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maaşlarının itasına 2 kanunu 
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alanlar nasıl alacaklar? 
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Türk, topraklarına gözdikebilecek olanların gözlerini çıkarmayı bilen millettir 
e iç kimsenin ne toprağında, ne malın a gözümüz yoktur. Fakat, vatanın 

karı to rağı ı müdafaa icin 7 milyon ürk··n herbiri çelikten birer al'a-. ..... , 
Balkanlarda sulh, 
Bulgar politikası 

Siirt Meb'usu: MAHMUT 
Son günlerde b;.ı.zı gazeteler, Bal

kanlarda bir Dörtler misakı yapılaca
ğından bahsettiler. Fazla acele edi
yorlar: Ameli kıymeti olm1yan mua
hede ve misaklardan ne çıkar? Bü
yük devletlerin yaptığı Dörtler misakı
nın doğmadan ölmcıi, bu hakikatin 
en güzel izahıdır. Balkan Birliği bi-
2im için bir idealdir. Bu 'deale behe
mehal ula9acağız. Fakat bu, öyle bir 
ideal ki, tahakkukundan, tatbikatın
dan hiç bir devlet müteessir olmıya
cak, hiç birini sukutu hayale uğratını
yacak .. Balkan sulbü, Balkan birliği 
için çalııanlar, iıte bu ıeraiti hazırlı
yorlar. 

Biz, Balkanlarda Bulgaristanın gi• 
ditinden pek memnun değiliz. Bul
garlar; harici politikalarına bir tür
lü doğru ve istikrarlı bir istikamet ve
remediler. Sofyada hala ayni tered
düt, ayni kerarsızTık devam ediyor. 

Bulgar Baıvekili Gospodin Muıa
rıofun Sobranyadaki son beyanatını 
okuduk: ''Bulgaristan, Briyan - Kel
log miıakını imzalJımak~.ı harbi ebe
diyen mahkum etmiştir. Bütün kom
ıular ile sulh ve doıtluk içinde ya9amak 
kararındadır.,. Gosı:ıodin Muıanof, bu 
Umumi ıözl<"rden b>tka, Bulgarista
nın takip edeceği l'Jlh politikası hak
lunda komıulanndan her birine ayrı 
ayrı teminat veriyor. Baıvekilin bu 
güzel aözlerine diveceei-niz yoktur. 
Şu kadar ki, vaziyet; yalnız ve kuru 
•aitlerle emniyet verici bir mahiyet 
alamaz. Bulgar Baıvekili son nutkuy
la memleketinin eiyaıi ve hayati men .. 
faatlerine en ziyade uyan bir politi· 
kayı ifade etıniı oldu. Fakat bu poli
tikaya herk.si ve bılhasaa komıulan
nı, ali.kad!rlarını inandırmak için, 

yat ve tatbikat sl\hasmda tecellile
rini cöıtermek lazımdır. 

.Bia Türkler, Bulgar mi Jetiyle ıyi 
dostluk, iyi komıuhık yapmak istiyo
ruz. Yazık ki, bizim bu candan kara
rımız; Bulgariıtanda, bl\zı zümreler 
'Ve komiteler tarafıl'dan hoı görülmi
yor. M. Muıanof, Trakya komitesinin 
harekat ve faaliyetinden dolayı çok 
gücendiğimizi, gücenmel.te haklı ol
duğumuzu, kendisirin de bundan mü
teeaair olduğunu ıöyliyor. Komtu 
memleket Baıvekilinin bu teessürüne le· 
eııüründeki samimiyete İnanmamak ol .. 
!naz. Ancak §U noktayı da is-...,< et• 
bleden geçemlyeceğiı' Vaziyet ıudur 
ki, Bulgariıtancla 1\İrkiye gibi iyi bir 
komtu, dnğtU bir dost memleket aley• 
J..inde tahrikat yapoiıyor. Aklı başın
da her Bulgar vatandaımm bundan 
hlÜteeaıir olmasını pek tabii buluruz. 
Bu bakımdan, M. Muıanofun tee11ürü 
rıü de pek ciddi telakki ediyoruz. Ancak 
ıamimi bir telakkimiz daha var: Bu
rıa b<ınzer meselelerde, mes'uliyet 
mevkiinde bulunan bir hüklımet rei
•İnin teeaaü~ü; yalnız nazari sahaya 
bıünhaıır kalmamalıdır. Enditelerimiz.i 
tahrik eden sebepler malumdur: Bu 
güne kadar, muhteiif Eı.ı!gar hüklı
ınetleri tarafından Trakya komitesi
rıin, Makidonya kcmitelerinin tedibi 
hakkında verilen tf'minatın ıemereai 
görülmedi. Son beyanatında Gospodin 
PY!uıanof, teeasürümüze hak verdik
ten sonra Bulgar hüklımetine ve ala
cağı tedbirlere, Tü!k hülı.lımetinin ve 
bıilletinin itimat etmesini bilhaııa ri
ca ediyor. Son defa olarak bu itimadr
bıızı da aziz dostumuzdan esirgiye
cek değiliz. Çünkü niyetimizde ve kara
hlnızda sabit ve halia bulnuyoruz. 

Bul&aristanın mes'ul ricaline, mem
leketlerindeki komitelerin faaliyetin
den, tahriki.tından ne vakit tiki.yet 
edilse &§ağı yukarı ayni cevap alını
Yor: ''Ne yapalım? Bundan biz de 
bıüttekiyiz. Gayri mes'ul, gayri res• 
ini komite ve teşlı:ilatın faaliyetine 
&et çekemiyoruz. lılenen cürümlerin 
faillerini bulamıyoruz. Tcıkilatı dağı
tamıyoruz .• " 

Bu tarzdaki izahlar, her hanııi 
hir müdafaa vasıtası, müdafaa tabi .. 
Yeıi olamaz ( tactique). Bunda deV'o 
let otoritesini inkir etmek aibi bir 
inana da var. Halbuki biz, Bulgarlı
tanda muntazam, bütün minaaiyle 
lnedeni bir devlet olduğuna, bu dev
letin yüksek bir otoritesi bulunduğu• 
ba İnanmak İsteriz. Bundan bafka 
lnemleket idaresinin, hükumet politi
k~ ve idaresinin n:ıaıl yiiı-ütüJdüğünü 
~ılmez değiliz. Bulgarlar gibi aklı se• 
•ın sahibi, medeni bir milJete; komiı. 
t~ciliğin medeni ve insani hayatla te~ 
lıf kabul etmiyen bir t~Y olduğunu 
hnlatmanın müıkül olacai:ını asla ka-

ul etmiyoruz. Harıci ve milli politi
lta itlerinde hükumet tan•fından gös
terilen hedefe doğru milletin nasıl te. 
"eccüh ettiğinin en güzel misa]ini biz
:tat Bul o-aris~anda gördüğümüzü ha· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

T. Rüştü Beyin beyanah 
" .. Bir devlet, muahede/erin yeniden 

tetkikini isterse taahhütlerine 
hürmet etmediğini göstermiş olur .. ,, 
" •. Bize bir kıta teklif etseler, bunu almak için bir tek 
parmağını fedaya razı bir Türk bulunmaz. Fakat top
raklarımızdan bir parçası alınmak istenirse 17,000,000 

Türk onu müdafaa için canlarını feda edecektir .. ,. 
ATlNA, 26 (A. 

A.) - Atina A· 
!anıından: ı 

Tfü·kiye Harici
ye Vekili Tevfik 
Rüıtü Bey, gaze• 
tecilere ıu beya• 
natta bulunmuı• 

tur: 
" - Belgrada: 

•eyahalten maksa
dım, Yugoslavya İ· 
le metni Cenevrede 
hazırlanmıt ve a
li.kadnrlara blld{. 

Mlmiı olan bir 
doıtluk ve hakem 
misakı imzalamak· 
tır. Bu misakın r hükmü, manası ve 
ehemmiyeti~ ıe• _ 
çenlerde Romanya: 
ile imzalamıı oldu- ' 
fumuz misakın aJ'• ' 
nidi r. Belgratta da

ha umumi mesele• 
ler Üzerinde rörüı .. 
mele fırsatını bul· 
n"lam. muhtemeldir • 
Binaettaleyh, daha 
evvel Atinaya ge• 
!erek Yunan dost• 
!arımızla görüı-

'Atinada ıayanidikhat ııe pclır mühim beyanatta 
mem tabii idi. Ne-

6u uncm Hariciye Velıilimi.ıı Teııfik Rüıtii B. 
rede kaldı ki. 
Türk • Yunan ,,,;..ı.ı iki devleti ala- 1 
kadar ed..,. her harici meaelcde ııö
rfü~eınizi icap ettirmektedir. Bela'-

ratta YllDlla dostlarımızın rıza11nı al
madan cevap veremiyecefim meıele• 

(Devamı 6 ıncı ısahifedc) -

icra lıoridorlar;nda ııe ilaireainde .. 

İcra teşkilahnda beklenen 
değişiklikler yapıldı! 

İcra memurluklarına hukuk mezunları 
getirildi, muavinler açıkta kaldı 

. Adliyemizde yapılan ıalahat gün geç-1 
tıkçe tekamül etınektedir. Adliye veki.-ı 
!etinin icra memurlannın da hukuk 

mezun]arından olması hususundaki me
ıaisi neticelenmiı ve tahakkuk etmiı· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Leh vatanperverinin evi önüne tali iz edilen plaka ve yapılan merasım
den bir intiba_. (Yazısı iç sahifemizde) 

Suriye' de 
Milliyetperverlerin 
Galeyanı 

Fransa - Suriye muahe
desini istemiyorlar 

KUDÜS, 26 (A. A.) - Havas A
jansından: Şam'da tam bir sükun hü
kümfermadır. Fransa .. Suriye muahe· 
desi münakaıalannın durdurulmu§ ol
maıı ekirı teskin etmittir. 

Franıa Suriye muahedesinin müna
kaıası eınaaında milliyetçerverler, mu 
ahedenin reddi hususunda bir takrir 
vermiıler<Ji. 

Celseyi tatil eden yüksek komiser, 
bu takririn gayrikanuni olduğunu kay 
detmiftir. 

Hükumet, milliyetperverlerin bu 
hadiaeden istifade ederek Reiaicüm
hurla nazırları hiyanetle ittiham et
mek iatediklerini ve bu suretle kabine 
ve iyin reislerini iatifaya mecbur et
mek niyetinde olduklanuı öğrenmiı
tir. 

Celaeyi tatil etınekle yük"'-'' komi
ser ıükiinun teeıaüıüne ve yeni teşek
kül etıniı olan parlamento rejiminin 
aağlamlaımasına yardım etmiıtir. 

Yeni Alman sefiri 
Von Rosenberg cuma 
günü şehrimize geliyor 

Von Roaenbertt 

Sabık Sefir Her Nadolni'nin yerine 
tayi11 edilen Alman Sefiri Yon R..-n-

1 
berg önümüzdeki cuma günü tehrimi
ez ıelecek ve itimatnameıini Reiıi

cümhur Hazretlerine takdim etmek ü
zere ertesi günü Ankart'ya ııidecek-
tir. Yeni ıefir, Ceneral Yon Roıen
berg'in oğludur. 1874 ıenesinde Ber
linde doğmuı, 1903 te hariciye mesle
iine intisap etıniıtir. Almanyanın ye
ni Ankara Sefiri, 1922 • 1923 senesi' 
içinde iktidar mevkiinde bulunan ka
binede bir müddet Hariciye Nazırlığı
nı da deruhte etıniıti. 

Kitaplar ne zaman 
Hazır olacak? 
Üniversite tercümanları
nın çoğu tayin edildi 
Üniversitedeki ecnebi profesörlerin 

tercümanları k1111V'n tayin edihnit:.ir. 
Bu ay nihayeti

ne kadar bütün 
t~rcümanlar tayin 
.-dilmit olacaktır. 
Tercümanlara 75 
lira ü~ret verilecek ... 
tir. 

Üniversitede ka
nunuevvel maa§ı bir 
müddel gecikecek
tir. Bwıun sebebi 
de 7 aylık muvak• 
kat bütçenin henüz 

Op. Burhaneddin B. vekalet tarafın-
dan lastik edilme-

mit olmasıdır. 

Ecnebi profeıörl~rin mukaveleleri .. 
ne nazaran her prc.fesör kendi saha· 
sına ait ders kitapları hazırJıyacak

lardır. Bu kitapların yazı.ma11 ve ha
zırlanınaıı iki ıeneye kadar ikmal e
dilecektir. Bu kitaplar bı'.ahare do
çentler tarafından türkç~ye çevrilerek 
neşredilecelctir. Talebe bu ıuretle ki
tap tedariki sıkıntısından kurtulacak
tır. 

Evvelki k:ıdroda porf<'•Ör olarak ta
yin edilen operatÖT Burhuneddin Bey 

l cerrahi ordinaryüsü M. Nissen'in ya .. 
r;ına doçent olarak layin edilmiıtir, 

''Harp hazırlıkları açıktan 
açığa yapılmakta. ~Jr ,, 

M. Litvinof'un Amerikada bir nutku 
Muhtelif memleketler biribirlerinden uzaklaşıyorlar. 
Bunun bir istisnası vardır: TÜRK-RUS DOSTLUGU 

MOSKOVA, 26 (A. A.). - Tau A
janıı bildiriyor: 

New - York'ta Rus. Amerikan Ti
caret odasile Sovyet cemiyetinin Ame 
rika Şubesi tarafından M. Lltvinof ıe· 
refine bir ziyafet verilınit ve muaileyh 
bu ziyafette bir nutuk söylemiıtir. Bu 
ziyaette iki bin kadar maliyeci, sana
yi erbabı ve aair zevat lıulunmuılar• 
dır. 

M, Lltvinof nutkunda kapitaliıt a• 
lemindeki ıiyasi, iktısadi ve içtimai 
hercümercin devam etmekte olduğu 
nu söylem it ve demiıtir ki: 

''- Muhtelif memleketler ara11nda 
biribirinden uzaklaımanM tiddetini 
artırması bunun bir deliliclir. Ve bu ha• 
lin hemen hemen tek bir iıtianaıı var• 
dır ki o da Türkiye ile Rusya arasın
daki mevcut olan dostluğun en bariz 
misalini teıkil eden ve cihan tarihin
de miıli meobuk bulunmıyan ıamimi, 
mütekabil münasebetlerdir. 

,.Amerika ile Sovyet Rusya arasın· 
daki münasebeY,erin de bunlara inzi
mam edeceğini ümit ederim. 

"Harp hazırlıkları, açıktan açığa 
yapılmaktadır. Militarist zihniyetin 
en bariz vasfı, bazı milletlerin diğer 
milletlere mütefevvik olduğuna, bat
ı& bazı milletlerin diğer milletlere 

(Devamı 6 mcı sahifede) 
New - York'ta miihim bir nutuk 

aöyliyen M. LITVINOF 

Bakır hazinelerine varmı
ya 113 kilometre kaldı 

Malatyadan 57 kilometre ileriye geçtik 
ve 310 kilometreyi bitirdik 

Fevzi Pata - Diyarıbekir demiryolu ı 
Erganİye doğru Türk parası, Türk tek 
niği ve Türkün gayreti ile memlekete 
büyük bir servet ve refah getirecek o
lan bakıra doğru her gün adım, adım 
ilerliyor. 

Fevzipaıa ile Ergani arasında demir-

• 

yolu mesafesi 423 kilometredir. Ge
çen ay nihayetine kadar ill§a edilmiı 
mİKtar 310 kilometredir. Bu ıuretle 
Erganiye varmak için ancak 113 kilo
metre kalmı,tır. Malatyadan F evzipa· 
ıa arası 253 kilometre olduğuna ğöre, 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Istanbulda senede 100 bin 
ton ecnebi kömür satılıyor 

Kömür işi, günün meselesi olmuştur 
HükUmetimizin 

kömürlerimiz için 
alacağı yeni tedbir. 
!er ve ismet Paıa 
Hazretlerile lktısat 
Vekili Celal Beyin 
havzadaki tetkik
jeri iklısadi maha
füde büyük bir a
laka ile takip edil
mekte ve günün 
meselesini teıkil et
mektedir. 

Bilha11a transit 
ecnebi kömürü ıa
btının önüne geçil
mesi yolunda atılan 
adım kömür hav• 
zasında büyük bir 
memnuniyetle kar .. 
şılanmıştır. Eğer 

hüklımet ecnebi 
kömür1crinin lstan
bulda vapurlara ve 
rilmeaini menede
cek olursa kömür 
ihracatımızın artı· 

mında yeni bir sa
ha açılmıı olacak
tır. 

Her sene mem
leketimize hariçten 
gelen ecnebi kö· 
mürüniin yekUnu 
mühim bir miktara 

Kozluda yeni yapılan asri bir kuyu ağzı ııe 
asansörün hariçten görünüşü 

baliğ olmakta ve bu kömürlerin kıy
meti olan Türk liralarının bir parası 
bile memlekete kalmadan harice çık-

maktadır. 
Son senelerde hariçten memlekete 

(Devaını 6 ıncı sahifede) 
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Ya$*• ı a. 11. Her hakkı (Milliyet) iadir. 

Sultan Azizin Hal'i 
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Hatırat arasında bir hatıra. - Ali Paşa. - Tebdili saltanat 
kararlaştırıldı!- Mitat Paşanın Ziya Beye iltifatı 

Şair Ziya Beyin Mitat Pa,aya 
serzeni,lerini, Selanik esbak valisi 
şair Nazım Paşa anlatmıştı. Na -
zım P~a, bu mülakatın bütün te· 
ferrüat ve tafsilatını bizzat Ziya 
Beyden duymuştu. 

Şair Nazım Paşa, Ziya Paşanın 
has muhiplerindendi, Adanada, 
Konyada beraber bulunmuşlardır. 
Z iya Paşanın büyük Reşit Paşa ile 
Mitat Paşaya meftunluğunu da, 
kendine mahsus öz türkçe sözler ve 
icten yanıp yakılmalarla müşa • 
rünileyh mükerreren bize naklet -
mişti. 

Z iya Paşa, Ali Paşa merhumu 
her nedense sevmemişti, sevemi -
yordu. Ali Pap, her ne kadar akil, 
zeki , diplomat ta olsa, şairin perisi 
ondan hoşlanmamıştı. Ali Paşaya 
dair olan menkıbelerini, tenkit ve 
tarizlerini kendisi bizzat kendisi 
yazmış ve adaşım Süleyman Nazif 
merhum da kısmen anlatmıştı. Yal 
nız şu fıkrayı şimdiye kadar hiç bir 
yerde rastlayamadım. 

Nazım Paşadan işittim. Ziya Pa
~a: 

· - Ali Paşa , zahiren çok müte
vazi gorunür, rmıhviyet gösterir. 
En küçük bir kalem efendisine bi
l~ derin hürmetle selam verir; aci-
7iniz, bendeniz! der. Fakat o te -
vazu ve mahviyet içinde o derecede 
kibir ve inaniyet vardır ki Abdül~ 
z izin kibir ve azameti yanında hiç 
kalır. Ali Paşa; zatına mahsus kaz 
d ırdığı bir mühürde: 
Hak ol ki hüda metrebeni eyleye 

ali 
Tacı seri alemdir o ki haki ka • 

demdir. 
Beytini yazdırmıftır. Halbuki ar 

zı hülus zımnında kendine takdim 
olunan medhiyenin: 

Senden de eğer oluraa hiili 
Manasız olur bu Babı-ali 
Diye mühür beytini, sözde sa -

nayii liı.fziye ve bediaya misal ola 
rak oğlu Ali Fuat Beye ezber ettir 
ruişti. Bu cihetlerle onu sevemem. 
Esasen sozu, ozune, kavli, fi · 
line uymayanları beğenemem, aa . 
vayi inaniyet edenleri, hotpesentle 
ri çekemem! 

Dermif! 
Yazmakta olduğumuz hat~at a

rasında şu hatıracığı da istitrad 
kabilinden kaydettikten sonra sa
dede gelelim. 

Mitat Paşa, Ziya Pa,anın he
yecanlı, müteessirane söz ve tavır· 
!arından çok mütehassis olmuş, A
te~li piri, içli vatanr:>erveri bu de
recede müteessir eden huzur hadi 
sesini, evvelinden ahırına kadar, 
olduğu gibi anlatmağı ve onu ne -
ticei matluheye erdirmekte velev 
be' on dakika bile bekletmeği tec 
viz etmeyip çarpman yüreğini he
mencecik teskin ve tatmin ediver 
mek için: 

- Miri muhterem! "Asil.en tekre 
hu ,ey'en ve büve hayrün leküm" 
ayeti kerimesi malumunuzdur. Si
zi dağdar eden o mülakattan, ba
kın ne hayirlar çıktı! Bu gece, sizi 
orada, eğlenceniz arasında keder . 
l<!ndiren, camı safaruzı zehrabei a-

lam eyleyen mülakat ilcasile Hü • 
seyin Avni ve Kayserili Ahmet 
Patalar ile biz de burada birletİP 
müzakereler ederek acilen tebdili 
saltanatı kararlattırdık ! 

Diyiverince, Ziya Bey derhal 
yayla kurulmuş gibi yerinden fır -
lamış ve ulu mevlaya hamt ede -
rek Mitat Paşanın iki ellerinden ve 
yüzünden öpüp arzı şükran etmiş
ti. 

Mitat Paşa, sözüne devam et • 
mekte idi: 

- Mirim ! Estağfurullah! Biz, 
size teşekkürlere, minnetlere med 
yunuz. Türkiyede, Avrupada bun
ca mezahime katlanıp hayati fe -
dakarlıklar ile yapılacak büyük işi 
millet ve memlekete iyilikleri ha
zırlayan , efkarı umumiyeyi ten • 
vir eden, sizsiniz ! Daha geçen se 
ne, on binlerce talebei ulumu mak 
sadı mukaddes için harekete ge • 
tiren, Hünkarı tedhit eyleyen siz
siniz! Başkatiplerini sokaklara dü 
~ürüp yalvarttıran, gene sizsiniz! 
İtte artık mücahedenizin zafer e
serini görmemiz, birgün meselesi 
halini almış ve neticei hayriye kı • 
vama gelmiştir. Serasker ve Kap
tan Paşalar, şimdiye kadar bura -
ela idiler, bir saat evvel avdet bu
yurdular. iki saat sonra Kaptan 
Pa~anın konağında üçümüz birle
sip hal 'in sureti icrası için İcap e· 
den tedbirleri kararlaştıracağız. 
Badehu meclisi mahsusa gideceğiz. 
Seraskerle Koca Rü,tüyü yalnızca 
görüp kararımızı bildirerek, itti -
fak ve iştirakimize alacağız. lntal 
lah ak~amdan sonra, gene zatı ali
lerile ve Naıc.ık Kemal Bey ile bu
rada bulufuruz. Serasker Paşanın 
sizden ricaları vardır. Kendileri, 
işin askeri cihetini Kaptan Paşa 
ile Üzerlerine aldılar, lazım olan 
her tedbiri ihzar ve icrayi taahhüt 
ettiler. Sizden ricaları, ülema ve 
meşayihi, esas meseleden haber -
dar etmeksizin aleyhte hazırla • 
mak ve talebei ülum ile münevver 
gençler arasında hakimane propa
gandalar yapmak ve "Hünkarın, 

Moskof çarına lğnatiyef vasrtasile 
müracaat ettiği ve ledelhace ken -
dini siyanet ve müdafaa için asker 
ve donanma göndererek muavenet 
te bulunmasını dilediği ve emaneti 
mukaddese ile Topkapı hazinesin
deki zikıymet mücevherat ve altın, 
gümüş bütün efyanın bir semti meç 
hule naklolunacağı ve Mahmut Ne 
dimin bazı geceleri Moskof sefa -
rethanesine gidip elçi ile gizli giz 
li müzakerelerde bulunduğu" hak 
kında ağızdan ağıza yayılacak şa
yialar çıkarılarak a vamnası tah -
rik etmek ve mizah gazetelerine, 
idarei devlete taalluk eder mühey 
yiç, müessir manalı, imalı karika
türler dercettirilmesi gibi hususatı 
mühimmedir ! 

Diye yapılması muktezi feyleri 
tebliğ eylemitti. Ziya Bey, bu teb -
!iği, sevinçle telakki ederek, ayni 
saatten itibaren tatbika batlayaca 
ğını söyliyerek ayrıldı. 

(Arkası var) 

Yarın: 

Sultan Azizin hal'i 
5 

Bahriye nazırının konağında paşaların toplanmaları. -
içtima, gayet gizli tutuldu(- Kaptan Pş. nrn konağında 
neler konuşulmuş, nelere karar verilmisti?- Sadrazamla 

Şeyhislamı yola getirmek meselesi! 

Balkan haberleri 

Sof yada kabine buhranı mı 
Kuvvetli bir kabine teşekkül edemezse 
sobranyanın feshi de muhtemeldir 

SOFYA, 26 (Miliyet) - Burada 
siyasi partilerin şefler-ine &Öre, borçlar 
meselesi hakkında kabul edilecek kanun 
1 3.yihası yüzünden kabinede buhran o
l cak-r. 

Başvekil M. Muşanov ile meclis reisi 
M. Malinovanın fikirlerine göre hugün
k.ı kamara, kuvvetli bir hükumet te~kil 
edemediği takdird• feshedilerek yeni
d en İntihabat yap,lacakiır. 

Demokratlar da, kamaranın feshe
d:lme•ini muvaf,k bulmaktadırlar. 

Buhran vukuunda hangi partinin 
mevkü iktidarı\ f"4lm0· ·~ teıcbbüs ede
ceği henüz belli değillir. 

Atinada bir matem nümayişi 
ATlN 26 (Milli et - Yann, 

1922 de Anadolu hezimetine sebebiyet 
veren Yunan nazırlarının kurşuna dizil ... 
me gününün yı1dönümüne tesadüf et
mektedir. 

Bu münasebetle Atinaya davet edi
len heyetlerin iştirakile burada sakin bir 
matem nümayişi yapılacaktır. 

Bu mcraıime reisicümhur da davet 
edilmiştir. 

BUkreşte bir toplantı mı? 
ATINA, 26 (Milliyet) - Sofyadan 

bildirildiğine göre !. iljiııci kiinun ayı 
içinde Balkan Devletleri Başvekilleri 
arasında Biıkre~te bir içtima yapıla .. 
caktrr. içtimada B,./gar Başvekili M. 
Mu anov da hazır i.>ulunacaktır. 
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HARiCi HABERLER 
Silahsızlanma 
Konferansı 

1 Yeni Fransız 
Kabinesi 

Romada neşredilen tebliğ 
ve gazeteler 

ROMA, 26 (A.A.) - Havas Ajan11 
muhabirinden: Gazetel~r, M. Moussoli
ni ile M. Avenol'un görüımesi netice
sinde verilen bir tebliği neşrelmektedir 
ler. Gazeteler, tebliğ hakkında yazdık
ları mütalealarda görüıme esnasında 
da silahlan bırakma konferansının Mil
letler cemiyetinin faaliyeti ile o!an ali· 
kasına dair görüşülmü, olmak ihtimali
ni bildirmektedirler. Gazetelere göre 
böyle bir görüşme, sili.hları bırakma kon 
feransını müsait bir neticeye ula~tırmalo: 
için yapılan gayretlerin istikbald~ki in • 
kişafını kolaylaştıracaktır. 

Almanya 
Silahlanıyor l'..n.ı? 

PARIS, 28 (A,A. ) - ~Le Joumal" 
gazetesi Almanyanın gizli silatılanmuın 
dan bahsediyor ve bundakan iki sene ev ı 
vel Hollandada büyük bir silah depo•..ı 
keıfedildiğini ve hu depoda mühim mik 
darda harp mühimmatı imaFne mahs":.1 ::; 
aletler ve imaline başlanıp yarıda kal • 
mış mühimmat bulunduğunu, fakat ki'ı-
fi derecede malıimat olmadığmdan Fran 
sız hükumetinin teminat almakla iktifaya 
mecbur kaldığını hatırlatıyor. 

Gazete bugün şunu haber veriyor: 
"Almanyanın ıili.hlanması hususunda 

yapıları tahkikatı aydınlatacak malumat 
verebilecek vaziyetteyiz. Ve yak,nda 
bu hususta neşredeceğimiz vesaiki kim· 
se tekzip edemiyecektir." 

M. Litvinof 
Romaya gidiyor 
Sovyet hariciye komiseri 

Amerikadan dönüyor 
NEVYORK, 26 (A.A.) - Litvinof 

Yolda~, dün "Conte Disavoia,, vapuru· 
na binerek Romaya hareket etti. Büyük 
bir kalabahk Litvir.o Yoldaşı alkış • 
lam ış lır. Litvinof y< 1 da~ :.tyrılı rken de 
miştir ki: 

"- Duyduğum hisler, uzun bir ay· 
rıhktan sonra kavu}&ll bir Jostun du. 
yacağı i .. ~slerdir. Aramızda daima dost· 
[uk vardı, fakat onu muvakkaten kaybet
tik. Ve tekrar bulmak güç oldu. Bu 
dostluğun devamlı olacağını ve artaca· 
ğını ümit ediyorum.,, 

Yeni aelir 
V ARMSPRNIGS, 26 (A.A.) - M. 

Rooseveltin tebliği üzerine Ameribnın 
yeni Moskova sefiri M. Bullitt 29-11 e 
hareket edecektir. 

Resmi ziyaret 
ROMA, 26 (A.A.) - M. Litvinof, 

dün Nevyorktan hareket etmiştir. 
Kanunuevvelde ltalyaya vasıl ola

caktır. Mumaileyh M. Mussolininin da
vetine icabetle Romaya gidecek ve Du. 
çeyi resmen ziyaret edecektir. 

Amerikalı devletler 
konferansı 

BUENOS AIRES, 26 (A.A.) - A • 
merikalı devletler konferan11nın Ar.ian· 
tin heyeti murabbasasına M. Lavedra 
Lamas, riyaset edecektir. 

M. Chautemps dün istişa
relerini bitirdi 

PARIS, 26 (A.A.) - M. Chautempa 
sabahın saat birinde istişarelerini 
bitirmiı ve Dahiliye nezaretinden isti -
rahat etmek üzere ayr;Jmıştır. Efkarı 
umumiye es3sen kendisi için sürpriz le§ 
kil etmiy.en bir Chautemps kabinesini mü 
ıait bir şekilde karşılamaktadır. 

Daha dünden, M. Heır:ot'nun re~si .. 
cümhurun iş batına gelmek teklifini sıh 
hati müsaade etmediğinden reddedeceği 
ve kabineyi teşkil için M. Cbautamps'ı 
göstereceği malüm idi. R adikal sosyalist 
olan M. Chautereps bütün parlamento 
mahdilinde birçok kimselerin teveccü .. 
hünü kazanmıtşır. Ve bilhassa ma~areti 
le meşhur bir phsiyet olarak tanınmış 
tır. 

M. Cl:autemp; müracaatları biter bit 
mez bugün kat'i bir ş ~kilde bir net:ceye 
varac.1.ğJnı söylemiştir. 

M. Chautempa kendiı ~ni mccEsi vü
kelaya memur etmeği düşündüğü M. 
Herriot'nun yard31ltru temin etmiştir. 
Fakat zannedildiğine göre M. Herriot 
radikal sosyalist fırkasının başında mec 
lis hariciye encümeni rivas: tinde kal -
mak suretile M. Chautempı kabinesini 
tutmağı düşünmekted'1-. 

Mali mesele buhranın anahtarı ola
rak kaldığı için gazeteler M. Cbautemps 
in vazifesinin kolay olmadığını kaydet
mekte, fakat bütçe meselesini ele al • 
mak üzere, mahareti sayesinde son cüm 
huriyetçiler ile yeni sosyalistler arasın 
da bir ekseriyet bulacağına emn:yet gös 
termektedirler. 

Buhranın anahtarı mali mesele oldu
ğundan M. Chautempı gece uzun müd 
det eski kabinelerde Maliye nazırlığ :n • 
da bulunmuş olna M. Bonnet ile görüt 
müştür. Yeni Başvekil M. Bonnet ile teı 
riki me!laİ arzu!unda bulunmaktad r. 

Kabinede başka tadilat yapılmayacak 
trr. Cünkü M. Boncour Hariciye, M. 
Daladier harbiye , M. Sarruat bahriye 
nazırlıklar, nı muhafaza edecek! rd :r. 
Bütün müsteşarl ı k'.ar~n ilga edilmesi 
muhtemeldir. Sol cenah cümhur:yelçi • 
!erinden bir çoğu lub"neye i'tirak ede· 
cek~erdir. Gazeteler M. Chautempsin gö 
receği işin pelc kolay olmadığı hususun 
da müttefiktirler. 

M. Chautemps. matbuata beyanatında 
süratle bir neticeye varmak hususunda 
ki kat'i arzusunu bildirmiı ve demiştir 
ki: 

'"- Zira işlerin sürüncemede kal • 
mağa müsaadesi yoktur. Bütün Fransız 
cümhuriyetçileri ve vatanperverleri gibi, 
M. Herriot'nun vazife batma geçecek 
•'tlZiyette bulunmasını isterdim. Bunun• 
la beraber üzerime aldığım vazifenin 
M. Herriot'nun bana yapacağma biç fÜP 
he etmediğim kıymetli yardımlarile bü
yük m'kyasta kolaylaıacağına katiyen 
eminim. 

Amerikada altın esasına 
dönmek isteyenlere cevap 

V AŞlNGTON, 26 (A.A.) - M. 
Borach, yapmış olduğu beyenatt~ M. 
Roosevelt'in para siyasetini tenkit eden 
ve altın esasına dönmek iıtiyet:tlerin, 
bugün tatbik edilen yapıcı pı· am • 
dan daha İyi bir program tatbik etmele 
ri lazun geldiğini söyleyerek bunlara 
meydan okumu1tur. M. Borah. şunları 
ilave etmiıtir: 

0
- Attın esası politikası bu!ÜD İ· 

çinde bulun.mu, olduğumuz f..:i vuiye 
te müncer oldu. 

Polonyalı vatanperverin 
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Askeri ve mülki tekaüt kanunu 

hakkında bir tefsir 
'AN KARA, 26 (Telefonla) - Bütçe encümeni askeri ve miil 

ki tekaüt kanununun yedi ve on s..!kizinci maddelerini fÖyle tefsir et -
miştir: 

1 - Mülki ve askeri mütekait/erden maasla devlet hizmetine alı
nanlar ister iptidaen eski rütbe ve dereceleri ile altnarak biltihara ter
li edilmif olsunlar, ister iptidaen eski rütbe ve derecelerinin üstünde 
bir rütbe ve dereceye tayin edilsinler tekaüde irca olundukları zaman 
haklarında 1683 numaralı askeri Ve mülki kanunun ikinci maddesi lıülr 
mü tatbik olunur. ı,ı 

2 - 1683 numaralı askeri ve mülki kanunun 18 inci maddesinde 
yazılı riitbe terfilerinden münhasıran harpteki hizmet sebebile olan 
rütbe terfileri mahfuzdur. 

Tayyare ile posta nakliyatı 
'ANKARA, 26 (Telefonla) - Memleket dahilinde faaliyete geçe -

cek hava yolları için ahiren HeyetiVekilece kabul edilen talimatname
ye Posta ve Telgraf idaresinin nakliyatına dair mevaddi ihtiva etmek
tedir. Bu mukavelename mucibince idarenin nakli için tayyareye su 
geçmez bir maddeden yapılmış olarak vereceği posta çantakalarının 
sikleti elli kiloyu tecavüz etmiyecek, bunun içir. de sevkedilmek üze. 
re verilecek posta paketleri eb' adı da her cihetten 45 santimetreyi ge<; 
mieycektir. Posta paketlerinin beher kilosundan posta ücretinden ma
da 75 ve koliden 30 kuruş alınacaktır. Posta idaresi mektuplardan poa 
ta ücretinden başka altı kuruş tayyare farkı almayı düşünmektedir. 

Fahri konsoloslar hakkında kanun 
AN KARA, 26 (Tel efor.la) - Fahri konsoloslar ·hakkındaki kanun 

layihası Bütçe encümeninde müzakere edilerek heyeti ıonumiyeye sev 
kolunmuştur. Encümen lliyihaya; "hasılat bin lirayı tecavüz ederse /ar. 
lası tamamile hazineye aittir'° kaydını ilave etmiştir. 

• 
inhisar idaresi hesapları 

ANKARA, 26 (Telefonla) - inhisar idaresi hesaplarının Divanı 
Muhasebatça tesbit oe mürakabe edilip edilmiyeceği hakkında Diva
nı Muhasebatça gösterilen tezkere Bütçe encümeninde müzakere edile
rek bu hesabatın Divanı muhasebat lan geçmesi icap etmiyeceğine ka • 
rar verilmiştir. 

Ortatedrisat Umum Müdürlüğü 
ANKARA, 26 (Milliyet) - Maarif vekaletinde münhal bulunan 

orta tedrisat umum müdürlüğüne Maarif mületti,lerinden Hasan Ali 
Beyin tayini takarrür etmi,tir. Ve 0,ô/et müsteşarlığına tayin edilecek 
zat ta bugünlerde anlaşı!acaktır. 

Edirnede mebuslar, paşalar, köylü
ler bir arada yemek yediler 

EDiRNE, 26 ( A.A.) - Bu gece Edirne ku!übünde Fırka tarafın -
dan verilen ziyafette mebuslar, vali, belediye reisi beylerle pCJfalar, köy 
lüler bir arada dertleşerek, konuşa ·ak yemek yediler. Ziyafetin sonun
da fırka •eisi lbrahim Bey misafirlere hitaben çok heyecanlı bir nutuk 
söyledi· Fırka reisinin nutkundıııı sonra Edirne mebusu Şeref Bey, her 
cümlesi şiddetli alk~larla karşılanan heyecanlı bir nutuk aöyledi. Şerel 
Bey, yanyana, başbaşa, omuz omu•a oturan mebusları, vali ve beledi. 
ye reisi paşa!arı ve köylüleri f{i>slererek: 

"işte Cümhuriyet budur" demiştir. 
Şeref Beyin ve fırka reisinin nutuklarına Ankara ve lstanbuldan 

gelen heyet namına Denizli mebusu Mazhar Müfit Bey mukabele etti. 
Ve şiddetle alkışlandı. Ziyafet samimi ve neşeli bir hava içinde geçmİf 
tir. 1 1 

Fran ada temerküz kabinesi 
PARIS, 26 ( A.A.) - M. Chautemps'in bir temerküz kabinesi teş -

kil edeceği kat'i aure!fe tahakhuk etmiştir. 

Alpullu şeker fabrikasını ziyaret 
EDiRNE, 26 ( A.A.) - Kurtuluş bayramı şenliklerine iştirak et. 

mek üzere Ankara ve lstanbuldan şehrimize gelen heyet şimdi otomo -
billerle Alpulluya hareket ettıler. Misafirler labrika müdürlüğünün zi 
ya/etinde bulunacak ve labrik-:.nın dokaz sene zarfında almıf olduğu hı 
zı temasa ettikten sonra lstanbula müteveccihen hareket edeceklerdi. • d •• b• 1 Ak k d ERİRNE, 26 (A.A.) -Alpırllııya pancar sevkiyahna devam edıl-

evıne un Jr p a a on Ü mektedir. Fabrikanın dal>a ikı a} kadar çalışa,,ağı anlaşılmaktaJır . 

Y enişehirdeki evde merasim yapıldı, 
!iÖylendi hararetli nutuklar 

Polonyanın yüluek vatanperver ve 
beynelmilel ıöhreti haiz ediplerinden 
(Adam Mickievicz) İn ölümüııün 78 in
ci yıldönümü münasebetile dün sabah, 
saat 11 do Taksimdeki Polonya klübün· 
da tezahürat yapılmış ve müteveffanın 
lstanbulda iken bir aralık oturduğu Bey
oğlunda Y eni§dıirde Hanrm sokai}m
daki eve tehrimiz Polonya kolonisi tara
fından hazırlanan plaka merasimle a• 
sılmıttır. 

Şehrimiz Polonya ceneral konsolosu 
M. Vegnoroviç ve maslahatgüzar M. 
Dubiç, Polonya kolonisine mensup bazı 
zevat, dün sabah saat on buçukta T o
katliyan otelinde buluşmuşlar ve bir 
müddet otelde İ•tirahat ettikten sonra, 
hep birlikte Y eni§ehirde Hanım soka
ğındaki evi ziyare etınişlerdir. 

Hanri Mickievicz'in tarihi evinde, 
Polonya tebaasından bir ç<>k kimıeler 
daha evvel toplanmışlardı, Saat ( 11) de 
hazırlanan li.vha, evin cephesine mera
simle asrlmııtır. Bu münasebetle cene-
ral konsolosu M. Vegnoroviç'le , lstan· 
bul Leh kolonisi nam1na bir zat tara· 

. fından müteveffa edip ve vatanperver 
Adam Mickievicz'in hayatmdan ve va
tanına yaptığı büyük hizmetlerden bah
seden nutuklar söylenmiştir. 

Vali muavini Ali Rıza bey, Erkanı 
askeriyemizden Pertev paşa, Polonya 
sefaret ve konsoloshane erkanı ile Leh 
dostlarında" pek çok zevat meraıimde 
bulunmuşlardır. 

Hatırası, taziz edilen Leh vatanper· 
veri Hanri Mickievicz, aslen Lituvanya. 
lıdır. 

1798 senesinde Novogrodek ıehrinde 
d::ığmuş, Lelıistanın Avusturya, Al
manya ve Rusya tarafından taksime uğ
rat ldığı devirde, fedakirane hizmetleri 
gi)ı·[lmiiftÜr. 

Hanri Mickievicz, 1855 Kırım Lar· 

Lelı §O.ir ve vato.nperveri 
Ado.m Mic~eiewic:z 

binden evvel lstanbula gelmi,, Beyoğ
lunda Y enişehirde hatırası taziz edilen 
evde bir müddet ikamet etmiştir. Çar 
Rusyası aleyhine Osmanlı imparatorlu
ğunun da iştirak ettiği büyük Kırım bar 
bi zuhur ettiği sıralarda, Hanri Micki 
evicz lstanbulda mülteci Lehlilerden 
gönüllü toplayıp Ru•yaya sevketmek i
çin teşkilat yapmakla me§gul olmuş
tur. 

Hanri Mickievicz, şöhreti her taraf
ta duyulan kudretli bir ediptir. 

Dün öğleden sonra da Taksimdeki 
Polonya klübünde büyük ıair için bir 
ihtifal tertip edilmi§ nutuklar ve konfe
ranslarla Leh vatanperverinin hatırau 
hürmetle anılmıttır, 

Cevizli nahiyesinin inşasına başlandı 
ANT ALYA, 26 ( A.A.) - Cümhuriyet bayramında yanan Akseki -

nin Cevizli nahiyesi merkezinin hükumetçe verilen tahsisatla yeniden 
inşası işine başlannuştır. Mahallinde teşekkül eden komisyon malze -
mesini hazırlamaktadır. Vilayet mimarı Cevizliye gönderilmiftir. 

Antalyada şiddetli bir fırtına 
ANT AILY A 26 ( A.A.) - Dün akşam Antalyada 35 senedir görül 

miyen şiddetli bir lırhna olmuş, bir çok evlerin damları uçmuf bir 
çok ağaç devrilmiftir. Elektrik tesisatı da hasara uğramıştır· Fırtına al 
tı aaat devam etmiş, bir yağmul'la başlamıştır. insanca zayiat yoktur. 

R. Eşref Bey T.D.T. C.inden çekildi 
ANKARA, 26 ( A.A.) - T. D. T. C. inden: Riyaseticümhur amumi 

katibi Ruşen Eşref Bey, yeni vaziles;...;deki me,guliyetinin çokluğu yü 
zünden T. D. T. umumi katipliğinden istifa etmiştir. 
Cemiyetin ilk kuruluşundan en yü 'ısek ve değerli bir termıltaşı olarak 

çalışmış, o günden beri cemiyeti"' bütün işlerini pek büyük biı- faaliyet 
ve dirayetle ileri götürmüş olan Ruşen Eşref Beyin istilası U. M. H. in· 
ce büyük bir teessürle karşılanmıştır. 

U. M. H. bu münasebetle cemiyetin ilk müessislerinden ve flk ıı . 
• mumi katibi olan Ruşen Eşref Beyin bir resminin cemiyet merkezine 

talikine ve bu zaruri ayrılıştan clu yulan teessürlerin bir mektuplcı ken 
disine bildirilmesine karar vermi.1~ '.r. 

Almanyadaki hekimler cemiyeti 
Sıhhiye vekilini fahri azalığa seçti 

BERLIN, 26 ( A.A.) - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildi
riyor: Münihte toplanan hekimler cemiyeti yüzüncü yıldönümü mü -
nasebetile yaptığı toplantıda umu mi sıhhate ve ilme olan hizmeti do
layısile Türkiye Sıhhat vekili Dr. Relik Beyi fahri azalığına seçmiş ve 
bunu hususi bir vesika ile kendisin~ bildirmiştir. 

Lindberg meçhul istika
mete uçtu 

LAS PALMAS, 26 (A.A.) - Lind
berg bu sabah saat 7 

0
40 ta meçhul bir 

istikamete uçmuıtur. Hareket ederken 
radyo ile malumat vereceğini bildirmiş 
tir. 

Mısır hava filosu 
MARSILYA, 26 (A.A.) - Dijon. 

dan dün gelmiş olan sekiz tayyarelik 
Mısır filosu, bu aabab ltalyaya gidecek 
ti. Hava rasat merkezi havanın fena ol
duğunu bildirdiğinden hareket tehir e
dilmiJtir. 



Şahsa değil, nesle yardım 
Yeni Maarif Vekili, üniversite

nin açıldığı gün söylediği tatlı söz
lerle fırça ve kalem sahiplerinin 
yanık yüreklerine sular serpti. Za
ten yarı ümit ve yarı hayal ile ya
tıyan sanatkarlar için bu sözler 
taze bir ümit yerine geçti. 

Maarif Vekili, fikir ve kalem er 
babının tetvik ve himaye edilecek
lerini söylemekle belki sadece bir 
Yaatte bulundu. Böyle de olsa ge
ne makbule geçtiğine tüphesi ol
nıasın. Çünkü bahsettiği insanlar 
zaten feragat ve tevekkül içinde 
yaşamağa alıfıktırlar. Vaatler ta· 
hakkuk ederse ne mutlu. 

Yalnız Bu davayı sadece fikir 
ve kalem sahiplerinin lehine kabul 
etmek doğru değildir. Vakia hu 
İnsanlar mahrumiyet içindedirler. 
Emeklerinin değerini bulamadık
larına tüphe yoktur. Fakat hu; hiç 
bir zaman onları nevmit etmemİf
lir. Mesailerini ve ideallerini geri

' hırakt1rmamıttır. Onun için her de-
virde ihmal edilen bu münevver 
sınıfa gösterilecek alakayı fertle
rin hesabına, cemiyetin fikir ve 
sanat hayatı hesabına yapmak da
ha doğru olur. 

Kitap okunmuyor, ciddi ve edebi 
ınesai sahibini tatmin etmiyor. Bu
nun için de fikir hayatı açılamı
yor. Kitap basılamıyor. itin için
de olduğum için bu noktayı biraz 
huapla, kitapla aydınlatmak iste-
rim. 

Rugün üç yüz sayfalık bir kita

bın dizme, basma, kağıt masrafı 
dört yüz elli lira tutar. Böyle bir 
kitaba ancak elli kuruş fiat koy

ınak kabildir. Bu elli kuruşluk ki

tap piyasaya Ancak otuz bef, ni

hayet otuz yedi kuruştan çıkabilir· 
Bu hesaba nazaran bu kitap en a

fağı (1216) tane satılmalıdır ki 
yalnız tabı masrafını çıkarabilsin. 

Halbuki son zamanlarda bu ka
dar satılan kitap yok gibidir. Es
kiden bir roman piyasaya çıktığı 
zaman hemen bir ay içinde masra
fını kapatacak kadar satılırdı; on 
dan sonra sahibi için artık bir irat 
gibi damlardı. Şimdi tabiler ro -
ınanlara karşı bile müstağni dav
ranıyorlar. Hakları da aşikardır. 
Çüııkü bu masrafa bir de telif üc
reti ilave edince yeldin yarım mis
li daha kabarır. 

Maarif Vekaleti bir zaman ma
ruf muharrirlerin her çıkan yeni 
eserinden birkaç yüz tane alırd ı. 
Bu hareket tabileri de muharrirler 
kadar cesaretlendiriyordu. Arkası 
kesilince kitap neşri durdu. 

Buhran devri geçecektir. Oku
mak ihtiyacı sinema merakı kadar 
artacaktır. Lüks apartımanlarda 
dedikodu yapan hanımlarda bir 
kitap rafı yaptırmak modası 
hatlıyacaktır. Fakat o za -
ınana kadar da zannederim tabiler 
de cesaret, muharrirlerde takat 
lralmıyacaktır. 

Bu neıil mulnarrirleri ve sanat
karları buna tahammül edebilir. 
Fakat onların mahrumiyet içinde 
geçen hayatları yeni yetişenleri o
kadar ürkütüyor ki yazı ve resim 
alemi, içinde taun çıkmış bir ma
ınure gibi harap olup gidiyor. Teh
like bir kaç muharririn ümitsiz gö
rüşmesinde değil fikir hayatına 
kartı bu neslin duyduğu biganelik
dedir. 

MiLLiYET PAZARTESi 27 TEŞRiNiSANi 1933 j 

~~· ----------------------------------~-----------------=-----~, • • lfELE3\11 ŞEHiR HABERLERi Bir resmi ağızdan Türkiye 
aleyhinde propaganda 
Pariste çıkan (Gringoire) is

minde haftalık bir gazete vardır. 
Bütün dünyada çok okunan ve 
300, 350 bin nüsha ba~an bu gaze. 
tenin 27 tefrinievvel 933 tarihli 
nüshasında memlekefrnize ve ero
in meselesine dair bir yazı gör
düm. Ehemmiyetle nl\zarıdikkati
mi celbeden bu yazıdan bize taal
lUk eden satırları Milliyet' e nakle 
karar verdim. Göreceğiniz veçhile 
bu yazı, maalesef, resmi bir ağız
dan - Kahire polis erkanından 
birinin ağzından - çıkan bazı ifti. 
raları hikaye etmektedir. Bahsetti
ğim gaeztenin B. de Munchausen 
ismindeki muhabiri Mmrda bir se· 
yahat yapıyor ve yolunu bulup Ka. 
hire polis erkanından Russel Pata 
ismindeki zatla görüşüyor. Ben bı· 

zatın kim olduğunu bilmem ama 
yalan - veya yanlış - söylediği
ni görüyorum. Rnssel Pafa Mısır
da eroin ve kokain çekenlerin ha
linden fİkayet ettikten sonra mu
habirle şöyle görüşüyor: 

Sahtekarlık 

Yerli malını ecnebi diye 
satanlar tahkik ediliyor 

Geçenlerde, piyasada yerli malları• 
nın ecnebi malı diye satılmakta oldu· 
ğundan alil<adar mercilere bazı ihbarat 
ve ıikiyat yapddığını ve bu huıuıta 
ehemmiyetle tetkikata batlandığını yaz
mııtık. 

Bu mallar arasında kontenjanda bu
lunmayan ve binaenaleyh ithaline miiaa· 
ade edilmemi§ olanların da mevcudiyeti 
nazarı dikkati celbetmi~ ve alakadarlar 
vaki olan ihbaratta ecnebi malı diye la· 

tıta arzettilderi bu malların yerli malı 
olduğu cevabını venniılerdi. 

Dün bu hususta gümrük batmüdürü 
Memduh, ticaret müdürü Muhsin 
ve ticaret odası umumi katibi V dıbi Bey 
)erle ternaı ettik. 

Verilen izahata göre, Madrit bey· 
nelmilel gümrük kongresi mukarreratı
nı, bükümetimi:z, bir kanun ile kabul 
etmit bulunmaktachr. 

Bu mukarreratıan biri de, bir mem
lekette dahilde imal edilebilen eıyanın 
benzerlerinin gümrüklerinden men'i im
rarı -rkezindedir. Şehrimizde bazı la
vanta çikolata, cila ve emsali fabrikalar 
vardı;. Bunların mevaddı iptidaiyesi 
hariçten gelmekte, buradaki fabrikalar 
da mamul hale getirmektedirler. 

Bittabi gümrük idaresi, bunların re&
mini ham olduklanna göre tarifesi üze
rine almaktadır. Halbuki bu ham mad
deler, burada ima1 edildikten ıonra Ü
zerlerine yapııtırılan etiketlerde lıtan
bulda imal edildiği yazılmamakla, hat· 
ti (Pariı) kelimeoile sanlri Pariste i· 
mal edilmiı gibi sahta çıkanlmaktadır. 
Bundan sonra öyle ambalijlar içinde sa
tışa arzedilmektedirler, ki müıteri, ec.
nebi malı olduğuna hükmetmekte ve bıt· 
tabi fazla para ile satın almaktadır. 

Gümrük idaresi, bu mallara mamu 1 
halinde gelen imrarına müsaade etmiye .. 
celc, hatta kaçak muamelesine tabi lu· 
tacaktır. Halbuki bunlar ham halinde 
gelip burada mamul bale getirildik!~ 
rinden halkın zaranna olan bu ha11n 
ticaret odasınca tetkikine lüzum hasıl 
olmutur. 

Bunun için odada bir komisyon le· 
şekkül etmittir. Komisyon, tetk.ikatına 
devam etmekte ve mahrem surette tah
kikatta da bulunmaktadır. Bu gibi mal
lann nümuneleri de komisyona celbe
dilmiıtir. Mesele ile ticaret müdüriye
ti de ehemmiletle alakadar olmakta
dır. 

Komisyonun vereceği karar, bu itin 
meşru olup olmadığını ve Madrit kongre 
si mukarreratma aykırı bulunup bulun
madığım tefsir ve tavzih edecek ve ne· 
ticeye göre hareket edilecektir. 

Bu tetkikat neticesi, tarafımızdan da 
kabul edilmiı bulunan beynelmilel mu· 
karrerat ve yahut kaçakçılık mahiye
tinde hareket olduğunu gösterirse a
lakadarlar hakkmda muktazi muamele 
tatbik olunacaktır. 

TUrk - Yunan ticaret muahedesi 
Türk - Yunan ticaret itilifnamesi

nin müddeti ayın sonunda bitecektir. 
Yeni itilaf müzakeratına memur Yu

nan heyeti, cuma günü ıehrimize ge
lecektir. 

Kağıt fabrikası açılacak 
Sümer Bank bir kağıt fabrikası aç

müİ:ğa karar vermiştir. 
Bu hususta tetkikat yapılmaktadır. 

Fabrikanın nerede açılacağı henüz ta· 
yin eclilmemittir. Her halde ıuyu bol 
bir yer seçilecektir. 

Kağıt fabrikası çok kullanılan cins
te kağıt yapacaktır. 

Müsaadesiz satış yapanlar 
Y ılbatırun ve arkadan bayramın ta -

karrübü dolayısile piyaıada tenzilatlı oa 
tış hazırlıklarına başlanmııt:r. Bu satış 
lar icin al5.kadarların Ticaret odasından 
müs.;.de almalan lizım gelmektedir. Bu 
suretle müsaade alıp ta tenzilat yap • 

Muhtarlık 

Sene başından sonra bu 
işler nasıl görülecek? 
Sene batından itibaren muhtarlık lağ

vediliyor ve bu vazifeler belediyeye dev
rediliyor. 

Öğrendiğimize göre, muhtarların yap 
tığı itlerin hepıi belediyeye devredil
miyecektir. Bu itler, alakadar daire
ler arumda takıim edilecektir. Çünkü, 
bütün muhtarlık itleri belediyeye dev
redilince, yeniden bir tetkilat ve kad
ro yapmak icap etmektedir. Bu kadro 
ve tetkilat için de dört yüz bin lira· 
lık bir bütçeye ihtiyaç olduğu anlaşıl
mqtır. Yeni vaziyette muhtarlık itle
ri fU dairelere taksim edilecektir: 

Belediye tubeleri, polis, tapu, ev
lenme memurluğu, sıhhiye müdürlüğü, 
maliye tubeleri. 

Herkes, evvelce mahalle ihtiyar he
yetinde yaptırdığı itini, sene batından 
sonra alakadar dairede yaptıracaktır. 
Fakat evvelce muhtarlara verilen üc
retler yeni vaziyette verilmiyecektir. 

Muhtarlar ilmühaberler için 25 ku
rut alıyorlardı. Alım satım itleri için İ· 
ıe her semtteki .ihtiyar heyetleri ayrı 
ücret almakta idiler. Bu ücretler 3 lira 
ile 25 lira arasında tahalüf ediyordu. 
Yalnız hayvan alım satımında kanunen 
alınma11 icap eden (50) para ücret a
lınacaktır. Evvelce bu ücret ( 10) para 
idi. Bilahara bet misline çıkarılmııtır. 

Fakat, muhtarlar bu hayvan alım 
satımında ayrıca para da alıyorlardı. 

Muhtarlık itlerini yapacak olan bu 
dairelerin bu işi görmek için müşterek 
bir mühürleri olmayacak, her daire ken
di mühürünü basacaktır. 

Zinciri i kuyu mezarlığı 
Maçka mezarlığına ölü defni yasak 

edildiğinden Beyoğlu cihetinde yalnız 
Feriköy mezarlığı kalmııtır. Bu me
zarlık küçük olduğu gibi buraya ııiden 
yol da çok fenadır. 

Belediye bu ciheti nazarı dikkate a
larak Zincirlikuyudal<i mezarlığın bir 
an vvel açılmasına karar vermiıtir. 

Burada mezarlık yapılacak arazi
nin hir kısmına oahipler çıknuttı. Bele
diye bunları davet ederek kendilerile 
anlatacaktır. Bunlar verilecek fiate ra
zı olmazlarsa arazi istimlak edilecek
tir. 

Belediye önümüzdeki yaza kadar 
tertibatı bitirmek niyetindedir. 

Maarifi• 

411 mektep 
ilk tedrisatta fstanbul 

birinciliği alıyor 
Maarif Müdürlüğü Beyoğlunda A

zapkapıda •yeni bi • ilkmektep açmak 
için bina aramakt-a.dır. Çatalcada da 
bir ilkmektep aç,ııln:a11 tekarrür etmıı

tir. Müfetti§ izzet Bey Çatalcaya gı 
derek fetkil<at yapmıt ve münasip bir 
bina bulmuıtur. Bu iki ilkmektebi aır· 
tıktan sonra lıtanbul MEarif Müdür
lüğü mıntakasında ilkmPlcteplerin a
dedi 411 ol:ıcaktrr. Bu mekteplerde
ki ilkmektep muallimi acledi iıe 1826 
ya baliğ olmuttur. htanbul Vili!~i 
ilk tedrisat itibarile Türkiyede bırın
<.iliği kazanmaktadır. 

Programlarda tadilat yapılacak 
Maarif Veki.leti lise v-. ortamektep 

)er programındaki bazı tadilat ve 
ıslahat yapnağa ki\rar vermittir. Ve
kalet müıaviri M. Malcl-e'in refa· 
katine üniversite profesörlerinden 
bir Fransız lisan hocası '·erilerek bu 
tetkikata bnılanmıştır. lki profesör 
ıehrimizdeki mektepleri gezmeğe bat 
lamıılardır. Muhtt"!if mekteplerde 
muhtelif derslerde lıazır bulunmu§ • 
!ardır. 

Yeni lise ve ortamektepler 
latanbul Iİ•e ve ortam<.kteplerind.,, 

bu sene fazla tale~e bul.,nduğund•n 
mevcut binalar ihtiyaca kifayet etme· 
mektedir. Maarif Vekaleti yeniden 
bazı binalar bulunmalJ i~ın tetkikat 
yaphrmağa başlamııtır. Mektepler
deki leyli talebenin birleıtirilerek bir 
binaya yerleıtirilmtleri ve bu suretle 
taaarruf edilecek dershanelerde yeni
den ıubeler açı lması tekarrür etmiı· 
tir. 

Tasarruf ve iktısat haftası 
Maarif v .. k&leti lstanbul Maarif 

Müdürlüğüne bir toı.mim göndererek 
12 kinunuevvelde baılıyacak olan 
Tasarruf ve lktıaat haftasında ders 
mevzularının tasarruf ve iktısat tez
leri etrafında topl.,nması nı bildirmiı

tir. Mualliın!er ıimdiden bu mevzula
ra ait muhtelif dersler için ıemalar 
hazırlıyacaktır. 

Bul~:~i~a~!~~!1~::!~e:a~:h~~;~ Adliye Vekili gidiyor 
ze ırelen Bulp:ar Belediye Meclisi aza- ' Adliye vekili Saraçoğlu Şükrü Bey 
., dün Pendiğe giilerek bakteriyolo- bugün Viyanaya hareket edecektir. 
jihaneyi ziyaret etmitlerdir. Bugün Doktorlar Şükrü Beyin hastalığına le§· 
Yalova.ya gideceklerdir. his koyamamışlardır. 

. 

Mahkemelerde 

Bir banker tevkif edildi 
Davit Safranın kaçakçılık yaptığı 

anlaşıldı ve hapsolundu 

VllAyetla 

Suiistimal mi? 
50 kuruş 1250 lira 

nasıl olmuş? 
Liseler muhasip mea'ullüğünde bir 

•uÜstimal olmuıtur. 
50 :Curuı kırtasiyeye ait bir çek 

" 1250 liraya tahrif edilerek b&nkaya ı; ~· 
türülmüıtür. 

Fakat para aJınma..k ij.,. .. 1',. ;ı, - : . 
meydana çıkınıı veznedar ile iki memur 
yakalanmııtır. 

Bunlara ait evrak lıtanbul maliye 
mürakipliğince tetkik ve ikmal eclilmit· 
tir. Evrak viliyet idare heyetine veri
lecektir. 

Galatasaray evrakı 
Galataıa.ray eski idaresine ait ev· 

rak ikmal edilerek Devlet Şüraorna gön· 
derilmi§'tir. 

Metruk emlAk işleri 
Yeni teıkil edilen metruk emlik 

müdürlüğü elindeki dosyaları İyi bir 
şekilde tasnif etmeğe baılamııtır. Bir 
kısım emlak te satılacaktır. 

Hayvan sergisi açılıycr ~ 
Vilayet Baytar Müdürlüğünce Dol

mabahçede Hasahırlarda açılacak o
lan ehli hayvan ıerp:iıiodeki kayıt mu
amelesi dün akıarn bitmııtir. Bugün
den itibaren üç gün devam etmek Ü· 
zere kaydedilen hayvanl"ra 7 kitiden 
mürekkep bir mütebaıs14 baytarlar 
heyeti tarafından puvantaj ameliyesi 
yapılacaktır. Puvantaj ame]İyel.İne 

bugÜn •aat 1 O da baılanacak, çarf&Jl1· 
ba günü akıamı nihayet bulacaktır. 
Per.ı.embe günü de sergi açılacaktır. 

Tapuda suiistimal mi? 
Beyoğlu Tapu idaresinde iskandan 

gelen bir dosya kaybolmuf ve bu hu
susta tapu ve kadastro müfettitleri 
tarafından tahkikat yapılmakta idi. 
Bu tahkikat neticesi vilayete bildiril
miıtir. 

Tapu memurları,.dan Abdülkadir, 
Şefik Beylerle diğer bir 'llemurun bu 
itte alakası görülmüıtür. 

idare heyeti bu iıe bakmaktadır. 

Tekaüt maaşları 
--<>--

2 kanunuevvelc' e tedi
ya ta başlanıyor 

Eytam, eı·amil v" mütekaidinin üç 
aylıklarının tevziatına 2 kinunue\·vel· 
de baılanacaktır. Malmüdürlüklerin
de icap eden maa§ bordrolarının tan
zimi bir kaç gün içinde nihayet bula
caktır. 

Emli.k Bankaaın'l mat'şlannı iskon
to ettirmif o1anJenn cÜZc1unlarında fi t 
kalmadığındn maaş aahip!eri menıup 
oldukları malmüdü lükler ine müraca· 
at ederek Y~ni ciizı.!an lar ını almakta
dırlar. 

Malmüd.ü-lükleri kanuuuevvel, k a· 
nunusani, ıubat aylıklarını Emli.k ve 
Eytam Bankası da mart, nisan, mayıs 
934 üç aylıklarının iakontosunu yapa
rak maaılannı 'Vereceklerdir. 

Karilerimizin ha ·'ırlarındadır. Bun .. 
dan iki ay evvel bir akş,ım Osmanlı 
Banka11 kasalanna kokaio saklamak-; 
ta olan Alber Kaldiron İsminde bir a· 
dam yakalanmıı ve kendisine hüviye· 
ti sorulduğu zaman banker Davı! 
Safranın katibi olduğunu söylemiıtı. 

dia müdafaa yapılması için baıka gÜ· 
ne bırakılmıştır. 

Emlak ve Eytam Bankası, 2 kanu· 
nuevvelde cüzdan .:ılma muamelesine 
baılıyacak ve 7 kanunuevvelde de ma· 
aşların iakontosunu yapacaktır. Ba:.-ı
kaca bundan evvelki maaflarda maaı 
ile birlikte tediyat yapılıyordu. Banka 
Müdürü Muhittin Bey bunun bir çok 
mahzurlannı görmüştür. E:.Gkisi gibi 
maa§ sahiplerine bankaca birer fit ve
rilecek ve tediye günleri de tayin edi
lecektir. Bankadan 6 bin kitinin ma· 
aşı iskonto edildiği cihetle müdürlük
çe tediye Jl'İteleri fazlalattırılmıf ve 
yevmiye 300 - 400 kiıiye maaf verile
cek bir ııekle ifrağ edilmittir. Bu se
ferki tevziatın diğerlerine nazaran 
daha kolaylıkla yapılma11 için terti· 
bat alınmııtır. 

Bu kaçakçılık h.,disesi tahkik edi
lirken Davit Safranın evınde de ara
ma yapılmıı ve bir:nci aramada 8 deı
te kaçak iskambil 1-:ağıdı ikinci bir a · ı 
ramada da 8 §İşe k"çak i-;ki zuhur et. 
mitti. 

Bir mahkOm hakkında yeniden 
takibat yapılacak 

J, __ s_o,_R _s_A _ _,I 
Clt Banka•rndan alınan cetvelidir) 

"- . • • • Lakin lstanbul var ki 
şimdi eroin, kokain, morfin, e$rar 
elhasıl bütün uyu!turucu maddele· 
rin istihsal merkezidir. 

- Ben en cok koka!n istihsal e
den memleke-t Almanya sanıyor· 
dum. Bilhassa Darmstadt şehri. 

- Vakıa öyledir ama, Alman
yada imalat ve bilhassa ihracat 
hükumet tarafından mürakabe e
dilmektedir. Bizim aramakta ve 
mücadele etmekte olduğumuz fab
rikalar gizli ve kontrolsüz. olanla
rıdır. Evvelce lsviçrede de bun
lardan vardı. Bal tchrinde Dr. Hef 
ti'nin fabrikası gibi ... 

- Şimdi kapandı mı?. 

- Evet! Kendi de uzun zaman 
için hapse atıldı. (Milletler Cemi
yeti) afyon komisyonunun him
metile Orta Avrupa artık bu gibi 
zehirlerin gizli imalat ve ticaretin
den kurtulmustur, Tehlike şimdi 
Jıtanbuldarı gelmektedir. Haliha· 
zırda orada üç fabrika vardır ki 
ikisi ( üçüncüsiinün istihsal mikta· 
rını henüz öğreno>medim) resmi 
istatistiklere nazaran ( ! ) altı ay
d'l ııasati altı ton eroin ihraç eder. 
Halbuki dünyanın eroin ihtiyacı 
ancak ikitondur. Senevi ihraç e· 
dilen bu 12 tondan başka bir çok 
ta gizli ihracat yapılmakta olduğu 
muhakkaktır. Hamburgta, Marsil· 
yada ve Hong . Kong'ta yakalanan 
külliyetli miktarda eroinin mevcu-
diyeti başka ne suretle ız.ah oluna
bilir? Bütün bu yakalanan zehirle
rin lıtanbuldan ~eldiğı şüphesiz
dir. Eğer bu söylediğim iki Üf lab. 
rika yarın kapanırsa bir ay ıonta 
Mısırda beyaz zehirden eser kal• 

• maz.,, 
Mısırlı polis amiri sözlerinin alt 

tarafında zehirin Mısıra nan) ithw 
edildiğini ve fellahların bu işe ne 
kadar dütkün olduklarını anlat
maktadır. O tarafı bize gerekmez 
Yalnız bizim için müh;ın olan nck
ta şudur: 

madıklarr görülecek müeoseseler hakkın 
Bürhan CAHJT da Ticaret odası mahkemeye müracaat 

edecektir. Halkın da aldand ğı·"· görür-

Ü sk ü dar - Kadıköy .;~;;:;~~~;ü;;;i~inh:ur;~:~tı 

Yeni Maarif Vekilinin verdiği 
ınüjdeye hu noktadan sevinmek 
lazım •• 

Banker Davit Safra Efendi bu ka
çak eıyadan dolayı dokuzuncu ihtısaı 
mahkemesinde muhakeme ediliyordu. 
Dün bu muhakeme bitmiştir. Evvelki 
celsede müddeiumumi Davit Safra E
tendinin cezalandınlmasını istemitti. 
Muhakeme de müı;l .• faa ı~in düne kal· 
mıttı. 

Dün, Davit Safr21.nın vekili müda
taaarnı yaptı. Oturdukl::.rı apartıma
nı etyaları ile beraber b;r Iraklıdan 
~atın aldıkle_nnı ve on senedenben 
verem oldukları için evin idaresine 
karıtmadıklarını, bundan dolayı da 
mevcut eıyalan gözden geçirmedikle· 
ri için bu kaçak eıyanın mevcudiyeti
ne muttali olmadıklanru söyledi. Be
raet talebinde bulundu. 

Dün ağırceza mahkemesinde dikka
ti' fayan bir hadise olmuıtur. Bir a
dam öldürme hadisesinden dolayı 
mahkiim olan bir katil kararın tefhi
mini müteakıp mahkemede heyetiha· 
kime huzurunda devlet ve hükfunet a
leyhinde tefevvühetta bulunmuttur. 
Bu katil Unkapanmda M<-hmut ismin
<le hir adamı öldürmekten suçlu Ab~ 
Laatır. Yapı.lan ır.uhak,~me netice
ainde Abbaarn Mabmudu öldürdüğü 
sabit olmuş, fakat badis~de sarhoşluk 
ve diğer tara.ın tahriki mevcut bulun
duğu için hakimler katil.- 15 sene ha
pis ceza., h\;kmetmiılerdır. Fakat 21 
yaımı doldunnadığı için bu cezanın 2 
buçuk senes: affedilmiş, geri kalan 
12,5 sene h:;psin de beş aenesi cümhu
riyetin onuncu yıldönümü münaaebe
tile çıkan af kanunu ile affedildiği için 
Abbasın 7,5 sene mahpu• kalmasına 
karar verilmiştir. 

25 Teşrinisani 1933 
Fiatları 

latikrazlar Tahvilat 

lstanbulda üç eroin fabrikası 
olduğu ve bunların senede 12 ton 
eroın çıkardıkları yalandır. Uç se
ne var ki hükiimet resmen atyon 
mürekkebah fabrikalaı·ını kapatlı 
ve o anden itihartn heı gün eroin
cilerle dövü~meije bat!adı. Bu işle 
uğraştığı anlaşılanların mevkii ne 
olursa olsun en şedit akıbete uğra· 
makta olduklarını her gün görmü
yor muyuz? Zannediyoruı_n ki_; 
Kahiredeki polis amiri kendı aczı
ni ve Mısır halkının bu zehre kar,1 
olan düskünlüğüne karşı geleme· 
mekteki zafını bit yere yükletmek 
istemiş ve bunu Türkiyenin üzerin11 
atmıştır. Ben bu iftirayı, bir gaze
teci sıfatile, reddederim. Umarım 
ki; resmi salahiyet sa~ipleri de 
hükumet hesabına bu lftranın ay
ni gazetede tekzibini o adamdan 
veya Mısır Hükumetinden ister
ler. Görülüyor ki bazı Mısır me
murları henüz müstakil bir hüku
met rüknünün ağzına ve aklına gele. 
ni söyliyemiyeceğini anlamaya va· 
kit bulamamı~lardır. Bu, her yeni 
istiklalde görülen acemiliklerden

---Yeni hattın inşa borcu 
ödanebilecek mi? 

Oıküdar tramvay hattının Kadıköy, 
Moda ve F enerbahçeye kadar temeli di
ne lıtanbul umumi meclisinde karar ve
rilmiıti. Bu husus için lazım olan ya
rım milyon liralık malzeme bir Alman 
nıüesseseıinden kredi ile alınacaktır. 

lntaat İçin yapılacak bir milyon iki 
yüz bin liralrl< borcu, şirket beş sene i
çinde ödeyecektir. Bu borcuna karşı
lık olarak tirketin bu müddet zarfın. 
dairi varidatı göıterilmiştir. 

Şirketin senelik varidatı, hat temdit 
edildikten sonra, senede seksen bin li
ra ve küsür tahmin edilmektedir. 

Şirketin yaptığı bu tahmini varidat 
bazı itirazları mucip olmuş.tur. Bu ra
kamın biraz hayali olduiu ıddia edil
mektedir. 

Eğer ıirket bet sene içinde bu ka
dar varidatı temin edemezse borcun, 
kefil olan belediye tarafmdan verilmesi 
İcap edecektir. 

Belediye esasen her sene şirketin 
açığını kapatmak için bir miktar yar
dımda bulunmaktadır. 

Şirket müdürü Necmettin Sabir B. 
dün bu mesele için demiştir ki: 

- Bu itirazlar bizi alakadar etmez. 
herkes kendi tahınininde serbesttir . ., 

Atinada bir müessese, Türk fabrika
törlerinin Atinada vekaletini almak iste 
diğ;nden bahisle lktt!al vekaJe:imize mü 
racaat etıniıtir. Vekalet, keyfiyeti Tica
ret odasına bildirmiştir. 

Yumurta sandıkları için 
Elma ve yumurta sandıkları için or

manlardan katiyat yapılmasına orman 
muhafaza memurlarının, ormaniye tez .. 
keresi barcı almadan müsaade etmedik
lerinden şikayet edilmişti. Keyfiyet, lk
tısat vekaletine bildirilmİ§ ve vekiletin 
te~ebbüsü üzerine Ziraat vekaleti, elma 
ve yumurta sandıklan için yapılacak ka 
tiyattan ormaniye tezkeresi aranmaması 
tamim edilmiıtir. 

Biribirini tutmayan rakamlar 
Ali iktısat meclisi, İstanbul ve lzmir 

Ticaret odalannda gümrüklerden hazır
lanmakta olduğu 10 yıllık iktısadi estr 
için bazı malUmat istemiı ve bunlar gön 
derilmişti. Dün alakadarlara gelen bir 
tezkerede, bu ayrı teıekküller tarafındln 
gönd~rilen ibsai malumat ile gene bu 
teşeldiüllerin yaptıkları D<§rİyatın bi • 
ribjrini tuhnad ;ğı. bilhassa üzüm ve in
cir hakkındaki erkamrn mütenakıs bu • 
lunduğu görü1düğü bildirilmekte ve bun 
Janrı ciddi surette aJ;kadar müessesel er 
le tema" edilerek tetkik ve t:ıt~h' hi ve ne 
ticenin bildirilmeıi istenilmektedir. 

Hakim uzun bir tetkikten sonra ka
rarını verdi. Davit Safra Efendi müc
rimdi. Hakim 6 ay hapıe konulması
na, iskambilden ve kaçak içkiden do
layı da 60 kfuur lira para cezası ver
mesine ve derhal tevkif edilmesine ka
rar verildi. 

Karar tefhim edilir edilmez Davit 
Safra Efendi hüngür hül'gÜr ağlama
ğa batladı ve bir aralık fenalaştı. 
Mahkeme .,.!onundan çıkanldı ve a
vukatların iıtiraha!1erine mahsu& •a
lona götürüldü. Orada bayıldı. Teda
vi edildi. Ayılınca jandarmaya tevdi 
edilerek tevkifhan .. ye gönderildi. 

Bir kaçakçılık davası 
Pake kuD!.P_!'. -,;ıaf'ı dir,k.törlerinden 

Alber Mantegü .Efendi evinde kaçak 
içki ve iskambil kağıdı zuhurundan 
dolayı muhakeme edilm~ktedir. Mu
hakeme~ine dün de dokuz.uncu ihtısas 
mahkemesinde devam edHmi§, arama· 
?.a bulunan memurlar, muhtarlar, ev
deki hizmetçiler şahit olarak dinlen
mi~lerdir. 

Muhakeme tahkikatın tevsii ve id. 

Yedi buçuk sene mahpus kalacağı 
"e öldürdüğü adamın vereaesine bin 
lira tazminat vereceği Abbasa tef .. 
J.im edildiği zaman bu küstah ve fU· 
unuz katil kendisi.'li affeden rejimin 
ve devletin aleyhinde ağ:i"a alınmıya .. 
cak küfürler savurmağa baılamı9tır. 
Jandarma bu küstah adamı kapıdıprı 
ıç, ıkarırken reis ma l1kUmı::n geri çevir
tilmesini emretmiş, ve mahkiim geri 
çevrilerek tekrar maznunlara mahsus 
d1tire içerisine sokıtlmuıtur. Burada 
reis tarafmdan kendisine ihtaratta bu
lunulmuş ve zabıt varaka31 tutulacağı 
hildirilmi~tir. 

Bundan sonra m>hkeme huzurunda 
1,'.r zabıt varakaaı tutulmuı ve bu za
bıt varakasının mahkfun hakkında ay
rıca takibat yapılmak üzere müddeiu
r-umilik ınakariıına tevdiine karar ve-
1lrnİ§Iİr. 

Bir neşriyat davası 
Cereyan ismindeki gaezte aleyhin

de müddeiumumilik tarafından bir da· 
va ikame edilmiıtir. Bu davanın sebe· 
l'i bu gaeztenin kerikat\ırlerinin pek 
müstehc;en olma~ıdır. M.ıamafih ga
zete aleyhine diğer bazı ~ahsi davalar 
da ikame edilmek Üzeredir. Dün ala
kadarlar adliyeye Müracaat etmiıler
dir. 

latkru:ı dahili 96,SO E1elctrik 
1933 1stikra%ı 97,50 Tra.m.vay 
Şark D . yolları 2 .40 Tünel 
D. Mu-.alıhide 53.125 
Gümrükler 7 ,80 Rıhtsm 

Anadolu l 
il 

Sa.yd mahi 6 
Baidat 9,25 " 
T. ukerİ.J• 9,50 Mümessil 

it Bankası Na
ma 

,. ,. Ham'.lin• 
,, ., Müeasis 

Tramvay 
Anadolu Hisse 
Şir. Ha7rj7e 
Reji 

ESHAM 
Telefon 

9,55 Bomonti 
9,70 Terkoa 
104 Çimento 

46.50 ittihat dey. 
27 :al Şark doy .. 

15 Balya 
3.SO Şark m. ec:r.a 

ÇEK FIATLARI 

Pa:ris ı2.06 
Londra 6S5 

Nü7ork 74,835 

Milano 8 .97.25 
Brüksel 3.39 
Atina 83.02 
Cene•re 2-43.70 

Am slerdam ı,ı7,l0 ı 
Sofra. 65.69.25 

NUKUT 

20 f . Franaız 
1 l atf'rlin 
1 D 1ar 

20 Liret 
:10 f. Belçil.-a 
20 Drahmi 
20 1. la-.içre 
20 Le•• 
21 Kur. Çek. 

l Florin 

Kuruı 

167 
6~9-
128 
223 
117 

24 
818 
25.-
118 
83 

Prai 
Viyana 
Madrit 

Berlin 
Belwrat 
Zloti 

Peıte 

Bükr•t 
Moakova 

(Satıt) 

1 Şille. A•. 
l Pezeta 
1 Mark 
1 Zeloti 
ıo ı.., 

20 Dinar 
J Çrrno•İç 
1 Altın 
1 

- .-
17,75 
45.25 
46,75 
51.65 

11 .75 
18.60 
26,75 
11.90 
17,70 

l .-
ı .85 
2,85 

15.90 
4 .26 

S.7825 

1.97.73 
3515.75 
4.21 .25 
3.53.75 

79.SS.25 
1092 

Kurut 

24.50 
16 
49 

24.-
0.23 

46.-

dir. 
FELEK 

Hayvanla yolcu bir arada 
olmıyacak 

Heyeti vekilece kabul edilen bir _nİ· 
zamnemeye göre, halkı taşıyan ıemtle
rin yolcuların istirahatini temin için 
buİunduracağı vesait ve tertibatın te
miz tutulması, kamara yolcularına mb~h 
sus temiz örtülü masalak" olma!.'liı ve 1l, 
tahtakurularınrn imha~ı, su ıarnıçları· 
nın fenni bir şekilde imali, üçüncü m~• 
ki yolcularına mah•u• mahallere katı• 
yen hayvan bağlanm;\ması, hasta teda· 
visi için yerler ve ilaçlarla vesait bu .. 
lundurulması icap etmtktedir. 
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(!,_ ___________ v_c_n_i_e_s_e_rı_e_r ___________ .) 

Türk inkılabı ve genç eserler 
Türk inkılabı kendi çocuklannın 

eser !erini btrer iki~er alınağa ~atladı. 
Bir kaç sene evvel ilk tecrübe ese 

rini bir roman halinde veren Suat 
Tahsin Bey de yeni bir eser neşretti. 
Türk inkılabını ve Gazi Mustafa Ke
mali tahlil eden bu eser iki cilttir. Bi
rinci cilt Cihan Harbi, Mondros Mü
tarekesi Sevr Muahedesi ve Devleti 
Aliyeyi 'oamaniyenin inkırazını ihti· 
va etmekte olup eserin esasını teşkil 
etmekte olan ikin<İ cilde bir methal 
olarak ihzar edilıni~tir. 

ikinci cilt yeni Türkiye Cümhuri
yeti devletinin dahili ve harici hukuk 
noktai nazarından tetkikini yapmak
ta bilhassa hututu esasiyesi itibariyle 

' k . ]stikli.I Harbi, Mu~anya mütare esı, 
Lozan muahedesi ve Türkiye Cümhu
riyeti devlet; kurulutunun seyir ve sa 
fahatını tahlil etmektedir. 

Eserin bibliyogı·afisi her iki cilt i
çin ayrı ayr< tertip edilmiş, altmışa 
yakın Türkçe ve e.cnebi telifat esere 
mehaz ittihaz olunmuştur. 

Bibliyografinin en karakteristik 
cephesi muhtev!yatının yalnız kitap 
halindeki asara münhasır kalmayıp 
en gizli vesikalara~ hususi muhabe· 
rata ve her mahiyetteki neşriyata ka 
dar şamil olması keyfiyetidir. 

16 kısımdan ibaret olan eserin he
men her kısmında bir takım siyasi 
mütalealar ve huk:aki iddealar mev
cuttur. Fakat her iddia ve mütalea• 
yanıbaşında deli11erini ve veaikalanm 
ta§unakta o!mak.la eser hemen karii .. 
ne itimat ve ciddiy<'l tell<in etmek ik
tidannı gösteriyor. 

Suat Tahsin Bey eserine (Cümhu
riyet gençliğinin at!1entÜ•Ü) serlevha
•• altında Gazi Hazretlerinin hitabesi 
ni tahlil ederek yeni mill• ülkünün ve
ciz bir tarifini yapını§ oluyor. 

1 

Müellif, eserin mukaddemesinde 
Türk tarihinin a 'Zamet v< Türk mille
tinin medeniyetine italet ederek: 
'"Türk dünyanın en eski miUetidir; 
ilk bJyük medeniyet onım eliyle yer
yüzüne indirilmiştir.'' Diyor. ve Türk 
ırkından kurulmuf devletlerin kroni
ğini yaptıktan aonra son Türk - Oa ... 
manlı imparatorluğu için: "/mpara .. 
torluk en büyük unsuru bulunan ha
kimiyet ve ıstiklô.lini ka,,betmif; ülke 
dört taraftan düçarı tecavüz olarak 
ecnebi istilıilar memleketin harimine 
kadar sokulmak imkô.nmı bulmu§; hü 
kümdar ailesi tereddiden tereddiye 
düıerek hanedanın tehvet ve selaha,. 
tından artakalan bir kaç soysuzu 
memleketi ııına buna satıp firara kı· 
yam etmİ§ ve bütün buniara .zamime
ten de Osmanlılık ve /sl<imlılık tema
yülleri, millet cereyanlarına yerini ter 
kederek içtimai mefkôre inhUama uğ 
ramı§ ve imparatoruk böylece baıtan 
aşağı hayatiyet ve vahdetini kaybet-
miş bulunmakta idi ....... Havasıham· 
sesini kaybetmiş ve hüceyratınm 
ömrü tabii.sini yaıayarak enerji.sini tü 
ketmiş olan ihtiyar ve matuh impara
torluğun auni olarak idanıei hayatına 
cevaz verilemezdi. Türl,· mı11eti ve 
Türk ırkı bu esnada hayatiyetini ve 
hadimliğini bir kere daha ispat etti. 
Mustafa Kemali yarattı.'' Diyor. 

Müellifin birinci ciltte iki mühim 
iddiası var: Birincisi Osmanlı ordusu
nun Çanakaledeki muza.fferiyatırun 
Rus ihtilalini vücurle getirmesidir. 

Suat Tahin Bey Mustafa Kema
lin (Conkbayın) ve (Kocatepe) de
ki askeri zaferleri ile boğazların mesdu
diyetini tahtı imkana afd.ğını ve bu· 
nun neticesi olarak Rut ordusunda 
!tıtlık ve isyan zubıJr ettiğini ve çarlı
gın da bu suretle devrildiğini isbat 
sadedinde uzun boylu mütaleatta bu
lunduktan sonra son aöz olarak di
yor ki: "/§le mübalağasız üldia ediyo-

•ruz hi, Mustafa Kemalin Conkbayırı 
ve Kocatepede istihsal ettiği askeri 
netayiç hCırp sonuna kadar Boğazla
rın mesdudiyetini tahtı imkana almı§ 
ve &;nnet:ce Ru' ordularının inhi.zam 
ve isyanını ve Bo'§eviklik ihtilaJini 
haz•rlrımı,. Rus Çarlığını devirmiştir.,, 

Müe1lifin ikinci iddiPosı, Osmanlı 
Türklerinin Cihan harbine girmekte 
bir mesuliyeti harbiveye muhatap ol" 
mıyacağı keyfivetidir. Suat Tahsin 
Bey bu bapta iddiasını askeri, siyaai, 

iktısadi mühim sebeplerle tevsike ça· 
lışmakta ve bilhassa Rus gizli muha
beratı ile Türkiyeye kar'' itilaf dev- 1 
letlerince oynanmak istenen adi oyun 
larm iç yüzünü açıkça göstermekt.,.. 
dir. 

Suat Tahsin Bey bu "ddiasiyle Av 
rupanın büyük devletlerine şidelli ta 
rizlerde bulunmakta, bi!hassa Sevr 
projesi sebebiyle Avrupalr devletlere 
hücumlar yapmaktadır. Ezcümle: 

Şüphesiz ki, bu suiktut asırlardan 
beri tatbik çareleri düşünülen ve a
milleri arasında mevcut bir hissi istir .. 
kapla daima yakın atilere talikan ha
yalhane]erde afyonlanan caniyane bir 
tasavvurdan ibaretti •...• Bu itibar ... 
la Türkiye Harbi UmuTY,iye istemiye 
istemiye sokuldu, cebren iıhal edildi; 
Türkiye hayalını ve canını kurtarmak 
için akibeti meçhul bir badireye atıl
mak mevkiine dü§ürüldü ve milyon
larca Türk nafile yere hanı akıtıldı 

ise bunun günahı ve mesı.ı.liyeti tama• 
miyle bu faziletli olduklarını iddia e
den Avrupalı elendüere aittir. O Aıı
rupalı elendiler ki, irtikap ettikleri 
bunca reziletlere zemimeten Seor su• 
ika:ıtini tertip etmekte dahi bir zerrei 
hicap duymuı değillerdir". Demekte
dir. 

İkinci ciltte müellif, Mustafa Ke
malin cihan siyasetinde oynadığı bü
~ rolleri göstermeğe çalışmı§, yeni 
Türk devletinin kurulu§undaki muci
zeleri tasvir etmittir. Baş kısımlarda 
büyük şefin Erzurum :ve Sivas kon• 
grelerinde müdafaa ettiği tezleri izah 
ederek manda ve himaye nazariyele
rinin üç yüzünü ve Mandal - Tutelle 
nazariyesin.;p Mill.atler Meclisi misa .. 
kına giri§ tarzını ve bu baptaki ilmi 
içtihatları tahlil etmiı ve Mustafa,. Ke 
malin yeni devleti kurarken istinat 
ettiği ilmi ve hayati esaslan izaha 
muvaffak olmuştur. 

Cildin orta kısımlarında siyasi ve 
askeri safahatın kroniği yapılmış, bil 
hassa Sevr muahedesinin metni objek 
tif bir noktai nazarla tetkik ve tahlil 
olunmu§tur. 

Hariciye Vekili lsmet Paşanın Lo
zanda müdafaa ettiği hukuki ve ilmi 
esasat ayrıca uzun uzun tahlil edil
miş; Lozan zaferinfn siyasi ehemmi ... 
yeti Lozan zabıtnaıneleriue nazaran 
bariz aurette göstermittİJ. 

Son kısımda Türk hukuku esasiye 
sinin geçirdiği tekUnül ~-~ mevzuatın 

seyrü inkişafı, saltanat ve hilafet me 
selerinin hukuki cepheleri tetkik edil 
miş ve böylelikle e•erde inkılabın e
serleri ve ruhu tahlil edilmiştir. 

Suat Tahsin Beyin bu eseri muvaf .. 
fak olmuş bir eserdir. Şüphesiz her 
muvaffak ve iyi eserin de kusurlu o
lan, noksan kalan tarafları bulunabi
lir. Fakat, dikkat edilecek nokta mu
vaffakıyetin kusura tefevvukudür. 

Bu eserin, bize en çok ümit veren 
bir ciheti de yukanda söylediğimiz gi
bi, Kemalist inkılabın ilk eserlerini al
mağa ba§lamış olınamızdn·. 

E. I. 

Mazhar Osman B. in 
konferansı 

Tıp Talebe Cemiyeti Umumi Ka
tipliğinden: 

Cemiyetimizin konfera.n.s aeriainin 
7 ncisi 28.11.933 salı gü~.ü saat 18 de 
ordinaryüs Dr. Mazhar Osman Beye
fendi tarafından Vt!!r-ilecektir. Mevzu 
"Akıl hastahkları ve genç.lik,. tir. Ar
kadaşların bildirilen gün ve saatte 
Halkevi konferans salonuna gelmele. 
ri rica ve ilin olunur. 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük eczahanesi 
kaışısında Sahne sokağında 3 numa

ralı apartımanda 1 numara. 
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Milliyet'in edebi romanı: 53 
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MiLLiYET P AZARTEsr'lTTEŞRINISA~I---,933 

m:u .. && . (] HiKAYE f1lil 
.............. 1 

Dil ! ... 
Kadınlardan imrenmiş olacak

larki dilsizler de asker olmağa 
kalkıştılar. Dilsizler cemiyetinde 
epeyce münakaşalar bile yapıldı. 

- Biz erkeğiz... Kuvvetçe ka
dınlara mı benzeriz? Neden asker 
olamıyormuşuz? Dediler · 

Dilsizlerin askerlik bahsinde böy 
le birdenbire dillenmeleri, kadın
lık aleminde hoş görülmese ge • 
rek.. Ben, hanımlarımızın yerinde 
olsam, dilsizlere en ka'i cevabımı 
verirdim: 

- Siz asker olaınazsınız ! •• 
O zaman, tabii dilsizler, hiddet

lenerek soracaklar: 
- Peki .• Siz nasıl olabiliyorsu

nuz? 
- Çünkü biz doğuşta silahlıyız! 
Dilsizler, hayret ifade eden bir 

işaret yaparak soracaklar: 
- Peki •• Söyleyin bakalım.. Si

lahınız nedir? 
Hanımlar, bir kaş çatışı ve bir 

göz süzüşü arasında dillerini çıka
rıp gösterecekler: 

- lşte bizim silahımız!. 
Hanımlardan bu cevabı alma

dan evvel, dilsiz ahbaplara şunu 
hatırlatayım ki; kadın dili yalnız 
dili olmıyanları değil, bülbül gibi 
konuşan nice erkeklerimizi zama
nede ağzı var, dili yok hale geti
riyor! 

M. SALA.HADDiN 
............................................ ti u ....... . .... , 

LSIH Ht :_:·:_ti 
l=öeUTLEPl 
Simaya renk ve güzellik 
vermek için buz istimali 

Renkleri soluk, çehreleri bozuk ha· 
nımlar kadınlar kar ve b:.ı.zdan çok İs· 
tifade 

1

ederler ve bir çok düzgünler, 
boyalar yerine buz kullansalar daha 
ziyade fayda görürler. Bunun için 
renkleri solmu§, derileri bozulmu§ o .. 
lanlar iyi ve sıcak suyun içine azıcık 
tenki.r ili.vesile yüzlerini bununla yı ... 
kamalı sonra yumuşak tüllü bir havlu 
ile kuruladıktan sonra her" iki eline 
birer küçük buz parçası aiıp yanakla· 
rrnı bunlarla devri hareketler suretin· 
de hafif uğuştunn~kla masaj yapma· 
lıdır. Bu masaj ameliyatı dört be§ da
kika ~ evamdan sonra bir ipek menclıl 
veya b'r eski ipek kuma; parçasile i
yice lmrulamab. Bu suretle hasıl olan 
güzel renk hakiki ve devamlı olu•~• 
bu mu] hiç bir zann olnı01dan istenil
diği ~adar tekrar edileb'lir. 

Buz ~arç~sı bir kaç defa hafif su
rette cludaklara sürülmekle onlann 
tabii nnldel'İnin iadesine sebep ol\ır. 
Bunun idn evvela dudakiarı hafifçe 
kapayıp- bir damla gliserinle ıslatıl
mış parmakla yavaş ya.va§ oğu§turma· 
lı. Sonra kurulamalı. Bundan sonra 
buz parçasile ileri geri hareketler tek
linde iki üç dakika kadar veyahut du· 
dakların buzun tesirile ateıli bir kırmı
zılık hasıl edinceye kadar oğuıturmalı. 
Bund- sonra yumuşak bir havlu ile i· 
yice kurulamalL 

Muntazam masajlarla buz parçaaı 
b>~likte yapıldığ ıhalde alında ve bu
run etrafındaki çizgiler ve buru§uk
ları ve gözler altındaki boşlukları gi
cıermek ve doldurmak için pek çok 
faydası görülür. 

Bundan layıkile fayda görmek için 
huz parçasile çizgilerin içinden kafa
derisi ve kulaklara doğru masaj ve 
c.ğuşturma yapmalıdır. lşte bu basit 

: i usUI ile bir çok kadınlar derilerinin 
:dyade kuruluğundan, sıkıntıdan, uy
kusuzluktan ve yaşlılıktan husule ge
len buruşukluk ve çizgileri kaldırabi
lirler. 

Büyükada 
Dr. ŞOKRO 

İyi dost 
Remzi Şafkati Kanun;.ıevvel yakla 

şınca, içi hop hop ederdi. Anıma bu, 
her sene böyle idi. Çünkü hesap eder 
di: Sene başına bir ay kalıyordu. Yıl
ba§ında ise çalı§tığ< şirketten ikrami
ye alacaktı. Remzi şefkati bu ikrami
ye ile neler, neler yapmazdı. Her se
ne K8.nunuevvel yaklaşınca, alacağı 
ikramiyenin mahaUi sarfını düşünü
yor, hatti. tramvayda. evine giderken 
küçük not defterine bır çok §eyler ya 
zardı. 

Remzi Şefkati evvelki ak§am tir
ketten çıkarken birisi koluna giriv.er
miıti. Döndü, baktı. Bu, mektep al'
kadaşı Suatti. Remzi şefkati, uzun se
neler görmediği bu eski arkadatı gö
rünce birden §aşırdı. O kadar sevin
mişti ki, caddenin ortasında kucak
laştılar ve öpüştüler. Remzi Şefkati 
sordu: 

- Ayol neredesin?. Kayıplara ka 
rıştın? .• 

Suat gülerek batını sallıyordu. Su· 
adın halinde ferah, rahat yaşayan, 
çok para kazanan bir insanın teklifsiz 
liği vardı: · 

- Sorma, dedi, başmıa neler gel-
di. Fakat şimdi· hayatımdan memnu• 
num .• 

- E, anlat bakalım ı:oeler oldu? •• 
- Bilmiyor musun? 
- Neyi?. 
- Ben evlendim .• 
-Yok canım .• 
- Vallahi .. Şimdi mes'ut bir ha· 

yat yafayor:un. iv> pan kazanıyo
rum. Rahat bir apartımanım, hatta 
bir küçÜk otomobilım var.. Aldığım 
kadın çok zıt?ngin .. Bütün varını yoğu 
nu benim üstüme yaptı. Beni çok sevi 
yor.. Bi!iyorsun ben bo~ta gezenin 
bo§la kalfası idim. Bu kadın beni bir 
işe koydu. Ayda <\ört yüz lira maa• 
şım var. Fakat evlendiğim kadın bir· 
az yaşlı .. Hem de Jul aldım .. Evvelki 
kocasından müthi§ serveti var .. 

Suat ballandıra ba111'r.dır& anlatı· 
yordu. Remzi Şefkati içini çekti. Bir 
de kendi hayatını dü§ündü. Zavallı 
her ay şirketten aldığı aylığı dört göz 
le bekler, hu mahdut p.va ile güç Lal 
geçinebilirdi. Sene baım• beklemek, 
ikramiye alm.ak onun bütün bir sene· 
lik çalı§masında yegi..ne zevk.it mes
ut hatırası oldu. Parasızlıktan evlene 
memişti de .. Bir bankada daktilo o 
lan bir küçük sevgilisi vardı. Onunla 
arasıra sinemaya giderdi. Bütün zev· 
kini bu küçük daktilo teşkil ediyor
du. 

Remzi Şefkati, arkadaşının kolun
da hem yürüyor, hem dÜ§ÜnÜyor, 
heın de dinliyordu. 

Karaköye gelnıi~lerdi. Suat aordu: 
- Sen şimdi nereye gideceksin, 

Remzi? .• 
- Eve ... 
- Yok canım •. Bu sıfatte eve gidi-

lir mi? •. G.el biraz ohıralım bir yer
de •• Bir iki bira içeriz. Yahu sen ne 
kadar sqkati adam olmU§sun 7. ·Birbi
rini aenelerCe'goniıiyen mektep arka· 
daşı böyle mi yapar? .• Yi;rü, gidelim .. 
Biraz çene çalalım .. Hey gidi günler 
hey •• O mektep hay,.tını hatırlıyor mu 
sun Remzi?. Ben ne yaramazdım, bi
J.iyonun ya! .• 

Beraber bir birahal".eye sirdiler. 
Karşılıklı bir masaya oturdıılar.. Su
at: 

- Eh, sen ne 8.lemdesin, bakalım, 
dedi. Hayat,.ndan memnun mısın? Na 
aıl kazancın yerinrle mi 1 

Remzi Şefkati höraz düşündü. Bu, 
çok yüksekten atan mes'ut arkadaşın 
yanında çok ta küçük dÜ§mek istemi
yordu. Kazancını iki misi; olarak söy 
!emeğe karar verdi: 

- Ayda yüz e[;i lira kazanıyo• 
rum, dedi .• 

Suat, hayretle bakmı .ıtı: 
- Yiiz elli mi?. Peki nasıl geçini

yorsun bununla? .. lnşal!ah evli filan 
değilsin ya .. Vah vah .• 

Biraz durduktan sonra: 
- Ben eana yardım edebilirim 

Remziciğim, dedi. 
Remzi Şefkati birden canlanmış

tı: 

- Çok teşekkür ederim, karde
şim .. Nasıl, ne şekilde .. 

Suat hararetli görünüvordu: 
- Bak, dedi, şu yan rokakta ben-

kız için bu kadar para bir servet.. yim ki! 
Fakat ben bu parayı ne yapacağım. Reşit Bey beni baloya götür
Ş•mdiye kadar Allah bana anamı, meseydi. Hanımefendi bu alemin 
babamı, evimi, yurdumu arattı. Fa- İçyiizünü çayda göstermeseydi bü· 
kat çok şükür para aratmadı ..• Bel tün temeli paraya dayanan bu ale
ki de tesadüfler bana paranın kıy- me karşı hiç bir meyil ve heyecan 
metini anlatmadı.. lstanbula gel- duymıyacaktım. Bugün bana, bir 

(inkılap Romanı) dikten sonra fikrimde, görÜfümde oda içinde oturacak, yalnız ekmek 
t:pey değişiklik oldu. Şöyle bir u- peynir yiyeceksin deseler gam ye-

Bana bu seyyatte refakat edi - ta bekliyeceğim· Cevabınızı evi- cundan gördüğüm kibar alemi an- mem. Yeter ki gururuma dokunul
niz. Fikirlerimi bütün açıklığı ile min adresine bekliyorum. Bu adresi ll\dım ki her şeyden evvel servet ma!ın. 
anlatayım. Bu seyahatte biribiri- mukavelenamede gördüğünüz, yaz alemidir. Başka hiç bir Şefik Beyin mektubunu çanta-
mizi daha iyi anlayalım. Tanıya- dığmız için tekrara lüzum görmi- hususiyeti, yahut kibarlığı ma koydum. 
hm. Yolculuk insanları biribirine yorum. Yalnız bu cevabı fiddetle yok. Yalnız bu alem.le Ne cevap verecektim. 
daha ıyı tanıtır. Eminim beklediğimi söyliyebilirim. kendi hislerimi karşılaştırdığım Daha doğrusu cevap verecekmi-
ki bu müddet zarfında beni daha Çiçek Hanım düşününüz, karar zaman oraya karşı hiç te arzu duy- dim. 
iyi göreceksiniz. Seyahatin sonun- veriniz. Sizi pek iyi anladığım için madığımı anladım. l;üşüncelerim Balo gecesi yaptığı hareketlerle 
da eğer isterseniz evleniriz. Kabul mektubuma ne fazla bir rica ne de ve duygularım hatta bu alemde canımı sıkan ve galiba apartıman-
etmediğiniz takdirde seyahate çık- fazla bir ümit ilave etmiyorum. gördüğüm feylere isyan ediyordu. Jarma, paralarına çok güvendiği 
mazdan evvel namı!uza banka- Mahir Paşa zade Gördüğüm şık elbiseli, pırlanta- için o cesaretle her hareketini iyi 
ya yatıracağım on bin lirayı alır· ŞEFiK lı kadınlara kar'ı hiçte bir haset ve doğru bulan Şefik Bey bu mek-
sınız. Bu satırları bir kaç kere oku- ve hatta gayz hissetmiyordum. lçim tubunda çok nazik.. Hatta samimi •• 

Fakat kuvvetle ümit ederim ki dum. de bir arzu vardı. Fakat bu arzu Kendine göre samimi. 
teklifimi kabul edeceksiniz. Çün- Şefik Beyin iddia ettiği zekama henüz rengini va taduıı belli etme- Yalnız en can alacak noktası 
kü zekanız böyle samimi bir arzu- rıığmen anlayamadım. miş ham bir meyva gibi katı ve karanlık kalıyor. 
nun manasını anlayacak kadar Ne oluyorduk .. Seyahate çıkıyo ifadesizdi. Ne istediğimi, ne sevdi- .Acaba Reşit Beye bu mektuptan 
ku..,vetli ve olgunduı·. Birlikte ltal- ruz dünyayı dolaşıyoruz. Çok gü- ğimi bile bilmiyorum. Fakat içim- bahsetsem mi? 
yanın tarihi abidelerini, Fransanın zel. Fakat biribirimizin nesi olu- de birdenbire açılmak, patlamak Bugüne kadar tanıdığım hatta 
medeni şehirlerini, Almanyanın 1

1 yoruz. Onu kavrıyamadım. Bir yıl istidatı gösteren bir tokluk, dol- erkekli kadınlı insanlara bütün 
en güzel yerlerini gezerken beni sonra eğer İstersem kendisile ev- gunluk var· Bu istek her halde süse kalbimle sarıldığım halde bir gün, 
daha iyi anlayacak ve kat'i kararı- lenebileceğim .• Güzel. Fakat ya şatafata, paraya ait değil. Öyle bir dakika içinde kırılıverdim. Hal 
nrzı vereceksiniz. kendisi İstemezse.. O zaman on olsaydı şimdiye kadar kendini bel- buki Reşit Beyden şimdiye kadar 
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İt'l::.KFiLM btıhyo;uoua ye .ı ·ı URr-..(,,r.. r..mı: 

CİCİ BERBER 
Rejisör: ERTUGRUL MUHSİN 

Oynıyanlar: f. GALiP - ZOZO DALMAS - MUAMMER -
FERDi - ŞEVKIYE - MAHMUT 

,Çok eğlenceli mevzu • Nefis ıarkılar ve zengin 1ahneler 

Ünümüzdeki ç ırşamba akşamından itibaren: 
Türkçesi: İPEK ve EL HAMRA, 

MELEK sinemasında 
[ 10344] -

Tıp Fakülte•İ Dekanlığından: 
28 ikinci Teşrini 1933 tarihine müsadif Salı günü saat 

17 de Profesör İgers Heimer tarafından Üniversite Merkez 
binasında büyük dersanede "Körlük ve Körlük sebepleri" 
hakkında açış dersi verilecektir. (6561) 

1 lSTANBı BELt::DlYESl tLANLARI 1 _,;;..;...;._ _____ _ 
Eminönü Kaymakamlığından: Başı boş bulunarak tahtı 

muhafazaya alman bir keçi her kimin ise bir hafta zarfında 
gelip almadığı takdirde alelusul satılacağı ilan olunur. 

(6553) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus kış tarifesi Te§rinisaninin 29 uncu çartamba sa• 

babından itibaren tatbik edilecektir. Tarifeler gişelerde satılmaktadır. (10334) 

Önümüzdeki Çarşamba günü saat 18 de 
matine olarak 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Meşhur ltalyan artisti 

CARLO ZECCHl (Piyano) ve 
BERO BRUNELLI (Viyolonsel) 

tarafından birinci konseri verilecektir. 

ı'lailliy~t 
i Asrın umdesi " MiLLiYET " tir. 1 - -ABONE ÜCRETLERİ: 

Tü~kiye için h.ı.raç için 
L. K. L. K. 

3 ayhiı 4 - 8 -
6 .. 7 50 14 -
ı2 _ _:":.,_ ____ ı_4 ____ 2_s __ 

Gelen evrak •l!ri verilmez:.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 karuıtur.- Gazete ve 
matbaaya ait iıler için müdiriyete mü
l'acaat ~ilir. Gazetemiz ili.nlarrn meo'u· 
l• -~ti1i k , bul etm~:ı;. -

den iyiük gÖrmÜ§ tanıd•ğım bir ko
misyoncu vardır. Sen bundan sonra 

ontm yanında çalışacaksın •• Yarın sa 
bırh hemen başla işe .. Ayda, zannedi
yorum üç, dört yüz lira kazanabilir
ain .• 

Remzi Şefkati bu iyilik seven eski 
arkadaşının ellerini tuttu. Gözlerinin 
içi sevinçten ağlıyordu. 

Suat: 
- Ha, dedi, dur, sana şimdi onu 

çağırayım, takdim edeyim. 
- 8ırak kardeşim, §İmdi.. Zah

met olacak sana .. 
- Yok, yok .. lstağfurullah .• Gide

yiın çağırayım .. 

Remzi Şefkati arkadaşına mani o
lamadı. Suat şapkasını giydi, hemen 
çıktı .. Remzi Şefkatinin içi saadetten 
ne heyecanlar geçiriyordu. 

Remzi Şefkati yeni p:ıtronunu sa
bırsızlıkla beklemeğe başladı. Bir ci
ğara, bir ciğara daha ya?ttı .• 

Aradan çeyrek saat, yarım saat 
geçiyordu. Nihayet bir saat, iki saat 
geçti, Gece yarısı olmuştu. Birahane 
kapanıyordu. Remzi Şefkatinin başı 
yeisle avuçlarının arasına dÜ§tÜ. 

Suadın yeni işi, artık Remzi Şefka 
ti için meçhul değildi. Kinle, nefretle 
masadan kalktı. lç~ikleri biraların pa 
rasım ödeyerek hızla caddeye çıktı, 
asabi asabi yürüdüı evine gitti. 

SEM 

pansiyon tutmak, hakkımdan faz
la para vermek, yemek masrafla
rımı yazıhaneden ödetmek gibi 
beni üzen hareketlerine itiraz etti
ğim zaman öyle bir baba hali alı
yor ki itirazımdan kendim utanıyo 
rum. Öyle zannediyorum Reşit B. 
toyluğumu ve kimsesizliğimi tak
dir ederek beni himaye ediyor. Bu
güne kadar geçirdiğim hadiseler 
beni o kadar ürküttü ki herkesten 
'üpheleniyorum. Ve bunda haklı 
olduğumu da her tesadüfle anlıyo
rum. 

Şefik Beyin mektubunu kendi 
kendime şöyle dinliyorum. 

Beraber seyyahate çıkacağız. Bir 
yıl beraber yaşıyacağız. Sonra dü-
11üneceğiz. Ayrıldığımız takdirde 
bana on bin lira verecek. 

Tecrübesiz bir kızın bu teklifi 
tahlil etmesine imkan yok. Şefik 
Bey gibi görmü,, geçirmiş bir ada
mın bu teklifi yapmasında kendi
ne göre kim bilir ne ince hesaplar 
vardır. Fakat bunu benim anlama 
ma imkan yok. 

Hiç cevap vermemek ve kimse
ye bahsetmemek tarafı da var. Fa
kat benim icin bu hadise bir tecrü
be ve ders ~labilecek. Her halde 
vaziyeti daha iyi anlaması lazım
gelen Reşit Beye açarsam bana bu 

iST ANBUL BELEDlYES'i 
ŞEHiR TIY ATROSU 

v ·· -;i akJ_amı saat 21 de 
~UNEŞ 

BATARKEN 
Yazan : Gerhardt 
Hauptmann 
Türkçeye çeviren 
Seniha Bedri 

5 Perde 
Mua1uu1 v" talebeye tenzilat vardır 

Bugünkü Program 
ISTANBUL : 

18 Gramofon. 
18,30 Fransn:ca ders (İlerlemit olanlara). 
19 Munir Nurettin Bey ve arkadatları. 
20 Refik T.lat Bey ve arkadaıları. 
21.30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajanıt, Borsa haberi, Saat ayat.1. 

ANKARA 
1.2,.30 - 13,30; Gramofon. 18 - 18,45; Ala• 

turka saz. 18,45 - 19,15: Dana m.u•iltl•i. 19.lS-
20: Alaturka saz. 20: Ajanı ahberleri. 

V A R Ş O V A 1411 m. 
18: Salon muıikiıi. 18,50: Müıababe. 

19,25: Mrne. Helene Ottaw tarafından piyano 
kon•eri. 20,05: Müıahabe. 21,05: Hafif m.u•i" 
ki. (Ta1rannili). 22,20: Konserin devamı. 
23,05: "Gaıtronomja" lokantasından naklanı 
Dan• musikiıi. 24,05: Tayyarecilik. 24,lOı 
Dans. 

BUDAPEŞTE SSOm. 
17>05: Kadın saati. 18.0S: Macar musikisi.. 

H. konferans. 18,35: Polydor •e Bruna..-ik 
plikları. 19,35: Amele sao.ti. 20,05: Tagaonili 
konser. (Wilhelm Gresor). 20,35: Konferan•· 
21,05: Klearinet Konseri. 21,35: Haberler. 
21,SO: Konservatuyardan naklen soliıt Viyo" 
lonselist armold Földesıy'nin ittirakile orkeı 
tra konseri. 23.55: Mandits ıalon takamı. 

V 1 Y A N A 518 m. 
16,55: Yeni ıeali filmlerden parçalar. 

(PIAk). 17,35: Çocuk neıriyatı. 18: Büyük 
sanat.karlara dair konferana. 18,30: Tagann.ili 
konıer. (Molly Jonaa; Richard KrotıchakJ 
Otto Schulhof), 19,05: Tiyatro kritikleri. 
19,30: Müıah.abe. 19,35_ ı lngl. der•. - Konfa· 
rana. 20,35: lat.irahatinde •aut ayarı. 21,35: 
Avusturya halk muıikiıi. (Rndyo popuriıi. 
Holzer; Hoffmann; Wurdack. v.s.). 22,50: 
Son haberler. 23,05: Plôk ile akıam konıeri. 

BÜKREŞ 394m. 
13: Borsa. - Plik. 14: Haberler. - Plik. 18ı 

Radyo orkestrası. (Ertl, J. Strauıs> Suppe, 
Bi:r:et, Millöcker), 19: Haberler. 19 15: Mel 
Chariıtine tarafından taganni. 20: Öniversito 
derıi. 20.20: Plak. 20,45: P18.k. 21: Sarvacho 
Karteti. (Oda musikisi). 21,30: Konferans. 
21,45: Mme. Nia Roma tarafından taganni. 
(Operetler). 22,15: Piyano konıeri. 22,45: Ha 
herler. - Ronıen musikisi. 

ycceği fikirlerden istifade ederim • 
Artık bununla meşgul olmadım. 
Akşam Reşit Bey geç geldi •• Ya• 

mnda bir de arkadaşı vardı. 
Uzun müddet konuttular. Bir 

defa çağırdı. Küçük bir mektup 
yazdırdı. Bugün iş çok .• Saat yedi
ye rloğru beni tekrar çağırdı. Sigor 
ta şirketlerinin bir iki davasına 
ait dosyaları verdi, sonra yarın 
hazırlamak üzere iki müsvedde 
uzattı: 

- Bazı kelimeler ilmidir. İmla
sında müşküle düşersen bir kere 
şimdiden oku •• Yarın zahmet çek
mezsin. 

Okudum. Yanlışım çıkmadı. Re
şit Bey buna hayret ediyordu. Hal
buki ben hoş zamanımda böyle 
işlere dair ilmi kelimeleri merak 
edip Retit Beyin masasındaki lu
gate bakıyor, belliyordum. Bir şey 
anlamadan geçmek adetim değil. 

Yanlışsız okuduğumu gören Re
şit Bey: 

- Aferin, dedi. Hukuk mezun
ları içinde bunları doğru dürüst 
okuyamıyanlar çok gördüm. T e· 
şekkür ederim. 

Dosyalarr, müsveddeleı·i odama 
götürdüm. 

Reşit Beyin işi bitmişti. Yanına 
girdim. Çantasını hazırlıyordu: 

.. 
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r arsus ovası 
Sulanacak 
\'akında 200 bin dönüm 

arazi sulanıyor 

Aydında 
Tasarruf haftası 
Bir komisyon hazırlıklara 

başladi 
Tarsus ovasının sulanması için 1 

açılan kanal inşaatı büyük bir hız
la ilerlemektedir. 

AYDIN, (Milliyet) - Dün 
Halkevinde valimiz Fevzi Beyfen 
dinin reisliği altında fırka reisi, 
Etem Kadri, Halkevı reisi Netet, 
Belediye reisi Nafız Beylerle Hal
keviidare heyeti azaları ticaret o
dası ve tasarruf iktisat cemiyeti 
azaları bir toplantı yaparak 12 
kanunuevvelde başh;vacak olan 
yerli malı haftası hazırlıkları üze
rinde konutmuşlar ve kararlar ver 
rnİflerdir. 

Adana yedinci mıntaka su ifleri 
llıüdürü Nadir Bey Tarsus kayma
kamı Hayri Beyle inşaatı tetkik et
~ek üzre kurşunlu bende gitınit
~rdir. 

Bendin üst tarafında ve altı yüz 
llıetre mesafede suyun istikameti 
bu cihete çevirildiği takdirde İrtifa 
İiç metre daha artacak ve fazla ara
zi sulamak kabil olacaktır. Bunun 
temini için 200-250 metre uzunlu
ğunda bir kanal ve 250-300 metre 
llzunluğunda bir yarma ameliyesi
ne ihtiyaç vardır. Bundan ba,ka 
Bolatlı civarında su istikametini o
\>aya çevirmeye çok müsait bir mev 
ki vardır. 

Hafta içinde muhtelif günler
de incir, portakal, günleri kabul 
olnarak bu günle~de o meyvala
rın sarf ve istihliikinin propagan
da yapılması, mahsulatımız için 
canlı propaganda levhaları yapı
larak o günlerde şehiı·de dolattı· 
rılması, Halkevi salonunda müze 
ve sergi şubesi tarafından vilaye
tin mahsulat ve mezruatmı göste
rir bir sergi kurulmas. kararlaştı
rılmıştır. 

Su burada şişirilerek iki metre 
fazla irtifaa çıkarıldığı takdirde 
İiç buçuk kilometro kazanılmıf 
olacaktır. Nadir Bey bu ciheti tet
kik etmİftir- Fen memurları da e
liid yapmaktadırlar. Bu etüdler bir 
raporla su işleri idaresine bildirile
cek bir fen heyeti tarafından tet
kik edilerek suyun hangi istikamet 
len geçirilmesinin daha faydalı o
la.cağı tespit edilecektir. 

Bütün geceli gündüzlü çalışma
ların hedefi mart sonuna kadar al
tı senedenberi kuraklıktan muzta
tip olan 300.000 dönümlük saha
llın sudan istifadesini temin etmek
tir. Bunun içinde amelei mükellefe 
~e makine kuvvetinden azami isti
a.deye çalışılmaktadır. 

Sökeden gelmesi beklenilen ek
&i!a. vatör makinesi şu günlerde gelf İği takdirde kanal İnfaatı çok ko
a.ylaşacak ve tahminlere göre şu
bat bidayetinde 300 bin dönümlük 
•aha sulanabilecektir. 

Altı senedenberi kuraklık çeken 
l' arsus ovasının çekti ği ıztırabı çok 

kıl~ri ndir. Kuraklık yüzünden Tür
•Yenin en münbit bir ziraat rom

la.kası kavrulmut ve memleket ikti
•a.diyatı cok sarsılmıştır. Her ihti
Ya.cı büyük bir aliika ile karşılıyan 
°l'e azami gayretle temin ve tatmi
lle çalıfan Cümhuriyet hükumeti
ilin yüksek himmetlerile önü
llıiizdeki mahsul senesi bu genit 
0 \'a. sulanacak ve altı senedenberi 
b~lutlardan imdat yalvaran çifçi
rın yüzü gülecek ve uğradığı zarar 
.. arı az bir zaman içinde telafi e
"ecektir. 

300.000 dönüm ara">İ sulandı
ılığı takdirde asğari Lir hesaba gö
te alınacak hasilat mikdarı 3 mil
l'on lira olacaktır • 

Tarsusun garp tarafından Mer-,. 
•ne doğru uzanan ovayada mevcut 
dllıele ile kanal açılması kabil ol-
uğu takdirde - ki bu çok muhte

~eldir - bugünkü hesap harici 200 
ın dönüm daha arazi sulanacak 

"; bunun 50-60 bin dönümü Mer
•ın ziraat mıntakasına tesadüf ede
cektir. 

. Teşebbüsün ehemmiyeti büyük 
~~tisadi hayatımızda temin edece
R1ı fayda mühimdir. Verimi fazla 
0 a.n topraklarımızdan yarım mil
Yon dönüm arazi bir senede 5 mil
l'on lira hasılat getirecektir. 

1 
Kanalın etrafına bentten bas-

ı . 
kYarak Seyhan nehri yakınlarına 
il.dar 20.000 ağaç dikilecektir.Bu

ltıı_n için de ehemmiyetli tedbir alın 
lııa.ktadır. Bu iş te temin edildiği 
~kdi!de ova cümburiyetin imar si-
11.ıetıne uyğun bir şekilde süslene

~.k, çıplaklıktan kurtulacak sıhhat 
~~ın çok elverİfli bir hale gelecek-
ır. 

Hayvan hırsızları 
"1ı ANDIFILI - Geçen hafta kazanın 
~. ~tlı ve Dereboğaz köylerinde öküz 
lıık~nek hırsızlığı olmuı, zabıta derhal 
ll •bat ve tahkikata geçerek hıraızlığın 
ll acı Arap oğullarından Celil, Küçük 
i-ı asan oğlu Osman tarafından yapıldı-

anlaşılmıştır. 
r lier ikisi de mahkemeye verilmiş ne-
•ted b h 1 ' ı~ . e... u ırsız arın altışar ay müddet .. 

la "11ayet hudutları haricine çıkarılma-
tına ka ·ı . . B k işt rar verı mıştır. u arar bu 

h .~ i ş tirakleri tahakkuk eden Yuvalı 
'ltıse · ·ı H da Yın ı e acı Arap oğlu Ali hakkın-

da tatbik edilecek tir. 

~kşehird9 aftan isf fade edenler 
ııı.ı .,~l(Ş~~I R. {Millivet) - Af kanu
hıı ~n ı s tıfade edrr, 1c sl"hrimiz haniı
di ;esınden bırakılan maJ.. k fımların a de
ı,..ıı: Yetmiş s< kiz kisiyi bulmuş bun-

n dokuzu kadındır. 

Vali Beyfendinin Karacasuda 
yapılan dokumalar için daimi bir 
satış yeri yapılması hakkındaki 
mütaleaları çok yerinde görülmüt 
ve bu yolda ayrıca çalıplması mu
vafık görülmüştür. 

Yerli malı ve tasarruf haftası 
programını hazırlamak üzere ta
sarruf ve iktisat cemiyeti reisi mu
allim Hulusi Erdoğan Beyle Tica
ret odası başkatibi Mazhar, Nafiz 
Beyler seçilmişlerdir. Komite prog 
ramını acele yapac.ak ve bir taraf
tan hazırlıklara başlanacaktır. 

Elma bolluğu 
RiZE - Yeni yetişip pazara getiril

mekte olan muşmullarun okkası daha 
şimdiden altmış paraya ve iyi cins el
manın okkası da iki kuruıa satılmakta
dır. Geçen seneye nispetle bu sene mey
va daha fazladır. 

Bazı esnaf külliyetli miktarda el
ma sandıiı hazırlamakta ve ambalaj 
içm tüccara satmaktadır. 

Rizenin pek mebzul olan ve her ne 
kadar yenmiye pek müsait değilse de 
çok güzel ve nefis şıra11 olan kokulu 
üzümlerinin okkası da kırk paraya ıa
tılmaktadır. 

Bir cinayet 
TiRE, 25 - Dün ak§am bir hiç 

yüzünden bir genç öldürüldü. Elde et
tiğim malGmata göre saat 21,30 suların· 
da ehemmiyetsiz bir meıeleden dolayı 
fenerci hmail denilen birisine muğber 
olan belediye harici zabıta memuru Sü
leyman efendi, ufak bir bıçakla lımai
li tesadüfen kalbinden vurup öldürmüı
tür. 

Katil Süleyman efendi evine ıal<
lanmıı ise de derhal zabrta tarafından 
yakalarunıı ve adliyeye teslim edilmiş
tir. Adliye tahkikatla meıguldür. 

Haşarat mucadelesi 
Nazilli pamuk istasyonu müdürü Ce

lal ve Aydın ziraat mücadele müfettiıi 
Nadir beyler lzmire gitmişlerdir. 

Buradan mücadele iıleri için bazı eş
ya ıatın alacaklardır. Bu sene incir 
mmtakalarımızda yapılan İncir kurdu 
mücadelesi büyük faydalar temin etmiş
tir. 

Nazilli pamuk İstasyonunun tesisin
den bir ıene gibi kısa bir zaman geç
mesine rağmen istasyondan pamuk müs
tahsilleri çok faydalar görmüşlerdir. 

lıtasyonda yeni tecrübeler yapılmak
tadır. Bir sene pamuk ekilen yere din
lenmesini temin maksadile ikinci sene 
buğday ekilmektedir. 

Gebze mual!im'eri arasında 
GEBZE - Bu sene kazamız maa 

rif kadrosunda mühim tebeddüller 
olmuştur. Bu meyanda müfettif lh
S!\n Bey Karamürsele, merkezde 
Osman Bey Derbende, Tahsin 8., 
Bursaya, Medarlıdan Orhan Beyle 
Tuzladan Mevhibe H. merkez 
muallimliklerine, lzmitten Demir 
Ali Bey Darıcaya, Aydınlıdan Sır
rı Bey Yarımcaya, Yarımcadan lb
rahim Hakkı Bey Tuzlaya, Hereke 
den İffet H. Karamürsele, Darıca
dan Halit Bey Herekeye, Cumaköy
den Halide H. Ödemişe, Erzurum
dan Remzi Bey Tavşanlıya, Tav
şnr.cıldan Zeki Bey Adapazarına, 
G'"yveden Halil lbrahim Beyle Sa
bıı.ncacan Fatma H. Tavfancıla, Ka 
ramürselden Nefise H. Darıcaya 
Saime H. Gebzeye nakil ve tayin 
olunmuflardır. 

_.,_ 

Camilerden halı çalan imam 
Manisanın Ballıova köyü imamı 

iken i~i hırsızlığa döken imam Ha
fız Ahmet efendi muhtelif vilayet
lerde olmak üzere tamam otuz al
tı camiden iki yüz parçaya yakın 
l ı alı. seccade ve kilim ile bazı yer
le- tJen öküz inek çalmıştır. 

imam İzmirde yakalanmı~tır. 
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Memle.'<ette gençlik azimle çalışıyor 

Aydın Sanat mektebin de Gazi köfesi 

AYDIN, (Milliyet) - Cümhuriye • aiyet ve heyecan gittikçe artan bir 
tin yirminci, otuzuncu il8h ... seneleri- tevkle yürüyor. Kövlerdeı, kasabalar .. 
ni kutlulayaçağımız günler, büyük da, şehirlerde her yerde her kes hep o 
kurtancı ve kurucunun buyük emane- günlerin habralarıru yafayor. Ve ko-
tini ellerine alacak olan yarınki oeail nuıuyor. ve o günlerin biraktığı derin 
mekteplilerimizin, onuncq Cümhuri - izlerin teairile ikinci, üçüncü on yılla .. 
yet bayramını kutluladıgımız günler- nn feyizli verim ve plançolannı birin-
de &'Österdikleri heyecan alet ve çoş- ci on yıla nisbetle on, yüz misti yük • 
kunluk §Üphesiz hor Tili·kü ne kadar aeltmek azim ve kuvvetile çalışıyor. 
gururlandırsa , sevindirse hakkıdır. Mektebi olmıyan her köy mektep yap 
Çünkü Büyük Gazinin cümhuriyeti mağa çalıfıyor. Olanlar islahma uğra 
kendilerine emanet ettiği gençlik cüm §ıyor. Bu günlerde vilayetimizde &'Ö • 
huriyetin faziletini bilerek, iman ede- rülen mektep ve okuma, okutma aev-
rek yetiıiyor. Büyük bayram günleri- &'isi, yanrun büyük kültür yükaekliii-
nin 16 milyon Türke bıraktığı hassa- ni ıimdiden gösteriyor ve müjdeliyor. 

Elaziz gittikçe daha güzelleşiyor 

Elcizizde Be, 

ELAZIZ, (Milliyet) - Vila
yetimizin ve civar kaza, nahiyele
rin iklimi, havası ziraate elverişli 
olduğu için burada halkın birço
ğu ziraatle ittigal etınektedir. Bu 
na rağmen sanayide geri kalmıf 
değildir. Halk, marangozluk, do
kumacılık, tatçılık, halıcılık, ta
bakçılık sanayii ile de rnefğuldur. 
Fakat bu sanatların bir çoğu el ile 
yapılmaktadır. 

Burada 5 fabrika vardır. Bun-

Kardeşler evi., 

lar da elektrik, un, bizar, rakı, 
mensucat fabrikalarıdır. 

iyi ve temiz rakı çıkarak rakı 
fabrikası kaçak rakı yapılmasının 
ve sarfolunmasımn önüne geçmit
tir. Halk vaziyeti maliyesine göre 
sıhhi ve temiz bir tarzda yapılmıf 
rakı tedarik etmektedir. Ayrıca 
tunu da kaydetmek isterim ki: Bu 
havalide çok bir sermaye ile ife 
batlandığı takdirde büyük muvaf 
fakiyetler elde edilebilir. 

Mil.U llkmektebirıde her gün 60-'10 fakir çocuk doyurulmaktadır. 
1- kaymakam Sırrı Bey. il- Maarif memuru Arif Bey. Ayakta du

ranlar; muallim Huriye ve Naime H. lar 

VilAyetlere bir tamim 
ANKARA 25 - Muhtelif vergi ka

nunlarında gerek tahakkuk ve gerek 
tahsil dolayısile ve yüzde itibarile, ya
hut misli zam namile yapılan ve hazi
nenin ıahsi haklan mahiyetinde bulu
nan para cezaJannın ıU kanunu muci
bince af edilen para cezalarile hiç ala
kaaı yoktur. 

Maliye vekaleti bütün vilayetlere 
keyfiyeti tamim teklinde bildirmiıtir. 

Zımpara madeni 
AKHiSAR, {Hususi) - Kasabaya 

bir kilom~t~e ~esa~ede bulunan zımpa
r a madcrunın ışletılmesi için lktııat 
yeki~eti-?e. müracaat edilerek imtiyazı 
ıstenılmı§tır. lktıaat vekaleti madenin 
~a~lup me~faati temin edip etmiyece
gıru mahallınde tetkik ettirecektir. 

Cahiz götUrUIUrken 
MERZiFON, - Tedavi ve bakını 

evi hademesi Mahir efendinin köyüne 
gelin giden hemıireainin cihazını gö
t~r."~ bir yaylı lrabası devrilerek bet 
kitıntn yaralanmasına sebebiyet ver
miıtir. Y '.""alılardan biri dört beş yaş
lannda bir çocuk diller dördü kadın
dır. Kamil efedi kerimesi J(adriye 
Ali usta ailesi, ve hademe Mahir efen'. 
dinin teyzesi hanımlarla gene Mahir 
efendinin beı yaşlarındaki oğlunun ya
ralan hafiftir. 

Ağır yaralı fotoirafçı izzet efen
dinin ailesi Dürriye H. hükumet tabi
bi Ahmet bey tarafından müdavatı ev
veliyesi yapıllıktan sonra Amasya has
tanesine nakledilmiıtir. 

Hadise atların birdenbire ürkmesi 
ve araba okunun kırılarak devrilmesin
den ileri gelmiş tir, 

Milasta 
Tütün satışı 

Bu sene tütün zürraı 
satıştan memnundur 

Devreğin 
İhtiyaçları 
Halk temiz su ve elektrik 

isteyor 
MiLAS, (Miltiy~t) - Geçen mek

tu.plarımdan birinde ka2ıiJm1zın zirai 1 
vaziyeti hakkında malıimat vermiştim. 
Tu•un mahsulü bu oene 7 - 8 yüz bin 
okka etrafında tesbit edi lmiı ve nefa
set itibarile de çok iyi bulurunuıtur. 
Tütün piyasası, bundan 20 gün evvel 
80 - 90 kuruıtan eçılım2l<en bugün bu 
fiyat oldukça tenezzül ebniştir. Glenn 
ve Gary Amerika n kumpanyaları mü
bayaata it tirak etruôşler." de, bunlal'
dan Glenn henüz 10,000 okka kadar 
mahsul satın almır l,r. inhisar idareıi 
de bir mikdar alış -muamelesi yapmıı
br. Bu sene Milas halkın• sevindiren 
Gary §İrketi olmuı ve btt kumpanya, 
karşısında hiç bir rakip bulunmadığı 
halde iyi mahsul sabn almı§tır. Son 
aenelerd .... , bu ıirketlerin iskonto ve 
sigorta dedikleri muameleleri ki, fi -
yatların fevlralade düşkünlüğünü in -
taç ediyor ve zürriın beıiini kınyor .. 
du, Gary bu hususta da bu sene çift
çiye yardmı: g:östermittir. Bu civar 
belki bu kumpanyadan çok hoşnutluk 
göıtermektedir. 

DEVREK, (Milliyet) - Bu gü. 
zel ve çok ucuz geçinilen kasaba
nın üç mühim ih-
tiyacı vardır. Bi-
rincisi Tahlil ra
porundan lstan· 
bul suları kadar 
iyi olduğu anlaşı
lan, fakat kazaya 
iki saat ve keçi 
yolu olması dola. 
yısiyla tenekesi 
10 kuru'a satılan 
su, diğeri elekt-
rik, üçüncüsü ise 

; 

• 

evlerde açıkta bu- Devrek Kayma-
lunan lağımla- kamı Ali Fuat.B. 
rın kapatılmaaı-
dır. Devrek te her yerde lağımlar 
açıkta ve çok fena bir haldedir. 
Beş altı tahta ve bir az derin çu• 
kur kazmakla bu i'in önüne geçile
bilinir. Su meselesine gelince: Bu 
itin çok para ile yapılabileceğini, 
belediyenin kafi varidatı olmadığt 
için fimdilik nazarı itibare alına• 
mıyacağını İfİttim. 

Halkevi aç.lıyor. 
Bir müddetten beri vila yet merke -

zinde bulunan, fırlq.. idare heyeti re
i•i Cemil Sa lih Beyin Mıli\sa avdetile, 
fırkada mühim bir faaliyet baıgöster
mışur. Uzun zamandan beri, spor teı
kilatından baıka bir birliği olmayan 
ve bu tetkilatın başında gayretli mal
müdürü bey bulunduğunı:i~n dolayı, 
oldukça bir varlık göat .. ı en gençlik, 
Cemil Beye müracao.t edrrek, her hal
de bir halkevi açılmak için kendisin
den rica ebniılerc!ır. Yakında Hars 
ve edebiyat, Güzel sana tlar, temsil, 
müze ıubelerile halkevi .ıçrlacaktır. 

Müddei umumi d,.ğiıti. 
Milasta pek çok oevilcn genç Cüm

huriyet müddei umumisi Vefik Bey, 
Ayvalık sulh hakimliğin,. tayin edile
rek mahalli memuriyetim• hareket et
mİ§ ve yerine yeni huku\:. mezunların
dan Enveri B .. y gelr.ıittir. 

Dilencilerle mücadele 
ANKARA , 25 - Ankara beledi

yesi §!ehirdeki dilencilere karıı e•aslı 
bir mücadeleye karar vermiştir. Bun
lar belediyece açılan dilenci evlerinde 
toplanacaklardır. 

Araba demiri ile beynini akıt~ 
KIRKACAÇ, - Bu civarda Ka

yadibi köyünde çok korkunç bir 
cinayet olmuf, Mehmet oğlu Ah
met isminde birisi, Koparak oğlu 
Mehmet isminde bir köydatını, ka
fasına araba demiri vurmak sureti
le öldürmüftür. Hadise fU şekilde 
cereyan etmiftir : 

Köyde bir düğün evinde yemek 
yenildiği esnada katil Ahmedin kar 
defi Mustafa ile Koparak oğlu 
Mehmet ağız ,akası yapmıya bat
lamıflardır. Fakat taka uzadıkça 
uzarnıf, bir aralık ciddi bir mahi
yet alarak iki taraflı küfürler sav
rulmıya baflanmıftır. Bu sırada Ko 
parak oğlu Membet, orada bulunan 
bir kavun kabuğunu Mustafanın 
suratına fırlatını,tır· Mustafa bu 
muameleye fena halde kızmıt ve 
kardeşi Ahmede şikayet etmi,tir. 
Ahmet kafa kızgınlığile dı
,arı fırlamıt ve eline geçirdiği bir 
araba demirile tekrar içeriye gir
mif ve Koparak oğlu Mehmedin 
üzerine hücum ederek kafasına bü
tün kuvvetile indirmiştir. Zavallı 
Mehmedin kafatası patlamış ve 
beyni yere akmıştır, Mehmet der
hal ölmüş, katil Ahmet yakalanmı' 
tır. 

Dört sene evvel karısını öldüren 
ve Hamide isminde bir kadının da 
burnunu kesen Mehmet Ali ismin
deki şerir nihayet ova köylerin
den birinde karı oynatırken yaka
lanmı,tır. 

Balıkesirde farelerle mucade'e 
BALIKESiR - Ziraat için mu

zir olan ha,arat ve hastalıklar ile 
mücadele iti son on sene zarfında 
vilayetimizde ciddi ve ehemmiyetli 
bir mevzu tetkil elıniftİr. 

Bu müddet içerisinde vilayeti
miz iki büyük fare istilasına maruz 
kalrnıf, alınan fenni tetdbirler ne
ticesinde bu muzır hayvanların kö
kü kurutulmuftur. Bu mıntakanın 
dağlık ve ormanlık kısmında, do
muz, kurt gibi hayvanlarla da u
mumi şekilde mücadele edilmiştir. 
Yalnız bir sene zarfında itilaf edi
len muzır hayvanların adedi 10 bin 
den fazladır. 

Diğer taraftan devlet hazinesi
nin İstifadesi göz önünde tutularak 
ormanların muhafaza ve inkişafı i
çin lazımgelen ıslahata devam edil
mektedir. On sene zarfında 50 bin 
küsur metre mik'abı kerestelik, 22 
bin kantar odunluk, 3 bin kantar kö 
miirlük ağacın ormandan çıkarıl
ma!ına müsaade edilmiştir. 

Fakat Zonguldak ta Zonguldak 
halk fırkası reisi Mitat Akif B.yi ziyı 
retim esnasında su meselesine te
mas ettim. Mitat Akif Bey bana; 
Devreğe İyi suyun azim ile getirile
bileceğini , bu ife vilayet meclisi 
umumisinin de yardım edebilece
ğini söyledi. Elektrik meselesine 
gelince, Devrekte bunun yapılması 
için senelerdenberi uğraşılmakta 
fakat bir neticeye ulatlamamakta
dır· Halbuki burada elektrik için 
bazı en lüzumlu teyler mevcud
dur. Halk su ve elektriği yeni ge
len kaymakamdan istemekte ve bu 
İf için hiç bir fedakarlıktan kaçmı
yacaklarmı söylemektedir. Fakat 
bu su ve elektrikten evvel düşünü
lecek lağım işidir ki : Kaymakam 
Beyin bütün memleket gençliğine 

ve memurlara vazifeler vererek la
ğımları bir aya kadar her evde ve 
her yerde kapattıracağı ve bu İf 
etrafında en küçük bir ihmalde bu
lunanlara belediye kanunu muci
bince en fazla cezayi vereceği söy
lenmektedir. Lağımların kapatıl
ması için harekete geçilmesi habe
ri en çok Devrek kadınlarını mem
nun etmiştir. Çünkü Devrekte ka
dınlar buğdaylarını, tarhanalarını 

ve diğer kışlık yiyeceklerini sokak
larda kuruturlar. Açık lağımalrdan 
kalkan tozlar tabiirdir ki kurulu· 
lan feylerin üstüne konar', sonra 
birde lağımların yanında oturup 
kıtlıklarını bekleyenler kokudan 
çok müteessir olur. lfte bu cihetler
den lağımların kapatılacağına en 
çok Devrekte kadınlar memnun ol
muşlardır. 

V ckillerin tetkikatı 
ANKARA, (Milliyet) Da • 

biliye Vekili Şükrü Kaya, Maarif 
Vekili Hikmet, Nafia Vekili Fuat, 
Gümrük ve 1 nhisarlar Vekili Ali Rana, 
Vali Nevzat, Devlet Demiryolları U • 
mum Müdürü Rifat, Yozgat mebusu ve 
tiftik cemiyeti reisi Süleyman Sırrı Bey 
!erle bazı zevat Tiftik Cemiyetinin Lala 
handaki nümune ahırını görmüşlerdir • 
Heyet saat 14 1 hususi bir trenle An
kara istasyonundan Lalahana hareket 
etmiş, kırk beş dakikahk bir tren yol
culuğundan sonra Lalaha., iı :aıyonunı 
bir çeyrek mesafedeki " nümune ağdı" 
na çıknuıtır. Tiftik Cemiy<ti r~isi Sü • 
leyman Sırrı Bey, Tiftik Cemiyetinin fa 
ali yeti ve nümune ağ Jı hakkında malU .. 
mat vennittir. Vekil Beyler bilhaua ala 
kadar olmuşlar, birçok sualler sormut 
lar ve ivzahat almıılardır. Baytar labo
ratuvarı, ve keçilerin ağılı gezildikten 
ıo.nra, tif~lerin yayıldığı k rl ia &'idil
mıı ve keçıler görülmüştür. Heyet saat 
17 de Ankaraya dönmüştür. Ağılda bu 
gün 300 baı tiftik vardır. Gelecek se • 
n~ bunun bet yüze iblağı düıünülmekte 
dır .. Ağıl dört bin dönüm araziye ma • 
l~k~: Burada bilbaua damızlık tiftik ye 
ti§tırılmekte ve civar köylerdeki keçiler 
ıslah edilmektedir. 

-o-

Aydın yolları 
A YDŞN, (Milliyet) - Vilayeti

miz yol itlerine çok ehemmiyet ver
mekte, daimi encümen her hafta 
yeni bir yol ihalesi yapmaktadır. 

Evvelce toprak düzeltme ve (9) 
köprünün bitirildiğini yazdığım 
Aydın - Çine yolunun 2 - 5 5 kilo 
metrelik kısmının blokaj ~meli
yesi ile Aydın - Söke yolununn Ger
mencikle yeni yapılan moralı köp
rüsü arasında bataklık yapan ve 
kışın gidiş gelişi güçleftiren kısmın 
dö~enmesi de d;;n ihale edilmistir. 
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İncir ve 
Üzüm satışı 
Faik Bey incirin birelden 
satışını lüzumlu buluyor 

Evvelki gün ıehrımize gelen Lond
ra ticaret mümesailimiz Kurt oğlu Fa· 
ik Bey, dün lhracal Ofiaini, Mmt':'ka 
Ticaret Müdürü Muhsin Beyi ve Tıca
ret Odası Umumi Katibi Vehbi Beyi 
ziyaret etmiş ve dün akşam Ankaraya 
gitıniıtir. 

Faik Bey, dün bir hasbühalinde, in
cir ve üzüm .satı--lannın bir elden ida· 
re edilmesi hak~ndaki fikrinin çok eı
ki olduğunu, bu hu.uıtaki son nqri
yattan evvel veki.lctçe Ankaraya da
ıret edilmİf bulunduğunu, fakat işleri 
dolayuiİe derakap hareket edemedi
iini aöylemi§lir. 

Faik Beyin izahatına göre, mev:ıuu
bahiı fikri üzüme ait değildir. Çünkü 
üzümde lngiliz piyaaasmda rakipleri
miz vanlır. Fakat incirde rakipsiziz 
"e yüzde 82 - 85 istihsalatımıım mah
reci lıigiliz piyasaaıdır. Şimdiki vaai
yette bir kaç açıkgöz tdcir, mevaim 
haılamazdan bir kaç ay evvel lngiliz 
müeaseıelerile incir satışı için anlatıyor, 
mevsim başlayıncl'. lzmirden az çok 
bir parti mal çekerek ucuza satıyor. 
Bu suretle lngiliz piyasauında fiatler 
düıüyor. Şurası muhakkak ki, fngiliz 
piyasasında mevsim başındaki incir fi. 
•ti, aonlannda yar. yan}a düşmekte
dir. 

Bu hale karşı Faik Beyin dütündü
iü çare, incirin bir teşkilat tarafından 
ihracatmm idareıi1lir. Bu teıkilat, 
hükümet tarafından kurulup ticari 
el.lere devredilebilir. lngilizlerin bu· 
ding denilen bir tatlıları vardır. Biz
zat Kral Hazretleri, her sene budinıi 
kendisi tertip eder ve terkibini halka 
bildirilir. Son zamanlarn.ı bu buding· 
.)erde incir ,mevküni kaybetmiftir. Bu. 
nunla beraber, Faik Beyin bu fikri 7e
ni bir ıey değildir. Kendi si, bu husus
taki teklifi için Ankaraya çağınldığı· 
na bu itibarla ihtimal vennemektedir. 

Ayni mevzu Üzerinde lzmirde te§ek
kül edecek bir komisyonda çalışaca • 
ğmı da zannetmiyor. 

Faik Bey, Londradan Serlin tarikile 
zelmiıtir. Berlinden Ticaret mümeaai
limiz Nizam~ttin Ah Beyle gÖrü§mÜf 
Ye veki.letçe istenen bazı huauıatı tet
kik etmİ§tir. 

Vekaletle temas ettikten sonra bir 
kaç ay izin 1tlarak §ehrimizde kalacak 
br. 

Yeni çeşit kaçakçılık ! 
Gümrük muhafaza kumandanlığı 

hilhaua para kaçakçılığı Üzerinde 
çok hasaaı davranmaktadrr. Şimdiye 
kadar bu ıe,kili.t tarafından bir çok 
altın ve döviz kaç .. kçılığı meydana 
çıkarılmıtıı failleri yakalanmıttı. 

Dün de bu kaçakçılığın yeni bir ıek
li meydana çıkarılmış, Batwna hare
ket etmek üzere hazırlanmı4 o1an İtal
yan bandıralı Galdea vapurunda bir 
kaç İranlı yakalanmışlardır. 

Yapılan yoklamada bunlann Üzerin
de 3 bin liralık poliçe çıkarılmııtır. 
Bu poliçelerin tütüncü Acem Meh
metle Valdc Hanında Acem laınail 
taraflarından "erildiii anlaıılmıştır. 
Bunlar da yakalamnışlardır. Hakların 
da kanuni takibata batlanılmııtır. 

1 KD~Dk hallarlar 1 ---
Trabzon Tapu Müdürlüğü 

Trabzon Tapu Müdürü Münür Bey 
hakkında maliye ve mülkiye müfettit
lerinin yaptığı tahkikat neticeıinde 
itten elçektirilmiı ve bili.hare de ve
kile! emrine alınmıştır. Trabzon Ta
pu Müdürlüğüne Burdur Tapu Müdü-

- rü Tahain Bey terfian tayin edilmiştir. 
* lktısatçılar Cemiyetinde konfe

rans. - Türkiye lktuadiyatçılar Ce
miyeti, bu aene de ilmi konferanslar 
tertibine karar vel'niştir. ilk konfe
rans, bir hafta &<>nra üniversitenin Al
man iktısat ordinaryüsü M. Röpke ta .. 
rafından Ticaret Odası s3Jonunda ve
rilecektir. 

* Hüsnü Bey ~liyor. - Yeni ölçü
le_!" ve ayartır ic;in haasa& miyarlar ve 
numuneler tedarik etmek Üzere bir 
müddetten beri Berlinde bulunan lktı
aat Vekİl!eti Müst .. şan Hüsnü Bey bu
gün ,ehrjmize müteveccihen Berlinden 
hareket edecektir. 

* Himayei Etfal balosu. - Himayei 
Etfal Cemiy.,ti, her aene olduğu gibi 
bu aene de, kışlık kostümlü balosunu 
22 tubatta TokatlıYanda verecektir. 

Milliyet'in romanı: 74-

Yeni 
Fabrikalar 
1935 sanayıımiz için bir 
dönüm noktası olacaktır 
Aldığımız malümata göre genit bir 

ıekil alacak olan devlet sanayüni 
programlaştırmak i~in hazırlıklarda 
bulunulmaktadır. Yeni tekil 935 se
nesi ile batlıyacaktır. 935 Türkiyenin 
aanayi aahaunda bir dönemeç olacak
tır. Rusyada makineleri yapılmakta o
lan fabrikalar, bilbıuıa Kayıeri bü
yük mensucat fabrikaaı bu aenede fa
aliyete seçmiı olacaktır. Bu fabrika
da iki bin ifçi yer bulacakbr. 

Ergani bakır madeni de selecek se
ne sonuna doğnı faaliyet:> geçecektir. 
Burau da beı binden fazla Türk ame· 
lesini çalııtıracaktır. 

Yeni ıeker fabrikalan gerek sanayi 
ve gerek ziraat saba11nda mühim bir 
rol oynıyacaktır. 

Hükümet bilbaaaa Türk itçiıinin 
teknik sahadaki yük:aelmeaine büyük 
bir ehemmiyet vermektedir. Bunun i
çin de aynca etüt yapılmaktadır. 

MUzalerda 

Kıymettar bir kapı tamir 
ediliyor 

Müzeler idaresi bundan bir müddet 
evvel Sultanabmet çeımesinin pek ıan'at 
lıirane olan saçaklarını tamir ettirmiş 
ve çeımenin hüsnü muhafazası için et· 
rafına da parmaklık çevirtmiıti. 

Bu çeşmenin karıısmda Ayaaofya 
imaretinin kapısı vardır. Bu kapıda Su). 
tanahmet çeımesi kadar değilse bile o
na yakın bir kıymettedir. Evkaf idare· 
si kapıyı tamir ettirmeğe karar vermiı 
ve tamirine bqlattırmıştır. Kapı aynen 
eski teklinde tamir edilecek ve eski na· 
kıılar aynen üzerine naktedilecektir. 

Topkapı sarayının kuleleri 
Topkapı müzesi müdürlüğü Topka· 

pı sarayı dahilinde ban tamirat yaptır
mıt t en son olarak ta sarayın tarihi 
kulelerini tamir ettirmeğe batlamııtı. 
Kulelerin dahili tamiratı bitmiı, harici 
tamiratına baılarunııtır. Tamir heyeti 
asliye aynen İpka edilmek suretile yapıl 
makta, eski tekil noktası noktasına mu 
hafaza edilmektedir. 

Yol parası ve kadınlar 
Son günlerde memur kadmlann da 

yol vergisi vermeleri hakkında bir cere 
yan mevcut olduğu ve tetkikat yapıla
cağı ıayi olmuıtur. 

Yol parası evvelce on lira iken latan 
bul belediyesinin yol parasından temin 
etiği gelir 1 milyon lira idi. Sonradan 
yol patraaı 'ahıs başına 6 liraya indiri· 
lince bu gelir 600 bin liraya düımüttür. 
Kanuna göre yol mük.,llefiyeti mede • 
ni bir külfettir. Kanunun mükellefiyet 
tahmil ettiği tabıalar bu iti bedenen ya 
pacaklardır. Ancak kanun bedenen yap 
mıyacaklar, kendi çalışacakları İ§i yap
tırmak üzere amele tutulmak için para· 
sını verebilir. Kanunda bu mükellefiyet 
için para kazanmak mevzuu bahis değil 
dir. 

V azn kanun yol mükellefiyetini 18 ya
§ından 60 yaıına kadar her "rkek vatan 
data tahmil etmittir. Yalnız bu çerçe· 
veden malüi ve fakir olan erkeklerle ka 
dınlar müstesna tutulmuıtur. 

Resmi mahafil de bu §&yiaları tekzip 
etmektedir. Ancak kadınlaıın iş ve ba
yat merhalelerinde erkekten faıkaız olu 
,udur ki vergi lehinde olanların, ileride 
bile olsa bu noktai nazarm tetkiki cihe
tinden, kanaatlerine kuvvet verir gibi 
görülmektedir. 

Urologlar içtimaı 
Türk Urologi C,miyeti 22.11.933 

tarihinde B~yoğlunda S.. kaçıkmazm· 
daki dairesinde Prof. Dr. Behçet Sa
bit Bey riyaaetinde içtima ederek aıa
ğıdaki mÜn<\katalar icra edilmİftir: 

Dr. İhsan Arif Bey husyeden men· 
ıeini alan gayrikabili ameliye otopsi 
ile elde edilen bir kilye sarkomu ve 
bir preparat göste~erdir. 

Dr. Ali Eşref Bey iki halip taıı ve 
bir pİyonefroz vakıJarı i1c kilye kan
serlerinin erken teıhisi hakkında bir 
tebliğ yapmıtlardır. 
Münakaşa!ara Cemil Pa..,, Behçet 

Sabit, Ihsan Arif, Ali Eşref, Beaim 
Beyler lttirak etmiılerdir. 

İçtimaa davet 
lstanbul Muallimler Birliğinden: 
İstanbul Muallimler Birliği senelik 

kongresi ik~nci teşrinin 30 uncu per
ıembe günü Birliğin Sultanabmetteki 
merkezinde saat 15 le toplanacaktır. 
Azanın hazrr bulun"lla!ar• rica olunur. 

ESRARSIZ HAY AT 
HollywooJ'da sinema 

Yazan: VICKI BAUM 
nlıa değil, fakat gayri muayyen. ln
aan orada, kendini hayattan hariç gibi 
IUuediyor, oyundan çıkmış satranç tq
lan gibi. 

Bu hal böyle bilanetice üç gün de
vam etti: Muayene, mü şaha de, radyo
grafi, tatlan nahoş, fakat insana §İfa 
nren nafi yiyecekler. ilk günü hemen 
mütemadiyen yallı. ikinci gün ayağa 
kalkıp aabıraı:ılaıtı; dar odada pijama 
ile dolaştı, balkonda oturdu ve tam kar 
ııamda kendi balkonunun tıpkı eıi bir 
balkon gördü; orada da bir hasta otu
ruyordu. 

Biraz da Hollywood'u dütündü. 
Hatta Jerry"ye bir kaç •alır yazıp Av 
rupa seyahati tasııwvuruı dan vazgeç
tiijinj, ve eidip Scattlc ci,· arında ha .. 
lık tutacağını anlattı. Adresi verme
di, kimseden mektup almak iatemi-
7vdu. Sol.imlar. Kırmızı banyo pen-

;ıııldızlannın romanı 

Terc.ıme: KAMRAN ŞERiF 
varını giyip, Radyoğrafi dairesinde 
çahtan bemıireye gitti, radyografi 
pli.nmı istedi. Ufak bir film parçası 
seyreder gibi pli.kı ıfığa karşı tuttu. 
Cam pli.klar Üzerinde inıanı zerre 
kadar ali.kadar etmiyen, lüzumsuz 
bir takım gölgeler. Doktor Olafson· 
un parmakları gittikçe s,;rtletiyor. ()... 
çüncü gün Drake doktordan açıkça 
nefret etmeğe baıladı. Bu hiaai Tobi
aala payla§ıyordu. Doktor Tobiaı'ın 
ısırmağa ilk tetebbüı ettiği inıan ol
muştu. Ameliyan odasınc!an gelen ve 
etrafa taze kan kokulan aaçan bir 
kimse, Tobias gibi endişeli ve muaz
zep küçük bir köpekten baıka bir mu
amele bekliyemezJi. Tobiaı basireti
ni on misli arttırmıştı. Efendiainin et
rafında pek fazla düşman vardı. Va· 
kıa efendisi iyiliğe :- Üz tuttuğunu, hat 
tiı iyileştiğini söyliyordu amma, o bili 
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Tevfik Rüştü 
Beyin beyanatı 

(Batı 1 inci sahifede) 
ler karıııında kalmak istemezdim.,, 

Balkan mi•akı muelesi 
Dört veya bet B:ılkan Devleti ara

ımda bir misak akli projeai hakkında 
gazeteciler tarafmdan sorulan suale 
Tevfik Rüştü Bey bu husuata biç bir 
teklif almadığını ve böyle bir misak 
hakkında bir tetebbüste bulunmadığı
nı söylemi,, lazım olan reyin Balkan· 
!arda bir itimat havau yaratmak ol
duğunu, bunun merhale merhale ya
pılabileceğini ve her ihtimale kartı a
lakadarların Balkanlar haricindeki 
ınecburiyetlerinin de naznrı itibara a
Jınmaaı lizmıg-eldiğini bildirmi§ ve i
liıve etmiıtiı : 
"- Her Balkan Devletinin buıuai 

münasebetlerine hürmet etmek, fakat 
Balkanlar harici t .. oirler altında kal· 
mamak için bu münaıebetler tetkik e
dilmek lazımdır.,. 

M. Titulescu'nan misakı 
Tevfik Rüıtü lk>y, Kendiıine atfe

dilen manada yakında bir Balkan 
bloku tetkili hakkında az nikbin göriin
dü. 

M. Titulescu'nun projcıi hakkında 
ne düfiindüğü aua'ine Tevfik Rüıtü 
Bey !>' cevabı verdi: 

"-Bu projeyi görmedim. Fakat 
M. Titulescu'nun dütüncelerini bili
yorum. Bu, bana 1tfedilen fakat ga
zetelerden hıtberdar olduğum Kara
deniz misakı gibidjr .,, 

Türk. Bulgar münasebatı 
Türk - Bulgar münaaebatından ve 

bilbaaaa ismet Pata ile Sofyaya yap· 
tığı ziyaretten bahseden Tevfik Rüttü 
Bey, bu ziyaretin Türk • Yunan mi
sakının imzalanmasından çok evvel 
kararlaıtırılmıt olduğunu ve bu iki 
mesele araaında biç bir rabıta teıisi 
dütünülmediğini bildinni~tir. 

Bulgaristana mahreç 
Bulgari.tana, denizde bir mahreç 

Yerilmeıi hakkındaki hareket husu
ıunda gazet.,cilerin sualine Tevfik 
Rüıtü Bey, ıu cevabı venniıtir: 
"- Bizim için bu meıe]e ancak ilıj. 

bsadi cepheden mevcuttur.,ıı 
Muahedelerin yeniden tetkiki 
Bazı cihetlerden muahedelerin tet

kiki hususunda vaki olnn taleplere 
yapılan bir telmihe cevaben Tevfik 
Rüttü Bey: 

4
'- Bir muahede İmzalanınca, ona 

riayet edileceğinin de otomatik bir 
tekilde taahhüt edilmit olduğunu söy
lemiıtir. Bir devll't muabedelerin ye
niden tetkikini isterıe, taahhütlerine 
hürmet etmediğini gösterınit olur.,, 

Tevfik Rüttü Bey fUD)l!rı da sözle
rine ilive ebniıtir: 

"- Tarafeynin nzaaile bir arazi 
mübade1eai müıteın.sıı ben tarihte bir 
memleketin doatu olduğunu ilin etti
ği baıka bir memlekett"n arazi iste• 
difine dair bir misal görmedim. Bir 
memleketin diğer bir memleketin ara
ziıinde gözü olab!Jir. F aL.at o zaman 
bu devletin dostu, oldugtmu iddıa e
demez. Terakki ile ber .. !>er yürümek 
ve mazinin derslerini gözönünde tut· 
mak laznndır. Binaenaleyh bütün ihti-
12ftar anlafmalar itili.flarla halle • 
dilmelidir. 

"Biz Türklere gelince, bize bir 
kıta teklil etseler. bunu almak için 
bir tek parmağını fedoya razı ola
cak bir Türk bulunmaz. Fakat top
raklarımızdan bir parçası alınmak 
istenirse 17.000.0fJO Türk onu mü
dafaa için canlarını feda edecek
tir.,, 

Türk.iye - Yunanistan 
Bundan aonra Tiirk • 1· unan müna .. 

aebetlerinden bahseden 1 evfik Rü§tÜ 
Bey, iki milletin bir tek memleket gi
bi birletmif olduklıınnı söyledi. 

Türkiye ile Yunanista'1 arasında 
halli kolay cari mcaelelerden baıka 
muallakta hiç bir mesele yoktur ve bu 
gün her hangi bir Türk köylüsünün 
Yunan menafiini Jr:"'ndi memleketinin 
menafii gibi telakki ettiği söylenebi
lir. 

Sofya i•ta•yonunda .• 
Belgraltan sonra baıka Balkan 

merkezlerine gidip sitmiyeceği auali· 
ne Tevfik Rü§tÜ B~y mer.fi bir cevap 
vermİ§tİr. 

Tevfik Rüıtü Beyin lstanbula dö
nerken Sofyadan g<0çmesi ve lstaıyon
da Türkiye Sefiri ae bir kaç doatunu 
görmesi muhtemeldir. 

Tevfik Rü1tü Bey Belgratta 
ATINA, 26 (A. A.) -Türkiye Ha

riciye Vekili Tevfilr Rü,tü Bey, dün 
18,30 da Belgrada hareket etmiıtir. 

Resmi teb~iğ 
ATINA, 26 (A. A.) - Atina Ajan-

yordu, heyhat, o ki, her ıeyi titrek ve 
nemli kara burniyle koklardı, bu söz· 
lerin biç te doğru olmadığını biliyor
du. 

Oç:;ncü günün akıanu, dördüncü 
günün gecesi, aya'ıı:kabı~· gıcırtılı nÖ• 
betçi hemşirenin tic!detli azarlamala
nna ve daha keakin uyku iliç1arına 
rağmen Oliver bir türlü uyku uyuya
madı. Yatağının içinde otunnuı he
saplar yapıyordu. Son zamanlar iti 
biraz kalenderliğe vurmuştu. Üç haf
talık tatil müddetinin bitmek üzere 
olduğunu, ''Kilometre Trılan" filmi
nin yakında başlryr.cağı, içinde uya
nan yakıcı bir her.ala, birderbire ak 
ima geldi. O zamana kaöar yalnız i
yileımesi defil, betinin b~nzinin yeri
ne gelmesi lazımdı. Ka'.kıp lambayı 
yaktı ve komüdinln Üzerindeki kii· 
çük aynada kendine baktı. 62 numa
ralı odada insan vazih aurette göremi 
yordu; buna rağmen çehresinin ne 
büyük tahribata uqradığını anlıyacak 
kadar görülüyordu. Yüzi'.nde. yeni u
fak bıyıktan başka güzel hiç bir §ey 
yoktu; bıyıkları ıaçlarından daha ko 
yu renkte ve yumuşaktı. Dudakları
nın uçlarında hafifç<> yukarı kalkıyor 
du: Bu bıyıklara bakmak çok eğlen-

İstanbulda satılan 
Ecnebi kömürleri 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
ciren ecnebi maden.kömürünün miktarı 
tudur: 

Sene Ton Kıymeti: T.L. 
1924 96.620 J.736.966 
1925 74.655 ,1.724.860 
1926 44.773 1.015.369 
1927 93.902 1.812.687 
1928 31.731 594.084 
1929 107.929 1.922.599 
1930 65.225 814.290 
Doğrudan doğruya memlekete ithal 

edilen kumı göıteren bu rakkamlar 
ıayanıdikkattir. Buna memlekete gi
ren kok kömürü d., dahildir. Bilbaua 
memleketimizde kok kömürünün ih
tikar denecek derecede pahalı olarak 
satılmasından ileri gelmektedir. Kok 
kömürü fiatlerine yüxde 20 kar ko
nulduğunu kabul etad< bile lstanbul· 
da tonunun 14-ı5 liraya aablman lazım. 
dır. Hükümetin alacası tedbirlerin bilhaa 
sa bu meselenin hallini ve ihtikirın ö
nüne geçmeyi de istihtaf ettiğini mev· 
sukan haber aldık. 

Bunlarda,-ı ayn olarak transit sure
tile satılan yani m"mlekete ithal edil
memit aibi görünen ve bu suretle alı
nan paraaı tama.men memleket dıtına 
siden kömürlerin yekünu ıenede yüz 
bin tona yaklatmaktadır. Yalnız her 
aene 50.000 ton Rus kömürü lstanbul· 
da saWmaktadır. 

Zonguldak kömürlerinin cinsleri
nin fenalığı hakkında yapılan propa· 
gandalar da tamamen haksız bulun
maktadır. Mütareke seneleriııde kö
mürün tonu 30 - 40 lira ettiği zaman
larda bazı menfaatperestler Türk kö
mürü diye aiyah taıları kömüre karıı· 
tırıp satmıtJar bu yüzdeı Zonguldak 
kömürü aleyhine y~pılan propaganda
lan haklı göatermiılerdi. Bu Türk ol
mıyan unsurların yaptıkları bir ahlak
sızlıktı. Cümhuriyct Hükllnıeti kömÜ· 
rün temiz olarak satııa çıkanlmaaı i
çin azami dikkat ve itinayı göstennek· 
tedir. 

Zonguldak kömürünün cinsinin iyi
liği hakkında ecnebi fen aleminin mü
teaddit tahadetleri vardır. 1913 sene
ainde Toranto'da toplana....,, kömür ko
misyonu §U kararı vennitti: "Türk kö
mürleri cins itibarile Nevvkastel aya
rında olup bazı damarları Cardiff de
recesine yaklatmaktadır.,, Meşhur Al
man profeaör1erinden F. Freck'in 
•'dünyadaki kömür mevcudu,, isimli 
eseri de kömürlerimizin iyiliğinin bir 
§ahididir. 

Zonguldakta son zamanlarda tesi
satın fennileftirilmesi aahasında ve te
miz kömür istihsali yolunda hayli te
sisat yapı)mııtır. Bilhaua Söğütözü 
kömürlerinin kül miktarının Cardiff' 
ten daha az olduğu yapılan tahlillerle 
tebeyyün el!ııiştir. 

Hükllmet tesisatın daha ziyade as
rilqtirilmesi ve fenni bir tekle aokul· 
mau için icap eden tedhiı·lerin alınma
sına karar vermittir. 

Bakır hazineleri 
( Baıı 1 inci sahifede) 

hat Malatyadan 57 kilometre daha ileri 
gitmiıtir. 

Bu ıene nihayetinde ı933 ün son 
gününde program mucibince hattın Fevzi 
Patadan itibaren 347 inci kilometrelik 
kıs". 'nın inşası hitam bulmuş olacak-
tır. • 

O halde bu ayın 9 unda batlayacak 
olan iıtikrazın ikinci tertibinden elde 
edilen para geri kalan 76 kilometrelik 
parçaya sarfedilecektir. 

Bu vaziyete nazaran Ergani bakır 
madenlerimizin itlemesi için pek az za
man kalmıştır. 

Hat buraya vasıl olduktan sonra o 
civarda bulunan fevkalide zengin krom 
yığınlarından da memlcl<etimiz iktı
sadiyatı büyük istifadeler görecektir. 

aından: 

Türki7e ile Yunanistan Hariciye 
Vekilleri gö=Üftüki,.n aonra matbuata 
ıu tebliği yapmı4lardır: 

''iki devlot münasebetlf'rinin fevka· 
iade samimi olduklarını bir kere da
ha müıahede ve her iki memleketi a
lakadar eden meseleleri her cihetten 
tetkik ettikt"n aonra Balkan yarıma
dasında sulhün ı.ağJamla~masına ait 
meselderi hususi bir ıekilde tetkik et
tik.,, 

Atinadan ayrılırken 
ATlNA, 26 (Milliyet) - Dün Ak

ıam Belgrada hareket eden Hariciye 
Vekili Tevfik Rüthi Beyin teıyii çok 
samimi ve parlak olmuştur. Tevfik 
Rii§tü Bey hareket ederken halk tara
fından tiddetle alkıılanmııtır. 

Hariciye Vekili şerefine M. Venize 

celi bir ıeydi. Oliver aynasına gülüm
aedi. Dudakları artık daiına kuru ve 
çatlaktı: Gülerken çok rahatsız edi
yordu. Gülmesi gayet aşağılık ve g-ay 
ri kabili istimaldi. Oliver yine yatağı
na çıkıp saymağa başladı. Günlerin 
hesabının içinden nasıl çıkacağını bil
miyordu: Yorganın üzer~ne parmak
larını uzatıp çocuk gibi nyınağa mec 
bur oldu. 

Daima rucu ettiği aabit nokta Don 
ka ile geçirdiği aon gece, Pasadana· 
da geçirdiği o çılgınca gece idi. 

- Tayyare ile Winalow'a aeyahat. 
Winslow'da ikamet. Scattle'e kadar 
üç günlük: ıimendifer yolculuiu. Cle-. 
arwater'e otobüsü. Dört gün sazan ba 
lığı avı. Cuma akşamı Cumartesi ge .. 
cesi hamle. Bir, iki, Üç gün hastaha· 
ne. Ali. ... Biraz daha bekleyince iıte 
Pazartesi ak~am.ı. 

Bu suretle üç haftalık tatilin yan
sı geçmit oluyordu. insan böyle zik
zak halinde naaıl ya§ayal>ilir? Doğru 
yolu tutman n zamanı geldi, tutmaz· 
san bir dahli geçmit ola! 

Oliver kP.ndi ke•ıdine hiddetle dü
şündü: 

- Artık mide ağrısından bıktım. 
Vilayet doktorlarından b•ktım. Olaf· 

İcra teşkilatında 
Değişiklikler 

(Başı 1 inci sahifede) 
tir. 

Mühim §ehirlerdeki icra memurluk
laıma hukuk mezunları tayin edilmi§
tir. Şimdiki icra memur1arı bunların 
muavinleri olarak eıki vazifelerinde ka
lacaklardır. Hukuk mezunlarının icra 
memurluklanna tayini ile icrada mühim 
bir tebeddül ve tahavvül olmamış, yal
nız ıimdiki icra memur muavinleri açık .. 
ta kalını§lardır. 

Açıkta katan icra memur muavinle
rinin ihtisaslarından istifade edilmesi dü
ıünü1mektedir. Bunun için bunlar uzun 
müddet açıkta kalmıyacalı1ardır. Bir kıı 
mı latanbul icra dairesinde bir kımıı 
ela muhtelif vilayetlerde fimdiki me
muriyetlerine muadil icra memurlukla
nna tayin edileceklerdir. 

Hukuk mezunlarından yeniden ic
ra memurluklarına tayin edilenlerin ••· 
li maatlan 30 liradır. lstııbul icra dai
resine tayin edilen hukuk mezunları me
yanında bir de hanım vardır. Bu ha
nım elyevm Befiktaı sulh icrasında ka
tiplik eden hukuk mezunu Gülizar Ha
nımdır. 

İstanbul İcrasına Gülizar Hanımdan 
maada Mehmet Arif, Ziya Nuri, Naci, 
Mahmut Ekrem, Salahattin, Sedat Bey
ler de tayin edilmitlerdir. 

Üsküdar İcra memurluğuna tayin e-. 
dilen hukuk mezunu Fazıl beydir. 

Gene hukuk mezunlarından Ferhunde 
Hanım lzmir icra memurluğunaıı Fah
rünniıa Hanım Bursa icra memurluğu .. 
na, Sabiha Neşet Hanım Ankara icra me 
murluğuna, Halinı. Bey Kocaeli icra 
memurluğuna, Vasıf Bey Edirne icra me 
murluğuna tııyin edilmişlerdir. 

Yeni icra memurluklarına tayin edi .. 
len hukuk mezunlarından bir kısmı Is· 
tanbulun yeni mali teıkilatında vazife 
alıruf bulunmaktadırlar. Bunlar mali !et 
kilattan istifa edecekleri için inhilal eden 
bu yerlere yeniden hukuk mezunu alı
nacaktır. 

~~~~-o.~~~~-

M. Litvinofun 
Bir nutku 

(Başı 1 inci sahifede) 
tahakküm ve hatta bunları hiınaye 
haklan bulunduğuna dair güya ilmi 
ve her halde kurunu vüstai bir takım 
nazariyelerin ilin edilmeaidir. Bazı 
memleketler harp hazırlıklannı bu 
gibi kantık ideolojik ve ilmi nazari
yelerle tezyin etmiyorlar .. Bu memle
ketler, bazılarının fikrince, harbin 
kanun harici iJAn edilmesi ve sulh mi
ıaklannın tanzimi lizım olduğunu söy 
lüyorl~r. Fakat bu noktainazar, o 
memleketlerin kürreiarzın kendi men
faatlerinin mevzuubabia olduğu nok
talarına ait değildir. 

"Böyle bir noktai nazara ideolojik 
ve safdiline bir esas olmak Üzere ve 
hususi bir takım prtlar ileri sürülüyor. 
Onların teminatlarını kabul etmeniz la
zundır. Çünkü bu teminat kartıaında 
hayrete dii§ecek olursanız sizi samimiyet 
sizlikle ittiham ederler. Madem ki ba
zı memleketlerde böyle bir zihniyet var
dır, tU halde ıililıları bırakma konfe
ransının ihtizar haline gelmesidc hiç le 
§aşılacak bir şey yoktur. 

Cenevre konferansına ıu iki basit su .. 
ali sorunuz: Silahları ciddi surette ten
kis etmeğe razı mısınız, her hangi bir 
kontrolu kabule hazır mısınız? Hiç ol
mazsa büyük bir harpçı devletin her İ· 
ki suale de menfi cevap verdiğini ve 
hususi ıartları ileri sürdüğünü itilirsi
niz.,, 

M. Litvinof, bundan sonra Sovyet Rus 
yanın smai teknik, ilmi ve harsi saba .. 
!ardaki terakkilerinden Rus pİyasasmm 
imkanlarından ve Rusya bükümetinin 
sulh siyasetinden babsetmiıtir. 

"Sovyet - Amerikan münasebahn
dan babaeden M. Litvinof, iki memle· 
ketin iktısadi tefriki mesai sayealnde el
de edecekleri menfaatlerin münakaşa 
götünnez derecede müıbet olduğunu 
söyleıni§tir. 

Sovyet Rusya ile Amerikanın sulhu 
muhafaza için müşterek menfaatlerinden 
iıtifade edecekleri itirazı kabil olmayan 
bir hakilıattir. iki büyük memleketin 
söyliyecekleri sözleri diğer memleketle
rin nazarı itibara alacaklarından ve 
müşterek mesailerinin ıulh lehinde bey
nelmilel münasebat terazisinin kefesi
ne ağır bastığından kim §Üphe edebi
lir.,, ···-----·--·--·-···---··= . -Jo atarafından verilen çay ziyafetinde 
bütün fırka reisleri, Atirıarun güzide 
simaları bulunmutlardır. 

Atina matlıuatı Tevfik Rüştü Beyin 
bu son ziyaretine büyük bir ehemmi
yet atfetmektedirleı. 

son'd~'ıktım. Kendiai fena halde 
miyop. Eğer gözümü açmazsam, bir 
gün beni bilardo masasına yatınp 

karnımı yaracak. Ziyade olsun. Doğ
ru New-Yorka, Doktor Dworsky'ye 
gidiyorum. 

Bu kararı verdikten .sonra biraz au 
içti ve takriben bir saat sonra uyuma 
ğa muvaffak oldu. 

Ertesi sün 62 numara, Doktor 0-
lafsonun itirazlarına ve ıen hemf-İre
nin teıviklerine rağmen, Scattle baı
tahanesinden kaçtı. Koatümünü, ayak 
kabılarını giydi: Her ikisi biraz ya
bancılatınııtı, ceketi de oynıyordu. 
itina ile traı oldu, kendini biraz yor
ğun, fakat temiz ve aıbhatli hissedi
yordu. Hesabını kesti ve münasip bir 
tren aradı. Bu İfte bir hayli cesaret 
ve enerji israf etti Hatta hemıirenin 
elinden eski aeyahat bavulunu kapıp 
aaanaöre kadar götürdü. Yakasındaki 
menekıeler esmerleşmiş, kuruınuıtu, 
fakat onları uak bir tebe»ümle yerle 
rinde bıraktı. Menekıel"r, bila biraz 
Clerwter demekti. Orada geçirdiği 
güzel günler, güzel akşamlar, çağla
yanlar, göl, sessizlik, açık su, açık ha 
va! 

Miıter ve Misis Colmore'a hatta 

"' 
Balkanlarda sulh, 
Bulgar politikası 

(Başı 1 inci sahifede) 
tırlatmai!a lüzum var Dl1' '! 

Dünya bilir ki, biz 5o:- zamanlar" 
da Bulgaris•an aJ.,yhinde inki§afı ta· 
bii ve mu he kkak olan bı~ politik•1' 
taraftar olm.,dık. Bulg ... rları daiııı• 
yanımızda, müsavi hak !nhibi olarak 
tanımak isteJik. Bulgariatanın mak,.ı, 
mutedil bazı dileklerini biıabütün red· 
delmedik. Bu dileklerin zaman ile. 
dostluk ve aamimi anlaşma hava11 i· 
çinde tahakkuk edebileceğini söyle· 
dik. Teminabmız; Bulgariatanın baıı 
siyasi mehafilinde İyi karşılanmadı· 
Bir taraftan aleyhimizde tahrikat d .. 
vam etti, öbür taraftan Bulsar Türfı:• 
leri aleyhinde ötedenberi takip edi
len tiddet politikaıına yeni bir cert' 
yan verildi. BulgP.r akalliyetleri içİO 
dünyayı velveleye veren Bulgarist•"' 
kendi memleketindeki akalli7etlerİO 
hukukuna azami derecede riayet sır 
retiyle başkalarına güzel bir örn•~ 
cöstermeli değil mi? Bulgar hu· 
dutları haricinde kalmıı Bulgar akal'. 
liyetleri için baıkalarmdan istedii' 
hakların aynini, Türk Bulgarlar içiO 
Bulgaristandan iatemek bizim için -
tabii bir hak ve vazife olmaz mı? 

Anlatılıyor ki, bazı Bulgar meh•'. 
fili, fena bir politikanın bariçtelı• 
muhtemel reaksiyonlarını asli dii§ÜO" 
mek istemiyorlar. Ali.kadarlann sii
lnin ve istirap kabiliyetlerini ölçmei' 
lüzum görmiyorlar. • 

M. Mutanof ve hükümetinin ye~ı 
teminatına .. yukanda da iıaret ettiir 
miz gibi - samimi inanacağız. Biziııı 
aamimi olarak İnandığıJDJz bir şe'i 
daha var ki, o da Bulgar milletini~ 
aklı selimidir. Selim idral<inin, aklı ... 
!iminin serbestçe i,Jeme•İne meydall 
bırakılsın; Bulgar milleti sulh ve h•• 
kikat yolunu ve politikasını bulmak!• 
hiç bir zorluğa uğn.maz. 

Pollata 

Sifrt /lleb'usıı 
MAHMUT 

Bir facia 
-o--

Sandalcı, pervaneye kapı' 
larak parça parça oldu! 

Sirkecide denizde feci bir hadise ol• 
muı, bir sandalcı Millet vapurunıııı 
pervanesi altında parçalanarak ölın~l" 
tür. 

Kayıkçı Ahmet, Menine gidecek q' 

lan Hacı Mehmet, babaaı Süleyma.11! 
almıt ve Millet vapuruna götürmek ~· 
zere açılmııtır. 

Ahmet vapurun merdivenine kanC' 
atarken kanca elinden k ıutulnıu' ~· 
kendisi denize dGşmüıtür. Ahmet, P~1 

vaneler altınd~ kalarak çok feci b•' 
şekilde parçalanmı§ ve cesedi de 1ı~· 
lunamamıftır. 

Dıvardan düştü 
Küçük Ayasofyada otııran Esat ~: 

fendinin oğlu 3 ya•ında Omer Lütf~ 
tren yolunda duvar üstünde oynarke11 

düımüı ve ağırca yara]anmı§tır. 

Pencereden duşen çocuk 
Kaaımpatada Çalmalımesçit mah•1' 

lesinde oturı n mar~nKOZ Yuvanın k•' 
rısı pencereyi açık bıralmuı ve bir ya· 
§ındaki oğlu Yani pencer.,den sokai' 
düterek yaralanmıatır. Hastabane1• 
kaldırılmıştır. . 

Sarhoşluk ve silAh atanlar 
Beşiktaıta Cihannüma mahalle•İJI" 

de oturan boyacı Aptull.:.h Efendiııİ~ 
evine yeğeni aarho, olar.tk gelmiı .,e 
ailah attığından yakalanmıştır. 

Cibalide de amel" Ki2ım silah at• 
Dll§I ve tutulmuıtur. 

Şiddetli yağmurlat 

Aydın-Nazilli hatbnın baı1 

yerlerini bozdu 
AYDIN, 26 (A.A.) - Akfllmdan bt 

ri mütemadiyen yağan yağmur s,Jat1 
Aydınla Nazilli arasında şimendife< h•ı 
lannın muhtelif yerlerini bozmuştur. SP 
lularhiaarı ile Çiftekale istasyonları •r• 
unda ve 159 uncu kilometrede bozuk • 
luk daha ziyade olduğundan Denizli P,,ı 
taaı geç vakte kadar gelememiştir. lzll'ir 
den gelen posta treni hattın bozuk ın•' 
halline kadar giderek yo!culan aktarn? 
edecektir. Yağmurun bu fekilde dev•ııı' 
halinde ıimendifer aeferlerinin bir r.ıii~ 
det için tatil edilmesi muhtemel göyriil~ 
yor. 

- ,,,... 
bir veda kartı yazdı. En aamiıni ıe
tekkürler. Tekrar geleceğim. Vef•• 
ki.r Edward O Drake'inizi unutma1~ 
nrz. 

Ha1iye: - Bir daha geleceğim ~·· 
mana kadar G .. orge balık takımları' 
mı kullanabilir." 

Vaziyetten biç memnun olmıy•~ 
Doktor Olafson'un elini antipati jlt 
aıktı, kapıcıya da biraz fazlaca bab· 
§İt verdi. Taksisi, aokakta oynıY~~ 
,Çinli çocuklar araa>ndan geçerek ,,. 
taayona indi. Tobiatt kendini tuta.JIJ"' 
dı: Efendisinin yü::rüne rıçrayarak o· 
nu siyah, parlak ve aerin burniyle oP 
tü. Efendisi kızmadı bile. Tatlı bir ••' 
le: 

- Biliyorum Tobiaa. dedi, biliyO' 
rum benim 4Jfacık HÖpeğım ! t 

Scattle'd .. n Cbicago'ya yol do' 
gün sürer. 1 

Zavallı Oliver, zav:lllı Edw•ı: 
Drake, gün geçtikçe istirnba gömiil~ 
yor, karanlık ve nüfuzkar bir inhi~j. 
le doğru gidiyor. Hamle ı·ok; o '' 
detli, yırtıcı fenalıklar g..lmiyor, g•~ 
miyor amma istirabı, haatalığı da ge} 
miyor. Yeni yeni biraz kendini gösteı1' 
yor: insanı korkutan, deh,et vere' 

.(Devamı var) 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

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

~uvalda Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s .~andıt!a Küp Şekerin Kilosu 39,so Kurustur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamım gönderenler icin si.1?orta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 

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

~Jnt!.tmayınız ki hastalık kolay ~elir. 
Fakat çabuk gitmez. Hıotalanrramağa 
bakın1z ve hatrrınızdan çıkarmayınız ki 
bir çift yerli Gislaved lastiği bir dok • 
torun yarım v:zite ücreti bile değildir. 

11•-- Dr. Nuri Fehmi ---•• 
Göz Hekimi 

Cığaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2·6ya kadar. Telefon 23212 

8305 'J üncü kolordu ilanları 1 
Çorlu Askeri Satın alma Ko 

ın~syonundan : 
Corludaki kıt'at hayvanatı 

ihtiyacı için açık münakasa i
le 80,000 kilo arpa satın alma· 
caktır. İhalesi 30-11-933 per
şembe günü saat 15 tedir. Ta 
ilplerin şartnameyi gönnek ü
zere her gün ve münakasaya iş 
tirak içinde o gün ve vaktin
den evvel teminatlariyle Çor
luda Askeri Satın alma komis
yonuna müracaatları. (3379) 

(616) 8360 
* * • 

Kayseri K. O. SA. AL. KO. 
dan: 

Kayserid'!ki kıt'at ih"iyacı i 
çin 235,000 k;lo ekmek kapa
lı zarfla münakasaya konmuş
tur. Iha.esi 14-12-933 perııem 
be günü saat 10 dadı r. Taliple
rin şartnameyi görm ?k üzere 
her gÜn ve münakasaya iştirak 
İçin -de o gün ve vaktinden ev-1 
vel teklif ve teminat mektupla
rile Kayseride K. O. SA. AL. 
KO. na müracaatları. (3391) 
(6388} 8696 

• * * 
İslahiye Askeri SA. KO. 

dan : 
isJa.hiyeıfeki lat'at ihtiyacı 

İçin 175,000 kilo ekmek kapalı 
ı:arfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 12-12-933 çarşam
ba günü saat 14 tedir. Hariç 
ten talin olacakların ihale za 
tnanmdan evvel teklif mektup
larını bulundukları yerlerde
ki SA. AL. KO. larına verme
leri. Evsaf ve şeraiti görmek 
isteyenler de İstanbul, Anka
ra, Mersin, Adana, İs'ahiye 
SA. AL. KO. larma mürac:ıat-
ları. (3399) (6435) 

8752 .. . . 

Yüksek Mektepler Mubayaat 
Komisyonu Reisliğinden: 

Mülkiye Mektebi ta!ebesi için diktirilecek olan 125 çift 
iskarpin 28-11-933 salı günü >aat üçte Fındıklıda Güzel Sa -
nallar Akademisinde Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde 
Mübayaat Komisyonu tarafından pazarlık suretile iha!e edile 
cektir. Taliplerin mezkfır gün de komisyona müracaatları lü -
zumu ilan olunur. (6534) 

Arapsun Cümhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

1 - Kapalı zarf usulile münakasaya vazolunup bedeli 
keşfi 792780 kuruştan ibaret bulunan Arapsunda tadi!en ha
pishane ittihaz olunacak kilisenin satışı 28-12-933 perşembe 
günü saat 14 te Arapsunda k[)mİsyonu mahsus tarafından ic 
ra kılınacaktır. 

2 - Talip olanların teklif edecekleri mebaliğin yüzde 
yedi buçuk nisbetindeki teminatı muvakkatelerile teklif mek
tuplarını ve taahhütlerini bihakkin ifa suretile şimdiye kadar 
asgari yedibin lira kıymetindebir bina ikmal ettiklerine dair 
resmi veya hususi vesaikle birrlikte yevmü mezkurda saat on 
dörde kadar komisyonu mahs usllna makbuz mukabilinde tes 
lim etmeleri lazımdır. 

3 -Ta1ip o1anlar hu baptaki şartname, mukavelename, 
keşifname ve planları Arapsu:ı Cümhuriyet Müddeiurrumili
ğinde görebilecekleri ilan olunur. (6546) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - İstanbul ve Galata rıhtımları üzerindeki Gümrük 

binalari!e ambarlarının tarasaları pazarlıkla tamir ettirilecek
tir. 

2 - Pazarlık İstanbuldaki komisyonda 4-12-933 tari ~ 
hine rastlayan cazartesi günü saat on dörtte icra edilecektir. 

3 - Taliplerin Ticaret odalarından birinde kayıtlı Mi . 
mar veya mühendis olmaları veyahut inşaatta salahiyeti fen 
niyeyi haiz mühendis veya mimar istihdam edeceklerini No
terlikçe tasdikli vesikalarla ishal etmeleri lazımdır. Bu şartla 
rı haiz isteklilerin kesif bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbetin 
deki teminatlarile bel'i gÜn ve saatte komisyonda bulunmala
J 

4 - Şartname ve ke~ifname nİn tasdikli suretleri Anka
~ada Gümrük ve İnhisarlar Vkaleti Levazım Müdürlüğünden 
lzmirde Gümri;k m• hafaza ahıy kumandanlığından, İstanbul 
da Komisyondan alınacaktır. (6478) 

, ____ ...,;;;E~V~K~A~F....._M~O-D•İ~R~tY~E~T~t~tL~A~N~L~A~R~I:...... __ -11 
Valaf Guraba hastahanesinde tesis olunacak sıhhi çama 

şır ve bulaşıkhaneye lüzumu olan alat ve edı!vat ile bunların 
yerlerine vaz ve tesbit ameliyesinin kanalı zarfla icra kılınan 
münakasasmda verilen teklifler muvafdc görüldüğünden pa • 
zarlıkla yaptırılması münakasaya konmuştur. Talipler şartna 
meyi almak üzere her gün öğleden sonra heyeti fenniyeye ve 
ihale günü olan 2-12-933 tarihine müsadif cumartesi günü 
645 lira teminat akçesini müstashaben saat on beşte İdare en 
cümenine müracaatları. (6537) 

Catalca Mst. Mv. krt'aları 
ihtiyacı icin acık münakasa i
le 12,000-kilo ~ercimek alına
:aktır. İhalesi 13-12-933 çar 
Şamba günü saat 14 tedir. Ta
liplerin nümune ve şartname 
Yi görmek üzere her gün ve 
tnünakasaya iştirak icin de o 
!l"Ün ve vaktinden evvel temi
t\atlarile Fır-dı~<lıda 3 . K. O. 
SA. AL. KO. na rr.üracaatları. 

Şehri 
Lira 

60 Sirkecide Hocapaşa, Azi
ziye C. 96 No. dükkan ve 
üstünde odalar. 

Vlüddeti İcarı 

935 Mayıs nihayetine kada~ 

(500) (6436) 8753 

• • * 
K. O. ve 1. F. Kıt'aları ih

tiyacı iç"n 48,000 kilo merci
tnek kapalı zarf 'a m".inakasaya 
konınuştur. İhalesi 13-12·S33 
carşamha ,ffiinü saat 14,30 da 
dır. T ali?lerin nümune ve 
Şartnameyi görmek Ü-zere her 
!l"Ün ve münakas'l.ya işlirak 
İçin de o gÜn ve vaktinden ev
Ve} tekJif ve teminat mektup
larile Fmd•klıda 3. K. O. SA. 
ı\L. KO. na mill-aca.,.tları. 

(501) (6437) 8754 

45 Sirkeci Emirler Tramvay 934 
caddesinde 42-44 No. b 
dükkan 

15 Bahçekapıda 4 üncü Va- 934 
laf hanın dördüncü ka • 
tında 28 No. lı oda 

,, 

,, 
" 

" " 

Balada muharrer emlak kiralık olup hizalarında gösteri • 
len müddet ve bedelleri talipbri uhdelerindedir. Bir hafta 
müddetle temdit edildiğinden fazlasile talip olanlar 2-12-933 
cumartesi günü saat on beşe kadar Evkaf Müdiriyetinde Va 
laf Akarlar kalemine müraca:!tlarr. (6538) 

inhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım. Satım Komisvonu ilanları. 

Pazarlıkla 21350 adet nihayetsiz şerit satın alınacaktır. 
!a.liplerin nümune ve §artnameleri ördükten sonra pazarlığa 
ıştırak etmek güzere yüzde yedi buçuk teminatlarile beraber 
2-12-933 cumartesi günü saat 14 te Galatada Alım, satım ko
misyonuna müracaatları. (6<!08) 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: !'VAPURCULUK l 
Yalova kaplıcalarında yapbrdacak yeni otel projesine a

it müsabaka mi.:ddeti 30 Kanunuevvel 933 cumartesi saat on 
beşe temdit edilmiştir. Alakadarların projelerini yevm ve sa
ati me:dmreve ka,b,,. ...u;,:ı;,.;v,.t hürosu sefliğine tevdi etmele 
ri. (6428) 

TORK ANONİM !JlRKETt 
tSTANBUL ACENTALIGI 

Liman Han, Te!elon: 22925 

MERSiN - IZMIR SURAT 
YOLU 

Yüksek Mektepler Mubayaat 
Komisyonu Reisliğniden: 

. 
Millet vapuru 29 Teşrinisa

ni Çarşamba günü saat 10 da 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
fzmir, Küllük, Bodrum, Fethi-
1·e, Antalyaya gidecek, dönüşte 
hunlara ilaveten Finike, Çanak
kale, Geliboluya uğrayacaktır. 

Mülkiye Mektebi talebesi ıçın lüzumu olan 
350 • 400 metro yerli elbiselik kumaş aleni mü- 1 

nakasaya konulmuştur. Taliplerin nümunesini görmek ve 
şeraiti anlamak üzere Yıldızda Mülkiye Mektebi müdürlüğü· 
ne ve iha!e gÜnÜ olan 18-12-933 pazartesi saat 15 te Fındık 
lıda Güzel Sanatlar Akademisinde Yüksek Mektepler Muhaııe
beciliğinde müteşekkil komisyona müracaatları ve münakasa
nın saat 17 de nihayet bulacağı ve teminat akçe!erinin bir 
gün evvel yahrılarak makbuz almaları lüzumu ilan olunur. 

BANDIRMA YOLU 
SAADET vapuru 28 Teşri. 

nisani Salı günü Galata rıhtı . 
mmdan saat 18 de hareketle 
Bandırmaya gidecektir. 

TRABZON YOLU 
(6536) 

1 tST. MR. KUMANDANLIGI SA.AL. KO. tLANLARıl ' 

SAKARYA vapuru 28 T~. 
rinisani Salı günü saat 18 de Ga 
lata rıhtımından hareketle Trab 
zon yoluna gidecektir. Gidiste: 

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

8578 

Maltepe Askeri lisesi ihtiya 
cı İç:n 3000 metre nevresim,ik 
bez 12-12-933 pazartesi günü 
saat 14 te al"ni miinaka!a ile 
satın almacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve müna
kasasına gireceklerin belli s'l.a
tinde ve Me1kez Satınalma Ko 
m:syonunda hazır bulunmala-
rı. (568) (6367) 

8695 

" * "' 
Merkez Kumandanlığına 

merbut lat'at ve müessesat ih
tiyacı için 390 ton kıriple 191 
ton lavamarin kömürleri 29 -
11 - 933 Çarşamba günü saat 
14 te Merkez kumandanlığı 
Satınalına Komisyonunda ha
zır bulunmaları. 

(592) (6454) 8841 

İstanbul Levazım Yollama 
Müdürlüğü emrindeki vesaitin 
kafi gelmediği zamanlarda 
nakliyatın temini için Mayıs 
934 nihayetine kadar kirala
nacak olan vesaitin münaka
sasr talip zuhur etmediğinden 
münakasası 29 • 11 - 933 Çar· 
şanba günü saat 14 de talike
dilmiştir. Talip olanlar belli 
saatinde Merkez Kumandanlı
ğı Satınalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. 

(6491) (600) 8842 .. .;;. ~; 

Merkez kumandanlığına 
merbut kıtaat ve müessesat ih 
tiyacı için yüz bin kilo kuru fa 
sulye 20-12-933 çarşamba gÜ 

nü saat 15 de kapalı zarfla sa
tın almacaktır. Sartnamesini 
göreceklerin her gün ve pazar 
bğma gireceklerin belli saatin 
de Merkez Kumandanlığı sa -
tınalma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (608) (6512) 

.• . * 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıtaat ve müessesat ih 
tiyacı için 50 bin kilo nohut 
20-12-933 Çarşamba günü sa
at 14 te aleni münakasa ile sa 
tın alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve müna 

kasasına girişeceklerin belli sa 
atinde Merkez Kumandanlığı 
Satmalma Komisyonunda ha
zır bulunmaları.(606) (6513) 

Zonguldak, İnebolu, Sinop, Sam 
sun, Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rizeye gidecek, dö . 
nüşte bunlara ilaveten Sürme -
ne ve Orduya da uğrayacaktır. • 

Halıcıoğlu ihtiyat zabit mek ===========:: 
tehi ihtiyacı için 25 adet ders- ı -~z Yolları ltletmesi 
hane sırasile 30 adet yemekha 1 ACENT ALARI 1 
ne sırası 30-11 -933 perşembe 
gÜnÜ saat 15 ~ . ..., 15,30 a ka • 
dar pazarlıkla satın alınacak -
tır. Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve pazarlığına girecek 
lerin belli saatinde Merkez ku 
mandanlığı satmalma komis -
yonunda hazlr bulunmaları. 

(607) (6516) 

• • • 
Maltepe askeri lisesi tale -

heleri ihtiyacı İçin 650 takım 
harici elbise 24-12-933 tarih 
Pazar günü saat 14 te kapalı 
zarfla satın alınacaktır. Şart -
namesini göreceklerin her gün 
ve münakasasma gireceklerin 
belli saatinden evvel teklif mek 
tuplarını İstanbul Merkez ku
mandanlığı satınalrtıa komis -
yonuna vermeleri. 

(583) (6466) 

i 

Karalı:lSy • KöprUbqı Tel. 42366 

Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :227 40 

- Bandırma lltive Postası 
Cumartesi ve pe11embe gün

lerine ilıi ve ten pazartesi günü 
de posta vardu. Bu hatta "Ad
nan" vapuru tahsis edilmiştir-

8815 (6441) 

Bartin aralık Po•lMı 
Bursa vapuru 27 ikinci tef

rin pazartesi 18 de idare nhtı
mmdan kalkarak Ereğli, Zon
guldak, Bartın, Amasra, Kuru
ça,ile, Cide'ye gidecek- Dönüş
te Kuruçaşile'ye uğramıyacak· 
hr. (6527) 8873 

Ayvalık Aralık Postası 
Mersin vapuru 27 ikinci tes

rin pazartesi 17 de Sirkeci rıh
tımından kalkarak gidiş ve dö
nüşte Gelibolu, Çanakkale, Kü
çükkuyu, Altınoluk, Edremit, 
Burhaniye, Ayvahğa uğrar. 

Y eşilköy hava makinist (6528) ~ 
mektebi talebelerinin ihtiyacı DOGRU IZMIR SURAT 
içiıı 2500 kilo patates 750 ki- ı POSTASI 
lo kuru soğan, 1000 kilo pıra- , Konya vapuru 28 İki~ci Teş-
sa 2000 kilo lahana, 250 kilo 1 rin Salı 11 de Galata rılitımm -
k · 5 12 933 lı · dan kalkarak doğru lzmire gi . 
erevız · • sa gı.inü sa 1 decek ve dönecektir. 

at 14 te pazarlıkla satın alına l"•••••••••••lll'lll'ııl'iir••••--•
caktır. Şartnamesini görecek-
lerin her gün ve pazarlığına 
gireceklerin belli saatinde Mer 
kez Kumandanlığı satmalma 
komisyonunda hazır bulunma 
ları. (610) (6558) 

* * * Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 8000 kilo yufka 19-12-
933 salı günü saat 15 te aleni 
münakasa ile satın alınacak -
tır. Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve münakasasına işti 
rak edeceklerin belli saatinde 
Merkez kumandanlığı satmal 
ma komisyonunda hazır bu -
lunmaları. (609) (6559) 

* • • 
Eskişehir Hava makinist 

mektebi ihtiyacı için 150 adet 
karyola 6-12-933 tarih çarşam 
ha gÜnü saat 15 te pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığa gi 
receklerin belli saatinde Mer
kez Kumandanlığı satmalma 
komisyonunda hazır bulun -
malan. (611) (6557) 

• • • 
Milli Müdafaa Vekaleti sıh 

biye daire ihtiyacı için dört ka 
lem malzeme 19-12-933 salı 

günü saat 14 te aleni münaka 
sa ile satın alınacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin belli saa
tinde Merkez Kumandanlığr 
Satmalma komisyonunda ha • 
zır bulunmaları. (612) 

(6556) 
:;ı .. * 

Gülhane hastahanesi içir 
600 tavuk 100 oilic 20-12-93 J 
çarşamba günü. sa~t 13,30 dı 
aleni münakaıa ile satın a . 
lmacaktır. isteklilerin şartna~ 
mesini görmek için her gün, 
münakasaya giriseceklerin bel 
li saatinde komi~yonda hazır 
bulunmaları. (613) (6555) 

* * • 
Deniz Yollama Müdürlü -

ğü emrindeki 12 No; lu mav -
na 21-12-933 perşembe günü 
saat 14 te aleni müzayede ile 
satılacaktır. Mavnayı görece!< 
lerin köprüde Gümrük motör
lerinin yanında görmeleri ve 
müzayedesine gireceklerin bt'I 
li saatinde Merkez Kumanda.!' 
lığı satın alma komisyonm:ıdıı 
hazır bulunmaları. 

(614) (C554} 



9463 

Deniz L~"J'azım Satınaf ma 
Komisyonundan: 

130 kalenı kimya alat ve edevatı: Aleni münakasası: 4-
12-933 pazartesi saat 14 te. 

Deniz Kimyahanesi ihtiyacı için yukarıda mikdan yazılı 
130 kalem kimya alat ve edevatı 4 birinci kanun 933 pazarte
si günü saat 14 te aleni münakasa ile alınacağından talip o -
lanların yevmi mezkurda şartnamesini görmek isteyenlerin 
de her gün Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma komisyo -

na müracaatları. (6190) 8467 

Tayyare piyangosu 
16. ıncı Tertip 2. inci keşide 

11 Kanunuevvel 1933 dedir 

Büyük ikramiye 
25,000 Liradır 

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

bir mükafat vardır. 
8561 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

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

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

3 - Memur Çocuklarının tenzilaattan İstifade edebilme 
eri için, 1 inci taksitte olduğu gibi, memuriyet vesikasının 
:nektebe getirilmesi lazımdır. 

4 - Kardeşleri ücretle diğer bir resmi mekteple bulunan 
talebe mektep müdürlüğünden kardeşleri için t am taksit alın
lığına dair getirecekleri vesika ile kardeş tenzilatmdan istifa-
1.e eclP.bileceklerdir. (6358) 8673 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI lDARESl iLANLARI 1 
Mubayaasına lüzum görülen 80,000 adet kayın traver

in kapalı zarfla münakasası 11-12-933 pazartesi günü saat 
5 te Ankarada İdare Mer!cezinde yapılacaktır. 

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

Haydar paşa limanı eşya tahmil ve tahliyesi işinin kapalı 
:arfla münakasası 14-12-933 perşembe günü saat 15 te An
:arada idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve 
laydarpaşa veznelerinde beşer liraya satılan §artnamelerde 
·azılıdır. (6474) 8783 

Uyuşturucu Maddeler İnhisarından: 

Afyon nakil ve satış 
ihbariye pulları 

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

Nakil ve satış ihbariyelerinde gerek teslim eden ve ge
kse alan için ayrı ayrı on beşer kuruşluk pul yapıştırılmalı-
r. (6526) 8872 

Umumi Neşriyat ve Yazı lfleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş 

Konya Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1 - Konya merkezinde İnşa edilecek olan doğum ve ço 
cuk bakım evinin inşaat ve tesisat bede1i keşfi {56183) lira ı 
17 kuruş o~up tanzim kılınan mukavele ve ~artnamei fenn iye 
si ahkamına tevfikan in~a!\tı kapalı zarf usulu !.!e münakasa
ya çıkarılmıitır. 

2 - İhale 14-12-933 tarihine müsadif Pazar günü 
saat on beıte Konya Virayeti Daimi Encümeninde yapıla
caktır. 

3 - Taliplerin bu gibi inşaatı ikmal etmiş bizzat mü
hendis veya mimar olduğuna veyahut bu evsafı haiz bir mü
hendis veya mimarla İştira ki mesai etmiş bu'unduğu :: a dair 
noterden musaddak ves1;k ibraz etmeleri lazımdır. 

4 - Bu husus~a tanzim edilen proje res~leri şartname 
. ve mukavelename sureti musaddakaları on Era bedel mukabi
linde Konya Vilayeti Daim' Encümen kaleminden alınab:lir. 

5 - Talipler yevmi ihaleden evvel projeleri tetkik ve 
mahallen tatbik ettiktten sonra münakasat kanununun onun
cu maddesi mucibince ve eceklerini teklifnameye vesaiki m !\t-
lubeti raptetmeleri muktaz'.dir (6361 ) 8704 

Barut inhisarı mübayaat 
Komisyonundan: 

Lüzumu olan muhtelif renkte beş bin kilo ambalaj ka
ğıdı ile yirmi adet kauçuk torba müstacelen mübayaa edile
cektir. Talipler yüzde yedi bu;uk teminatlerı ile beraber 27 
Teşrinisani 1933 Pazartesi günü saat on altıda ve nümunele
rini görmek İçin Cumadan ma:ıda her gün Galatada Bahtiyar 
Hanındaki İdaremize müracaatları. (6486) 

8845 

• 
Iktısat Vekaletinden: 

31 birinci kanun 1933 tarihinden itibaren memleketin her 
tarafında mecburi olarak tatbiki kararlaştırılmış olan ölçüler 
kanunu ve bunun tatbikine dair Nizamname hükümleri mü 
cibince alakadarların en geç mezkUr tarihe kadar her halde e
dinmek mecburiyetinde bulundukları aşari metre sistemi ölçü 
lerin satın alınmasında, sonradan zarar ve caza görmemek i
çin, aşağıda nevileri yazılı yasak ölçüleri almamağa ve kullan 
mamağa dikkat etmeleri lüzumu ilan olunur. (6505) 

A : Uzunluk ölçüleri : 
Masa, dolap ve benzerlerine çizilerek veya yerleştirilerek 

kullanılan ölçüler. 
B : Akıcı maddeler ölçüleri : 
1 - Çinko , kurşun ve halitalarından yapılmış olanlar. 
2 - Dibi kubbeli, İşaret çivisi yerine saç halkalı olanlar. 
3 - Kenarı ve dibi birbirine muvazi bir müstevide bu-

lunmayan silme ölçüler. 
4-- Perakende İspirto 9 jçki satan yerlerde şarap ve 

rakı satışlarında Kullanılan bôş bira, konyak ve diğer içki şi
şeleri. 

C : Tartılar : 
1 - Kurşun, kalay, Çinko gibi yumuşak maddelerden ve 

ya bunlara benzer vasıflarda maden halitalarından yapılınış 
olanlar. 

2 - Lüzumu kadar temizlenmiş olmayup forma kumu ve 
ya dökümü temizlenmemiş olanlar. 

3 - Her hangi yüzünde büyükçe gözler ve habbe dedikle 
ri bulunan tartılar " Bu göz v~ delikler macun, çinko ve ben 
zerleri ile doldurulmuş olsa bile " 

4 - alt kaidesi çıkıntılı bir kenarla dökülmüş veya böy 
le bir kenar yapmak üzere torna edilmiş tartılar. 

5 - Başlığı vidalı tartılar. 
Ç : Teraziler ve tartı aletleri : 
1 - Ağaç manivela kollu teraziler. 
2 - Kollardaki menşurlar a asılacak yerde kefeleri kolla 

ra bağlı olan teraziler. 
3 - Orta menşurunun mücesse m dıl'ı üç menşurlara 

mücessem dılılırdan geçen müstevinin tazyık istikametinin ak 
si tarafında bulunan teraziler. 

4 - Orta menşurunun yeri değişebilen müsavi kollu te
raziler. 

5 - Topuzu ileri geri sürülebilen bir kovanla birleştiril 
miş olmayiıp bır çengelle ve doğrudan doğruya kantar koluna 
asılan kantarlar. 

6 - Yük veya tartının yeri değiştirildiği zaman hassaslı
ğrum azalmasına sebep olabilecek dokunma ve sürütünmeler 
yapan masa terazileri ve basküller. 

7 - Yaylı el kantarları. (6505) 8820 

Ye~ Telefunken 125 modeJ 

li olup 19- 2000 m!!treye 

kadaı Kısa, Orta, Uzı.ın da l· 

{lalı l&la syonlorı alır. Tele-

de _ 9ayet ucuzdur •. 

GÖRMEK VE DiNLEMEK iÇiN BiZi ZiYARET EDiNiZ. 

TELEFUNKEN 
lo.>:>O 

B o u R LA B 1 R A o E R L E R ve ş•ı 

-Hanımlara ve Beylere Müjde:-
T11rkiyede ilk türk 

GÜZELLiK ENSTiTÜSÜ 
Berlinin en maruf ve en büyllk mektebinden mezun müteıebbiı 
bir Tllrk Hanımının idaresinde Beyoğlu'nda Galetaaaray Polis 

merkezi karsısı-da " V 1 L L 1 ,. saJo,.lar nrla açılıyor. 
8877 [ 10228) -

Yüksek Mühendis mektebi 
Mübavaat Komisvonundan: 

, 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 olduğundan mezkUr levazım pazarlığı
nın 28 - 11 - 933 tarihinde yapılacağı ilan olunur. ( 6500 ). 

8847 

Deniz Levazım Satılnalma 
Komisyonundan: 

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

1933 8000 Kilo Süt 
3000 Kase yoğurt 
5000 Kilo süt Açık münakasası: 29 Teşrinisani 1933 

, çarşamba günü saat 11 de. 
34550 Kilo ekmek Açık münakasası: 29 Teşrinisani 1933 

çarşamba günü saat 13 te. 
53568 kilo yaş sebze Açık münakasası: 29 Teşrinisani 1933 

çar,an:ıba günü saat 14 de. 
10752 kilo yaş sebze Açık münakasası: 29 Teşrinisani 1933 

çarşamba gÜnÜ saa:t 1& te_ 

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

İstanbul deniz efradı ile Heybeliada deniz harp mektebi 
ve lisesi talebe ve efradının altı aylık İaşeleri ihtiyacı için yuka 
rıda cins ve mikdarı yazılı erzak münakasaya konulduğundan 
şartnamelerini görmek isteyenlerin h~r gün ve itasına tali~ ola 
cakların da münakasa gün ve saatlerınde muvakkat temınat 
makbuzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma 
komisyonuna müracaatları. (6012) 8279 

.-• SATILIK EV -• 
Şiılide, Silihıor ıokağında kain ve 
her türlü eababı istirahati havi olan 
14 numaralı hane satılıktır. lıteyen
ler cuma ve pazardan maada diğer 
günlerde 14 ile 16 arasında içindekile 
re müracaat edebilirler. (10181) 

8788 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

PERTRİKS cep fener pilleri 
PERTRİKS anut bataryaları 
Dünyada mevcut pillerin fev
kind•dir. Toptan ve prakende 

1'98bl· Türkiye umumi vekili 

f:LEKTRON 
Müeıseaatı, Galata 

Ahmet Rüştü Z. Mehmet Hayri f tincll Vakıf Han f•tanbul 
8l l 2 (9806) 

1 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
KİRALIK.,.: __ 

Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 
1'ürkiye lı Bankaıı tarafından teıkil olunmuıtur. idare o;ıeclisl ve müd~rler HAN ve MAGAZA 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şırke• Galata'da l\lumhane sokaj!;ında 96 -

tidir. Türkiyenin her tarafınd• (200) il geçe·ıı acentalannııı hep•l Türktii!'. Tü.r~ 98 No. lu han mağaza ile berabeı 
kt ıli kiralıktır. Tali p olonların Galata'dı 

kiyenln en mühim müesseselerinin vebankalarının sigortalarını icra etme e r. Karaköy palas hanında üçüncü katta 

Y H t N ki• K Otomobil I-2 numerolu yazıhanedeavukat Salib 
angın, aya J a "" ıye, aza, Reş it Beve müracaat olunrr ı ı (f0.l29 

sigortalarını en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları ıllr'at ve kolaylıkla öder. ~ . 

, Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 8064 Dr. A. KUTIEL 
.. Karaköy, Topçular caddesi No. 33 
- (9334) 8076 

• 1 1 ı . . . _/ . 


