacağı tekar-

Temmuzda celp ettikleri lngiliz antre- oynayacak. Şu bale nazaran Galatasaray dırmaktadır. Şabanrn soliçtekı oyunu mu- takunda bulunacak diğer oyuncuların yer- rur ettirilmiıtir. Arsenal kendi on biri 
llÖrle be§ aydanberi mütemadi bir çalı!- takımının en fena tarafı eskisi gibi mu- hakkak ki, solaçıktan daha karlıdır. Ar- \erine yeni genç elamanlar konulacaktır. 
tııadan sonra ilk ciddi maçını Fenerbahçe hacim hattı ve bilhassa orta muhacim kada Esadın, Cevadın, Ziyanın yer tutuı· Maamafih son dakikaya kadar kulüple ile maça çıkacak buna mukabil Friı Vien
gibi memleketin en kuvvetli takımına mevkiidir. iyi bir antrenör olan Pudi ları, pasları, top kesitleri herhalde Fener- oyuncuların trası bulunacağllll tahmin na takımı ioa doğrudan doğruya Avustur 
karıı yapaoak olan Galatasaray takımı F ot geldiği gündenberi, Galatasaray ta- bahçe hücumlarını istedikleri gibi idare ederek takımın eski kuvvetli ıeklini mu- ya futbol ünü temsil eden milli oyunculari 
bakalım bu karşılaımadan nasıl bir neti- kımınm hastalığını anladığı muhakkak edeceklerine nazaran, müdafilerin de hafaza edeceğini ümit ediyoruz. Biz Be- le teşkil ...ıilecektir. Bu maçın Glaıkodaki 
ce ile çıkacak .• Bu sualin cevabını verebil- olmakla beraber, bu takımı idare edecek dÜ§Ünceli oyunu bunlara inzimam edince, ıikle§lı gen5lere, memleket hesabına fU• maçtan daha heyecanlı ve meraklı olaca
~ek için takımın şeklini ve oyun kabi- bir merkez muhacim ayıramadığı da mu- Fenerbahçenin Galata.sarayı yenmesi ka· nu tavsiye ed'eceğiz: Son senelerde çok ğı Avrupada tahmin edilmektedir. Avua-
lıyetini bilmek lazımdır. Halbuki bugün hakkaktır. Vakıa bir oyuncu herhangi bir dar tabii bir netice olamaz. Heyetiumu- yükselen, Fenerbabçenin yegane rakibi l .1 d 
· turyalıların geçen sene ngı tere e oyna· ıçin ne Galatasaray takımı §eklini biliyo- sipariı gibi değildir ki, ısmarlandıktan mi ye itibarile Galatasaraya faik olan F e- bulunan ıizler gene elele vererek birle-
ruz, ne de oyundaki gösterebilecekleri sonra hazırlanıp ta yerine getirilsin. Bu- nerbahçe takımını normal şerait altında şiniz, ça:ıtınız ve hiç değilse, eski kuvvet- dıkları oyunda 3 • 4 ile yani, bir sayı fark· 
llıukavemeti .. Son haftalarda Nihadı mu- nunlaberaber, beş altı aydanberi, Gala- Galata.saraya galip geleceği muhakkak· ti Fencrbahçe, Galatasaray rekabeti ye- la ve lngiliz topraklarmda aldıkları gÜ• 
lıacim hattına almıılard'.. Bu e~ki ve kıy- 1 ta saray takımında devamlı olarak oynatı- tır. Yalnız Galatasaray takunının teıkil rine, geçen seneki gibi F enerbahçe, Be- zel neticeden sonra, kendi aahalarında 
'·· ••• m"avınin arkadakı boşlugunu doldu lan bir orta muhacim de göremedik. Bina- tarzı daha iyi bir surette düıünülerek, tiktat rekabeti olsun ortadan kalkma- kendi seyircileri önünde bu defaki, maç
l'acak yeni bir oyuncunun yetiıtiğini biz enaleyh sarıkırmızı takınun hala eski yapılırsa, takımın ufak bir sayı farkile aın.. tan daha iyi bir netice almalan muhte
lıilmcmekle beraber bizden daha iyi bil- hastalığı devam ediyor demektir. Gelelim mağlüp olması muhtemeldir. Şimdiye ka- Bu takunlar:n B takunlan da öğleden meldir. Bununla.beraber o zamanki çok 
diklerini tahmin ettiğimiz Galatasaray Feneı-bahçeye: Türkiye şampiyonu bu dar olduğu gibi, timdiden sonra da ayni evvel ayni sahalarda kartılatacaklardır. kuvvetli takımdan dünyanın en meıhur 
lln!renörü ve idarecileri elbet te takımın maça herhalde son kadrosile çıkacaktır. şekilde devam edeceği surette Fenerbah- Fenerbabçe, Galatasaray maçı Fenerbah- kalecisi olduğunu bildiğimiz Hiden bu
•\rrı İ~i ıeklini arayarak bulacaklardır. Esasen bu ıekli değiştirmeğe lüzum da çe; Galatasar~y maçtan daima dütünce- çe sahasında. Süleymaniye, Betiktat ma- lunmıyacak daha bazı anform olmıyan o-
akıa bu mevkide son maclarda Rasihi yoktur. lzmirde çok muvaffakiyetli o- !erin hilafına neticeler vermektedir. Biz çı da Taksimde yapılacaktır. Ayni gün- yunculann yerlerine yenileri konulacak· 

llÖrüyoruz. Bu genç ileride 
0

belki iyi bir yunlarını İzmir halkına gösteren Fener- Fenerbahçenin çok kuvvetli zamanında de Fenerbahçe sahasında geçen senenin tır. Herhalde Avusturya, lngiltere ma
•antrhaf olacak fakat hiç zannetmiyo- bahçelilerin bu tecrübeli takımı değiştir· Galatasaraya mağlüp olduğunu bildiği- ikinci küıne ıampiyonu Anadolu ile ayni çı bize sistemleri arasında büyük farklar 
rıız ki, bugün için Rasih Nihat kadar oy· ı meden oynayacağı muhakkaktır. miz gibi, Galata.sarayın da en kuvvetli küınenin ikincisi Eyüp takımları da, ken- bulunan iki memleketin futbolu hnkkın
lııyabilsin. Cenah haflara gelince: Mu- Fikret ve Niyazi gibi memleketin en zamanlarında Fenerbahçeye mağlüp ol· di kümeleriO:n en mühim maçlarını yapa· da yeni bir fikir vereceği için bu maç 

Mıntakanın 
Tebliği 

lstanbul futbol heyeti riyasetinden: 
24-11-1933 cuma günü yapılacak mın

taka resmi müsabakaları : 

Taksim Stadında : Saha komiseri Sa· 
lô.haddin Bey. Süleymaniye • Betiktat B. 
takunları saat 11 hakem Kemal Halim B. 
Kanmpaıa • Altmordu 1 inci takunlan 
•aat 12,45 hakem Sadi B. Süleyınaniye
Betiktaı 1 inci takımları _14,30 hakem 
Kemal Halim B. Yan hakemleri: Ahmet 
Adem ve Ekrem beyler. 

Fenerbahçe stadında: Saha komiaeri 
Nuzbet Bey. Galatasaray - Fenerbahçe 
ta.kımlan saat 11 • Hakem Nuri Bey. A
narlolu • Eyüp 1 inci takımlar ıaal 
12.45. Hakem Cafer Bey. Galatasaray • 
F enerbaheç 1 inci takımlar 14,30 Hakem 
Nuri Bey. Yan hakemleri: Sinan ve Ha
lit beyler. 

Betiktaş (Şeref) Stadında : Saha ko
miseri Necmi Bey. Kasmıpaşa • Altmor· 
du B. takımları saat 10 Hakem Adruın 
Bey. Kasmıpaıa • Altınordu B. takun· 
lan saat 10. Hakem Adruın Bey. Eyup
Galatasaray Genç takımlar saat 11,15, 
hakem Adnan Bey. İstanbul Spor - F e· 
nerbaheç Genç takımlar 12,30 . Hakem 
Ali Rıdvan Bey. Topkapı • Vefa - Kum· 
kapı Genç takımlar 13,45 Hakeın Ali 
Rıdvan Bey. 

Arsenal 7 
KembriçO 

Bu hafta lngilterenin en kuvvetli fut· 
bol takımı methur Arsenal ile lngiltere
nin Kembriç Darülfünunu takonı arasın· 
da huıuıi bir maç yapılmıı ve neticede 
Arsena\ 7 - O galip gelmiıtir. Araenal bu 
maça tam kadrosile çıkımı ve maç çok ••· 

hacim hattından geri alınan Fazıl solhaf- kuvvetli iki açıgına malik bulunan Fe- duğu zamanlan hatırlarız. Binaenaleyh, caklardır. şayanıdikkattir . ........................................................................ _ ................................. .. 
kı ceryan etmiıtir. 

Hem kendisi öldü, hem kaynanası ... 
. (Başı 1 inci sahifede) 

tıbi genç niıanlısının evine yerleıti ve 
~Yda 20 lira da mutfak masrafı- verme
ie baıladı. 

Polis Galip Efendinin özlediği aile 
~aratı artık kurulmuıtu ve mes'ut bir 
''"'-'de devam ediyordu. Esasen Galip E
fotıdinin damat olduğu ailenin de bir 
•rkeğe ihtiyacı vardı. Bu aile Nezahat 
1-fanımia kızı Hayrünnisa ve oğlu 16 ya
IRrıda Salihattin Efendiden mürekkep
ti. 

Salahattin Efendi Gelenbevi mek
ttıl:ıine devam ediyordu. Çalışkan, terbi· 
:Yeli, kendini muhiti:r.e ve bilhassa ho
kdarına sevdirmit, zeki bir talebe idi. 

u ailenin babalarının kaybolduğu gün
denberi bozulan saadeti polis Galip E· 
fendinin damat olması ile tekrar tees .. 
•iiı etıniı bulunuyordu. 

Niıandan ıonra geçen bir buçuk se
lıelik müddet içinde Hayrünnisa Hanım 
da 18 yaşını doldurmuıtu. Artık evlen
ıııe için kanunun icap ettirdiği tartları 
~e vasıflan haiz bulunuyordu. Genç ni
f""lılar belediyeye müracaat ettiler. Ev
•nıne muameleleri tekemmül etmek Ü· 
~tre idi. Kağıtları askıda bulunuyordu. 
t•tık eksiksiz bir saadete k;:vuıacak
llrdı. 

. Polia Galip Efendinin İntisap ettiği 
a'.lede biribirlerine karşı sonsuz bir sev
&ı, bir bağlantı vardı. A'lta kızının, kı
~t kardeıinin ve kardeti her ikisinin 
~lıtabını çeker, biribirlerinin nef'e ve 
~ssürlerinden derhal mütehassis olur
ı,!dı. Galip Efendi nişanlısı ile kayın-
ıtaderinin bu pek tabii bağlantılarını 

ITayri tabii addetmeğe başladı ve daha 
k eri giderek nişanlısını kardeşinden 
.'.•kanmaya batladı. Kalbine müthiş bir 

!Uı>he girmitti. ihtimal ki bu dimağen 
-rı:t olan hastalığın tabii enticesi idi. 
n - Acaba diyordu, nişanlım kardeşi l· '-.Sevişiyor mu? Ccvabrnın müsbet fek .. 
.'~ 1 hiç bir ha,·salanın kabul etmiyece• 
:. lıu müthi' sual Galip Efendiyi ke
~ 'Nn<>je batlad'ı. Art·k o bu sualin a
l' •tı altında ıuursuz bir halde geziyor, 
d 8 laıan evlenme gününü düşünmüyor-u. 
t • l'lihavet evvelki ak•am saat sekizde 
.,~•ne geldi. Her akıamki gibi yemeğini 

'llecek, vazifesine dönecek! l Sofraya 

oturınadan evvel saklayamadığı bir asa
biyetle bu korkunç şüphesini nitanlm
na açtı. Genç kadın çılgın bir tehevvür
le bu fÜpheyi isnat ı•klinde telô.kki ve 
ıiddetle reddetti, sonra da hıçkıra hıç
kıra kom,ularına kaçtı. Bu kaçı, polis 
Galip Efendiyi büsbütün sinirlendirdi. 
Şuurunu kaybetti, dimağındaki hasta
lık bütün hızile kendini gösterdi, ka
yınbiraderi ve kayınvaldesi ile kavgaya 
baıladı ve bir aralrk tabancasına sarıl
dı, nişanlı11ndan kıskandığı kaymbira
derinin üzerine boıalttı. Çıkan kurşun 
Sali.hattin Efendinin omuzunun üzerin
den geçti ve annesi Nezahat Hanı
mın kalbi üzerine saplandı ve biçare 
kadıncağızı o anda ölı!ürdü. 

Galip Efendi itlediği cinayetin kar
'ısında bir an sarsıldı, sonra fUUrsuz 
bir halde kapıya teveccüh etti, hızlı 
adımlarla dıtarı çıkıyordu. Birden a
yağı kapının eşiğine takıldı, yüzü koyun 
dütlü. Sendelediği zaman elindeki ta
banca da dütmÜ§I düıünce patlamıı ve 
çıkan kurıun batına isabet etmif, bey
nini akıtınıttı. O da kapı dibinde can
sız kaldı. 

Gülmekten nasibi olmayan bu aile
nin yuvaaı daha kurulmadan dağıldı. 

Hadisenin tahkikatına nöbetçi müd
deiumumisi Ahmet Muhlis Bey el koy
muıtu. Gece saat dokuz buçukta bu fa
cianın cereyan ettiği dar sokakların 
yamn yumru kaldırımları Üzerinden se
kerek hadise mahalline dönerken kal
binde derin bir eza vardı. Bir genç ni
ıanh saadet umduğu •erkeğinin fUUrsuz 
bir hareketile hem anasını kaybetmiş, 
hem de adeta cinnet getiren niıanlıımın 
hiç bir vicdanın kabul etmiyeceği ıüphe
ıi altında kalmııtı. O; insan vicdanmın 
katiyen kabul etmiyeceği bu şüpheyi 
yaratacak bir temayül şöyle dursun, 
kardeşine öyle hassas, temiz ve her kar
~~ş i~in ıayanı İmtisal bir bağla bağlr 
ıdı kı .... 

- Kardetim diyord'u, yarm benim 
babam olacak, benim hayatta ondan bat 
ka istinatgahım yok. Anam ve karde
§İm. Ben ancak onların yanında mes'ut 
olurum. 

Nitekim öyle olmuştu. Artık genç 
nitanlının hayatta karde•inden ba·ka 
kimsesi kalmamıştı. Ortada adli takibat 

Milli tip kumaş için tetkikat başladı 
(Başı 1 inci sahifede) 

de indirilmesi o kadar kabı!dir. 
Gene hı.ikiiınet müeueselerinin ida 

reıi ve teşkilatı altında büyük bir ha
zır elbise fabrika.il tesiıs edilebilir. 
Ve böyle bir müesseaed., yalnız köy
lünün milli kıyafetleri temin edileme
yip, devlet bütçesinden bedelleri ve -
rilen bilürnum polis, talebe, hademe, 
itfaiye müstahdemlerinin elbiseleri -
ni de dikmesini mümkün kılmalıdır. 
Bu suretle hükürnet bütçesinden ye -
künu mühim tutabilecek bir tasarruf 
edilmit olur. Yalnız böyle bir cephe • 
den muvaffa kolmak için teıkilatın 
çok muazzam olması ve iyi kurulma .. 
ıı §arttır. 

KöyJÜ için milli bir tip kumaıtan 
milli bir kıyafet kabul etmek ve bu • 
nu devlet fabrikalan teşkilatı ile Ana 
dolu köylüsünün pek ucuz fiyatla ve 
en kolay vasıta ile ıatın alabilmesini 
temin etmek mümkündür. 

Ancak milli bir kıyafetin kabulün
den evvel köylüvü iktısaden koruya
cak ve yaşadığı hayatı İçtimaiyeye en 
elveri,li bir renk ve kumoı tipi teşbit 
etm,.k lizımdır. Bundan sonra mal ve 
kövlümiizün havatına zaran en uygun 
bir kıvafetin takarr.ir ettirilmesi gele 
bilir. Böyle bir hareketin kövlümüzün 
cok bo,.uk kıyafetlerini düzeltecejli ıri 
bi medeni ve İçtimai ilerlevişe de bü
vi;I( vardrmlftr edecePi pek tabilrfir. 
M;ıt; kıv,.letin en kullanışlı ve makul 
ıekli kövlüye tamamile rıthat vere • 
cek. vp ncuT"- mal olacak bir tiptir. Ve 
bn tin bir ,.Jhisenin .le k~bul 
edilen ve hA..len Ş('İvilen eJb;c,..Terden 
çok Avkın oJm"rnA.1'ını ~,.. d:i<katt_.n 
UZll'lrl,,.cfırn";.""pı' .. rlır. T .. ,..1!; Ücretleri 
"""""";v.-t jt:J..;.,.;t,... v.- hHbaasa Ana 
dn1ur11t. nabalı de;FiJdir.'' 

yapacak kimse de yoktu. Cinayetin fai
line cezasını gene kendi ayağı vermişı, 
eıiğe takılarak onu düıürmüş ve orada 
cansız bırakmıştı. 

Ahmet Muhlis Bey Karagünırük so
kaklarının karanlıklarına dalarken iki 
bedbaht kardet te biribirlerine sarılmıı 
ve annelerinin cesedi üzerine kapanmıt 
ağlaşıyorlar, haykırıyorlardı. ' 

1'.öylii kadınları i~in 
Akıam ıuz &allat mektebı müdürü 

Ayşe nanım bu ııi büyuk bir heyecan 
la.. kaqılamaktadır. Ayşe H. diyor 
ki: 

- Köylü kadının yapılan inkılaba u 
yar kıyafet alması bir zanırettır. Fa
kat bu kıyafetin ayni zamanda ekono
mik olması da lazımdır. Yerli bir ku -
maıtan mHli bir elbise ıekli bilseniz 
köylüerimi.z için ne kadar iyi olacak
tır. Bu elbise teklinin her ıeyden ev
vel pratik olması lazımdır. Mesela üs
tü bir bluz ıeklinde belden büzme ge· 
nit etekler ne İyidir. Hem bu tekilde 
bir elbise iki liraya çıkabilir. Terzilik 
ücreti yanın liraya değmez. 

Ferace gibi §eylerin de kaldırılması 
lazımdır. Manto daha ekonomik ve 
pratiktir. Bata giyilecek teYin bere ol 
maıı Jiznndır. 

Türk kadını milli ve hakiki ikıyafe 
tini bu yolda bulacaktır. 

Sümer Bank fabrikalarında 
Sümer Bank umum müdürü Nuru! 

lah Esat Bey, dün bankaya merbut 
fabrikalar müdürlerile fabrikalann in 
kitafı ve yapacakları ye.\İ itler etra -
fmda görüşmÜ§!Ür. 

Sümer Bank müfettiıleri, Uıak fab 
rikas}nı teftiıe gihnişlerdir. 

Şeker fabrikaları 
(Başı 1 inci sahifede) 

hazretlerinin iki buçuk sene evvel Al
pullu fabrikası defterine yazdı.klan 
sözleri hatırlatarak büyük rehberin i
taretlerile daha böyle bir çok muvaf
fakıyetler elde edeceğimizi söyledi . 

Fabrika satılan ıekeri tekrar satın 
alarak müzesine koymuştur. 

Turhal fabrikası 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Sam· 

sun - Amasya - '!" okat - Sıvas ve Kay
seri vilayetlerinin teker ihtiyaçlarını 
teıkil edecekleri bir Anonim şirket ta
rafından idare edilmek üzere, Turhal
da tesis eyliyecekleri şeker fabrikası i
le lemin etıneği taahhüt eden Türkiye 
ı, Bankasına 601 sayılı kanun ile te,. 
viki sanayi muafivetlerinden istifade 
etmek üzere bu vilayetlerden mütcıek-

Tevfik Rüştü ve 
Recep Beyler 

(Başı 1 inci sahifede) 
ıuata bazı esaılar hazırlamıtiardır. Bu 
esasları ylllmıda bir itilafname halin· 
de imza edeceğiz.'' demitlerdır. 

Vekil B. in Ajansa beyanatı 
ISTANBUL, 22. A. A. - Yarın Belğ

rad'a hareket edecek olan Hariciye Ve
kilimiz Tevfik Rüştü Beyfendi bir muha
birimize §U beyanatta bulunmuıtur : 

" Belğrad'a, metni üzerinde Cenevre· 
de mutabık kaldığımız ademi tecavüz, 
hakem ve uzlaşma muahedesini--evvelce 
takarrür ettiği veçhile - imza için gi .. 
diyorum. Ayni zamanda senelerden beri 
dostane konuşmalarla karıılıklı bir hal ça
resi aradığımız emlak ve reklamasyon 
itlerini de intaç etmek için çalııacağım. 
l">\,;orad'da ikı ti,U•t ::.uı·e;c ... oan uuuı1.;L11D 
esnasında iki deveti uzaktan ve yakın· 
dan alakadar eden işler etrafında tıkir 
teatisi tabiidir. 

Bütün çalıımalarunızın ancak millet
ler arasındaki ahenge ve sulhun takviye
sine matuf olacağı ıüphe götürmez. 

Belğrad'a Atina t..;t.iyle gidiyorum. 
Bu suretle Atinadaki dostlarımızla gO
rüımek fırsat ve zevkine nail olacağım, 
fırsat elverdikçe bundan daha tabii bır· 
ıey olamaz." 

Yusoslav sefiri Belgrada gidiyor 
latanbulda bulunmakta olan Yu -

goslavyanın Ankara sefiri M. Yanko
viç, Tevfik Rüıtü Beyin Belgradı ziya 
retinde, Belgartta bulunmak için, bu 
akıamki trenle Belgrada gidecektir. 

Recep Bey de bugün gidiyor 
Cümhuriyet Halk fırkası umumi 

katibi Recep B'.:Y bu sabah saat 10 da 
kalkacak olan Viyana vapurile Hari • 
ciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Beyle bir 
likte Atinaya hareket edecektir. Re • 
cep Bey Atinada bir buçuk ay kala • 
rak istirahat edecektir. 

kil mmtaka içinde şeker fabr:kaları le· 
siı ve iıletmesi için 25 sene müddetle 
imtiyaz verilmesi Heyeti V ckilece ka· 
rarlattırılmı§tır. 

ilk türkçe ders 
(Başı 1 inci sahifede) 

mıt ve dün vereceği dersi almanca 
harflerle türkçe olara,k evvelce birisi
ne yazdırmıftır. Profesör kürsüde, Ö • 

nündeki not kağıtlarına bakar gibi ya 
par ak türkçe yazılı kağıdı okumuttur . 
Ecnebi profesörler kendilerine verilen 
üç sene mühlet içinde değil, altı ayda 
türkçeyi öğreneceklerini, Türk lisanı
nın çok güzel ve kolay olduğunu söy
lemektedirler. Maarif vel..aleti müıa.
viri Profeaör Malche kolay kelimeler• 
le ifadei meram edecek kadar türkçe 
öğrenmiıtir. Üniversite rektörlüğü 
dün Maarif vekaletine müracaat ede 
rek ecnebi profesörlerin yanında çalı

ıacak tercümanların bir an evvel ta• 
yin edilmesini rica etmiıtir. Önümüz .. 
deki ay batında terc~anlarm tama
men tayin edilerek, ecnebi hocaların 
muntazam bir tekilde dertlere batla
malan ümit edilmektedir. Eski Darül
fünun em.ini Muammer Raıit Bey dün 
ilk dersini vermiıtir. Muammer Beyi 
kesbi afiyet ederek kürsüde gören ta
lebesi çok alkıtlamıılardır. Üniversite 
için 7 aylık muvakkat bir bütçe ha -
zırlanmı§tır. Yeni muvakkat bütçe de 
layısile bu aybatı hocalara maaı vak
tinde verilemiyecek, biraz gecikecek 
tir. İnkıli.p enstitüsü için Oniverıite. 
nin dıt kapısı yanındaki rektörlük 
köıkünün tahsiai takarrür etmiıtir. 
Enstitüde kanunuevvelden itibaren 
tedrisat başlayacaktır. ilk iki aylık 
devrede Aydın mebusu Reşit Galip ve 
Balıkesir mebusu lsmail Hakkı Bey • 
hr konferanslar şeklinde ders ve
receklerdir. Diğer devrede Sadri Mak 
sudi, Yusuf Akçora Beykr ders vere
coklcrdir. Yeni yapılacak bir milyon 
dört yüz bin liralık istikraz yeni tesis 
edilen enstitülere sarfedi~ecektir. Or • 
dinariüs Dr. Mazhar Osman Bey ilk 
dersini bu sabah verecektir. r.1azhar 
Osman Beyin ilk dnsinden talebeden 
maada arzu edenler de hazır buluna
caklardır. 
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Küçük kuyuda bir saat 
Midilli'nin karşısında yağ ticaretile 

meşgul küçük bir nahiye 
KUÇUKKUYU, (Ayvacık) 

Mill.yec - Şosesiz ve gayri mun
t..zam yollarda otomobil ile seya
h.ıt etmek pek mü,kül oluyor. Bir 
bınek otomobili i)P. Ayvacıktan ha 
reko:t ett.k. Bir çok yokut ve init 
ve korkuuç uçunımları indikten 
sonra Zeytinlikler arasındaki yola 
çıktık. duraları çok kalabalL~, bü
tün zeytin tarlalarında bir çok a
meleler çalıfıyor. 

Bir kısım amele türkü söyliyor, 
bir kısmı da oynıyor, bir tarattan 
da zeytın fabrıkalarının düdükle
ri it.diliyor. )'arım saat kadar sü
ren bu yo.dan sonra deniz .kenarı
na çıktık. Burada Küçükkuyunun 
b<!yaz hına.arı gorunuyor. Bir 
milde.et c.aha gittikten sonra bü
yuk bir yağ fabrıkasının önünden 
ge%er .. k çarfıya girdik. Burası Ay 
vacığa 24 K. M. uzak. Yolların 
dağlık ve tatlık olmasından bura
ya ancak ikı buçuk saatte gelebil
dık. 

delki Küçükkuyunun ismini i
titmiyenıer vaı·dır. Küçükkuyu Mi 
cıu.i Aaasımn karşısında l!>O ha
ne ve 400 nüfustan ibaret Ayvacı
ğa bağlı, çarfısı ve evleri deniz ke 
na,ında ıki taraflı muntazam bir 
ten:ılde yapılmış, caddeleri genit 
ve elektrik tesisatı mevcut olan klı 
çük ve fırin bir nahiye merkezi
dir. 

Merkez nahiyeye bağlı yedi bü 
yük köy vardır. Bura halkının ek
serisi Midilli ve Girit mübadilidir. 
Yerli pek azdır. 

Yağ fabrikaları .. 
Merkez nahıyeae ıki büyük yağ 

fabrtK<iSı var. l'O.öylerde ae aaha 
b.r çok tabrika ve mengeneler 
m!vcuc. Koy tabrikaları zeytın za 
manında üç ay kadar çahtır. 

Nahıye fabrikaları yağ zama
nından sonra neft ve katran gibi 
mamulat çıkarırlar. Bunlradan 
ba,.,a geceleri Küçükkuyunun e
leKtrik ıhtiyacını gıdermit oluyor
lar. 

ihracat 
Bu mıntaka lQhilinde senevi 

bir buçuı< mılyon okkadan tazla 
yez.io yağı ııe altı yüz bın okkaya 
yaı<ın armut, ayva ve sair meyve 
istıhsal olunur. 

liu istıhsalat Y unanistana ve 
lstanbuia sevkedilir. 

Bundan başka yağ posaların
dan sabun yapılır. Ve civar kaza
lara aevkedilir. Zeytinden çıkan 
pirineler de Yunanistana satılmak
tadır. 

Bu sene bu havalide 3000 ya
bani zeytin ile 1000 ağaçtan fazla 
muhtelır meyve aşılanmıttır. Bura 
aa iıı:tısadi vaziyet civar kazalara 
nisbt.ten çok iyidir. Halkı çok ça
lıtkan, hiç bot durmak istemiyor
lar. 

Bura halkının ekserisi zeytinya 
ğı ticaretiyle iştigal ederler. Tica
ret odasına müseccel tüccarlar da 
mevcuttur. Halkın bir kısmı da 
bahçevanlık ile metğul olmakta
dırlar. 

lnhuar ve Posta ve telgraf 
idare!eri 

Burada İnhisarlar dairesi ile 
Posta ve Telgraf idareleri de var
dır. 

Milliyet'in romanı: 70 

Haftada ikiter defa Ayvacık • 
Edremit ve İstanbul postası gidip 
gelmektedir. Bundan maada tel
graf J;ıa valesi mevcuttıır. Bu nok
tadan Küçükkuyu tüccarları çok 
bahtiyar. 

Yollar .• 
Bu nahiye yol cihetinden çok ta 

lisiz. Köy yolları her ne kadar 
muntazam ise de Ayvacığa ve Ed 
remide yolu yok gibidir. 

Yazın otomobiller pek mütkü
li.tla gidit ve gelitlerini yapmakta, 
kıtın fose olmadığından otomobil 
değil,araba bile itlemez. Ayvacık
tan ve civar kazalardan Edremi
de ve İzmire gidecek olan yolcula 
rın ekserisi bu kısa yolu tercih et
tikleri için bu yolun yapılması is
~enecek bir iştir. 

Mektep ve Nahiye müdürlüğü 
J:Surada üç dersaneli bir mek

tep var. Okuma hevesi de pek faz 
la. Bu sene yeni bır mektep yapıl
mış ve Cumhuriyet bayramında 
küfat resmi yapılmıtlır. 

Yalnız burada beş sınıf teşkili. 
tı olmadığı için mektebi bitiren 
çocukların bir kısmı kazaya gide
rek okumakta, bir kısmı da bun
dan mahrum kalmaktadır. 

Bunun için beş sınıf tetkili.tı 
yapıldığı takdirde bütün çocuklar 
okumuş olacalj'lardır. Bu cıheti 
Küçükkuyu halıı:ı dört gözle bek
Jemektedır. 

Burada çalıtkan bir nahiye mü 
dürü var. Hamza Bey. Çok çahf
kan bir genç. Nahiyenin bütün ıf 
leri ve temir.'!ği ile yakından ali.
kadar oluyor. Ve her teyi kolay
lıkla başarıyor. Bütün nahiye hal
kının teveccühünü kazanan bu 
genç takdire şayandır. 

Hava ve su •• 

Buranın havası mutedildir. Kı
t•n o kadar soğuk olmaz. Yazın 
da serindır. Odun ev kömür boJ
dur. 

Haftanın Pertembe günleri pa 
zar kurulur. Suya gelince au içın 
müşkülat çekilmektedir. Suları ka 
hadır ve içilmez. İçme sularını bir 
saat mesafede bulunan Mabladan 
getirmektedirler. Lokantaları mun 
tazamdır. Bir de otel mevcuttıır. 
Burada inkişaf gün ve gün ilerle
mektedir. 

:4. NYAZI --------
lzmitte kaçakçılar 

IZMIT, (Milliyet) - Şehrimiz in
hisarlar takip memurları aon günl ... de 
çalışmalarını kat kat arttı:nnıılardır. 

lzmit, batmüdürlüğü ve mülhakatı 
içinde başmÜdür Rasim Beyin vücuda 
getirdiği kuvvetli disiplin sayesinde ka
çakçılarla yorulmak bilmiyen mücadele
ler yapılmaktadır. 

Zabıta kuvvetlerimizin de kıynıetli 
yardımları ile yapılan bu mücadele ber 
gün faydalı randımanlar vermekte, gün 
geçtikçe kaçakçılık vak'aları azalmak
tadır. 

Dün, inhisarlar takibat ıubesi a
miri Ridvan Bey, takip memurları, zabı
ta kuvvetleri, Kullar çiftliği kiracıların
dan, Bulgar tebaasından Aleluandr ve 
lstemat namlarındaki adamlardan bir 
çok fıçılar içinde ıarap ve bir miktar da 
tütün yakalaınıtlar, kaçakçılarla birlik
te ıehrimize getirilerek, lstanbul ihti
sas mahkemes;ne sevkedilmitlerdir. 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'Ja sinema 

Yazan: VICKI BAUM 
ıuni ile yetil arası. Ancwk daha sakin 
ve derin noktalarda ıeffaflaşıyor. Ui· 
binde tatlar ve ağıu mıf af.aç yaprak
ları duruyor. Yer yer peyda olan ufa
cık kum adalan güreştt> parıldıyor. 

.. Küçük Georıri~ mutta\11 şarkı söy
luyor. Fakat dere o kadar gürültü 
yapıyor ki çocuğun sesini bastırıyor. 
Drake kanlanmıf oltasını bezden bir 
kılıf içinde taııyor. Bunu taıunak ol
dukça rahatsız bir $Cy. Bir kere mola 
verjp önü duvarJa örülmüı bir pınar
d~n ıu ~çiyorlar. "Dört kardeıler,. e 
gıden dımdik yokuıa gelmeden evvel 
üçüncü dda olerak bir daha duruyor
lar. 

. "Dört Kardeıler" dört tane küçük 
ıeliiledir. Bu şelalelerin altında suyun 
mütemadi sademe.si küçUk bir havuz 
kazmıttır. Su bu havuza dolar ve kay 

yıldızlarının romanı 

Terc<!me: KAMRAN ŞERiF 
n.~fır, aonra müteakip telaleden dökü 
lur. Etrafda havayi yosunlu bir serin
lik doldurur. "Dört Kardetler" ;,., j,.. 
kincisi, gÜneıin hüzmelerini o ıekılde 
tutuyor ki, teli.lede adeta bir kavsi 
kuzah hasıl oluyordu. 

Drake ilk ııazan balığının pınlda
y~ak tel~le~en aşağı sıçrr.dığını gö
runce aevıncınden bir çığlık kopardı. 
Sonra her agır batlı balıkçı gibi sus
tu ve oltasını düzeltmeğe ba.§ladı. Ar 
tık Geeoregie de şarkı söylemiyordu. 
Tobias yüzü koyun yatıp art ayakla
rını uzatarak İntizar vaziyeti aldı. 

Drake evvela g"yet güzel koca
man bir sazan baJıfı tuttu· sonra u
zun müddet bir ıey tutama'dı. Eli, ııa 
zan balığı tutarken yapılan küçük da 
İrcvi hareketi derhal buldu, fakat zo 
kalan beı para etmezdi. Georegie de 
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Kozlu 
--o-

Zonguldağın güzel bir 
mesiresi olabilir 

Y alları yapan şirketin müdürü 
IJe ar kaJ aıl ar. 

ZONGULDAK, (Milliyet) - Vi 
)ayetin çok güzel bir nahiyesi var. 
Kozlu •• Kozlu nahiyesi Zongulda
ğa otomobille yarım saat sürüyor. 
Deniz kenarından nebiye merkezi
ne kadar devam eden yol o kadar 
güzel ki, İnsan kendini İstanbulun 
en güzel mesire yerlerinde sanıyor. 
Bu çok güzel ve ' düz olan yolu 
Cümhuriyet in,aat şirketi yapmış .• 
Şirketin genç Müdürü Hazik Beyle 
Zonguldakta tanıştım. Hazik Bey 
beni güzel olmakla beraber ayni za
mande kömür ocakları çok olan 
Kozlu nahiyesine götürdü .• Yollar
da sık sık tüten ocaklara tesadüf 
ettim.. Bir tanesinin yanında dur
duk. Ve ocağı gezdim. Yer altında 
nefesim kesildi. Hemen dışarı çık
tım. Allah madencilere sabır ve 
gayret versin •• 

15-20 vagonu bir lokomotif çeki
yor. Vagonlardan kömürler derhal 
sahilde bekliyen gemilere nakledi
liyor. Bazı madenciler madenleri

nin yanında Göztepedelı:i köşklere 
benziyen evler yapmıtlar .• Otııru
yorlar •. Çok güzel bir hayat; fakat 
kömür tozunun korkusundan ola
cak, beyaz gömlek giyen bir kimse 

görmedim. Kozluya giderken dik 
bir dağın en havadar yerinde güzel 
bir hastahane var. Kömür ocakla
rından epeyce uzak. Madenden 

çıktıktan sonra amelelerle konu'
tum. Onlar ballerinl;ten memnun 
Hatta uzun zamandantieri ocaklara 
alıtan ameleler: Biz başka it olsa 
ya!)amayız,, diyorlar. Kozlu nahiye 

si yolu dönütte bana daha güzel 
göründü •• Meseli. yolun bir döneme 
cinde, bakıyorsunuz bir az ilerden 
siyah bir duman çıkıyor. Bu, hali 
faaliyette bulunan bir ocaktır. Bir 
kıyamet, bir gürültü gidiyor •• Zaten 
Zonguldakta ocakların biç durdu
ğu yok .• Her zaman faaliyet var •• 
Otomobil ocaktan uzakla,ırken 
gözleriniz deniz kenarında çok gü-
zel manzaralar görüyor.. Koz-
lu Zonguldağın çok güzel 
bir mesire yeri olur.. Bu-
nun için çalışmak, Kozlunun kon
for ihtiyacım bitirmek lazımdır. 
Zonguldak Valisi Halit Beyefr/_ldi
nin himmetile Cümhuriyet intaat 
tirketinin yaptığı yollar arasında 
en güzeli hiç şüphesiz Kozlu yolu
dur. Günde belki yirmi defa insan 
batına 25 kuruta otobüsler Zongul
daktan Kozluya gidip gelirler •• 
Halk eğlence ve gezme ihtiyacını 
Bu yolda tatınin ediyor .•• 

Memlekette kısa müddet içerisin
de çok güzel yollar yapan Cümhu
riyet intaat tirketinin mühendisle
ri arasında alınmıt Müdür Hazik 
Beyin bir resmini gönderiyorum. 
Zongoldaktan Devreğe döndüm. 
Bu mektııbu size devrekten gönde
riyorum. 

Galip FUAT 

bu fikirde idi. Kendisinin zoka yapaca
ğını söyliyordu. Gidip topraktan solu
can çıkardı. Bunlan delikli, yuvar\. 
lak bir teneke kutunun içine koyup 
getirdi. Kutunun içinde pembeye ça
lan kurıuni renkte İri soluı;aıılar ku
tuya koyduğu toprağın içinde tenbel 
ten bel yuvarlanıyorlardı. Fakat Dra
ke meram anlamıyordu. Oltasiyle oy 
niyor ve ondan da gözlerini ayırmı· 
yordu. Tobia.s bir müddet daha esne
dikten sonra uyudu. Balıkçılar biri,;. 
ci ıelaleye kadar indiler, sonra daha 
atağı inerek derenin bir dolambaç 
teşkil ettiği noktaya geldiler. Dere 
ora.da yetil bir renk peyda ediyor, 
Üzerinde birr/. beyaz köpük peyGa 
oluyordu. Drake ikinci saza~ balığl_
ru orada tuttu; balık çırpınıyor, olta 
yı dolaıbrıyordu; hatla bir aralık 
kaçıp kurtulacak zannetti; fakat ba
lığı sudan çıkarmaga muvaffak oldu. 
N efia bir balıktı; sırtınd" suyun yetil 
ve gÜmÜ§İ rengi vardı; yanlan daha 
açık renkti •. Gözleri biri gümüıi, biri 
yaldızlı, bıri siyah olmak üzere üç 
halkadan müteıekkildi. Drake bu hal 
k.~ları bu kadar vazih bir surette gö
runce hayret etti. V aktile Oxford' da 

İzmir de 
Tasarruf haftası ---Seçilen komisyon hafta
nın programını tesbit et!İ 

IZMlR, 22.A.A. - Yerli malı ve ta• 
sarruf haftası hazırlıklarıiçin evvelce se
çilen tesbit komisyonu C. H. F. vi.liyet 
idare heyeti reisi Hacim Muhittin Beyin 
reisliği albnda yaptığı itçimada hafta 
programı üzerine esaslı müzakerelerde 
bulunmuıtur. Yapılacak olan alaya ilk 
mekteplerin son aınıflarındaki büyıik ta
lebelerle orta mektep talebelerinin ittirak 
etmeıi takarrür etmiıir. Yerli malı haf. 
asının devam ettiği günlerde çarıılar 
donatılacak, hazırlanacak büyük döviz
ler açılacaktır. Cümhuriyet meydanında 
tezahurat yapıld1ğı gün, uçacak olan tay
yareler, vecizeler atacaklardır. 

Şehrin muhtelif ve münaıip mahalle
rire konulacak olan halk kürsülerinde, 
hııtipler tarafından iktisat ve tasarrufa 
riayet edilmesi ve yerli malı kullanılma
sı ıçin hitabeler verilecektir. 

Doktorlarımız, kimyagerlerimiz ve ıa
lahiyet salıibi zevat tarafından yerli ye
mişlerimizin ve yerli ınahıuLitımızın sih
hı taideleri etrafında makaleler yazıla
caktn. Yerli malı satan mağazalar ara
ımd~ bir vitrin müsabakası yapılacak, 
r. • ktep talebeleri arasında yerli malı, ik- , 
tisat ve tasarruf mevzuu üzernie yazı 
miiaabakalan açılacak ve birinciliği ka
zananlara madalyalar ve kıymetli hediye
ler verilecektir. Halkevinin büyük salo- 1 

nunıla yerli mallarına ait büyük ve güzel 
hır meıher hıızırlanacakbr. Komisyon bu 
es.ular üzerinde toplantılarına devam e
decektir. 

SARAKÖY, 22. A.A.- iktisat ve ta
sarruf haftası icin kazamızda hararetli 
biı- hazırhk baiıamıştır. Bu itlerle meı
gul komisyon, Cümhuriyet meydanına 
yek"li mallarından bir .sergi açıJmaıına 
karar vermiıtir. 

-----o•-----
Sarayköylle arazi iyi sulandı 

BARAK.OY, 22.A.A.- Kazamızın baş 
lıca ihtiyaçlanndan olan eraziyi sulama 
ıneıelesı ıçın bilumum halkın İftrakile 
kuvmakam Fahri Beyn riesliği altında 
bi; toplantı yapılml§lır. Yapdan bu top
lantıda fenni kısmın Deniz.ti vilayctince 
temin edilmesi ve ahali tarafından ark
larm ııçılması süretıle Menderes nehrin
den ovaya su akıtılması kararlaıtırJmıı 
tır. Pel< yakında işe baklanacaktır. 

--o--

Mersinde yeni bir cemiyet 
MERSiN, 22.A. A. - Meninde türk 

dil konuıturma cemiyeti namıle bir ce
mJyet kuruJmuıtur. Cemiyetjn gayesi 
her türlü kanuni vasıtalardan istiıade e
derek dıl.imızi Mersinde tamamen hakim 
1--ılrnak ve temiz dilimizi konuımayarua
ra dilimizi konuşturmaktır. Cemiyet bu· 
gün vaıiliğe muracaatla beyanname ve 
niz~mnameşini vermiıtir. 

Halkın yerli mallarına karıı olan rağ 
beti gıtbkçe artmaktaoır . .t. vveJce Dır lez 
ırBhı bile olmıyan kazamızda bugün ta
mam ıoo tezgBh vardır vehepsı de •ı· 
!emektedir. 

Zafranholuda yeni mektepler 
ZAFRANBOLU, - Bu yıl Zafran

bolunun Akta§ nah'yesi dahilinde ye
niden dört mektep yapılınışbr .• 
Bu mektepler Çerçiler, Kız • 
dap, Karaağaç ve mehterler köyünde
dir. Nahiye müdürü Zeki Beyin ııı.. k
teplerin ikmal ve intası rıuauıundaki 
mesaisi takdire değer. Bu mekteplar 
köylünün can1a batla çalışması net.cc
sinde meydana gelmiş e•erlerdir. Mek 
tepler sırasile ıu adlarla tevaim edil
mişlerdir : 

Çirçiler : Mustafıl Kema.I, Kızdap: 
Feyzi Pata, Mehterler : ismet Pata, 
Karaağaç: Şül<rü Kaya Bey. 

lzmit Ticaret odasının kitabı 
IZMIT, (Milliyet) - Şehrimiz ti· 

caret odası KUTLULAMA isimli iz. 
mit ticaret hayatından bahseder faydalı 
bir kitap çıkarmııtır. Bu krtabın yazılış 
tarzı, baannı ayrıca dikkati celbedecek 
kadar güzeldir. lzmit ticaret odaımın 
kıymetli başkitibi Galip Beyi takdir ve 
tebrik ederiz. 

bir çok defalar böyle aazan balığı 
avlamıı ve bu gün daruarlarını ıiıi
ren müatevli sevinci duymuştu. Fakat 
ııazan ba.Iığının ne biçim bir ıey oldu 
ğuna dikkat ebnemirti. iki parmağı
nı, göründüğilnden daha mukavim 
olan iki kanada sürdü: Bu bir okıa
yıf gibi bir ıeydi. Zokayı balığın ağ>. 
zından çıkaracağı zaman hayvan ge 
ne çırpının ağa baılaclı: Hala pek 
kuvvetli idi ve zokayı ağzından çı
karttırmıyordu. Hatta bir aralık Ora 
ke'in elinden fırlayıp çir.>enlerin Üze 
rine düıtü. Drake olta ile çekmeğe 
mecbur oldu. Georg'.e koıup dereden 
bir taı çıkardı. Pantolonunun alt kıs
mı sırsıklamdı. 

- Kafasına taıla vurmalı, dedi. 
Ve ta.ıı Drake'e verdi. Balık ikin

ci darbeyi yer yemez kenıfinden geç
ti, belki de öldü. Fakat Drake zokayı 
kurtardığı zaman vücudü hala titri
yordu. 

iki sazan daha tuttu. Birini aıağı 
dolambaçta, ötekini de dördüncü §& 
laleden daha yukarı tarafta; asağıda 
tuttuğu küçüktü. fakat öteki ilk tut
tuP:u kadar büvüktü. Drake balığı ya 
kalayabilmek için suya girmeğe mec-

İzmitte kahve 
Ve lokantalar 
Kahvehane çok amma, 

oturacak gibisi yok 
1ZMIT, (Milliyet) - Milliyet'in muh 

terem bir okuyucuatt eveJiıi gün bana 
sitem etti: - Azizjm - dedi - sen, 
naaı! gazetecisin böyle ? Ağaçlardaki 
Tarzanlara, renk, bıçim modalarına 
kadar her §eyden dem vururaunda şu, 
kahveleri, aıçılan bir defa olsun ga
zetene yazmazım .••• 

Saygı değer okuyucumun bol bol 
hakkı var .. Bu, balıs etrafında, öte
den beri, §Öyle suya sabuna dokun
madan bir kaç satır bir §eyler ciziLı
tirmek hülyasına kapılmıf, her neden· 
se evdeki hesap bir türlü çarııya uy
mayınca uyacak bir za.wana bırak
mıttım. 

lzmit'te oturacak bir kirathane, ye .. 
meği yenilebilecek bir lokanta yok 
diyecek olaam; kızılca ktyamet ko
pacak: 

- Ammada yaptm - diyecekler 
-- ıu, ııra sıra kahvelc.ri, aşçıları 
bir defa olsun görmedin mi ? 

Ve hatta daha ileri gidenlerde bu
lunacak, senin b.u, cehP.letine kartı 
müztehzi giilümsiyerek. 

lzmit' te o kadar kahve çok ki teh
rin dört köıe bucağında iki aaııdalya, 
üç masa, beş fincan bulan bir kahve 
açnıı§ .. 

lzmit'te o kadar kahve yok ki otu
racak, batınızı dinlendire-cek, gazete
leri takip edebilecek bir köte bula
mazsınız ? 

Evvelce bir "Mahfe!" vardı. Mem
leketin tanınmıı ıahaiyeüeri buraya. 
devam eder, boş vakıtJannı gazcte
okumakla tavla ve sair oyunlar oyna
makla geçirir, çok 1:1.mim& müsahabe
ler yapılırdı. Gün geçtikçe Mahfelin 
müıterileri deifüti. O kadar ki çok 
defalar buraya mektep talebelerinin 
bile girip çıktığını gördük. Mahfe! 
bir müddet rağbeuiz kaldı. Şimdi 
memnuniyetle öğreniyoruz ki buruı 
tamir ediliyor ve haber veriliyorki es· 
ki, güzel halını bulacaktır. 

Oaaübahri mahfeli çok kibar ve ne
zih bir köıe. Yalnız buranm devam
cıları zabitan olduğu içir. herkes gi.
demiyor. Bununla beraber bu, güzel 
yer aerbeıtir, 

lzmit'te mutlaka bir L.ahve var de
mek lizımsa bu arada Turan kıratha• 
neaini yazabiliriz. 

Şehirde bir çok 14Çılar, köfteciler 
göze çarpar. Bu arada yan lokanta, 
yarı meyhane ve yarı da çalgılı köıe
ler bulunur. Kafayi tütauleyüp, dün
yayı düm düz görmek istiyenler bu
raların gedikli müşterileridir. Ve bu
nun içindir ki buralarııı pisliğine, 
temizliğine aldınt etmezler. 

Lokantaların içinde mahdut bir 
kaç tanesinin yemeği yenilebilir. Dai
ma lokantadan yemek mecburiyetin
de kalan bir çok bekarların lokanta
lardan çok ıikayetleri vardır. isteriz 
ki, lzmit, aşçıları bııbadan, dededen 
görme usullere artık bir nihayet ver
sinler. 

Jffiharla aöylemek isteriz ki bu, son 
zamanlarda lzmit, ctelcileri arasında 
bir temizlik ve müşterileri kat kat 
memnun ebnek yarışı var. 

Bugün İzmit'te her sınıf mü~teri
ler Bursa otellerinde hel" türlü istira
hatlerini temin edebiliyorlar. Her 
yerde olduğu gibi otel ismi albndaki 
otelciler bu çerçevenin içinde değil
dir. 

lzmitin kahvelerinden, atçılann
dan, otellerinden bahsettikten aonra 
berberleri de araya katmak lazımaa 
erkeklerin aa~lnrmı aakallarını traı 
edenler pelı -.i. ~ ama ha1'ımların saç
larını kegen\.~ _ , ondüle yapanlar var 
m1 yok mu, b:lmiyorum. 

Ceudct Y AKUP 

Cellat gö~U kurutulacak 
IZMIT, 22 (Milliyet) - Tor

balı ve Kuşadasının en kıymetli a
razisini verimsiz bir bale koyan Cellat 
gölünün ve Küçük Menderes yatakları
nın doldurulmasına ve temizlenmesine 
batlanmııbr. Cellat Gölünün kurutulma
sile elde edilecek yüzbinlerce dönümlük 
münbit eraziden istifade imkiru temin 

bur oldu. 
Pek tabii olarak kumandayı eline 

almıı olan Georgie: 
- Kannlarını açıp içlerini boıalt

malı, dedi. 
Drake cevap verdi: 
- Pekala, sen boıalt. Benim bıça 

ğım yok. 
Dört balığa muhabbetle bakıyor

du. Balıklar harikulade idi. 
Georgie'nin bir bıçağı vardı. Bıça 

ğı tenıizlemek içip evvela toprağa ba 
brdı. Sonra balığa ııaplayıp karmnı 
boylu boyunca açtı. Tobias büyijk bir 
heyecan içinde bu hali seyrediyordu. 
Balığın içi boıaltılıp baraakları yere 
atılınca Tobias gelip bunlan kokladı, 
ııonra istihkarla uzaklaıtı, gidip biraz 
ötede oturdu. 

Georgie haber verdi: 
- içine ısırgan doldurmak lazım. 
- Neden? 
- Lazım da ondan. 
- lsırganı nerede bulacaksın? 
Georgie sarih ve resmi bir eda j .. 

le: 
- İnsan olan her yerde ısırgan 

bulunur, dedi. 
Hakikaten de biraz sonra ısırgan-

-~ 

-. --

Memlekette 
Soğuklar başladı 
Termometre Trakyada 
sıfırdan aşağı düştü 

ANKARA, 22.A.A. - Ziraat Vcka· 
Jeti meteoroloji enstitüsünden aldığımız 
malümata göre, dün geceden beri mem .. 
leketin hemen her tarafında havalar bir• 
den bire denecek derecede soğumuttur. 
Bu ıühünet düıi."klüğü en ziyade Trakya 
ile orta Anadoluda kendisini lıissettir· 
m~tir. Dün gece Edirnede sühunet sıfır .. 
dan aıağı üç Lüleburgazda iki, Kütahyn• 
da, Eti Mesut, Ankara, Yozgat da sıfır· 
dan atağı bir dereceye düımüıtür. 

Orta Anadolunun diğer yerlerile Ana· 
c'olunun şarkında ıühU.net sıfırdan aşa~ 
ğı inmemi,tir. Kocaeli, Ege, Cenubi A· 
ııadolu ve Karadeniz kıyılannda da sü· 
hünet umumi bir dütüklük göstermekte· 
dir. Sabahları kırağı hüıüle gelmiıtir. Ka• 
rndeniz kıyılarında fazla miktarda yağış 
olmu§tur. Sivas, Gümü,ane , lneboluya, 
karla karışık yağmur teklinde yağıı ol· 
muıtur. Türkiyenin her tarafında rüzgar 
poyraz ve yıldız istikametlerinden es• 
ınektedir. 

Vapurlar muayyen zaman· 
]arda hareket edecekler 

Deniz Ticaret müdürlüğü, bu se • 
ne vapurların muayyen saatlerde ha .. 
reket edip etmedıK.erini ~ . .. ~ surette 
kontrola tabi tubnuıtur. Evvelki gün 
limanımızdan hareket eden 11..arade • 
niz, Bülent, Asya ve İzmir vapurları .. 
mn muayyen hareket saatlerinden 
sonra yük ve yolcu almaları mene ~ 
dilmittir. Bunlardan yalnız Karade
niz vapuru, kömür almakta olduğun· 
dan yanm ııaat teahhürle hareket et· 
mi§Ôr. Vapurların badema vaktinde kö· 
mürlerini almaları için de tedabiri la· 
zime alınmııtır. 

Poliste yeni tayinler 
Polis ikinci ıube birinci kısım baş• 

memurluğuna Ankara emniyet iıleri u· 
mum müdürlüğü memurlanndan Kadri 
Bey tayin edilmiıtir. 

ikinci §Ube birinci kısım ba§memurli 
Cemal Bey ikinci şube ikinci kıaım baı· 
memurluğuna tayin olunmuıtur. 

Münhal bulunan ikinci ıube müdür 
muavinliğine de sabık polis merkez 
memurlarından Ihsan Bey tayin olunm•I 
t.ır. Ihsan, Cemal ve Kadri beyler vazi· 
felerine baılamıılardır. 

Anlıara emniyet İ§leri umum müdürlü· 
ğü emrine nakledilen lstanbul polis ikin· 
ci ~ube ikinci kısım batmemuru Hamdi 
Beyle dördüncü ıube beıinci kmm baı· 
memuru Kazım Bey yeni vazifelerine 
başlamak iizere Ankaraya gitmişlerdir. 

&undan başka lstanbul, Ankara ve di• 
ğeı· vilayetler emniyet müdürlüklerinde 
son yapılan tayin ve tebeddüller ikmal 
edilmiş ve memurlar yeni vazifelerine 
başlamışlardır. • 

olunamktır. Küçük Menderes bataklık· 
!arının kurutulması faaliyeti , 10 gÜn zat' 
fında tam ıekli bulacak ve muhtelif mııı· 
takalardan ite baılanacakbr. 

Bayram intıbaları kitabı 
IZMIT, (Milliyet) - .Şehrimizde o

nuncu cümhuriyet bayramı intibaları aör' 
!enen bütün nutuklar Halkevi tarafın• 
dan kitap halinde basılacaktır. 

Bu it için belediye reisi Kemal, C. 
H. Fırkası reisi EsatJ hallı.evi reisi Yü .. 
ce Rifat, muallim izzet ve Cevdet Bey• 
!erden teşekkül eden bir heyet bütün 
inceliklerine kadar dikkate değer bir 
coıkunlukla kutlulanan büyük bayra• 
mımızı tesbit etmektedirler. Kitap ay• 
nca bir çok resünlerle süslenecelr.tir. ---

Bandırma Adliyesinde 
değişiklikler 

BANDIRMA, (Milliyet)- Baıı• 
dırma Adliyesinde değişiklikler ol· 
mu~. Müddeiumumi Saip Bey ter· 
fian Mahkemei Temyiz raportöriü· 
ğüne, Müddeiumumi muavini Mus• 
tafa Bey terfian Safranbolu Ce~ 
hakimliğine· icra memuru Ruhi Be1 
terfian Lapseki Muddeiumumiliği• 
ne tayin edilmişlerdir. İnhilal edetl 
Bandırma Müddeiumumiliğine Ad' 
liye Vekaleti zatitle\i mümeyizle· 
rinden Nuri Bey, müddeiumumi rıı~ 
avinliğine Emet Müddeiumumisi 
Hüsnü Bey tayin edilerek vazifele
rine başlamışlardır. icra memurlıl' 
ğuna daha kimse tayin olunmamı~· 
tır. 

ları getirdi: Bunlar keskin surette ye 
ıiJlik ve tazelik kokuyordu. Bu müd• 
det zarfında DraJ.e sırt üstü otları~ 
üzerine uzanmıı, hiç bir ıey düıünnı4' 
den yatıyordu. Otlann üzerinde yat• 
mak, Sazanhalığı tuttmak nefis bif 
feydi. Clearwater'de bulunmak, cıe
arwater'de sazan balığı tutan Orak• 
isminde traıı uzamış bir efendi ol• 
mak nefis bir ıeydi. Hele Hol!ywoocl 
da olmamak nefisin nefisi idi. 

- Hollywood'un da, Hollywood' 
a ait her §eyin de Allah bin türlü be' 
Jiıını versin! Hepsinin! Evet! Hiç Jio• 
mı cimi yok, hepsinin! 

Doğrulup oturdu ve Georgie'ni~ 
aazanları nasıl ısırganla doldurduğıl' 
na baktı. 

- Eline batmıyor mu? Diye sor• 
du. 

Artık bir hoca gibi konutmağa bal 
hyan Georgie: 

- Hayır, dedi, yalnız balıkları •• 
vucunun içine koymalı . 

Dönüıte oltayı o taş•yordu. Drakt 
sazan torba!ını omuzuna alIDJ§tı. s~ 
geçmez bezin Üstünden !erinliklerio1 

(Arkası var) 
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İSTANBUL VE TRAKYA. ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: Türk Anonim 

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

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s landık!a Küp Şekerin Kilosu 39,so lnrnstor. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. !Jepodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet mÜ§teriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari ol<;f uğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 

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

" ~::- 1-: . ·~- .. ,_ ' ' . . . . - ' ' ,.. . ·,... - . ;-... ,. . ·~ .. . - ...... - ~ ~ - -,. -..'""" --"' - . -"- - ' ~ 

Hergün bir gazı 

En güzel halılar sudan 
ucuza gidiyor ! 

1

1

.,..Göz Hekimi-

~ 
Dr •. Süleyman Şükrü 

\ İnhisarlar Istanbul Başmüdürlüğünden: 
113 şişe Şampanya ile 835 şişe Celestin 

arttırma ile satılacaktır. 
Konyağı açık 

Deniz Yollan ltletmeıi 
ACENT ALARI ı 

Kan.köy • Köprllbqı Tel. 42361 

Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :22740 

Mezat yerinde en 
bile müşteri 

- Evveli mezat .... 12 lira .. Halı 
Büluç ! .. kusursuz, yeniksiz, güve-
3iz .. 12 liraya Bülôç satıyorum! 
Kıymeti 14 lira .. 12 liradan sonra 
talibi kalmasın. .. 12 buçuk .. 12 bu
çuk .. 13 Lira .. l 3 Lira .. Mal sahi
bi! ... 13 Liraya satıyorum .• 

Bir ses: 
- 13,5 ... 
Müzayede hararetlendi: 
- 13 buçuk .. 13 Buçuk.. 13 bu

çuk liraya Büluç .. 
Köşeden bir bafka müfteri, daha 

ı>est perdeden: 
-14 lira ... 
- 14 Liraya .. 14 Liraya .. Mal 

sahibi ! 14 liraya sabyorum. Sa ..... 
lıyorum-.. Sa .. tıyorum ... Sa. .. t .. tım ! 

Mezat memuru çıngırağa hafifçe 
dokundu: 
-Çın!. 
On dört liraya satılan bu Büluç 

ınalı seccade çok değil daha üç se
ne evvel, su içinde otuz lira ederdi. 

Bugün ise, muhammen kıymeti 
ıuıcak bulabiliyor. Maamafih San
dal bedesteninde satılan halıların 
hepsi bu Büluç seccadesi kadar ta
lili olsa gene iyi .. 100 liraya kıymet 
konulup (95) liradan mezat kapı
sı açılan büyük bir Tebriz oda halı
sı arttıran olmadığı için sahibinin 
Üstünde kaldı. 

Buharanm, Güfü~tanın, hatti. Şi
razm o canım ipekli halılan hemen 
de kilim fiatine gidiyordu. 

Yerli halılardan, en göze çarpan
lar, İsparta halıları .. 

Bunlara insan balı derneğe bile 
kıyamaz. Ben halıdan anlamadığım 
halde Isparta halısını renklerinde 
\'e dokunutlarındaki husu.siyet, ör
gülerindeki sağlamlık ve manzara 
larındaki parlaklıkla öteki balılar· 
dan çarçabuk ayırt edebiliyorum. 

Yazık ki İsparta haldan da çok 
d .. kü' ' uş n ... 

Mezat memuru, ikide bir bağırı
Yordu: 

- Halı Uşak!. 3,5 metre boy .. 
2,5 metre en-. kusursuz u,ak ha
lısı satıyol'um .. 35 liraya Unak ! .. 

Salonda tıs yok. Hiç kimse pey 
sürmiyor. Mezatçı bile bu lakayit
likten teessür duydu: 

- Yahu ... 35 Liraya Utşak satı
l'orum da yüzüne bakan yok .. Bu 
nasıl iş? Diye söylendi. 

1 
ı \ 

Sonra müşteri çıkmıyan halıyı 

r r 
1. 

1 

kıymetli halılara 
çıktığı yok 1 

tekme ile içeri fırlatırken: 1 

- Kıt üstü böyle olursa dedi, 
önümüzdeki yaza galiba hasır fia· 
tine satacağız 1 .. 

Bu sırada, ortaya bir büyük ha
lı geldi. Amma, ne kadar büyük .. 
En muhteşem .salonu kaplıyacak kal 
dar .. Kıymetine gelince onu sorma- I 
sanız daha iyi edersiniz.Çünkü söy- 'ı 
lediğim zaman,kolay kolay inanını 
yacaksmız. ister inanın, ister inan
mayın: Bu kocaman halının üze
rindeki etikette yazılan rakkam fU 
idi: 18 .•• on sekiz altın değil, on
sekiz kağıt lira .. Vakıa, cinsi demir 
ci .. Dokunuşu itibarile fevkalade 
bir şey değil. Fakat ne de olsa, ha
lı .. Vaktile en kötü kilimi bu fiate 
vermezlerdi. 

Mezat memurile bir aralık ko· 
nuştum. Bana tunları anlattı: 

- En çok rağbet, şimdiki halde 
kilim1ere! .. Dört lira ile 10 - 25 lira 
arasında her çeşit kilim.· Kürt kifi. 
mi, en pahalısı .. Antep taklidi, Kay 
seri kilimi en ucuzu .. 

Eski Rumeli kilimleri, piyasaya 
düşmüyor, Dütse de dolgunca fi. 
atle satıldığı için bizim alıcılar bun
lara ney sürmezler. 

Tibriz malları iki cinstir. Esld 
Tibriz .. Yeni Tibriz .. Eski Tibrizle
rin eskidikçe kıymeti artar. Yeni 
Tibrizler öyle değil. lranm eski ha
lıcılığı yok. Buraya düten mallar, 
şöyle böyle mallar ... 

Buhara seccadelerini mezat eder
ken vaktile 40 - 50 liradan kapı a
çardık. Şim<fi en pi;ıkin Buharalar 
15 liraya bağıra çağıra gidiyor. 

Uşak, seccadesi, Uşak halısı, 
u,ak yol keçesi, şimdi en çok piya
saya dütenler bunlar. Demirci ve 
Simav mallan da az değil. Şiraz, 
nadir bulunuyor amma, zaten eski
si kadar arandığı da yok· 

Burada sesine fazla bir ciddiyet 
vererek: 

- Efendi, dedi, bu zamanda ak
lı olan evine halı atar. Eski, yeni .. 
şu mal, bu mal.. Halının fenası 
yoktur. Senden ekmek istemez, su 
istemez. 
Mezatçınm hakkı var. Yalnız 

halı sabn almak için insanın sade 
aldı olması bilmem kafi gelir mi? 
Bana kalsa, her şeyden evvel ~arası 
olmalı" 

M. SALAHADDiN 

--··-- 1 

\1 

Otomobilden a tlayan okü:z. 

Bundan bir ınüddet evvel Amerikanın Teksas eyaletine bir cambaz kum 
~anyası gdrni§. r.u lrurnpanyanm elin de mevcut olan bay~anlar, fevkalade 

11.reketlerie h ,-. 1 1.:ı !.ı:ı.yrete scvketmi~l erdir. 
. Yukard~ y; ~ erb=ye gören bir öküzün: bir tenezzüh otcmobilin Üze-

•..,den atladığı görü:üyor. 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 l ,_ 

1 T allpler her gÜn nümuneleri gelip Ticaret Şubesinde gö-

8063 
--------------------~ 

rebilirler. lst~klilerin 14-12-933 perşembe gÜnÜ saat 10 da 
Kabataşta Başmüdüriyet binasında müteşekkil komisyona mü 

Mersin Sür'at Postası 
Çanakkale vapuru 24 İkinci 

tefrin Cuma onda Sirkeci rıhtı
mından kalkarak İzmir, Antal
ya, Menin, Payaıı'a. Dönütte 
bunlara ilaveten Alanya, Kül
lük, Çanakkale'ye uğrar. (6439) 

Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERiYOLOJI 
racaatları 18.zımdır. (6448) 

LABORATUVARI 
Umumi kan tahlilatı, frengi noktai 
nazanndan (Waaıennaıı ve Kahn 
teamülleri) kan küreyvatı sayılması. 
Tifo ve mbna hastalıktan tqhİ•İ. 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve ıu 
tahlilatı, Oltra mikroskopi, hususi a
tıl..., iıtihzarı. Kanda üre ıeker. 
Klorür. KoDesterin mı1darlarının ta· 
yini. Divanyolu No. 189 Tel: 20981 

lST. MR. KUMANDANLIGI SA.AL. KO. İLANLARI 

Merkeze bağlı krt'at ve 
' müessesatın ibiyacı için 150 

tou yulaf 25-11-933 cumarte
si günü saat 14 te aleni müna· 

, kasa ile alınacaktır. Şartname 
; sini göreceklerin her gün ve 

(9330) 8265 

Müderris Dr. Raşit Tahsin 

1 taliplerin belli saatte teminat
larile Merkez Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. (495) 

Akıl ve sinir hastalıkları mütehassısı Cu· 
martesL p•zartesi, çarşaoba., perşembe sa
ati! . 5 - K•dıköy, Altıyola!';zı civan 

Tel 60~57 (1006) 8681 

29 Teşriniııani Çargamba günü ma
tine saat 18 de 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
eMşhur ltalyan artioti Karlo Zecchl 

(Piyano) ve Nerio Brunelli'nin (vio
Jonoel) birinci konoeri 2 Kanunuevvel 
cunıarteai günü ikinci ve :son konseri. 
Mufa.ssal programlan tiyatro giıeoin
de taahk edilmiş ve gişeler bilet sa· 
tışına başlaınqtır. ------------
Dr. A. KUTİEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 33 

(9334) 8076 

DEVREDiLECEK 
iHTiRA BERATI 

"Hidrokarbon Petrol gaz yağlan " 

hakkındaki icat için Sinai Müdiriyeti A• 

liyyesinden istihsal edilmiı olan 29 

Mart 1922 tarih ve 3304 numaralı ihtira 
beratı bu kere ferağ veyahut icara veri
leceğinden mezkW- ilıtirayi aabn almak 
veyahut isticar etmek arzusunda bulunan 
zevabn latanbul Bahçekapu Taı Han No. 
43-48 de mukim vekili H. W. Stock 
efendiye müracaatları ilin olunur. 

(10163) 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Tütün Tüccarlarından No
hut zade Hüseyin Avni Beye 
ait olup Şubemize merhun bu
lunan 274 denkle (9936) ki
lo Tütün 6 Ka. Evvel 933 çar
şamba günü öğleden evvel 
saat on birde Bankamızda mü
zayede ile satılacağından ta
liplerin yüzde on pey akçesiyle 
birlikte Bankamızda hazır bu
lunmaları ilan olunur. (6475) 

lstanbul ikinci icra memurluğun
dan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu
l<arrer ev eıyaoı 3-12.933 pazar günü 

•aat 10 da Boğaz içinde yeni köyün.. 

de Y eniköy iskele caddesinde, açık 

arttırma auretile aatılacağ.ndan ta

lip olanların mezkur gün ve saatla 

mahallinde bulunacak memuruna mü
racaatları ilan olunur. ( 10177) 

İstanbul ikinci iflas memurluğun
dan ; 

Beyoğlunda Avrupa pasajında tu• 
bafiyeci Yos:f Kalfa oğlu Ef. nin mal 
lan la•fiye edilmit olduğundan muha
kernece ifJi.;ııım kapanmasına karar 
verilmit olduğu ilan olunur. 

(10187) 

ihtira ilanı 
" Dun bir hararetle kömür hali

ne ifrağ eden boynuz borulu fmn" 
hakkında istihsal olunan 31-12-928 
tarih ve 714 numaralı ihtira beratı 
bu defa mevkii fiile konmak üzre 
ahere devrüferağ veya icar edilece
ğinden talip olanların Galata'da 
Çinili Rıhtım Hanında Robert Fer
riye müracaatları ilan olunur. 

(5968) 8168 
* * * 

Harbiye ve merbutu mektep 
ler ihtiyacı için 12~000 kilo 
bulgur 9 Kanunuevvel 933 cu
martesi.günü saat 15,30 da a
leni münakasa ile satın alına
caktır. Şartnameyi görmek iste 
yenlerin her gün ve münakasa· 
sına gireceklerin belli saatinde 
Merkez Satın alma Kcm'.ıyo
nunda ha:m- bulunmaları. 
(558) {6311) 8575 

* • * 
Harbiye ve merbutu mektep 

ler ihtiyacı için alınacak olan 
12,000 kilo nohut 9-12 933 
cumartesi günü saat 13,30 da . 
aleni münakua ile satın alma
caktır :· $art.namesini görecek
lerin her gÜn ve münakasasma 
gireceklerin belli saatinde ve 
Merkez Kumandanlığı Satın· 
alma komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (554) (6314) 

8578 
• •• 

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

libi uhdesinde olarak münakasa 
sı 26-11-933 p:ızar günü saat 
14,30 talik edilmiştir. Daha 
aşağısına talibi ve>rsa mezkiir 
gün ve saatte Merkez Kmnan 
danlığı Satın"ilma Kom syo
nunda hazır lıu'urunaları. 
(575) (6392) 8698 . . ,. 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin alınacak olan 11 bin kilo 
makarna ile iki bin kilo şehri
yeye verilen f.iat paha!ı görül 
düğünden münakasası 26-11-
933 nazar giinü saat 15 tehir 
edilmiştir. Şartnam'!sini göre
ceklerin her gün ve münaka.sa
sına girişeceklerin belli saatin
de ve Merkez Kumandanlığı 
Satmalına Komisyonunda ha
zır bulunmaları. (574) 
{6394) 

~ * * 
8699 

Harbiye Mektebi ve merbu
ti mektepler ihtiyacı için 5000 
kilo mercimeğin münakasası 
16-12-933 cumartesi günü 
saat 14 te icra edilecektir. Ta
liplerin şartname ve evsafını 
görmek üzere ve belli saatinde 
Merkez K. Satmalma Komis
yonunda hazır bulunmaları. 
(6463) (586) ...... 

Harbiye ve merbuti mektep
ler ihtiyacı için 35,000 
kilo kuru fasulyanm münaka
ı.ası 16-12-933 cumartesi gii
nü saat 14,30 da yapılacaktır. 
Taliplerin her gÜn şartname 
ve evsafını görmek üzere belli 
gün ve saatinde Komisyonda 
hazır bulurunalan. (6462) 

8598, (585) 

Harbiye Mektebi ve merbutu 
mektepler ihtiyacı için 6700 
kılo tuz pazarlıkla satm alına 
caktır. Pazarlığı 25-11-933 cu 
matresi günü saat 15,30 da ic
ra olunaçaktır. Taliplerin belli 
gün ve saatinde komisyonda \ 
hazır bulunmaları. (6459) 
(582) 

••• 

8762 
~~~~~~~~-

Kara deni :z: Sür'at Posltuı 
Gülcemal vapuru 23 ikinci tef· 

rin Per,embe 18 de Galata rıh
bmmdan kalkarak İnebolu, Sam
sun, Ordu, Gire3on, Trabzon, 
Rize, Hopa'ya. Dönüşte hunla
ra ilaveten Pazar, Pulatane'ye 
uğrar. (6440) 

8762 

&raderıiz Aralık Posttuı 
Vatan vapuru 25 İkinci T eş

rin Cumartesi 18 de Galata rıh
tımından kalkar. Gidi,te İnebo
lu, Sinop, Samsun, Gireaon, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya dönüt
te ilaveten Pazar, Sürmene, 
Fatsa. Onye'ye uğrar. (6477) --

Zeytin Burunu Gedikli Kü
çük Zabit Mektebi ihtiyacı için 
5000 kilo odun 23-11-933 per
şembe günü saat 13 te pazarlık 
la satın alınacaktır. Taliplerin 
belli saatinde Merkez K. satın- , 
ahna komısyonunda hazır bu- 1 

lunmaları. (6 .. 4~3) (593) 1 

l\1erkez K. merbut kıtaat ve P••--------m:1111 
müessesatihtiyacıiçin4000ki VAPURCULUM 
lo kesme ve çubuk makarna, TORK ANONJM ŞIRKETJ 
9000 kilo arpa ve 6000 kilo tel 1ST ANBUL ACENT ALICI 
şehriye 26-11-933 pazar gÜnÜ Liman Han, Telefon: 22925 
saat 15 te pazarı.ıkla satın alı
nacaktır. Taliplerin belli saatin 
de Merkez K. satınalma komis 
yonunda hazır bulunmaları. 
(6450) 

* * ı;: 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıtaat ve müessesat ih
tiyacı için 15,000 kilo koyun 
eti 26-11-933 pazar gÜnÜ saat 
14 le pazarlıkla satın alınacak 
tır. Şartnamesini göreceklerin 
her gÜn ve pazarlığına girecek 
lerin belli saatinde Merkez K. 
Satmalma Komisyonunda ha
zır bulunmaları. (6460) 
(580) 

.. * * 
Maltepe Lisesinde mevcut 

alafranga ocakların boruları 
16-12-933 cumartesi gÜnÜ saat 
14 te aleni münakasa ile tamir 
ettirilecektir. Şartnamesini gö 
receklerin her gÜn ve münaka
sasma gireceklerin belli saatin
de Merkez K. Satınalma Ko
misyonunda hazır bulurunala • ' 
rı. (6461) (584) , 

* * * 1 

Merkez Kumandanlığına 
merbut krt'at ve müessesat i
çin 31,000 kilo bulgurun aleni 
münakasası 9-12·933 cumar 
tesi günü saat 14 te yapılacak 
tır. Taliplerin belli gun ve 
saatte Merkez Satmahna ko
misyonuna müracaatları. 
(563) (6341) 8614 

* * * 

MERSiN YOLU 
BOLENT 

vapuru 26 Teşrinisani Pazar 
günü Sirkeci r,htımından saat 
1 O da hareketle Mersin yolu
na gidecektir. Gid.itte : Çan-
nakkale, İzmir, Küllük, 
Bodrum, Rodos, Mar -
maris, Dalyan, Fethiye, Kal
kan, Kat, Finike, Antalya, A
lanya ve Mersine gidecektir. 
Dönütte: bunlara ilaveten Ta
şucu, Anamur, KuJAdasx, Geli
boluya da uğrayacaktır. 

BARTIN YOLU 
BARTlN vapuru 25 Tetrini
sani cumartesi günü saat 18 de 
Galata rıhtımından hareketle 
Bartin yoluna gidecektir. Gidis 
ve dönüşte, Ereğli, Zonguldak, 
Bartin, Amasra iskelelerine uğ
rayacaktır. 

KARABIGA YOLU 
SAADET vapuru 25 Teşrini
sani Cumartesi günü saat 18 de 
Sirkeci rıhtmımdan hareketle 
Karabiga yoluna gidecektir. Gi
dişte, Tekirdağ, Marmara, Er
dek, Karabiga. Dönüşte, Mü
refte ve Tekirdağ iskelelerine 
uğrayacaktır, 
~~~~~~~~~~~~ 

AYVALIK - IZMIR YOLU 
SEYYAR vapuru 25 Teş:'İnisani 
cumartesi günü saat 17 de Sir
keci nhtımından hareketle İz. 
mire gidecektir. Gidişte: Geli
bolu,Çanakkale, Bozcaada, Ed
remit, Ayvalık, lzmire gidecek
tir. Dönüşte: Dikili, Ayvalık, 
Edremit, Bozcaada, Çanakkale, 
iskelelerine uğrayacaktır. 

Harbiye mektebi talebeleri- ıcı----··------•U 
nin ihtiyacı İçin alınacak olan 
1500 ç'.ft terliğe verilen fiat 
pahalı görüldü~ünden 26-11-
933 pazar gÜnÜ saat 14 te pa
zarlıkla satın alınacaktır. Şart 
namesini göreceklerin her gÜn 
ve paza.rlrğma gireceklerin bel 
fi saatinde ve Merkez Kuman
danlığı satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. 
(573) (6395) 8700 

..-... SATILIK EV ~ .. 
Şişlide, Sil.ahıor sokağında kain ve 
her türlü esbabı İstirahati havi olan 
14 numaralı hane satılıktır. isteyen
ler cuma ve pazardan maada diğer 
eiinlerde 14 ile 16 arasında içindekile 
re müraçaat edebilirler. ( 10181) 

Üsküdar icra memur:uğundan : 

Bir borçtan dolayi mahcuz ve pa

raya çevrilmesi mulmrrer iki adet Kı

nın cinsinden inek 26-11·933 pazar 

günü aaat 9 dan on bire kadar Üskü

dar At pa:zarmda açık artırma aure
tile satılacağından taliplerin mahallin
cleki memura müracaat etmeleri. 
(10170) 

lstanbul ikinci ticaret mahkemesinden: 

Mukaddema ilanı iflasına karar veri· 

len Bayazıtta tavuıan yokuşunda 21 N o. 

da mükiın Bigali Halil Bey bu kerre a· 

lacakldara teklif eylediği konkordato

nun muhakemesi 9-12-933 tarihine mü
sadif cumartesi saat 13,30 tayin edil
miş olduğun dan alakadaranm me2ktİr 
.gün ve saatte müraceat 
ilan olunur, 

edebilecekleri 
(10192) 



r:i üncü kolordu ilanları 1 
Bursa Askeri Satınalma 

Komisyonundan : 
Bursa Askeri lise talebesi i

çin alınacak 1300 çift fotinin 
kapalı zarfla münakasası 
25-11-933 cumartesi günü 
saat 15 te fırka satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartnameyi görmek Ü· 
zere her gün ve münakasaya iş 
tirak edecekler belli vaktin
den evvel (487) lira (50) 
kuruşluk teminat makbuzlari
yle teklif mektuplarını komis
ronc.o. vermeleri. (3372) 

ANA DO L .U 
Türk Sigorta Şirketi 

4 C'ncil Vakıf Han fstanbul 

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

1'lirkiye it Bankası tarafından te9kil olunmuıtur, İdare meclbJ ve mildürler 
heyeti ve memurları kamllen Türklerden mürekkep yegane Tlirk Sigorta Şirke· 
tidir. Tlirkiyenin hel' tarahnda (200) il geçen acentalannuı hepsi Türktiu. Tilr• 
kiyenin en mühim müesseselerinin vebankalarmın aigortala<rını icra etmektedir. 

(5967) 8167 Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
• • * 

Corlu Askeri Satın alma Ko ıiııortalarını en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuundll zararları ıllr'at ve kolaylıkh. öder. 

misyondan: Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 8064-
Tekirdağmdaki kıt'at hay

vanatı ihtiyacı için açık müna- 111 
kasa ile 60,000 kilo arpa satın .. v""e""t""e""m""in""a""t""m""""ekt""""u""p""lar ...... İy ... le ...... B""u-r-

1 Istanbul Gu·· mru·· klerı· 
alınacaktır. İhalesi 2-12-933 
cumartesi günü saat 15 tedir. sada Fırka SA. AL. KO. na mü 
Taliplerin şartnameyi görmek racaatları. (~4?4} (6473) Muhafaza Başın üdürlüğünden: 
üzere her gün ve münakasaya 3 M h b l · · 1 - Gümrük Muhafaza kıtaatı için 108 ve 125 lira üc-
iştirak için 0 gün ve vaktinden ı"kl u : ere: .'!'yı :n pa· retle askeri tekaütlerden iki doktor alınacaktır. 
evvel teminatlariyle Çorluda za~ 1 ~ ~ ~a;a ':!:~ -yed':ı 2 - isteklilerin 15 gün zarfında İstanbul Gümrük Mu
Askeri Satın alma Komisyonu ~ha 1as~ ~ç1:° 1 al ~3ç3ı a ıgtın" · / haf aza Başmüdürlüğüne ve taşralarda en yakın Gümrük Mu-

ı a esı :.::::>- • ., cumar esı gu h f M"d" l'"kl . lm l . 
na müracaatları. (3380) .. t 15 30 b kılmı a aza u uru erıne ge e erı (6424) nu saa . , . za ı~a . . ~- 8759 

(6117) • * * 8431 tır. 1aliplerın pazarlıga ıştırak 

Bursa Askeri SA. AL. KO 
dan: 

Bursa Askeri Lise talebesi 
için kapalı zarfla 600 harici el
bise ve şapka alınacaktır. İha
lesi 11-12-933 pazartesi günü 
saat 15 te yapılacaktır. Talip 
lerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak 
için de tayin edilen gün ve saat 
te 900 liralık teminatı muvak
kate ve teklif mektuplarile Bur 
sada Askeri SA. AL. KO. na 
müracaatları. (33b6) (6278) 

8563 
• • • 

Polatlı Askeri Sa. Al. Ko. 
dan : 

Polatlıdaki Kıtat hayvana
tı ihtiyacı için 480,000 kilo ar
pa ile 310,000 kilo kuru ot ka
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. Arpanın ihalesi 25-
11-933 cumartesi günü saat 
15 ve Kuru otun ihalesi 
26- 11-933 pazar günü saat 1 O 
dadır. Arpanın muvakkat te 
minatı 1440 ve kuru otun te
minatı 930 liradır. Taliplerin 
şartnameleri görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak için 
o gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplariyle Po 
!atlıda Askeri Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (3381) (6155) 

8397 . ,,. ,,. 
Bursa Askeri SA. AL. KO. 

dan : 
Bursa Merkez kıt'at ve mü 

es5esatile Mudanya Bandır
madaki kıt'at ihtiyacı için ka
palı zarfla 20,600 kilo sabun 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 16-11-933 cumartesi günü 
saat 13 tedir. Taliplerin şart
nameyi görmek için her gün ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel teklif 

için o gun ve vaktinden evvel 
.1- ındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satmalma Komisyonuna mü· 
racaatları. (502) (6468) 

• • • 
3. Muhabere alayının pazar· 

lıkla tamir ettirilecek su mus
luklariyle su borularına talip 
çıkmadığından ihalesi 25-1 1 • 
933 cumartesi günü saat 16 ya 
bırakılmıştır. 1 aliplerin o gün 
ve vaktinden evvel pazarlık i
çin Fındıklıda Üçüncü Kolor· 
du Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (503) (6469) 

• • • 
K. O. Kıt'atı ihtiyacı için 

pazarlığa konulan 790,000 ki
lo oduna talip çıkmadığından 
ihalesi 25-11-933 cumartesi gü 
nü saat 14 te bırakılmıştır. Ta
liplerin pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel Fın
dıklıda Uçüncü Kolordu Satın 
alma Komisyonuna müracaat· 
ları. (504) (6470) 

"' * "' 
K. O. Kıt'atı ihtiyacı için pa 

zarlığa konulan 590,000 kilo 
oduna talip çıkmadığından i
halesi 25-11-933 cumartesi gü 
nü saat 14,30 za bırakılmıştır. 
Taliplerin pazarlığa iştirak i
çin o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satmalma Komisyonuna mü· 
racaatları. (505) (6471) 

• • • 
K. O. ya bağlı kıt'alar için 

pazarlıkla alınacak 76,000 ki
lo hamam odununa talip çık
madığından ihalesi 25-11-933 
cumartesi günü saat 15 şe bı
rakılmıştır. Taliplerin pazarlı
ğa işitrak için o gün ve vaktin
den evvel Fındıklıda Üçüncü 
Kolordu Satınalma Komisyo
nuna müracaatları. (506) 
(6472) 

Beyoğlu Orman idaresinden: 
Müsadereli emvalden olup Fındıklıda mahfuz bulunan 

60 çeki meşe odunu müzayedeten satılıktır. Taliplerin Beşik
taş Orman İdaresinden ve ihale günü olan 26-11-933 de saat 
16 da Beyoğlu Kaymakamlığında müteşekkil müzayede ko 
misyonuna lüzumu müracaatları. (5977) 

8260 

Betonarme 
mahalli 

işkembe temizleme 
münakasa ilanı 

Karaağaç Müesseseleri Müdürlüğünden: 
Keşif Bedeli 6325 lira olan betonarme işkembe temizle· 

me mahalli 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Ve 
rilen bedeller haddi kifayede görüldüğü takdirde ihale 26 T. 
Sani 933 Pazar günü saat on dörtte müessesede yapılacak
tır. Münakasaya girecekler muhammen keşif bedelinin yüzde 
yedi buçuğ u nisbetinde temin :ıt akçesi makbuz veya mektu
bunu, Fen işleri müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası ve 
münakasa şartnamesi ahkami ;rle resim ve hesabat mündere
catını kabul eylediklerini ve verecekleri bedeli mübeyyin mek 
tubu yevmi mezkurda muayyen saate kadar müdüriyet kale
mine makbuz mukabilinde tes ım eylemeleri ve talip!erin in
şaata ait resim ve kroki ve hesap cetveli nüshalarının üç lira 
mukabilinde müesseseden alınabileceği ilan olunur. (6011) 

'370 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundanı 

800 Ton Rekompoze Kömürü: Pazarlıkla münakasası: 
25 Teşrinisani 1933 cumartesi günü saat 14 te. 

Donanma ihtiyacı için lü~umu olan kömür pazarlıkla mü 
bayaa edileceğinden şartnamesini görmek isteyenlerin her 
gün ve itasına talip olacakları rı da münakasa gün ve saatinde 
muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz 
Levazım Satınalma kom'.syo:ıuna müracaatları. (6404) 

8728 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Mektebimiz leyli talebesinin 2 inci taksitinin 25 T. 
Sani 933 tarihinden itibaren alınmasına başlanacak ve 10 Ka. 
Evvel 933 tarihine kadar devam olunacaktır. 

2 - Taksitin bu müddet zarfında tamamen tahsil edil
miş bulunması zaruridir. Pansiyon kanunu hiç bir mazeretin 
kabulüne müsait değildir. 

3 - Memur Çocuklarının tenzilaattan istifade edebilme 
leri için, 1 İnci taksitte olduğu gibi, memuriyet vesikasının 
mektebe getirilmesi lazımdır. 

4 - Kardeşleri ücretle diğer bir resmi mekteple bulunan 
talebe mektep müdürlüğünden kardeşleri için t~m taksit alm
dığına dair getirecekleri vesika ile kardeş tenzilatmdan istifa-
de edebileceklerdir. (6358) 8678 

Yüksek Mühendis Mektebi Muba. 
yaat Komisyonu Riyasetinden: 

Mektepte tesis edilecek a telyeye lüzumu olan alat ve ede 
vat 5-12-933 tarihine müsadif salı günü saat ( 15) te aleni 
münakasa suretiyle ihale edileceğinden taliplerin şartnamesi
ni görmek üzere mektebe müracaatları ve münakasadan evvel 
muvakkat teminatlarını mektep veznesine yatırmaları ilııa o
lunur. (6184) 8453 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI lDARESİ lLANLARI 1 
Mubayaasına lüzum görülen 80,000 adet kayın traver

sin kapalı zarfla münakasası 11-12-933 pazartesi günü saat 
15 te Ankarada idare Mer.;.ezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde onar liraya 
satılan şartnamelerde yazılıdır . (6396) 8707 

Haydar paşa limanı eşya tahmil ve tahliyesi işinin kapalı 
7.arfla münakasası 14-12-933 perşembe günü saat 15 te An
lmrada idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya satılan şartnamelerde 
yazılıdır. (6474) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Gümrük Muhafaza D !niz işletme vasıtaları için dört 

ton makine, beş yüz kilo valve '.in, beş yüz kilo silindir yağı ka
palı zarfla münakasaya konul muştur. 

2 - Münakasa §artları kağıdının tasdikli suretleri Güm • 
rük Muhafaza Umum kumandanlığı İstanbul Satına1ma ko • 
misyonundan alınacaktır. • · 

3 - Münakasa 3-12-933 tarihine raslayan Pazar günü sa 
at 14 tedir. 

4 - Müankasaya girecekler hangi ticarethane ve müesse 
se sahibi veya vekili olduklarını isbat edecek vesikai makbu
leyi ve biçilen bedelin yüzde Yedi buçuğu olan iğreti güvenme 

· lerile teklıf mektuplarını ihaleden evvel komisyona verecekler 
dir. 

5-Örnek satınalma komisyonundadır. istekliler orada 
görebilirler. (6203) 8485 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
G=etecilik ve Matbaacılık T. A. S. 

Kış ayları masraf aylarıdır 

• Palto 
• Sıcak yünlü elbise 
• Sağlam pabuç 
• Ilık battaniye, boyun atkısı 

Bunları en iyi ve en ucuz tedarik 
eden tasarruf etmiş olur 

/ 

SÜMER BANK 

YERLİ MALLAR 
Pazarlarından kışlıklarınızı alınız 

Kışlık masraflarınızı 

En ucuz surette 
Kapatmış olursunuz. 

SUMER BANK "YERLi MALLAR PAZAR!,. 

ANKARA ISTANBUL SAMSUN 

Tayyare piyangosu 
16. ıncı Tertip 2. inci keşide 

11 Kanunuevvel 1933 dedir 

Büyük ikramiye 
25,000 Liradır 

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

bir mükafat vardır. 
. ~ -•' ..... :. - .. " ,"'' ... · .- ... 85)1 

Şişli Çocuk Hastanesi 
Baştabipliğinden: 

Hastanemize Tıp Fakültesi seririyatları geldiğinden po• 
liklinik gün ve saatleride değiştiği cihetle aşağıda yazılı gün 
ve saatlerde hastaların muayene edileceği ilan olunur. (6430) 
CUMARTESi : Dahiliye Hastalıkları 9 - 12. Hariciye Hasta 

lıkları 9-12. Üroloji idrar Yolları Hastalıkları 
14 - 15,5. 

PAZAR: Kulak Boğaz Burun HastaUkları 9-12. 
PAZARTESİ : Çocuk Cerrahisi ve Ortopedisi 9-12. Göz Has• 

talıkları 9-12. Çocuk Hastalıkları 9-12. 
SALI: Üroloji İdrar Yolları Hastalıkları 11-12,5. Cilt Has· 

talıkları 9-12. 
Kulak Boğaz Burun Hastalıkları 9-12. Dit Mua 
yenesi 9-12. , 

ÇARŞAMBA: Dahiliye Hastalıkları 9-12. Hariciye Hastalık· 
ları9-12. 

PERŞEMBE : Çocuk Cerrahisi ve Ortopedisi 9-12. Göz Has• 
talıkları 9-12. Cilt Hastalıkları 9-12. Çocuk Has 
talıkları 9-12. Asabiye Hastalıkları 9-12. 

8761 

Deniz Levazım SatınalKa 
Komisyonundan: 

45,000 ki'o Kuru Fasulya : Pazarlıkla münakasası: 24 T. 
Sani 933 perıembe günü saat 14 te. 

25.000 kilo Nohut: Pazarlıkla münakasası : 24 T. Sani 933 
Perşembe günü saat 14,5 da. 

10,000 kilo kuru Üzüm : Pazarlıkla münakasası : 24 T. Sani 
93 3 Perşembe günü saat 15 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 16 Teşrinisani 933 tarihin
de yapılan münakasasmda teklif edilen fiatları komisyonu
muzca gali görülen yukarda cins ve miktarı yazılı arzakrn pa
zarlıkla münakasaları hiza1arındaki gün ve saatlrede yapıla
cağındna şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün ve itası 
na talip olacak'arın da yevm ve vakti mezkurda muvakkat 
teminat makbuz'arile b·r:ikte Kasımpaşada Deniz Levazım 
Satmalma Komisyonuna müracaat!arı. (6382) 

8725 

.. ı __ ı_sT_A_N_B_U_L_R_E_L_E_D_tY_Es_ı_ı_L_A_N_L_A_R_ı __ t 
İstanbul Belediyesinden : Belediye Merkez Muhasebesin 

de münhal bulunan daktiloluk için 25 T. Sani 933 cumartesi 
günü saat onda müsabaka imti ıanı yapılacaktır. Talipler birer 
istida ile müracaatları ve cun.artesi günü imtihana girmeleri 
ilan olunur. (6476) 


