
Ankara ile Atina arasında 
telefon mükalemeleri başladı. 
Gazi köprüsü sene başında 
münakasaya konuluyor .. 

F1YA Ti 5 KURUŞTUR 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Mcb'usu MAHMUf 

8 inci H•• No. 2805 PERŞEMBE 50 TEŞR!NlsANi ltJS 

Si ahları bırakn1a işini büs
bütün suya düşürmemek için 
Almanyanın kısmen silahlan
ması isteniyor .. 

T eJ 0 { Müdür: 24318,, Yazı ifleri. müdü.rüı 24319. 
• idare Ye Matbll."\ ı 24310. 

1 ürkiye, Yugoslavya 
Ve Balkanlar ismet Paşa yeni ve mühim bir seyahate çık o 

Tarafeyn tebaasının mütekabil talepleri 
ve emlak meseleleri de halledildi 

Tevfik Rüştü Bey bu sabah geliyor 
zırı M. Y evtiç dün akşam Türkiye Ha
riciye Vekili Tevfik Rüıtü Beyin terefi

I ne bir ziyafet vermittil". 
fi M. Yevtiç söyledi~i nutukta demiıtir 
ı ki : 

Merhum Abdullah Cevdet Beyin evinde dün vefatının devir 
münasebetile yap ılan toplantıda 

ıtenesi 

Banka bu sene 100 bin ton 
buğday alacak 

ANKARA, 211 (Telefonla) - Zira• 
at Bankasının heyeti umumiyesi bu -
gün toplandı. İttifakla riyasete aeçi • 
leıı Meclis reisi Ki.zım Paşa murahhaa 
!ara te§ekkiir ettikten oonra ruzname 
nin müzakeresine geçıleceğini bildir
di. İdare meclisi rapc.ru bir planço, 
kar ve zarar he&aplan okundu. Ra -
por hakkında ilk sözü murahhaslar • 
dan Mağnisa mebusu Refik Şevket 
Bey aldı. Mumaileyh Ziraat bankası
nın hissesini teabit eden kanun mad • 
desini okuyarak bir sene içinde bu va 
zifenin naaıl yapıldığını anlatan rapo 
run şükranla kar,ılanmağa değer ol
duğun usöyledi; üzüm ve tütünler gi
bi bir çok milli mahsullerin Avrupa 
piyasalannda müsait bir fiyatla satıl
ması yolunc!aki ba~ka hizmetlerinin 
ve geçen sene kabul olunan faiz tenzi 
!atının efkarı umumiyede bıraktığı 
çok müsait İntibaı anl~ttı. 

Bütün bu gÜzel iılcr ve muvafa • 
kıyetler için aksak kalan bir noktayı 
İ§aret etmek isterim, mukaddemeaile 
Ziraat bankasının 34 milyonluk ikra
zattan ancak 14 milyonıum alabildiği 
ni, bu takdirde m"'amelatnım aksa • 
madan yürütülebilmesi için alacakla· 
rm tahsiline tam bir gayret sarfedilme
ai ve makul bir çare bulunması icap 

(Deva.mı 5 inci sahifede) -

Cemal ffü•nÜ B. 

Cemal Hüsnü Bey 
Cemiyeti ·akvamda daimi 

mümessil oldu 
ANKARA, 29 (Telefonla) - Bern 

sefirimiz Cemal Hüsnü Beyin Cemiye· 
ti Akvam meclisinde hükfunetimizi da 
imi olarak temsil etmesi Heyeti Ve· 
kilece kabul edilmi§ ve ali tasdika ik
tiran eylemi§!İr. 

Ankara - Atina 
Telef on muhaberesi dün

den itibaren başladı 
'ANKARA, 29 (Telefonla) - An • 

kara ile Atina, Pi-
re ve civarındaki 
ıehirler arasında 
dünden itibaren te 
lefon muhabereoi 
ba,lamıştır. İdare
ce üç dakikalık 
mükaleme ücreti 
259 kuru§tur. Ve 
ak§am saat dokuz 
dan oonra da gece 
tarif esile 156 ku • 

ruş o ............. tesbit o1unmu§tur. 

Ford, Roosevelt'in dave
tini kabul etmedi 

NEVYORK, 29.A.A. - NevyorlC 
Evening Post'a göre M. Henry 
Ford, Reisicümhur Roosevelt ile gö 
rütmek üzere Varmspring'e gelme
si için yapılan daveti kabul etme
miştir· 

Jeneral Johnson şimdiki halde 
Ford'un mamulatmı Amerikan res· 
mi dairelerinde yapılan münakasa
lara dahil etmemek üzere tedbirler 
almakl:. meşğuldur. 

BUGÜN 
5 inci sahifede 

Spor 
YARIN 
Haftanın filmleri 

Genç zabitler mekte.bin hatıra defterine im%a atıyorlar. 

Donanmaya iltihak eden 
genç deniz zabitlerimiz 
Dün 42 genç zabite diplomaları 

merasimle tevzi edildi 
Deniz harp mel<tebinden bu sene 

29 Teırinievvel Cümburiyet bayramın 
da mezun olan kırk iki deniz zabiti • 
mize dün Heybelide deniz harp mek
tebinde diplomalan merasimle veril -
mittir. Merasime saat 14,30 da lstik· 
lal martile ba,ıanmı§tır. Bundan son
ra müdür Binbatı Hidayet Bey genç 
zabitlerimize bir nutuk söyliyerek mu 
vafakıyetler temenni etmi§tir. Hida • 
yet Bey demiıtir ki: 

"- Yükoek Türkiye cümburiyeti • 
nin onuncu yı!dönümüııü kutluladığı
mız böyle benzersiz bir •e=e zabit
lik yoluna ayak basmanızı tebrike im
kan bulmakla vazife hayatımın en se• 
vinçli saatlerini yaşamı§ oluyorum. 
Doğuıu tarihinden önceki zamanların 
karanlığına kan§an Türk deniz kuv • 
vetlerinin sekiz bu~uk asırdan beri 
ıevgili yurdumuzun müdafaaaında 
mevki alarak kuvvetli devirlerinde ha 
rikalar yarattığını ve bakımsızlıktan 
zayıf düıtüğü zamanlarda da materi .. 
yal bozukluquna hiç ehemmiyet ver -
miyerek sancağının 'erefini ne görül
""'edik feragatle, ne itidilmedik feda-

Diploma tevzi edilirken 

karlıkla kurduğunu bilirsiniz.'' 

Müdür Bey nutka devamla: Türk 
deniz harp mektebinin, birçok deniz 
devletlerinin en eski zabit mektebi ol
duğunu ve gelecek ..,ne mektebin 150 

(Devamı 2 inci ~ahifede) 

Diploma alan 42 genç zabit grup halinde ... 

Gazi köprüsü için dört 
milyon lira sarf edilecek 
Münakasa sene başında ilan ediliyor 

Gazi köprüsüne ai< kambiyo ve dö 
viz meseleleri balledilmi§tir. Nafia 
veki.leti ile Dahiliye veki.leti proje 
üzerinde aon tetkiJ.atı ikmal etmek Ü• 
zeredir. Münakasanın senebqmda j .. 
18.n edilmesi için bir mahzur görülme· 
mektedir. Yapılan projeye göre köp
rünün in§aatı üç senede ikmal edile • 
cektir. lnıaat için dört milyon lira 
aarfedileceği anlatılmakt.ıdır. Vesaiti 
nakliye ücretlerine zammolunan köp .. 
rüler resminden şimdiye kadar topla
nan para bir milyon üç yüz bin lirayı 
bulmu§tur. Köprünün intaatında, ya
pılacak mukavele esaslarına göre 
Türk amele ve Türk mühendisler ça
lıtacaktır. Ecnebi mühendisler ancak 
mütehasaıs aıfatile inşaatta iş alabile· 
ceklerdir. Köprü inta edildikten son • 
ra • Yemit • Unkapanı tramvay hattı 

süratle ikmal edilecek ve hat Gazi 
köprüsünden geçerek Azapkapı yoli -
le Beyoğluna iltisak peyda edecektir. 
Unkapanı köprüsü son zamanlarda 
gene harap bir hale gelmiştir. Son 
defa 120 bin lira sarfedilerek tamir 
edilmesine rağmen vesaiti nakliye güç 
!ilkle geçebilmektedir. Son verilen ra
porda Unkapanı köprüsünün daha yir 
mi sene kullanıla'bileceği ifade edil • 
mitti. Fakat yapılan he•aplar netice -
sinde anlaşılmıştır ki Unkapanı köprü 
sünü muhtelif zamanlarda tamir için 
sarfedilen para, yerine yeni bir köp .. 
rü ·inta edebilecek mikdara baliğ ol • 
mu§tur. Gazi köprüsü in,a edildikten 
sonra, Unkapanı kC:prüsü ahtap ve ma 
deni kısmı tefrik edilerek hurda heaa 
bile belediye tarafından satılacaktır. 

./ 



Balkan haberleri 

.~ ·• V enizelosu Marsilyada 
öldürmek istemişler 

Ceneral Papulas'ın yeni çıkardığı bir 
gazete mühim ifşaatta bulunuyor 

ATINA, 29 (Milliyet) - Bugün 
int.i~ar eden ceneral P apulaaın ''Diın· 
deratikos A.gon,, İsmindeki gazetesi· 
ne göre. geçen ağustosta kralcılar M. 
Venizelosu öldürmek iç.in Marsilyaya 
bir kaç kiti göndermiılerdir. franaız 
polisi bunu haber almış ve derhal §Üp 
beli gördfüiü inoanlan Fransız top· 
ı aklarından dııan çıkarmııtır. 

Gazete ifıaatına devam ederek di· 
"Or ki: 

• - Son zamanlarda da kralcılar 
\. ranııaya adamlar göndererek cene
..-•. 1 Plaslira.ı öldürmek istemiılerdir. 
J ikin bu te~bbüo te polistarafından 
l.abcr alınmış ve müteşebbiıler ta
kip edilerek Fransadan çıkarılmıılar· 
Öır. 

Bu ifşaat siyasi mahafilde büyük 
tesir bası) etmiıtir. 

Pirede komünist beyannameleri 
ATINA, 29 (Milliyet) - Bu gece 

burada ve Pirede ihtililcôyane ko
münİ•t beyannameleri dağıtılmqhr. 

Bu beyannamelerin polioler tara• 
fından dağıtıldığı söyleniyor. Mak
oailarınm ne olduğu anlaıılmı§ değil
diı. 

idam edilen allı nazırın 
istirahati ruhu için 

A T!NA, 29 (Milliyet) - idam e
dilmi, olan altı nazır için yapılan i.
ırınde hiç bir hadise olmamışbr. Ayin
de idam edilen nazırlar arasında bu· 
lunan Gonarisin riyaset etmit olduğu 
halk fırkası mensupları hazır bulun• 
muştur, Hükômet gazeteleri idam e
dilen nazırlar için sitayişki.r yazılar 
:yazmaktadırlar. 

Diğer ga:.eteler ise iktıaadi kalkın· 
ma için artık mazinin unutulmaaıll! 
tavsiye ediyorlar~ 

Hükômete mensup bir zat ıu be· 
Y'· na.tta bulunınuıtur: 

- 922 senesinde ihtillll mahkeme
ıi tarafından idama mahküm edilen 
altı ıiyasi liderin istirahatı ruhu i • 
çin, dün, yı!dönümü olmak münase
betile Atina mezarlığında bir ayin ya· 
pılmııtır. Bundan sonra ha.piahane
de mahkômlara idam kararmm tebliğ 
edildiqi höcerenin duvarına konan 
liivba.nm küşat resmi yapılm.ııtır. 

Her iki merasimde hükômet erki .. 
nı ve bir çok halk kütlesi hazır bu· 
lunmuşlardn'.,, 

Hatıra lavhasında altı nazrrm gay
ri kanuni bir hiikümle vatan uğrun
da can verdikleri yazılmaktadır. Hü
kumet gazeteleri, bugün Reiskarda 
bulunan Halk Fırl<asının intikam al
mak için değil, Yunan milleti ile be· 
raber ölen büyük adanılan hürmet
le ya.detmek nezaketinde bulunduğu
nu kaydetmektedirler. 

Neuilly muahedesi aleyhinde . 
numayi~ler 

SOFY A, 29 (Milliyet) - Dün Bul 
gariıta:nm her tarafmda Nevilly mua
hedesi aleyhinde nümayiıler yapılmJ1 
tır. En büyük protesto içtimaluan, Var 
na, Ruıçuk, Burgaz, Flibe, Vidin, 
Şümnu, Lom, Loveç ve saire gibi şe
hirlerde olmuıtur. 

Sofyada Royal tiyatrosunda yapı • 
lan protesto içtimaında salon hınc a
hınç dolmuıtur. içtimada irat edilen 
nutuklarda Nevill muabedeaile Bulga• 
ri&tana karıı yapılan haksızlıklar birer 
birer sayılmakta ve hu haksızlığa ar
tık Bulgar milletinin tahammül ede • 
miyeceği aöyJenıni~tir. 

Polis, açıkta yapılacak mitingleri 
menetmiıtir. 

içtimadan sonr agençler sokaklar-

da nümayiı yapmak istemiılerıe de po 
liı tarafından menedilmiıtir. 

Komüniotler de, Noyyi aleyhinde 
nümayiı yapma ıteıebbüoünde bulun• 
muılaraa da zabıta derhal bunları da-
ğıbnı§hr. . 

Yanboluda komünist nümayişi 
SOFYA, 29 Milliyet) - Yanboluda 

enelki ak§am oaat 6 raddelerinde "Av· 
rupa,, oteli önünde verilen bir işaret 
üzerine derhal büyülı: bir kalabalık top
lanmtbtır. 

Toplananlaır komünistlerdir. Arala
nndan bir kaç kişi tlahrilı:imiz nutuklar 
irat etn1•ğe başlaınışhr. 

Bir hatip irat ettiği nutkunda, Nauil
ly muahedeoile Bulgariıtan1 bu bale so
lumlarm gene burjuvalar olduğunu IÖy· 
lemi,ı:ir. 

Hiidi~e mahalline gelen zabıta, nÜ· 
ma)"İfçileri dağmnıı ve bir kaç kiıiyİ 
de te..kif etmİftir. Milliyetperverler de 
duvarlı>ra yapıt1ırdıldan afitılerde "kah· 
roloun Neuilly muahedesi,, diye protes· 
to propagandalarına devaın ebnektedir· 
ler. 

Bulgaristandan Uzum ihracatı 
SOFY A, 29 Milliyet) - Dün Sofya 

istasyonundan 7 vagon üzüm ile 1 vagon 
ceviz ihraç edilıni,tir. 

Şimdiye kadar ihraç edilen üzüm
ler 1960 vagona çılmı~br. Bunun 2000 
vagona çıkması beklenmektedir. 

Belgratta bir Arnavut heyeti 
BELGRAT, 29 (Milliyet) - Bura· 

ya, Yugoslavya ile ticari ınuahede ak 
detmek üzere bir Arnavut heyeti 
gelmiıti. Heyetin batında olan M. Ko 
nitsa bugÜn Yugoılav Baıvekili ile 
ticaret ııazınnı ziyaret etmiı1erdir. 

M. Konitsa'ya Sırp resmi makama• 
tı büyük ehemıniyet vermektedir. 

M. Konitaa ticari müzakerelerin hl 
tammdan sonra siyasi müzakerelere 
de girişecektir. 

Arnavutluk isttklatinin 
y1'dönUmU 

TiRANA, 29. A. A. - istiklal yıl dö 
nümü her taraftan hususi bir faaliyetle 
kuUulanmıftır. Birçok yerlerde nutuklar 
ıöylenmiıtir. Kral Tirana sarayıada si
yasi mümeasillerin, yüksek memurlarla 
birçok teşekküllerin ve parlak tezahür
lerle tertip etmiş olan halkın tebrikleri
ni kabul etrniıtir: 

BELGRA T, 29 A.A. - Arnavutlağu.n 
milli bayramı münasebetile Arnavutluk 
sefiri Ran fil<a bir reımi kabul yapmıı· 
tır. Reami kabulde Türkiye Hariciye Ve
kili Tevfik Rü§tÜ Beyle Franaız ve Yu
nan aefirleri ve diğer bir çok rfoa.I ha· 
zır bulunmuıtur. 

Yunanistanda intihabat 
hazırlığı 

ATINA, 29.A.A. - Gazetelerin haber 
aldıklarına bakılırsa, bükiinıet, gelecek 
yaz içinde umumi teırü intilıabat icra et 
tinnek taııavvurundadır. Bu tasavvur, 
1934 aonbahannda İcra11 iktiza eden reİ· 
ıicümhur intihabında büyülı: bir ckoeriye 
ti haiz bulunan muhaliflerin, kendi nam
zetlerini - ki, ı:azetelere nazaran M. 
Venizeloı'tur - intihap ettirmeye mu• 

· vaffak olamamalan endİ§esinden ileri 
gebnektedir. 

Sofyada bir ziyafet 
SOFY A, 29 (Milliyet)- Buradaki 

Y u.nan elçisi M. Kolu, Sofyayi terke
derek lngiltereye gidecek olan lngiliz 
elçisi M. Vaterloya bir ziyafet vermiı 
tir. Bu ziyafete, Baıvekil M. Muta • 
nof ile Protokol müdürü Stoilov ve di
ğer ecnebi aefaret erkam da İ§tirak et 
miıtir. 

Donanmaya iltihak eden zabitlerimiz 
. . (Başı l inci sahifede) 
ıncı yı!dönumünün kutıuıamakla bah
tiyar olacağını söylemi~tir. 

Müdür Hey sözlerini fiiylece bitir· 
mittir: 

''- Cümhuriyetin onuncu yıldönü
münü, onu kuran ve Y•§Atan Büyük 
Cümhurreiıini alkrılamak için bütün 
Türkiyenin yerinden oynadığı bu unu
~~~~z ·~ı;ıede zabitlik hayatına girdi
gınızı muJdeJeyen vesikalan almanız, 
o bayatta muvaffa kolacağmıza en par 
lak alamettir. Ne mutlu aizlere!" 

Müteakıben genç zabitler tahlif e
dilerek hep bir ağızdan cümhuriyete 
devlete vatana hizmet ederek bu bu : 
susta icabmda canlarını vereceklerine 
dair yemin etmiıleıdir. 

Bu merasim b:tince diplomalan 
müdür Binb&§ı Hidayet Bey tarafın -
d~n ~ir".r birer ~erilmiıtir. Genç za • 
bıtlernnızden guvt:.rte harp birinci.si 
Vedat idris ve malcine harp birincisi 
Nurullah Ziya Beylere Zenit markalı 
birer aaat hediye eJilmiı, bundan aon 
ra hazırlanan büfede misafirler iza~ 
edilmiılerdir. 

Buyuk Erkanı Harbiyeye 
çekilen telgraf 

Bu münasebetle Deniz Harp lisesi 
ve harp mekt_eb.'. müdürü Hidayet Bey 
ta;a~!nJ~.n Buyuk erkanı harbiye ve 
Mıl~ıı ~l~dafaa vekaletine şu telgraf 
çekılnıı~tır: 

'.'~f'n.iz harbiye melctebi.nde tahail • 
lerını bıtiı:eıı .42 gence . bu_gün diplo • 
'!'alar verılınış ve kendilerı için zabit
lık hayatına giriş bayramı olan bu u-

nutulmaz merasimin en ·büyük millet 
bayramının kutlulandığı seneye rast • 
gelişi sevinçlerini anlatılmaz bir de
receye getirmiftir. Bu merasim dola • 
yusile diploma alan gençlerin ve bü • 
tün mektebin fükran duygularını yük. 
aek huzurlanna sererken Deniz Har
biye mektebinin yükaelİ§ yolunda yo
rulmaz adımlarla daima ilerileyeceği
ni en sar11lmaz bir imanln arzeder" 

Yeni deniz harp zabitlerimiz 
Makine: 

Muhittin Ali, Rüttü Nazmi, Necmi 
lımail, Şadi Haımet, Mehmet Oaman 
Adnan Hilmi, lsmail Bekir, Nurullah 
Rıza, Ali Bahaettin. Medeni lomail, 
Muza.fer Muıtaa, Kadri lbrahim, Ad. 
nan Nazmi, Ziya Sırrı, Remzi Os • 
man, Ali lamail, Kadir Arif, Hürrem 
Hayri, Ali Hüsnü, Halit Sırrı Tevfik 
Ali, Necmettin Celal Beyler, ' 

Güverte: 
F a!k lbrabim, Kenan izzet, Arif Şe 

raettin, Vedat idris, Eıat Asaf Feri
dun Kamil, Fahir Fuat, Mebm~t Re
şat, Sadık izzet, Zekii Arif Fethi 
Mehmet, Bahaettin Salih, Edi~ Ziya, 
Xahap Mahmut, Feyzullah Fahri, En. 
v~r A~f, ~ebati Osman, Haydar izzet 
tın, Ali Riza, Şekip Reşat Beyler. 

Zabitlerin hatırası 
Genç zabitler hatıra defterine ıu 

yazıları yazmıılardu·: 
'"!"!ektebi ikmal ile deniz kadrosu • 

na ıtbal edildiğimizi tevsik eden dip· 
lomalanmız. aldığımız bugün bayatı
~!zm en heyecanlı ve en mesut bir gü 
nu olara.lc sayıyor ve mezuniyetimizin 

HARiCi HABERLER 
Alman yanın 
Silihlanması 
lngilterede lehte bir te

mayül baş gesteriyor 
LONDRA, 29. A.A. - Silahla

rı bırakma işi için siyasi yolla baş
lanmı~ olan müzakerelerin Cenev
re müzakereleri gibi neticesiz kal
mamaH için lngiliz efkarı umumi
yesinin, uzun zamandanberi müna 
kafa edilen Almanyarun kısmen si· 
lahlanması fikrine istirake müte
mayil olduğu görünüyor. 

Sunday Times ve Observer ga
zeteleri bir müddet evvel bunu ih
sas etmiflerdi. 

B u sabah M. Baldvin'in pazarte 
si günü avam kamarasındaki nut
kundan bahseden Times !lazetesi 
de ayni şeyi bildirmekteci; . 

Kuba vekayii 
HAV ANA, 29.A.A. - Ha vana

da yeniden bazı vekayi kaydedil
miştir. Bir Amerikalının katli ile 
müttehem bir polis memurunun mu 
hakemeye sevki münasebetile ya
rın için fevknlad.e tedabir alınaca
ğı zannolunuyor. 

Pariste bir nümayiş 
P ARiS, 29.A.A. - Dün gece 

yarısına doğru 150 kiti Alman se· 
fareti önünde nümayiı teşebbüsün
de bulunmu~lar ve "kahrolsun Hit
lerci fatistlik", "Dimitrof'u ser
best bırakınız" deye bağırmıtlar
dır. Nümayitçiler polis tarafından 
dağıtılırut iselerde sefaret binasına 
mücavir mahallere şişeler atmaya 
muvaffak olmuşlardır. Oniki kişi 
yakalanmıfbr. Bunlardan biri Bul
gar ve birisi de İtalyandır. 

Almanya ve Çekoslayakya 
PRAC, 29. A.A. - Çekoslovak 

yanın yakında Berlin hükUıneti ile 
doğrudan doğruya müzakerata gi
rişeceği hakkında, yabancı bir A
jans tarafından netredilen haber 
münasebetiyle, eyi haber alan muh 
telif muhafil, yakmda böyle bir 
müzakereye hatlanma11 mümkün 
olmakla beraber, vaki de olsa, an
cak teferrüat kabilinden muay
yen mesaile ve yahut ufak tefek 
cari mesaile münhasır kalacağı
m söylemektedirler. 

Bir zenciyi daha linç 
ettiler 

SAlNT YOSEF, 29.A.A. -Genç 
bir Amerikan kızına tecavüz etti
ğinden dolayi hapisanede bulunan 
bir zenci hapisaneye zorla giren 
halk tarafından alınmış ve avluda 
asılmıştır. Halk zencinin cesedini 
bilahara yakmıttır. 

Roozevelt'in tecrübesi 
NEVYORK, 29. A. A. - Dahili 

altın fiyatının yeniden yükseliti 
Amerika hükumetinin tenkitlere 
kulak vermiyerek para tecrübesin
de devam etmeğe karar vermit ol
duğunu teyit etmektedir. Bununla 
beraber daha birkaç gün evvel fe
deral Reserve bürosunun istitari ko 
mitesi bu siyaseti bilakayit mah
kfun ediyor ve bir an evvel altın e
sasına dönülmesini istiyordu. 

Federal Reserve bürosu umum 
müdürü M. Black'm istifa edeceği 
temin ediliyor, fakat M. Black bu 
fayiayi temin etmemittir. 

Birkaç haftadanberi umumi me
sarif, tahsilatı fevkalade aşmakta
dır. Ve bu büyük fark, gittikçe ar
tacaktır. Eğer hükılmet ihtiyacı o
lacağl parayi halktan bulamazsa, 
bütün metıarifatı durduracak ve 
mühim iktisadi ve İçtimai netice
lere sebep olacaktır, yahut ta, buna 
karşı durabilmek için kağıt para 
ihracatına batlıyacaktır ki, bu, 
kontrolsuz bir inflation' a yol aça
cal..-tır. 

Avusturya tayyare verdi 
BERLIN, 29.A.A. - Avustur

yanın Berlin sefiri M. Tauschitz A
vashırya · Alman hududunda olan 
feci hadiseden dolayi hükUmetinin 
teessürlerini Alman hariciye neza• 
retine bildirmi9tir. 

M. Tauschitz evelki gün, Nüen
berg Avusturya baş konsolosuna 
talimat vererek ölen asker Schuma 
cher'in cenaze merasiminde bulun
masını ve kendi namına mezarına 
bir çelenk koymasını bildirmişti. 

Cümh11riyetin onuncu yıldönümüne 
teoadüf etmeıini de ayrıca bir saadet 
biliyoruz. Bu heyecan ve saadeti hize 
..,_ ttınnağa sebep olan talim ve idare 
heyetine kalpten gelen minnet duygu• 
)arımızı bu •atırlarla teabit edebildik. 
Bize ne ınut Iu0 

Fransız kabinesi 
Hazırlandı 

Beyannamesini cumartesi 
günü okuyacak 

P ARiS, 29. A.A. - Havas a
jansından : 

Kabine dün sabah M. Chau
temps'ın riyaseti altında toplandı. 
Ve her iki meclise yapacağı beya
natı cumartesi günü vermeğe ka
rar verdi. 

Hükfunet ayni gün mali bir pro
je verecek ve proje müstaceliyeti· 
ne binaen 7 ikinci kanunda müza
kere edilecektir. 

---~o----

M. Mussoliniye isnat edi-
len bir teşebbüs 

LONDRA, 29.A.A. - Reuter A
jansının Romadan salahiyet sahi
bi bir menbadan öğrendiğine göre 
M. Mussolinin dünya sulhu ifile uğ 
raşmak üzre 7 devletten mürekkep 
bir grup tetkilini düşündüğü hak
kındaki haberin aslı yoktur. Umu
miyetle zannedildiğine göre M. 
Mussolini milletler cemiyeti teşkila 
tında - Amerikanın, Rusyanın 
ve Japonyanm da bu cemiyete aza 
olarak girmeleri suretile - bir 
değifiklik yapılmasına taraftar bu
lunmaktadır. Bununla beraber böy 
le bir proje hakkında herhangi 
bir beyanatta bulunmağa 'imdiki 
zamanın müsait olmadıi;l hissedil· 
mektedir. 

--o-
Kral Georges'dan para 

isteyen kadın 
LONDRA, 29.A.A. - Kendisi

nin mühendis olduğunu iddia e
den Clarence Haddon adlı bir ka
dın Bov-Street ceza mahkemesi 
huzuruna çıkmıttır. . 

Bu kdam Kral George' dan para 
istemek ve kralı tehdit etmek su
çile zan altına alınmıştır. 

Muhakeme batka bir güne bıra
krlmıştır. Müddei fahsı tarafından 
avukatı bir tıbbi rapor istenmesi
nin Avrupa değer olduğunu ihsas 
etmiştir. 

İspanyada intihabın 
kat'i neticesi 

MADRJD, 29. A.A. - Umumi 
intihabatın neticesini kati olarak 
tesbite imkan yoktur. Şimdiye ka· 
dar intihabat komisyonu ancak 
116 netkeyi resmen kaydetmiştir. 
Bunların adedi her halde 300 ka
dar olacaktır .. 

Diğer 170 mebusluk için de inti -
habat 3-12 ye kalacaktır. 

-
Mısır hava filosu 

ROMA, 29.A.A. - Dün akşam 
San · Refael' den buraya gelen Mı
sır hava filosu bu sabah 8,15 de 
"Liktör" hava limanından Katana· 
ya müteveccihen hareket etmiştir. 

ROMA, 29.A·A. - Dün Litso
rio hava limanına gelmit olan se
kiz Mısır tayyaresi bu sabah Na
poliye hareket etmi9lerdir 

Eski kayserin karısı 
imperatoriçe 

P ARiS, 29.A.A. - Malin gaze
tesinin Doornden aldığı bir habere 
göre eski Kayser Vilhelm zevcesi 
Prenses Herminenin bundan böyle 
lmparatriçe olarak tanınmasınl 
dün bildirmittir. Malum olduğu 
üzre eski Kayser bu ikinci zevcesi
ne şimdiye kadar lmparatorice un
vanının verilmesine müsaade etmi
yordu. 

Montaigne'in yıldönümü 
LlZBON, 29,A.A· - Montaigne 

nin 400 üncü yıl dönümü, fen aka
demisinde kutlulall'.nı,tır. 

Merasimde Dr. Julio Dantas ri· 
yaset etmiş ve hariciye, maarif na
zırları hazır bulunmuşlardır. 

ltalya parlamentosu 
ROMA, 29.A.A. - Senato ve 

mebusan meclisi 11 ilk kanun tari
hinde açılacaktır. Parlamento, i
kinci kanun zarfında son bir top
lantı yapacak ve bu esnada 1934-
35 bütçesini tastik edecektir. 

Kralın nutkuna cevap 
hazırlandı 

LONDRA, 29.A.A. - Liberal
ler tarafından kralın nutkuna veri
lecek cevapta yapılması istenen ta· 
dilata dair olan 58 reye kartı 434 
rey ile reddedilen takrirde milli 
hükumetin tarifelere ve silahları 
bırakma i~lerine kartı vaziyeti ten 
kit edilmektedir. 

~· 
lngiltere spor tarihinde 

mühim bir hadise 
Avusturya milli takımı ile Iskoçya ta
kımı arasındaki maç beraberlikle bitti 

GLASKOV, 29. A.A. - Avusıurya müli takımı bugün 62.000 ki
şiden mürekkep büyük bir seyirci kütlesi huzurunda lskoçya takımı i
le müli müsabakasını yapmıştır. lskoçyaldarın Viyana'da uğradıkla
rı büyük mağlubiyetten sonra pek ziyade ehemmiyetle hazırlandık/an 
bu müsabakayi kendi topraklarında, kendi seyircileri huzurunda kaza 
nacaktan muhakkak sayılmakta idi. 

Müsabaka 'iki tarafın mütemadi akınları arasında cereyan etmeğe 
başlarken lskoçyalılların top kontrolünde daha metin, Viyanalılarm 
İse daha artist olduk/an görülüyordu. Birinci devre her iki tarafın 
yaptığı birer golle müsavi bir netice verdi. 

ikinci devrede lskoçyalılar galibbiyeti temin etmek için çok çalış· 
tılar, fakat Avusturyalıların kuvvetli müdafaası bu gayretin netice ver
mesine müsait olmiyordu. 

Nihayet her iki taraf mühaccimleri birer gol daha kaydederek 
oyunu bitirdüer ve fngiltere spor tarihinde mühim bir hadise tefkil 
edecek olan Avusturya - lskoçya maçı 2-2 beraberlikle bitti. 

Hariciye Vekili Sofgadan geçerken 
M. Muşanof'la 20 dakika görüştü 

BELC:RAD, 29. A.A. - Hariciye Veküi Tevfik Rüştü Bey/endi 
bugiin Semplon ekspresle lstanbul'a müteveccihen hareket etmiştir· 
Yarın .sabah lstanbul'a muvasalat edeceklerdir. 

SOFYA, 29. A. A. - Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 
bu akşam saat 17 de buradan geçmiş ve İstasyonda Başvekü M. Mu
şanol, umuru siyasiye müdürü M. Pavlol, protokol müdürü M. Stoiloll 
ile Yunanistan, Macaristan ve Romanya sefirleri, Holanda maslahat
güzarı, Türkiye sefaret eı>kanı ve bir çok gazeteciler tarafından seliim 
lanmıştır. · 

Türkiye sefiri Tevfik Kiimil Bey, Yugoslavya hududuna kadar 
giderek Dragoman'dan itibaren Tevfik Rüştü Beye Solya'ya kadar re
fakat etmiştir. 

Türkiye Hariciye Vekilinin beraberinde bulunan kerimesi Emel 
Hanıma Başvekil M. Muşanof tarafından bir buket taktim edilmiştir. 

Tirenin, Solya istasyonunda durmasını müteakip T evlik Rüştü 
Bey ile M. Muşanoll bir ııalona çekilerek 20 dakika kadar. konupnu,.. 
ladır. Bundan dolayı zaten Sofya'ya teahhürle gelen trenin hareketi 
yeniden on dakikalık bir teehhüre uğramıştır. Bundan sonra Tevfik 
Rüşti,i. Bey ile maiyyeti trene binmişler ve lstanbul'a hareket ederken 
istasyonda mevcut olan zevat tarafından alkışlarla teşyi edilmişlerdir. 

Karadenizde şiddetli fırtına var, 
Gerze vapuru karaya olurdu 

AMASRA, 29 (Milliyet) - Karadenizde büyük lırhna devam 
ediyor. Gerze vapuru Amasrada karaya oturdu. Limanda sekiz vapıır 
bulunmaktadır. Yolcular sahile bü yük zorlukla ç~karılabümiflerdir
Fırhna gittikçe şiddetini arttırmaktadır. Fırtınadan yollarına devam 
edemiyen ve limana iltica eden vapurların vaziyetleri tehlikelidir. 

Barhn ciimhuriyet müddeiumumiai Sırn Beyle jandarma kuman
dam Kemal Bey Amasraya gelmiş 'erdir. 

Limanın vaziyeti de tehlikeli görülmektedir. Dalgalar limanın men 
dreğini sarsıyor. 

Gümrük U. müdürlüğünün tamimi 
AN KARA, 29 (T elelonla) - Bir yanllflığa mahal kalmamak üze

re gümrüklerce saçları kıvıran on iile yapan demir saç maşalarımn 
tarifenin 553 iincü numarasının taalluk ettiği fıkralarından birile re -
simlendirilmesi Gümrük umum müdürlüğünce tamim edilmiştir. 

Onuncu yıl ve hariciye memurları 
'ANKARA, 29 (Telefonla) - Onunca yıldönümü miinasebetile 

bayram günleri faaliyetleri görülen Hariciye memurlannın da takdir 
edilmesi Heyeti Vekilece hararlaştırdmıştır. 

Umumi gazım kanunu 
ANKARA, 29.A.A. - Dahiliye Vekaletince hazırlanan umumi 

yazım kanun liiyıhası vekiller heyetine gönderilmek üzredir. Bu layi
ha, mevcut nüfusu hiç gizli bırakm!:lmak şartiyle temamen yazmağı te
min edecek bir şekilde hazırlanmı~tır. 

Gandhi'nin kansı tevkif 
edildi 

BOMBA Y, 29.A.A. - Gandinin 
zevcesi dün Anand'da balkı sivil 
itaatsizliğe teşvik ettiğinden dola
yi tevkif edilmiştir. 

Gandinin zevcesi altıncı defa o
luyor ki tevkif edilmektedir. --Patronu yerine 

CHlKAGO, 29. A.A. - Hay
dutlar tarafından kaldırılmıt olan 
soför Graham derhal serbest bıra
kılmıştır. 

Polis, haydutların yanlıtlıkla 
toförü kaldırdıklarını, hakikatta 
büyük bir sinema operatörleri sen· 
dikasınm reislerinden olan Gra· 
ham'l patronunu kaldırmak istedik 
lerini bildirmektedir. 

Yol kazalarında ölenler 
LONDRA, 29.A.A. - Münaka

lat nezareti lngilterede 1-1 tarihin
den 30-6 tarihine kadar olan yol 
kazalarının 3025 kitinin ölümüne 
sebep olduğunu bildirmiştir. 

Paraşütün faydası 
FOULOUSE, 29.A.A. - Brr tec 

rübe uçunşunda Doret'nin idare et· 
tiği bir tayyare dütmüttür. 

Tayyareci paraşutla atlanıağa 
muvaffak olmu9 ve kurtulmu,tur. 

Bir tezahürde polisin 
kurşunları 

MEXICO, 29.A.A. - Michoa
cam vilayetinde Yurecurare'dan 
bildirildiğine göre çifçi fırkası reis 
!erinden dokuzu bir tezahür esna· 
sında polis tarafından öldürülmüt
lerdir. 

Polisler tezahürcülerin üzerine 
ateş etmişlerdi. ölenler, halk ara
sında bulunuyorlardı. 

Leh yahudilerinin arzusu 
V ARŞOVA, 29.A.A. - Pat a

jansından : Hükumet memurları, 
bazı sionistlerin filistin mandasl • 
nın Polonyaya verilmesi için yap
mD;.k istedikleri propagandaya mü· 
saade etmemişlerdir. 

ispanya kabinesinde 
MADRlT, 29. A.A. - Kabine 

dün toplandı zannedildiğine göre 
intihabatın birinci devresi netice
lerile bugünkü kabinenin yerini ki· 
me bırakacağı meselesi görüşül
müştür. 

Bir şairin külleri 
V ARŞOV A, 29.A.A. - Pat a

jansmdan : 1918 de Ekaterinodar· 
da ölen Polonyalı şair ve asker 
Movczka'mn külleri Sovyet Rusya 
dan getirilmiştir. Bu küller Varşo 
vada muhafaıa edilecektir. 



tFıKÖN 
Gayrimesul caniler! 
Bir kaç gün evvel Salıpazarın

dan Tophaneye kadar olan cadde~ 
nin solu, yani deniz tarafındakı 
tretuvarında - mesafenin kısalı
ğına rağmen - 25 kurutluk bü
yüklüğünde tam 18 kanlı tükürük 
saydım. Filhakika tüküreni gö_r~e 
dim; kadın mıdır, erkek mıdır, 
genç mi, yoksa ihtiyar mı farkı~
da değilim. Fakat muhakkak kı, 
ağzından kan gelen bir insan, se
kiz on adımda bit durmuf ve omu 
zunu duvara dayayarak ağzını dol 
duran kanı oraya tükürmüş ve yo 
luna devam etmif. Sonra on adım 
daha gitmif, tekrar, omuzunu du
vara dayayarak durmut ve tekrar 
trotvarda kanlı bir daire bırak
mıt ve böylece yoluna devam et
mif. Ben bu izi Tophaneye kadar 
takip ettim. Oraclan ötesini bilmi
yorum. 

lhtimalki bu adam, dişini yeni 
çıkartmıf birisidir; 'fakat yine pek 
muhtemeldir ki, bu adam, ciğerle 
rini parça parça kaldırımlara hıra 
karak ölüme ve mezara doğru yü
rüyen bir ciğer veremi hatasıdır. 
O, bir ölüm yolcusu olduğu ıçın 
yaptığı fenalığın geride kalanla
rın hayatları üzerindr mülhit ve 
korkunç bir tehlike te,kil emeai
nin, onca hiç bir ehemmiyeti yok
tur; cinayetlerin cinayeti olan 
bu fenalığın faili, görülüyor ki, 
gayri meıul olarak etrafına ölüm 
aaça aaça mezara kadar yoluna 
devam edecektir; ta ki o zehir sa
çan ağız kapanana ve ölümle ki
litlenene kadar. 

Bir adamın hayatına kıyan ca
ninin karşısında bekçiden polise, 
polisten temyiz mhkemeasine ka
dar devletin bütün tetkilatı hare
kete gelir de etrafına ölüm saça 
saça ve geçtiği yollara cinayetleri
nin izlerini bıraka bıraka yürüyen 
bu betbeht ve gayrimesul cani hak 
kında nasıl olur da harekete gele
cek bir kudret ve kuvvet bulun
maz? .. 

Dünyanın hiç bir tarafında 
zannetmem ki, tehrimiz halkı ka
dar tükürüğpnü ibzal ve israf e
den bir halk bulunsun. Tükürük 
hayat için elzem bir tey ve hazım 
filini teshil eden lüzumlu bir mayi 
olduğu halde, halkımız, onu bir 
bulaşık suyu ve yahut bir kumaş 
kırpıntısı gibi saygısız, tereddüt
süz cadde kaldırım, yan sokak, 
me~dan, ~halle demeksizin geli
ti güzel döküp geçiyor. 

Almanyada pek çok seneler 
bulunmus olan bir arkada
tım, geç~nlerde bana gezdığı ,...,. 
man tehirlerinin hiç birinde 
sokağa tüküren birtek a
dam göremediğinden bahsetmitti. 
Bizde ise sokağa tükürıniyen a
dam, parmakla gösterilecek ka· 
dar nadir bir istisna tetkil etmek
tedir. 

Sokağa tükürmek, şüphesiz 
ki, fena bir şeydir. Fakat mütever 
rim adamların, hasta ciğerlerinin 
zehirli balgamlarını saygısızça 
geçtikleri yerlere bırakmaları sa
dece fena değil, muhakkak ki, iç
timai cinayetlerin de en büyüğü
dür. 

Bu işte en büyük vazife ilkınek 
tep hocalarına dü.üyor. Biz soka
ğa tükürerek yürüyoruz; fakat te 
menni edelim ki, çocuklarımız, bu 
itte babalarına benzemesinler. 

llkınektep hocaları! 

Çocuklarımıza sokağa tükürme 
me&i bir Amentü gibi öğretiniz! 

Salahattin ENiS 

Çocuklara yemek 
Hilaliahmer haftada 4 
gün tevziat yapacak 
Hili.liahınerin senelerden beri ia

ıe ettiği lstanbul ilk mekteplerinde~ 
fakir ve gıdasız çocuklara gıda verıl
meai meaeleai bir çok tehlikeler ge -
çirdikten sonra nihayet temin edilmit 
tir. Dün Hilaliabmer İstanbul merkez 
umumiden bu it için tahsis edilen 3000 
lira gelmİ§tir Evvelki gün içtima eden 
kaza ve nahiye mümeasillerinden son
ra da dün merkez idare heyeti içti • 
ma etmiı ve bu meseleyi görü~müıtür. 
Toplantı neticesinde 3200 fakir talebe 
ye haftada dört gün öğle yemeği veril 
mesine karar verilıni§tir. Bu su
re(\]e Hilaliabmer bu en büyük 
yardımına bu sene de devam e
clecektir. Fakir talebeye yemek cu • 
martesi. pa::ar, salı ve çarıamba gün
leri verilecektir. Fakir talebı:nin iaşe
aine bu cumartesi gününden itibaren 
batlıınacaktır . Her talebenin o gün gı 
daaı için döı t kuruş sarfcdilecektir. 
Bu dört kuru~ hayatın çok ucuzlamış 
olması nazarı d:kkate ahnarak çocu
ğun lazımgelen kalöriyi alması için 
ki.fi görülmektedir. 
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ŞEHiR HABERLERi 

Rko•e•I 

Kömürlerimiz ---On sene içindeki istihsal 
farkı nedir? 

Tutulan bir istat;atiğe göre, on ıe • 
ne evvel kömür istihsalitımız yanm 
milyon ton iken 932 aenesindto 1 mil
yon 600 bin tonu bulmutlur. İatibsali.
tunızın mikdan 923 senesinde 597 
bin, 924 te 769 bin, 925 le 958 bin, 
926 da 1,216,000, 927 de 1,324,000 
928 de 1,251,000, 929 da 1,421,000 
930 da 1,595,000 ve 931 de 1574000 
tondan ibarettir. On senelik istibsali.
tnnızın mecmuu 12,305,000 tona ba -
!iğ olnıut. bu mikdann yüzde 78 i da
hilde istihlak ve yüzde 13 ü de ihraç 
edilmittir. 

Glikoz fiatları 
Glikoz fiyatlarının, Glikoz imal e

den fabrikaların aralarında anlapna
ları yüzünden yükseldiğine dair vi.ki 
olan iddialar alikadar merci tarafın• 
dan tetkik ettirilmektedir. 

Ecnebi malı imiş gibi .. 
Dahilde imal edilen mamulatı ec

nebi malı imit gibi ratı~a çıkaran mü
esseseler hakkındaki tetkikata de • 
vam edilmektedir. Bu tekilde satıt 
yapan 150 den fazla müessese tesbit 
edilmi§tir. Sanayi müdürü Refik Bey 
bugün Ankaradan avdet ederse Tica
ret odasındaki komiayon derhal topla
narak bu meseleyi bir karara raptecle
cektir. 

Tiftik ihracatımız 
Geçen senenin ilk 9 ayındaki tiftik 

ihracatı 708,055 lira kıymetinde 
ı,900,613 kilo iken bu senenin ayni 
aylarındaki ihracatımız 1,057,179 li • 
ra kıymetinde 2,593,894 kiloyu bul -
muıtur. 

Petrol ve benzin fiatları 
Anadoluda petrol ve benzin fiyatla 

nnın yüksekliğinden §İki.yetler viki 
olmuıtur. Bu hususta odaca tetkikat 
yapılmaktadır. 

lhracatimızı çoğaltmak için 
ihracat iılerimizin tanzimi için lk

tıaat vekaleti tarafmdan tetkikat yapıl 
makta olduğu malumdur. Bu tetkika • 
ta ehemmiyetle devam ediliyor. Şim • 
dilik baılıcil incir ve üzüm meseleaile 
me§gul olunmaktadır. Londra ticaret 
mümessilimiz Kurdoğlu Faik Bey An
karaya gitrni§, bu husustaki fikirleri
ni anlamııtır. Faik Bey incir ve üzüm 

ihracatının bir elden idare edilmesi lü 
zumuna kanidir. 

Bu sene, mevsim geçtiği için, yeni 
te§kili.t yapılmasına imkan yoktur. 
Fakat veki.let gelecek sene için kat'i 
kararlar verecek ve 18.zım gelen teı
kili.tı yapacaktır, incir ve üzümden 
sonra diğer ihracat maddeleri hakkın 
da karar verilecektir. 

ltalya ve Yunanistana 
kömür ihracatı 

ltalya ve Yunanistana göre ihraca 
hmızın tezyidi için tetbir alınmaıı ta
karrür etmiılir. Bu memleketler hariç 
ten kömür ithal etmekte ve Türk kö
mürlerinin bu piyasalarda genit bir 
yer tutması mümkün görülmektedir. 

Bulgar ithalatı azaldı 
Bulgaristanın son 9 aylık ticari va

ziyeti bakkmda Bulgar büki'imetinin 
neıret"'iii bir istatistiğe göre, Bulgariı
tanın bu müddet zarfındaki ithalatı 
ihracatına nisbeten 278 buçuk milyo~ 
leva , takriben 3,5 milyon Türk liraıı, 
kıymetinde eksilmittir. Buna mukabil 
geçen sene Bulgariatanın ithalitı ih
racatından 327,5 milyon leva (T~kri
ben 4,200,000 Türk lirası) kıymetin
de fazla olmuıtur. 

1 BORSA 1 
(lı Banka•rndnn alınan cetvelidir) 

29 Teşrinisani 1933 
Fiatları 

lıtikrazlar Tahvilat 
latikrazı dahili 94.25 Elelctrik 
1933 JatiL:r•zı 97,50 
S•rk D. yolları 2.45 

Tramyay 
Tünel D. Mu•ahhide 53 

Gümrükler 7.80 Rıbtnn 
Sa,.d malıl 6 Anadolu 1 
B•idat 9,.25 " il 
T. ••keri7e 9,50 Mümeaail 

it Banka.•ı Na~ 
ma 
"" Ham"line 
.. ,, Mıie••İ• 

TramY&J' 
Anadolu Hiaae 
Şir. Hayriye 
Reji 

ESHAM 
Telefon. 

9,55 Bomonti 
9,70 Terk ' • 
1 1 Çimento 

46.50 htibal dey, 
2 , ,-.O Şark. dey •• 

15 Balya 
3..SO Şark m. ecza 

ÇEK FİATLARI 

Paria 
Londra 
Nüyork 
Milano 
Brükael 
Atina 
Cene•re 
Amaterd•rn 
Sof ya 

" 

12.06 Prai 
697.5 Vi7ana 
74,80 Madrit 

8.97 Berlin 
3.395 Belarat 
82.06 Zloti 

2.43.80 P ette 
1.17.47 t Bükret 

65.16.25 i MoakoYa 

NUKUT (Satıı) 

Kurut 

2.0 f. Fransız 167 1 Şille. A.,.. 
t l oııt•rlin 6.98 1 Pe:ı:eta 
1 Dolar 135 ı Mark 

20 Liret 2Z3 1 Zeloti 
?O f. Belçika 117 20 Ley 
20 Dr.hmi 24 20 Dinar 
70 1. lavİçre 818 1 Çernovi9 
20 Leva 25.- t Altın 
21 Kur. Çek. 118 1 Mecidiye 

1 Flori.a. &3 Banknot 

-.-
-.-
-.-
17,75 
45.l!O 
47.-

5Z 

11.75 
18,60 
21..,.:) 
l J ııı=; 

17,70 
1.-
ı.ss 

2.85 

15.895 
4.20.625 

5.78.58 
ı.9777 

34.585 
4.3325 

3.S0.875 
78.4825 

10.95.75 

Kurut 

24.50 
16 
49 

24.-
OZ3 

46.-
-.-

9.3Z 
0,34 
2.33 

Vilayette 

Umumi aylık 
Cumartesi günü umumi 

tediyat yapılacak 
K&nunuevvel umumi maaı hazır .. 

hklan bitirilmittir. 

Maa§ cumartesi günü verilecektir. 
Dul, yetim ve mütc;kaitlerin üçer ay
lıklarının verilmesine de k&nunuev
velin altısında ba§lanacaktır. 

Ehli hayvan sergisi 
Ehli hayvan sel'gisi bugün saat on 

dörtte meraaimle açılacaktır. 

Avrupaya gidecek emniyet 
memurları 

Polis müfettiılerinden Suat Tah
sin, Fahri Kemal, Emniyeti Umumi
ye birinci ıube tefi Mehmet Ali, ls
tanbul Emniyet müdürlüğü altıncı fU• 
be müdürü Faik Beylerin potiı itleri 
hakkında mali'imatlannı geniıletmek 

Üzere ataj için Viyanaya ııideceklerini 
evvelce yazmıttık. 

Bu zatlar, bu aktamki konvenai
yonel treniyle Viyanaya hareket ede
ceklerdir. 

OUml'Uklel'de 

GUmrUk sandalcıları 
Gümrük muhafaza idareai, gümrük 

salonlarında çalııan sandalcılar, bam
rnallann yeniden muntazam kayıtlarını 
tesiı etm.iıtir. 

Seyfi Bey 
latanbul gümrükleri batmüdürü 

Seyfi Beyin bir aylık mezuniyeti cu • 
martesi gilnü bitecektir. Seyfi Bey 
pazar günü vazifesine batlayacak ve 
baı müdür vekili Memduh Bey Gala
ta müdürlüğüne pazartesi giinü av
det edecektir. 

lstanbul ve Galata gUmrUkleri 
latanbul ve Galftta gümrükleri bi -

nalannın tamiratı cumartesi günü iha 
le edilecektir. Uzımgelen tabaiaat a
lınmııtır. lk; günden beri yağan yağ
murlardan, 1.tanhul gümrüklerinin 
damları aktığı için İ>inanın üst katın
da yer yer gölcükler basıl olmuttur. 

Mahkemelerde 

ll••rlft• 

Muallimler Birliği 
Senelik kongre bugün 

merkezde toplanıyor 
lstanbul Muallimler Birliğinin se

nelik kongreai bugün saat 15 te bir
lik merkezinde toplanacak.trr. 

Bugünkü toplantıda yeni idare he· 
yeti seçilecek ve bir aenelik faaliyet 
raporu müzakere olunacaktır. 

Hamit Bey Ankarayı gidiyor 
Halkevi reiai Hi.mit Bey bu ak

tamki trenle Ankaraya gidecektir. 
Hi.mit Bey Maarif veki.leti yükaek 
tedrisat umumi müdürlüğü maaıile 
lstanbulda müfetti~lik vazifeaini yap
makta idi. 

Mumaileyh Ankaraya gidince yük
sek tedrisat umumi müdürlüğü vaziyeti 
tavazzuh edeecktir. 

Tasarruf haftasında ilkmektepler 
İıtanbul ilk tedrisat müfettiıleri 

dün öğleden sonra maarif müdürü 
Haydar Bevin riyasetinde bir içtima 
yapmıtlardır. içtimada 12 ki.nunuev
velde batlanacak olan Milli iktıaat ve 
tasarruf haftasında ilk meketplerde 
yapılacak merasim hakkında bau ka
rarlar verilmittir. 

Üniversiteden tekaüde 
çıkarılanlar 

Üniversite te§kİli.tı yapılırken ida
re heyetinden 20 memur 30 aene hiz
metlerini doldurdukları için tekaüde 
sevkedilmiılerdi. Bu memurlar henüz 
tekaüdiyelerini almağa ba§lamamıı

lardır .• Bunun sebebi de Divanı muba 
sebatın bu maaılann müvazenei umu
miyeden mi, yoksa muvakkat bütçe • 
den mi verilmeai lizım geleceğini he
nüz halletmemiı olmasıdır. Tekaüt o • 
lan memurlar Maarif vekaletine mü
racaat ederek maaılarının bir an evvel 
verilmesi için tavassutta bulunulmuı
nı rica etmi,lerdir. 

Mucip Bey silahını 
teslim etti 

Beydğlu emniyet serkomiseri iken 
rü§vel meseleaintb dolayı görülen lü
zum üzerine polia meıleğinden ihraç e
dilen Mucip Bey dün emniyet müdür
lüğüne reımi elbiae"'rini ve ailiilıını tes
lim etlrni,ıir. 

Alaettin Bey tahliye edildi 
1000 lira kefalete ra ptedilen Alaettin 

Bey dün serbest bırakıldı 
Zincirlikuyıı yolunda bir jandarma 

mızı otomobili ile çiğnemekten ve öl
dürmekten suçlu kliteci Ali.ettin Bey 
dün üçüncü ceza mahkemeaine iıtida 
vererek kefaletle tabliyesini isternİ§
tir .. ilk duruıması cumarteai günü ya 
pılan ve muhakemesi ıabit celbi için 
ki.nunuevvele bıarLlan Ali.eettin Be
yin bu talebi mahkemece tetkik edil
mİ§ ve isteği kanuna uygun görülerek 
bin lira kef.,Ietle tahliyesine karar 
verilmittir. Ali.ettin Bey serbea hıra • 
kılmıttır. 

M. Piyos'un davası 
Ünyon sigorta kumpanyası müdü

rü Antuvan Piyos Efendinin Ticaret 
gazetesi sahip ve ne§rİyat müdürü mü 
tekait babryie zabHlerinden İrfan B. 
aleyhine açtığı balıııret davasına dün 
üçüncü ceza mahkemesinde devam e
dilecekti. Fakat irfan Beyin vekiHeri 
Aziz ve Besim Şerif Beyler mahkeme· 
ye gelmemitlerdi. Mahkemede yalnız 
avukat Mustafa Hayri Bey bulunuyor 
du. Mustafa Hayri Bey veki.leti henüz 
deruhte ettiğini, evrakı okumadığını, 
davayı bilmediğini söylemi§, dosya • 
nır tetkiki için 3 gün mühlet istemi§· 
tir .• Mahkeme bu talebi kanuna mu • 
vafık bulmuş, suçlu vekilinin dosyayı 
tetkik edebilmesi için davayı 3 ki.nu
nuevvele bırakmııtır •• 

Tal at Ef. beraat etti 
Kaçakçılar filminin yapılma11 ea • 

ııasında idare ettiği otomobilin dev .. 
rilmesi ile Arıak Karakaı Efendinin 
iılümüne sebep olmaktan suçlu Darül
bedayi aktörlerinden ıoför Tali.! Ef. 
nin muhakemesi diln Ağır cezada ne 
ticelenmi§tir. Bu davada müddeiumu • 
mi Talat Efendinin batalı olmadığını 
söyliyerek beraet istemiş, fakat iddia 
vekilleri ceza ve tazminat talebinde 
ısrar etrniılerdi. Müdafaa vekillerinin 
b.,raet talebinden sonra mahkeme be 
yeti keyfiyeti müzakere elmit ve Ta
lat Efendinin beraetine karar vermi§
tir •• 

iki yankesici 
Dün Sultanabmet birinci sulh ceza 

hakimliğine iki yankeoici teslim edil
mittir. Bunlardan birisinin iami Ah • 
met, diğerinUı ismi Hasandır. Gerek 
Hasan, gerek Ahmet yankesicilik ya
parken cürmüme§but halinde yakalan 
mı~lardır. Hakim bunlar bakkınd.ı 
tevkif karar• vernıis, ve dava doaya1a
rıPı asliye ceza m~hkemesine gönder
miştir. 

Cura mler de, dava'ar da azaldı 
Son günlerde c"za mahkemeleri'>· 

de pek llZ dava r<'yet ediln.~ktedir. 

1 

Bunun sebebi son ııf kanununun tat. 
bikatıdır. Ciinnünüıı icap ettirdıgi ce
z.a bet ı.encyi 6' ~meyeıı maz:tuııların 
davaları 6abıkalar soru~ınası karari • 
le talik edilnıckte, rabıka cevaplan 
gelince de ciu~mr.da tak.bat )apıl • 
masma mahal kalmadığı kararı vPrİI • 
mektetdir, Nlahkemelerdeki dunlar 
üçte ilci niabetinde azalmaktadır. Af 
kanunununJ.an sonra cürum iş.leycrı 
ler de azalı•ıı§tır. 

Eroin fabrikası işletenler 
Gümrükteki sekizinci ibtiaaı mah

kemesinde, dün bir çok davalar rü • 
yet edilmittir. Kalynocukulluğunda 
meydana çıkarılmıı olan gizli eroin 
fabrikasını itletmekle maznun Gala • 
tada Cümburiyet ıapka mağazaaı sa
hibi Marko, Landros Efendiler ve rü
fekaaının muhakemelerine devam e • 
dilmiı, müddeiumumi Bey büli.aaten 
§U iddiayı dermeyan etmittir: 

"- Eroini meneden 2253 numara
lı kanun 8 haziran tarihlidir. Halbuki 
ıuçlulann fili bu taribtbn sonradır • Bu 
itibarla suçlan afe ti.bi değildir." 

Mahkeme, bu husuataki kararını 3 
ki.nunuevvelde bildirecektir. Bu itin 
auçlulan, af kanunundan iatifade e • 
dip etmiyecekleri anla§ılmcaya kadar 
tahliye edilmiı bulunmaktadırlar. 
Bunlardan Landro• Efendinin paaa -
portauz olarak dlin Avrupaya hareket 
edeceği haber alınmış ve aekizinci ib
tiaaa mahkemesi müddeiumumiliğinin 
iıarile hareketi menedilmiıtir. 

Mahkemenin, 3 ki.nunuevvelde ve 
receii karara göre, vaziyetleri tavaz
zuh edecektir, 

Limon davası 
Limon Kralı Diyamandi ve rüfeka

aının da dün ıekizinci ihtisas mabke· 
mesinde muhakemelerine devam ediJ
miı, 25 celae geçtiqi halde ehli hibre
nin henüz tetkikabnı ikmal ve raponı
nu mahkemeye tevdi etmediği için 
muhakeme baıka güne kalmıthr. 

Tashihi karar talebi 
Mabkemei temyiz, 2253 numaralı 

kanunun meriyetinden sonra vuku bu
lan bir eroin kaçakçılığı maznununun 
af kanunundan istifade ederek tabii • 
yesine karar vermİ§tİ. Sekizinci ihtisas 
mahkemesi, inhisara ti.bi maddelerin 
kaçakçılığını yapanların aften istja -
de etmemesi li.zongeleceği kanaatile 
Adliye vekiletine müracaat etmiş, ve .. 
ki.Jet te bu noktai nazarı muvafık bul 
muştur. Bunun Üzerine mahkeme, suç .. 
luyu temyiz karan veçhile tahliye et· 
mekle beraber, temyiz kararının tas
hihi talebinde bulunmu§tur. 

Belediye tahsilatı 
Yeni sene içinde yapılması 

tamim edildi 
Bekayaya kalan vergilerin tahsil 

edilmediği ve bu yüzden bir kısım va
ridattan aarfmazar edilmek mecburi
yeti basıl olduğu anla§ılmı§tır. Beledi
ye §Ubelere bir tamim göndererek bü
tün tahıi18bn ait olduğu aene içinde 
yapılmasını bildirmi§tir. 

Şehir bandosu mUdUrlUğU 
lstanbul Şehir bandosu müdürü 

Hulusi Bey iatifa etmittir. Yerine ve
kaleten belediye seyyahin §ubeai mü • 
dürü Ekrem Bey tayin edilmİ§tir. 

Pollete 

Küçük hırsızlar 
Y enicami minarelerindeki 

kurşuni an 
soyarlarken yakalandılar 

Dün Y enicamide garip bir hırsızlık 
olmuı ve bu hırsızlığın üç mühim talı· 
aiyeti yakal&nm1ttl.r. Hırsızlık Y enicımıi 
in minarelerinde yapılmsıbr. Hırsızlar 

ya§lan on beti Ejeçmiye.. üç çocuktur. 
isimleri Abdullah, Rıza ve Muharrem 

dir. Bu çocuklar Y enicamiin minarele
rine çıkarak kurpınları çal-1< için tır
manmaia batlaımtlar. Fakat bu sıra
da bunlar görülerek yakalammıılardır. 
Bu kadar garip bir hırsızlığa ilk defa 
tesadüf edilmeklıedir. 

Bir taarruzun mukakelesi 
ve tetkiki 

Eminönü..& Li.tife Hanımın evine 
Ra§İt isminde biri taarruz etmİf ve ai· 
zma geleni aayıp dökmeğe batlamıı. Fa
kat o 11radıı. evden Hamdi isminde biri 
çıkarak Ratidi bir iyice döğmÜ§ ve sol 
katı üzerinden yaralallll§tır. Polis La
tife, Rafit ve Hamdiyi yakalamııtır. 

Bir şoförde tabanca 1 
Evvelki ~e :zabıtla Sirkecide §Üp

he üzerine bir otomobili durdurmuı ve 
içinde arqtırma yapmııtır. 1101 numa
ralı otomobilin ıoförü Mazharın üze
rinde bir tabanca bulunduğundan hak
kında tırhkikata batlanmq1lır. 

Poliste teftiş ---
7 müfettiş emniyet işlerini 

teftişe başladı 
Mülkiye ve emniyet müfettiıleri iki 

giindenbeıi lstanbul Emniyeti Müdür
lüğünü teftit etmektedirler. 

Teftiı Tevfik, Talat, MümJaz , Fa
ik, Sahir ve Cavit Beyler tarafından 
yapılmaktadır. 

Aldıimuz malumata göre, timdi i
kinci ıubede yapılmelı:ta olan Uıftİ§ di
ğer ıubelere de te,mil edilecektir. 

Mülkiye müO,,tt&ılerinden Hqim B. 
de bu itle metgul olmak üzere Anka· 
rsdan şehrimize gelmiıtir. 

Reımi makamattan aldıimuz ma
lôma\J.ı göre, teftiı, her hangi vaki ol
mu§ bir ihbar veya auiistimal üzerine 
yapılmaktadır. 

Blllldan iki sene evvel de poliste u
mumi bir teftit yapdmı§llı. Şimdi de 
umumi teftite tüzum görülmü§tür. Tef. 
ılı iki aene evvel kalınıı olduğu nok
tadan baılamıflır. Teftiıte icradan ge
len kararların aüratle infaz edilip edil
mediği, birikmiı itler kalıp kalma.ılığı 
umumi auret!te tetkik edilmekte olup 
noksanlıklar, usulsüzlükler varsa mey
dana çıkarılacaktır. 

En eski bina yıktınlıyorl 
Beyazıtta Sabhaflar kapısında ve 

Beyazıt imaretinin m.ı!ıali üzerinde kır
mızı boyalı ab§ap bir bina vardı. Pek 
harap bir vaziyette bulunan bu bina 
lstanbulun en eski ab§&p binası idi. 

Padi§&b Beyazıt) bu binayi Beya
zıt dairei ....ımyen ohu-ak inıa ettİnnİ!, 
bugünkü evkafın terr(?lleri orada kurul
muı ve bu bina epey zamartdanberi met· 
ruk kalmtıtI. 

Bina aon zamanlarda yıkılmaya yüz 
lubnuf, eslıilliinin bir kıymeti olduğu 
diİfÜnülerek tamir edilrneai tasavvur e
dihniı, fakat\ - l:blki de fazla para ıri· 
deceği için - tamirden sarfınazar edil
mi§tir. 

Bina yıkılarak bazı kazalara sebep 
olması da muhtemel olduğu için yıktı
nlmaundan bqka çare görülememiıtir. 

Bunun için lsıhnbulun en eski ab§&p 
binası olan Beyazıt dairei vakfiyesi 
yıktınlmı§tır. ---Vapurculuk şirketi dört 

vapur alacak 
Türk vapurculuk ıirketinin yeni 

vapurlar mübayaaaına karar verdiği .. 
ni yazmııtık. Şirkete müteaddit ecne
bi gruplar tarafından vapur satı§ı tek 
lifleri viki olmu§tur. Bu teklifler tet
kik edilmektedir. Şirket, ıimdilik 
dört vapur mübayaa etmek istemek • 
tedir. 

-o--

Kar yağacak mı? 
Üç gün evvel baılayan yağmurlar 

dün de devam etmi2tir. Yağmurun bu· 
gün de devam edeceği muhtemeldir. 
Kandilli rasathaneainden aldığımız ma 
li'.imata göre rüzgir fİmalden 18 met· 
re aüratle ea.mektedir. Hararet derece 
si dün dörde kadar dütmüıse de kar 
yağmak ihtimali yoktur. 

j 
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Ne ile uğraşıyoruz? 
Ticaret, hele '" zamanda, aslanın 

ağzından yiyecek almaya benzedi. 
Herkes bir lokma ekmek kazanmak 
için bin tür)ü çareye bat vuruyor .. Ki· 
misi piyanko yapıyor, kimisi tekerin 
içine niyet koyuyor, kimisi ikramiye 
veriyor. Velhasıl pembe elmaa gibi 
kıymetlenmit olan tek mÜ§leriyi avla 
yabilmek için ne Jizımıa onu yapıyor. 

Bu arada bir takım gözü açık olan
lar da ecnebi malı arayan müıteriye 
yerli malını ecnebi malı diye sokmuş· 
lar ... Vay efendim! Şimdi kıyamet ko 
puyor ..• Neden bizim mallarımızı ya• 
bancı mal diye aatalnJar? !. 

Dünkü (Akıam) da Necmettin Sa
dık Beyin pek haklı iliıtiği gibi mem
nun olacağımız . bu hadiseyi kabahat 
addetmekteyiz. 

Ben bu itlerin içinde biraz kıskanç
lık kokusu MOziyorum. Bakınız •. Falan 
teker fabrıkası niyetli teker yapıyor
mu§. Falan çikolata fabrikası ikrami
ycli çikolata aatıyormuı... Falan te
kerci de hediye veriy.;rmu§... Hemen 
aleyhine tikiiyet ediliyor ve işin gari
bi ticaret odası, ticb ret müdürlüğü de 
bu tiki.yelleri dinliyor ve bunlarla meı 
gul oluyor. 

Dünyanın her t .. rafında bv tekil • 
de ikramiye, hedil e dağıtan veya 
müıteriaini eğlendirecek resimler, 
yazılar veren ticarethaneler vardır. 
Neden bizde olmaaın? .. Çünkü bu, ni.
metru bir rekabet imit ! . Bot ve mi.na 
uz lif. Aul ni. metru rekabet, böyle 
tiki.yellerle hasmını iz'aç etmektir .• 

Yerli malların ecn<.bi malı diye 
aablmasına gelince; ben geçenlerde 
yan resmi bir fabrikanın sattı mağa
zaaında yün fanila aradım. Bana gÜ· 
zel bir fanila çıkardılar. Üzerinde 
İngilizce (halia yün) damgası vardı •.• 
Neden ecnebi malı sattıklarını sor
dum. Malın yerli malı olduğunu fa
kat çoğu mÜ§teriler;n İngiliz fanili.
aına saplanıp kaldıkları için onlara 
bu damga ile yerli malı aattıklannı 
söylediler.. Pek m.,mnun oldum .. 

Diitüncelerimizi biribirimizin a
leyhinde kullanmak için çok defa ke11 
dirniz kurduiumuz mevhum hamiyet 
kanunlarından aıyırarak afaki bir ha· 
le getirirsek bir çok hareketlerimiz 
de bugünkü iddialarımızı yıkacak 
karakterler buluru7. Şimdi kapandı, 
geçti gitti, li.kin sorarım aiz.e; latan
bul yerli mallan sergisine kahveyi ka
bul eden sergi komisyonu bize bu
nun için ne sebep göıterebilirdi?. 
Hiç .. Diyecek ki: 

- Yerli ate§ ve yerli emek ile 
kavruldu ... 

Ve böylece bir ecnebi metaını yer. 
li malı kılığına sokuyoruz .. 

ltimize gelince; yaptığımız bu 
tevili ben de bof görürüm. Amma ayni. 
geni§ mezbepliliği ticaretin d:ğer fU· 
beterine de tatbik etmeliyiz.. Yerli 
malımızı eğer bir t~ccar ecnebi malı 
diye •atabiliyorsa bırakın sat!ın ! . 
Belki bu - Necmettin Sadık Beyin 
dediği gibi - biraz gayri ahlakidir. 
Fakat tamamen iktıaat ve rekabet 
kanunlarına uygundur. Bizim de 
menfaatimize muvafıktır. lngiliz ku· 
maşı diye piyasaya gelen bir çok mal 
!arın Belçika ve Çekoslovakya fabri
kalarında y:ıpılıp :izerlerine lngiliz 
damgası vurulduğunu kumatçılardan 
öğrenebilirainiz •. 

Benim anlayamadığım ve ıüpbe
aiz bqkalarırun da bana anlatamıyacMı:
lan cihet bu itte bizim ettiğimiz za
rarın ne olduğudur. Guya giimrük 
muhafaza letkili.tı §a§ırtyormu§. E
ğer gümrük muhafaza te§kili.tı yerli 
maliyle ecnebi malını böyle Üzerinde· 
ki damgalarla anlıyorsa vay halimi-
ze ••• 

Gazetelierden biri diyordu ki; bir 
malı olduğundan batka mahiyette 
göatererek aatmak kanunen bir cü
rümdür. Böyle İae karpuzu kurabiye 
diye satan, Yapınc&ık üzümüne Çavut 
( ! ) diyen ve Silivri yoğurdunu kay
mak diye bağıranlt.r hapishanelik o· 
lacaklar demektir ... İtimiz mi yok ya· 
bu?!. 

FELEK 

Telgraflar okunamaz 
hale geldi 

lstanbul Merkez telgrafbanesinin 
tevzi ettiği telgraflar §U son günler -
de tahammül edilmiyecek derecede 
fena ve okunmaz bir hale geldi. Bir 
hükümet müessesesinde çalıtan me -
murlarm bu hizmetin hükUmet ıerefi
ne uygun o,acak tekilde yapıl.masına 
dikkat etmeleri ilk vazifeleridir. Bu 
telgrafbaneııin bugünlnde gazetemi
ze gönderdiği telgraflardaki harflerin 
bozuk, kırık ve pisliği §Öyle dunun 
Ankaradan, yani bJ.kUmet merkezi -
mizden gelen telgrpflann kelimeleri 
bile anlatılmıyacak kadar karı§ık ve 
fena alınmaktadır. Eğer bu telgraf -
1;.r bir ecnebi memleketten çekilmi§ 
olu, orad türkçenin anlaıılır bir dil 
olmadığını bu bozuklı;klara bir özür 
olarak kabul edebilirdik. Li.kin bü -
lrumet merkezimizden lstanbula türk
çe çekilen telgraflarda da böyle karı
tıHıklar olursa, telgraf kağıtlarının 
;· 7<rindeki { büki'imct telgraf mubabe 
re tından meıul değildir) sözünün mi. 
i"t.sı kalmaz . Çünkii hükôınet namına 
bu işi yapmakta olan telgrafbanele -
rin muhabereyi doğru dürüst yapma· 
lan §Arttır. Bu §art''llaalesef bizde te
min edilememektN1İr. lstanbul tel • 
grafbaneai bu telgrafların Ankaradan 
yanııt verildiğini iddia edemez. Çün
kü muhabere memurları türkçe yazı .. 
lan ielgraflarc."a yanlı§ ve minaıı.z bir 
keli.m~ görürlerse sormak ve onu an
la,ılır ~ekle almakla mükelleftirler. 

Çcktand;r bizi sıkan ve İ§lerimizi İş· 
kal eden tiıı hAle bir nihayet verilece. 
ğini ve telgraf muhaberntında ku~l..ı. 
nılan, türkçe olm:>yan majüskül had· 
~er yerine küçük Ti"ırk harflerinin te:-. 
ci.ı ediJeceğ ni ümi. elmekteviz. 
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C İktisadi bahisler ) 

Şimendiferin iktısadi büyük kıymeti 
Cümhuriyetimizin şerefli muvaf- J 

fakıyetlerinden birini hiç şüphesiz 
kendisinin yarattığı şimendiferci
liği teşkil ediyor. Bu münasebet
le cihanın takdirini kazanan De
mir Elin idaresindeki çelik ağ si
yasetinden memleketimizin gitgide 
göreceği büyük faydaların en bü
yük bir hülasasından dahi bahset
mek, şayanı ehemmiyettir. 

Simendiferler makinelerin icat 
edÜdiği asırda vücuda gelmiştir. 
Zaten onlar da birer makine değil
midir? Tıpkı makinelerin sanayi 
sahasında yaptığı büyük tahavvül
ler aibi, simendiferler de münaka-,. . 
lat sahasında mühim tebeddüller 
vücuda getirmiştir. iktisadi sahaya 
da hiç bir icadın tesiri şimendife
rinki kadar dokunmamıştır, ve ci
han iktisadi:ıı:atınm bugünkü terak
kıyah da ancak şimendifer dolayı. 
sile mümkün olabilmistir. Bugün
kü milli iktisat devri~den evvelki 
milletler arasındaki teşrikimesaiyi 
vücuda getiren beynelmilel serbest 
iktisat devrini filen tesis eden a
millerden biri gene hiç şüphesiz 
şimendifer olmuştur. Filhakika es
kiden de bir dünya ticareti mevcut 
idi. Fakat bu ticaret yalnız vesair 
mücevherat kıymetleri çok yük
sek olan ziraat eşyalarına ve kah
ve, çay gibi müstemlekelerden geti 
rilen "ekzotik,, maddelere münha
sır kalıyordu. Memleket dahilinde 
yetiştirilemiyen diğer maddeleri u
zaklardan getirmek çok pahalıya 
mal olduğundan, bu gibi eşyalar 
gayet az kimseler tarafından geti
rilebiliniyordu. Bu itibarla her şeh
rin halkı yalnız civarda yetiştirile
bilen veya yapılabilen malları sar
f edebilmekle iktifa ediyordu. Ça
buk bozulabilecek maddelerin İs· 
tihsalatma gelince, bunlar ya istih
lak mahallerinin pek yakininde ye
tiştiriliyor, yahut ta buna imkan 
yoksa bunların istihlakinden vazge 
çiliyordu. İşte bu sebepten dolayı 
en ufak bir şehir dahi kendisine 
mahsus büsbütün kapalı bir nevi 
iktisat yapıyordu. Fakat bu vaziyet 
şimendiferin teessüsüyle tamamen 
değişti. Artık malları pek uzak 
mıntakalara dahi ucuza nakledebil 
mek imkanı hasıl oldu. Piyasalar 
faaliyetlerini genişleterek gitgide 
bütün dünya ile rabıta tesis etti. 
Bu suretle ham ve mamul madde
lere mahsus ayrı ayrı cihan piyasa
ları vücuda geldi ve bu tekamül 
milletler arasındaki teşrikimesaiyi 
kolaylaştırarak serbest iktisat dev
rini açmıştı· 

vesile olur, büyük sanayii vücuda 
getirir ve binnetice İstihsal masraf
larının çok farklı bir surette düş
mesine amil olur. Sonra her türlü 
mamulatı emniyet ile taşıdığından 
münakalattaki rizikoyu azaltır ve 
sürat sayesinde de i9leri ve binne
tice sermayeleri çabuk devrettiğin
den faizden kazandırır ve nisbeten, 
az sermaye ile büyük işlerin yapd
masını mümküıı kılar. Nihayet bu 
suretle ifrat şeklinde .fazla isteni
lebilecek kazanç miktarını düşü
rür. 

Şimendiferin diğer büyük hiz
metlerinden yarınki yazımda bah
se devam edeceğim. 

Kumaş sanayici Dipl· Kim. 
Hayri SUREYY A 

H•ıııııııııııııııııııııııı11.ııı111ıııı•ıııııuıı11111 111-

LSIH Ht~_ ::: 
1 

,, ...... ,,, 
::: OGUTLER"J 

Ayak üşümesi 
Kışa mahsus umıım.İ derilerden bi .. 

ri de ayak üıümesidir. Bu yalnız mad 
deten değil, manen ve mecazen de 
böylece doğrudur. Çok kimseler ayak 
üşümesinden kışlan o kadar mütees• 
sir olurlar ki, ekseri günler onlar için 
azap ve istirapla geçer. Ayak üşüme
si deyip geçmemeli. Yerine göre &

hemıniyeti pek büyüktür. Merkezi de
veran i(I' muhit ve etrafı deveran ar.,. 
aındaki muvazene hozulmuı demek
tir. Sıhhat ve hayatın bu itibarla nor
mal seviyeai dütkün bir halde bulu
nur. Filhak!lra bir PV halkının ayakla 
rı aıcak ise alelade rahatsızlık ve 11-

kıntılardan pek azı o eve gİrmeğe frr 
sat bulabilli-. Bunu.~la beraber ayak· 
ların scaklığı maddi olmaktan ziyade 
ruhi tesiri itibariyle fazladır. Ayak ü
§ümesi çok defa bir milletin hayatına 
ve tarih safhasının değişmesine sebep 
olmu§tur. 

1918 senesinde Alman milleti böy
le bir ayak üşümeıi nöbetine tutul
du. Masa başında biriç ve pöker gibi 
kağıt oyunu oynıyanların bu ayak Ü· 
şümesinin k8.ğıt kadar oyun Üzerine 
de tesiri olduğunu bilirler. Filhakika 
mühim ve müstacel bir takım hayati 
meselelerin hallinde ayak Ü§ümesihin 
pek mühiru rol oy,,adığı vakidir; sı· 
cak ayak, serin kafa ile insan iyi dil 
§Ünür, iyi karar veı ir. Hararetli kafa 
ile İnsan bir şey yapar ise de donmut 
ve uyuşmu§ parmaklar, üşümüş ayak 
lar İnsanın ~ebat ve mukavemetini kı 
rar ve hiç bir şey yapmağa muktedir 
olamaz. 

Ayağını sıcak, başını serin tutar i- \ 
sen hayatın maddi ve manevi bir çok 
elem ve kederlerinden masun bulu-
nursun. 

Büyü hada 
Dr. ŞUKRO 

Konferans 
Viyana'lı Dr. Herman Feodor Kver· 

giç 'llarafından St. Benoit lisesinde 3 
kanunuevel tarihinde saat akşam yedi
de bir konferans verilecektir. Konferan
sın mevzu şudur : Prof. Frend~in psi
kanalizi ve Türkiye'de lisan tedrisatın· 
da yapılabilecek tatbikat. 

St. Benoit lisesi, Galata'da Lüleci 
hendek 213, Teke sokağındadır. 

FARUKİ 
GÜZEL KOKULAR 
Fabrikasının deposu : İstanbul-

. da Sultanhamamı meydanında
dır. Beyoğlunda Karlman geçi
di, Ankara' da Moda Pazarı, İz. 
mirde Şemsi Hakikat mağaza
sıda başlıca satış yerleridir. 
Başka şehirlerden alıp satmak isti
yenler Su ltanhamamındaki merkeze 

Dahilde imal edilen bir maim 
piyasa kıymeti üç amilden müte
şekkildir. Bunların birincisini ha· 
kiki maliyet masrafları meyanın
da ham ve yardımcı maddelerin 
bedelleri, işçilik ücreti vesair istih
salat masrafları teşkil eder. ikin
cisi ise, bu maddelerin celbi ve 
mamulatın sevki için sarfedilen 
nakliye ücretlerinden teşekkül e
der. Nihayet diğeri de mamulatın 
istihsal mahallinden en son müs
tahsile varıncaya kadar geçeceği 
ellerde bırakacağı kazançlardan 
ibarettir. Şimendiferin tesiri mez
kur üç amilin her birine ayrı ayrı 
dokunduğundan bu suretle azalan 
masraflar yüzünden malların pi
yasa fiatleri de çok tenezzül eder. 
Çünkü bir kere şimendifer sürü
mü arttırdığından fabrikalarda is 
ve İstihsal bölümlerinin tatbikin~ 

.. _~buyursunlar. (10129).ıı••ııııi 
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bir kavga etti. Reşit Bey onu kapı 
dışarı etti. Şimdi dargınlar ama 
kadın araya adamlar koyup barış
mak istiyor. Kaşarlanmışın biri. 

-· Kadın şimdiye kadar Reşit 
Beyle beraber mi oturuyordu? 

- iki yıldanberi. 
- Peki niçin kavga ettiler aca-

ba? 
Ali Efendinin dudakları bükül

dü. Beyaz uzun kaşları kalktı. Ma
vi donuk gözleri yüzüme dikildi .• 

-Kadın seni kıskandı galiba. 
Çünkü sen yazıhaneye geldin ge
leli bu patırdılar eksik olmadı. Git
ti. 

Yüzüme kan çıktığını hissettim. 
ihtiyar adam gülümsedi: 
Yok kızım, bunda senin 1çın 

utanacak bir şey yok. Sen gelip te 
Reşit Beyi baştan çıkarmadın ya •. 
Pis karı gül gibi genç kızla kendini 
bir tuttuğundan utansın. Seni yazı 
haneden çıkarmak için Reşit Beyi 
çok sıkıştırdı. Hatta bana bile kaç 

kere Reşit Beyden gizli tenbihler 
etti. 

- Ne gibi? 
ihtiyar adam bahsi buraya ge

tirdiğine pişman olmuş gibi durak
ladı. Sonra başını iki tarafa sallı. 
yarak izah etti: 

- Kendi içi fesat, herkesi de 
öyle zannediyor. Senio yazıhane
ye gelişin onu şüpheye düşürmüş. 
Sözde sen geldikten sonra Reşit 
Bey ona karşı muamelesini değiş
tirmiş. Halbuki sağ olsun bizim B. 
merhametlidir. Onu sevdiğinden 
değil, acıdığından bakıyor. Amma 
işin içine böyle kötü bir kıskançlık 
girerse kim olsa tahammülü kal-
maz. 

- Peki bu hanım sana neler söy
ledi Ali Efendi? 

Senin aleyhinde Beyi kıskırtmak 
için kendine göre akıllar Öğretme
ğe kalktı. Sözde sen Beyin göziine 
girersen yalnız kendisini apartı
ınandan değil, beni de yazıhane-
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I• nka"' re ılık Otuz yaşına gelmiş, üç senedenbe- y u· • 
ri de dul bir !{adın .. Eh, yeni bir ko· · 

Geçen gün harpten önceki genç ca aramağa yerden göğe kadar hakkı 
nesilden bir münevverle konu§uyor- vardır değil mi? Beri taraftan da o-
dum. Edebiyat mevzuu üzerinde bat· tuz dokuz yaşında, karısı iki sene ev- Şimdiye kadar sinemanın vücuda getirdiği en· şayanı hayret t:ser 
lıyan mübahasemiz, daha ilk sözler• vel ölmÜ§ bir erkek .. Eh, onun da el-
de bir münakaşa hı>Jine girdi ve bir bette yeniden evlenmeğe ha!<J<ı var. Baş mümessili: K L 1 V E B R O O K 
müddet sonra, aramızda hiç bir hu- işte Nim.-ı Hanımla Arif Bey .. Ta· Bntün dnnva müııakkitleri bu eıerin senenin en güz~! filmi 
susta anlatmaya imkan vermiyecek nıştılar, uz"n müd·fot konu§tular, ni· olduğunda ittifak etmişlerdir. Bllyllk bir heyecan içinde insanı 
kadar geni§ ve hudutsuz bir dÜ§Ünce hayet evlendiler. sarsan bu eser, hayatını yürüyüşü içinde geçmektedir. 
ve telakki farkı olduğunu görerek Nimet Hanını üç aene o kadar tat- y Ü R Ü y Ü Ş 
münakaşadan vazgeçtiın. lı geçirdiği bir hayatın hatıraları İ· 

Muarızım bizim memlekette d'!.i, çinde bocalandı, durdu. Nihayet yere 6 aydan beri PARİS ve LONDRA'da gösterilmekte vs bütün 
ma görmeğP. alışm•~ olduğumuz siste bakan gözleri yavaş yavaf doğrulma 
malik inkarcılardan biriydi. Evvela ğa ve alemi görmeğe başladı. ilk de- rekorları kırmaktadır. (104.82) 
Türk edebiyatı diye biı:.. şey mevcut fa gördüğü alem de Arif Bey oldu. 
olmadığı noktasından fikir müdafaa- Arif Bey çok •empatik bir adam· 
sına kalkışan bu münevver bütün dı. O da iki sene ölen karısının arka 
genç nesli clrumamak , okuduğunu omdan ağlamışllı. Bu ne kadar gecik-
haznıedememek, y:mhş düşünmek ve sin! .. Şimdi b~ nevi dertler bir otomo 
fena yazmakla ittibam ediyordu. bil gibi geçip gidiyor. Evvelce kansı 

En müptedi bir gençten daha çet· ile çok iyi geçinmiş bir adamdı. Yine 
refil bir ifacYeyle makaleler yazan bu ona benzer bir saadet unsuru ile eski 
dünün genci fena ve bozuk bir üslUple hayatı yenilese, diye düşünüyordu. Bu 
yazan genç muhaIT1rler diye zikretti.. düşünce içinde Nimet Hanmı karşısı-
ği isimler arasında üalU.p hususunda na çıkınca, kararını vermekte geçik-
titizliği ve muvaffakiyetiyle .;;hret al medi. 
mış bir ismi de sayJı. Kendisine bu Nihayet her ikisi de defterdeki ma 
muharrirden ne okumuş olduğunu sor zi sahifelerini kapattılar, evlenmek 
duın. Bir çok şeylt>r okumuş olduğu suretiyle yeni sahifeleri açtılar. 
tarzında müphem bir cevap verdi, fa. lzdivaçlı>rmın ilk zamanlan pek 
kat hiç bir kitabının ismini bile zi!w. şen geçti. Her ikisinin de bu hayatta 
redemedi, çünkü o sanatki.rın yazdı· şahsi tecrübeleri vardı. Senelerce mu 
ğı eserlerin isimlerini bile bilmiyor- atta! kalan aşkın bu suretle yenileş · 
du. mesi, her ikisini de gençleştirmişti. 

Edebi etüd1er ve 1l>lakkiler hakkın- Fakat yavaş ya~aş bu yenilik zev 
da uluorta bir çok fikirler ortaya at· ki eskiyince, her biri kendi iliyadına 
tı, fakat bütün kanaatleri o kadar sis- daldı. 
temsiz ve karışıktı ki, neyi müdafaa Arif Bey iyi konuşan bir adamdı. 
ettiğini öğrenmeğe imkan yoktu. Ci.. Canlı, 'eğlendirici, giildürücü. hik8.ye-
han edebiyatında d .. vir açmıt olan bir 1eri, nükteleri, latifeleri çoktu. 
çok büyük garp ediplerinin isimlerin.. Buna rağmen, eski kocasını hatır• 
den bile haberdar olmıyan bu peri· lıyan karısı ~öyle düşünüyordu 
§an dimağda sabit ~., sistemli olarak - Canım, bu adam neden krava• 
yalnız bir şey mevcuttu: inkarcılık. tı böyle bağlar Saçı almın•n üstüne 

Garbı beğenen ve milletinin her pek münasebetsiz au,;iycr. Sonra in-
yaptığı şeyi inkar etmeyi prensip ta· san bu kadar yüks,.k yakalık kulla-

nır mı? Her yaptırdığ< yeni kostüm-
nunıı olan bu adam her şeyden Ünce de ceketler krovaze.. Halbuki tek 
garp mantığının bütün kıymetleri ara düğmeli yaptırırsa daha uzun boylu, 
mak, meydana çıkarmak ve takdir et daha zayif gözükecek. Hele koyu lru 
ınek esasına .sadık kaldığını bilmiyor maşlan .sevme~i yoh: mu? Hiç te ho-
ve yurttaşlarının hiç bir şeyini beğen şuma gitmiyor. Açık renk insanı da-
memek sakim adetinin, şarkın kendi- ha çok açmaz iDi? 

ni küçük görmek zihniyetinin bir de- Fakat zavaU. Nimet Hanım kendi 
vamı olduğ.mu anhyamıyordu. Muan si hakkında kocasmın da ne düşündu 
•umın kıymetleri ö;çmek için pek tu- ğünün farkında değildi. Arif Bey de 
haf estetik kaideleri vardı. Bir eserin kendi J<en'1ine şöyle düşünüyordu: 

- Bu kı:ıdm güzel, iyi, iyi amma, 
ne fikrine, ne müdafaa ettiği teze, ne neden bu kadar yiôksek sesle konu
de deruni ahengine. ehemmiyet veri- . fuvor? Sanki her söz söyleyişinde in 
yordu. Okuınaya başladığı bir yazıda sana emir verir gibi bir §ey.. Sonra 
bir tane "binaenaleyh" veya bir iki .... çlarını ne diye bu kadar kabartır. 
tane "ve" ye rastlarsa bunun derhal Halbuki ba,.ık b;r Qndelasyon yapsa 
o eser hakkında berbat hükmünü ver kendisine daha çok yaraşacak. Du
mek için kafi olduğunu söyliyor ve daklarına da öyle ruj koyuyor ki .. O 
bu hükümleri verirken garbın son es- minyon dudaklara ruj koymasa daha 
tetik kaidelerine uyduğunu iddia et• çok iyi olacak. Neye hu kadar böyle 
rnekten de çekinmiyordu. tabiilikten ayrılıyorlar, bir türlü anla 

Böyle marazi sabit fikirlerin bir madım. 
münevver dim.ağına_yerleşmesi onun Arif Beyin kar.ısrnı böyle için iç.in 
bütün düşüncelerini ve o düşüncele- tenkit edişi eski kPTısına benzemeyi-
rin neticesi olan hükümlerini nasıl şinden ileri geliyordu. 
yanlı~ ve mana.sız bir yola götürece.. Nimet Han:mın da kocasını tenkit 
ğini tahmin etmek güç değildir. edişi, Arif Beyin e~ki kocasına benze 

Su inkarcılık zi~niyetin.e daha faz. meyişindendi. 
la genç yaşta büyük projeler tasarla- Her sofradan kalkışlarında birbir-
dığı hal<le sonra bunların hiç birini !erine manalı manpJı bakarlardı. 
tahakkuk ettirememiş olanlar da Arif Bey bir gün sordu: 
rastlarız. Kendi muvaffakiyetsizliği- - Neye öyle b"kıyorsun? 
ni ve inhizamıru bütün memleketin -. Şu h~p önür..e dÜ§eıı saçlarına 
sanatkarlarına teşmil ederek, onları bakıyorum. Halbuki saçlannı şöyle 
okumaya Iüzuın görmeden ittiham e- yukarıya do~ru ta.Yasan, sana daha 
denler hep bunların arasından çık- çok güzel yakışacak. 
mıştır. - Sahi, öyle mi? 

1 

Yaşar NABi 

İş ve İşçi 1 
Milliyet bu sütunda İş ııe İ§fİ isli· 
yenlere tavassut ediyor. lf ve iıçi 
isliyenler bir mektupla lı büro
muza müracaat etmelidirler. 

İş arayanlar 
INGILIZCE LiSAN VE EDEBiYAT 

DERSLERi 
Yirmi sene lngilterede tahsil eden 

bir madmoiselle isteyenlere ders ver
mektedir. isteyenlerin Sakız ağaç cad
desi 29-2 numeroya tahriren, veya şifa .. 
hen müracaatları. 

den attırabilirmişsin ... Dedim ya,bu 
Nermin denilen mahluk fitne,, fe
sat kumkumasıdır.. Amma kork
tuğuna kendi uğradı. Bey ona peka 
la bakıyordu. Fakat kafir kadın 
rahat durmaz. Günde belki bir 
iki kere yazıhaneye gelir. Bey kim
le konuşuyor. Kimler telefon edi
yor. Kaç para kazanıyor. Boyuna 
arar, sorar. Nihayet Beyin de sab
rı taştı. evvela yazıhaneden ayağı
nı kesti. 

- Eskiden sık sık gelir midi? 
- Dedim ya günde iki kere, 

üç kere ... Sen geldikten sonra Bey 
belki bir terbiyesizlik eder, senin 
kalbini kırar diye yazıhaneye gel
mesini menetti. Fakat ne zaman 
gitsem hemen sorar, o kız ne yapı· 
yor, beyle nasıl konuşuyor. Kim· 
!er gelip gidiyor, velhasd ben de 
bıktım usandım. Kim bilir neler 
yapmış ki nihayet o da dayanama
dı hiddeti merhametine galebe et
ti. Apartımandan da kapı dışan 
etti. 

- Ne zamandanberi? 
- On günden fazla.. Zannede-

rim bey artık barışacak gibi değil. 
Çünkü son defa iki bin lira verdi. 
(Nermin)e yolladı .• Kadın ümidini 
tamamile kesmiş olacak. Ne bey
den, ne senden bir şey sormadı. 

Ali Efendi, böyle işlerden iğre-

- Elbetle ... 
- Hele bir tecrübe edelim ... 
Nimet Hanım hemen tarağı aldı, 

kocasının saçlarını yukarıya doğnı ta 
ramağa başladı. Nimet Hanım bu saç 
tuvaletinde o kadar ısrar ediyordu 
ki, nihavet kocası: 

- Peki, dedi, senin hoşuna git
mek için bundan sonra saçlarımı hep 
yukarrva tarayacaP,-rm. l"Stersen saçla 
rımı alabros kestirevim. Fakat sen de 
şu saçlanna yatık bir ondelilsyon yap 
san, ne iyi olacak. 

- Nasıl, nasıl? Yatık ondelasyon 
mu? Beni eli.leme 1:ezil mi edecek
sin? Ben rezil olursam, ucu da sana 
dokunur. 

- Yok canım, hele bir tecrübe et 
!,akalım .. 

Nimet Hanım kabarık saçlarıru 

nen bütün namuslu aile babaları 
gibi hırslı hırslı söziine devam et
ti: 

- · Öpsün de başına koysun. Bey 
gene insanlık etti. Ona para da ver 
di. Ne olacak zaten.. Çöplükten 
gelen gene oraya gider. 

- Reşit Bey bu kadını nereden 
tanımış acaba? 
· -- Kim bilir, İstanbul bu. Batak
hane çok .. Böyle kadınlar sokakta 
bulunur, sokakta bırakılır. Onlar
dan ev kadını olur mu? Bey iki 
yıl bu kadına nasıl tahammül etti 
bilmem. 

- Amma güzel kadındı? 
İğrenir gibi yüzünü buruşturdu: 
- Tam güzeli buldun. O boyayı 

ben de vursam ondan güzel olu
rum. Şıllığın biri. Reşit Beyin ona 
yaptığı masrafla bir gemi danatı
rrm. Geçen kış yalnız bin liraya 
bir kürk aldı. Ona kürk değil, ko
yun postu bile çok. 

Ali Efendi artık açılmıştı. 
Reşit Beye o kadar güzel aile 

kızları vermek istedikleri halde 
bu karlın yüzünden aldırış etmedi
ğini, daha doğrusu onlarla meşgul 
olmağa vakit bulamadığını söyle
dikten sonra: 

- Allah selamet versin bizim 
bey de pek gelgeç tabiatlıdır ya •• 
Kırkını aştı, hala hoppalıktan vaz 

Mevsimin ikinci Büyük Muvaffakiyeti ve Tama- llilıl 
men Türkçe Sözlü ve Şarkılı - Zengin 

Cici Berber 
çok eğlenceli s:ıhnelerle dolu şen mevzu!u operet -,-• 

Bugün matine- J k EJh sinemalarıoda 
lerden ifbue.n pe ve amra aynı zamanda 
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AŞK TANGOSU 
(Es war einmal ein Muzikus ... ) 

filmi kemali muvaffakiyetle gllsterilmektedir. Oynıyanlar; 
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HANDA • DRAMALIS - PRINEAS 
Yunan operet heyeti Fransız Tiyatro

sttnda. Bu alqam saat 21,30 da Moder· 
na Cocott~ Yarınki cuma günü birinci 
matine saat 14,30 te Tanzkavalier. İkin· 
ci matine saat 18 de Viktoria et son 
Hussard. Cuma akşamı Moderna Co
colla. Cumartesi akşam Matmazel Lİ· 
ça Lazaridu şerefine büyük gaala ola
rak l'rndras me to Stanio. Pek yakında 
Matm:Uel Handa şerefine ve Darülbe
dai artistlerinden . Şevkiye hanım iştira
kilc büyük gala olarak Şehrazad. 

muhafaza etmek İstiyordu. Fakat ko
cası da öyle na;rikRne ısrar ediyordu 
ki, nihayet o da kabul etti. 

Hülasa karıkoc!l böyle yavaş ya
vaş birbirlerini eski koca ve karıları
na benzetmek için bir plan takip edi 
yorlar ve aşağı yukan muvaffak ta o
luyorlardı. 

Arif Bey Nimet Hanunı, eski karı 
sının devam ettiği berbere gönderme 
ğe kadar vardı, 

Nim et Hanım da Arif Beyi, eski 
kocasının kostümlerini yaptırdığı ter. 
ziye gönde:ı:di. 

Böylelikte karı koca birbirlerinin 
ıahsiyetlerioi değiştirmeğe muvaffak 
oldular. Bu karşılıklı mesai senelerce 
aürdü. Fakat en sonunda da bir şahe 
ser m!'ydana geldi. 

Bir gün her ikieini de tanıyan ve 
beş senelik uzun bir gaybubetten av
det eden ahbaplarından biri ziyaret· 
]erine [jPlmişti. Şa§ ·rdı, fakat belli et 
medi. Adanıcağız karşısında Nimet 
Hanımın eski kocası ile Arif Beyin 
eski karısını görür gibi olmuştu. 

SEM 

geçmez. Hala kendine bir yuva 
kurmadı. Bundan sonra da ~uraca- 1 

ğı yok. işte o kadar pişkin, çalış-
kan. tuttuğunu koparır, fakat 
gelgelelim kadm meselesinde hiç 
yüzü yok.. Hemen kapılır. 

Ali Efendi daha bir çok şeyler 
anlatacaktı. Fakat telefon rahat 
b1rakm.ıyordu. ikide bir onu bıra
kıp telefona koşuyordum. 
Bir defa Nakliyat şirketi ile bir me 

seleye dair uzun uzadıya konuş
tum.Ali Efendinin yanma geldiğim 
zaman o bir gençle- konuşuyordu. 
Derhal tanıdım. Bu genç baloda 
Re~it Beyle ayak üzeri görüşen 
Suat Beydi. 

Deni görünce hürmetle selam
ladı: 

- Reşit Beyle görüşecektim e
fendim. Acaba geç mi gelir. 
Ak~am oluyordu: . 
- Zannetmem efendim, dedim. 

H<ıı· halde çok gecikmez. İsterse· 
niz odasına geçiniz. 

Terbiyeli bir genç. Açtığım ka
pıdan bir gölge gibi geçti. 

Ali Efendi onu işaret ederek 
bana doğru iğildi. 

- Kibar evladı, babasını da ta-

Bugünkü Program 
ISTANBUL : 

18 Gramofon. 
18,30 Türkçe pliillı: 
19 Orkeıtra ve Türkçe taneolar 
20 Kemal Niyazi Bey ve arkadaşları. 
21,30 Gramofon. 
22 Ana.dolu Ajansı, Borsa haherj, Saat aya 
ANKARA 
12,30 - 13130: Gramofon. 18 - 18,45: Alı 

turka aa2!. 18.45 - 19,15: Viyolonsel kon:ııer 
(Edip Bey tarahndanJ, 20: Ajanı haberleri. 

V A R Ş O Y A 1411 ın. 
16,45: SAion orkestrası. 17,45: Konferan 

18: lh.fif havalar ve Jarkrlar, 18,lS: Piyan 
müsameresi .18,50: Mü$ahabe!er. 21,05: Seı 
fonik orkes.tra tarafından ta.gannüi konae 
22,05: Müsahahe. 22,20: Konaer.in devam 
23: Sigan musikisi. 24,05: Tayyarecilik. 24,11 
Sigan musikisi. 
BUDAPEŞTE 550ın. 
18ıJ-S: Lajoa Kiaa SigM"ı t.tıık.ı:mı. 19,3! 

Pl3.k ile konferana. 20,35: Thete&e Köazegh 
tarafından Fransız, lapanyol ve Jtalya.ıı ,arl 
larr .. (Piyano ref•kat!le). 21,20: Konferan 
21,50: Juan MANEN tarafından ve ESPA1' 
YOL SESERLERİNDEN ınürchkep krımil 
konseri. Müteakiben Erneat DOHNANY1 i: 
MANEN'i.n b=.r arada piyano - keman konsı 
ri. 22,50: Haberler. 23,15: Budapeıte konsc 
takımı. 

V 1 Y A N A 518 m. 
17,55: Kad..in 11aatl. 18,20: Kon.aer. (A 

ny Kim Melmann; Anny Nickel; Dr. F. KC 
nigsbofer). 19: Mü.saahbe. 19,25: Bu günlı: 
Avusturya. 19,25: Tiyatro müsababeai. 20: 
Büyük operadan naklen Verdinin "A'IDA 
operaaı. (Jstira.hatJerde haberler ve aaire 
!?J,30: Plik ile Paul Wh:tem;ın tilkımının m ı 
siki parçaları. ' 
BÜKREŞ 394m. 
13: Borsa haberleri. - Pli.k. 14: Haberle 

14,20: P_la~. 17,20: Çocuk neıriyatı. 181 Gr 
go:rııs Dınıco ta.kımı, (Kanıık muaiki). 19,rn; 
Haberler. 1~,15: Dinico takımı konserinin d 
vamL 20: Üniversite dersi.. 20,20: Konferan' 

''iiiüir~t ~ 
Asrın umdeıi " MiLLiYET " tir. 

ABONE ÜCRETLERi: 

3 aylıiı 
6 

" 12 .. 

Tüı kiye için 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14-
28-

Gelen evrak aer~ verHme:t.- Müddeti 
geçen rıü.:shalar 10 kuruıtur.- Gazete ve 
matbaaya ait iıler için müc:liriyete mü
racaat edilir. Ga.zetemiz ili.nların mes'u. 
livetini kabul etme:r:. • 

!arın anadan kalma bir miras i~le. 
rini idare etti, anası eski Rumeli 
zenginlerindendi. öldü. Bir kaç 
çiftliği bununla kız kardeşine kal
dı. Babası da doktordqr. Avrupa
da gezmiş, dolaşmış, kibar bir a
dam. Şimdi Boğaziçinde yalısında 
çekildi oturuyor. Her bayram gide 
rim. Doğrusu Istanbulun böyle ha
kiki kibarları hala var. Kızını da 
görsen terbiyeli, nazik mahlılk. 
Bundan küçüktür. 

Ali Efendi eski zamanı hatırla
mış gibi gözlerini süzdü: 

- Şimdiki türedi zenginlere ku
lak asma .• Eski terbiye başka idi .. 
Bugün cebine beş on kuruş koyan 
çılgına dönüyor. Yapmadığı küs
tahlık kalmıyor. 

Reşit Beyin gelişi Ali Efendinin 
konferansını yarıda bıraktı. 

içeride Suat Beyin beklediğini 
söyledim. 

Hayret eder gibi: 
- Ya, dedi. Ne zaman geldi. 
- Hemen, sizden evvel. 
İçeri girdi. 
Ali Efendi ile hesap kontroluna 

devam ediyorduk. Reşit Bey beni 
çağırdı. 

nırım. Öyle temiz çocuk ki! Dedi, 
Sesimi kısarak sordum: 
- Reşit Beyin nesidir? 

- Bak kızım, Suat Bey bir şey 
rica ediyor. Yüz sayfalık bir defte
ri var. Bu makine ile yazılacak! 

- Baba dostu .• Reşit Bey bun-
• .o=- • - "Bitmedi,. 



Fener - Beykoz \ 
Süleymaniye -Vefa 

Oyunları idare eden hakemlerimiz 
Maçta yalnız oynayan unsurların değil, hakemin idare. 

tarzının da büyük tesiri oluyor 

Yarınki alaturka 
Güreşler 

yarın lik maçlarının üçüncü haft":sı I 
oynanacak. Şehrimizin üç sahasında lik 
maçlarına devam edilecek ve hunlardan 
bilhassa F enerbahçenin Be~kozla _yapa• 
cağı maç heyecanla seyredılecektır. iz. 
mirdeki büyük zaferden •.onra geçen c~
ma Galatasaraya yalnız bır golle galıp 
gelen F enerbahçenin yarın Baykozun 
karşısında nasıl bir netice alacağı: cidden 
merakla beklenmektedir. Evvelki hafta 
Vefayı 3 • 1 kazanan Beykozluların Ga· 
latasaray maçından sonr~ F ener?ahçe 
karşısına daha sağlam bır ~ane".ıyatla 
çıkacakları muhakkaktır. lzmırdeki maç· 
tan sonra on beş gün futbolu terkedere.k 
Galata5aray maçını yapan F enerbaçelı .. 
!er, hiç şüphesiz. arad~ bir haftalık 
müddeti boş geçırmemışler, çalışmışlar
dır. Beykoz takıntı günü gününe uymı· 
yan bir ekiptir. Bir ııün bakarsınız, ç"!' 
mükemmel bir oyun oynar, b"§ka hır 
gün de ikinci küme kulüple~i ayarında 
bir takım hissini verir. Mevoım başında 
en formunda olan takım hiç ~ü!'h': yok, 
Beykozdur. Diğer kulüplerimızm ekse· 
risi yazın futbolu muvakkat bir zan_ıan 
için olsun terkederler, ~eykozlular ıse, 
semtlerinin gezme mahalli olması dolayı· 
sile ~-ima futbol oynarlar ve fo"?larını 
daha ziyade yazın elde ederler. Bınaena· 
leyh mevsim henüz başlamıştır. Ve Bey· 
koz takımı da kuvvetli forınunü kayb':t 
meden Vefayı yenmiıt yarında F enerın 
karşısına çıkacaktır. F enerbahçelilere 
gelince, bu kıymetli k~lübümüz .m~m~e
ketimizde oyununda yuzde yetmiş ıstık· 
rar bulunan takımımızdır. Unutmamak 
lazımdır ki Fener bahçe, Galatasaray 
arefesinde ;azdığırnız uzun bir yazıda, 
bu iki ezeli rakibin b'1-ibirlerine olan 
kuvvet farkrndan evvel asap meaelesini 
kaydetmiı. hatta bu ka~ar kuvvetli Fe. 
nerbahçenin kuvvetsız Galatasara?'a 
mağlup olması dahi melhuzdur demış· 
tik. F enerbahçeliler bir çok maçlarında 
böyle zorluklarla karşılaşmışlardır: Ge· 
çen sene Süleymaniye karşuında bıı:_ ~u· 
çuk saatin yarısından fazlasını maglup 
olarak geçinnitler ve ancak oyunun 60• 

nunda galip gelebilmişlerdi. Sarılacivert 
liler öyle maçlar ikmal etmişlerdir ki, 
bunların sonunda lik maç:nda hem pu· 
van hem de halkın sevgisini kaybetmit· 
lerdir. Fakat bu lakaydi çok devam et· 
mez hemen arkasından gelen maçta, 
kaybedilen bu fırsatlar derhal yerine ge· 
tirilir takım gene kazanınağa başlardı. 
Halb.tlci son maçta, Fener bahçe üç pu• 
van kazanmış ve gelecek maçlarda daha 
temkinli oynamak laznngeldiğini bir da
ha anlamıştır. Takım Galatasaraya çıkan 
şeklini muhafaza edecek ağlebiihtimal 
solhafta M. Re~tl oynıyacaktır. Beykoz 
takımı da en kuvvetli kadrosile Fener • 
bahçeye ç:kacaktır. 

Kadıköyünde Süleymaniye, Vefa ma
çı yaprlacak. lstanbulsporla çetin ve mu· 
vaffakıyetli bir maç yapan Süleymaniye· 
liler Beşiktaşın karşısında dört golle 
mailup oldu. O gün ne Beşiktaı ne d_e 
Süleymaniye iyi oynamıştı, hakeme daı
ma itiraz eden Süleymaniye müdafii, smf 
kendi hatasından takımına bir kaç gol 
yedirmit bu suretle Beşiktaş ta büyük 
bir galibiyet kazanmıştL 

ikinci Sebep te Süleymaniye muhacim 
hattının en kıymetli oyuncusu Ali ta· 
lamda yoktu, yarın bu genç takımında 
oynar ve muhacim hattını idare ederse, 
Süleymaniye Vefa maçı da hayli entere• 
san olacak ve neticesi heyecanla beklene
cektir. Vefa bir defa mağlup olmut ikin
ci oyununu yapıyor. Süleymaniye ise 
bir beraber bir de mağlU:biyeti var, Ü· 
çüncü maçını yapıyor. Eğer bu maçı be· 
rabere veya galibiyetle bitirirse, likte 
Vefadan ileriye geçmiş olacaktır. Ayni 
günde Eyüp, Topkapı ile Taksim.De 
karşılaşacak, Beşiktaş sahasında da genç 
ler maçlarına devam edilecektir. Takım
larımıza muvaffakıyetler temenni ederiz. 

Ziraat bankasının faaliyeti: Heyeti umumiye dün top .andıi 
(Başı 1 inci sahifede) 

ettiğini tebarüz ettirdi. Geçen sene 
bet senelik bir tecil teshila tı gösteril· 
rnışti. Teshı\at nasıl biı fayda vermiş· 
tir, ameli n"?ticeleri nedir? Taksitli te 
diyenin kabulünden sonra tahsili.tta 
ne kadar bir yekun fazlası elde edil • 
di? diye sordu. 

Halkın tasarrufunun artmakta ol
duğunu ve bankaların muamelelerine 
esas teşkil edecek bir dereceye erişiti 
ğini işaret ettikten sonra Emniyet san 
dığının yalnız lstanbula hasredilme • 
yip baıka yerlerde de bu kabilden teı 
kilat yapılmasını ve mümkünse bu teş 
kilatın birçok vilayetlere daha teımil 
ni temenni t!tti ve tekrar bankanın ba 
§ardığı muvaffakıyctlere temasla ma
aılar ve masraflarda yapılan 765 bin li 
ralık tasarrufun bütün milleti memnun 
ettiğini kaydetti. 

PIB.nço senesini takip eden 3 ay 
zarfında heyeti umumiyenin içtima 
etmesi lüzwnunu d3hi tebarüz ettire .. 
rek heyeti umumiyenin yalnız müra .. 
kabe eden değil direktif veren içtima 
lar yapmasının asıl umulan faydayi te
min edeceğini ifadf' etti. 

Çanakkale mebusu ve murahhas 
Ziya Gevher Bey plançoda bir nokta 
run tavzihini istedi. 

Büyük bir sermayeye mukabil ne 
için ihtiyat akçesinin sadece bir mil· 
yon lira olarak bırakıldığını sordu. 
Bursa mebusu ve murahhas Rüıtü B. 
raporun en mühim noktalarından bi • 
rine buğday mübaynası bahsine te • 
mas etti. Fiyatın geçen seneye naza • 
ran düş;mÜ§ olduğunu, raporda mu • 
vaffakıyet olarak gösterilen kısmın 
bu sene fiyat vaziyetine göre ayni §e
kilde kalmadığını zikrederek buğday 
satın alma işinin nasıl teşmil ve tevsi 
edileceğini sordu -

Rapor: . 
ANKARA, 29. (Telefonla) - Ziraat 

bankası heyeti umumiye itçimaında oku
nan heyeti idare raporunda 1932 senesi 
içinde daha had bir şekil almış olan ik
tisadi buhranın bilhassa zirai sahadaki te 
zahürlerinin bu sene içinde daha kuvvet
li olduğu ve cihan istihlak seviyesinin 
gittikçe düşmesi ve kendi iktisadi var
lıklarını korumak üzre devletlerce alı ... 
nan tedbirlerin umumileşmesi neticesi 
olarak e§yanın sürüm zorluğunu ve fiyat 
düşkünlüğünü biraz dma indirmesi yü
zünden ziraatin gelirinin de tabiatiyle 
azaldığı işaret edilerek denilmektedir. 

Raporda hundan sonra ihraç ma!ları
mızın sürüm im.kanlarını genişletmek ve 
arttırmak ve memleketimiz için hayati 
ehemmiyeti haiz mahsullerinden biri o· 
lan buğday fiyatının İstikrarını temin ey 
lemek için Cümhuriyet hükı'.lmetimizin 
gösterdiği derin alaka fÜkranla zikredil
mektedir. 

Raporda, kazancı ve ödeme kuvveti a
zalan çifçilerimizin bazı yerlerde kurak
lık scylap ve haşarat tesallutu gibi afet
lerin de tahribatına uğramaları yüzün
den tahsilitın eyi netice vermediği ve 
bankanın l 932 senesi içinde vadesi gelip 
geeçn 34 milyon liralık zirai alacakları· 
na karşı nakten ve senet yenileme sure· 
tiyle yapılan tahsilat miktannın 14 mil· 
yon liradan ibaret kaldığı bildirilmekte
dir. 

Murakip raporunda da devam etmek· 
te olan iktisadi durgunluk yüzünden 
1932 senesi için de zirai sahada daha zi
yade tesirini göstermesi dolayısiyle 1931 
senesi bilan;osunda banka umumi mua .. 
melatı yekı'.lnu 205 milyonun 483 bin 
979 lira 72 kuru§ olduğu halde 1932 se· 
nesinde bu yekunun 33 milyon 878 bin 
237 lira 67 kuruş noksaniyle l 71 milyon 
605 bin 742 lira 5 kuruş olduğu kayde
dilmekte idi. 

Kemal Zaim B. in izahatı 
Raporlar etrafında söz alan bazı ha

tiplere cevap veren banka umum müdürü 

Kemal Zaim Bey, 1930 senesine kadar 
yapılan ikrazatm tediyeleri kolaylaştır· 
mak maksadiyle beş sene müddetle tak· 
sitlendirilmesi yolunda alınan kararın 
müsbet bir netice vermediğini mevcut 
bütçe üzerinden ancak 500 bin liralık 
bir kısmının müracaat ederek borçları· 
nı taksite bağlad klarını 9 m;lyQll küsur 
bin liradan fazlasının müracaat eyleme-
diklerini işaret etmiş emniyet sand ğt. 
nrn muamel3tını ba~ka yerlere teşmil et• 
memesin.in teşekkülüne ait mevzua.t esas 
lan icabından olduğunu söylemişt:ır. 

100 bin ton buğday 
Buğday mübayaatındaki faaliyet etra· 

fında da demiştir ki ' "Bi?- bu hususta 
büklımet namına bir mutavassit vazifesi
ni görmekteyiz. Bugday mübayaası için 
alınan tedbir, Cümhuriyet hükumetinin 
aldığı en büyük tedbirler arasındadır. 
Geçen sene 18 bin ton mübayaa edilmiş· 
tir. içinde bulunduğumuz sene zarfında 
yaprlmakta olan mübayaa miktarı ise 
100 bin tona varmış bulunmaktadır. " 

Umumi müdürün bu izahatını mütea· 
kip bankanın 1932 senesi bilanço, kar ve 
zarar hesaplarının tasdik edilerek idare 
meclisinin ibrası ve 1934 senesi icin is
kender ve Ziya beylerin banka mÜrakip· 
liklerinh Arif ve Şükrü beylerin yedek 
muavinliklere intihapları hakkındaki tak 
rirler okunarak kabul edilmiştir. 

Kabul edilen bilançoya göre bankanın 
31 birinci kanun 1932 tarihindeki mev
cut ve matlubatı düyunatının ayni o]a ... 
rak 171 milyon 605 bin 742 lira 5 ku
ruştur. 

Ayni tarihteki kar ve zarar hesabatı 
da matlubattının ayni olarak zimmeti 5 
milyon 309 bin 352 lira 9 kuruştur. 

Bundan sonra Reisicümhur Hazretle
rine kongrenin yüksek tazimlerini arz 
için riyaset milkam~nca bir heyet inti
habı tasvip edilmiştir. 

Reis Kazım Paşa Hazretleri bankaya 
yeni sene için muvaffaki.yetler temenni 

Her sene Himayeietfal Cemiyeti 
tarafından tertip edilen alaturka gÜ· 
ret birincilikleri h.lr nedense bu ae
ne yapılamadı. Evvelce yapılan bat 
pehlivanlığı arka arkaya iki sene kıy· 
metli pehlivanımız Kara Ali kazan• 
mıftı. Kara Aliye 1 akip Tekirdağlı 
Hüseyin Pehlivan da, yakın zaman• 
da bu ünvana layık bir pehfü;an ola• 
caktır. 

Amerikadan geçenlerde avdet e· 
den meşhur Mülayim pehlivan gaze· 
telerle Kara Aliyi maça davet etmif, 
ve bu maçı da Kara Ali pehlivan ga
bul etmiıtir. işte bu çok mühim ve 
iddialı müoabaka yarın Ramide ya• 
pılacak ve müsabakalara daha bir 
çok tanmmıs pehlivanlar da iıtirak 
edecektir. Mülayim ile Kara Alinin 
karşılaşması her halde senenin en he
yecanlı ve miihiın maçım teşkil ede
cektir. 

Epice zamandarberi çalıfmakta O• 

)an Milliyim, Kara Alinin karfısın
da bakalım ne yapacaktır? Bu maç· 
!ara meşhur pehlivanlardan Tekir
dağlı Hüseyin , Koça Ahmet, Mandı· 
ıalı Rifat, Uzunköprülü Hüseyin ve 
daha bazı meşhur pehlivanlar da İş· 
tirak edecektir. 

Kış sporları 
Uludağda sığınacak 

yerler tesis edildi 
Bursada Uludağda kış sporları yap 

mak ve yÜrüyüş sporları tertip etmek 
üzere teıekkül eden dağcılık ve kıt 
sporları kulübü faaliyete geçmiıtir. 
Kullip içiq Taksimde (Eldorado) da 
bir yer tutulmuştur. Kulübün reisliği· 
ni vali ve belediye rei~i Muhittin 8. 
kabul etmiştir .. Uludağda son defa te• 
lefon tesisatı yapılmış, dağa çıkan yol 
üzerinde beş yerde sığınacak mahal • 
ler tesis olunmuştur. Önümüzdeki 
yaz mevsiminde burada daha iyi şe • 
rait altında sporlar yapılabilecektir. 

1934 dünya fudbol 
şampiyonluğu 

ROMA, 29. A. A. - 1934 dünya fut· 
bol şampiyonluğu müsabakalarını tesbit 
etmek Üzre Romada toplanmış olan bey
nelmilel futbol federasyonu komisyonu, 
federasyona dahil bulunan 48 milli feder
asyondan hakemlerin isimlerini havi bi .. 
rer liste göndermelerini istemiştir. Her 
federasyon azami dört hakem gösterebi· 
lecektir. 

otoritesini ihl31 eden bu nizamsız vuru§ .. 
!arın §iddetle cezalandırılmasını fakat 
bunların da maça başlamadan evvel tara· 
feyine ihtar edilmesini tavsiye ederiz 1 

Hakemlerimizin bu mühim noktaya 
fazla dikkat ve alaka göstermeleri Hlzım• 
değil elzemdir. 

Fr~nsada Bourg belediye stadının 
methaline konmak üzre yapılan 

bir heykel: (Halter Kaldıran) adam 

Türkgücü, Ateşgüneşle 
birleşmiyor 

Eski ismi Haliç idman olan Tüı !c 
gücünün bu akıam heyeti umum.iyesi 
fevkalade bir toplantı yapacaktır. B ., 
toplantıda müesseSi-..n beyetile çıkdn 
bir ihtilaf üzerine istifa eden idare h·• 
yetinin yerine yeni.i seçilecektir. Kon 
greden evvel birkaç gündür Türk gii• 
dınün Ateı • Güne1 kulübile birleşec .> 
ği de şayi olmuştur. Dün bu huıuıta 
1 ürk gücü umumi '1:.aptanmın İmzaAını 
ta§ıyan bir mektup aldık. Mektupta 
e <cümle deniliyor ki: 

' 'GUya yurdumuz bize tamamen y,"{, 

L ancı mülihazalara müsteniden mü
him kararlar verecek ve yeni te§eft 
kül eden Ateş-Güne§ kulübü ile bir · 
!eşecek imiş. Gere!: kongremiz, g~ • 
rek kongreyi ihzar eden heyeti umu
miyemiz bir an olsun bu garip düıüı~
ceye sapmamıştır. Bizde her opor to· 
~ekkülü gibi Ateı · Güneşten haber • 
da.rız. lstanbulun iki muhtelif aa.hilın 
de ve birib1rinden çok uzakta çalı
şan ve tarzı mesai <ve teli.kki itibari· 
le aralarında hiç bir mÜ§abehet bu
lunmayan bu iki yurdun birle§mesini 
düşünmek ve iddia etmek, ameli ve 
hakiki bir kıymet ntuhafaza etmek· 
ten fazla, bazl garC.p ve hususi mak· 
sallara matuf bir muhayyele süprizi, 
nihayet nazari bir temenni olmak
tan baıka hiç bir vasıf ve mana ala· 
maz. Bunu dün sureti katiyede ve 
salahiyetle tekzip ettik. Bugün de bil 
vesile böyle bir ıeyi aala dütünmedi· 
ğimizi tekrar ederiz.,, 

Bir spor salonunda kürek antrenmanı 

T evtik Rüştü Bey bu sabah geliyor ı, KUçUk lktıbaslar 

ltalyada nüfus artmıyor, 
eksiliyor 

(Başı 1 İnci sahifede) 
nizden dolayi tebrik ederim. " 

M. Y evtiç Türkiyeyi asri ve kudretli 
bir devlet yapan büyük islahatçı Gazi 
Hazretlerinin şerefine, Türk milletinin 
refahına ve Tevfik Rü§tÜ Beyin sihha· 
tine kadehini kaldırmışt r. 

T evlik Rüştü B. in cevabı 
Tevfik Rüştü Bey verdiği cevapta, Y u 

g.;.slavyada ş•hsıoo karşı gösterilen ha
raretli ve samimi kobülden ve Türk mil
letine karşı izhar olunan muhabbet his· 
lerinden dolayi derin m.'.nnettarl ğını 
bildirmiş, iki milletin istikbale huzur 
kalple bakabilecelder:ni söylemiş, Yugos 
lav hükümdar·arınm Türkiyeyi ziyaret
lerinin hatırlarda yer tutacağını ve bu 
ziyaretin bütün sulh dostlarınca selam
lanması icap eden mesut bir teşebbüs 
olduğunu hatırlattıktan sonra demiştir 
ki : 

- Bu kerre imzaladığımız ve Kellog 
ve Londra misakları ruhuna tevafuk e• 
den muahede beynelmilel sulh davasına 
hakikj bir yardım teşk;I etmektedir. Sulh 
davası mevzubahis oldukça hariciye nazı 
n M.. Yevtiç tarafınd3ın !a~folun~ n gay 
ret ve teşriki mesai ve gösterilen Jiya .. 
katın hayranıynn. 

Tevfik Rüştü Bey büyük Yugoslav 
devletinin yüksek şefi Kral Alexandre 
-ile Kraliçe Marinin sihh3tl,.ine ve Yu
goslavya milletinin saadet ve refahına 
kadehini kaldırmıştır. 

Journal'de bir yazı 
PARIS, 29.A.A. - Havas Ajansı bil

diriyor : Journal gazetesinde Saint Bri-

ederek heyeti umumiye itçimaına niha· 
yet vermiştir . 

Heyeti umumiye içtimaında Başvekil 
ismet Paşa Hazretleriyle vekiller, me· 
buslar viliyetleri temcilen hazır bulun• 
muşlardır. içtimada lkti•at Vekaletini 
temsilen şirketler komiseri Cemal Ziya 
Bey bulunuyordu. 

ce Türk. Yugoslavya misakını tetkike· 
derek diyor ki : 

" Eski mücadelelerin hatırasından zi· 
yade müstakbel ihtilaflar endi§esi hey· 
nelmilel münasebatı ihlal etmektedir. 
Türkiye muahede~erin tadilini isteyen 
mağluplar zümresinden ayrılmıştır. Çün· 
kü Tü. kiye, muahedelerin tadilin'n ken· 
disi ief.aı faydadan ziyade zarar getirehil 
leccğini anlaıruştır. Şarkta Bulgarista
nın etrafında bir nizam çenberi tetkil e• 
dilmiş ' İr. Bu çenb:: ri mva•·edelerin tadi .. 
line muhalefet arzusunda bulunan dev .. 
!etler, yani Romanya, Yugoslavya, Yu
nanistan çevirmif?erdir. Ve Türkiye de 
bu devletlerle bir takım miSlklar akdet· 
miştir. Avrupa nizamı tam olarak ancak 
Almanya ve Macaristanda da tadil he
vesleri sükünet bulduğu takd'.rde tees• 
süs etiş olacaktır. 

Tevfik Rüştü B. bu sabah 
bekleniyor 

Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü 
Bey dün sabah Belgrattan ekspresle 
hareket etmiştir. 

Tevfik Rüştü Beyin bu sabah şeh
rimize gelmesi beklenmektedir. Ha· 
riciye vekilimiz Sofyadan geçerken 
sefir!miz Ki.mil Bey tarafından kar
ıılanacaktır. istasyonda Bulgar ri· 
cali ile de kısaca görüımesi muhte
meldir. 

Son kaynaşmalar 
ATINA, 29 (Milliyet) - Yugos· 

lavya ve Romanya sefirleri dün Hari· 
ciye nazın Mösyö Maksimoau ziya-

Bir çok gazeteler "İtalyan nüfu. 
sunun mütemadiyen tezayüdü,, gi· 
bi başlıklar altında yazılar yazı· 

yorlar. Sabun köpüklerini söndü· 
rerek hakikati meydana çıkarmak 
bize terettüp ediyor. Netice olarak 
hakikat şudur ki ltalyada nüfus ar· 
tacak yerde azalıyor. işte rakkam
lar: 1924 senesinde doğanlar: bir· 
milyon yüz yirmi dört bin yedi yüz 
yetmiş idi. 1932 senesi yani 9 sene 
sonra doğanlar 992,049 a düştü ki 
132,000 noksan demektir. ölenler 
de ayni nisbette azaldı mı? asla 
1924 senesindeki vefiyat 55000 
noksandır. Tevellüdat noksanı bu 
miktar tenzil edilirse gene 77000 
kişilik boşluk meydana çıkar.Nispi 
rakkamlar daha korkunçtur. 1924 
senesinde binde 29 olan tevellüdat 
emsali 1932 senesinde binde 23,8 
olmuştur. Bir, iki merhale sonra 
Fransa derecesinde olacağız. işte 
hakikat bundan ibarettir. 

(il Popolo d'ltalya) 

ret ederek Balkanlardaki kaynaşma· G•• H k• • 
lar hakkında Yunanistanın noktai na• - 0Z e IIDI 
zarı hakkında malumat istemişlerdir. 

1
. 

ATINA, 29 (Milliyet) - Yugos· 

1 

Dr. Süleyman Şükrü 
lavyanın Ati.na sefiri Hariciye nazın Birinci sınıf mütehassıs 
Mösyö Maksimosu ziyaret ederek, 
Türk • Yugoslav misakının imzalan· (Babıali) Ankara caddesi No. 60 
dığını bildirmi§tir. Nazır sefiri teb· 
rik etmiştir. bvu6 
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HA 1 E LEll Oç mavna, dokuz motör Yarın başlıyor. Nahiye değiştirilmeli 
. mu··messı"JJerı· seçildi Müteakit, itam ve eramilin yor parçalandı ve bath luk ve fazla masraf ihtiyar ebnelerin· 

Aydında 
Veremle mücadele 

Cemiyet kuruldu, ilk 
kongresi toplandı 

AYDIN, (Milliyet) -Valimiz Fev· 
zi beyefendinin teşebbüsleri!~ A~dm· 
da bir verem mÜc•dele cemıyetı ~!'"' 
rulmasına teşebbüs edilmiı ve mu
teıebbia bir heyet vilayet ~":kamı~
da toplanarak nizamnamesını teabıt 
e!iniılerdi. Cemiyetin nizamnamesi t.as· 
dik edilmit ve halkevi salonunda ılk 
kongresi toplanmıştı~. . . 

Kongre vali beyın hır nutkile a· 
çıldı. Kongre riya~e~ine vali Fevzi 
katipliklere tapu aıcıl muh~fı~ı .. Ya
kup ve huausi muhasebe muduru E
tem Ruhi Beyler seçildiler. 

Toplantıya gelen müte~bbis 2S 
azadan baıka 22 zı<! cemiyete aza ya 
zıldılar. Yazılanlar arasında üç te ha
nım aza vardır. Halkevi reisi Avukat 
Netet Bey, cemiyetin nizamnameaini 
izah etti. ve 15 ki§ilik merkez hey~
tine, Dr. Tevfik, e~zacı Ziya, Dr; Mı· 
tat, Dr. Kini, Dr. Nihat, Dr. Nurı, Dr. 
Fitnet Dr. Naci Sait, İnhisarlar baı • 
müdü..Ü Sırn, Dr. Necip, beleclire r~
isi Nafiz, mualliın Ihsan, muallım Hu
ıeyin Avni, muallim Fahri ve Dr. Şev
ket Beyler seçildil .. r. Kongrenin ta • 
zimlerinin, Reisicüınhur Ha.zretlerile 
Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım, Bat 
vekil lımet Paıalara, Sıhhat ve İçti • 
mai Muavenet vekili Dr. Refik ve fır· 
kamız kitibiuınumisi Recep Beyefen
..Jilere telyazılarile arzolunmaaı ka
bul olunarak kongreye nihayet veril • 
di. Merkez heyeti bugün, cemiyetin 
tabii azalan olan Sıhhat müdürü Hay 
ri, Kırmızıay cemiy~ti reisi Dr. Süley
man Himayeietfal reisi Dr. Kemal, 
Maa'rif müdürü Salih Zeki ve Dr. yüz 
başı Cezmi Beyleri11 iJtirakile topla • 
narak reis ve idare heyetini seçecek
lerdir. 

imam nikahı 
Kanunu rnedeniden evvel izinnamesiz 

evlenenler1e. kanunu medeniden sonra 
İmam nikiblarile evlenmif olanlar af ka
nunundan istifade etmektedirler. 

Giresonda bu ıekilde evlenenlerden doğ 
mu, çocuklarını nüfusa kaydettirmek i
~in beş yüz müracaat vaki olmuştur. 

u Gireson" gazetesinin verdiği ma
lUınata göre Giresonda imam nikahile 
evlenmiı olanların adedi be§ bin ve bu 
lzdivaçlardan doğmuş çocuklann mik
tarı on bin kadar tahmin edilmektedir. 

- -o-
Aydın vilayet bütçesi 

AYDIN, (Milliyet) - 934 vilayet 
bütçeıi hususi muhasebece hazırlan • 
mııtır. Bu günlerde daimi encümene 
verilecektir. Varidat bütçesi geçen •e
nenin hemen ayni olarak tahmin edil 
mİ§tir. Geçen sene vilayetimizin idi 
bütçe geliri 677,699 ve fevkalade ge
lir 160, 940 ki ceman 838,639 lira ola 
rak kabul olunmuştu. Bu sene bun • 
dan 9 lira noksan tahmin olunmU§· 
tu. 

Vii.yetimizin bu seneki büt • 
çe vaziyeti çok iyidir. Ah'c ay • 
lık tal.ıilit, muhammen gelirin ta
mamen tahakkuk ve tahsil olunacafı· 
nı göatermeket, bazı faaıllann fazla 
tahakkuk edecefi anlaıılmaktadır. 

ANTALYA, (Milliyet) - Antal • 
yanm kazalarından Serik ile vilayet 
merkezi arasındaki §Osade ve Aksu 
çayı üzerinde bir köprü inıa edilmit· 
tir. Köprü betonarmedir. Serik ve Ma 
navgat kazalannm inki§&~a hizmet 

Antalya ve lneboluda fırtına 
ANTALYA, (Milliyet) - Bu ak -

ıam yani 24,2S-1 -933 gecesi saat 2 - 6 
arasında Antalyadl\ dört saat devam 
etmek Üzere Jİmdiye kadar misli gö .. 
rülmemit bir fırtına ve sağnak olmuş· 
tur. Limanda iki motör parçalanarak 
yandı. İnhisarlar binasının saçağı uç
muştur. Bir iki bina ile birçok ağaç • 
Jar yıkılmıştır. Nüfusça zayiat yoktur. ---

Nezip havalisi yağmur bekleyor 
NEZIP - Sonbaharın ekin vaziyeti 

iyi değildlr. Şimdiye kadar hemen hiç 
yağmur yağmamııtır. Köylü tohumu is
teksiz serpmektedir. Kuraklıktan yiye
cek bulamıyan hayvanlar çok ucuz satı· 
lıyor. Mamafih alıcı azdll". 

Suriyeye bir miktar hayvan gönderil
miıtir. Maamafih tacirler İstanbul, iz. 
mir ve Mersini tercih ediyorlar. Mardin 
hattında nakliyat pahalı olduğundan §İm· 
dilik Fevzi paşadan Gaziantep • Bire· 
cik yolile kamyonlarla nakliyat yapılı· 
yor. Mardin hattında yüzde 50 tenzilat 
yapıldığı söyleniyor. Maamafih henüz 
bunun tatbikine baılanmamııtır. 

Kuraklıktan zahire fiatleri yükselmiı· 
tir. Buğdayın kilosu 4,5 • 4, arpa 3 ku· 
ruştur. -----

Yanlış makası açınca 
BANDIRMA, (MilJiyet) - Per

~enbe sabahı lzmirden Bandırma
ya hareket eden 111 numarah pos
ta treni bandırmaya 40 kilometre 
mesafede bulunan Okçagöl istas
yonunda bir kaza geçirmittir. Ok
çagöl istasyonu makasçısı bo' hat 
yerine yanlıtlıkla vagon olan do
lu hat üzerine makas çevirmiftir. 
Süratle gelen lokomotif hat üze~· 
rindeki vagonlara tiddetle bindire
rek dört vagon zedelemit ve loko
motifin tampon demirleri kırılmıf· 
tır. Çarpıtma pek fiddetli olmut 
ise de İnsanca bir kaza olmamıttır. 
Yalnız bet vagon kavun sarsıntı
dan ezilmittir .' 

l 

MuJanyaJa mektepler sergtst afılırllen 

Milliyet'in romanı: 77 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'Ja rinema yılJızlarrnın romanı 

Ya.zan: VICK.J BAUM Terc.?me: KAMRAN ŞERiF 
ııelip yatağında birieıerek bir vücut 1 
teıkil ediyoı·Jarmı§ gibi geldi. Sonra 
bu vücut mavi ve kırmızı ıstıraplı yara 
cehennemi oldu, ni!ıayet kendi kendi 

lİ buldu.Henüz konuıabilecek bir halde 
değildi, fakat gözlerile soracağı müs-
tacel suali sordu. Dwosky yanıbatında 
idi. Üzerine eğilmi, dikkatle bakıyor, 
nabzını tutuyordu. 

Sözleri hastanın etrafındaki •İsler
den geçip ona kadP.r vasıl ol.,bilsin di
ye gayet ağ}r ve tane tane: 

- Öyle zannediyorum ki, iyi gidi
yor. Sizi kurtaracağız 2annederim, 
dedi. 

Birden bire odan•n bir köıesine bU
zülmüı duran köpek ayağa kalktı, bi
ribirine dolasan kl!a ayaklarile yata· 
ğa yakla§tı. Y atağ•n kenarına tutuna-

rak ardayaklan Üzerinde djkildi; e· 
fendisinin elini yalamak ister gibi di
lini uzattı. Fakat aradıfı eli bulama
yınca, kısa ve ıiddPtli bir nefesle kok
ladı. Bunu yaptıktan sonra ayakları· 
nın üzerine düşt;ü, ve kapıya doğru git
ti. Orada durup boynunu uzattı, 
uzun ve meyus bir uluma salıverdi. 

Dworsky bir otorite idi. Tobias kü
çük bir köpekti. Fakat büyük doktor, 
küçük köpeğin bu ulumsınıan mana
aını anlamı§ gibi korku içinde kaldı. 

• • • 
ilk haberi Stydyoya getiren llanat 

Şubesi'nin kısacık boylu memuru Joe 
Ray oldu. Nefes nefese: 

- Derhal Bili Turner'le konuş
mam 13.zmı. 

Cinnet hamlelerinin çeıidini gör-

edecektir. Eskiden bunun yerinde ah· 
şan bir köprii vardr. iki sene evvel 
o da yanmıttı. Nakliyat sallarla yapı· 
lıyordu.. Cümhuriyet idaresi 70.80 
bin lira sarfile recimde görülen bu 
muazzam köprüyÜ İn§& ettirmiştir. 

Aydında şiddetli yağmurlar 
AYDIN, (Milliyet) - Perıembe 

günü başlayan yağmurlar aralıklı ola· 
rak o akıam ve cuma günü de yağdı. 
Cuma ak§&mı gece yansına doğru yağ 
mur tiddetlendi. ve şiddetli fırtına ile 
beraber bardaktan boşanırcaaına 3 
saatten fazla yağdı. Bu aralık yıldı • 
nmlar da düştü. Sağnaklı yağmurun 
ve fırtınanın teairile §ehir dahilinde 
bir çok ağaçlar devrildi, telefon ve e
lektrik telleri koptu. Harap yangın 
dıvarlan yıkıldı. Yeni evlerden çatıla 
n yıkılanlar da vardır. Aydının için
den geçen Tabakhane çayı kıyısında
ki değirmenler bozulmuıtur. Dağ köy 
!erinden birço keıyalar da getirmittir. 

Yağmur mülhakata da ayni ıiddet· 
le yağmış ve Aydın demiryolunun bir 
çok yerlerini bozmuıtu. Kuyucak, Na 
zilli • Nazilli, Atça arasında bozulan 
yerler ehemmiyetsiz olduğundan kum 
panyanın çıkardığı amele postalan he 
men tamir etmİ§ V<" trenlerin geliş gi· 
dişini temin etmi~tir. Fakat Sultanhi
sarJa - Çifte kahve istasyonu araınnda 
ı 59 uncu kilometreden itibaren bir ki 
lometre uzunluğundaki kısmı seller bir 
metre derinliğinde oymuştur. Buraya 
kumapnya otuz v"gon taş gönder -
miş ise de tamiri mümkün olamamı§· 
tır. Bu yüzden Eğirdirden gelen eks
pres katarile Aydm • Denizli postası 
yollanna devam edememiıler ve yolcu 
lar aktarma edilerek trenler geldikle 
ri istikamete dönmüşlerdir. 

Köyde şehitler abidesi 
AYDIN, (Milliy->t) - Mualuca ve 

Çayyüzü köylüleri milli mücadelede, 
köylerinin harp cephesi olduğu za -
ma.:ı tehit olan kahramanlann hatıra
sını daima anmak Üzere bir ıehitler 
abidesi yapmayı kararlaştınnı§lar ve 
"Umurlu Çr.y yüzü tehitler abidesi 
kurma cemiyeti' ' namile bir cemiyet 
kurınuılardır. Cemiyet&n azalan umu· 
miyetle köylü yurttaılardandır. 

--···-······--································--·----·· 
j, ____ K_a_ıJ_u_k_h_•_ıa_e_r_ıe_r_ 1 

* Ayakkabıcılar cemiyeti idare he 
yeti intihabatına dün devam ve intaç 
edilmiıtir. 

* Garsonlar cemiyetinin bir (Gar· 
son mektebi) teaisini kararlaştırdığı 
haber verilmektedir. 

M. de T ahi bugün gidiyor 
Macaristanın fstokholm sefirliğine 

tayin edilen Macar sefiri M. de Tahi 
dün Marsilya tarikile mahalli memuri 
yetine gidecekti .• M. de Tahi'yi Mar • 
ailyaya götürecek olan Aventino va -
puru dün limanımıza gelemediğinden, 
sabık aefir hareketini bugüne tehiı• 
etınİ§Iİr. Mm. de Tabi dün akşamki 
ekspresle Budapefteye hareket etıniı • 
tir. 

-·---Abdullah .Cevdet mer-
hum için 

Geçen sene vefat eden Dr. Abdul· 
lah Cevdet Bey için, dün, ölümünün 
yıldönümü münasebetile. merhumun 
evinde bir toplanma yapılmııtır. Sa -
at 17 de ba§layan toplantı geçvakte ka 
dar devam etmiıtir. Merasimde mer • 
humun türleri okunm~, hatıraları ya 
dedilıniıtir. 

müı olan iki nikbin katip Mister Tur 
ner'in komiayonda olduğunu söyledi· 
ler. Joe inildedi: 

- Komisyonu derhal bırakiın. Bu 
kadar mlihim komisyon olamaz. 

Katiplerden biri lakayit bir tavır· 
la: . 

- Mister Tumer'i bugün görmez .. 
seniz, Stüdyo her halde yıkılmaz zan 
nederim, dedi. 

Joe horoz sesiyle haykırdı: 
- Evet, yıkılır. Sözüme inanınız. 
Bu haberi vennek onun için emsal 

siz bir fırsattı. Onun için hiç işidilme 
miı bir ~Y yaptı. Katibi birdenbire 
itti, kapıyı açtı ve haber vermeden 
Turner'in yazıhanesine saldırdı. Yu
nan dramlanndaki felaket habercisi 
gibi kollarını açarak: 

di. 
- Oliver Dent can çekişiyor, de-

Bili cevap verdi: 
- Sen adamakıllı çıldırdın galiba! 
On sekiz dakika sonra Bili Tumer 

bütün müessesede seferberlik ilan et• 
ti. llanat Şubesi bütün gayretini sar
fetti. Dwrsky'nin New-York'taki Kli
niği ile daha §İmdiden telefon muva• 

h - Fırka ocak kongreleri cuma gü • cip olan yoklama zamanı gene ya Karadenizde •iddetli bir fırbna u M ·· c · Jd h ' ı nun·· den ı"tibaren ba•lıyor. Ocak kon • §ıyor. umai.laynımın yı mcı us kuın- sürmektedir. Yoldaki vapur ar ' al ı · J · "---afı d · 
· grelerine iştirak edecek nahiye mü • Y nız, on ann varıs erı uar n an mu .. •kül" a· tla aeferlerini yapabilmışler • 1 keyfi t" ·zı k b "b• ·ı· · 

' d messilleri seçilmiştir. Ocak kongre e· ye ı g-ı enere u gı ı sw s dir. Dun.. ak•ama kadar • leh. ülham. ı e- b 1 kar . ı. .. ı . . k 
' d n· on be• gu""n sürecek ve ayın on e - e şı amo .... mu ecasırın anunen nı·z kazası vukuuna daır lıman 1 are• :ı J dınlma ı· eld"kt b 

•inden sonra nahiye ve kaza kongrele za an sı azım g ı en aş •• ·ne malUmat gelmemi§tİr. . • k a lı bası"t b·r '1-dbı·r daha bu ri yapılacaktır. Vilayet kongresi ge • ço es s ve ı '"' SAMSUN, 29.A.A. - Bu gece anı .';'"" . . h 
1 

nabilirdi. 
Jaark patlıyan fırtına limanunızda mu· çen sene yapıldığı ıçın u sene yapı • Mesela: Ölen bir maaı sahibinin 
hiın zararlara sebebiyet vermiıtir. Üç mayacaktır. hali • • ı ih · he · 

Cümhuriyet Halk fırkası Beyazıt esı mes u tiyar yetı ' onun 
mauna, dokuz motör batmıı ve parçıı.- · B D" fus tezkeresini derhal alıp nüfus dai nahiyesine merbut Sürun, eyazıt, ı lanmııtır. _ · t k sine tevdi et'iliği gibi ma&§ cüzdanın lNEBOLU, 29. A.A. _ Bir kaç ~ reklerarası ve Silleymanıye sem oca 

1 
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denberi düzelen havalar dün ak§aın yı· lan kongrelerinin kinunuevv.el. a";i· te!f;~r~ ~:=i :,,'!'::";!~;:,es m ·. 
ne bozuldu. Karada ve denizde ~- çinde yapılması takarrür .etmııtır. u: si de vukuatı Maliye cihetine vaktl 
ve sürekli yağmurlar ha§ladı. Denızdeki ruri aemt ocağının senelık kongresı tebliğ etmelidir. Bu halden ölen a 
fırtınadan menderekin parçalan~ da~- 3-12-933 pazar günü akıamı saat 21 mın maaş cüzdanını deknır kull 
maaından korkulmaktad..r. Denız nakli· de Y eıildirekte ocak merkezinde ya- imkanı kalınaz. 
yatı dunnuıtur. pılacaktır. fıbo ana hattı Üzerinde iılene 

----- bazı fer'i muameleler zuhur edebilir. Akay ve Denizyollan Türk dilinin koruma birliği ıar da muanııeıa.t esnasında görüle 

mü.du··rıerı" Ankarada T k D"I" . K B. ı···" ihtiyaca göre ikmal olutıurlar. 
" Ür ı mı oruma ır ıgı na· Esasen bayatta olan maaş sahip) 

mile bir cemiyet teıkiline karar veren ·· d 1 Akay m üdürü Cemil ve Devlet De- nin fotoğrafileri maaş cuz an arına 
1 Rum, Musevi ve Ermeni münevverle- Jd • d ı nı"zyollan· müdürü _Sade.tt.in Be.y "': B H k pıfbnlnuş o ugun an maaı arın t 

- rinden bir grup dün eyoğlu al e • d-' · An karaya gitmi•ler.Jır. lk.i. ıd_a. renm .ka yatı sırasında müracaat e =enn c 
~ vinde toplanarak cemiyetin nizamna- _. __ .. __ .ı k"ll · · -!'- ı nunu.anı.den itibaren yenı butçelen • ...,,...,, .... a veya ve ı enrun ve .... a 

mesini tanzim ile meıgul o1muılardır. .._ ,_, f -"--"' • k.k dil-··uı. nin tatbikı mukarrer bulunduğundan u.,... ot. .. ,.,_uen tet ı e .. .,..~.,, 
müdürlerinin Ankarada bütçe, vapur hu suretle kontrol vazifesi yapı 
mübaya••• ve aair işteri için tktıaat Kubilayın annesine aylık dır. 
vekiletile temas edecekleri anlaşıl • Her hangi bir vicdansızın irtikap 
maktadır. bağl&ndı ~bileceği sahtekarlık ihtimaline m " --Arnavutluk istiklalinin 

tes'idi 
Arnavutluk krallığının istiklal senei 

devriyesi münasebetile dün ıehrimizin 
Arnavutluk baıkonsoioahaneainde bir 
kabul resmi yapılmııtır- Merasim mü: 
nasebetile Arnavutluğun Ankara sefiri 
Cavit Bey konsoloshanede baz!r. bulun
muş ve kolonisinin ziyaretlerını kabul 
ebniıtir. 

Ziraat bankasının 
otomobilleri 

\lenit olan ıimdilıi yoklama muam 
ANKARA, 29~ Dahiliye Vekaleti sinin !"Tefaiz medlulünden bilhassa t 

Menemen hadisesinde tehit edilen Ku- zih ve tahlis edilmİ§ olm"lan için · 
biliym annesine 40 lira aylık bağlanma- kaitlerin de benim gibi düıündükl 
unı teklif etmiştir. Bütçe encümeni bu 

eminim. işi tetkik ederken ırene ayni hadisede 
Kubiliym batı kesilirken mürtecilerden 
birini oilihla öldüren Ye sonra Jehit edi
len bekçi Hasanın annesine de bir mik
tar aylık bağlanmasını münasip görmüş
tür. 1 

Mütekait Ferit GALİP 

Üniversite talebesi 
ve 

Asri Lisanlar 
Asri dilleri öğrenmelerini ko 

laylaşhrmak maksadile 

Kubilayın annesine hidemab vataniye 
tertibinden 40 lira aylık bağlanması müt 
tefikan kabul edilmiş ve evrak bekçi 
HRsanın Menemende annesi olup olma.
chğı &orulmak üzere dahiliye vekaletine 
iade erlilmiıtir. Hasanm annesi varsa 

ANKARA, 29.- Ziraat bankalan ıu· ona da 40 lira aylık bağlanacaktır. 
belerinde tahsilat için kullanılan ctomo- 1 
billerin fazla maarafı mücip olduğu gö
rüldüğünden bunlarm kaldmlınasma 
meclisçe karar verilmiştir. .. .. . .• _ _ 

BERLİTZ mekteb 

Ziraat bankası umum mudurlugunun 
meclisten yeni talebine göre bu otomo
bil'<r kullarulmıyacak dereceye gelince
ye •kadar tekrar ıuheler emrine verile
cek ve yalnız tahsilatta kullanılacaktır. 

Bir ses mühendisi geldi 
Sesli sinemalar ses mühendislerin .. 

den ve telsiz telefon aeai mütehassıa 
!arından M. Vatter Povitzer birkaç 
gÜnden beri ıehrinJzde bulunmak~a
dır. M. Pavitzer Almanyada ses mu: 
hendisliği yapmı§tır. Şehrimi~de aeslı 
sinema sanayii hakkında tetkıkatta bu 
Junmak ve tecrübeler yapmak için la· 
tanbula gelmiştir. M. Povitzer hopar• 
Iörleri aesli filmler mikrofonlannı · ıa
lah için bazı keşiflerd~ bul?nduğunu 
söylemektedir. Novotnı otelmde otur• 
makta olan M. Povitzer dün bize de· 
diki: 

- Ben uzun müddet Berlin radyo
sunda ses mühendiıliği yaptığım gibi 
telsiz telefon ve sesli . filmlerin mikro
fonlannı ıslah için bazı ketiflerde bu
lundum. Bu maksatla Berlin ve Paris
te tetkikat yaptım. Son zamanlarda 
bilha .. a ucuz televisiyon postaları lesi 
si için bazı tecrübeler yaptım. Bu mak 
aatla Paria ve Berlin tcleviaion posta· 
lan tesis edilmi§tir. Bugün resimleri 
en iyi tekilde verebilmek için en kü • 
çük levhaları intihap etmek lazım • 
dır. Şimdi bu hususla tecrübeler yap• 
maktayım. lstanbula gitmekten mak • 
aadnn şudur: Sesli sinema hakkınd;ı 
tetkikatta ve bunların teknik ıeraitini 
ıslah için teıebbüste bulunmak, ve bu 
rada bir laboratuvar tesia ederek bazı 
tecrübeler yapmaktır. Bundan baıka 
ve Electro acouı.tique ve television 
hakkında Miihendis mektebinde bazı 
konferanslar vermek istiyorum." 

M. Povitzer bundan sonra ses mü .. 
hendisliği hakkında sorduğumuz su • 
allere cevap vererek dedi ki: 

- Radyoda ve sinemada ses mese
lesi bir fen haline gelmiıtir. Sealere 
radyoda veya sesli sinemada tabiiliği 
vermek bir aes mühendiainin vazifesi
dir. Mesela hazan bir artiatin seaini 
radyoda veya sinemada fena olarak 
iıitirainiz, bunun sebebi ıeain alındığı 
yerin fenni §eraiti haiz olmamasından 
ileri gelmektedir. Ses mikrofona çok 
yakın olmamalı ve dıvarlar aksi sa • 
daya müsait bulunmamalıdır. Berlin 
radyosunda mühendis bulundufum za 
man nutuk ve konferans veren Bat -
vekil M. Hitler de dahil bulunduğu hal 
de birçok zevatın aeslerini tanzim et· 
tim." 

salesi temin edilmİ§tİ. Oliver Dent'in 
"şimdilik yaıamakta" olduğuna dair 
teminat alındı. Oliver'in katibi Jerry' 
ye haber gönderildi. Pısmk Jerry ürk
müı bir tavıan gözleriyle etrafındaki 
lere bakıyordu. Tam hiç kimsenin 
kendisiyle meşgul olmadığı bir za
manda bayıldı. Onq Stüdyo'nun İm
dat sıhhi istasyonuna nakletmek icap 
etti. Bir kaç dakika sonra, fapkasız, 
eşyasız bir tayyareye alllayıp N ew -
York'a hareket etti. Yalnız genç va• 
zıi sahne Bwiri'den bir mendil alabil
mişti. Saat altıya doğru ıehirde vazi
yeti öğrenmişti. AJ .. Jicele bir gazete 
hususi bir nüsha ne.,retti. Ba§ında ko 
caınan bir manşet ~.ek'inde şu satırlar 
yazılı idi: "Oliver Dent tehlikeli su
rette haata. Hali vahim, fakat henüz 
ümitaiz değil.'' Gazete müvezzii bu 
haberi avazı çıktığı kadar haykırma· 
ğa baıladılar . 

Saat yedide radyo Spoeal.ıer'i tit
rek bir rahip sesi ile "hepimizin dos
tu., Ol'den bahsetmeğe başladı , 
New-York'tan telgraf, telefon müka
JemeJeri. Ol•ver Df'nt'in ölümünü ka
çırmamak için New-York'a koşanlar-

YURTDAŞ ! 
On para lıarcerken bile kimin 

cebine gittiğini aü,ün ! 
Milli iktisat ve Tasarruf 

Cemiyeti 

Davetler 

Şişli nahiye merkezinde 
lisan dersleri 

C. H. Fll'kası Şişli idare heyeti ri
yasetinden: Nahiye merkezinde veril
nt>lde olan lisan derslerine birinci kanu
nun dokuzuncu gÜnünden itibaren baş• 
lanacağmdan arzu edenlerin kayıtları
nı icra elAirmek Üzere Rumeli cadde
ıindeki fırka merkezine hıor gün saat bet 
ten sonra müracaattan ilan olunur. 

Konya lisesi mezunları 
Konya lisesinedn yetişenler birliğin· 

den : Bugün saat 14 te Halkevi salonun· 
da yıllık kongre yapılacaktır. Eski ve 
yeni bütün azatnın, Konyayı seven ve 
Lisede okuyanların gelmeleri rica olu
nur. 

Yeni ne,rlyal 

Hofivut 
Holivut'un 3 Üncü sene 47 inci sa

yısı zengin münderecat ve çok güzel 
resimler ile intiıar etmiştir. 

müdiriyat:; Frans•zca, lı:giliııc 
ve Almanca beher kurs 1 
talebeden ibaret olmak üzer 
ve talebe başına ayda 3 liralı 
b!r Ocret mukabilinde 6 aylı 
kurslar açılmaktadır. Bu kur. 
!ara ancak hüviyet cüzdanla 
rını ibraz eden talebe kayde 
dilebilecektir. 
Beyoğlu: 373 İstiklal caddesi 

10188 -~ 
r stanbul asliye mahkemesi birinci 

kuk dairesi ticaret kısmından : 
Vanlı Ethem efendi vekili avukat 

sim Şerif Bey tarafından lstanbulda 
ma altında Çavuı ba§ı hanmda 11 

lu yazıhanede mükim tüccardan Kas 
Abdülgani efendi aleyhine müddea 
737 liranın 31-ı0-931 tarihinden iti 
ren yüzde bet faiz ve yüzde beş üc 
vekaletle birlikte tahsiline dair mahl 
mcden istihsal olunan 17-7-933 tarih 
33-137 N o. lu ilamın, ikametgahı h 
meçhul bulunan mümaileyh Kasım 
dülgani efendiye Hukuk usulü mub 
meleri kanununun ı41-142 ci madd 
mücibince ilanen tebliğine karar ve 
mit ve ilamın bir ıureti mahkeme di 
hanesine talik edilmiş olduğundan m 
kôr ilinııı tebliğ makamına kaim ol 
üzere keyfiyet ilan olunur. (ı044) 

Arapsun Cümhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

1 - Kapalı zarf usulile münakasaya vazolunup bed 
keşfi 792780 kuruştan ibaret bulunan Arapsunda tadilen h 
pishane ittihaz olunacak kilisenin satışı 28-12-933 perşem 
günü saat 14 te Arapsunda komisyonu mahsus tarafından 
ra kılınacaktır. 

2 - Talip olanların teklif edecekleri mebaliğin yüz 
yedi buçuk nisbetindeki teminatı muvakkafelerile teklif me 
tuplarmı ve taahhütlerini bihakkin ifa suretile şimdiye kad 
asgari yedibin lira kıymetinde bir bina ikmal ettiklerine da 
resmi veya hususi vesaikle birrlikte yevmü mezkurda saat o 
dörde kadar komisyonu mahsusuna makbuz mukabilinde t 
lim etmeleri lazımdır. 

3 -Talip olanlar bu baptaki şartname, mukavelenam 
keşifname ve planları Arapsun Cümhuriyet MüddE"iuınumi 
ğinde görebilecekleri ilan olunur. (6546 

la hıncahınç dolu trenler kalkıyor: 
Bütün gazetelerin muhabirleri, iki 

ıair, aekiz .tane kadın muharrir, Fe
nikı şirketinin il 1 m Klüp murah· 
haslan, OJ'un avukatı, doktoru, Dan 
uşağı, antrenorü Nando. New-York'· 
ta mühim bir reklam seferi açmak ve 
idare etmek üzere llinat Şubesi Mü
dürü Mac Olehan Oliver'e aşık üç 
milyoner kadın. Fotoğrafçılar, sim
aarlar, yıldızın ölümünden fU veya bu 
ıuretle istifade etmeği düıünen kim,. 
ae1er. 

Bu esnada Rita Mara pürtelaş New
y orka gidedursun, Donka Moresko 
uyku uyuyordu. Film berbat olmuş
tu. Donka fena halJe Üzüldü. Eisen
lohr uyuınak için onu evine gönderdi. 
Nihayet Feniks tirketinin en mühim 
erkinı 4 numaralı irae solnunda top 
landı. 

Yavrularım, dedi. Yakadan hepi
nizin ürktüğünü söy temeğe hacet yok. 
Dworsky'ye telefon ettim. OJiver'i 
kurtarmak kabil olursa onu Oworsky 
kurtaracak. New-Yorktaki hastahane 
ile Stüdyo ara-.ında husn~İ tf"lPfon 
ha l:ı yaptırdık. Her saat malı'.imat alıyo. 
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ruz. Ol'a gelince, onun bizim için 
olduğunu hepiniz bilirsiniz. Ne 
man bir çocuk ••• İnsan onu gözün 
önüne getirince kolay kolay devri 
ceğine aklı kesmiyor. Dworsky'J 
hali ümidi var. Hem artık burada 
Jiverin methiiaenaaıını yapmak is 
mem. Sanki o ölmüş te onu meth 
rnek için buraya toplanmışız gibi l 
§CY olnyor. lıte . bakın bu külhani i 
ki yüzünden ne hale geldi. Kendisi' 
de etti, bize de ..• ıimdi hem onu k" 
!armalıyız, hem de kendimizi ... 

Sert ve biraz mütereddit bir se• 
bu sözleri söylediği andc ve yalnız 
ande Bili Turner'i Oliver'e karşı ol; 
muhabbeti dışarı V-Jnnuş oldu. Sen 
yo §ubesinin seriüttaj müdürü Dokt 
Erbracher'e geline<', iki acı yaş an 
zın ve bil8. sebep gözlerinden akıy< 
du. 

- Ol'un bize dönmesini aı·zu e' 
yoruz. Fakat şu ande, onun buraı 
bulunmadığı hesaba katmak mecbı 
yetindeyiz. Beni endiıeye sevked. 
ne olduğunu hepiniz tahmin eder 
niz: 

(Bitmedi) 



İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

FABRİKALARI ŞEKER 
Şirketinden: 

• 

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

~uval~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s lanllık!ı Küp Şekerin Kilosu 39,so lnruslur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricia"deki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütiin masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler İçin sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sİparİ§ ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. 

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

" .: '.]·.--~, . . , ....... 

veren 
annelere ar ıasas 

Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir (9401' 

lisT. MR. KUMANDANLICI SA.AL. KO. 1LANLARıf lSTANBUL TRAMVAY ŞiRKETi EVKAT TARlFESt 
1933 senesi birinci Kanunun birinden itibaren ilanı ahire kudar müteberdir. 

ilk Soa 
Fasıla. Hareket Hareket Harbiye ve merbutu mektep göreceklerin her gün ve müna

ler ihtiyacı için 12,000 kilo kasasına gireceklerin belli saa
bulgur 9 Kanunuevvel 933 cu- tinde Merkez kumandanlığı 
ı'11artesi günü saat 15,30 da a- satınabna Komisyonunda ha-
leni münakasa ile satın alma- zır bulunn1aları, (624) ;; 

No. 

10 

12 

Hudut 

ŞiŞLi • TÜNEL: \ 

HARBiYE-FATiH 

Hareket 

( Şi4liden - Tünele 
( Tünelden - Şiıliye 

i 
f 

Harbiyeden - Fatihe 
Fatihten - Harbjyeye 

3' 7' 

s• ıoı 

Saat Saat 

6.10 24.20 
6.39 24.40 

7,04 1.00 
6.20 24.16 

caktır. Şartnameyi gönnekiste (6585) toı 15 TAKSIM • SiRKECi Tak.imden - Sirkeciye 
Sirkecide.n. - Taksime 

s· 
9' 

7.30 
7.50 

19.00 
19.25 

yenlerin her gün ve ır..ünakasa• '* • • :.= 
1 ına gireceklerin belli saatinde Harbiye Mektebi T alebele- ı.ı 16 MAÇKA • BEY AZ!T ( Maçka.dan .. Beya.zıta 

( Beya:uttan .. Maç.ka.J'• 
s• t3' 

21" 
6,15 24.00 
6.57 

lderkez Satın alına Kcmisyo- ri ihtiyacı için 2:50 adet Omuz : 
nunda hazır bulunmaları. havlusu 5-1:2-933 salı günü "} 

MAÇKA • E. ÖNO ( 
( 

Mav""adan .. E. Oııüne 
E. Onünden - Ma_çka,.a 

24.40 

9' 7.10 19.45 
19' 6.40 20.15 

(558) (6311) 8575 saat 16 da pazarlıkla satın alı- -
nacaktır. ·ı aliplerin belli saa- ;;;, 
tinde Merkez Kumandanlığı ;;. 
Satmalma Komisyonunda ha
zır bulunmaları. (622) 

17 ŞiŞLi • SiRKECi 

TAKSIM· AKSARA'I 
f 
( 
( 

Sitliden - Sirkec.iye 
Sirkeciden - ŞitliJ'e 

T alc:aimden - Akıara,-a 
Abaraydan - T ak..ime 

r 
9' 

7.04 19.31 
7.36 20.03 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt' at ve müessesat i
çin 31,000 kilo bulgurun aleni 
~ünakasası 9-12 933 cumar 
tesi günü saat 14 te yapılacak 
tır. Taliplerin belli gün ve 
saatte Merkez Satınalma ko
misyonuna müracaatları. 
(563) (6341) 8614 

• • * 
Harbiye ve merbuti mektep

ler ihtiyacı ıçın 35,000 
kilo kuru fasulyanm münaka
ı.a~r 16-12-933 cumartesi gÜ
nü saat 14,30 da yapılacaktır. 
Taliplerin her gün şartname 
ve evsafını görmek üzere belli 
gÜn ve saatinde Komisyonda 
hazır bulunmaları. (6462) 
(SSS) 8774 

• • • 
Harbiye Mektebi ve merbu

ti mektepler ihtiyacı için 5000 
kilo mercimeğin münakasası 
16-12-933 cumartesi gilnü 
saat 14 te icra edilecektir. Ta
liplerin şartname ve evsafını 
görmek üzere ve belli saatinde 
Merkez K. Satmalına Komis
yonunda hazır bulunmaları. 
(6463) (586) 8775 

• • • 
Askeri müzede mevcut 17 

adet camekanın alt kısınıları
nın tebdiline verilen fiyatlar pa 
halı örüldüğünden "'"ı-12-933 
tarih ve cumartesi günü saat 
16 da pazarlıkla satın alına
caktır. Taliplerin belli saatinde 
Merkez K. Satmalına Komis
yonunda hazır bulunmaları. 
( 6464) ( 588) 8858 

* * * Harbiye mektebi kilerinde 
ı eraküın eden 665 adet boş te
nekenin aleni müzayedesinde 
veriJen fiat az görüldüğünden 
3- 12-933 pazar günü saat 
14,30 da pazarlıkla satılacak
tır. Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve pazarlığına gİrecek 
lerin belli saatinde Merkez Ku 
mandanlığı Satınalma komis 
yonunda hazır bulunmaları. 
(604) (6515) 8861 . . " 

Eskişehir Hava makinist 
mektebi ihtiyacı için 150 adet 
karyola 6- 12-933 tarih çarşam 
ba gÜnÜ saat 15 te pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığa gi 
receklerin belli saatinde Mer
kez Kumandanlığı satmabna 
komisyonunda hazır bulun -
maları. (611) (6557) 

8894 
* • • 

Merkez Kumandanlığına mer-
i:>ut kıt'at ve müessesat ihtiyacı 
için 150 ton yulafın aleni mü~ 
nakasasmda veril.en fiat pahalı 
görüldüğünden münakasası 
5-12-933 salı günü saat 15,30 
talik edi\nistir. Sartnam<>.1ini 

(6589) 
• • • 

19 KURTULUŞ-BEYAZIT 

_ KURTULUŞ - E. ÖNO 

( 
( 

f 

Kurtuhıtlan. - Bey-.zıb. 
Beya.zıttan - Kurtuluta 

Kurtuluıtaa • E. Önün• 
E.Önüa.den - Kurtuluıa 

--<o,------

112' 
ıs· 

r ıs 

7.00 
7.37 

6.00 
6.45 

7.05 
6.W 

19.10 
19.47 

23.50 
24.35 

19.30 
20.02 

;;; 
Kuleli Lisesi talebeleri ih- "' 

~ 1 
( B. TAjtan - Bebeie 
(( " E. Önü.ne 

G.OS -.-
8' 6.20 

tiyacı için 957 takım pijama :;: 22 BEBEK • EMiNÖNÜ Bebekten ,. 
( Emiönünden - Bebeğe 
( Behekten - B. Tap. 

lll' 6.30 23.27 
25' 6.40 24.00 

23-12-933 cumartesi gunu ~ 
saat 15 te açık münakasa ile "" 

im ;: 23 

j 

ORTAKÖY-AKSARAY ( Orta.köyden - Aksa.ra1a 
( Aluaraydaıı - Orlaköye 

-.- 24.42 

11' 6.30 19.10 

satın a acaktır. Şartname ve ~ l5' 7.14 19.54 

nümunesini göreceklerin her ~ 
giln ve pazarlığın gireceklerin 01 

belli saatinde Merkez K. Satın 
alma Komisyonunda hazır bu- 1 ~ 
lunmaları. (6614) (632) ~ 

( Betikta1ta.n - Fatihe 
( Fatihten .. B. Tqa 

34 BEŞiKTAŞ • FATiH 

-----~o~~----

32 TOPKAPl-S!RKECI 
( Aks.an.ydan - T oplcaptya 
( T opkaprdan - Sirkeciye 
( SiFk.eciden - T opkapıya 

8' 14 
lT 

7• 

14" 
20' 

7 .00 
7.42 

6.05 
6.20 
6.51 

19.38 
20.20 

23.00 
23.30 
24.00 ( T opkapıd•n - Alıı:•IU'"•,.• 

.. ~** co ( Ak•araydan - Y edile.oleye 
( Y edikuleden .. SirkeciJe 
(( Sirkecidlll!ın - Yed.kıuıleye 

7' 
14' 
21' 

5.56 
6.15 
6.48 

-.-
Kuleli Askeri Lisesi ihtiyacı ~ 33 YE Ol KULE-SiRKECi 23.0l 

23.35 
24.0S için 18 cilt dershane defteri ..ı 

500 adet talebe karnesi 100 a- ~ 
det muallim not defteri ile 50 ~ 
adet aylık istastislik cedveli ti -

37 

Y edikuled.en - Aka.ara.ya 

( AJraaraydan - Edintebp.w7~ 6' 
EDIRNEKAPl-S!RKECI ( Edirnebpnlan - SirbciT• t:I' 

( Sirkeciden • Edirne.kapıya 19' 
( Edirneka.ptdan - Ak•al'a7a 

t -.-

5.52 
6.15 
6.44 
-.-

Haşiye : Bir araba saat 1.20 Karz.kö yden Bebeğe gidecektir. 

23.12 
23.40 
24.0S 

3-12-933 pazar günü saat 16 
da pazarlıkla tab ettirilecektir. 
Nümunesini ve şartnamesini 
göreceklerin her gün ve pazar
lığına gireceklerin belli saatin 
de Merkez Kumandanlığı Sa
tınalma Komisyonunda hazır 
bulunmaları. (631) (6616) 

" * * Harbiye mektebi talebeleri 

Istanbul ve Trakya 
Şeker F abrikala:rı 

Türk Anonim Şirketinden: 
26 Şubat 933 tarihinde İçtima eden fevkalade hissedar

lar hey' eti umumiyesi tarafından verilen salihiyete binaen Şir 
ketimiz meclisi idaresi üçüncü tertip hisse senetlerinin ikin 
c.i rub'u bedelini tahsile karar vt-rmİş olduğundan işbu his
se senetleri hamillerinin tarihi ilandan itibaren bir ay zarfın 
da yedlerindeki muvakkat sen ~tlerile Şirket Merkezimize mü 
racaat ederek taksit bedellerini tesviye eylemeleri ilan olu-

ihtiyacı İçin börek tepsisi pa
zarlıkla mubayaa edilecektir. 
Pazarlığı 2-12-933 cumartesi 
gilnü saat 14,30 da yapılacak
tır. Taliplerin şartnamesini 
görmek için her gün belli saa
tinde komisyonda hazır bulun 

l 
nur. 

ma arı. (629) (6619) - --- ------ - - -------
* * Harbiye ve merbutu mek-

, .. _D_E_V_L_E_T_D_E_M_t_R_Y_O_L_L_A_R_I_lD_A_RE--s-t-1-LA_N_L_A_R_l 1 
Haydar paşa limanı eşya tah:nil ve tahliyeai işinin kapalı 

:r.arfla münakasası 14-12-933 perşembe günii saat 15 te An
i.arada idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilit Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde beşer liraya satılan şartnamelerde 
yazılıdır. (6474) 8783 

tepler ihtiyacı için 8000 kilo 
zeytin yağı aleni münakasa i
le satın alınacaktır. Münaka
sası 23-12-933 tarihinde cu
martesi günü saat 14 te yapı 
lacaktır. Taliplerin evsaf ve şe 
raiti öğrenmek üzere her gün --------.-.----------,---------

belli gün ve saatinde de Ko- Marmara Ussübhari Kumandanlığı 
misyonda hazır bulunmaları. 
(6615) • * • (628) Satınalma Komisyonundan: 

Harbiye ve merbutu mek
teplerin sabun ihtiyacı olan 
1500 kilo sabun pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı 2-12-
933 cumartesi gunu saat 
16,30 da yapılacaktır. Taliple 
rin belli saatinde Merkez Ku
mandanlığı Satınabna Komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(630) (6618) 

İstanbul ikinci iflas memurlu
ğundan: 

Müflis Alhuhzyır Kohen efendi 
masasına müracaatla (209) lira 
(84) kuru~un kaydını isteyen A. 
Mandel efendinin istediği para se
nede müstenit bulunmut olduğun
dan altıncı siraya kaydi kahuluna 
ve sıra defterinin hu suretle dü
z<ıltilmesine karar verildiği alacak 
darca bilinmek üzere ilan olunur. 

.(10471) 

Cumartesi günü 20,000 kiJo Pirinç 9 l.Kanun 933 
ıoaat 10 da. 

Cumartesi günü 20,000 kilo Sabun 9 1. Kanun 933 
saat 14 te. 

Deniz Efradı ih'. iyacı için yukarda nevi ve ıruktarlaraı ya
zılı iki kalem erz:ıkın aleni münakasası hizalarında yazılı ta
rih ve saatlerde lzmitte Kumandanl~k Satmalma Komisyo
nunda icra edilecektir. Şartname musaddak suretleri Komis 
yonumuzdan ve İstaııbu''da Deniz Levazımı Satınalma Ko 
misyonundan alınab]ir. Taliplerin yüzde 7,5 nisbetinde temi· 
nah muvakkate akçalan ile Komisyonumuza müracaatları İ· 
lan olunur. (6223) 8532 

' IST ANBUL BELEDIYESl iLANLARI 1 
Keşif bedeli (1683) lira olan Kadıköy 8 nci mektep 

mecralarının tamiri pazarlıkla ihale edilecektir. Talip olan
lar keşif evrakını görmek ve :,.eraiti anlamak üzere Levazım 
Müdürlüğüne, pazarlığa girmek için de 126,5 liralık temi 
nat makbuz veya mektubu ile 4-12-933 pazartesi günü saat 
15 kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (6612). 

lstanbul dördüncü icra memurluğun
dan : 

T amamma yüz otuz beş bin lira kıy
met takdir edilen Ömer Avni elyevm Ha 
ce Fatma Hatun mahallesinin eoki Gü
müı suyu yeni izzet fi' aşa sokağında es· 
ki 7, 9, yeni 28-2, 28-3, 28-4, numaralı 

!VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

ISTANBUL ACENT ALIC.I 
Liman Han, Telelon: 22925 

kayden 1341 arşm terbünde bilmesaha MERSiN VE JZMIR 
Yedi yüz yetmiı metre terbiinde olup ' SURAT POSTASI 
Bct yiiz yirmi metre binanın zemin me· lNöNO vapuru 1 Kanunev-
sahası ve bakiyyesi bahçedir. lıbu bina vel Cuma günü Sirkeci rıhtı-
Ekselsiyor aparbnanı de:nekle arif kalo- romdan saat 10 da kalkarak 
rifer, aıcak su asansör gibi her türlü DOGRU f Z M J R ; Antalya, 
konforu havi on alb daireli nezareti fev- Mersin, Payas, dönüşte bunlara 
kaladeli beton arme aparbnarun yarısı. ilaveten Alanya, Küllük, Ça-

Ve yine temamma üç bin altı yüz sek- nakkaleye uğrar. 
sen lira kıymet takdir edilen ayni sokak- i~!!~~~~~~~~~!!!!~i' 
tll eski 7, 9, ,.eni 28-1 numaralı ayni ne- -

1 zareti havi dört yüz yirmi sekiz ziradan 1 3 üncü kolordu ilanları 
i~t arsa olup sokak tarafı kısmen 
dıdar ve deniz tarafındaki cephe drvar 
ortasında kısmen bir set drvarı ve temel 
asarı ve altında tonoz ke:meri mevcut iş .. 
bu gayri menkulün dörtte bir hissesi. 

Ve yine tamamına be§ bin dokuz yüz 
elli lira kıymet takılir edilen keza ayni 
sokakta eaki 7, 9 yeni 28-5 numaralı beı 
yüz yetmiı beş zira lerbinde kayden ar
sa olan ayni nezareti bavi işbu mahallin 
ön dıvarı kr.rgir çatısı galvanizli ahşap 
diğer tarafı galvanizle mestur dötemeli 
tah-da bodrum ve deniz cihetinde set 
dıvan mevcut ayni nezareti havi mez· 
kur gayri menkulün keza dörtte bir his· 
ıeşi. 

Ve yine tamamına alb bin altıyüz Ji. 
r:ı kıymet takd"ır edilen ayni sokakta es
ki 7, 9, yeni 28-6 numaralı yedi yüz alt· 
mıı sekiz zira teı·binde arsa üzerinde 
kıımen 28-5 numaralı arsa üzerindeki 
oalaş ve bölmelerin bir kısmı mevcut iı
bu gayri menkulün dahi kezalık dörtte 
bir hissesi. 

işbu emlak ayri ayri ihaleleri yapıl
"Mak ıuretile açık artırmaya konulmuı o .. 
lup 16-12-933 tarihinde şartnameleri di
vanhaneye talik edilerek 8·1-934 tarihi
ne müsadif pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar lstanbul dördüncü icra 
dairesinde satılacaktır. Müterakim ver
gi, belediye, vakıf icareleri borçluya ait
tir. Arbrmeya iştirak için hisselere isa· 
bet eden muhammen luyrnetlerinin yüz
de yedibuçuk nisbetinde pey akeçsi 18.
zondır,artırma bedelleri lıiaaelere isabet 

liursa Askeri SA. AL. KO 
dan: 

Bursa Askeri Lise talebesl 
için kapalı zarfla 600 harici el
bise ve şapka abnacaki:ır. İha
lesi 11-12-933 pazartesi günü 
saat 15 te yapılacaktır. Talip 
lerin ;ıartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak 
için de tayin edilen gün ve saat 
te 900 liralık teminatı muvak
kate ve teklif mektuplarile Bur 
sada Askeri SA. AL. KO. na 
müracaatları. {3386) (6278) 

8563 
.. * * 

İzmit Fırka SA. AL. KO. 
dan: 

İzmit ve Tuzladaki kıt'at 
ihtiyacı İçin 212,100 kilo ar
pa kapalı zarf:a mÜnJkasaya 
konmuştur. İhalesi 16-12-933 
cumartesi günü saat 10 dadır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için d'! o giin ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile lzınitte Fırka SA 
AL. KO. na mi!rac:latları. 
(3392) (6389) 8697 

• * • 
eden muhammen kıymetlerinin yiizde yet Bursa Askeri SA. AL. KO. 
miş beşlerini bulduğu takdirde ihalele- dan : 
ri yapılır. Aksi halde en son artıranların 
taahhütleri belci kalmak üzere artırma Bursa Merkez kıt'at ve mü ' 
onbeş gün daha temdit edilerek 23-1·934 • enesatile Mudanya Bandır- i 

tarihine müsadif salı günü ayni saatte madaki kıt'at ihtiyacı İçin ka- ' 
his~~ere -~•abet ede~ mu~~en kıym~t· palı zarfla 20,600 kilo sabun 
krının yuzde yetmiş beşlerıru tutmaz ıoe •• k k · t lh 
··atıı geri bırakılır. m

1 
~na asaya onmuş ur. a-

2004 .numaralı icra kanummıın 126 m- esı l 6- l 1-933 ~umartesİ gÜnÜ 
n nıaddesine tevfikan ipotek oab.ibi ala- saat l 3 tedir. Taliplerin şart
caklılarla diğer alakadarlar-ıı ve irtifak nameyi görmek için her gün Vf 
hakkı sahiplerinin dahi gayri menkul münakasaya iştirak için de 0 
hisseler üzerindeki haklarım ve hususile gün ve vaktinden evvel teklif 
faiz ve masrafa dair olan iddialarım ev· 
rakı müıbiteleriJe yirmi gün içinde icra ve teminat mektuplariyle Bur· 
daireaine bildirmeleri lhımdır. Aksi hal· sada Fırka SA. AL. KO. na mi 
d.- haklan tapu sicillerile sabit olmadık- racaatları. (3404) (6473) 
ça satı, bedelinin paylaımasınılan hariç 8781 
kalırlar. Aliikadarlann itbu maddei ka- • * • 
nuniye ahkamma göre hareket etmeleri Çorlu Askeri Satmalma Ko 
ve daha fazla malıiınat almak isteyenle- misyonundan : 
rin 933·816 dosya numaraıile memuri· Tekirdağındaki kıt'at ihti-
yctimize müracaatları ilan olunur. yacı için 50,000 ve Çorludaki 

(l0468) kıt' at ihtiyacı için de 60,0UO 
•ı-----------ı kilo kuru fasulya kapalı zarfAskeri fabrikalar ilanları la münakasaya konmuştur, 1-

Askeri barut fabrikası ih- halesi 27-12-933 çarşamba gil 
tiyacı için 20 kilo Nikrozin a- nü saat 14 tedir. Taliplerin 
cele pazarlıkla mübayaa edile- şartnameyi görmek üzere heı 
cektir. Taliplerin şartnamesi- g\.İn ve münakasaya iştiraki 
ni görmek ve pazarlığa iştirak çin de o gÜn ve vaktinden ev 
etmek üzere 4-12-933 pazarte ve] teklif ve teminat mektup· 
si günü Bakırköy barut fahri lariyle Çorluda Askeri Satm
kalarında satın alma komisyo- alma komisyonuna müracaat 
nuna müracaatları. (376) ları. (3408) (6550) 

- -- . - -~ 

(6597) ni görmek üzere barut fabrik;ı 

Askeri barut fabrikası ihti
yacı için 3 adet Hollender ve 

14 adet barut kesmeğe mahsus 
bıçak mübayaa edilecektir. 
Taliplerin resim ve nümunesi-

sına ve pazarlığa iştirak için 
de 14-12-933 Perşembe günü 
saat 14 te Bakırköy barut fab 
rikalarında satın alına komis
yonuna müracaatları. (390) 

(6598) 



Uenizvolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri : Karaköy Köprübaşı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

ol Cncll Vakıf Han fstanbul 
KARADENiZ 
Sürat postası 

EGE 
fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 

vapuru 30 lkincitetrin 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

PERŞEMBE 
18 de Galata rıhtımından kal· 
kacak giditte İnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon, Rize, 
Hopaya dönüşte bunlara ilave
ten Pazar, Polatane'ye uğraya
caktır. (6591) 8949 

Türkiye İt Bankası tarafından teıkll olunmuştur. İdare meclisi ve müdürler 
heyeü ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegane Tllrk Sigorta Şirk~ 
tidir. TUrkiyenin her tarafında (200) il geçeıı acentalannuı hepsi Türktü. Tür
ldyenln en mühim müesseselerinin vebankalarııun aigortalat"ıııı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalannı en iyi şeraitlo )'apar. Hasar vukuunda zararları ıllr'at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 8064 

il Bartın postası 
BURSA 

vapuru 30 lkincitetrin 

PERŞE ıBE 
18 de idare rıhtımından 

kalkacak gidişte Akçatehir, E
reğli, Zonguldak, Bartın, Amas 
ra, Kurucaşile, Cide'ye. Dönüş
te Amasra, Kurucatile'ye uğra
mıyacaktır. (6594) 8952 

İmroz postası 
" UGUR 

vapuru 1 Birincikanun 

CUMA 
15 te İdare rıhtımından kal
kacaktır. (6592) 8950 

Karadeniz postası 
ANKARA 

vapuru 2 Birinci kanun 

CUMARTESİ 
18 de Galata rıhtımından kal
kacak giditte İnebolu, Sinop, 
Samsun, Gireson, Trabzon, Ri
ze, Hopa'ya dönü,te bunlara i
laveten Pazar, Sürmene, Fatsa, 
Unye'ye uğrayacaktır. (6596) 

Mersin postası 
KONYA 

vapuru 3 Birincikanun 

PAZAR 
10 da Sirkeci rıhtımından kal
kacak giditte Çanakkale, iz. 
mir, Küllük, Bodrum. Rodos, 
Marmaris,Dalyan, Fethiye, Kal
kan, Kat, Finike, Antalya, A
lanya, Mersin' e dönüfte bunla
ra ilaveten Tatucu, Anamur, 
Kutadası, Gelibolu'ya uğraya
·aktır. (6621) 

ÇIR ÇIR SUYU 
ı<um, karaciğer, böbrek hastalıklarına 

1ifa11 mücerrep Çır-Çır suyu satılamakta 
dır. Arayınız. Deposu: Taksim Cümhu· 
riyet meydanı Takı Zafer caddesi 27 nu
maralı Hünkirsuyu deposu. (10366) 

89.>.. 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 

Sovyet emtiasının nümune sergisi 
S. S. C. İ. Türkiye Ticaret Mümessilliğinden: 

Galataaarayda Kanzük eaahaneti 
kar§11mda Sahne ı~kağmda 3 numa· 

ralı apartımanda 1 numara. 

S. S. C. f. Türkiye Ticaret mümeS1illiği ve Umum Sovyet ittihadı Ticaret Oc!ası 25-9-933 tarihinde 
S. C. 1. İstanbul başkonsolosbaneai binasında Sovyet emtiasının nümune sergiaini küşat etmiştir. 

Sergivi zivaret 29 Teşrinievvel 933 den itibare" her giin cumadan maada saat 12 den 2 ye 
kadar serbesttir. 10356 

Istanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan: 

Beyoğlunda Tarlabaşmda Macar sokağında 25 No. lı 
Yoğurthane apartmanının 6 No. lı dairesinde mükim iken el
yevm ikametgahı meçhul bulunan Mehmet Sadi Beye. 

(20518) ikraz numarasile Vakıf paralar müdürlüğün 
den Borçaldığnnız paraya mukabil vefaen mefruğ bulunan 
LaleJide Mesihpaşa mahallesinin Langa caddesinde eski 3 
mukerrer 3 mükerrer No. lı bir kıt'a arsaya dairemizce 31 
temmuz 933 tarihinde mahallen haciz vaz ve tamamına ye
;ninli üç ehlivukuf tarafından (960) lira kıymet takdir edil
miştir. (2004) No. lı İcra ve iflas kanununun (103 ncü) 
maddesi mucibince üç gün zarfında 933-1069 dosya numara
sile daireye müracaatla bu baptaki vaziyet ve takdiri kıymet 
raporunu okumanız ve bir diyeceğiniz varsa beyan etmeniz 
iktiza eylediği ikametgahmızın meçhuliyetine binaen ilanen 
teliğ olunur. (6620) 

Dahiliye Vekaletinden: 
Hukuk, Mülkiye ve Lise mezunlarının Askerliğini yap

mış olanlarından nahiye Müdürlüklerine ve diğer Dahiliye 
memurluklarına tayin edilmek isteyenlerin vesaikile birlik 
te Vilayetler İdaresi Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri i 
lan olunur. (6603) 

IDtanbul Mıntakası Sanayi 
Müdürlüğünden: 

Depozito suretile veya kat'i şekilde tediye edilen ve 
teşviki Sanayi kanununa Müzeyye] 2261 sayılı kanunun mu 
vakkat maddesinde yazılı Üç aylık müddet zarfında mua
melesi ikmal edilmeyerek Gümrük ve muamele verğisi mua
fiyetinden istifade edemeyen eşyaya ait Gümrük resmile mua 
mele verğisi yekiinlarının tesbiti laznn geldiğinden alakadar 
müesseselerin acilen müracaatları ilan olunur. (6602) 

Gümrük Mu haf aza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - 3928 çift Yün Çorap ve 3928 çift Pamuk Çorap 

kapalı zarfla münakas:iya konulmuştur. 
2- Münakasa Şart'arı kağıdının tasdikli suretleri ko

misyondan almabilir. 
3 - Münakasa 6-12-933 tarihine raslayan çarşamba gü 

nü Yün Çorap için saat 14 te ve Pamuk Çorap için saat 15 le 
ayrı ayrı yapdac~ktır. 

4 - İstekliler belli s:iatlerden evvel ayrı ayrı yüzde 7 ,5 
muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektuplarını Komisyo 
na getirsinler. 

5 - Nümunı'!1er her g\in komisyonda görülebilir. 
8539 ,(6240) 

Mü~emmel bir Radyoda 1\ranılan 
Bütün E\1saf 

Veni Telefunken 125 mode• 
linde temamile mevcuttur. 

Bu model tabii ses, istasyon 
ayırma hassası, gösteriş ve 
bilhassa fiyatinin ucuzluı'Ju 

ile temayüz etmektedir. 

19 -· 2000 metre arasında 
Kısa, Ortı,ı, Uzun dalgalarla 
yapılan neşriyat. muntaza• 
man tak i p e d i 1ebi1 i r. 

B o u R L A B 1 R A D E;: R L E R ve Ş" 

İktısat Vekaletinden: 

.... 
co .... 
o .... 

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

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

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

lunmayan silme ölçüler. 
4-- Perakende ispirtolu içki satan yerlerde şarap ve 

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

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

ya bunlara benzer vasıflarda maden halitalarından yapılmış 
olanlar. 

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

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

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

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

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

mücessem dılılırdan geçen müstevinin ta'zyık istikametinin ak 
si tarafında bulunan teraziler. 

4 - Orta menşurunun yeri değişebilen müsavi kollu te
raziler. 

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

6 - Yük veya tartının yeri değiştirildiği zaman hassaslı· 
ğnnn azalmasına sebep olabilecek dokunma ve sürütünmeleı
yapan masa terazileri ve basküller. 

7 - Yaylı el kantarları. (6505) 8820 

TAYYARE YILBAŞI 
PiYANGOSU 

BÜYÜK 'iKRAMİYE 

Yarım Milyon Liradır 
Numara adedi (25.000) olduğundan isabet 

ihtimali geçen seneden çok fazladır. 
Yeni planı Müc ir:yet gişelerinden ve bayilerinden isteyiniz. 

11837 

inhisarlar U. Müdürlü" Ü 
Ahi"' ~::11+1....-- Komi~vo1u~ iJan1aırı. 1 

Pazarlıkla muhtelif hald ! demir malzeme satın almacak 
tır. Taliplerin liste ve şartnaıne:vi gördükten sonra pazarlı
ğa iştirak etmek üzere yüzde 7 ,5 teminatlarile beraber 
4-12-933 pazartesi günü saat . 14 te Galatada Alım, satnn 
komisyonuna müracaatları. (6421) 

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


