
Üniversite lisan kısmı ya
kında tedrisata başlıyor. Es~ 
kişehir şeker fabrikası kanu· 
nuevvel başında açılacak. -

Sahip ve Başmuha,rrlri: Siirt Meb'usu ·MAHMUT 

Yemen imamının ordusu İb
nissüudun üzerine yürümek
tedir. Bir muharebenin önüne 
geçilmesine çalışılıyor. 
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ismet Paşanın 
Nutukları 

-o-

Ba,vekalet Yazı İtleri Müdürü 
M. Riza Bey, inkılap ve cümhuri· 
yet tarihine büyük bir hizmet yap
tı: Muhterem Başvekil Paşanın 
nutuklarını toplayarak güzel bir 
cilt halinde netretti. ismet Paşa
nın 25 Ey!Ul 1920 tarihin· 
de Erkanıharbiyei umumiye reisi 
aıfatile meclis huzurunda söyledi
ği nutuktan başlayıp ta cümhuri
yetin onuncu yıldönümü münase
betile bazı mecmualara yazdığı 
mekalelere kadar nutuk ve yazıla
rını bir araya toplayan bu eser 
inkılabımızın belli başlı bir tarihi
dir. 

ismet Pata Büyük Şefin en ya· 
kın arkadaşı ve gerek milli müca
delenin, gerek inkılap tarihimizin 
en ehemmiyetli simasıdır. Tarih, 
askerlikte, diplomatlıkla ve dev
let idaresinde temayüz etmit tah· 1 
&iyetleri kaydetmittir. Fakat aske
ri ve siyasi hayatın her safhasında 
en yüksek kabiliyet göstermit tah· 
aiyetler nadirdir. ismet Paşa böyle 
tarihin nadir kaydettiği bir tahsi· 
yettir. Milli mücadelemizin mu-
vaffakıyetle batarılmasnida en 
mühim amil olduktan sonra kılıcı
nı kınına koyarak mütarek~ yap
mak için Mudanyşya, sulh yap
mak için de Lausanne'a koşan İs· 
met Pt-dır.Bundan sonra İsmet Pa· 
•a Büyük Şefin rehberliği altında 
haşlıyan inkılap ve devlet kurma 
mesaisinin daima ön safında bu
lunmuttur. "İsmet Patanui nutuk
larında,, bu büyük itin nasıl başa
rıldığını okuyoruz. Ve inkılap ta· 
rihimizi bir defa daha yaşıyoruz. 

İsmet Paşanın, bu kitap içinde 
toplanan nutuklarını hepimiz de 
\'aktile okumuş veya dinlemişizdir. 
Fakat ayrı ayrı dinleyitte ancak o 
günün siyasi vaziyetini izah eden 
bu nutuklar, timdi tarih gözü ile 
tekrar tetkik edilince daha derin 
inanalar ifade ediyor. Nutukların 
lıer biri güzel bir eserdir. Fakat 
lıeyetiumumiyesi Gazi inkılabı gi
hı biribirinden ayrılamıyan ahenk· 
tar bir küldür. 25 eyli'.il 1920 tari

hinde mecliste "Borsada kisveiu

lemadan bir takım bedbahtlar Yu

nan vürudunun halad ve necat ge
tirdiğini söylemişlerdir.,, sözlerini 

ıöyliyen İsmet Paşa, bize yakın 
istikbaldeki inkılap haberini veri· 

>ordu. Sonra 23 ağustos 1923 ta

rihinde "191 -~ senesinde infilak 
eden Harbiumumiyi Türkiye için 

tasfiye eden muahedename ve se

nedatı düveliyey: huzurualinize 

takdim ettiğim,, sözlerile başlıyan 

nutkunda salahiyettar ağzile bize 
Lausanne'ı anlatıyor. O gün ma• 
jistral bir nutuk olan bu sözler, 
hugün ne büyük bir tarih eseri-
'dir !.. 

Asker ismet Paşanın, diplomat 
lsmet Paşanın, devlet adamı İsmet 
Patanın, nutukları zemine ve za
mana göre değişir. fakat hepsi
nin de değitmiyen hususiyeti mil
liyetperverlik ve vatanperverlik
tir. Filhakika nutukları okuyup ta 
kitabı kapadıktan sonra ismet Pa

fayı temayüz ettiren bu hususiyet

ler biribirine mezcoluyor ve karşı
llıızda dağ gibi yükselen büyük 
\'atanperver ve milliyetperver İs. 

illet Paşa görünüyor. Bu nutuklar 

'fürk milleti için yollarımızı ay. 
dınlatan ve hedeflerini gösteren 

hirer ışık kaynağı halinde tarihe 
İntikal edecektir. 

Ahmet ŞUKRIJ 

Türkiye - İran hududu 

ı Türk - Iran tashihihudut komisyonu 
ran hududu dahilinde Makü'de top
lanmış olup r,ıuntazam surette çahı· 
lnaktadır. 

,. Komisyona birinci umumi müfettiş
lık baJmÜ§aviri Fazlı Bey riyaset et
>nektedir. 

Kral Alexandre Hz. Tevfik 
Rüştü Beyi kabul etti 

Türkiye -Yugoslavya 
larda muahedelerin 

bütün bütün ortadan 

misakı Balkan
tadili ümidini 

kaldırıyor 
Hariciye Vekilimizle dost memleket Hariciye Vekili 
arasında, ihtilafları tasfiye eden uzun mülakatlar .• 

...--. ... - "om ya matbuatı Tevik Rüştü Beyin Belg
rat'ı ziyareti dolayıayile bugün İm· 
zalanacak olan Tür?t~Yuğoslav misa· 
kına uzun makaleler tahsis ebnekte 
dirler. Gazeteler bu misakın Balkan
larda sulhun tanini, Balkan milletle
rinin mukareneti ve nihayet mevcut 
muahedelerin tadili ümitlerini kati O• 

!arak ortadan kaldırmak hususundaki 
mühim manasını kaydetmektedirler. 
Kral T evlik Rüştü 8. i kabul etti 

Yugoslavya Kralı Alexandre H:. 

BELGRAT, 27. A.A. - Türkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Riiftü Bey ya 
nında kızı ve huau•İ kalem müdürü ve 
hariciye vekaletinden bir müdür oldu· 
ğu halde dün akıam buraya gelmiı, Is• 
tasynoda hariciye nazırı Yevtiç ile 
hraiciye nazaretinin yüksek memurla~ 
n, Arnavutluk, Yunanistan ve Lehis .. 
tan sefirleri, Türk sefareti erkinı ve , 
diğer bir çok zevat tarafından kar§r~ ' 
Janmıthr. 

Gazeteler muahedelerin ehem• 
miyetinden bahsediyor 

BELGRAT, 27. A. A. -Yuğoslav•' 

BELGRAT, 27. A. A. - Türkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey bu 
sabah Yugoslavya hariciye nazın M. 
Y evtiç ile ilk mülakatını yaptıktan 
sonra Kral tarafından kabul edilmi~ 
ve müteakihen baı vekil M. Srchkic;'i 
ziyaret etmi,tir. 

Saat 13,30 da M. Yevtiç, Tevfik Rüş 
tü Bey §erefine hususi bir öğle yeme
ği vermİ§tİr. 

Ziyaretler ve ziya/etler 
BELGRAT, 27 .A.A. - Türkiye 

Hariciye Vekili Te\·fik Rüıtü Bey bu 

,(Devamı 5 inci sahifede) 

Yugoslavya hariciye nazırı M. Yevtiç 

Cinayenn old~lu odanın llnün<fe birlllen halli •• , r 

Bir adam, karısını ve 
vurdu kayna~asını 

Karısının aldı<1.\ yaralar tehlikelidir 

Yaralılar hastahanede 

Evvelki ak,am Tophanede Lüleci
lerde bir seyyar boyacı, öldürmek 
kastile, piÇakla iki kadını yaralamış· 
tır. 

Bundan 12 sene evvel Kürt Aptül
baki isminde biri Yozgatlı Cemile na• 
mında bir kadınla evlenmİ§tir. Bunla
rın 12 yaıında Mehmet ve 8 yaşında 
Kadriye isminde iki çocuklan vardır, 

Aptülbaki bundan 6 sene evvel karısı
nı terketmiı ve erkek çocuğunu yanı· 
na almr§, kız çocuğunu da validesinin 

1 
yanında bırakarak lstanbuldan ayrıl
llU§tır. Bundan üç ~ene evvel Istanbu-

1 

la ııelen Aptülbaki karısının bundan 
bir buçuk sene evvel frani Ahmet na 
mında birisile metres hayatı yaşadığı
nı öğrenmiı ve Ahmedi bir iki defa 
tehdit etmit ve hatta muhtelif yerle-
rinden yaralamııtır. 

1 Bunun üzerine Aptülbakinin kayın. 
validesi Habibe ve karm polise müra
caat ederek Aptülbakinin kendilerini 
öldürmek istediğini ye kefalete rapte
dilmesini iatemİ§ler, o zamandan iti· 
haren de kadınlar biraz daha müste
rih gezmeğe başlamışlardır. 

Bundan iki gün evvel Aptülbaki es• 
ki kayınvalidesini ve karısını evine 
davet etmiş, kadınların halen oturduk
ları Tahtakalede Paçacı sokağında 24 
numaralı evden Tophanede Lüleciler
deki Aptülbakinin evine gibnek i&te• 
mişle:dir. Fakat korkuları olduğu için 
Gıılatada Sahpaza•ı civarmdaki kara· 
kola müracaat etmişlerdir. 

- Bizi evvelce tehdit eden AptÜl· 

(Devamı 5 inci sahifede); 

Fransız kabinesi 
Teşekkül etti 
Yeni kabinede hemen he-

men ayni simalar var 

Yeni Başvekü M. Chautemps 

PARfS, 27 (A. A.) - Fransız kabi
nesi M. Chautempı'm riyaseti altında 
kat'i olarak teşd&ül etml§tİr. Kabine 
hemen hemen münhasıran Radikal • 
Soayaliatlerden mürekkeptir. M. Chau
tempa yeni ıoıyalist!erden ba§byarak 
aol cenah cümburiyetçilerine kadar 
bütün grupları toplıyan bir hükümet 
teıkilini düıünmüıse de yeni sosyalist• 
lerin doğrudan dofruya hükümete gir
mek istememeleri yüzünden bu fikri 
terkebnit ve Radikal • Sosyali•tlerin 
bütün cümhuriyetçilere hitaben vaki 
müzaheret davetine müstenit bir hüku 
met te,kil eylemi,tir. 

Kabine nasıl tesekkül etti ? 
PARIS, 27 (A. A.) - M. Chau

tymps, saat 2,50 de kahineyi kat'i o
lilrak şu şekilde tespit etmiştir: 

Ba,vekil ve Dahiliye Nazırı M. 
Cb.lutemps, Adliye M. Raynaldy, Ha• 
rici} e f.11 P.aul Boncour, Maliye M. 
Boıu'JM, but~e M. Marchandeau, Har• 
biye M. Daladier, Bahriye M. Sarraut, 
Hava M. Cot, Ziraat M. Queuille, lt 
M. Lamoureu-. Müstemleke M. Dall• 
nier, Tekaüt M. Dl'cos. Posta, telefon 
ve telgraf M. Mistler, Sıhhat M. Jır11• 
el, Ticaretibahriye M. Frot. 

M. Herriot Milletler Cemiyeti 
murahhası 

PARIS, 27 (A. A.) - Sıhhati yü. 
zünden kabinede bir vazife kabul ede· 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Maarif tayinleri 
Ortatedrisat Umum 

Müdürlüğü 
Orta tedı·isat Umum Müdürlüğüne 

Hasan Ali Beyin tayini emri ali ıaati· 
ka arzedilmiştir. 

.Aldığımız mali\mata nazaran Yük. 

Hamit ve Salih Zeki Beyler 

sek tedrisat Umum Müdürlüğüne eski 
müsteşar Salih Zeki Bey getirilecektir. 
Maamafih Halkevi Reisi Hi.mit Beyin 
de bu makama tay;ni kuvvetle muh· 
temeldir. Hi.mit Bey bugün veya yann 
Ankaraya gideceklir. 

Maarif Müsteşaı·iığmı kabul ettiği 
takdirde Rıdvan N,.fiz Bey tayin edi
lecek, eğer Rıdvan Nafiz Bey kabul 
ebnezse Almanya.da bulunan talebe 
müfettişi Cevat Bey bu vazifeye tayin 
edilecektir. 

r 
Adliye Vekili 
Zekai Bey Vekalet 
vekilliğine başladı 

ZEKAi BEY 

ANKARA 27 (Te 
lefonla) - Adliye 
Vekili Saraçoğla 

Şükrü Beyin mezu 
niyeti esnasında Mil 
li Müdafaa vekili 
Zekai Beyin vekalet 
etmesi kararlaşmış 
ve Zekai Bey işe 
başlamıştır. Şükrü 
Bey perşembe gü
nü lstanbuldan doğ 
.nıca Viyanaya ha
reket edecektir. 
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- ilk beş aylık tahsilat ~ 
= = - Maliye Vekaleti geçen sene iJ~ mu- §f 

;; kayeseli tahsilat cetvelini tc:-.:.it etti : 
- -=_ ANKARA, 27 (Milliyet) - Maliye Vekaleti, içinde bulunduğu- -

muz mali senenin teşrinievvel nihayetine kadar olan ilk be§ aylık 
tahsili.tı tetkik etmi§tİr. Alınan neticeyi geçen senenin ayni aylarına 

E ait miktar ile birlikte, müfredatlı ve mukaye<eli olarak bildiriyorum: 6 
~ § = Vergilerin envaı 1932 senesi 1933 senesi = 

- ~-Bina vergisi. • • , , , 1,359,000 1,214,000 = = - Arazi vergisi . , , • 977,000 812,000 §3 
Hayvanlar vergisi , 1 • 8,683,000 7.876,000 
Kazanç vergioi . • • , 1 • 4,956,000 5,405,000 

s::: Veraset vergisi , , 1 • 210,000 170,000 
-- Gümrük vergisi. • • , 1 , 16,994,000 13,811,000 -
~ Muamele vergisi , , 1 1 , 4, 779,000 4,965,000 
sı Dahili istihlak • , • • , , 801,000 1,698,000 E 
;: Av vergisi . • , , , , 1 116,000 96,000 = 
5 Nakliyat vergisi • • • , , 338,000 237,000 =: 
!§ Damga vergisi. • ı , • , 2,331,000 2,411,000 = 
E Tapu vergisi • • , , , , 597,000 480,000 = 
;: Mahkeme harçları , ı • , 396,000 377,000 E 
E Pasaport • • • • ı , , , 204,000 253,000 = 
il;=- Mülga vergiler. • ı , , , 122,000 25,000 
!!: lnhisarlar varidab. , 1 , , 13,510,000 · 13,100,000 

Devlet ormanları • 1 , 1 1 697,000 :S37,000 
5 Satılacak emlak • , , , . , 939;000 397,000 
i: Fenerler rüsumu. , , 1 , 263,000 ,283,000 := 
E '.Askerlik bedel!eri 1 , , 1 809,000 667 ,000 -
- Nakti cezalar • . 1 1 1 , :433,000 471,000 -
§ Fevkalade varidat , , , , 71,000 25,000 -
5ii! Müteferrik varidat 1 • , 1 644,000 1431,000 

1
- Sair varidat • • • , a , 2,803,000 2, 799,000 

Buhran vergisi • . • , 1 a a 3,206,000 3,324,000 
Muvazene vergisi, • • ı , 4.945.000 5,342,000 

1- Her iki sene miktarlarının küıurlarile birlikte umumi yekunları -
geçen aenenink.l (71,197,000) bu senekiler 66,518,000) lirayı bul-

lııııiittİHHİlilllllllfUllll uııuuıuıınııuııuııııııııııııuıııııııııuuııınmmıııııımııııııııııııııh: 

Ehli hayvan sergisi açılıyor 
Dün bir heyet; hayvanlar 
tetkikat yaptı, hazırlıklar 

Üzerinde 
bitiriliyor 

Vilayet baytar müdiriyetince Dolma 
l>ahçede eıki has ahırlarda perıembe gü 
nü açılacak olan ehli hayvan sergisinde, 
dün, vilayet baytar mücfürü Etem Beyin 

Polisteki daktilos
kopi teıkilahna 

ait iki köşe 

riyaseti altında kolordu baı baytarı Mira 
lay Musatfa, hayvan hastahanesi müdü 
rü Ali Razi, belediye baytar müdürü E -

(Devamı 5 inci sahifede) 

Adliyede bütün memleke
te şamil bir sabıka teşkilatı 
llk tecrübe hazırlıklarına başlandı 

2330 numaralı af kanununun latbika 
tı lüzumlu bir teşekkülün zaruri oldu
ğunu ortaya çıkannııtır. Af kanunu sa 
bıkalı eşhası dairei ıümulüne almamak 

tadır. Bunun için mahkemeler maznun
lann sabıkalarııım sorulması için talik 
edilmektedir, Fakat bizde sabıka kayıtla 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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Sultan Azizin Hal'i 
5 

Bahriye Nazırının konağında 
İçtima, gayet gizli tutuldu! -
neler konuşulmuş, nelere karar 

Şeyhülislamı yola 

Sultan Azizin hal'i hakkındaki 
son karar ve icraat tedbirlerinin 
ittihazı için, Mitat Papmn kona
ğında konuşulduğu üzere 1293 Ce
maziyelevvelinin 13 ncü günü Bah
riye Nazırı Kayserili Ahmet Pata
nın Süleyınııniyedeki konağında 
üç paşalar, alaturka sabah saat bir 
de bulu.muşlardı. 

Sultan Hamit zamanında Me
muri ni Mülkiye komisyonu azalı
ğında bulnan ve Kayserili Ahmet 
Pa~anrn damadı olan aziz ahba
bımdan Hüseyin Hamit Beyden 
dinlediğime göre; kayinpeder pa
•a, o gece hiç uyumaınıt. konağın 
Halice, tersaneye bakan harem da
iresinin camlı salonunda misafirle
rine intizar üzere bulunm~tur. 

Konağa, en önce Mitat Pl4& ve 
yarım saat sonra da Hüseyin Avni 
Pa~a gelerek mezkılr salona alın
mışlardı. 

Selamlık tarafında Bahriye Ne
zareti yaverlerinden bahriye zabiti 
ile pa,anın hususi hizmetinde bulu 
nan bir kaç ağadan başka kimse 
yokmut ! Bunlara verilen talimat 
mucibince, batka bir gelen olur
sa; paşanın haremde istirahatte ol
duğunun beyanile kabul olunma
ması ve münasibi ve.chile itizar e
dilmesi emrolunmuştu. 

Hüseyin Hamit Bey, der ki: 
- O gece, konakta bir fevkala

delik vardı. Fakat ne olduğu hak
kında hiç birimizin sezintimiz, ha
berimiz yoktu. Eğerçe konakta ba
:ı:ı defalar içtimalar olurdu. Hudut
lardaki askeri hareketler vesair 
mühim devlet işleri için komisyon
lar yapılırdı. Onlardan az çok bir 
haber ve malUınat hissedilirdi. Fa
kat bu içtimadan koku bile alrna
r.'lamıştı. Pa?-lar, harem dairesin
de arka salonda üç saat kadar kal
dılar. O gün meclisivükela toplan
tı günü olduğundan aaat dört sula
rında çıkıp gittiler. Kayinpeder,ter
saneye uğradıktan sonra meclise 
gitmek üzere ayni saatte gitmeyip 
biraz kalmıştı. 

Bilahare öğrenildiğine göre, 
Kaptan Patanın konağındaki sa
bah birle,mesinde konuflllan ve 
karar verilen maddeler aunlardı: 

1 - Sadrazam Müter~im R~tü 
P~rn ~ten ve karardan haber
dar edilerek muvafakatinin istih
sali, 

2 - Şeyhüliılıim Hasan Hayrul
lah Efendinin iknaile bal' fet
va11 almması, 

3 - Askeri hareket ve mzıbat 
tedbirleri ittihazı, 

4 - Şehzade Murat Efendinin 
fehzadegan dairesinden alınarak 
Babıaaraskeriyeye götürülüp biat 
ve idi.sının yapılıvermesi, 

5 - Gün ve saat tayin edilmesi, 
6 - Ziya ve Namık Kemal Bey

ler ile Genç Osmanlılar fırkasının 
sair erlianı ve matbuat vasıtalarile 
Hünkar aleyhinde propagandalar 
yapılması. 

Paşaların toplanmaları. -
Kaptan Paşanın konağında 
verilmişti? Sadrazamla 

getirmek meselesi! 

Sabah konuşmasında, Hüseyin 
Avni Pa,a, Sadrazam Rüttü Paşa
nın isten haberdar edilip muvafa
katın"in istihsalini taahhüt etrniı 
ve Mitat Pa,a ile Kayserili Ah
met Pataya hitaben: 

- Koca Rüstü vakia idareimas
lahatla gününÜ etmek politikası gü 
den, havaya göre yelken kullanan 
riyakar bir adam ise de, Yusuf İz
zettin Efendiden işitildiği üzere 

benim aleyhimde bazı siayetlerde bu 
lunulduğu meımuum olduğunu mu 
kaddeme ve serritte ittihazile : 
Ben, size kartı ne fenalıkta bulun
mutum ki hakkımda böyle sözler 
sarf buyurulmut? Diye çiniceb;n 
göstererek izharıteessür ve tehev
vür edersem kolaylıkla yatar ve 

şu pirifanilikte, ahar ömründe be
nimle uğra~mak, sıcacık sedirinde 
bağdaş kurup rahat etmekte iken 
de dirken olmak istemez. Bahu
sus zatıdevletlerinin acizlerine 
sadık refik ve bu işte müttehit ve 
müttefik olduklarını ihsas edince 
hemen muvafakat eder, kanaatin
deyim. Hem malfunui.lidir ki Koca 
Rüştü, oldukça harisicah ve ikbal
dir. Bu hayırlı ite muvafakati tak
dirinde yeni te~kkül edecek vü
kela heyetinde gene mevkiini mu
hafaza edeceğini anlarsa, tereddüt 
etmez. 

Dedikten sonra mü~a?ünileyhi 
daireiitilıifa almanın muhakkak ol
duğunu anlatmı,tı. 

Sadrazam, bu tedbirlerle ele alın 
dıktan sonra bir de Şeyhülislam 
Efendinin kandırılıp alelusul fet
vayİferife alınması kalıyordu ki 
bu da mümkün ve kolay görünüyor 
du. Çünkü paşalann, Şeyhülislam 
Efendi hakkındaki kanaatleri JU 
merkezde idi: 

Hasan Hayrullah Efendi, her ne 
kadar kurnaz ve irabıcı bir kiti iae 
de o da Sultan Azizi sevenlerden 
değildi. Batimamlrktan, ,ehzade
gi.n hocalığından, bir öfke ile se
bepsiz yere azledilip bayii zaman 
menküp kaldığını ve nihayet softa
ların ayaklanması ve kendini dile
meleri üzerine zoraki metihate 
getirildiğini daima me:aretle yade
dip içini çekerdi. Kendisine emin 
addettiği bir zat gidip açılsa ve 
bir yandan ikbal günlerinin devam 
ve temadisi, diğer yandan da mu
halefeti halinde sırtındaki beyaz 

samur kürkün, ayağındaki kanar
ya sarısı başmağın alınacağını ve 
meşihate muhassas pul ve nefis 
tayinatın kesileceği, belki de da
ha vahim ii.kibetler belireceği ima 
olunuverirse, "Tevekkeltüalellah" 
ve "Allahü alem bissevap,. ! Diye 
fetvayı vereceği şüphesizdir. 

Bu kanaatte ittifak edilince, Şey
hülislam Efendiyi kandırmağı Mi: 
tat Paşa üzerine almı' ve keyfiye
tin temini için çalışacağını vadey
lemişti. 

(Bitmedi) 

Yann: 

Sultan Azizin hal'i 
6 

Ahmet ~arasker ile Kaptan Pap.nm faaliyetleri. - Kayserili 
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Askeri ve mülki tekaüt ka
nununun 18 inci maddesi 

Dün Mecliste münakaşalar oldu, 
reddedildi tefsir fıkrası 

ANKARA, 27 (A.A.) - B. M. Mcc 
bi bugün reisi vekili Refet Beyin riya. 
setinde toplanarak a•kcri ve mülki te
kaüt kanununun 18 İnci maddesinin tef
siri hakkındaki mazbatayı müzakere et
miştir. Usul üzerinde açılan müzakere -
de bazı hatipler meselenin hükümetıen 
kanun layihası şeklinde gelmiş olmasr 
dolay13iJe ruznamcnin iki defa müzake
reye tibi maddeleri arasına konulması, 
l 17ım geleceğini ileri sürmüşlerdir. Bu 
yolda verilen takrir kabu) edilmiyerck 
trfsirin müzakeresine geçilmiştir. Büt-

e encümeninin me"'aür kanun liyihaıı
n1n 7 ve 18 inci maddeleri için heyeti 
umunUyein tasvibine arzettiği tefsir fık 
rası mulki ve askui mütekaitlerden tek 
r.ır maa1lı devlet hizmetine alınanların 

İster iptidaen eski rutbe ve dcrecelerile 
alııur, bili.hara terfi edilmit o)sunlar, 
ister İptidadan eski rütbe ve dereceleri
nin üstünde bir rütbe ve dereceye tayin 
edilıinelr tekaüde irca olundukları za. 
man askeri ve mülki tekaüt ' kanununun 
yedinci maddesinin hükınüne tabi tutu
lacakları ve mezkür k::tnunun 18 inci 
maddesinde yazılı rütbe terfilerinden 
münhasıran harpteki hizmet mÜnRsebe
tile vuku bulan rütbe teı-filerinin kasde
dildiği şeklinde idi. Bu tefsir fıkrasın:n 
leh ve aleyhinde geçen uzun bir müza .. 
zakereden sonra verilen bir takrirle tef .. 
sir fıkrası reddedilmiş hükumetin teklif 
ettiği ve kanunun tatbiktndan evvel mü
tekait zabjt ve memurlardan muvazzal 
ıınlla naldedilmi§ ve hazerde rütbe ve 

Muharebe mi? Anlaşma Türkiye-Yugoslavy dostK 
luk muahedesi imzalandı Yemen İmamının ordusu 

Hicaza yürüyor 
BACDAT, 27 (A.A.) - (Roytcr 

Ajanamdan): Bağdattaki Nccit ıiyaıi 
mümessilinin yaptığı beyanata göre Ye
nıen i.mamnıın askerleri imam ile lbni•
suut araımda çıkan ihtilafa mevzu olan 
Mecran arazisine doğru ilerlemektedir. 
Bununla beraber lbni11uudun henüz har 
bi ilin etmediği ve ordusunun Yemen 
imamının kuvvetlerile henüz harbe tu -
tuşmadığı ilave olarak söylerunektedir. 
lbnissuut bu ihtilafı dostça halletmeğe 
çalışmaktadır. 

Yangın davasında 
Yeni safha 
Komünistler Hitleri zorla 

devirmek istediler mi? 
BERLIN, 27 (A.A.) - Volff Ajan

s:ndan: Reichıtar yangını davasının bu 
günkü celsesinde Reichıtal' yangını sıra 
larmda komüinat fırkuının Almanyada 
müsellah bir fesat ve iıyan hazırlamak
ta olup olmadığını anlamak üzere yeni 
bir mahkeme saftıası açılmıştır. Bu yeni 
safha, cinayet mahkemesi azasından 
M. Heller'in ıaJ>itliğile baılamıştır. Hel 
lcr, tahit sıfatile verdiği ifadede komÜ· 
nist fırkasmın, Almanyaclaki rejimi zor
la y"'1nak ve onun yerine bir Sovyct hü 
kümeli ib.ıne etmek için 1919, 1920 ve 
1931 senelerinde giriıtiği muhtelif tcşeb 
büslcrin aluınete uğramasına rağmen, 
daha sonraki acnderdc dahi Almanyada 
pmleteryayı diktatörlük mevkiinc çıkar 
mağa çalı,tığmı söylemi!, bu halin parla 
meııtoda söylenen nutuklar, gazetelerde 
çıkan yazılar, tamimler, ve komünist frr 
l<a11 kongresinde kabul edilen karar su· 
re tleri ile sabit olduğunu ilive etmiıtir. 

Bir tiyatronun tavanı çöktü 
MF.KSIKO, 27 (A.A.) - Bir tiyilt

ronun tavanı çökerek 12 kişinin ağır, 70 
kişinin hafif yaralanmasına sebep olmu' 
tur. Yarlıların çoğu:ıu kdmlr ve çocuk 
lar tetkil etmektedir. 

Amerika ordusu için 200 
rnilyon dolar isteniyor 
VASHINGTON, 27. A.A. - Erkanı 

lı.arbiyc reisi Jencral Mac Arthun, •~ne· 
lik raporunda Amer:ka kuYVetl rr.inin mil 
il reiıdafaaya kafi olmad:ğmı ve J\mttj. 
kanın ancak dünya kuvvetlerinin 17 İn· 
cisi olduğunu bildirmektedir. 1 

J•neral, ordu mevcudunun iliı 
165.0JO kiti al"llırı1maıını ve ücretlerin 
yüzde 15 azaltılmıf o•masmdan derhal 
vazgeçilmesini istemektedir. Bundan 
başka, havacılık, sahra topçuluğun un 
motörleştirilmesi ve asriJeştir:lmesi için 
200.000.0JO dolarlık kndi istemekte o
lan jeaeral demck!edir ki : 

" - Ameı·ikı ordusunun bugün.Jcii •a· 
ziyete çarebulmu·nı hayati lir ehem
miyet olarak tclikki ediycrum." 

-o--
Eski Atina polis müdürü 

tekrar tevkif edildi 
ATINA, 27 (AA .. ) - 21-7 temmuz 

tarihinde M. V cinzelo.a karıı yapılan 
suikast işinde methaldar olarak tevkif 
edilip sonra serbest bualuLuı aaJ.,k Ati· 
na emniyet mü ôürü tekrar tevkif edil
miıtir. 

10 milyon işsiz 
VAŞiNGTON, 27 (A.A.) - it fcde 

rasyonu reisi Amerikadaki işsizlerin tcş 
rinievvelde 10,076.000 olduğunu bildir 
mektedir. Bu ralam, eylüldekinden 11 
bin fazladır. 

Hitler aleyhine nümayiş 
BOSTON, Fo·d Hall'de 8,,-l'n üniırer 

ıitcsi profc"eurlcrinden Fı icdrih Sho
"Vemann~ yanında alman kons:>loıu Kurt 
Von Tipperla Kir'h olduğu halde Hitler 
ile siyasetinin methüsena•mı yaparken 
poliı ile 5.000 kiplik bir !calabalık ara· 

unda karga§&'ıklar olmu~tur. 
Halk (Kahrolsun Hıtlcr, kahrolsun 

hitlercilik" cliye bağll'lll'ak protesto et· 
mi ,. tir. 

Poliı hücum etmek mccbıtriyetinde 
kalmış ve birçok kim1eler yaralsnmrtbr. 

--o--
Romanya istikraz 

aktediyor 
BOKREŞ, 27 (A.A.) - Romanya iı 

tikraz işlerile alakadar mali mahafille 
temasta bulunmak üzere, M. Bertiano 
hafta sonunda Pariıe gidecektir. 

sınıfları terfi cıfilmİ§ olanların tekrar te
kaüde sevkedildikleri zaman evvel ve iı
hır hizmetleri mecmuuna ve yeni rütbe 
ve sınıflarına göre yeniden tekaüt maaır 
verilmesini a-özete.n kanun 13.yihasının na 
:ı:arı dikkate almnıaıı kabul edilmiştir. 
Bu takririn kabulü dolayısilc kanun la
yibası tetkik edilmek üzere al" kadar en
cümenlere veıilmiştir. Bundan ıonra mü 
zayede ve münakasa ve iha1at kanununun 
müzeyyel kanun layihasile hayvanlar ser 
.gisi kanununun 19 uncu maddesinin 2 
inci fıkrasının değiştirilmesi haklnnda· 
ki kanun ]iıyihaıınm ikinci müzakerele
ri yapılarak k>bul edilmiştir. Hayvan 
ıağlığı küçük aıhbiye memurlarına verile
cek yem bedeli hakkındaki kanunun bi
rinci müzakereıi yapılarak perşıembe gü 
nü toplanmak Üzere içtimaa nihayet ve. 
rilmiştir 

Fransa ile Almanya go
rüşmeleri başlıyor mu? 

PARIS, 27 (A.A.) - Havas Ajan
sından: Milli sosyalist hükümet reiıi -
nin Almanya ile F ranu arasında doğ • 
rudan doğruya bir anlllfm lehinde mü
teddit hitabeleriden ıonra, mesainin baı 
lamuın.a müsait bir saha hazn-lamak ve 
iki trflı müzakerelere zaman bırakmak 
üzere silihları bırakma konferansı umu 
mi komiıyonu içtimaırun 2ı,ı e tehiri 
hakkında Ccnevrede alınan karardan ve 
lngilterenin Paris ile Berlin arasında 
bir yaklaşma görmekte fevkalade mern· 
nun olacağını bildiren Sir Jolın Simon 
nutkundan sonra bütü bunlarc!an Fransa 
sefirinin Ba,vekil Hitler ile yaptığı u • 
zun görüşmenin Fransa ile Almanya a~ 
rasında doğrudan doığruya müzakerele
rin baılandığı olduğu maansını çıkar -
mak için bir adını atmak kafidir. Ve ba 
zı ecnebi gazeteleri btı adımı galiba pek 
çabuk atıyorlar. 

____ ,o 

İtalyanın çekilişi 
Büyük faşist meclisinin 

kararı bekleniyor 
PARIS, 26 (A.A.) - Pariı Soir ga· 

zetesi Milletler cemiyeti umumi kiıtıl>i 
M. Avenol ile M. Mu11olini arasında 
vuku bulan konuşmaya dair mühim ha .. 
berler neşreG'iyor. Bu haberlere göre 
M. Muısolini, M. Avenolıı dcıniıtir ki: 

- Milletler Cemiyetini müdafaa et -
mek ve yaşatmağa çalıpnak lüzumsuz 
bir şeydir. Kendi hesM>tma ben daha u -
zun müddet bu gÜ(ÜnÇ alet İ(e Uğı'3fa• 
mıyacağun.'' 

M. Muısolini bundan sonra bugün 
Fransada kabine mevcut olmadığından 
Fransa hakkında bir şey söyliyemiyeceği 
ni beyan etmiş ve Cemiyeti akvam çcrçe 
vesi lalı.ilinde k•l•cak fikir teatilerinin 
§iddetle aleyhinde bu!unmuştur. M. Mus 
solini sözlerine nihayet verirken 5 ki. -
nunucvnlde toplaancak olan büyük fa. 
şist meclisinin kendisini, 1 talyaınn Millet 
ler cemiyetinden ç<lı.ilmesinden daha çc k 
mühim bir f\!şebbüste buumağa mecbur 
edecek bir karar vereceğini söylemiştir. 

İki kişi linç edildi 
SAN KOSE, 27.A.A. - Zengin bir 

tüccarın oğlu olup <ıeç-n 1erde ka /balan 
ve son günlerde cesedi bu!unan Hart'm 
kati"lcri olrrakla munun iki mevkd 
halk taraf ndan hapi an:den zorla alın
mış ve aciz bir ,,.azlyette kalan 2abita 
kuvvetlerinin önünde ve binlerce kiş;n ' n 
alkışları a.aJmda bapİ!ane ciwz:rıodaki 
ağaca asılmı _.. t:r. Çarp:,ıma cına::. ı:ı::da ya
ra1anan jandrma kınınılanı hsttn?}'e kal
dırılmtştır. Vali halkın eık;yaya güzel 
bir ders vermiş olduğunu aöybni;tir. 

Bir vapuru basan Çinli 
korsanlar 

Muahede, musaddak suretlerin teati
sinden itibaren 5 sene mer'i olacaktır 

BELGRAD, 27 ( A. A.) - Tür,iiye ile Yugoslavya arasında 9 te1-
rinievvelde iki memleket Hariciye Nazırları tarafından Cenevre"@ pa· 
rafe edilen dostluk, ademitecavüz, adli suretitesviye, hakem, azlCifma 
muahedesi bugün saat 17 ele Türkiye namına Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Bey ve Yugoslavya namına da Hariciye Nazırı M. Yevtiç tara
fından im= edilmiştir. 

Muahedenin birinci maddesine göre: . 
Akitler Türkiye ile Yugoslavya arasında adi diplomasi usul/erile 

makul bir müddet zarfında halledilemiyen ihtilallann muslihane tarik 
ve muahedede yazılı u:nillerden btıfka bir suretle halline tevessül 
etmemeyi mütekabilen deruhte etmektedirler. 

Akitler biribirine karşı harbe milli siyasetlerinin bir vasıtası ola
rak müracaat etmemeyi ve üçüncü bir memleket tarafından teşebbüs 
edilen her hangi bir taarruzu veya taarruza i1tiraki veyahut memle
ketlel"inden biri veya her ikisi aleyhine tevcih edilmiş her türlü taarru
zi anlaşmayı takbih etmeyi taahhüt etmektedirler. 

Birinci fasıl, muahede/erin tels irine, her türlü beynelmilel hukuk 
mesai/ine dair muhtemel ihtiliillar için hakem u:nillerini derpi1 et
mektedir. 

ikinci fasıl, be1 komiserden terekküp edecek daimi bir uzlelfma ko
misyonunun ihda6lnı tazammun etmektedir. Bu be, azadan ikisi akit
ler tarafından ve diğer üçü bilitilcil diğer devletler tebaası meyanın
dan intihap edilecektir. 

Muahede, musaddak suretlerinin taatisinden itibaren beş sene 
mer'i olacaktır. Bu müddetin inkıza1ından altı ay evvel feshi bildiril
mediği takdirde muahede be, sene için kendiliğinden tekrar muteber 
olacaktır. 

• 
I skô.n ve iş kanunları muhtelit iki 

encümende tetkik edilecek 
ANKARA, 27 ( A. A.) - B. M. Meclisinin bugünkü içtimaında 

iskcin kanununun ıktısat ve milli müdafaa, hariciye, maliye, bütçe ue 
dahiliye encümenlerinden, i1 kanununun da iktısat, sıhhat, adliye, da
hiliye, maarif, m:tli müdafaa ve nafia encümenlerinden seçilecek 
üçer a=dan müte1ekkil muhtelit iki encümende tetkik edilmesi ka
rar altına alınm~tır. 

Şeyh Fahri 14 avanesile birlikte 
ölü olarak elde edildi 

ANKARA, 27 (A· A.) - Şeyh Sait isyanile alakasından rlolayı 
İstiklcil mahkemesince mahkWn ol:ıp tecil kanununundan İstilarle e
den ve hükiimetin bu iyiliğini takdir etmiyerek oturduğu Silvan kaz.a
sının Mollagir köyünde başına topladığı muzir ve müsellah adamlarla 
sık sık baskın ve aoygunlar yapma 1~ suretile o havali halkına pu çok 
fenalıklar yapan Şeyh Fahri bu kere yapılan takibat neticuinde on 
dört avenesi!e birlikte ölü olarak elde edilmiştir. 

Cümhuriget Merkez Bankası ni
zamnamesinde değişiklik yapıldı 

ANKARA, 27 (Telefonla) - Cümhuriyel Merkez Bankası esaa 
nizamname.inin 13, 32, 72 nci maddeleri de~.tirilmif!ir. HONGONK, 27. A.A.- Çinli korsan-

lar franıız Henri Riviere vapuruna hii- Bu tarlilata göre, ancak banka heyetiumumiyesi tediye edilmif 
cum etmişl.,,.dir. sermayenin o/0 15 nispetini o/o25 e iblağ edebilecek ve bankalar tara-

Hontikonıı:'dan Haihonga ıritınekte o- fından tevdi edilecek ticari senet teri iskonto etmek ve banka devlet, 
lan fraoıuz vapUl'UDdan korsaıılar 4 zen- vilayet ve belediyelerin tahviliitlarına mukabil avan• vermek için lii-
g:n ç:n·iyi fidye almak ü:zre kald"mıt· zum ve ihtiyac nispetinde emuion yapabilecektir. Bu suretle ~ıkan-
lardır.. . . • CL .,_ lacak banknotların tedavülü mecb :ıri olacaktır. 

Gea>ıyı el• ge~ kcrıan ar ıı.wo."l"a y l k • · · · 1 l • · dd • 'b • ha 
getinnişler ~e cndan esirleri ve &'•miden • apt aca emalıuıonednı.zamn1 . ambe ~!~ "'ıncı50 ~a. est ~-ucı ıdnce . -
aş·rd kları Ö'eheriyi alarak kaçmqlar- ! zıne borcuna m sup ı mı1 me u.gın ' " sını tecavuz e emıye-
dır. cektir. 

İngilterenin Çin Gümrük memurlarının hediye a/ma-
sef arethanesi malarına dair kanun layihası 

LONDRA. 27. A.A. Morning 
Post'a göre lngiltere .bü!r.ümeti, Nankin 
de bir birıa kiralryarak IM.ınu nı 1 ngilte
renin Çin ıefirine resmi ikam~tgah yap
maia k rar vennif .ir. 

Gazete, M. Cadoıı:an Çi,,'in 1 ngilterc 
sefiri olarak ta) ici ile ayni :nıranda Ye• 

ı·ilen bu karar n Nenkin hükümetin:n 
tanınma,, c!emek olduğunu ve Pen.n'Ln 
siyasi mümeı •illcr tarafından terk:ne ilk 
i~aret olduğunu yaz.:nak~adır. 

--o--

İngiltere Fransaya para 
mı verecek? 

LONDRA, 'J:l. A. A. - Beynelmilel 
para vaziyetini t~s'r ed.!n "Financial 
Neas" gaza:tesi lngHtcr:nin Frcuısaya i
cabında chemtT iyetli bir kredi açmağa 
~ok mütemail ~ulucduğunu teminen ha· 
ber veriyor. 

Bu gazete d"yo: ki : "Britanya devlet 
makamatının Fransaya bterlin li . aıile 
bir kredi açmağa herloalde •rzukcı ol
duklan şüphe götürmez. Yü:zde on beı 
munzam resim meselesi böyle bir krecli 
açılmasına yen "lmez bir engel tc,kil ede
mez. Bundan önce Fraıuaya açılmıt o
lan kredi çok mü.ait bir tecrübe teıkil 
ettiği cihetle mümasil bir istikriz akt"1-
ae güçlük mutasavver dcğildfr. 

Suriyeliler memnun değil 
CERABLIS (Milliyet) - Suriye~e 

intihabat mücadelesi devam etmektedir , 
1 Fransız mandası fevka1ide komiıerliği
nin nıüdahalesile mebusan rciıliğine in
tihap edilen Suphi Berekatı Bey dün 
yeni meclisi açmı~tır. Bu mü·nasebctle 
'Vatani cemiyeti rüesa ve erkanından bu 
lunan lbrahim Hanano ve dol.tor Aptul 
!ah Heyali ve Cabiri zade Sadullah Bey 
lerin idare ettikleri çok mühjm bir ye
kün tutan halk kütlesi camilerde içtir..a 
lar ve ıokaklarda nümayi•ler yaparak 
meclisin feıhini ve rejiın iatifıını İst\!tniŞ 
!erdir. Bu münasebetle dükkanlar, l<ap~n 
mıştrr. Bazı zevatın tevkif edildiği "ÖY· 
lenmektedir. Uzun zamandan beri Ha. 

lep ticaret odaıı reisliiinde bulunan ve 

ANKARA, 27 (Telefonla) - Gümrük amir ve memurlarından ve 
muhafaza müdür/erile memurlarından vazifesi olarak yaptığı veya 
yapacağı islerden dolayı her hangi bir sebep ve bahane ile bahşif ola
rak veya baska adlarla para veya hediye alamamalarına dair kanuni 
layihayı Adİiye Encümeni küçük t~diliitla kabul etmiftir. 

Bu tadilata göre, encümen lciyihadaki inzibati muameleyi göst~ 
ren hükmü tavzih ve ipka etmiş ve adli cezayi tayin eden hükmü lci
yihadan çıkarmıştır. 

Macar Sefiri M. Tahg geliyor 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Macar Sefiri frf. Tahy bu akşamki 

trenle l•tanbula hareket etmiftir. M. Tahy istasyonda Dahiliye Veki
li Şükrü Kaya Bey ve •elaretler er kanı tarafından te'3'i eclilmi,ıir. 

Şeker fabrikasının resmi küşadı 
AN KARA, 27 (Telefonla) - Eskişehir şeker labrikasını.n küşat 

resmi birinci kanunun birinci haftosında yapılacaktır. Merasımde Ba, 
vekilin de bulunmaaı muhtemeldir· 

•• Muhtelit encumen toplandı 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Vilayetler hususi idareleri için Mec

liste te,ekkül eden muhtelit encümen bugün ilk toplantısını yaparak 
riyasete Münür (Gireson), mazbata muharrirliğine Rü1tü (Sanuun) 
kitabete Dr. Rasim Ferit (Urla) Beyleri intihap ederek mesaisine 
başlamıştır. 

Temyiz mahkemesi raportörlüğü 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Temyiz mahkemesi raportörlüğüne 

lzmit Müddeiumumisi Sabri Bey tayin edilmiştir. 

bu defa Nafia nazırlığına getirilen S 
!im Canbal"tı Bey de istifa edenk kabine 
den çekilmiştir. Yakında fevkalade ko
miseı·l.lğin ne1redeceği mühim bir emir -
name b<klerunektedir. 

Halk ve siyasi zümre hükUmeti pro
testo ederek Cemiyeti Akvam nezdinde 
teşebhüsatta bulunmalarını ecnebi sefa· 
retlerinden rica ctmitlerdi. 

Bugünlerde vatani cemiyetinin istik .. 
lal ui'rundaki faaliyetleri §ayanı dikkat 
l::ir safhaya ııirmiıtir. 

Çinde şakiler bir treni 
devirdiler 

HARBiN, 27 (A.A.) - Şakiler Si
berya ekspresini Tsitıikarın l<ırk mil 
prkında yoldan çıkarmışlardır. Trend• 
600 yolcu bulunuyordu. Tren dokoa1> 
kilometre süratle ilerlerken yoldan çık · 
mı' ve hendek içine yuvarlanmıştır. Bü 
çok ölü ve yaralı vardır. Şakilet" sağ ka, 
lanları rehine olrak alıp götürmüşler4it 
Ekspreo ıarktan garbe d<>ğru gidiyOt"du. 
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Tramvay1ardaki harem 
selamlık! 

Aferin Şehir meclisine! .. Tram· 
vaylardaki harem, selamlık usulü-
nü kaldırmakla en doğru bir hare
kette bulundu. 

Cemiyet hayatında harem selam
lık kaldırıldıktan sanro bunu tram
vaylarda ipka ve muhafaza etmek, 
esasen manasız ve abesti. Takrir 
sahibi her kim ise, kendisine sade
ce erkekler namına değil, adalet 
namına da tetekkür edelim. 

Cemiyet hayatında kadının eli
ni sokmadığı hiç bir it kalmadığı
nı, hangi lafı kaldırsak altından 
çıktığını gördükten sonra ona tram 
vay arabasında erkeklerden ayrı, 
hususi, müstesna bir mevki verme
nin ne ile telifi kabil olduğu hayli 
dütünülecek bir meseledir. 

Nazmi Nuri Beyin, hasta ve ih
tiyar kadınların ayakta kaldıkları 
hakkındaki fikirlerinin, hakiki ha
yatta bir tatbik sahası bulmaktan 
çok uzak olduğu, her günkü meş
hudatımızla sabittir. Biz, tramvay
larda ihtiyar kadınların ayakta 
kaldıklarını, fakat buna mukabil 
hotkam ve sapsağlam 18 - 20 yaşın 
daki hanım kızlarımızın ön iki sıra 
da bacak bacak üstüne atıp keyifle 
kurularak onlara yer vermeği hatır 
farından bile geçirmediklerini gör
dükten sonra, bizim, kadınlar için 
tramvaylarda yer ayırmak gibi bir 
fikri müdafaa etmemiz,sadece sa
kat; bir iddia değil,ayni zamanda 
Papadan fazla Papa taraftarlığı gi 
bi lüzumsuz bir gayretketliktir.Nite 
kim Cevdet Kerim Bey, bu noktayı 
kuvveli ve mantıklı mukabelesile 
pek güzel çürütmüttür. 

Yalnız bu müzakere esnasında 
bir noktanın gözden kaçmaması 
kabil olmamıştır: O da, kadınların 
aleyhinde olan bu takririn okun
duğu mecliste miktarı epeyce olan 
bu kadar hanım azalara rağmen 
onlar tarafından hiç bir itirazın 
çıkmamıt olmasıdır. Bunu kadın 
hutkamlığının bir C6eri olarak 
kaydetmekle bir hakikati tebarüz 
ettiriyorum. 
Kadın doktor, kadın avukat, 

kadın zabite memuru, kadın itçi 
olduktan ve hatta bununla kanmı
yarak kadın, asker olmak isediğini 
ileri sürdükten sonra aradaki far
kın, bir eteklikle pantalon farkın
dan batka neye inhisar ettiğini 
sormak İsterim. 

" Meydana düşenin sengi kaza-
dan kurtulamadığı,, gibi erkekle
rin hakkına tesahüp etmeğe kal
kanların da erkeklerin omuzları
nı büken külfetlere tahammül et
meleri en tabii ve mantiki bir ne
ticedir. Gül koklıyanın dikenine 
tahammül etmesi gibi ... 
Kadının cemiyet hayatına teşriki, 

umumi harbin it ve işçi kad
rosunda husule getirdiği botluğu 
doldurmak zaruretinin tevlit ettiği 
bir hadisedir. Erkek iyi bir müs
tahsil olduğu halde kadın, hiç bir 
vakitte İyi bir müstahsil olma
mıttır. Hatta bununla kalmıyarak 
ucuza çalıtmak suretile bizzat işçi 
aleyhine cemiyetin muayyen niza
ı:•,ını bozmuştur. Erkek işçinin yüz
de doksanı kazandığını aktam evi
ne getirerek çoluğile çocuğile pay
laştığı halde kadının yüzde doksa
nı, kazancını pudracının dükkanile 
terzinin tezgahı veya iskarpinci
nin mağazası arasında taksim ede
rek yuvaya eli bot dönmektedir. 
Bu mütaleamızdan çalışıp didine
rek kazancı ile evini besliyen ka
dınlar hariçtir; fakat muhakkak o
lan hadise, kadının iyi bir müstah
silden fazla hakiki bir müstehlik 
olduğudur. 

Dünya kadını, halen cemiyet ha
yatının her safhasına iştirak etmek 
tedirler. Onlar bunu kazanılmış 
bir zafer veya kazanç add!!iiyor
laraa, o halde bizim tahammül etti 
ğimiz külfetlere katlanmağı da 
fİmdiden gözönüne almalıcfırlar. 
Anca beraber kanca beraber .. 

Salahaddin ENiS 

Gayrimübadiller heyeti 
Ankaradan döndü 

Gayrimübadillerin dileklerini Mali
ye Yeki.Jetine arzeı.mek Üzere Anka
raya gilmİf olan Gayrimübadiller Ce
miyeti idare Heyeti azaaından Hüınü 
Beyle Halil Pafa ve Umumi Ki.tip Şa
hap Beyler avdet etınitlerdir. 

Heyet, Ankara~a ....... ~-=-:;hP ... 1·•· - ·· 
namına yeni bono çıkarılması, mali
yede mevcut paran .. n ... c u.4...a~• .. .... .h&. .... 

kadele emrinde buiunan 62,500 lngi
liz liraoının tevzii hakkında Maliye 
Vekaleti nr,-dinde te§ebbü•lerde bu
lunmu§tur. Heyetin Ankara:la §ayanı• 
memnuniyet neticeler eJde ettiği ha· 
her verilmektedir. 

idare Heyeti gelc-cek cumarteıi gü
nü toplanacaktır. HÜ•nÜ Bey, elde et
tiği neticeler hakkında bu toplantıda 
izahat verecektir. 

.__ ________ ..;;;;.. __________________________________________________________________ . 
Rkoao•l 

Kara liste 
Mahkeme kararı olmadıkça 

isim yazılmıyacak 
Ticaret odası Hukuk müıavirliği, 

menafii umumiye aleyhine harekatta bu· 
lunacak ve hile yapacak tüccar icin tu
tulmak istenen karaliste hakkındaki mü 
taleasını odaya bildirmi§tİr. Mü§avirlik, 
meni teftiş kanununun bir maddesine is 
tinaden, karalioteye herhangi bir tücca 
nn isminin derci, ancak mahkeme kara ... 
rile mümkün olabileceği mütaleasında 
bulunmuştur. Keyfiyet, oda idare heye -
tince de bu ıuretle kabul edilmiş ve oda 
nın resen karaliıteye iıim yazmak için 
hakla kazaya malik olmadığına karar v" 
rilmi§tir. • 

Bir senelik takas 
Bir sene zarfında takaı ihracat tet

kik heyeti tarafından 8 milyon liralık ih 
raç muamelesi yapılnuıtır. Son zaman
larda yalnız takaı suretile yapılacak it
hlatfa meşgul olmağa başlayan takas 
komisyonunca da bir buçuk ay zarfında 
3,5 milyon liralık ihracat vesika11 veril
miştir. Takas primleri yüzde 30 - 40 ara 
sında mütemevviçtir. Japon emteasmın 
ithalatına karşı primlerde yüzde elli al
tıya kadar tereffü kaydedilmiıtir. 

Oda idare heyetinde 
Ticaret odası idare heyeti dün haf

talık içtimaıru yapmış ve odanın dahili 
iıler:i ve yeni bütçesi hazırlıklan etrafın 

da görüımüttür. Bu ıeneki oda bütçesin 
da görüımüttür. Bu ıeenki oda bütçesin 
de, nasılsa oda memurlan taavün sandı· 
ğı için sermaye tefrik edilmemiıti. Bu 
seneki bütçeye bu maksatla tahsisat ko 
nulacaktır. 

Afmanyaya yumurta ihracatı 
Alltl6nyanın yılbaıına kadar 37 bin 

kilo yumurta kontenjanından yumurta 
tacirler:iıniz.i istifade edebilmeleri için 
vaktin darlığı nazarı dikkate alınarak 
bazı kolaylıklar gösterilmesi takarrür et 
mittir. Bu cümleden olrak Almanyaya 
gönderilmek üzere vapura tahmil ve tev 
sik edilecek yumurtalar için ihracat ofi
si tarafından hemen vesika verilecektir. 
Bu suretle gönderilecek malların üzeri
ne konulacak mühürlerin Alman güm • 
rüklerinde tanınması için bu mühürlerin 
Alman gümrükleridne tanımnaıı için bu 
mühürlerin numaraları Berlin büyük el
çiliğimi:re bildirilmittir. Halen sebrimi

ze Anadoludan haftada vasati bin san .. 
dık yumurta gelmektedir. Ancak Al • 
manyaıun istediği evsafta olmak üzere 
sevkedilecek yumurtaların tasnifinde tüc 
car müşkülata maruz bulunmaktadır. He 
nüz bu kontenjandan bilistifade Alman. 
yaya hiç bir parti mal scvkedilmemiş -
tir. 

Buğday, Tiftik 
Tutulan bir istatiıtiğe ııöre, 932 se • 

ensinde buğday rekoltesi 1,736,607,238 
kilo iken 933 senes;nde 2,500,989,361 ki 
loyu bulmuıtur. Geçen seneki 3.757,943 
kilo tiftik rekoltesien mukabil bu sene 
ki nkoltcde 5,907,795 kilodur. 

Döviz alım satımı 
Bursada geçen hafta zarfında 11 mil

yon 420 bin 310 frangı Fransız frangı 
ve 6,293,409,00 Ü diğer dövizlerin mu· 
kabili olmak Üzere ceman 17,713,719,00 
frank döviz alım ve satımı vuku bulmuı 
tur .. 

Portakallarımız 
Sovyetler, henüz piyasadan portokal 

almağa ba§laımşlardır. Bir taraftan nak 
)iye ücretlerinin yüksek)' ği, diğer ta
raftan Sovyetlerin mübyaata baş,a.. .. Lı. .... .a 
lan yüzünden mahsulün kısmen çü:-ü -
mesinden endişeler vardır. Ruslann, 
son itil3fname ile piyasamızdan almayı 
taahhüt ettikleri ınikdarda portakal mü
bayasına bir an evvel başlamaln için te 
§ebbü•at icrası lkt .. at vekaletinden rica 
edilınittir. 

Sehrimizdeki fabrikalar 
' 

Sanayi müdüriyeti, ıehrimizdeki fab-
rikalarda istihsalatı, ınikdarlan hakkın
da vekilete bir rapor göndermİ§lİr. Mü 
diriyet, her ay fabrikaların faaliyet ve 
istihsalatı ve amele mikdarlarındaki te -
beddülatı bir raporla vekalete bildire -
cektir. 

Mamul hale getirilen ham 
maddeler 

Mevaddı İptidaiyesi ham olarak İt • 
hal edilip burada mamul halien getiril • 
dikten sonra ecnebi malı İmif giOi eşya 
satıtı yapılması etrafındaki tetkikata e
hemmiyetle devam edilmektedir. Tica • 
ret müdürlüğü, bu işi tetkik için Ticaret 
odasında teşekkül eden komisyon kara
nnı beklemektedir. Gümrük idaresi de, 
bu karara intizar etmektedir. Odada te
şekkül eden komisyon mıntaka sanayi 
müdürü Refik, zahire borsası komiseri 
Akif, oda avukatı Mehdi Sait ve oda aza 
ıından Refik Beylerden müreklcptir. Sa 
nayi müdürü Refik Bey Ankaraya git -
mittir. Bu mesele için de veki.letle te
mas edeceği tahmin edilmektedir. Ko -
misyon, Refik Beyin Ankaradan avde
tini müteakıp kararmı verecektir. Bu §e 
kilde ecnebi malı aatılnan eşyadan baı 
lıcalan en ziyade futbol topu, parlatıcı 
cilalar, aabun, ayakkabı ve kumaşlarda
dır. 

Son haftalık vasati piyasa 
Baılıca ihracat mahsu11erimizin ıon 

hafta zarfındaki vasati piyasa fiytln a
tağıda gösterilmiştir: 

Arpa kilosu 2,19, yumuşak buğday 
kiloıu 3,77, Sert buğday 3,07, kabuklu 
ceviz 10,59, iç ceviz 29,40, kabuklu fın 
dık 19,13. iç fındık 41,65 Siaam 9,24, Af 

Yeni bütçe 
Hazırlanıyor 

Bütçe şimdiki vaziyete 
göre tanzim edilecek 
Belediyenin 934 bütç~i hazırlıkları 

ilerlemektedir. Belediyeler kongresi bu 
sene yapılsaydı, bu kongrede beled.iyele~. 
için yeni gelir membalan bulunabılecegı 
ümit ediliyordu. Halbuki kongre kaldı
ğından belediye bütçeyi m~cut vazi?'e 
te göre hazırlamaktadır. Butçe tan~?' 
edilirken bilhasıa oktruva açığı 7 • 8 yuz 
bin liranın yolduğu gözönünde tutulmak 
tadır. 

Taksim meydanındaki 
bayram tesisatı 

.Şehir meclisinin geçen devredeki i_ç
timalanndan birinde Etem izzet Beym 
verdiği bir takrir üzerine Cümburiyetin 
onuncu yılı kutlulayıfınm bir hilbrım o~ 
mak üzere Taksim abideıi etrafındaki 
tenvirat ve projöksiyon teaisabnın ip.k~· 
ama karar verilmitti. Belediye, meclısın 
bu kararı mucibince elektrik tirketinden 
mevcut tesisab satın almıı ve muamele
si dün ikmal edilmi§-tir. Bundan sonra 
tenvirat ve projeksiyon tertibatı devam 
edecektir. Abide etrafındaki bahçenin 
de yeniden tanzimine ba§lanmıttır. 

Yeni mezbaha resmi 
Mezbahada senebatından itibaren 

mezbaha resmi etlerden kilo batından a
lınacak ve bugünkü tekil terkedilecekti. 
Yeni k0<1ulan otomatik kantarlar da 1 
kanunuıainde batlayacktı. Fakat bu iıe 
ait hesaplar henüz ikmal edilmemiştir, 
Eıasen yeni teklin tatbila için Şehir 
meclisinin karar vermesi 18.zımdır. Hal .. 
buki meclis ancak tubatta içtimalanna 
baılıyacağındn yeni teklin tatbila daha 
uzun müddet kalacaktır. 

Hasekide yeni inşaat 
Haseki kadın hastahanesi yanında ye 

ni yapılmakta olan bir bina hemt;,...ı.,~ 
ve hademelere tahsis edilecektir. Şimdi 
bunların iıgal ebnekte oldukları l~mm 
da da 20 • 30 yataklı bir koğuf tesis e
dilecektir. 

1 an kule~eri yapılacak 
Anadolu Ajansı belediye ile yeni yap 

bğı anlatma mucibince ilin işlerinin yeni 
alacağı tekil hakkını!a tetkikata ba§la
mıştrr. Şehrin muhtelif bulvarlarında Av 
rupadaki ııibi iliın kuleleri yaptmlacak
tır. Diğer caddelere levhalar konulacak 
tır. 

Halin inşası faaliyeti taşladı 
Belediyenin keresteciler yangın ye

rinde yeni muvakkat hali yapmak için 
faaliyete batlanmıştır. Hal arsasının et
rfı kalvanezli saçla tamamen çevrilmit 
tir. Arsanın bir- taraftan da toprk tesvi
yesi yapılmaktadır. 

Bulgar belediyecileri Yalo
vaya gitti 

Şehir iıleri haU ,nda tetkikatta bu
lunmak üzere şehr:mize gelmit olan 
Sofya Belediye Meclisi azasından M. 
Açkoff ve Sofya Belediyesi umurubay 
tariye müdürü M. Kalojanoff dün Ya· 
!ovaya gitmi~lerdir. Bulgar dostları· 
mız, Y: 1ovada Millet çiftliğindeki 
fenni authaneyi ziyaret edeceklerdir. 

Akıl hastalıkları ve gençlik 
Buııün saat 18 de Halkevinde ordi

naryüs Mazhar Osman Bey tarafından 
bir konferans verilecektir. Tıp Talebe 
Cemiyetinin tertip ettiği bu konferan
am mevzuu ''akıl haıtahkları ve genç
lik,, tir. 

yon İnce mal kilosu 655,88 Afyon kaba 
mal kilosu 639,57, ku§yemi 3,92, pamuk 
34,71. Urfa sade yağı 120, Birecik, An
ten aade yağı 113, Mardin, Diyanbekir 
ıade yağı 95,625. 'Erimi} Erzurum ve 
Kars yağlan 85, 75. erimemi§ Erzurum 
ve Kars yağları 75, tiftik 49,99 yağlı 
beyaz peynir teenkesi 539,9, yağlı ka -
pır kilosu 46,67, çimento 50 kiloluk çu 
valı 146,50. birinci mal ıabun okkası 
26,50, ikinci mal aabun okkası 25,50. 
Trabzon yağı 87,50. Yumurta iri boy 
sandığı 2650, yumurta ufak boy sandı
ğı 1883,30. Zeytin karışık okkası 20 ku. 
l'U§. 

Evvelki hafta yumurtanın iri mal san 
d/ğında 1, ufak mal sandığında iki lira 
tereffü görülmüttü. Geçen hafta zarfın
da ufak boy yumurtaların beher sandı
ğında 3 lira kadar düıkünlük kaydedil • 
miıtir. 

Geçen hafta ltalyaya 931, Fransaya 
565, ispanyaya 313 sandık yumurta ib
rç olunmuıtur. Sadey~ları·nda Urfa ma 
lrnda 10, Diyarıbekir malında 2,5, Erzu
rum ve Kars mallarında 5 kurut düıük 
lük vardır. Benzin, petrol, çimento, 
kahve, ıeker, sabun ve pirinç Piyasası 
dur~ndur. 

lizol, naftalin 
Maden kömüründen katran, lizol, 

naftalin gibi bazı maddeler İstihsal et • 
mek için Zonguldakta bir fabrika açıla
cağı kuvvetle söylenmektedir. lkbsat 
vekili Celal Bey, böyle bir fabrika hak
kında tetkikat yapılması için alakadar· 
Jara emir vermiştir. 

Kontenjan kalkmayor 
ANKARA, 2ü - Kontenjanın kaldı 

rılacağına dair bir gazetenin neşrettiği 
haberin katiyen asıl ve esası yoktur. 
Hükumet iptidai maddeler hakkındaki 

muafiyeti kaldırmak niyetindedir • 

Mahkemeler•• 

Mucip B.in tahliye 
Kararı ref edildi 
Taharri memuru Remzi 

Ef. serbest bırakıldı 
Serkomiser Mucip ve merkez memu· 

•u Hulusi Beylere .Ut rüıvet tahkikatına 
devam edilmektedir. 

Her iki hadisede de rüıvet itinde mu
tavauıt vazifesini ifa ettiği için hakk:m,. 
da takibat yapılan ve derdest edilmit bu
lunan taharri memuru Remzi Efendi hak 
funda tabliye karan verilmittir. 

Müddei umumilik ağır ceza nezdinde 
bu karara itiraz etmİ§ ise de ağır ceza 
reisliği bu itirazI varit gönnemiıtir. Rem 
zi Efendi tahliye edilmi§tİr. 

Serkomtser Mucip Bey hakkında da 
yeniden tabliye karan verilmiş, fakat bu 
lıarara tekrar itiraz edilmit ve ağır ceza 
mahkemesi tekrar tahliye kararını re/et
mişti. Binaenaleyh Mucip Bey tabliye 
edilmemiıir. 

Karmanyola mı? 
Yapmnda çalıttıkları Li.tif Efendi 

isminde bir adanun tehdit ile ve aokak 
orlalında üzerine hücum ederek zorla 
paralarını almak istemekten suçlu Yu
nuı ve Retit Efendilerin mahkemelerine 
dü nağı cezada devam edilıni§, fl'hitJer 
dinlenmİJ, ınuhakeme karar tefhimi için 
başka gÜne bıralalmıttır. 

Bayram sokağı cinayeti 
Bayram sokağ>nda Zeki Efendiyi öl

düren Sait ile bu kavgada ittirakleri o
lan Murtaza, Ounan, ve Mu7affer f'f • .,. 
djlerin muhakemelerine dün ağır cezada 
devam edilmiştir. 

Maznunlardan kavgaya ittiraki olan
ların aon af kanunundan iıtifade etmele
ri icap ettiği için ıabıkalarının sorulma
ıma karar verilmi.ı, muhakeme bunun i
çin başka güne bırakılmıttır. 

163 kusur liralık zimmet 
Danca giimrük memuru iken 163 kü

sur lirayı zimmetine geçirdiği zannile 
iıten el çektirilen ve aynca bazı eıyadan 
gümriik rami almadan geçmesine izin 
vermeketen suçlu bulunan Sadri Efen
dinin dün mevkufen ağır cezada muha
kemesine başlanılmııtır. 

Sadri Efendi isnat edilen cürümlerin 
hiçbirisini yapmadığını iddia etmiş ve 
bunlan vesaikle ispat edeceğini bildir
miştir. Muhakeme bunun için başka gü
ne b'Takılımttır. 

GJmrUk beyannamesini 
tahrif davası 

Ağırceza mahkemesinde bir 
gümrük nizamnamesini tahrif davaıı rü
yet edilmiıtir. Davanın maznunları ko
misyoncu Danyal ve Nuri Efendilerle 
Sabık gümrük memurlarından Sadri E
fendidir . 

Evraka nazaran bunlar Perapalas ote
li tarafından Avrupdn getirtilen 60 • 70 
pirinç karyolanın gümrükten geçirilme· 
ıi muamelesi esnasında beyannamelerde 
tahrifat yapmıflardır. Her üçü de bunu 
reddetmekte : (Biz sadece muamefe yap 
brdık, vezneye para yatırdık. Parayı o
telin sahibi Müsbah Bey bizzat kendi a 
damile vezneye yatırttı.) demitlerdir. 

Muhakeme tahkikatın tevıii ve Mas
bah Beyin şahit ııfatile mahkemeye cel 
bi için başka bir gÜne bırakılmıştır. 

Yeni icra memurları 
Yeni icra memurluklarına tayin edi

len hukuk mezunu hanım ve efendilere 
dün tebligat yapılmııtır. Yeni memurlar 
cumartesi gününden itibaren vazifeleri
ne baf)ayacaklardır. 

l'oll•t• 

Pıçaklı adam 
Beyoğlunda mah .. ııe araaında şüp

heli vaziyette dolaşmakta olan Ada
pazarlı Yusuf zabıtaca çevrilerek üs
tü aranılmıt, Üzerinde büyük bir pı
çak çıkmıştır. 

Evde hırsız 
Fenerde Demirhun mahallesinde 

Çıkmaztulumba sokağında 9 numara
Jı evde oturan Hatiçe Hanrm polise 
müracaat ederek evde bulunmadığı 
bir sırada ayni ev<'<" oturan Halime 
Hanım tarafından altı lirasının ça· 
hndığıru iddia etnıi,tir. 

Elektrik cereyanı bir adım 
öldUrdU 

Eyüpte lslam çeşmesi yokuşunda 16 
numaralı evde oturan Mehmet Lütfü 
Efendi dün Beyazıtta Elektrik Şir
ketinde çalışmakta iken cereyana ka
pılmış ve ölmüştür. 

Esrarkeş 
Ortaköyde Piımişoğlu sokağında 

19 numaralı evde oturan aabıkalılar
dan Hasan Çavuşun karısı Şükrüye 
iki dirhem miktarında esrar ile bir 
nargile lülesi ve iki kamııı karakola 
teılim etmittir. Yakalanan Hasan 
Çavuşun üzerinde 6 dirhem esrar lıu· 
lunmuştur. 

Sızan sarhoşun cebinden 
Beykoz fabrikasır:da çalııan Galip 

İsminde birisi fabrika civarında arka
daılarından Ahmet, lıhami, Y akup, 
Mustafa namında dört arkadaşı ile 
birlikte rakı içmİ§ler ve bunlardan 
Galip fazla sarhot olarak dı§arıya 
çıkmış bir hendeğe düşmüştür. Arka
sından llhami Calibi aramağa cıkmış 
ve fazla içkiden sızmış olan Galibin 
cebinden 40 lirası ile bir altın lirasm.ı. 
çalmıttır. Bu iddia üzerine llhami ya
kalanmıştır. 

~ıuhtar mı, 
Doktor mu? 

--o-~ 

Bir ölü için defin ruh!:a· 
tiyesi vermiş 

Y atacıkta bir Ermeni çocuğu ölmüş
tür. Cesedin gömü1meıi için umumi hıf 
zıasıhha kanunu mucibince mahalli dok 
torlarından defin nıhsatnamesi alınması 
li.znndır. Böyle yapıhnamı§, muhtardaiı 
bir ölüm ilmühaberi aiınmıı ve ceset lı
tanbula ııetirilerek gömümüıtür. Yol -
suz olan bu hareketten dolayı alakadar 
memurlar hakkında vilayetçe kanuni ta 
kibta batlanmııtır. 

Tavuk kolerası 
Şarköy kazasının Erikli ve Malkara

nın Danitment köylerinde çıkan tavuk 
kolera11nın önüne ııeçildiği dü telgraf • 
la vilayete bildirilınittir. 

Takas işleri 
Takas komisyonu ithali.t iılerile met 

gul olmaktadır. Şahadetnamelere muka
bil ithalat için dün otuz beyannameyi 
l'İze et:miıtira 

Tapudaki suiistimal 
Tapuda suiistimalden üç memur hak 

kında Vilayete gelen evrakın idare beye 
tince tetkik edilmeğe baılanmı§tır. Bu
gÜnlerde karar verilecektir. 

lnhl•arlarde 

Afyon alımı 
Eski mahsulden alış 

fiatları artırıldı 
Uyuıturucu maddeler inhisarı ida

resi, 23 teırinisaniden itibaren eski 
mahsulden afyonun ahı fiatlerini art
tırmıttır. idarenin yeni mübayaa fiat· 
leri §Unlardır: 

11.5 morfinli malların beher morfi
ni 62 kuru§tan. Okka•ı 914 kuru§ 66 
santim. 

12 morfinli malların beher morfini 
64 kuruştan okkas. 984 kuruş 75 san
tim. 

12,5 morfinli malların beher morfi-
ni 65 kuru~tan ol:kası 1041 kuruş 
62.S !\Antlm 

13 morfinli afyonu beher morfini 
67 kuru .. a., ..ı. .t 1. v Kuruş b4!,5 aantim. 

Maarifte 

inkılap enstitUsUnde dersler 
Üniversite yeni inkıli.p enstitüsünde 

tedrisata 1 kanunuevvelde başlanacak -
tır. Enstitü tedrisatı iki kısımdan mü -
rekkep bulunmaktadır. Birinci kıum ted 
risat konferanslar teklinde olacak ve ilk 
devrede Sivas mebusu Şemsettin ve Ta 
ıı:r Beyler konferanslar vereceklerdir. 
)kinci kısım tedrisat dersler teklinde ola 
cak ve Yusuf Akçora Beyle Sadri Mak· 
sudi Bey ilk devrede ders vereceklerdir. 

lstanbulda okuyup yazanlar 
çoğaldı 

lstanbul mıtnakasında bu sene halk 
dershanelerine rağbet azdır. Halbuki 
me .. lelıeti nher tarafında halk dershane 
lerien büyük bir tehacüm olduğu gelen 
malümattan anlaıılmaktadır. Yapılan tet 
kikatta lstanbul mıntakasmda odaba z.i. 
yade okur yazarlar ve münevver kütle 
toplandığından okuma yazması olma -
yanların zayıf bir ekalliyet teşkil etme
ıinin bu neticeyi doğurduğu anla§ılmış- .' 
br. 

Kalabalık liselerde 
Bu ıene liseler çok kalabalık olduğun 

dan baz1 liselerin ikinci de.vre muallim· 
liklerinde münhaller vardır. Bu münhal· 
]ere ekseriya muallim ~roıu müaaıt o
lan birinci devre muallimlerinin vekalet 
etmesi lizun gediği halde bazı mektep
lerde bu yapılmamaktadır. lstanbul kız 
lisesi ikinCi devre riyaziye muallimliği 
de senebapndan beri mualliminin mezu
niyet almasından do~ayı münhal bulun· 
maktadır. Bu yüzden bu devre talebesi 
bazı şubeler tarafından müsteına olmak 
üzere riyaziye dersi alamamışlardır. Cu 
martesi günü başlıyacak olan birinci hu 
susi imtihanlarda bu talebenin vaziyeti 
fena bir mevkie düteceğinden çocuk ve
lileri yüzlerce imzalı bir İstida ile Maa
rif vekaletine müracaatta bulunmuşlar
dır. __ .,. __ 

Edirnenin bayramına 
iştirake gidenler 

Edimenin kurtulu§ bayramma işti
rak için gitmit olanlar avdet etmitler
dir. Heyet, avdeti<> Alpullu fabrikası
nı gezmiı ve fabrikada kendileri izaz 
ve ikram edilmiştir. 

Fabrika, kısa bir zamanda çok le· 
Yessü etmİf ve eıki Alpul!u, timdi bü· 
yük bir sanayi merkezi halini almıştır. 

1 KU9Uk haberler 1 
• Akay idaresi, Anadolu sahilinde

ki bazı iskeleleri tcıı!.nİr ettirmektedir. 
" Bu ay zarfında muhtelif esnaf 

cemiyetlerinin yeni Ldare heyetleri in~ 
tihabatı yapılacaktır. 

• Ticaret Odası, limanımızın bet se· 
nelik kömür faaliyeti hakkında veka
lete gönderilmek. ij~,eere bir rapor ha· 
zırlamaktadır. 
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Kadınlar ve yol parası 
Her ıey neyse ama yol parası '\·er· 

melerine razı değilim. Bir sabah ga
zete.si kadınlardan da yol parası alın .. 
mak tasavvurundan bahsetmektedir. 
Ben bunu doğru bulmam. Çünkü; er
keklerin bile vermesini doğru bulmu
yorum. Bu it vaktile bedeni bir mec
buriyetti. Sonradan paraya tahvil e
dildi. Haydi diyelim ki; erkekler bu 
yapılan yollardan istifade ediyorlar, 
lakin hangi hannnımız şehir hududu 
haricinde bir J:dım atmııtır da ondan 
yol parası alacağız. 

Hem bu parayı dönüp dola§ıp ııene 
erkE1.lı:ler verecek değiller mi?. O hal
de kadınlara yüklenen külfet bunun 
neresinde? F arzedellın ki; kadın!ar 
yol para.smı vermediler, jandarmalar 
yakapa,ça onlan erkekler ııibi yol yap· 
mağa mı sevk.edecekler?. Bence bu o
lacak şey deeildir Çünkü yol yapma
ğa sevkedilen hanımların yerine neza· 
ket icabı erkekler çalışır, berikiler de 
manikür yaparlar .•. 

Vazgeçmeli elendim! Kadın kısmile 
uğraımaktan vazg--çmeli. Çünkü pek 
tekin olmadıkları anlatılıyor. Frenkle
rin eski bir darbım•aeli vardır. (Kadın 
parmağı aramalı) derler. Onlar her 
yere girer ve eklerini bel1i etmezler. 
Bu yol parau meııe!esi d~ muhakkd 
gene onların bir işi-iir. Bu suretle er
keklere çifte yol parası verdirecekler 
dir. 

Tramvay kazaları!. 
Dikkat ediyor mu•unuz?. Şu bir iki 

gÜn zarfında bir haylı tramvay kaza
sı oldu. Belki teaadüf, belki değil! 
Mahiyeti ne olursa olsun bu kazalar 
feci seylerdir. 

B~nların sebeplerini araştırı ·ken 
insanın gözüne bir şey çarpıyor. ~a
bah, öğle akJam ... lnsanlann şehirJ.,. 
ki seyrüseferleri saatlerinde b;.,iyük 
tramvay hatlarına şöyle bir bakınız •• 
Tramvay ar•baJan azami yüz metre 
fasıla ile biribirlerini takip ediyor. 
Ben Avrupada bir çok yer gördüm. 
Hiç bir şehirde bizimki kadar aık ve 
sıkışık tramvay servisine tesadüf et
medim. Şehırde h31k çok! Yolcuya 
vasıtainakliye lizım. Ortada bir tek 
tramvay var. Otobüs gibi, metropoli
ten gibi şeylt>r yl"..-!. Tramvay Şirketi 
de halka ki.fi gelec .. k' kadar araba ça· 
lıştırmağa kalkınca it sıkışıyor.. Ak
şamlan zaman oluyor ki BeyoğJ.unda 
bir taraftan öbür kıyıya g"çmek için 
be şon dakika beklemek li.zım ııeli· 
yor. Esasen •okaklar da dar. Bu ka
dar dar sokak, bu kadar çok araba "e 
bu kadar az intizam olunca kaza vu
kuuna şaşmamak icap eder. Ama bu· 
na bir çare aramak li.zım gelmez mi? 
Orası bize ait değildir. Bırakalım Rü
failer karışsın! ..• 

FELEK 

Üniversitede 
Lisan dersler; 

-o--

Nazari, ameli iki kısımda 
dersler başl.yor 

Üniversite lisan mektebinin tali· 
matnamesi hazırlanmı§tır. Bu tali-
matnameye nazaran mektep Edeb;.. 
yat Fakültezine m~ıbut olacaktır. 

1 ki.nunr,.,vvelde tedriıata başlana. 
cak olan mektep iki kısımdan mürek
kep olacaktır. Birinci kısım pratik 

tedriaat için<iir. Eu btımda fakülteler 
talebeai lisan bilgilerini takviye eôe
ceklerdir. Mektebe devam mecburiye .. 
ti vardır. imtihanlarda kazanamıyan
lar bu kurslara devnm edemiyecekler• 
dir. iki sene üst üste liaan imtihanla· 
rında muvaffak olamıyanlarm fakül
teden kayıtları silinecektir. 

ikinci kısım, nazari kıaımdır. Bu 
kısımda lisan hocası yetiştirilecektir. 
Bu k"ım da eski ve yeni liaanlar ol
mak Üzere iki kısımdır. Eski lisanlar 
kısmında latince, yunanca ve eski 
şark lisanları tedrisatı yapılacak, ye
ni ]İıanlar kısmında da franaızca, İn
gilizce ve almanca bulunacaktır. 

1 BORSA 
<it Bankaomdnn alınan cetvelidir) 

27 Teşrinisani 1933 
Akşam f'iatları 

1 at ikrazlar Tabvil5t 
lstkrazı dahili 96,SO Elrktrik - .-
1933 lati.lı:ra.zı 97,50 Tram•ay - .-Şark D. yollan 2.45 

Tünel D. Muvahbide 53 
Gümrükltt 7 ,80 Rıhtım 17,7!f 
Sa1d mahi 6 A .... dolu 1 45,50 
B•idat 9,25 •• il 47.-
T. askerİJ• 9,50 Mümessil 51 ,SS 

ESHAM 
1, Banlca•ı Na· Telef ~ " il 79 
ma !1,55 Bom.on ti 18,6' 

" " Ham.Une 9,70 Terk!>s 2 
" 11 Mües•i• 104 Çimento 11.90 

Tram••Y 46.50 ittihat dey. 17,70 
Anadolu Hisse 27 .l." Şark der .. ı . 
Şir. Ha1rire ıs Balya 1.85 
Reji 3.50 Sark m. eı=za 2,85 

ÇEK FIATLARI 

Parİ• 12.06 Prai 15.!lt 
LondFa 698 Viyana 4.28 
Nüyork 74.85 M,.d .. it 5.7825 

l\filano 8.97 Berlin 1.97,83 

Brüksel 3,38.35 Belsrat • 3515.75 
Atina 83.02 Zloti 4.21.25 

Cenevre 2.43.625 Peıte 3,53.75 

Amstterdam 1.17.131 Bükreı 79,55,25 

Sof ya 65.69.25 Moskova 10S2 

NUKUT (Sat·ı) 

Kurut Kuruı 

20 f . Franaı:ı: 167 1 Şille. A•. 2450 
1 lıterJin 6.~8 J 1 Pez.eta il 
1 Dolar 130 1 Mar~ 49 

20 Liret 223 t Z.loti 2~,-

:>o f . Be!çi1~• 117 ıo Ley 023 
20 Drahmi 24 20 Di.~ar 46.-
20 1. Jı~içre 818 1 Çeroo•iç 
20 Le•• 25.- 1 Ahnı 9.3~ 

21 Kur. Cek. 118 t Mec:idi1• 0,34 
ı Florin 83 Ban&&n.ol 2.33 
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tsütun dünyada tanınmış ve mükemmel ıarkıları, İstanbul'da "TROPICAL - E.Aı Kc..::ı.S,, 
revüsünün büyük muvaffakiyetini teşkil etmiş olan 

Kültür nedir ? 
Karısı iki sene evvel vefat eden Aziz 

Nadir Bey bir ıene evvel kocasından 
boşanan Naciye Hanımla ikinci defa °" I 
!arak evlenmişti. 

AŞK TANGOSU (Es war-einmal ein Muzi~~s ... ) 
2 

Küttürlü bir in•anın faaliyeti da· 
ima terakki halindedir. O derece ki, 
zamanımız ilimlerinden birisi pek 
doğru ola~ak fÖyle diyor: "Okumu§, 
öö-renmit, v"' bir de kültürünü bitir· 
..:iş insanla~ yoktur. Belki hiç dur• 
maksızın :zihnini terbiyeye çalışan in 
sanlar vardır/' Bu sözün manası, kül
türü insanın bulunduğu noktadan da 
ha ileriye gitmek, elde ettiği netice· 
den daha iyi netice almak hususunda 
ki iradesiyle tarif demektir. Azize 
kabilinden olan, y2ni kültür ol.mıyan 
bilğilinin diğer kaşif sanatı şudur ki, 
bu bilgi ne kadar taaccübe şayan, ne 
kadar ince ve bazı ihtiyaçlara ne ka 
dar uyğun ~,]ursa olsun, bunun ser ... 
bes t araştırmadan zuhur etmemiş ol· 
ması, düşünülerek yapılnıış bir ıeyi 
tazammın etmesi, ve kendisinin de sı 
ra kendine gelince başka bir şeyi kur 
tarmağa alet olmamasıdır. Bu bilgi 
hariçten emrolunan bir kaideye müna 
kaşasına mütavaattan ibarettir, bir 
kölenin efendisinden aldığı emri har .. 
fi harfine icra etmesi gibi bir şeydir. 
Böceklerin ahvalini tarassut eden ha 
zı 8.Jimler o böcekleri iciare eden bu 
azize, ferdin istitaati o nisbette olan 
bu kuvvete "kovan ruhu" ve yahut 
''karınca lık ruhu" ismini verıni~lerdir. 
Bazıları da "ırk dehası" diyorlar. Bu 
ruh ferde ekseriya öyle bir iş emre· 
der ki, onun hayatına mal olur, fakat 
b"na fedakarhk i•mi verilemez. Çün· 
kü fert onu i_ş !erken vereceği yalan 
veya uzak n e ticeleri teferrüs etmez. 
iptidai insan da böyledir. Onun üze· 
rinde bir sürü harici kuvvetler, müb
rem adetler hakimdir. o bu adetler 
meşru mudur, değil midir? Hiç hatırı 
na "etirmez. ancak onun doğdu~u 
günd on son nefesine kadar hare· 
k etle,..·.,· ·-. c:,ı kı ... ·· ·•k ; ... Arı !> 

van rı..ıbuna .. k;van zihniyetine" i~aate na 
sıl mecbur ise iptidai insan da "ka .. 
bile ruhuna" esirdir. itte insanı bu e
saretten kurtaracak kültürdür. 

Tenkit melekesi ' 
Bununla berab .. r, kültürlü bir in

san, içtlmai mecburiyetlerin hepsini 
ilga edemez, fakat onları muhakeme 
ed.r, hangiLr:ne riayet etmek, han· 
gılerine karşı gelmek münasip olaca
ğını kendisi kararla§tınr, mevcut an
aneleri iyi mi, fena mı kendi.si muva 
zene eder, iyi ve l.Pznnsa kabul eder, 
11..hülisa kend 's'nde tenkit melekesini 
inlt;İşaf ettirir. Kültür ismine 18.yik o
lan bilginin ilk aıfatlan işte bunlar· 
dır. Ancftk bu bilgınin lüzumundan 
fazla ihtisaslı olınaması icap eder. 
Me•ela büyük bir mağazada çalı
şan bir memur farzediniz ki, her do 
lap!.aki eşyanın birer birer fiatini bi- . 
liyor, her dolaptan ne satılmışsa hep 
aini biliyor, ve yahut bir ihracı>t ko
misyoncusu farzediniz ki, bütün mem 
leketlerin gi•mrük tarifeleri ezberin· 
d edir, yahut bir koılekııiyoncu farzedi 
niz ki, elindeki pertevsizlc muaye
ne et :iği bir.lerce kellb>k veya posta 
pulunu unu!mamı~~ fakat bu meziyet 
!erinden dolayı o adamlara kültürlü 
insan denilemez. - ikincisi bu bilgi 
te~mmülü dağıtmamalı, tecessüs ve 
tefaJ.hus hasletini söndürmemeli, zih 
ninde uyuşukluk husule getirmemeli, 
bili.kis hürriyetimizin emrine imi.de 
yeni bir kuvvet olmalıdır. Yazık o 
bi!giye ki, her ~eye cevabı hazırsa, 
ve eğer ara.stmna hasletini öldür
mişse, o biçım bilgileri olan bilgiçten, 
her şeyi öğrenmek için çırpınan cahil 
daha iyidir. 

Kültür, hiç bir cevaptan daimi bir 
surette hoşnut olmıyan bir zihinde 
bir çok .sualler uyandırrr. 

insanın başlıca tetkik mevzuu yi
ne insanın kendisidir. Fakat bu kada 
rmı söylemek kôfi değildir. Hiç bir 
dar bilginin kültür olmadığını söyle
miştim. Ancak bu tenbihin elzem bir 
rnütemmimini de ona ili.ve etmek 18. .. 
zımdır: Yani eğer bir bilgi insanın 
kendisine de te~mil edilmemişse dar 
bir bilgi add~dilmelidir. Herkesin bil
diği bir şeydir ki, insanın merakr iki 
Aleme tf"vercüh eder: Birincisi l?ÖZÜ· 
nün gördüğü, ku!ağınln İşittiği, clinEn 
h.1ttuğu maddi ilem ki, bunların, u
sulüne tatbikan, tetkiklerinden ilim .. 

!er doğmu,tur. ikinci alem, şuurumu· 
zun eriıtiği ihtisaslar ve fikirler ale
midir. Bu alemi bilmek demek"· insa· 
nm etini, kemilini, •İnirlerini bilmek 
demek değildir. Düıünen insanı ya· 
hut daha geniı bir tabir ile acı duyan, 
sevinen, istiyen, heyecanlanan, idrak 
eden, anlayan, muhakeme eden, ha
diselerin sebep ve hikrnetini tayin ey 
liyen, ketfeden, ke1ıdisine bir takım 
hareket ve ahli.k düsturlan veren, 
bazı akideler kabul eden, akıbeti ne 
olacağını düş!inen adamı bilmektir. 
Batını hayatımızın bu bilişini, alimler 
ediplere, ahlikçılaıra, psikoloğlara, 
feylesoflara bırakımı görünüyer!ar. 
Halk ta bu biliıi umumi faydası olını· 
yan bir ,ey sayıyo/'. Yahut romancı .. 
ların yahut dram müelliflerinin tahay· 
yül ettikleri yalan!"' _ -ik; \· 
zer olduklannı ispata yarayan bir §ey 
addediyorlar. Onların nazarında bu bi• 
li§ zinet kabilinden olduğu ıçın ı :::ı ı>at 
çı bir zihin onu ihmal ederse haklı· 
dır. 

Vakıa bu ilim uzun müddet ih· 
mal edilmiş. ve dikkat ve tecessüs na 
zarları insanın batmi bayatı Üzerine 
çevrilmezden evvel hep harici i.lem 
yani görünen dünya üzerine atılmıftı. 
Eski Yunani~tanın ilk mütefekkirle .. 
ri, hep maddi eşyanın asli unsuru ne .. 
dir, alet midir, bava mıdır, su mudur, 
yoksa halanın birbirinden ayırdığı zer· 
reler midir? Diye araştırıp durmuı· 
!ardı. Vakıa onlar haıkm anlıyabiıe
ceği dereceden yüksek meseleleri de 
düşünmü~lenli. Fakat bu'11ar görünen 
harici ve maddi al.-me ait şeylerdi. 
insanların bu merhaleyi aımaaı için 
çok zaman geçrnittir. Bunun •ebebi, 
insan için hô.diselerin ve e§yanın :se
bep ve hikmetlerini ara§tırmazdan 
evvel karınlannı doyurmak li.zımdı. 

Zamanımızda felsefe tarihiyle ehem· 
miyetli bir surette meşğul olan Höff. 
ding şöyle diyor: "Bizim tabii ve İm· 
mediat yani ilk hayatımız hissi idrak 
ve tahayyül içinde geçer, teemmül i
çinde geçmez. Bunun sebebi insanın 

speculatif yani akli nazariyeler ile 
iştigalden evvel pratique yani ameli 
olmasıdır. Onun hariçle uğratabilmesi 
için kendisiyle meşğul olması İcap e
der, çünkü iyiliği ve fenalığı buna ta 
bidir. insanın kendı varlığını kurtar• 
mak için giriştiği mücadelenin ilk saf 
halarında, kendisini mütaleasından zi 
yade, etrafındaki hayvanların, ve di
ğer İnsanların hayabnı~ oebatların ve 
meyve !erin ~ekil ve heyetini, gökteki 
yıldızların yürüyüşlerini tetkik eyle
mesi elbette daha lüzumlu ve mühim 
idi. Velh&sı! ''Kendıni t<\ru" düsturu .. 
nu bir hikmet kaidesi olarak kabul e• 
debilmek için kültürün yüksek bir dere· 
ceai lô.zmıdı. insanın her ıeyden ev· 
ve] yine insanı tetkik etmesini birin· 
ci defa olank f<'ylefoslı.ra tavsiye e· 
den Sokrate olmuştu. Arcak onun bu 
tavsiyeden maksadı şimdiki bildiği· 
miz psikolojiyi yapmak değildi. Fa
kat bu öğütte ameli bir menfaat var
dı, zira kendini bilC'n bir adam hangi 
işi başarabilir, hangisini ba§aramaz, 
onu kestirebilir, bnnun gibi kendini 
tanıyan bir adam başkalarını da ta
nır, hiç oimzzsa onların kendisinin 
halleriyle müıterek olan hallerini bô
lir. Sokrate'nin zamanında ''Sofist" 
ismiyle maruf bir takım feylesoflar 
vardı ki, bunlar talebeye nutuk söyle 
mek sanatini öğretiyor1adı. Bu sanat 
aayesinde halka güzel nutuklar sÖy· 
lemek, teveccühlerini ve muhabetleri 
ni kazanmak, ve nihayet intihap za .. 
manında kendilerini iktiı;lar mevkiine 
İntihap ettirmek maksadı takip olu· 
nuyordu. iktidar mevkiine de memle
kete hizmet için d'!'ğil hasis emelleri· 
ni tatmin etmek için arzu ediyorlardı. 
Sokrahn maksadı ise İnsanın efaline 
sebep ve saik olan gayeleri araştır .. 
mak ve nihayet doğruyu bulmaktı. 
Bu sebeple Sofistlerin bilgisine secien
ce sans conseince yani vicdansız ilim 
demişti ki, ' 'Rablaio''nun pek haklı 
bir ihtarı vcçhife bu ilim ruhu tahrip 
etmekten başka bi• şey değildi. 

Mehmet Ali AYNI 

Böyle ikinci defa izdivaçların bir mah
zuru vardır. Her iki taraf ta, müıterek 
hayata "eski rejim,, den kalan bir çok 
yeni münasebetler daha getirirler. 

Aziz Nadir Bey ekseriya eve dönüş• 
!erinde salonlarında tanımadığı bir kadın 
ve erkek veya bir iki kadın görür, ka• 
rısı Naciye Hanım da bunları kocasına 
takdim ederdi: 

1 
- Eski ahbaplar11D1Zdan filan hanım , 

ve falan Bey .. Yahut' 
- Mekteptenberi arkadaıım Halime 

Rıza Hanım .. 
Aziz Nadir Bey hürmetle başını eğer, 

misafirlerin ve yeni tamşıkların ellerini 
sıkardı. Bu muaşeret kaidelerinin tatbi
kınde zahiren ma:mnun ve sevimli görü
nürdü amma, halrikatte bütün bu yaban· 
cı insanların karısını kendisinden evvel 
tanımış olmalarını kıskanırdı. ::.onra bu 
eski tanıdıklar hakikatten çoktu, her 
gün yenisi geliyordu. Aziz Nadir Be:1 
yin asıl garibine giden nokta, karısımn 
misafirleri varken salona girdiği zaman
lar sıkılıyormuş gibi bir hal alınası idi. 
Her halde kendisinden bir şey saklanı· 
yordu. Fak at ne? 

Tesadüf, bir gün bu sırrın anahtarını 
onun eline verdi. Karısı evde yokken, 
kapı çalındı, tanımadığı bir kadın içeri· 
ye girerek Naciye Hanımı sordu: 

- Bana söz vermişti, bokliyecekti, 
dedL Evde olmadığına göre, acaba ben 
daha mı erken geldim? 

Aziz Nadir B. yeni misafiri salona 
adlı ve yalnız bırakmamak daha lribarca 
bir hareket olacağını düşijndü. Bir şey 
söylemilj olmak için sordu: 

Naciye Hannru:n tanıdıklarından mı .. 
ıınız efendim? 
Kadın: 
- Evet, dedi, daha doğruau Naciye 

Hanımın tanıdıklarından Melahat Ha. 
nımın komşusuyum. Zten beni de Me
lihat Hanım Naciye Hanıma tavsiye et .. 
mişti. Beni kabul edeceğini haber vermİ§. 
Memnun oldum. Çünkü o kadar iyi ha· 
kar ki .• 

Aziz Nadir Bey §a§ırdı: 
- Neye bakar? 
- Refikapız Naciye Hanımın ele bak· 

makta harikulade bir kuvveti var. Nasıl, 
bunu bilmiyor musunuz? Bir çok ele ha· 
kan kadınlar onun payesine yetİ§emez• 
ler. Eğer Naciye Hanım ellerine baktık· 
!arından para alsa, şimdiye kadar büyük 
bir servet sahibi olurdu. 

Aziz Nadir Bey hakikati bu suretle 
öğrendi. Demek ki karısı ötekinin beri· 
kinin ellerine bakarak istikballErini oku· 
yordu. Tuhaf şey ki, Aziz Nadir Bey 
bundan hiç hoşlanmazdı. Hurafelere kat• 
j)·en inanmaz, falcılara gidenlerle alay 
ederdi. Halbu ki işe bakın, kar;sı düpe· 
düz falc;ıhk ediyordu. 

Demek ki karısı ele bakmağı kendine 
bir zevk edinmiş .. Gene muaşeret kaide
lerinin çenberi iç'nde, daha lüı.ıytru bi· 
le bilirmedikleri kısa evlilik müddeti 
içinde karısına ağır bir serze~şte bulun .. 
mak İ:;temzdi. Epeyce düşündük1:en son .. 
ra, .nihayet meseleyi bir ' lisanı münas:p
le karısına açmağ·ı muvafık l:ıu!du. Ak· 
şam Naciye Hanım: 

- Tebrik ederim, siz istikbali keşfe• 
dermişsiniz de benim haberim yok. 

Naciye Hanım biraz mahcubane ce· 
vap verdi: 

--.- Ben sizin bunu bildiğinizi zannzdi .. 
yordum. Yoksa ho1unuza gitmiyor mu? 

EYet, hiç te hoıuna g ' miyordu, fakat 
yeni evli oldukları için bunu kat'iyetle 
ifade edemedi: 

- Yok .. Hayır .. Şey •. Dedi, nasıl sÖy· 
liycyim? Bu da işte ötekiler gibi bir eğ• 
lence .• 

Naciye Hanım birden ciddileıti: 
- Y ook, dedi, bu eğlence değil, Ben 

birisinjn eline baktığım zaman, hakikati 
bulup söylemekle, kendisine hizmet etti
ğim kanaatindevim. 

Aziz Nadir Bey bir kahakaha salıver· 
di: 

- Allah, Allah .. el çizgilerinden ha· 
k:kat öğrenilir mi? 

Bu f:ÖZ kihinlik izzetinefsine dokun
duğu İ{in, Naciye Hanım kocasını da ik
ı>a etmeğe çalıştı. Muvaffakiyetler;ni 
birer birer saydı: 

- Refik Beyin haremi Dilara Hanı· 
mı tanır:un. Ona altı ay içir.de kocasın .. 

filmini büyük gala müsameresi olarak takdim ediyor. Oynıyanlar: ERNST VEREBES •. · Daıma şe, 
görünecektir. TRUDE BERLİNER... Seyircileri teshir ede.~ektir. SZOKE SZ~KALL .••• Uzun kah

krhalar saçacaktır. VİCTORDE KOWA .•• En guzel şarkıları t:\~a,.nı edecektır. 
~ Yerlerin evvelden temin edilmesi rica olunur. Tel. 42851 - (10381) ...._. 

Bu akşam 

SARAY 
(Eski Glorya) sinemasında 

Ankaraya gidecek olan 

LİLİ GYENES 
Macar Çıgan Orkestrasının 

vedaı münasebetile büyük müsa
mere pek mütenevvi program 

Fiyatlar: 50-75 ve 10[) kur ş 
(HJ384) _ .. 

dan ayrılacağını söylemiştim. Dediğim 
çıktı. Mediha Hanuna sapas~ğ!am amc:ı .. 
sının öleceğini haber verrmştım. Dedı· 
ğim çı ktı. Celile Hanıma şirketteki his· 

, selerini satmasını tenbih etmiştim. Çok 
ı;eçmeden lirket iflas etti. Yoksa hisseler 
Celile Hanımın elinde kalıp gidecektL 
Nim et Hanıma bir piyango bileti alırsa 
çtkacağını söylemiş, çıktı. 

Aziz N .. dir Bey, nakledilen bütün 
bı.t kehanetlerdeki isabete rağmen, müte-
msdiyen kahkalar basarak gülüyordu. 
Nihayet bu da can sıkıcı bir ıeydi. Naci· 
ye Hanım kızdı: 

- (nanmıyorsun değil mi? Ver bana 
elini? 

- Ne olacak? 
- Falına bakacağım. Belki şimdi de-

ğilse bile, dediklerim çıktığJ zaman İna .. 
nırsın. 

Ve J.ocasrnın cevabını beklemeden, 
sol elini yakaladı ve çizgileri tetkik et
meğe ba~ladı: 

- Mükemmel.. Dedi. Bir defa hayat 
hattı uzun ve derin.. Ömrün uzun ola
cak. Şu iki çizginin birleştiği y':ri gör~· 
yoı· rnusun, bir aya kadar heyetiumumı .. 
ye toplanacak, seni mecliaüdare reisi 
tayin edeceklerdir. Şu çizgiyi de görü
yor musun? Bu tali çizgisidir. Doğrusu 
talün iyi •• 

A:ı.iz Nadir Bey karısının hoşuna git· 
6ın diye: 

- Elbette .. Dedi, madem ki Naciye 
l-lanımla bulufup evlendim. 

- Alay etme .. Parmaklarını şöyle ar· 
kaye doğru ger. Şimdi biraz da "cebel,, 
lere bakalım. Cünkü iki parmak arasın
d~ki farka dikkat ediyor musun? 

- Aman1 fena bir ıey olmasın.. 
-· Bilakis, çok iyi .. Yani girişeceğin 

işlerde muvaffak olacağını gösterir. 
Naciye Hanon bir çocuk gibi sevinç 

ve neıe içinde çizgileri tetkik ederken, 
birdenbire durakladı, yüzü değişti, kaş· 
!arı çatıldı: 

- Sallanma öyle .. Durda iyice baka· 
yım .. Aman All~hon .• 

Naciye Hanımın bu sözler endişeli bir 
tarzda ağzından dii~lmüştü. 

Aziz Nadir Bey: 
- Bu sefer galiba fena bir şey var. 

dedi. 
Fakat Naciye Hanım keqdisini topla· 

mıştı: 
- Hay.ır, bir şey yok .. Ehemmiyetsiz 

şey .. Dedi, 
- O halde neden "Aman Allahını,, 

dedin? 
- Hiç kocacığım. -Seni temin ederim 

ki ehemmiyetsiz teY·· Sende mes'ut bir 
adamın eli var. 

Aziz Nadir Bey o kadar yalvardı, bir 
şey öğrenemedi. Fakat karısının hakiki 
düşüncesini sakladığına kani olmuştu. 
Lakin kendisine emniyet vermek için: 

- Canım, karıc ğon, bunlara inan-
mak budalalık.. Dedi. 

Fakat o dakikadan itibaren bir sual 
beynine saplanmıştı: 

- Acaba karm elinde ne gördüde, 
söylemek İ•temedi? 

Bir kaç gün karısını zorladı. Naciye 
Hanımın bir şey söylemiyeceğine kana· 
at hasıl edince merakı ve endişesi artma .. 
ğa başladı. 

Ertesi gün ve hayatında ilk defa ola
rak, Beyoğlunda ele bqkmakta mehareti 
olduğunu işittiği bir Rus kadınına gitti. 

SEM 

İstanbuı Sinemacılık Aleminde Görülmemiş l:iir Hadise 

İpekfilm Studyosunda Tamamerı Türkçe Sözlii - Şukılı 
Olarak Hazırlanan 

CİCİ BERBER 
Şehr miıi:ı üç büyllk sinemasında birden gösterilecektir. 

~:~nit~::rae~- Türkçesi İpek ve Elhamra 
Tamamen Rumca Nüshası MELEK sinemalarında 

&>En ne~eli, en zevkli mevzu - nefis şarkılar • (lıB8J] ...... 

Mesut bir evlenme 
İstanbul Kız lisesi riyaziye mualli

mi Osman Nuri Beyin kerimeleri lıhan 
Hanımla, defterdarlıktan mütekait 
Feyzi Beyin mahtumları ve (Milliyet) 
tahrir ailesinden Reşat Feyzi Bey ar· 
kadaşonızm dün, Beşiktaş belediye 
dairesi nikah memurluğunda akitleri 
icra kılınmııtır. Tarafeyne saadetler 
temenni ederiz. 

Bugünkü Program 
ISTANBUL : 

18 Gramofon. 
18,30 Doktor Ali Şükrü ta.rafından (Çocuk" 

ları aoğuktan koruma) baklanda konferans. 
19 Orkestra. Madam Reine tarafmdan la· 

ganni. 
20 Eftalya Sadi. H. -.e Kemani Sadi Bey •• 

arkadatla.rı. 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajansı., Borsa haberi, Saat ayarı. 
ANKARA 
12..30 - 13,30: Gramofon. 18 - 18,45: Or

kestra: Th;;>mas Ouverture Raymond, Bizet 
Fantaisie Garmen. Millocher Valse Carbetto. 
18,45 - 20: Alaturka saz. 20: Ajan• haberleri. 

V A R Ş O V A ı411 m. 
16,45: Plô.k. (Hafif muaiki). Müaahabe. 

18: Tagannili konsel'. 18,30: Müı&ahabe. 19,ZS~ 
Oda musikisi. (Trio). 20,05: Muhtelif müsa
babeler. 21,05: "Fatinica" isimlı uç perdelik 
oeperet (Suppe). 24: Müsa.habe. 24,10: "Oa
za" dan&inginden: Dans musik.:ııi. 

B U D A P E Ş T E 550: m. 
18: Br!tanya otelinden: Dana musikisi. 

lS,05: Fr. derı. 19,30: Piya~.., refakatiyle Vi· 
yolonsel konser!. Nikol•us Zsambeki). 20,5: 
Bir saat ltalyada. (Plik r•f~katile). 21,35: 
Haberler 21,SO: Tagan.ni refakatiyle Or8' kon• 
seri. (Konservatuval'<lan). 23;35: Hava rapo
ru ... Şan~or Bura Si.gan takıtnı, (Metropol 
kahvesinden). 

V 1 Y A N A 518 m. 
17: Alman operalarından parçalar. (Pli.k). 

• Müsahabeler. 18ı35: Konser. (Marla Deri " 
Spitzmiller; WiJhelm Müller; Cahrles Cer• 
me). 19,05: Müaahabe. 19,20: İkt1aıtdi neıri· 
yat. 19,45: Fr. ders. 20,05: "Montur'un sihiri" 
isimli muıikili temsil. (Radyo orkestrası). 
21,lS: Etü~yan (talebe) ıarkıları. (Londra• 
dan nakil), 22,05: Aakeri konıer. (B. Walton 
O'Don.nırıU; Ceıc..=l Baumer; Tbe Wireleaa Mili· 
tary Band). (Londnu:lan naklen). 22,20: A· 
ıvusturyaya d.a.ir ltalyanca konferans. Z2,35: 
Son haberler. 23: Lehar salonundan naklen 
akıam konıeri. 
BÜKREŞ 394m. 
13: Haberler .• Pl.ik. 14: Haber!er. · Pli.k. 

18: Karışık kon•er. 19: Haberler. 19.20: Kon• 
•erin deıvamt. 20: Oniverıite derıi. 2020: 
Plak. 20.45: .Konfe.ranı. 21,05: Mme. Lya Po· 
poYici - VergÜ tarafından la8'anni. (Hayn, 
Toati, Maasenet, Lehar). 21 ,20: Senfonik 
kon•er. 22,05: Konferanı. 22,15: Senfonik 
kon•erin devamı. 

Davetler 

Ehil hayvan sergisinin 
kUsat resmi 

' 
Istanbul vilayeti ve Belediye riyase-

tinden : 
30 T. Sani perşembe günü saat 14,5 

ta Dolmabahçede eski bas ahırlarda a· 
çılacak olan ehli hayvan sergisine ; Is· 
tanbulda bulunan muhterem meb'uslar 
ve §ehir mec~si azasının teşrifleri rica 
olunur efendim. 

* * * İstanbul Müddeiumumiliğinden ; 
30 lira maaşlı lstanbul icra memur· 

!uğuna tayin kılınan sabık asliye birin· 
ci hukuk mabkemeıi zabit katiplerinden 
Mustafa Sali.hattin Beyin acilen memu 
riyetimize müracaatı. 

Yani na,rlyat 

On yılın romanı 
Etem izzet Beyin "On yılın romanı,, 

adlı bir romanı Maarif Vekaleti tara· 
fından neşrolunmuştur. Eser, Türki· 
yenin kuruluşunu :\'e on yılın bütün 
safhalarını tahlil etmektedir. 

Baro ajandası 
İstanbul barosu münhasıran kendi 

azalan için tertip ettiği baro ajanda
tnnı bu sene de ne~retmiştir .. Ajanda .. 
da baro levhası ayren münderiçtir ve 
alfabe sırasile tertip edilmiştir. Ajan• 
da aynca milli ve dini bayram ve ta'" 
ti! günlerini gösterrnekte, eski ve ye· 
ni senelerin karşılıklı cetvelini de ih
tiva etmektedir. 

Resimli baro levhası da pek yakm• 
da intişar edecekt!r. 

• 

Jlilliyct 
Asrın umdesi " MiLLİYET " tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 

3 aylığı 
6 

" ız 
" 

Tüıkiye için 
L. K. 
4-
7 50 
ı4-

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28 -

Gelen evrak l'erl Yerilmez.- Müddeti 
geçen nüıhala.r 10 kuruJ!tUr.- Gazele ye 
matbaaya ait itler için müdiriyete mü~ 
racaat edilir. Gazetemiz ili.nların mea•u· 
T; ..,. ,..tini kabnl etmrı:. • -

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eylerh 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. 8)65 

Milliyet' in edebi ı omanı: 54 Refit Bey mektubu ağır ağır zar- yahatte kendisine bi.r eğlence bu
fına koyarken mühim kararlar ver· !ur. Kalbi doymamış ve maceraya 
diği zmaanki gibi başını önüne eğ· idman etmiş bir adam. Bu seyaha
di. tinde de genç, toy ve güzel bir kız

bil teklifte bulunursun eğer niyeti 
temizse kabul eder. Sen de endişe· 
den kurtulursun. Yalnız bir şey 
var. Hayatta vakia parasız saadet 
olmaz, hu muhakkak. Fakat her 
zaman da para umulan saadeti ge
tirmez.Hatta hazan mevcut saadeti 
yıkar. Şefik Beyin kabul ettiğini 
farzetsek onunla mes'ut olacağını 
tahmin eder misin. Bazı mühim 
dakikalarda insan fikrile değil si
nirile neler yapıyor. 

!eri endişeli görünüyordu. 
- Hayır Beyefendi, dedim. Ben 

fakir bir kızım. Fakat satılık de· 
ğilim. 

- Kızım, dedi. insanları anla- la vakit geçirecek. 

\ ınıaJiip !<omanı} 

mak1>ek güçtür- En iyi kalplisi Reşit Bey biraz durdu, düşün
bile zevki için fenalık eder. Hatta dü, sonra bir şey hatırlamış gibi 
iylik yapıyorum diye yapar. Sana tekrar söze başladı: 
daha pansiyona çıkacağın zaman z "Ik · d · • ·· b 

- Beyefendi, dedim. Rahatsız 
clmezsem sizden bir şey ~ica ede· 
ceğim, hayretle yüzüme baktı. 

- Rica ne demek kızım. Söyle 
bakalım ne derdin var? 

Onun bu baba halleri olmasa 
çok sıkılacağım. 

Tabiatini bildiğim için hemen 
ııiriştim: 

- Beyefendi. Sizin ahbabınız 
Şefik Bey bugün bana bir mektup 
göndermiş. Garip bir teklifte bu
lunuyor. Mektup işte .• Beni bir ev· 
!at gibi koruduğunuz için size da
nışmadan bir harekette bulunmıya· 
ca~ım. Ve mektubu uzattım. 

Reşit Bey koltuğa yaslandı. A
ğır ağır okudu, gözleri satırlarda 
do!a~ırken yüzünü tetkik ediyor· 
dum. Çünkü dikkat etmiştim. O ka 
dar asabi bir adamdı ki ne okusa 
hararnıı yüzü ifade ediyordu. Şim- ı 
di hazan dudaklaıı geriliyor, ha· ı· 
znn gözleri parlıyor, hazan kaşları , 

Bir daha okudu. - aten ı gar iıgu zaman a-
söylemis, tim ya. Senin gibi genç, k d · ·· ·· tutt " nl Yüzüme baktı: ışın an senı gozu ugunu a a· 
kimsesiz ve güzel bir kızın bu a- t H tt- ak ak"tl d _ Sen ne düAündün. mış ım. a a y ın v ı er e sa· 

T lemde endifesiz kalmasına imkan b" d · • t km t _ Hiç bir şey! na ır e ısım a ış ı 

- Şefik Bey çok zengin, hovar· yoktur. ya bu gürültü içinde kay· Şataladım: 
nayıp gidersin. Yahut tesadu""fün Ne gı"bı· efendı"m? 

da bir adamdır. Seyahat meselesi - • 
bildiğin gibi doğrudur. Teklifinde- ı binde bir lütfünü beklemek için - ismini öğrendikten sonra sa-
ki on bin lira meselesi de kuru bir temkinli, ihtiyatlı yaşarsın. na (Kır çiçeği) diyordu. 
vaat olamaz. Çünkü hem zengindir ' Şefik Beyin teklifine gelince. Şefik Bey bunu belki de iyi bir 
hem böyle şeyler yapmasını sever, Ben bu itte Şefik Beyi pek samimi fikirle söylemişti, fakat sinirime 
böyle bir Avrupa seyahati yapmak- görmüyorum. Kendisini iyi tanı· dokundu. 
ister misin? rıın. Böyle maceraları pek çoktur. Reşit Bey devam ediyordu: 

-· Maksadı anlayamadım efen- Bu da onlara ilave edilecek tatlı - Onun fikrinde samimi olma· 
dim. Ben Reşit Beyin nesi olarak bir macera •• Fakat bilinmez •. Bel- yıfı şundan anlaşılıyor ki bu bir 
beraber seyahat edeceğim. ki de ona vereceğin zevk fikrini yıl sonunda kendi kararından hah. 

Reşit B. bu sözüme epey güldü.. değiştirip te seyahat sonunda, setmiyor. Adeta kendisi seninle 
l 13ve ettim: hatta daha ilk günlerde senin hak evlenmeye hazır, fakat senin bir 
- Bir yıl beraber gezıyoruz. kında kat'i karar verebilir. yıl sonra vereceğin kararı bekle-

Sonra ne olacağımıza karar veri· Senin anlamak istediğin nokta mek mecburiyetinde imiş rengını 
yoruz. Zannederim teklifte hi·r yan şu olsa gerek, Şefik Bey bu seya- veriyor. Şimdi onun bu ince siyase
lışlık olacak. Kararı verdikten son- hatte senin yanında ne sıfatla bu- tine karşı senin de yapacağın bir 
ra seyahat edilecek.· Pek iyi anla- lunacak .. Bunun manasını anla- teklif olabilir. Mesela dersin ki, se· 
yamadım. Her halde Şefik Beyin ınak pek güç değildir. Şefik Bey yahat sonunda verilecek kararla. 
mektubunda söylediğinin aksine.. zengin bir adam. Gezer, eğlenir, rın yola çıkmazdan evvel verilme-

_ ___ .._.ı.,..,.....ı~.ııih....ıi----~----.;.·:.• ... ·;.;-;..· _ru,,,._ı1<.,~ı..iülU..~--------A----·-J-JJ-:..~-~~J---.J...-!....L..L..--"'----'"-.a.!_ T'lıı! ___ L:_ -·-'--

Şefik Bey şimdiye kadar gördü· 
ğüm hallerile beni adeta ürküt
müştü· Onun maceralı hayatı, her 
gördüğü güzel kadını elde etmek 
hevesi, birinden yüz bulamadığı 
zaman ona başkalarile nümayİf 
yapması, en sonra beni adeta para 
ile satın alır gibi böyle muhayyel 
bir izdivaç bahanesile seyahate 
çıkarmağa kalkışması zaten hiç 
bir samimi alaka duymadığım bu 
adamdan beni müthit surette Ür· 
kütmüştü. Balo dönüşü Retit Beyi 
apartımana kadar getirmek için 
ne kadar çalışmıttım. Onunla bir 
seyahate değil, Taksimden tune· 
le kadar otomobille gitmeğe bile 
cesaretim yok.. Hayatta çok emni· 
yetsizlik gördüm. Artık herkesten 
şüpheleniyorum. Şefik Bey gibi a
dama insan hayatını naınl bağlar. 

--=L D---!- ---·-- L-1.1!---- -!!-

Reşit Bey bir müddet düşündü. 
Sonra başını kaldırdı: . 

- Seni çok takdir ettim, dedi. 
Yerinde başka biri olsaydı bu tek· 
lifi bir piyango gibi telakki eder 

hem bir yıl mükemmel bir Avrupa 
seyahati yapar, hem sonunda ce· 
hine on bin lira koyup keyfine 

bakardı. Bu verdiğin karar çok 
yüksek bir kalbin olduğunu ispat 
ediyor. 

Sesim kısılmıf gibiydi: 

- Ben çok acı çektim Beyefen· 
di artık mes 'ut o lmak istiyorum. 
Elinde peynir ekmem sepetlerile 
ve iyi kalpli insanların yardımla· 
rile vatanını a rayup bulan bir genç 
kız için biraz gönül rahatı çok gö
rülmez zanned erim. Benim gözüm· 

de ne yüksek kibar hayatı, ne mü· 
kemmel Avrupa seyahatleri var. 
Allah beni mes'ut edecekse guru· 
rumu, şerefimi kırmıyacakhr. 

Reşit Beyin adeta gözleri dol· 
muştu: 

- Gönlüne göre mes'ut olacağı· 
na şüphe etme, sen de bu yüksek 
düşünce varken mes'ut olmamana 
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BULUTLAR 
Ya;ı;an: N. D. 

Cenubi Amerika yollarında Fransız 
Alman rekabeti 

Kuvvetli kıs günleri geldi gözük· 
tü, Renklere şiddet, ruhlara neıe, vÜ• 
cut)ara aıhhat veren güneıe artık ve .. 
da etmek lazım gel;yor. 

Dört ay hep vağışh günlerle .. geç~ 
cek ve bu .günler, bize, ılık guneıJı 

ilk baharı hasretle aratacak ... 
Güneşin her şeyi beyaza boyadığı 

memleketlerde yaşıyan insanlar, hiç 
§Üphe yok ki, gÜnE'şe set çeken bulut 
!ara pek öfkelenirler. • 

tabakaları arasında mütemadi bir ar 
Jııveriı husule gelir. 

Menıeleri bir olan bulutların, man 
zaralarına ve yüksekliklerine göre 
bir takım ia~mleri vardır .. 

Bulutlar yüksekliklerine göre tas
nif edildikte, bunları üç amıfta topla· 
mak mümkün olur! 

!. - Yüksek bulutlar (6000 il& 
12000 metre). - Bu sınıfa dahil ~ 
lan bulutların anaları ''Sirüs" denil
enlerdir .. Bulutlaria hatları bot olmıyan İn· 

sanlar arasında lst..nbul halkı baıta 
gelae gerektir. 

Öyle ya! Marmara ufuklarından, 

"Sirüa"ler gölğe,iz olup altı köıelı 
ince buz iğnelerinden müteıekkil olup 
depresiyonlurın yÜl<a~k rüzgi.rlanna. 

ı !i.bi bulunut'lar. Bunlarıtı mevcudiyel ti fena bir havanın haberciaidir. 
Bu yüksekliklerde ''Sirüa" !erin 

meydana getirdiği iki türlü bulut da· 
ha vardır: "Siro - Stratüa" ler, ,,Sirü· 
Kümülüı"ler. 

Vasati 7000 metre irtifada dola
tan ikinciler,. hava cereyanlarıı1a. gQ .. 
re ıekil alan ve koyun sürülerine Den 
zİy·>n bulutlardır. 

Bun!ıtr fırtına habercileridir. 
il. - Orta bulutlar (2000 ı.a 

t:noo metre). 'Alto • Kümülüo" 
ve " Alto - Stratüs " namlarını alarak 
iki kısma ayrılan bu bulutların ikim·; 
!eri kalın ve esmer renkte olup yağ· 
mur müjdecileridir. 

Ill. - Alçak bdutlar (2000 mel
retten a§Pğı). - Bl<nlar da üç kısm.ı 
ayrılır: 

''Kümüliıı ve ,,S ~ ato - Kümülüs'' 
ler; "Kümülüı • Nemhüsler" ; ,,Mem-
1.Jüa''ler .. 

Pamuk denklerini andıran birinci 
!er iyi bir havayı esmer renkte v" çok 
kalın olan ikinciler fırtınayı; 1000 
metreyi geçmiyen üçüncüler yine fe. 
na ve yafmurlu bi• havayı bi:dırir· 
Jer. 

Merkezi Avrupadan Cenubi A. 
merikaya uzanan bava yollarında 
senelerdenberi devam etmekte o
lan Fransız Alman rekabeti gün 
geçtikçe tiddet kesbetmektedir. 

Garbi Amerikadaki müstemle
keleri dolayısile bu yollarda mü
teferrik bir vaziyet sahibi olan 
F ranaa, sen 1' erdenberi, Paristen 
kalkan ve Sent Lui'den Avizolar
la Natal'a varan ve oradan da sa
hil boyunca Boenoa-Ayres'i boyJı. 
yan bir hava yolu itletmektedir. 

hazan yayıla yayıla, b•zan yığıla yıfı 
la, sökün e:len siyah bulutlar, latı:.n• 

Yeni bir Elikopter 
bul semalarını bir kapladı mı, tamam r---·---~ .. ----------------------.,...------., 
dır mesele. Yaz kı1, mevsim ne olur-
sa olsun, gol:teki ııousluldarın hemen 
açıldıkları görülür. Günlerce ahmak 
ıslatan şeklinde, devam eden bu ya
ğı§ ortalığın zevkir.i kaçırır. Damla
rın oluklarından P.kan sular en'lie~in
den içeriye sızarken, ayağınızın aıtın 
da oynıyan döşeme taşlarından aıçrı .. 

:ı tulu çr.murlar, paçalarınızın içle 
ı·.andc .. .1 dizlerinize kadar yükselir ... 

latanbul halkı nasıl bulutlardan 
memnun olınıyaa insanlar kafilesinin 
b~şında ge'.irae, b"nde bulutlardan 

· memnun olmıyan latanbul halkının 
öylece başında geltl'im. 

Havada ne zam.:ın bir iki parça 
bulut görsem hemen Asabım bozulur. . . . . . 

Semaları k&plıyan bulutların şe
killeri ne olursa olsun, bunların men
şelerinin hep ayni olduğu görülmüş· 
tür. 

Filhakika, bt•lut, .,cak havanın 
yüksek mıntaka1'U"Ja tekasüf eden 
rütubetinden teşekkül ehnektedir. 

Küçük su damıalan toplantıları 
diyebileceğiniz bulutlar, serbest bıra 
kılan her ciaim gib: arzın cazibesine 
tabidirler. Ancak bunların sulukları 
g8.yet bati bir seyirle vukua gelir ve 
bu sukutu anlamak kolay olmaz. Çün 
kü alçalan kuıımlar aıcak mıntakala
rın harareti müvaceheainde buhar ha 
line geçerek tekrar yükselirler. Öyle 
ki daimi tebahhur ve tekasüf hadise 
ai~le bulutların alt tab..,kalariyle üst 

Havadan ağır uçuf vasıtalannın 
yalnız motörlü ve motörsüz tay

yareler olduğu zannedilmesin. Bun 

!ardan batka - henüz tekemmül 
edememit olduklarından dolayı te· 
ammüm etmemit olan - daha bir 
çok cihazlar vardır. Bu sütunlarda 

bahsetmit olduğumuz otojirlere 

pek benziyen bu cihazlar da tay
yareler gibi motörlüdür. 

Şekil ve UÇUf prensiplerine gö

re bu cihazlar üç sınıfa ayrılırlar: 
1 - Ornitopterler. - Kutlar 

gibi kanat çırpmasile uçan maki· 
neler; 

2 - Elikopterler. - Tatıcı ka-

natlar yerine tatıcı pervaneleri bu· 
lunan makineler; 

3 - liroplanlar.- Devvar ka
natları bulunan makineler. 

Yukarıdaki resim, Belçikalı bir 
mühendis tarafından meydana ge
tirilen bir elikopteri göstermekte
dir. 

Bu elikopter, tecrübelerinde, 9 
dakika 50 saniye havada kalmağa 
muvaffak olarak dünya rekorunu 
kırmıştır. 

Cihazın uçuf nizamındaki sikle
ti 932 kilo olup 200 beygirlik bir 

Reuard motörile mücehhezdir. Mo 
törün çevirdiği iki pervaneden her 
birinin kutru 7,20 metredir. 

Halbuki, Cenubi Amerikada mü 
him bir ekalliyet sahibi olan Al
manya da, oraları kendisine yak· 
!attırmak için bu yoldan geçen 
hava postaları tesis etmeğe iste
mektedir. Rekabet mücadelesi şek· 
!inde batlıyan anlatamamzlık ni· 
hayet posta tayyareleri intaatında 
bir yarıt fekline dökülmü,tür. 

Almanlar bir taraftan seri tay

yareler imaline çalıtırken diğer ta· 

raftan da Bahrimuhit ortasına bir 

istasyon gemisi getirip demirlemit· 

!er ve Fransızların avizolarla geç· 
tikleri Bahrimuhiti onlar, bu ge
mide istasyon yapan, tayyarelerle 
aşmak teşebbüsüne girişmişlerdir. 

Yukarıdaki iki resim, Fransız. 
!arın bu hatta kullanmak üzere 
tecrübelerine giriştikleri yeni bir 
posta tayyaresini göstermektedir. 

550 şer beygirlik üç "Hispauo • 
Suiza motörünün cektiği bu tayya. 
r;: "Deuvoittine., • fabrikalarında 
meydana getirilmiş olup "D 332,, 
tipindedir. "Emeraude,, ismini ta· 
tıyan bu tayyare her türlü istiraha
ti cemeden bir kabiliyete içinde on 
yolcu ta ımaktadır. 

P..ua. Dakar arasında yaptığı 
ilk tecrübesinde 300 kilometreyi 
bulan bir süratle seyretmiş ve bu 
mesafeyi 25 saat 45 dakikada ka
tetmittir. 

"Emeraude,,'in bu tecrübe uçu
tundan bir gün evvel Alman bava 
nakliyat tirketinin " Luft Hausa " 

iki deniz tayyaresi - deniz orta
sında demirli bulunan "Westfalen., 
istasyon gemisinden istifade sure· 
tile - bu hava yolunun, Afrikayı 
Amerikaya bağlıyan Gambie • Na. 
tal kısmını 15 saatte geçmittir. 

Bu uçuflardan alınan neticeler 
ne olursa olsun, bu rekabetin he
nüz kat'i bir safhaya intikali için 
bava sanayiinin daha bir müddet 
inki,afını beklemek zaruri olduğu 
muhakkaktır. 

Galatasaraylıların 
Motörsüz Tayyare 
·Amatörleri Birliği 

Bu sütunlarda memleketimızde 
motorsu;ı; tayyarec;ıiğin inki§afı lü%u 
mundan müteaddit veailelerle bahut 
miıtik. 

Tayyare CemiyPtinin naıiri efkar: 
olan ''Havacılık ve Spor'' mecmuad>• 
nın son sayıBinda bu mevzu üzerinde 
ya;ı:ılmış olan aıağıdaki ya;ı;ıyı gö · · 
Jük. "Galatasaraylıların motorau.z: 
tayyare Amatörleri Birlıği'' ne men
sup bir gencin imzasını laf1yan bu ya 
.zıyı aynen naklediyoruz.: 

Memeleketimizde Avrupa te
rakkiyatını tamamiyle takip eden ge 
rek ilim, gerek edebiyat, gerekae 
spor sahasındaki yeniliklere yakından 
alaka gösteren mileaaeselerden, hiç 
şüphesiz en mühimmi Galaıataray li
aesidir. Bu kıym.etJi ocağın tarihçesi .. 
ne ufak bir nazar atfedecek olursak 

memleketimizln i.lmi, edebi, içtimai 
ve siyasi hayatında ne btiyük roller 
oynadığını, vatana ne büyük hadim 
mütefekkirler yetİ§lİrdiğini görürüz. 

"Planeur''ün in~asına batlamak j .. 

çin ilk İ§areti kıymetli hocamız "Mon 
aieur Bayen" verdi. Saraılmaz bir az
me malik olan bu zatın etrafında der 
hal yirmi kadar faal ve azimkir ar
kada§ toplandı. "Avia" klübünden 
getirtilen planları tetkik ettikten son 
ra, l&r.·m olan mal7emeyi teda ... ik e · 
dip iıe baılndık. lık hatvede rastladı 
ğımız müıkü18.t, aradığrrt11z haıebi 
malzemenin burada bulunmamaıı ol 
du. Elimizdeki planlan tamamiyle ta 
kip edebilmemiz için, kanat iskeleti· 
ni 1,5 milimetre!ık kontrplakeden 
yapmamız lazımdı. Alakadar tüccar· 
lara müracaat ett'ğımizde tasavvur e 
demediğimiz mü,külata tesadüf ettik. 
Hariçten arzu edilc.n evsafı haiz mal
zeme tedarik edemeyince, bir takım 
hesil.bat neticeıinde, 1 ,S milimetrelik 
kontrplake yerine 3 milimetrelik ko
yabilmek imkanını bulduk ve bu su
retle İnşaata başlarlık. 

Mesaimizi yakından takip eden 
bazı gazeteciler, bizzat fizik libora
tuvarına ge!erek faaliyetimize ıahit 
oldular. Maalese bir yanlıtlık netice
sinde, bu gazeteciler, güya "Pli.neur" 
aksamını, teferruatına varıncaya ka .. 
dar, Avrupadan cdbettiğimizi yaz
mışlardır. Halbuki biz, bir çivisine 
varıncaya kadar ko.ba malzemeyi pi .. 
yasadan tedarik edip, mektebimizin 
li.boratuvarında bi7zat çalııarak tay
yaremizi yaptık. 

Bu gün bu aletin her parçasını ya 
pabilmek için mektebimizde kafi de
recede yer mevcut ise de parçaları ta 
kip aleti kurabilmek için maalesef 
vasi ıahamız yoktur .. 

Teşkilitımıza 'e çalıtma tarzımı
za gelince, klü~ümüz timdi~ik yirmi 
beş kadar faal, yani bizzat "Plane
ur" ün in§asiyle mt>fğul olan, azadan 
mürekekptir. Aramızdan intihap etti 
ğimiz reis, kasadar, ve bir de her gÜn• 
Jc:ü mesainin neticesini kaydeden ki.
tip bu teıkilatı idare eder. Her hafta 
başında, cumartesi günleri, reia haf
talık mesai progre.mıru tanzim eder 
ve bir çok gruplara aynlan azalara 
haftalık vazife tevzi eder. Her gru
pun baıında bir ustabafı vardır, ve 
her grup "Plineur., ün bir parçaıın
dan mea'uldür. işte bu teıkilat aaye
ıinde iki ay gibi kua bir ---.manda, 
derslerimizi ızrar etmiyerek, yalnız 
teneffüs eaatlerinden ve bir de per· 
ıembe günleri öğleden sonraki vakit· 
ten istifade ederek "Planeur., meyda· 
na getirdik. 

NizamD2.1Demizde kaydettiğimiz ü-
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Mizah köş,e._, 1 
ANLAŞAMIYORLARMIŞ _ 

- Pilot efendi! Motorun gürültü· 
sünden birbirir.:ıiai işidemiyoru%.. Biz 
konuıtukç.; motoru kesin, rica ede·· 
rim. 

IR1 iFA FEKORU •• 

- Bütün rekorları a.•tık a;ı;iı:im. 
- Evet, o kadar yüksekteyi;ı; ki, 

yer bile göziik miyar. 

Lindberg 
VUERROLIZ (Laspalmaı) 27 A.A. 

- Llndberg ile zevcesi dün saat 7,30 
da Villacisneros'a müteveccihen uçmuı
lardır. 

MADRIT, 27 (A.A.) - Lindberg 
radyo ile Laspalmasdan Villaciıneros'a 
gelmekte olduğunu hildirıniıtir. 

zere makaa<lunız Tiirkiye havalannd• 
motörs~z tayyare iie uçmak ve bu u
ÇU§ tarzını memleketimizde bunun ta~ 
ammümüne çalıtmaktır, ve bu suretle 
bizden eski, bir maziye malik olan 
Avrupa, bilhaıaa Almanya motörsüz 
tayyare klüplerinden geri kalmamak· 
tır. Gelecek senelerin rekor listesinde 
bir Türk amatörünün ve bir Türk 
''P1An.eur0 ünün İsmini görmek, bize 
ilk .adım için büyük bir ıeref olacak· 
tır. Onlarla bizim aramızda bir haylı 
sene farkları var. Fakat bu fark bir 
az gayretle kolaylıkla kazanılabilir. 
Bizi timdi mektepl~rine davet eden 
bu ecnebi meslektaılarla, yarın, apor 
sabaaında olduğu gibi bu sahada da 
boy ölçü§mek imkanı hasıl olabilir. 

Yarının. ~deal motönüz tayyare 
plô.nı niçin bir Türk mühendisinin ol· 
maıın? ...................................................................... , .................................. _ ........................................................... .. 

Bir adam karısını, 
Kaynanasını vurdu 

(Başı 1 inci sahifede) 
baki timdi çocuğun elbiselerini ver· 
mek üzere bizi evine çağırdı. Korku· 
yoruz, bir rıolia memuru veriniz de e
ve gidelim:Bu adam bizi belki öldür
mek ;~in çağırmıttır.,, demiıler, fakat 
zabıta memurları ''::.ize bir fey yapa .. 
mazlar, siz gidiniz,, demiı ve onlar da 
gitmiılerdir. 

iki gün evvel Aptülbakinin oğlu 
Tahtakalede oturan annesinin yanına 
kaçmııtır. Aptülbaki karısının oğlu
nu kaçırdığına kızn1ışsa da gidip bir 
§ey aöylememi§tİr Evvelki akıam sa
at altıya doğru Aptülbakinin karısı 
Cemile ve annesi Hanife Hanımlar Ap 
tülbakinin odas:na gelmiılerdir. Ap
tülbaki kan•ile kaynanasını mutadı hi· 
lafına çok iyi karıılamış, odasına ala
rak yer göıtermiı, iltifat etmİ§lİr. 

Aptülbaki karııdaki çaycı Rıza E
fendiden kaynanasiJe karısına birer 
çay ıamarlamış, sağdan soldan konu§: 
mu§tur. Bir aralık karısı para iıtemİ§ 
bunun Üzerine Aptülbaki yerinden 
kalkarak: . 

- Sizin için 10 lira ayırdım. Şurada 
minderin altında d~.ıruyor, demiş ve e
lini minderin altına soktuğu gibi koca 
bir pala çıkannıttır. Ana ile kız koca 
palayı görünce §aşınnıılar, fakat ne 
olduğunu anlamıya fırsat bulamadan 
pala ve belinden çıkan bir pıçak Cemi
le kadının raskele yerine saplanmıya 
baılamııtır. Darbeler mütemadi bir 
ıekilde işlemiştir. Kızının kanlar için
de yere dü§tüğünü gören anası kendi .. 
sini sokağa atmıştır. Aplülbaki kayna 
nasının ~okağa f,r]adığını görünce pe
şinden dışarı kol'mn~t kapının önünden 
kolundJ11.n y2r1tlıvarnk kaynanasını dd 
yere düsi1YmÜC'tiir 

iki l<adınm fervndma civarda kah
Vf!lerd"} "tnr,.,T1ı ... l" ' "fi~rnis, •rara1ılar 
hemen otomobille Il•yoj;lu zükur has-

Adliyede sabıka teşkilatı 
(Başı 1 inci sahifede) 1 

rını zabıt ve tasnif eden adli bir tetekkül 1 
mevcut değildir. 1 stanbul emniyet mü -
dürlüğündcki daktiloskopi dairesi sabı • 
ka kayıtlarını tutmakta ise ele bu kayıtlar 
adli işlerde ihticaca salih değildir, çün -
kü: daktiloskopi dairesi yakalanarak 
mahkemeye sevkedilmiş ve parmakizi a· 
lınmış her §ahsı sabıkalı olarak kaydet • 
mcktedir. Halbuki adliyece matlup olan 
sabıka kesbl katiyet etmiş mahkUmiyet
tir. Mahkum olmuı, fakat mahkumiyeti 
affedilmiş bir suçlu hiç bir zaman sabı • 
kalı nddedilememekte olduğu gibi mah 
kumiyeti katiyet kesbetmemiş olanlar 
da sabıkalı sayılamamaktadtr. Temyiz 
mahkemesi daktiloskopi dairesinin kayıt 
lnna istinaden verilen kararlan daima 
nakzetmektedir. Bunun İçin mahkemeler 
sabıka kayıtlannı mahalli hapishaneler • 
den oormaktadır. Halbuki mahalli hapis 
hanelerin de tasnif edilmiş, vicdani ka • 
naat tahaııülüne medar muntazam ıabı .. 
ka kuyudatı yoktur. Sonra bu kayıt pek 
mahdut kalmaktadır. Mesela İstanbul 
mahkemesinde muhakeme edilen bir 
maznunun diğer bir vil8yette müteaddit 
sabıkaları olduğu halde burada sabıkası 
olmadığı anlaşılmaktadır, Bittabi diğer sa 
bıka kayıtlarını tahfif İmkanı da bulu • 
namamakta, bu suretle kanunun ruh ve 

tahaneaine kaldırılmıtlardır, 
Aptülbaki cinayeti yaptıktan sonra 

kaçmışsa da Şehremininde yakalan· 
mı§tır. Aptü!bakinin evinde bir pala, 
bir pıçak, bir kama, bir austalı çakı, 
jilet ve büyük dem;r çiviler bulunmuı· 
tur. Aptülbaki cinayetini itiraf etmiş: 

- Cemile batk:ılarile konuıuyordu 
vurdum, demiştir. ' 

Cemilenin yarası üçü başından, biri 
baldırından ve biri elinden olmak üze .. 
re beş yerindendir. Validesi Hanife 
Hl'lnımın ise iki~i yüzünden, biri göğ .. 
~;in..l""'n olmal,. i17.ıf"r" ilr yar;,sı vardır. 

C ..... rn:ı~n;n ''ar"'l"rr bh·l"z ağrrdır. Fa .. 
kat §İmdilik tehlike yoktur. 

maksuduna muhalif hareket edilmit bu 
lunulmaktadır. lıte bu pek mühim nok 
sanlık son af kanununun tatbikatı esna 
aında ehemmiyetle kedisini göstermiı -
tir. Sonra teşkil edildiği günden beri üç 
dört müstesna vakada., başka müohet 
ve fiili bir faydası görülmeyen daktilos
kopi dairesinin de bu münasebetle fay. 
dalı bir hale ifrağı dütünülmüştür. Ad
liye vekaletinde bu hususta tetkikat ya
pılmaktadır. Vekalette kesbi katiyet et• 
mit ceza i18.mlarına müsteniden bir ıa .. 
b:ka bürosu tesisi takarrür etmiş ve ih
zari faaliyetlere de başlanılmıttır. Her 
mahkeme kesbi katiyet etmiş ilamlarının 
bir suretini bu büroya gönderecek, büro 
da mahkumiyet ve sabıkalar sucluların 
isimlerine göre ve alfabe sıraaile ayrı, 
olarak tasnif edilecektir. Bütün Türki -
yedeki mahkumiyet ilamları bu büroda 
taaıüfe tabi tutulacağı cihetle berltangi 
bir mahkemeden herhangi bir şahıs hak 
kındaki sabıka kaydı talebi de 
burada kolayca ve tamil o-
larak derhal bulunabilecektir. 
Bir taraftan bu teşkilat yapılırken, di
ğer taraftan bugünkü halile adli ve in • 
zibati hiç bir işe yaraımyan, fakat as • 
lında pek mühim faydalan olan daktiloa 
kopi dairesinin de ıslahı ve bu adli bü
roya merbut müstakil bir teşekkül hali
ne ifrağı da düşünülmektedir. Maama
fih bu hususta kat'i karar verilmiı de
ğildir. Takarrür eden hususu Adliye ve 
kaletinde bir sabıka bürosu tesisidir ve 
şimdiden tecrübe mahiyetinde olarak ih
zari faaliyetlere baılanılmıştır. Kesbi ka 
tiyet temiı bütün ilamlar vekilete gön
derilmektedir. Büro te§ekkül edip te res 
men faaliyete geçer geçmez artık mah • 
kemeler sabıka kayıtlarını bu bürodan 
soracaklardır. 

Fransız kabinesi 
(Başı 1 inci sahifede) 

miyen M. Herriot, Clıautempa kabine
sile olan tesanüdünü göstermek Üzere, 
Milletler Cemiyetinde murahhas ol
mayı kabul etmittir. 

M. Herriot'nun siyasi itlerde Fran
sayı temsil etmek ihtimali de vardır. 

Kabine Elysee'de 
PARIS, 27 (A. A.) - Yeni kabi

nenin M. Lebrun'e takdimi merasimi 
bir saat aünnüıtür. içtima bitince M. 
Chautemps, riyaset ettiği hükiimetin 
gayeleri maliye umunınun kuvvet]en
dirilmeıile memleket emniyetinin mu
hafazasından ibaret olduğunu kendi· 
sile arkadaılannın hemen işe giriıe
ceklerini. aöylenıittir. 

Nazırlar kabinenin parlamentoya 
takdimi tarihini henüz kararlaıtırmıı 
değillerdir. 

Heyecan ve sıl<ıntı yü· 
zünden zayıflamış 

sinirleriniıl 
1tuvvetıendirrnelt 
için 
günde b\ı\u~ del• 

&romura\ 
.. l(no\l• 

Tevfik Rüştü Bey 
(Başı 1 inci sahifede) 

sabah saraya giderek deftere ismini 
kaydettirmiş ve müteakiben hariciye 
nazın M. Yevtiç'e mülaki olmuştur. 

Saat onbirdc Kral Alexandre Tevfik 
Rüıtü eByi kabul emiştir. Mülakat ya
nm saat sürmüştür. Öğleyin Tevfik 
Rüıtü Bey, baıvekili ziyaret etmiş ve 
saat 13 te hariciye nazırı M. Yevtiç 
kendisi ~erefine hususi bir öğle yeme
ği vermiştir. 

Yemekte Tevfik Rüıtü Bey ve mai
yeti, Baıvekil,,nazırlar heyetine me
mur kramer ve Çimenkoviç, ticaret 

ve sanayi nazın, hariciye nazır mua· 

vinleri Yurtiç ve Puriç, Türkiye sefiri 
Haydar Bey ve -:efaret erkanı, harici
ye nazareti müdürleri, Yuğoalavya

nın Ankara aeiri Y ankoviç ve harici
ye nazaretinin diğer erkim hazır bu
lunmuttur. 

Vekil B. in gazetelere beyanatı 

BELGRAT., 27. A.A. -Tevfik RiiJ· 
tü Bey Yuo;. slavya matbuatı müme11il
lerini kabul ederek Balkanlarm umumi 
vaziyetinden bahaetmiş Yugoslavya 
Kralı Alexandre Hazretlerinin yüksek 
te§ebbütlerinden miıtevel!it mesut ne· 
ticeleri ve Kralın latanbula yaptığı zi
yaretin Türkiyede bıraktığı derin inti
baları ehemmiyetle kaydeylemiı ve 
u Gazi Hazretlerinin ve Türk milleti 
nin, Yuğoslavya hükümdarına karıı 

duyduktan büyük muhabbeti Belgrat· 
ta ifade edceğim" demiştir. 

Tevfik Rüıtü Bey Türk-Yuf"Ollav mİ· 
sakının imzasından baıka iki memle
keti alakadar eden bütün meseleler 
hakkında da Yugoslavya hariciye na
zırı ile nokta.i nazar teatisinde buluna• 

Ehli hayvan sergisi 
(Başı 1 inci sahifede) 

sat, vilayet ziraat müdürü Tahsin, sa • 
b.k zootekni müfettişi Milat, vilayet ay. 
gır deposu müdürü Abdülkadir, Bakır -
köy baytarı Liitfi, merkez baytarı Şem• 
si ve Baki Beylerden mürekkep bir he • 
yet tarafından sabah saat 10 dan itiba
ren hayvanlar gözden geçirilmiı, hyvan 
sahiplerine verilecek ikramiyeler için pu· 
vantaj yapılmıştır. Sergi bu se.ne diğer 
sergilere nazaran daha iyi ihzar edilıri,~ .. 
tir. Geç açı1masına nazaran bu r:ene ser
gide 2 aygır, 22 kısrak, 46 tay, 9 etek 
8 boğa, 16 inek, 1 deve, 22 koç, 40 ko
yun olmak üzere 166 muhtelif hayvan 
kaydedilmiştir. Çar§aınba günü sıra taa 
nifleri yapıhcak ve per§emhe günü •a· 
at 14, te sergi vali ve belediye reisi Mu 
bittin Bey tarafından açılacaktır. Sergi 
cumartesi güün aktamına kadar açık ka 
lacak ve halk meccanen sergiyi geze • 
cektir. 

Türkgücü idman yurdu 
kongresi 

Türkgücü idman Yurdundan: Heye
ti umumiye kararile bir hafta sonraya bı. 
rakılan kongremiz 30 - 11 • 933 perıem
be günü akşamı saat 18 de in'ikat ede
cektir. Yukarda mukayyet azanın teırif
Ieri rica olunur .. 

cağım söylemİ§tİr . 

T evlik Rüştü B. Solya yoluyla 
dönecek 

BELGRAT, 27 (Milliyet) - Tevfih 
Rü,tü Bey, çarşamba günü yani bu a• 
yın 29 unda buradan Sofya tarikile ls
tanbula hareket edecektir. Sofya is • 
tasyonunda ise Bulgar Ba§vekili M. 
Mu§anov tarafından da karşılanacak. 
tır. 
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Ôn cümhuriyet senesinin · Balkan haberleri . Hergün bir yazı 
Yunan muhalifleriMeclise Ne kadar kitap basılıyor, 

gelmeğe razı oldular l hangileri okunuyor? 
ecnebi gözüyle bilançosu 
Hangi cepheden bakılsa inkişafa doğru 

mesut bir değişiklik görülür 
[Lo:ı:an Darülfünunu pralesörkrin

Jen M. L. Morl, Türkiye Cümhuriye
tinin ilk on yılı hakkında bir makale 
nefretmiştir. Bitaraf bir ecnebi gözü 
ile memleketimizde on sene içinde ya
pılan iflerin nasıl görii/düğünü göster· 
meai itibarile makaleyi iktibas ediyo
ruz:] 

29 Tetrinievvel 1933 te Cümhuri
yetçi Türkiye onuncu seresini tesit e .. 
diyor. Bu zaman zarfında Türk mil· 
Jetinin ve rehberlerinin enerji ve feda 
karlığı sayesinde ortada:> kaldınlan 
müıkülab göstermek faydasız değil
dir. 

1908 e kadar Osmatllı imparator 
loğu mutlak bir saltanat halinde idi. Bu 
tarihte "Jön Türkler'' in tesirile mut 
lakjyet mqrutiyete tahavvül etti. 

Cihan Harbi ve 1920 Sevr muahe• 
desi küçülmüı ve inhilal dmi§ bir im 
paratorluk bıraktılar. 1920 - 19~2 ".'~ 
nan iati18.sı 4' Anadolu ve Rumelı mu .. 
dafaai huknk cen:.iyeti' azalarmın 
m.illi duyğularını uyandırmııtı. Pek İp 
tidai vesaiti~ mücadeleye atıldılar. 

1921 de Baıkumandan tayin edi
len Mustafa Kemal evvela Yunan or
dusunun ileri hareketini durdurdu. 
Bilahare 1922 de düşmanı tamamiyle 
imha etti. 

Düımandan tahlis edilen va.tanı 
yeniden düzeltınek icap ediyordu. Bi 
rinci İ§ saltanatı ortadan kaldırmak 
oldu (1 Teırinisan: 1922). So!ıra u
zun münaktttalardan sonra hır çok 
meseleler araaında memieketin hu· 
dutlan meaclesini cie baleden Lozan 
muahedesi imzalandı (24 Temmuz 
1923). 

4'Halk Fırkası'' tesis e>lundu ve .ga 
yelerini tahakkuk ettİrmİ§ olan "Mü
dafaai hukuk cemiyeti" ni istihlif et· 
ti. 

Ankara, Türk hiikllmetinin idare 
merkezi olacak seçildi v» 29 Teırini
evvel 1923 te TürL Cümhuriyeti ilan 
olundu. 

Türkiye Cümhuriyetinin Oımanlı 
İmparatorluğundan tevariı ettiği kı· 
smılar. Aktif: 

1 - Hanedandan kalma takriben 
iki milyon Türk· altını kıymetinde eş
ya. 

2 - Atar verg~si, bu gelir Yunan 
ordusunun İ!.til8.sı (lolayuıİyle son de-
rece azalmış bulunuyordu. 

3 - inhisarlar. 
Pasif: 
1 - Din ve siy~set noktai ııaazr· 

larmda tefrikaya düımü§ bir halk. 
2 - Büyük kıomı tekrar inşa olun 

maya muhtaç bir memleket. 
3 - Memleket dahilinde tedavül 

eden ve hiç bir k"rşılığı bulunmıyan 
158 mliyooluk kağıt para. 

4 - lmparatarluk borçları. Bu 
borçlar imparatorluğun ,,-arisleri ara
sında taksim oluncuktan sonra Türki 
yenin senelik vereceği miktar 2 ili 
3,4 milyon Türk altın lirasını bulu
yordu. 

Aıılaşrlıyor ki, ha1ledi jecek meıııe· 
le çok büyüktü ve ilk görüıte tahak· 
kuku, gayri kabil addolunuyordu. 

Türk milletinin birliğini temin et
mek için evV'eli ecnebi tesiratiyle ve 
dahilde sultanların taraftarları ile 
mücadele etmek İc<.p etti. 

Cümhuriyet, koınşul&nnın takdir 
hürmetini celbeden bir ordu te,kil, 
hanedan azasını nefi, dini mahkeme
leri liğv ve Cümhuriyet rejiminden 
ilham alan kaounlnr ihd"• ederek bu 
birliği tesise muvaffak oldu. 

Türk ve Yunan akalliyetlerinin mü 
badelesi de memlelret iş . erinde ecne
bi tesirlerini izaleye yarayan tedbir
lerden biriaini teıkil eder. 

Rusya ile tesis olunan &amimi diplo
masi münasebatına rağmen bolşevizm 
le mücadele şiddetli oldt!. 

Sulh ve dahili a•ayİ§ ziraati inki
§af ettirmeğe bais oldu. Hükümetin 
ve Ziraat Bankaı;ının J'ardDJtlariy)e 
istihsal çoğddı. ff~_yvan vebasına kar 
ıı açılan mücadele mükemmel netice
ler verdi. Hastalıklı hayvanlar 1923 
le (27,000) den 1932 rle (166) ya 
dü§tÜ. 

(1925) te aşar kalktı ve halk tara
fından aevilmiyen bu verginin yerine 
kazanç Üzerine İstinat r;den batka 
"Vergiler ihdas olunclu. 

Bir çok esbaptao doğan Kürt isya 
•n bir kaç aylık tenkil hareketini İ· 
cap ettirdi. 

Kadastro teıkilatlandırıldı: Uzun 

Milliyet'in romanı: 75 

mesaiyi istiizam eden bu eser eml8.
lcin mübadelesini teşkil edecektir. 

inhisarlar ıslah ve teksir edildi. 
Müskirat inbjsan alkoli memleket da
hilinde imaıe başladı. 

Ticaret, Ceza, Deniz, icra ve lfli.s 
ve Medeni kanunlar Hlah olundu. Bu 
suretle taaddü<•..;i znvcat kaldırıldı, a
ile ismi kuruldu Kadınlara bazı hu
ousatta intihap h"kkı v~rildi. Türk 
mahkemelerinde k_,.dın halcim görül
meğe baılandı. 

Yollar v~ köpnler ı&lah ve tezyi! 
olundu. Halilıazırd" (30,000) kiio· 
metrelik yol araba nakliyatına müsa
ittir. 

Mevcut dPmİry<>lan hükiımet tara• 
fıodan satın alındı ve (2,000) kilo· 
metre yeni şimendifer y~pddı. 

Mübadeleyi teshil ve sanayii teş· 
vik için daima inki,af eden bankalar 
kuruldu. Son seneler zarfında bu ban 
katar iktnadi buhranın tPairinden ma 
sun kalmadılar. Fakat o-1linçolarmın 
tetkikinden sağlam esaslara istinat et 
tikleri anlatılmaktadır. 

Yeni bir Merkez Bankası ihdas O• 

lundu. 158 milyonluk mütedavil ka
ğıt -para dev Jet ta•afından gösterilen 
bazı garanl: ler mı:kabilir.de bu hanı• 
kanın uhdesine ve<ildi. Halihazırda 
bu paralann altın karıılığı yÜzde 10 
u geçmiı bulunuyor. 

Bu son on sene zannda tedavül .. 
deki kağ!t para miktarı tezyit edil
memİftir. 

Türkiyenin bütçesi mütevaziodir. 
Fazla olarak son senelerin heaabı 
katileri bir, ikisi müatesn• varidatın 
maaarifata nazaran bir fazlalığını gös 
termektedir. 

Varidatın kriz dolayısiyle teoaku 
suna mukabil masrafların azaltılma· 
aı için hükümet ve Millet Meclisi sı.kı 
tedbirlere müracaa tettiler. Bu me
yanda memurlar maaılarmm 1929 se
nesine nazaran yüzde 30 a kadar yük 
selen bir nisbette kesilmesine riza gös 
terdiler. 

Krizi teakup edecek devirde Tür
kiyenin hes.,batı daha iyi bir manza
ra arzedecektir. Tevari:s edilen harici 
borç miktan son itilaf mucibince 
(100) milyon altın Türk lirasından 
(8) milyon" inmiştir. Bu da 14 m.il
yonu tecavüz eden bir millet için pek 
ağır değildir. 

Hiç şüphesiz iktıgadİ ve ilmi inki .. 
tafı için yeni Türkiye daha bazı fe. 
dakarlıklara katlanacaktır. Yeni 
Türk harfle•inin k&bulündenberi Ma
arif çok teraklci etıoiştir. ilk mektep 
talebesi 1923 te (336,000) den 1932 
de (542,000) e, orta mektep talebe•İ 
ayni zaman zarfında (6,000) den 
(30,000) e çıkmıştır. Liseler, yüksek 
mektepler ve Dariilfünun talebesinin 
artına m.ikbn bu nisbetleri geçmek
tedir. 

Halibaw da yüksek tahsilin yeni
den teşkilatlandınh1a•ı ile uğraııl
maktadır. 

Türkjye sulhperver bir millettir. 
Komşularının hiç birini endişeye dü· 
ıiirınemektedir. Bir çok devletlerle 
dostluk muahedeleri aktcbnit ' bulun
maktadır. 

Türkiye kendisini alakad-;;;";deo 
itlerde muhtar ve müstakil hareket 
ebnektedir ki, bu gayet sarih bir bak 
tır. Eskiden kapitu!asyodara mazhar 
olan Avrupa artık bu halcikati anla
malıdır~ 

1923 te Lozanda Lord Görzon 1 ... 
met Paşaıı;a: "Siz. Türkler demiryol
larmızı millileıtirmek istiyorsunuz, 
fakat biliniz ki, onlan satın alacak 
paranız yoktur, bir gün onları tekrar 
sizden alacağız". 

Satın alman (3,!100) kilometre de
miryoluna Türkiye yeniden (2,000) 
kilometre da ha ilave etti. 

Lord Görzoo'un kehaneti, Türkiye 
İçin fahr ile söylenilebilir, tahakkuk 
etmedi. 

Başında Gazi ve l•met Paıa gibi 
adamlar bulunan Türkiye muvaffaki
yet yolunda yürümektedir. 

Baıarılacak mÜ§kiılat henüz çok· 
tur; fakat bertara edilecektir. Yeni 
merkez Ankara tebrioin fevkalade 
inkişafı Türk milletinin ve ıeflerinin 
nelere mukadder olduklarrnı göster
meğe mükemmel bir misal teşkil et
mektedir. 
Lozan Darü~fünunu Profesörlerinden 

M.HORF 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'Ja sinema 

Yazan: VICKI BAUM 
bazı aliınetler. Hafif kanlı ikrazat, 
vücutte bir zafiyet. insanı dü~ündü
ren haller. 

Trent günler ve gecelf"rce, vagon
lanm dağlar, geniı ovalardan sürük
leyip götürürken o kadar gürültü, Öy 
le müthl§ bir §amata yapıyor ki ... Dra 
ke kompartımanında oturmağa çalı
§ıyor, fakat olamayor. Yatakta olsa 
daha rahat edecek. Zenci kondöktö
rü çagmp güpegündüz yatağını yap• 
tırıyor. Periıan çehresinde eski tebes 
sümden biraz bir §ey belirtıoeğe çalı 
§arak: 

- Pek iyi değilim, dedi. 
Artık hiç kork,...ıyor, burada kim

se kendisini tanımıyor. Yatağa yahn
ca, pek fenalaştı. Senelerce parma
ğından çıkarmadığı annesinin donuk 

;yıldızlannın romanı 

Terc2me: KAMRAN ŞERiF 
elmaslı yüzüğii bir sabah dÜ§Üp ta u
zağa kadar fırlattı. Yüzüğün cildinde 
bıraktığı açık renk bir §<'l'İt baliode
lci iz o kadar acaip lci ... Zaten her ıey 
acayip görÜi1Üyor. 

- Eğer tren biraz durabilse, şöyle 
olduğu yerde kalabilse ... Fazla değil, 
!~lnız bir çeyrek ..• O .zaman iyileşece .. 
gım •... 

Tren durdu, fakat o iyileıemedi.Hat 
ta daha fenalaştı: Sükünette ıstırap da 
ha zalimleşiyor, sıkıntı bir kat daha 
artryor. 

- Ah, tren yürüyebilse ••. Nev • Yor 
ka, Dwonky'ye kadar süratle yoluna 
devam etse .... Her halde daha iyi ola
cak. •. 

Dworsky bir ofoı itedir, mucizeler 
yapan bir İnsandır. Dworsky, dahili 

Bu karar herkesi memnun bıraktı 
A Ti NA, Z1 (Milliyet) - Siyasi va· 

ziyet iki muhalif zümrenin aola,masma 
müsait bir safhada inkitaf etmektedir. 
Af mese)eginclen sonra şimdi mııhalefe • 
tin meclise gelmesi meselesi ile iştigal 
edilmektdir. Hükiimet bu onktada da 
muhalefeti memnu edecek şekiller ara -
maktadır. Muhalefet mahafilinde artık 
meclisten uzak kalına zamamn nihayet 
buld'ugu söylenmektedir. Muhalefet haf 
ta içinde meclis mesaisine ittirak ede • 
cektir. Bu haber memlekette sükün iste
yen efkin unwmiye üzerinde memnuni 
yet !ıasıl etmİ§tir. 

lstanbullu rumlar tazm1nat 
isteyor 

ATINA, 27 (Milliyet) - lotanbul • 
!ular birliği riyasetinin daveti üzeri
ne 5170 numaralı kanun mucibince taz 
minat almağa haklan olan lstanbullu -
lar dün saat onda Alambera tiyatrosun
da meting yapmı.şlar, tazminat meselesi 
oin bir an evvel halledilmesi için Jazım
gelen makamlar nezdinde teıebbüsatta 
bu1unmağa karar vermişlerdir. 

M. Çaldaris - M. Condilis 
ihtilafı 

ATINA, 27 (Milliyet) - Batvekil 
ile M. Kondilis arasındaki ihtilaf devam 
etmektedir. M. Kondilis dün ve evvelki 
gün HaTbiye nezaTetine gelmem.iştir. 
ihtilaf Konclilie.in tl'ostu mebus M. Ra -
dopulos'u müsteJarlığa tayin etmek is
temiştir. 

lstanbul - Atina telefonu 
A Ti NA, 27 (Milliyet) - Selaoik yo

lu ile bugünden itibaren A vrupanıo muh 
telif ıebirleri ile telefon muhaberesi 
b&§lıyor. Atina ile lstanbul arasındaki 
muhabere için 6.30 altın drahmi Ücret 
tayin edilmittir. 

Yunan Cumhuriyetini muhafaza 
ATINA, 27 (Milliyet) - Dün saat 

11 de ( Cümhuriyet idaresinin muhafa -
zası) için (Etual) sinemasında baz. a • 
yan ve mebusan aı<aları tarafmdao kon
ferslar verilmittir. Bu koferanslarda bü 
tün cümburiyetçi vatandaşlar hazır bu
ltmmuşlardır. Lakin bu toplatıu yavaş 
yavaş bütün cümhuriyetçi alemin iştirak 
etmesi ile büyük bir miting şeklini al -
mıştır. 

Romanyada kadın polisler 
BOKREŞ, 27 (Milliyet)~ Romen 

Dahiliye nezareti, Üniversite mezunu 
Mm. Nataliya Oprescu ile Sosy,oloji me 
zuou MI. Daniela Antonescu Jianımları 
sivil polis memurluğuna tayin etıoiştir. 
Bunlarla, Roınaoyada kadını polisliğe 
ilk adını atılmaktadır. Diğer lıadmlar
da., Mm. Eleoa Romainstanu İse Cemi
yeli Akvamda (Kadın ve çocuk ticareti 
aleyhtarı) heyetinde Romanyayı temsil 
etmektedir. 

Halkan Hariciye nazırları 
bir arada 

BOKREŞ, 27 (Milliyet) - Rom.,.. 
Hariciye nazın M. Titulescu'ya iadei zİ 
yaret maksadile, kanunusani içinde hlr 
çok Balkan Hariciye aozırlarmm bura
ya gelmesi beklenmektedir. Bunlardan, 
Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü Bey ile 
Bulgar Başvekili M. Mu§anov ve Y u • 
ann Hariciye nazrn M. Maksimos da 
Bükrqi ziy8"et edeceklerdir. Ayni za -
manda, Polonya Hariciye n11zırı M. Bek 
de geleceğ!..ni bildirmiştir. 

Bulgar kralının Be!grat 
seyahıli 

SOFY A, 27 (A.A.) - Bulgar Kra
lı, dü oakşam saat 5 • 7 arası Başvekil 
M. Mu_şanov u ka.'>ul etmişlerdir. Başve
kil; kralın, kanunl>evvel ayı ortalill"ında 
Belgradı ziyareti hakkında iazhat ver -
miştir. Bulgar Kralınnı Belgrat seyaha 
ti, Yugoslav kralı Aleksaodrm d'oğum 
yıldönümüne, yani k.iinunuevvelin 17 si 
ne tesadüf etmektedir. 

Bulgar trenlerine mahrukat 
yetişmiyor 

SOFY A, 27 (Milliyet) - Bulgaris- . 
tanda trenlerin işletilmesi için lüzumu 
olan mahrukat kafi gelmediğinden işlet 
nıe dairesi müdürü, trenlerin azaltdma
sı hakkında demiryollan aozırı Bojvov'a 
izahat venniştir. Halen demiryolları mü 
dürlüğü, hangi trenlerin seyrüseferden 

haatalıklar için Amerika Müttehidesi
nin en büyük mütehassısıdır. Bir mu
cize yapabilecek. Onu Oliver'in mide
sinden süratle, hemen o ande söküp a· 
tabilecektir. "Kilometre tatları,, na 
kadar daha on gün mezuniyeti var. 
Çok olmazsa ••Kilometre taflan,, nın 
imalini tehir ederler; Eğer iyile§mesi 
daha uzun sürerse, yerine bir başkası 
oynar. Williams, yahut ta bir başkası. 
Fakat Oliver bu fikri reddediyor. Bir 
az daha yüksek olsa, İyileşecek .. Su İ· 
çebi!se, iyileşecek... Mayni namına 
ağzına hiç, ama hiç bir şey koymasa, 
iyileşecek. .. Hava biraz serin olsa ••• 
Hava biraz sıcak olsa... Chicago'ya 
varabilse ..• Biraz morfin alabilse, İyile
fecek ... 

Fakat İyİle§emi~ordu. 
Şimdi yapyalmzdır. Tobias'ı kema

lihuşunetle eşya furgonuna kapatmış
lar, herkesi mrmağa kalkııtığı, huy
suzluk ettiği, biraz da kudurmu§ tesi
rini ha!ıl ettiği İçin ağzına ağızlık tak
mışlardı. Ara:ıı.ıra hizmet eden zenci 
hizmetçi Oliver'i yokluyor. iri, tatlı 
bir kadın: Açık renk tırnaklı, kadife 
gibi yumuşak, soluk avuçlu güzel es• 

kaldırılması lazım geleceği hakkında tet 
kikatta bulunmaktadır. 

Naully muahedesini protesto 
SOFYA, 26 (Milliyet) - Bugün, 

N eully muahedesinin protestolarına baş 
lanmışbr. Bu münasebetle Bulgar mil
li tqkilatlanndao Otets Paisiy memle
ketin 120 semtinde protesto komiteleri 
teşkil etmiş tir. 

Bu sene muahedenin faal bir surette 
protesto edilmesi için akşam buradan 
memleketin büyiik şebjrlerine dağılmak 
üzere muhacirlerden ayrılan 150 Bul
gar hatibi hareket etmişlerdir. 

Otets Paisiy teşkilatı da binlerce pro
testo beyannameleri dağıtmıştır. Bu
gün burada yarınki protesto nümayişleri 
için hatiplerin yerleri tayin edilecek
tir. 

Sofya sokaklarında nümayiş 
SOFYA, 26 (Milliyet) - Zarya ya

zıyor: Dün burada "ltsizlerin günü,,. 
idi. lısizlikle mücadele komitesi mer
kezi; bütün ameleleri, bu gibi içtimai 
meseleler hakkında alakadar olmıyanla
ra karşı mücadeleye ve protesto nilma· 
yişlerine davet etmiştir. 

Bu sebeple, öğle üzeri saat 12 de 
Graf lgoatiev sokağındaki iş• müdüri
yeti binası önünde yüzlerce amele top
lanarak tahrikamiz nutuklar söylemiş
lerdir. 

Hadise mıdıalline yetişıeo zabıta kuv
vetlen, havaya bir kaç el silah boşalt
makla nümayişçileri dağıttı ve müşev
viklerden 15 kişiyi tevkif etti. 

Gene ak§&m üzeri saat 7 ,5 ta bir a
mele kütlesi Edirne ile Klementioa so
kaklanoı kfımilen dollordular. Buraya 
da gelen zabıta, ha vaya silah atmakla 
20 amele tevkif etti. 

KUçUk lktıbaslar 

Macaristanda sular 
Milyonlarca sene evvel arzın 

kablettarih devirlerinde Avrupa
nın, bugünkü Macaristanın bulun
duğu yerde jeolojilı bir haile oldu. 
O devirde bütün Macaristan ovası 
dahili bir denizdi ve sathı bugün
kü toprak seviyesinden yüzlerce 
metre yüksekti. Bir gün müthiş 
bir zelzele oldu. Uenizin dibi ka
rıştı ve yükseldi· Bir volkan basıl 
oldu. Uzun zamandanberi büyü" 
yen bu volkan şimdi Macar payı
tahtına hakim olan Gerard dağı
dır. 

Geolojik dram merkezi Avru

payı bir baştan öbür başa kadar 
· değiştirip evvelce deniz dalgaları 
örtülü olan koca bir saha gayet 
tabii bir ova haline girdi. Tuzlu 

suda yaşayan milyarlarca mikros-
, kopik protozmeler Budapeşte top
rağmın altında bir kaç metrelik ta
bakalar teşkil ederler. Toprağın bu 
suretle sarsılması başka bir netice 
daha verdi. Son şiddetle fışkıran 
bir çok menbalar hasıl oldu. Avru
pada kaplıcaları hakkile şöhret a
lan bir kaç şehir vardır. Fakat 
Budapeştenin öteki şehirlerden ' 
farkı arazisi dahilinde üç yüz ka
dar maden suyu menbaının fışkır
makta olmasıdır. Ta kadimeden
beri bu menbalar şöhretini muha
faza etmektedir. Romalılar bu men 
balar için Budapeşte civarında 
kamp kurmuşlardı. Suların töhre
ti Asyaya varınca Attila ordusu ile 
buralara kadar geldi ve Macar Pa
y.tahtını kendi şehri yaptı. Bilaha
re Türkler buralarda bir çok ha
mamlar İnşa ettiler. 

Macar payitahtı arazisindeki 
emsalsiz menba serveti o kadardı 
ki, bugün kaybolan Tuna üzerin
deki küçük bir adacıkta bile alt
mış sıcak menba vardı. T unaya dö
külen bu sular sayesinde, nehir an
cak müste11na ahvalde dökülmek
tedir. Bu dağın cenubunda yüz el
li kadar müshül maden suları var
dır. Budapeştede de o kadar meb-

mer elleri var. Gözleri merhamet do
lu, vücudu da fırından yeni çıkmış ek
mek gibi gÜ2el kokuyor. Sanki dünya
ya on iki tane çocuk getirini§ ve bun
lan emzirmi§ gibi bir kadın. Onun 
huzurunda Oliver insani bir hürmet 
duymuyor. Kadın ona yardım ediyor, 
ona dayaklık ediyor. Düşküıılük an
larında O!iver başını kadının göğsü
ne dayayıp buhran geçinciye kadar 
yanın saat avaz avaz bağınyor. 

Chicago'ya geldilderi zaman Oliver 
kadına elli dolar bahşiş verdi. Kadı
nın gözlerinden iki damla iri yaı aktı. 

Oliver artık yalnız yürüyecek bir 
halde değildir. iki hamalın kolunda 
istasyonu geçiı>_ taksiye kadar gitmek 
onun için bayağı bir kahramanlık ol
du. 

Otelin doktoru '"kin ve sevimli bir 
adamdır. icra ettiği sanate karşı da 
biraz itimabızdır. Doktor, konsoltas• 
yon için diğer bir mütehassıs doktor 
çağırdı. Bir çok tekliflerde bulundu: 
Hastahaneye nakil ciddi bir muaye
ne, radyografi, haı.:Jı ScaUle'de uzun 
uzadıya yapılan tecrübelerin tekran. 
Drake: 

Bir de kitapçılardan dinleyelim .. 
Yeni harflerle basılan kitaplar 

içinde en çok basılanını meydana 
çıkarmak sahiden güç işmiş! .• 

Ankara caddesindeki belli başlı 
kitapçılar bana kestirme bir şey 
söylemediler. Fakat dolambaçlı 
sözlerden de acıklı hakikati sez
mek bir dereceye kadar mümkün 
oluyor. 

Kütüphane sahiplerinin verdik
leri malumatı noktası noktasına 
kaydetmeği, bu bahis üzerinde ge
li,i güzel mütalea yürütmeğe ter
cih ettim. 

1Ik suali Sudi Beye'soruyorum: 
- Yeni harflerle bastığınız ki

taplar içinde en çok satılanı han
gisi oldu? 

Sudi Bey acı acı gülyor: 
- Kaldırımlarda okka hesabı 

satılan kitapları görüyorsun! •• Biz 
de hangi kitap satılıyor ki? •• 

Yürüdüm. Alt yandaki Muallim 
Halit Kütüphanesine gırıyorum. 
Ahmet Halit Bey, sualimi hiç ya
dırgamadı: 

- Açık mı konuşalım, yoksa .• 

- Elebtte açık konuşmak iyi., 

- O halde, azizim, benim yeni 
harflerle basılmış kitaplarım için
de en çok satılan şunlar oldu: 
Namaz sureleri. Amme, Tebareke, 
Yasin •• Bir de Mevlidişerif. Bun· 
ların her birinden kırkar bin bas
tım. Hepsi satıldı. Mevludü ben
den sonra, ayrıca yedi matbaa da
ha bastı. ( 5) sene içinde 200 bin
den fazla Mevlut satıldığını haber 
verirsem sakın mübalegaya hamlet 
me! .• 

Din kitapları böyle.. Gelelim 
halk kitaplarına .• "Aşık Kerem.,in 
muhtelif tabılarile satış adedi ( 80) 
bini bulur. Yalnız Devlet matbaa

sı (10) bin Aşık Kerem bastı. 
Öteki aşık kitapları da en aşağı 

40 - 50 bin •• 
Tercüme romanlardan "Garp 

cephesinde yeni bir şey yok!,. üç 
bin Reşat Nuri Beyin Yaprak dökü 
mü, 'iki bin satıldı. 

Şiir kitapları içinde de rekoru 
kıran "835 satır., oldu. Hele "Ar
sen Lüpen.,in 10 bin satış yapma
sı şaşılacak şeydir! 

Bir sene evveline kadar, meslek 
kitapları hiç olmazsa biner tane 
satılırdı. Bu yakınlarda 300 den 
fazlasına çıkmıyor. 

Kanun kitapları arasında halk 
tabakalarını alakadar edenleri ol
dukça iyidir. Mesela bunlardan 
"icra ve iflas,. kanunu kısa bir 
zaman içinde (25000) tane satıl
dı. Çocuk kitapları düşkündür. En 
çok (1000)... Çok okunan edebi 
eserlerin başında Falih Rıfkı ve 
Yakup Kadri Beylerin kitapları -
nı tereddüt etmeden sayabilirim. 
Falih Rıfkı Beyin her eseri, en aşa
ğı bin tane satılır. Fakat fU bir 
kaç eser, nevileri içinde, umumi 

zul sıcak su menbaı mevcuttur ki 
bu sulardan sebrin ııokaj santralı 
için istifade ~dilmek istenilmekte
dir. Gerard dağının eteğindeki 
menbaların suyu 1500 - 2000 met
re derinliğinden gelmektedir. Top
rağın sathına çıkıncıya kadar muh
tel!'.c arazi tabakalarından geçer bu 
sular, tedavi hassalarını bu temas
lara medyôndurlar. Menbalar 24 
saatte bir milyon litre mikabı su 
vermektedirler. Buralarda radi. 
yum, lithium, kükürt, kireç, tuz 
demir vesaireyi ihtiva eden men 
balar vardır· 

La Tribune de Geneve 

- Yok, teşekkür edeı·im, ·diye mı
rıldandı. Buı.-ada duram~m. Yalnız 
yarına kadar bana biraz yardım ede
bilseniz ... New • York'a varıncıya ka• 
dar ... 

- Nasıl yardım? .. Ne istiyorsunuz? 
- Meseli. biraz morfiri. 
Doktor hastaya şüpheli bir nazarla 

baktı. Morfinömanların sevgili pikür
lerine kavu§mak için yalancıktan has• 
talandıklarmı biliyordu. Fakat has. 
tanın peri:g.an çehresine, kansız cildi
ne, ufacık tık bıyığının üzerindeki e
lemli çizgiye bakınca böyle bir şeyden 
§Üphe etmeğe imkan kalmıyordu. 

Oliver'e pikür yapıldı. Ne garip ki 
morfin hiç para etmedi, batta hastayı 
uyutıoadı bile. 

Bir hastabakıcısı onu Chicago'dan 
New • York'a götürdü. Merkez garının 
kargaşası İçin bazı kimseler dönüp 
bir delikanlının içinde yattığı bir sed
yeye bakıyorlar. Oıiver Dent'in göz
leri kapalı. Nakledilirken her adım
da biraz daha alçalmıı gibi bir his ha
sıl oluynr. Asansörle iner gibi nahoş 
bir hls. Mustarip çehresindeki kapalı 
gözlerile daha şimdiden ölmüş bir in-

kitap sabşı için ne miyar olabilir, 
ne de hatta bizde bir fikir uyandı· 
rabilirler. 

Satışların bu kadar durgun olu· 
şu, bilhassa eski harflerle basıl· 
mış kitapların okka fiatine piya· 
saya dökülmelerinden ileri geli· 
yor. 

Cildile birlikte koca kitabı on 
kurusa alanlar, ondan daha ·ufak 
haci~de bir kitaba yüz kuruşu bir 
türlü kıyıp veremiyorlar.,, 

Muallim Halit Beyden sonra 
Sühulet Kütüphanesine uğradım. 
Semih Lütfü Bey, ucu yaldızlı si
garasını fosurdatarak içiyordu. 

Sualimi alaka ile dinledi ve ne
ticede: 

- Faydalı bir ankeİ: .• Mütalea· 
sında bulundu. 

Sonra, başkalarımn ne söyledik· 
!erini öğrenmek merakına düşerek: 

- Halit Beye sordunuz mu? de• 
di. 

- Evet! Sordum. 
-Ne diyor? 

- Halk kitapları satış yapan ki· 
tapların başında gelir.. Diyor. 

- Evet ••• Yazık ki hakikat bu! .. 
Ben halk kitapları basmadım a
ma, vaziyeti biliyorum. 

Benim tabı ettiğim edebi kitap· 
lar içinde, son on sene zarfında en 
, çok satılan romanlar Peyami Safa, 
Aka Gündüz, Mahmut Yesari ve 
Etem İzzet Beylerin romanlarıdır. 

Şairlerden yalnız Faruk Nafiz 
ve Nazım Hikmet Beylerin şiir ki
tapları aranıyor. 

Ben 'imdiye kadar 25 şiir kita• 
bı bastım. Yalnız (3) tanesi satıl
dL Ötekileri ne arayan var, ne so· 
ran.,, 

Kanaat kütüphanesi sahihi llya.9 
Bey, kitap satışlarının biç bir za
man bu sene kadar düşkün olmadı· 
ğını kaydederek şunları söyledi: 

- Halle okumuyor değil. Oku
yor. Daha da okuyacak· Fakat han· 
gi kitabı okuyacağını bilmiyor. 
Biz naşirler, halkı: yavaş yavaş 
kültiir eserlerine alıştıracak yerde 
onlara bir takım adi masallar su· 
nuyor.uz. Naşir, yalnız satış yapma 
ğı değil, memleketin irfanına hiz· 
met etmeği düşünmelidir. 

Kanaat kütüphanesinin çıkardı· 

ğı yeni harflerle basılmış kitaplar 
içinde, en çok satılan, Bürhan Ca• 
hit Beyin "Gazi Mustafa Kemal,, 
isimli eseridir.,, 

Hilmi Kütüphanesi sahibi H~
mi Bey: 

- Henüz ümidimizi kesmedik, 
diye söze başladı, ve ilave etti: 

- Bütün gayretimiz, ilerisi için• 
dir ! .. Yarını düşünerek çalı,ıyo-
ru2. 

Benim en çok sattığım kitap 
halle için yazdığım "Din kitabı,.dırı 
On beş bin basmıştım. On iki bi -
nini sattım. 

Maamafih din kitaplarının satı· 
'ı da son günlerde durdu.,, 

İkbal Kütüphanesi sahibi Hüse
yin Bey; gayet kısa cevap verdi: 

- Benim, en çok sattığını kitap, 
Faruk Nafiz Beyin "Akın,. piyesi· 
dir!,. 

Eğer, siz bunları okuduktan son• 
ra da en çok satılan kitap hangisi 
olduğunu keşfedemedinizse kaba • 
hat benim değil!.. Çünkü, eğer or· 
taya atılmış bir yalan varsa, ben 
kitapçıların yalan.cısıyım ! 

M. SALA.HADDiN 

san tesiri yaptığının bittabi farkında 
değil. Hala büyük ve güzel Oliver 
Dent olduğ.ınu hissediyor; şimdi bı· 
yıkları var, yakasında bir buket... Bi· 
ri onu tanımış olsaydı ne olacaktı? O· 
liver Dent bi~ sedye içinde New - Y ork 
merkeıı: garından geçiriliyor! 

Onu uyandıran adam l>wosky idi. 
Haıin bir atlam, bir otorite. Dwosky 
vakit kaybetmiyor. Hasta, sedye ile 
küçük bir salona, kuvvetli lambaların 
altına naklediliyor. Muayene. Radyog• 
rafi. 

Gece nöbetçisi hemşire vazifesine 
başlarken s9rdu: 

- 168 e ne yapılacak? 
- Mide. 
Bu, hastahanenin argosudur. Zaten 

ba§ka söylenecek •Öz de yoktur. 
Oç gün sol"a Dwosky hastanın mi· 

desini ameliyat etmeğe karar verdi. 
Bu şüpheli bir midedir. Dwosky gayet 
nadir bir vaka ile ~- arşılaştığına hük
ınetmeğe mütemayildir. Linite plas
tique yani daha az ;imi bir lisanla ı:ıj
de cidarlarında mÜ:.t.mİn yara. 

(Bitmedi) 
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STANBUL VE TRAK.YA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkardmağa haşlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene sahlmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya ka}rıkta teslim 

~nval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s ~an~ık!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. Uepodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet.müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesıı.bma si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 

Ankarada sıtma 
İle mücadele 

Bu sene neler yapıldı, 
daha neler yapı\acak? 
ANKARA, 27. A. A. - Ankara, 

Çankın, Y Ö:cgat, Kırıehit vilayetlerin
den mürekkep olan Ankara sıbna mın 
takasın1nın bu yıl i;inde yaptığı ve ya· 
pacağı işler etrafında şu malumatı al 

dık' 
Bu yıl sıtma mücadele mesaisi çok e 

yi geçmiştir. Bilhaa~ merkezde ve An 
kaTa ş.ehri ve civarında çalışan ve ay· 
ni zamanda ııvrı sınek mücadeleai ya· 
pan grup ıehir fiçnde katiyen sivri si .. 

nek çıkmasına, ürer.ıeaine ve hariçten 
nakliye vasıtaları ve bilhassa şimendi· 
fer va:onlarile gelen binlerce sineği 
oldukları yerde imha ettirerek şehre 
girmelerine imki.n bırak:mamıılardır. 

Hariç teşkilatı bir taraftan sıbnalıla
rı tedavi etmekle beraber, diğer taraf· 
tan da en ç:>k sinek,i ve bataklı sa
hada yeni usul ilaç dökmek suretiyle 
ııtma nakleden ıivri sinek miicad~ 
ieaine çok ehemmiyet vermiştir. Hay· 
mananın sınren nahiyesi dahilinde Öz· 
boy köylerinde vak.tile sinekten barın
mak ve uyumak imt,i.nı olmıyan yer .. . 
ler bu mücaclele usuli sayesinde bu yıl 
mesire adolunacak kadar sakin ve ti· 
rin bi rhale gelmi~tir. Çankırı merke· 
zinde Çankırı kaaahasını ve civarını 
sıtmadan ve sinekt'".n yaşanmaz birha· 
le koyan beıliyeo somaln bataklık
ları da tamamen kurutulmuş buralar· 
da da sıbna tahribatının O.nüne &eçil .. 
miıtir . 

Gelecek sene için mücadele ,ekli 
mıntaka dahilinde daha genit ve daha 
şumullü bir ıekilde tatbik edilecektir. 

Marttan birinci tetrin nihayetine ka 
dar mıntaka dahilinde 75, 703 kişi 
muayene edilmiı ve bunlardan 6647 
dalaklı tedavi edilmiştir. Bunların le· 
daviıi içinde bu sekiz ay içinde 709 
kilo bedaav kinin ve diğer sıtma iliç
ları dağrtılmıştır. Bu mesai devreainde 
40 bini mütecaviz kan alınınış ve dev· 
re nihayetine kadar 35,000 muayene 
yap1lmııtır. 

Adnan vapurunda bir ölüm 
BANDIRMA (Milliyet) - Bu 

gece lstanbuldan gelen Adnan va
purunda bir ölüm vak'ası olmUf 
ot ve saman komisyoncusu Bandır
malı Abdurrahman Efendi birden
bire sancılanarak bir saat kadar 
ıstırap çektikten sonra vapurda 
··ı .. f" o.mu~ ur. --Mugladan havvan ihracatı 

MUGLA, 27. A.A· - Birinci te• 
rin içinde vilayetimizde ecnebi 
memleketlere bet kısrak 627 kara 
sığır, 1560 keçi, 391 koyun, 1244 
kümes hayvanı S20 kilo koyun de
risi 1020 kilo keci derisi , 1600 ki
lo gübre ihraç olunmu,tur. --Tirede urgancılık 
TİRE, - Tire urganları bütün 

Anadoluda ve Yunan adalarında 
ve Balkanlarda tanmmıttır. Küçük 
Menderes kenarlarında zeredilen 
kendir batka yerlerde yeti~meıi na
sip olmıyan uzunluk, beyazlık ve 
s.ığlamlık itibarile birincidir. Hav
zanın yetittirdiği bu zengin mah· 
sul sebebile urgancılık san'atı inki
şaf etmit ve kalabalık bir san'at fU· 
be~i meydana gelmi~tir. Bu san'at
kiirlarm resmen tetekkül etmi' bir 
birlikleri vardır. Urgancılarımız 
muhtelif çe,itte urgan ve halat yap 
tıkları gibi son zamanda ticaret ve 
sanayi odası reisi Hidayet Beyin 
önayak olmasile maden ve kömür 
ocaklarından kullanılan hasır zem
billere mu cahil kendirden mamul 
ip zembiller yapmıya da teşebbüs 
t!tmişlerdir. Harice pek çok para
mızın gitmesine sebep olan bu ha
St" zembillerin yerine daha mü
kemmel olan bu zembiller kullanı
lacaktır. Bunlar fiatça da çok u
cuz ''e hasır zembillerden daha 
kullam~lı ve daha dayanıklıdır. 

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

Muğlada mahsul 
MUCLA, 27. A. A. - Vilayeti

mizin 933 senesi kati istihsalat mık 
tarı şudur : 11 milyon 120.122 ki
lo buğday, 9 milyon 990,107 ar
pa, iki milyon 226-972 çavdar, 
191.Sl2 kızıldarı, üç milyon 
50S.376 yulafm 231.000 böğrülce 
123.77S mercimek, dört milyon 
783.170 m111r, iki milyon 194.213 
burçak, 1S9.89S fasulya. 8000 me
lez, dört milyon 981.S87 akdarı, 
618.72S bakla, 186.470 nohut, iki 
milyon 13S.921 tütün, Sl.396 pa
muk, bir milyon çum!iı susam, 
132.286 patate3. --

Muğla yolları 
MUGLA, 27. A.A. - Vilayet da 

hilinde yol çalı,maıı hararetle de
vam ediyor. Marmaris yolu üzerin
deki çalıtma sona ermiştir. Dadya
da yol faaliyeti IS güne kadar baş
lıyacaktır. Tavas yolunda da çok 
çalı,malar vardır. Bu yolun en 
sarp kısmı batarılmak üzere her 
gün dinamitle kayalar parçalanı
yor. Bu sene vilayetimizin bir kaç 
vilayetle birleşmesi muhe kkaktır. 

-o-

Kütahya ocak kongreleri 
KOT AHY A, 27. A.A. -- Cüm

huriyet halk fırkası ocakları kong
relerini yapmaktadır. Merkez ka
zanın 11 bin azası C. H.F. olan çö
zülmez bağlılığını göstermektedir
ler. 

Kok fabrikası 
ZONGULDAK, 27. A.A. - Zon 

guldakta bir kok fabrikası in,aıı 
için iki mütehassis geldi. Müte
hassıslar tetkikata batladılar. 

Katil nerde? 
BERGAMA ( Milliyet ) 

lki gün evvel, Bergamada, ma
hiyeti ve faili anla,ılamıyan feci 
bir cinayet olm~tur. 

Bir sabah erkenden, bir dere i
çinde vücudunun muhtelif yerlerin
den yaralanmış bir ceset görülmüt· 
tür. Ceset tetkik edilince, bunun 
Yusuf oğlu Kiizım nammda bir ara
bacıya ait olduğu tespit edilmittir. 

Hadise failinin ele geçirilmesi i
çin, jandarma müfrezesi tebrik e
dilmi,, diğer taraftan maktulün a
rabası aranmağa başlamı~tır . 

Mamur 
Gaziantep 
Müstakbel şu yeni şehrin 

temelleri atılıyor 
GAZİANTEP, (Milliyet) - İs

tıklal tarihimizde mühim bir mev
kii bulunan ve başlı başına Türk
lerin cenretini, ve yoklukta gös
terdikleri varlığa bariz bir misal 
teşkil eden bu Türk yurdunu gez
dim. Memleketin her tarafında ol
duğu gibi, her taraf elektrikle meb 
zulen tenvir edilmiş, cidden tayanı 
takdir bir umran gördüm. Zeki 
ve çalı,kan olan bu bddenin, Bele
diye Reisi Hamdi Beyle de görüt
tüm, haddizatinde çok kibar olan 
bu zat mesaisinde çok müdebbir 
bir it adamı tipi taşımaktadır. Şeh
rin garp cihetine müstakbel plan 
mucibince fevkalade ehemmiyet 
verilmiştir· Muntazam bulvarlar 
yapıhaakta ve şehrin tam merkezi 
vaziyetini tetkil eden Halk Fırkası 
binası önünde Gazi Hazretlerinin 
heykelini rekzetmek üzere beton -
danbir zemin hazırlanmıştır. 

~3 üncü kolordu ilanlan 1 ı v APURCULUK 
Çorlu Askeri SA. AL. KO. 

dan: 
Tekirdağındaki kıt'at ihti

Adnan vapurunun geçirdiği kaza yacı için 10,000 ve Çorludaki 
BANDlRMA, (Milliyte) _De- krt'at ihtiyacı İçin de 10,000 

niz yolları i~letme ida- kilo çekirdeksiz üzüm açık mü 
resi hesabına Bandırma. İs- nakasa ile satın alınacaktır. İ
tanhul arasında sefer yapan Ad- halesi 24-12-933 pazar günü 
~an vapuru bu gece. lstanbuldan 1 saat 15 tedir. Ta:io!erin şart 
lıma~ımıza gelerek ıskeleye yana- nameyi görmek üzere her gün 
sacagı esnada suların akıntısı ve .. k • · Ak • • d 

·· • t · ·ı · k ı b. d. ve muna asayl\ ıştıra ıçın e 
ruzgarın esırı e ıs e eye ın ır- .. • 
mis, vapurun bastonu da iskele ü- o gun ve vaktınden evvel Çor
ze;indeki elektrik direğine çarpa- luda Askeri SA. AL. KO. na 
rak parçalanmı!ttr. Vapurda hasar müracaatları. (3406) (6518) 1 

yoktur. 
-o-

KöylU1er bir arada 
KOÇARLI (Aydın) - Nahİyemize 

bağlı E vsekler, Hacı Hamzalar, Göz ka
yası, Madran dere, Boydere ve Ç:kır -
b.,y[i köyleri halkı Çakırbeyl'.d> toplan
mıJlardır. Toplar.mada fırka vilayet re
isi Etem Kadri Beyle nahiye fırka re
isi Mehmet Yunus Bey de bulunmuş -
tur. Etem Kadri Bey fırka itleri ve esas 
!arı hakkında köylülerimizi anlayacak -
!arı dille aydınlatmııtır. 

lST ANBUL BELEDlYESl 
ŞEHiR TiYATROSU 
p,. ~kom saat 21 de 

:;ONEŞ 

Çorlu As~er~ ;A. AL. Kl>. 1 

dan: 
Çorludaki kıt'at ihtiyacı i- 1 

çin açık münakasa ile 8800 ki
lo Lahana, 9,300 kilo Pırasa, 
2,000 kilo Taze Bakla, 6 ,500 
kilo lspanak alınacaktır. İha 
lesi 29-11-933 çarşamba günü 
saat 15 tedir. Şartnameyi gör-

mek veya almak isteyenlerin her 
gün ve münaksaya gireceklerin 
de o gün ve vaktinden evvel te
minatlarile Çorluda Fırka SA.

1 
AL. KO. na müracaatları. 
(3376) (6100) 8396 

• •• 

TORK ANONiM ŞiRKETi 
lST ANBUL ACENT ALiCi 

Liman Han, T e!elon: 2292S 

MERSiN -IZMIR SURAT 
YOLU 

Millet vapuru 29 Tetrinisa
ni Çarşamba günü saat 10 da 
Sirkeci rıhtımından hareketle 
Izmir, Küllük, Bodrum, Fethi
ye, Antalyaya gidecek, dönüttc 
bunlara ilaveten Finike, Çanak
kale, Geliboluya uğrayacaktır. 

BANDIRMA YOLU 
SAADET vapuru 28 Tefri -

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

TRABZON YOLU 
SAKARYA vapuru 28 Te~ -

rinisani Salı günü saat 18 de Ga 
lata rıhtımından hareketle Trab 
zon yoluna gidecektir. Giditte: 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, Sam 
sun, f atsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rizeye gidecek, dö -
nütte bunlara ilaveten Sürme -
ne ve Orduya da uğrayacaktır. 

MERSiN VE IZMIR 
SURAT POST ASI 

lNöNO vapuru 1 Kanunev
vel Cuma günü Sirkeci rıbtı-

BATARKEN 
(azan : Gerhardt 
1auptınann 

fürkçeye çeviren 
Seniha Bedri 

Çorlu Askerl .)atın alma Ko- mından saat 1-0 da kalkarak 
misyonundan: DOGRU I Z MIR; Antalya, 

Mersin, Payas, dönüfte bunlara 

S Perde 
Muallim ve talebeye tenzilat vardır 
~~~~~~~~~~~8915 

HANDA • DRAMALIS - PRINEAS 
Yunan operet heyeti Fransız Tiyatro

sunda. Bu akıam saat 21.30 te büyük 
gala olarak Viktoria et son Hussard. Ya· 
nnki çar§"mh. Ô1Amı ikinci defa ola
ı·ak Viktoria et soa Hussard. Pek ya
kında : Paıuourlismos. 

._.,. F ARUKININ .--.. 

Cici Pudrası 
Coty pudrasının tıpkısıdır. 
Bir kere deneyiniz .... 10014 

Türk"y!nin en mükemmel 

ÇEL TIK FABRİKASI 
M. Karabekir ve Sürekası • 

Feaer caddeıi No 46 
Tdr•af: l<••nhııl K. b ır - Tel. 2073~ 

l02t.t 

Çorludaki kıt,.al ihtiyacı i- ilaveten Alanya, Küllük, Ça-
çin 4,000 ve T ekirdağmdaki nakkaleye ·uğrar. 
kıt'at İçin 2,500 kilo koyun eti .. __________ _. 

açık munakasa ile alınacaktır. 1 

İhafeşi 7-12-933 perşembe gÜ
nü saat 15 tedir. Taliplerin ,art 
nameyi görmek üzere her giin 
ve münakasaya iştirak için o ı 
gün ve vaktinden evvel Çorlu i 
da Fırka Satmalma Komisyo
nuna müracaatları. (3383) 
(6198) 8508 

* * 

Deniz Yollan ltletmeıi 
ACENT Al.ARI : 

lt&rakl!y • IC:öprUbafı Tel U36i 

Sirkeci Mühürdar zade ban Tel. :2274' 

DOCRU IZMIR SURAT 
POSTASI 

Konya vapuru 28 ikinci T e.
rin Salı 11 de Galata rıhtımın -
dan kalkarak doğru lzmire gi. • 
decek ve dönecektir-

Çorlu Askeri Satmalma Ko
misyonWldan : 

, ı. ....... 65m60iıiiılı ........ ..,. 8906 

ÇIR ÇIR suv· 
.Kum, karaciğer, böbrek hastalıklarıf!a 

şifası mücerrep Çır-Çır suyu sat.lamalcta 
dır. Araymı:z. Deposu: Taksim Cümhu
riyet meydanı Talu Zafer caddesi 27 nu
maralı Hünkirsuyu deposu. (10366) 

ZAYl DEFTER 

Zabıta İzmird.e bir araba bul
muttur. Yapılan tahkikatta bu ara
banın iki çocuk tarafından Berga
madan getirildiği anl~ılmıttır. 

Memleketin kendine mahsus var 
lıkları içinde güzel bir de çocuk 
bahçesi vardır. Yazın sıcak günle· 
rinde İnsanların pek çok muhtaç 
olduğu soğukluğu temin maksadiıe 
iki gün evvel bir Buz fabrikası in
fası için maruf bir Fransız tirketi
le mukavele aktedilmiştir, bu mu
kavele, mucibince 32 bin liraya in
ta edilecek olan buz fabrikası 
bet ay sonra Belediyeye tes
lim edilecektir. llerideki proje
ye nazaran, şehirden IS kilo -
metre uzakta bulunan ve gayri 
fenni bir tarzda gelen şehir suyu
nun, muntazam ve fenni bir tarza 
ifrağmı Vali ve Belediye Reisi 
Beyler düşünmektedirler; Ayrıca 

bir park inşası da kararlattrrıhnıt
tır. Uzun senelerdenberi yapılma -
yan ve şehircilik noktainazarın 
dan pek mühim olan, şehrin harita
sının da yapılması, bir tirkete ve 1 
muktedir bir mühendise verilmit
tir. Belediye Reisi Beyle görüşme
miz arasında ~ehir için çok lazım
olan bir balin yapılmasını hatır· 
lattım, kendisinin de bu işi düşün
düğünü ve yapacağını öğrendim. 1 

Bir fehir için 112 bin lira gibi az bir 
varidatla başarılan bu itler güzel ~ 
bir muzafferiyettir. Memleket in- ---------------
sanlarının ahvali sıhbiyeleri mü- 1 ZühreTi Ye dit luıtalıkları 

Çorludaki kıt'at ihtiyacı i
çin 120,000 kilo ekmeklik Un 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 20-12 933 çar 
şamba günü saat 14 tedir.Talip 
ferin şartnameyi örmek üzere 
her ün ve münakasaya iştirak 
İçin de o gün ve vaktinden ev
vel teklif ve teminat mektup- ! 
lariyle Çorluda Askeri ntmal
ma komisyonuna müracaatla-
rı. (3394) (6391) 8726 

Ticarethanemin 32 senesine ait ka
zanç defterini 27 Te~riniaani Pazartesi 
&'iinÜ ıaat 18 de Ortaköyden Aksaraya 
hareket eden ikinci meYlô tramvayda 
Eminönü ile Sultanahmet arumda unut
tuğumdan bulan zatın ıicarethaneme trı 
lim eylediii takdirde 5 lira mükafat ve
receğimi taahlıüt eylerim. Adres: Ye
mit vapur iskele caddcıi 7 No. Dükkin
da Limoncu Mordo. ( 10369) 

Kazım efendiye ait olduğu kuv
vetle tahmin edilen bu arabayı lz
mire getiren çocuklar, zabıtaca is
ticvap edilmişlerdir; fakat çocuklar 
arabayı yol üzerinde bulduklarını 
ve alarak buraya kadar geldiklerini 
söylemişler ve bu suretle hadiseyi 
aydınlatamamıflardır. 

kemmel ve çalışma sistemleri de, I mütehassısı 
faal ve çok ciddidir. Bu muhitte Dr. HAYRİ ÖMER 
pek salgın olan Drahomla da mü- ! Ötlcden sonra Beyoğlu Ağacamii 
cadele edilmektedir, bu heyetin karşısında 133 No. 'fel: 102:' ı (10271' 
reisi Doktor Kaşif Ömer Bey na- 8878 
mında çok muktedir ve kibar bir 
zattır. 

Bergama jandarmuı faili yaka
lamağa çalışınktadır. 

Muğlada tutıın satışı 
MUGLA, 27.A.A. - Vilayet da

hilinde tütün satıtı devam etınekte 
Aşiretler dir. Muhtelif kumpanyalar timdiye 

kadar 700 bin kiloya yakın tütün sa 
GAZiANTEP, (Milliyet) - Ur- tın almıttır. Tütün inhisar idaresi 

fa Vilayetine tabi Somatar nahi- nazımlık vazifesi görmek üzre pi
yesi civarında yerle~mif olan Beni yasaya iştirak etmit ve yüz bin ki
Yusuf aşiretine bir bafta evvel Su- lo kadar tütün almıttır. Fetiyede 
riyeli Harasan A\liretinden ve bu- henüz piyasa açılmamıştır. Yakın
dudumuz dahilinde bir tecavüz vu- da burada da satışa başlanacaktır. 
kubuldu, ve Türkiyede oturan Be- -o-
ni Yuauf atiretinin dört yüz deve- Aydında incir. zeytin 
si, bir atı ile, tüfeklerini alarak AYDIN, (Milliyet) - Bu sene u -
savufmuşlardır, Hudut müfrezele- mum Aydın vilayetinin zeytinyağı, in-

cir rekoltesi 3 - 3,5 milyon okka tah . 
rimiz tarafından derdestleri için min edilmektedir. Bu sene vilayetimiz . 
Goçara kadar takibat yapılmıf, i- de en fada zeytin mahıulü Çine kaza.i
se de kal:iil olamamıs ve müteca- le, Koçarlı nahiyesindedir. Rekoltenin 

• 2 - 2,5 milyon okka11 buralardan alına -
vizler Suriye hududundan geçme- caktır. Bu sene yağ sıkacak; Aydında 
ye muvaffak olmuşlardır. Bu çir- filibeli mahdumları, lsmail Hakla Bey 
kin hadiseye "Gazve,. tabir edil- ve Eyüp Bey, Umurluda Umurlu, Ko
mektedir. çarlıda Eyüp Bey ve Oedeköylü zade . 

M. ZEKi 
ler, Gennencik Pazarçeviren fabrikala
rile bağaraıındaki iki fabrikadır. 

• fstanbul dördüncü İcra dairesinden: 
Beyoğlunda Kabataıta Hace Fatma ha 

tun mahallesinde Gümüı suyu, yeni iz
zet paşa caddesinde ki.in eski 7,9 yeni 
28-2,23-3, 23-4 nuımıralarLa murakkam 
Marko kalfa efendinin üç rubu hi sesine 
mutasarrif olduiu apartmanın biT rubu 
hissesinin üçüncü derece İpotek sahibi 
P er;Jı;Li f otyadiı efendiye : 

Oçüncü derece olarak uhdenize ipotek 
irae edilmit olan gayri menkulün nısıf 
hissesi lstanbul Umum ıigorta ,irketi uh 
desinde birinci derece ipotek olma11 ha
ıebile tevessül edilen İcrai takibat Üzeri· 
ne takdir edilen ve mukaddema ilanen 
taıafıruza tebliğ edilmit olan kıymete 
borçlu tarafından itiraz edilmiıı ve itira
zen yaptlan takdiri kıymet neticesinde 
mezkUr gayri menkulün tamamına 

( 135000) Yüz otuz bet bin lira takdir 
edildiğini mutazammın ihbar .n İcra ve if 
!is kanununun 12i! inci madd '' hükmü 
ne tevfikan ikametgilıınızm m ·lum ol· 
maması hasebile ilinen tebliğine karar 
vcrilmi, olduğundan hususu mczkiirun 

tebliği makamına knim olmak uzere key- J 

fiyet ilin olunur. ( 10393) 

••• 
Safranbolu Askeri SA. AL. 

KO. dan: 
Safranboludaki krt'at ihtiy~ 

cı için kapalı zarfla 170,000 ki 
lo un almacaklır. İhalesi 
16-12-933 cumartesi günü saat 
15 tedir. Taliplerin şartna-
meyi görmek üzere her gÜn 
ve münakasaya iştirak için de 
o gün ve vaktinden evvel tek
lif ve teminat mektup!arile 
Safranboluda As. SA. AL. KO. 
na müracaatları. (3400) 
(6434) 8751 

* • 
Çorlu Askeri SA. AL. KO. 

dan: 
Tekirdağmdaki kıt'at ihti-

yacı için yerli ve yeni sene mah 
sulünden 32,500 kilo ve Cor
ludaki kıt'at ihtiyacı için - de 
30,000 kilo pirinç kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. f. 
halesi 24-12-933 pazar 
günü saat 10 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i 
çin de o gün ve vaktinden ev
vel teklif ve teminat mektup
larile Çorluda Askeri SA. Al. 
KO. na müracaatları. (3407) 
(6519) 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Kadıköy Lisesi tarafından keşfi mucibince Haydarpasa

daki eski Tıp Fakültesi binasında yaptırılacak tadilat 20-İ2-
933 çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve şart 
nameyi görmek Üzere İstanbul 1 ises"ndeki Komisoyn kalemi
ne ve münakasaya iştirak edeceklerin de iha· . gÜnü teminatı 
muvakkate makhuzlarile beraber Komisyonumuza müracaat-
ları. (6480) ss16 



1 IST. MR. KUMANDANLICI SA.AL. KO. İLANLARII 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıtat ve müessesat ih
tiyacı için 8000 kilo makarna 
ile 4000 ki!o şehriye 30-11-933 
perşembe ğünü saat 14,30 da 
pazarlıkla satın alınacaktır .Pa 
zarlığa gireceklerin belli saa
tinde Merkez Kumandanlığa 
Satınalma Komisyonunda ha
zır bulunmaları.(617) (6565) 

* • • 
Merkez Kumandanlığına 

merbut Kıt'at ve müessesat ih 
tiyacı için 2500 kilo toz şeker 
30-11-933 perşembe günü 
saat 15 te pazarlıkla satına
lınacaktır. Pazarlığa girecek
lerin belli saatinde Merkez Ku 
mandanlığı Satın Alma Ko 
misyonunda hazır bulunmala-
rı. (618) (6566) 

Maltepe Askeri lisesi ihti
:ı için 2500 kilo toz şeker 
30-11-933 perşembe günü saat 
15 te pazarlıkla satın alınacak
tır. Pazarlığa gireceklerin bel 
li saatinde Merkez Kumandan 
lığı Satınalına Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (616) 
(6568) 

• • • 
Kuleli askeri lisesi talebele . 

rinin ihtiyacı için 2500 kilo 
toz şeker 30-1 1-933 perşembe 
günü saat 15,30 da pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığa gi 
receklerin belli saatinde Mer- j 
kez Kumandanlığı Satmalına 
Komisyonunda hazır bulun -
maları. (619) (6569) 

• • • 
Harbiye mektebi ihtiyacı i

çin 65000 kilo koyun 6000 ki 
lo kuzu 20000 kilo sığır eti 
30-11-933 perşembe günü saat 
14 te satın alınacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin her gün ve 
pazarlığına gireceklerin belli 
saatinde merkez kumandanlığı 
satınalma komisyonunda ha
zır bulunmaları. (620) 

(6570) 

*** 
Harbiye Mektebi Talebele

rinin yeni elbise talimatname
sine göre harici elbise kaputla
rının apulet şifr romen sınıf ve 
mektep numarasiyle şapkaları
na haki kurdela ve ay yıldızla
n 21-12-933 perşembe günü 
saat 15 te aleni münakasa ile 
yaptırılacaktır. Şartnames:ni 
~öreceklerin her gün ve müna
<asasına gİrecklerin belli saa
·inde Merkez Kumandanlığı 
ıatmalma Komisyonunda ha
~ır bulunmaları. (615) 
(6567) 

• • • 1 
İstanbul Deniz Yollama mü

:ii.irlüğü emrindeki iki No. lu 
~t 7-12-933 perşembe gÜnÜ 

;aat 15,30 da aleni münakasa i 
e tamir ettirilecektir. Şartna 
nesini göreceklerin her gün ve 
nünakasasına iştirak edecekle-ı 
·in belJi saatinde Merkez Ku
~ıandanlığı Satınalma komisyoi 
-ıunda hazır bulunmaları. 
538) (6262) 8511 

• • • 
Merkez Kumandınlığına 1 

nerbut kıtaat ve müessesat ih
iyacı İçin 30,000 k lo beyaz 
>eynir 16-12-933 cumartesi ı 
~ünü saat 16 da k3palı zarfla ı' 
atın alınacakhr. Şartnamesi-
; göreceklerin her gün ve müna 
~asasına girişeceklerin belli 1 

aatten evvel teklif mektupla
ını Merkez Kumandanlığı Sa
malma Komisyonuna verme-
eri. (543) (6267) 8693 

• • • 
Merkez Kumandanlığına 

nerbut kıtaat ve müessesat ih
iyacı için 2000 kilo Ayva 2000 
lo zerdali 2000 kilo erik reçeli 
'-12-933 perşembe günü saat 
5 te aleni münakasa ile satın 
ılınacaktır. Şartnamesini gö
eceklerin her gün ve münaka 
asma gireceklerin belli saatte 
ferkez Satınalma Komisyo 
unda hazır bulunmalan. 
342) (6266) 8515 

• • 
Ankara Levazım Eşya ve 

1 Teçhizat anbarındaki Yanğın 
tulumbası için beheri yirmi beş 
metre olmak üzere 3 
parça yedi santim 
kutrunda bez hortum ile 
d(irt adet rekor 7 -12-933 per 
!?embe günü saat 14 te aleni 
münakasa ile satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve münakasasına girecek
lerin belli saatte Merkez Satın 
alına Komisyonunda hazır bu
lunmaları. (539) (6263) 

8512 ,,. * ,,. 
Sirkeci Demir kapıda bulu

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

,.KIŞ 
Yaklaşmakta
oldu ğ undan 
muhterem müş-
terilerimize yi
ne 8 taksitte 
ve kefaletsiz 
olarak Avru· 
padan en son 
model üzerine 
{ürk mantoları 
satmaktayız. 

Mahmutpaşa 
Kürkçü Han 

BEYKO 
Telefon: 21685 • (10152) 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Tütün Tüccarlarından No
hut zade Hüseyin Avni Beye 
ait olup Şubemize merhun bu
lunan 27 4 denkle (9936) ki
lo Tütün 6 Ka. Evvel 933 çar
ıamba günü öğleden evvel 
saat on birde Bankamızda mü
zayede ile sablacağından ta
liplerin yüzde on pey akçesiyle 
birlikte Bankamızda hazır bu
lunmaları ilan olunur. (6475) 

8784 

• 

TAYYARE YILBAŞI 
PiYANGOSU 

BÜYÜK iKRAMiYE 

Yarım Milyon Liradır 
Numara adedi (25.000) olduğundan isabet 

ihtimali geçen seneden çok fazladır. 
Yeni planı Müdiriyet gişelerinden ve bayilerinden isteyiniz. 

R837 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mu~arrer aşağıda cins ve mıktarları yazı
lı (2) kalem eşya ayrı ayrı kapalı zarf münakasaları isimleri 
hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde yapılacağından is
teklilerin şartname ve nümuneleri görmek üzere her gün ve 
münakasalara girmek için talip olacakları kaleme ait ilk temi 
nat makbuzu ve teklifnamelerile beraber mezkur günün muay 
yen saatlerinde komisyonumuza müracaatları. (6576) 

Cins ve mıktarı Münakakasa tarihi günü Saati 
(31200) çift yün çorap 18-12.933 Pazartesi 10 
(20000) tire çorap 18-12-933 Pazartesi 15 

Yüksek Mektepler Mubayaat 
Komisyonu Reisliğinden: 

Mülkiye mektebi için diktirilecek olan 125-130 takım el
bisenin imaliyesi açık münakasaya konulınuştur. Taliplerin 
mektepte mevcut nümunesini görmek ve şeraiti anlamak Üze
re yıldızda Mülkiye mektebi müdürlüğüne ve münakasaya 
İştirak için 19-12-933 tarihinde Fındıklıda Güzel Sanatlar 
Akademisinde Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde Muba
yaat komisyonuna müracaatları ve münakasanın saat üçte kü 
şat ve beşte nihayet bulacağı teminat akçalarının bir gün ev 
vel muhasebe veznesine yatırılınası lüzumu ilan olunur. 

(6535L 

Eskişehir Belediye Riyasetinden: 
1 -Eskişehire tahminen kırk kilo metre mesafede ve 

yukarı kalabak köyü civarmd'i "Kaplanpınar" namı menba 
suyunun Eskişehire kadar İsalesi güzergah proje ve teferruatı 
ile şehir dahilinde yapılacak tevzi şebeke ve keşfinin tanzimi 
kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

2 - Bedeli muhammen keşif (4000) liradır. 
3 - Münakasa 19-11-933 tarilünden 10-12-933 tarihi 

ne kadar yirmi gündür. 
. 4- ~~lipler münakasa talimatnamesi mucibince ve beş 
lıra ~~kabılinde alacakları şartnamenin zirini imza suretiyle 
yevmı ıhale olan 10-12-933 tarihine müsadif Pazar günü saat 
on beşten evvel tekliflerini eJediyede toplanacak Belediye 
Encümenine tevdi edeceklerClir. 

5 - Daha fazla izahat için makamı riyasete müracaatla· 
rı ilan olunur. (6572) 

Evlenecek ve apartımanlarını döşeyecekler için 
PEK MÜHİM FIRSAT 

Piyasada hiç bir mobilyacının rekabet edemiyeceği derecede mallarını ucuz· 

latan yegane mobilya mağazası : lstanbulda Rizapa§a yoku§unda 66 No.da 

Asri Mobilya Mağazası 
dır. Bilhassa lngiliz garanti sarı kesme ve beyaz lake karyolalarında 

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

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - İstanbul ve Galata rıhtımları Üzerindeki Gümrük 

binalarile ambarlarının tarasaları pazarlıkla tamir ettirilecek
tir. 

2 - Pazarlık İstanbuldaki komisyonda 4-12-933 tari • 
hine rastlayan pazartesi günü saat on dörtte İcra 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 isbat etmeleri lazımdır. Bu şartla 
rı haiz isteklilerin kesif bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbetin 
deki teminatlarile belli gün ve saatte komisyonda bulunmala
ları. 

4 - Şartname ve keşifname nin tasdikli suretleri Anka
rada Gümrük ve İnhisarlar Vkaleti Levazım Müdürlüğünden 
İzmirde Gümr:;k muhafaza alay kumandanlığından, İstanbul 
da Komisyondan alınacaktır. (6478) 8899 

Zonguldakta: Ereğli Havzai Fah. 
miye Müdüriyeti Umumiyesinden: 

İdarei Umumiye, Kozlu ve Kilimli şimendiferleri malze
mesine müteallik (91) kalem demir, yağ gibi muhtelif eşya 20 
gün müddetle ve kap:ılı zarf u1ulile münakasaya konmuştur. 

İhalesi 6-12-933 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
16 da Zonguldakta Havzai Fahmiye Müdüriyeti Umumiycsi 
binasında Komisyonu mahsusu tarafından yapılacaktır. 

Münakasaya İştirak etmek isteyenlerin şartname ve liste
leri Zonguldak mezkur Müdüriyeti Umumiyeden ve İstanbul 
da 4 üncü Vakıf Handa 3 üncü katta 30 - 31 numarada lstan 
bul Mıntakası Maadin Mühendisliğinde görmeleri ve şartna
mesi veçhile hazırlanmış vesaik ile ( 448) lira 6 kuruşluk te
minatı muvakkate akçası ve teklif mektuplarını muayyen vak 
tinde mezkiir komisyona makbuz mukabilinde vermeleri ilan 
olunur. (6352) 8668 

Nafia Vekaletinden: 
"200,000" kayın yol ve "3020" adet kayın makas tra

versi kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmu§tur. 
Bu traverslerden "100,000" kayın yol ve "1560" makas 

traversinin münakasası 10 - 12- 933 tarihine müsadif Pazar 
günü saat 15 te "100,000" kayın yol ve "1560" makas traver 
sinin münakasası da 13 - 12 - 933 tarihine müsadif Çarşanba 
günü saat 15 te Nafia .Vekale~i Müsteşarlık makamında icra 
edilecektir. 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikası ve te
minatı muvakkateleriyle birlik~e ayni gün ve saatlerde komis
yona müracaat etmeleri lazmıdır. 

Talipler bu husustaki şart'lameleri beşer lira mukabilinde 
Ankarada Nafia Vekaleti Levazım Dairesinden, lstanbulda 
Haydarpaşada Liman İşleri Müdürlüğünden tedarik edebi 
lirler. J6502) 8848 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
~ 1 - Gümrük Muhafaza D !nİz İşletme vasıtaları için dört 
ton makine, beş yüz kilo valve '.in, beş yüz kilo silindir yağı ka
palı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa şartları kağıdının tasdikli suretleri Güm • 
rük Muhafaza Umum kumandanlııh· İstanbul Satınalma ko • 
misyonundan alınacaktır. 

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

4 - Müankasaya girecekler hangi ticarethane ve müesse 
se sahibi veya vekili olduklarını isbat edecek vesikai makbu
leyi ve biçilen bedelin yüzde Yedi buçuğu olan iğreti güvenme 
lerile teklif mektuplarını ihaleden evvel komisyona verecekler 
dir. 

5-Örnek satmalına komısyonunaadır. istekliler orada 
görebilirler. (6203) 8485 

İnhisarlar İstanbul _Başmüdürlüğünden: 
113 şişe Şampanya ile 835 §İşe Celestin Konyağı acık 

arttırma ile satılacaktır. 
Talipler her gün nümuneleri gelip Ticaret Şubesınde gö

rebilirler. İsteklilerin 14-12-933 perşembe günü saat 10 da 
Kabataşta Başmüdüriyet binasında müteşekkil komisyona mü 
racaatları lazımdır. (6448) 8782 

J ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 1 
Eminönü Belediye Dairesinden: Aksaray Yanğın yerinde Ke 
mal paşa camiinin yola tesadif eden mezarlığı tarihi ilandan 
itibaren on gün sonra nakledileceğinden alakadaranın malu
mu olmak üzere ilan olunur. (6573) 

Umumi Nefrİyat ve Yazı ı,teri Müdürü ETEM iZZET 
' Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. S. 

i 
R 
k 
d 
\l 

n 

1 
a 
e 
1 
e 
'd 

1 

n 

ıı~ 

~ 
~ 
~ 

l ~ı 
r~ 
m 
g; 
b 

n 
b 
d 

fı 
b 
tı 

'k 

d 

f 
i l 
ı. 
~ 
~ 

• 
I 

c 
1 

ı 


