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Eski usul 
Diplomasiye avdet Şimdilik iki ta . aflı misaklarla ik ifa 

Silahsızlanma konferansını inkı-
tadan kurtarmak için Cenevrede büyük 
devlet murahaslarının iştirakile yapılan 
içtima müsbet bir netice vermemekle 
beraber, konferansın hükmen devamını 
temin İçin bir formül bulunmuıtur. Bu
lunan formüle göre, silahsızlanma kon
feransının bazı komiıyonlan Cenevrede 
mesailerin., devam edecek. Fakat dev· 
letler arasında umumi bir anlaşma temi· 
ni için konferans çerçevesi haricinde 
ve alelade diplomasi yollarile çalışıla
caktır. 

Bu suretle konferansı iflas etıniş te
lakki ederek bir uzlaşmaya varmak İ· 
çin hariçte çalışılması fikrini iltizam e
den ltalya ile konferans çerçevesi hari
cine adını atmak istemiyen Franıanın 
noktai nazarları telif edilmiş oluyor. 
ltalyanlar, müzakerenin başlangıcından 
itibaren iddia etınişlerdi ki Cenevrede 
&ilahsızlanma mesaisinin devamı, nihai 
hedefe varmak için bir yardım değil, 
bilakis engeldir. 

1 tal yanın ve Fransanın noktai nazar .. 
ları telif edilmekle beraber, her halde 
ıu muhakkaktır ki artık silahsızlanma 
konferansı Cenevreden çıkmış ve bü
yük devletler arasında müzakere ve pa· 
zarlık mevzuu olmuştur. 

Bu, ehemmiyetli bir hadisedir. Çün
kü harpten sonra ilk defa olarak Mil
letler Cemiyeti teıkilatına nazaran eski 
usul diplomasinin faikiyeti kabul ve 
tasdik ediliyor. 

Büyük harp baıladıktan sonra bu 
harbin sebep ve iimilleri araştırılırken, 
eski usul diplomasiye de büyük bir mes'. 
uliyet hissesi aynlmııtı. Bunun i
çindir ki harbin soniyle eski usul dip
lomasinin de nihayetlendiği söylenmiı· 
ti. Beynelmilel münasebetler Milletler 
Cemiyetinin kadroıu içinde tanzim e
dilecek, Cenevre teıkilatı dışında hiç 
bir mukavele yapılmıyacak ve imzala
nan her mukavele Milletler Cemiyeti 
nmumi katipliği tarafından tesçil edi
lecekti. 

Eski diplomasinin ölümü hakkında
ki kararlar temenniden ibaret kalmak
la beraber, ıimdiye kadar zevahirin mu· 
hafazasma dikkat edilmişti. Silahsızlan
ına konferan11 hakkında geçen gün ve
rjJen kararladır ki Millet1er Cemiyeti
nin de ifli.ıı ilan edilmit oluyor. Bun
dan böyle silih11zlanma meselesi Mil
let Cemiyetinin kadrosu dışında mü-

ere edilecek, lngiliz Hariciye nazı· 
rı Sir Jobn Simon, silibsızlanma mese• 
leıinin esaı itibarile Fransa ile Alman .. 
Ya arasındaki münasebetlerin tanzimi 
rneseleıi olduğunu ıöy1ediğine göre, 
Avrupa diplomasisinin mihverini te§kil 
eden bu meıele de artık Milletler Ce
ıniyeti teşkili.tının dııına çıkarılmıı olu
)'or. 

Filhakika Milletler Cemiyeti hiç bir 
:taman barpsonrası beynelmilel hayatın• 
da ondan teşkili 11ralannda beklenilen 
tolü oynayamanuıtı. Bunun da başlıca 
sebebi, Milletler Cemiyetinin dünya 
devletleri ara11ndaki münasebetleri 
lıakkaniye~ dairesinde balletmeee çalı
ıncağı yerde bazı devletlerin milli siya
setlerini tedvire alet olarak kullanılma
&ıdır. Bir asır evve1, Napoleon'u mai· 
lup eden komhi•ezon Viyana kongresin
de teessüs eden ıiıtemi idame etmek 
İçin mürabba ve mukaddes ittifakı teı· 
lıiı ettikleri gibi, Milletler Cemiyeti de 
)irminci asrın istatükoyu muhafaza teş
ıilatı oldu. 

Bu itibarladır ki ilk gündenberi, 
iatatükonun taraftan olmayan devlet
lt.rin itirazlarına hedef olmuıtur. 1926 
leneıinde Almanyanın iştirakile Millet
ler Cemiyetinin preıtiji hayli artrnııtr. 
takat İıtatükoyu muhafazaya taraftar 
ola 'lann aleti olmaktan kurtulamadı. 
lngiltere ve Fransa manda namı altında 
emperyalist ıiyasetlerini bu vasıta ile 
tedvir ettiler. Ufak tefek ihtilaflar da 
Cenevrede halledildi. Fakat büyük me
•elelerin halli için lazım gelen manevi 
lıuvveti bir türlü nefsinde toplayamadı. 
lıilakis günden güne zayıfladı. 

Bugünkü vaziyette Milletler Cemi
)eti manasını kaybetmiştir. Cemiyete 
llusya ve Amerika dahil değildir. Ja
~onya ve Almanya çekilmiştir. ltalya
llın da çekilınesi ihtimali vardır. ltalyan 
llıatbuatında Milletler Cemiyeti aleybi
l\e şiddetli bir propaganda başlamıştır. 
~u neıriyatın geçen gün ölen Scialo
~'nın cenaze merasiminde bulunmak 
~re Milletler Cemiyeti umumi kati-
"' M. Avenol'ün Romayı ziyareti za· 
"ıanına tesadüf ettirilmesi de manidar· 
dır. Esasen Mussolini hiç bir zaman 
l.tilletler Cemiyeti hakkındaki fikirleri
b.i gizlememiştir. Bir ıene kadar evvel 
t•ne Milletler Cemiyetinden bahıeder-

en, ltalya Başvekili demişti ki: 
- Milletler Cemiyetinden çekilmi

)oruz; çünkü ondan çekilmek , bir <lok
t•un hastası başından ayrılmasına 

rızer. 

k· Kim bilir belki de artık bu can çe
~Jme usanç vermeğe başladı. Esasen 
~ tıssolini bu sözleri sarfettiği zaman 
t •nüz Japonya ve Almanya Mil.etler 
d •miyctinden ayrılmamışlaldı. Onlal"ın 
~ ayrılmasile Cenevre miressesesi me .. 
fıa'~ doğru ilıi adım daha altı. Şu mu
b· kkaktır ki artık mezara doğru tek 
~~ adım atacak yer bile kalmamıştır. 
/".•enaleyh ltalya da Milletler Cemi
~hne mezara doğru bir adım attıra-

~.k olursa, harpsonrası beynelmilel 
itil l.lnasebetlerini tanzim edeceği zanne· 

•n tetkilat tarihe karııacaktır. 

Ahmet ŞOKRO 

Hastahane vaoılması için tetkiki e mre.lilen mektep binalarındaJJ le • 
tanbul Er kek lisesi .• 

Bir kısım mektep binaları 
hastahane mi yapılacak? 
Kız muallim, İstanbul erkek ve kız lise
leri binalarının tetkikiki için emir geldi 

Tıp fakültesinde Alman profesörü ile bir talebe 
arasında şayanı dikkat bir muhavere .. 

Tıp fakültesi dersleı i için bütün 
tehir hastahanelerinden istifade edil
mesi takarrür etmiıti. Tedrisata ba§la 
yalıdan beri geçen on gün içindeki tec 
rübeler mevcut hastahanelerin ihtiya
ca kafi gelmediğini anlatmııtır. Ecne
bi profesörler talebenin layikile istifa 
desi için daha 350 yataklı bir hasta • 
haneye ihtiyaç olduğunu verdikleri 
raporda bildirmiılerdir. Maarif Veka-

Jeti bu hususta müşavir M. Malche 
ve rektörlüğe bir tebliğ göndermiştir. 
(-.. , rendiğimize göre lstanbul Erkek li
sesinin İfgal ettiği t-ski düyunu umu -
miye binasile, Çapa kız muallim mek
tebi binası, ve şimdiki lstanbul kız li
sesinin İşgal etmekte olduğu Cağaloğ 
lun<laki binanın hastahane yapılıp ya 
pılamryacağı hakkında proesör M. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ergani demiryollarında ilerileyen bir hat •• 

Ergani hath için 2nci taksit 
istikraz kayıtları başlıyor 

B. tahvillerinin birinci tahvillerden 
daha çok rağbet bulacağı anlaşılıyor 

Fevzi Pata - Diyanbekir demir· j 
yolunun Şefkatli istasyonundan ıonra j 
olan kısmının yapılmasına karar veril-

mit ve bu suretle dünyanın en zengin 
bir bakır madeni olan Ergani maden.i

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dün Edirnenin kurtuluşu münasebetile lstanbulda Halkevinde yapı· 
lan merasimden bir İntiba .. 

/ Şimdilik iki 
Taraflı misaklar 

Tevfik Rüştü B. dün Yunan 
nazırlarıyla görüştü 
ATINA, 25 (A.A.) - Atina ajan· 

ıından: 
Türkiye hariciye vekili Tevfik Rüş

tii Bey, dün M. Çaldaris ve M. Maksi
mosla iki saatlik bfr görüşme yapmııtır. 

Bütün matbuat, Türkiye hariciye ve
kilinin geliıini samimi bir ıekilde •el&m
lamaktadır. 

Gazeteleıin verdikleri malümata gö
re , §İmdilik bir çok taraflı bir Balkan 
misakı yapılmak ihtimali düşünülme-

T evlik Rüştü B. 

mektedir. Çünkü Balkan devletleri a
ra11nda mevcut iki taraflı anlaşmalar 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

İktısadi yatımızın 
Hariçten görünüşü 
Kurdoğlu Faik Bey geldi 

ve A.Iıkaraya gitti 
Şimali Anupa Ticaret mümessili 

Kurdoğlu Faik Bey dünkü trenle ls • 
tanbula gelmit ve 
doğruca Ankara'ya 
ııitmiştir. istasyon· 
da seyahati sebebi
ni soran muharriri 
mize Memuren An 
karaya gitmekte ol 
duğunu söylemi§ , 
baıkaca izahat ver 
memiıtir Muharriri 
mizin Türkiye iktı
aadi vaziyetinin ha 
riçten toplu görünü 
fÜ hakkındaki sua-
line, kısaca: Türki- FAiK BEY 
ye; vaziyetlerine 
gıpta edilen sayılı memleketlerin en 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Öz Türkçe 
Yeni ıstılah ve kelimeler 

mekteplerde 
ne zaman okutulaca? 
Bir müddetten beri ıehrimizde Dil 

derleme fişleri hakkında tetkikat ya. 
pan Türk Dili Tet
kik cemiyeti mer -
kez idare heyeti a
zasından Hasan Ali 
Bey kendisile görü 
ıen bir muharririmi 
ze dil faaliyeti hal.: 
kında şayanıdikkat 
izahat vennistir Ha 
san Ali B. diyor ki: 

- Encümenin altı 
kolu da şayarumem 
nun.İyet bir tekilde 
mesailerine devam 
etmektedirler. lstı • HASAN ALI B. 
Jab kolu önümüzde 
ki sene nihayetine kadar mekteplerde 
okutulan bütün ilir1lerin ıstılablarmı 
tamamen hezırlamı~ olaraktır. Diğer 
taraftan gramer ko:u da birkaç ay ev
'Vel türkçe muallimil"rinirı de iştirakile 
gramerimizin bütün Jihikalarını ve e .. 
saslarını tesbit etmİ§lİ. Gramer ve ıs .. 
tılah kollarının teshil ettikleri bütün 
esaslar encÜ.ı.nenimize tevzi edilmiştir. 
Encümen , gramer , ııtılah, etimoloji, 
filoloji ve lügat kollannın tesbit et • 
tikleri esaslarla kendi mesaisini birleş 
tirmiş ve faydalı, müsbet neticelere 
varmıştır. Qütün bunlar ki.nunuevve· 
!in ilk haftasından itibaren yeni dil 
kılavu:r.u ile neşre ba§lanacaktır. Kıla 
vuzun neşri önümüzdeki ey!ülde top .. 
!anacak olan dil kurultayına kadar 
bitıniı olacaktır. Kılavuzdaki Jügatlar 
yapılan ankette toplanan kelimeler ve 
bunlara ili.ve edilen müşt .. klardır. Fa 
kat bu kılavuz kat'i bir lügat mahiye
tinde değildir. Encümen, her lüııatin 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yeni kararlar kömür siya
setimizi tesbit edecektir 

Ticaret odasının raportı Başvekalette .• 
Kömürlerimizin kalori kıymetine yapılan itirazlar 

yerinde değildir. lstanbulda vaziyet nedir? 
Başvekil ismet Paıa Hazretlerinin 

kömür havzasında yaptıkları seyahat 
memleketimızde yeni bir kömür siya .. 
setinin başlangıcı olmaktadır. Türk 
kömürlerinin sürürr.ünün arttınlmaaı, 
istihsali.tın tanzimi için a1macak 
yeni kararlar yolunda tetkikat 
yapılmaktadır. Alıikadar mahafilde 
yeni maden kanununun çıkarılacağı ve 
havzada sıkı bir kontrol tatbik edileceği 

söylenmektedir. Kömür meselesi hak
kında İstanbul ticaret odasından bir 
rapor istenmişti ve oda raporunu jki 
nüsha olarak birini Baıveki.lete diğe
rini lktısat vekaletine ve,miştir .• Ali.
kadar mahafilde bilhassa ecnebi vap~r 
!arına münhasıran Türk kömürü satıl
ması meselesine büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir. Bu tekil tatbik edildiği 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Maslak faciası nasıl oldu? 
{(lişeci Alaeddin Beyin muhake

mesine dün başlandı 
Ağustosun 31 İnci günü akşamı Zin

cirlikuyu yolunda jandarma Hasan Hü
ıeyini otomobili ile çiğneyerek öldür
mekten suçlu kliıeci Alaettin Beyin 
muhakemesine dün üçüncü ceza mah • 
kemesinde başlanmııtır. 

Alaettin Bey daha mahkeme salo
nuna girmeden evvel gazete fotoğraf .. 
Jarı sehpaları Üzerinde makinelerini tes• 
bit ve objektiflerini ayar etmişler, fo • 
toğraf almaya hazırlanmışlardı. Alaet
tin bey salona girip te bunları gÖl'Ünce 
sol kolunu kaldırdı, ıaşırmış bir vazi. 
yette idi . Sesi titriyordu. Hakimlere ha 
kıyor, sol kolu ile fotoğrafların objek
tiflerini kapamaya çalııır gibi bir hare
ketle : 

- Susunuz efendiler ... 
- istemem efendiler ... 
- Susunuz efendiler diyordu. 
Mahkeme reisi Hikmet Bey fotoğ

rafçılara döndü: 
- Resim alınmasını menediyorum. 

Dedi. Fotoğrafçılar sehpalarını topladı· 
Jar ve salonu terkettiler. Reiı Alaettin 
Beyi isticvap etti. Sonra iıtintak 
hakiminin me~kufen lüzumu muhakeme 
kararını bildiren kararnameıi okundu. 
~u kararnameye nazaran AJiettin be· 
yin dikkatsizlik ve tedbirsizlikle idare 
ettiği otomobili jandarma Hasan Hüse
yine çarptırdığı ve öldürdüğü sabit ol
duğundan ceza kanununun 455 İnci 
maddesinin birinci fıkrası mucibince 
ıon tahkikatın açılması İcap ediyordu. 

Kararname okunduktan sonra reis 
Hikmet bey Alaettin beye sordu: 
- - Kararnameyi dinlediniz. Bu hu • 

K~işeC: "Alôettin Beyin rakiden ı;e
kilınİ1 bir port•P.ıi 

susta ne dersiniz? ""' 
Alaettin Bey biraz heyecanlı idi. Pek 

te yüksek olmayan bir sesle hadiseyi 
bülasaten §U ıekilde anlatmaya baıla • 
dı: 

- 31 ııiğustoı gecesi matbaada kala• 
caktım. işlerim çoktu. Makinelere biz
zat nezaret etmek mecburiyetinde idim. 
O sıralarda Göztepede oturuyorduk. Re
fikam matbaaya gelmişti. Gitınek için 
ısrar ediyordu. Kendisine ben bu akşam 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Rus Sovyet hükumeti lstanbul Tica retei hariciye müme•silliği, Rus ihracat 
mal1arını tethir için Sovyel konso1oaha nesinde daimi bir sergi tesis etmi~tir. 
Bu sergi dün akşam meru•İmle açılmış hr. Merasimde Sovyet cencral konsolo
au M. Zvilin4{, ticareti hariciye mümeg ıili M. Vorobieff ile konıoloshane erk& .. 
nı, Sovyet rnües&eıatına mensup zevat İlP h:\nka müdürleri, ticaret odaır ve 4eh 
rimizdeki iktısadi ve ticari müeıseaat erkin ve memurları hazır bulunmuştur. 
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Şair Ziya Beyin, Mitat Paşayı ziyareti. - Ziya 
serzenişleri. - Şairin teessürleri. 

Beyin 
Avdette Romaya uğraya

rak Musolini ile görüşecek 
NEVYORK, 25 .A. A. - M. Litvi· 

nof bugün Comte di Savoia vapuruna bi· 
necek ve Rusyaya dönmeden evvel ita!· 
yaya uğrayarak M. Muısoliniyi ziyaret 
edecektir. 

Mitat Paşa, uykusuz sabahı ettik
ten sonra abdestini alıp sabah na
mazını kıldı. Pa,a merhum, nama· 
zında, orucunda hiç mübalatsızlık 
etmezdi. Tam bir intizam ile edayi 
salat eder ve seher vakitleri o ha
zin, müessir sadaıile Kuranikerim 
tilavet ederdi. Namazdan sonra ca· 
riyelerinden bir kalfa sabah kahve
sini getirmitti. Pa,a merhum, kah
vesini icerken selamlıktan mabeyin 
odasına· gelen Arif Ağa, kapıyı vu
rarak paşanın en samimi dostu, ar· 
kadaşı olan Şair Ziya Beyefendinin 
geldiğini ve acele paşa hazretlerini 
ı;örmek istediğini arzetti. 

Mitat Pata, Ziya Bey ile teklifsiz 
olduşundan, derhal yatak odasına 
teşriflerini Arif Ağaya söyledi. 

Ziya Bey, biraz asabi tavrıhal ile 
selam vererek patanın oturduğu se
dirin kar,ısındaki koltuğa oturdu. 
Ve oturur oturmaz söze batladı: 

- Azizim paşam! Bu gece bazı 
yaran ile birleşmi,tik Sözde saz 
sözle hofça bir vakit geçirecektik! 
Tam söhbet esnasında Koca Rüştü 
Pa~nın oğlu Süleyman Reşat Bey-
den naklen dün huzuruşahanede 
zahseniyelerinin mesulünden 
bahsaçılarak hiç bir vechile inan 
mıyacağım ve efendimizden bekli
yemiyeceğim bir habere muttali ol
<lum; aklım ba,ımdan gitti, mane· 
viyatım altüst oldu, bitti. Guya zati
fehimaneleri Hünkarla itilaf buyur
muşsunuz. Yirmi senedir zatidev
letlerinin ve mingayrihaddin bizim 
çalıştığımız idari, siyasi inkılap işi, 
kanunuesasinin ilanı,. gene geriye 
kalmış, nazenini hürriyetin visaline 
nailiyetimiz karanlık ferdalara 
salınmış! 

Ziya Bey, söyledikçe coşuyor ve 
serzeni,lerinde devam ediyordu: 

- En güvendiğim dağlara kar
lar mı yağmıf? Diye dağidar ol
dum. O dakika, dünya, gözlerime 
kapkaranlık, yaslı, yeis verici, kor
kunç bir hal ve şekilde görünüyor
du. Güya felek, bizim bir kaç sami
mi arkadaş toplanıp şöyle bir hot· 
-;a demgüzar oluşumuzu çok gör
müş te, yıldırımlardan 'iddetli ma
nevi bir darbe ile bezmi nuşanuşu 
matemgaha çeviri vermişti ! 

Ziya Bey, yana yana içini çeki
yor, derin derin göğüs geçiriyordu: 

- Pasa hazretleri! Serefidevlet
lerine y~min ile temin' ederim ki 
nice alam ve ıstıraplarla geçen öm
riim müddetinde ikinci defadır ki 
bu derecede müstağrekiahzan ve 

ekdar oluyorum; biri, millet ve 
memleketi çok seven, çok esaslı, 

nafi, hayrlı itler gören, asri ıslahat 
ve teceddüdat temellerini atan Bü
yük Reşit Patanın üfulüeliminde; 
diğeri de, dün gece mahsusum ol
mustur. O kıymetli vücut, Türkiye

yi rical öksüzü olarak bırakıp git
mişti ki buna benim şahsi olarak 
kendisinden gördüğüm lütiıfleri i· 
lave ederseniz hissettiğim mahru
miyet acısının sonsuzluğunu tasav
vur ve takdir liuyurabilirsiniz ! Al
lah sabittir, o günden bugüne ka
dar kalbim, ruhum unutulmaz, da
yanılmaz bir yara ile yaralı ve yas
lıdır. O matemi azimde yazdığım 
meraiyenin şu parçasını: 

Felektir ol ki bulunca vücut her 
efya 

Vesaili ademi mahvını eder pey
da 

Felektir ol ki dahi gelmeden bu 
esbaha 

Verir meşimede tıllı cenin'e huv
ni gıda 

Okuyarak ağladım •.• Eğerçe mü
tercimin oğlu Süleyman Reşat Bey
den nakl.~n tarafısamilerinden ba
basına hususi tezkere yazılarak 
Hüiıkarın marzisine göre hareke
te imalesi rica olunduğu haberini 
almış idim. Huzurda geçen müla
kata o kadar bir ehemmiyet atfet
miyecektim. Herhalde bizim Avru
paya seferimiz gecesinde, Veli E
fendi sahrasında tepebağı civarın
da kain kıişanei inzüvada F emi 
muhsin ve sadıklarından telakki 
ettiğiniz emirlere muhalif bir şey ce 
reyan etıniyeceğini kanaatine hiç 
halel gelmiyecekti. Maalesef o ka
ra haber, benim irademi, akıl ve ~u
urumu taraç eyledi. 

Derdini döktükçe pirin teessü
rü artmakta idi: 

- Aman Yarabbi ! Bu ne musi
bet! Bu ne felkettir ki ulvüazim ve 
kiyasetinizle henüz meşimei madi
rede vücut bulup doğumuna mun
tazır bulunduPumuz mahbubei vic
danımızı gadJarıfelek, gene cenini 
masum halinde iken mahvüifna
yemi maruz kılıyor? Diye payansız 
ıstıraplara dü,müştüm. Bu acıların 
ilcasile nezdidevletlerine şitabı kur 
mut isem de, birdenbire arkadaşlar 
dan ayrılmak soğuk düşeceğini ve 
hasbelzaman mucibi kılükal olaca
ğını mülahaza ile cebrinefse mec
bur oldum. işte sabahı dar ederek 
böyle alesseher mest ve mevhuş hu
zurualilerine geldim. 

(Bitmedi) 

M. Roosevelt ile M. LitvinoPun iki 
memleket araıındaki münasebetlerin te· 
mel taşını ıulh meselesinin teıkil etmeıi 
lazım geleceğine dair olan hitabelerinden 
sonra M. Litvinof, terefine verilen veda 
ziyafetinde bir nutuk söyliyerek bilhas· 
sa militarist propaganda aleyhinde bu· 
lunmuttur. , 

ROMA. 25 .A. A. - (Resmi) M. Mous 
solini, M. Litvinoru Romaya gelip ken· j 
disile görüımeğe davet etmiştir. ! 

M. Litvinof, Roma'ya birinci ki.nunun , 
ikisinde gelecektir. 1 

Sovyetler birliği ve 1 ngiltere 
LONDRA, 25 .A.A. - Reuter ajan· 

sının aldığı malUma.ta ııöre lngiliz-H.us 
müzakerelerinde bazı terakkiler elde e
dilmiı olmakla beraber, tetkiki geriye 
kalmıı birçok müseleler daha vardır. 

Salahiyet sahibi kaynaklardan bildiril
diğine göre bir itilaf aktinin göze görü
nür bir hale geldiğine dair olan baber, 
tamamile vakıtsızdır. 

Şimdiki halde Ruıyada bulunan M. 
Maisky'nin Londradan uzaklaıması yÜ· 
zünden tatil edildiği zannohınan müza
heı-elere yeniden baılamak için henüz hiç 1 
bir tarih teıbit edilmemiıtir. 

Derfü ediel itilaf, imzalanmadıkça, 
k"t'i ve ıarih hiçbir haber alınmasına 1 

hnkan bulunamıyacağı zannediliyor. 

Amerikanın Moskoı a sefiri 

VASHINGTON, 25.A.A. - Amerika· 
nın Sovyet Rusya sefiri M. Buditt, ge- 1 

lecek hafta sonunda Moskovaya gidecek
tir. 

M. Titulesco Moskovaya gidecek 
ATINA, 24. - Buraya gelen haber· 

lere göre ademi teavüz m.iaakından son· 
ra Sovyet Ruıya ile küçük itilaf arasın· 
daki münasebat samimi bir §ekil almış· 
br. Ortada mevcut pürüzlü meseleleri 
ha!lctmek uzere yakında l<ati müzakere
Y" başlanacakbr. 

Romanya hariciye nazırı M. Titulesco 
bugünlerde Moskovaya gitmek niyetinde 
idi. Fakat Romanyada kabinenin değiş
ı"1esi buna mini olmu~tur. Maamafih ya· 
kında Moıkovaya gitmesi ümit ediliyor. 

ilk idam kararını 
veren mahkeme 

TURIN, 25. A.A. - ilk defa olarak 
Turin ağTI' ceza mahkemesi. katil Ri~ 
chru·d"ı idama mahkum etmiştir. 

--o---

Dayaklı bir arbede 

Yarın: , 

GRAUDEUZ. 2$ (A.~.) - (Volt 
Ajanıından) - Gn ıdeuz deki Alman 
ckalliyeti ef?"adındc:\n bczı kimsclcı 
yakında yapılacak beledıye intihaba 
il dolayıaile evvelh gecv bir toplantı 
yaptıkıları •rrada Lehlilerden mürek· 
kep bir kafilenin taarruzuna uğrarnı§ 
lar ve tiddet'i surette döğiiımü~lerdır. 
Almanlardan biri 21!dığı yaraların te· 
airile daha o gece, diğer ikisi de dün 
ölmiiflerdir. Bir dördüncüoü de ölürr. 
halinde bulunmak•adır. Müteamz 
Lebliler toplantı yapılan evin etra· 
fını sarmıı ve dışarcian ht.r hangi hır 
kimsenin içeriye gi· meaine müsaade 
etmemi§ oldukl'!rından yaralılar bit 
ka çıaat flrdımsız ve tedaviıiz bir 
halde kalmışlardır. 

Sultan Azizin hal'i 
4 1 

L 
Hatırat arasında bir hatıra - Ali Pa~a. -Tebeddülü saltanat 

kararlaştırıldı! - Mitat Paşanın, Ziya Beye iltifatı. 

Afganistan da 
Sükun 
Yeni kabine eski kabine
nin hemen hemen aynıdır 

ANKARA, 25. A. A. -Şehrimiz Af. 
ı;;ın sefaretinin verdiği malUmata naza
ren Afganistanm en uzak vilayeti olan 
berattan kabile beyetleı- gelerek yeni kı· 
r~I" biat etmiılerdir. ilkbaharda Afga
niotarun ıark hudutlarında bazı İsyanlar 

~ıkar.:ın Amanulah Han taraftarı Gulam 
Dest.,ir arkad~lariyle birlikte Kabile 
gelerek bükı1mete teılim olmuşlardır . 

Bugün Afganistarun her tarafında tam 
b'r •ükün büküm ıürmektedir. Yeni Af. 
gan kabinesini yine ıabık Sadria:zam Ha· . 
şim Han teıkil etıniıtir. 

Yeni kabine bir iki istiınası ile he-
me11 hemen eski kabinenin aynıdır: 

Kabine ıöyle teşekkül etıniıtir: 

Harbiye nazırı Serdar Şah Mahmut 
Han, hariciye nazırı Feyz Mehmet Han, 

dahiliye nazın Mehmet Gul Han, Saray 
nazırı Ahmet Şah Han, adliye nazırı Fa
:.<ıl Ahmet Han, Maarif nazırı Ahmet A
li Han, ticaret ve maliye kefili na:zm 

Mirza Mehmet Han, nafia nazırı Miraz 
Han. 

Bir tayyare kazası 

Italya da 
Çekiliyor mu? 
Büyük faşist meclisi me

seleyi tetkik edecek 
P ARiS, 24.- Buraya gelen haberlere 

göre ltalya Milletler cemiyetinden çekil· 
meiie karar vermiıtir. ltalya baıvekili 
M. Mouuolini geçende irat ettiği bir nu 
tukta bunu ihıas etıniı, Milletler cemiye
tinin artık hiç bir hüküm ve nüfuzu kal
madığını oöylemitti. Bu ııözler, tlalyanın 1 

düşüncesinin ilanı ıcklinde addediliyor. 

Alınan haberlere eöre 5 kanunuevvelde 
toplanacak olan büyük faıiıt meclisi bu 
me•eleyi tetkik ederek kati kararını ve
recektir. Moussolini bu içtimada bir nu
tuk irat ederek Milletler cemiyetinin bü
tün milletleri bir arada toplamağa mu-

vaffak olamadığmdan ve biç bir iı görme 
diğinden bahsedecektir. 

Konferans değil, kadavra 
NEVYORK,25. A. A. - M. Lltvinof, 

Cenevre konferan11nm kadavra olduğu• 
nu ve yeniden diritilineıinin imkanı 
mevcut olmadığını beyan etıniftir. Bu Ö· 
lü için bir vefat rapo" tanzim edilmi, 
olmama11nın sebebi doktorların artık 
çarpmamakta olan kalbi muayene etmek
ten korkmalarıdır. 

Kedisiz bir nahiye 

Bir hudut hadisesi 
BERLIN, 25, A.A. - Volff ajan11 bil

diriyor· Avusturya. Almanya hududun· 
da cıkan hadiıe hakkında yapılan tahki
kal neticeleri bu hadiseye bir kurban gi
den Alman aıkerinin Alman toprağında 
ve •İlahsız bulunduğu halde öldüğünü, 
Avuıturyalıların her hangi bir ihtarda 
bulunmaksızın ate§ açtıklarını ve iki ta
raf arasında hiç bir ıöz teati edilmemiş 
olduğunu ııöıtennektedir . 

Alınan hiikümet.i Avuıturya nezdinde 
lazım f'elen teıebbüslerde bulunmaita 
karar vermiJtir. 

Neşredilen vesikalar 
BERLIN, 25. A. A. - Havas ajansı 

muhabirinden : Bütün matbuat, ilham aJ. 
ı rnda olduğu açıkça görünen makaleler 
ne~re.tecelc Pelit Pariıien gazetesine neş
retınit olduğu veıikadan dolayi ıiddetle 
hücum etmekte ve bu veıikanın sahte 
olduğunu bildirmektedirler • 

Almanyada altın esası 
VUPPERT AL, 25. A. A. - Ticaret 

odasında ıöylemit olduğu bir nutukta 
Doktör Scbacbt, Almanya için altın eaa· 
stnı her ne behaıma olursa olsun tutmak 
lüzumunu bir kere daha teyit etmiıtir. 

--o--
Cuba ve Amerika 

VARMSPRING5, 25 (A.A.) - M. 
Roosevelt, M. Grau'ın idr.resinde olan 
~uba hükUmetinin Amert!<ı:ı. tar.,fın -
~"'.ın tanınması İçin ki.fi d recede sağ 
lam olmadığı kanaa.tindcdir. 

Fakat môistakar bir h•i>ı.ümetın le· 
şekkül edeceğini iirıit etnıekte~:". Oi 
ğer taraftan M. Ro~sevelt ~undıki hal 
de altın lc:onrolu itini dt.ğıştirmi rece· 
ğini bildirmiıtir. 

--o--
Sabık Alman veliahtı 

M. Chautemps'nın Başve
kalete gelmesi muhtemel 

PARIS, 25 . A.A. - Havas ajanım• 
dan : Kabine buhranına sebep bütçe 
kalkınması olduğuna göre reisicümhur, 
dün hazinenin vaziyetini ve alınması 
lazun gelen tedbirler hakkında malıiına
ta sahip aalahiyettar kimselerin fikirleri-
ni ctlmr:rbr. • 
Wğ1eden sonra ise reiıicümhur buh .. 

rarun ıiyasi cepheıile alakadar olmuı ve 
birçok grup reiılerile görüımüştür. 

Reiıicümhur dün öğleden sonra M. 
Bien •cnu Martin ve M. Herriot ile gö
rü~mü,tür. 

lin iki şahsiyet beyanatta bulunmamıı· 
lardır • 

PARIS, 25. A.A. - Gece Elyse sa· 
rayına davet edilen M. Cbautemps, Rei
sicümhur M. Lebrun ile uzun müddet 
sörü1müştür • 

M. Lebrun, sabahleyin de iıti,areleri
ne devam edecek ve öğle vakti kabineyi 
teşkilc memur edeceği zatı tayin edecek· 
tir. Bu zevatın radikal sosyalist fırkas.ı 
"rkanından olması muhtemeldir. 

M. Lebrun aihhi vaziyeti müsait olsay 
di bıç ~üpbesiz kabineyi teşkile M. Her
riot'yu memur ederdi : 

Simdiki halde bütün ihtimaliere n.lza• 
raı; l.abineyi teıkile M. Chautemps me
mur edilecektir. 

Mü>takbel başvekilin radikal ekseri
yete müstenit ve eski kabinenin evsafı 

m hai> bir kabine te§kili mecburiyetin· 
de kalma11 muhtemeldir. 

Kabine buhranına hakim olan cihet. 
bütçenin tevzini ve mali itlerin iılahı 
ltaygua.udur. 

Bütün gazeteler, bütçenin muvazene .. 
sini ve mali İ§!erde emniyeti temin ede
cek ~ekilde siyasi bir istikrar vücuda ge .. 
tiri.lmesi lüzwnuna kail bulunmakta .. 
dır"iar. 

İnsanların ömrünü uzat
mak için 

ROMA, 25 (A.A.) - insanların 
ömürlerini uzatmaJ.: ıçi.n tc tkikatta bu 
lunmakta ve bu uğurda faaliyet sar . 
feilnekte olan Nevyork Cl"atitüsü re
isi M. Ley, ltnlyan milli sigortalar ens 
1 •sünü ziyareti e..'nnsında tetkika fı;. 
sat bulmu1 olduğu siıtemlerden b,.::• · 
J,_rını Anıtrika ~• tatbik etıneic tas. v 
· urundaıiır. 

hastı, tramvaylar işlemedi 
İthalat gümrüğü önü bir deniz halini 

aldı, nufüsça zayiat yoktur 
IZMIR 25 (A.A.)- Dün gece saat 19 da fiJdetiri arttıran yağmur 

fasılasız olarak gece yırrısına kadar devam etmiştir. Bu müddet zarfın
da şehrin birçok yerle1ini su başmı,tır. lkiçeşmelik cadde.inden akan 
sellerden yollar bozulmuş ve bir müddet otomobiller ifleyememiştir. Ci 
vardaki kahvelere hücum eden sellerden, halk sandalyaların üzerine 
çıkmaya mecbur olmuştur. Damlacıktan akıp gelen molozl~r Bahriba: 
badaki tramvay yolunu doldurduk/ ğundiın tramvaylar da ışleyememıJ
~ir. ithalat gümrüğü önü geçen ısey lapta olduğu gibi bir deniz halini al
mıshr .. Halimağa çarşısı ile yemiş çarşısındaki birçok dükkanlara gi • 
re~ suların boşaltılmasıyle uğraşı/ maktadır. lzr..~irle KarJıyaka Buca 
ve Bornova arasında ifleyen otoüslerden bazıları yollarda saplanıp 
kalmışlardır. Nüfusça zayiat yoktur. Belediye teşkilatı, bozulan lağım· 
/arın tamirati~le uğraşmaktadır •• 

Gazi Hz. ile Afgan kralı Hz. 
arasında teati edilen telgraflar 
ANKARA, 25 ( A.A.) - Afgan Kralı Mehmet Zahir f/anın. taht« 

çıkmaları münasebetile Reisicümhur Hazretleriel Mehmet Zahır Han 
arasında atideki telgraflar teati ol unmuş tur: 

Kral Mehmet Zahfr Han Hazretlerine; 
Zatıhasmetanelerinin tahta cülus/arı müıuuebetile en samimi teb -

riklerimle 'zatihasmetanelerinin şahsi saadet ve kardeş Algan milleti -
nin saadet ve refahı için olan temenniyatımı arzeylerim. 

Gazi <\f. KEMAL 
Türkiye Reisfrümhuru Gaz.i M. Kemal Hazretlerine, 
Benim tahta cülıisum münasebetile lıitfen gönderdikleri hararetli 

tebriklerden dolayı zatıdevletlerin e tqekkür ve zatı devletlerinin fah
si saadetile kardes Türk milletinin en büyük refahı içm samimi temen-
ni!erimi arzeyleri~. Afgan kralı Mehmet Zahir han 

Hariciye vekili dün akşam Atinadan 
Belgrada hareket etti 

ATINA, 25 (Husıui) - Hariciye vekili Tev~ik.Riiştü Bey bu ak_
şam saat 18,30 da Belgra~a m~teveccihen !eh~ım!z~en hareket ettı. 
Tevfik Rüştü B. pek samımi bır surette teşyı edılmıştır. 

• 
ladei • • 

mucrımın mukavelesi •• 

ANKARA, 25 (Milliyet) - Türkiye· Amerika iadei mücrimin mu
kavelesini tasdik için hükumet Meclise tevdi etmi1tir. 

Almanlar -bol nikel mi Cümhurigef merkez bankası 
alıyorlar? ANKARA, 2S (Mitiiyet) - Cümhuriyet Merkez Bankası kanunu· 

nun 8 inci maddPsinin 1 inci fıkrasının tefsiri hakkındaki tezkere, Ik-
BERLIN, 25. A.A. - "Bir yalan da- k • t k d 

ha " >erlevhaıile Volff ajan11, bazı ec- tısat encümenince mÜ7akere edilmiştir, Encümen, m~l ur r ra an J'G· 
nebi gazeteler tarafından Abr.anyarun zılı (umumi, mülhak ve hususi bütçel_ere mevdu_ tah~ı!at) kaydını~ h~ 
son günlerde gittikçe artan miktarda ni- mali sene basında tanzim ve kabul •dılen umumı, mulhak ve hususı but 
kel ithal ettiği hakkında verilen haberin seferdeki ilk. tahsisata ınatul olduğtna karar vermi~tir. 
asılsız olduğunu bildiriyor. •• 

. llu tebliğde deniliror ~; : ~1933 sene- \
1 

T TÇ bı·n liralık mÜka *atı kazananlar 
sınde Almanyanm nıkel athaLitı artmıt· V 1 , J 1 

tu. Fakat 1928 ve. 1929 .daki s~viy~~;-bul AN KARA, 25 (Telefonla) _ /; nkarada bir çatı altında ya~~ırı!a-
~mı~tır. ithal edalen nıkellerin mübun ı , k l n lis ve ";ındrama mektel' terinin projeleri için açılan muaaba-
b"· miktarı para basdmasma kullanıl- a 0 a po 1 • · • ··· · h • d k•k . .J'/d. B 

tı M "lli aı· ·· · ·ı "d haya i•tirak eden iki zata aıt proıe • '-' ıurı eyetın e tet ı ""' ı. u mış r. ı ıosy ıat reıum ı e yeru en y • Ed. H.k Ahm •t 
cmlanın maden sanayiinin yeni ihtiyaç· projeelrden Fer rumuzunu ta,ıyan ve mımar ıp ' met ve . e 
!ar~ da ni~e! i_~alinin arıı:'!•mm sebep· Re,at Beylere ait proje birinciliği v~ g~n.ç ";~~unu t01ıy~n mı~.ar ~e 
lenJnen hırını izah eder. liil Adnan ve Kemal Beylere ait proıe ıkınrılıgı kaza?mış.ır. Bırıncıye 

üç bin, ikinciye be1 yüz lira mükafat verilmiştir.. . 
Almanyada yeni pul 

UERLIN, 25. A.A. - Alman Posta 
idareıi yakında Filigrau'larmda Hitler 
haçı ~e üzerlerinde marşeal Hindenbourg 
un resmi olan bir Pfennic'lik pullar çıka 
racaktır. 

Milyonlarca teberrü 1 
NAPOLI, 25. A.A. - Ahiren vefat e 

den bir aıılzade, milyonlara baliğ olan 
•en-etini salibiahmere terketmiJtİr. 

--o---

Tayyareci Lindbergh 
11.IADRIT, 25. A.A. - Gazetelerin Lu 

Palmaıdan aldıkları bir habere göre tay· 
yareci Lindberc, iki gün Laı Palmas'da 
kaldıktan ıonra Atlas Okyanoı'unun ce· 
nup kısmım u,arak aımak ··• BrezJya'da 
den~ze inmek niyetindedir. 

----
Bir tren kazası 

BOŞANÇON, 25. A. A. - iki amele 
treni az bir mesafe ile birbit"lerini ta· 
kip ederken arkadaki. öndekine, gelip 
c;aı pmışlır. iki vagon parçalanmııttr. Be· 
§İ ağır olma k üzere 30 kadar hatif ya
ralt V'lrdtr. 

İspanyada intihabat 
l\1ADRIT, 25.A.A. - Sabahın saat 

ikinr.inde dahiliye nazırı, gazetecilere, İn· 
tihabat hakkında yeni bir malumat ol· 
madığım bildirmiş ve demiıtir ki : 

' - Diin, muhtelif ıuikast ıayiaları 
dolaşmıştır. Fakat biçbir§ey olmıyacak. 
tır. , 

ı:sasen hükumet, herhangi bir teşebbü
se daha vücut bulmadan mani olacaktır. 
llu İJ için bütün vesaite maliktiir. Ve 
bu vasıtaları icabında kullanacaktır. 

Mesut bir nişanlanma 

Tahlisiye memurlarına tekaüdiye 
ANKARA, 25 (Milliyet) - U04 numaralı kanun~a derece ve. ma

aşları gösteren tahlisiye idaresi ~E~~rlarına da tekaut maafı verı!me
•i Bütçe encümenince kabul edilm11tır. 

Tahsisat 1 milyon liraya çıkarıldı 
ANKARA, 25 (Milliyet) -Ar karada inşa e~ilmekte olan ~~~~? 

hıfzıssıhha müessesesine ait hıfzusıhha.mekteb ı~e sero~ enst~tusu t: 
çin bütçe kanunile f~:z:la var~.datt~n verılen ~a~sısatın bır mı/yon lı
raya çıkarılmasını Butçe encumenı kabul etmıştır. 

Edirne kurtuluşunun 
11 inci yılını kutluladı 

Edirneliler de Halke
nutuklar söylendi 

Şehrimizdeki 
vinde toplandılar, 
EDiRNE 25. A. A. - Kurtuluıunun 1 

on birinci yd dönümünü eşsiz bir beye: 
canla yaşayan Meriç boyu çocuklar~ hm· 
lercc kiıiden mürekkep bir dalga balın_de 
bu oabah fırka binasında toplanarak ın· 
kilap fırkasına ve yurdu kurtaran~ara o
lan minnet ve tükranlarını arze~bler. O .. 
radan selimiye önüne gidildi. l~tiklil n:ır 
ımın bütün halkı heyecana getiren nag· 
meleri arasında şanlı bayrağımız selimi· 
yenin minarelerine çekildi. Ve toplarla 
alkışlarla, yaıalarla selamlandı. 

Hazırlanan kürsiye belediye reiıimiz 
Ekrem Bey çıkarak Edirnelilerin duygu· 
!arına tercüman olan güzel bir hitabede 
bulundu. Müteakiben mebuıumuz Şeref 
Bey genç ve çofğun ruhundan koparak 
binlerce yurttaşı heyecana getiren güzel 
nutkunu söyledi ve hitabeıine Gazinin 
" Ne Mutlu Türküm Diyene" sözleriyle 
nihayet verdi. 

ga halinde Edirnenin 
mını yapıyor. 

kurtuluı baynı· 

lstanbulda kurtuluş bayramı 
nasıl tesit edildi? 

Dün Edirnenin düşman iıtilaımdaı
kurtulduğu günün vıldöniimü idi. Bu 
müna~eb.!:tle dün §chrimizde de mera 
ıim yapılmı~trr. M..-rasimi şehrimizd~ 
tahsilde bulunan Edirne lisesi mezun· 
lan cemiyeti tertip etm.i~ti. Merasime 
saat 15 te Halkevi konferanı salonun 
da baılandı. Salon hıncahınç dolmut · 
tu .. Merasime latikl&l mar§ı ile bat • 
landı. Marş ayakta dinlendikten aonr; 
cemiyet rei&i mera5imi açtı. 

Bundan ıonra muhtelif hatipler 
l<Ürai=,·e gelerek Edirnenin kurtuluşun 
dan ve tarihinden bahsettiler. Mütea
kiben Eılirnedeki mimari eserler hakkın 
da bir de konferans verildi. 

VARŞOVA, 25. A.A. - Dün gece 
Vnr JO\'anın 60 kilometre cenubunda as
keri bir tayyare ekzersiz yaparken alçak 
bir İl'tİfadan dü~müııe de içindeki üç ki 
ti cığır suı-ettc yaralanmı' ve bunlardan 
biri•İ ölmüıtür. 

ROM,. 25 / A.A.) - Ro• ::.nn 
/ ı·g .. oloji ı..ıntakalannd . ıakin .,ı.ın 
kc J.ilerin l! :ivül~ bir kısmJ ~ıimay· i h~-..v 
•':ınat c~:ıiveti tar"\fından Bettoria ;; 
ı inJel:i ı ni lt-~ki! ediluhş nah l't., e 
na!<lediJe ... eı.-tir. Yeni nfthıyede hı. ;eı.. 
kı ıl b;l • ıroi<tur. ve farelere kanL b .ı.ı .. ' 
·~~n~ vu~u• arına lü.,um lussediicn '"ı 
tir. 

DOORN, 25 .A. A. - Sabık Alman ve 
liahti V;fbelm, Doorn'daki evine ııelmİs· ı 
tir 

. ANKARA, 25 (Milliyet) - Mec
lis Reisi Kaznn Pa~a Hazretlerinin 
kızı Neriman Hanımefendi ile Maarif 
vekaleti ilk tedrisat umum müdürü 
Reşat Şemsettin Beyin ni~anları, önü
müzdeki perşembe günü Kazım Pata 
Hazretlerın?n köşki·nde ic..ra edilecek 
tir. 

Belediye önünde asker jandarma poliı 
müfrezeleri, mektepliler ve eıno.f cemi .. 
yelleri büyük bir geçit reımi yaptılar. 
Şimdi yalnız Edirneli değil civar kaza 
ve köylerle komıu vilayetlerden gelen 

bir.lerce halk ıok,aklarda coşkun bir dal 

Meras.ime geç vakit samimi bir ha 
va içinde nihayet verildi. Dünkü kur· 
tuluş bayramı münasebetile makarna 
tı aliye ye tazim telgrafları çekilmiş . 
tir, .. 
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• 
Eşirra dehlizinde üç bomba ŞEHiR 

Gün geçmez ki Galatanm tram
vay caddesinde, yahut o caddeye Eka•••I Yeni ölçüler Hakkı huzur ---amut olan sokaklarda bir katil ve AJ •h 
ya cerh hadisesi olmasın. Gün geç- manyaya ı raç 
mez ki orada bir silah takırtısı ve __ 

Yı;'- bir bıçak.P~~ıltısını müte~!P İthalat ve ihracabmız ara
bır veyahut ikı ınsan, alkanlar ıçın-

Vekalet alakadarlara yeni Takdiri kıymet komisyonu 

de yere yuvarlanmasın. Şehrin hır- sında lehte fark var 
lısı, hırsızı, uğurlusu uğursuzu, ka- Almanyanm ihracatı .. da son aylar 
tili sariki, yankesecisi dolandırıcı- zıırfında mahsus bir inkişaf görülmek
sı hemen hemen bu semtte toplan- tedir. 

b b • 'k · 'b'd' Alman ihracatındaki bu tezayü:t, 3 ay 
mıf, U semtte ırı mı' gı 1 tr· evvele nazaran yüzde sekiz nispetinde-

Her ne kadar yan sokaklardaki dir. Bu inkişafın devam edeceği tahmin 
beşeri mülevvesat, seneler varki edilmektedir. 
eskisi gibi caddelere taşınıyorlar, Diğer taraftan Almanya ile memle-
gelen geçeni izaç etmiyorlar; fakat ketimiz arasında ticari münasebat ta art 
bu cadde, halihazırile, göğsünde mı~tır. Filhakika 932 senesinin ilk 7 

ayında Almanyadan 10 milyon küsur li
atetle barutu toplamıt bir haldedir: ra kıymetinde ithalatnnız vaki olmuf, 

Kadın, içki, silah! bu senenin ilk 7 ayındaki ihracatunız i- . 
se 11 küsur milyon lirayı bulmuııtur. 

Üçü de infilaka müheyya olan Buna mukabil geçen sene a)l'l'li müd-
bu cisimler, Karaköyle Tophane det zarfında memleketimizden Alman-
arasmdaki ana caddede ve ona mü- yaya 5 buçuk milyon kıymetinde ihra

cavir sokaklarda, her gün biribirle

rine omuz sürterek geziniyorlar. 

Eğer bu semtin yan sokakları u

mumhane olarak kalacaksa, o haf

de yapılacak ilk if, bu semtte mey

hane ve silahçı dükkanları açmağı 

tiddetle menetmektir. Biz, ticaret 

serbesttir kaidesini alelitlak kabul 

ede.:ılerden değiliz. Şehrimiz, çok 

büyüktür. Meyhane ve silah mağa

zası açmak istiyenler, onu tehrin 

herhangi başka bir semtinde açabi

lirler; fakat biribirine karşı a-

teşle barut vaziyetinde o-

lan bu infilaka mühey -

ya üç maddenin bir arada toplan

ması, şehrin ve cemiyetin sükununu 

tehlikeye sokmak istidadını her 

zaman muhafaza ettikleri için, üçü

nün birden bu daracık serbestisi 

daima hatalı ve zararlıdır. 

Bu, o demektir ki, gir! Şu mey

haneye kafayı dumanla, gir ! 
Şu umumhaneye hır çıkar. Ve sonra 

o hiddetle fırlayıp silahçı dükka

nından parana göre kama veya si

lah alarak ortalığı kana boya! Bu
nun manası budur, başka bir şey 

değildir. 

Çocukluğumda hatırlarım: O va

kitler cami ve mescit civarlarında 
bilmem kaç metro mesafe dahilin

de meyhane açmak memnuda ve 

bu memnuiyet şiddetle tatbik olu

nurdu. Mabetler civarında meyha

ne açtırmamak mabede hürmet i

cabı olduğu kadar mescit ve cami

lerin hem adeden çok, hem de alelu 

mum kesif semtlerde olması itibari

le biraz da meyhanelerin adedini 
tahdit gibi belki içtimai bir mülaha
zadan ileri gelmişti. 20 seneyi mü
tecavizdir ki bu memnuiyet tatbik 
sahasından kalkmıstır. 

Biz, bugün o m~mnuiyete ben
zer bir başka memnuiyet, etirra 
dehlizinde infilaka müheyya, bu üç 
ınaddeden ikisinin suretikat'iyede 
ınen'ini istiyoruz. Eğer umumhane
ler ibka edilecekse bu ınıntakadan 
silahçı dükkanları ve meyhaneler 
kalkmalı, eğer meyhaneler kalacak. 
sa umumi evler ve silahçı dükkan
ları kapatılmalıdır. 

Salahaddin ENiS 
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cat yapılntı§ iken bu senenin ilk 7 aym
daki ihracatımızın kıymeti 7 buçuk mil
yon lirayı bulmu,tur. 

Kaydedilmeyenlerden ceza 
Tacirlerin ticaret odasına senelik ka

yıt müddeti bu ayın 30 uncu günü ak
şama bitecektir. 1 kanunuevvelden i
tibaren odaya kaydedilmiyen tacirler 
tesbit edilecek ve kendilerinden kay
diye Ücreti cezasile tahsil olunacak
tır. 

Sanayi muessesel erimiz 
932 senesinde memleketimizde 385 

sanayi müessesesi varken bu mjktarm 
geçen sene (1473) e çıktığı tesbit edil-
miştir, -

Bunlardan 517 si §ehrimizde bu
lunmaktadır. Bu müesseselerden 1295 
i makine ile, 178 i kuvvei muharrike İ· 
le işleıtilmektedirler. 

Buğday, arpa ihracatımız 
Ticaret ve Zahire borsası istatistik

lerine göre, ağustostan bu ayın ilk 
nısfı nihayetine kadar memleketimizden 
932 ton buğday, 2150 ton arpa, 2187 ton 
tiftik, 2572 ton · yapağı ihraç edilmiş
tir. 

Daimi bir sergı bulundurulacak 
Başlıca Avrupa merkezlerindeki ti. 

caret mümessilliklerimizde belli başlı 
mahsulitnnızın teıhiri için daimi birer 
sergi bulundurulması takarrür etmiş~ 
tir • 

Yumurta fiatı 
Yumurta fiyatlarındaki düşüklük kar 

şısında yumurta tacirleri arasında bir 
birlik tesisi için ticaret odasınca sarfı 
mesaı edilmekte olduğu yazılmıştı. 

Odada, bu hususta ihzari bir toplan
tı yapılmıştır. 

Tutulan istatistiklere göre, bir san
dık yumurtanın 931 teşrjnisanide top
tan fiati 50, 932 teşrinisanide 41 lira 
iken bu sene 26 liraya kadar düşmüş
tür. 

Vugoslavyaya ihracatımız 
Yugoslavya ile akdi mevzuu bahis 

yeni ticaret muahedesine, laraeyn 
arasında son zamanlarda azalan iktl'
aadi münasebatrn inkişaına müessir o .. 
)cağı ileri sürülmektedir. Tutuln ista
tistikler, 932 senesinin eylfil altı ayın 
da Yugoslavyaya yaptığnnız 900 bin 
liralık ihracatın hu senenin ayni ay -
ları zarfında 400 bm liraya dü!tüğü 
gösterilmektedir. 

Afyon fiatları yukselmckte 
devam ediyor 

Uyuşturucu maddeler inhisan ida
resinin afyon fiyatlarını yükoeltmeoi 
Üzerine, son günlerde piyasada 875 -
925 kuruş arasında yüz 3andıktan az 
la afyon satılmı§tır. Ayon piyasası sağ 
lam bulunmaktadır. Bu vaziyet, Avru 
pa piyasasında da tesirini göstermiş 
ve afyon fiyatlarının daha ziyade yük 
selmesi beklenmektedir. 

Ayvacıkta bu seneki zeytin 
mahsulll 

AYVACIK, (Milliyet) - Kazamız 
dahilinde bir milyona yakın zeytin a
ğacı mevcuttur. Bu zeytiu ağaçlarının 
mahsulü Ayvacık kazasının yegine ser
vetini te§kil eder. Bu sene zeytin mah
sulünün kuralıklığa maruz kalacağı anla
ııılıyor ve korkuluyordu. Harman za
manında yağan devamlı yağmurlar mah
sul üzerinde çok iyi tesirler yapmış
tır. 

Zeytin taneleri irileşmiştir. Bundan 
on beş gün evvel mahsul toplanmağa 
başlanmıştır. Kazamız dahilinde mev
cut on b"§ten fazla yağ fabrika ve men
geneleri faaliyete geçmiştir. Bu sene 
mahsul çok bereketlidir. Yalnız fiat
ler düşkündür, Yağ tüccarlan ya!ğın ok
kasını 20 den 25 kuruşa kadar almak
tadırlar. Mahsulün bereketi fiatlerin 
düşkünlüğünü telafi etmektedir. ----
Maa .. IHe 

Maarif müsteşarlığı 
Evvelce kendisine Maarif müste • 

şarlığ.ı teklif edilen Behçet Bey bu va
zifeyi kabul edemiyeceğini bildirerek 
itizar etmi§tİr. Öğ~endiğ-imize göre 
Maarif müsteşarlığına Avrupada ta • 
lehe müettişi olan Cevat Bey getirile
cektir. Yüksek ve o"la tedrisat müdü
rü umumilikleri için henüz taayyün et 
miş kimse yoktur. 

Kıdem zamları ne zaman 
verilecek? 

İstanbul ilk tedrisat müfettiıılerin
den 16 müfettişe ait kıdem zammı lis
tesi Maari :!nÜdürll\ğüne tebliğ' edil -
mi~tir. Yeni münhaller önümüzdeki ay 
başmdan itibaren verilmeğe başlann-

c 

bir tamim gönderdi azası vekalete müracaat etti 
Yeni ölçüler kanununun 1934 sene

si iptidasından itibaren sureti. katiye
de tatbik.ı mukarrer bulunduğundan 
lktısat vekaleti alikadar~arı ikaz için 
yeni bir tamim- göndermiştir. Buna na 
zaran nihayet bu sene sonuna kadaF 
tüccar, esnaf ve müeaaest:lerin ellerin 
deki her nevi eski ıistem ölçü ve iılet
leri i.şari metre ıiatemine ve ölçüler 
nizamn11111eai hükümlerine uygun ölçü 
lerle tamamen değiıtirmeleri lizım gel 
mektedir. Aksi halde ceza görecekler 
dir. Mevcut ölçülerin değiştirilmesin
de aldatılmaması için kullamlmaaı ya 
sak edilen ölçülerden baıhcaları da ta 
mimde fU surete göateriJmiıtir: 

1 - Maıa, dolap ve benzerlerine çi 
zilerek veya yerleştirilerek kullanılan 
ölçüler. 

2 - Kenarı ve dibi niribirine müva 
zi bir müıtevide bulunmayan ıilme öl 
çiller. 

Perakende ispirtolu içki satan yer 
lerde şarap ve rakı satışlarında kulla 
rulan bot bira, konyak ve diğer içki 
şiıeleri. 

4 - Her hangi yüzünde büyükçe 
gözler ve habbe delikleri bulunan tar
tılar. 

5 - Baılığı vidalı tarhlar. 
6 - Ağaç manivela kollu tarhlar 
7 - Kollarındaki menşurlara asıla 

cak yerde hedefleri kollara bağlı te -
raziler. 

8 - Topuzu bir çengelle ve doğru
dan doğruya kantar koluna asılı kan 
tarlar. 

9 -· - Yaylı elkantarları 

Yeni vapurlar mübayaa 
edilecek 

Türk vapurcu]uk şirketi, yeni vapur .. 
Jar mü.bayaasına lüzum görmüttür. 

Yeni vapur mübayaası için önümüz ... 
deki ay batında şirket namına bir he
yetin Avrupaya gitmesi mevzuu bahsol .. 
maktadır. 

-o--

Seyyahin bürosu 
Şehrimizdeki bankacılık kısmmı ol

duğu gibi seyyahin bürosunun da ta
tili faaliyetine karar verdiğini yazdığı
mız Amerikan E·kspres Bankasmm dör
düncü Vakıf Hanının alt katıdaki .dai
resinin eşyası, dün müzayede ile satışa 
çıkanlmıttır. Bir kısnn eşya satılmış- c 
tır. 

Bu daireye, Adapazarı Ticaret Ban
kası yerleşecektir. 

--o-

Sis düdükleri 
Tahlisiye idaresi lstanbul limanına 

konulan sis düdüklerinin çok faydalı 
netice verdiğini görerek Karadeniz bo... 
ğazı methaline de bir sis düdüifü koy
mağa karar vermiştir. Bu düdük ya
kında mübayaa eıfiıecektir. 

Mahkemelerde 

Hususi vapurlara kıymet biçen ko-
misyon, Türk vapurculuk §İrketinden 
25 bln lira hakkı takdir istemİ§tİ. 

Şirket idare meclisi, bunu fazla ııör
melde beraber, vapurlara ikinci bir de
fa olarak hakem tarafından kıymet bi
çildiği için esas itibarile kanunun tak
diri kıymet komisyonuna da ücret veril
mesini amir bulunup bulunmadığının 
tetkikini hukuk müııavirliğine havale et
miştir. 

Ayni zamanda, bu paranın verilme
si lazım gelse de, prket haricinde ka• 
lan vapurculann vapurlarına biçilen kıy
metlerin ücretini ıirketin vermesi ıa .. 
zım gelmiyeceği de ileri sürülmd<te
dir. 

Müracaabna müsbet ve menfi henüz 
cevap alamayan takdiri kıymet komis
yonu, lktısat vekaletine müracaat et
miıı ve §İrkette hakkı takdir vermeğe 
temayül görünmediğinden bahisle bu 
hakkın teminini istemiştir. 

Bir grupun 
Müracaatı 

Kumiış fabrikası kurmak 
isteyen grup 

Aldığımız malıimata nazaran beynel
milel sanayi aleminde en mühim bir 
mevkii olan bir lngiliz firması memle
ketimizde büyük sanayi işlerine ğiriş
mek üzere hükUmetle temaslarda bu
lunmuştur. 

Bu firma ayni zamanda sanayi işle
rile me§gul olan Sümer Bank'a da müra 
caat etmiı ve müşterek bazı iş teklif
lerinde bulunmuştur. 

İngiliz firması muafiyetlerden ve 
kontenjandan istifade ederek memleke
timizde fabrikalar kuracaktır. Kumaş 

·İmal edecek bu fabrikaların mamula~ı

nm firma büyük kısmını ihraç edecek 
ve muayyen bir nirpette Türkiyede sa· 
tacaktır. Hatta teklifte muayyen bir 
zaman sonra imali.tın hepsinin ihraç e
dileceği bildirilmektedir. 

Bu lngiliz firması Türkiyedeki <ana
yi himayesini bütün dünya pazarlarına 
müsait §eraitle kuma§ Üıracı için kafi 
gördüğünü bildirmektedir. 

Kurslar ne zaman tatil 
edilecek? 

Gümrük muayene memurlarına pa
muklu mensucatın elyafını tadat 
usullerini öğretmek üzere aç.dan kurs
ta takrir edilen dersler, bir kitap ha
linde tabettirilmektedir. 

Kitabın tab'ıru müteakip muayene 
memurlarına muhteviyatı hakkında i
zahat verilecek ve artık kurslar tatil e
.dilecektir • 

300 bin lira tazminat! 
Muhtelit Türk - Yunan mahkeme

sinde 12 dava reddedildi 
Muhtelit Türk • Yunan mahkeme

sinde dün 19 davaya bakılmıştır. Bun-
1,ardan 12 si reddedilmiştir. Reddedi • 
len davalarda istenen tazminat mik .. 
darı 300 küsur bin liradır. 7 dava da 
talik edilmiştir. 

Ali Fedai Et deli değil 
12 Nisan günü Anadolu Ajansı 

daktilolarından Mel. Süzanı köprü Ü· 
zerinde öldürmekten suçlu Anadolu 
Ajansı telsiz mem\'~U Ali Fedai Ef. 
nin muhakemesine dün ağır ceza mah 
kemesinde devam edilmiıtir. Dünkü 
muhakemede Ajans baş muharriri lh 
san Beyle daktilo Mel. Evremiya, sa
bık merkez memurlarından Hulusi B. 
ııahit olarak dinlenmişlerdir. Dün tıb· 
bı adli müdürü Mustafa Hayrullah 
Bey de şahit sıfatile dinlenmiş, muma 
ileyh Ali F ed~i Efendinin deli olma
dığmı, ehliyeti cezaiyeyi haiz bulun
duğunu söylemiştir. Diğer şahitler de 
Ali Fedai Eendinin Mel, Suzanı öldü
rüp öldürmediğini bilmec~iklerini, A .. 
jantaki vazifesi başından ayrıldığının,, 
da farkında olmadıklarını, onu azami 
saat beste ve saat altıva on kala ft lans 
ta gördüklerini söylemişlerdir. Muha
keme ~ahit celbi için başka güne bı -
rakılını§tır. 

Son Posta aleyhindeki dava 

1 

Son posta gazetesi ale) hine Bristol 
oteli cinayeti muh<>kemeai safahatını 
bikimin men'ine r;:ıı.gmen yazdığı için 
açılan davaya dün birinci ceza mah .. 
kemesinde devam edilecekti. Fakat 
müddeiumumi muavini F~ridun Beyin 
bu suçun kabahat derecesini geçmedi
ği cihetle son af kanununa nazaran ta 
kibat Y' / -ılamıyecağmı söylemi§, du
ru§manın dur9uy;ulmasmı ve takibat
tan vazgecilmesini istemiştir. Mahke
me bu talebi kanuna muvafık bulmuı 
ve takibatın durdurulmasına karar ver 
miştir .• 

6 ay hapsedilecek 
Tophanede Bostanba,ındaki apar

tımanında kaçak rı>kı ile kaçak rakı 
imaline mahsus aıat ve edevat zuhur 
eden Mad·~ .,. · · · · 

dün dokuzuncu ihtisas mahkemesinde 
bitirilmiştir. Yapılan müdafaalarda 
Madam Katinanın rakı kaçakçılığı 
yapmadığı idClia edilmesine ve beraet 
talep edilmesine rağmen cürmü sabit 
görmÜ§ ve Madam Katinanın 6 ay 
1.apse konulmasına 250 lira papra r.e• 
zası vermesine karar vermiştir. 

lhtısas mahkemelerinde 
Eroin kullanmaktan suçlu eski po

lis n 'murlarrndan Bürhruı Efendi 8 in 
ci ihtisas mahkemes~nce kefalete rap
ten tahliye edilmiştir. Dün sekizinci 
ihtisas mahkemesinJe sabun kaçakçı
lığmc'; ~ suçlu Kerope Karslyan Ef. 
nin muhakemesine devam edilmiştir. 
Suçlu, ehli hibre mesaisiııe mahkeme 
zabıt katibinin İ§tirak etmiş bulundu• 
ğunu ileri sürerek reddi hakim iddia
aında bulun:nu§ ve temyİ:z. mahkemesi 
bu ilirazr varit görrnemİ§tİr. Dün bazı 
§ahitler dinlenmiş ve muhakeme baş
ka gÜne bırakılmı§hr. 

Elek1·ik şirketile ihtilaf 
İstanbul barosu ile elektrik §İrketi 

arasında bir ihtilaf çıkmıııtır. Baro 
resmi daireler ve resmi teşekküller 
meyanında bulundı•ğu için istihlak et 
tiği elektriğ.in reatnl daireler ve cemi .. 
yetler tarifesine göre yan yanya üc -
rete tabi olmasını talep etmiştir. Elek 
trik §İrketi verdiği cevapta baronun 
resmi daireler ve teşekküller meyanın 
da olmadığım bildirerek ücretin tam 
olarak alelade tarife üzerinden alın -
ma~nna devam edileceğini bildirmit -
tir. Baronun bunun ıçin mahkemeye 
müracaat etmesi muhten1eldir. 

Kasten yangın iddiası 
Bahçekapıda gömlekçi dükkanını 

sigorta bedeline tama ederek kasden 
yakdığı iddiasile muhakeme edilmek
te olan Sdahattin Vehbi Beyin mu • 
hakemesine ağır cezada devam edil
miştir. Dünkü muhakemede sabık E -
minönü merkez memuru HulUsi Bey 
şahit olarak dinlenmi§tir. Muhakeme 
~a§~a _şahitler celbi için başka güne 

1 FııcLm:itiN 

Süt kaça? 
7,5 kuruştan 40 kuruşa 

kadar değişiyor 
lstanbulda süt fiyatı, şehrin her ta

rafında tehalüf etmektedir. Sütün okka
sı 40 ile 15 arasmda satılmaktadır • 

Ziraat mektebi çiftliğinde istihsal e
dilen sütün okkası ise 7,5 kuruşa satıl
maktadır. Fakat buradan şehre kadar 
nakli mÜ§kül olduğundan ve mahallinde 
fazla müşteri bulunmadığından sütler 
bozulmaktadır. 

Belediye süt işleri için yeni bazı 
tedbirler almayı tasavvur etmektedir. 

Lodostan köprU kapanamadı 
Evvelki akpm başlayan yağmuru 

müteakip bir lodos fırtınası çıkmış, 
dün sabaha kadar sürmü§tür. 

Fırtına esnasında vapu .. ıar müşkülat
la seferlerine devam edebilmi§lerdir. Şeh 
birde bazı dükkanlann tabelalan ve ba
zı evlerin kiremitleri uçmuJ, esasen 
kuvveti k.iifi gelmiyen belediyenin motö 
rü de dün sabah, muayyen vaktinde 
köprüyü kapatamamıştır. 

Liman idaresi, denizde kaza olmadı
ğını haber vermİftİr. 

Fırtına hafineı!ikten sonra vapurlar 
seferlerine devam etmişlerdir. Dün gü -
neı çıkmı§, bava biraz ısınmıştır. 

Daktiloluk için imtihan 
Belediyede münhal bulunan iki dak

tiloluk için dün namzetler arasında 

bir müsabaka irnti'hanı yapılmıştır. 

Ayakkabı, elbise 
Belediye kooperatifi azaya elbise, a

yakkabı, gömlek ve saire de vermeğe baıı 
lamıştır. Aza bu eşyayı kooperatiften 
aldığı bonolarla muhtelif mağazalardan 
tedarik etmektedir. 

Yol parası vermeyenler 
Yol parasını nakten ödemiyenler, 

kanun mucibince her sene viliyet dahi
linde yapılmakta olan yollarda çalış

tırılmaktadırlar. 

Bu gibiler iki posta ayrılarak yol
larda altışar gün iş görürler. Vilayeti
miz halkından olup geçen sen yol pa· 
rasını vermiyenlerden bir kısmı son
bahar postası olarak tefrik edilmış, Vl• 

!ayet dahilinde yeni yapılmakta veya 
tamir edilmekte olan yollara gönderil
miş,erdir. ilk posta olarak ayrılan 
(3800) kişi (Hadnnköy • Yassıviran) 
ve (Karamürsel • Yalova) yollarında 

altışar gün İş görmüşler, bu suretle ls>rç 
larmı ödemişlerdi. • 

Geriye dört bin beş yüz kişi kalmış
tır. Bunlar da ilkbahar postası olarak 
aynlmı§lardır. Bu 4500 kişi onürnüz
deki mart ayında hep birlikte vilaye
timiz dahilinde yapılmakta veya tamir 
edilmekte elan yollara amele olarak sev
kedileceklerdir. 

Verilen malUmata göre, önümüzde
ki sene yol vergisinin tahsil tarzı için 
bazı tasavvurlar vardır. Bu tasavvur -
lar tahakkuk ettiği takdirde yol vergi
sinin nakten tahsili daha geniş mikyas
ta mümkün olacak ve mükellef amele 
miktarı azalacaktır. 

VllAyette 

Hepsi kurutulacak 
-o--

Avlanmak için göl 
yasak edildi 

açmak 

Beykozun Bczane köylüleri, geçen
lerde o civarda tetkikat yapan vilayet 
jandarma kumandanı binbaşı izzet Be
ye mÜl'acaatla sıtmadan şikayet etmiş
lerdir . 

Köylüler, o civarda bir çiftlik ara
zisinin sulak olduğunu ve üstelik çift
lik sahibinin avlanmak için de akmak
ta olan suyu kendi açtırdığı gölcükler
de biriktirdiğini söylemişlerdir. 

Binbaşı izzet Bey, meseleyi dün va· 
li muavini Ali Rıza beye anlatmıştır. 

Vilayet vasıtasile mahalline tebligat ya
parak köy kanunu mucibince bu yerle
rin kunıtturulmasmı ve avlanmak için 
göl açılmasının menolurunası bildirile
cektir. 

Sile tahkikatı 
' Şile cinayeti tahkikatına devam o-

lunmaktadır. Mahalli hükıJmete müra
caat eden iki kömürcü maznunlardan Ali 
ve Şakirle karşılaııtınldığı vakit bunları 
teııhis etmişlerdir. 

Kağıthane fidanlığı 
Ziraat müdürlüğünün Kağıthanede 

vücuda getirdiği fidanlık büyütülmüş • 
tür. Burada yetiştirilen fidanlar ııehrin 
ağaçsız yerlerine dikilecektir • 

Mali iş~er 
Dün 1 stanbul tahakkuk müdürü Ta· 

Jat Bey, maliye başmürakibi Raşit Be
yi ziyaretle maliye işleri hakkında gö
rüşmüşlerdir. 

Gizli n Uf us isleri 
' Aftan istifade eden gizli nüfusun 

kayıt muamelesine devam edilmektedir. 
..... ·-· ~-!- ., ' : -L •

1 tedir. 

Yine Evkaf icaresi 
meselesi 

Bana bir vatandaş imzasile mek 
tup gönde.ren karilerımden bir zat 
soruyor: 

"lcare mikdarı vakfiyelerde tas 
rih olunduğuna nczaran tenkis et
mek vakfa hiyanE't olduğu kadar 
tezyidine de me11ağ yoktur. Vakıf
ta esasat budur değil mi? Acaba 
mahkemeye müracaat edilse vak -
la müeccel icare tediyesile mükel
lef olan vakıf gayrimenkuller sa -
hipleri lehine karar almabilri mi?'· 

ilahi vatandaş! Hatırına neler 
geliyor? .. Simdi ahkamı evkaf kal
dı mı? Ahkamı ekvaf mevcutken 
bile böyle vakfiye falan tanırlar 
mıydı? Vaktile mahkemei evkaf 
diye bir mahkeme vardı. Orası 
(vakfın lehine) kaydile şartı vakı
fa mugayir bir sürü kararlar verir
di. Mesela: Vakıf gayrimenkulleri 
hatta menkulleri !!atmak memnu -
dur. Fakat mahkeme bunların sa
tılmasına değil, (nakıtle tebdiline) 
karar verirdi. Dil.kat dtiniz mi!. 
Satmaya karar vermiyor, nakitle 
mübadele ediyor .. Bir nevi (hilei 
ter' iye). Bu kelimeler kadar biri
birine yabancı gelecek ik isöz bulu 
namazken vaktile bu usul pek mer 
gup idi .. 

Simdi ise mahken:<O'ier vakıf, 
vakfiye gibi şeylerle değil kanun
larla mukayyettir ve vakıf bütçe
sinde de bu icarelerin arttırılması
na dair rakamlar mevcuttur. O hal 

de: 
Vereceğiz. 
Vereceksiniz. 
Verec ekler. 

Bir masal!. 
Arasıra masal yazmak adetim

dir. Bu masallar herkesin bildiği 
şeylerdir. Belki böyle arada bir 
habrlatılmasında faide vardır. 
Baklavayı herkes bilir ve her gün 
baklava yer.ıek istenmez ;>.mma 
arasıra yenir ve kimse: 

- Ben bir kere baklava yemiş
tim. Bir daha istemem. demez. 

Masal şudur: 
Vaktile - çok eski bir zamanda -

bir yere bir vali göndermişler. Va
li esasen oraya bir hayli rüşvet ve
rerek tayin edildiği için, sarfettiği 
ği parayı çıkarmaya ve üstelik bir 
hayli daha para vurmaya karar 
vermiş imiş .. Memlekete vardığı • 
nın ikinci fl'ÜnÜ oranın Rum esra
f ını çağırm~ş ve biraz hoş beŞten 
sonra ahırdaki kısrağını gösteı·e -
rek sormus: 

- Söyl~yin bakalım! Şu hay -
van nedir?. 

Tabii berikiler şu cevabı verIP-iş 
ler: 

- Efendim, bu bir kısraktır ... 
Vali birden bire parlamış .. 

- Vay keratalar! Koskoca mal. 
tız keçisine kısrak diyorlar. Haki
kati bu kadar inkar edenlere hiç 
tesadüf etmedim. Vurun beherine 
ellişer sopa! •• 

Ve ondan sonra sopacı ba~ı vali 
namına paraları sızdırmış ... 

Ertesi günü sıra Ermenilere gel
miş ... Rumlardan hadiseyi öğre • 
nen Ermeniler valinin : 

- Söyleyin bakalım! Şu hay
van nedir? Sualine hemen: 

- Efendim! Güzel bir maltız 
keçişi... Cevabını verlT!:şler. Vali. 
gene köpürmüş: 

- Vay hainler, demiş .. Gözgö
re göre koca kısrağı maltız keçisi 
yaptılar .. Vurun!.. 

Onlar da paraları sökülmüşler 
Sıra gelmit Yahudilere: 

Rum ve Ermenilerin başlarına 
geleni bildikleri için valinin ma -
but sualine şöyle cevap vermişler: 

- Efendimiz! Bu ne kısraktır, n, 
keçidir. Bu bir Allahın belasıdır. 
Ne emrederseniz öyle olsun .. 

Böylelikle dayaktan olsun kur • 

tulmuşlar ... 
Şükür şimdi ne böyle valiler, ne 

keçi görünen kısraklar, ne de sopa 
muhabbeti var .. 

FELEK 

Muafiyet listesi 
Şehrimizdeki bazı fabrikaların me· 

vaddı iptidaiye ihtiyaçlarını tetkik ede• 
lktısat vekaleti fen müfettişi Nafiz B. 
Ankaraya dönmüştür. Yeni muafiyet 
listelerinin bir haftaya kadar son şeklin! 
alarak tebliği lxklenmektedir. ' 

Diğer taraftan sanayi birliğinde m~ 
afiyet usulünün kaldırılarak gelecek se• 
neden itibaren hazine varidatına mües• 
sir olmamak üzere bir tarife tatbiki için 
hükumete ait yapılacak tetkikata devam 
edilmektedir. 

Sanayi Birliği umumi kitihi Nazmi 
Nuri Bey, bu tetkikatın bir iki ay da
ha devam edeceğini ve hazırlanacak pro• 
jenin Vekalete takdim edileceğini söy
lemiştir • 
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iktisadi bahısler 
"\ 
1 

(Propaganda!) 
Siyasette propaganda, ticarette 

ren..... .... ın; ycı.nı ıeıA\n hassası! .• As· 
rı ... ıuua ou kuvvetın şumuıü o ka
Ou< ı,;~n-ş.ıyor, b"şer iızerınde te
ı;ırı o Kav.ar artıyor ki, artık tanı
IDaıi: - tanıtmaıi:, inanmak - inan
dırmak mecburiyetleri adeta yaşa
ma ve yaaştma ıntıyaç.arının başh
caıan ara.ına karışmıştır. Bilhas
sa müteraKki memleketlerde ruhi 
nuruziara gün geçtıkç•· ehemmiyet 
verılmeKte<.ıir. İ' ennm, ilmin her 
sahasınua akla gelmiyen istiane
lerıe telkin imkanları düşünülüyor 
ve tatbık ediliyor. İyi reklam teş
kiıatıua dayanmıyan bır tıcart.t 

ırıüesseses.nın sermayesizlikten daha 
elim bir eks<Ktıgı oıougu muhaK
kaktır. li ır maıın netaseti tanımak 
ve tanıcınakla bellı olur. Her han
gi saııat şubesının mamulatı ne 
kadar sagıam olursa olsun - iyi 
prezante edilmedıkçe - deposun
da zamanla ihtiyıulamağa veya 
daha tenası çürümeğP. mahkfun· 
dur. tlat<a en çok sevilen, en faz. 
la popüler sinema yıldızları en bol 
reklam masratile süslü olanlarıdır. 
Reklamcılık uğurund.:ı. garp ve ye
ni dünyada nazarıdikkati celp için 
ablak kaidelerinden bile JJZakla
şumakta, binbir bile ve hud'aya 
başvurulmaktadır. Bunlar da za
manımızda meşru bir tebessümle 
karşılanıyor. 

.tiukumet ile millet arasında en 
sıkı bagıantıyı doğuran ve besle
yen, bazı mevziı aykırılıkları or
tauan kaldıran en bü}uk kuvvet 
anıaana tesKılatıc.ır. Hu teşkilatın 
çaıışma tar·zı programlı ve müte
mauı ıse rabıta da devamlı ve sağ
lamdır. 

8eynelmilel miinascbetlerde. pro 
paganoanm taahyet sahası art
maı<taaır. Cenev· ın muhteşem de
korlu diplomatik salonlarının öl
çülmüş, biçılmı' nutuklarını, yığın 
yığın adetlı raporlarım küçücük e
leKtrık şerareleri ark~ına saklan
mış ı·aeıyoda.ki mantık1.ı bir haykı
rış p<1.rça, parça ediyor. O yılların 
emeğım taşıyan nutuklar, rapor-

lar bır kırpıntı kümesi kadar can
sız ve manasız kalıyor. Yeşil örtü
lü masalarda fikırler çarpışmak
tan ziyade gecenin s'lkin karanlı
ğına sa 'l'.rulan elektrikli sözler da
ha ozıü netıceler verd; ği muhak
kaktır. Son zamanlarda iki ayu 
ırka mensup devlet adamlarının bu 
elektrik kürsüsünden ınilletlerine 
hıtapıarı ayni zamanda biribirleri
nı tatınin veya tehdit eden muha
vere zeminini teşkil ettiğini işitiyo
ruz. Aksayışarkta demiryollarının 
maliyet fiatıni, fabrika adedini, ik· 
baadı hususıyetıerini radyo mer
kezlen sıze hazırlanmış br etüt ha
hm:ie önüm.ize döker. Arzu edilen 
her şeyi zorla fakat yadırgatma
dan öğretmek için telsiz stüdyoları 
lisan koleksiyonu bolluğu ile konu
şuyorlar. 
Tabı makinelerinin de bu cep

hede oynadığı rol küçük değildir. 
Yüz binlerce kilometrelik arazi 
sahibi, milyonlarca tebaalı bir dev
let günün birinde yabancı diyarda
ki gazetenin muayyen kari kitlesi
ne hitap edebilmek, kendi ülkesi • 
ni tanıtmak ve milletini sevdir
mek için hazan bütün sayıfalarını 
kabarık yckfınler mukabili satın 
aldığına phit oluyoruz . 

Şu kısa bakı~la anlaşılıyor ki, 
insanların hissiyatını tahrik veya 

tenmiye etmek zamanımızın en 
mühim ihtısas şubesi ve ihtiyacı 
olmuştur. Bu ihtiyaç modern dev
let teşkilatında genış kadro, en 
kuvvetli elemanlarla mevki almak· 
tadır. Artık bir milletın vücut sıh
hatini tanzim etmek, korumak hü
kfımetin ne kadar esaslı vazifele
rinden ise, milletine, nefsine iti
madı yaratmak, binbir türlü zaman 
tesirlerine karşı asabı takviye et
mek, düz.eltmek o kadar mecbu
ridir. Çünkü mikroskopların da 
seçemediği hisleri aşılayan bazı 
zehirli fikir en hain sari bir hasta
lığın tanınmış mikrobundan 
daha az muharrip değildir. 
Böyle ruhi malfıller en mariz çelim
siz vücutlar kadar yardıma ve te· 
daviye muhtaçtır. 

Harici siyasette bir milletin ga· 
ye edindiği emellere dünyayı inan
dırmak, onları yaymak milyonlarla 
beslenen bir istihbarat şebekesinin 
topladığı gizli malfımı.-.ttan daha 
ehemmyetsiz olmadığı tebeyyün 
etmiş pisikolojik bir hadisedir. Ha
rici ticaretlerde ise hükfımetlerin 

mürakıp hatta nazım olduğu ve 
gün geçtikçe bu vazifenin şumul-

lendiği göz önünde tutulursa asrımız 
bulıranın, alış • veriş hayatın 
da doğurduğu çekingenliği izale 
için reklam ve propagandadan. te
vakki edilemez. 

itiraf etmeliyiz ki, şimdiye ka
dar Osmanlı saıtıınının oğuşuk ih
mali bu cephede pek barizdır. Tür
kü ve Türkiyeyi tanıtmak, sevdır
mek içiq yapılmış maddi ve mane
vi tesırler yoktur. Her şeyde oldu
ğu gıbı mustagni ve mütevekkıt bir 
eda ve kaygusuzluk ıle hakkımız
da yayılan eracite seyirci kalmı· 

şız. ~ız garbın dimağında şaırleri
nın ya hurafelerle süslü eserıerıie 
yahut sürüm ve merak temini ıçın 
tütün paketlerinin üstünde çızıl· 

miş acip kıyatetli resimlerle te
cessüm etmişız. !;hrk esrar diyarı 
kaİdıkça bu dumanlı havadan isti
fade ederek aıeyhımizde yaveıer 
savuran kurtlarb. ken .Jilerine en 
emin muhit buldular . .işte bu yüz. 
den kendımizi olduğumuz kadar 
da tanıtamadık. liaıouki diğer mil
letler bu husustaki mübalağayı 
mubah görürler. Bu teaeyyüoün 
seyyiatım çok eskimeyen mazimız
de de tattık. Te3adütün sevkiıe 
ülkemize gelmiyenlerden dost bu
lamadık.• Masum dileklerimizi ye
rine getirebilmek, en tabii hakla
rımızı alabilmek için ~ıllann müş· 
külatı omuzlarımıza yüklendi. 

Tarih. yapraklarındaki yanlış
lıkları tashihte hiç bir vakit gecik
meyen Türkiye Cümhuriyetinin 
böyle bir teşkilah girışmesi takdi
rin fevkinde bir keyfıyettir. Zira 
ruh ile maddenin mezci hayatın 
esasıdır. 

Sadreddin ENVER 

Teşekkür 
Sevgili refikam ve annemizin ebedi 

gaybubeti münasebetile gerek merhu
menin cenaze merasiminde bulunmak 
ve gerek telgraf ve mektup vasıtasile 
büyük matemimize iştirak etmek lut
funda bulunan dostlarnmza ayrı ayrı 
teşekkür etmeye teessürümüz mani ol
duğundan muhterem gazetenizin cüm
lesine minnet ve şükranlarımızın arzına 
tavassut etmesini rica ederiz efendim. 

Ağa Oğlu Ahmet ve 
çocukları 

Milliyet'in edebi romanı: 52 ---------------
. . "' . 
EKIR (l(IC.~ 
. BURHAN CAHIT 

(inkılap Romanı) 

- Kimler bırakmaz efendim. 
- Kadınlar!. 

Cazbant ikinci defa başlayınca 
ya kadar Şefik Bey görünmedi. 

Herkes dansa kalktığı zaman o
nu da sarışın, güzel bir hanımla 
dansederken gördük. 

Reşit Bey: 
- Yakalandı, dedi. 
Dalga dalga sac;:Jı, uzunca boylu, 

çok boyalı bir kadındı. Batını ar• 
kaya doğru çekip bir gülüşü var
dı ki ona yakışıyordu • 

Ben sormadığım halde Reşit Bey 
izahat verdi: 

- Bir tüccarın karısıdır· Fakat 
Şefik Beye pek düşkündür. Biraz 
yüz buha hemen ayrılacak! 

Biraz sonra Reşit Bey gene on
Clan bahsetti: 

- Bir iki sene evvel lstanbulun 
en güzel kadını idi. 

Şefik Bey masaya yalnız geldi. 
Reşit Beye: 
- Artık geç olmadı mı Beyefen

di, dedim. 
Şefik Bey beyaz yeleğinin cebin

den çıkardığı adeta mukavva gibi 
İnce bir altın saate baktı : 

- lki.. Daha erken değil mi? 
Reşit Bey güldü: 
- Küçük uykusuz kaldı. Rahat

sız olmasın. 
- Adam sende yarın izin verir· 

sin. Akşama kadar uyur. 
Ben müdahale ettim: 
- Sizi eğlencenizden alıköy. 

mak haddim değil efendim .. Ben 
bir taksiye atlar giderim. 

Reşit Bey masa üzerindeki siga
ra kutusunu, ağızlığını aldı: 

- Yook.. Seni apartımana aldı
ifım l!'ibi bırakmak lazım.. Zaten 
bundan sonrası tatsız olur. 
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1çn HiKAYE [fil 1J 1

1 Y•nl ne,rly•I 

ı Köy çocuğunun ilk okuma kitabı lait.ının e ı buy.ı .. muv .. tıakıyet. 

1 P E K SİNEMASINDA 
Tasdik muamelesi 

- Fransızcadan -
Arkadaşlardan biri adını değiştir

mi§ti. Bir mesele için karakoldan yeni 
adresinin tasdik ettirilmesi icap etmiş· 
tL Ve arkadafıllll Durımd karakola git
ti. 

Durand ( §apkası elidne içeri gire
rek) - Efendim, bir ricamız var. 

Mukayyit - Nedir, ne var, nasıl ri 
ca? 

Durand (bir kağıt uzatarak) 
Mahalleye yeni taşındık. Şu evrakta ye 
ni adresimizin tasdikini rica edecek
tim. 

Mukayyit - Şimdi nerede oturu
yorsun? 

Durand - BelleviUe sokağında .• 
Mukayyit - Evvelce nerede otunı· 

yordun? 
Durand - Thiers sokağında.. 
Mukayyit - Neden bu mahalleye 

taşındınız? 
Durand - Eh, taşındık .• Taşınmak 

ta bir cürüm mü 
Mukayyit - Bana bak .• Polise kar

şı biraz terbiyeli olmak laznn olduğunu 
galiba bilmiyorsunuz. Ben sana soru
yorum: Neden bu mahalleye taşındı
nız? Cevap ver, bir şey saklama.. 

Durand - Bu mahalleye taşındık. 
Çünkü öteki evden çıktık. 

Mukayyit - Ben de bunu soruyo
rum işte. Şimdi nerede oturuyorsunuz? 

Durand - Belleville •okağında .. 
Mukayyit - Demek ki, Tiıiers so

kağında artık otunnıyorsunu:o. 
Durand - Hayır efendim. 
Mukayyit - Şimdi bu mahallede o

turduğunuzu mıı tasdik edeceğiz? 
Durand - Onu rica edecektim, e-

fendim. 
Mukayyit - Adınız? 
Durand - Jaques Durand Marin. 

Mukayyeti - Mesleğiniz? 
Durand - Dişçi efendim. 
Mukayyit - Ne işçisi? Tasrihe-

din? 
Durand - işçi tleğil, dışçi efendim. 

Yani dit hekimi .. 
Mukayyit - Ha, öyle soyleyin .. Dip

lomanız var mı? 
Durand - Elbette. 
Mukayyit - Okumak, yazmak bi-

lir misiniz? 
Durand - Evet, öğrendik efendim. 

Mukayyit - ikametgah? 
Durand - Belleville sokağı .• 
Mukayyit - Burada uzun müddet-

ten beri mi ikamet ederaıni.10? 
Durand - iki gün evvel taşındık 

efendim. 
Mukayyit - Eskiden nerede o~ 

rurdunuz? 
Durand - Dem!n aöy~emiştik ya ..• 
Mukayyit (yumruğunu masaya vu

rarak) - Öyle ter•lenm,,. zabıtaya 
hakaret mi ediyorsun? Şimdi zabıt 
tutar, seni mahkemeye veririm. lfayi 
vazife halinde hir ınemu'a hakaretin 
ne demek olduğunu o zaman anlar
sın. 

Durand - EstağFirulıah efendiın, 
öyle bir şey aklımdan bile geçmez. 

Mukayyit - Öyleyse ne diye ter9-
leniyoraun 7 

Durand - Terslendiğimiz yok e
endim. 

Mukayyit - Ben sana 
sokağında evvel nerede 
zu soruyorum. 

Bellevilte 
oturduğunu 

Durand - Thiers sokağında 75 nu
marada oturuyorunı. Şimdi Belleville 
aokağında 18 numaraya taşındım, ora
da oturuyorum ve yeni ikametgahı
mın taatik edilmeaini rica ediyorum. 

Mukayyit - O kadar acele konU§• 
ma ... Tastik etmek için hızim her şeyi 
bilmemiz lazımdır. Thiers sokağında 
oturduğunuz, oradan buraya geldiği
niz ne malUm l Biz İfİn İçyüzünü an .. 
lamadan tastik yapamayız. Bize ha· 
kikati, sadece hakikati, yalnız haki
kati söylemeniz liznndır. Cevap veri
niz. 

Durand haıkın) - Neye cevap 
vereyim efendim? 

Mukayyit - Thiers sokağında otu
ruyordunuz. Şimdi Belleville sokağına 
taşmdız. Öyle değil mi? İyi anlatıldı 
değil mi? Ve siz evrakınızda yeni ad
resinizin tastikini i~tiyorsunuz. De .. 
mek ki öteki m21halleyi artık terket
tiniz. Bir daha oraya dönınyieceksiniz. 
lıte fÖyle, hüsnüniyetle lırr şeyi siiyle
yin ki, muameleniz yapıl.,n. Ufacık 
bir meseleyi bile doğru dürüst anlat
masını bilmiyor5un. 

Otomobile girdiğimiz vakit ade
ta dizlerim kesiliyordu. Dans, uy
kusuzluk, biraz da içki beni harap 
etmişti. Böyle hayata alışık olmı

yan vücudum adeta günlerce yol 
yürümüt gibi ağrıyordu. 

Şefik Beyin güzel otomobili boş 
sokaklarda döne dolaşa taksime 
çıktı. 

Şefik Bey: 
- Seni apartımana bırakalım 

Reşit Bey, dedi. Ben küçük hanımı 
Beyoğluna kadar götüreyim. 

Reşit Beyin kaldığını istemiyor
dum. O da müşkül mevkide kalmış
tı. Fakat bu teklifi reddetse Şefik 
Beye karşı nezaketsizlik, emniyet
sizlik olacaktı. Cevap vermekte te
reddüt ediyordu. Birdenbire: 

- RefİI Beyefendi, dün akşam 
yazıhaneye ilci taahhütlü mektup 
!,'elmi,ti. Size vermek için eve ge
tirdiğim halde balo teli.şile unut
tum. Eğer almak isterseniz .•. Yarın 
da cuma ... Sizi göremem. 

Reşit Bey geniş bir nefes alır gi
bi içini çekerek atıldı: 

-Tabii tabii, Viyanadan birce
vap bekliyordum. O olacak. Gelip 
alayım. Ve ilave etti: 

Bugünkü Program 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon., 
18,30 Alaturka pl&k. 
19 Orkestra 
20 Taon.buri Refik Be,. ve arkadatlari. 

21,30 Gramofon, 
22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, Saat ayarL 

ANKARA 
12,30 - 13,30: Gramofon. 18 - 18,45: Orlı:ea 

tra: Beetboven Ouverture Fidelio1 Leopold 
Fantaisie Rusaichea Echo, Alben.iz .• , •. Ca
di.z Polliaick .. , Lonci Fut. 18,45 • 20; Ala• 
turka aa:ı:. 20: Ajana baberJeri, 

VAR ŞOVA 1411 m, 

15: Ziraat nazırı Mr. Karwacki'nin konfe
ranıı. 15,30: Erkek ve çocuk ko!eraları kon
seri. 16: Müaahabe. 16.20: Plik ile aalon mu
sikisi. 17,05: Çocuk programı. 17,35: Pli.k. 
18,05: Kadın saati. 18,20: Popüler bir temsil. 
19,05: Müaahabe. 19,45: Sopran muganniye 

Mmme. lr, Downar tarafından tacannl. 20,05: 
Müaahabeler. 20.55: Lembergten: Neşeli neı 

riyal. 21,35: Haberler. 21,50: "Aık avı" iıı.im-

li musikili temsil. 

BUDAPESTE 550 m. 

16,50: Askeri konıer. 17,35: Konferans. 
19,50: Georıı Gutenberr salon orkestrası. 

(Oıtende kahvesinden naklen). 20~25: Neıeli 

mu•ahabe. 20.55: Matmazel S. Hir tarafından 
piyano konıeri. 21,35: Spor, koıu haberleri. 
21_.55: Temıil. 22,40: Hungaria otelinden İm
re Magyari Sigan takımının konıeri. 23,50: 
Simplon kahvesinden trjo konser, 

ViYANA 518 m. 

18: Senfonik rac!yo orke5traıL 19,10: Af
rikahayahna dair neıriyat. 19,40: ./oıefine 
Widmar'ın eserlerinden. 20,05: Hafif musiki. 
20,50: Saat ayart. 21,05: Üç perdelik temsil. 
"Pen•ion Schöller". 22,50: Akı.am haberleri. 
23,05: Radyo senfonik heyeti tarafından ak
ıam konseri. 

BÜKREŞ 394 m. 

10: Bükreı Patrikfiğinden nakil. 11..30: 
Ruhi neıriyat. 11,45: Plak. (Ruhi plaklar). 

12: SenfoWk konser. (Plik). 13: PB.lk konıe• 
ri. 14: Haberler, 14,15: Plik. (Hafif muıi.ki.) 
17: Köylü neşriyatı. 18,05: Jean t\-1arco takı

mı tarafından L:arııık konser. 19: Haberler. 
19,15: Jean Marco takımının. devamı. 20: Ü
niversite dersi. 20,20: Plik. 20,45: Konfe· 
rans. 21: Ü,peret tem•Hi. 

Pazartesi, 27 -11-933 
ISTANBUL : 

18 Gramofon. 
18,30 Fransır.ca ders (llerle.miı olanlara). 
19 Munir Nurettin Bey ve arkadaşları. 
20 Refik Talat Bey ve arkadaıları. 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajanıı, Borsa haberi. Saat ayan. 

Sa'.ı, 28-11-933 

lbrahim Hilmi Bey tarafından kale
me alınmış olan (Köy çocuğunun ilk o· 
kuma kitabı) namı altında bir mektep 
kitabı intişar etmiştir. 

Bu kitap, gayet nefis renkli bir ka
pak i9inde fevkalade güzel resim ve 
mündericat ile cümburiyetin onuncu yıl
dönümü armağanıdır. 

Köy mektepleri müfredat programı
na göre hazır-lanmıştır. 1 İnci, 2 İnct Ü· 

çüncü sınıflar için gayet selis açık türk
çe olarak yazılmıştır. 

Çocuklarını okutmak istiyen baba
lara ve muallimlere tavsiye ederiz. 
Hilmi kütüphanesi tarafından neşre

dilmiştir. 

Teşekkür 
Düçar olduğu hastalıktan dolayı bü

yük kızıma kemali meharet ve hazakatle 
ameliyat yaparak kısa bir zamanda ken
disini elim iztiraptan kurtaran Haseki 
Nisa hastahanesi Baş Operatörü Doktör 
Ahmet Kemal Beyfendiye namıma ve ai
lemiz namına samimi minnettarlığuruzı 
a,·zeder ve refakatlerindeki heyeti fenni
ye ve muavinenin ihtimamlarına karşıda 
teşekkürler eylerim. 

Hikmet Silahor 

Dr. 1 H S A N S A M 1 _ _. 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 

pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. 

19332) 8291 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cuma pazardan başka günlerde oa • 
bahleyin (9 - 11) Beycğlu • Taksim • 
Altın hakka] No. 2 Te!Plon 42519. Oğle

den sonra (2.30 - 6) lstanbul Divanyo
lu No. 118 Telefon 2239/!o. 

Perşembe gün!eri sahoMeyin Beyoğ• 
!undaki kışlık ikametgahta fukara mec
canen. 8530 

GAiP RUHLAR 
ADASI 

Bugün ve bu gece bütün 

seanslarda yalnız 

Fransızca Kopyası 
gösterilecektir. 

Yerı'I bütün seanslarda 

Tekrar Türkçe Sözlü 
10295) 

.. 1 ......................... . 

ou hattanın en guz '· nlını 
ARTİSTİK 

sinemasının gösterdiği Fran
sızca s&zlü ve şarkılı 

SAADET YUVASI 
fılmidir· 
Zengin sahneler • mükemmel ha-

rici ma ızaralar, iyi musiki 
B11hc11 mümessilleri; JACQUE 
CATELAIN, LUCIEN BARO
UX, EDİ ı H MERA. DAMİEL-

LE DARİEUX 
[10297) 

tST ANBUL BELEDİYESİ 
Şehir Ti 

Bu akşam 
Saat 21 de 

VOLPON 
Yazan F onson 
Türkçeye çeviren 
Bedrettin B. 

5 Perde 
Komedi 
Halk gece9'. 

ZECCHl ve BRUNELLl 
KONSERLER! 

8721 

Meşhur ltalyan artisti Mösyö Zecchl 
ve Mösyö Brunelli yarın ıehrimize mu• 
vasalat ederek 29 Teırinisani çarıamba 
günü saat 18 de matine olarak ilk kon• 
scrlerini Fransız Tiyatrosunda verecek• 
!erdir. 

Mufassal programı tiyatro gişesine ta• 
lik o lmiştır. Gişeler her gün bilet satışı 
na devaın etmektedir. 

ISTANBUL ı 

18 Gramofon. 

,-----! .... 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elif Naci 

18,30 Doktor Ali Şükrü. tarafından (Çocuk
ları soğuktan koruma) hakkında konferans. 

19 Orkeıtra. Madam Reine tarafından ta
ganni. 

20 .Eftal:ra Sadi H. ve Keroan.i Sadi Bey •• 

arkadaılarr. 

21,30 Gramofon. 

22 Anadolu Ajansı, Borsa. haberi, Saat ayarı. 

Çarşamba, 29-11-933 
ISTANBUL • 

18 Gra.moron. 
18,45 Ders (İlerlemi-1 olanlara). 

19 Otkeıtra ve Türkçe tangolar 
20 Kemal Niyazi Bey 111e arkadaıları. 
21,30 Gramofon. 
Z2 Ana.dolu Aja.na&, Borıa h.ab ... i, Saat ayan. 

Cuma, 1-12-933 
ISTANBUL : 

12,30 Türkçe pl&k neıriyat&. 

18 Gramofon. 
18.30 Türkçe plalır:. 

20 Hanımlar Hey'eti 
21,30 Cramofon. 
22 An.adolu Ajanu, Borıa haberi, Saat ayan. 

On yılda 

RESİM 
Genç reaaamlarımızdan Elif Na
ci Beyin Türkiyede on Cümhu
riyet senesi zarfındaki resim ha
reketlerini hülasa eden bir kita-
bıdır. Fiyatı 20 kuru9tur. Her 

kitapçıda bulunur. 8356 

19,15 Hazım B. tarafından Karaıöz. 

20 Kemani Reıat ve arkadaılar~ , 
21,30 Gre.mofon. 

Cumartesi 2- ı 2-933 r Zührevi ve cilt hastalıkları ..... 
' mütehassısı 

ISTANBUL ' L 1 ö 22 Ana.dolu Ajanıı, Borsa haber4 Saat -.yarı. ıs G<amolon. Dr. HAYR MER 
Perşembe, 30-11-933 18,30 Fransı.2:ca ders (Müptedilere malııua). Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 

19 Belk;ı Hamm. karşısında 133 No. - (10271) 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon. 
18,30 Türkçe plaJı. 

~ ... ,. . . 

20 Bedayii Mu•İki Heyeti. 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajanıı, Borsa haberi, Saat .ayarı. 

,,,t~: • ;;ı.. ·"'~ ~, ~,':' ;.o~ .. ';,··~,• -•r 

Har i k Hayat Kaza ve 
-·-

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
Ü N Y O N StGORT ASINA yapbrınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 

tulur mu? 
Cevap vermedim. 

Apartımana geldiğimiz zaman 
Şefik Beyi, başımla selamlıyarak 
veda ettim. Retit Bey beni daireye 
kadar çıkardı. Madamdan anahta
rı almıştım. Reşit Bey mektup me
selesini herhalde merak etmitti. 

Kapının önüne geldiğimiz zaman 
boynumu büktüm: 

- Affınızı dilerim Re9it Bey de
dim. Mektubun aslı yok. Buraya 
kadar yalnız gelmemek için söyle
dim. 

Güldü. Başını salladı: 
-Tahmin ettim. Zaten benim 

de Viyana.lan mektup beklediğim 
yoktu. Çok tedbirli kızsın. Aferin. 
Haydi Allah rahatlık versin. 

Ve merdivenleri atlaya atlaya 
indi. 

Şefik Bey mektupları sordu mu 
bilmem. 

* * * 
Balo hoşuma gitmedi, bana öyle 

geldi ki balo, adeta biribirini özle
yip te buluşmak ve bat başa konuş
mak, endişer~-ı:ce anla~mak istiyen 
erkek ve kadınlar için tertip edil
miş bir adet. 

gö:ı:e söhbet.. Bu belki de erkekle
rin hoşuna gider. Çünkü tanıştıkla
rı her kadınla hatta kocasının, ba
basının, anasının gözü önünde diz
dize gelmek fırsatını hazırlıyor. 
Fakat, ben evli bir kadın olsam ko
camın kendimden başkalarile dans 
setmesine razı olmam. 

Reşit Bey tam it adamı. lki üç 
gün geçtiği halde balodan bahset
medi bile. Bugün Reşit Beye gelen 
postayı masasına yerlettirirken ad
reslerden biri gözüme çarptı. Mek
tup bana geliyordu. 

Garip Şey .. 

Korka korka zarfı muayene et. 
tim. Acaba bana bu mektubu kim 
gönderiyordu. Ömrümde ilk defa 
ismimi bir zarf üzerinde görüyor
dum. 

.Adeta bir kabahat işlemişim gibi 
onu kimseye göstermekten korka
rak odama geçtim. Katip Ali Efen
dinin meşgul olduğuna kanaat ge
tirdikten sonra yavaşça zarfı aç
tım. Açtım vehayret içinde kaldım. 

Şefik Beyin imzasını taşıyan bu 
mektup şöyle başlıyordu. 

"Muhterem Çiçek Hanım. 
Sizinle ciddi görüşmekten haf-

Asrın umdesi " MiLLiYET " tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Tü1kiye için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

12 .. 14 - ZB-

Gelen evrak geri verHmez.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruttur.- Gazete ve 
matbaaya ajt i,ler iç.in müdiriyete mü-

ı racaat edilir. Ga.r.etemiz ilanların mes'u· 
1 ~etini kabul etmer.. • 

ka çare yok. Balo gecesi buna i· 
man ettim. Ve anladım ki bana eın· 
niyet edip davet edeceğim bir yere 
gelmiyeceksiniz tereddüdünüzde 
belki de haklısınız- Ahlakını, mak• 
sadını bilmediğiniz herhangi bit 
adamın davetini kabul etmemek 
hakkınızdır. Bu nezaketsizliğinizi 
değil, zekanızı ispat eder. 

Ben de bunu kaydederek sizinle 
ancak mektupla görüşmeğe karat 
verdim. Şimdi konuşalım. 

Kim olduğumu tamamile bilme• 
seniz bile Reşit Beye verdiğim ve
kaletnameden nasıl ve ne vaziyette 
bir insan olduğumu anlamışsınız• 
dır. 

"Onlara ilave olarak şunları 
kaydedeyim. Bekarım ve hemeıı 
hemen kimsem yoktur. Belki de bi 
kaç maceram olmuştur. Fakat bu
gün kalbim tamamile bostur. Ya· 
kında Avrupaya büyük bir seyaha• 
te çıkacağım. Belki Amerikaya ka 
dar gideceğim. Herhalde yıldan ev• 
ve! lstanbula avdet edecek değilirıı 
bu hafta içinde hareketim tekarrut 
ettiği halde .. Size tesadüf eder et• 
mez bu seyahati tehir etim.. Şimd' 
size bir teklifim var. 

(Bitmedi) 
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Edirnenin kurtuluşu 
Edirnede Türk Sanat Abideleri 

Vstat Mimar Hayrettinin bir plan dahilinde toplu güzellik gösteren 
Beyazıt ismindeki camisi ve etrafında Darülmecanin ve Medresei etibba 

Türkün Avrupa toprağına ait kıy
bıetıi bir serhat ıehri olan sevgili E
dirnemizin ilk alındığı tuih 1361 dir. 
llu tarih; • Anado:udako Selçuk.ilerin 
bırakbğı örnekler bir kardeı elınden 
bir kardeıe ıeçtikt~n sonra • Türk sa 
tıatinin yeniden kuruluf ~•asına par .. 
lak bir ufuk açmıtbr. Edirnede bü -
Yiik eserlerden ilk (eski cami) yapılmıı 
lır. Yıldırımdan Çelebiye kadar de • 
\ram eden taht fasıi2'.ları arasında ya
pıldığı için ayni Buraadaki Ulucaıni· 
in tekil ve planındadır. Yalnıl Rume
li iklimi, Eski camiir& aanat lehçesine 
daha bir sertlik vermiıt:ı. Bu eserin 
-fınınaz tatlarla yapılan clüz, sade gı.i 
tel tipine, yüz kııınının menıuri ayak 

a \utcuru !muı ;,heni-.. vaziyetine 
bakarak evet bugünkü {kübiğe) eski 
bır Türk bulutudur deriz. 

Eski camiin °ardında Muradiye ge
lır. Muradiye Bur .. daki Yeıilimizin 
Plan tekline benzer. Muradiyede bu
·U..nan mıhrap çinilerinin renk güzel • 
J;ği terkip ve tezyiııi çoL: müstesna -
dır. (1373) te ilk (lznik) ıehrinde Mu
tadı Hüdav~digarın kumandanların· 
dan Çandarlılı Hayrettin Pataya aıt 
uzunluğu 24, yiizı.i 13 metre kadar -

h.pısı Selçuk ıekillerine benzemiyen 
ı.ephesi pembe gt"anitten masnu ve 
trıermer baıhklı ild yuvarlak sütun 
\;zerinden ince maharet?e çevrilmit 
kemerleri havi (Y eıil) isminde güzel 
bir cami eseri vücude geldikten aonra 
• 420 tarihinde aynr iaim.fe Buraada 
inıa edilen (Yetilcami ile beraber 
ıtıimaride ";.-ükseli§ devri"' girerek gıi 
'<el aanatlarimiz ba~lamı~lır) 

Muradiyeyi yapan, Buuadaki yeıi
liınizi ikmal eden ikinci Murattır. E • 
dirnede olan '.Uç Şf'refeH" de ikinci 
M·~-~t ?"nıanınd" baılaı..nııttır. 

Oç Şerefli... Dünya aanatinin batlı 
Laıına nır harikaııclır. Bu eısiz Türk 
eaeri Türkün aanat bilgisindeki bü -
lün hünerlerini toplamııbr. Üç Şere
felide mi!li tarzın en gi;zel tekilleri 
lamamlanmıı ortaya yük.ek bir (kla
•ik nümunesi) çıkmıftır. Camie giril
tnezden evvel . 'harlın" denilen sütunlu 
revaklar.. Mabet içinde de "büyük 
ltubbe" kavaidi fenl'iyesi için ayaklar 
leıkili auretile (Köıeli plan) tatbik 
edilmiıtir. Koca Sinan Üç Şerefelide 
bu "alb köıe" üzerinden en çok sad
razam Sokollu ve Rüstem Patalara a
it kıymetli pli.n etütlerinı yapmıttır. 
Sonra bir sanat mahareti olan (Uç Şe 
refef;) minaresinin her üç şerefeye ay 
11 oyllarla çıkan merdivenlerini Koca 
~•nan ıaheseri Edirnedelti Selimiyesi
tıin iki minaresinde tatbik etmiıtir. 

Edirnede hazırlanmıf, tamamlan -
tnıı olan milli aanatimizin lstanbula 
&"irdiği tarihle beraber biz o kaba zevk 
tnahsu)ü Bizana sanatini söndürerek 
ıısil varlığımızı isbat eden yüksek e
•erlerimizi yapmağa, dizmeğe batla -
"'•atık. lstl\nbuldan Edirneye. eski 
"türk akıncılarımızın zafer saldığı iz
lerden doğru gideraek yer, yer mede-
tıiyet ıııklarunıza, şahitlc.rimize rast· 
larız. 

1 - Büyük Çekmecede: iki sahil 
~akayı birleştiren o ehram eıklinde 
ltıüsellesi kademeli ve çok sanatli o • 
lan Koca Sinanın köprüsü. 

2 - Çatalcada: Ferhat Paıa camii 
3 - Silivride : Pir Mehmet Paıa 

Camii. 
4 - Çorluda: Kanuni Süleyman 

caınii. .. 
5 - Tekirdağında: Rüstempaıa 

Caınii. 

6 - Saray kazaunda: Ayaspaıa 
camii. 
il 7 - ~.ayreboluda: Güzelce Hasan 

ey camu .. 
<> 8 - Kı~_klareli merkezinde: Koca 
Qızır. camu. 

9 - Babaeıkide: Ct>dit Ali Pata 
"e Sokolluya ait köprü. 

10 - Lüleburgaz ve Havsa tehir
lerinde baıtan baıa Sokollu medeni • 
Yeti: (köprü, çeıme, han, hamam, 
lttedrese, cami). 

11 - Alpulluda: Sinan köprüsü. 
12 - Ergene suyu üzerinde bir uç

lan bir uca vasi bir geçil teşkil eden 
~_!OO metre uzunluğunda 175 adet göz 
u methur (Uzunköprü). ikinci Mu -

"at zamanında yapılmıttır. 
Daha birçok istilalar neticesi yıkıl 

»ış ve harap olmuş muhtelif sanat e
•erlerimizi ıaymıyorum. 

Beyazrdıveli zamanında Akgennan 
~aferinin ganimetile 1490 da Edirnede 
~~Pılan ve üstat Mimar Hayrettinin 

1 
ır plan dahilinde toplu güzellik gÖs· 

manzarasına bakmakla doyamayız. 
(Darülmecanin) planının tertibat 

taksimatı bugünkü asra göre çok u -
sullü ve hesaplı yapılmııtır. (Bu tekil 
plana, Fladelfiya ve Greneviçte inıa 
olunan M:lier hastahanelerinde tesa -
düf edildiğini merhum Dr. Rifat o .. 
man Bey Edirne rehnuma11nda yazar). 

Cmiin planı da latanbuidaki Seli
miye ve Beyazıt cemilerınin aynidir. 
Mimar Hayrettinin bu üç mühim eseri 
biribirinden farketmez. Edimenin ( Me
riç, Arda, Tunca) sulan üzerindeki 

(Edirnedeki Uç Şerefeli) Uç Şere· 
leli olan minarede: Her şerefeye 
ayn ~ıkan üç yol vardır. içindeki -
ler biribirini görmezler (Burmalı) 

minaresi de çok enteresandır 

Türk üılübunu taşıyan köprüleri.. O, 
kagir ıev ayaklı, kaviı kemerlerle 
açık menfezli monomanlar birer iim· 
ran zinetleridir. Edirnedeki köprü -
ler: 

1 - (Tunca köprüaü): Şehirden 
istasyona giderken Tunca Üzerinde 
birinci köprüdür. Deftercar Edirneli 
Ekmekçizade Ahmet Paşa tarafından 
yaptınlmııtır. Çok aanatli milli bir e
serdir. Mima!! Dalgıç Ahmet Paıa • 
dır. 

2 - (Beyazıt Köprüsü) Mimar Hay 
rettinindir. Kendi toplu eserleri önün 
dedir. 

3 - (Sarayiçi köprüsü) Mimar Ko 
ca Sinanın_!lır. 

4 - (Gazi Mihal köprüsü) 16 ke • 
mer menfezlidir. Eski ıelrli lıalyan us 
talan marifeti tecdit edilerek değiı • 
mi&tir. (Arda köprüsü) tarzı milli de
ğildir. Abdülmecit devrinde ikmal e
dilmiıtir: 

Edirne çarııları: 
1 - (Büyük Arasta) kubbe tonoz. 

lan, m~sa( e, mpsafe 24 adet (karsılık 
lı dıvarları bağlayan kemer taksi
matıdır. 255 metre uzunluğunda, 124 
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İstanbul Belediyesi --
Bulgar belediye azası tet

kiklerini anlatıyor 
Şehrimizde, belediye müesseaatı 

hakkında tetkikatta bulunınakta olan 
Sofya belediye meclisi azasından M. 

,., •• a u • .1"1ı.~P.ocf ve ...,..,&, a un1uru bo.yLa• 
riye müdürü Dr. A. Kaloyanof, lstan• 
buldakı mıiesseseıecı ı> ~ ..;d .r 
almaktadırlar. Bulgar dostlarıınız, ev• 
velld gün belediye umuru baycarıye 
müdürü Esat Muhlis Beyle bırııkte 

kanalizasyon tesiaabm , dün de Ter -
kos tasfiye havuzlarım gezmitlerdir. 
M. Açkoff Robert Kollejde tahsil gör 
müş, lstanbulda uzun müddet bulun-
muıtur. Zararsızca türkçe konu§mak 
tadır. Dün Novotni otelinde kendileri 
ni ziyaretimizde M. Açkof, lstanbul
da ziyaret ettiği ıehir müesseaeleri 
hakkındaki intibalarını şu suretle an· 
latmı§hr: 

- lstanbulda mezbahayı, hayvan 
borsasını, soğuk hava depolarını hay
van ;aatahanesini. i""'1t ahır1 ~ .. , ..... - :t
fa'"'' Yi , Edirnekapıdaki süt bakım 
ev1ni ve kanalizasyon tesisatını gOr .. 
dük. Buralarda tesisatın mükemmeli -
yeti bilhassa nazarı dikkatimizi celbet 
ti. Mezbaha çok iyidir. Sofyada yeni 
bir modern mezbalıa yc.puaı, ınıaat 
bitmit olmakla bertaber henüz açıl • 
madı. Fakata Karaağaç mezbahası, 
Sofyadaki mezbahadan daha büyük • 
tür. Mezbharun yan:ndaki hayvan bor 
sasını çok beğendik.. Burada nazarı 
dikkati celbeden iyilik te hayvan satı
ıında kaçakçılık yapılamamaııdır. Sof 
yada hayvandan bizim !rullandığımız 
tabir ile intizap resmi alınmaktadır. 
Bu zannederim ki Türkiyede evvelce 
mevcut ve Türkçe ihtiaap resmi deni -
len bir resimdir. Sofyada belediye re
simlerine hep bu isim veriliyor. Bizde 
hayvanat birkaç elc'en geçtiği için, 
kaçakçılık yapılabiliyor. 

Çalııan kadınların, çocuklarına 
bakmak için tesis edilen süt bakım e
vi, §ayanı imtisal bir müessesedir. 
Böyle bir müessese maatteessüf Sof -
yada yoktur. 

Buradaki aygır deposu teıkilab 
bizde yoktur. Bilhassa burada tatbik 
edilınekte olan aun'i telkih uıulü çok i 
yidir. Kanalizaayon tesisabndaki, ma• 
kine ile taafive tertibatı cil\ ividir, 
çok iyi düıünü\müştür, Sofyada kana• 
lizasyon tt .. J. ..a, ... ı 
temizleme tertibab yoktur. Ben eıki 
Türkiyeyi pek ıyı tanırım, faı<at bu -
raya gelince memleketi büsbütün ta
nınmaz bir halde buldum. On senede o 
kadar ıeri terakkiyat vücude getiril • 
mit ki, insan bu baş döndıirücü terak 
kiyat ve değiıikliğe hayret etmekten 
kendini alamıyor. Bu gidiıle bir çok 
kom§ularıruzı da geride bırakaca 1 -~r
nız. Türk ınisafirperverliği meıhur
dur, ODU Öteden bo!rl b-.u.ı. az. ._. .... _ ......... c:l 

belediye erkanından, vali Muhıttın 
Beyden gördüğümüz hüsnü kabul be
ni çok mütehassis ebnİ§tiı. Bu misafir 
perverliğe bri tükran mukabelesi ol • 
mak üzere, lstanbui belediyesi erki. -
mnın Sofyayı ziyaretini arzu ediyo • 
ruz. Bu ziyaret bizi çok memnun ve 
minnettar bırakacakbr ... 

latanbul belediyesinde gıpta gözile 
gördüğümüz bir nokta daha: Memur 
!ar çok iyi çalıııyor. Tarzı mesaileri 
ve vaziyetleri itibarile memurlar ara
ıında istikrar var. Bu nokta bizce çok 
mühimdir, Bulearistanda fırka reka • 
beti vardır, iktidar mevkiinde bulu -
nan fırka değiıince, memurlar da sık 
sık değiıtiriliyor. Bu hal de it üzerin
de fena tesir yapıyor.!' 

Bulgar dostlarnruz, bugün Pendik 
teki bakteriyolojihaneyi ziyaret ede -
cekler, yarın da Y alovaya gidecekler-
d~ . 

dükki.nı havi metriık ve kabili ihya 
bir çarşıdır. Koca Sinan inıa etmiıtir. 

2 - (Ali Pata çarıısı) Cedit Ali 
Patanındır. Mimarı Koca Sinandır. 
300 metre uzunluğunda, caddelere 
bet yerden antresi olan ı~lek, mamur 
bir çarııdır. 

3 - (E~ya bedesteni) Çelebi za -
marunda yapılmııtıt". Mamur ve me • 
tin bir eserdir. 

Güzel sanatlar kolenisi olan tarihi 
Edirnemizin koynunda bir sanat üs • 
tünlüğünü gösteren .. Dağ gibi Türkün 
sarsılmaz gövdesi ııibi serhadde da -
yanmıı duran .. O köklü, çalımlı Koca 
Sinanın kocaman ıaheseri; bir değil 
iıte o .... Gazi Türk ülkesi için dünya
ya hayltınyor, ses vf:riyor: 

Türk Edirne, Tüı·kündür. 
Mimar: Kemalettin 

Pollete 

Kaybolan adam 
Hala bulunamadı 
Hali vakti yerinde olan 

bu adam nereye gitti? 
Küçük Ayaaofyada oturan ve Kum 

kapıda ciğerci dükkanı bulunan ve 
z.ıı:ngir. olduğu söy 
\enen Hüseyin Ef. 
nin 18 günden be
ri ortada olmadığı 
nı dün yaznıııtık. 
Dün bir muharriri 
ıniz Eyübe giderek 
Hüseyin Efendinin 
kardeıleri Şaban 
ve Hazur efendiler 
le görüımüştür. Ha 
zur Ef. diyor ki: 

1 

"- Biz dört kar 
detiz, en büyüğü • 

Hüseyin Efendi müz Hüseyindir. 
Bend~n başka Şa

ban ve Celalettin namında daha iki 
kardeıi vardır. Hepimiz evliyiz. Şa • 
ban ile ben birlikte oturuyorum. Cela
lettin de ayrı oturmaktadır. Üçümüz 
de Eyüpteyiz. Karcleıler;mden Şaban 
ve Celiilettin Mezbaha hayvan kesici
leridir. Ailece iyi görüımekteyiz. Kar 
deıler biribirimize bağlı vaziyetteyiz. 
Aramızda bir dargınlık falan yoktur. 
Kardeıim Hüseyinin hali vakti iyidir. 
5 bin lira kadar piyasada kredisi var
dır. Bütün esnaflar?- parl\ verirdi. Ken 
dinin dört beı parça da emlaki var
dır. Bundan on .sekiz gün evvel mez· 
bahada sabahleyin kendisile görüıtüm. 
ve dedim ki: "Bugün dükkana mal gö 
türecek misin?" (götünniyeceğim) 
dedi. O gün lstanbula indi, bPn de E
yübe geldim. Hüseyinden aynldıktan son 
ra eve geldiın yatbın. Hastaydım ve 
dört gün solr.ağa çıkmadım. Dört gün 
sonra yolda tanıdıklardan biri. bana 
Hüseyinin dört günden beri mezbaha 
ya gelmediğini söyledi. Mezbahaya 
gittim ve kardetim Hüseyinin ortağı o 
lan Şükrü Efendiyi gördüm. Ka_rdeşi
mi sordum. Bilmediğini s7yledı. Bu
nun üzerine kardeıimin Küçük Aya -
aofyadaki evine git.tın. Ailesile ve ka 
ympederi Tevfik Efendi ile görüıtüm. 
Hüseyin Efendinin dokuz günden beri. 
ortada olmadığını söylediler. Biz Hü
seyin Eendiyi sizin evinizde olduğu • 
nu zannediyorduk. dedil0or. Bunun Ü· 
zerine kardeıimin resmini alarak poli 
se müracaat ettim ve resmini de ver4 

diın. Kardeıimin kayınpederi Tevfik 
Efendi polise haber verilmesini ve bu 
işin meydana çıkarılmasını istemiyor
du. "Belki birkaç gün >0nra meydana 
çıkar." diyordu. Polise ancak dokuz 
gün sonra mal\unat verildi. Bu esrar
engiz gaybubet hakkında zabıta tah -
kikatı devam etmektedir. Bu hususta 
bütün merkezlere bir tamim gönderil 
mittir. Dün Eyüpte deveran eden bir 
ıayiaya göre Hüseyin Efendiyi Jleşik
taşta görenler olmuı. Bakalım, ne çı· 
kacak? 

Kitap hırsızlığı 
Suhulet kütüphanesi sahibi Semih 

Liitfi Beyin Çarııkapıdaki deposundan ki 
tap çalan küfeci Ali ve Eınin ve Ahme
din bu kitapları Beyazıtta ve Ankara 
caddesinde kütüphaneleri bulunan Ni 
yazi ve Karabet ef<'ndilerin dükkaııla 
nna getirdiklerini yazmıttık. Kitap 
hırsızlarmdan küfe:i Ali, ve Emin, Ni 
yazi adliyeye verilmiıtir. Ahmet le ya 
kında Eskiıehirden getirilerek adliye
ye verilecektir. Aldığıınız malfunata 
göre zabıta yeni bir İpucu daha mey· 
dana çıkarmıı ve bu deponun bulun
duğu civardaki bir handa bir şahsın 
bu hırıızlıkta eli olduğu anlaşılmııtır. 
Kitapçı Niyazi Efendinin adamların
dan Tahir bazı iftaatta bulunmuıtur. 
Zabıta bu iz üzeriude tahkikata bat
layacaktır. 

Tutuşan minder 
Yıldızın Harp akademisi efrat ko

ğuıundan ot minderlerden birinden 
ateı çıkını§ :se de derhal söndürüimüt 
tür. 

Bir çocuğun parmakları kesildi 
Vatman Esat Ekndin.:n idaresinde

ki 83 numaralı tramvay arabası Ah
met Rahmi Efendi ismindeki çocuğa 
çarparak ayak parmaklarını keemiş • 
tir. Çocuk Züki"ir hastahanesine kal
dınlınııbr. 

Yunanistanda gör.duk erım 

Y unanistanla iktısadi 
münasebatımız 

İktısadi münasebatımız hergün biraz 
daha inkişaf bulmaktadır, fakat 

dikkat edilecek noktalar var! 
Kolll§U ve dost Yunanıatan bizim 

için son on sene zarfında iyi bir pa· 
zar olmu§tur. Bubıan ~'?nelerı, her 
memleketi koruma tedb;rleri almağa 
sevkehniıken bile; sıkı dostluk ve mü
tekabil menfaatlerimiz Yunanistanı 
ihraç mallaronız için pt:.zar olmak 
vasfını - bazı kayıtlarla - muhafa
za etmeğe sevketmiıtir. · 

Bazı kayıtlarla diyorum. Zira her 
memleket.in tediye ve tic..aret muva· 
zenesini tanzim yo1unda mesai aarfet· 
tiği şu devirde, Yunanistan da menr 
faatlerini korumak ıçin bıze kartı bu 
kadarcık olsun kayıtlar koymak zaru
retini hissetmiıtir. Bu kayıtlar hiç bir 
zaman ihracatıınızı tahdit maksadına 
matuf değildir. Bilakis ıstinat edilen 
nazariye ~udur: TürkiyeJen çok mal 
gelsin. Fakat muk,.bilinn<· kısmen ol
sun Yunan malı alınsın. Ve habrlar
dadır, muhterem lktısat Vekili Millet 
Mecliainde Yunanis .. anla yapılan tica.
ri anla§manın anah::..tlannı izah eder· 
ken Yunanistandan mal almanın bi
;ıim yüksek menfaatlerimiz iktızaıın
dan olduğuna bilha11a işaret eylemi§
ti. Filvaki çalııkan Elen milleti sana
yide tasavvurun fevkind,. bir terakki 
ve inkitaf göstermi& buluııuyor. Bu in· 
kiıafı Atinada Zappeion'Ja açılan da
imi sergide kolaylıl:la Rzmek kabil
dir. Mütehassıs ellerin lıazırladığı bu 
aergi, Elen sanayiinin kı~a bir zaman
da aldığı muvaffak neticeleri anlatı· 
yor ve gösteriyor .... 

• * • 
Yunaniıtanla aktedilmiş bulunan 

muvakkat ticaret itilafının müddeti 
bu ay sonunda nihuyet.3 eriyor. ÖnÜ
müzdeki aylarda tatbik edilmek Üze
re devamlı bir itilaf aktı için bugün
lerde Ankarada temas ve müzakere
lere başlanacaktır. Ve çok muhtemel
dir ki, yeni itilifn.ı.menın imzasına 
kadar geçecek müddet zarfında mu. 
vakkat itilaf hükümlerinin tatbikine 
devam edilmesi kararlaıacaktır. Akti 
mukarrer yeni itilafın anahatları hak
kında §İmdiden kat'i bir hüküm ver
mek imkanı yoksa cl.a, bu itilafın da 
muvakkat itilaf esaslannclan mülhem 
olarak tanzim edileceği zannedilebi
lir. Yani bono uaulü muhafaza oluna· 
cak demektir. Ancak yeai anlaımada 
hazine bonosu ile navlun bonolarının 
ayn bir mahiyet arzetmemesi, daha 
ziyade tek bono u•düne gidilmesi ih
ti:m.ali var~ır. Bu usulün, tatbikatta 
kolaylık ve sadelik temin edeceğin
den; taraftarlan çoktur. 

• • * 
Yunaniatana ihracatunız, içinde bu

lunduğumuz senenin dokuz ayında 
mütaleara ~eğer safhalar arzehniıtir. 
Eyliil aonuna kadat" komıu memleke
te 129,821 bat hayv11n, 6 parça ve 138 
bin 919 ton mal ihraç ettiğimiz tespit 
edilmiıtir. Bu ihracatın kıymeti 183 
buçuk milyon drahmiye oaliğ olmak
tadır. 1932 senesinin ayni aylarında 
ise, ihracabınız kıymet itibarile lehi
mize hemen hemen on milyon drahmi
lik bir fazlalık arzetmekle idi. Yun..,_ 

1...-ı ayırmak isteıniılerae de kabil ola -
mamıştır. • 

nistanın bize olan il.racalına gelinçe; 
bıı senenin dokuz ayında 13 muyon 
728 bin drahmıyi bulmuıtur. 19~- """ 
nesinin ayni aylannda a!!,;ak 5 miıyoı 
360 bin drahmiye baliğ olan ınraç 
kıymetine nispetle iki memleket u
caretinin bu sene Yunan.ıslan lehine 
bir inkiıaf gösterdiğini kaydetmek ıiı
zımdır. Biz bu inkiıaftan anc;..< 
memnun olduğumuzu, vt• Yunanista~ıı 
tatmin etmek arzusunda bulunduğu
muzu ifade eylemek isteriz. 

Yunanistana bu sene olan ihracatı· 
mızı teıkil eden kalemle,. araamda 
bilhassa hayvanatıbakariye ve maden· 
kömürü esaslı birer rakkam olarak te· 
barüz etmektedir. Geçen sene ihraç 
edilen 21,972 baı inek ye sığır yerine 
bu sene dokuz ay zarfında 31,647 baı 
sevkettiğimiz görüluyor Küçük hay· 
vanlara gelince, bu senerun dokuz a
yında 97,795 koyun ve keçi ve saire 
ihraç etmiı olmamıza mukabil geçen 
sene bu nispetin, ayni miıddet zarfın
da 139,855 i bulduğu aruaıılıyor. Kü
çük hayvan ihracatrmızm azalmıt ol
masını, mayıs ayma kadar Yunanİs• 
tanla bir itilaf akdctmiı olmamamıza 
ve Yunanistanın ihtiyacını Yugoslav
yadan temin etmekte olmaıına ham
letmek lazımdır. 

Maden.kömürü ihracatımız iae bu 
sene hemen hemen bir misli artınıfhr• 
Geçen senenin dokuz ayında Yuna
niatana 58,852 ton kömür ihraç etmiı 
olmamıza mukabil, bu sere ayni müd
det zarfı •'a ihracat yekunu 106,692 
tonu bulmuıtur. 

istatistiklerde Yunanistan& olan ba 
lık ihracatnnızın da mühim bir mev· 
kii vardır. Bu senenin dokuz ayında 
241,423 kilo tuzlu balık ihraç ettiği· 
miz görüli:_::or. Ya!nız son aylarda 
balık fiatleri biraz tenez:1:ül göster. 
mittir. Geçen sene nkkası (60) drah· 
miye "yani 75 kuru,a,, sahlan laker
da bu sene bir aralık (28) drahmiye 
kadar düşmüştür. Bu tenezzülün se
beplerini fazla mal göndermekte ara
mak laznndır. Son hafta zar~ında ise 
fiat yükselme İstidadı göıtermiı ve 
(30) drahmiye çıknııtbr. 

Bu münasebetle iıaret etmek lazım· 
dır ki, ihracatçılarımız 72'man zaman 
ticaret kaidelerini ihmalde her neden· 
se zevk duyuyorlar. Fakat bu ihmal, 
her hangi bir firma aleyhinde netice
ler vermek §Öyle dursun; bütün bir 
milletin menfaatlerini baltalamak gi
bi lam.iri müşkül, mes'uliyetli ve ha· 
zin neticeler doğuruyor. Meseli son 
zamanlarda bazı ihracatçılarmıızın 
lodostan müteessir olan, iyi hazırlan
mamı§ balıkları Yunanistana sevket
tikleri görüimüı ve bunl.ı.rdan 20 va
ril lakerda Pire'de deni~e dökü\müı
tür. 

ihracatçılara hassas olmalarını tav· 
siye etmek milli biı vaz'.fedir. Zira 
bu itler, Ahmedin, Meh.:;,ıedin ıahsi 
itleri değil, memleketin müıterek bir 
davasıdır. 

Mecdi SADRETTIN 

l Yerinde bir 
Teşebbüş 

Kavga eanaımda Celi.I bir aralık e
line geçirdiği ıivri bir makasla Ziya e
fendinin üzerine ablnuı ve makası eniı .. 
tesinin koluna saplaınııtır. 

Hızla saplanan makas Ziya efendi- Beyoğlu Halkevinde 
nin kolunun damarlarını keımiş ve Zi- 1 b• • t" 
ya efendi fazla kan zayi ederek düşüp yapı an ır lÇ ıma 
bayılnuştrr. Avukat Kohen EfendJıin teıebbü-

Vak'a zabıtaya haber verilmiştir. sü üzerine, ıehrimi7deki Musevi, Rum 
Ziya efendi hastaneye kaldırılmış. Celi.l ve Ermeni '!'Ünevverlerinin iıtirakile 
yakalanarak tahkikata başlanmışhr. evvelki gün Beyoğlu Halkevinde, Hal 

Kalp sektesinden kevi müdi=..ii Raıit Beyin reisliği al -
Suadiyede oturan askeri mütekait- bnda bir toplantı yapılmıştır. Bu top-

lerinden Cemal Pata evvelki gün saat lanbdan maksat Ti.•rk dılini, Musevi, 
17,5 ta Betiktaş tramvayı ile Karakö- Rum ve Ermeni vatandaşlarıınız ara-
ye gelirken, üzerine fenalık gelmiş, der- smda yaymak ve daha dc.ğrusu türk • 
hal bir eczan<;ye götürülmüştür. çenin anadili olarak kullanılmasını te 

Cemal Paıa burada kendini kaybet- min etmektir. Bu maksat etrafında 
ıniı, düşüp ölmüştür. 

Hırsızlık Yapılan muayene neticesinde ölü- cereyan eden müzakereler neticesin -
Beyoğlur•.ia Kalaycı sokağında otu mün kalp durmasından olduğu anlaııl- de (Türk dilini yayma cemiyeti" is -

ran Osman Efendi polire müracaat nuştır. mile bir cemiyet kurulmasına karar 
ederek odasında bulunan bavulundan Namaza giderken verilmiştir. Müteıebbislerin yapacak -
ı O lirasını Mehmet namında bir •ah • ları ikinci bir toplantıda cemiyetin 

• Çubuklu sakinlerinden doktor Rifat . . . . . 
sın çaldığını iddia ebni• ve Mehmet ruzaınnamesının to.nzımıne çalışıla • • Bey evvelki gün öğlen namazına gider-
yakalanmııtır. ken fücceten vefat etmiıtir. cakbr. 

Havadan gelen ölUm iki hırsız Halkevinin yeni teaiı edilen Bey -
oğlu ıubesi, bu hu1usta pek kıymet • 

Dün ıabah ıaat 8,5 ta Tepebaıı Ga- Ligor ve Altın Dit Ali isimlerinde tar hizmetler ifasına namzet bulunu-
lipdede caddesinde Angon lsakın 518 iki hırsız yakalanmııtır. Hırsızların 
numaralı du .. kka'mnda •ıraklık eden Rab- ·· dd" ·· ··ın1 · b" d"lm" . yor. Buraya esasen bazı Musevi ve • mutea ıt curu erı teı ıt e ı ıttır. 
mi dükkan kilitlerini açarken 0 sıra o- Hırsızlann ba§ka arkadatlan olup ol- Rum gençleri devam etm-ıktedir. Türk 
radan geçmekte olan henüz hüviyeti madığı tahkik ediliyor. Muıevi, Rum ve Erıneni gençlerinin 
anlaşdamayan 11 Yatındaki bir çocu- Ç t b ·ı bu milli kültür mÜ4'saeseaınde bir ara• 
ğun üzerine düımüı ve çocuk hastane- arpan 0 OmO 1 da bulunmaları, Türk dilınin bu vatan 
ye nekledilirken yolda vefat etmiıtir. Şoför Eminin idaresindeki otomobil datlarımız arasında yayılmaıma bü • 

Otelde öl Um Çarı•kapıda askeri tıbbiye talebesinden yük bir vesile teıkil edecektir. Beyoğ-
Necdet efendiye çarparak muhtelif yer- lu Halkevi, gençleri cezbedecek spor, 

Sirkecide Şahinpaıa otelinde oturan !erinden tehlikeli yıoralamııtır. beden terbiveıi, lisan deı:leri, mütalea 
Hopalı llyas isminde bir şahsın vefat Necdet Efendi hastaneye kaldmlmıı, salonları gibi gençler için çok faydalı 
ettiği polise bildirilıniştir. Yapılan mu- şoför yakalanmııtır. teıkilab sinesinde toplanıııhr. Bura -
ayesinde veremden öldüğü an1a,.1mq- Atlar gemi azıya alınca.. da oıe1 veya pansiyonda oturmak mec 
tır • buriyetinde bulunan kimoeler için de 

Makasla eniştesini yaraladı Evvelki gün Şiılid" bir kaza olmuı, sıhhi ve her türlü konfürü havi odalar 
bot bir araba üç kişiyi yaralamıştır. vardır. Arzu eden gençlere türkçeden 

Fenerde oturan Ziya efendi ile ka- Son süratle gelen çift atlı bir ara- maada ecnebi dillPri için kurlar açıl-
yınbiraderi Celi.lin aralan bir mesele - ha Şitlide kestane satmakta olan Salih mıştır. 
den dolayı açılımı ve evde sık sık kav- isminde birine çarparak devirmiı, bun- Bu müessesenin, türkçeyi diğer 
ga etmeğe başlam1şlardır. dan sonra sebzeci Selime çarpmış, onu unsurlar arasında y.:1.ynıa uu~usu 

....... ,.n B"urıı .... •• :~rninrleki C"l\J'7": .. : , .. ,,, ,.t. 
~<ll'ında (Darülmecanin) ve (Medresei 
tıbba) binalarının ki bugün Tunca 

•uıarına sert akisler yaparak yüksek 

Evvelki akşam kayın biraderle enişte da devi.rınit ve ağır ceza hakimi Asım ki vazifesini ifa ederken en büyük Ü· 
:At!ıspor kulübü azasından Macar sefiri M. Tahi'nin Felemenk sefare- evde otururlarken gene eski mesele ta· beyin hizmetçisi Zehra hanımı da yu- midi Türk gençliğinde olduğu ıüphe-

,; n n'l'''i dolayn•le şerefine Ankarada bir av koşusu etrtip edilmiftiT' :~:::rıı:iı ve aralannd~ tekrar kavga çık. varl~~b~~:~ ~~:"!i!°y':~!,tu:ğ,r ve leh- ı:~~:i:::.J!~~et~e~ek:: ~~:;'..~ir ~~~d!~~? 
Resmimiz ava iştirak edenlerle, koşuyu müteakıp M. Tahi şerefine ve Evde bulunanlar araya girerek bun- likelidir. Araba sahib~ yakalanmııtır. dikleri görü'.mekterl;r. 

· · • ·· ll!r~rn~e~k~ı~e~d~iL·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Balkan haberleri 

Yugoslavyaya giden Bul

MiLLiYET PAZAR 26 TEŞRiNiSANi 1933 

Ergaııi hattı • • 
ıçın 

(Başı 1 inci sahifede) 

Yeni kararlar 
Kömür siyasetimiz 

Adliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü Bey 

Avrupaya gidecek 

• 
Memlekette 

gar, Yunan gazetecileri 

nin işletilme-5İnİ tem.İn için hem ikrami· 
yeli, hem yüzde (5) faizli 12 milyon li
ralık bir dahili istikrazın birinci olan 
4 milyon liralık (A) tertibinin satışı 
geçen sene tamamen-bitirilmiıti. 

Milletin bu istikrazda gösterdiği a
laka her teYde esas olan milli itimat 
nefsimizi kuVYetlendinniı, milli tatar· 
ruflarla büyük illeri ba§IU'llla kudretini
de iıbat eylem.itti• Bu para ile şimdi 
demiryolu parça parça ihale edilmiı, 
hattın yapılmasına da baılanllll§tır. 

(Başı l inci sahlJcde) 
takdirde memleket ilk senelerde sene 
de yarmı milyona ~·aran bir gelir te • 
min edebilcıcektir. 

Yaptığımızı tetk 'kata nazaran Bo
ğaziçindeki yirmiye yakın kömür_~.,- 1 
posu içinde bet mühimmi ecnebi va • 
purlara tranait şeklinde ~etirdikleri 
ecnebi kömürünü vermektedırler, Bu su
retle kabulü muvakkat şeklinde mem 
lekete gİl"en ve ecnebi gemilere ihra
kiye olarak verilen yabancı kömürü • 
nün mik.dan yüz bin tonu bulmakta • 
dır. Bu ıekilde memlekete hiç faydası 
olmadan dönen para dört yüz bin lira 
kadardır. Maamafih bu deporlardan 
ecnebi kömürile beraber karııtırarak 
Türk kömürü satanlar da vardır. 

Mu"yene ve tedavi edilmek üzere 
şeh~ize ırelmiş olan Adliye Vekili 

Aydın 
Aydınlanacak 

Elektrik kooperatifi 
faaliyete geçiyor 

BELGRAT, 25 (A.A.) - Avala A· 
janıı bildiriyor: Vreme gazete.si, ihi
ren Yugoslavyayı ziyaret ederek mem 
Jeketlerine dönmüş ola« Yunanlı ve 
Bulgar gazetecilerin net· iyatı dolayı • 
oile bir makale neıretmi§tir. Bulgar v<ı 
Yunan gazetecilerinin ı ·.e§riyab, son 
ıenelerde Yugoalavvanın elde etmiı ol 
duğu terakkiyatı göstermektedir. Bul 
gar gazetecileri. Yugosla~yanı~ ~om~ 
ıulariyle olan iyi münaaeb~t1erIT? k~v. 
vetlendirmeai husu5undakı faalıyetmı 
kabul ve te.tlim ve onun harici müna
oebetlerde taki pettiği uzlaşma zihni
yetini takdir eylemek istnarında kal
mı,lardır .. Vereme gazett:aİJ Bulgar, 
gazetecileridn men·leketi tenkit zih • 
niyeti ile ziyaret etınif, yain12 meslek 
taılan iel ve münevverlt'rle değil ay· 
ni zamanda köylülPrle t.-111asta bulun 
mak fırsatını elde eylemit olduklarını 
yazmaktadır, Bulg!lr gazeteciler', her 
taraftan Balkan milletleri arasında bir 
itila ve mukarenet vücude: getirilme.si 
ne öteden bt>rİ muanz C'~an Sofyanın 
bazı yarı reomi mahafili ıimcli de Yu
goslavyanın vaziyetjni bitarafane tas 
vir eden gazeteciler aleyh.ine bir mÜ· 
ca-dele açmı,lardır. 

Bu'garlar bir tUrkolojr müte
hassısı yetiştirecek 

SOFYA, 25 (M!lliyet) - Bulgar 
Maarif nezareti, 0bman],1ar zamanın 
dan kalma ferman, berat ve saire gibi 
evrakın ve taı eserlerin tetkik edilme
si ve bulgarcaya çevrilmesi için bir 
türkoloji mütehassı"ı yet~~tirmeğe ka
rar vermi~tir. Bu tl'.lebe, 11ezaret he -
sabına evvelen Şuır.nud"ki ekalliyet 
Türk mekteplerinde okuyacaktır. 
Mir gazetesi i•e bu talebe • 
nin Şumnu yerine l.tanbd Türk mek
teplerinde o1,cutulm~sıru t .svsiye ebnek 
tedir. Ayni zamand'l lsta1'bulda türk
çeden maada az çok farisi ve arapça 
ya da vakıf olacağı iıaret edilmek • 
tedir. Gene ayni gazete, şimdiye ka-
dar Bulgarlar arası!1ıda eser tercüme 
edecek temiz okur, yazar ve konutur 
bir türkoloji mütehassısı yetişlirileme 
diğine de teessüf etmektedir. 

Bulgaristandan uzum ceviz 
ihracatı 

SOFY A, 25 (Milliyet) - Bulgari• 
tandan simdiye kadar ihraç edilen ü
zümler 2000 vagona çıkmak Üzere -
dir. Dün de ihraç edilen mikdarla 
1919 vagon.- bulmuştur. Praga ile Ber 
lin Bulgar sefarethanelerinin bildir -
diklerine göre oralarda, Bulgar üzüm 
]erinin fiyatları yükselmektedir. Me • 
seli Berlin pazarında 100 kilosu 50 -
56 marka satılmaktadır. Dün de bura 
dan 2 vagon ceviz ihraç edilmiştir. 

Bununla bu sene umumi ceviz ihraca
b 91 vagona çılmuıtır. 

Bulgar mekteplerinde komü
nist propagandası 

SOFYA, 25 (A.A.) - Bulgar Ma
arif nezareti Üniversite ve liselerde 
komünistlik yiizünclen talebelerin bi. 
diseler çıkarmalarmı ve mekteplerde 
ki inzibatın gevıeklığine atfetmekte • 
dir. Bu sebeple, ne-.aret müfettişleri
ne sıkı emirler vermittir. Propagan .. 
da ve tahrikat yap!tnlar derhal mek -
tepten tardedilecel,ıir. Dün de akade 
mi heyetinin akdettiği bir içtimada 48 
komünist talebe müebbecien Üniversi
teden tardeclilmiılerdir. Gene talebe
ler araaında komünistlık tahriki.b 
yapmakla ittiham edilen Aytos lisesi 
müdürü Gançev ve muallime Kalpak· 
çiyeva ile bir muallim daha, azleclil • 
mişlerdir. 

Sofya metropoliti BU kreşe 
gidiyor 

BOKREŞ, 25 (Milliyet) - Üniver
sul bildiriyor: Yakında Sofya metro • 
politi Stefan Roma'lya patriği Miron 
Kristiya'yi ziyaret f'tmek üzere Bük -
reıe gelecektir. Buradaki ruhani teşek 
küller bu zivarete biıyük bir ehemmi
yet vermek~dirler •• 

Şüpheli adam 
BÜKREŞ, 25 (Milliyet) - Kösten 

ce sahilelrinde dolasan §Üpheli bir ıa 
hıa yakalanmııtır. lsticvabında, evve • 
len seyyah bir Bulgar, olduğunu bila
hara da Protogerof taraftan ve ihtilil 
ci olduğunu söylemiıtir. ismi de lvan 
Grigoriev'dir. Bir ay evveli Bu1garia -
tandan kaçarak Romanyada seyyah 
gibi dolaımaktadır. Köstence sahilin
de ise, lstanbula kaçmak için vapur 
gözletmekte olduğunu söylemiıtir. 

Balkan başvekilleri BUkreşte 
toplanıyor 

BOKREŞ, 25 (A.A.) - Romen rad 
yosu ki.nunuevvel ayında Balkan mem 
Jeketleri Baıvekillerinin Biikreıte top
lanacağını bildirmi§tir. Bu ziyarete 
Bulgar Ba,vekili M. Muşanov da işti
rak edeceklerdir. 

Bulgar artistleri 
SOFY A, 23 (Milliyet) - Sofyada 

ki (Artistler cemiyethi) Bulgar Maa
rif nazın M. At. B..>yaciyev'e bir he -
yet göndermişlerdir. 

Heyet, Bulgar artistlerinin fen va
ziyetinden bahsederek, memleket da
hilinde ecnebi artist gruplarının tem • 
.siller vermesine müsaade ediJmemesi 
için ricada bulunmuştur. Nazır bu ar 
zunun yeri.ne getirileceğini vadetrpİf 
tir. 

Maslak faciası nasıl oldu 
(Başı 1 inci sahifede) 

gelemiyeceğim, matbaada kalacağım, siz 
gidiniz dedim. Refikam kalmak iste
mekliğimden ıüphelenir gibi oldu. Maa
mafih sesini çıkarmadı. Otomobilime 
bindirdim. Onu Kadıköy vapuruna ka
dar getirdim. Köprü üzerinde bırak
tun. O afağı inince ben de otomobilim· 
le Beyoğluna hareket ettim. 

Yemek yiyip matbaaya dönecektim. 
Yemeği Lala birahanesinde yemeği .dü
ıündüm. O zamanlar da Lala birahane
sinin bulunduğu caddede inşaat var
dı. Otomobiller oradan işlemiyordu. 
Ben de Glavani sokağından dolaşarak 
otomobilimi kazmirci Ali Rrza mağaza
sının önünde bıraktım. Kapısını kilitle
dim. Fakat kontak anahtannı üzerin
de bıraktım. Sonradan öğrendimiğe gö
re ön camı da dört parmali: kadar açık 
kalmış. Bu esnada saat 20,20 idi. Lala 
bira!ıanesine gittim. Orada arkadaşları
ma rast geldim, bir iki bardak bira iç
tik. Saat 9,45 veya 9,50 de birahane
den ayrılMak sokağa çıktım. Ameri
kan lokantasına kadar gİde<ek yemek ye 
mek niyetinde idim. Caddede ilerler
ken bir kaç arlıadaııma rast geldim. On
larla konuşurken farkında olmadan A
merikan lokantasını geçmjşı ve Taksim 
meydanına kadar gelmişim. O zaman 
refikamın Göztepeye gidip gitmediğini 
ve lstanbuldaki evde kalması ihtimalini 
düşündüm, belki gitmemiş , eve gel
miştir diye bir tramvaya atlayıp Şişli
deki evime gittim. Refikam gelmemiş
ti. T erı yüzüne döndüm, gene tramvay-

Milliyet'in romanı: 73 

la Taksime geliyor,dum, Yolda aklıma 
arkadaşım izzet beyle beraber bir oto• 
mobil gezintisi yapmak geldi. Tram
vaydan İnmedim, doğru Tepebaşına git
tim ve izzet beyi apartunanında bul
dum. Yatmıştı, otomobil gezintisi tek
lif ettim. Kabul elti, çıktık ve otomo
bilin bulunduğu yere geldik. Fakat o
tomobil bıraktığım yerde yoktu. Ne ya· 
pacağımızı dütündük. izzet Be polise 
haber verelim dedi. Gittik polis mer
kezine haber verdik. Ben nihayet mat
baaya döndüm. Aradan bir saat geç
mişti ki komiser Mucip bey bana tele
fonla otomobilin bulunduğunu bildir· 
eli ve beni Beyoğlu merkezine çağırdı. 
Ben saat bir vapurile Göztepeye gide
ceğimi ve ertesi günü karakola uğraya .. 
cağnnı bildirdim. 

- Aman şimdi geliniz, bir de vak'a 
var dedi. Kalktım, bir otomobile bin
dim, gittim, oradan beni Pangaltı mer
kezine gönderdiler. Pangaltı merkezin
de ifademi aldılar, sonra da jandarma ka
rakoluna gönderdiler, gece saat dörde 
kadar jandarma karakolunda kaldım, 

Vak' anın mahiyetini söylemiyorlar, 
sadece otomobilin parçalandığını bildi
riyorlardı, Nihayet saat dörtte beni 
vak'a mahalline götürmek istediler. Müd 
deiumumi ve seyrü sefer memurları 
gelmeden vak'a mahalline gitmekte bir 
mana olmadığını söyledim. Müddeiumu
mi ve seyrü sefer memurları ertesi ta· 
hah geldiler, vak'a mahalline gittik. 
Beni Zincirlikuyu karakolundan Maslak 
karakolu·na götürdöler. Orada öç gün 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da sinema 

Yazan: VICKl BAUM 
Dontor Olafııon uzun boylu, saçlan 

"um renginde bir adamdı; gözleri i.>
deta yok gibi bir §eydi, zira gözlüğü
nün nıııf daire ıeklindeki kalın camla
rı gözlerini tamamen örtüyordu; hu
li\lkar bir tavırla hastanın ta yanma 
yaklaştı. Mutat aualler, mutat muaye 
ne. Parmakları, sig~ra ile. çocuk sabu 
nunu kokuaundan müre...kep bir ko
ku kokuyordu. Drak:e İal<0nilen izaha~ 
tı veriyor. Sekiz sa:,.t df'vam eden bir 
ıancr, kalp ağrısı, raşe ve sıkınb buh 
ranı geçirmişti. Sekiz saatlik iatirap 
İnsanı değiıik bir bale getirir. insan, 
her şeyi kendi haline bırakan bir cismi 
camit olur. Drake, omuzlan hafifçe 
öne mütemayil, oturmuş başından ge 
çenleri anlatıyor. Üstünde haif kah
ve rengi kostümü, yakasında, şelilele 
re son gidiıinde topladığı ve aolmu§ 

yıldızlarının romanı i" 

Terc.zme: KAMRAN ŞERiF 
vahşi menekşeler vardı. Soyundu, gü
zel gövdesini göstet'di, uslu uslu nefes 
aldı, eğildi, hicabı hacizini gerdi11 o
turdu ve bekledi. 

Doktor: 
- Hmmm! ••• dedi. 
Vaziyeti Winslow'daki doktordan 

daha ciddi görmüş olduğu anlaşılıyor 
du. Şayet hastanın kör bağırsağı ol
saydı, oradan şüphe edil.~bilirdi, fa. 
kat maalesef kör bağırsağı yoktu. 
Doktor Olafson hastuma o kadar 
dikkatli baktı ki, onu artık kendi de 
görmemeğe başladı. 

- Şimdi ne duyuyor•unuz? 
- Biraz.. Şey .. içimde sanki ha-

fifçe zehirlenmişim gibi bir his var. 
Midemde bir sey var... Surada ... on
dan kurtulabilsem, bi,- Şeyim kalmı
yacak ••• 

lstikrazın bugünlerde ikinci tertibi
ne ait (B) tahvilleri 9 kanunuevvel 933 
te satılmağa çıkanlacaktır. 

Kayıt müddeti 11 kanunusani 934 
akşamına kadar sürecektir. Bu istik
razın faydalarını bütün Türk milleti da
ha geçen senedenberi bilmektedir, ki 
onun da hülasası ıudur: 

1 - Bir kere istikrazm muvakkat 
veya kat'i tahvilleri, bunların kuponları, 
bunların tediyelerine ait evrak ve se
netler, faiz veya ikramiyeler ve bütün 
diğtt muameleler istikrazın tamamen 
i'tfauna kadar her törlii vergiden affe
<lilmiıtir, 

2 - Bu istikraz tahvilleri1 umumi 
ve mülhak bütçelerle idare edilen daire 
ve müesseselerce ve vilayetlerin husuıi 
idareleri ile belediyelerce yapılacak mü
zayede, münakasa ve mukavelelerde te
minat akçesi olarak itibari kıymeti ü
zerinden baıa ba!I kabul olunur. 

3 - Milli hazinece satılınıt ve sa
tılacak milli emlak için de başa baş ka
bul edilirler. 

4 - En küçük tahvilin bedeli, ge
çen seneki birinci tertipte olduğu gibi 
gene 20 liradır. 

işte tahvillerin hiç birinde bulunma
yan niıanelere malik ve her bakımdan 
pek karlı olan bu istikrazın bu terti
binin satı§mda da, birincisinde oLduğu 
gibi, halkımızın alakalanacağı ve bu 
suretle tasarruf edilmis milli paralan· 
mızın ödeyeceğini, milli iktısadıınızın 
genişleyeceği, milli refah ve saadetin 
artacağı tabiidir. 

kaldım. Vak' anın ertesi günü ölen jan
darmanın zabiti geldi. Beni anadan doğ
ma çırçıplak soydu, cebinden b;. oer
tavsız çıkardı ve bütün vücudumu ınua
yene etti, yara ve bere izi arıyordu, bit
taıbi bir feY bulamadı. 

Reis Hikmet Bey, Alaettin beye sor
du: 

- Demek şu kararnamede okunan 
vak'adan haberiniz yok. Bu kazayı siz 
yapmadınız. 

- Hay>r efendim. Benim kazadan 
haberim yok. Otomobilim çalınmıştı. 

- Siz jandarmada ifadenizi bizzat 
kendiniz mi yazdınız? 

- Evet efendi=. 
- Bu kendi elinizle yazdığınız ifa-

de doğru mudur 
- Evet efendim. 
- Yani inkar etmiyorsunuz? 
- Hayır efendim. 
- Ve doğrudur diyorsunuz? 
- Evet efendim. 
- Peki .... Pek ala. 
Aliıettin Bey birden atıldı. 
- Yalnız efendim dedi, Pangaltı 

merkezinde .•.• 
- Si;e Pangaltı merkezindeki ifa

denizi değil, Jandarmada kendi eliniz
]e yazdığınız ifadenizi soruyorum. 

- Evet efendim gene oraya gelece
ğim ... 

- Buyurunuz .• 
- Efendim Pangaltı merkezinde sat-

hi bir şekilde ifademin almdığını arzet
miıtim.. Orada ifade verirken sözü u
zatmamak için Lala birahanesinden çıkın 
ca Galavati sokağından çıkarak doğru 

otomobilimin bulunduğu yere geldiğimi 
söylemiştim •. 

- Pangaltı merkezinde söylediğiniz 
bu cümle doğru değil öyle mi, jandar• 
madaki ve buradaki ifadeniz doğru, yani 
Lala birahanesinden Taksime gittiniz .. 

- Evet efendim. Jandarmada ifa
de verirken ifadelerde mebaniyet ol
masın diye Pangaltıda verdiğim bu ifa
deyi düzeltmedim, orada da ayni ifa
deyi verdim, jandarmadıı.ki ifadenin yal
nız bu noktası yanlıştır. 

- Peki sonra ifadenizi değİ§tİrıneğe 
neden lüzum gördünüz? 

- Efendim, müddeiumumi bey her 
ıeyi delillerile söyleyiniz diyince bu 
küçük yanlışlığı düzeltmekte ve gerek 
jandarmadaki , gerek Pangaltı merke
zindeki ifademi değİ§tİrmekte mahzur 
görmedim. 

Reis Hikmet Bey müddeiumumiye 
sorulacak ba§ka bir teY olup olmadı
ğını sordu. Müddeiumumi ıahitlerin 
celbini istedi, muhakeme ıahitlerin mü 
zekkere ile celbi ve otomobilin kayboldu
ğu zaman Beyoğlu merkezinde tutulan 
zabıt varakasının getirilmesi için 2 
kiınunuevvele bırakıldı. 

- Zehirlenmek mi? .•. Neden? 
Konserve fi18-n nn ,:ediniz? 

- Hayır •.. dah~ ziy,ulc cin İçtim .• 
son günlerde ne zaman cin içsem böy 
le oluyor. Viski İçtiğim >aman bir ıey 
yok. Fakat cin içer içmPz ..• 

Doktor daha insani bh· eda ile: 
- Yok canım, dedi. Bana kurt 

masalı an1atmayınız. Bütün Amerika 
da insanı zehirliyebilecek bir damla 
bile cin yoktur. Cinde tehlikeli olan 
kemiyettir, keyfiyet değil ... ben sizin 
yerinizde olsam viski içeıim, madem 
ki cine karıı iptilinız var ..• ne dersi
niz? 

- Beni §U midemdeki dertten 
kurtalabilse:ıiz, bir şeyim kalmıya
cak. Hasta değilim. 

Oliver bu söz]eri kemali tevazula 
söylemişti. Nüfuzlu insanların latife
lerine karşı nasıl gü1Üm$enirse, öyle
ce terbiyeli terbiyeli gülümsedi. 

- Pekala. Size evvelemirde kü
çük bir mide lavaj. yap'1lhm. Çok eğ
lenceli bir ıeydir. Sonr:ı bu gece bu
rada yatarsınız, yarın ne yapacağımı
zı düşünürüz. Sizi ayağa ka1dıraca
C{ız, merak etmeyin Zaten hastahane 

Bazı kimseler ecnebi kömürü İt • 
hali.tr ve vapurlara verilmesi mene -
dildiği takdirde ecnebi vapurlannın 
Türk kömürünü kalöriai az olmasın -
dan dolayı almıyacaklannı iddia et • 
mektedirler. Filhakika ecnebi kömür 
!erinin 8000 e kadar yükselen kalöri
sine mukabil 1'.irk kömürlerinin ka • 
lörisi 6000 ile 7500 arasındadır. Fa • 
kat bu iddianın hakikatle pek alaka
sı görülmemektedir. Bilhassa lktıaat 
vekAletinin verilecek karar üzerinde 
uzun telkikattan ve durduktan sonra 
en iyi ve faydalı şekli tercih edeceği 
muhakkaktır. Geçen sene havzadan 
400 bin ton kömür ihraç <>dilmiş ve bu 
memlekete 3, 784,000 lir" bir para ge
tirmiştir. Alınacak ilk tedbirle bu ih
racabn yanın milyon tonJ keçmeıi mu 
hakkak görülmektedir. Bugün Ereği! 
ve Zonguldak limanlan bilhusa va • 
purlara kömür veırnek nQ)<tasından 
müsait ve emniyetli olmadığından va 
purlann kömür alması için lstanbul 

lstanbul depohrında ecnelıi 
kömiirler 

en tabii bir yer olarak bulunmakta• 
dır .. Kömürlerimiz lhraç edilirken fi. 
vat itibarile rekabeti pek müşkül bir 
;eviyede bu~unmal:radır. Bu i~.ibarl~ 
bilhassa Akdeniz havzaslllda Turk ko 
mürü sjiratle ıöhret almağa ba_şlamış
tır. Dahilde bir ton kömür 9,5 !ıraya ol 
duğu halde ihraç edilen Türk kömürü 
4 Türk lirasından satılmaktadır. Bu 
satış kömür ınüstahsillerine ton başı -
na laakal üç lira z:.-.rar görmektedir. 
Yeni verHec~k kararlar ayni zaman "' 
da kömür siyasetia~izin p?"ogramını çi 
zecektir. 

Öz Türkçe 
(Başı 1 inci sahifede) 

türkçe birkaç karıılığını, ne suretle 
istimal edildiğini kılavuzda göstermek 
tedir. Bu kaqılıklardan birinin terci
hi efkan umumiyeye bırakılacaktır. 
Bu suretle toplanacak kelimeler, iki 
sene sonra vapılmağa başlanacak o • 
lan büyük Türk Hi,,atinm esas keli • 
me)erini teskil edeecktir. Encümen, 
kılavuzda basılacak kelimelerin. ba • 
sıtmadan evvel J?Bzctelerle nesrini de 
dü,ünmektedir. Kılavuzmı birden mi, 
yoksa forma forma mı nesredileceği 
de henü ztakarrür etmemistir. Dil kol 
larının mesaisi §İmÔ.İye b:n dar olduğu 
gibi. bundan sonra da her ay gayri 
mevkut olarak ·nesredilen bültPn<le t•f
si1ltile intişara devam edecektir. Ye
ni ıstılahlar1n ve gramerİrJ mektep1er 
de ne vakit tedrise ba~IanacaPt henüz 
kativetle takarrür etmemi~ti•. Fakat ı<e
lecek sene nihıwetine kadar rıerek 
ıstılah ve lilerek ~ramer işlerinin ta -
maJ?'PY\ biteceP.i ve nihavet l 93!i se -
nei t:edt"isive-.lnde mektPplerde okutu-
),.ca~ muhakkaktır. O vakte kadar 
kitaplar hazırlanmış olacaktır.,, 

de bulunduğunuz müddetçe cin içmi
yeceksiniz. 

Doktor Olason bu n~ticeye vasıl 
olduktan sonra elelrtrik 'iline bastı. 

- Hemıire sizi hazırlasın. 
Neıeli hemıire göründü, hastayı 

doktor Olafoson'un hususi ·kliniğinde 
bir odaya götürdü ve hazırlamağa 
baıladı. 

Hasta denilen mahluk, iradesiz, 
karaktersiz, cinıiy~~siz Lir §eydir. ().. 
nun içindir ki, Edward O. Drake de
nilen insan 62 numara oimuştura 

Neıeli hemşire, yolda, laboratuar
dan çıkan, suratı çil içinde diğer bir 
hemşireye: 

- 62 Ntımara için bir mide 18.vajı, 
dedi. 

Suratı çilli hem:;iye bitap bir hal
dedir: Sertabibe bütün ameliyatlarm 
da yardım ettiği için siniıleri artık ta 
hammöl edemez bir hale geliyor; saç 
ları eter ve sair uyku ilaçları koku
yor. 62 numaralı hasta bu kokuyu ta
nıyor: Aı'lnesinin yatak odası böy]e 
kokardı. Tübü uslu bir çocuk gibi Y\lt 
tu ve mide li.vajı ameliyesine kendini 
terketti. Ameliyat doktoı un tarif etti-

5araç oğlu Şükrü 

Beyi muayene e • 
den doktorlar dün 
tedavi buıuaunda 
kat'i kararlarını 

vermiıler ve Vekil 
Beye Avrupaya git 
melerini tavsiye bu 
yurmuılardır. Ve -
kil Bey yarın veya 
öbür gün ıehrimiz 
den Avrupaya ha
reket t0deceklerdir. 
Sıhhatleri endişe e 

A YDN, (Milliyet) - Aydıı:ı 
tehri elektrik kooperatifi fa.aliye· 
te geçmek üzeredir. Gerek idare 
heyetı ve gerekse müessis azalar 
ortak yazmak hususunda çok çalışı 
yorlar, ve ortak adedi her gün ka· 
barıyor. 

Aydında bugün mevcut olan 
elektrik tesisatı yurtta mevcut o· 
lan tesisatın en kötüsiırlür. Bu iti· 
barla Aydm!ılar, Aydını aytınla· 
tacak elektrik kooperatifini faali· 
yete geçirmek hususunda sarsıl· 
maz bir azim ve imanla çalışıyor· 
lar ve ilerliyorlar. 

ŞOKRO BEY Jilecek bir derece
de olmamakla be -

raber Avrupada tedavi zarureti kat'i 
görülmektedir. ' 

ANKARA, 25 (Milliyet) - Adli • 
ye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey, yarın 
tedavi için lstanbuldan Viyanaya ha • 
reket edecektir. Şükrü Beye kimin ve 
ki.Jet edeceği yann anla~ılacaktır. 

Bir kısım 
Mektep binaları 

(Başı 1 inci sahifede) 
Malche tetkikata baılamııtır. Tetki 
kat ıüratle ikmal edilecek ve bu bina
lar elveriıli görüldüğÜ takdirde bu • 
ralarda derhal yeni hastahaneler açı· 
lacaktır. Bu takdirde kız muallim ve 
lstanbul lisesile birletmit olan Erkek 
muallim mektepleri Haydarpa§adaki 
eski Tıp fakültesi binasına nakledile· 
cektir. lstanbol Erkek lisesi için de 
tehrin merkezinde baıka bir bina bu
lunacaktır. Yeni hastahanelerde bir 
çok enstitüler de tesis olunacaktır. Bu 
meyanda en mühim olarak kanser ens 
titüsü vardır. Oniveraite için yapıla • 
cak bir milyon dört yÜz küsur bin lira 
bu yeni tesisata sarfolunacaktır. Aldı· 
ğımız maliiı:nata göre gelecek sene Ü
niversiteye bazı kürsüler için daha 
birkaç ecnebi profesör getirilecektir. 
Evvelki gün Tıp fakültesinde bir ec -
nebi profesör ders verirken ıayaru dik 
kat bir hadise olmu9tur. Profesöre su
al soral) bir talebe almanca olarak su 
allerini :sormuştur. Bunun üzerine ec -
nebi profes?r: 

- Burası Türk Üniversitesidir. 
Türkçe sual sorunuz. Filvaki ben tü~~ 
çe bilmiyorum. Fakat .yan~~~ terc~
mannn vardır. Söyledıklerınızı tercu
me eder. Ben de yakında türkçe öğre
neceğim ve size takrirlerinıi türkçe 
vereceğim." demİ§t;r. 

Bunu:ı üzerine pnılesÖt" alkışlanmıı 
tır. Üniversite idare. heyeti dün rek -
tör Neşet ömer Beyin riyasetinde top· 
!anarak dah'li talimatnamelerin ikma 
!ine çalışmıştır. Vali ve belediye reisi 
Muhittin Bey dün llnivel'•iteye gide • 
rek rektör Neşet Ömer Beyle görüı • 
mÜ§ ve ş.ehir hastahanelerine ait bazı 
izahat vermiştir. Ecnebi profesör]er • 
den Şuvatz, geçenlerde kendisinin 
hangi Türk profesörünü i•tihlaf ettiği 
ni sormuştur. M. Şuvartz kendinden 
evvel ayni kürsüde Hamdi Suat Beyin 
ders qkuttuğunu öğrenince: 

- Bu istihlaftan çok müteessir ol
dum Hamdi Suat Beyin yanında Al
man~ada talebelik yaptım, demiıtir. 

Spor 

Dünya kupası maçları 
etrafında 

1934 senesinde ltalyada yapılacak bey
nelmilel futbol şampiyonasına girecek 
takımları tesbit için, bu müsabakalara 
iştirak edecek milletler muhtelif grupla
ra taksim edilmişlerdi. Türk.iyede bu me
yanda Türkiye-Mısır-Flistin'den müte
şekkil bir guruba tefrik edilmiş ve bu 
gurup komiserliğine de Törk~ye fut~ol. 
federasyonu reisi Hamdi Emın Bey ıntı
lıap olunmujtu. . . . . A 

Hamdi Emin Beyin ıtızar ve ıstıfası 
üzerine bu gurubun komiserliğine Mısır 
federasyonu umumi katibi seçilmiştir. 

Milli takımımızın bu müsabakalara iş
tirak etmiyeceği etrafındaki neşriyat üze· 
rine Mısır federasyonu ehiren federasyo
numuza müracaat etmİ§ ve Flistin fede· 
rasyonile arasında cereyan eden muhabe
ntı bildirerek bu müsabakaların icra tar
zı hakkında reyimizi sormuıtura 

Eğer bu müsabakalara iştirakimiz te
karrür ederse Mısır-Fliotin ve Türkiye 
milli futbol takımlarının bir kısmının 
memleketimizde yapılması bir emrivaki 
olacaktır. A.A. 

ğİ kadar eğlenceli olmaktan çok u
zak ayni zamanda çok yorucu. Son· . . . 
ra 62 numaralı yalağına yatıp ıstıra-
hat etti• tekrar ba,lıyan ağrıları ar
tacak ~.. yoksa e!csilecek ıni. diye 
kendini dinliyordu. Ağrılar azalıyor
du. Köpeğine haber verdi: 

- Çok iyileştim. 
Tobias hemtirelere ilanıaık ede

rek odada kalmağa muvaffak olmut
tu. Hatta aç olduğunu, efendisinin 
kendisine yemek vcrmeği unuttuğunu 
hastabakıcılara anlatabileceğini bile 
ümit ediyordu. 

Hastaların pek büyük ve ıifa bahş 
bir intıtiyazlan vardır: Hasta olmağa 
haklan vardır. Hastalık onlann tabii 
halleridir, kendisine ya!uıan bir hal
dir. Sinema yıldızı Olivar Dent hiç 
bir bahane ile hastalan:ımazdı. Sine
ma yıldızı Oliver Dent'm kendinde 
hastalık tevehhüm ettiği duyulacak 
olursa gazef:elerin ve Müdüriyet Da-

' " ire.sinin ne yayğara koparacagını ta· 
savvur edersiniz.. Hatta tamüssıhha 
bir adam için hastalanmak pek yakı
ş,k alır bir hareket değildir. Sılı'>ati 
yerinde bir adam için üç saatlik tayya 

Ant gazetesi 
AYDIN, (Milliyet) - iki gün 

evvel neşriyatını tatil eden Ant ga 
zetesi bu gün yenide:\ çıkmağa 
ba,Iamışbr. Ant gazetesi sahibi 
Vasfi Hilmi Bey yakında bir de 
"Akgün,,. mecmuası cıkaracığını 
ilan etmiştir. 

Şimdilik iki 
Taraflı misaklar 

(Başı 1 inci sahifede) 
yamnadada sulhu tahtı zam:-na almak 
için kafi telidıki edilmektedir. 
Yunan gazeteleri neler yazıyolar? 

ATINA, 25 (A.A.) - Atina ajan· 
smdan: . 

Gazeteler Tevfik Rüştü Beyin Atı• 
nada bulunması münasebetile bir çok 
makaleler yazmakta devam etmektedir. 

Mess Ager d'Athenes bugünkü ba~ 
yazısında cümhuriyetçi Türkiy~nin 
"Yurtta sulh, cihanda sulh,, şekhnde 
tesbit ettiği resmi programı hakikatleş• 
tirmek için Türkiye hariciye vekilinirı 
sarfettiği parlak faaliyeti ehemmiyet· 
le kaydetmektedir. 

Messager d' Athenes diyor ki: 
Bu program Türk menfaatlerinirı 

doğrudan doğruya veya dolayısile taal• 
liik ettiği ınıntakalar dahilindeki dev• 
!etlerle bir çok anlaşmalar yapmak s.u• 
retile Gazi Mustafa Kemal hazretlerr, 
ismet paşa ve Tevfik Rüştü Bey tara• 
fından on senedenberi durup dinlen• 
meden ve hiç bir gevşeklik gösterilme• 
den idare ve takip olunmaktadır.,. 

Bu gazete bütün Balkan memleke!• 
]erinin bir arada çalıtmalarına müsaıt 
bir ıaha hazırlayan y..,..i Türk - Yu· 
goşlavya arasındaki münasebetlerin kuf 
vetlenmesini Yunan efkarı umumiye .. 
sinin bü.yü.k bir sevinçle takip ettiğini, 
Türk • Yugoslav mesai İştirakinin - u• 
mumi hatları itibarile mütesanit olan _. 
Türk • Yunan menfaatlerine tesirli su• 
rette faydaları dokunduğunu yazmak• 
tadır. 

Tevfik Rüştü Bey bugün gazeteci• 
leri kabul edecektir. 

İktısadiyatımızın 
Hariçten görünüşü 

(Başı 1 inci sahifede) 
baıında gelir, demiıtir. Son ticaret mı.I 
kavelesi politikamız hakkındaki suale 
ise: Bu politika yalnız ameli değil, n_a 
zari ve ilmi noktadan da büyük bı~ 
ehemmiyeti ihtiva eder. Maliımdur kı 
ilim noktasından milli iklısat demek, 
milli vaziyet ve ihtiyaca razaran ( dog 
me) leri tesbit ve tedvin.edi.~mif ik~~
sat demektir. Canlı ve gurbuz ve bu• 
tün sıhhat ve inkitaf ıeraitini haiz o-
larak kalkınmaya baılamıf olan Tür• 
kiye milli iktısadiy21tının (dogme) l<;• 
ri lesbit edilirken ilim adamı bu polı· 
tikada ilmin esaslarına uyan, fakat 
taklit değil, ilmin temsil edilmit olma 
sından ve milli ihtiyacın iyi bilinmesin 
den ve görülmesinden doğan ve milli 
hususiyetleri ihtiva eden bir ( dogme) 
in esaslarını görecektir. Hayat ve ti "' 
caret adamı ise bu politikanın vücu'" 
de getirdiği mukaveleler sayesin~.e 
azami teshilatı elde etmiı oluyor. Hu· 
)asa bu sistem ilmidir, çalma veya tak 
lit değildir. Fakat ilmin milli hayat~ 
tatbikıdır. Birçok milli hususiyetler• 
vardır." 

Kurdoğlu Faik Beyin r.azari ve a • 
meli sahada v&si görgü ve bilgisile ta 
nınmış kıymetli memurlarımızdan bi .. 
risi bulunduğu maliımdur. 

re yolculuğuna tahammül edememek 
ayıptır. Sıhhati yerinde bir insan ken• 
dini hastalığa kartı müdafaa eder ve et 
melidir. 

Bu onu ıiddetli mücadelelere sev• 
kedebilir. Fakat hastanın hastalanması• 
na cevaz verilir ki, bu da ond'a hudut• 
suz derecede latif ve sükiinetbahş bir 
intiba bırakır. Drake mustarip vücut• 
lar için sureti mahsusada yaprlmıı ma• 
deni bir karyolada yatıyor. Üstünde, 
harikulade hafif beyaz yünden bir örtü 
var; komüdinin üzerinde yeıi1 abajür• 
lu bir lamba duruyor. Sağ elinin yetişe 
bileceği mesafede bir elektrik zili var. 
Bir hemşire onunla meşgul oluyor ve 
arasıra bir rahatsızlığı olup olmadığı• 
ru soruyor. Uyuyamadrğı zamanlar hap 
yutuyor. Geceyleyin aşağıda limanda 
gemiler <lüdük öttöröyorlar. Her şey 
biraz acayip. Mobilyalar biraz acayip. 
Acayip duvarlar üzerine ayayip gölge· 
leri aksediyor. Geceleri hizmet eden 
hastabakıcı içeriye giriyor; yaşlı bir 
kadın; onda bir anne hali var; yalnız 
potinleri gıcırdıyor. Yeni Scaıtle hasta 
hanesinde 62 numara. Pek vahim bir 

'"Arkası var) 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

• 
ŞEKER F ABRIKALARI 
Şirketinden: 

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

~uvalda Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~andıkta Küp Şekerin Kilosu 39,so Kuruslur. 
Ancak en az be§ vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapdacak siparişler bedelin yüzde yirmisi pe§İn ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az. beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tP.nzilattan istifade ederler. ı 

Adres : İstanbul' da B~hçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 8073 
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Hergün bir gazı 
~~~~~~~-~ 

1 lST ANBUL BELEDlYESl lLANLARI İstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilanlaı·ı VAPURCULUK. 

Avcılar ayı peşinde! Bu kere şartnamesindeki teslim müddeti uzatılan Hacı 
Osman Tarabya yolu için lüzumu olan 32{)0 metre mik'abı taş 
pazarlıkla alınacaktır. Talip olanlar şer~iti anlamak üzere Le
vazını Müdürlüğüne, Pazarlığa qirmek için de 840 liralık te
minat makbuz veya mektubu ile 4-12-933 pazartesi günü saat 
on beşe kadar Daimi Encüm.ene mi.iracaat etm.elidirler. 

Askeri müzede mevcut 17 
adet camekanın alt k:smıları
nın tebdiline verilen fiyatlar pa 
halı örüldüğünden -rı-12-933 
tarih ve cumartesi günü saat 
16 da pazarlıkla satın alına
caktır. Taliplerin belli saatinde 

TURK ANONiM ŞiRKETi 
1STANBUL ACENTALIGI 

liman Han, Telefon: 22925 

İzmit dağlarında İstanbul avcıları 
nasıt avlanıyorlar? (6524) 

TRABZON YOLU 
DUMLU PINAR vapuru 26 

Te,rinS.."llli pazar günü saat 18 
de Galata rıhtımından hareketle 
Trabzon yoluna gidecektir. Gi
di~te: Zonguldak, lnebolu, A
yancık, Samsun, Onye, Ordu, 
Gireson, Tirebolu, Görele, Trab 
zon, ve Rizeye gidecektir. Dö
nütte bunlara ilaveten Of iske
lesine de uğrayacaktır. 

İstanbul civarında ayı çoğalıyor? ... \ ~ 
Bunda hiç şüpheniz olmasın. Daha r, 
geçen cuma, kalabalık bit avcı grupu " 
Katırlı dağlarında ayı :::c:ır..a çıktılar. 

Dumlupınar yatı mektebinde yapdacak tamirat kapalı 1 Merkedz Kh. Satınbaullma alKomis- 1 

Ve en mühimıniJ dört avı: v ::ırarak dön· 
<lfiler. 

Süreği tertip edenler arasında Fe
nerbahçe kulübünün avcılık şubesinden 
Sait Salahattin,bizim Matbuat Cemiyeti 
katibi Ali Turhan ve avcılardan Seyfi 
Cenap Necati, Orhan, lbrahim, Ga lip, 
Memd~h, Yusuf Beyler, güreş antre· 
nörü M. Peter, Deniz Ticaret mektebi 
muallimlerinden H~nın borsacı Rt> 
fik Selim ve Benjamen Beyler gibi 
hep tanmmıı avcılar var. 

G eçen gün Turb2.na ~·3sllayınca de
di mki: 

- Vurduğun ay ·}ar s,·.nin olsun! 

Bana şu avc!lığmı anlat!. 
Turhan, söze şöyle ba~ladı: 

- Ayı avcılığı loıanb,.lda, yenidir. 
'Esasen Belgrat ormal)Illda ayı pek bu· 
lunmaz. Ayıya rastlamak için iz.mit 
dağlarına kadar uz~nmı:ı •..• Biz de Öy
le yaptık. Partinin •ertibi ile ben meş
gul oluyordum. Yalova'nın Çınarcık 
Nabiye Müdürü Nuri Beyle Ziraat 
Müdürü Zeki Beye evvelden haber 
göndermi~tik. Bu iki zn!·~ kıymetli 
avcılarımızdandır. Perıe1nbe gece.si, 
ıaat birde motörle buradan ayrıldık. 

Sabaha karşı, Nuri ve Zeki Beyler En
gere köyünde yaktırdık•ıın büyük a
t.c~le motörümüze iıaret verdiler. 

Bir saat sonra sabile 1·anaşmıı bu-, 
lunuyorduk. Ayıların yataklarını bil
diğimi z için hemen post(l.lan hareke
te geçirdik. 

Aydan sıkı~trracağımız sarp orma .. 
na, köpekler büyük bir ,elvele kopa
rarak atıldılar. 

Orman, biru sonra dört taraftan 
•ar•lmıştı. Köpeklerle beraber köylü
ler de ormana girmişlerdi. 

Köylüler, ayıları ü~kütmek için, 
durmadan silah atıyorlardı. Ormanın 
en sık yerinde istirahate çekilen iki 
büyük ayı, nihayet güı·üıtüden ürke
rek tabana kuvvet kaçn.ağa baıladı
lar. 

Sahil kıomını Seyfi Ce.,apla ben tut· 
rnuıtuk.. Ayılar, üzerimize doğru ge .. 
lirken ikimiz de biı-e.r kurşunla bu 
korkunç misafirleri karşılad•k. Ayı
lar, bir kaç dakika içinde debelene 
de belene canverdiler. 

Bu srrada po•tadakilerin haykırışla
"1nı duyduk: 

- 'Kimse yerinden oynama.sın~ .. J .. 
çerde ııt.yı var! 

Vakıa, çok geçll"eden, dört iri ayı· 
ıun, müthi§ bir gürültü kopararak ça
lılıklar arasından kaçıştıkiarı görüldü. 

Hakim bir tepede bulur.an köyliilcr
den Hasan Efendi, ayılardan en büyü
ğünü, bir kurşunda yere vıktı. Fakat, 
a.yı ölmemi!ltİ. Biraz .sonra, tekrar a .. 
yağa kalkarak Galip Beyin üstüne 
doğru hücuma yeltendi. Avcı, bir sır .. 
tın kenarında dunıyordu. Yaralr ayıyı 
Üstüste attığı iki kurıunda hendeğe 
yuvarladı. Yuvarladr amı, hepsi iıte 
o kadar ... 

Ayı, tekrar canlandı ve peşini bı
raknuyan avcrların kurşı.-n yağmurun· 
dan kurtulmak için kendini kaldı:rıp 
denize attı. Köpekler de peşinden ... 
Şimdi, denizdeki yaralı ayı ile köpek
ler arasında korkunç bir mücadele 
başlamıştı. Sait Sali.battinin bir kurıu
rıu ile mücadelenin sonu geldi. Ayı, 
nihayet, gebertilebilmişti. 

Bundan sonra, ormanda bir de do
muz avı tertip ettik. Ve üç domuzla 
tesadüfen önümüze çıkal ı bir tav§anı 
vurduk. 

Beş saatin içinde dört ayı ile üç do
tnuz ve bir tavtan ... Hiç tc fena bir ne
tice sayılmaz değil mi? . ·u 

Turhan Bey, ayı avcılığı hikiyesini 
bitirmeden aramızda, haJ-c.sız yere ah
tnaklığı ile tanınan bu hayvan hak .. 
kında bana bazı m2'.liımro( verdi; Tur .. 
han Bey diyor ki: 

- Ayı, tilkiden bile kurnazdrr! 
K.eadisine bir fenaltk yapılmıyacağını 
hissederse, hiç sesini çık;;ırmaz. Hatti. 
Yerinden krmıldam2z. Yalnız önün .. 
den geçen yolcuyu müthiş surette göz 
hap•ine alır. 

Ayı, yemişlerin olgun-:.ınu b!r ma· 
tıavdan daha İyi tanır. Hiddetlendiği 
:ı:arnan, ilk işi art ayakları Üstüne 
ka•kmakt!r. 

fl ·· k k I t T li lanl t I vonun a azır unm arı. 1 za.- a muna. asaya on~. muş ur .. a p o .. ar şar name a.~ ( 6464) (588) 
mak ve keşıf evrakını gormek uzere her gun Levazım mu- ,. * .y. 1 
dürlüğüne müracaat etmeli, m'inakasaya girmek için de 101 · ~ ı 
liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını Merkez Kumandanlıgına 
18-12. -933 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi encüme I"?eth~t. kıt' at ve ~Ü-:!ssesat ih-

1 ne vermelidirler. ( 6521) tıyacuçın 8690 çekı odunun , 

_ ..... ~..,,,,-~-~.1~ 1 Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
karşısındakinjn vay haline ... Kaburga 
kemiklerini kınp parçal.ayrncıya ka ... 
dar döver . Ayının döve döve öldürdiı
ğü köylüleri'> hadd, he>abl yoktur. A
yının .sevdiği şeylerin b .'l.srnda bal ge
lir. Peteklerden, en mahir hırsıza ta§ 
çıkartacak kadar rneharetle bal ça
lar. 

Parçaladığı insan veya hayvanı he· 
m e n yemez. Toprağın içine gömüp çü
riiınP'\İni b~kler . Kı..,.dı~ı z~an ağzı 
köpük içinde kalır. Ve bu köpükleri, a
vuç avuç alıp karşısındakinin .suratına 
fırlatmaktan ho§lanrr. Ayıyı görünce, 
olduğunuz yere çöl~er ve ölmüş gibi 
hareketsiz: durur.sanız, .sıze bir zaran 
dokunmaz. 

Maamafih küçül< bir kmuldanıt, 
ayıyı tekrar harekete getirir. Ve o za
man pençesinden kurtuluş yolu yok
tur.! Ayının postekisi, fazla para et·· 
miyor. Fakat ayı yağmm kadın1ar ara ... 
sında büyük şöhr~!:i var. Bu yağın ro· 
matizma ağ:- ı1arı için bi;·ebir olduğu\ .. 
nu söylüyorlar.n 

"Ayı vurduğumu konu komşu duy
muş. Bir haf""adan beri t"~cien ki.se ki. .. 
se yağ almağa geliyorla"".,, 

Turhan Beyin ayı avı hikiyes.İ bura .. 
da bitti. Şimdi ben kencti kendime: 

- Eh diyorum, rom.at•zmab1ar için 
işte mükemmel bir ayaklanma fı:rsab ! 
Hep birden sopalara dayamp Katırcı 
dağlarmda ayı avına çık5tnlar!.. 

"Ayıyı vul·madan postunu sabnağa 
kalkışma!,, diye bi•· li.f vardır. De
mek, bu atalar sözü de değişecek: 

- Ayıyı vurmadan yağmı sürü1'.
meğe kalkışma! diyeceğ•z, 

M. SALAHADDiN 

J3 üncü kolordu ilanlar~ 
Çorlu Askeri SA. AL. KO. 

dan: 

Eminönünde Reşadiye caddesinde İstanbul Gümrükleri 
Baş müdüriyet dairesiyle ithalat gümrüğü binalarındaki ~u 
ve ~erbet satış yerleri pazarlıkla kiraya verileceğinden istekli 
lerin 21 Kanunuevvel 933 perşembe günü saat 14 te müracaat 
lan. (6483) 

•• 
Marmara Ussübabri kumandanlığı 

Satınalma Komisyonundan: 
20.000 Kilo Zeytin Aleni miinakasa 18 Kanunuevvel 933 

saat 10 da 
10,000 Kilo Zeytin yağı 

evvel 933 saat 14 te. 
Aleni münakasa 18 Kanunu-

Deniz 'Efradına lüzumu Q!an yukarda adlan yazılı arza
kın münakasaları sıralarında yazılı tarih ve saatlerde İzmit 
te kumandanlık satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şart
nameler komisyondan ve lstanbıılda bulunan Deniz Levazım 
Satınalma komisyonundan alınabilir. İsteklilerin yüzde 7,5 
nisbetindeki teminatı muvakkatc ile komisyona müracaatları 
ilan olunur. (6511) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Azap Kapıda Hacı Ama mahallesinin yeni kapı cadde 

sinde, 2, 4, 10, 12 ve 22 No. lu dükkanların tciralanma işiyle 
Sultan Ahmet'te muhterik baytar mektebi binasının krokisin 

de gösterilen enkazın satılına işi bir hafta uzatılmıştır. İstekli 
lerin 30 Teşrinisani 933 perşeınbe günü saat 14 te müracaat
ları. (6509) 

Borsa ve Osmanlı Bankası 
Komiserliğinden: 

Çorludaki kıt'at hayvanatı İstanbul Kauçuk ve kablo fabrikası Türk Anonim şirke 
ihtiyacı için 160,000 kilo yulaf ti tarafından çıkanlmı§ olan lıer biri (100) Türk Lirası itiba
münakasaya konmuştur. İha- ri kıymetinde hamiline ait (1000) adet hisse senediyle nama 
lesi 28-11-933 salı günü saat muharrer (50) adet Müessis hissesinin Maliye Vekaletinin 
15 tedir. Taliplerin şartnameyi tasvibile borsada alınıp satılmasına müsaade edilmiştir. 
görmek veya almak üzere her (6520) 
gün ve münakasaya iştirak i-
çin de o gün ve vaktinden evvel ma K.oinİsyonuna müracaatla 
teminatlarile Çorluda Askeri rı. (495) (6303) 8567 
SA. AL. KO. na müracaatları. • " " 

(8375) (6099) 8336 K. O. ve 1. F. kıt'aları ihti- · 
"' * "" yacı İçin 113,000 kilo kuru fa-

K. O. ve 1. F. kıt'aları ihti- sulya kapah zarfla münakaıa
yacı için açık münakasa ile ya konmuştur. İhalesi 6-12-
46,000 k!.lo nohut satuı alma- 933 çarşamba gÜnÜ s-ıat 14 te 
caktır. İhalesi 6-12-933 çar- dir. Taliplerin nümune ve 
şamba günü saat 15 tedir. Ta- şartnameyi. görmek üzere her 
liplerin şartnameyi. ve nümu- gün ve münakasaya iştirak için 
neyi görmek üzere her gün ve de o gün ve vaktinden evvel tek 
münakasaya iştirak için de o lif 
gün v~ ..,,.kti"lden Pvvel teminat · ve teminat mektuplariy!e 
Iariyle Fmclıklıda Üç.üncü Kol Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Ordu Satınalma Komisyonuna Satın alına Komisyonuna mü 
gelıneleri. (494) (6302) racaatları. (496) (6304) 

~ 8566 • • • 8568 
* Y,: 

Çatalca Müstahkem Mevki 
kıt'atı ihtiyacı için açık müna
kasa ile 18,000 kilo kuru fasul 
ya satınalınacaktır. İhalesi 
6-12-933 Çarşamba gunu 
saat 14,30 dadır. Taliplerin 
niimune ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
İştirak İçin de o gün ve v : kt;n. 
den eV'>·el te~inatlarile Fındık. 

o Ordu 

Catalca Müstahkem Mevki 
kıt'alan ihtiyacı için açık mü
nakasa ile 16,000 kilo nohut 
satın alıancaktır. İhalesi 6-12-
933 çarşamba günü saat 15,30 
dadır. T aliolerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i
çin de teminatlariyle tayin etli• 
len gÜn ve saatte Fındıklıda 
Ü üncü ol rd atın alma 

komisyonuna müracaatları. 
(493) (6301) 8565 

• * • 
Corlu Askeri Satmalma Ko

misyonundan : 
Çorludaki krt'at ihtiyacı i

çin 8,000 kilo ve T ekirdağın
daki kıt'at ihtiyacı için de 
10,000 kilo sabun açık müna
kua ile alınacaktır. İhalesi 
19-12-933 sah günü saat 14 te 
dir. Taliplerin şartnameyi gör 
mek veya almak için her gÜn 
ve münakasaya iştirak için de 
o g\in ve vaktinden evvel te
minatlariyle Çorluda Askeri Sa 
tınalma Komisyonuna müra
caatları. (3397) (6420) 

. * • 
K. O. kıt'atı için pazarlığa 

konan 30,000 kilo şekere talip 
çıkmadığından tekrar pazarlı
ğa konmuştur. İhalesi 27-11-
933 saat 16 dadır. İsteklilerin 
ş:ırtnarnesini ı.>Örmek ?cin her 
gün pazarlığ;: gire~eklerin 
belli gün ve saatte SA. AL. 
KO. na gelmeleri. (508) 

6517 

9-12-933 çarşamba günü saat / 
16,30 da pazarlıkla satın alına
caktır. Taliplerin belli gün ve j 
saatinde Merkez Kumandanlı -

1 
ğı Sahnalma komisyonunda ha 
..:ır bulunmaları. (595) 
(6456) 

• * • 

ilfUDANYA YOLU 
BARTlN vapuru her perşem

be günü saat 9,5 ta Galata nh
tunından Mudanyaya gidip ge
lecektir. 

MERSiN -IZMIR SURAT 
YOLU 

GERZE vapuru 29 TeşrİnİSi•
ni Çarşamba günü saat 10 da 
Sirkeci rdıtımmdan hareketle 

Merkez Kumandanlığına lzmir, Küllük, Bodrum, Fethi-
merbut kıt'at ve müessesat ih- ye, Antalyaya gidecek, dönü,tc 
tiyacı için 4530 çeki odunun hunlara ilaveten F'inike, Çanak-
9-12-933 çarşamba günü saat l ii•k•· a•l•eil, •G•e•li•b•o•lu1İyiıııa-uiğr111aııiyiıılaıiicıiiaiıiıkıiıittıirir .... 16 da pazarlıkla satın alınacak 
tır . Talip!erin belli gün ve saa \- . . 
tinde Merkez Kumandanlığı Deruz Yolları Iıletmesı 
Satınalma korr;~yonunda ha- ACENTALARI: 
z:r bulunmaları. (594) (6455) Karak15y - Köprllbap Tel. 4236~ 

* * * 
Harbiye mektebi kilerinde 

1 eraküm eden 665 adet boş te· 
nekenin aleni müzayedesinde 
verilen fiat az görüldüğünden 
3-12-933 pazar günü saat 
14,30 da pazarlıkla satdacak
tır. Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve pazarlığına girecek 
lerin belli saatinde Merkez Ku 
mandanlığı Satmalına komis 
yonunda hazır bulunmaları. 

(604) (6515) 
* * * 1 

Harbiyemektebi efracb için' 
3800 kilo yataklık kuru ot 
26-11-933 pazar giinü saat 13 
te pazarlıkla satın alınacaktır. 1 

Pazarhğına gireceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandanlı- 1 

gı Satmalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (605) 
(6514) 

* 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıtaat ve müessesat ih
tiyacı için 15,000 kilo koyun 
eti 26-11-933 pazar günü saat 
14 te pazarlıkla satın alınacak 
tır. Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve pazarlığına girecek 
lerin belli saatinde Merkez K. 
Satmalma Komisyonunda ha
zır bulunmaları. (6460) 
(580) 8772 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıtaat ve müesseaat ih
tiyacı için alınacak olan 7 4,000 
kilo toz tekeri kapalı zarfında 
talip zuhur etmediğinden 27 -
11-933 saat 16 da pazarlıkla 
satın alınacaktır. Taliplerin 
belli saatinde Merkez K. Satın 
alma Komisyonunda hazır bul 
nıaları. (6451) (590) 

8801 
• • * 

Maltepe Lisesi ihtiyacı için 
alınacak olan 3219 çift tire ço
rabın pazarlığındaki fiat paha
lı görüldüğünden 29-11-933 
çarşamba günü saat 15 te pa 
\Zarlıkla satın alınacaktır.Şart
ve pazarlığına gireceklerin 
belli saatinde Merkez Ku-

s eklerin her 

Sirkeci Mühürdar zade ban Tel. :227 40 

Bandırma llaue Postast 
Cumartesi ve perşembe gün

lerine ilaveten pazartesi günü 
de posta vardır. Bu hatta "Ad
nan" vapuru tahsis edilmiftir. 

8815 (6441) 

Bartin aralık Postası 
Bursa vapuru 27 ikinci teş

rin pazartesi 18 de idare nhtı
mmdan kalkarak Ereğli, Zon
guldak, Barbn, Amasra, Kuru
çatile, Cide'ye gidecek. Dönü,. 
te Kuruçaşile'ye uğramıyacak
tır. (6527) 

Ayvalık Aralık PosttlSl 
Mersin vapum 27 ikinci tet

rin pazartesi 17 de Sirkeci nh
tımmdan kalkarak gidiş ve dö
nütte Gelibolu, Çanakkale, Kü
çükkuyu, Altınoluk, Edremit, 
Burhaniye, Ayvalığa uğrar. 

(6528) 

mandanlığı Satmalma komis
yonunda hazır bulunmaları. 
(597) (6488) 8806 

* ~ • 
Merkez Kumandanlığına 

bağlı kıtaat ve müessesat ihti
yacı için 2000 çeki odun 
26-11-933 pazar gÜnÜ saat 16 
da pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin belli gün ve saatinde 
Merkez K. Satınalma Komis· 
yonuna müracaatları. (6499) 
(603) 8811 

* * .. 
Sirkeci Demir kapıda bulu

nan 3 No. lu teftiş komisyonu
na ait 2686 sandık evrak he
sabiyenin 28-11-933 salı günü 
saat 14 te pazarlıkla Tophane• 
de eski sanayi mektebi binası
na naklettirilecektir. Taliple 
rin belli saatinde Merkez Ku
mandanlığı Satmalma Komis
yonunda hazır bulunmaları. 
(591) ~6457) 8802 

••• 
Kuleli askeri lisesi muktezi 

bir çift koşum hayvanı ile ko 
şum taknnları 27-11-933 pa· 
zartesi gÜnÜ saat 14 te pazaı 
W<la sam alınacaktır. Taliple· 
rin belli gün ve saatinde Mer
kez Kumandanlığı Satınalına 
Komisyonunda hazır bulunma 
ları. 598 6493) 8810 
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Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük f aide ve tesiri görülen o 

, ~463 

TAYYARE YILBAŞI 
PİYANGOSU 

BÜYÜK İKRAMİYE 

Yarım Milyon Liradır 
Numara adedi (25.000) olduğundan isabet 

ihtimali geçen seneden çok fazladır. 
Yeni plauı Müdriyet gişelerinden ve bayilerinden isteyiniz. 

8837 
1 

lstanbul Ticaret Müdürlüğünden : 
lstanbul ayakkab:cı san'atkarları cemiyetinin idare heyeti intihabı 27-11-933 

pazartesi günü saat ondan onbeşe kadar Çarşıkapıda tramvay durağında Ke
mankeş Karamustafa medresesindeki cemiyet merkezinde yapılacağı alakadarlara 
ilan olunur. (10081) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Mübayaa Komisyonundan: 

2 
3 

150 kilo Tavuk · 
750 ,, Hindi 
560 ,, Tereyağı 

1500 ,, Marma
lat " kayısı, erik, 
Ayva" 

İhale Tarihi Saati 
19-12-933 14 

15 

" 
15,30 

Mektep için lüzumu olan yukarıda cins ve müfredatı 
yazılı iaşe mevaddı aleni münakasaya konulmuştur • Münaka
sası hizalarında muharrer tarih ve saatlerde yapılacaktır. Ta
liple,·in şartnamesini görmek ve münakasaya İştirak etmek 
üzere teminatlarile beraber komisyona müracaatları ilan olu
nur. (6510) 

Uyuşturucu Maddeler İnhisarından: 

Afyon nakil ve satış 
ihbariye pulları 

Alakadaranca noksan yapıştılmaktadır. Bu gibi ihbariye 
lerin muamele görmesi için alakadarların pul noksanını ödeme 
ye mecbur tutulacakları ilan olunur. 

Nakil ve sabş ihbariyelerinde gerek teslim eden ve ge
rekse alan için ayrı ayrı on beşer kuruşluk pul yapıştırılmalı-
dır. (6526) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Jandarma kıt'atı için 5500 adet bel kayışı 3000 adet 
omuz kayışı 4000 adet kütük 5500 adet sünğülük kapalı 
azrf usulile satın alınacak ve kapalı zarf münakasası 16 Ka
nunuevvel 933 Pazar günü saat on beşte yapılacaktır. Talipler 
nuinakasaya iştirak etmek üzere mezkur günün muayyen saa 
tinde ve şerait ve evsafı öğrenmek için de istedikleri vakit ko
misyonumuza müracaatları. 

İlk teminat mıktarı bin iki yuz seksen dört lira yetmiş beş 
kuruştur. (6403) 

Kabataş lisesi müdürlüğünden: 
Yüksek Muallim Mektebi riyaziye, fizik, kimya şubele

rine girmek istiyen mezunlaı"Imızın süra'tle mektebe mü
racaatları. (6507) 

Umumi Neıriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

1 

ar alt Hulasası Ku ,anınız . .-. ,.. 
Her eczane~ 

!?;, 
de satılır. 

PAZARLIKLA SATIŞ 
Boğaziçinin en kıymetli ve şerefli bir mevkiinde bu 
gün kömür depoları olarak kirada bulunan iki parça 

arsa ile bir parça arsa ve Üzerindeki sahilhane 
lstanbul Evkaf Müdürlüğünden: 

Kıymeti 
Muhammenesi Emlak No. il Harita 
Lira K. Mevldi Mahallesi Sokağı Eski Yeni No. Mıktarı ve cinsi 

21158 25 Boğaziçi Kuruçeıme Kuruçeşme C. ıi 105 119 4 3296 metre murabbaı arsa ve üzerindek ıahilhane 

ltı938 00 " " " " 105 119 2 3242 metre murabbaında arsa 
- 2-

18459 00 
~ ~ 

105 119 l 3533 metre murabbaında arsa 
" .. ,. 

" -3-

Kuruçesmede bir tarafı Tramvay · caddeılle deniz kenarında kain sahilhaneden müfreı ve yukarda muhammen kıymetlerile mahalle, 
sokak, emlak ve harita No. ları ve mi:<tarları yazılı ve halen kömür deposu olarak kullauılan arsalarla sahilhane ayrı ayrı satılmak üzere 
açık pazarlık suretile Kinunuevvelin 4 cü Parartesi günü ıaat 15 te icra kılınacaiından taliplerin yüzde yedi buçuğu nisbetint!e pey 
akçelerile beraber lstanbul Evkaf Müdüriyeti binasında Mahlfılat kalemine müracaatları. [6506) 

-Hanımlara ve Beylere Müjde: 
Tnrkiyede ilk defa 

GÜZELLİK ENSTiTÜSÜ 
Berlinin en maruf ve en büyük mektebinden mezunm üte,ebbiı 
bir Türk Hauımıuın ·idaresinde Beyoğlu'nda Galatasaray Polis 

" V 1 L L 1 .. salonlar:nda açılıyor. 
[ 10228] -

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Satın almacak (670) adet yün battaniye kapalı zarf 

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

2 - Münakasa şartları kağıtlarının tasdikli suretleri 
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma 
Komisyonundan almacaktır. 

3-Münakasa 7-12-933 tarihine raslayan Perşembe 
günü Yün battaniye için saat 14 te Yazlık kumaş İçin saat 10 
da ayrı ayrı yapılacaktır. ı 

4 - Münakasaya girecekler battaniye İçin - yüzde 7 ,5 iğ-' 
reti gÜvenmelerile birlikte tek~if mektuplarını belli saatten ev 
vel komisyona vereceklerdir. Yazlık Elbise için de yüzde 7 ,5 
iğreti güvenmelerile belli saatte Komisyona gelmeleri. 

5-Örnek her gün komisyonda görülebilir. ( 6242) 
8580 

8067 

DEVREDİLECEK 
İHTİRA BERA Ti 

"Hidrokarbon Petrol gaz yağları " 

hakkındaki icat için Sinai Müdiriyeti a• 

llyyesinden istihsal edilmiş olan 29 

Mart 1922 tarih ve 3304 numaralı ihtira 

beratı bu kere ferağ veyahut icara veri· 
leceğinden mezkiır ihtirayl satın almak 
veyahut isticar etmek arzusunda bulunaı 
zevatın İstanbul Bahçekapu Taı Han Na 
43-48 de mukim vekili H. W. Stock 
efendiye müracaatları ilan olunur. 

(10163) 8787 

iLAN 
İstanbul umum aıva<'ıt boyacı ve 

kalemki.r aanatkiran cemiyetinden: 
Görülen lüzum ii:zerine cemiyeti ... 

miz tahsildarları Mehmet Efendi ile 
Sabri Efendinin 22 • 11 - 933 tarihin
de heyeti idare kararile vazifelerine 
nihayet verilmiş ve mumaileyhin ceml 
yetmizin tahsilat iıile hiç bir alakala
rı kalmamıştır. Bundan böyle cemiyeti 
mizin tahsilat işi katip Ali Efendi ta· 
rafından ifa edileceği eanafmuzm ma 
l\ımu olmak üzere ilan olunur. 
(10260) 8854 

ltsanbul 3 üncü icra memurluğundan: 
Beyoğlu Kamer Hatun mahallesinde 

Aynalı Çeşmede Süryri sokak Jyoragi 

Apartıman 5·6 No. sunda Davit Tiribo 

ve Anastas Efendilere: Hasan Noman E· 

fendiye 1063 lira borçtan dolayi hissedar 

bulunduğunuz Galatada Yeni Cami ma· 

hallesinde perıembe pazarı caddesinde 

eski 27,29 yeni 25, 27 No. lu bir bap ma• 
za ile ayni caddede eski 39 yeni 37 No.lu 

maza haciz edilerek eski 27 -29 N o.lu mazi 

nın temamına 2062 buçuk lira eski 39 N<> 

lu mazaya 3230 lira kıymet takdir edilmiı 

olduğundan tebliğ makamına kainı ol• 

mak üzre ilan olunur. (10291) 

İstanbul ikinci iflas memurlu· 
ğundan: 

Müflis Trikotajcı lsamil Hasan 
efendiye ait yün caketleri açık art• 
trrma suretiyle 28-11-933 sah günü 
saat 10 da Fincancılarda 28-26 
No. sokak İçerisindeki mağaza Ö· 
nünde satılacağından isteyenlerin 
mahallinde hazır bulunmaları ilin 
olunur. (10286) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

410370 kilo Ekmek : Kapalı zarfla münakasası : 11 Kanu• 
nuevvel 1933 pazartesi günü saat 13 te. 

6911 O kilo Ekmek : Açık mü '.la kasası: 1 1 Kanunuevvel 1933 
pazartesi günü saat 14 te. 

39475 kilo Sığır eti: Kapalı zarfla münakasası : 11 Kanu
nuevvel 1933 

3806 kilo Kuzu eti: Pazartesi günii saat 15 te. 
İstanbul ve Heybeliada Deniz Efrat ve talebesinin iaşe

si için yukarda cins ve mıktarı yazılı Erzak münakasaya ko
nulduğundan şartnameleri görmek isteyenlerin her gün 
ve me:z:kur Erzakm itasına talip olacakların da münakasa gün 
ve saatlerinde Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma Komis
yonuna müracaatları. ( 6298) 8658 

Yüksek Mühendis mektebi 
Mübayaat Komisyonunda.o: 

Cinsi İhale tarihi Saati 
1 - 49 adet pergel takımı 28 - 11 . 933 14 
2 - 33 kalem tersim levazımı 28 - 11 - 933 14,30 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı levazımın 21 - 11 - 933 ta-

rihinde yapılan pazarlığına iştirak eden taliplerin verdikleri 
fiatler fazla görülmüş olduğun:lan mezkur levazım pazarlığı-
nın 28 - 11- 933 tarihinde yapılacağı ilan olunur. (6500) 

' 8847 ' 


