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bir sanayi kanunu hazırlayor. 
Takasın kaldırılacağı hakkın
daki şayialar mevsimsizdir. 
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Fransız kabinesi bütçede 
daha altı milyar tasarruf yap~ 
mak ıuretile cumartesi günü 
parlamentoya gelecek. 
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Vekiller Heyetinde eğişiklik Olacağı Haberi Asılsızdır 
Türkiye ve 
Balkanlarda sulh 

-o-

ANKARA, 28 (Telefonla Bat
muharririmizden) - Rus • Türk 
dostluğu bizim için siyasi bir ana· 
ne oldu. Bu ananeye artık herkes 
inanıyor. Vaktile "Niçin bu kadar 
Rus dostluğu yapıyor?" diye Tür
kiyeye tariz edenler, şimdi Rus 
dostluğunun ehemmiyetini, bey -
\Jelmilel büyük bir politika kombi
nezonunun Rusyasız yaşayamıya • 
cağını anlamıt bulunuyorlar. Tıp • 
kı bunun gibi, Türk· Yunan dost
luğu bir anane olmağa başlıyor ve 
herkes onu tabii buluyor. 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüş
tü Beyin bu haftaki Atina ve Bel
gı ;ıt 3eyahat~eri yeni tezahürata 
yol açtı· Bütün Yunan ve Yugos -
lavya gazeteleri Balkan sulhünün 
takviyesi noktai nazarından, bu zi 
yaretlerin ehemmiyeti üzerinde it
tifak ediyorlar. 

Hariciye vekilimizin Atina se • 
bayati, tüphe yok ki Türk - Yunan 
münasebabnın esasen pek sıkı ve 
dostane olan derecesini daha ziya
de kuvvetlendirmeğe yarayacaktı~. 
Belgrat seyahatinin neticesinde, 
iki gündür öğrenıniş bulunuyoruz, 
akitler, biribirine kartı harbe mil
li siyasetlerinin bir vasıtası olarak 
müracaat etmiyecekler, üçüncü bir 
memleket tarafından tetebbüs edi 
len herhangi bir taarruzu veya ta
arruza iştirak ve anlatmayı tetkik 
edecekler. Bundan başka Yugos -
lavya ile Türkiye arasında mevcut 
emlak ve bazı hukuk meselelerinin 
·de halledileceği anlatılıy:,r. 

Bazı Yunan ve Avrupa gazete
leri pek yakında, Balkanlarda, Ro 
manya, Yugoslavya, Yunanistan, 
ve Türkiyenin iştirakile bir dört -
ler misakı aktedileceğinden ısrar • 
la bahsediyorlar. Kanaatimizce bu 
nu yakın bir ihtimal dahilinde gör 
mek doğru değildir. Böyle bir ihti
malin tahakkukunu biz de çok öz
leriz. özlediğimiz bir şey daha var 
ki o da Bnlgaristanın böyle bir kom 
binezon haricinde kalmamasıdır. 
Fakat şu da var ki, Balkan misakı
nı yapabilmek için bütün siyasi 
f€rait henüz tekevvün etmiş değil
dir. Herhalde bu it üzerinde biraz 
yürümek ve alışmak lazımdır. Bu
r.u ifade ederken halen pek sağ • 
lam bir zemin üzerinde ve pek 
müsbet bir yolda bulunduğumuzu 
da ilave etmeliyiz. 

Bir idealin tahakkuku İçin ilk 
~art, onun bütün ruhlara sinmesi, 
umumi hayata karışmasıdır. Yal -
nız diplomatların fikir ve kanaat • 
!erine uyan, bütün millete mal e • 
dilmeyen politika da iıtikrar ol • 
maz. istikrar olmayınca da emni • 
yet hasıl olmaz. Türk - Rus dostlu
ğunun en büyük kuvveti, iki mil
lelin de umumi hayatına karışma
aındadır. Yunan - Türk dostluğu 
da böyle bir mahiyet alıyor. 

iki ay evvel M. Çaldaris ile be
raber Ankaraya gelen Yunanlı 
misafirler arasında Venizelist bir 
gazeteci arkadat ta vardı. Bu zat 
bize anlatmıştı: "Yunanistandan 
gelirken, vapurda nazırlar, gaze • 
teciler ve bütün heyet bir arada 
konutuyoruz. Türk-Yunan dostluğu 
nun fayda ve ehemmiyeti üzerinde 
bir münasebetle M. Çaldarise de
dim ki: 

"- Bu güzel itin şerefini siz ve 
fırkanız almak istiyorsunuz. Hal -
buki Türk - Yunan dostluğunun 
temelini kuran M. Venizelos ve ar 
kadaşlarıdtr. 

"Bu söz üzerine Batvekil bir • 
den bire gülüverdi : 

"- Yanılıyorsunuz, dedi. 
Gerek şahsen kendisinin, gerek 

fırkasının vaktile bu davayı nasıl 
ileri sürdüklerini, nasıl çalışacak -
larını anlatmağa başladı. M. Çal • 
daris o kadar hararetli söylüyordu 
ki, sözlerinde ve müdafalarında 
sezdiğim samimiyete bakarak, o -
nun o heyecanını incitmek isteme
dim. Bu hal bana Türk - Yunan 
dostluğunun umumi politikamızda 
nasıl yer ettiğini daha canlı bir mi
sal ile göstermiş oldu." 

Balkan milletlerinde Balkan 
birliği ideali de böyle iyman ha -
line geldiği gün, burada yaşayan · 

iT evfik Rüştü B. Belgrattal K~C:11111111111118 

hangi meseleleri görüştü? Değişiklik yok 
ANKARA, 28.A.A. - Ba-

B ık 1 d ıh h f • • zı gazetelerde vekiller heyea an ar a su un mu a azası ıçın tinde değişiklikler olacağına 

bugünkü nizamın idam esi lazımdır da~:~aı~~i~ çı::::~n asıl-
.... • . . d. sız olduğunu tamime Anado-

Be / gra f fa resmı bır teblığ neşredıl l lu Ajansı mezuundur. 
BELGRAT, 28 

A. A. - Türk • Yu 
goslav muahedesi -
nin imzasından ve 

resmi tebliğin tev • 
diinden sonra Ha
riciye nazırı M. 
Y evtiç imza mera ... 
aiminde bulunan 
gazetecilere hitap 
ederek demiıtir ki: 

Resmi tebliğ 
BELGRAT, 28 ( A.A.) - Dün ak§Dm, Türk • Yu

goslav misakının im.zasından sonra a,ağıdaki tebliğ neş-
rol un muştur: 

"- Ehemmiyeti 
tebliğde tebarüz 
ettirilen muahe -
deyi Türk meslek
la§ımla imzaladı

ğımdan dolayı bil
hassa bahtiyarım. 

Çok hayırlı olan 
konu§malanmr 

"Türkiye cümhuriyeti Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü Beyle Yugoslavya Krallığı HariciyP Nazırı M. Yevtiç, 
evvelce Londra ve Cenevrede verilen kararlara tevfikan 
bugün Türkiye ile Yugoslavya arasında bir dostluk, ade
mi tecauü~, acili sureti tesviye, u.zlaıma ve hakem mua .. 
hedesi im;r.ai;rmıılardır. 

iki Hariciye nazırı, Yugoslavya ile Türkiye ara -
sında muallakta bulunan meseleleri de ayni :amanda 
tetkik etmİ.fler ve her iki hükumeti de memnun edecek 
munoifane bir tarzı hal bulmuılardır. 

za devam ettik. 
Hiç kimse)'i kor
kutmak istemiyo
l'uz. Bilakis herke· 

iki memleket Hariciye na:r.ırlan umumiyetle bey
nelmilel ve hassaten Balkanlardaki va:r.iyeti dostane bir 
•urette tetkik eylemiılerdir. Mumaileyhim her iki hü • 
kumet siyasetlnin ayni ni:r.am ve beynelmilel muahede
lere riayet prensiplerinden mülhem olduğunu gÖrmÜ§· 
/erdir. 

iki memleket arasında akdolunan muahede, iki 
se emniyet vermek memleket arasında esa:ren mevcut olan dostanA? müna-
emelindeyiz. Ga- sebetlerin mütezayit bir tarz.da iyilefme•ini temin ede. 
yemiz Balkanlarda cek ve daha sıkı bağlara bir esas teşkil f?yliyecektir." 

•ulhu tesis ıçm ••••••••••••••••a••••••••ıi 
hayati bir ehemmiyeti haiz olan bu
günkü nizamı Balkanlarda idame et
mektir. Bugünkü konuımalanmı
zın esası i§te budur.,, 

Türkiye Hariciye vekili Tevfik 

Rüttü Bey de ıu •Özleri ilave etmit
tir: 

"- Dostum Y evtiçi kendi mem
leketinde ziyaret ettiğimden dolayı 

(Devamı 5 inci sahifede) 

15 günde 2 küsur milyon 
Geçen ayın 15 gününde ihracatımız 

lehine böyle bir fark var 
lstatiıtik umum müdürlüğünün ti

caret müvazenemiz hakkında yaptığı 
ıon istatistik ihracatımızın ithalatrmı -
za nazaran büyük bir farkla lehimiz
de inhit > ettiğini meydana koymuıtur 
933 senesi ilk on buçuk ayında ihraca
tımız ithalatımızdan on iki milyon 
liralık bir fazlalık göstermektedir. Se 
ne .sonuna kadar olan aylar ihraç mev 
siminin faal zamanları olduğuna na
zaran ihracat müvazenemizin geçen 
seneye nazaran d-ıha fazla bir mik -

1 
darla lehimizde kapanacağı §İmdiden 
muhakkak görülmektedir .. Teıriniev
velin ilk on beş gününde de ihracatı
mızın ithalibmıza r.azaran üç milyon 
liraya yakın bir fa7lalık göstermesi 
buna bir detilir. 

Yapılan muvakkat istatistik hülaıa· 
sına göre 15 gün:le itha)itımızın 
2,814,574 liralık bir kıymet göst rmesi
ne kartı ihracatımız bunun 2,947,703 
lira fazlasile 5,762,277 lira olmuştur.Bu 

(Devamı 5 inci sahifede) 

l\ll. Litvinof'un Romaya 
gelişi mühim görülüyor 
"İtalya garpte Sovyetlerin istinatgahı 

ve tabii mütevassıtıdır,, 

•·' <JSyÖ M ussolini 

LONDRA, 28 (A.A.) - M. Lit· 
vinofun yakında Romaya vaki ola· 
cak seyahati ile bu ziyaret esnaaın· 
da vukubulacak görüşmelerin Sovyet• 
!er ile İtalya arasında hasd edeceği 
tahmin olunan yakınlaıma hakkında 
"Mançeıter Guardiyan., afağıdaki mü 
taleatı ne§rcdiyor: 

"iki memleket arasındaki iktıs~ 
bağların takviyesile M. Muaaolininin 
güttüğü baılıca gaye, hiç ıüphesiz, 
ltalyanın garpta Sovyetlerin en aağ• 
lam istinatg&hı ve en tabii mutavaa .. 
aıtı bulunduğu hususuna M. Lltvinofu 
ikna etmektedir.,, 

ROMA, 28 (A.A.) - Gazeteler, 
Mösyö Lltvinofun Romayı ziyaretin
den bahsederlerken, Hitler ile Fran- ı 

insanlar için muhakkak ki ebedi 
refah devri açılacaktır. 

Siirt Mebusu 
MAHMUT 

aanm Berliİı sefiri M. Ponsot ve Mös
yö Grandi ile Sir John Simon arasın• 
daki görütmelerden bahsetmektedir
ler. 

Maamafih Mösyö Lltvinofun ziya
reti hakkında bur<' da ne ltalyan, ne 
Sovyet mahafilinde yeni bir ıey söy
lenmiyor. Gazeteler ayni zamanda 
Mösyö Hitlo;r ile Franaız sefiri ara
sında ba§layan görüımeler hakkında 
da tefairatta bulunmaktan çekiniyor
lar. Maamafih bu temaslara verilen 
mevki, görü~melerin ehemmiyetini zj .. 
binlerde tebarüz ettirmektedir. 

"'Tevere,, gazetesi, ortada yalnız 

Mösyö Litvinof 

bir Fransız • Alman meselesi olmadı
ğını , lludutlann yeni battan çizilme· 
ai li\zım geldiğini .ve Avrupa mukad
deratının buna bağlı olduğunu ıöyle• 
mektedir, 

ı uıı. 

Gümrük tarifeleri 
Tarife kanununda ve lis
telerde tadilat yapılacak 

ANKARA, 28. (Telefonla) -
Yeni gümrük tarife kanununda 

ve listelerde bazı tadilat yapıl • 
mak üzeredir. Bu tadilde ikhsadi 
ve sınai inki,alımı:r.ın icabı olarak 
son zamanlarda alınan ve alına • 
cak tedbirlere uygun bir fekilde 
olması gayesi istihdaf edilmekte • 
dir. 

Hastalara 
Gitmeyen 
Doktorlar 
Her mıntakada nöbetçi 
doktor bulunmaktadır 

Evvelki s-ün bir ak§am refikimiz • 
de geceleri çağırılan bazı doktorların 

hastalara gitmedik 
!erinden bahsedi • 
yor ve tanınmı§ bir 
iki doktorun da bu 
hu•ustaki fikirleri
ni yazıyordu. Ya • 
21: ''Doktor da in
sandır, pekala git
miyebilir'' tarzın • 
da bir neticeye bağ 
1 ruyordu. Dün bu 
hususta Sıhhiye mü 
dürü Ali Riza Be • 
yin fikrini sorduk. 
Dedi ki: 

ALı .raZA BEY - lstanbulda Fa 
tih, Eminönü ve 

Beyoğlundaki belediye dairelerinde, 
Kadıköy, Üsküdar, Boğaziçi belediye 
ınıntakaları dahili'lde her gece nöbet
çi doktorlar bulunmaktadır. Bu dok
torlar mıntnkaları c'ahilinde oturduk· 
!arı için, her vakit hastalara gidebilir 
)er. Serbest doktorların hastalara gi• 
dip gitmemesi me,elesine bir şey di • 
yemem. Falıat bunların çok mühim 
vak'alarda vaziyeti takdir ederek has
talara gittikleri ço!t. defa görülmÜ§· 
tür. Nihayet bu dolı.torların da istira
hat etmeğe hakları vardır. 

Mucip Bey 
Polis meslekinden 

tardedildi 
Rütvet tahkikatına adliyede de· 

.,am edilmektedir. Mucip Beyin rüt
vet almasına tavassuttan dolayı hak· 
kında tahliye kararı verilen taharri 
memuru Remzi Bey henüz 
mevkuftur. Bu mevlı:ufiyetin sebebi 
Remzi Beyin aynca merkez memuru 
Hulüsi Bey namına Külizar Hanım
dan 200 lira rü§Vt t almaktan dolayı 
hakkında tevkif kararı verilmi§ olma 
aıdır. Bu karar henıiz refedilmit de
ğildir .• 

Mucip Bey hak1unda Emniyeti u
mumiye divanınca terkini kayıt ce .. 
zası verilmiıtir. Emniyeti Umumiye 
divanı keyfiyeti dün lstanbul Emni
yet müdürlıiğüne bildirmittir. Serko
miser Mucip Bey ~rtık polis meıle
ğinde istihdam edilmiyecektir. 

Saraçoğlu Şükrü Bey 
Adliye vekili Saraçoğlu Şükrü B., 

perşembe g~Ü Viyanaya gidecektir. 
Saraı;oğlu Ş(ikrü B.,y tedavisi icap et
tiği müddetçe Viyanada kalacaktır. 

Cümrük ve inhisarlar 
varidatındaki noksanlık 

ANKARA, 28 - Gümrük ve lnhi
aıırlar varidatında bet milyon lira az
lık olduğunu bildirmi§tim. Bunun bir 
buçuk ınilyonu inh~~arlar, geri tarafı 
gümrük varidatındadır. Gümrük vari
datındaki azalmanın kontenjandan, 
inhisarlar varidatındaki azalmanın da 
balkın ucuz ıigaraya rağbetinden ile
ri geliyor. 

inhisar idareleri bu noksanı telafi 
için pahalı sigara1nrın fiatini ucuzla
tarak fazla sürüm temin edecektir .. 
Gümrük varidatındaki azalmanın tela 
fi~i icin de tedbir alınacaktır. 

Ergani fehri Üe bakır maJ~:nin medhalini gösterir bir resim 

Hattın Erganiye varacağı 
günlere çok kalmadı! 

Milli bankalar kendi aralarında 
bir anlaşma yaptılar 

B. tertibinin satışında halka teshilat gösterilecek 
Geliri tamamen Ergani demiryolu

nun İn§aaına tahıir. olunan ikramiyeli 
ve yüzde 5 faizli 1933 istikrazının 
dört milyon liralık ikinci kıımını teı· 
kil eden B. tertibi tahvillerini halkın 
istifadesine arz için bankalar hazırlı· 
ğa ba§lamışlardır. Emlak ve Eytam, 
1§, Sümer, Osmanlı ve Ziraat banka • 
!arı tahvillerin aatıı ıek'.i üzerinde 
anlatmıtlar ve halka ıatıfta ko
laylık göıtermeğe karar vermiflerdir. 
Tahvillerin kayıt muamelesine 9 ka • 
nunuevvelde baılanacak ve 11 kanu• 
nusani 934 te nihayet bulacaktır. lı
tikrazın A tertibi hamillerinin aahibi 
bulundukları tahvillerin B. tertibine 
de iştiraklerini temin edebilmek Üzere 
9 kanunuevvelden 13 kanunuevvel 
akıamına kadar olan zaman bu bi. • 
millerin muamelelerine tahsiı edilmit 
tir. Bu vaziyete göı-e umumun yeni 
müracaatları ancak 14 ki.nunuevvel 
tarihinden itibaren kabul edilecektir. 
Her biri 20 Türk lirası itibari kıymet
te olan B. tertibi t:ıhviller..Un bu de
fa ihraç fiyatı 19. 70 kurut olarak teı
bit edilmi§tir. Buna da sebep A. ve B. 
tertipleri arasındaki müddetin faizin 
hesap ve geçen tertip fiyatına ilave 
edilmiş olmasıdır. Yeni tahviller 19 
lira 70 kuruşun defaten ve peşinen 
tediyesi ıuruti]e aablacaktır. Fakat 
Eytam, it , Sümer. Osmanlı ve Zira
at bankaları halkın bu faydalı istikra
za iıtiraklerini tenıin için halka suhu 
Jet göstermeğe kar,.r vermiılerdir. Bir 

Erganide çalışılıyor 
tahvile petinen bet lira veren herkes 
bu istikraza ittirak hakkını kazanacak 
tır. Tahvilin geri kalan bedeli Üç ayda 
be§er lira olarak ödenecektir. Bu te· 
kilde tahvil sahibi tahvilini tam kıy · 
mette, yani yalnız otuz kuru§ fazlasi
le almış olacaktır. 

Yağmurlu havalar başladı 
Dün hava birdenbire değişti, bardak

tan boşanırcasına yağmur yağdı 
Evvelki gece ba~layan yağmurlar 

dün de muhtelif fasılalarla devam et
mi§tir. Şimdiye kadar yağan yağmur 
mikdarı 9 milimetredir. Aldığımız ma 
lUınata göre buı:ün de hava yağmurlu 
olacaktır. Yağmur dolayısile birçok 
evlerin damlan akmı§, yollardan gi • 
den seller lağımları kapamı§tır. Ha • 
vanın yağmurlu olmaaına rağmen ha
raret derecesi çok dü§memi§tir. Dün 
a•g\\ri . .hararet 8 idi. Hararetin düşme
mesi yAğmurun daha bir müddet de -
va.m edeceğini göstermektedir. 

Dün hava §ayanı dikkat derecede 
kararmı§tır. Gündüz bütün müea11eae • 
ler, evler, vesaiti nakliye elektrik yak 
mağa mecbur olntıı~tnr. Havaların 
bozuk gitme&i kömürcülerin ve odun-

cuların yüzünü gü1dürmÜ§Ür. Henüz 
odununu, kömürünü tedarik etmeyen
lere son yağmurlar, bir ihtar mahiye
tinde olmuılur. Maamafih mahrukat 
fiyatlarında fazla bir yük•cklik ha:ıl 

olmamıştır. lıtanbulda kış, her ııcnc 
yağmurlu g<.!ldiği için bu yağmurlar 
kışın batlanrıcı addedilmektedir. 

BUGÜN 
5 inci sahifede 
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r11o~=mm 
HARiCi HABERLER 

DA&i 
Y ..... ı S. N. Her ha1du (Milliret) f.ncllr. 

Sultan Azizin Hal'i 
6 

Serasker ile Kaptan Pafanın faaliyetleri. Kayserili 
Ahmet Paşanın Sivastopol cengindeki yararlığı. - ''bakımsız 

gemi, yemsiz hayvan gibi telefe mahkfundur!,, 

Sultan Azizin hal'ine karar ve
rildikten sonra Serasker Hüseyin 
Avni Paşa ile Baliriye Nazırı Kay· 
serili Ahmet Paşa, faaliyete geç• 
mişlerdi· İcap eden her türlü as
keri hareket ve icraat ve inzıbati 
t ~dbirleri bizzat tertip ve tanzim 
ile nezaretleri altında tatbik ede
ceklerdi. 

Serasker Paşa, bunları, evvel 
allah, kemali süratle ve sühületle 
yapıp yakıştıracağını, ve Kayseri
li Ahmet Paşa da, Sivastopol cen· 
ginde gösterdiği gayret ve feda
karlığını anarak o vakitki gibi a
teşli, genç bir bahriyeli vaziye
tinde çalışacağını, yemini billah 
ile teyit ve tekrar eylemişti. 

Filhakika Kaptan Ahmet Pa
şa, Sivastopol harbinde, düveli 
müttefika donanmasile Karade-
nizde Ruslara karşı cenge giden 
Osmanlı donanmasının amiralı 
meşhur denizcilerimizden Patro
na Ahmet Paşanın maiyetinde, üç 
anbarlı Mahmudiye gemisinde bu
lunmuş ve Sivastopol önlerinde 
vuku bulan muharebelerde çok ya
rarlık göstermiş bir bahriye za
biti idi. Alaylı olarak yetitmit i
se de çok zeki, açıkgöz, cüssesinin 
ağırlığına nispetle fevkalade çe
vik, atik bir deniz kurdu idi. 

Rus sahillerindeki kat kat at· 

ralanmış, o vakite göre pek mü
kemmel, metin yapılmış olan tab
yalardan atılan, yağmur gibi yağ
clırılan güllelere hiç aldırmayan, 
gözünü bile kırpmadan, yüzde yüz 
isabetli atışlar yapan Kayseriliyi, 
İngiliz donanması i.mirah Sir Dan 
das bile takdir ederek elile okşa
mıştı. 

Sultan Aziz, her nedense bu 
değerli denizciyi de kırmıştı. Hiç 
bir kusuru olmadığı halde lstan
buldan uzaklaştırmış, tam dokuz 
sene, şurada burada dolaştırıp sü
rünceme ile canına tak dedirmia-
ti. ' 

Hüseyin Avni Paşa, Kayserili 
Ahmet Paşayı çok severdi. Bu iş
te muvaffak olduğu halde, Kay
serili Ahmet Paşa, eski an'anede 
olduğu gibi "Kaptan Derya!,, ün
vanmı al;\cak, donanmayı mera
mı üzerine ikmal edecekti. Vakıa 
Sultan Aziz, donasımanm 11lahı· 
n ve arttırılmasına merak edip 
durmakta idiae de, o canım gemi
lere bakılmıyordu. Gerek İngilte
rede mahsus yaptırılanlar, gerek 
Mısır hidivinden alınanlar, tekne 
ve makine bakımından mahrum 
olduğu cihetle gün geçtikçe çürü· 
me~~ mahkfun tutuluyordu. ·Kay. 
serılı, fU sözleri virt etmitti 

- Gemi almak kolay! Bakım 
gerek! Bakımsız gemi, yemsiz bay 
van gibi telefe mahkUmdur! 

Ayni günde, öğleden sonra Ba
bıalide toplanılacaktı. Hüseyin Av 
nİ Pata, Babıaliye geldiğinde tam 
saat dört buçuktu. 

Sadrazam gelmiş, devairin "i
radei aliye,, yani sadrazamların 
emrile olup bitecek hususata ait 
evrakı tetkik ile mefguldü. Henüz 
vükeladan gelen yoktu. Hüseyin 
Avni Paşa; tam fırsat, bu fırsat
br ! Diyerek ve hiç beklemiyerek 
sadrazamın hususi küçük odasına 
giriverdi. 

Sadrazam Koca Rüttü Paşa, 
Hüseyin Avni P&Janm birdenbire 
böyle sallapati girişini guya la
kaydane ve teklifsiz arkadaşlığa 
vererek oturduğu koltuğun yanla
rına ellerini dayayıp ayağa kalka
rak seraskeri hüsnü kabul etti: 

- Oh, ne ala! isabet oldu ki, 
böyle biraz erkence teşrif buyu
ruldu ! Senakiirları, efendimi gö
rüp dertleşmek ihtiyacında idım. 
Kaç gündür şevketmeap durma
yıp para için icizlerini sıkıştırıyor
lar, selefimiz Mahmut Nedim Pa
şanın aktine sava,tığı on milyon 
İstikrazdan zatı şahaneye takdimi 
senede raptolunan bir milyon lira
lık pay akçesini metalibe buyurur 
lar. Hıikipayi seniyelerine arzolu
nan senedi Atıf Beyle gönderip 
tahsil ve takdimini isterler hal
buki usulen bunun imkan v~ ihti
mali yoktur. Aciziniz mukriz. 
lere müracaatla meblağı mevucıu 
velev senetli sepetli de olsa, na.' 
sıl isteyebilirim? Atıf Bey, sabah 
akşam gelip velinimetin meblağı 
~ezburu bekledilclerini tebliğ e
dıyor. Belki şimdilerde gene 2e
lirler. Hüda., şahidi adildir. 
Bu husustan a~uru gusadanm. Bu 
yaşa geleli cihanda olmıyacak çok 
feyler , tecrübeler gördüm, sıkın
tılar duydum, lakin bütün müd
deti hayatımda fU bir kaç günlük 
sıkıntı kadar elimini görmedim. 
Zatı fahimanelerinden niyaz ede
rim ki bu azaptan rehabulmanm 
münasip bir çaresini ikizinize ib
da buyuralar !. 

Diyerek derdini dökmüt ve se
raskerden dırman aramıştı. 

Hüseyin Avni Paşa, sadraza. 
mın derin teessürlerine delilet e
den, hünkardan açıkça fİkayetini 
ifade eyliyen bu ~özlerinilen mJ\I 
bulmuş mağribi gibi sevinçler du
yarak gayesine kolaylıkla erece
ğini ümit ile hamdediyordu. 

Koca Rü,tü Paşa, sözünü bitir
miş, seraskerden sadra tifa vere
cek cevap beklemekte idi. 

(Arkası var) 

Fransada 
Yeni tasarruf 

_.,_ 

Yeni Başvekil 6 milyar 
daha tasarruf edecek 
PARIS, 28. A. A. - Kabine 2 

kanunuevvel cumarteııi günü par
lemento huzuruna çıkacaktır. 

1 

P ARiS, 28. A.A. - M. Chau
temps'm dün bazı meTkez meb'us
larma verdiği malfunata göre hü
kumetin bütçe kalkınması için par
lamentoya vermek niyetinde oldu
ğu ve yeniden 6 milyar kadar ta
sarruf yapılmı' olan projesinde 
şunlar da dahildir : 

Memur tazminatından bir mil
yar tasarruf, iki memuriyetin bir 
şahısta toplanmasının bir emirna
me ile kaldırılması, vergi :i isti
mallerinin tecziyesi, nakl', i'.t ver
gilerinin yeniden tanzimi, piyan
goya devam ve gümüş, nekel pa
ralar darbı, vergi istisnalarının 
lağvı, irat vergileri hakkında mua- · 
fiyetlerin yeniden tetkiki. 

Kabinenin dütmesine sebep ol
muş olan memur maaşlarının ten
zili bu dü,ünülen tedbirler arasm
da artık yoktur. 

Cenevre yerine 
Siyasi görüşmeler daha 

ameli gösteriliyor 
LONDRA, 28· A. A. - Avam 

kamarasında muhafazakar mebus
lardan M. O. Connor, bugünkü şe
rait altında Fransız ordusunun har 
be yegane mani te,kil ettiğini söy
lemiştir. 

M. O. Connor, silahları bırakma 
konferansının boş bir maskaralık
tan daha fazla birşey olduğuna 
kanidir ve yapılmakta olan siyasi 
müzakerelerin "Avrupa ufkunu ay 
dınlatabilecek " yegane hadise o
lan muahedelerin yeniden tetkiki
ni kolaylaştıracağını ümit etmekte 
dir. 

M. Baldvin, Sir Simon'dan son
ra Cenevre mesaisinin yerine mu-
vakkaten siyasi görütmelerin 
kaim oluşunu doğruluğunu göster
miş ve demittir ki : 

- Almanyanm sulha ihtiyacı 
var mı ? Almanya, hakikaten sulh 
İstiyor mu ? bunu ümit ediyoruz. 
Fransa, ltalya ve bizim kendisile 
doğrudan doğruya temasa geçerek 
hangi esaslar üzerinde terakki et
mek ümidi olduğunu tesbit etme
miz lazımdır. Eğer Almanya, mil
letler Cemiyetine tekrar getirilebi
lirse ve eğer bütün devletler yapı
lan mukavelelere karşı tam bir dü 
rüfstlük gösterirlerse, birkaç sene 
sonra silahlann yeni bir azaltılma 
yapılması ümit edilebilir. Hatip 
şöyle bitirmi,tir : 

" - Fransa ve lngiltere asil ve 
eski bir medeniyetin varisi ve sa• 
hibidirler. Menfaatlarnnız birbiri
ne pek yakındır. Dostluğumuz tec
rübeler geçirmit bir dostluktur. 
Sulh yolunda iyi bir harp için yan-

•• Yarın: 

Sultan Azizin hal'i 
i yana kalabileceğimizi zannederim 

j ümit edebiliriz. " 

Küba hadiseleri bitmiş 
gibidir 7 

Sadrazam Koca Rüştü Paşa da, hayrette! 
ümmeti Muhammede acısın!- Mitat Paşa 

geldi. 
da 

Allah, 
Babraliye 

Reichstag yangınında 
ortaya çıkan meseleler 
BERLIN, 28. A. A. - Volff a- ' 

jansından : 

Reichstag yangını muhakemesi
nin bugünkü celsesinde cinayet 
mahkemesi azaımdan M. Heller, 
Reichstag yangını sıralarında ko
münist fırkasının müsellah bir is
yan hazırlamağa çalıştığını kuv
vetli deliller göstererek isbata de
ı•am etmiştir. 

M. Heller, komünist fırkasının 
fikirlerini yayan "Kızıl Bayrak" 
gazetesinin 1933 ikinci kanun ve 
tubat sayılarında çıkan yazıları 
zikretmittir. 

M. Heller, bu yazılarda Alman
yadaki proleterianın bir mücadele 

c?ph:si ~e~kil etmesi ve bütün İf
cılerın sıyasi mahiyette bir grev 
yapmağa ikna edilmeler' lüzumun
dan israrla bahsolunduğunu söyle
mi~ ve ifadesini bitirirken demistir 
ki : ' 

" R · h · eıc stag yangmından bir gün 
evvel çıkan ha~ka bir yazıda sos
yi\lİ•l leşk i!ata dalı il azanın hepsi 
f.ı~İ•t(;~ .,\,..vhiııcleki müttehit cep
heye gırmcı';e davet edilmişti. " 

Zengin olmanın 
dertleri var 

da 

.. 1:AR1~, 28. A.A. - Avin,yondan 
P~b Panayen gazetesine bildirildiğine 
g~re Fransız milli piyangoaunun ikin
cı tertip çekili,inde 5 milyon franlı:
lr~ ikramiyeyi kazanmıı olan Loui Ri 
bıyer bazı ıüpheli ve ikametten mem
nu kimselerden tehditkar tarzda para 
talebini havi mektuplar almıştır. 

Yeni milyonerin evin.in etrah polisin 
nezareti albnda bulundurulmaktadır. 

Almanyadan şikayet 
BRÜKSEL 28. A.A - Meb'usa.n 

meclUi hariciye encümeni raporu, Bel
çikanm Almanyanın muahedelere ria .. 
yet etmeme•inden c!olayi milletler ce• 
~y~tine m~r:acaatta haklı olacağını 
bildırmektedır. 

Rapor boykotaj fikrini reddetmek· 
te, fakat A'.manyadan Lozanda ya
pılmasına rıza gösterilmiş fedakarlık 
!ara mukabil vadedilen ticari imtiyaz
ların istenmesini l!'lvsiye etmektedir. 

Rapor şark hudutlarının emniyet 
altına alınmas ılüzumu hakkında israr 
etmektedir. 

Havada çarpışma 
LÖP A DE LAN SiYE, 28.A A .. -

lki tayyare uçarken çarpı,mı§lardır. 
Bir ölü ve bir yaralı olduğu söyleniyor. 
Rakiplerden üçüncüm paratiitle yere 
inebilmiştir. 

HAVANA, 28 (A.A.) - Küba
daki siyasi fırkalar araaında miıta
va.ssıtlık eden Uruguay sefiri, Kübada 
siyasi vaziyetin, ihtili.lci fırkaların 
uzl&§ması werine hemen halledilmiş 
gibi olduğunu söylemiştir. 

A. B. C. teıkilab ile ceryan eden 
müzakerattan oonra 24 :saat zarfında 
Yaziyet tevazzuh edecektir. 

Uzlatmayi kabul etmiyen M. Meno
kalin bu hartlketi ehemmiyetsiz telak· 
ki ediliyor. 

u .. !aıma formülü bir temerküz ka
binesi teşkilini ve muhtelif •iyas; fır
kalara mensup altmıf murahhastan mü 
rekkep bir devlet ıurasının tesisini 
derpİf ehnektedir. ---Macar başvekili Viyanada 

VIY ANA, 28. A.A. - Macaristan 
batvekili M. Goemboeı ve ziraat na· 
zırı M. Kallay, Budape§teden Viyana 
ya gelmi§lerdir. Nazırlar M. Dolfun' 
ün vereceği av eğlencelerine iştirak e
decekl .. r ~':'\ Macar·A vusturya ticaret 
muahedesi hakkında yapılan müzake
relerde bulnacaklarJır. 

--o-
isyanlar memleketlerir..de 

LISBONNE, 28. A. A. - Hükumet 
isyan harek~tinin tenkiline dair mat~ 
buata bir tebliğ ·ver,.iştir. Bu tebliğe 
nazaran Br~gance siyanı .süratle bastı
rıldıktan •onra hük !met bir takım tev· 
kifat yapmak auretıyle 20-21 gecesi 
P.atlıya':a~ ~lan ihtilalin önüne g:eçmiş
tır. Bu ıhtılal hareketine hariçten ıe· 
len unsurlar da yarajnn edecekti. 

M. Heriyo Paris'e gitti 
L YON. 28. A.A. - M. Herrio bu 

akşam Parise gidip hafta ıonuna ka
~ar orada kalacaktır. 

Bir anshluss 
Kurbanı 

--o-

Hitlerin bir cenazede 
söylediği manalı sözler 
NORENBERG, 28. A.A. - Ge-

çende Avusturya hududunda A
vusturya hudut muhafızları tarafın 
dan öldürülen Alman askeri Schu
rnacher' e resmi cenaze merasimi 
yapılmıştır. Merasimde başvekil 
M. Hitler ve milli müdafaa nazın 
jeneral Blomberg bizzat hazır bu
lunmuşlardır. Başvekil bütün al
man milleti milli müdafa nazırı da 
reisicümhur ve ordu namına Schu
macher'in mezarına birer çelenk 
koymuşlardır· 

Jeneral Blomberg, söylediği nu· 
tukta demikştir ki : 

" Bu ölü yeni Almanyanın istik
bali uğurunda verdiğimiz bir kur
bandır. Almanya için askerce ölen 
bu vatandaş boşuna ölmemiştir " 

Başvekil de nutkunda töyle de
miştir : 

"Bu askerin , uğurunda canını 
verdiği ülkü bütün Alman milletin 
de derin bir iman hafindedir. A
vusturya hudutlarının öte tarafın
dan milyonlarca ırkta,lanm, sesle
rini yükseltmek imki.nını bulmuş 
olsalar, bu askerin katillerini ve 
bu katle sebebiyet veren prensiple
ri telin edeceklerdir. Bunun için
dir ki bu ölü bizim için yeni bir a
n kaynağı değil, fakat yeni al
m.ın birliği yolunda yapılmış bir 
fedakarlık olmalıdır.,, 

Avusturya hükii.metinden sual 
BERLlN, 28. A.A. - Volff ajan 

sından : Hariciye nazırı, Viyana
ôaki Alman orta elçisi, geçenlerde 
Avusturya - Alman hududunda vu
kubulan hadise hakkında ne gibi 
bir vaziyet almağı dü,ündüğünü ve 
bu hale ne vakit bir çare bulacağı
m Avusturya hükfuııetinden sorma 
ğa memur etmiştir. 

İngiliz hava filosu 
On bin tayyareye sahip 

olmak isteyorlar 
LONDRA, 28. A. A. - " Bizim 

daha çok tayyareye ihtiyacımız 

vardır, Bunlar bize hem kıyılarımı 
zı müdafaa, hem de beynelmilel 
meclislerde sözümüzü geçirmek İ· 
çin lazımdır. " 

" Evening Nevs " gazetesinde 
intişar eden bu iddia, yarın parle
mentonun müzaaf müdahalesile 
teyit edilecek olan, ve hava lı;uvvet 
lerini arttırmağa matuf bulunan 
müfrit muhafazakarlık ceryanına 
zamimedir. 

Tayyare adedinin 10,000 e ibla
ğını isteyen ayni gazete diyor ki: 

" Hava ordumuz, şehirlerimizin 
müdafası hususunda, ancak bir u
çurtma kümesi kadar müessir ola
bilir " • 

"Even!ng Standart " gazeteside, 
beynelmilel fakat müsteb'at bir an
la,ma olmadığı taktirde, büyük 
merkezlerin müdafasl, tayyare ade 
dinin fevkalade arttırılmasına va
beste kalacağını yazıyor. 

Muhalif sol cenah matbuatı mü . . 
tezaıt askeri teçhizatın lüzumunu 
red ederek, yalnız beynelmilel mu
kavelelere karşı beslediği sarsıl
maz imanı tekit etmektedir. 

Treni deviren haydutlarla 
musademe 

HARBiN, 28. A.A. - Trene kar§ı 
yapılan tecavüzden ıonra Japon aıker 
!eri ile şakiler arasında vuku bulan 
müsademede Japon askerlerinden dör
dü ölmüı ve ııekizi yaralanmı§br. 

Amerikada bir hadise 
BALTIMORE, 28 (A.A.) - Ge

çen ilk le§rinde bir zencinin linç e
dilmesine ittirak etmekle müttehem 
üç kitiyi tevkiften mahalli makama
tın imtina etmeleri Üzerine Marilant 
eyaleti valisi M. Ritchie, Salisburg 
şehrine bir tabur asker sevkederek 
tevkifatın icrasını em.rehnİ§tir. 

Üç maznun derhal tevkif ve hap-
solunmuılardır. • 

Gece kandili gibi 
CENEVRE, 28 (A.A.) - Silah· 

ları azaltma konfeı·ansı, bir gece kan 
dili halini almı~ olmakla beraber tek 
nik komiteler çalışmalarma devam et
mektedir. 

Ordu mevcutları ve kontrol komi
teleri bu sabah vazife!erile meıgul ol
muşlardır. • 

• 
I stimlak için hakem heyetleri 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Belediye namına istimlak olunacak 
mahallerin istimlak sureti hakkın:laki layihayı Maliye encümeni tet
kik ederek istimlak edilen yer sahiplerinin itirazlan üzc,.ine mahke
me heyeti tarafından teşkil edilecek hakem heyetinin 3 kişiden mü
rekkep olduğu takdirde birinin, beş kişiden mürekkep olduğu tak
dirde ikisinin mimar veya mühendis gibi ihtisas sahiplerinden ayrıl
ması kaydını layihaya ilave etmiştir. 

Adliye encümeni kararını verdi 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Ali karar heyetinin intaç edemedi

ği evrakın tetkiki için yeni bir heyet teşkili hakkında meclise veri
len layiha Adliye encümeninde tetkik edilerek son neşredilen al ka
nununun on üçüncü maddesi ali karar heyetince intaç olunamıyan eli· 
rakın Şuı-ayı Devlet mülkiye dairesince tetkik edileceğini beyan ey -
lediğinden bu layihanın ayrıca tetkikine lüzum kalmadığına karar ve
rilmiştir. 

General Voroşilo/un hedfgesi 
IZMIR, 28. A. A. - lzmir fahrihemşehriliğine intihap edilmİf o

lan Sovyet harbiye komiseri Voro,ilol cenaplarının bu intihaptan mü
tehassis olarak belediyemize hediye ettikleri saksonya ma
mulatından iki yüz senelik bir yazı takımı bir vitrin içinde şehir mec· 
lisi salonuna konulmuştur. 

Devlet şurasındaki nizamnameler 
ANKARA, 28. A.A. -Kanunu medeninin vesayet ve velayete, 

Miras hukukuna müteallik hükümlerinin sureti tatbikine dair nizam
name liiyıhası devlet surasınca tetkik edilmis ve basvekalete takdim 
kdmmıştır. ' ' • 

Bundan başka gayrimenkullere vaki tecavüzün, deline ve fındık 
ihracı hakkındaki niuımnamenin bazı maddelerinin tadiline ve ihti
yar heyetlerinin lağvine dair olan nizamnameler de tetkik olunmakta
dır. 

Fakir talebeye gardım edilecek 
ANKARA, 28·A.A. - lstanb.xl Hilaliahmer merkezi tarafından 

!stanbul mekteplerindeki 4197 lak ir çocuğa ha/tanın muayyen günle
rinde verilmekte olan gıda masraflarına sar/edilmek üzre cemiyet u
mumi merkezince üç bin lira göndeı·ilmiftİr. 

Balkan haberleri 

Bulgaristanda mitingler 
Neuilly muahedesinin 14 Üncü yılı 

tezahürat yapılacak münasebetile 
SOFY A, 28 (Milliyet) - 27 ta· 

rihli Utro yazıyor: 
Bulgaristan 27 • 11 • 1919 da Neu

illy ııulh muahedesini imzalamağa. 
mecbur olmuftu. 

14 senedenberi, Trakya, Makedon· 
ya, Dabruca ve garp hududu civarla
n ağır esaret zincirlerini sürüklemek .. 
tedirler. 

Bulgar murahh:ıslan, Bulgarista
nı, ölüme ıµahkfun eden bu sulb mu· 
ahedesini B"lgar kaniyle imzalayalı.;
danberi yarın 14 sene bitmiş olacak
tır. 

Bu muahedenin temin ettiği vazi .. 
yetle Bulgaristan, hiç bir zaman ik· 
tifa edemez. O, protesto ediyor ve 
ebediyyen de protesto edecektir. 

Bugün memeleket dahilinde ve ya· 
rın da Sofyada Oteta Paisiy teşkila• 
tının tertip ettiği komiteler Neuilly· 
de imzalanan muahedeyi protesto e
decektir. 

Bu seneki protestolar geçen sene
kinden daha canlı surette yapılacak• 
tır. 

Memleketin 120 aemtinde protes;.o
to komiteleri vücuda getirilmiştir. 

Memleket dahilinde aktedilecek 
protesto mitingleri için dün buradan 
150 hatip hareket etmiştir. Protesto 
komitesi de 80 binden fazla beyan· 
name dağımuıtır. 

Payıtahtta protestolara yarın bat· 
!anacaktır. Royal tiyatro oalonunda 
da büyük bir protesto içtimaı yapıla
caktır. 

içtima, protesto komiteai katibi 
P ayak ov tarafından açılacaktır. Bil
ahara muhacir tetkili.tları murahhas
ları da birer nutuk irat edecekler· 
dir. 

Burada alman kararlar rapor ha· 
linde fransızca olarak Cemiyeti Ak
vama, Sofyadaki ecnebi sefarethane· 
teri erkanına ve Avıupada. büyük ga· 
zete idarehanelerine gönderilecektir. 

Protesto İçtimaı profesör Genovun 
irat edeceği bir nutukla nihayetlene· 
cektir. 

Ncuilly muahedesini protesto ma· 
kamında bütün Sofyadaki tüccarlar 
12 ye 5 dakcka kala mağazalannı ka
patacaklardir, 

Oç taraflı misak rivayeti 
ATINA, 28 (Mi!Iiyet) - Londra· 

dan gelen telgraflara bakılırsa, Tür· 
kiye, Yunanistan, Yugoslavya arasın· 
ela Üç taraflı misak akti mevzuu ba
histir. 

ATINA, 28 (Maliyet) - Salahi
yettar makamlarca Türkiye, Yunanis
tan ve Yugoslavya arasında üç taraf
lı misak aktedileccğine dair olan ha· 
berler tekzıp edilmektedir, 

dan bildirildiğine aöer, hudut üze.. 
rinde bulunan vilayetlerde NeuillJ' 
muahedesi aleyhinde nümayitler ya
pılmıtbr. Nümayiıler Makedonyayı. 
Dobrucayı, Trakyayı istemiılerdir. 

Bulgaristanda yeni maarif 
teşkilatı 

SOFY A, 28 (Milliyet) - Bulga.
ristanda, maarif teıkilabrun tamamem 
değiıtirilme•İ için hazırlanan kanan 
layihası hakkında Maarif nazın At. 
Boyaciev gaze.!eı::ilere şu beyanatta 
bulunmuştur: 

"- Hazırlanan maarif layihası 
tetkik edilmek üzere Nazırlar heye
tine verilınıştir. Bu layiha ile bütün 
maarif sistemi değiıtirilmektedir, 

Mecburi ilk mektep tahsili dört 
seneden 7 •eneye çıkarılmaktadır. U 
aeler yalnız vilayetlerde bulunacak
tır. Diğer ıehirlerde İ•e yalD.1% 6 in
cı kli.aa (9 uncu sınıfa) kadar mek· 
tep bulundurulacaktır. 

Bir de yüksek iktısat mektebi vü
cuda getirilecektir. Bunu ikmal e• 
denler hüki'imetten vazife alamıya• 
caklardır. - · 

llk mektep muallimleri huıuıi bir 
heyet tarafından tayin edilecekler
dir. Bu heyette, vilayet lise müdürü 
·İle mektep r-ncümen reisi ve ilk .;,,ek
tep ba§muallimi bulunacaktır. 

Muallim lr'~Jları da, vazifelere 
göre te•bit edilecektir. 

Be!gratta bir Arnavut heyeti 
BELGRAT, 28 (Milliyet) - Bu· 

raya b~ Arnavut ticaret heyeti gel· 
miştir. 

Heyet, bugünlerde Yuıro•l;;;ya 
ile Arnavu[~ k arasında ticari aıü-
zakere!ere giri,ecektir. 

Yaş'ta nümayişler 
BUKREŞ, 28 {A.A.) - Yqta 

müfrit sağ cenah üniversite talebe. 
sile halkçı unsurlar sokaklarda nü
mayişlerde bulunarak hadiseler ç.
karmışlardrr. Zabıta kuvvetleri 
nümayİfçileri dağrtmıştrr. Karıfdı:· 
!ık esnasında bir jandarma ve üç 
talebe yaralanmıftır. Otuz kişi tev 
kif olunmuş ve asayiş iade edil
miştir. 

Yeni av kanunu 

A vusturyada turizm 
VİYANA, 28 {A.A.) - Sals

burg diyet meclisinin sonbahar top 
lantılarının açılma merasiminde 
icra ettiği nutukta, vali, turizm me
selesine temas ederek Almanya. 
om yakın bir istikbalde, Avustur-

Trakya, Makedonya, dobruca 
ATIN~, 28 (Milliyet) - Sofya-

yaya hukuk müsavatı ve gerek da
hili iflerde, gerek milli kültür sa
hasında serbest ve muslihane in
kitaf fırsatlarım bahşedeceğin
den ümitvar olduğunu söylemiş
tir 

ANKARA, 28 ~Milliyet) - Çok 
eski tarihli olan saydü tik&r kanunu 
ahki.ını: bugÜnÜn icabatına uynıadığm 
dan yeni ihtiyaçlara tekabül edebile 
cek yeni bir av kanunu kabulü için An 
kara mebusu Aka Gündüz ve Bolu 
mebuou lsmail Hakkı Beyler te~ebbü 
ae geçerek bir layiha ihzar etmişlerdir. 
Bu layiha lktısat encümeninde müza
kere edilmektedir. Muhteviyatına na· 
zaı•an; avcılığın ıslahı, memlekCtin 
muhtelif mahallerindeki avcılık !eşek 
küllerinin bir federuyon halinde top
lanması, av hayvanlarrnın gÖ7.etilme
ai, derilerinin değerli bir eıntea hali
ne getirilme.ti, av ıahalarının orman .. 
la~tırılmaaı, av hayvanları yetiıtiril • 
mesi ve av parkları yapılmaS< maluat 
ve esaslan istihdaf edilmektedir. 



Köylüye nasıl bakılır? 
Geçen gün lstanbulun en yakın 

kazalarından birinde meydana ge
tirilen çok enteressan bir tefkilat
tan haberdar oldum. 

(Bakırköy) de Halk Fırkası er
kanı, muallimler, güzideler dok
torlar kendilerine mümkün olan 

' muzahereti gösteren kaymakamın 
da yardımile kazanın on yedi köyü
nü ayrı ayrı ve sık sık gezip dolat
mışlar, köylünün sıhhatini bozan, 
hayatını zehirliyen, ömrünü kısal
tan, ağzının tadını kaçıran kirli 
ve çirkin görenekleri, itiyatları, kö
künden koparıp atmıtlar. 

Bu tetkilatın doktorları köylü
nün gıdasını kontrol etmişler, sıh
hatini muayene etmitler, muallim· 
ler eski, sakim adetlerin fenalığı
nı anlatmıtlar, münevverler sağlık 
hastalık, gıda hakkında köylüyü 

ikaz etmişler. 
Bu on yedi köyün sokaklara ya

yılan lağımları kapanmıf· Köylü 
bir mikrobik tehlike atlatmış ve 
yalnız bir yıl içinde bu on yedi 
köyün sokaklarından yirmi bin a
raba pislik toplanıp denize dökül

müş. 
Diyorlar ki Bakırköy kazasının 

bu on yedi köyünde timdi sokağa 
akan ne bir tek lağım, ne de soka
ğa tüküren bir tek insan var. 

Köylü sağlığın nereden geldiği
ni, mikrobun ne olduğunu, gıda
nın hazım üzerinde ne tesir yaptı· 
ğını anlamıftır. Bu on yedi köy 
halkı artık yumurtasını, yağını 

satıp kuru ekmek yemiyor. Fazla 
çalışmak için gıda almak lazım 
olduğunu biliyor ve temizliğin, pis
liğin farkını tamamile anlıyor. Bu 
anlayıt kirli çorapla taze abdest 
alıp temiz olmak anlayıtı değil, 
temiz su, temiz hava, temiz çama
şır, temiz ve çok ve temiz yatamak 
anlayıtıdır. 

Bakırköy güzidelerinin bir yıl 
mütemadi bir feragat ve gayretle 
kıta , kara, toza, sıcağa bakmıya
rak, keselerinden sarfederek, kıy
metli mesailerinden fırsat bularak 
sessiz, sadasız yaptıkları bu itler· 
den hiç bahsedilmedi. Ve zaten 
onlar gülünç resimler, bayağı 
propagandalarla kendilerini rek
lam etmekten nefret ediyorlar. 
Maksatları inkılabın köy ve kasa
ba münevverlerinden beklediği 
vazifeyi ellerinden geldiği kadar 
yapmaktır. Köylünün ayağına gi
dip evini, sokağını, gıdasını, ha
lasını gözden geçiren ve onlara 
medeni köylü hayatını öğreten bu 
güzide ve mütevazı insanların 
eseri bütün münevverler, bütün 
halkevleri mensupları için birer 
örnek olmalıdır. 

Köylüyü ayağına çağırıp ziyafet 
çekmek, resimler aldırıp reklam
lar yapmak bu sütunda evvelce yaz 
dığım gibi kıymet ifade etmeyen 
safdilane hareketlerdir. 

İnkılabı kavrıyan güzideler köy
lünün çatal ve bıçağından evvel 
gıdasını, sağlığını dütünür, işe bo-
0.Udan değil, kafadan batlarlar. 

Bürhan CAHIT 

Hayım Naum Ef. 
Mıaır kralı, eski lstanbul Hahamba 

fısı Hayinı Naum Efendiyi fahri hi • 
mayesi altında bulı,nan Mısır akade
mi azalığına tayin etmi~tir. Hayim Na 
um ~fendi, mütareke esnaıında lstan ... 
bul Hahambaşılığında bulunmuştu. 

1 BORSA 1 
(lı Banka•ındon alınan cetvelidir) 

28 Teşrinisani 1933 
Akşam Fiatları 

lıtikrazlar Tahvilat 
l•tkrau dahili 96,SO Elektrik 
1933 istikrazı 97,50 Tra.m..-ay 
Şark D. yollArı 2 45 Tünel 
D. Muvahhide 53,12 5 
Gümrükler 7.80 Rıhtım 17,75 
Sayd mahi 6 Anadolu l 45.75 
Baid:at 9,25 ,, 11 47.-
T. askeriye 9,50 Mümessil 52 

ESHAM 
Telefon J, Bankası Na· 

ma 9.SS Bomonti 
" " Ham"line 
., ., Müessiı 

9,70 Terk.ıs 
1 1 Çimento 

Tram•&J 
Anadolu Hisse 
Şir. Hayriye 
Reji 

46.50 ittihat dey. 
'l.'l . .ıı:.J Şark dey .. 

ıs s.ı,. 

3.50 Şark m. ec=za 

ÇEK FIATLARI 

Pariı 
Londra 
Nüyork 
Milano 
Brüksel 
At'. na 

12.06 
700 1·2 

73 
8.98 

3,39 1.4 
Si.Si 3-4 

Cene•re 2.43 3.4 
Amsterdam 1.17 1-4 t 
Sofya 64.25 1·2 J 

NUKUT 

Kurut 

20 f. Frllnsız 167 
1 j ~ t ·rlin 6.SS 
1 Dolar ı35 

20 L-İret 223 
10 f. Bel~ika 117 
:Z.O Drahmi 24 
7.0 1. ls-.İçre Sl8 
20 Leva 25~ 

lll Ku•. C.k. 118 
1 Florin 83 

Prai 
Viyana 
Madrit 
Beri in 
Belgral 
Zloti 
Peıte 

Bükret 

Mosko•a 

(Satı§) 

1 Şille. A.,-. 
1 Pezeta 
J Mark 
1 Zeloti 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Çerno-.İç 
1 Altın 
1 ft.lec:idiye 
Ban~not 

11 .75 
18,60 
2o,ı 5 
11.90 
17,70 
ı.-

1.85 
2,85 

15.885 
C.21.25 
6.78.58 

1.975 
34.34 

4.50.25 
3.49.75 
18.9625 

1099 

Kurut 

24.50 
16 
49 

24.-
023 

"'6.-

9.32 
0,34 
2.33 
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Eka•e•I 

İhracat Ofisi 
--o--

Gelecek ay Ankaraya 
naklediliyor 

ihracat ofisinin 934 senesi ba§ın -
da Ankaraya nakli ihtimali kuvvetlen 
mektedir. Ofia için tefrinisani ve ki. -
nunuevvel aylarına ait tahsisat gel -
miftir. Bundan da, ofiain ki.nunuev .. 
vel içinde Ankaraya nakli meaelesinin 
kat'i bir karara bağlanacağı anlatıl -
maktadır. Ofisin Ankaraya nakli ha -
!inde ıehrinıizde bir istihbrat bürosu 
kalacak ve ba§lıca merkezlerde mu
habir bürolar tesis olunacaktır. 

Fransa ile ticaretimiz 
Fransız ticaret ataıeai M. Peccran 

Ankaraya gitmittir.Mumaileyhin Tür
kiye .. Fransa ticari müna.sebatının aon 
tekilleri hakkında lktısat vekaletile 
temas edeceği haber verilmektedir. 

F arnsa ile İ§ yapan tacirler ve bazı 
ticaret odaları, Fransanın Türkiye mal 
]arına karıı az kontenjan tahsis etti .. 
ğinden ıikayet etmitlerdir. 

Yunus balığı avı azaldı 
Yunus b"llığı istihsalitı son aene .. 

!erde azalmı§tır. Bu istihsalat inkitafı 
için, Yunus balığınrlan çıkarılan ya .. 
ğın dahilde istimalinin teminine lü -
zum görülmektedir. Bu hususta bazı 
teşebbüslerde bulunulması muhtemel 
dir. 

Ucuz elbise 
Ucuz eJb;se imali için Feshane fab 

rikası tetkikatına devam etmektedir. 
Fabrika müdürleri sık sık toplanarak 
bu işi bir an evvel •ntaca çalışmakta -
dırlar. Yapılacak c-lbisenin en ucuz, 
hafif ve sağlam olmsama ehemmiyet 
verilmektedir. Sümer Bank umum mü 
dürü Nurullah Esat Bey yakında An
karadan tekrar §ehrimize gelecektir. 
O zamana kadar bı-radaki tetkikat ta 
bitirilmi§ olacaktır. 

Ticaret odasını ziyaret 
Üniversi~enin hukuku ticaret ordi

naryosu Her Hir§ dün ticaret müdiri -
yetini, Ticar< t odasını ve oda ki.tibi u 
mumis~ Vehbi Bey~ ziyaret ebniıtir. 
Her Hir§ bu ziyaretlerinde kendisinin 
A1manyanm ticari ve hukuki hayatı 
hakkında her zam"n od~ca istenecek 
malümatı vermeğe hazır bulunduğunu 
ve kendisinin de odan•n kütüphane • 
sinden ve malümalnı.dan İstifade et -
mek istediğini söyleınİ§tİr. Kendisine 
odanın 5 bın cilllik bir kütüpahnesi 
olduğu ve her zaman bunlardan isti· 
fade edebileceği söylenmittir. Her 
Hirt Vehbi Beye teııekkür ederek o· 
dadan a;rrılmı§tır. 

Kuruçeşme antre~olarında .. 
Gümrük komi~~·oncular birliği, 

Kuruçeşme antrepolarından eıyanın 
§ehre nakli kamyon İtleten bir iki le• 
ıekkül tarafından adeta inhisara alın
mıı olduğunu ve bunlann eıyanın to
nunu 3 ve hatta 4 liraya naklettikleri 
ni ileri sürerek bu halc!en dolayı nh • 
tım §İrketi ve kamvoncular hakkında 
gümrük ida~·esine şıki.yrte karar ver
mişlerdir. 

Hayvan borsası için bina 
Hayvan borsası varidatında teref • 

fü görüldüğünü yazmıştık. Boraa, şim 
di kiralık bir binada bulunmaktadır. 
Faz]a varıdat ile borsa için Karaağaç
ta güzel bir bina vücude getirilmesi 
kararlattınlmıştır. 

Mamul hale getirilen iptidai 
maddeler 

Ham olarak İptidai maddeleri ha
riçten getirilip burada mamul hale ge 
tirildikten sonra ecnebi malı hissini 
verecek ambalajlar içinde satıfa çı • 
karılan ena hakkında tetkikata e • 
hemmiyetle devam edilmektedir. Bu
nun için ticaret odasında. teıekkül e
den komisyon, dün kısa bir toplantı 
yapmıt ise de, azadan sanayi müdürü 
Refik Bey Ankarada bulunduğundan 
avdetine kadar az lnın ayrı ayrı tet
kikatta bul•ınmasına karar verilmi§ • 
tir. Refik Beyin, bu meseleye dair ve
kiletten tafimat alarak yarın avdeti 
bekleniyor. Komisynn azasından avu
kat Mehdi s.,it. Bey, kendisinin bu 
mevzu Üzerinde tetkikat yapmıı ve 
bazı dökümanlar hazırlamı§ olduğunu 
muharririmıze söylemİftİr. Refik Bey 
gelir gelmez komisvon toplanarak bu 
i§e ait kararını verecektir. Milli sana
yi birliği de, bu hu•u•ta tetkikatta ,bu 
lunmaktadır. Diğer taraftan muhafa
za baş müd:irlüğü, hu şekilde piyasa
da satılan maddeleri iki uzun liste ha 
linde tesbit ederek muhafaza umum 
kumandanlığına göndenniıtir. 

ihraç maddelerimiz 
Ali lktı•at Meclisi, batlıca ihraç 

maddelerimizin sürümünü arttırmak 
için ne gibi tedbirlere ihtiyaç görül • 
mekte olduklarını ali.kadar tacirler • 
den aormuıtur. 

Yumurtacılar Birliği 
Yumurta tacirleri, nihayet arala· 

nnda bir bi~lik !etkiline karar ver • 
mitlerdir. Birlik nizamnamesi müsaa
desi alınmak üzere viliyete verilmiı 
tir. 

Almanyada yumurtalarımıiiil 
surumu için 

lktısat Vekaleti, ihracat malları • 
mızın sürümü arbnası nelere müte .. 
vakkıf bulunduğuna dair Ticaret mü
mesaillerimizden hir rapor istemİ§tİ. 
Berlin Tiçaret mümeaailimizden gelen 

•eledl,ede 

Yeni mezarlık 
Arsaya yirmi alh kişi 

sahip çıkh 
Belediye:ıin ZiT.cirlikuyuda vücu

de getireceği yeni mezarlık araziaine 
Defterdarlıktan baıka bazı kimsele • 
rin sahip çıkacaklarını yazmı§tık. Ha 
ber aldığımıza göre bu araziye maJi .. 
kyiet iddia eden 26 kiti mahkemeye 
müracaat ederek Defterdarlık aleyhi
ne dava açmıılardır. Davacılar bura
sının kendilerine ait oiduğunu, bele .. 
diyenin para..yı kendilerine vermeıi li 
znn geldiğini iddia etmektedirler. 

Yeni zabıtaibelediye 
talimatnamesi 

Yeni zabıtai belediye talimatname 
sinin esnafı ve tacirleri ali.kadar e • 
den maddeleri hakkında belediye, Ti
caret odası ile esnaf cemiyetlerinin mü 
talealannı almıttır. 

Hamit Bey rahatsız 
Belediye reis muavini Hamit Bey 

hasta olduğundan birkaç günden beri 
makamına gelememektedir. 

Mezarlık davrsı 
Sürp Agop mezarlığı hakkındaki 

mahkeme kararı 6 kanunuevvele kal
mıttır. Patrikhane vekili bazı yeni ve 
sikalar ibru edeceğini bildirmiıtir. 

Kaldirılan mezarlıklar 
Edirnekapıdan Y edikuleye kadar 

inıa edilecek olan asfalt yol üzerine 
tesadüf eden mezarlıkların belediye 
tarafından kaldınl<naıma batlanmıt • 
tır. Yol boyunda 40 metre genitliğin
deki sahaya tesadüf eden mezarlık • 
lar kaldınlmaktadır. 

Artistler kooperatifi 
Haber a~dığımıza göre Şehir tiyat 

roau artistleri birleıerek bir koopera
tif kurmağa karar vemişledir. Bu hu 
auıta belediye iyasetine müracaat e .. 
dilmiştir. Artistler yapacaklan koo • 
peratifle bir film §İrketi ve daha bazı 
tiyatro ve sinema itleri yapacaklardır. 

M. T ahy geldi 
lstokholm sefaretine tayin edilen 

sabık Macar set1ri M. Tahy dün An
karadan şehrimize gelmiıtir. 

M. Tahy, Ankarada devlet ricalimiz 
le vedaJaşmıştır. Bugünj Avantino va 
purile Marsilyaya, oradan da doğru. 
ca lstokholme gidecektir. 

Madam Tahy, Budapeşteye uğraya 
rak birkaç gün kaldıktan sonra, zev
cine iltihak edecektir. 

Mahkemelerde 

vııa,eıte 

Tahrif edilen çek ---Liseler muhasebeciliğinde 
yapılmış değildir 

Evvelki giinkü nüshamızda liseler 
muhasibi mesullüğiinde elli liralık bir 
çekin 1250 liraya l!lhrif edildiği hak· 
kında bir haber vr.rdı. İstanbul liıeıi 
muhasebeciF ğinde!' aldığımız bir 
mektupta lstanbul muhasebeciliğin • 
de çek tahrif olunıradığı, binaenaleyh 
tahkikat yapılmadığı memur tevkif e
dilmediği bildiribnekte, bu hal batka 
bir yerde olmuf ise tavzihi rica edil· 
mektedir. Yaptığımız tahkikata göre 
bir ıuiistimal meselesi varittir. An -
cak öğrendik ki bu su!istinıal ile Is • 
tanbul liseler muhaşebeciliği ile ala -
kadar değildir. Bunu memnuniyetle 
kaydederi. Fakat diğer bir muhasibi 
mes'ullükte bundan dört ay kadar ev
vel böyle bir suiistimal olmuştur. Ev
rak İstanbu: maliyesinde tetkik olun
maktadır. 

Mülkiye milfatttişleri 
Diğer vilayetlerde teftitlerde bu • 

lunan mülkiye müftttitleri şehrimize 
dönmüılerdir. 

Vergi dosyeleri hazırlanıyor 
Vergilerin vaktinde tahakkuk ve 

tahsili için muhtelif vergilerle mükel
lef olanların her v"rgisi için yeni bi
rer dosya -ı;ılması ve dosyaların mun
tazam olması Maliye şubelerine bildi
rilmi§tİr. 

Harp malOlleri ve buhran 
vargısı 

Harp maliilleı inden hangisinin 
buhran vergisinden istisna edilecekle .. 
ri tereddüdü mucip olmu§tu. Yeni tef 
sire göre harp malUlleri tefsirinden, 
harıiı İntaç eden umumi veya kısmi 
seferberliğe veya seferberliği icap e • 
den dahili tedibata İ§Iİrak eden za • 
bitlerle askeri memur~ardan ve efrat 
tan 551 numaralı kanunda mevcut 6 
dereceden biriaine girecek surette ma 
liil kalanlar olduğu anlaıılmı§tır. 

Verem dispanserinde rontgen 
Vilayet Verem r!ispanseri için Al • 

manyadan 5 bin liraya ıabn alınmı§ 
olan rontgen makinesi kunılmut ve 
faaliyete ba,plamıştır. En son model o
lan bu rontgen makinesinin hususi 
tüpleri tahribatı y'.ızde doksana indir 
miştir. Bu rontken makinesi birçok fa 
kir hastalann itlerini kolaylathrmak· 
tadır. 

Serserilerle mücadele! 
Bir çok serseri mahkemelere verildi 

Son zamanlarda serserilerle mü -
cadele §İddetlendirilmiştir. Zabıta 
her gün birçok serseriler yakalamak
ta ve mahkemelere sevketmektedir. 
Dün de Adliyede muhtelif mahkeme
lere tam bir düzine serseri sevkedil -
miıtir. Bunlardan altısı hakkında mev 
cuden muhakeme karan verilmiş, al -
baının da ikametg~J1ları mevcut bu .. 
lunduğu tesbit edilerek serbest ola • 
rak muhakemeleri takarrür etmiıtir. 
Bu serserilerden ikisi Sultan Ahmet 
birinci ceza dördiincü Sultan Ahmet 
ikinci sulh ceza, alt.t.sı da eıliye üçün
cü ceza mahkemesine sevkedilmiıler· 
dir. 

Aıliye üçüncü ceza mahkemesine 
çıkanlanlar boyacı olduğunu iddia e
den Ahmet, tütün ~elesi olduğunu 
söyliyen Şaban, Mehmet, Salih, gale
ta sattığını söyliyen Rifat ile Cemaldir. 
Bunlar iş güç sahibi olduklarına dair 
şahit göstereceklerini söylemişlerdir. 
Mahkeme bu şahitlerin celbi için da
vayı başka rüne bırakmı§, .serserileri 
de mahkemEye mevcuden getirilmek 
Üzere müdd~iumun.ıiliğe iade etmiştir. 

Tasfiye istaniyor 
Bir müddet intişar ettikten sonra 

kendi kendine neşr:yatını tatil eden 
Hergün gazetesinin sahiplerinden va. 
la Nurettin Bey dün bir istida ile ikin 
ci ceza mahkemesine müracat ebnİf .. 
tir. Vala Nurettin Bey diğer iki arka-

raporda, yumurtalarımızın Alman pi
yaıaaında kolayca ~ürü.mü temin edi
lebileceği, ancak §U §artlara riayet e .. 
dilmesi lazım geleceği bildirmektedir: 

1 - Yumurta sandıkları muhteviya 
tı 1440 adetten 720 ye indirilmelidir. 

2 - Talaşlar ıslak olmamalıdır. 
3 - Amb .. lajların muntazam olma 

sına dikkat edilmelidir. 
Halen yumurtaları en iyi ambalaj 

yapan memleket Romanyadır. 
4 - Almanyada ·menşe damgaları

na çok ehemmiyet verilmektedir. Bu 
itibarla boyası çıkmayacak şekilde 
taze yumurtalara kırmızı ve taze olma 
ynalara siyah damğa1ar vurulması mu 
vafık olur. 

5 - Almanyada, ithal edilecek yu 
murtaların vasati sikleti 45 gramdan 
aşağı istenmemektedir .. Buna da dik
kat olunmalıdır. Holanda hükumeti, 
Almanyanın yumurta ithalatındaki bu 
ııkı kontrolüne kar§ı, A1manyaya ıev 
kettiği yum.ırta sandıklarına, muhte
viyatının hükUmetçe muayene ve ga -
ranti edild"ğine da;r birer kontrol ka
ğıdı koymaktadır. 

datile tetkil ettikleri Hergün kitap ve 
gazete basma komPndit şirketinin tas
fiyesini talep etmektedir. 

M. Pios'un açtığı dava 
Ünyon sıgorta şirketi müdürü M. 

Piyos Antuvan Efendinin Ticaret ga· 
zeteai aleyhine ikame ettiği hakaret 
davaaının rüyetine bugün saat 14 te 
üçüncü ceza mahkemesinde devam e
dilecektir. 

Kanuni takibat yapı lamı yor 
ikinci ceza mahkemesinde bir da

va rüyet ediliyordu. Davanın maznu
nu Şahende Cemile Hanım, davacısı 
da kuyumcu Madam Suri idi. Dava • 
ıım esası gayet kıymettar bir kolye 
meseleai idi. . 

iddiaya nazaran Şahende Cemile 
Hanım Sultan Azizin saraylılanndan 
olan büyük valdesinden tevarü• ettiği 
gayet kıymettar bir kolyeyi Maclam 
Süriye satılmak Üzere bırakmı§, Ma • 
dam Süriden de bir senet almıttır. Ma 
dam Süri senelerce bu kolyenin para· 
aını vermeyince Şahende Cemile Ha -
nun mahkemeye müracaatla parasını 
istemif, fakat tam muhakeme netice· 
lenmek Üzere iken Madam Suri se -
nedin sahte olduğuna dair bir ceza da 
vası ikame etmiştir. Bu dava rüyet e
dilm•kte iken af :.Oanunu çıkmıttır. 
Bun'~. için Şahende Cemile Hanım 
hakkmda kanuni takibat yapılama • 
maktadır. 

Hikmet B. • Kadriye H. 
Kadriye Hannnın kardeti Nasır Be 

yin Hikmet Bey aleyhine açtığı taz • 
minat davasının rüyetine dün devam 
edilmi§tir. Nasır B~yin vekaletini E • 
bil oğlu Zeki ve Ali Şevket Beyler de 
ruhte elmitlerdir. F•.kat Hikmet Bey 
mahkemede bir avukatın diğer bir a
vukat aleyhine barodan mezuniyet al· 
madıkça dava deruhte edcmiyeceğini 
söylemiş, fakat hakim bu cihetin mah
kemeyi alakadar etmediğini bildirmİ§
tir. Bunun Üzerine Hikmet Bey hu • 

kuk usulü muhakemeleri kanunu mu
cibince okunamıyacak kadar fena ya 

zılmış ve ya hasnn aleyhinde iınadatı 
ihtiva edeQ evrakır. nazarı itibara a .. 
lınmıyacağmı ve iadesi jcap ettiğini 

söyliyerek istidanın 6 sene evvel me· 
muriyeti esnasındaki İcraatına ait ve 

bir takmı asılsız isnadatı ihtiva ettiği. 
ni iddia etmif ve reddini istemiştir. 
Hakim bu cihetin tetkiki için mahke
meyi 21 kii.nunuevvele b:rakmıştır. 

Tahriri yoklama 
--·--

Cumartesi günü lise ve 
ortamekteplerde başlıyor 

Cumartesi gününden itibaren liıe ve 
orta mekteplerde birinci tahriri yokla
ma imtihanları başlamaktadır. 

Şehrimizde bulunan vekalet umumi 
müfetti,leri imtihanlarda bulunmak ve 
teftitler yapmak üzere Anadolunun muh 
telif vilayetlerine hareket etmitlerdir. 
Bir kaç müfettiş te şehrimizdeki mek· 
tepleri teftiş edeceklerdir. 

123 muallime zam 
lstanbul ilk mektep muallimlerin

den 123 muallime ait yeni bir maaş zam 
liıteıi gelmittir. Zam gören muallimle
re tebligat yapılmaktadır. 

llkmektapler kafi gelmeyor 
Bu sene lstanbulda yeniden 9 ilk 

mektep açılmasına rağmen mevcut ders
haneler talebeyi istiaba kafi gelmemiıı
tir. 

lstanbul maarif müdürlüğü muhte
lif mekteplerde ımıAara ilaveten 73 fU· 
be açmıştır. Yeni §Ubelerin muallimleri 
tayin olunmuş.tur. 

llkmekteplerden kaç talebe 
mezun oldu? 

Bu sene lstanbul ilk mekteplerin -
den mezun olan talebenin adedi kat'i 
olarak tesbit olunınutlur. Son defa 
köylerden gelen miitemmim maliima
ta göre lstanbul Maarif müdürlüğü 
mıntkası dahilinde bu sene ilk mek • 
tep!erden 5276 talebenin mezun oldu
ğu anlaıılmıstır. Dir mikdar mezur.a 
mukabil bu ~ne ilk mekteplere yeni 
den kaydeciilen talebe adedi 13400 
dır. Her aen~ mektc;>lere iki misli faz
la talebe girmekte<ıir. 

Münhal asistanlıklar 
Fakültelerde miinhal bulunan a • 

sistanhk için müsb-ıka imtihanı hazrr
lıkları ikmal edilmi,tir. Ay batında 
müsabaka İMtihanı oaılıyacnkbr. A -

sistanlık için 20J. kadlr talip vardır. 
Fakat, dığer tar:ıftan, Üniversiteye a
lınan ecnebi profeaOrlerin yanında ev 
velce çalı§an Alman ve Yahudi bir 
çok asistan Maarif vekaletine ve Üni
veraite rektörlüğüne müracaat ederek 
kendilerinin lstacLul Üniversitesinde 
tavzif edilmelerini ıstcmitlerdir. Bu 
talipler bir müddet için fahriyen de 
çalıtabileceklerini loildirmiılerdir. Di • 
ğer taraftan ecnebj aıiatanlar, Univer
sitedeki ecnebi profesörlere de müra
caat ederek kendilerinin tavzif i~in 
tavassutta bulunulmasını istem.iıJer -
dir. 

Ecnebi asistanların bu müracaatla
rı Türk asistanlarını endieıye düşür • 
mü~tür. Türk asistanlar, Üniversiteye 
ecnebi asistanların alınmamasını, ec -
nebi profesörlerin yanın<'a Türk asis • 
tanlarırun yetiştirilmesi lizım ıeldiği .. 
ni öylemektedirler.. Türk asistanlar, 
bu hususta Maarif vekaletine müraca
at ederek, Oniveraiteye ecnebi aais -
tanların alınmamasını temin için te -
tebhüsatta bulunmağa karar vermiş • 
!erdir. 

Polenez köyünde 
Şehrimiz Leh kolonisine mensup 

bir grup, önümüzdeki pazar günü, Po 
lonez köyÜne giderek köy nıeydarun
da Polonya §aİri Adam Mickieviz'in 
hitırasını ihya için yapılan i.bidenin 
açılma resminde bulunacaklardır. Po
lonya konsolosu ve maslahatgüzarı ile 
sefaret erkinı, merasime riyaset ede
ceklerdir. 

Tasarruf haftası için 
yeni şarkılar 

12 Kanunuevvelde batlayacak o • 
lan tasarruf ve lktısat hahaaı için bu 
sene bazı yenilikler yapılacaktır. Bir 
hafta sürecek olan tasarruf günlerinde 
radyoda çalınacak parçalar ve söyle
necek §arkılar tam~miJe Tasarruf ve 
lktısada dair olacaktır. Milli lktısat 
ve Tasarruf cemiyeti bu şarkıların 
güfte ve bestelerini hazırlatmaktadır. 

--·--
Hayvan sergisinde 

puvantaj 
Dolmı:J>ahçede açılacak olan ehli 

hayvan sergisinde puvantaj yapan he
yet bu aktam itini bitirecektir. Bugün 
hayvanların birincilik, ikincilik ve Ü .. 
çüncülük tasnifleri yapılacak ve hay • 
van sahiplerine verilecek mükifatlar 
kararlatbnlacakt1r. Sergi yarın aaat 
14,5 ta vali ve bekdiye reisi Muhit • 
tin Bey tarafından açılacaktır. 

1 KUçUk halterler =ı 
'' Etibba odası heyeti idaresi Ni • 

yazi ismet Beyin riyasetinde toplan • 
mış, eski heyetten rıuamelat ve heıa
batı tesellüm etmi~tir. 

:;: Ayakkabıcılar cemiyeti yeni i
dare heyeti intihabatına evvelki gün 
başlanmııtır. Bugün intaç edilecek • 
tir. 

* Kadıköy Türk Fukaraperver ce 
miyeti 14 kAnunucvvei perıembe gü
nü ak§aım kendi a7.alarına mahsus ol 
mak üzere SüreYYl\ sinemasında bir 
müsamere verecek•ir. Hi.ıılat ile fu
karaya kömür tevz; edilecektir. 

* lstanhul aygır deposunda ayni . 
yat memuru baytar Naim Bey Ziraat 
vekaletince Haydarpaşa küçük sıhhi· 
ye baytar mektebi baytarlığma terfi. 
an tayin edilrni~tir. Sabık baytar me
murlarından ikbal Bey lstanbul vila
yet merkez .sıhhiye baytarlrğnna tayin 
edilmi!tir. 

Gümrüklerde bahşış ! .. 
Gazetelerin verdiği habere na

zaran gümrük amir ve memurları 
vazifeleri yolunda dahi yapını' ol
salar bundan dolayı kimseden bah 
fit, hediye, menfaat kabul edemi
yecekler, ederlerse azledilecekler
dir •. 

Çok güzel bir karar .• Zaten rüş
vet ile bahşifin arasını ayıran hu· 
dut pek kat'i değildir. Kanun ı·üş
veti "bir memurun yapması vazi • 
fesi olan bir teyi yapmamak ve 
yapmaması lazım gelen teyi yap • 
mak için aldığı para" diye tarif e
der. Lakin bir memur yapması la
zım gelen bir şeyi bir müddet yap· 
maz, oyalar da bir hediye aldıktan 
sonra yaparsa rü9vet olmaz mş? 
Orasını mahkeme halletsin •• Bana 
sorarsanız bal gibi rüfvettir. Ben 
kanunun vazıı olsam her ne suret
le olursa olsun memurların itini 
yaptığı adamlardan hediye, bahşiş 
almasını menederdim .. Gazeteler • 
de gördüğümüz bu haber de güm
rüklerde fU benim söylediğim usu 
!ün tatbikına gidildiğini gösteriyor 
Peki!. Gümrük amir ve memurları 
hediye ve bah'i' alamıyacaklar .• 
Lakin, kadastro memurları, icra 
memurları, maliye tahsil memurla 
rı, polis ve belediye memurları 
velhasıl bütün halk ile hükünıet a
raunda hak ve vazife hudutlarını 
tayin eden memurlar hediye ve 
bahşiş alabilecekler mi?. Bu sua • 
le ben cevap veremedim •• 

Havadislerde met ve cezir 
Bizim gazeteler çekilip yükseleıı 

bir havadis denizine döndü .. Bun
lardan birisi bir gün: 

"Bütçedeki tahsilat eksiğini ka
patmak için seneye bazı yeni ver· 
giler ihdası ve ezcümle memurlar
dan bir mikdar daha para kesilme 
si düşünülüyor" diye yazmıştı·. 
Ertesi günden itibaren gazeteler • 
den bir kısmı da bunu tekzip etti
ler. Demek bu haber bir yükseldi, 
bi ralçiı.ldı .. Şimdi sular eski pire· 
sesine geldi .• 

Derken; bir diğer gazete kabi • 
nede bazı değişikliklerden bahse • 
der, Falan zat filan vekalete gele
cek ve filan zat için de şöyle bir 
vekalet ihdas olunacak" 

Hemen ertesi gün başka gazete
ler bunu da tekzip ederler. Bu ha· 
herde de bir gelir, bir gider ve tek 
rar sular durulur .•• 

Ne, sorarım size biz hiç tekzip 
edilmiyen haber almaz mıyız? .• 
Ve biz hiç bir haberi tekzip etme
den yapamaz mıyız? •• 

FELE~ 

Anlaşamadılar " 
Aynaroz manasbrı 
Yugoslavl~rın mı? 

Geçenlerde §"hrimize geldiğini 
yazdığımız Yugosl,..vyanın Monteneg 
ro metropolidi Doz:ç ile Fener kilisesj 
arasında ihtilaflı noktalar Üzerinde ce 
reyan eden müzakereler hiç bir netice 
vermemiştir. Müzakere edilen mesele
lerin en müLimmi , Aynarozda buJu .. 
nan Hilyandaryan Manastırına dair -
di. Yugoslavya kilisesi, bu manastırın 
eski harp papaslarından Sava tara -
fmdan inta edildiğini ileri sürerek ma 
nastırın kendilerine ca;t olduğunu ve 
bundan dolayı da bütün imtiyazlari • 
le birlikte harp kilisesinin iadesi la
zım geldiğini iddil\ etmekte idi. Rum 
patrikhanesi Sen Sinyodu, bütün Ay
naroz manaıtırlarrnın, Fenerin ruha
ni idaresine tibi otduğunu ve arala -
rında milliy~t farkı bulunmadığı ceva 
bını vererek harp papasının talebin:' 
reddetmiştir. 

Baro içtimaı 
İstanbul ba.rosu senelik alelade İç· 

timaını birinci k.i.nnnun yedinci gü ... 
nü saat 14,30 da y~pacaktır. içtimada 
idare heyeti raporu okunacak, 934 
bütçesinin müzakeresi yapıJacaktır. 
Gene ayni içtimada Türkiye avukat • 
Jar birliği teskili içın kiinunuıaninin 
beşinci gÜnÜ lzmirde toplanacak kor> 
greye lstanbul barosu namına İftİrak 
etmesi istenilen murabhaıın aeçilmesi 
keyfiyeti de görüşülecektir. Dün bir 
gazetede Adliye vekaletinin barodan 
haklarında ~hraç l:.:tran verilen avu • 
katlann sicillerini istediği yazılmı§tır. 
Bu haber beş ay evvel mevzuu bah1'0• 
lan bir dedikodunun tazelenmesinden 
ibarettir. Baroda ac:n zamanlarda ve .. 
rilmİ§ hi çbir ihraç kararı yoktur. 

Leylei berat 
Ki.nunuevvelin ikinci cumartesi 

günü Şaban.o on d:"rdüne müsadif ol. 
makla yevmi mezlcür akşan11 (Pazar 
gecesi) '' Leylei Berat" olduğu i?iın o· 
lunur. ,-----·-

YURTDAŞ ! 
Yerli malı kullanmak, yurda 

bağlı olmak demektir. 
Milli iktisat ve Tasarruf 

Cemiyeti ------------
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Fikirler ) 
Eskizaman hekimlerimizden 

Ankaralı Nidai 
Elimize geçen bir kitabından büyük 

bir hekim olmadığı anlafılıyor. ismi-
nin Türk ilimleri cetyellerine geçmemi§ 
olması da bundan ileri gelınif oba ge· 
rektir. Bir medrestde hocalık ettiği
ni de bilmiz.oruz. Bununla beraber 
kitabı, zamanının ihtiyacını anlamıı 
ve pratik bir hekim olduğuna delalet 
ediyor. Bahusus ifadeai de pek açık bir 
türkçedir. Bunlardan dolayı ilim ta
rihinde Türklerin hizmetini aradığı .. 
mız §U sırada o mütevazı hekimin de 
ismini ihya etmeyi ınünaaip buluyo· 
ruz. 

Ankaralı Nidai, kendisinin anlattı
ğına göre, Ankara !oprağından bir a .. 
ile içinde dört kare§İn en küçüğü imiı. 
Öteki karde,lerinin her biri zengin 
olmağa çah ş,ırken kendisi eline geçeni 
telef etmiı. Çünkü z . ng'.nlerin hep dün .. 
ya zevkine bağlı olduklannı, ilme ya• 
ramak için züğürt olınak lazımgeldi
ğini anlamı§. ( Ank:ırab hekimin §U 

cıü~ahedesinin men~Jeketimiz için tim" 
di dahi doğru olmadığı pek te iddia 
edilemez}. Bu fikirle seyahate çıkını§. 
Gezdiği yerlerde gördüğü her ıeyden 
ibret alını§. Bir çok §eyler öğrenmi§. 

Kırımda seyahat ederken oranın 
l:lacı Sahip Giray Nidai'yi yanına ho
ca olarak almış. Bir aralık kendisini 
sefir olarak Kan~ni Süleyman nezdi .. 
ne göndermis. Hanın Ankaralıya gös
terdiği iltiatı yanıncla olanlar çekeme• 
diklerinden N idai'yi ona hain diye ta
nıtmıtlar. Sefirken Kanuni'ye, Tatar
ların aözlerınde duı madıklarını, onla
ra inanmak caiz olmıyac.ağını söyledi, 
diye iftira etmi~ler- Han kızını§, N idai' 
yi zmdana atmıf. O•ada yedi yıldan 
ziyade bırakını§. 

Nidai zındanda durmamıı,çalıtmıf; 
tasavvufa dair yi~· iki kitap yazmıı. 
Zıcdandan cıktıktan sonra yüz yaıını 
geçmit bir ihtiyardan hekimlik öğren· 
mi§. ihtiyardan heJ.imliğe dair öğren· 
diği §eyleri "Menafi'un • naı,, ismini 
verdiği bu kitabında toplamı§. 

Kitabın tarihi hicri 974 olduğunu 
batında ikit<ci Selim için yazdığı man· 
zum bir dua içinde söylüyor. Şimdiki 
takvimimize göre takriben 1566 de
mektir. Bu duadan sonra yazdığı mu .. 
kaddimenin ıu fıkraaı hemen dört a· 
sır sonra gene taze görünüyor: 
"Zamanımızda tubibihazık az kal

mııtır. Olanlar dahi pa.ditaha mensup 
olup asitanei saaderten bir an irağ o} .. 
mazlar. Kenar yerlerde hekime muh
taç olanların nihay"'ti yoktuT. Vilayet 
vardır ki tabip bulunmadığından gay
ri tıbbe mü:eallik hir risale bulunmaz. 
Risaleitıp bulunuraa da kimi arabi, 
kin1i far.iıid.ir, halk istihracında ile.iz
dir. Ol sebepten snfi türkiden bu riaa
leimuhtasarı kaleme götürüp ... ,, 

Ankaralı yalnız hekimlerin latan· 
buldan uzaklaşmamalarmın sebebini 
söylerken aldanmı§. Bugün lstanbul 
artık saadet e~iği o!maktan çıktığı gi
bi devlet merkezi de onun memleketi
ne gittiği halde hekimlerin hala latan
bulu tercih etmelerine aebep ...• Belki 
Boğaziçinin mavi sularıdır. 

'f.. * ;;. 
Bu kitap takriben yüz küçük aayı

f adan ibaret bir ri;ale olduğu halde 
Nidai onu altmış babe ayınnııtır. Bu 
kadar çok taksim ilmi bir kaideye is
tinat etmiyorsa da kitabın okururiasını 
kolaylaştırıyor. 

Elimizdeki elyazısı nüshasını yazan, 
baplan llayarken Üzerlerine sayıfa ra
kamlannı da koyuvPrmiş olduğundan 

- içindeki malfunat eakimemiı olsa -
hemen pratik bir kitap olacak. 

Menafi'un • nas, o zaman kendini 
bilen her hf'kim kitabı gibi, dört un· 
sur nazariyesini anlatmakla ba§lıyor. 
Ankaralı bu dört unsuru güzel birer 
teıpihle de anlatmıı: ateı, can gibi 
ulvidir; bid, gönül gibi bikarardır; 
ip, akıl gibi sükiinet vericidir; hi.k, 
nefis gibi süflidir. insanda bu dört un· 
aur biribirleı ile birleıerek yinni sekiz 
türlü 8.za meydana getiriyorlar ... Has
talıkların sebebi bu yirmi sekiz aza a
rasında muvazenenin bozulmasından 
ileri geliyor. Muvazeneyi bozan §ey 
de - Eflatun hakimin buyurduğu gi
bi - yemeklerde itidale riayet etme· 
mektir... . 

Bugün Embrioloı;ie ve Physiologie 
diye tıp talebesini senelerce düşündü
ren ilimler dört be§ küçük sayıta ıç.n
de, hayali sözlerle ne güzel toplam· 
verm.İ§··· 

Nabız ve ifrazat muayenesine iki 
bap ayırldıktan sonra hastalıkların 
tasnifi geiiyor. Otuz bap süren bu tas
nifte hiç bir prensip yoktur. O zaman 
belli ba§lı sayılan felç, cüzam gibı ha•· 
talıklar birer sırui olduğu gibi "oğlan
cık.lara i.rız olan illetler,, ve "hatun ki
nız kitabın 19 uncu babını teıkil eden 
şilerin illetleri" de birer sınıftır ... Yal
"'frenk zahmetleri,. bahsi ve o zahmet
lerin ili.et olan civa hapları Nidai'nin 
zamanındaki hekimlik terakkisini ta .. 
kip ettiğine delalet ediyor. 

Makbul şaraplan anlatan 44 üncü 
bap kitabın en uzun bahislerinden bi
ridir. Burada 23 türlü ıarabın muhte· 
lif ha .. alarile sena edilmeai Ankarada 
eline geçeni telef ettiğini ıöyliyen Ni
dai'nin oradaki bagların suyundan da 
oldukça tatmıı olduğuna del8.let eder. 
Hele "kızıl tatlı üzüm.den,, veya tatlı 
ak üzümden yapılmı§ ''müselles,, şara
bın kan tasfiyesine, mizaç ıılahına ve 
kuvvet arttırmağa faydası olduğunu 
anlatırken Ankaralının ağzının suyu 
akıyor gibi görünüyor. Fakat arkasın· 
dan hemen "bunların nice türlü za
rarları da olur,, deyince vazifesini bi
len hekim meydana çıkıyor. 

Bu ıarapları ağıztadile içmek için 
yenilmesi IS.znn olan ''bedene müfit 
gıdalar,, da mühim bir bahis tetkil et· 
mektedir. Ankaralı hekim bu yemek· 
;, rin nasıl pişirileceğini bile tarif edi
yor. 20 yumurta •~rısile piıirildik
ten sonra üzerine tarçın ve zencefil e
kilınit et yemeğinin ne kadar lezzetli 
ve bedene müfit olacağına kolayca 
inanılır. Hele iki tane genç besili ta
·uktan yapılan sov"nlı t.ırçinli "kal..u
ma,, sının dü ''her anizace yarar ne fa · 
i•l«n,, olacağına hiç ıüphe edilmez. 

N idai müfret gıJalar diye etlerin, 
sebzelerin her türlür.ünü hassalarılr.! 
saydıktan sonra kus etlerine, av etle· 
:ıne de ayn ayrı haplar ayırmııtı.·. 

llaçların müfretlerini de, müı·cı<· 
keplf"rırıi de en sona bırakmıı o~ı>1c...~ı 
Ankaralı Nidai'nin ilaçla tedavıyi pc'.c 
te iyi saymıyan, pebrizlere daha ziya
de ehc:ı.uniyet veren bir hekim oldu. 
iı:unu göater:yor. ilaçları hece harfie ı 
sırasile aayması, o .--aman için göze 
çarpacak, pratik bir dÜ§Ünüştür. 

Lokn'lan Hekimin icat ettiğini so~:j. 
c!ıği (Ma'cunu Cavidani) nin yci!i 
(~erde deva olduğunu anlatmakta ;!'le 
bun.-.. galiba kendi··i de inanmadığın· 
dan ter1.iibini manzw:n olarak yazmıf, 
şair sözüne inanmak caiz olmadıgı 
ıçin .•. 

G.ATA 
. . :, ~ . : . . ~. -... 

H ari k Hayat Kaza ve Otomobil ---
Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanında Kain 
O N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede biliifasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapbrmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 8066 

Milliyet'in edebi romanı: 55 -
• \,1 • 

IR (l(lC.' 
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\ ınkıli.p .komanı J 

imkan yok Daha küçüksün. Hayat 
önünde serilmit duruyor.Evlene 
cek çağa gelinciye kadar ne tesa-
1üfler, ne fırsatlar seni gelip bu

lacak. 
Şimdi bu Şefik Bey meselesini 

böyle hai'l~iyoruz demek. Benim 
bu mektuptan haberim olmamıt 
bulunsuı=. .. Sen verdiğin karar da
hilinde bir cevap yazarsın. 

- Olur efendim. Sizi metgul 
ettim. Affınızı dilerim Beyefendi. 

- Vazifem kızım. Böyle vazi
yetlerde bana danıtmazsan güce
nirim. 

-- Te~ekkür ederim Beyefendi. 
Re,it Beyin yanından çıktım. 
içim ferahlamıt:ı. 
Hazırlandım ve eve geç kalma

mak için hemen tunele koştum. 
Şefik Beye cevabı evde yazdım. 
Bu, şu dört beş satırdan ibaret 

oldu. 
Muhtere'" Sefile Be·ıefen..li 
Bahsettiğiniz sey<'hat tafsilatt-

nı maatteessüf pek iyi anlayama
dım. Seyahat sonunda verilecek 
kararın seyahat batlangıcında ve
rilmesi imkanı olmadığı takdirde 
bu pek iyi geçeceğini tahmin bu
yurduğunuz yol arkadatlığı için 
böyle mükemmel bir Avrupa se
yahatine daha istidatlı bir tehir 
çiçeği intihap etmenizi tavsiye et
meme müsaade buyurunuz efen· 

~dim. 

ÇiÇEK 
Yazım Pek güzel değil. Fakat 

imlaya meraklıyım. Retit Bey bir 
çok şeyler tecrübe etti. Bir yanlıtı· 
mı bulamadı, çünkü anlamadığım 
kelimeyi derhal arar, bulurum. Kü
çüktenberi defter defter not tut
mam, duyduğum ve gördüğüm gi
bi yazmam beni çok alıttırdı. 

Mektubu odacı Ahmetle posta
ya yolladım. 

Retit Beye müsveddesini gös
terdim. Hem gü'dü, hem beğendi. 

Şefik Beyin mektubuma ne ce-
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KUi.Ait .......... "' .•. 
bu da "adam,, amma .. 
lstanbuldaki Polonyalılar, ge

çen gün meşhur Leh tairi Adam 
Mickievicz'in ölümünün (78) nci 
yıldönümü için merasim yaptılar· 

Mensup olduğu millet tarafın
dan hatırası, ve eserleri her yıldö
nümünde hatırlanan bir tair olmak 
insan için az şeref midir? 
Arkadaşlardan biri, merasimde 

bulunmuş, tafsilatını yazıyordu. 
Şairin masa üstünde duran res

mi, bir müddet elden ele gezdi. 
Bu arada resmin altındaki yazı

yı okumak zahmetine katlanmıyan 
birisi sordu: 

- Kimin bu resim? 
Dedim ki: 
- Altını oku .• Kimin olduğunu 

anlarsın! 
Baktı ve okudu: 
- Adam ••• Adam ••• Adam •• 
Mickievicz kelimesi, Polonya 

lehçesıle biraz karıtık yazıldıı;ı 
için alt tarafını getiremedi ve tek
rar: 

- Adam .•• Adam .•• Adam.· Diye 
kekelemeğe başlayınca ben daya
namadım: 

- Evet .• Dedim, adam olması
na adam anıma, senin gibi adam 
değil! Namı, ölümünden (78) sene 
sonra bütün dünyada saygı iıe 
anılan adam .•. Senin sağlığında a
dını kaç kişi biliyor? 

M. SALAHADDiN 

Kari ,ııdlyetıarl 

Av ve baıık ruhsatiyelerine dair 
Karilerimizden bir zat bize pek 

haklı bulduğumuz §U me .. tubu yazı • 
yor: 

Balıkçıla!" ve avc.:dar bir sene avlan 
mak içın 125 kuruş mukabilinde bir 
ruhsat tezkeresi alır]ar .. Geçende bir 
akıam Boğazda balık tutarken bir mo 
tör geldi .• Ortalığı t>ir hayli karıştır • 
dıktan aonra bir iki tezkeresiz balıkçı 
tuttu götürdü .. Bar:a gelip sormadı. 
Saraaydı tezkeremi gÖgtennek imki.ru 
olmıyacaktı. Çünkü balık tutanlar bi
lirler ki, o esnada insanın eli berbat 
bir halde kirlidir. Su ruhaatiyeler ise 
helva kiğıdı Üzerine basılmı§ uzun 
lir teydir. insan üstünün başının kir
'.enmesini göze alaa bile bir kere ya§ 
ve balıklı ei ile tutulan bu tezkerede 
artık hayır kalınaz bir ikinci yokla • 
mada da parça parça olur. 

Mademki; bu tezktıreler, balık gi • 
bi, av gibi ıslak ve fena havalı tartlar 
altında yoklanmayB mahsustur. Bunla 
n birer karton \,\zerine bastırmak, hat 
ta beı on kuru9 fazla verenl~re bir-r 
sefof kılıf içine koymalı: rrfönkün ol
maz mı? .. O zaman herkes bunları 
paltosunun, muşambasının cebine ko
yar ve arandığı zaman kolaylıkla çı .. 
karıp gösterir. 

~~~~~~~~ 

İrtihal 
Y anya topçu kumandanı merhum 

Tosun Pa§a zevcesi ve mülga Darül -
fünun fen fakültesi arziyat müderrisi 
Dr. Ahmet Müştak Beyin kayin val • 
desi ve doktor kimyager Hadi Müştak 
ve Zahit Müftak B~ylerin büyük val· 
desi salihatı nisvandan Mühibe Ha • 
nun doksan yaşını mütecaviz olduğu 
halde kısa bir hastalığı müteakıp ev· 
velki gün irtihal etmiıtir. Cenahı hak 
gariki rahmet eyliye. 

1 ._I _I_ş _v_e_l.....,şç_i -ıl 
M ilıiyet bu sütunda if ve işçi isli· 
yenlere tavassut ediyor. lf ve qı;i 
i&tiyenler bir mektupla lı büro• 
muza müracaat etmelidirler. 

İş arayanlar 
Türk tebaasında, 20 yatında bir gen• 

çim, türkçe, almanca , franıızca, İngiliz
ce, muhaaebe usullerine vakıf, ve mü
kemmel bonservisleri havi, ehven şerait
te İş arıyor. Milliyet H. W. rümuzuna 
müracaat. 

vap verecegım dü9ünmiyordum 
bile. Reşit Beyin dediği gibi, niye
ti bozuksa buna verilecek cevap 
yoktur. 

Bugünlerde yazıhane işıerı ço
ğaldı. Retit Bey yerinde durup o
turamıyor. Çok çalıtkan adam· 
Ben de en sevdiğim romanları 
bile okumağa vakit bulamıyorum· 
Geceleri madamla kocası bana Av
rupadan, şundan bundan bahsedi
yorlar ve erken yatıyoruz. 

Bu it hayab beni adeta maki.ne
lettirdi. Her sabab yedide kalkıyor, 
banyo, tuvalet. Sekizde kahvaltı, 
dokuzda yazıhane. Dün ayba91dır 
diye katip Ali Efendi bana bir mak 
buz imzalattı ve elli lira verdi. Ya
zıhanenin masraf defterini de ben 
tutuyorum. Katip Ali Efendi de el
li lira alıyor. Odacı Ahmet, yirmi 
beş lira. Fakat yazıhane kirası yüz 
lira. Yemek ve kahve masrafı di
ye bir fasıl var. Yüz lirayı aşıyor. 
Bunda benim öğle yemekleri de 
dahil olacak. Reşit Bey bana elden 
kırk beş lira vermişti. Sonra pan
siyon kirası da veriyor. Onun için 
açıktan verdiği parayı iade etmek 
istedim. 

Bir akşam iti bittiğini anlayınca 
yanına girdim. Maatımdan ayırdı
ğım kırk bef lirayı vermek istedim. 
Her zamanki babacan hali ile be-
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Fikir ve beden kültürü 
insanlar kültür aayesdlde insan o

lular. insanlık şeref ve imtiyazına ma· 
lik olmak için oeden ve !'11n1arı husu
ai bir tekilde inkitaf etmit olmalr, İn· 
celik ve necabete malik bulunmalı· 
dırlar. Yoksa kültür ve terbiye gör
memi§ bir insana hakiki insan gibi 
bakılamaz. Bu ancak hayvan insan 
veya insan hayvan olabilir ve terbiye 
ve kültür ile insanlık şerefini iktisap 
edebilır; kültursüz insan ne cismen 

1 

ve ne de fikren inkiıaf edemez ve in 
sanlar arasında bulunmakla liyakat 
kazanamaz; insanbr tetkik edilince ·ı 
görülüyor ki, her t'lrlü tekimül ve in
kişafa müsait olan bünyeleri kendi 
haııne hıraı..ııınca hiç l: ıı ıey olına
mak mahiyetinde '>ir uzviyet sahibi
dirler. 

Şayanı hayret olarak kültür insan 
ların maddeten ve fizik olarak teki
mül ve inkişafına yerdım ettiği ve ö
mürleri.nin uzun olnasına hizmet et
tiği anla~ılmıştır. Bermutat kültürün 
maddi hayatı zayıfladı mı bir teıire 
malik olduı;u zannolunur. Ha!bu ki, 
bu, kültürün pek ifrat ü2ere yapılma 
sından hasıl olan ztyade haaaasiyet 
ve teessür kabiliy.,ti m2'.ddi hayata 
suitesir etmesinden ileri gelir; kültü. 
rün ifratı zararlı olduğ:J gibi onun 
mukabili kültürsüzlük te istidat ve 
kabiliyetlerin inkişAfına mani olduğu 
için ayni suretle muzirdiı·. Her ikisi 
de insan ömrünü kıaaltırlar. Ziyade 
kültür netic.si ruh~n p~k yükclmit 
ve İncelmi, !nsan ile hiç kültür gör
memi§ kaba ve havti insandan her i
kisi de inaanların tabii bi.r hayatta ya 
ıadıkları mi;det krtclar yaşayamazlar. 
ve ömürlü ol;ımazlar. 

Buna mult::abil r:ıaddi ve manevi 
hayatta muteail ve ınüna•İp bir şekil· 
de kültür gormek ve binnetice husule 
gelen ruh ve beden kuvvetleri arasın 
daki ahenk ve muvazeneyi t~min et
mek sayesinJe İn5:ınl?..r hayvanlara 
nazaran maddi havatta ve uzun ö
mürlü olmakta da tefevvük etmek kud
retıni gost... b .. lırlcı·. 

Filhakika kültür ömrün uzun ol· 
mas.na hizmet ve faydası llietile tet
kika değer bir me..,Jedir. Ayni za· 
manda hakiki kültür ile kazip ve aah 
te kültür ari\sını tefrik etmek li.znn .. 
dır. Hakiki kültür ıızun ömre hizmet 
eder, beden azası neş'\iınüınalarını 
Jayikiyle ikınal ederler. Tabii bu aza 
nın işleri ve hayata h~zmetleri de 
safrlam ve \.:tm olur. Vüc\ıdün beslen 
mesi ve kuvvetlenn~esi de yolunda gi· 
der. Yüksek fikirli bir İnsan vücudü
nü kuvvetlendirmek için türlü türlü 
vasıtalar kul!. n'1"lasını bilir ve çareler bu
lur; halbuki kaba ve terbiye gör· 
mcmiş bir insan bunları bilmez ve ya 
pamaz. 

Hakiki kü"tür vücudün bütün el· 
yaf ve ens:ceaini ince ve yumuıak ya
par ve uzun Ömre mani olan çok sert 
Jeımelerine imkan bırakmaz. Kültür 
bizim ömrü.~üzü kısaltau ve vücudü 
müz üzerinde tahripki.r tesirler ya
pan bir takım sebeplerden muhafaza 
ya hizmet eder. Halbuki, kültürsüz 
ve kendisini korurrasını bilmiyenler 
için ayni sebcPierin çok zararları o~ 
!ur; işte ıiddetli soğuldarla sıcaklar 
ve harici tesirlerle nçlıkl:ır, zehirli ve 
muzir tesirlere malik cisimler bu me
yanda sayılan şeyl~rden·lir. 

Kültür ıayesinde h:utalıklar ve 
illetlerimizi tedavi eder ve tabii kuv .. 
vetlerin sıhhatımız üzerıne faydalı 
surette tesir rtmesine çatışırız. Kül
tür ile nefaimize hakim olmağa ve ih
tiraslarmıızı tadil et.m.eğe muvaffak 
oluruz. Zira bu sayede aldığımız ter
biye ve kazondığırnız güzel ahlak uğ
radığımız tecavüz ve hakaretlere kar 
t• bile itidal ve teenni ile hareket et
memize aaik olur \>e vücudümüzü fe .. 
na tesirler altında kalmaktan ve sıh
hatımız Üzerine zaran dokunmaktan 
kurtarınz. 

Kültürle İnsanların İçtimai ve siyasi 
hayatları tekamül eder ve bu itibar· 
la birbirlerine muavenet ve polis ile 
kanun1ann vücude gelmesine ve bun
dan da hayatı umumiyenin temin e
dilmesi elde edilmis olur. Bundan ma 
ada kültür ile insaı:-Iar hayatta bir ta 
kım kolaylıklar öğrenirler ki, bunla-

ni azarladı. Paraları elime tutuştu
rarak: 

- Senin işin yok, canın sıkılı
yor galiba. Haydi paranı cebine 
koy. Kendine öteberi alırsın. 

itiraz edemedim. Hatta utan-
dım. 
Şimdiye kadar para sıkıntısı gör 

medim. Bu kadar çile çektiğim hal 
de tesadüfler beni aç ve muhtaç 
bırakmadı. Bugün Reşit Beyin ev
velce verdiği paradan kalanla be
raber yetmit seksen lira var. Bu 
para ile yalnız kendime bir ökçeli 
terlik aldım. O kadar, 

Balodan sonra bir cuma geçti. 
O gün madam kocası, ben Bebe&e 
gittik .... Onların yanında ktndimi 
o kadar enditeıiz buluyorum ki ! 

Bana tam mani.sile evlat mua
melesi ediyorlar. 
Fransızcam çok açıldı. Serbest 

konu~uyorum. Ve konuşma usulüm 
değitti. Ne kadar olsa Fransız ai
lesi yanında oturmanın faydası 
çok oluyor. Çok şeyler öğrendim. 

" ~ . 
Bu sabah bir kaç mektup imza-

latmak için Reşit Beyin yanma 
girdiğim zaman gülüyordu. 

- Senin milyoner gitti! Dedi. 
- Kim efendim· 
- Şefik Bey. Dün aktam bana 

bile veda etmeden eksprese atla-
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lPEKFILM Study !sında Türkçe Sözlü ve Ş •rkı '. ı, Zengin 

CİCİ BERBER 
Rejisör: ERTUGRUL MUHSİN 

Tamamen Türkçe Zözlü ve Şarkılı Olarak 

İPEK ve ELHAMRA Sinemalarında başlıyor 
Yeılerini rahatça ve evvelden temin etmek isteyenler telefo 

ed .. bW ·ler. iPEK: 44289. ELHAMRA: 4J868 

Bugünkü Program 
ıSTANBUL : 

18 Cra.mofnn. 
18,45 Ders (Jlerlemit olanlara). 

()0420)-

Bugün saat 18 de matine olarak 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

meşhur 1 talyao virtüozlari 
CARLO ZECCHl (Piyano) 

ve 
.NERIO BRUNELLl (Viyolonsel) 

tarafından 

BiRiNCi KONSER VERiLECEKTiR 
2 Kanunevvel Cumartesi günü saat 18 de 

ikinci ve son konseri. 

Yarın akıam 
;:,,.,.l{A Y [ Eski Glarya J 1..a 

lüsteına gala müsamereıi olara~ 

Y U .. Ru·· ru·· ş 
19,15 Ha:uın B. tarafından Karagöz:. 1 

20 Kemani Reıııt ve arkadaıları. , k 
2ı,30 G•amofon. senenin en büyü temaş1sı 
22 Anadolu Ajan.,, Bona habed, Saat ayar.. MümesJili: CLIVE BRQOK 

~!:o~ t.~o~ c,.mofon. 18 . 18.45 , Orkeo Mütbiş miıan3en - 40 aktör -
""' Beetho•en Ou•e.ıure Aamend. Keman 15000 asker - 20000 aivil • 
konseri (Ekrem Zeki Bey tarafından), Verdi 5~00 "k 1000 b · 
Franlai•ie Traiyat. ı8,45 . 20: Dan• mu•iki•i. J mUZI acı " eygırJJ 
20: Ajan• hab .. leri. 25000 kostam - 3 Zeplin - 2 

V A R Ş o VA 1411 m. t'a1'J~atlantik vapuru. (10414) 
17,05: Çocuk netriyab. 17,45: Müaa!ıabe. 

18: Caz orkestra••- (Tasannili). 18.SS: 

Müaaabbe. 19,25: Kl&.alk danalar, 20,05: Mü· tSTANBUL BELEDİYESİ •ahabele'- 21 005: Polonya mu•iki•i. 2l,05: Mü 
••hahe. 22,20, Kon•erin devam•. 23,20: Dan• ŞEHiR TJY ATROSU 
pl&klan, 24: Tayyarecilik. 24,05: Dana pli.k· 
ı.... "·· -ı,~ .. rrı saat 21 de 

B U D A P E Ş T E 550 m. 
17: Ski sporuna dair. 18,35: Radyo konse

ri. 19,05: Ders. (İtal.) 19,20: Brunawick ve 
Polydor pli.kları. 20ıJS: "Şair" isimli tairlerin 
Y•t•J'ıtlariyle a_l.9.kadar bir temsil. 22 20: Ha
berler. 22,3S: Yul;ua Corba Si.ıan takımı (Ba 
roa kahvesinden). 23,35: Radyo konseri. 24,20: 
Tibor Kalmar Siaan takımı. 

V 1 Y A N A 518 m. 
18,25: Şimdiki Avusturya bestelerinden 

mürekkep konser. 10,15: Hasta odası na.ali 
dezenfekte edilmeli. 20,05: l-lolzer takımı. 
(Hafif musiki). 21,20: "Mektup" isimli tem
sil. 23,05: Son haberler. 23,15: Eıperento li
aanile konferan•. 23,30: Palmhof kahvehane· 
sinden naklen dana musikisi. 

BÜKREŞ 394m. 
13: Boraahaberleri. • Pli.k. 14: Haberler. • 

Plik. 14,15: Plik. ileha(if musiki. 18: Franica 
Luaa orkestrası (Romen musikisi.) 19: Ha· 
herler. 19115: Romen halk musikisi. 20: Üni· 
ver•İt• d·Jr•leri. 20,.20: Plik. 20,45: Konfe· 
rana. 21,05: Polonya'ya dair konferans, 21,20: 
Polonya r.ıuajkiai. (Karlo•İc:ı;, Moniu:z:ako, 
Chopin}. 21.SO: Polonya ıiirler!. 22: Polonya 
oarkıları. 22,20: Polonya piyano muıikiıi. 

Zevki selim sahiplerinin 
trrat bıçağı yalnız 

ROTBART - LUXUOSA'dır. 
(10289) 

ra gençlikte pek o kadaı- muhtaç ol· 
masalar bil.e ihtiyarlıkta pek çok isti· 
fade ederler; işte tab_h sanatı sayesin
de yapılan ne .. is yt..mekler sun'i vası .. 

talarla kolaylaştırılan hareketler eğ
lence ve istirahatler ve emsali vasıta
larla kültür görmüş bir ;nsan yaflan
dığı zaman kültürsüz ve hamhalat bi 
risine niabetle sıhh">ti daha iyi ve ha
yali uzun olur. 

Ancak kültürün aıhh:ıte faydalı 
ve ömrün uzun . olmasın4 hizmetini 
ölçmek için ne türlü ve ne derecede 
yapılması li.zun ge · eceği hatıra gelir. 
Fikir ve beden kültürü başbaıa git
mel< ve her iki tar:.ı.f kuvvetlerinin a
za_ i surette inkitafına hizmet etmek 
le beraber daima yukaek ahlak kaide 
!erine uyğun bulnnmalırlır. lıte bu 
suretle yapılan kiil ~ür ve alınan terbi 
ye hakikate" fayd ·, 1ı ve :;ıhhatçe isti
fadeli ve insanlığa 15.yik olur. 

mış. 

Büyükadal 
Dr. ŞÜKRÜ 

Re~it Bey bu haberin üzerimde 
ne tesir yapacağını anlamak ister 
gibi gözlerime bakıyordu. Ben de 
giildüm: 

- O halde bana geçmiş olsun 
divebilirsiniz. 

·_ Ona şüphe yok. it tahmin etti 
ğim gibi çıktı ya .• Seni kolay elde 
e:lilir bir kız olmadığını anlayınca 
israr edemedi. 

Bu mesele ile zaten meşgul ol
madrğımı anlatmak için lakırdıyı 
değiştirdim: 

- Dünden iki mukavele müsved 
desi kalmıştı. Hazırladım efendim. 

Retit Bey çok zeki, anlayıtlı a
dam, güldü: 

- Teşekkür ederim, masanın 
üzerine bırak. Gelince imzalarım. 

Reşit Beyle artık iki samimi ar
k?.daş gibiyiz. Patronum olmasına 
rağmen aramızda adeta baba kız 
r,-ibi emniyetli bir dostluk var. 

Y almz bu günlerde Reşit Bej 
yi pek telaşlı görüyorum. işleri mi 
çok nedir bilmem. 

Onun en yakın işlerine yakından 
vakıf olan katip Ali efendi ile bir 
gün hesapları kontrol ederken 
bundan bahsettik. 

İhtiyar katip, karşısında bir 
genç kız olduğunu bile düşünme
den içini çekerek anlattı: 

:;ONEŞ 
BATARKEN 

Yazan : Gerhardt 
Hauptmann 
Türkçeye çeviren 
Seniba Bedri 

5 Perde 
Oniformaıı zabitana tenzilat vardır. 
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Dr. A. KUTİEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 33 

(9334) 8076 

SEF A1N1 TOCCARlYE 
Müatahdimini cen1iyetinden: 

Cemiyetimiz ; idare heyetinin Müd· 
deti bitmiı olmasına, binaen Yeni idare 
Heyeti seçilmek ve dahili tasdilcli nizam• 
namenin mali, idari bazı maddelerinin 
değiıtirilmeıi, ve Cemiyet hesabının 

görülmesi lüzumuna mebni olbaptaki 
kanunu mahsusuna tevfikan 17-12-933 
larihine tesadüf eden Pazar günü saat 
10 dan 15 e kadar Cemiyet muvakkat 
meı-kezi olan Galata Voyvoda caddesi 
Agopyan Hanının 1 nci katında 2 No. 
lu dairede umumi heyet toplantıaı ola· . 
cağını beyan ve azayı muhteremenin 

teşrifleri rica olunur. (10417) 

rllllliy~S 
Asrın umdeai " MiLLiYET " tir. 

ABONE 0CRETLER1 : 

3 aylıiı 
6 .. 

12 .. 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç İçin 
L. K. 
8-

14-
28 -

Gelen evra!:: seri verllmez.- Müddeti 
seçen nüshalar 10 kuru~tur.- Caz.ete ..... 
matbaaya ait itler için müdiriyete mil· 
racaat edilir. Gazetemiz: ili.nların mea'u~ 
1ivetini kabul etmez. ' 

- Bizim Reşit Bey akıllı adam
dır. Kurnaz adamdır. Fakat nasıl
oldu da o belaya tutuldu bilmem. 
Onu şaşkına çeviren hep odur. Bu 
meçhul (o) yu anlamak için sabır 
sızlandım: 

- Kim bu bahsettiğin, Ali Efen. 
di. 

Fersiz gözlerini defterdeki rak· 
kamlar üzerinde gezdirerek adeta 
ığrenir gibi yüzünü buruşturdu: 

- Haşamin huzur, fahi9enin bi 
rı. 

Reşit Bey onu mu seviyor? 
- Sevdiği, mevdiği yok canım. 

Karı eli mııtalı. Bir kere kancayı 
takmıt i9te. Böyle karılar kelepiri 
buldular mı posasını çıkarmadan 
yaltasını bırakırlar mı? 

- Bu kadın genç mi? 

-- Ne genci, otuzu geç .• Burada 
görmedin mi •• Görmüt olacaksın. 
Öyle ya •• Senin ilk geldiğim gün 
burada idi. 

Hatırladım. 
- Sarı saçlı. Uzun boylu, tık 

bir kadın. 
- Ta kendisi. 
- Şimdi niye gelmiyor ? 
- Reşit Bey gelmesini istemi-

yor. Ben Reşit Beyin apartıman 
işlerine de bakarım. Haftada bir 
iki uğrarım. Kadınla on gün evvel 

(Bitmedi) 



Avusturya radyo
larına bir bakış 

Medeniyet yuvagı olan Avusturyada 
muhtelif radyo merkezleri faaliyetlerine 
devam etmektedirler. Bunlardan bir kıs· 
mı yalnız memleket dahilinden dinlene
cek bir kudret. bir kısmı da hariçten, U• 

zak:ardan işitilecek kuvvetli istasyonlar
dır. Yarımşar kilovatlık 4 merkez mev
c.ıttur- 218 metrelik Salzburg, 283 met
re.ik l~n.bruck, 453 metrelik Klagenfurt 
ve yeni im>li biten Voralberg. 1250 
metrede 2 ki'ovatlık bir Viyana ile Graz' 
ta 7 kilovat.ık. Buralardan oldukça iyi 
it,tilen 352 metrelik bir Graz istasyonu 
bulunmaktad.r. Bundan başka her za
man kolayıık:a dinleJiğimiz Viyana civa· 
rındaki Bizamberg kuvvetli merkezi 100 
k.lovat anten enerji.;ile çalışan b.ir ejder 
m~rk.zidir. Bu merkezin küıat resmi 28 
mayıs 1933 tarihinde icra edılmiıtir. 

Viyana ra dyosu program nokt3stndan 
birincı derecede bir merkezdir. Malum· 
dur ki Avusturya musikisi dünyanın her 
tarafında şöhrot bulmuş ve biJıassa ope· 
ret aleminde en büyük muvaffakıyeti ka· 
zanmıştır. 

Viyananın musiki tarihinde pek büyük 
bir rolü vardor. Bir çok bestekarlar bura
da yaşamış ve ıamimiyetle karıılandık
ları ve takdir edildikleri bu sıcak musi
ki muhitinde hayatlarının sonlarına ka .. 
d>r kalarak son nefeslerini burada yaşa· 
mı şiardır. 

Avusturyada ilk r adyo merkezi bun
dan on "n' evet Viyanada imal edilmiş· 
tir. Fakat bu merkez meml•ketin en u
zak yerlerinden işi ~ilmiyecek kadar za
yıf ve 200 vatlık hir anten kudreti 'e ça· 
Lımıştır. Bundan sekiz sene evveli baş· 
)ayıp goçen seneye kadar dinlemit oldu· 
ğumuz 2() kilcvatlık Viyana merkezi ça· 
hştığı zaman abone miktarı günden gü • 
ne artmağa başlayıp şimdi tam 500.000 
i bulmuştur. Nüfusu pek fazla olmıyan 
Avusturyada bu kadar evde radyo din
lenmesi her üçüncü evde biı· radyo aleti 
olduğunu gösterir. Avuıturyanm musi
kiye olan m.rakım bununla pek iyi muka 
yese edebjlitiz. 

BilU.mum radyo merkezleri program· 
!arına Viyana halk musikisinin dahil e
dildiğini görürüz. B !hassa Viyanada ha
zan iıittiğimiz Avusturya halk şarkıla
rı dinlemekle doyulmıyan bir musikidir. 

Bu ves]e ile Viyana radyosuna ait re
ıJnleri dercediyoruz. 

Turgut MlTHAT 

Tasarruf haftası 
12 kanunuevvelde baılıyacak olan Ta

sarruf haft..-,ı müna,ebetile lstanbul 
radyosunda her akşam yarımşar saatlik 
bir tasarruf konferansı verilecektir, 

Umumi Avrupa konseri 
8 kinunuevvel akıamt Viyana merke• 

zinde verilecek bir konser bütün Avrupa 
merkezlerince nal<ledilecek. Avusturya 
musikisind~n terekküp edecek bu yüksek 
koaser mevsimin en iyi konserlerinden 
biri olacaktır. Konserin birinci kısmı 
F ranz S:hmidt'in senfonisile, Josef Mar
ks'ın şark larını ihtiva edecek. Konser 
musiki rejisörü Profesör Kabasta tara• 
fından idare olunacaktır. Konserin han 
-gi Avrupa merkezleri tarafından naklen 
neşreC ileceği henüz malUm olmamakta
dır. 

500,000 • 
ncı abone Viyanada 

Büyük Bizam&erg • Viyana merkui m akine dairesinin umumi bir görünüıü. 

Geçen haftalarda Viyana radyo 
meraklıları 500,000 nci abone olarak 
kimin kaydolunacağını bekliyorlardı. 
Çünkü 500,000 inci kaydolunacak abo 
neye Avusturya radyo şirketi bir Kro
nometre altın cep saati hediye edece
ğini ilan etmi§ti. Avusturyada abone 
kaydolmak için en yakın postahaneye 
gitmek kafidir. Bütün postahaneler 
abone kaydettikleri için bu talili abo· 
neni kim oldui';(lnu tesbit etmek pek 
kolay değildi. :'.>aha birkaç hafta ev
velinden biıtün postahanelere her a • 
bone kaydedilenin saat kaçta kayde
dildiğinin d-. iıaret edilmesi tamim e
dilmişti. Nihayet ayın 22 nci geçen 
çarıamba günü ı;abahı 500,000 nci 
sanalı abonenin kim olduğu teshil e
dilmiştir. Mumaileyh Viyanalı Andre
as Landkammer isminde bir mücellit
._ -a.e ustaııdır. Bu zat seniz, aadasız 

mükafattan haberdar olmıyarak 
yakın postahaneye kaydolunmu§ • 

tur. Kendisıni kaydeden zat bir latife 
olarak: ' 'Dikkat et, altın saati sen &· 

lacaksın" demis ve gÜlü§mÜ§lerdir. 
Ayni gün iki a~at aonra bir posta me
muru kendisini stüdyoya davet etme
ğe geldiği -zamaf! usta itin farkrna 
varmııtır. Stüdyoya gidip oturduktan 
ve tebrik edildikten biraz sonra ayni 
yere elinde altın saat olduğu halde 
Avusturya ticaret nl\Ztrı Mr. Stockin
ger girmiı :ve mücellidin elini sıkarak 
saati kendisine vermit ve yakında A
vusturyada abonel<>rin daha artmasr 
temennisinde bulunmu§lur. Bir çeyrek 
süren bu muamele mikrofonların kar• 
ımnda cereyan ettiğinden radyo ile 
neırediliyor ve herkes tarafından iıi
tiliyordu. Talili üç çocuklu bir aile ba 
bası olan Land Kamıner §imdiye ka • 
dar bir altın saat kullanmamı§ imif. 
Bu ne§rİyat ayni zamanda pliğa da 
çekilmiı ve ak'!!ffi tekrar Viyana rad
yosunda neşredilmi~tir. 

• 

Bizamberg tepesi üzerinde bulun an Büyük Viyana merkezinin dı
§ından g örünüşü .. 

J AME Li BiLGiLER 1 
Dinamik hoparlor alırsanız 

Eski radyo aletinize bir dinamik 
hoparlör alacak olu:-sanı~ aldığınız aa 
tıcıya aletinizin kaç lambalı olduğu
nu ve hoparlör liml"aıımn numarası• 
nı §Öylemek icap eder. Çünkü hP.r di
namık hoparlör manyetik hoparlörler 
gibi her makinede çalınamaz. Dma· 
mik hoparlördeki çıkış transfor motörü 
ile aletin hoparlör lambası biribiı·ine 
uygun olmaıı 18.zıınd.ır. 

Havaların tesirile 
Havalar radyo için gittikçe n1Üsait 

olduğundan, yazın bulun=>mayan mer· 
kezlerin birçokları daha iyi i§ıtılme· 
ğe batlıyor. Bundan dolayı yaz.n vu
kua gelmeyen bazı hallere de tesadüf 
olunur. Meseli eskice sı~tem ale'!tleri 
olan amatörler farl:etmi;:lerdir ki hi· 
ribirlerini rahatsız f!'den yeni yeni i ... 
tasyonlar belirmeğe başlamııtır. Hal 
buki bunlar yeni değil, fakat havaln
rın müsaadesile bulunan ve yazın 8e~
miyen merkezlerdir. Bunları ayırl'u'1~ 
mek ancak yeni sistem aletlerle müm-
1 ündür. 

Büyük Dizam&erg • Viyana merkezı -
nin dahili bir manzarasr 

~ısı 
MURAT BEYE: 
Sabaha karşı saat 3 ile 4 raddelerinde 

ve ingiliı:ce program neıreden istasyo
nun hangi dalgada çalı§tığıru bildirirse
niz neresi olduğunu ıöyliyebil"riz. Ame
rikadaki kısa dalgaların çoğu bu saatler
de en iyi ititildiği için dinlediğiniz yenn 
Amerika olması ihtimal dahilindedir. 

1. TAHSiN BEYE: 
Moktebinizdeki aletin mark~sı ile kaç 

lam':>alı olduğunu bilmeden Paris merke
zini niçin alamadrğını tayin etmek müın
kün değildir. Fakat ihtimal aleti iyi kul
lanamıyorsunuz. Paris merkezi iki tane· 
dir. Birisi 1724 metre tulde ve Königs
vustcrhausen Alman rne .. kezinin bir az 
daha üstünde, diğeri de Breslau merke .. 
zinin tam yanında çıkar. B unu Breslau 
istasyonuna karııt!rmamak i\ in oldukça. 
yeni , ;;tem bir aleti? çalışmak lôzımdır. 
Zira pek yakırund:ı. 0 1an Breslau araya 
girer. 

'i 

Büyük Bizamberg .. Viyana merkezinin cereyanını temin eden ve mecmuu 1400 
beygir kuııııetindehi Diese/ motörleri. (2 &eşer yüzlük, &irioi 400 &eygirliktir.) 

~-!fJti/!Rft)Jl& .. 7;11ft11fl6lg~t 
1000 metre yüksekte bir merkez 

1900 seneıindek.i Pariı sergisi hatırası 
olarak inıa edilmiş olan Eyfel kulesi o 
vaktin en yüksek bir abidesi idi. Ameri· 
kalıların inşa ettiği Emprie • State -Buil
ding 347 metresile Eyfel kulesini geçmiş 
ve yükseldikte rekor kırmııtır. Buna ta
hamüledeiyen Fransızlar gelecek dün
ya sergisine bir hatıra olmak üzere yeni 
bir ıansaıyon hazırlıyacaklardır. 

Bir kilometre yükseldiğinde b:r kule. 
Kuleden ziyade bir yuvarlak kaleyi 

andıran bu kulenin planları tamamen ha· 
zırlanmııtır. Fantazi düşünceli mim~r 
bu kuleye iki otomobil ıosesi yapmış ve 
minare merdiveni şeklindeki bu !O&eler• 
den otomobil ile kulenin tepesine kadar 
çıkılabilecektir. Kulenin •> üst kısmm
da bir rasathane ile ıon sistem bir rad· 
yo merkezi de bulunacaktır. 800 ile 900 
metre araımda mükemmel bir ıanator· 
yom yapılacaktır. Kulenin alt katları 
mağazalarla spor ve teniı mahalleri ola
rak kullanılacaktır. 1nıut üç sene ka
dar devam edecek ve işte 2000 amele ça
lııtırılacaktır. Mimarı, Boucaud isminde 
bir Fransızdır. 

lngiiiz Kralı radyoda 
lngiltere Kralı Georg Noel münasebe

tile 25 kanunuevvel 933 tarihinde Lond
ı·a radyo merkezinde mühim bir hitabe· 
de bulunacak ve bütün lngiliz ve yaban
cı merkezler tarafından nakledilecektir. 
Hitabe esas itibarile lngiliz adalan üze
rinde yaşayan bilumum işsizlere muave
net edilmesi tavsiye ve temenni edecek
tir. 

Meşhur bestekar Paderevski 
Polonyalı melhur piyanist ve ayni za

manda zamanınıızın en yüksek bcstckin 
Paderew&ki radyoda ilk konserini Ame· 
rikan radyolarında vermek üzere oraya 
hareket etmiştir. Yarım saat kadar süre
cek bir t~k konser icin muk:ıvele muci
bince musiki üstadı t:.ın iki bin İngiliz 
lirası alacaktır. Bunu işitip te Amerika
daki krizden bahsetmeğe insan_n dili na· 
sıl vardığına aklımız ermiyor. 

Enteresan bir neşriyat 
Cenubi Fran~anın TulUz merkezi ga .. 

yet iyi proı;ramlı bir istasyondur ve geç 
saatlerde fena ititilnıcz. Fakat bu mer
kezi bize d:ıha yakın olan Stalino Sovyet 
merkezi, bizim dinlcıncn1ize mani olur. 
Çünkü ayni dalga ile (358) çalıımak~a
drr. TulUzda son zamanlo.rda yeni yeni 
güzel program kısımlarını anc'lk Stalino 
merkezinin durduğu geç saatlerde işit· 

mekteyiz. Bu müntehap programlardan 
birisi de kablo ile doğruca sinemalardan 
sesli filmlerden nakil yapılmasıdır. Ev
vela film mevzuu anlatılıp sonra nakle
dildiği için film yarı görülmüt oluyor, 

Viyana'da bir tayin 
Radyo Şirketi İkinci Müdürü M. Dr. 

Steidle Avusturya propaganda itleri 
ınusteşarlığma tayin eclilmiıtir. Matbu
at, rü.dyo. film ve sair işlerde azami de
recede propaganda yapılmasını temin e
deceği hakkında bir beyanatta bulunmut 
tur. 

Büyük Viyana merkezinin 160 metre 
&oyundaki n:üroile kulesi . 

............................................................ - ......................................................................................... a. ............... ... 

15 günde 
2 küsur milyon 

(Başı 1 inci sahifede) 

senenin on ayma ait rakamlar bu son 

rakambrla b:rt.ş '.: ri:ince on buçuk ay· 
lık ithal'.tın 6~,180,588 lira ve ihraca· 
tında 76,037,256 lira o'duğu görülür ki 
bu on b"çuk ayda ihracatımız ithalatı· 
nnzdan 11,856,668 lira fazladır. 

932 senesini on bı.:çuk aylık ithalatı 

ise 74,121,912 ve ihr.:catı da 83,143,977 
lirayı bulmuı ve buna göre ihracatıınrz, 
ithalatımızı 8,822,065 lira kadar geç
mittir. 

933 le!Tin'sani ilk 15 günündeki baş· 
irca ithalat ve ihracat maddeleri aşağı· 
da göıterilmiıtir. 

İTHALAT 
Eıya cinıi 

Her nevi yün ve kıl ip-
!er. 
Yün mensucat. • 

Çay • • 

Lira 

173,923 
194,280 

66,424 
70.876 

214,929 
Kasarsız pamuk mensucat. 
Boyalı pamuk mensucat. • 
Değirmen, hamur ve ıai .. 
re için makinalar • • • 
Gaz • 

73,238 
62,705 

204,149 
• • 1,724,051 

Kinin ve emlihı • • • • 

Sair eıya • • • 

iHRACAT 

Eıya cinsi 

Canlı hayvanlar • 
Yumurta • • • 
Ham deriler 
Tiftik. • • 
Arpa .. 
Kuru Ü 7 Üm. 

,, incir 
Fındık • 
Tütiin • 
Palamut. 
Afyon 
Kereste, çam • 
Pamuk 
Maden kömürü 
Sair eşya . 

• 
• • 

Lira 

43ı,599 

105,804 
65,532 

215,460 
60,723 

777,02ı 
852,124 
790,709 
857,805 
120,662 

61,994 
92.742 

154,812 
168,060 

1,007,300 

Tevfik Rüştü Bey 
(Başı 1 inci sahifede) 

hususi bir bahtiyarlık duyı,ıyoruın. 
Sulhun biıtıin dostları mesaimizden 
memnun olmatıd,.-lar. Mukaddea 
sulh eserine, ne kadar az olsa da, 
yardım ediyoruz.,, 

Pariate naııtl karştlandt? 
PARlS, 28 (A.A.) - Havas ajan· 

sı bildiriyor: 
"Salahiyettar Fransız mahafili 

Türk - Yugoslav misakının imzası
nı çok müsait bir tarzda karıılamıı· 

tardır. Mezkur mehafil b" misakın i
kinci maddesile geçen ay im
zalanan Türk • Romanya misakı .. 
nın mütekabil maddesi arasındaki mü 
§abeheti ehemmiyetle kaydetmektedir 
ve bunu bir kaç aydan beri Balkan 
devletleri tarafınd~" te§ebbüs olunan 
gerginliğin •zalesi siyasetine devam 
edilmetke olduğuna bir delil addet
mektedir. Herkesçe maliim olduğu üz 
re Fransa hükUmeti bu siyaseti tema
men taıvip etmektedir. 

Fransa hükiimeti telakkisi -
ne göre Avrupanın her hangi bir nok
tasında beynelmilel münasebatın eyi
leımesi sulhu tarsir. edecek mahiyette 
dir. 

Lüzumsuz endişe 

ATlNA, 28. (Mil!ıyet) - Sofyadan 
gelen haberlere göıe, bulgar efkirr 
umumiyesi Türkiye Hariciye Vekili 
Tevfik Rüıtü Beyin Atina ve Belg
rat ziyaretinden endi§e etmektedir
ler. Bu endi§e bilhassa muahedelerin 
yeniden tetkiki ve bilhasaa tadili yol· 
!arını kapatmak gayesinin istihdaf e
dildiği noktaımda toplanıyor • 

Yeni fabrikalar kanunu 
ANKARA, 28 - Sanayi işlerini e· 

saslı surette tanzim edecek bir kanun 
layihası haz,rlanmaHadır. Şimdiki hal 
de tetkik edilmekte olan layiha onbeş 
güne kadar bilecektir. Layihaya gö • 
re devletin ve fertlerin yapacakları 

sanayi işleri hiribirinden ayrılacaktır. 
Yeni fabrikalar kanunu çıkıncaya ka
dar fabrika açılmayacaktır. Sümer 
Bnnk sanayiimizde nizım rolünü yapa 
caktır. 

P'ollata 

Dolandırıcılık 
Defterdar yoku,unda Kınalı apar

tınman kapıcısı İbrahim polise müra
caat ederek evvelc.e apartımanda otu
ran biri tarafından 60 lirasınrn dolan· 
dırıldığını iddia etmiştir. 

iskeleden aşağı ı 
Halıcıoğlu Erenler tekkesinde 17 

numaralı evde oturan sıvacı Serkisi 
mezbahada çalıımakta iken 8,5 met • 
re irtifaındaki iskeleden düıerek ya· 
ralanmı§ ve Beyoğlu hastahanesine 
kaldırrlmııtır. 

K4gıt deposunda yangın 
Beyoğlunda Şahkulu mahallesinde 

Yazıcı so~ağında Kılrçbiraderlere ait 
matbaanın zemin 1-Lotındaki ki.ğıt de
posunda nya.ngın çıkını§ ise de ıöndü
rülmüıtür. 

Yangın başlangıcı 
Çemberlita§la Vezir halll içinde 

Agop Efendinin boya abrikasında ça
lııan Çırak Annanak su mtmak mak· 
sa.dile boruları noksan olan ocağı ya • 
karken, ateı ittisalindeki lıyas Efendi 
nin kütüphanesine :\irayet ederek yan 
gın çıkmıı ise de söndürülmüıtür. 

Bir kadın yuvarlandı 
Icadiyede 70 yaılarında madam 

Horop odada mangalın yanında otu .. 
rurken sıçrayan kıvılcımdan eteği tu .. 

tuım§Uf ve kendisi farkına varmadığın 
dan ate§ büyüyeerk her tarafı alevler 
içinde kalmı5tır. Madam Horop her ta 
rafı tutuıtuktan aonra bağırmağa hat 
lamış, gürütüyü komşular duyarak ye
tİ§İP aöndürmüılerdir. Kadın muhtelif 
yerlerinden yanmış, hastahaneye kal
dırılmııtır. 

Bir amelenin eli kesildi 
Kumkapıda od:ın deposunda Is • 

mail isminde biri odun kesen motöre 
odun verirken parmakları kesilmiı • 
tir. 

Araba, bir kadına çarptı 
Eyüpte, Ahmet oğlu Mustafa idare 

sindeki bir araba, yolda Fikriye Ha • 
nrmı İsminde bir k:ıdına çarpmı!}, ya
rala:t'1ştır. Kadın hast;ı.haneye kaldı • 
nlmııtır. 

KUçUk lıdıbaslar 

Eski cezalar 
Fransada Violette Noziere ismin. 

de bir kız anasını ve babasını zehir
ledi. Babası öldü, anası nasılsa 
kurtuldu. O da hastahanede bir hay 
li tedaviden sonra.. 

Bu hadiseden bahseden. Bir İsviç 
re gazetesi diyor ki: 

"Eskiden baba katillerine ve ze
hirleyicilere tertip edilen ceza ile 
bugün arasında bir mukayese bile 
yapmak mümkün değild'r. 150 se
ne evvel Violette Noziere bin bir 
türlü işkence içinde ölüme kavu
şurdu.,, 

On sekizinci asırda İngiltere ve 
Avrupanın diğer memleketleri iş
kenceyi terkettikleri halde, Fransa 
canilere cinayetlerini itiraf ettir
mek için işkenceyi en müe•sir va
sıta olarak muhafaza etıni4ti. Fakat 
ihtilal çıkıp ta herkes b;ribirile ba
ğazla,rp, kanlar aktıldan sonradır 
ki, Fransa da bu usulü terketti. 

İnkar götürmez ki, hatta garp, 
memleketlerinde hala işkence var
dır. Bu işkence usu'üne de "üçüncü 
derece isticvap,, İsmi veriliyor. 

On sekizinci asır dosyalarını tet
kik ederek, bir kitap yazan M. Ro

bert Anchel o devir hakimleri

nin canilere ve fÜpheli insanlara i
tiraf yollarını nasıl açtıklarını hika
ye etmektedir. 

Ronen'de Valet denilen bir alet
le baş parmak veyahut herhangi 
bir parmak sıkılırmış. Britanyada 
kunduralar çıkarılır ve çıplak ba
cak ateşe uzatılırmış. 

Pariste de başka bir usul takip 
edilirmi~ .• Bunlardan birincisi su 
ile yapılan tazyiktir. Kitap d:yor 
ki: 

"Evvela suçlunun elbisesi so}'l!
lur. Sonra bilekleri takılı bir halka

ya ayakları da zemine bağlı iki hal 

Zonguldakta yerli mallar - . 
sergısı 

ZONGULDAK, 28. A.A. - Milli ik
tisat ve tasarruf haftası için huummalı 
bir faaliyet başlamıştır. Her nevi yerli 
mamulat ve mahsulat teşhiri için yeni 
Halkevi binasındJ.ki köylü salonu ıergi
ye tahsis olunmu.ıtur. 

Sergi hafta içinde g•ce ve gÜndüz açık 
bulundurulacaktır. M l arına karşı Zon
ğuldak ehafü"nin ötedenberi gösterdiği 
büyük alaka bariz bir surette görülmek
tedir. 

kaya geçirilir. Bu halkalar ipe bağ
lıdır ve ipler iki muakis istikamet
ten çekilir. O sırada zindancı elin
deki huniyi suçlunun ağzına koyar. 
Bir taraftan da burnunu sıkar. Ma
mafih suçlunun nefes alabilmesi 
için ara sırada burnunu bırakır, bu 
esnada huniden içeriye doğru su 
boşaltır. Her su bosaltışta hakim 
soracağı sualleri sorar. 

On sekizinci asırda baba katilleri 

ve zehirle insan öldürenlerin cezası 

diri diri yakılmaktı. Violette Nozi
ere o tarihte ya,amıt olsaydı, hem 
bir i•kenceyi hem de diri diri yan
mak cezasını görürdü. 

O vakitki insan yakmanın da 

başka bir tarzı vardı. Suçluyu doğ

rudan doğruya yanan odunların 

üzerine oturtmazlar, batka bir usul

le sadece ktzarbrlardı. Bahsettiği

miz kitap bu usulü şöyle tarif edi
yor: "Evvela meydana iki buçuk 
metre uzunluğunda bir direk diki
lir ve maznun buraya sıkı sıkı bağ
lanırdı. Ondan sonra, maznunun 
bağlandığı direkten bir metre ka
dar uzakta ve direk etrafında da
iren madar odunlar yığılırdı. Son
radan bu odunlara ate5 verilir. suç -
lu dört taraftan ateş içinde kebap 
edilirdi. 

İdamın bu 4ekilde yapılması, 
maznunun çekti O:i ıstırabı seyircile
rin görmesi içindi. 

Küçük san'atlar ve 
ecnebiler 

_Kü;ük sanatleri Türk tebaasına 
hasreden kanunun ledricen tatbik e .. 
dilmekte olduğu yazılmııtı. Bu cümle
den olarak çalgıcı, garson, dansöz gİ• 
bi ecnebilerJen karunun tarihi ne§rin 
de Türkiyede bulurmayanlara ayba • 
tından itibaren bu sanatlere devam e
demiyecekleri tebliğ edilmektedir. Bu 
vaziyettekilerin ed..seriyeti, Macar, 
Avusturya, Alman ve Fransız tebaa• 
sı teıkil etmektedi~. Kanunun neıri 
tarihinde memleketimizde bulunanlar 
işlerine devam edebileceklerdir. Yu • 
nan tebaası için ka!lunun meriyetin • 
den itibaren iki senelik bir istisna ka• 
bul edilmi§ti. Bu telıligat üezrine ka
nunun neıri tarihinde memlekette bu
lunan bu kabil ecnebilerin ücretleri 
fırlamı§, içlerinden bazıları barlarla 
yüksek ücretli mukaveleler yapmışlar• 
dır. 

-o--

Komünistlik tahrikatından 
suçlular 

Bursa 28 - Komünistlik tahrikatı 
yapmwktan maznun yi.rmi bet kitinin 
dün ağırceza mahkemeıinde duruşma 
lan yapılmı§ttr. Bunlar arasında Na -
zım Hikmet Bey de vardır. 

Bundan aonra mahkeme müzakere 
ederek muhakemenin gizli yapılması• 
na karar verrnit ve hafi olarak malı • 
kemeye devam oluınnuıtur. 

Ankarada av ve atış 
müsabakası 

ANKARA, 28 (Milliyet) - Dahili 
ye vekili Şükrü Kaya Beyin hi.rni reİ· 
si bulunduğu Ankara avcılar kulübü 
cuma günü için bir av ve atış müsa• 
baka11 tertip etmittir. Kulübün bu 
müsabakası istasyon civarındaki ya -
rış yerinde yapılacl\k ve herkes bili. • 
Ücret sahaya girebilecektir. iki gün ev 
velden civarda ava çıkan avcılar o 
gün saat birde müsabaka mahalline 
avlarını getirecekl<-rdir. Bundan baı -
ka avcılar ve hcvcski.rlar arasında a
lı§ müsabakası, tazı ile şaı a cur, ve 
meraklıları tarafından da cirit oyun
ları yapılacaktır. Bu müsabakalar ne 
ticesinde kazanant~ra müki.fat tevzi 
edilecektir .. 
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Hergün bir gazı 
•• 
Olü bir alemden dirisine! 
Nikah memurunun karşısına gitmeden 
ve gittikten sonra bir ölüş ve bir doğuş! 

Arkadatlardan birinin nikihın· 
da bulundum. Genç koca, saat tam 
ikide belediye evlenme memurlu
ğunun kapısından içeri girmit bu
lunacaktı. Fakat iki oldu, iki bu
çuk oldu. Hatta üçe varnıağa üç 
bet dakika bir şey kaldı. Bizim 
ahbap yok ... 

Nihayet, uzaktan, onu iki tanıdı
!;ın kolları arasında gördüm. ür
kek ve peritan bir hali vardı. Ade
ta sallanarak yürüyordu. Evlenme 
memurluğu binasının önüne gelin· 
ce birden durakladı. Kollarına gi
ren arkada,ları sıkı tutmasalar bel
ki de dütecekti; teşpihte hata ol· 
maz ya .. Mezbahada kan kokusu 
almış kasaplık bir koyun gibi a
yakları geri geri gidiyordu: 

- Kendini topla yahu! ..• Ne o
luyorsun? Dedik. 
Gülümaemeğe çalıttı; sonra saa

ti &ordu: 
- Oç ... Cevabını alınca mırıl-

dandı: 
·- Daha erken değil mi? 
Dolatalım da tekrar geliriz ... 
Bırakmadılar : 
- Kabil değil .. 

ki dönmezsin! 
Gidersen olur 

Nihayet bize tabi oldu. Merdi
venleri ağır ağır, iki 
dinlenerek çıktı. 

adımda bir 

Salonda, davetliler toplanmıf, 
damadı bekliyorlardı. Halbuki o, 
mümkün olsa, aramızda kaybo
lacaktı. Git gide, biraz açıldı. Etra
fındakilerle konuşmağa batladı. 

Fakat sıkılgan hali üzerinden git
memitti. 

Muzip arkadaşlar, ona hafifçe 
takılmaktan kendilerini alamıyor
lardı: 

-- Zavallı Şemsi ... Biraz sonra 
seni de gömeceğiz ha!... 

- Dütün bir kere .. Bütün hürri
yetini şu kapının içinde bırakıp 
çıkacaksın! 

Biz söyledikçe o büsbütün kıza
rıp bozarıyor: 

- Allah aşkına yapmayın ! Di
yordu. 

Yirmi üç yaşında bir erkeğin 
evlenme çağa girmemit sayıldığı 

bir devirde yaşıyoruz. Bunun için 
de, bu kadar genç koca olmak tu
hafımıza gidiyor, 

Halbuki, yarım asır evvel, yir 
mi yatında bir erkek hiç olmaz
sa iki çocuk babası idi. 

Arada bir, ona takılmaktan 
geri kalmıyoruz: 

- Nihayet sen de dünya evine 
giriyorsun ha!-. 

Ben dedim ki: 
- Daha belli olmaz .. Dünya e

vine mi giriyor, kafese mi giriyor? 
Sonra anlatılır. 

Nikah hazırlıkları başladı. Ev
lenme memuru bir tarafta, daktilo 
hanım bir tarafta, meşgul.. 

Bu esnada, ortaya yeni bir mese
le çıktı: 

- Şahitler kim olacak? .• 
Nikabı kıyılan gencin iki arka

datı tahitliğini kabul etti. Evlen
me memurluğunun masasına doğ
ru yürürlerken gülüşenler oldu: 

- Talkım iyi verin .. Herhumun 
ruhu muazzep olmasın! .. 

Evlenme memuru, gözlüğünü 
düzelterek şahitlerin ayrı ayrı isim
lerini, hüviyetlerini deftere kay
dettikten sonra, ayağa kalktı. Res
mi makamında, çöpçatanlık vazi
fesini yapmağa gidiyordu. Büyük 
masanın etrafında, bütün aile top
lanmıştı. Erkek tarafı .• Bir köşede, 
kız tarafı bir kötede •. 

Milliyet'in romanı: 75 

1 Güveyle gelin de 
iskemlede ..• 

yanyana iki 

Arada uzun bir sülait •• 
Evlenme memuru, hafifçe öksü

rerek ayağa kalktı. Gayet resmi bir 
lisanla, kıza hanımefendi, erkeğe 
Beyefendi diyerek, evlenmenin 
faydalarını tetrih eden uzun bir 
ba,langıç yaptıktan sonra maksa
da girdi : 

- Falan hanımefendi! sizin fi. 
!anca Beyefendi ile akdinizi yapı
yorum. Hiç bir tesir altında kalma
dan muvafakat ediyor musunuz? 
Diye sordu. 

Kızcağız, nefes alır gibi, belli 
belirsiz, fakat içten gelen bir seıle 
cevap verdi: 

-Evet! 
Ayni suale cevap verirken erkek 

biraz düfünceli ve biraz dal
gın görünüyordu: 

- Evet .. Derken ba,ını öyle bir 
eğişi, dudaklarını öyle masumane 
bir bükütü vardı ki, g\jya hal dili 
ile: 

- Ne yapalım .. Oldu bir kere .. 
Ne çare, kader diyor gibi idi. 
İmamın önünde nikah kıydırmış 

bir eski evli sıfatile söyliyeyim ki, 
yeni evlenen genç kızlar dünyanın 
en talili insanları ! 

Bundan on on bir sene evvel, 
dünya evine giren kızların, kapı 
arkalarında yobazca laflara kan
ter dökerek cevap vernıeğe çalıt
maları, ne acıklı teydi. 

imam, cüppesini toplıyarak evve 
la erkeğin ifadesini alırdı: 

- Filan binte filaneyi •.. nefsin 
için tezviç ve tenkih eyledin mi? 
Çoğu bu kelimelerin hiç birini 

anlamadan: "- Evet!,,i bastırırdı. 
imam, sonra kızın bulunduğu 

odanın önüne gelir, kapı arkasın
dan seslenirdi: 

- Ya filan bintehu filane ... Ta
lip ve ragıbın olan falan ibni filanı 
tezevvüç ve tenekküh eyledin mi? 

Kız, usulden olduğu için üç 
defa tekrar edilmedikçe suale ce
vap vermezdi. Halbuki, şimdi iki 
ni~anlı, kolkola verip evlenme me
murunun önüne geliyor, serbestçe 
nikahlarını kıydırıp kendi işlerini 
kendileri görüyorlar. 

Ve asıl ehemmiyetlisi eski nikah
lar kadınla erkeği biribirine pa
muk ipliği ile bağlarlardı. Bugün
kü nikahlar ise, bağlamıyor, adeta 
perçinliyor. 

Merasim bittikten sonra, şaka
lara artık devam edilmedi. 

Hepimiz ayrı ayrı karı kocayı 
tebrik ettik. Bizim yeni evli ahbap 
hayret eder göründü: 

- Hani, demin, bana rahmetli 
diyor, halime acıyordunuz. Bir ö
lüyü nasıl oluyorda tebrik ediyor
sunuz? 

Ben dedim ki: 
- Haklısın, amma, o zaman bir 

ölü idin, Şimdi de yeni bir aleme 
doğuyorsun. Demin bir ölüye acın
dık. Şimdi de yeni doğana uzun 
ömür ve saadet diliyoruz. Buna bir 
diyeceğin yok ya .. 

M. SALAHADDiN 

Milli kostümlü balo 
ANKARA, 28 (Milliyet) - Her ıe 

ne Himayeietfalin te~ehhüsile yapı

lan milli kostümlü balo hu sene de 
kinunuevvelin yedinci günü akıamı 
Ankara Palasta verilecektir. Balo • 
nun bermutat zengin olması için mü
zelerden ve aair m~esaeselerden eski 
milli koıtün>ler getirilmiıtir.. Bu se
neki baloya da fevkalade rağbet göa 
terileceği herkesin milli elbise tedari
ki husuıundaki tehalükünden anJaııl
maktıı.dır. 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da sinema 

Yazan: VICK/ BAUM 
Doktor, ufak pikürse vasıta.ile has

tasını dalgınlıktan zorla söküp uyan
dırıyor, ameliyat için müsaade iatiyor. 
Hısım akrabasına moılfunat vermek ü
zere bu..n4"lr1n adresini bildirmesini 
ciddi hh• .avırla söyleyince Oliver ha
linin vahametini ancak o zaman anlı
yahildi. 

- Akrabam yol<, diye fısıldadı. 
Dudakları müıkülatla söz söyliye

biliyordu: aerUeımi~, ıişmiıti. Kendi 
kendini gayet dikkatli bir surette yok
ladı. Artık hiç bir Rğrm yoktu. Yata
ğının içinde muttaaıl kayıyor ve ufah .. 
yordu. 

- Ameliyat mı? Ne ameliyatı? 
Güç bir ıey mi? 

- Sanatini bilen bir hekiıa için hiç 
bir ameliyat güç deıiiJdir. 

yıldızlarının romanı 

Terc<tme: KAMRAN ŞERiF 
Dworsky Amerika müttehidesinin en 

büyük cerrahı idi ve meseleyi, belki 
haksız olarak, yalnız kendi bakımın
dan mütalea ediyordu. 

Oliver çocukça bir ed~ ile sordu: 
- Sonra iyileıir miyim? 
- Ümit ederim. 
Bu aldatıcı cevap Üzerine bir an dü .. 

§Ündü. Her dakika zihninde biraz da
ha berraklık ha11l oluyordu . O zama
na kadar Dworıky'nin yüzünü bu ka
dar İyi görmemİ§tİ. Şimdi onu müthiı 
bir vuzuhla görüyordu. VaktiJe Clear-
water'de ölü sazan balığını 
ne kadar vuzuhla gÖrmÜfse doktorun 
çehresini de öyle görüyordu. Dworsky' 
nin gözleri kurfuni idi, gözbebekleri 
ıiyahtı, gözlerinin akında incecik kır .. 
11UD damarlar var.U. 
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MEMLEKET 
HAIE LElli 

Ordu, daha çok fındık 
istihsaline çalışıyor 

Bu sene ordu yolundan memlekete 
1,761,763 lira girecek demektir 

-

Orduda vapura Fındık götüren kayıklardan biri. 

ORDU, (Milliyet) - Vilayeti- mücadele memurları tarafından la
mizin fındık rekoltesi yıldan yıla zımgelen itler yapılacak ve sarfedi 
artmaktadır. Milli gelir yığınına len para beş misli olarak tahsil 
her yıl milyonlarca lira katan fın- edilecektir. 
dığın değerini köylülerimiz pek gü- Ordunun bu seneki fındık rekol
zel anlıyarak verimli tarlalarına tesi (5, 760000) kilodur. Mahsulün 
yeni yeni fındık fidanları dikmek- yeti,tirdiği 3-eylül-933 tarihinden 
tedirler. Bir kaç yıl sonra bu fidan- 15 - 11 - 933 tarihine kadar muhte
lar mahsul verecek, valayetimiz lif Avrupa tebirlerine iskelemiz
dahilindeki fındık istihsalatı bir den (9209) çuval da (688,915) ki
kat daha artmıt bulunacaktır. Hu- lo kapuklu ve (21,S44) çuvalda 
ausi muhasebe bütçesinin yardımı (1,670,534) kilo iç fındık ihraç e
ile ltalyada ziraaçılık tahsil etmif dilmi' ve buna mukabil memleke
olan bir memleket genci, fındık timize (861, 763) lira girmi,tir. 
ağaçlarile pek yakında alakadar Bundan sonraki ihracatın 25000 
olmakta ve köylüyü aydınlatmak- çuval olacağı tahmin edilmekte
tadır. Diğer taraftan vilayetimiz dir. Şu halde bu yıl memleketimize 
ziraat müdrlüğü de, fındık bahçe- 1, 761, 763 lira girmit bulunacaktır. 
!erinin hastalıktan kurtulması ve Fındık içi fabrikalarımızda çalı
imar hakkında bir ihtarname ha- şan makineler, malı daha temiz 
zırlanarak bütün bal:içe sahiplerine ve daha nefis çıkarmak için devam 
dağıtılmı,tır. Bu i!ltamamede a- lı bir atk ile emeklerini esirgeme
ğaçlara ariz olan "fındık kurtları,, mekte ve her yıl edinilen tecrübele 
ile "Akarya,, denilen mantarların re göre yeni yeni aletler icat ve 
nasıl temizleneceği ve bahçelerin tatbik etmektedirler. Bu aletlerin 
fenni şekilde imarının nasıl olaca- malzemesi yarli malıdır. Yapılma
ğı gösterilmektedir. Bunlara riayet 

1 
sı da tamamen yerli itçilerin dütün 

etmiyenlerin bahçelerinde ziraat • ce ve emeği mahsulüdür. 

f!andırmaya işleyen vapurlar 
BANDIRMA, (Milliyet) - Ban 

dırma - İstanbul arasında itliyen 
posta vapurları gece limana muay
yen vakitte gelmezler. Ve Bandır
madan muntazam bir saatte hare
ket etmezlerdi. Vapurların bu in
tizamsız hareketleri yüzünden bir 
çok yolcular vapura yetişemezler. 
Tüccar da bu halden çok zarar gö
rürdü. 

Liman idaresi ve tüccarm şikaye 
tini nazarıdikkate alarak badema 
vapurların muayyen vakitlerde ge
lip gitmelerini acentelerine ve va
pur süvarilerine bildirmi,tir. Bu 
tebliğe göre posta vapurları Ban
dırmaya gece nihayet saat ikiye 
kadar gelecekler. Ve bandırmadan 
gece saat 22 de hareket edecekler
dir-

-o-

Aydında köy kongreleri 
AYDIN, (Milliyet) - Merkez nahi 

yeleri köy kongreleri devam etmektedir. 
Fırkamız vilayet idare heyeti azaları her 
köy kongresine giderek köylülerimizle 
hükı1metin ve f.rkam·zm köylüyü yük
seltmek hususunda aldığı tedbirleri izah 
etmek ve cümhuriyet idaresinin on sene 
de yaptıklannı anlatmaktadırlar. 

- Tehlike var mı? 
- Ameliyat yapılmazsa daha bü-

yük tehlike var. 
Dworsky tereddüt etti. Hastalan a

vutmak taraftan değildi. Ha.talar 
vaziyetlerini bilecek olurlarsa daha 
fazla tahammül göaterirlerdi. 

- Tehlikeıiz değil, dedi. iyi dur
manız Jizon. 

Oliver kendini yastığının içine salı· 
verdi .. Şiddetle düıünüyordu. Elini 
kaldırıp alnını aradı. Epi gayretle bul· 
du ve düşünceli bir tavıria okşadı. De
me ktehlikeli idi. Hayat memat me
selesi olduğu aşikardı. Dworsky iıle 
pek azla ali.kadar gibi görünmüyor• 
du. ' 

Oliver dü,ündü: 
- Kim olduğumu bilirse daha fazla 

alakadar olur. 
Tükriiğünü iki defa yuttu, yorgun, 

uyuşuk kalbi daha süratle atınağa 
haşladı. 

O zamana kadar yalnız bir fikri 
vardı: Oliver Dent'in hasta olduğunu 
herke.ten saklamalı. 

- H"m meshur, hem hasta olmak 
berbat bir şeydir. 

fakir çocuklara yem ak 
elbise ve kitap 

MiLAS, (Milliyet) - Kıymetli ve 
çalııkan kaymakamımız Sırn Beyefen
dinin riyasetinde ve müteıebbiı maa .. 
rif memurumuz Arif Beyin ınezareti al
tında burada ilkmektep fakir çocukla
rı himaye için bir heyet teıekkül et
miştir. 

Reıimde görüldüğü vechile, heı- gün 
ilk mektebin 60 - 70 fakir çocuğu te
miz masalar ve örtüler üzerinde yemek 
yemektedir. Muallimler temizlikle biz
zat alakadar bulunmaktadırlar. Baımu
allim Arif Beyin hu husustaki gayreti 
ıükranla yadetmeğe değeı-. 

Yemekten baıka hu çocuklara elbi
se, ayakkabı ve kitap, defter tevzi e
dilmektedir. Çocuklann yemeği, Milas 
halkının, nöbetle gönderdiği yiyecekten 
temin edilmektedir. 

--o-

Sıhhiye müsteşarı Çankırıda 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Sıhhiye 

müıteıarı Hüsam.ettin Bey beraberin
de vekaletin ' tefti§ heyeti reiıi Fuat 
ve Ankara m.ıntakası eıbna mücadele 
reisi Talat Beyler olduğu halde teh
rimize l'elmislerdir. Hütamettin Bey, 
Sıtma mücadelesini tefli§ için köyle
ri dolatmııtır. Ayrıca tehrin yakının
da kurutulan Feıligen hJ>taklığına gi
derek kurutulan yerleri görmüıtür. 
lnıaatı bitmekte olan yeni hastahane 
binasını gezmi~tir. 

Dedikoduiar, ga2ete muhbirleri, ga
zeteler, reklimcıla,., rakipler, müte .. 
ceııiıler, h.iç bir fik• ı oln:ıyanJardan is 
tifade etmeğe kalkı~anlar, hepsi, hep
si, hepıi ala:>laheyle peıine düıecek
lerdi. Şimdiye ka~ar hundan kurtul
muı, hasta bir hayv"n gibi kendini 
mağrurane ve sakitane saklamağa mu
vaffak olmuıtu. Fakat ıimdi İ§ ehem
miyet kesbec.l.iyor, hayat memat mese· 
)esi halini a!ıyor, bu gururlu ıük\ıt 
birden bire hurdahaı oluyordu. Daha 
asil bir maddeden mamU.l olan sessiz 
gölge, Edwe.rd O. Drake çekiliyordu. 
Onun yerine Dworsky'nin eline sarı· 
lan Oliver Dent, bir hasta, cançekişen 
bir yıldız kalıyordu. 

Amirane bir eda ile fısıldadı: 
- Beni hu dertten kurtarmalısınız. 

Ben Oliver Dent'im! 
Bu ifadenin yapacağı tesiri anla· 

mak için dikkatle doktorun yuzune 
haktı. Biçimlerini kaybeden dudakla
rile mırıldandı: 

- Beni öldürürseniz çok gürültü o
lur. 

Bu sözleri söyJ.,ken hali hem teh· 
ditkir, he!Jl de §ayanimerhametti. 

• 
1 incirciler Aydında bir 

kongre yapacaklar 
Mahksat, incir istihsal işini teşkilat
landırmak, zararın ön~ne geçmektir 
AYDIN, (Milliyet) - incir müstah 

sillerinin fırkada bir toplantı yapacak· 
!arını bilclirmiıtim. Evvelki gÜn muhte
lif İncir mıntakalanndan gelen 33 Mü
teıehbüs müstahsil Aydın fırka salonun
da, fırka vilayet idare heyetinin ittira• 
kile toplandılar. Toplantıya fırka reiıi 
Etem Kadri Bey açarak : incir iıini ko
nuımak ve müıtahıilleri zarara sokan 
hallere kartı tedbirler düıünerek gele· 
cek sene incir mevsimine baz.rlıklı çık
mak için müatahıillerin fırkamızın de
laletini istediklerini, son dolaımaların
da her yerde bu müracaatlarla karıılaı
tığrnı, bunun Üzerine bu meıelenjn ko
nuıularak fırka teıkiliıt ·na tamim edile
rek müteıebhüs!erin davet olunduğunu 
an1attı ve : 

- Ruzname, hazır) k yok, bu toptan
da ne konuşulacağı belli olacak, mevzu 
bütün geniıliğile incir vaziyetidir. 

Dedi. Ve fırkanın memleket ve halk 
menfaatına tealluk eden her ite hudut ve 
salahiyyeti dahilinde alaka gii,ıerdiğini 
<Öyledi ve toplantıya müstahs ller ara
sından bir reis seçilmesini teklif ederek 
müst:ıhsiller arasına karııtı. 

Salonda bulunanlar toplantıya Etem 
Kadri Beyin riyaset ebnesini istediler. 
Fakat Etem Kadri Bey incir iılerinde 
çok tetkikleri o!an Dr. Sabri Beyin se
çilmesini teklif etti ve Dr. Sabri Bey 
riyaset mevkiine geldi. 

Dr. Sabri Bey incir müsta!:ıilinin mın 
takamıza has imtiyazlı b" r mahsul oldu
ğunu ve Ege havzasında çıkan incirJere 
nefaset noktasından dünyanın hiç bir 
yerinde yeliten incirlerin rekabet etleme· 
yeceğlni söyleyerek türk İncirliğinin ya
rınını kurtarmak için yegine çarenin in
cir müstah.ilini kooporatifleıtirmek ol
duğunu an!attı. 

Her mn:takadan gelen müstıu'ısiller 
söz alarak incir müstahıilinin kurtarıl
ması için devlet elile idare o!unmasını, 
hu olmazoa her mıntakada kooperatifler 
kurularak hunların bir ittihada bağlan
masını müdafaa ettiler. 

Pınarbaşı müstahsilleri~den Hamdi B., 
Aydın İncir müstahsilleri ortaklığI ~ir
ketin:n hu işte JCO) lira serıuye i~e ku
rulduğu ve zamanla bugünkü hale geldi
ğini söyledi. 

Germencik b>hdiye reisi Tahir Bey 
de, Aydın incir müatahailleri lıı:ooperati
fj kuranlar ara•mda kendirinin de bulun
duğunu, hu İ§te 3000 lira d,ğil, 3 para 
bile sermayesi bulunmadığını, 180 çuval 
mal hazırlayarak lzmire götürdüklerini 
bunun navlunu olan 42 liranın temini i
çin bütün müessisler ceplerini boıalttık-

. lannı fakat 22 liralan çıkt;ğından 20 li
raınnı ödünç bulduklarını söyleyerek 
türk azİnı ve himmetile bu ıerait altında 
kurulan bu müesseıen!n kazancını ihti
yat sennaye koyer;:.k 3 sene sonunda 
270000 lira sermaye sahibi olduğunu an
lattı. 

Daha bir çok hatip'er söz söyledikten 
sonra Etem Kadri Bey, söz aldı. 

- incir itleri üzerinde benim de fikir
lerim var dedi, ve : 

Evveii. ğayenin müstahsil ile müsteh
lil<i doğrudan doğruya karıılaıtırmak ol
duğunu İzah ederek, incir deyince bu
nun muhtelif cephelerden ele almıp tet
kik ed:lmesi lazım olduğu, hunun da 
dört esas üzerindt? tetkik olunal:ileceğini 
anlatarak: Bir'.ncisini ist.hsal iti oldu
ğunu, trıÜstalisilin incirini istihsal için ih 
tiyacı olan parayı muhtelif komisyoncu 
ve ti.iccar~ardan aldığını ve sonra malı
nı o komisyoncuya veya istihıal merke-
zindeki vas:taya vermeği mecbur olma
ıı, bu yüzden uğradığı zararları, bu iti
barla müstahsile istôhsal masrafı için la
zım olan paranın müstahsili hağlanaca· 
ğı bir 1ekilde teminini izah etti. 

ikincisinin satış ıist~mi nracdar oldu
ğunu· bugünkü satı§ı bir k Jç elden geçti
ğini, çcn~elci aracı tüccar. komisyoncu, 
ihracatcı, Avrupadaki alıcı müessesele
lerin vaziyetlerini anlatarak, incir üze
rinden kazanan aradaki hu üç dört, e
lin müttefikinin te§kilatlanmak ıuretile 
müstahıilin cebönde kalabileceğini izah 
etti. 

Oçüncü:ıüniin tasnif ve i1leme olduğu
nu, tasn~in lzmirde yapı'mas:nı müstah
silin çok zararına o!duğunu, tasnifin is
tihıal merkezlerinde yapılması ve işleme 

"Ôlmek,, keliıneıini söylerken kendi 
de korkuyordu. Dworsky hastanın el
lerini tutup yorganın Üzerine koydu. 

- Böyle ıeyler söylenir mi hiç? A· 
yıp değil mi? lı o raddeye gelmedi. 
Ben sizi terketmiycceğim .•. Eğer aiz 
beni terketmezseniz ..• 

Gözlerinin önündeki çehreyi dikkat· 
le tetkik etti: Hala güzeldi. Çarmıha 
gerilmiı bir mazl.:iM çehresi. Fakat 
afişlerdeki, reklamlardaki Oliver Deni 
in çehresine zerre kadar benzemiyor
du. 

D\vorsky .~inemava hasımdır, artist· 
]ere de fazla kıymet vermez, belki de 
hayatında çok sinema artisti tedavi 
ettiği İçin. Doktor '.çinden: 

- Hay Allah cezasını versin, gör
dün mü bir kere ba~nnıza gelenleri? •• 
dedi. 

işte bu kadar. Ayağa kalkarak sor
du: 

- Demek aınel:yata muvafakat e· 
diyorsunuz?. 

Oliver doktoru gozlerile takip etti. 
Baıını kımıldatamıyordu,fakat gözleri 
hala hareket edebiliyordu. Karyola
nın ayakucunun öt.,ainde gölge hüküm 

ambalaj i§lerininde tercihen istihsal rn•" 
kezlerine ahnmaunın müstahsil lehiııt 
çok büyük menfaatlar temin edeceğini 
mevcut bazı misallarla izah etti. 

Dördüncüsünün nakliye işleri olduğu• 
nu, bunun da istihsali ucuzlatmak nok• 
tasından tesirlerini, Ayd n fİmendifer 
kumpanyasının ıenede incir nakliyesin· 
den asğari 500000 lira aldığını bunun 
mühim bir mıktarmı müstahsilin cebin" 
de bırakmak imkanı mevcut olduğunuı 
bunun teıkilatlarunak suretile nakliye 
mevsiminden evvel alınacak tedbirl.rl• 
mümkün olabileceğini, deve. araba 11e 
şair nrıkil vasıtalarından istifade edebil• 
menin imkanlarını vereceği faydaları art' 
!attı. 

Son olarak ta: Bunları yapabilmek i· 
çin hlınacal< tedbirlerin il<i yolda bulun ' 
duğunu bunun birisinin hükUmetin or· 
laya atacağı bir le!kilit formu!ü i!e, di .. 
ğeri de müstahsilin doğrudan doğruy• 
toplanarak teık:latlanma>ı suretile mürn• 
kün olabileceğini söyleyerek birlik ve 
lwoperatif tarz ve şekillerini izah etti•· 

Neticede müteıthhüslerin mıntakala· 
rmdn mahalli fırka idare hey'etlerile te
mas VE umum müllahsilleri toplayarak 
aralanndan seçecekleri selii.lıiyettar rnii· 
messillerin 20 gün içinde Aydında esaslr 
bir konğre yapmaları kararlaıtınldı. 

Köylü mektep isteyor 
AYDIN, (Milliyet) - Germen 

cik nahıyesine bağlı pınarba~ı 
"Eski Retadıye,, köyü halkı köy· 
!erine bir mektep yapmağı karar· 
lattırmı,lardır. Bu hususta tetki· 
kat yapmak üzere Fırka reisi E· 
tem Kadri Fırka vilavet idare he· 
yetinden mühendis H~fzı, Germen· 
cik nahiye müdürü Süleyman ve 
Belediye reisi Tahir Beyler pınar· 
başına giderek mektep yapılacak 
arsa üzerinde tetkikat yapmışlar· 
dır. Ve mektebin projesini yapma· 
ğı mühendis Hıfzı Bey kabul et· 
miştir. 

Pınarbafı muhtarı Faik ve Fır· 
ka nahiye reisi Mustafa Enver B. 
ler çok çalıtkan köylerine az za· 
manda çok hizmet etmiş birçok unı 
ran eserlerini vücude getirmi' ça• 
Jı,kan ve münevver gençlerimiz· 
dendir. 

Bu son ve çok kıymetli eserle· 
rini takip edeceğine şüphe etmi· 
yorum. 

Aydında kadastro işleri 
AYDIN, (Milliyet) - Aydında ka· 

dastro işlerme faaliyetle devam olunu • 
yor. Şimdiye kadar Ramazanpaşa, Vey• 
sipaşa, Cüma mahallelerinin mesaha ve 
tasarruf iıleri bitirilerek tapu senetleri 
sahiplerine verilmek üzere tapuya dev• 
redilmiştir. Orta, Kurtulu,, Güzelhisar 
ve Hasan Efendi mahallelerinin de ölç:i 
!eri bitirilmit ve tasarruf itleri bitiril • 
mek üzeredir ki bir aya kadar hu ma • 
halleler de tapu idare-..lne devrolunmuf 
bulunacaktır. Cümhuriyet mahallesinin 
de yarıdan fazlaıı ölçülmektedir. Bu ma 
balle bitince kalan üç mahalle ölçülme
ğe baılayacaktır. Aydın kadactro idare
si ıimdiye kadar 4200 Parsel yapmııtır. 

Aydında pamuk 
AYDIN, (Milliyet) - Havaların şirn 

diye kadar kurak gitmesi pamukçuları· 
mızın itine yaramı§ ve ya'ğmur yemederı 
kozalar toplanmıştır. Aydın merkezinde 
Koza 6, Çekirdekli pamuk 8 - 9 kuruşa 
alınmaktadır. Bu hesapça mahliç fiyatı 
34 - 35 kuruşa alınmaktadır. ---

Akşehir adliyesinde 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Şehrimi1 

ağır ceza reisliğiııe tayin edilen Hüse
yin Avni B. cümhuriyet müddeiumumili• 
ğine tayin edilen Nami ve azal~ğa in .. 
tihap edilen Veli Beyler şehrimize gele
rek yeni 'Vazifelerine baılamışlardır. 

randı. Doktor hu gölge içinde eridi. 
Ameliyat erteıi gün yapıldı. Oliver'İ 

kemaliitina ile uyubnu§lardı. Uyuma• 
d~n evvel sekıen dörde kadar sayabil• 
di. Nihayet kuvvetli ameliyat lamba· 
sı onun nazarında bir projektöre ta
havvül etti, 'stüdyoda sinema çekili· 
yor, fakat o hu sahneye iıtirak etmek 
istemiyordu. Kocam.•n listik çizmele• 
ri içinde ayakta bekleyen Dworsky 
zihnen, bu anut mukavemeti alkole 
münhemik organizmelerin tipik kara!< 
terleri olarak kaydetti. Mükemmel 
bir ameliyat oldu. lki asistan hala bu 
ameliyattan bahsederler. Doktor he· 
men hemen bütün mideyi kesip çıkar'" 
dı, geri kalan küçük parçayı ince bar· 
ıağa raptetti, bütün ameliyatı bir sa
at sekiz dakikada bitirdi. Oliver 168 
numaralı odaya götürüldü, midesi de 
doktor Plowghfield isminde birinin i
daresi altında bulunan tahtezzemin 
teırih salonuna gönderildi. 

Oliver akşama kadar kendini bilme• 
di. Uyandığı zaman sanki bir çok par
çalardan mürekkepmiı tc hu parçalar 
uzak ve karanlık diyarlardan bir bir 

(Bitmedi) 
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• STANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

F .. hrika mızda cıkarılmağa haşlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. 
Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanhul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,ıs ~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. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipari~ bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başma bel? 
lira tenzilattan istifade ederler. 1 

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

Sabıkaları tescil 
-o-

Adliyede yapılacak teşkilat 
memnuniyetle karşılandı 

Mahkemelerce talep edilen sabıka 
kayıtlarının kolayca ve sıhhatli ol~ • 
rak çıkarılabilmesi için Adlil'.e. veka • 
letinde katiyet kesbetmı§ ı!aml.ara 
müstenit bir sabıka büroou teşkil edılece
ği haberi adliye ve bilhassa avu~atlar 
muhitinde alaka ve memnuruyctle 
karşılanmıştır. Filvaki sabıka kayı~la
rı ihracı yalnız af kanununun tatbıka 
tında değil, cezai tatbikatta da mües
sir olmaktadır. Çünkü ceza kanunu .. 
muzun bazı maddeleri sa:;ıka\ı etha .. 
sın cezalarını ağırla§tınnakta, yeni 
cürüm iılemİ§ eıhas hakkında da ek
seriyetle af ve atıfet göstermektedir .. 
Atıfete müstahak bir suçlu hakkında 
yanlı§ kayıtlara istinaden sabıka çı • 
karmak mümkün olduğu gibi pek çok 
sabıkası olan bir şahsın da sabıka kay· 
dını bulamamak imki.ru vardır. Çün
kü mahkemenin her vilayetten ve her 
~eza müesseaeainden ayrı ayrı sabıka 
baydı araınasına imk8.n yoktur. Böy .. 
le bir imkiiv olsa bile bu aramada 
müsebt veya menfi kat'i neticeyi ala.
bilmek aylara değil, aenelere müte .. 
vakkıftır. Tetkil edılecek büro bütün 
bu müşkülalt kökü,ıden kaldırmış ola 
cağl gibi verilen hükümlerde esaslı ve 
sıhhatli vesaike müstenit bulunaca ~ 
vından hakiki adalet mefhumuna da 
ha ziyade yaklaşılmış bulunulacak
tır. Avukatlar Adliye vekaletinin bu 
tasavvurundan pek memnun kalmıt .. 
\ardır. Esasen bundan evvel de Adli
ye vekaletinde böyle bir teJebbüa ya
pılmıı, fakat neticelenemem.İ§lİ. 

Bu sefer teıkil edilecek büroda o 
zaman yapılan hazırlıklardan da isti
fade edilecektir. 

lstanbuldaki Adliye mahafili bu 
husuata ademi malumat beyan etmek 
tedir. Maamafih mahkemeler katiyet 
kesbetmiı olan ilin.tlarının birer hüli
s.asmr Adliy~ vekat'!tİ ceza işleri mü ... 
durlüğüne göndermektedirler. Bu hü
li.salar mahk\ımun ıarih hüviyetini, 
doğduğu yeri ve tarihini, 18.kabını, ai
le ismini adresini , cürmünün nevİnİt 
cezasını 've ceza müstenidatmı ihtiva 
etmektedir. 

Ocak kongreleri 
Cümburiyet Halk fırkası kongre • 

leri cumartesi gününden itibaren ba~ 
lamaktadır. Evvela ba,layacak olan 
ocak kongrelerinin giinleri peyderpey 
tesbit edilerek hrka vilayet merkezi -
ne gönderilmektediı. Ocak kongre le -
ri ayın sonunda bitecektir. 

Alemdar nahiyesi Binbirdirelı: semt 
ocağının konJresi önümüzdeki cuma 
günü saat 9,5 ta Divanyolunda Sıhhiye 
müzesi kar§rsındaki ocaklar merkezin 
de yapılacaktır. Ayni nahiyenin Alem 
dar ve Küçükay4oofyıı semt ocaklan 
8 Kanunuevvel cuma, Akbıyık semt 
ocağı da 15 kanunuevvel cuma giinü 
ayni mahalde kongreleri yapacaklar
drr. 

Spor 

Cuma 
Müsabakaları 

1-1.2-933 cuma gücü yapılacak mın
taka resmi müsabakaları : 

Taksim Stadmda : Saha komiseri : 
Salahaddin Bey. Beykoz-Fenerbahçe B. 
taknnlan saat 11 hakem Kemal Halim 
Bey. Topkapı-Eyüp 1 nci takımları saat 
12,45 hakem Mehmet Reı;at Bey. Bey
koz-F enerbahçe 1 nci takanları saat 
2,30 hakem Kemal Halim B. Yan ha· 
kemleri: Ekrem, Ysuf Ziya.beyle•·· 

F enerbahçe stadında : Saha komiseri: 
Nüzhet Bey. 

Süleymaniye • Vefa-Kumkapı B. ta· 
kunları saat 11 hakem izzet Muhiddin 
B. Al-ordu - Beylerbeyi 1 nci takımla
rı saat 12,45 hakem Adnan Bey. Süley
maniye • Vefa • Kumkapı 1 nci saat 2,30 
hakem izzet Muhiddin B. Yan hakem
leri: Sinan, Ali Rıdvan beyler. 

Beıiktaş (Şeref) stadında : S.dıa ko· 
miıeri: Necmi Bey. 

Topkapı - Eyüp B, takımları hakem 
Nuri Bey saat 10. Kasımpafa • Süley
maniye genç tskımlan hakem Halit B. 
saat 11,15. Galatasaray - Beşiktaı genç 
takımları hakem Nuri B. saat 12,30 
Anadolu - F enerbahçe Genç takmıları 
hakem Nuri B. saat 13,45. 

ittifak Spor Kulübü 
Ankarada yeni teşekkül eden ve 

çok kısa bir zamanda apor ve içtimai 
sahalarda mevcudiyetini gösteren itti 
fak spor kulübü Türkiye idman cemi
yetleri ittifakmuzca te•çil edilmİ§tİr. 
Kulüp lik maçlarına iştirak edecektir. 

Rami'de gureşler 
Önümüzdeki CU"na gÜnÜ Rami kö

yünde pehlivan Gostuvarlı Milliyim, 
Bandırmalı Kan. Alı, Tekirdağlı Hü • 
seyin, Manisalı Rifat, Mandıralı Mah
mut, Bursalı Kara lbrahim, Şümnili A 
rif, latanbullu Koç Ahmet güreşecek· 
lerdir. Güreş lıası!ltı Rami jandarma 
karakolunun nokaanlannın ikmaline 
sarfedilecektir. 

Halkevinin tertip ettiği 
turnuva 

Halkevi Beyoğlu şubesi büyük hir 
Voleybol turnuvası tertip eımi,ıir. Bu 
turnuva §İmdi Halkevine ait olan eski 
Amerikan kulübünde (M. M. C. A.) ic
ra edaecektir. 

Turnuvaya latanbulun müttefik ve 
gayri mi!ltefik bütün vo~eybol ekipleri 
iJtirak etmektedir. Geçen cuma baflıyan 
turnuvaya bu cuma günü ve müteakip 
cumalar devam edilecek ıre final maçla
rı iki ıubat tarihinde oynanacaktır. 

Beynelmilel avcılar 
toplantısı 

ANKARA, 28 (Milliyet) - Merke 
zi Pariate balunan ve elli üç milleti 
temsil eden beynelmilel avcılar mec
lisinin üçüncü umumi tbplanııı 18 ni· 
ıan 934 tarihinde Varıovada yapıla • 
caktır .• Bu meclisin katibi umumiıi, 
Ankara mebusu Aka Gündüz Be)'İ 
toplantıya davet etaıittir. -

1tiindeki resimde gördüğünüz Amazon (Kadın •Üvari) Amerikanın 
, maruf bi-,;cilerinden Mi• ArdatŞnayderdir, Bu kadın, at üzerinde 
ayrete şay..Jt haı·eketler yapmakta ve çok iyi terbiye ettiği hayvanmı 

dilediği gib> idare edebilmektedir. 

Ayasofya kubbesinden 
kopan sıva 

Evvelki gün Ayasofya camiinin 
kubbesinden bir kmm sıva parçasının 
koptuğu yazılmıştı. Yaptığımız tahki
kata göre, camiin kubbesinde mevcut 
bazı kur§unlar eskimiştir. ve camiin 
kubbelerinde mevcut . pencerelerden 
sızan sulardan kubbenin kenarından 

ufak bir parça kopmuştur. Dünkü yağ 
murda cami üç dört yerinden daha 
akmıttır. Evkaf mü.dürü Niyazi Bey 
yanmda mimar Vasfi ve mebanü hay
riye müdürü Sait Beyler olduğu hal
de öğleden !.onra Ayasofya camijnc 
giderek düşen sıvaları tetkik et
miş ve icap eden tetbirleri almıştır. 

Esnaf cemiyetlerinin 
yeni bütçeleri 

Esnaf cemiyetleri reisi ve katibi u
mumileri cumartesi günü aylık toplaZJ, 
tılannı yapacaklardır. Bu içtimada 

cemiyetlerin yeni senelik bütçeleri gö. 
rüşülecektir. Her c~iyetin, varidatı .. 
run hasılatı safiyes'nden yÜzde onu -
nu tasarnıf ve jht!.yat akçesi olarak 
Bankaya yatırması esası teklif ve ka
bul edilecektir. 

Mazhar Osman Beyin 
konferansı 

Tıp fakültesi akıl haıtahkları Or
dinariüsü Profesör Dr. Mazhar Os
man Bey dün ak,a.."'ll saat 18 de Hal· 
kevinde "ak.I hastalıkları ve gençlik" 
mevzulu bir konferans vermiştir. Kon 
feransta muallim, talebe, doktor ve 
daha birçok zevat haz..- bulunmuştur. 
Tıp Talebe cemiyetinin tertip ettiği 
bu konferan.ıar seriıinden sekizincisi 
perıembe giinü gene Halkevinde Köp· 
rülüzade Fuat Bey tarafından verile· 
cektir .. 

Gayri mübadiller 
cemiyetinde 

Ankaradan avdet eden Gayrimüba 
diller heyeti, cemiyet idare heyetinin 
cumartesi günü yapapcağı içtimada 
Ankaradaki te§"bbüsleri neticesini i -
2ah edecektir. Heyetin şayanı mem -
nuniyet net;çeler al<lığı söylenmekte -
dir. 

Gedikli zabitlere diploma 
Deniz Gc:dikli Zabit vekillerine 

diplomalan bugün Heybeliada Deniz 
lisesinde merasimle verilecektir. 

İstanbulda Havagazı 
ve Elektrik ve T eşebbüsatı Sınaiye 

Türk Anonim şirketi 

MÜHİM İLAN 
İstanhulda Havagazı ve Elektrik ve Teşehbüsatı Sınai· 

ye Türk Anonim Şirketi, memurlarının 1933 senesine ait (a
çık yeşil) renginde (beyzi) şeklindehl lı .. viyet kartlarının 
l Kanunusani 1934 ten itibaren İptal edilerek 1934 senesi j. 
çin muteber olmak üzere (pembe) renginde (yuvarlak) 
kartlarla değiştirildiğini muhterem müşterilerine arzeyler. 

Bu kartların baş tarafında Sirketin unvanı, yani "lstan
bulda Havagazı ve Elektrik ve Teşehhüsatr Sınaiye Türk A
nonim Şirketi" ve kutren büyük harflerle 1934 senesi yazı
lıdır. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmayan kartlar sahte 
addedilmeli ve hamillleri polise haber verilmelidir. 

Şirket, müşterilerinin bu ilana riayet etmemelerinden 
çıkabilecek neticelerin mes' uliyetini kabul etmeyeceğini 
şimdiden beyan eyler. 

MODlRlYET 

Tesisatı Elektrikiye Türk 
Anonim Şirketi 

MÜHİM İLAN 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi, memurlarının 

933 senesine ait (krem) renginde (mustatil) şeklindeki hü
viyet kartlarının l kanunusani 1934 ten itibaren iptal edile
rek 934 senesi için muteber olmak üzer.e (portakal) renginde 
(mustatil) kartlarla değiştirildiğini muhterem müşterilerine 
arzeyler. 

Bu kartların baş tarafmd a Şirketin unvanı, yani "T esisa 
tı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi " ve kutren büyük harf
lerle 1934 senesi yazılıdır. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmayan kartlar sahte 
addedilmeli ve hamillieri polise haber verilmelidir. 

Şirket, müşterilerinin hu ilana riayet etmemelerinden 
çıkabilecek neticelerin mes' uliyetini kabul etmeyeceğini 
şimdiden beyan eyler. 

MODlRlYET 

Türk Anonim Elektrik Şirketi 

MÜHİM İLAN 
Elektrik Şirketi, memurlarının 1933 senesine ait (açık 

kül) renginde (mustatil) şeklindeki hüviyet kartlarının 1 
Kanunusani 1934 ten itibaren İptal edilerek 1934 senesi i
çin muteber olmak üzere (açık mavi) renkte (sekiz dıl'lı) 
kartlarla değiştirildiğini Muhterem müşterilerine arzeyler. 

Bu kartların baş tarafında Şirketin unvanı, yani "Türk 
Anonim Elektrik Şirketi " ve kutren büyük harflerle 1934 
senesi yazılıdır. 

Yukarda gösterilen evsafa uygun olmayan kartlar sahte 
addedilmeli ve hamillleri polise haber verilmelidir. 

Şirket, müşterilerinin hu ilana riayet etmemelerinden 
çıkabilecek neticelerin mes'uliyetini kabul etmeyeceğini 
şimdiden beyan eyler. 

MüDlRtYET 

~3 üncü kolordu ilanları 1 i VAPURCULUK 
Corlu Askeri Satın alma Ko TORK ANONiM ŞiRKETi 

misyondan : ! 1ST ANBUL ACENT ALIGI 
Tekirdağındaki kıt'at hay· ı Liman Han, Telefon: 22925 

vanatı ihtiyacı için açık müna- ı MERSiN VE IZMIR -
kasa ile 60,000 kilo arpa satın 1 SURAT POST ASI 
alınacaktır. İhalesi 2-12-933 / lNöNO vapuru 1 Kanunev-
cumartesi günü saat 15 tedir. vel Cuma günü Sirkeci rıhtı-
Taliplerin şartnameyi görmek 1 mından saat 10 da kalkarak 
üzere her gün ve münakasaya DOGRU l Z M l R; Antalya, 
iştirak için 0 gün ve vaktinden Mersin, Payas, dönü~te bunlaı·a 
evvel teminatlariyle Çorluda ilaveten Alanya, Küllük, Ça-

nakkaleye uğrar. 
Askeri Satın alma Komisyonu ------------•• 
na müracaatları. (3380) 

(6117) 8431 ÇIR ÇIR SUYU 
Kuın, karaciğer, böbrek hastalıklanna 

Ezine Askeri Satına'ma şifası mücerrep Çn·-Çır suyu sat lamakta 
Komisyonundan : dır. Arayınız. Deposu: Takdm Cümhu-

Ezine ve Bayramıçtaki riyet meydanı Takı Zafer caddesi 27 nu 
lat'at ihtiyacı için 440 ton Un maralı Hünkarsuyu deposu. (10366) 

kapalı zarfla münakasaya kon -------------8~ 
muştur. İhalesi 9-12-933 cu- Dr. tHSAN SAMI 
martesi günü saat 16 dadır.Ta- •

1 

.. -T•ı•fo ve Para tifo Aş•1•81-11 

liplerin şartnameyi görmek İ J Tifo ve Parati!o hastalıklarına tutul· 
cin mahal}; Satm alma komis mamak için tesiri çok kat'ı muafiyeti 
yonlarma ve münakasaya işti· pek emin bir aşıdır. Ecza depolarında 

rak için de tayin edilen gün ve 
saatte teklif ve teminat mek
tuplariyle Ezinede Askeri Sa
tmalma Komisyonuna nıüra· 
caatları. (3384) (62:'"2) 

, \ıulonur. - (9,JJ 1 
6218 

ABDULLAH CEVDETl SEVENLERE 

" 8533 1 

Olüm Y ıldönümu münasebetile, bü
yük üstadm İçtihad evine gidiıten evvel, 
bugiin saat 11 le 12 arasında Merkez e· 
fendi civarında tç:ozlu'daki mezarı ziya
ret edilecektir. Bu ziyarete ırelebilecek .. 

İzmit Fırka Satınalma Ko- ler, Türk Şiir Kralı Filorinalı Nazıo1 
misyonundan : ' Beyin yüzlerce mısralı ve çok f&irane 

İzmit, Tuzla ve boludaki (manzum bir hitabesini) dinliyebilecek-
• tir. 

kıt'alar ihtiyacı içm 432,200 
kilo un kapalı zarfl~ münaka
saya konmuştur. İhalesi 16-
12-933 cumartesi günü saat 
15 tedir. Taliplerin şartırame
yi görmek Üzere her gün ve 
münakasaya İştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplariyle İz
mitte Fırka Satınalrna komİs· 
yonuna müracaatları. 
(3390) (6363) 8659 ...... 

Çorlu Askeri Satn1alma Ko· 
misyonundan : 

Tekirdağmdaki kıt'at ihti· 
yacı için 180,000 kilo Ekmek
lik Un kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. İhalesi 21-12-
933 Perşembe günü saat 14 te 
dir. Talipleri niartnameyİ gör 
mek üzere her gün ve münaka· 
saya iştirak için de o gü :ı ve 

DEVREDİLECEK. 
İHTiRA BERA Ti 

"Hidrokarbon Petrol gaz yağları " 

hakkındaki icat için Sinai Müdiriyeti a· 
liyyesinden istihsal edilmiş olan 29 

Mart 1922 tarih ve 3304 numaralı ihtira 

beratı bu kere ferağ veyahut icara veri
leceğinden mezkilr ihtirayi sa- alrr.ak 
veyahut isticar etmek arzusunda bulunaıı 
zevatın lstanbul Bahçekapu .Taı Han No 
43-48 de mukim vekili H. W. Stock 
efendiye ı.nüracaatları ilin olunur. 

(10163) 8787 

ZA YI - 3634 ıicil numerolu araba· 
cılık ehliyetnamemi kaybettim. Y cnisini 
alacağımdan hükmü yoktur. Bekir 

' (10408) 

vaktinden evvel teklif ve temi
nat mektuplariyle Çorludı As· 
keri Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (3393) (6390) 
~'"'. . 8748 

Yeni postarıe caddesinde Necati Memduh Ticarethanesinin 

1934 zarif kartonlu DUVAR TAKViMİ 25 kuruş. 

Nafi·a Vekaletinden: 
(150,000) kayın yol ve (1716) adet kayın makas tra

versi kapalı zarf usu1ile müna kasaya konulmuıtur. 
Bu traverslerden (100,000) yol ve (1170) adet ma

kas traversinin münakasası 16-12-933 tarihine müsadif cu 
martesi günü saat 15 te. (50,000) yol ve (546) makas tra
versinin münakasası da 18-12-933 tarihine müsadif pazarte
si günü saat 15 te Nafia Vekaleti Müsteşarlık makanı.mca ic
ra edilecektir. 

Taliplerin cari seneye m Uısus Ticaret Odası vesikası ve 
teminatı muvakkatelerile birlikte aynı gün ve saatlerde ko· 
misyona müracaat etmeleri lazımdır. 

Talipler (100,000) yol ve (1170) makas traversine ait 
şartnameleri beşer, (50,000) yol ve (546) makas traversine 
ait şartnameleri de üçer lira mukabilinde Ankara' da Nafia 
Vekaleti Levazım dairesinden ve lstanhul'da Haydarpaşada1 

Liman işleri Müdürlüğünden tedarik edebilirler. (6533) 

' 

lST ANBUL 8ELED1YES1 iLANLARI 1 
-----------------------~ Çarşambada kain Tevkücafer madresisi ankazı satılmak ü

zere açık müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anla 
mak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne, müzayec1eye gir 
mek için de 26,5 liralık teminat makbuz veya mek~uhu i'e 
25-12-933 pazartesi günü saat on beşe kadar Daiıni encüme
ne müracaat etmelidirler. (6500) 



YAZAN: 

ERCÜMENT EKREM 
Güzel Eleni, 30 sene evvel, ismi bütün lstanbul'u saran bir yosmadır. Çapkınlık maceralarile dolu 

olan bu havatın meraklı ve neşeli romanını, Ercüment Ekrem Beyin üstat kalemi bugün: 

AK B B A 
Gazetesinde anlatmağa başladı. 

lstanbul Ziraat Bankasınd n: 
Sıra Semti 
No. 
834 Galata 
835 Boğaziçi 

836 Beyoğlu 

837 Fındıklı 

838 Emlnllnll 

Mahallesi 

Beyazıt 

Sarıyer 
Kurtuluş 

Yahya çelebi 
Şeyh Mehmet 
Geylini 

Sokağı 

Marye eski Revani yeni 
Yenimahalle ve iskele 
Kurtuluı ve koııti kalfa 

Acıçeşme yokU§U 
Arpac:lar 

Cinsi 

Kagir hane ve arsa 
Arsa 
Arsa elyevm kahve 
dükkAnı ve bahçe 
Arsa metreıi 50 1 
Kagir mağaza üstü oda 

Hissesi Em~ak Hisseye göre mu· 
hammen kıymeti 

2000 T.L. 
1200 " 

No.sı 

2/6 
Tamamı 

1/8 

ı Tamamı 
90-2400 

15-17 
40-42-5 
4-250 

14 
43 

158 .. 

20J 
1125 " 

" 
839 Samatya Hacı Hüseyin ağa Tarakçı Kaııir hane 112 11 1750 ., 
840 ,, imrahor Çıkmaz songara Ahşap hane 13,50/48 6 423 ., 
841 Samatya Hacı hamza Sarayönll ., ,, 1/4 5 15 ., 
842 ,, Hacı Evhat Eğridut ,. ,, 1/2 14 600 ,. 
843 Balat Karabaş Kllprübaıı Kagir dükkiı.. 1/2 4 700 ., 
Ytızde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimllbıodil bonosile ödenmek Dzere yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller 

açık arttırma auretile aatıp çıkarılmııtır. Kat'i ihaleleri 11/12/933 pazartesi günü saat 15 tedir. Müzayedeye ittirak edeceklerin pey akçe
lerini yevmi mezkürda aaat on dört buçuğa kadar yatır•aları lazımdır. Senei haliye veriİsile belediye veaair rusumu mÜ§teriye aittir. 
Şartname Bankamıı kapısına aıılmıttır. [6541) 

--
EN~ 

••• ,,.FAUIT SALT~ 
fnınaz. , ailılıat •Tari.ıinin r::s==--~-\ 
men~. Bımu, altmİf se
Deden fazla. muvaffaldyeti 
Oe beltiln düyada taninmiJ 
Eno'a "Fnıit Salt" mis-· 
lahı:ariııdao sabah •e 
aqam bir Jııardak su denı- ~f~:Jı,3 
1111.11da bir bhve ~igi mılc
dviııda _ Wü~ dcfcdiııiz. ,.,.,....,, 'IT:r.!'..,_ 

'9293) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - lıtanbul ve Galata rıhtımları üzerindeki Gümrük 

binalarile ambarlanmn tarasaları pazarlıkla tamir ettirilecek
tir. 

2 - Pazarlık lstanbuldaki komisyonda 4-12-933 tari • 
hine rastlayan pazartesi günü saat on dörtte icra edilecektir. 

3 -Taliplerin Ticaret odalarından birinde kayıtlı Mi. 
mar veya mühendis olmaları veyahut İnşaatta salahiyeti fen 
niyeyi haiz mühendis veya mimar istihdam edeceklerini No
terlikçe tasdikli vesikalarla isbat etmeleri lazımdır. Bu şartla 
rı haiz isteklilerin keşif bedelinin yüııde yedi buçuğu nisbetin 
deki teminatlarile belli gün ve saatte komisyonda bulunmala
ları. 

4 - Şartname ve keşifname nin tasdikli suretleri Anka
rada Gümrük ve inhisarlar Vkaleti Levazım Müdürlüğünden 
lzmirde Gümrük muhafaza alay kumandanlığından, İstanbul 
da Komisyondan alınacaktır. (6478) · 8899 

Sıhhat Ve içtimai Muavenet 
Vekaleti Hudut Ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğünden 

92 adet parlak muhafız ve 67 adet yağlı gemici muşam· 
basiyle 20 adet lastik çizme nümuneleri veçhile hepsi yerli ma
lı, olmak şartile açık münakasa ile satın alınacaktır. Müna-

.. _ . -.·~1 • ... ~ 

Tayyare piyangosu 
16. ıncı Tertip 2. inci keşide 

11 Kanunuevvel 1933 ded~ 

Büyük ikraıniye 
25r000 Liradır 

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

bir mükafat vardır. 
8561 

Erenköy, Kandilli, lstanbul Erkek 
Kabataş Liselerile Çamlıca 

Ortamektep Müdürlüğünden: 
ikinci taksitler Kanunuevvel 933 İptidasında verilmeli

dir. Taksidi vaktinde vermiyen talebe kanunen Kanunuevve
lin on birinci gÜnÜ velisine teslim edilecektir. Memurların ten 
zilattan istifadeleri için barem derecesile bugiin müstahdem 
olduklarım gösterir bir vesika lazımdır. (6412) 

----------------------------------------8~7.35 •• 
Marmara Ussübahri Kumandanlığı 

Satınalma Komisyonundan ı 
10000 Kilo Kuru Üzüm 

~- Deniz Efradı ihtiyacı için yukarda mıktar ve nev'i yazı 
lı erzakm aleni münakasası 4 Birinci Kanun 933 pazartesi 
günü saat 14 te lzmitte kumandanlık Satınalma komisyo 

nunda icra edilecektir. 
Şartname sureti musaddakası komisyondan ve lstanbul

da Deniz Levazımı Satınalma komisyonu reisliğinden alınabi
lir. Taliplerin yüzde 7,5 nisbetinde tenıinatı muvakkate akçele 
rile komisyona müracaatları ilan olunur. (6220) 

8509 

İTİMADI MİLLi 
TÜRK 

ADAPAZARI 
SİGORTA ŞİRKETİ 
TÜRK TiCARET BANKASILE 

kasası 6 K.Evvel 933 çarşamba günü saat 14 te Galata' da Kara 
Mustafa Paşa sokağında İstanbul Limanı Sahili sıhhiye mer
kezindeki komisyonda yapılacağından isteyenlerin Ankara'· 
da Hudut ve Sahiller sıhhat Umum müdürlüğü Ayniyat muha 
sipliğine veya mezkur merkez Levazım memurluğuna mÜ· 

ı 

Birleıarek bşkilabnı tevai etmİftİr. Mallarınızı bu TUrk ıirke· 
tine sigorta ettiriniz. Galata Bankalar caddesi 

iTİMADI MiLLi HAN 
Acentalraı: Ada pazarı Türk Ticıret Bankası merkezi ve şubeleri 

9588 - 8491 

Yüksek Mühendis Mektebi Muba. 
yaat Komisyonu Riyasetinden: 

racaatları. (6243) ssı9 

1 DEVLET DEMtRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
Haydar paşa limanı eşya tahmil ve tahliyesi 

zarfla münakasası 14-12-933 perşembe günü 
karada idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat 
Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya satılan 
yazılıdır. (6474) 

ışının kapalı 
saat 15 te An

Ankara ve 
şartnamelerde 

8783 

Mektepte tesis edilecek atelyeye lüzumu olan alat ve ede 
vat 5-12-933 tarihine müsadif salı günü saat (15) te aleni 
münakasa suretiyle ihale edileı:eğinden taliplerin şartnamesi
ni görmek üzere mektebe nıüracaatları ve münakasadan evvel 
muvakkat teminatlarını mektep veznesine yatırmaları ilna o· 
lunur. (6184) 8453 

İstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satmalma kom. ilanları 

1 =--:a;ı::ım::ıııc::c:ı:ıı:::=====- • 

Uenizyolları 
Halıcıoğlu ihtiyat zabit mek 

tehi ihtiyacı için 25 adet ders
hane sırasile 30 adet yemekha 
ne sırası 30-11 -933 perşembe 
gÜnÜ saat 15 ten 15,30 a ka • 1 

dar pazarlıkla satın alınacak • 1 

tır. Şartnamesini göreceklerin 1 

her gün ve pazarlığına girecek J 

lerin belli saatinde Merkez ku 
mandanlığı satınalma komis • 
yonunda hazır bulunmaları. 
(607) (6516) 8890 

* * * Y eşilköy hava makinist 
mektebi talebelerinin ihtiyacı 
için 2500 kilo patates 750 ki
lo kuru soğan, 1000 kilo pıra· 
sa 2000 kilo lahana, 250 kilo 1 

kereviz 5-12-933 salı gÜnÜ sa \ 
at 14 te pazarlıkla satın alına : 
caktır. Sartnamesini görecek- 1 

}erin he~ gün ve pazarlığına 
gireceklerin belli saatinde Mer 
kez Kumandanlığı satınalma 
koınisy.:munda hazır bulunma 
ları. (610) (6558) 8895 

.. * • 
Merkez Kumandanlığına 

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

8920 
. . 1 

Merkez Kumandanlığına 
merbut Kıt'at ve müessesat ih 

iŞLETMESİ 
Acenteleri : Karaköy Köprübatı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzac!c 
Han Tel. 22740 

Karabiğa postası 
NİLÜFER 
vapuru 29 ikincitetrin 

ÇARŞA BA 
18 de İdare rıhtımından kalka· 
cak gidit ve dönütte Tekirdağ, 
Mürefte, Şarköy, Karabığa'ya 
uğrayacaktır· (6595) -
Ayvalık postası 
BANDIRMA 

vapuru 29 İkincitetrin 

ÇARŞA BA 
17 de İdare rıhtımından kal
kacak gidişte Gelibolu, Çanak
kale, Küçükkuyu, Altınoluk, 
Edremit, Burhaniye, Ayvalığa 
dönüşte bunlara ilaveten Boz
caada'ya uğrayacaktır. (6593) 

KARADENİZ 
Sürat postası 

EGE 
vapuru 30 İkincitetrin 

PERŞEtvıbE 
18 de Galata rıhtımından kal
kacak gidişte İnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, 
Hopaya dönütte bunlara ilave
ten Pazar, Polatane'ye uğraya
caktır. ( 6591) 

tiyacı için 2500 kilo toz şeker ı •--8----------
30-11-933 perşembe günü 1 artın postası 
saat 15 te pazarlıkla satına· BU R S A 
lınacaktır. Pazarlığa girecek
lerin belli saatinde Merkez Ku 
mandanlığı Satın Alma Ko 
misyonunda hazır bulunmala-
rı. (618) (6566) 8921 

~ * "' 
Maltepe Askeri lisesi ihti

cı için 2500 kilo toz şeker 
30-11-933 perşembe gÜnÜ saat 
15 te pazarlıkla satın alınacak-

' tır. Pazarlığa gireceklerin bel , 
ı li saatinde Merkez Kumandan ' 
lığı Satınalma Komisyonunda 1 

hazır bulunmaları. (616) 
(6568) 8922 

• * • 
Kuleli askeri lisesi talebele 

vapuru 30 İkincite,rin 

PERŞE ıBE 
18 de İdare rıhtımından 

kalkacak gidi,te Akçafehir, E
reğli, Zonguldak, Bartın, Amas 
ra, Kurucatile, Cide'ye. Dönüt- , 
te Amasra, Kuruca,ile'ye uğra
mıyacaktır. (6594) 

İmroz postası 
UGUR 

vapuru 1 Birincikanun 

CU A 
rinin ihtiyacı için 2500 kilo 1 15 te İdare rıhtımından kal-
toz şeker 30-11-933 perşembe kacaktır. (6592) 

günü saat 15,30 da pazarlıkla ------------• 
satın alınacaktır. Pazarlığa gİ Fatih Sulh 3 üncü hukuk hakim 
receklerin belli saatinde Mer- Jiğinden : J Aksarayda muratpafa mahalle 
kez Kumandanlığı Satınalma ve sokağında 14-1 numaralı hane· 
Komisyonunda hazır bulun • de mukim Ahmet oğulu İsmail Na 
maları. (619) (6569) zım) Mehmet Nafi, Hasan Naci 

V 8923 ef. lere ayni hanede oturan dayı· 
• • • !arı Rasım ef. in mezkur sağirlere 

Harbiye mektebi ihtiyacı i- 18-11-933 tarihinden itibaren vasi 
çin 65000 kilo koyun 6000 ki tayin edildiği ilan olunur. 
lo kuzu 20000 kilo sığır eti (l0406) 
30-11-933 perşembe günü saat ...,,,,........,...,. ............... -----P 
14 te satın alınacaktır. Şartna tiyacı için almacak olan iki 
mesini göreceklerin her gÜn ve bin çeki oduna verilen fiat pa• 
pazarlığına gireceklerin belli halı görüldüğünden 4-12-933 
saatinde merkez kumandanlığı pazartesi günü saat 14 te pa 
satmalma komisyonunda ha- zarlıkla satın alınacaktır. Ta-
zır bulunmaları. (620) liplerin belli saatinde Merkez 
(6570) 8924 Kumandanlığı Satınalma Ko-

* * * misyonunda hazır bulunmala-
Harbiye Mektebi Talebele rı. (626) (6587) 

ri ihtiyacı İçin on bir bin kilo 
makarna ile iki bin kilo Şehri
yenin münakasasında verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 
6-12-933 çarşamba günü saat 
16 da pazarlıkla satın alına
caktır. Şartnamesini görecek 
lerin her gÜn ve pazarlığına 
rireceklerin belli saatinde Mer 

kez Kumandanlığı Satınal 
ma Komisyonunda hazır bu
lunmaları. (627) (6588) 

••• Maltepe Askeri Lisesi Ta-
lebeleri ihtiyacı için 360 takım 
dahili elbise 24-12-933 pazar 
günü saat 15 te aleni münaka
sa ile satın alınacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin her gün ve 
münakasasına gireceklerin bel 
li saatinde Merkez Kuman· 
danlığı Satmalma Komisyo
nunda hazır bulunmaları. 

(623) (6590) 

* * * Merkez Kumandanlığına 
Merbut kıt'at ve müessesat ih 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih
tiyacı için 40,000 kilo makar
na ile 15,000 kilo Şehriye 
6-12-933 çarşamba gÜnü saat 
16,30 da pazarlıkla satın alı 
nacaktır. Şartnamesini göre
ceklerin her gün ve pazarlığı
na gireceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı satınal
ma komisyonunda hazır bu
lunmaları. (625) (6586) . ,,. ,,. 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin 1500 cift terlik 3-12-933 
pazar giinü saat 15 te pazar 
lıkla satın alınacaktır. Şart 
namesini ~öreceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandanlı
ğı Satınalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. ( 621) 

(6571) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 
Miidürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. S. 


